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تونغا2018 ،
سولييس كوفاالغا ينظر إىل متطوعي الصليب
األحمر وهم يوزعون مواد اإلغاثة عىل أفراد
عائلته بعد مرور اإلعصار املداري جيتا الذي
العدّة
د ّمر منزلهم .وقدم لهم الصليب األحمر ُ
الالزمة إلقامة مأوى ولوازم النظافة الشخصية،
والناموسيات ومواد طرد البعوض ،ومجموعة من
لوازم املطبخ واملصابيح الشمسية.
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شكر وتقدير
مديرة املرشوع( Kirsten Hagon :االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر)
املؤلفون( David Fisher :االتحاد الدويل)Kirsten Hagon, Charlotte Lattimer, Sorcha O’Callaghan, ،

Sophia Swithern, Lisa Walmsley

املحررون:

David Fisher

Lisa Walmsley

(االتحاد الدويل)،

Kirsten Hagon

(االتحاد الدويل)،

Sophia Swithern,

محللو البيانات( Alexandra Spencer :مبادرات التنمية)( Dan Walton ،مبادرات التنمية)
رشكاء البحث واإلعداد :يشكر االتحاد الدويل مبادرات التنمية عىل الدور الرئييس لرشاكتها يف وضع املفاهيم
والبحث وصياغة واعداد هذا التقرير .ولوال العمل الدؤوب والجهود املتفانية التي بذلتها السيدة Sophia
( Swithernالرائدة يف مرشوع مبادرات التنمية) ومريم إبراهيم (مديرة املرشوع) وفريق مبادرات التنمية،
ملا أمكن تقديم هذا التقرير.
الفريق االستشاري الخارجي
يشكر االتحاد أعضاء الفريق االستشاري الخارجي املعني بتقرير الكوارث يف العامل ،الذين قدموا التوجيه
االسرتاتيجي بشأن موضوع ومضمون تقرير عام  2018وكرسوا وقتا طويال لتقديم تعليقات مستفيضة وثاقبة
عىل مشاريع الفصول( Christina Bennett :معهد التنمية الخارجية-مجموعة السياسات اإلنسانية)Colin ،
( Bruceالبنك الدويل)( Jennifer Chan ،جامعه نورث وسرتن)( Noel Clement ،الصليب األحمر األسرتايل)،
( Torris Jaegerالصليب األحمر الرنويجي)( Oliver Lacey-Hall ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)Ottilia ،
( Maunganidzeمعهد الدراسات األمنية)( ،David Nash ،مؤسسة ( Z Zurich ،(David Sandersonجامعة
نيو ساوث ويلز)( Benson Wilder ،مؤسسة .)Bill & Melinda Gates
املساهمون
يشكر االتحاد الدويل األشخاص التالية أسامؤهم الذين قدموا إسهامات ودعام كبريين للتقرير ،مبا يف ذلك
كتابة دراسات الحاالت ومراجعة البحوث( Emily Beridico :تحالف خدمات املسنني ،الفلبني)Elena ،
( Bertozziاإلنسانية واإلدماج)( Anna Bowen ،الصليب األحمر األسرتايل)Jenny Casswell (gsma) ،Tom ،
( Colleyالرابطة الدولية ملساعده املسنني)( Justin Dell ،الصليب األحمر الربيطاين)Georgia Dominik ،
(التحالف الدويل للمعوقني)( Rebecca Firth ،فريق خريطة الشوارع اإلنسانية )( Cornelia Hackl ،الصليب
األحمر النمساوي)( Philip Hand ،الرابطة الدولية ملساعده املسنني)( Sini Hangaslammi ،الصليب األحمر
الفنلندي)( Julia Hartelius ،الصليب األحمر األسرتايل)( Annemarie Hill .دورة األلعاب األوملبية الخاصة)،
( Diana Hiscockالرابطة الدولية ملساعدة املسنني)( Jesper Jansweijer ،الصليب األحمر الهولندي)،
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( Puja Koiralaجمعية الصليب األحمر النيبايل)( Jess Letch ،الصليب األحمر األسرتايل)،
(جمعية الصم يف دوماجويتي)( Engida Mandefro ،جمعية الصليب األحمر األثيويب)Lillian Matemu ،
(جمعية الصليب األحمر الكيني)( Leeanne Marshall ،الصليب األحمر األسرتايل)( Stella Munyi ،الصليب
األحمر الهولندي)( Ricardo Pla Cordero ،اإلنسانية واإلدماج)Gordon Rattray (CBM) ،Niklas Rieger ،
(مبادرات التنمية)( Antonietta Romano ،الصليب األحمر الهولندي)( Fred Smith ،الجوالت السياحية)،
( Mette Steen Petersenالصليب األحمر الدامنريك)Yiannis Theodorou (gsma) ،Pauline Thivillier ،
(اإلنسانية واإلدماج)( Chiara Traverso De Souza ،اللجنة الدولية للصليب األحمر)Luminita Tuchel ،
(مبادرات التنمية)( ،Wendy Ward ،الصليب األحمر األمرييك)( Lillian Nyamuda ،الصليب األحمر
الكندي)( Veronica Kenyi Alexander ،الصليب األحمر لجنوب السودان)( Yasmine Farret ،الصليب
األحمر الكندي)( ،Maria Chedrese ،الصليب األحمر الكندي)( Sarah Burke ،الصليب األحمر الكندي)،
ومن االتحاد الدويلOmbretta Baggio, Iñigo Barrena, Hanna Butler, Nelson Castaño, Jagan :
Rommel Lo

Chapagain, Lucia Cipullo, John Crowley, Jamie Fraser, Isabelle Granger, Bruno Haghebaert,

Caroline Holt, Tessa Kelly, Aarathi Krishnan, Kaisa Laitila, Heather Leson, Jemilah Mahmood,
Pascale Meige, Malcolm McKinley, Mina Mojtahedi, Roxanne Moore, John Phillips,
Gabriel Pictet, Valpuri Saarelma, Amjad Saleem, Bernd Schell, Alexandra Sicotte-Levesque,
Kara Siahaan, Marjorie Sotofranco, Victoria Stodart, Elhadj As Sy, Stephen Wainwright,

.Stephanie Zoll
ويشكر االتحاد الدويل جميع الذين خصصوا بعضاً من وقتهم إلجراء املقابالت وتبادل الوثائق واالتصاالت
وتقديم التعليقات عىل أجزاء التقرير ،و ُيق ّدر وقتكم وخربتكم حق التقدير .ويشكر االتحاد الدويل أيضا
املوظفني واملتطوعني من العديد من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر الذين قدموا إسهامات
خالل املشاورات مشريين إىل أكرث الناس عرضة لإلغفال يف االستجابة اإلنسانية حسب اعتقادهم ،وكيف وملاذا.
ومل نتمكن من الرتكيز عىل كل املسائل املثارة ،ولكننا نأمل أن نكون قد غطينا عددا كبريا من املجموعات
والقضايا ذات األولوية التي أرشتم إليها.
التصميم واإلنتاجYann le Floc’h :
املحررJen Claydon :

اإلعالم واالتصاالت( Matthew Cochrane :االتحاد الدويل)،
( Alison Freebairnاالتحاد الدويل)( Miloš Maričić ،االتحاد الدويل)

Anita Dullard

(االتحاد الدويل)
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املكسيك2018 ،
آليا كريوس وابنها روبريتو رينوسو كريوس(سنتان) يف منزلهم الذي دمره
زلزال بلغت درجته  7.1عىل مقياس رايخرت .وراح ضحية الزلزال أكرث من
 350شخص يف محافظات بيويبال وموريلوس ومنطقة مدينة مكسيكو
الكربى .وفقد الكثريون يف قرية آنريكيتا منازلهم ويعيشون حاليا
مع جريانهم أو أفراد أرسهم .واملنطقة معرضة عاد َة لحرائق الغابات
واالنهياالت األرضية ،ولكن األرس مل تكن مستعدة للزلزال أبدا.
©  ⁄ Daniel Cimaالصليب األحمر األمرييك

توطئة
قد ال تكذّب اإلحصائيات ،ولكنها ال تنقل الحقيقة الكاملة
دامئا.
يخربنا مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بأن  134مليون شخص يف العامل سيحتاجون إىل املساعدة
اإلنسانية يف  ،2018وإن قطاع العمل اإلنساين الدويل
سيحاول مساعدة  97مليون شخص منهم .فام الذي يعنيه
ذلك يف الواقع؟
وعندما منحّ ص يف األرقام الخاصة بالبلدان التي نعرف
عدد األشخاص الذين تشملهم النداءات التي تنسقها األمم
املتحدة ،نرى أن املعونة ال تغطي يف الواقع إال أقل من
 %50من السكان املحتاجني .وال يشمل ذلك كل املساعدات
اإلنسانية ،وبالنظر إىل العمل الهائل الذي تنفذه جهات
عديدة -مبا فيها الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر والعديد من املنظامت املحلية والوطنية -يتضح أننا،
الجهات اإلنسانية مجتمعة ،نرتك مع ذلك ماليني األشخاص
خلف الركب .وال شك يف أننا ال نفعل ما يكفي عىل اإلطالق
وملا يكفي من األشخاص رغم كل نوايانا الطيبة.
وإن كان علينا أن نهتم باإلحصائيات ،فعلينا أن نويل أيضا
اهتامما ملا تخفيه االحصائيات .فمن هُ م هؤالء املاليني من
األشخاص املُهمَلني؟ لكل إنسان اسم وقصة وقلب نابض .غري
أن األسامء والقصص كثريا ما تتوارى خلف الكلامت التي
نستخدمها ملحاولة وصف تحديات عرصنا .فيسّ مى ماليني
األشخاص املتوارين« ،السكان املترضرون من األزمات»،
«املهاجرون»« ،الالجئون»« ،املستفيدون» – أو مجرد
املهمَلون ،املحرومون ،املوىت.
فكرت ،وأنا انظر إىل املهاجرين الوافدين إىل ميناء فالنسيا يف
ُ
إسبانيا عىل منت باخرة أكواريوس يف يونيو  ،2018وأغلبهم
من األفارقة ،فكرت يف قصصهم الشخصية وقصص آالف
األشخاص الذين سبقوهم وآالف األشخاص الذين سيلونهم.

5

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

قصص أشخاص وصلوا إىل ب ّر األمان وبدأوا حياة جديدة ،أشخاص وصلوا وفشلوا يف تحقيق أحالمهم؛ أشخاص مل يصلوا
فكرت يف املهاجرين إىل أوروبا الذين ال ميثلون بالطبع
إىل بر األمان وأصبح البحر مثواهم األخري؛ أشخاص يف الطريقُ .
سوى نسبة ضئيلة من ماليني الناس يف جميع أنحاء العامل الذي مل يعد موطنهم مكانا آمنا والذين فروا من أماكن مثل
أفغانستان وأريرتيا وميامنار والصومال والسودان وسوريا وأماكن عديدة أخرى.
اسم وقصة.
وال يزال املاليني من الناس الذين تُركوا خلف الركب يعيشون يف موطنهم وال يزالون مُهمَلني .إن لكل شخص ً
عندما نتساءل عن ما يعنيه أن يكون املرء مُهمَال ،نستحرض صورة الشخص الذي مل يلتمس املعونة بينام التمسها
آخرون بسبب إهامل اآلخرين أو نيتهم .ويذكرين ذلك بقصة الراعي الذي ترك قطيعه املكون من  99خروفا ليبحث
عن الخروف الضائع ،فالخراف التسعة والتسعون ال يكتملون دون ذلك الخروف الضائع .إن إنسانيتنا املشرتكة التي
متثل أساس كل عمل إنساين مبني عىل مبادئ ،تقيض بأن أحدا لن يَسلَم حتى يَسلَم الجميع وأن أحدا لن يجد الراحة
حتى يجد الجميع الراحة.
ويشدد التقرير عن الكوارث يف العامل عىل أن أضعف الناس وأشدهم حاجة هُ م من يجري إغفالهم يف أكرث األحيان.
ويدعونا أيضا إىل البدء يف إيالء اهتامم جاد لطريقة تعريف األشخاص املترضرين من األزمات الحتياجاتهم الخاصة .ونحن
نبذل قصارى جهدنا ،يف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،لتحسني اإلصغاء إىل املنكوبني ،مبا يف ذلك عن
طريق االتفاق عىل حد أدىن من املعايري ملشاركة املجتمعات املحلية وضامن املساءلة يف كل مراحل تنفيذ الربامج.
كنت
ولعل األهم هو أن التقرير عن الكوارث يف العامل يقدم حلوال يدور معظمها حول صعوبة إغفال الناس إن َ
موجودا يف املجتمع املحيل مع الناس يف املقام األول .وهذا هو سبب دفاع التقرير عن العمل املحيل الذي تضطلع به
جهات إنسانية محلية تعيش وتعمل مع املجتمعات التي تخدمها وتنتمي إليها ،وتكون يف املوقع قبل قوع األزمة ويف
أثنائها وبعدها .ويعني ذلك «قطع الشوط األخري» للوصول إىل املستضعفني واألشخاص الذي يصعب الوصول إليهم
أكرث من غريهم ،وأن يكون هذا الشوط األخري هو شوطنا األول .هؤالء هم أول األشخاص الذين ينبغي أن نعني بهم
وليس آخرهم.
وعليه ،فإىل جانب فهم وتحديد الفئات املحتاجة واحتياجاتها ،يدرس التقرير عن الكوارث يف العامل كيفية إزالة
العقبات التي تحول دون مساعدة الناس الذي يصعب الوصول إليهم بشكل خاص ،وكيفية تطبيق الربامج التي تلبي
االحتياجات التي مل تجر تلبيتها ،وكيفية العمل مع مجموعة متنوعة من الجهات املحلية ودعمها ،وكيفية إنشاء نظام
أكفأ يدرس كيفية التمويل وكيفية اإلنفاق.
وأخريا وليس آخرا ،أود أن أشكر كافة الذين ساهموا يف إعداد هذا املطبوع وكذلك يف حفز نقاش عاملي عظيم األهمية.
لقد بدأنا معا وننهي مشوارنا معا .إننا نسعى إىل تغيري طريقة عملنا ليك ال نغفل ماليني الناس بعد اآلن.

الحاج آس يس
األمني العام لالتحاد الدويل
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توكانا ،كينيا2017 ،
السيد لوكيني انيميا ،من قرية نابويلياغ يف
شامل كينيا ،قلقٌ بشأن املستقبل ويقول:
«أعتقد أن جاميل األربعة املتبقة لن تنجو ما مل
يهطل املطر» .اجتاح الجفاف املناطق الجافة
وشبه الجافة يف شامل البلد وشامله الرشقي
بعد انقطاع األمطار املوسمية عىل مدى فصلني
متتالني يف سنة  ،2016مام سبب أزمة انعدام
األمن الغذايئ وأدى إىل ارتفاع معدالت سوء
التغذية بشكل خطري.
©  ⁄ Emil Helotieالصليب األحمر الفنلندي
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٢٠١٨ - التقرير عن الكوارث يف العامل

االختصارات اإلنجليزية ومقابلها العريب
 | مرشوع قدرات التقييمAssessment Capacities Project
 | رابطة أمم جنوب رشق آسياAssociation of Southeast Asian Nations
 | جمهورية أفريقيا الوسطىCentral African Republic
 | شبكة االتصال باملجتمعات املترضرة من الكوارثCommunicating with Disaster Affected Communities Network
 | الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئCentral Emergency Response Fund
).س. | فرنكات سويرسية (فSwiss francs
 | لجنة املساعدة اإلمنائيةDevelopment Assistance Committee (OECD)
 | وزارة التنمية الدولية الربيطانيةDepartment for International Development (UK government)
 | بيانات دميغرافية واستطالعات صحيةDemographic and Health Surveys
 | منظامت املعوقنيDisabled people’s organization
 | جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةDemocratic People’s Republic of Korea
 | جمهورية الكونغو الدميقراطيةDemocratic Republic of the Congo
 | صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارثDisaster Emergency Response Fund (IFRC)
 | الحد من مخاطر الكوارثDisaster risk reduction
 | املديرية العامة للعمليات األوروبيةEuropean Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
للحامية املدنية واملعونة اإلنسانية
 | قاعدة بيانات حاالت الطوارئEmergency Events Database
 | االتحاد األورويبEuropean Union
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة-  | الفاوFood and Agriculture Organization of the UN
 | التمويل القائم عىل التوقعاتForecast-based financing
 | تقييم األزمات املنسيةForgotten Crisis Assessment
 | قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدولFederation-Wide Databank and Reporting System
 | دائرة التتبع املايلFinancial Tracking Service
 | املامرسات السليمة يف تقديم املنح اإلنسانيةGood Humanitarian Donorship
 | مبادرة هارفارد اإلنسانيةHarvard Humanitarian Initiative
 | خطة االستجابة اإلنسانيةHumanitarian response plan
 | اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالتInter-Agency Standing Committee
 | اللجنة الدولية للصليب األحمرInternational Committee of the Red Cross
 | مركز رصد املرشدين داخلياInternal Displacement Monitoring Centre
 | النازحون داخل بلدانهمInternally displaced person
 | االتحاد الدويل لجمعياتInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
الصليب األحمر والهالل األحمر

ACAPS
ASEAN
CAR
CDAC
CERF
CHF
DAC
DFID
DHS
DPO
DPRK
DRC
DREF
DRR
ECHO
EM-DAT
EU
FAO
FbF
FCA
FDRS
FTS
GHD
HHI
HRP
IASC
ICRC
IDMC
IDP
IFRC
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االختصارات اإلنجليزية ومقابلها العريب

 | القانون الدويل ملواجهة الكوارثInternational Disaster Response Law
 | الجمعية الدولية للدراسات اإلنسانيةInternational Humanitarian Studies Association
 | منظامت دولية غري حكوميةInternational Non-Governmental Organisation
 | مكتب السالمة التابع للمنظامت الدولية غري الحكوميةInternational NGO Safety Organization
 | املنظمة الدولية للهجرةInternational Organization for Migration
 | االتحاد الدويل لالتصاالتInternational Telecommunication Union
 | األهداف اإلمنائية لأللفيةMillennium Development Goal
 | دراسات استقصائية متعددة املؤرشاتMultiple Indicator Cluster Survey
 | منظمة أطباء بال حدودMédecins Sans Frontières
 | منظمة غري حكوميةNon-governmental organization
 | املجلس الرنويجي ل ّالجئنيNorwegian Refugee Council
 | مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN)
 | املساعدة االمنائية الرسميةOfficial development assistance
 | معهد التنمية الخارجيةOverseas Development Institute
 | منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديOrganisation for Economic Co-operation and Development
 | مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسانOffice of the UN High Commissioner for Human Rights
 | منظامت املسننيOlder people’s organization
 | أمانة الهجرة املختلطة اإلقليمية (مجلسRegional Mixed Migration Secretariat (Danish Refugee Council)
)الالجئني الدامنريك
 | خطة االستجابة اإلقليميةRegional response plan
 | أهداف التنمية املستدامةSustainable Development Goal
 | العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعيSexual and gender-based violence
 | حاالت الطوارئ الناقصة التمويلUnderfunded emergency
 | اململكة املتحدةUnited Kingdom
 | األمم املتحدةUnited Nations
 | إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدةUN Department of Economic and Social Affairs
 | برنامج األمم املتحدة اإلمنايئUN Development Programme
 | الجمعية العامة لألمم املتحدةUN General Assembly
 | مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيUN High Commissioner for Refugees
 | اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارثUN Office for Disaster Risk Reduction
 | مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرميةUN Office on Drugs and Crime
 | األمني العام لألمم املتحدةUN Secretary-General
 | الواليات املتحدةUnited States
 | املاء والرصف الصحي والنظافة الصحيةWater, sanitation and hygiene
 | برنامج األغذية العامليWorld Food Programme
 | منظمة الصحة العامليةWorld Health Organization (UN)
 | مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساينWorld Humanitarian Summit

IDRL
IHSA
INGO
INSO
IOM
ITU
MDG
MICS
MSF
NGO
NRC
OCHA
ODA
ODI
OECD
OHCHR
OPO
RMMS
RRP
SDG
SGBV
UFE
UK
UN
UNDESA
UNDP
UNGA
UNHCR
UNISDR
UNODC
UNSG
US
WASH
WFP
WHO
WHS
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موجز
يف سنة  ،2015تعهد العامل «بعدم إغفال أحد» يف إطار خطة التنمية املستدامة للعقد  .2030لكن ماليني الناس
ُيرتَكون خلف الركب يف األزمات اإلنسانية.
يصعب تقديم أرقام دقيقة يف هذا املجال ،حيث إن قياس االحتياجات ليس بالعلم الدقيق ،غري أن تقرير
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لسنة  2018بعنوان (Global Humanitarian Overview
استعراض الوضع اإلنساين العاملي) ) ،(OCHA, 2018aأفاد بأن ما يناهز  134مليون شخص سيحتاج إىل
مساعدات إنسانية يف كل أرجاء العامل يف سنة  .2018وتشري تقديرات املرصد الصحي العاملي إىل أنه سيجري
تخصيص املساعدة الدولية ملا يقرب من  97,4مليون شخص يف إطار خطط االستجابة اإلنسانية املشرتكة،
مام يرتك ثغرة نسبتها  %27ال ميكن أن تلبيها سوى السلطات املحلية أو املنظامت األخرى جزئيا ،مبا يف ذلك
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وإذا نظرنا إىل عدد من العمليات الرئيسية التي نُفذت يف
 ،2017يتضح أن املساعدات اإلنسانية التي تحظى بدعم دويل شملت يف بعض الحاالت أقل من نصف عدد
األشخاص الذين ُيعتربون يف حاجة إىل املساعدة.
ويغفل قطاع العمل اإلنساين (مبا يف ذلك الوكاالت اإلنسانية والجهات املانحة) األشخاص الذين لديهم
احتياجات إنسانية كبرية بطرق مختلفة .وإن كانت الجامعات ا ُمله َملة ،وأسباب عدم االهتامم بها تتغري أحياناً،
هناك أساليب مشرتكة واضحة تؤ ّدي إىل استبعادها.
يطرح التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة  2018أسئلة صعبة عىل الدول املترضرة ،والجهات املانحة واملنظامت
اإلنسانية املحلية والدولية التي ال يشك أحد يف العبء املفرط الواقع عليها .ويدعو التقرير بقوة إىل زيادة
التمويل والعمل وتحسينهام وجعلهام أكرث إنصافاً لتلبية االحتياجات املتزايدة ،وكذلك إىل اتباع نهج يتسم
مبزيد من العزم والشفافية لضامن منح املساعدة لألشخاص األكرث احتياجا ،من باب األولوية.
ويبي التقرير الثغرات الخمس الخطرية التي تؤدي إىل إغفال العديد من الناس .فريى أن عددا كبريا للغاية
ّ
من األشخاص املتأثرين ال يزالون ( )1متوارين عن األنظار )2( ،معزولني ( )3مستبعدين ،أو يعانون من أزمات
( )4مفتقرين إىل املال أو يعتربون ُمعرسين ( )5خارجني عن نطاق املعونة ألنهم يعانون من أوضاع ال تعترب
من مسؤولية قطاع العمل اإلنساين.
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متوارون عن األنظار
األشخاص الذين
ال نراهم

معزلون

األشخاص الذين يصعب
الوصول إليهم

مستبعدون

األشخاص املهملون
من غري قصد

مفتقرون إىل املال
األشخاص الذين
ال ينحون األولوية
ُ

خارجون عن
نطاق املعونة

األشخاص الذين ال نراهم

املتوارون عن األنظار :األشخاص الذين ال نراهم
ال ميكن لقطاع العمل اإلنساين مساعدة الناس الذين ال يراهم .وتتطلب رؤيتهم أحيانًا جه ًدا كب ًريا .فعىل سبيل
ُسجل والدتهم أو هؤالء الذين ليس لهم ما يثبت هويتهم ،متوارون
املثال ،غال ًبا ما يكون األشخاص الذين مل ت ّ
فع ًال عندما يتعلق األمر بتلقي املساعدة التي هم يف حاجة إليها.
ويطرح تواريهم أيضاً مشاكل يتجنب الجميع الحديث عنها ،مثل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي  -وهي ظواهر ُيستهان بها عاد ًة يف حاالت الكوارث -واملشاكل التي كثريا ما تواجهها الفئات
املهمشة .أ ّما العواقب عىل األقليات التي تواجه أزمات  -مبن فيهم املهاجرون ،واملعوقون ،وكبار السن من
األقليات اإلثنية أو اللغوية أو الجنسية – فال يراها أحد يف معظم األحيان.
كام ُيهمل العديد من املجتمعات املحلية واملستقرات البرشية بسبب صعوبة الوصول إليها وبسبب الفقر
والتهميش .فاملناطق التي تتغري وتتوسع بوترية رسيعة ،مثل األحياء الفقرية يف املدن ،ال ترد يف الخرائط غالباً،
وقد يؤ ّدي ذلك إىل استبعاد سكانها من التخطيط ملواجهة الكوارث وإىل تقليل فرص حصولهم عىل املوارد
والدعم.

املعزولون :األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم
يصعب الوصول إىل بعض املجتمعات ألسباب جغرافية أو سياسية ،أو بسبب النزاعات وانعدام األمن ،أو
العقبات البريوقراطية والقانونية التي تضعها الدول املنكوبة والجهات املانحة عىل حد سواء .وميكن أن ت ّولد
جميعها عراقيل كبرية لوصول املساعدات اإلنسانية.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وهناك مجموعة من العوائق املادية واللوجستية والتكنولوجية التي تحول دون وصول املساعدات اإلنسانية،
ومنها وعورة التضاريس ،والبنية التحتية املحدودة التي تفاقمها النزاعات أو املخاطر الطبيعية .إن تقديم
اﻟﺨﺪﻣﺎت مثال ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ التي ينترش فيها السكان عىل مساحات شاسعة أو ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ التي تعاين من
ظروف مناخية وتضاريس طبيعيةقاسية ،يك ّلف أكرث بكثري وﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎً أطول .كام يصعب ،يف العديد من
السياقات ،الوصول إىل بعض السكان بسبب املخاطر األمنية.
كام أن العوامل القانونية والسياسية واإلدارية تعوق أو تعرقل بدورها العمل اإلنساين .فغالبا ما يتعني عىل
املنظامت الدولية ،عىل وجه الخصوص ،أن تأخذ بعني االعتبار املخاطر التي يتعرض لها املوظفون والربامج يف
سياق معني ،فضال عن مخاطر التعقيدات املحتملة يف املستقبل ،عندما يثري تقديم مساعدة إنسانية محايدة
بطريقة تتوافق أيضً ا مع قوانني وسياسات الحكومات والجهات املانحة ،بعض التوترات.
ال بد ألي عملية إنسانية تنطوي عىل مخاطر عىل سالمة املوظفني وأمنهم ،أو تهدد استمرار الربنامج أو قدرة
املؤسسة عىل العمل يف مكان آخر أو التزامها مبعايري عالية للمساءلة مثال ،من أن تستتبع تكلفة مالية أعىل
بكثري من تلك التي ال تنطوي عىل مثل هذه املخاطر.
و ُيربز ذلك إحدى املعضالت األساسية للعمل اإلنساين ،وهي حدود متديد نطاق املساعدة اإلنسانية يك تشمل
السكان الذين يطرح الوصول إليهم صعوبات جمة ،ويستتبع من ثم تكاليف ومخاطر أكرب بكثري

املستبعدون :األشخاص امله َملون من غري قصد
إن افتقار املنظامت اإلنسانية إىل املعرفة الالزمة ميكن أن ُي ّعرض الناس واملجتمعات للخطر ،حتى عندما تقدم
الدعم ،إذا مل يكن ذلك الدعم مؤاتياً أو ُق ّدم بطرق ال يستطيع السكان املستهدفون فهمها أو الحصول عليها.
وكثريا ما تعجز الربامج العامة عن تلبية االحتياجات املحددة للفئات الخاصة .فهي تستخ َدم يف بعض األحيان،
عىل سبيل املثال ،لغة وأدوات للتواصل ال يفهمها األشخاص املحتاجون ،أو قد تُقدم املساعدة بطريقة يتعذر عىل
املحتاجني الحصول عليها مادياً بسبب قيود بدنية أو ثقافية أو اجتامعية أو سياسية.
وال يحصل األشخاص األكرث عرضة للخطر دوماً عىل املساعدة واملعلومات التي يحتاجون إليها بطريقة تلبي
احتياجاتهم .فهناك الكثري من برامج اإلغاثة املصممة بشكل ال يلبي االحتياجات الخاصة .وتكون أوجه القصور
هذه أكرث انتشاراً وأكرث إثارة للقلق بني املس ّنني واملعوقني .وكثريا ما ال ُيدرج قطاع العمل اإلنساين هذه الفئات
من السكان يف تخطيطه إلدارة الكوارث ويفشل يف أخذ احتياجاتهم وقدراتهم الخاصة يف االعتبار.
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املفتقرون إىل املال :األشخاص الذين ال ُينحون األولوية
تشكل الفجوة الهائلة واملتنامية بني األموال املطلوبة واألموال املتاحة لالستجابة اإلنسانية عامال رئيس ًيا من
عوامل استبعاد أشد الناس ضعفا يف العامل .فقد تعرف الجهات اإلنسانية  -املحلية أو الدولية  -االحتياجات،
لكنها ال متلك األموال وغري ذلك من القدرات لتلبيتها (يف سنة  ،2017عىل سبيل املثال ،مل تؤمن إال نسبة %60
من املبالغ التي التمستها نداءات األمم املتحدة املنسقة) .وتتسع هذه الفجوة باستمرار وال تزال تتسع منذ
سنوات طويلة.
وليست هذه الفجوة بالجديدة يف مجال التمويل – فقد تجاوزت االحتياجات التمويل اإلنساين املتاح ألكرث
من عقد من الزمن .ولكن كميات املساعدات اإلنسانية الدولية املعروفة بلغت اآلن مستويات قياسية ،مثلها
مثل طلبات املساعدة .وتشري البيانات إىل أن مستويات املعونة توشك عىل بلوغ ذروتها ،إال أن مستوى تلبية
االحتياجات مل يبلغ ذروته بعد.
ويتساءل التقرير عن الكوارث يف العامل عن مصري عمليات اإلغاثة التي «نفدت أموالها» ،وما هي األسباب،
وما هي العواقب؟ وما هي الحلول التي ميكن إيجادها؟ ويركز عىل ثالثة أنواع من األزمات التي تعاين من
شحة التمويل ،وهي الكوارث الصغرية املفاجئة ،والكوارث الكبرية البطيئة الحدوث ،وحاالت الطوارئ املعقدة
ّ
الطويلة األجل.
وتسبب العديد من الكوارث الصغرية أرضاراً بالغة وصدمات لدى السكان املترضرين ،لكن هذه الكوارث
ال تستتبع توجيه نداءات دولية أو تتصدر عناوين الصحف .ومع ذلك ،ميكن أن تفوق تكلفة االستجابة والتعايف
إمكانيات الدولة املعنية وسائر املستجيبني املحليني والوطنيني ،وقد يكون التمويل الدويل محدودا أو يتعذر
استعامله مبرونة أو ال يجري توفريه برسعة.
وال تتل ّقى الكوارث الكبرية البطيئة الظهور استجابة قوية من املانحني إال نادراً ،وعادة ما ترافقها نداءات
للتمويل ،يعلم الجميع أنه ال ميكن االعتامد عليها .وحتى يف حالة توجيه إنذار واضح بكارثة وشيكة ،يجري
تجاهل طلبات املساعدة أو ال ُتنح لها األولوية ،عندما تقارن بطلبات أكرث إلحاحا لتلبية احتياجات كبرية
ناجمة عن أزمات وقعت بالفعل.
ويف الوقت نفسه ،فإن متويل حاالت الطوارئ املعقدة الطويلة األجل مع َّرض لظاهرة امللل من التمويل ،إذ
ال ميكن تحقيق مستويات عالية من التمويل القصري األجل للمساعدة اإلنسانية لتلبية االحتياجات املزمنة،
وال ميكن للجهات املانحة يف مجال التنمية الطويلة األجل توظيف أموالها ،أو قد متنعها املخاطر املالية التي
تتصورها عن توظيف أموالها.
يف هذه الحاالت ،يرتفع احتامل إغفال االستجابة اإلنسانية لألشخاص املحتاجني.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

الخارجون عن نطاق املعونة :األشخاص «الذين ال يه ّموننا»
ال يحصل الكثري من أشد سكان العامل ضعفاً عىل دعم قطاع العمل اإلنساين ،ألن احتياجاتهم أو أزماتهم
ال تندرج يف مجاالت عمله التقليدية .وغالباً ما ينطبق ذلك ،عىل سبيل املثال ،عىل االحتياجات املحددة
واملتباينة لضحايا األزمات املط ّولة  -أو أولئك الذين ال يجري مساعدتهم عىل تعزيز قدرتهم عىل الصمود قبل
األزمات– حيث ال يندرجون يف ما يعترب «املجال الخاص» للجهات الفاعلة اإلمنائية واإلنسانية ومصادر متويلها.
غري أن هناك بعض الجامعات التي تعاين بدورها من أزمة حادة كربى تشبه إىل حد بعيد األزمات اإلنسانية
«التقليدية» والتي ال تجتذب معاناتهم ،مع ذلكً ،
دعم كب ًريا من قطاع العمل اإلنساين.
ومن األمثلة الحية واملروعة عىل ذلك حاالت املهاجرين غري النظاميني (غري الالجئني) واألشخاص الذين
يواجهون حاالت قصوى من العنف الحرضي .ويف كلتا الحالتني ،ظ ّلت استجابة األوساط اإلنسانية الدولية
محدودة للغاية رغم املعاناة الشبيهة باملعاناة التي تسببها الكوارث التي تؤدي يف الغالب إىل توجيه نداءات
دولية كبرية تحظى بتغطية إعالمية واسعة.
وتطرح حاالتهم السؤال التايل :هل يختار قطاع العمل اإلنساين االستجابة عىل أساس معايري موضوعية أم بحكم
العادة؟ وإذ تتغري طبيعة وسياقات املعاناة اإلنسانية باستمرار ،كيف ميكن لقطاع العمل اإلنساين مواصلة
أمس الحاجة إليها؟
التطور وتقديم املساعدة للمناطق التي هي يف ّ

التوصيات
ويوجه نداءات محددة للحكومات
يقدم التقرير عن الكوارث يف العامل توصيات يف ستة مجاالت رئيسيةّ ،
واملنظامت اإلنسانية الدولية والجهات املانحة لحثها عىل العمل يف ّ
كل مجال من هذه املجاالت.

-1

توفري الحوافز الالزمة
نويص املانحني بأن يحددوا مفهوم «جني أكرب فائدة من األموال» يف ضوء هدف عدم إغفال أحد ووصول
أمس الحاجة إليها  -حتى وإن كانت التكلفة أكرب .وهذا يعني عدم إغفال من يصعب
املساعدة إىل َمن ُهم يف ّ
خصيصا لهم .ويشمل
الوصول إليهم ،والتحفيز عىل مساعدتهم باسرتاتيجيات وأدوات استباقية ومصممة
ً
ذلك تخصيص األموال تحديداً للمجموعات التي ينقصها الدعم ويتع ّذر الوصول إليها ،وإزالة العوامل التي
تثبط العمل يف املناطق التي يصعب الوصول إليها ،مبا يف ذلك اعتامد ُن ُهج ت ّوزع املخاطر عىل طول سلسلة
التنفيذ بدالً من مشاطرة املخاطر والتخفيف منها بصورة مشرتكة .ونويص املنظامت اإلنسانية بأن تدرج يف
نداءاتها وخطط استجابتها إجراءات منهجية لدعم األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم ،مبا يف ذلك ،وحسب
االقتضاء ،االستثامر يف سالمة املوظفني ،وال سيام الرشكاء املحليني.
أمس الحاجة إىل املساعدة يف
يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة مسعاه لتوفري الدعم لألشخاص الذين هم يف ّ
عملياته ،بغض النظر عن صعوبة تحديدهم والوصول إليهم.
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االعرتاف بدور العمل اإلنساين املحيل ودعمه
نويص الجهات املانحة باالستثامر يف منظامت اإلغاثة املحلية ،وعىل األخص يف قدراتها املؤسسية عىل األمد
الطويل ،مبا يف ذلك تقديم الدعم لتطوير وتنفيذ أنظمة وسياسات وإجراءات لتنمية قدراتها املؤسسية والتقنية
ولتعبئة وإدارة الصناديق الدولية ،ومنع أعامل االحتيال ،وضامن املساءلة والحامية ،وكذلك لضامن سالمة
املوظفني.
ونويص الحكومات باستثامر مواردها الخاصة لتعزيز القدرة عىل االستجابة محلياً ،مبا يف ذلك قدرات املجتمع
املدين ،عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية ،من أجل ضامن االستقالل واالستدامة بشكل أفضل ،والح ّد
سن وتطبيق القوانني واإلجراءات املتوافقة مع
من االعتامد عىل التمويل الدويل .وينبغي أن يشمل ذلك ّ
القانون الدويل من أجل تسهيل وتنظيم املساعدة الدولية .ونويص املنظامت اإلنسانية بتعزيز رشاكاتها مع
منظامت اإلغاثة املحلية ،بغرض نقل عملية صنع القرار ودعم القدرات عىل املدى الطويل ،وإيجاد طرق
لتحسني االستفادة من املعرفة املحلية عند تقييم االحتياجات (خاصة فيام يتعلق باملسائل الثقافية ،و َمواطن
الضعف الخفية والقدرات املحلية) ،وال سيام باالستثامر يف عمليات وضع الخرائط قبل وقوع الكوارث بالتعاون
مع الرشكاء املحليني يف الدول املعرضة للكوارث.
يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة تعزيز استثامراته ودعمه يف القدرات التشغيلية والوظيفية والتقنية للجمعيات
الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر بوصفها الجهات املستجيبة األوىل حتى تتمكن من تقديم خدمات
مالمئة.
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اعتامد نهج تشاريك يرتكز عىل املجتمع املحيل
نويص املنظامت اإلنسانية بإيالء األولوية إلدماج املشاركة املجتمعية يف جميع مجاالت برامجها ،ومن األفضل
أن تقوم بذلك قبل وقوع أي أزمة ،أو عىل األقل يف بدايتها – وتبادل اآلراء والتعليقات مبزيد من الفعالية
بني منظامت اإلغاثة .وينبغي أن يشمل ذلك إيالء اهتامم خاص لألشخاص الذين ُيرجح إهاملهم ،مثل النساء
واملسنني واملعوقني .ومن املهم التأكد من أن أساليب و ُن ُهج تقييم االحتياجات تسعى إىل البحث عن الفئات
املهمشة واألشخاص األكرث احتياجاً والعثور عليهم ،وإن كانوا خارج «الفئات التقليدية» ،والسعي بنشاط إىل
الحصول عىل املعلومات ذات الصلة يف مرحلة التأهب قبل وقوع الكوارث .كام نويص بأن تو ّفر الجهات املانحة
رشك املجتمعات املحلية وأن تكفل املرونة الكافية يف تخصيص األموال للربامج خالل
موارد لألنشطة التي ُت ِ
األزمات ،حتى ميكن إجراء عمليات التكييف الالزمة يف ضوء تعليقات املجتمعات املحلية.
يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة تعزيز إرشاك املجتمع ّ
املحل ومساءلته وضامن زيادة استخدام نتائج تقييم
مواطن الضعف والقدرات يف إعداد برامج اإلغاثة.
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تحمّل مسؤوليتنا املشرتكة يف تعزيز القدرة عىل الصمود
نويص جميع الحكومات ( مبا يف ذلك الجهات املانحة ) واملنظامت اإلنسانية ،بتوظيف مزيد من األموال
يف تعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود والقدرات املحلية يف مجال التدخل قبل الكوارث واألزمات
األخرى .أي زيادة استخدام التمويل االستباقي ملواجهة املخاطر التي ميكن التنبؤ بها واملتكررة يف إطار نظم

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

االستجابة الدولية واملحلية ،ووضع وتنفيذ األطر القانونية وتلك املتعلقة بالسياسة العامة إلدارة مخاطر
الكوارث ،التي تشمل احتياجات أكرث الناس ضعفا .ونويص بأن يضمن املانحون أن هياكل متويل التنمية
ومواجهة تغري املناخ واملساعدات اإلنسانية تعزز الصمود والقدرات املحلية والتأهب للكوارث .كام نويص
املنظامت اإلنسانية بأن تدرج تعزيز القدرة عىل الصمود بشكل منهجي يف عملياتها ،إال إذا كانت تفتقر إىل
الكفاءات أو القدرات الالزمة ،أو كان من شأن مثل هذا النشاط تقويض امتثالها للمبادئ اإلنسانية.
يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة دعمه لتعزيز القدرة عىل الصمود ،مبا يف ذلك ،من خالل إدماج األنشطة ذات الصلة
يف عمليات الطوارئ ،ودعم الجمعيات الوطنية لتعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود ،ودعم تطوير
وتنفيذ األطر الترشيعية والسياسية إلدارة مخاطر الكوارث إدارة تراعي تقلبات املناخ حيثام أمكن.
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تحسني االستخدام املناسب للبيانات والتكنولوجيا
نويص جميع الحكومات (مبا يف ذلك الجهات املانحة) واملنظامت اإلنسانية مبواصلة تعزيز قدراتها يف مجال
جمع البيانات وتحليلها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية ،وكذلك عىل صعيد قطاع العمل اإلنساين.
السن واملعوقون  -واالحتياجات ،يف أماكن
وينبغي أن يركز ذلك عىل الكشف عن األشخاص – مبن فيهم كبار ّ
قد تكون بعيدة عن األنظار ،واالتفاق عىل معايري البيانات األساسية وعىل منهجية تضمن إمكانية املقارنة ،مع
االلتزام باتباع نهج قائم عىل عدم إلحاق األذى لحامية البيانات وتبادلها .ويف الوقت نفسه ،يجب أال يصبح
جمع البيانات غاية يف حد ذاتها؛ أي ال ينبغي أن ّ
يحل محل العمل.
يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة االستثامر يف قدراته وقدرات أعضائه عىل جمع وتحليل البيانات ذات الصلة
املصممة لتحديد األشخاص األكرث احتياجاً ،والكشف عن أي شخص يكون قد ُأغفل .وسيشمل ذلك تحسني
معرفنا الخاصة بالبيانات ،وتحسني تصنيفها بحسب النوع االجتامعي والسن واإلعاقة ،وزيادة املشاركة يف نُهج
املصادر املفتوحة لتبادل البيانات يف هذا القطاع ،ووضع وتنفيذ سياسات مناسبة لحامية البيانات والخصوصية.
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معالجة الحاالت الحساسة
نويص جميع الحكومات (مبا يف ذلك الجهات املانحة) واملنظامت اإلنسانية باالنتباه إىل احتامل إهامل تقديم
املساعدة لألشخاص الذين ال ميلكون وثائق إثبات الهوية الصادرة عن الحكومة ،وليس لهم أي سند رسمي
يتم مسح مجتمعاتهم ،وأولئك الذين يعانون من األزمات الخفية يف صمت،
يثبت ملكية منازلهم ،والذين مل ّ
ال سيام من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
من املهم التأكد من أن ميزانيات وخطط ومتويل املساعدات اإلنسانية تتضمن مخصصات وبرامج محددة
السن واملعوقني ،والعمل مع املنظامت املحلية املتخصصة،
للفئات ذات االحتياجات الخاصة ،مبا يف ذلك كبار ّ
إن ُوجدت .وينبغي أيضا تلبية احتياجات املهاجرين غري النظاميني ،واألشخاص الذين يعانون من العنف يف
املدن ،أخذا يف االعتبار أن منظامت اإلغاثة املحلية تحتل عىل األرجح أفضل وضع لتنفيذ معظم مبادرات
االستجابة ،ولكن يلزمها موارد كافية للقيام بذلك.
يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة عمله مع الجمعيات الوطنية لدعم الفئات الضعيفة أينام كانت .ويشمل ذلك
العمل عىل الح ّد من حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،واالستعداد لها والتصدي لها
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السن واملعوقني وألجلهم .وسيواصل مساعدة الجمعيات
يف حاالت الكوارث ،وتنظيم مبادرات محددة مع كبار ّ
الوطنية عىل تعزيز الخدمات التي توفرها للمهاجرين وتيسري التفاهم مع سلطات البلد بشأن دور الجمعيات
ومساهامتها .ويلتزم االتحاد الدويل كذلك مبساعدة الجمعيات الوطنية عىل تنظيم أنشطة تشجع نبذ العنف
وتلبي االحتياجات النفسية واالجتامعية لضحايا العنف يف املدن.

االستنتاجات
مل ينجح العمل اإلنساين أبداً يف إنهاء كل املعاناة الناجمة عن النزاعات والكوارث واألزمات األخرى .فاالختيارات
الصعبة مسألة شائعة يف أسوأ الظروف ،وسيستمر الحال عىل ما هو عليه .ويدفع التقرير عن الكوارث يف
إلحاحا.
العامل بأنه بإمكان قطاع العمل اإلنساين  -بل ويجب عليه – مضاعفة جهوده لتلبية االحتياجات األكرث
ً
ويستكشف التقرير كيف ميكن للعاملني يف املجال اإلنساين  -مبفردهم أو بالتشارك مع اآلخرين  -تحسني
مامرساتهم بحيث يقل عدد َمن ُيرتكون خلف الركب .ويدعو جميع العاملني يف مجال املعونة اإلنسانية،
أي الجهات املانحة والجهات التي تقدم الخدمات املتعددة األطراف والدولية والوطنية واملحلية ،إىل السعي
الدؤوب للكشف عن األشخاص األكرث احتياجاً و َمن يصعب الوصول إليهم بصفة خاصة ،من أجل تحديد
األشخاص الذين ُيحتمل استبعادهم ّ
لكل األسباب ا ُمل ْجم َلة هنا وألسباب أخرى إضافية ،ولضامن وضع هؤالء
األشخاص عىل رأس قامئة األولويات.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

 -1املقدمة
تركز الفصول الستة األوىل من التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة  ،2018عىل مسألة عدم إغفال أحد يف
االستجابة اإلنسانية .وقد تم اختيار مواضيع التقرير استناداً إىل مشاورات دارت مع الجمعيات الوطنية
للصليب األحمر والهالل األحمر يف مختلف أنحاء العامل وانطالقاً من األمثلة التي تكرر ذكرها رداً عىل السؤال
املتعلق بتحديد األشخاص الذين ُيرتكون خلف الركب .وال ن ّدعي إجراء استعراض شامل أو منهجي لجميع
ثغرات االستجابة اإلنسانية ،ولكن هذا العرض يعكس تجارب ومخاوف الشبكة العاملية لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدويل) واملتطوعني يف املجتمعات املحلية الذين ميثلون
عامد عملها.
ويحيي الفصل السابع -تطور الكوارث وأفكار االتحاد الدويل ،تقليداً سابقاً للتقرير عن الكوارث يف العامل بقيض
بتخصيص فصل من التقرير ملوضوع غري املواضيع املركزية والنظر يف تطور الكوارث وإدارتها من وجهة نظر
االتحاد الدويل.

عدم إغفال أحد يف االستجابة اإلنسانية
منذ اعتامد أهداف التنمية املستدامة عام  ،2015أصبح الطموح بعدم «ترك أحد خلف الركب» بيان مهمة
خطة التنمية الدولية بالفعل .ووجهت طموحات مامثلة العمل اإلنساين منذ وقت طويل بالرغم من اختالف
صياغتها.
وتلتزم الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف نص مبدأ اإلنسانية «بتجنب املعاناة اإلنسانية
وتخفيفها أينام وجدت» .وعىل نحو مامثل ،أعلنت املنظامت (أكرث من  700منظمة) املوقعة عىل مدونة سلوك
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية من أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث
ما ييل« :إننا نتعهد بتوفري املساعدة اإلنسانية حيثام دعت الحاجة».
ولكن املنظامت اإلنسانية شعرت منذ وقت طويل بالخوف من الفشل يف تحقيق طموحها .ففي عام ،2006
ركز التقرير عن الكوارث يف العامل عىل موضوع األزمات املهملة متسائ ًال عن املجتمعات التي ال تزال منسية
من عمليات الطوارئ والوقاية – وأهملتها وسائل اإلعالم ومنظامت اإلغاثة والجهات املانحة وحتى حكوماتها،
وكشف عن عدة أسباب تفرس مثل هذا اإلهامل مثل تقلب رأي وسائل اإلعالم واملامرسات غري املتسقة يف
عمليات تقييم االحتياجات والعوامل الجيوسياسية.
وقد أصبحت هذه التساؤالت ملحة للغاية مؤخراً ،إذ إن الفجوة بني االحتياجات اإلنسانية املحددة واملوارد
املتوفرة بلغت مستويات مرتفعة جديدة – أكرث من  10باليني دوالر أمرييك عام  2017فيام يتعلق بالنداءات
التي تنسقها األمم املتحدة فقط (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (2018أ)) .ويحدث ذلك بالرغم من
حجم قطاع العمل اإلنساين الدويل ومستويات تربعات الجهات املانحة التي بلغت كذلك أرقاماً قياسية
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(فريق الخرباء رفيع املستوى .)2016 ،ويف الوقت نفسه ،ازدادت الضغوط يف مؤمتر القمة العاملي للعمل
اإلنساين يك تتم املعالجة الفعلية ملواضيع تجاهلتها أوساط العمل اإلنساين طوي ًال ،مثل املواضيع املتعلقة
بالنوع االجتامعي ،والنزوح الداخيل ،واإلعاقة ،األمر الذي جعل املؤمتر يستخدم بقوة شعار عدم ترك أحد
خلف الركب.

عدم إغفال أحد ،قوة دافعة لإلصالح يف مجال العمل اإلنساين
مثة إقرار واسع النطاق اآلن بأن قطاع العمل اإلنساين يعمل بأقىص طاقاته (شبكة التعلم اإليجايب للمساءلة
واألداء يف مجال العمل اإلنساين (2015 ،ALNAPأ)) ،ومن املحتمل أن يصبح عمله أصعب بكثري بسبب
ظواهر عديدة مثل الزيادة املستمرة لألزمات الطويلة األمد ،وتغري املناخ ،والتوسع الحرضي العشوايئ ،ومنو
السكان ،وانتشار األمراض املعدية الذي تساهم العوملة يف تأجيجه ،األمر الذي يؤدي إىل إغفال أعداد أكرب من
املعوزين .وأدى هذا التشخيص املشرتك إىل نوعني من االقرتاحات الداعية إىل توسيع نطاق العمل اإلنساين
وإىل تقليصه يف آن معاً.
ويندرج مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين إىل حد كبري ضمن الفئة األوىل .ولذا وجه األمني العام لألمم
املتحدة آنذاك ،بان يك مون ،عرب خطته للعمل اإلنساين وتقريره عن نتائج مؤمتر القمة ،دعوة إىل العاملني
يف املجال اإلنساين ليتجاوزوا الحدود الضيقة ملهامهم ويتعاونوا عىل نحو أوثق مع الرشكاء يف مجاالت
التنمية وصون السالم وغريها من املجاالت املعنية «بتلبية االحتياجات» (عرب بناء السالم والحد من املخاطر
عىل حد سواء) ،ووضع حلول طويلة األمد للذين يعانون من األزمات املطولة (ال سيام النازحني داخل
تغي املناخ من بني أمور أخرى كثرية (األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره
بلدانهم) ،ومواجهة عواقب ّ
( 2016أ) و(2016ب)).
ومن ناحية أخرى ،قامت مجموعة متزايدة من امل ّعلقني بدعوة قطاع العمل اإلنساين الدويل إىل «التخيل» عن
كثري من األدوار التي توالها تدريجياً و«العودة إىل مهامه األساسية» (Bennett, 2018؛ وDomini, 2012؛
و .)Dubois, 2018وهم يحثونه عىل إعادة توزيع املهام الخارجة عن مجال عمله األسايس عىل جهات أخرى
وبشكل خاص وكاالت التنمية والجهات املستجيبة املحلية (الحكومية منها وغري الحكومية) ،والرتكيز عىل نهج
أكرث تحديداً.
مل يؤد مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين إىل تحوالت واسعة يف القطاع املعني ،إال أن التغيري يلوح يف األفق،
من خالل عملية «خرق الدوائر املنعزلة» يف األمم املتحدة التي يقودها األمني العام الحايل ،ومن خالل التحول
نحو تحقيق الفعالية يف العمل اإلنساين وهو ما يجري جزئياً عرب الصفقة الكربى بني الجهات املانحة والوكاالت،
ومن خالل بذل الجهود لإلصغاء إىل أصحاب الشأن الذين مل يؤخذ رأيهم يف الحسبان يف السابق (ال سيام
األشخاص املترضرين والجهات املستجيبة املحلية) والذين متت استشارتهم رسمياً للمرة األوىل يف إطار التحضري
ملؤمتر القمة اإلنساين .وميكن ذكر عوامل أخرى أدت إىل «تعطيل نظام العمل اإلنساين القائم» رمبا تقود إىل
اإلصالح ،منها زيادة مشاركة الدول املترضرة والهيئات اإلقليمية وإرصارها عىل املساهمة ،واملشاركة األقوى
للبنك الدويل يف األزمات الطويلة األمد ،واآلثار الرتاكمية للتغيريات التكنولوجية التي تقلل من الحواجز التي
تحول دون مشاركة فئات جديدة ومختلفة من الجهات اإلنسانية املستجيبة ،مام يساهم يف توسيع تعريف
«نظام» العمل اإلنساين (انظر اإلطار .)1-1

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

اإلطار 1-1

«نظام» العمل الإن�ساين� ،أو «قطاع» العمل الإن�ساين� ،أو «النظام البيئي» الإن�ساين
ا�ستخدمت التقارير العاملية (وبالفعل التقرير عن الكوارث يف العامل نف�سه يف املا�ضي) م�صطلح «نظام العمل
الإن�ساين» عموماً .ولهذا امل�صطلح بع�ض املزايا ومنها على وجه اخل�صو�ص كونه ي�شمل املنظمات الإن�سانية
بالإ�ضافة �إىل التمويل الدويل لعملها .ولكنه ي�شري كذلك �إىل نوع من جهاز عاملي له و�صالت متنوعة تعمل بطريقة
متكاملة يف تنظيم هرمي من الأعلى �إىل الأ�سفل .غري �أن هذا التعريف ال ي�شكل بدوره و�صفاً دقيقاً للواقع احلايل
) (Borton 2009; Bennett 2018وال مثا ًال �أعلى ُيطمح �إىل حتقيقه.
وقد ي�شكل امل�صطلح الذي �شاع ا�ستعماله م�ؤخر ًا ،وهو «النظام البيئي الإن�ساين» بدي ًال �إذ يوحي ب�أن على
خمتلف اجلهات الفاعلة الإن�سانية اال�ضطالع ب�أدوار خمتلفة ب�شكل متكامل .ويفتقر هذا امل�صطلح �إىل تعريف
واحد ولكن نظر ًا �إىل الطابع ال�شامل الذي يوحي به م�صطلح النظام البيئي ،ينبغي النظر �إليه باعتباره يدمج
ب�شكل كامل اجلهات الفاعلة الدولية و�آليات التمويل ف�ض ًال عن اجلهات الفاعلة الوطنية واملحلية (على �سبيل
املثال  .)Maietta, 2017وال معنى للنظام البيئي بدون هذا الت�صور ال�شامل.
�إال �أن البيانات املتوفرة حول الطريقة التي ينفذ بها العمل الإن�ساين على ال�صعيد املحلي يف غياب التمويل
الدويل واجلهات الفاعلة الدولية هي للأ�سف جمز�أة ،وي�صعب بذلك التو�صل �إىل ا�ستنتاجات عامة .وب�سبب
هذه التقييدات ،يركز التحليل املقدم يف هذا التقرير ب�شكل رئي�سي على الأن�شطة التي تقوم بها اجلهات الفاعلة
الدولية و�/أو بدعم من التمويل الدويل (ما مل ُيذكر خالف ذلك).
ومتا�شياً مع هذا املنظور ال�ضيق النطاق ،ت�ستخدم هذه الن�سخة من التقرير عن الكوارث يف العامل م�صطلح
«قطاع العمل الإن�ساين» للإ�شارة �إىل املنظمات الإن�سانية واجلهات املانحة الدولية.
وعلى نحو مماثل ،ال يوجد حالياً تعريف وحيد متفق عليه عموماً مل�صطلح «قطاع العمل الإن�ساين» .وكان
ينظر �إليه عادة باعتباره جهد ًا حمدود ًا زمنياً ،ومق ّيد ًا يف املكان ومن حيث املحتوى ،مع تركيز �ضيق النطاق
قائم على املبادئ يق�ضي ب�إنقاذ الأرواح وتخفيف املعاناة يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى ،وهي مهمة يقوم بها
عدد حمدود من اجلهات الفاعلة (املمار�سات ال�سليمة يف تقدمي املنح الإن�سانية  .)GHD, 2003ومل يعد هذا
املفهوم منا�سباً فع ًال ،كما يبينه هذه الف�صل ،ب�سبب تطور املمار�سات والتطلعات يف قطاع العمل الإن�ساين .ولكن
املناق�شات التي يت�ضمنها هذا التقرير �ستن�سند �إليه مع ذلك (كي يتاح فهم هذا التطور ب�شكل �أو�ضح بالتحديد).

جذور تطور مفهوم «عدم إغفال أحد»
ولكن ،ما الذي يعنيه مفهوم عدم إغفال أحد بالضبط؟ وبالنظر إىل أن استخدامه يف خطة التنمية قد عمم
استخدامه يف الحوار الدويل الجاري مؤخراً ،فإن أصله يشكل نقطة انطالق هامة.
يف سنة  ،2015أشاد األمني العام لألمم املتحدة باألهداف اإلمنائية لأللفية باعتبارها «الخطوة األكرث نجاحاً
يف مكافحة الفقر عىل مر التاريخ» وقد حققت بالتأكيد تقدماً مؤثراً .ومنذ اعتامدها سنة  ،2000هبط عدد
الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع كام هبط املعدل العام لوفيات األطفال تحت سن الخامسة إىل النصف،
وانخفضت وفيات النفاس بنسبة  ،%45وارتفعت نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية يف البلدان النامية إىل %91
بينام انخفضت نسبة الذين يعانون من سوء التغذية إىل النصف (األمم املتحدة(2015( ،أ)).
ومع ذلك ،مل يشعر الجميع مبزايا هذا التقدم .وأفادت تقارير األمم املتحدة أن «ماليني األشخاص ُيرتكون
خلف الركب وخاصة من هم األكرث فقراً واألكرث حرماناً بسبب الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو األصول العرقية
أو املوقع الجغرايف» .وال تزال توجد فروق هائلة بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية ،وبني أفقر األرس وأغناها،
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وبني النساء والرجال عىل سبيل املثال .ولهذا أصبح شعار عدم إغفال أحد الهدف الرئييس ألهداف التنمية
املستدامة التي حلت محل األهداف اإلمنائية لأللفية .وتعهدت الدول بأال يرتك أحد خلف الركب...« :انطالقا
من تسليمنا بأن كرامة اإلنسان أمر أسايس ،نأمل أن نشهد األهداف والغايات وقد تحققت لجميع األمم
والشعوب ولجميع رشائح املجتمع .وسوف نسعى جاهدين إىل الوصول أوال إىل من هم أشد تخلفا عن الركب»
(األمم املتحدة ( 2015ب)).
ويعكس العديد من األهداف هذا الطموح سواء من خالل تحقيق املساواة كغرض أسايس (عىل سبيل املثال
الهدف  :5تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات ،والهدف  :10الحد من انعدام املساواة
داخل البلدان وفيام بينها) ،أو من خالل التشديد عىل أن من غري املمكن تحقيقها إال إذا استفاد منها الجميع
(عىل سبيل املثال الهدف  :1القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان ،والهدف  :3ضامن مت ّتع الجميع
بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر) .وتطالب الخطة أيضاً بتصميم جمع البيانات وعمليات
االستعراض عىل نحو يساهم يف تحقيق غايات هذا التعهد .ولوحظ بشكل خاص عىل ضوء التعهد «بالوصول
أوال إىل من هم أشد تخلفا عن الركب» ،أن خطة التنمية املستدامة تتجاوز منع التمييز وتطالب بإعطاء
األولوية لإلجراءات التي تستهدف األشخاص األشد فقراً وتهميشاً والتتبع الرسيع لها ،كام تطالب ببذل جهود
خاصة لوضع أسس التقدم يف هذا املجال وآليات قياسه ).(Stuart and Samman, 2017

اآلثار املرتتبة عىل برنامج العمل اإلنساين
ماذا يعني ذلك لقطاع العمل اإلنساين مببادئه ومهامه وقيوده الخاصة؟ إنه يعني نظرياً زيادة كبرية يف انخراط
الجهات املعنية بالتنمية وزيادة التمويل ملعالجة األسباب الكامنة لألزمات وعواقبها يف األمد الطويل .وهذا
ما يدعمه اإلدراج الرصيح للكالم عن مخاطر الكوارث يف أهداف التنمية املستدامة والدعوة عىل سبيل املثال
إىل «تعزيز قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عىل الصمود والحد من تعرضها وتأ ّثرها بالظواهر املتطرفة املتصلة
باملناخ وغريها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتامعية والبيئية »...والسعي إىل «التقليل إىل درجة كبرية
من عدد الوفيات وعدد األشخاص املترضرين ...من الكوارث ...،مع الرتكيز عىل حامية الفقراء واألشخاص الذين
يعيشون يف ظل أوضاع هشة».
غري أن الواقع هو أنه ُينتظر من قطاع العمل اإلنساين نفسه أكرث فأكرث مساهمته يف تحقيق أهداف التنمية
بالرغم من املهام املحددة املوكلة إليه وموارده املحدودة .وخالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين ،نرش
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تقريراً يشري ليس إىل احتامل أن يبقى األشخاص املترضرون
من األزمات اإلنسانية بعيدين عن مكاسب التنمية يف نهاية املطاف فحسب ،بل يدعو أيضاً العاملني
يف املجال اإلنساين تحديداً إىل املساهمة يف الرؤية املحددة ألهداف التنمية املستدامة ذلك «أن تلبية
االحتياجات األساسية أثناء األزمات ستبقى ملحة ولكنها مل تعد كافية» (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
( 2016ج)).
وحث مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين املشاركني أيضاً عىل تقديم «التزام أسايس» وعىل «تجاوز الهوة
بني العمل اإلنساين والتنمية ،والتعاون من أجل تحقيق نتائج جامعية تكفل تلبية االحتياجات اإلنسانية
وتؤدي يف الوقت نفسه إىل الحد من املخاطر وأوجه الضعف عىل مدى سنوات متعددة استناداً إىل املزايا
النسبية ملجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة( »...مؤمتر قمة العمل اإلنساين .)2016 ،ومع أنه ال يطلب
من العاملني يف املجال اإلنساين التحول عن دورهم األسايس ،فمن املؤكد أن التعاون مع العاملني يف مجال
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التنمية من أجل تحقيق نتائج جامعية سيكون له بعض التأثري يف املهمة األساسية التي يركز عليها العاملون
يف املجال اإلنساين.
ولكن هناك من ينتقد هذا االقرتاح .فعىل سبيل املثال ،انسحبت منظمة أطباء بال حدود من مؤمتر قمة
العمل اإلنساين ويعود السبب إىل حد كبري إىل سعيه إىل كرس الحواجز بني التنمية والعمل اإلنساين (أطباء
بال حدود .)2016 ،وأشري عىل نحو مامثل إىل أن مصطلح التنمية ينطوي بالرضورة عىل دعم مؤسسات الدولة
األمر الذي قد يبدو من املستحيل توفيقه مع مبدأ االستقالل ورضورة توفري فضاء للعمل اإلنساين يف حاالت
األزمات ) .(Guinote, 2018وصحيح أيضاً ،من جهة أخرى ،أن الغالبية العظمى من املنظامت التي تعترب
نفسها منظامت إنسانية وخاصة املنظامت املحلية رأت أنها تضطلع لفرتات طويلة جداً بدور مزدوج يف
أنشطة عديدة شبيهة بأنشطة التنمية .فعىل سبيل املثال ،كانت غالبية املنظامت اإلنسانية مقتنعة بأن عليها
املساهمة يف الجهود الرامية إىل الحد من املخاطر قبل وقوع الكارثة بوقت طويل مبا يف ذلك تعزيز قدرة
املجتمعات املحلية عىل الصمود .1وعىل النحو نفسه ،قطعت الجهات اإلنسانية املستجيبة شوطاً كبرياً يف مجال
االنتعاش عرب أنشطة اإليواء مث ًال التي تتجاوز أكرث فأكرث «توزيع قطع القامش املشمع والخيم» لتقدم حلوالً
أكرث استدامة ،وعرب بعض النهج الهادفة إىل توفري سبل املعيشة.
توسع هذه التطلعات التي تتجاوز املهمة الفورية إلنقاذ األرواح نطاق مسؤوليات قطاع العمل اإلنساين
هل ّ
أيضاً فيام يتعلق بالذين يفرتض أن يقدم لهم الخدمات ومتى؟ هل سيضطر مث ًال إىل إغفال البعض إذا مل يعمل،
بالقوة املتناسبة مع احتامل وقوع أرضار يف األمد الطويل ،يف مناطق تعاين من انعدام األمن الغذايئ مبستويات
ما قبل األزمة (مث ًال مستوى أقل من  3يف التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ)؟ هل يخفق يف القيام
بواجباته عندما «يخرج عن نطاق» املعونة اإلنسانية ويهتم بالذين يعانون من فقر مزمن؟ هل ميكن أن يكون
مقتنعاً بأنه اضطلع بدوره عندما يبقى آالف األشخاص املترضرين من الكوارث يف مأوى «مؤقت» بعد سنوات
طويلة من وقوع الحدث املسبب لحالتهم؟
هل يكفي أن نقول أن التفاوت بني االحتياجات واملوارد يقلل إىل حد أكرب من إمكانية اضطالع الجهات
اإلنسانية حتى بدورها «التقليدي»؟ أو أن مبدأ عدم التحيز يوجهها نحو «أشد حاالت الضيق إلحاحاً» ،فتصبح
بذلك قضية الرفاه الطويل األمد للذين تقدم لهم الخدمات «مشكلة طرف آخر»؟
ورأى السيد جان بيكتيه يف تعليقه عىل مبدأ عدم التحيز أن مشكلة االستجابة للحاالت املستعجلة شبيهة
مبعضلة القارب الذي سيغرق إذا تعلق به املزيد من الناجني .فهل يستطيع أي منا مبا ميليه ضمريه استخدام
مجداف ملنع هؤالء من الصعود إىل املركب واستبعاد برش ورمبا أطفال مل يرتكبوا إمثاً سوى عدم الوصول قبل
اآلخرين؟ مل يستطع بيكتيه نفسه الرد عىل هذا السؤال خامتاً بأنها قضية ضمري ألن القرار يجب أن ُيرتك
للشخص املسؤول ..من ميكن أن ي ّدعي بأنه ميسك مبقاييس العدالة املمتازة؟ (.)1979 ،Pictet

1

أشارت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بقوة إىل هذا املوضوع يف جدول أعامل األنشطة اإلنسانية الذي
اعتمدته يف املؤمتر الدويل الثامن والعرشين للصليب األحمر والهالل األحمر سنة ( 2003اللجنة الدولية واالتحاد الدويل،
 )2003حيث تعهدت مكونات الحركة والدول األطراف يف اتفاقيات جنيف بالعمل معاً من أجل «...ﺣﺎﻤﻳﺔ كراﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن
واﻷرواح وﺳﺒﻞ املعيشة ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻤﻟﺪﻣﺮة ﻟﻠﻜﻮارث ﺑﺈدﻣﺎج ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺧﻄﺮ اﻟﻜﻮارث ﻲﻓ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﺮﻴ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻤﻟﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ»...
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املقدمة

األشخاص الذين يغفل قطاع العمل اإلنساين مساعدتهم
يقول بيكتيه إن مسألة إغفال العمل اإلنساين القصري األمد لألشخاص الذين لديهم احتياجات طويلة األمد
رمبا تتطلب رداً فلسفياً أكرث مام تتطلب تحلي ًال .ولكن حتى بالنظر إليها ضمن الحدود التقليدية للتغطية
املتوقعة من العمل اإلنساين ،قد يبقى السؤال التايل مطروحاً وهو :هل ُيرتك البعض خلف الركب وهل من
املمكن تغطية من تركوا خلف الركب بالفعل .ويركز هذا التقرير تحليله عىل هذا املجال تحديداً.

الشكل  1-1السكان املشمولني باملساعدة اإلنسانية ،منوذج «البصلة»

ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪ
األشخاص الذين قد يحتاجون إىل املساعدة
ولكنهم ال يحصلون عليها
األشخاص الذين يتلقون املساعدة
ولكن هل هي املساعدة التي يحتاجونها؟

اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﴬرون
ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن
ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺼﻠﻬﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة

املصدر :مرشوع قدرات التقييم  2015( ACAPsب)

استناداً إىل متثيل السكان املعنيني باملساعدة اإلنسانية يف منوذج عىل شكل «بصلة» (الشكل  ،)1-1يركز التقرير
عىل األشخاص الذين ترضروا بسبب كارثة أو أزمة ومن ثم يحتاجون إىل املساعدة .وقد تشمل فئة الذين تُركوا
خلف الركب املمثلة يف هذا الرسم األشخاص الذين مل تستهدفهم املساعدة ،واألشخاص الذين خُ صصت لهم
املساعدة ولكن مل يكن الوصول إليهم ممكناً ،واألشخاص الذين أمكن الوصول إليهم ولكنهم مل يحصلوا فع ًال
عىل املساعدة الالزمة (( ACAPSمرشوع قدرات التقييم) مذكور يف تقرير شبكة التعلم اإليجايب للمساءلة
واألداء يف مجال العمل اإلنساين ( 2015 ،ALNAPأ)) .من الواضح أن السياقات تختلف عن بعضها ولكن
هناك أيضاً أمثلة عديدة لثغرات بنيوية.
إن العديد من األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية ،مل يج ِر استهدافهم باملعونة .وتبقى األعداد
غري واضحة (قياس الحاجات ليس بالعلم الدقيق) ،ولكن مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية تنبأ عام
 2017بأن قرابة  129مليون شخص يف العامل سيحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية مشرياً إىل أن املساعدات
الدولية ستستهدف  93مليون شخص فقط أي ما ميثل فجوة نسبتها ( 2017 ،OCHA( %28أ)) .وسنة ،2018
يتوقع أن تكون الفجوة أكرب مع تقديرات تشري إىل أن  134مليون شخص سيحتاجون إىل املساعدة بينام
ستستهدف املساعدات بالفعل  96مليون شخص فقط (( 2018 ،OCHAأ)) .ويوضح املكتب أن هذه الفجوة
تعود جزئياً «ما تستطيع الجهات املحلية تغطيته» ،وأيضاً إىل استهداف حكومات البلدان املترضرة وغريها من
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الجهات الفاعلة جزءاً فقط من املعوزين ،ولكنها تعود أيضاً إىل «طريقة تحديد األولويات وتقييم القدرات
وإمكانيات الوصول إىل املستفيدين» التي تتبعها املنظامت اإلنسانية الدولية (( 2017 ،OCHAأ)).
ال توجد أرقام عاملية خاصة باألشخاص الذين تصلهم املساعدات فع ًال ،واألرقام الخاصة بالبلدان غري دقيقة،
ولكن رمبا ميكن استنتاج مدى اتساع حجم الذين أهمل االهتامم بهم من خالل البيانات التي جمعت يف بعض
البلدان .وبالنظر إىل قامئة البلدان املشار إليها يف الشكل ( 2-1مستخلصة من أرقام األمم املتحدة سنة -2017
وال تشمل عمليات حركة الصليب األحمر والهالل األحمر وبعض املنظامت األخرى) ،يالحظ وجود تفاوت كبري
يف نسب األشخاص املستهدفني فع ًال وهي ترتاوح ما بني  %82من األشخاص املعوزين يف السودان ،وأقل من
نصف الذين هم بحاجة إىل املساعدة يف أفغانستان .وعىل النحو نفسه ،مثة فارق كبري بني البلدان فيام يتعلق
باألشخاص الذين أمكن الوصول إليهم  -من  %71يف جنوب السودان إىل  %28يف أوكرانيا .ويف هذه الحالة
األخرية ليس مستغرباً أن تكون استجابة املانحني للنداءات اإلنسانية ضعيفة جداً أيضاً.

ُعسون،
األشخاص املتوارون عن األنظار ،واملعزولون ،واملستبعدون ،وامل َ
الخارجون عن نطاق املعونة
ميكن حتى لهذه األرقام التقريبية أن تقلل من أعداد الذين يحتاجون إىل املساعدة .وكام يبينه الفصل
الثاين ،يبقى بعض األشخاص «بعيدين عن األنظار» بالنسبة إىل قطاع العمل اإلنساين .ويركز هذا الفصل عىل
«األشخاص املجهولني» الذين يفتقرون إىل الوثائق األساسية الالزمة الكتساب الحق يف الحصول عىل املساعدة،
وعىل «املشاكل املجهولة» الناجمة عن ندرة اإلبالغ عن حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي ،و«األماكن املجهولة» حيث ال تظهر يف الخرائط املجتمعات املحلية املترضرة من األزمات.
وحتى إن كان العاملون يف املجال اإلنساين يعلمون بوجود من هم بحاجة إىل املساعدة ،فهؤالء يبقون أحياناً
«معزولني» أي أن الوصول إليهم يكون صعباً للغاية كام يبينه الفصل الثالث .ففي حاالت كثرية ت ّولد الكوارث
أو النزاعات نفسها حالة العزلة من خالل تدمري املطارات أو املرافئ أو الطرقات -أو من خالل تحويل املناطق
التي يعيش فيها الناس إىل أماكن تع ّرض من يريد الوصول إليها إىل أخطار كبرية .ولكن الكوارث واألزمات
تصيب أيضاً الذين هم بعيدين عن املراكز الحرضية سواء يف القرى الجبلية أو يف الجزر املعزولة .وميكن أن
يؤدي انعدام األمن والعقبات البريوقراطية وأحياناً قوانني الجهات املانحة وسياساتها إىل إعاقة قدرة العاملني
يف املجال اإلنساين عىل الوصول إىل الذين هم بحاجة إىل املساعدة ،وقدرة هؤالء عىل الحصول عىل املساعدة
التي يحتاجون إليها.
وعندما ننظر إىل الدوائر األخرى يف الشكل  ،1-1نجد األشخاص «املتوارين عن األنظار» ،أي الذين ميكن
«رؤيتهم» وميكن «الوصول إليهم» ولكنهم ال يستطيعون االستفادة من املساعدة اإلنسانية بسبب طريقة
تصميمها أو طريقة تقدميها .وبالرغم من وجود أمثلة كثرية ،يركز الفصل الرابع عىل فئتني من السكان
تذكرهام يف أغلب األحيان الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ،أي األشخاص املسنني واملعوقني.
ويشكل األفراد املنتمون لهاتني الفئتني أجزاء واسعة ومتزايدة من السكان يف األماكن املتأثرة باألزمات .وتظهر
الدراسات اآلثار غري املتناسبة التي ميكن أن يعانوا منها جراء األزمات ،والتهميش املتكرر الذي يتعرضون له يف
عمليات االستجابة يف حاالت الطوارئ .وينظر هذا الفصل يف العقبات التي يواجهها املسنون واملعوقون ،ويربز
املامرسات السليمة القامئة لضامن قدرة هاتني الفئتني املعرضتني بشكل خاص للتهميش عىل املشاركة الكاملة
يف العمل اإلنساين واملساهمة فيه واالستفادة منه.
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الشكل  2-1األشخاص املعوزون الذين تستهدفهم املساعدات وتصل إليهم فع ًال يف  5خطط لالستجابة اإلنسانية تحت قيادة األمم املتحدة ()2017
سوريا

جمهورية الكونغو الدميقراطية

جنوب السودان

أفغانستان

أوكرانيا

 30,000شخص

الذين تم الوصول إليهم

مستهدفون ولكن مل يتم الوصول إليهم

غري مستهدفني
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 13,600,000األشخاص املعوزون
9,000,000

األشخاص املستهدفون باملساعدة

7,800,000

األشخاص الذين وصلتهم املساعدة

 13,100,000األشخاص املعوزون
7,300,000

األشخاص املستهدفون باملساعدة

2,700,000

األشخاص الذين تصلهم املساعدة

7,600,000

األشخاص املعوزون

6,200,000

األشخاص املستهدفون باملساعدة

5,400,000

األشخاص الذين تصلهم املساعدة

7,400,000

األشخاص املعوزون

3,600,000

األشخاص املستهدفون باملساعدة

4,100,000

األشخاص الذين تصلهم املساعدة

4,000,000

األشخاص املعوزون

2,400,000

األشخاص املستهدفون باملساعدة

1,100,000

األشخاص الذين تصلهم املساعدة

67+33
58
51+49

56
21+79
59+41

82+18
71+29
72+28
49+51
55+45
77+23
60+40
27+73
37+63

 %67من األشخاص املعوزين تم استهدافهم
 %58من األشخاص املعوزين وصلتهم املساعدات
 %51نسبة متويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية

 %56من األشخاص املعوزين تم استهدافهم
 %21من األشخاص املعوزين تصلهم املساعدات
 %59نسبة متويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية

 %82من األشخاص املعوزين تم استهدافهم
 %71من األشخاص املعوزين تصلهم املساعدات
 %72نسبة متويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية

 %49من األشخاص املعوزين تم استهدافهم
 %55من األشخاص املعوزين تصلهم املساعدات
 %77نسبة متويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية
 %60من األشخاص املعوزين تم استهدافهم
 %27من األشخاص املعوزين تصلهم املساعدات
 %37نسبة متويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية

املصدر :تقارير آخر السنة  2017عن خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بالبلدان التالية :الجمهورية العربية السورية (سوريا) ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
وجنوب السودان ،وأفغانستان ،وأوكرانيا .دائرة التتبع املايل ،التمويل لسنة  ،2017مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية.
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وقد ال تلقى املشاكل املحددة يف هذه الفصول الثالثة املعالجة الكاملة أبداً ،ولكن من املمكن التقليل منها إىل
حد كبري .ويتطلب ذلك زيادة االهتامم بالجوانب املهملة يف آليات العمل اإلنساين ،بدءاً بالنهج املتبع لتقييم
االحتياجات وتحديد أكرث الناس حاجة للمساعدة وأشدهم ضعفاً .فإذا مل يبحث العاملون يف املجال اإلنساين
عن الذين يصعب رؤيتهم أو يصعب الوصول إليهم أو الذين يحتاجون إىل جهود خاصة الدماجهم ،فمن املؤكد
أنهم لن يعرثون عليهم.
غري أن إدخال أي تحسينات تقنية يف هذه املجاالت سيتطلب أيضاً إيجاد املوارد الالزمة .ذلك أن استكامل
البيانات غري املتوفرة عن الفقر ،ووضع الخرائط للمجتمعات املحلية غري املمثلة ،والوصول إىل املجتمعات
املحلية يف أماكن بعيدة ،وتأمني الخربات والسبل الالزمة للوصول إىل املجتمعات املهملة ،يتطلب توفر االستثامر
الالزم .ويتطلب توجيه االستثامرات تحديد أوجه املفاضلة فيام يتعلق بالحاجات التي ينبغي منحها األولوية
عندما تكون املوارد محدودة .وميكن أن يوجه مبدأ عدم التحيز ومبدأ اإلنسانية هذه العملية ولكن املبادئ
ال تستطيع حل املعضلة اليومية الذي يطرحها االختيار بني مختلف األزمات وضمن كل أزمة من األزمات.
ولهذا يتناول الفصل الخامس املوضوع األسايس الخاص بتوفري املوارد ،أي مشكلة «املفتقرين إىل املال».
وليست الفجوة بني االحتياجات اإلنسانية والتمويل املتاح بالجديدة ،لكن يبدو أنها تتنامى .فاملوارد
املحدودة تؤدي إىل خيارات متعمدة وغري واعية يف الوقت نفسه بشأن املكان الذي سترصف فيه األموال
املحدودة وبأي طريقة ومن أجل من ،و َمن هم الذين سيرتكون خلف الركب .ويركز الفصل عىل ثالثة أنواع
من األزمات التي غالباً ما تعاين من شحة التمويل  -وهي الكوارث الصغرية املفاجئة ،والكوارث الكبرية
البطيئة الحدوث ،وحاالت الطوارئ املعقدة الطويلة األجل .ويستكشف كيف ميكن ،يف عامل ستتقلص فيه
املوارد باستمرار ،متويل األزمات بشكل مختلف من أجل التقليل من عدم اإلنصاف يف التوزيع وتقليل الحاجة
إىل املساعدة اإلنسانية الدولية.
ويتناول الفصل السادس تساؤالً أخرياً حول ما إذا كانت بعض األزمات تقع «خارج نطاق املعونة» ملجرد كونها
ال تندرج يف مجاالت العمل اإلنساين التقليدية .ويركز هذا الفصل عىل أزمتني من هذا النوع كثرياً ما تذكرهام
الجمعيات الوطنية وهام معاناة املهاجرين غري النظاميني ،ومعاناة الذين يواجهون حاالت قصوى من العنف
الحرضي .ويف كلتا الحالتني ،ال يتلقى األشخاص املعنيون من حكوماتهم ومن الحكومات األخرى إال حامية
محدودة ويعيشون معاناة تصل إىل نفس درجة وخطورة املعاناة التي تسببها األزمات اإلنسانية .وتطرح هذه
الحاالت السؤال التايل :هل يعمل قطاع العمل اإلنساين عىل أساس تحليل قائم عىل املبادئ أم بحكم العادة
والتقليد ،وهل ميكنه التك ّيف مع الواقع املتغري لطبيعة املعاناة؟

تطور الكوارث واألفكار املتعلقة بها
يبتعد الفصل السابع عن التحليل الذي تجريه الفصول السابقة له ملواضيع محددة مركزا عىل دراسة البيانات
الخاصة بالكوارث وتطورها يف مختلف أنحاء العامل ،ويعرض أفكار االتحاد الدويل بشأن االبتكارات األخرية يف
مجال إدارة مخاطر الكوارث.
يقدم هذا الفصل أوال تحلي ًال متكام ًال لوترية وقوع مختلف أنواع الكوارث وموقعها الجغرايف ووقعها ،ويقارنها
بالتطورات الحالية لعمليات االنتشار الدويل لالتحاد ونداءاته وبرامجه خالل السنوات العرش األخرية.
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ثم يستكشف بعض الحدود واألخطار الناجمة عن اتخاذ القرارات بناء عىل مجموعات البيانات املتوفرة يف
ضوء حاالت اإلغفال والتحيز العديدة الخفية.
ويختتم الفصل بطرح عدة أفكار لالتحاد الدويل تتجاوز مجرد األرقام لتستعرض التقدم املحرز يف ثالثة مجاالت
تشهد تطوراً عميقا يف طرق إدارة مخاطر الكوارث عىل الصعيد العاملي ،واتخاذ إجراءات رسيعة حني توجه
إنذارات مبكرة بحدوث كوارث ناجمة عن املناخ وبأوبئة ناشئة ،وتعزيز موقع الجهات الفاعلة املحلية يف النظام
البيئي اإلنساين الدويل ،وبناء أطر قانونية وسياسية عرصية وفعالة إلدارة مخاطر الكوارث عىل الصعيد الوطني.

الفلبني٢٠١٨ ،
ماوالنا مالونا ،البالغة  75عاما ،هي واحدة
من أكرب سكان قرية بنغانا عمراً .فلتت من
عاصفة متبني العاتية بهذه القالدة وقطع
محدودة من املالبس .وهي تنتمي إىل قبيلة
ماتيغسالوغ ،إحدى املجموعات األصلية
العديدة يف مينداناو .وقد عاشت هذه
القبيلة دامئا عىل ضفاف نهر سالوغ ،ولكن
عندما فاض النهر يف سنة  2017وأغرق
حقولها ودمر بيوتها خالل العاصفة ،اضطرت
إىل املغادرة واالستقرار يف منطقة داخلية.
©  ⁄ MJ Evalarosaاالتحاد الدويل
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أرض الصومال2017 ،
يقدم فريق الصليب األحمر الصومايل املتنقل
الخدمات الطبية للسكان ال ُر ّحل يف هذه التالل
النائية يف منطقة الساحل بأرض الصومال.
©  ⁄ Corrie Butlerاالتحاد الدويل
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 -٢متوارون عن األنظار :األشخاص املجهولون
واملشاكل املجهولة واألماكن املجهولة
أن يسعى العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ إىل تخفيف وطأة املعاناة اإلنسانية دون متييز.
ولكن يتعني أوال أن يكون املحتاجون عىل مرأى من مقدمي املساعدة اإلنسانية ليك يتسنى
التعرف عليهم والتأكد من حاجتهم إىل املساعدة اإلنسانية .وما يجعل األشخاص مؤهلني
للحصول عىل املساعدة اإلنسانية ويسهل التعرف عليهم ،هو توفر بعض الرشوط التي من بينها تسجيل تاريخ
والدتهم وحملهم لوثيقة إثبات هوية واعرتاف املؤسسات الرئيسية بهم وقبولهم فيها ،إىل جانب إمكانية
معرفة موقعهم الجغرايف وفهمه ،واستيعاب حدة املشاكل التي يعانون منها خالل األزمات .ويف غياب توفر
هذه الرشوط ،ال مجال لتعرف مقدمي املساعدة اإلنسانية عىل هؤالء األشخاص واملشاكل التي يعانون منها
واألماكن التي يعيشون فيها.

ينبغي

1

ويخفي كل مجتمع بني طياته أشخاصا وفئات بعيدة عن األنظار .ويف بعض األحيان يختفي هؤالء األشخاص
عن األنظار بسبب املكان الذي يعيشون فيه أو طريقة عيشهم أو مدى حصولهم عىل املعلومات .يف حني
يعيش آخرون عىل هامش املجتمع ،مثل بعض املهاجرين غري النظاميني الذين يخشون التعرف عليهم واحتامل
إجبارهم عىل العودة من حيث أتوا أو فرض عقوبات أخرى عليهم .كام توجد عدة أمثلة عن األشخاص
واملناطق التي يجري تجاهلها أو تهميشها عمدا وعىل نحو ممنهج ألسباب سياسية أو اقتصادية أو بسبب
الوصم االجتامعي.
ولضامن تسليط الضوء عىل أكرث الناس عرضة للتأثر باألزمات وتقديم الدعم املناسب لهم يتعني الرتكيز عىل
الجهات املعنية باكتشاف وجود هؤالء األشخاص وتسجيلهم .وغالبا ما يكون السكان املحليون واملنظامت
املتجذرة يف املجتمعات املحلية األنسب الكتشاف هؤالء األشخاص املجهولني والتعرف عىل املشاكل التي
يواجهونها وسبل التغلب عليها .كام أن تعيني املوظفني يف املؤسسات واملنظامت املحلية والوطنية والدولية
التي تعمل يف سياقات إنسانية ،ومدى مامرستهم لعملهم دون متييز وباحتواء الجميع ،ميكن أن يؤثر تأثريا
مبارشا عىل إبراز الفئات املستضعفة وإمكانية تلقيها للمساعدة.
ويتعني أن تسلط البيانات املرجعية والتحاليل املستمدة من عمليات تقييم االحتياجات اإلنسانية الضوء
عىل من هم يف أمس الحاجة للمساعدة وتحديد مكانهم ومجاالت العمل ذات األولوية .ولكن يبقى ماليني
األشخاص خارج نطاق تغطية البيانات املرجعية التي ُيستند إليها يف اتخاذ القرارات .وتبقى عمليات تقييم
االحتياجات اإلنسانية -أو عىل األقل تلك التي تُنجز عىل نحو رسيع وعىل مستوى عال -التي ترمي إىل تكوين
1

يشكل عدم التمييز عىل أساس الجنسية أو العرق أو املعتقدات الدينية أو اآلراء السياسية أو أي اختالف آخر جزءا ال يتجزأ
من اتفاقيات جنيف كام تنص عليه مختلف الترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ( ُيرجى االطالع عىل :اللجنة الدولية للصليب
األحمر.)1979 ،
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فكرة موجزة عن الوضع ،آليات عاجزة عن تسليط الضوء عىل الفئات التي يصعب رؤيتها والتي تحتاج
للمساعدة.
وعىل الرغم من تزايد البيانات املتاحة اليوم عن املترضرين من األزمات ،والرتكيز أكرث فأكرث عىل دور األطراف
املحلية يف العمل اإلنساين ،وبذل الجهود لجعل املنظامت اإلنسانية أكرث شمولية ،فإن التغايض عن الكثري من
الناس يف حاالت الطوارئ ما يزال مستمرا ومازالوا ُيعتربون غري مؤهلني لتلقي املساعدة .ويركز هذا الفصل
عىل ما ييل:
−

األشخاص املجهولون  -الرتكيز عىل األشخاص الذين ال يحملون الوثائق الالزمة التي تؤهلهم لتلقي املساعدة،
مثل وثيقة أساسية إلثبات الهوية أو شهادات مدرسية أو وثيقة إلثبات امللكية.

−

املشاكل املجهولة  -النظر يف املشاكل التي ال يقل التبليغ عنها يف سياق الكوارث ،مثل العنف الجنيس والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي .ويدرس هذا القسم كيفية مساهمة قلة الوعي مبدى انتشار هذه االعتداءات
ومدى تأثريها عىل الفئات املتوارية عن األنظار يف تنظيم استجابة مناسبة وفعالة.

−

األماكن املجهولة  -الرتكيز عىل املناطق املعرضة لألزمات والتي ال تظهر عىل الخرائط أو األماكن التي تشهد
تطورات رسيعة مام يجعل البيانات والخرائط التي تعتمدها األوساط اإلنسانية عاجزة عىل أن تعكس حقيقة
وضع املجتمعات املحلية التي تعيش يف تلك األماكن كام يجب.
وإذا بقي األشخاص والسياقات التي يعيشون فيها واملشاكل التي تواجههم متوارية عن األنظار ،فيحتمل أن
تغفل االستجابة اإلنسانية هؤالء األشخاص .ويتناول هذا الفصل بعض األسباب التي تؤدي إىل ذلك ،وآثارها
عىل حياة الناس ،إىل جانب الجهود املبذولة حاليا لتسليط الضوء بشكل أكرب عليهم ومحاولة تجاوز العقبات
التي تحول دون حصول العديد من األشخاص املتوارين عن األنظار عىل املساعدة.

 1-2كيف ميكن أن يتوارى األشخاص ومشاكلهم واألماكن
التي يعيشون فيها عن األنظار؟
ويكن
أصبح األشخاص املترضرون من األزمات والبيئة املحيطة بهم أكرث ظهورا من أي وقت مىضُ ،
التعرف بشكل أفضل عل مشاكلهم وتحليلها ورصدها .ونشهد اليوم ثورة بيانات .وتساهم الزيادة الهائلة
يف البيانات املتاحة من حيث حجمها وتنوعها وصحتها ومصادرها ورسعتها يف زيادة فرص فهم العامل
وتعزيز فعالية االستجابة للتحديات اإلمنائية بشكل مستمر (الفريق املعني بثورة البيانات .)2014 ،ولكن
هذه البيانات ال تخلو من ثغرات هامة ،ويشمل ذلك نُظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية،
والبيانات املتعلقة بالفقر وتقييم األوضاع اإلنسانية ،وهو ما يؤدي إىل تواري مجموعات سكانية برمتها
عن األنظار .وترجح إحدى التقديرات أن البيانات املستخدمة يف قياس تقدم التنمية ال تغطي حوايل
 350مليون شخص ( ،)2013 ،Carr-Hillوالعديد منهم يعيش يف بلدان تعاين من األزمات اإلنسانية
(مبادرات التنمية(2017 ،ب)).
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نُظم التسجيل املدين واإلحصاءات الحيوية
تُشكل البيانات السكانية املستخرجة من نُظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية ،التي تُسجل أهم
اللحظات يف حياة الناس مثل الوالدة والوفاة والزواج (مبادرات التنمية )2016 ،أداة أساسية لرصد التقدم يف
سجل
مجال التنمية والصمود أمام األزمات (جامعة ميلبورن .)2016 ،ولكن يعتقد أنه منذ سنة  2013مل ُي ّ
حوايل  230مليون طفل دون سن الخامسة ،وهو ما يعادل حوايل ُثلث األطفال يف العامل ضمن هذه الفئة
العمرية .وال شك يف أن احتامل عدم تسجيل والدة بعض األطفال أعىل أحيانا من احتامل تسجيل البعض اآلخر.
فيقل مثال تسجيل األطفال الفقراء مقارنة مع غريهم من األطفال ،كام هو الحال بالنسبة إىل األطفال الذين
ُولدوا يف املناطق الريفية مقارنة مع مواليد املناطق الحرضية ،أو ممن ينتمون إىل مجموعات عرقية أو دينية
معينة (اليونيسيف.)2013 ،
وقد ال يكون من املستغرب مالحظة التفاوت بني معدالت تسجيل الوالدات ،وغريها من خدمات التسجيل
املدين ،يف البلدان املعرضة لألزمات وتلك املسجلة يف البلدان غري املعرضة لألزمات .ويتضح من الشكل ،1-2
ال يقع تسجيل سوى حوايل  %50من حاالت الوالدة يف البلدان التي تُصنف بأنها ضعيفة بيئياً و/أو ذات وضع
سيايس حساس ،وذلك مقابل حوايل  %70يف سائر البلدان.

الشكل  1-٢معدالت تسجيل الوالدات يف البلدان املصنفة عىل أنها ضعيفة بيئيا و/أو ذات وضع سيايس حساس
مقارنة مع سائر البلدان
معدل تسجيل الوالدات (أقل من  5سنوات)
%٨٠
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

بلدان هشة

بلدان ضعيفة بيئيا

سائر البلدان

مالحظات :تُع ّرف البلدان ذات البيئات الهشة واألوضاع الحساسة وفقا لتقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية «الدول الهشة» الصادر سنة 2016
ومجموعة البيانات الواردة يف مؤرش  INFORMإلدارة املخاطر .انظر إىل املالحظات املتعلقة بالبيانات واملصادر للحصول عىل املزيد من التفاصيل.
املصدر :باالستناد إىل بيانات دميغرافية واستطالعات صحية ُمختارة ،والدراسات االستقصائية املتعددة املؤرشات،
وتقرير الدول الهشة الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة  ،2016ومؤرش  INFORMلسنة .2018
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البيانات املتعلقة بالفقر
حني تكون البيانات املتعلقة بالفقر شاملة وموثوقة ،فإنها تساهم يف تنظيم عمليات تنظيم االستجابة
الحتياجات املستضعفني عىل مدى أطول .ولكن يرجح أن يعيش العديد من األشخاص الذين ال تغطيهم
البيانات املتعلقة بالفقر ،سواء تلك التي ُجمعت عن طريق دراسات استقصائية لألرس أو بطرق أخرى يف سياق
األزمات ( .)2016 ،Chattopadhyayوتعد األماكن التي تعاين من أزمات أو املعرضة لها أكرث األماكن افتقارا
إىل بيانات تتعلق بالفقر ،إما ألنها بيانات قدمية أو غري موجودة أصال أحيانا .ومتكن  30( %49بلدا) فقط من
بني  63بلدا ُمصنفة ضمن البلدان ذات البيئة الهشة و/أو ذات وضع سيايس حساس ،من جمع بيانات تتعلق
بالفقر عن طريق دراسات استقصائية خالل السنوات الخمس املاضية (منذ  ،)2013يف حني تفتقر  %13من
البلدان (أي  8بلدان) إىل البيانات املتعلقة بالفقر الخاصة بالعقد املايض
وحتى يف البلدان التي أجريت فيها دراسات استقصائية عن الفقر مؤخرا ،يبقى تصنيف البيانات عىل املستوى
الوطني مشتتا مام ُيصعب مقارنة االحتياجات بني املجتمعات املحلية أو تكوين فكرة عامة عن التقدم املحرز
يف البالد ككل (الفريق املعني بثورة البيانات .)2014 ،ففي الصومال مثال ُأجريت آخر دراسة استقصائية عن
انتشار الفقر عىل املستوى الوطني سنة ( 2016البنك الدويل( 2017 ،ب)) .لكن الشكل  ،2-2يبني أن الدراسة
مل تغط مناطق شاسعة من البالد ومن بينها مناطق مترضرة من النزاعات يتعذر الوصول إليها ،ويكون بذلك
قد استثنى مجموعات سكانية برمتها مبا فيها القبائل ال ُّرحل.

الشكل  ٢-٢نطاق تغطية بيانات الدراسة االستقصائية عن الفقر يف الصومال2016 ،
٤

السكان (باملاليني)

٣
٢
١
صفر

مقديشو

داخل نطاق التغطية

بونتالند وجنوب مدج إقليم أرض الصومال
خارج نطاق التغطية

الس ّكان ال ُّر َّحل
ُ

مناطق أخرى

املصدر :باالستناد إىل البنك الدويل ( 2017ب) ،موجز حالة الفقر يف الصومال 2016

إن املعلومات التي تُجمع عن طريق الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية وعمليات تعداد السكان وغري ذلك
من اآلليات تكون أقرب للدقة إذا ما تعلقت بسكان يعيشون يف ظل االستقرار ويسهل الوصول إليهم ويتلقون
الخدمات بانتظام .ولكن األشخاص الذين ال تنطبق عليهم هذه املواصفات ،متوارون عن األنظار ومعرضون
لخطر إغفالهم ،و ُيرجح أن يكون معظمهم من الفئات املستضعفة.
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تقييم االحتياجات اإلنسانية
إن االفتقار لبيانات مرجعية شاملة ُيص ّعب عىل العاملني يف مجال االستجابة اإلنسانية فهم مواطن الضعف
التي كان يعاين منها األشخاص قبل أن ميروا باألزمة ،ومن ثم تحديد أكرث األشخاص ترضرا بعد وقوع األزمة.
عالوة عىل ذلك ،قد تؤدي األزمات نفسها إىل فقدان كم هائل من البيانات والذاكرة املؤسسية .وعىل سبيل
املثال ،تسبب زلزال هايتي سنة  2010يف تدمري معظم املكاتب الحكومية يف هايتي وأدى ذلك إىل تلف
سجالت مهمة ووفاة حوايل  %17من املوظفني الحكوميني ()2010 ،Schuller
ومن الرضوري إجراء عمليات لتقييم االحتياجات اإلنسانية لفهم االحتياجات امللحة واملتغرية للمترضرين
من األزمة .ولكن عمليات التقييم هذه غالبا ما تُنجز تحت ضغط كبري الستخدامها فورا يف اتخاذ القرارات
االسرتاتيجية واملتعلقة بالربامج ،وهذا ينطبق تحديدا عىل حاالت الطوارئ ا ُملباغتة .وقد يؤدي ضيق الحيز
الزمني املتاح إىل التوجه أكرث نحو «التنقيب» عن املعلومات بأرسع طريقة ممكنة من مترضرين يسهل الوصول
إليهم ،عوضا عن فسح املجال أمام املترضرين ليشاركوا مشاركة حقيقية يف عملية تحديد األشخاص ذوي أشد
االحتياجات إلحاحا ،مبا يف ذلك األشخاص املهمشني واملناطق ا ُملهمشة( .شبكة التواصل مع املجتمعات املترضرة
من الكوارث  .)2017 ،CDACكام ميكن أن تتأثر عمليات التقييم والتحليل مبختلف صالحيات املنظامت
اإلنسانية وأولوياتها وباملصالح السياسية كذلك ،وهو ما يؤثر عىل بروز مختلف فئات السكان أو تواريها عن
األنظار (مرشوع قدرات التنظيم 2016 ،ب) .وبعبارة أخرى ،قد يسرتشد التقييم أحيانا باإلمدادات املتاحة أي
ما ميكن أن تقدمه الوكاالت اإلنسانية وما تعتربه الحكومات مقبوال سياسيا ،بدل أن يعكس فعال االحتياجات
الحقيقية للناس ( Darcyوآخرون2013 ،؛ .)2018 ،Konyndyk
ونتيجة لذلك ،تُتخذ القرارات بناء عىل معلومات وتحليالت «مقبولة» فحسب ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
مناطق وفئات وقطاعات توجد عنها معظم املعلومات أصال ،أو حيث يكون من السهل تحقيق إنجازات
ومكاسب معينة Darcy( .وآخرون .)2013 ،باإلضافة إىل ذلك ،نادرا ما تُتخذ قرارات املبادرة بالتحرك وتخصيص
املوارد بناء عىل االحتياجات اإلنسانية فحسب .فهناك عوامل تتجاوز عامل االحتياجات اإلنسانية وهي التي
تُحدد األشخاص واألماكن واملواضيع التي ينبغي الرتكيز عليها ،وتدخل هذه العوامل أيضا يف قرارات منح
األولوية لفئات ومناطق وقطاعات معينة دون غريها (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها  Darcyوآخرون،
2013؛  de Geoffroyوآخرون2015 ،؛  Campbellو2018 ،Knox Clarke؛ .)2013 ،Currion

 2-2األشخاص املجهولون :مشكلة الوثائق
ما يزال العديد من األشخاص عرضة للبقاء يف عداد املجهولني أو املتوارين عن أنظار كل من يحاول تقديم
يد املساعدة عند وقوع األزمات .وكام تم بيانه يف النقطة  ،1-2يصعب عىل املعنيني بالتعداد ،الذي يجرون
عمليات إحصاء السكان واالستطالع والتقييم ،الوصول إىل هؤالء األشخاص .ومن بني هذه الفئات نجد عدميي
الجنسية ،واملرشدين ،واألطفال غري امللتحقني باملدارس ،وسكان األحياء الفقرية ،والسكان األصليني ،وال ُّر َّحل
واملجتمعات الرعوية (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها 2013 ،Carr-Hill؛ يونسكو2018 ،؛ الفريق املعني
بثورة البيانات ،)2014 ،وذوي اإلعاقة واملهاجرين غري النظاميني .وال يهدف هذا التقرير إىل تحديد أكرث الفئات
توارياً عن األنظار التي أغفلتها االستجابة اإلنسانية نتيجة لذلك ،إذ يعتمد ذلك عىل السياق واملعايري التي
تحدد درجة عدم ظهور هذه الفئات ،وعىل الجهة التي تتوىل التعرف عليها .بل يتناول هذا الفصل بشكل
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متعمق عامال واحدا من بني العوامل التي أدت إىل تواري هؤالء األشخاص عن أنظار األوساط اإلنسانية ،وهذا
العامل هو ضعف التوثيق.

1-2-2

الوثائق األساسية إلثبات الهوية
قد يؤدي افتقار بعض األشخاص للوثائق األساسية إلثبات هويتهم إىل إقصائهم من الحصول عىل املساعدات
وكل ما من شأنه أن يسهل تعافيهم حتى وإن وردت أسامؤهم ضمن البيانات املرجعية وصنفتهم عمليات
التقييم ضمن املستضعفني .فعدم حيازة وثائق الهوية قد ُيصعب عىل األشخاص الحصول حتى عىل أبسط
املساعدات اإلنسانية األساسية .فعادة ما تشرتط الحكومات ومنظامت القطاع الخاص واملنظامت اإلنسانية
الوطنية والدولية تقديم وثيقة تثبت هوية الشخص ليجري تسجيله وليصبح مؤه ًال لتلقي املساعدة .وهي
وثيقة رضورية يف العديد من الحاالت للتأكد والتحقق من متلقي املساعدة اإلنسانية ،والحرص عىل عدم
تقدميها لنفس األشخاص مرتني ،ولتجنب االحتيال .ولكن يف نفس الوقت قد يؤدي هذا اإلجراء إىل استثناء
أعداد هائلة من املستضعفني ومنعهم من الحصول عىل املساعدة التي هم يف أمس الحاجة إليها ،كام يؤدي
إىل تقييد حرية تنقلهم ويعرضهم ملخاطر أخرى تهدد سالمتهم.

2-2-2

مدى انتشار هذه املشكلة
هناك مختلف أنواع الوثائق التي متكن املواطنني من املشاركة يف عامل اليوم بشكل فعال .ومن بينها الوثائق
األساسية إلثبات الهوية والشهادات العلمية وشهادات ملكية األرايض أو حيازتها .فمن دونها يتعرض الناس
لخطر اإلقصاء والحرمان من أبسط الفرص والحقوق والخدمات واملساعدة اإلنسانية والقدرة عىل املساهمة
يف إحراز التقدم (مجموعة البنك الدويل ومركز التنمية العاملية.)2017 ،
وتُعد وثائق الهوية الوثائق األساسية الرئيسية ألي شخص وهي رضورية ليك يثبت حاملها هويته و ُيتاح
له الحصول عىل مجموعة واسعة من الخدمات .ولكن التقديرات تشري إىل افتقار مليار شخص يف العامل
لهذه الوثائق األساسية (البنك الدويل .)2018 ،ويحد ذلك من قدرتهم عىل املشاركة يف الحياة االجتامعية
واالقتصادية والسياسية ،كام يحرمهم يف العديد من الحاالت من الحصول عىل منافع اجتامعية ومن العمل
القانوين وااللتحاق باملدرسة والحصول عىل الخدمات الصحية وتوفري مسكن وفتح حساب بنيك أو حتى رشاء
رشيحة هاتفية للحصول عىل خدمات الهاتف املحمول (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها ،Korkmaz
2018؛ 2018 ،Desai؛ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني2018 ،؛ االتحاد الدويل لالتصاالت،
2017؛ مجموعة البنك الدويل ومركز التنمية العاملية2017 ،؛ مبادرات التنمية2016 ،؛ الجمعية الدولية
لشبكات الهاتف املحمول2018 ،ب) .أما الذين يعانون أصال من التهميش ،فقد يؤدي االفتقار إىل هذه الوثائق
إىل تفاقم ضعفهم وتعريضهم ملخاطر تهدد سالمتهم مثل التحرش واالحتجاز واالتجار باألشخاص (املجلس
الرنويجي لالجئني 2017 ،ب؛ االتحاد الدويل لالتصاالت.)2017 ،
ومن الجيل أن وثائق الهوية القانونية متثل جانبا هاما من التنمية الشاملة .وبالفعل ،تتضمن أهداف التنمية
املستدامة هدفا ينص عىل «توفري هوية قانونية للجميع ،مبا يف ذلك تسجيل املواليد» (أهداف التنمية املستدامة،
الهدف  .)9-16و ُيرجح أن األشخاص األشد فقرا هم أكرث من يفتقر لوثائق إثبات الهوية ،عىل النحو املبني يف
الشكل  ،3-2بل إن نسبة األشخاص الذين ال ميلكون وثيقة هوية والذين يعيشون يف ظل مخاطر بيئية ،وخاصة
يف مناخ سيايس حساس ،تفوق عموما أي نسبة أخرى .وتشهد بعض البلدان نسبة عالية بشكل ملحوظ لعدد
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األشخاص الذين ال ميلكون وثيقة هوية معرتف بها .ففي الصومال مثال ،تشري التقديرات إىل أن  %77من السكان
يفتقرون لوثائق تثبت هويتهم وتصل هذه النسبة يف نيجرييا إىل .%72
من الواضح أن هناك فارقاً بني الجنسني فيام يتعلق بحيازة بطاقة هوية (الجمعية الدولية لشبكات الهاتف
املحمول-2018 ،أ) وغالبا ما تكون النساء والفتيات عرضة للتمييز عند املرور بإجراءات التسجيل للحصول عىل
بطاقة هوية جديدة أو تجديد بطاقتهن أو تغيريها .فقد تواجه معيلة أرسة صعوبات إذا ما أرادت أن تجدد
بطاقات هوية أطفالها دون تقديم بطاقة هوية األب أيضا مام يشكل حاجزا أحيانا ال ميكن تجاوزه إذا كانت

الشكل  ٣-٢نسبة األشخاص غري املسجلني والفقر املدقع يف البلدان املعرضة ملخاطر بيئية و/أو أوضاع سياسية حساسة
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حجم الفقر املدقع
املصادر :استناداً إىل مبادرة البنك الدويل «تحديد الهوية من أجل التنمية» ،أداة البنك الدويل اإللكرتونية لتحليل معدالت الفقر
(« ،)PovcalNetتقرير الدول الهشة» ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لسنة  ،2016مؤرش  INFORMلسنة  .2018وتعود
بيانات الفقر املدقع إىل سنة  .2013انظر املالحظات املتعلقة بالبيانات واملصادر للحصول عىل املزيد من التفاصيل.

ُمطلقة أو أرملة أو انفصلت عن زوجها ( Hassinو .)2016 ،Al-Jubooriومن بني الفئات األخرى التي تواجه
صعوبات بدرجات متفاوتة يف الحصول عىل وثائق هوية أو تجديدها فئة السكان األصليني واألقليات العرقية
واللغوية والجنسية (االتحاد الدويل لالتصاالت.)2017 ،

األشخاص غري املسجلني

50%
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ويفتقر عدد هائل من النازحني للوثائق األساسية إلثبات هويتهم وهو ما يؤدي دون شك إىل تفاقم وضعهم
كنازحني .وسواء أكانت حاالت الطوارئ املفاجئة كوارث طبيعية أو بفعل اإلنسان ،فإنها تدفع بالسكان ملغادرة
ديارهم دون اصطحاب حاجياتهم األساسية ،مبا يف ذلك وثائق إثبات الهوية وغريها من الوثائق .وتشري البيانات
املتعلقة بالنازحني داخليا يف شامل غرب الجمهورية العربية السورية يف أوائل سنة  2017إىل أن ثالثة أرباع
النازحني املستجوبني ( )%74أفادوا بعدم امتالك أشخاص يف مجتمعهم لوثائق الحالة املدنية ،مثل وثائق إثبات
الهوية أو جواز السفر أو الدفرت العائيل (مجموعة الحامية املعنية بسورية (تركيا)  .)2017وترك معظم هؤالء
النازحني وثائقهم حني فروا .ومنهم أيضا َمن فقد وثائقه أثناء رحلة نزوحه أو مل ميلك يوما وثيقة هوية أو
ُسقت وثائقه أو صودرت أو انتهى تاريخ صالحيتها .وينطبق اليش ذاته عىل العراق حيث أصدر املقرر الخاص
باألمم املتحدة سنة  2015تقريرا عن حقوق اإلنسان املتعلقة بالنازحني داخليا وأشار فيه إىل أن فردا واحدا
من أفراد نصف األرس النازحة يفتقر لوثيقة أساسية إلثبات الهوية (األمني العام لألمم املتحدة-2016 ،ب).
وي ّولد غياب الوثائق مشاكل فورية يف صفوف السكان املترضرين من األزمة ولكن قد تكون له أيضا تداعيات
طويلة األجل ،حيث ُيرتك األشخاص عىل هامش أنشطة التعايف طويلة األجل حتى بعد انتهاء األزمة وانتهاء
حالة النزوح .ويشكل االفتقار لوثائق الهوية أو فقدانها أو عدم االعرتاف بها حاجزا يحول غالبا دون حصول
الالجئني الشباب والنازحني داخليا عىل التعليم مام ُيصعب عليهم مواصلة تعليمهم وتلقي شهادة تعليمية
خالل فرتة النزوح (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها 2009 ،Kirk؛ الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ2010 ،؛  Mendenhallوآخرون2017 ،؛ املجلس الرنويجي لالجئني2018 ،؛ .)2016 ،Steele
وغالبا ما يستمر هذا التهميش خالل حاالت النزوح ا ُملطولة وحتى بعد العودة إذا ما تعذر عىل هؤالء الشباب
الحصول عىل شهادة تعليمية ُمعرتف بها ُتكنهم من إعادة االلتحاق باملدرسة أو بسوق العمل (.)2009 ،Kirk
اإلطار 1-٢

حلول بديلة لإثبات الهوية :زيادة �إمكانيات ا�ستفادة النازحني من خدمات الهواتف املحمولة
منذ �شهر يونيو � ،2017أ�صبح عدد م�ستخدمي خدمات الهاتف املحمول �أكرث من  5مليار �شخ�ص� ،أي �أكرث من
ثلثي �سكان العامل( .اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول�-2017 ،أ) .وبالن�سبة للمت�ضررين من �أثر
ميكنهم من البقاء على ات�صال مع
الأزمات ،ميثل ا�ستخدام الهاتف املحمول وخدماته عن�صرا حيويا لهم حيث ّ
�أقاربهم ومعرفة مكان �إقامتهم ،واحل�صول على املعلومات الالزمة ب�ش�أن امل�ساعدات املتاحة ،وتلقي حتويالت
مالية مبا يف ذلك خدمات احلواالت (اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول-2017 ،ب) كما تعود هذه
اخلدمات بالنفع على احلكومات امل�ضيفة واملنظمات الإن�سانية ،بو�سائل منها تعزيز القدرة على التوا�صل مع
املت�ضررين من الأزمة وم�ساعدتهم.
وعلى الرغم من انت�شار خدمات الهاتف املحمول �إال �أن تعميمها ال يزال بعيد املنال .وال يزال العديد من
الأ�شخا�ص غري قادرين على احل�صول على هذه اخلدمات ب�سبب عوائق تتعلق بالقدرة على حتمل تكلفتها
وقلة معرفتهم الرقمية .وغالبا ما يختلف ت�أثري هذه العوائق من فئة �إىل �أخرى مما يزيد من حرمان املنتمني
لهذه الفئات من احل�صول على هذه اخلدمات ،مثال ُيرجح �أن تقل فر�صة امتالك املر�أة لهاتف حممول بن�سبة
 %10مقارنة مع الرجل يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان متو�سطة الدخل (اجلمعية الدولية ل�شبكات
الهاتف املحمول�-2018 ،أ).
وفيما يتعلق بال�سكان الذين �أُجربوا على النزوحُ ،ي�شار �إىل �أن عدم امتالك وثيقة ر�سمية لإثبات الهوية ي�شكل
واحدا من �أكرث العوائق ال�سائدة التي متنع النا�س من �شراء �شريحة هاتفية با�سمهم .وت ّو�صل بحث �أجرته
اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول ،وهي جمعية عاملية متثل م�صالح �أكرث من  800م�شغل للهواتف
املحمولة يف العامل� ،إىل ما يلي:
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« ُيطلب من م�ستخدمي الهواتف املحمولة فيما ال يقل عن  147بل ًدا �أن يثبتوا هويتهم للت�سجيل
و�/أو لت�شغيل �شرائح الهاتف م�سبقة الدفع اخلا�صة بهم .عالوة على ذلك ،لفتح ح�ساب مايل
بالهاتف ،يجب �أن تتوفر يف امل�ستخدم ال�شروط املن�صو�ص عليها يف �سيا�سة «اعرف زبونك»،
والتي ت�ستوجب يف الغالب تقدمي وثيقة ر�سمية تثبت هوية ال�شخ�ص»
(اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول-2018 ،ب ،الفقرة .)15
وقدمت اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول �سل�سلة تو�صيات للحكومات امل�ضيفة ووا�ضعي القوانني
ملعاجلة عائق وثائق الهوية وتعزيز فر�ص احل�صول على خدمات الهاتف املحمول لل�سكان الذين �أُجربوا على
النزوح .وت�شمل هذه التو�صيات �أن�شطة ُتكن من و�ضع �شروط و�إجراءات �أكرث مرونة لطلب �إثبات الهوية
�أو التعرف على الزبون يف �سياقات الطوارئ ،وال�سماح لالجئني با�ستخدام وثائق الهوية التي ت�صدرها لهم
مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني لفتح ح�سابات نقدية بالهاتف اجلوال واختبار تكنولوجيات
رقمية جديدة للتعرف على الهوية (اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول-2018 ،ب) .كما بد�أت
اجلمعية الدولية ل�شبكات الهاتف املحمول ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ب�إجراء درا�سة
م�شرتكة لتعزيز فهم احلواجز التي حتول دون احل�صول على خدمات الهاتف اجلوال يف �أو�ساط الالجئني
و�صياغة تو�صيات عملية لو�ضع ال�سيا�سات التي ُتكن من جتاوز هذا احلواجز.

ما هي الحلول املمكنة؟
توجد مختلف النهج التي ُتكن من تجاوز مشكلة االفتقار إىل وثيقة إثبات هوية .وتتخذ عدة حكومات
بالتعاون مع املنظامت اإلنسانية والرشكاء من القطاع الخاص ،خطوات نحو تعزيز الحصول عىل املساعدة
اإلنسانية ،مبا يف ذلك املساعدة املوجهة لألشخاص الذين ال يحملون وثيقة إثبات هوية ،وتعمل يف نفس الوقت
عىل تعزيز الشفافية واملساءلة .وعىل سبيل املثال تستند مفوضية شؤون الالجئني إىل منظومة جديدة لتسجيل
السكان وإدارة وثائق إثبات الهوية (منظومة  ،)PRIMESالتي تستخدم البيانات البيومرتية لتوفري البيانات
الرقمية للنازحني ويجري العمل عىل جعلها قابلة لالستخدام عن طريق النُظم التي تستخدمها الحكومات
والرشكاء اآلخرون .وإىل جانب كونها حال ملشكلة إثبات الهوية ،قد تُستخدم هذه املنظومة أيضا عىل نطاق
أوسع لإلدماج الرقمي يف سياق النزوح القرسي وحاالت انعدام الجنسية (مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني.)2018 ،
ومن الجهود األخرى التي ُبذلت يف هذا اإلطار وضع برامج وطنية لتوسيع نطاق خدمات إثبات الهوية
وتحسني السجالت املدنية وتعزيز قواعد بيانات السكان املتكاملة (البنك الدويل ،مركز التنمية العاملية.)2017 ،
وتتيح التكنولوجيات الجديدة فرصا العتامد خدمات رقمية إلثبات الهوية أكرث تطورا من املنظومات الورقية،
عىل سبيل املثال الحوسبة السحابية وتسجيل البيانات البيومرتية والبطاقات الذكية (نفس املرجع؛ مفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني .)2018 ،ولكن ،كام جرت العادة ،تقرتن كل الجهود الرامية إىل تحسني
خدمات إثبات الهوية وتعزيز اإلدماج الرقمي مبخاطر وفرص كامنة عىل حد سواء .وينطبق ذلك خاصة عىل
الظروف التي تفتقر إىل مامرسات ولوائح صارمة تضمن حامية البيانات ،األمر الذي ُي ّعرض الفئات املستضعفة
إىل خطر التعرض لألذى بصورة متزايدة .كام ينطبق ذلك عىل الحاالت التي تُبذل فيها جهود لتحسني منظومة
إثبات الهوية ولكن يف ظل إقصاء الفئات التي تعاين أصال من التهميش ،إما عمدا أو سهوا( .البنك الدويل ،مركز
التنمية العاملية2017 ،؛ منظمة  the engine roomومنظمة أوكسفام.)2018 ،
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وج ّربت منظامت إنسانية تكنولوجيا سلسلة الكتل ،أي استخدام قاعدة بيانات موزعة عىل نحو آمن،
يف مختلف السياقات لتعزيز فعالية برامج التحويالت النقدية .وهذه التكنولوجيا قادرة عىل الربط مع
وسائل رقمية لتحديد الهوية لتسهيل حصول املنكوبني عىل املساعدة مبارشة ،مبن فيهم األشخاص الذين
ال ميلكون وثائق أساسية إلثبات الهوية ،مع املحافظة يف نفس الوقت عىل الشفافية واملساءلة يف تنفيذ
الربامج (.)2018 ،Korkmaz
اإلطار 2-٢

ا�ستخدام تكنولوجيا �سل�سلة الكتل لتعزيز احل�صول على امل�ساعدة النقدية
�أعلنت حكومة كينيا عن حالة طوارئ وطنية ب�سبب اجلفاف يف فرباير  2017ب�سبب تتايل نزول الأمطار دون
املعدل املتو�سط وتوايل موا�سم القحط يف احل�صاد( .م�شروع �- 2018أ  .)ACAPSويعاين حوايل  2.6مليون
�شخ�ص يف �أنحاء كينيا من انعدام الأمن الغذائي ،كما يفتقر  3ماليني �شخ�ص للماء النقي (مكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية-2017 ،ب).
وللت�صدي لهذه الأزمة� ،أطلق ال�صليب الأحمر الكيني برناجما للتحويالت النقدية غري م�شروط ودون قيود
با�ستخدام نظام  ،M-Pesaويغطي هذا الربنامج  13حمافظة مت�ضررة من اجلفاف .وقُدر عدد احلاالت التي
�شملها الربنامج والتي مل تكن حتمل وثائق هوية بن�سبة  .%25ومبا �أن تقدمي �إثبات للهوية ُيعد �شرطا للدخول
على نظام  ،M-Pesaعلى غرار �أنظمة م�صرفية وطنية �أخرى ،ف�إنه يتعذر على الأ�شخا�ص الذين ال يحملون �إثبات
هوية احل�صول على امل�ساعدة مبا�شرة ويتعني عليهم �أن ميروا بطرف ثالث يوكلونه لتلقي امل�ساعدة عنهم.
ويعمل االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وال�صليب الأحمر الكيني على التو�صل �إىل
طرق مبتكرة ملواجهة هذا التحدي .ويف مايو � ،2018أُجري م�شروع جتريبي يف حمافظة �إزيولو با�ستخدام
�أدوات طورتها �إحدى اجلهات ال�شريكة من القطاع اخلا�ص » .«RedRoseوت�شمل هذه الأدوات منظومة
لإدارة بيانات امل�ستفيدين يجري ربطها ب�سل�سلة كتل لت�سجيل توزيع التحويالت النقدية .وركز امل�شروع
التجريبي مبدئيا على حاملي وثائق �إثبات الهوية احلكومية ولكنه در�س �أي�ضا ا�ستخدام الهويات الرقمية
لتو�سيع نطاقه بحيث ي�شمل الأ�شخا�ص الذين ال يحملون وثائق الهوية ال�شخ�صية الر�سمية.
و�ست�ساهم الدرو�س امل�ستخل�صة من هذه املبادرات يف تطبيق تكنولوجيا �سل�سلة الكتل على املدى الطويل.
والهدف هنا هو �ضمان �أعلى درجات ال�شفافية واحلماية من االحتيال ،مع تو�سيع نطاق برامج التحويالت
النقدية ،لي�شمل �أي�ضا الأ�شخا�ص الذين كانوا حمرومني من امل�ساعدة الإن�سانية يف ال�سابق �أو غري قادرين على
احل�صول عليها مبا�شرة ب�سبب عدم امتالكهم لوثائق تثبت هويتهم.

3-2-2

الوثائق املتعلقة باملساكن واألرايض واألمالك
قد تتعرض األرايض واملساكن ،التي ُيرجح أن تكون أمثن ما ميلكه الناس ،للتدمري أو اإلتالف أو استخدامها
ألغراض جديدة أو االستيالء عليها خالل حاالت الكوارث والنزاع .كام قد تضيع وثائق إثبات ملكية املسكن
أو األرض أو تُؤخذ من صاحبها أو تُتلف .ويف بعض الحاالت التي تكون فيها الحقوق العرفية أكرث تداوال من
الحقوق القانونية ،قد يندر أصال التعامل بوثيقة رسمية إلثبات امللكية أو السكن (يرجى االطالع عىل مصادر
من بينها املجلس الرنويجي لالجئني واالتحاد الدويل2014 ،؛ املجلس الرنويجي لالجئني واالتحاد الدويل2016 ،؛
املجلس الرنويجي لالجئني واالتحاد الدويل2018 ،؛ االتحاد الدويل -2015 ،أ) .وتشري تقديرات برنامج األمم
املتحدة للمستقرات البرشية إىل أن  %30فقط من األرايض يف العامل يجري تسجيلها ضمن األنظمة القانونية
(برنامج األمم املتحدة للمستقرات البرشية ،التاريخ غري معروف).
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وإىل جانب فقدان امللجأ وتداعياته الفورية واألطول أجال ،قد يؤدي غياب الوثائق القانونية إىل تعريض
األشخاص إىل صعوبات خطرية ال سيام يف فرتات النزوح ويف سعيهم إلعادة بناء حياتهم واستئناف معيشتهم
بعد انتهاء األزمة .وتطالب عدة برامج السرتداد املساكن بأن يقدم األشخاص ضامن الحيازة الذي يتجسد
مثال يف وثيقة قانونية تثبت ملكيته .ويؤدي هذا النهج ا ُملعتمد لتحديد األشخاص املؤهلني لتلقي املساعدة
إىل فرض عدة قيود وإىل إقصاء أعداد كبرية من األشخاص ،خاصة املستضعفني منهم والذين يرجح أن يكونوا
بحاجة ماسة للمساعدة ،ال سيام املستأجرين ومن يعيشون يف مستقرات عشوائية (املجلس الرنويجي لالجئني
واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.)2018 ،

من هُ م األكرث ترضرا؟
يرتبط عدم ضامن الحيازة ارتباطا وثيقا بعامل النوع االجتامعي ..حيث يقل احتامل وراثة املرأة ألرض أو
ملكية مقارنة مع الرجل .كام أنه من النادر أن تحمل النساء وثائق بأسامئهن؛ وحني ُيحرمن من حقوقهن
ال يكون أمامهن خيارات كثرية السرتدادها (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها املجلس الرنويجي لالجئني،
 .)2014كام يتعرضن لإلقصاء عىل نحو غري متكافئ حني يحتجن إىل تلقي املساعدة يف مسائل تتعلق باألرض
أو امللكية يف حاالت الطوارئ .فحني تُخصص معظم املساعدات للرجال لكونهم يعيلون ُأرسهم أو حني ُيشرتط
تقديم وثيقة إلثبات امللكية ليكون الشخص مؤهال للحصول عىل املساعدة ،تجد النساء أنفسهن خارج نطاق
املبادرات املتعلقة باملأوى وتتفاقم بذلك أوجه التفاوت بني الجنسني أكرث فأكرث.
اإلطار 3-٢

خارطة لقوانني ال�سكن والأرا�ضي وامللكية يف �آ�سيا واملحيط الهادئ
يعمل ال�صليب الأحمر الأ�سرتايل واالحتاد الدويل بالتعاون مع �شركة خا�صة لل�ش�ؤون القانونية
» «Allensعلى ر�سم خارطة قطرية لقوانني ال�سكن وامللكية يف �آ�سيا واملحيط الهادئ يف  12بلدا يف �أنحاء
�آ�سيا واملحيط الهادئ .ويهدف هذا العمل �إىل حت�سني فهم امل�شهد احلايل للحيازة يف هذه البلدان قبل حالة
طوارئ و�أثناءها ،مع الرتكيز على تر�شيد عمليات اال�ستجابة وامل�ساعدة على تلبية احتياجات الإيواء
بحيث ت�صبح �أكرث جناعة و�إن�صافا يف املرحلة التي تلي وقوع الكارثة .وحتتوي وثائق املعلومات القطرية
على التفا�صيل املتعلقة ب�أهم القوانني واجلهات الفاعلة ،و�أنواع احليازة ال�سائدة ،وامل�سائل املتعلقة
ب�ضمان احليازة يف �صفوف الفئات امل�ست�ضعفة ،وخماطر الإخالء واال�ستيالء و�إعادة التوطني يف �سياق
حاالت الطوارئ.
وا�ستُكمل و�ضع اخلارطة الأولية تقريبا يف منت�صف عام  .2018وتق�ضي املرحلة التالية بتفعيل اخلارطة
وموا�صلة حتيني النتائج .وتعمل اجلمعيات الوطنية يف البلدان امل�شمولة بامل�شروع مع ال�سلطات احلكومية
وال�شركاء املعنيني مبجموعة امل�أوى على تبادل الدرو�س امل�ستخل�صة من امل�شروع من �أجل التعرف امل�سبق
على املجموعات امل�ست�ضعفة ،حتديدا تلك املعر�ضة للإق�صاء من احل�صول على امل�ساعدة ب�سبب انعدام
وثائق احليازة �أو عدم فهم حقوقهم كما يجب .كما جرى اختبار اخلارطة يف حاالت مواجهة كارثة فعلية .ففي
تونغا على �سبيل املثال ،بعد �أن �أ�صاب الإع�صار املداري «جيتا» البالد يف فرباير  ،2018ا�ستُخدمت وثائق
املعلومات �ضمن �إر�شادات حتليل اال�ست�ضعاف التي عر�ضتها املجموعة املحلية املعنية بامل�أوى مل�ساعدة
ال�شركاء على حتديد الفئات امل�ست�ضعفة ذات الأولوية يف املجتمعات املحلية املنكوبة والأ�شخا�ص املعر�ضني
خلطر التهمي�ش يف عمليات اال�ستجابة الحتياجات الإيواء.
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ما هي الحلول املمكنة؟
يصعب أحيانا فهم الشؤون الوطنية واملحلية املتعلقة بالحيازة حتى يف السياقات املستقرة نسبيا؛ ناهيك عن
حاالت النزاع والكوارث ،حيث تتفاقم هذه الجوانب املعقدة أكرث فأكرث (االتحاد الدويل واملجلس الرنويجي
لالجئني .)2018 ،ولتقديم املساعدة عىل نحو يضمن تسليط الضوء عىل املستضعفني وينفعهم ،ال سيام من
ال يحملون وثيقة تثبت امللكية أو الحيازة ،عىل مقدمي املساعدة اإلنسانية أن يفهموا أوال أساسيات السياق
الثقايف والقانوين والتنظيمي الذي يعملون فيه .وقد يكون ذلك يف غاية من الصعوبة ،خاصة يف خضم حالة
طوارئ ،وهنا تكمن أهمية التأهب عىل أحسن وجه وتعزيز تبادل املعلومات بني األطراف املستجيبة.
وال يؤدي سوء فهم السياق املحيل وعدم التشاور بشكل كاف مع األطراف املحلية إىل الفشل يف حل املشاكل
فحسب ،بل يزيد ذلك من تفاقم النزاعات والخالفات واإلقصاء .وحني يعاين األشخاص الذين يعيشون يف
مستقرات عشوائية من مشاكل تتعلق بالسكن واألرض وامللكية فإن الحلول غالبا ما تكون بدورها غري رسمية.
وإن كان من املهم فهم املشهد القانوين والتنظيمي الرسمي ،فمن املهم أيضا اإلحاطة بالثقافة واملنظومة
والعادات العرفية .فقد يكون قادة املجتمع املحيل مثال عىل دراية مبعلومات قيمة عمن له الحق يف ملكية
أو عقار معني .ومن املهم أيضا فهم ُسبل فض النزاعات ،ال سيام عن طريق اآلليات العرفية ،حيث يستوجب
مزيجا من الخربة القانونية وإملاما بتفاصيل الشؤون املحلية (املجلس الرنويجي لالجئني.)2014 ،
وما من حلول سهلة لتسليط املزيد من الضوء عىل األشخاص وتجاوز حواجز األهلية التي قد تعرتضهم.
ويجري العمل حاليا عىل إيجاد حلول مبتكرة ،سواء أكان ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة
مثل منصات سلسلة الكتل؛ أو إقامة الرشاكات ال سيام مع مشغيل الهواتف املحمولة وواضعي القوانني
املتعلقة باالتصاالت عىل املستوى الوطني؛ أو عن طريق بذل الجهود لتعزيز فهم السياقات املحلية املعقدة
وتحسني العمل فيها ،مثل الخارطة املتعلقة بالسكن واألرايض وامللكية .واألهم من ذلك ،من الرضوري أن تنظر
املنظامت اإلنسانية باستمرار يف مدى تحليها باإلرادة والقدرة عىل تحديد األشخاص املستضعفني ،مبن فيهم َمن
ال يظهرون مبارشة ،وأن تتجاوز العراقيل التي تحول دون حصولهم عىل املساعدة.
اإلطار 4-٢

الإقرار بحقوق ملكية الأرا�ضي بعد زلزال �إكوادور
يف �أبريل  ،2016ه ّز زلزال وا�سع النطاق املنطقة ال�ساحلية لإكوادور ،خملفا حوايل � 385ألف �شخ�ص بحاجة
للم�ساعدة الإن�سانية ومدمرا حوايل � 70ألف بيت .و�سرعان ما بادرت احلكومة ب�إطالق برامج �إعادة البناء
ولكن هذه الربامج مل ت�شمل �سوى مالكي الأرا�ضي املعرتف بهم.
وبعد الزلزال� ،أن�ش�أت جمموعات امل�أوى واحلماية تعاونية تُعنى بال�سكن والأرا�ضي وامللكية ،وذلك بدعم
من ال�صليب الأحمر الإكوادوري .وجنحوا معا يف دعوة ال�سلطات الوطنية حلماية حقوق التعاونية عند
اال�ستجابة و�إعادة الإعمار ومنح مالكي الأرا�ضي الذين ال يحملون وثائق امللكية مهلة مدتها ثالثة �أ�شهر لكي
يثبتوا حقهم يف الأر�ض .كما عملوا مع املجتمعات املحلية مل�ساعدتها على فهم حقوقها ولاللتزام بالإجراءات
الإدارية املطلوبة للح�صول على �سندات ملكية الأرا�ضي يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة .ونتيجة لذلك ،متّكن
�أ�شخا�ص مل يكونوا م�ؤهلني �سابقا ،و�أحيانا جمتمعات حملية برمتها ،من احل�صول على م�ساعدة احلكومة
واملجتمع املدين .وتلقت �أكرث الأ�سر امل�ست�ضعفة يف املجتمع املحلي يف «كواك» من حمافظة مانابي وعددها
� 242أ�سرة� ،أوراق امللكية اخلا�صة بها بف�ضل متويل من ال�صليب الأحمر الإكوادوري بالتعاون مع �أطراف
حكومية.
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األردن2017 ،
أحمد وابنته أماين ( 5سنوات) أمام
شقتهم املؤجرة يف عامن باألردن .يحمل
أحمد بطاقة هويته ،اليشء الوحيد الذي
جلبه من سوريا .إن إثبات الهوية يعد
رشطا أساسيا للحصول عىل املساعدة يف
العديد من السياقات يف كل أنحاء العامل.
© ⁄ Andrew McConnell
الصليب األحمر الربيطاين
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 3-2املشاكل املجهولة :العنف الجنيس والعنف القائم
عىل النوع االجتامعي
يواجه بعض األشخاص مشاكل معينة يف حاالت األزمات ،ولكن تبقى هذه املشاكل بعيدة عن اهتامم العاملني
يف االستجابة اإلنسانية .وقد تؤدي األسئلة التي تطرحها األطراف املستجيبة وطريقة طرحها إىل إغفال مشاكل
معينة يف حاالت الطوارئ أو التقليل من شأنها .ويرتبط ذلك بصفة خاصة مبواضيع حساسة مثل العنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومختلف أشكال االعتداءات التي تندرج ضمن هذه الخانة ،مبا
يف ذلك (عىل سبيل املثال ال الحرص) العنف الجنيس ،والعنف املنزيل ،واالتجار بالبرش ،والزواج القرسي والزواج
املبكر ،والبغاء القرسي واالستغالل واالعتداء الجنسيني (اللجنة الدولية واالتحاد الدويل .)2015 ،ويشمل ذلك
االستغالل واالعتداء الجنسيني الذي ميارسه العاملون يف املجال اإلنساين وغريهم من املعنيني بحامية املنكوبني
ومساعدتهم .وقد ُسلط الضوء مؤخرا عىل هذا الجانب بعد الفضائح التي ظهرت يف األوساط اإلنسانية وحملة
( MeToo#أنا أيضا) ،ولكن يجب بذل املزيد من الجهود لحامية السكان املستضعفني ومنع استمرار سوء
استغالل السلطة (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.)2018 ،
ال يكن اعتبار
وعىل مستوى الخطاب الدويل ،خاصة فيام يتعلق بحقوق اإلنسان واألوساط اإلنسانية الدوليةُ ،
العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي مشكلة خفية وغالبا ما يكون ضحايا هذه املامرسات
بدورهم مبنأى عن أنظار األوساط اإلنسانية (انظر اإلطار  .)5-2وتنص مختلف الصكوك واالتفاقات الدولية
التي تكرس حقوق اإلنسان العاملية عىل الطرق التي يتسبب فيها العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي بانتهاك هذه الحقوق (اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .)2015 ،واستمر زخم التعهدات
العاملية مبحاربة العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وهو ما ينعكس يف موجة املبادرات
والسياسات وأطر العمل والربوتوكوالت وأدوات العمل املشرتكة والخاصة باملنظامت ملنع حوادث العنف
2
الجنيس والعنف االجتامعي والتصدي له (األمني العام لألمم املتحدة.)2014 ،
ولكن عىل مستوى العمليات القطرية ،نجد أن االهتامم بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
قد تراجع من حيث التنسيق والتفاوتات التي تغلب عىل استثامر الحكومات والوكاالت اإلنسانية يف الوقاية
من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومحاربته .ويف سياق الكوارث الطبيعية تحديدا ،تويل
األوساط اإلنسانية اهتامما أقل بكثري لخطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وحيثياته
مقارنة بحاالت النزاع والنزوح الناجم عن النزاع.
وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن أكرث من ثلث النساء يف العامل ( )%35قد تعرضن لشكل من
أشكال العنف الجسدي أو الجنيس يف حياتهن (منظمة الصحة العاملية .)2013 ،ولكن من املعروف أنه ال ميكن
التعويل عىل البيانات فقط .وقد تكون اإلصابات الناجمة عن حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل
النوع االجتامعي ،سواء أكان جسديا أو معنويا ،أقل وضوحا من اإلصابات الناجمة عن أشكال أخرى من العنف
(اللجنة الدولية واالتحاد الدويل .)2015 ،وحني يقع التبليغ عىل حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل
النوع االجتامعي ،ال تكون جودة البيانات كافية وال يجري التشاور مع كل الفئات املترضرة من هذا العنف
2

اعتمدت حركة الصليب األحمر والهالل األحمر القرار  3بعنوان «العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي :التدابري
املشرتكة الرامية إىل الوقاية واالستجابة» خالل املؤمتر الدويل الثاين والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر يف ديسمرب .2015
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أو متثيلها ،ونادرا ما ميكن مقارنة النتائج (مجموعة ثورة البيانات .)2014 ،ولكن قد يكمن السبب الرئييس
وراء نقص يف البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف عدم التبليغ عن هذه
الحاالت كام يجب .وتشري األبحاث إىل أن أقل من  %40من النساء اللوايت يتعرضن للعنف يطلنب املساعدة بأي
شكل من األشكال (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.)2015 ،
اإلطار ٥-٢

الفتيات املهاجرات غري امل�صحوبات بذويهم ،يف 'دور الدعارة' يف منطقة �أغاديز يف النيجر
يعرب املهاجرون من غرب �أفريقيا منطقة �أغاديز املقفرة يف النيجر يف طريقهم �إىل �أماكن �أخرى يف �أفريقيا �أو
�أوروبا .ومن بينهم �أعداد ُ
ال ت�صى وال تُعد من الأطفال غري امل�صحوبني بذويهن والذين افرتقوا عنهم ،وغالبا
ما يختارون البقاء بعيدا عن الأنظار لكيال ير�صدهم �أحد .ومن املخاطر الكربى التي تهدد �سالمة الفتيات غري
امل�صحوبات بذويهن خطر اجتار املهربني بهن �أو �إجبارهن على �أعمال معينة �أو �إ�شعارهن بالإحباط لدرجة
و�ضعهن يف 'دور الدعارة' .وي�شمل ذلك حتى الفتيات ال�صغريات يف �سن � 13سنة اللواتي يجري االجتار بهن
يف �أوروبا حيث «يطلب ال�سوق فتيات �أ�صغر ف�أ�صغر �س ًنا».
وت�شري تقديرات ال�صليب الأحمر النيجريي �إىل �أن وجود  96دار دعارة يف بلدية �أرليت من منطقة �أغاديز
و 53دار دعارة يف بلدية بيلما من نف�س املنطقة ،وت�ضم البلديتان معا حوايل  300امر�أة وفتاة .وال ميكن
الو�صول ب�سهولة �إىل هذه الأماكن كما �أنها متوارية عن �أنظار معظم الوكاالت احلكومية والإن�سانية؛ وبالتايل
هناك نق�ص �شديد يف التبليغ عن احتياجات الن�ساء والفتيات اللواتي يع�شن يف هذه الظروف .وتت�سم ظروف
العي�ش يف دور الدعارة باالفتقار �إىل املعايري ال�صحية وباله�شا�شة ،حيث تقل فيها العناية بالنظافة ال�صحية؛
وتكرث فيها املخاطر ال�صحية خا�صة خطر الإ�صابة بالأمرا�ض املنقولة جن�سيا ب�سبب �ضعف احلماية ونق�ص
الوعي .وتظهر فيها �أي�ضا احلاجة �إىل تقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي للفتيات اللواتي يع�شن يف ظل هذه
الظروف ويتعر�ضن للعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي على يد «الزبائن».
وب�سبب الطبيعة ال�سرية لهذه الأماكن واخفا�ؤها ب�سبب و�ضعها غري القانوين ،ولأن املهربني يتجنبون جلب
الأنظار ،يبقى ال�صليب الأحمر النيجريي اجلهة الإن�سانية الوحيدة القادرة على الو�صول �إليها وتقدمي
اخلدمات الإن�سانية للن�ساء والفتيات.
وت�شمل هذه اخلدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية يف املوقع وتوزيع الواقيات اجلن�سية ولوازم النظافة
ال�صحية ،وتقدمي الدعم االجتماعي والنف�سي و�إعادة الروابط العائلية ،والتوعية باملمار�سات الآمنة
للهجرة .وقد تواجه اجلهات الإن�سانية عدة حواجز حتول دون و�صولها �إىل بع�ض الأماكن التي ميكن
وملحة .ويتعني
فيها احل�صول على اجلن�س مقابل املال .ولكن قد تكون االحتياجات يف هذه الأماكن كثرية ّ
�إدراجها �ضمن عمليات التقييم واملراقبة الإن�سانية ل�ضمان تقدمي اخلدمات لكل من يحتاجها ل�ضمان عدم
�إغفال امل�ست�ضعفني.

1-3-2

تجاوز املحرمات
غالبا ما ُيثني الوصم االجتامعي واإلحراج الذي يقرتن بجرائم العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي والخوف من القصاص ضحايا هذه الجرائم عن التبليغ عنها( .اللجنة الدولية واالتحاد الدويل،
 .)2015و ُيص ّعب هذا الطابع الخفي للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي مهمة القامئني عىل
منع حصول املزيد من الجرائم وعىل دعم الناجني منها.
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اإلطار ٦-٢

تغطية الن�ساء املعر�ضات للعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي يف جنوب ال�سودان
ت�شري عدة تقارير �إىل انت�شار العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي على نحو يبعث على
القلق يف جنوب ال�سودان .وي�شري بحث �أجري �سنة � 2017إىل �أن  %65من الن�ساء والفتيات يف هذه املناطق قد
تعر�ضن للعنف اجل�سدي و�/أو اجلن�سي ،وتعر�ض العديد منهن حلوادث عنف متكررة يف حياتهن (احللول
الناجعة للت�صدي للعنف.)2015 ،
ويعمل ال�صليب الأحمر جلنوب ال�سودان مع ال�صليب الأحمر الهولندي وخمتلف الوزارات املعنية يف حكومة
جنوب ال�سودان و�شركاء �آخرين على احلد من خطر العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي
وتعزيز �سالمة الناجني يف ترييكيكا وجوبا .و ُو�ضع امل�شروع يف البداية بحيث يركز على حاالت العنف
اجلن�سي �ضد املر�أة .ولكن ُبحكم نظرة املجتمع يف جنوب ال�سودان لالغت�صاب والعنف اجلن�سي باعتمارهما
من املوا�ضيع املحظورة ،يختار معظم الناجني عدم التبليغ عن هذه احلاالت �أو طلب يد العون بعد مرورها.
وعليه ،قام ال�صليب الأحمر جلنوب ال�سودان بتعديل امل�شروع بحيث يركز على العنف املنزيل وعلى متكني
املر�أة اقت�صاديا على نطاق �أو�سع.
وهناك مربر وجيه لهذه املبادرات التي تهدف �إىل الت�صدي للعنف املنزيل و�إىل حت�سني معي�شة الن�ساء .فالعنف
املنزيل الذي ُيار�سه الع�شري �أ�صبح مقبوال كجزء من احلياة اليومية يف جنوب ال�سودان؛ وب�سبب نق�ص البدائل
االقت�صادية يف جمتمع ي�سيطر عليه الذكور مل يعد �أمام الن�ساء والفتيات من خيار �سوى اخل�ضوع لهذه العالقات
القائمة على �سوء املعاملة (احللول الناجعة للت�صدي للعنف .)2015 ،وعليه ،تُتيح اخلدمات التي ُيقدمها
ال�صليب الأحمر جلنوب ال�سودان فر�صا بالغة الأهمية للن�ساء والفتيات ليتمكنّ من احل�صول على امل�ساعدة
الفورية وتعزيز �صمودهن يف وجه النك�سات االقت�صادية ،الأمر الذي قد ُيقلل من احتمال تعر�ضهن ملختلف
�أ�شكال العنف .كما �أتاحت العالقات التي ن�ش�أت وا�ستمرت خالل فرتة تنفيذ امل�شروع تناول موا�ضيع العنف
اجلن�سي يف ظل احرتام اخل�صو�صية ومراعاة الثقافة ال�سائدة وهي�أت مناخاً �أتاح لكل الأطراف املعنية ،مبا
يف ذلك الرجال ،احلديث عن العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي وامل�شاركة يف الت�صدي له.
وتتمثل اخلطوة الأوىل يف جتاوز املحظورات املتعلقة بالعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي يف
العمل مع موظفي ال�صليب الأحمر جلنوب ال�سودان ومتطوعيه .وبالتايل ي�شمل امل�شروع تدريبا �شامال لتوعية
موظفي ال�صليب الأحمر جلنوب ال�سودان ومتطوعيه بالأعراف واملمار�سات الثقافية التمييزية التي قد ت�ؤدي �إىل
حاالت من العنف اجلن�سي �أو العنف قائم على النوع االجتماعي و�إىل منع الناجني من التبليغ عنها.

التقليل من أهمية انتشار العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف سياق الكوارث
عىل الرغم من الوعي املتنامي بخطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتأثريه يف سياق
النزاعات ،فإن هناك ضعفا يف فهم مدى انتشاره يف سياق الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية .ولكن يف
هذه الحالة أيضا تساهم نفس العوامل يف ضعف تقدير عدد الحاالت الناجمة عن هذا العنف ،وتشمل هذه
العوامل عدم التبليغ عن الحاالت خوفا من الوصم والعار ،إىل جانب النزوح ،وانهيار الشبكات االجتامعية،
وتعطل أنظمة التبليغ وإنفاذ القانون .ولكن توصلت دراسة أجراها االتحاد الدويل بشأن العنف الجنيس
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف سياق الكوارث إىل ما ييل «ال يدرك القامئون عىل مواجهة الكوارث
ارتفاع احتامل العنف القائم عىل النوع االجتامعي عند حلول الكوارث ،وال يسعون بذلك إىل التعرف عىل هذه
الحاالت أو االستعداد لها( ».االتحاد الدويل -2015 ،هـ ،الصفحة  .)8ويؤدي نقص الوعي بهذه املشكلة إىل سوء
تطبيق التدابري الرامية إىل الحد من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والجهود املبذولة
لتوفري الحامية واملساعدة والخدمات للناجني كام يؤدي إىل خلل يف تحديد أولويات االستجابة اإلنسانية.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وتتعدد األدلة عىل مدى تأثري العنف الجنيس عىل الناس يف حاالت الكوارث والخلل يف االستجابة اإلنسانية أو
أي أوجه قصور أخرى ،وهو ما سيستدعي تسليط الضوء عىل الحاجة إىل تقويم االستجابة اإلنسانية .فعىل
سبيل املثال ،أكد بحث ُأجري يف آسيا ،بالرتكيز عىل إندونيسيا وجمهورية الو الشعبية الدميقراطية والفلبني،
عىل رضورة إنشاء مراكز إجالء آمنة للمنكوبني جراء الكوارث ،ويشمل ذلك تخصيص أماكن للنساء والرجال
(االتحاد الدويل2018 ،هـ) .كام أكدت الدراسات مرارا وتكرارا عىل أهمية بلورة برامج جيدة بشأن سبل
املعيشة يف سياق الكوارث للحد من خطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ولتمكني
املجتمع املحيل من الصمود عىل املدى الطويل( .االتحاد الدويل-2015 ،ب؛ معهد التنمية فيام وراء البحار،
 .)2010وتشري دراسة أخرى عن نجاعة القوانني والسياسات يف التصدي لعدم املساواة بني الجنسني والعنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف حاالت الكوارث إىل الحاجة إىل وضع لوائح أكرث اتساقا تتعلق
بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وإدارة مخاطر الكوارث (انظر الفصل  ،7القسم 3-3-7
من «تحسني القواعد :التطورات يف قانون مواجهة الكوارث»).

2-3-2

تعدد أشكال الوصم

تشري الدراسات إىل أن بعض الفئات قد تكون أكرث توارياً عن األنظار عند مساعدة االشخاص املترضرين من
العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،سواء أكان ذلك خالل النزاعات أو حني تحل الكوارث.
فاألشخاص املعوقني مثال ميكن أن يكونوا أكرث ُعرضة لخطر هذا العنف مقارنة مع غري املعوقني (مفوضية
الالجئني النسائية ،)2015 ،كام أنه من األصعب عليهم الحصول عىل الحامية واملساعدة يف حال التعرض لهجوم.
كام أن الرجال والفتيان ُمعرضون بدورهم لخطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وقد
تكون األعراف التي تُثني النساء والفتيات عن التبليغ عن حاالت االعتداء الجنيس أكرث تأثريا عليهم ومتنعهم
من التبليغ( .اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .)2015 ،عالوة عىل ذلك ،ال ُيعترب العنف الجنيس ضد الرجل
جرمية يف عدة بلدان ،بل أن الناجني من هذه االعتداءات قد ُيج ّرمون يف بعض األحيان (نفس املصدر السابق).
وغالبا ما يعاين أفراد األقليات الجنسية أو القامئة عىل النوع االجتامعي من التمييز يف مختلف أنحاء العامل
ويزداد تعرضهم لالعتداء خالل األزمات (حركة اليقظة الدولية .)2017 ،ويف البلدان التي مينع فيها القانون
النشاط الجنيس املثيل ،أي حوايل  77بلدا (املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،األمم املتحدة ،)2018 ،ال تساهم
كراهية املثليني ومغايري الهوية الجنسانية يف انتشار العنف فحسب بل أيضا يف ثني الضحايا من املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني عن رفع شكاواهم أو
طلب املساعدة (اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت2015 ،؛ حركة اليقظة الدولية .)2017 ،ومن الصعب
الحكم عىل مدى تعرف الجهات اإلنسانية عليهم أو منحهم األولوية عىل األقل لكونهم فئة معرضة بشكل
ُ
خاص للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي بسبب نقص الوثائق املتعلقة بهذا املوضوع .ولكن
هناك بعض األمثلة املعزولة عن مامرسات ج ّيدة يف هذا املجال.

اإلطار ٧-٢

العمل مع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سانية �إثر زلزال نيبال
دمرت الزالزل يف نيبال �سنة � 2015أكرث من  600.000بيت ،و�أحلقت �أ�ضرارا بحوايل  280.000بيت �آخر
و�شردت حوايل � 188.900شخ�ص (مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،)2015 ،والتج�أ العديد
منهم �إىل خميمات م�ؤقتة .ولكن ُخ�ص�صت هذه الأماكن للأ�سر و�أُق�صي منها �إىل حد كبري الأ�شخا�ص الذين
يعتربون �أنف�سهم من نوع اجتماعي ثالث .حتى �إنه كان من ال�صعب عليهم ا�ستخدام دورات املياه لنف�س ال�سبب
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( .)2015 ،Frobergويف نهاية املطاف� ،أدى عدم تخ�صي�ص �أماكن ملغايري الهوية اجلن�سانية �إىل عرقلة ح�صولهم
على امل�ساعدة الالزمة مما جعلهم معر�ضني لتزايد خطر العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي.
وتُعنى جمعية ( Blue Diamond Societyاملا�سة الزرقاء) بتح�سني ال�صحة اجلن�سية وحقوق الإن�سان
و�سالمة الأقليات اجلن�سية واجلن�سانية يف نيبال .و�أن�ش�أت اجلمعية �إثر انتهاء الزلزال ملج�أ للطوارئ لفائدة
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سانية لي�أووا �إليه يف �إطار بيئة �آمنة
و ُم�ؤمنة ن�سبيا .كما �ساهمت جمعية ال�صليب الأحمر النيبايل يف ذلك بتوفري امل�شمعات والبطانيات والعالج
بالإمهاء الفموي ال�ستخدامها يف املالجئ ووزعتها على �أع�ضاء �آخرين من جمعية املا�سة الزرقاء .وحر�صت
املنظمات معا على �أن ت�ضمن اخلدمات تعزيز الكرامة واحل�صول على امل�ساعدة وامل�شاركة وال�سالمة للجميع.
ووا�صلت التعاون فيما بينها منذ عمليات مواجهة الزلزال عن طريق تنظيم دورات لتدريب موظفي ال�صليب
الأحمر النيبايل ومتطوعيه وتوعيتهم باحتياجات الأقليات يف  75مقاطعة يف كل �أنحاء البالد.
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الدروس واألفكار املستخلصة

يتطلب التعرف عىل أكرث األشخاص تعرضا للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واتخاذ الخطوات
الالزمة ملواجهة مخاطر العنف واالعتداء وتداعياته يف سياق األزمات عزما وقدرة عىل مساءلة املحظورات االجتامعية
ومواجهتها .ولبلوغ ذلك ،يتعني عىل القامئني عىل مساعدة املنكوبني واملنظامت التي يعملون فيها أن يكونوا ملمني
جيدا بأحد مبادئ العمل اإلنساين وهو عدم التحيز بصفته قيمة من القيم وأن يتحلوا به ،وعليهم أن ينظروا يف
سبل تقديم املساعدة واألطراف املستفيدة منها خالل عمليات االستجابة (الصليب األحمر الربيطاين .)2012 ،ويف
حال عدم إملام الجهات اإلنسانية بهذا املبدأ ،يجب أن يخضع العاملون فيها لدورات تدريبية (مثال ،التوعية مبسائل
مثل االغتصاب يف إطار الزواج يف جنوب السودان) ،أو عىل األقل تعريفهم وتوعيتهم بتجارب األقليات (مثل تجربة
مغايري الهوية الجنسانية يف نيبال مثال) .ومن املهم أيضا مراعاة ذلك حتى يف تشكيل طاقم عمل املؤسسات
اإلنسانية ،أي موظفيها ومتطوعيها .حيث قد يؤثر التزامها مببدأ الوحدة و'االنفتاح عىل الجميع' بشكل مبارش عىل
قدرتها عىل تحديد أشد الفئات تهميشً ا وإغفاالً ودعمهام (االتحاد الدويل-2010 ،أ؛ .)2017 ،Nayee
ويجب توخي الحذر واملحافظة عىل ال ُبعد العميل عند الدعوة إىل زيادة البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي وتحسينها .فمن شأن تحسني هذه البيانات املتعلقة بخطر الظاهرة وانتشارها أن
تسلط الضوء حتام عىل مدى انتشار هذا العنف وتؤكد عىل الحاجة إىل تكثيف الدعم والتمويل للوقاية من
العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومساعدة ضحاياه ،خاصة يف حاالت الكوارث (االتحاد الدويل،
-2015ب) .ولكن مل تُجر سوى بعض الدراسات االستقصائية لتحديد نطاق انتشار هذا العنف .ويرجع ذلك إىل
الخوف من تعرض سالمة الضحايا والباحثني للخطر ،ونقص خدمات االستجابة املتاحة (اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت .)2015 ،عالوة عىل ذلك ،تُعترب األدلة النوعية واألدلة املستمدة من شهادات كافية بالفعل لضامن تقديم
املنظامت اإلنسانية استجاب ًة ُمكثفة وهادفة و ُمحكمة ،مبا يف ذلك يف سياق النزاعات.

 4-2األماكن املجهولة :أهمية إعداد الخرائط
ال يتوارى األشخاص ومشاكلهم فقط عن أنظار الجهات اإلنسانية ،فاألماكن التي يعيشون فيها أيضا قد تكون
بدورها بعيدة عن أنظار هذه الجهات .فالثغرات ليست موجودة يف البيانات املتعلقة بالفقر فقط (انظر
القسم  ،1-2البيانات املتعلقة بالفقر) ،بل نجدها أيضا يف الخرائط .وكثريا ما يقل وضع خرائط باألماكن التي
يقل فيها تسجيل معدل الوالدات أو البيانات املتعلقة بالفقر (صحيفة .)2014 ،The Economist
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فعىل سبيل املثال ،هناك نقص يف البيانات املتعلقة باألحياء الفقرية يف أهم املناطق الحرضية (مجموعة ثورة
البيانات .)2014 ،وغالبا ما تغيب هذه املناطق التي تتغري وتتوسع عىل نحو رسيع ،عن الخرائط الرسمية ،و/
أو من الصعب مواكبة الوترية الرسيعة لتطور هذه املناطق أو تراجعها .وقد يؤدي ذلك إىل إقصاء األشخاص
الذين يعيشون فيها من خدمات الهياكل الحكومية املؤثرة والحد من حصولهم عىل املوارد والدعم (برنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية .)2003 ،ونجد يف نفس الوقت أن هذه املناطق هي األكرث ترضرا عند
حلول كارثة (مثل الزالزل أو االنهياالت األرضية) بسبب قلة التزامها بقواعد البناء السليمة.
وغالبا ما تفتقر الخرائط للمعلومات والبيانات املرجعية الالزمة لالسرتشاد بها عند اتخاذ القرارات .وال توجد
تفاصيل جوهرية متعلقة باملجتمع املحيل ومرتبطة بفرتة معينة لالسرتشاد بها يف وضع خُ طط ُمفصلة ،مثل
مواقع توزيع املاء أو تحديد مواقع املباين التي لحقت بها أرضار أو ُدم ّرت ،أو التفاصيل الدقيقة املتعلقة
بالطرقات والجسور املتهاوية .إذ ميكن االستعانة بهذه التفاصيل لتحديد املعونة املناسبة التي يجب أن تُقدم
لألشخاص يف هذه املناطق عىل نحو أرسع وأكرث فعالية .واألهم من ذلك هو أن من شأن هذه املعلومات أن
ُتكن األشخاص من تحديد مكان تقديم هذه الخدمات وتقييم املخاطر املحدقة بهم بأنفسهم ،إذ بإمكانهم
مثال أن يق ّيموا مدى قربهم من األخطار (.)2015 ،Sumadiwiria

1-4-2

إعداد الخرائط عىل نحو مبتكر
يجري حاليا العمل عىل وضع مبادرات ملعالجة مشكلة الخرائط املفقودة أو التي عفا عليها الزمن أو الناقصة.
ومن بني األمثلة عىل ذلك ،مشاريع الخرائط املفقودة التي أطلقها فريق العمل اإلنساين OpenStreetMap
ومنظمة أطباء بال حدود والصليب األحمر األمرييك والصليب األحمر الربيطاين سنة  .2014وانضمت منظامت
أخرى إىل هذه املشاريع منذ ذلك التاريخ ،مبا فيها االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

الشكل  ٤-٢عملية الخرائط املفقودة

الخطوة 1

يرسم متطوعون عن ُبعد الصور
الساتلية امللتقطة يف تطبيق
OpenStreetMap

الخطوة 2

يضيف أفراد من املجتمع املحيل
بيانات محلية عىل الخارطة

الخطوة 3

سجلة عىل الخارطة
تُستخدم املعلومات ا ُمل ّ
يف التخطيط للحد من املخاطر والتخطيط
ألنشطة اإلغاثة يف حاالت الكوارث
املصدر :الخرائط املفقودة
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ويرمي املرشوع إىل إدراج املستضعفني ضمن الخريطة عن طريق حشد جهود املتطوعني عن بعد واملتطوعني
من داخل املجتمعات املحلية واملنظامت اإلنسانية (انظر الشكل  .)4-2ويسعى املرشوع إىل أن يشمل األماكن
التي يعيش فيها  200مليون نسمة بحلول سنة  2021ويركز عىل السياقات التي ُيستبعد أن تجتذب اهتامما
إعالميا مهام أو اهتامم الجهات املانحة .وأثناء إعداد هذا التقرير ،أضاف املتعاونون يف هذا املرشوع أكرث من
 301مليون بيت لخارطة  OpenStreetMapيف املناطق املعرضة للنزاعات يف مختلف أنحاء العامل ،إىل جانب
 825.000كم من الطرقات.
تُشكل التكنولوجيا جانبا هاما من رسم الخرائط .ولكن الرشاكات بني األطراف املحلية والدولية يف إطار
مبادرات رسم الخرائط ،وما تتيحه هذه الرشاكات من فرص للمجتمعات املحلية ليك يصبح لها مكان عىل
الخريطة ،قد تفوق التكنولوجيا أهمية .ومن الرضوري تكثيف مشاركة املترضرين من األزمات لتعزيز صمود
املجتمعات املحلية وخضوع مقدمي املساعدة للمساءلة (يرجى االطالع عىل مصادر من بينها األمني العام
لألمم املتحدة-2016 ،ب؛ املوقعون عىل الصفقة الكربى2017 ،؛ شبكة التعلم ألغراض املساءلة واألداء يف مجال
العمل اإلنساين ،)2003 ،رشيطة أن يؤدي استخدام البيانات بوضوح إىل نتائج ملموسة عىل املستوى املحيل .زد
عىل ذلك ،أن األنشطة التشاركية لرسم الخرائط ت ُّبي مدى أهمية البحث عن مصادر بديلة الستخراج البيانات
وتوثيقها ،بالربط بني املصادر الرسمية وغري الرسمية ،إىل جانب أهمية إرشاك السكان املحليني يف رسم خرائط
األحياء التي يعيشون فيها مبا يحقق الفائدة و ُيشعرهم بقيمتهم.
وإىل جانب مرشوع ( ،Dar Ramani Huriaانظر الشكل  )8-2هناك عدة أمثلة أخرى عن مشاركة املجتمعات
املحلية يف رسم الخرائط يف أماكن معرضة لألزمات .ففي بنغالديش ُأطلقت مبادرة بقيادة منظمة أطباء
بال حدود وبرعاية مرشوع الخرائط املفقودة بدأت بوضع خرائط للسالمة البيئية يف األحياء الفقرية يف داكا
سنة  .2015وبعد انتهاء املرشوع ،واصل الفريق الذي أطلق املبادرة واملتكون من أفراد محليني عمله واستمر
يف التوسع ،حيث أصبح عددهم  200شخص بعد أن كانوا  20شخصا فقط .ومنذ ذلك الوقت ،أجرى الفريق
أنشطة أخرى لوضع الخرائط ،مبا فيذلك يف منطقة كوكس بازار ،حيث وضع أفراده خرائط مفصلة للمناطق
التي تحتوي عىل مخيامت واملناطق الخالية منها إلرشاد االستجابة لالحتياجات املاسة لالجئني الروهينغا.
اإلطار ٨-٢

م�شاركة ال�سكان املحليني يف ر�سم اخلرائط يف دار ال�سالم
 ( Dar Ramani Huriaتعني باللغة ال�سواحلية 'اخلريطة املفتوحة لدار ال�سالم') هو م�شروع لر�سم اخلرائط
ي�ستند �إىل املجتمعات املحلية يف دار ال�سالم ،تنزانيا ،وهي مدينة ُمعر�ضة ب�شكل كبري للفي�ضانات وتتو�سع هذه
املدينة على نحو �سريع ،خا�صة من خالل امل�ستقرات الع�شوائية وغري الر�سمية 3 .وي�سعى م�س�ؤولو التخطيط
احل�ضري جاهدين ملواكبة هذا النمو الهائل وتغري طبيعة املدينة .وتعاين هذه املدينة من �ضعف كبري يف
فعالية البنية الأ�سا�سية لإدارة الفي�ضانات ،كما �أن اخلرائط املعمول بها ال تعك�س الواقع املتغري للمدينة،
ناهيك عن عدم و�ضوح م�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات واعتماد خطط ح�ضرية عفا عليها الزمن .وجتتمع كل هذه
العوامل لت�شكل خطرا كبريا على ال�سكان ُيفاقم ت�أثري الفي�ضانات وغريها من املخاطر الطبيعية.
3

يشكل مرشوع  Dar Ramani Huriaجزءا من برنامج أوسع لتعزيز الصمود ،بدعم من الحكومة الربيطانية والبنك الدويل،
بعنوان برنامج تعزيز صمود املناطق الحرضية يف تنزانيا (البنك الدويل - )2018 ،يهدف إىل دعم حكومة تنزانيا يف تعزيز
صمود البالد أمام مخاطر املناخ والكوارث .ويتلقى املرشوع دعام من املرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف التابع للبنك
الدويل ويتوىل فريق العمل اإلنساين  OpenStreepMapتوجيه تنفيذ املرشوع (يرجى االطالع عىل ،Dar Ramani Huriam
.)2018
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ويجمع هذا امل�شروع �أفرقة من طلبة اجلامعات وممثلني عن املجتمع املحلي لتدريبهم على ا�ستخدا م �Open

 StreepMapلر�سم خرائط �أحيائهم .وي�ستخدم املتطوعون يف �إطار هذا امل�شروع برناجما جمانيا على هواتف
متاحة حمليا ت�ستخدم نظام  androidلتحديد مراكز ذات �أهمية على اخلريطة يف �أكرث املناطق ُعر�ضة
للفي�ضانات يف املدينة .وي�شمل ذلك ال�شوارع الثانوية واملباين وال�سهول الفي�ضية والبواليع والأماكن التي
ترتاكم فيها النفايات ،مبا يف ذلك البواليع امل�سدودة التي ت�ستوجب �صيانتها .وبذلك يعك�سون واقع املدينة
و�سكانها �آنياً .ويقوم  500طالب (يف �إطار برنامج تدريبي �صيفي) و�أفراد املجتمع املحلي ومتطوعو ال�صليب
الأحمر ،بالتعاون مع فريق  OpenStreepMapالإن�ساين ،بزيادة كل �أحياء املدينة لو�ضع خرائط باملباين
واملخاطر ميكن ا�ستخدامها يف وثائق تخطيط املدن املحدثة ويف عمليات اال�ستجابة للأزمات.
ال يقت�صر م�شروع  Dar Ramani Huriaعلى ر�سم اخلرائط فقط بل يركز على �أهمية دفع ال�سكان �إىل
ا�ستخدامها فعليا لتحقيق التغيري الإيجابي .ومن بني م�ستخدمي اخلرائط �أي�ضا املكتب الوطني للإح�صاء،
وخمططي املدينة وجهات �أخرى يف املكاتب احلكومية املحلية� ،إىل جانب منظمات املجتمع املدين و�أفراد من
املجتمع املحلي املعني .و ُي�ستعان بهذه اخلرائط عند اتخاذ القرارات ب�ش�أن املناطق التي يجب �أن تُعطى لها
الأولوية يف �أعمال ال�صيانة و�إدخال حت�سينات على البنية الأ�سا�سية لل�صرف ال�صحي ،وتعزيز احلماية من
الفي�ضانات ،وتنظيم مبادرات التنظيف التي ي�شارك فيها املجتمع املحلي .كما ت�ستخدم اخلرائط للتخطيط
احل�ضري الأو�سع ،مبا يف ذلك حت�سني و�سائل النقل العام وتغطية �أماكن جتميع املياه يف املرافق ال�صحية
وم�ست�شفيات املدن وفهمها.

الشكل  ٥-٢صور تبني الوضع السابق والوضع الحايل للحي الفرعي يف مبويوين ،وحي كيجوجو ،يف دار السالم.

املصدرDar Ramani Huria :

2-4-2

البيانات الحساسة
يثري تزايد البيانات املتاحة واالستخدام الرسيع للتكنولوجيا الجديدة أسئلة ومخاوف جديدة بشأن جمع
البيانات الحساسة واستخدامها ،وحقوق األشخاص الذين تشملهم هذه البيانات ،ومسؤوليات ُمصدري هذه
البيانات ومستخدميها .وتدرك األوساط اإلنسانية الرقمية الحدود واملخاطر املرتبطة بهذا املجال ،علام بأن
هناك حاجة فعلية إىل إجراء املزيد من النقاشات بشأن مواضيع املوافقة عىل مشاطرة البيانات واملعايري
األخالقية التي تنظم تسليط الضوء عىل األشخاص واألماكن التي كانت متوارية من قبل (،Sumadiwiria
ويكن أن توفر مبادرات مثل مبادرة ( Signal Codeبرنامج  Signalلألمن البرشي والتكنولوجيا،
ُ .)2015
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املبادرة اإلنسانية التابعة لهارفارد )2018 ،والفريق رفيع املستوى املعني بالتعاون الرقمي التابع لألمني العام
لألمم املتحدة (األمم املتحدة-2018 ،أ) مثل هذه املنابر
وينطوي وضع خرائط ملرافق معينة مثل املستشفيات واملراكز الطبية واملجتمعات املحلية عىل مخاطر
واضحة ،ألن ذلك قد يؤدي إىل استهدافها وإلحاق الرضر بها عمدا (يرجى االطالع عىل مراجع من بينها اللجنة
الدولية للصليب األحمر-2011 ،أ؛ األمني العام لألمم املتحدة 4 .)2016 ،وليست الخرائط وغريها من آليات
ويكن أن تُستخدم ضد أشخاص بقدر
عرض البيانات مبنأى عن السياسة؛ فهي تشكل أدوات قوية لرسد الواقع ُ
ما ميكن أن تشكل أداة لعمل الخري .وبالفعل ،يعرب السكان أحيانا عن مخاوفهم بشأن الكشف عن أنفسهم
ملخططي املدن وغريهم من املسؤولني الحكوميني ،وذلك خوفا من أن ُيطلب منهم االنتقال إىل أماكن أخرى
أو هدم منازلهم .وغالبا ما يجري التغلب عىل هذه املخاوف عند تفسري الغاية من النشاط بوضوح .ولكن
ال يجب التقليل من شأن املخاطر املحتملة ويتعني مواصلة الرتكيز عىل حامية املستضعفني واألحياء التي
يعيشون فيها ضمن كل جهود إدراج املجتمعات املحلية املستضعفة يف الخرائط.
وعىل الرغم من كون البيانات التي تُجمع اآلن رضورية ،فأن العمل عىل جمعها ميثل مهمة متواصلة تتطور
باستمرار .فاملدن تتوسع ،واملناخ يف العامل يستمر يف التغري ،وتتواصل النزاعات ،وينتقل األشخاص من مكان إىل
آخر ويتأقلمون مع الوضع الجديد .ويف املقابل ،تشهد عمليات إنتاج البيانات ووسائل توضيحها واستخدامها
تطورا رسيعا .ومل تعد جهات العمل اإلنساين تعترب نفسها جهات مستهلكة للبيانات فحسب ،بل تعترب نفسها
أيضا منتجة للبيانات .عالوة عىل ذلك ،يساعد توفر األجهزة والربامج بأسعار معقولة وتوافرها وسهولة الحصول
عليها ،عىل املشاركة يف هذا العمل .وللمرة األوىل ،أصبح هؤالء األشخاص قادرين عىل جلب األنظار إليهم وإىل
أحيائهم ،مام ميكنهم من التحكم نوعا ما يف مستوى الخطر يف حاالت الطوارئ.

 5-2كشف املجهول :االستنتاجات والتوصيات
الستيعاب ما يحدث أثناء األزمات ،من الرضوري أن تفهم الجهات املعنية باالستجابة اإلنسانية أن هناك
أشخاصا وأماكن ومشاكل بعيدة عن األنظار .وسواء أكان ذلك متعمدا أو عن غري قصد ،فإنه من املهم يف نهاية
املطاف أن يكون كل شخص ُمسجال ضمن اإلحصاءات الوطنية والعاملية وأن يكون له وجود عىل الخريطة.
ويؤدي الحرص عىل تسليط الضوء عىل السكان واألماكن التي يعيشون فيها ومشاكلهم بالرضورة إىل ضامن
فهم احتياجاتهم وحصولهم عىل املساعدة الالزمة.
ويعتمد مدى تسليط الضوء عليهم يف جزء منه عىل الجهة القامئة عىل ذلك .إذ إن من شأن العمليات املستقلة
واملحايدة لتقييم االحتياجات وتحليلها أن تؤسس الستجابة قامئة عىل الحياد واملبادئ بشكل أكرب ،وذلك حني
تجريها ،أو عىل األقل تتحقق منها ،أطراف معنية ال تشارك يف التنفيذ وليس لها أي مصلحة يف نتائج التقييم.
(2018 ،Konyndyk؛ مرشوع قدرات التقييم -2016 ،ACAPSب).
إن بعضا من أكرث التجارب إلهاماً وابتكارا يف مجال تسليط الضوء عىل هؤالء األشخاص الذين يفتقرون إىل
االهتامم الالزم هي تجارب املجتمعات املحلية واملنظامت املحلية وخربتها بالسياق املحيل .وتسلط أنشطة
4

ليس يف ذلك تناقض مع املامرسات املعمول بها التي تقيض بإعالم األطراف املتناحرة مبواقع املستشفيات حتى ال يجري
استهدافها.
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إرشاك املجتمعات املحلية يف رسم الخرائط الضوء عىل األماكن الجديدة املعرضة لألزمات والتي تشهد منوا
رسيعا .ويقدم الخرباء املقيمون النصح بشأن التعقيدات العرفية والقانونية التي ينطوي عليها فقدان الوثائق
يف مرحلة ما بعد األزمة ،وسبل التغلب عىل هذه التعقيدات .ويعمل املوظفون واملتطوعون املحليون لدى
املنظامت اإلنسانية واإلمنائية ومع الحكومات واملجتمعات املحلية عىل التغلب عىل املواضيع املحظورة ثقافيا
واالنحياز لنوع اجتامعي دون آخر مام يجعل من االعتداءات والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي أمرا عاديا ومام مينع الناجني من طلب يد العون.
وبدأت البيانات التي يوفرها املواطنون تساعد عىل سد بعض الثغرات املوجودة يف املصادر الرسمية للبيانات
يف سياقات التنمية ،مثال عند رصد التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ( .)2015 ،Rogersولكن
يف األوساط اإلنسانية ،باستثناء العمل عىل إرشاك السكان يف رسم الخرائط واعتامد آليات الستقاء آراؤهم،
ال يزال التوجه السائد يقيض 'باستخراج' البيانات من األشخاص املترضرين من األزمة وتويل أطراف خارجية
تحليل هذه البيانات لفهم االحتياجات ذات األولوية (شبكة التواصل مع املجتمعات املترضرة من الكوارث
(2017 ،)CDAC؛ االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.)2018 ،
كام ميكن أن يساعد التطور التكنولوجي عىل سد بعض الثغرات املوجودة يف البيانات وحل املشاكل املتعلقة
مبدى أهلية األشخاص املترضرين من األزمة للحصول عىل املعونة .وميكن ،بل ويجري تنفيذ املزيد من العمل
حاليا عن بعد سواء من قبل املنظامت أو باستخدام األجهزة (مثال الطائرات ذاتية القيادة) و'العامل اإلنسانيون
الرقميون' لتعزيز التعرف عىل األشخاص يف سياق العمل اإلنساين ،وميكن زيادة تكثيف هذه األنشطة يف
املستقبل .وتتيح التكنولوجيا الرقمية والنظم الجديدة مثل نظام سلسلة الكتل فرصا جديدة للتغلب عىل
التحديات التي تحول دون حصول بعض األشخاص عىل املساعدة بسبب افتقارهم لوثائق إثبات الهوية.
ولكن البيانات وحدها ال تكفي .فاملنظامت اإلنسانية يجب أن تعتمد نهجا شامال فعال لتضمن حصول الجميع
عىل الخدمات عىل قدم املساواة ولدعوة املنظامت املامثلة لتنسج عىل هذا املنوال أيضا .ولكن مدى نجاحها
يف ذلك يعتمد إىل حد كبري عىل تركيبتها ومدى تنوعها الذي يتعني أن يعكس تنوع السكان املستفيدين من
خدماتها (مقابالت؛ االتحاد الدويل.)2010 ،
يغطى هذا الفصل مجموعة متنوعة من املواضيع والتحديات املتعلقة باألشخاص املتوارين عن األنظار
ومشاكلهم واألماكن التي يعيشون فيها ،مع الرتكيز عىل األشخاص الذين يفتقرون لوثائق إثبات الهوية
مام ُيعرقل تأهلهم للحصول عىل املساعدة؛ هذا إىل جانب األشخاص املترضرين من تبعات عدم التبليغ عن
حاالت معينة يف سياق الكوارث ،مثل حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي؛ واألشخاص
الذين يعيشون يف مناطق نزاعات ال تغطيها الخرائط .وعليهُ ،يوىص باتخاذ اإلجراءات التالية:

1-5-2

ترسيخ االستجابة املحلية :القيادة واملشاركة واالحتواء
−

يتعني مساعدة األطراف املحلية من حكومات وقطاع خاص ومنظامت غري حكومية ومجتمعات محلية عىل
تنظيم عمليات أكرث شمولية ونجاعة ملواجهة األزمة .فوجودها يف املوقع وإملامها بالسياق املحيل يشكل
مفتاح التغلب عىل التحديات التي يتسبب فيها نقص املعلومات املتعلقة باألشخاص املتوارين عن األنظار
ومشاكلهم واألماكن التي يعيشون فيها .فهذه األطراف ليست فقط قادرة عىل تسليط الضوء عىل هؤالء
األشخاص ،بل بوسعها أيضا أن تضع حلوال مبتكرة إلطالق برامج لصالحهم ،عىل الرغم من نقص الوثائق وغري
ذلك من املشاكل.
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2-5-2

3-5-2

عىل املنظامت التي تقدم خدمات املساعدة اإلنسانية أن تضمن شمولية سياساتها ومامرساتها مبا يكفي .سيكون
الوصول لألشخاص ا ُملهمشني والبعيدين عن األنظار أسهل بكثري إذا ما شعرت هذه الفئات بأن املوظفني واملتطوعني
ميثلونها .وقد يستوجب ذلك إرادة ملراعاة الحواجز الثقافية املختلفة وأوجه التمييز واملواضيع املحظورة والتي
تساهم جميعها يف التعتيم عىل بعض األشخاص ومشاكلهم بعيدا عن تغطية العمل اإلنساين .ومن الرضوري
التحيل باإلرادة والقدرة عىل مساءلة املحظورات االجتامعية ومواجهتها لضامن التعرف عىل أكرث األشخاص تعرضً ا
للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واتخاذ الخطوات الالزمة ملواجهة مخاطر العنف واالعتداء
وتداعياته يف سياق األزمات .ويعد ذلك جزءا ال يتجزأ من مبدأ عدم التحيز عىل مستوى القيم ،ولكن عىل املستوى
العميل أيضا يساعد ذلك عىل معرفة سبل تقديم املساعدة واملستفيدين منها( .الصليب األحمر الربيطاين.)2012،

ما يجب مراعاته عند طلب املعلومة :الجوانب األخالقية واملبادئ التوجيهية واملسائل الحساسة
−

عىل املنظامت اإلنسانية أن تراجع األدوات واملامرسات والبيانات املستخدمة لتقييم االحتياجات وتحليلها وأن
تعيد النظر فيها مبا يضمن توليد املزيد من األفكار أفكارا أفضل .ون ّبه هذا الفصل إىل التحديات والتبعات
التي قد تقرتن بغياب بيانات مرجعية وتقييم االحتياجات وتحليلها يف سياقات غالبا ما تكون فوضوية وغري
آمنة أحيانا .وتتيح التكنولوجيا الجديدة ،بل وتستوجب انتهاج طرق عمل وبحث واستدالل جديدة ميكن
استخدامها لفائدة األشخاص املنسيني عمدا أوعن غري قصد .كام ّبي الفصل أن اعتامد ال ُّنهج التشاركية والراسخة
والشاملة يف تحديد األماكن التي قد تظهر فيها احتياجات وفهمها ميكن أن يساعد عىل ضامن عدم إغفال
بعض األشخاص سواء أكان ذلك عن قصد أو دون قصد .وميكن تحقيق ذلك من خالل التعاون عىل تصحيح
تقصري الحكومات أو أطراف النزاع أو املجتمعات املحلية يف االهتامم ببعض األشخاص عن طريق تهميش بعض
الفئات السكانية أو التغافل عنها عمدا.

−

يجب إيالء األولوية لالعتبارات األخالقية املتعلقة مبوافقة األشخاص املعنيني واحرتام خصوصيتهم وسالمتهم وجعلها
يف صدارة االهتاممات ،عند استخدام املبادرات التكنولوجية التي متكن األشخاص من الحصول عىل املساعدة
املحايدة والقامئة عىل االحتياجات دون أي متييز وعىل نطاق واسع .تعتمد مختلف الوكاالت اإلنسانية عىل سياسات
ومبادئ توجيهية تتعلق بحامية البيانات ،ويجب تكريس أحكام أفضل تُنظم الحق يف الحصول عىل املعلومات،
والحامية من األذى والترصف يف البيانات وسبل االنتصاف والتصحيح واملعايري التقنية( .املبادرة اإلنسانية التابعة
لهارفارد .)2018 ،وترمي مبادرات مثل مبادرة (( Signal Codeبرنامج  Signalلألمن البرشي والتكنولوجيا ،املبادرة
اإلنسانية التابعة لهارفارد) والفريق الرفيع املستوى املعني بالتعاون الرقمي التابع لألمني العام لألمم املتحدة إىل
تحسني نوعية الخطاب واألفكار واألنشطة املتعلقة بهذه الواجبات واملعايري األخالقية (املشرتكة).

−

ويجب أن يكون املعنيون بتمويل الربامج واملنظامت وإدارتها عىل استعداد لالستثامر يف مجموعة واسعة من
البيانات والتحليالت واألدلة واستخدامها وتقييمها ،سواء أكانت نوعية أو كمية ،أو كان مصدرها املواطن أو شهادات
بعض األشخاص أو مسؤولني ،ومشاطرتها مع اآلخرين والعمل عليها معا عند االقتضاء وكلام كان ذلك مناسبا.

االستجابة الفعالة بغض النظر عن توفر البيانات الكمية
−

عىل املنظامت اإلنسانية أن تعرث عىل سبل لتقديم الخدمات للفئات املهمشة حتى إن مل تكن هذه الفئات
مدرجة ضمن البيانات أو الخرائط .ويعني ذلك رضورة ادراك وجود فئات من األشخاص املتوارين عن األنظار
أو السجالت والسعي بالفعل إىل الوصول إليهم .كام يعني ذلك استثامر املوارد يف الوقاية من املشاكل التي يقل

53

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

التبليغ عنها وإيجاد حلول لها ،مثل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف حاالت الكوارث،
وإدراك أنه ال ميكن التعويل دامئا عىل التبليغ وتقدير قيمة املعلومات املستمدة من الشهادات الحية.

4-5-2

االبتكار املسؤول :التوثيق البديل والسبل البديلة لتلقي الخدمات
−

عىل املنظامت أن تستمر يف محاوالتها للتغلب عىل الحواجز التي تحول دون حصول األشخاص الذين ال ميلكون
وثائق تثبت هويتهم عىل الخدمات ،وغالبا ما تتجاوز تداعيات هذه املشكلة فرتة األزمة .وتشمل الجهود املبذولة
حاليا وضع برامج وطنية لتوسيع نطاق منظومة إثبات الهوية ،وتحسني السجالت املدنية وتعزيز قواعد بيانات
السكان املتكاملة (البنك الدويل ،مركز التنمية العاملية)2017 ،؛ واعتامد خدمات رقمية إلثبات الهوية ،مثل
الحوسبة السحابية وتسجيل البيانات البيومرتية والبطاقات الذكية (البنك الدويل ،مركز التنمية العاملية2017 ،؛
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني- 2018 ،ج) .ويجب أن يقرتن استخدام التكنولوجيا باهتامم بالغ
بحامية البيانات وضامن عدم تعرض الفئات املستضعفة إىل خطر أكرب قد يؤدي إىل إلحاق الرضر بهم.

كرواتيا٢٠١٨ ،
شهدت نهاية فصل الشتاء ظروفا جوية
نادرة ،ولكن سبق أن حدثت ،ورافقتها
موجات برد يف معظم أنحاء أوروبا
مقابل درجات حرارة مرتفعة بشكل
غري مألوف يف القطب الشاميل .تسعى
فرق الصليب األحمر إىل الوصول إىل
املسنني املعزولني بسبب الثلوج.
© االتحاد الدويل
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أوغندا2017 ،
طفل يف مخيم رينو لالجئني يحمل
املاء الذي ُنقل بالشاحنات من وحدة
الصليب األحمر لتنقية املياه .ويقع
املخيم يف املنطقة الشاملية الغربية
النائية للبلد .وعىل الالجئني أن يقطعوا
مسافات طويلة يف معظم األحيان
لبلوغ املرافق األساسية ،وعىل األخص
تلك التي تقدم خدمات الرعاية
الصحية.
©  ⁄ Trenchard Tommyاالتحاد الدويل
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 -3املعزولون :سكان املناطق النائية
الذين يصعب الوصول إليهم
يكون ضامن حصول الناس عىل املساعدة القامئة عىل املبادئ واملحايدة التي تقوم عىل االحتياجات
ال غري 1أمراً صعباً للغاية يف املناطق التي يكون فيها حضور منظامت العمل اﻹنساﻲﻧ محدوداً وإمكانيات
إيصال املساعدات اإلنسانية محدودة ( .)2016 ،Haverورغم صعوبة تقديم املساعدة دون حضور
فعيل ،فإن الحضور امليداين ال يعكس الواقع بكامله .إذ إن من املمكن تقديم بعض املساعدات عن بعد (وتعترب
عمليات إلقاء األغذية بواسطة الطائرات من األمثلة الشائعة عىل ذلك) ،رغم أن ذلك قد يكون عىل حساب
جودة املساعدة ونطاقها ودرجة استهدافها .كام قد تكون املنظامت موجودة فع ًال يف املوقع ،لكن من دون
اإلمكانيات الالزمة للوصول أو الوصول املستمر من أجل تلبية احتياجات السكان.

قد

لذلك يركز هذا الفصل عىل األشخاص الذين ال يتلقون املساعدات اإلنسانية األساسية بسبب غياب الجهات
الفاعلة اإلنسانية (املحلية أو الوطنية أو الدولية) أو لعجزها عن تقديم املساعدة املناسبة يف األماكن التي
يقيمون فيها .وميكن اعتبار هذه املجتمعات املحلية «معزولة» أو «يصعب الوصول إليها».
وترتاوح العوامل التي تجعل من الصعب الوصول إىل السكان بني واقع البيئة الطبيعية واملبنية والعوامل
التي هي من صنع اإلنسان ،مثل انعدام األمن والحواجز التنظيمية (انظر الشكل  .)1-3وال تجعل ّ
كل هذه
العوامل تواجد املنظامت اإلنسانية والحصول عىل املعونة أصعب وأعىل تكلفة فحسب ،بل ميكن أن تشكل
أيضا تحديات خطرية تعوق تقديم املساعدات اإلنسانية استنادا إىل املبادئ والحاجة ودون تح ُّيز .وبالتايل،
غالباً ما يكون تقديم املساعدة أمراً عسرياً ينطوي عىل مقايضات وتنازالت وخيارات صعبة (2016 ،Haver؛
 2016 ،Bennett et alأ).
يبحث هذا الفصل يف هذه العوامل ،وما ُي ّتخذ من تدابري يف قطاع العمل اإلنساين ملعالجتها .ويختتم بعرض
أفكار حول تك ّيف قطاع العمل اإلنساين مع املعضالت والتحديات لضامن تلبية احتياجات الناس قدر اإلمكان،
حتى يف املجتمعات املحلية التي يصعب الوصول إليها.

1

عدم التمييز ،عىل أساس الجنسية أو العرق أو املعتقدات الدينية أو السياسية أو أي اختالفات أخرى ،هو جزء أسايس من
اتفاقيات جنيف ويعرب عنه يف العديد من الترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان (انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر.)1979 ،
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الشكل  ١-٣العوامل التي تحول دون تقديم املساعدات اإلنسانية املمولة دوليا
ألف :العوامل املادية
yالبيئة الطبيعية  -التضاريس واملناخ ،ونقص البنى التحتية

باء:

النزاعات وانعدام األمن
yالعمليات العسكرية واألعامل العدائية الجارية
yوجود األلغام والذخائر غري املنفجرة
yأعامل العنف ضد العاملني اإلنسانيني  /واملوجودات /واملرافق الخاصة بالعمل اإلنساين
yعرقلة حصول السكان املترضرين عىل املساعدات

جيم :املامرسات السياسية واإلدارية وقوانني الحكومات
يف البلدان املترضرة أو املانحة
yإنكار وجود االحتياجات اإلنسانية
yالقيود املفروضة عىل دخول السلع أو العاملني إىل البالد (مبا يف ذلك غياب النظم
الوظيفية املسهلة للعمليات الالزمة)
yالقيود املفروضة عىل التنقل داخل البالد
yالتدخل يف األنشطة اإلنسانية مبا يف ذلك التأثري يف اختيار املستفيدين واملوظفني
yالرشوط التقييدية عىل العمليات كاملطالبة بوجود موظفني دوليني للمراقبة
yااللتزامات القانونية التقييدية واملعقدة مثل مقتضيات مكافحة اإلرهاب

 1-3املواقع النائية وال َوعرة
ال يوجد تعريف مقبول رسم ًيا ملا ميكن اعتباره «موق ًعا نائياً» يف سياق األوضاع اإلنسانية ،لكن هذا املصطلح
يستخدم عمو ًما لإلشارة إىل األماكن التي يكون فيها الحصول عىل الخدمات اإلنسانية األساسية أصعب أو
أنه يستغرق وقتاً أطول .وبالتايل تشمل العوامل ذات الصلة الكثافة السكانية املنخفضة ،وال ُبعد عن املراكز
السكنية والخدمات ذات الصلة (مثل العيادات واملستشفيات) ،وانعدام نظم فعالة للنقل والهياكل األساسية،
فض ًال عن وعورة التضاريس.
وغالباً ما تتداخل هذه الصعوبات مع الفقر والنزاعات واملخاطر الطبيعية :فقد تُد ّمر البنية التحتية بسبب
النزاعات املتامدية أو بسبب أحداث من قبيل االنهياالت األرضية والفيضانات والزالزل .عالوة عىل ذلك ،قد ّ
تقل
استثامرات الحكومات أو الجهات املانحة يف إصالح أو تطوير الخدمات والبنية التحتية األخرى .ففي جنوب
السودان ،عىل سبيل املثال ،تزيد األمطار الغزيرة من صعوبة الوصول بالطرق الربية العسرية أص ًال (املجموعة
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اللوجستية املعنية بجنوب السودان ،)2018 ،وقد يكون انعدام مهبط للطائرات يف مواقع معينة ناجام مبارش ًة عن
نزاع قائم فع ًال دم ّر االستثامرات (انظر الشكل  .)1-3وباملثل ،غالباً ما يرتدد العاملون اإلنسانيون يف إعداد املخزون
بشكل مسبق أو إعادة بناء املكاتب بسبب الخوف من النهب والتدمري (.)2016 ،Stoddard and Jillani

1-1-3

التحديات واآلثار
انعدام البنى التحتية والخدمات يف املناطق النائية
ُ
مسائل قد تكون لها آثار مصريية إذا ما اجتمعت عندما
إن ال ُبعد ووعورة التضاريس ونقص وسائل النقل
يتع ّلق األمر برسعة االستجابة .وينطبق ذلك بشكل خاص عىل البلدان الهشة والضعيفة ألن ُبناها التحتية
يف مجال النقل أضعف من غريها ،حيث يبلغ متوسط طول الطرق  157كيلومرتاً لكل  100ألف شخص ،أي
ما يقل عن متوسط طول الطرق ( 653كلم) يف البلدان غري الهشة أو الضعيفة بأربعة أضعاف (وكالة املخابرات
املركزية.)2018 ،

الشكل  ٢-٣مقارنة البنى التحتية للطرق
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مالحظات :تُع ّرف البلدان ذات البيئات الهشة واألوضاع الحساسة وفقا لتقرير منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية «الدول الهشة» الصادر سنة  2016ومجموعة البيانات الواردة يف مؤرش  INFORMإلدارة املخاطر
لسنة  .2018انظر إىل املالحظات املتعلقة بالبيانات ملزيد من التفاصيل.
املصدر :باالستناد إىل تقرير الدول الهشة الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة ،2016
ومؤرش  INFORMلسنة  ،2018وبيانات السكان الصادرة عن البنك الدويل لعام 2018؛ كتاب وقائع
العامل الصادر عن وكالة االستخبارات املركزية (.)2018( )CIA World Factbook

وباملثل ،غالباً ما تفتقر البنى التحتية يف مجال االتصاالت يف املناطق النائية ويف البلدان الهشة  -من تغطية
الهواتف املحمولة إىل نظم االتصاالت واإلنذار القامئة .ففي املناطق النائية يف جنوب السودان عىل سبيل
املثال ،تعترب البنى التحتية لالتصاالت من بني أقل الشبكات تطوراً يف العامل ،وال تزال أشكال االتصال التقليدية
مستعملة ،مبا يف ذلك نفري البوق املصنوع من قرن البقر ،وقرع الطبول ،وإشارات الدخان وإرسال الع ّدائني إىل
القرى املجاورة.)2017 ،REACH( ،
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اإلطار ١-٣

موجة �سنامية يف املنطقة القطبية ال�شمالية النائية
يف �شهر يونيو  ،2017ت�سبب انهيار �أر�ضي �ضخم يف م�ضيق بحري يف نوغات�سياك ،على ال�ساحل الغربي
لغرينالند ،يف حدوث موجة �سنامية بلغ ارتفاعها  90مرتًا .وقد جرفت هذه املوجة  11منز ًال وت�سببت يف
 4وفيات و�أ ّدت �إىل �إخالء  3منازل� .إن ُبعد املوقع (حوايل  3.000كيلومرت من العا�صمة ،نوك) ،وق ّلة عدد
و�شحة املوارد املحلية ،و�شبكات الطرق املحدودة ،و�صعوبة و�صول القوارب ،كلها م�سائل زادت من
ال�سكان ّ
�صعوبة عملية اال�ستجابة �إىل حد كبري .وت�ضم البلدية املعنية �إحدى �أكرب املناطق اجلغرافية يف العامل ،لكنها
ال ت�ضم �إال قلة قليلة من النا�س �أو املوارد املوجودة يف املنطقة .كما �أن و�سائل النقل حمدود للغاية� ،إذ تنعدم
�شبكات الطرق وي�صعب و�صول القوارب �إليها .وكان ال�صليب الأحمر يف غرينالند يتابع الو�ضع من نوك على
بعد  3000كيلومرت ،مما �شكّل �صعوبات لتدفق املعلومات .علما ب�أن اال�ستجابة يف الوقت املنا�سب يف املنطقة
النائية تُعد �أمرا �أ�سا�سياً لإنقاذ الأرواح.

املجتمعات النائية يف املناطق الجبلية
ال تتمتع املناطق الجبلية يف أغلب األحيان إال ببنى تحتية محدودة للغاية ،كام هو الحال يف باكستان حيث قد
يضطر الناس إىل قطع مسافات طويلة يف الثلوج للوصول إىل طريق ،ثم السفر لساعات عديدة قبل الوصول
إىل املستشفى .وقد يضطر س ّكان بعض القرى الجبلية يف نيبال إىل امليش عدة ساعات إىل أقرب طريق رئييس
أو مهبط للطائرات أو إىل مدينة كبرية ،وأحيانا عرب ممرات جبلية يبلغ ارتفاعها من  2000إىل  3000مرت.
يناضل كل من املستجيبني الحكوميني والعاملني يف مجال االستجابة اإلنسانية من أجل توفري الخدمات الكافية
يف هذه املواقع النائية .ففي نيبال ،يسكن  %25من األرس التي تعيش يف املناطق الجبلية ،عىل بعد أكرث من
ساعة من املرافق الصحية ،بينام يسكن الكثريون يف أماكن أبعد من ذلك بكثري .ويف املناطق الحرضية يف نيبال،
يجري  %70من الوالدات تقريبا عىل يد قابلة متم ّرنة ،وتنخفض هذه النسبة إىل حوايل  %40يف املناطق الريفية
(منظمة الصحة العاملية 2017 ،ب) ،و ُيع ّد معدل وفيات املواليد وحديثي الوالدة ،أعىل بكثري يف املناطق
الجبلية (وزارة الصحة النيبالية.)2016 ،
ويف أعقاب الكوارث ،تتفاقم صعوبة الحصول عىل الخدمات الصحية .فقد سبب نقص شبكات الطرق
والتضاريس الجبلية الوعرة صعوبات كبرية لتقديم املساعدة لسكان نيبال املترضرين من الزلزال الذي وقع يف
سنة ( 2015انظر اإلطار .)2-3
اإلطار 2-٣

اال�ستجابة للزلزال الذي ه ّز نيبال
يف � 25أبريل  ،2015ه ّز زلزال نيبال املنطقة الواقعة بني كامتاندو وبوخارا ،بلغت قوته  9-7درجة .و�أ�شارت
التقارير الأولية �إىل وقوع �إ�صابات جماعية وتدمري البنية الأ�سا�سية و�سبل العي�ش على نطاق وا�سع .و�أعلنت
حكومة نيبال حالة الطوارئ وطلبت امل�ساعدة الإن�سانية .وقُدر عدد ال�سكان يف املناطق املت�ضررة بالزلزال
بنحو � 230.000شخ�ص يف مناطق ال ميكن الو�صول �إليها عن طريق الرب (املجموعة اللوج�ستية.)2016 ،
ن�شر ال�صليب الأحمر الكندي ،بال�شراكة مع ال�صليب الأحمر الفلبيني ،مع مندوبني من ال�صليب الأحمر املك�سيكي
وال�صليب الأحمر يف هونغ كونغ ،على الفور وحدات اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ من �أجل تقدمي الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك اجلراحني واملولدين واملعنيني بالتوعية املجتمعية ،يف مواقع خمتلفة .و�أبعد هذه
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املواقع هي حمافظة را�سوا ال�شمالية التي �أفادت بتدمري م�ست�شفى املنطقة فيدون�شي (على ارتفاع  2030مرتا).
وكانت الطرق خطرة �إىل درجة ال ميكن ا�ستخدامها ب�سبب االنهيارات الأر�ضية الناجمة عن الزلزال.
لذلك جلبت رزم وحدة اال�ستجابة للطوارئ (وهي ُرزَم وا�سعة و�ضخمة) �إىل املوقع بوا�سطة طائرات عمودية
يف جوالت متعددة ثم قام الع ّمال املحليون بنقلها من موقع الهبوط �إىل موقع وحدة اال�ستجابة للطوارئ.
وا�ستُخدمت اخليام كمركز لتوزيع اخلدمات تابع مل�ست�شفى املحافظة ملدة � 32شه ًرا ،حتى يناير .2018

املجتمعات الجزرية النائية
كثرياً ما يتعني عىل البلدان التي تتكون من عدة مجتمعات جزرية نائية أن تتعامل مع املسافات الطويلة ووسائل
النقل غري املنتظمة ونقص البنى التحتية يف مجال االتصاالت .فعىل سبيل املثال ،تتكون كرييبايس من  33جزيرة
مرجانية وجزيرة عادية ،ومساحة إجاملية تبلغ حوايل  800كيلومرت مربع ،لكنها تتوزع عىل منطقة يف املحيط
تفوق مساحتها  5.2ماليني كيلومرت مربع .وتُو ّفر الخدمات للجزر الخارجية بواسطة رحالت جوية أسبوعية شبه
منتظمة (غال ًبا ما يتم حجزها بأسابيع قبل السفر) وخدمات غري منتظمة بواسطة القوارب ،مام ُيص ّعب الزيارات
يف حاالت الطوارئ .فالنقل إىل الجزر مك ّلف وال ُيع ّول عليه متاماً .فقد ظل فريق االستجابة للطوارئ التابع لالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر معزوال عىل أرخبيل آرورا ملدة ثالثة أسابيع.
إن االعتامد عىل النقل الجوي لتقديم املساعدة يف األماكن النائية يزيد كثرياً من تكاليف التشغيل ،وغالباً
ما يبطئ من عمليات االستجابة ،بسبب الوقت الالزم للتفاوض بشأن األماكن املتاحة عىل منت الطائرات،
إضافة إىل عديد من العوامل األخرى .ففي أعقاب إعصار إيرما يف سبتمرب  ،2017استغرقت عملية إعادة
تشغيل املدرج عدة أيام يف جزيرة سانت مارتن التي ترضرت بشدة ،مام أتاح نقل عامل اإلغاثة وبعض
البضائع .ويف الوقت نفسه ،كان الجرس الجوي الذي نظمته وزارة الدفاع مكتظاً أص ًال ،ألن قاعدة القوات
املس ّلحة املوسعة ق ّلصت من املساحة املك ّرسة ملوا ّد اإلغاثة .وكان هناك تح ّد آخر متثل يف توزيع إمدادات
اإلغاثة مبجرد وصولها إىل الجزيرة حيث دمرت العديد من الشاحنات والسيارات وكان ال بد من استرياد
كل يشء ،مبا يف ذلك الوقود.
وتعد االتصاالت من أجل اإلنذار املبكر ذات أهمية خاصة للمجتمعات الجزرية الصغرية .وقد تحسنت قدرات
خدمات املناخ وإمكانيات التنبؤ ببعض الظواهر الجوية عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني يف منطقة املحيط
الهادئ تحسناً كبرياً خالل العقد املايض .لكن ال توجد أنظمة اتصال مالمئة منتظمة تضمن وصول اإلنذار إىل
جميع األرس واملجتمعات املحلية ،خاصة الصغرية منها والنائية وإىل الجزر الصغرية ،رغم الجهود املبذولة لتغيري
ذلك (انظر اإلطار .)3-3
مجتمعات السكان األصليني النائية
كثرياً ما تعيش املجموعات املهمشة ،مبا يف ذلك مجتمعات السكان األصليني واألقليات العرقية ،يف أماكن نائية
حيث ميكن للعزلة الفعلية واالستبعاد االجتامعي أن يعزز كل منهام اآلخر .وعالوة عىل ذلك ،من املرجح إغفال
األشخاص الذين تركوا خلف ركب التنمية ،أثناء األزمات اإلنسانية ،حتى يف البلدان املتقدمة.
فعىل سبيل املثال ،تعاين مجتمعات السكان األصليني يف املنطقة القطبية الكندية من أوجه تفاوت متعددة،
مبا يف ذلك الظروف السكنية السيئة (يعيش  %52من شعب اإلنويت يف منازل مكتظة مقابل  %9من سائر

59

60

املعزولون :سكان املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها

السكان الكنديني) وانعدام األمن الغذايئ ( %70من شعب اإلنويت هم من يعانون من انعدام األمن الغذايئ
مقابل  %8من سائر السكان) .ﻛﺎﻤ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ املجموعات السكانية ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻗﻞ بكثري ﻣﻦ ُف َرص االستفادة
من ﺍلخدمات اﻟﺼﺤﻴﺔ مبع ّدل  ٣٠طبيباً ﻟﻜﻞ  ١٠آالف ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻧﻮﻧﺎﻓﻮﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١١٩ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍلحرضية ( .)2017 ،Inuit TapiritKanatamiوقد يؤدي هذا إىل أزمات صحية ،مثل عودة ظهور
داء ّ
السل الذي تزايد بصورة حادة يف عام  2017يف أقليم اإلنويتنونانغات .ويف أوائل عام  ،2018شهدت قرية
كيكيكتارجواك ،وهي قرية صغرية تقع عىل الساحل الرشقي لجزيرة بافن ،نونافوت ،أعىل نسبة لداء ّ
السل يف
اإلقليم ،حيث أصيب ما يقرب من  %10من السكان.

2-1-3

الحلول الناشئة :املحاوالت الرامية إىل التغلب عىل التحديات اللوجستية يف املواقع النائية
يتمثل تأثري هذه التحديات اللوجستية الرئييس عىل هذه املجتمعات النائية يف غياب أي استثامر طويل األجل
يف البنية التحتية من أجل التأهب والصمود ،وانخفاض رسعة االستجابة بدرجة كبرية .كام أن عمليات اإلغاثة
يف املواقع النائية فعلي ُّا عادة ما تكون أكرث تكلفة بكثري نظراً لش ّدة االعتامد عىل النقل الجوي وزيادة املوارد
البرشية الالزمة لتقديم الخدمات يف الوقت املناسب إىل مواقع نائية متعددة .وميكن بالتايل أن يكون للتمويل
غري الكايف (كام هو موضح يف الفصل « ،5املفتقرون إىل املال :األشخاص الذين ال ُينحون األولوية») تأثري أكرب
عىل نطاق اإلغاثة وجودتها ،ويفرض اتخاذ قرارات صعبة بشأن املناطق التي ينبغي أو ال ينبغي تقديم اإلغاثة
فيها .وقد اتخذت الجهات الفاعلة اإلنسانية خطوات ملواجهة هذه التحديات.
تعزيز القدرات املحلية يك تتمكن املجتمعات املحلية من مساعدة نفسها
من الواضح أن الخطوة األوىل تتمثل يف االستثامر يف قدرة املجتمعات املحلية عىل التكيف حتى تتمكن هذه
املجتمعات النائية من مساعدة نفسها إىل أقىص حد ممكن .ومن شأن تنظيم املستجيبني املحليني تنظيام
جيدا وتزويدهم باملوارد الكافية أن ينطوي عىل تأثري ضخم ،حتى يف مواجهة أصعب املخاطر .فمث ًال ،رسعان
ما شخّ ص العاملون املحليون يف املجال الصحي يف جمعية الصليب األحمر األوغندي ح ّمى النزيف الناجمة
عن فريوس ماربورغ (املشابه لفريوس إيبوال) يف أحد املجتمعات املحلية األوغندية النائية بالقرب من الحدود
مع كينيا يف سنة  ،2017ف ُرفع مستوى اإلنذار مام أدى إىل معالجة عدد قليل من الحاالت برسعة لتفادي تفىش
املرض بشكل خطري .وباملثل ،تقوم جمعيات الصليب األحمر الوطنية يف منطقة القطب الشاميل بتدريب
املتطوعني عىل البحث واإلنقاذ يف االنهيارات الجليدية ويف الجالدات واإلنقاذ يف املياه ،واستثمرت يف املوارد
املحلية ،مثل أنظمة املقطورات لتخزين مآوي الطوارئ ومعدات اإلغاثة وبرنامج اإلسعافات األولية املصمم
لظروف القطب الشاميل.
وعندما يكون حضور أو قدرة املنظامت املحلية عىل التعامل مع األزمات محدودا ،يصبح االستثامر يف التنمية
أمراً أساسياً .إذ ميكن للمجتمعات املحلية النائية أن تستفيد من تعزيز أنظمة التأهب واإلنذار املبكر عىل
الصعيد املحيل ،إضافة إىل التخطيط لتغيري املخاطر عىل الصحة وسبل املعيشة .ومتيل الجهات الفاعلة
اإلنسانية إىل زيادة االستثامر يف دعم القدرات املحلية .فعىل سبيل املثال ،يعمل الصليب األحمر الكولومبي
مع مجتمعات السكان األصليني يف وايوو يف منطقة صحراء غواخريا ،يف أقىص شامل كولومبيا ُقرب الحدود
الفنزويلية .ونظرا لنقص املرافق الصحية يف املنطقة ،فقد ركز عىل إنشاء وتدريب «فريق الطوارئ» من
املتطوعني املحليني لضامن توفري اإلسعافات األولية ملجتمعاتهم املحلية.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

اإلطار �	٣-٣إدارة �صعوبة الو�صول �إىل ال�سكان املحتاجني يف جنوب ال�سودان
عن طريق دعم القدرات املحلية
�إن ُبعد القرى يف قوقريال� ،إىل جانب رداءة حالة الطرق (خا�صة يف مو�سم الأمطار) يجعل تقدمي الرعاية
ال�صحية حمدود ًا للغاية� .إذ توجد املراكز الطبية على بعد �ساعتني وثالث �ساعات م�شياً على الأقدام .ونظر ًا
للمرافق الطبية املحدودة ،ت�ستخدم فرق التوعية الطبية التابعة لل�صليب الأحمر يف جنوب ال�سودان (بدعم
من ال�صليب الأحمر الكندي) دراجات نارية لنقل املوظفني والإمدادات واملعدات الأ�سا�سية .وتنظيم �أن�شطة
الرعاية يف املناطق التي ال توجد فيها مرافق �صحية.
وتتمثل �إحدى اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية امل�ستدامة يف تدريب �أفراد املجتمع.
ويت�ضمن هذا التدريب طريقة ت�شخي�ص الأطفال دون �سن اخلام�سة امل�صابني باملالريا وااللتهاب الرئوي
والإ�سهال ومعاجلتهم ،وفرز حاالت �سوء التغذية و�إحالتها �إىل �أقرب مركز �صحي .ويتم تزويد ه�ؤالء
الأ�شخا�ص بالإمدادات واحلوافز ،والإ�شراف عليهم ل�ضمان الإدارة املجتمعية املتكاملة للحاالت.

كثرياً ما يكون اإلنذار املبكر يف املجتمعات املحلية النائية أمراً أساسياً للبقاء .ويتمثل التحدي الرئييس
يف تسهيل حصول مختلف املستعملني عىل املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ التي تلبي احتياجاتهم،
وال سيام األشخاص املعزولني اجتامعياً أو بدنياً أو اقتصادياً .وليك تكون هذه األنظمة فعالة ،يتعني أن
يضعها املجتمع املحيل نفسه وبالتعاون معه واستخدام البنية التحتية لالتصاالت املتاحة .وقد ُطرح عدد
من املبادرات لتطوير أنظمة اإلنذار املبكر املناسبة مع املجتمعات املحلية ،يف املحيط الهادئ مثال (انظر
اإلطار .)4-3
اإلطار ٤-٣

نظم الإنذار املبكر يف بلدان جزر املحيط الهادئ
يف �إطار م�شروع فنلندا ومنطقة املحيط الهادئ ،ب�ش�أن احلد من ت�أثر �سبل عي�ش القرويني ب�آثار تغري املناخ
يف البلدان اجلزرية يف املحيط الهادئ ،ا�ستمعت جمعيات ال�صليب الأحمر الوطنية يف منطقة املحيط الهادئ،
مع املنظمات الوطنية للأر�صاد اجلوية واملنظمات الوطنية لإدارة الكوارث� ،إىل املجتمعات املحلية و�سكّان
القرى يف بلدان جزر املحيط الهادئ ،ملعرفة كيفية تل ّقيها املعلومات ب�ش�أن الطق�س واملناخ ،وفهمها وتف�سريها.
وقد �شكل ذلك �أ�سا�ساً لتطوير نظم الإنذار املبكر م ًعا .وي�ؤ ّدي �أع�ضاء املجتمع املحلي دو ًرا رئي�س ًيا يف مراقبة
معلومات الطق�س اليومية التي ت ُّ
ُبث على نطاق وا�سع يف الإذاعة وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،لإي�صال
املعلومات ب�ش�أن الطق�س واملناخ �إىل امل�ستخدمني يف اجلزر الرئي�سية واخلارجية ،من �صيادين ومزارعني
وقرويني ،يعتمدون على الطق�س واملناخ يف حياتهم وك�سب عي�شهم.
ويف جزر �سليمان ،وهي �أرخبيل ي�ضم  992جزيرة متتد على م�ساحة تناهز  725 000كيلومرت� ،أ ّدت امل�شاورات
الت�شاركية �إىل �إن�شاء نظام �إنذار مبكر جمتمعي ُي�ستَخدم فيه بوق �شاحنة بو�صفه �صفارة �إنذار ونظام �إ�ضاءة
ثالثي الألوان للطوارئ يعمل بالطاقة ال�شم�سية لر�صد الفي�ضانات.
وتع ّد جيرنوك ،وهي منطقة �ساحلية تقع يف جزيرة ماجورو الرئي�سية ،بجزر مار�شال ،معر�ضة لآثار تغري
املناخ ،والظواهر اجلوية التي ت�ؤثر يف جمتمعات حملية عديدة ب�سبب املد واجلزر والفي�ضانات والعوا�صف
وارتفاع من�سوب مياه البحر .لذا ،ف�إن الت� ُّأهب �ضروري ،وعندما ي�سمع النا�س ثالث دقات من اجلر�س ،يعلمون
�أنه عليهم َّ
مل �أمتعتهم الأ�سا�سية ب�سرعة وااللتحاق باملدر�سة الثانوية التي تُع ّد �أعلى و�أمنت بناية حملية.
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الشكل  3-٣خريطة نظم اإلنذار املبكر يف جزر املحيط الهادئ
جزر مارشال

يستخدم اسطوانة غاز
قدمية كجرس نظام لإلنذار
املبكر يف طائفة جرنوك

كرييبايت

جزر كوك

جزر سليامن

مرشوع مدته ثالث سنوات
يرمي إىل بناء مجتمعات مرنة
محلية قادرة عىل املواجهة

فانواتو

ساموا
تونغا

متط ّوعون من املرتفعات الوسطى
يساعدون يف بناء خزان املياه،
واملراحيض ونظام مياه الينابيع

استخدام بوق الشاحنات بوصفه
صفارة إنذار ونظام إضاءة ثاليث
األلوان للطوارئ يعمل بالطاقة
الشمسية لرصد الفيضانات

توفالو

أطفال يف تاوتو،
أيتوتايك ،يتم ّرنون
عىل خطة إجالء
تسونامي

بابوا غينيا الجديدة

فيجي

تعمل منظمة الصليب
األحمر عىل تعزيز
القدرة عىل الصمود
يف  20مجتم ًعا

اإلشارات وأجهزة
البث اإلذاعي املتعلقة
مبعلومات اإلعصار
املثبتة يف قرية إيبو

نيوزيلندا

تم عزل  250منزال يف كانرتبري
ألحق بها الزلزال أرضاراً،
حسن من صحة املجتمع
مام ّ

900 km
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االستثامر يف هياكل النقل واإلمداد
عندما تعجز القدرات املحلية عىل االستجابة وتحتاج إىل الدعم الدويل ،فكثريا ما تكون الطاقة املحلية يف مجال
النقل غري كافية بدورها .ويف بعض عمليات االستجابة للكوارث ،كثريا ما تكون القوات العسكرية الوطنية أول
املستجيبني يف حاالت الطوارئ من حيث النقل وقدرة االستنفار اللوجيستي .وميكن لآلليات اإلقليمية أيضً ا
أن تدعم االستجابة الوطنية .وتسعى اللجنة املعنية بإدارة الكوارث ،التابعة لرابطة أمم جنوب رشق آسيا،
إىل تحسني التنسيق والخدمات اللوجستية يف االستجابة للكوارث ،وإعداد سجالت باملوجودات والقدرات
االحتياطية ،مبا يف ذلك النقل الجوي والبحري (رابطة أمم جنوب رشق آسيا.)2017 ،
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0 km
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غري أن هذه الصعوبات اللوجستية املتعلقة بإمكانيات الوصول إىل املواقع النائية متثل مشاكل أكرث تعقي ًدا
يف املناطق املترضرة من النزاعات ،وتتطلب ً
حلول مختلفة .وغال ًبا ما يعتمد املستجيبون الدوليون يف مجال
العمل اإلنساين عىل وكاالت األمم املتحدة للحصول عىل الدعم اللوجستي ،لكن عندما تكون األمم املتحدة قد
ح ّددت عتبة مخاطرة أدىن أو عندما ُينظر إليها عىل أنها جهة غري محايدة ،فقد ال يكون ذلك عمل ًّيا (،Haver
 .)2016وغالباً ما يكون املستجيبون األكرث قدرة عىل العمل يف املواقع النائية بح ّد أدىن من البنى التحتية هم
جهات لديها طائرات أو طائرات مروحية خاصة بها .وهذا هو النهج الذي تستخدمه اللجنة الدولية ،ومنظمة
أطباء بال حدود مث ًال ،مام يعني أنها قادرة عىل الوصول إىل املناطق النائية برسعة أكرب والحفاظ عىل حيادها.
غري أن أغلبية املنظامت ال تستطيع القيام بذلك ،وقد يكون من األنسب لها أن تستثمر يف أصول مشرتكة
مع جهات أخرى بأساليب تشغيلية وعتبات مخاطرة مامثلة ( ،)2016 ،Haverأو إقامة رشاكات مع جهات
أخرى متتلك وسائل نقل جوية .فعىل سبيل املثال ،عمل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر مع مؤسسة إيرباص لنقل وحدة استجابة شاملة للرصف الصحي يف حاالت الطوارئ ،قدمها الصليب
األحمر الربيطاين إىل آالف األشخاص الذين يعيشون يف مخيم لالجئني عىل الحدود بني أوغندا وجنوب السودان
(.)2017 ،Airbus

 2-3البيئات غري اآلمنة
يع ّد انعدام األمن عائقا رئيسيا يف الكثري من السياقات ،مام يجعل إمكانية وصول مق ّدمي الخدمات اإلنسانية
إىل بعض السكان يف غاية الصعوبة .وذكر األمني العام لألمم املتحدة قائال« :عالوة عىل األعامل العدائية
املستمرة ،تضمنت أخطر العراقيل تنفيذ هجامت استهدفت العاملني اإلنسانيني أو األصول املخصصة للعمل
اإلنساين ،إىل جانب العوائق البريوقراطية مبا يف ذلك القيود املفروضة عىل التنقل( ».األمني العام لألمم املتحدة،
 .)2017فقد تق ّيد الجامعات املسلحة حصول السكان عىل املساعدة ،أو تقيد وصول املنظامت إىل املحتاجني،
وقد تسعى إىل السيطرة عىل املكان الذي يتم فيه تقديم املساعدة وعىل األشخاص الذين تق ّدم إليهم املساعدة.
وكثريا ما يتطلب الحصول عىل إذن الوصول إىل املناطق غري اآلمنة واملتأثرة بالنزاع مقايضات صعبة من حيث
املبادئ اإلنسانية ،قد تقوض نوعية االستجابة اإلنسانية.

1-2-3

التحديات واآلثار
القيود التي تفرضها األطراف املتنازعة عىل حضور مقدمي املساعدة وتنقالتهم
إن قيام األطراف املتنازعة مبنع تقديم املساعدات للمجتمعات املحلية أصبح لألسف مامرسة شائعة (األمم
املتحدة 2018 ،ب) .وليست هذه املامرسة تحديا جديدا بطبيعة الحال  -فالقانون الدويل اإلنساين يلزم أطراف
النزاع بكفالة «أن تسمح وتسهل املرور الرسيع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملني
عليها» (املادة  70من الربوتوكول اإلضايف األول إىل اتفاقيات جنيف) ،وال ميكن رفض املوافقة عىل هذه
العمليات تعسفاً (اللجنة الدولية للصليب األحمر.)2016 ،
لقد عرقلت القيود املفروضة عىل إمكانيات وصول املساعدات اإلنسانية بش ّدة االستجابة اإلنسانية يف سياقات
األزمات ،بني الحصار املفروض عىل املوانئ يف اليمن وحظر قوافل املساعدات التي تدخل مناطق املعارضة يف
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الجمهورية العربية السورية (سوريا) .فقد أفادت األمم املتحدة بأنه يف عام  ،2016مل يكن من املمكن تقديم
املحاصة يف سوريا ،بسبب القيود التي تفرضها أطراف النزاع
املعونة إال لعرشين يف املائة من س ّكان املناطق
َ
(األمني العام لألمم املتحدة ،)2017 ،بينام مل يتلقّ املساعدة اإلنسانية إ ّال  820.000شخص من أصل  3.32مليون
يف املناطق املحارصة والتي يصعب الوصول إليها يف عام ( ،2017األمني العام لألمم املتحدة.)2018 ،
وتتباطأ عمليات املساعدة أيضاً بسبب متطلبات تصاريح السفر إىل مختلف مناطق البلدان التي متر بأزمات،
وهو الحال يف العديد من سياقات النزاع () 2017 ،Jackson and Zyckو(األمني العام لألمم املتحدة.)2018 ،
وقد متنع جامعات املعارضة املسلحة أيضً ا املنظامت اإلنسانية من تقديم املساعدة إىل السكان املترضرين.
فليس من النادر أن تطلب الحكومات ،والجامعات املسلحة غري الحكومية وغريها من الجهات الفاعلة املحلية،
املساعدة يف مجتمعات محلية معينة مقابل إمكانية الوصول إليها ،أو يف منطقة تسعى فيها إىل التأثري عىل
من تُق ّدم له املساعدات.
إن التفاوض مع األطراف املتحاربة ،بل ومع أي جهة مسيطرة عىل األقاليم واملجتمعات املح ّلية للوصول إىل
املستفيدين ،عادة ما ينطوي عىل مفاوضات مع ّقدة وتنازالت ومبادالت .وغال ًبا ما تطالب الحكومات والجهات
الفاعلة املسلحة وقادة املجتمع املحيل بتقديم املساعدات إىل بعض املجتمعات املحلية دون غريها ،أو قد
ّ
تحض عىل استهداف أشخاص عىل حساب غريهم ( .)2016 ،Haverو ّمثة أمثلة عديدة للمنظامت التي تقدم
املساعدة يف مجال واحد دون غريه ،أو تتوافق مع مطالب محددة للحفاظ عىل إمكانيات الوصول إىل املعوزين
ومواصلة تقديم املساعدة إىل بعضهم عىل األقل.
الهجامت عىل عامل اإلغاثة وحضور املنظامت اإلنسانية :األمناط العاملية
من الواضح أن النزاعات وانعدام األمن يؤثران عىل السكان املدنيني املحارصين بشكل أسوأ بكثري مام هو
الحال بالنسبة إىل العاملني اإلنسانيني الذين يسعون إىل مساعدتهم .لكن ،يف العديد من البيئات غري اآلمنة،
ُيسته َدف عامل اإلغاثة عمداً أو يقعون وسط تراشق النريان ،مام يزيد من القيود عىل حضور املنظامت.
وقد وجدت البحوث التي أجريت يف الفرتة من  2011إىل  2014أن عدد الوكاالت املستجيبة يف الدول التي
مل تشهد هجامت عىل عامل اإلغاثة قد بلغ أربعة أضعاف عدد االستجابات يف تلك التي شهدت هجامت
( Stoddardو.)2016 ،Jilliani
وتتزايد الهجامت القاتلة عىل عامل اإلغاثة .ففي عام  ،2017كانت هناك  119حالة وفاة ضمن العاملني
اإلنسانيني ،بزيادة  %17مقارنة مع العام السابق .ويف السنوات العرش السابقة ُقتل  1072عام ًال ،وهو ضعف
عدد الذين ُقتلوا قبل عقد ،وعددهم ( 557نتائج العمل اإلنساين .)2018 ،ويف عام ُ ،2017قتل  33من موظفي
ومتطوعي جمعيات الصليب األحمر أو الهالل األحمر الوطنية بسبب العنف حال مبارشتهم لعملهم ،وهو
أعىل عدد من املوظفني واملتطوعني الذين ُقتلوا يف سنة معينة منذ أن بدأ التسجيل املنهجي لهذه الحوادث
يف عام ( 1994وحدة األمن يف االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،2018 ،املقابالت).
ويف السنوات العرش األخرية ،كانت أكرث األماكن خطورة لعامل اإلغاثة هي أفغانستان ،والصومال ،وسوريا،
وجنوب السودان ،وباكستان والسودان (شكل  .)3-3وقد شهدت أفغانستان أكرب عدد من القتىل يف صفوف
عامل اإلغاثة باملقارنة مع أي بلد آخر (نتائج العمل اإلنساين.)2017 ،
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الشكل  ٤-٣عدد عامل اإلغاثة الوطنيني والدوليني الذين ُقتلوا يف  12بلداً بأكرب عدد من الحوادث2017–2008 ،
عدد عامل اإلغاثة الذين ُقتلوا
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الدوليني
املصدر :استنادا إىل نتائج العمل اإلنساين لعام  ،2018قاعدة بيانات أمن العاملني اإلنسانيني

ُشن عىل عامل اإلغاثة عىل حضور املنظامت عىل املستوى القطري بشكل جيل
يتضح تأثري الهجامت التي ت ّ
عندما تسجل عىل مر الزمن يف بلد واحد يشهد هجامت متعددة .ففي أفغانستان مثال ،تق ّلص حضور عامل
اإلغاثة مع تزايد الهجامت عليهم؛ وازداد حضورهم مع انخفاض عدد الهجامت (الشكل .)5-3
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الشكل  ٥-٣حضور منظامت اإلغاثة والهجوم عىل عامل اإلغاثة يف أفغانستان يف الفرتة 2017–2003
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املصدر :استناداً إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،دائرة التتبع املايل
ونتائج العمل اإلنساين لعام  ،2018قاعدة بيانات أمن العاملني

أثر انعدام األمن عىل حضور منظامت العمل اإلنساين عىل الصعيد املحيل
يؤدي انعدام األمن بالنسبة لعامل اإلغاثة إىل الحد من حضور املنظامت الدولية يف البلد ،األمر الذي يؤ ّدي إىل
تقديم تنازالت صعبة للتوفيق بني سالمة املوظفني والحفاظ عىل العمليات لتلبية احتياجات أضعف الفئات.
ونادراً ما تنسحب املنظامت من بلد ما بالكامل ،لكنها قد تقلل من حضورها وتقدم املساعدة يف مناطق أكرث
أمناً وأسهل مناالً ) .(Svoboda and Haddad, 2017; Haver, 2016; Stoddard and Jillani, 2016عىل
سبيل املثال ،هناك عدد قليل جداً من البلدان املصنفة كلياً يف اللون األحمر حسب مقياس االتحاد الدويل
للمخاطر (أعىل مستوى من املخاطر األمنية ،دون حضور دائم للموظفني الدوليني) ،لكن هناك عادة مناطق
تندرج يف اللون األحمر ضمن بلد معني .كام مي ّيز االتحاد الدويل متاماً بني املواقع الخطرة التي ميكن أن يتعرض
فيها املوظفون واملتطوعون لألذى والقتل ،واملواقع التي اس ُتهدفوا فيها عمداً.
ميكن أن يكون النعدام األمن تأثري طويل املدى عىل حضور املنظامت اإلنسانية ،إذ إنها «عادة ما ّ
تظل يف
املواقع ويف الربامج التي ترتاح لها ،وتتفادى التوسع فيام هو غري مألوف» (.)2016 ،Stoddard and Jillani
احتياجا بإلقاء نظرة رسيعة عىل عمليات
وغالباً ما تكون النتيجة هي غياب االستجابة اإلنسانية يف أكرث املناطق
ً
يتبي غياب الجهات
االستجابة اإلنسانية يف جنوب السودان يف فرباير ( 2018الشكل  )6-3عىل سبيل املثالّ ،
الفاعلة يف تقديم املعونة اإلنسانية املدعومة دوليا (توضح درجة التظليل عدد املنظامت الحارضة) رغم وجود
أدلة عىل مستويات عالية من االحتياجات العاجلة (يظهر باللون األحمر الغامق) (مكتب تنسيق الشؤون

67

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

ويتم تصنيف بعض املناطق التي تتميز بأقل حضور لجهات االستجابة
اإلنسانية يف جنوب السودانّ .)2018 ،
اإلنسانية ،مثل غرب بحر الغزال يف أقىص غرب البالد ولونغوشوك ومايوت يف املنطقة الرشقية ،عىل أنها تعاين
من انعدام األمن الغذايئ إىل ح ّد إعالن حالة الطوارئ (املرحلة التالية هي املجاعة) ومع ذلك ال توجد فيها
إ ّال أقل نسبة من الجهات الفاعلة يف مجال املعونة اإلنسانية.

الشكل  6-٣االحتياجات وحضور الجهات الفاعلة يف جنوب السودان ،فرباير 2018

+30
عدد املنظامت التي لديها حضور تنفيذي:
حاالت طوارئ
مستويات انعدام األمن الغذايئ:

29–20
أزمات

19–10

10–5

4–1

مالحظات :مستويات انعدام األمن الغذايئ استناداً إىل تصنيف شبكة اإلنذار املبكر باملجاعة ،عل ًام بأن املجاعة هي أخطر مرحلة ،تليها
حالة الطوارئ ،األزمة ،اإلجهاد ثم الحالة الدنيا .كل منطقة عىل الخارطة مل تُصنف يف فئة أزمة أو حالة طوارئ ،تُصنف يف فئة "إجهاد».
املصدر :استنادا ً إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،قاعدة البيانات عن الجهات املعنية مبسائل املساعدة اإلنسانية واملها ّم التي تقوم بها
وأماكن نشاطها ( )3Wsيف جنوب السودان ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية–«.»South Sudan Humanitarian Snapshot
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تتمكن بعض املنظامت من مواصلة تقديم املساعدة باستخدام أساليب تختلف باختالف السياق .ففي سوريا،
تق ّدم املساعدات يف املناطق غري الخاضعة لسيطرة الحكومة عرب الحدود من قبل املنظامت املحلية ومنظامت
ينصب الرتكيز عىل عمليات اإلسقاط الجوي وغريها من طرق توفري
السوريني املغرتبني .ويف جنوب السودان،
ّ
املساعدة املتنقلة يف إطار االستجابة الرسيعة .ويف أفغانستان ،كثريا ما تكون االستعانة بهذا النهج محدودة
ومحلية للغاية (.)2016 ،Stoddard and Jilliani
وعندما تتو ّفق املنظامت يف الحفاظ عىل حضورها يف املناطق غري اآلمنة (ولو قلي ًال) ،فقد تقدم مساعدة
ّ
أقل جودة وعىل نطاق أضيق ،إذ تعجز املنظامت عن تنفيذ الربامج املعقدة تقن ًيا أو ضامن تقديم املساعدة
يتم الرتكيز عىل أنواع املساعدة التي تتطلب حضوراً محدو ًدا (مثل عمليات
ألشد الناس ضعفاً .وعادة ما ّ
التوزيع الوحيدة) ويعرب عامل اإلغاثة عن شواغلهم بشأن عمليات التوزيع «بالتخ ّلص من البضاعة ثم
الفرار» ،حيث ال تبقى األفرقة يف امليدان إلدارة عمليات توزيع املعونة  -األمر الذي قد يؤدي إىل العنف،
جذب للجامعات املسلحة .ومتيل
وقد ال تتل ّقى األرس الضعيفة ما هي يف حاجة إليه ،وميكن أن متثّل عامل ٍ
املنظامت أيضاً إىل إهامل األنشطة الحساسة سياسيا والتي تتطلب موارد برشية كثرية ،مثل الحامية
(.)2017 ،Jackson and Zyck
متيل بعض الوكاالت ،أكرث من غريها ،إىل البقاء يف بيئات غري آمنة .ومنها املنظامت الوطنية وبعض أعضاء
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر (وبشكل عام اللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعية الوطنية
للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد املعني) ،وعدد صغري من املنظامت الدولية غري الحكومية (غالباً
منظمة أطباء بال حدود) ،وحضور محدود لألمم املتحدة  -عادة ما تضطلع بدور تنسيقي بحت (Stoddard
 .)2016 ،and Jillaniوقد يكون لدى تلك املنظامت التي ال تظل يف البلد قدرة مختلفة عىل تحمل املخاطر،
أو إجراءات أكرث فعالية إلدارة املخاطر (.)2014 ،Tiller and Healy
وكثرياً ما تختار الوكاالت الدولية نقل املوظفني الدوليني أو ًال ،وترك املوظفني املحليني أو الرشكاء لتنفيذ
العمليات .ويف الوقت نفسه ،ال تغادر الجمعيات الوطنية والجهات الفاعلة املحلية األخرى ألنها جزء من
املجتمعات املحلية ،بل إنها غالباً ما توسع نطاق مساعداتها كلام غادرت جهات أخرى البلد.

 2- 2- 3التقدم املحدود واملقايضات الصعبة
إدارة األمن
لقد زاد الطابع املهني إلدارة املخاطر األمنية اإلنسانية بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية ،بفضل تحسني
املبادئ التوجيهية العاملية وتعزيز أفرقة األمن يف البيئات الشديدة الخطورة (.)2017 ،Jackson and Zyck
وازداد التعاون أيضاً –إذ تقوم إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن بتقديم الدعم يف مجال التحليل األمني
والتنسيق يف إطار مبادرة «معاً من أجل إنقاذ األرواح» ،رغم تردد بعض الجهات املستجيبة يف مجال الشؤون
اإلنسانية يف االعتامد عىل األمم املتحدة ،نظراً ملخاوفها بشأن نهجها املحافظ تُجاه املخاطر.
وقد رافقت زيادة الرتكيز عىل إدارة املخاطر األمنية يف العديد من السياقات زيادة االستثامر يف التدابري األمنية
«السلبية» ،من قبيل الجدران العالية والسيارات املصفحة وأكياس الرمل واألسالك الشائكة .وفيام تع ّد املعدات
التي تس ّهل النقل اآلمن ،والتع ّرف عىل العاملني اإلنسانيني واالتصاالت ،أمراً مه ًّامُ ،يخىش أن تقوض «الخندقة»
( )2018 ،Svoboda et alمبادرات املنظامت اإلنسانية لضامن قبول حضورها.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وتشري الدراسة التي أجريت يف عام  2011بعنوان «البقاء وإنجاز العمل» إىل بعض هذه املخاوف ،وطلبت من
املنظامت أ ّال تسأل «متى يتعني علينا مغادرة البلد؟» بسبب الخطر وانعدام األمن ،وإمنا «كيف نبقى عندما يكون
التحسن منذ ذلك
هناك أناس معوزون؟» (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2011 ،ب) .ويبدو أنه قد طرأ بعض ُّ
الحني حيث «تم نرش وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية أو الحفاظ عىل حضور ميداين كبري يف سياقات
ينعدم فيها األمن[ ...حيث] مل يكن ذلك ممكناً قبل خمس أو عرش سنوات» ()2017 ،Jackson and Zyck
االستثامر يف تجميع املعلومات املشرتكة والتحليل واملنارصة
إن التنسيق وتبادل املعلومات وتحليل التهديدات األمنية والحوادث والحواجز املفروضة عىل وصول املعونة،
غالباً ما يكون أم ًرا صع ًبا .ويف بعض البيئات ،تم إنشاء أفرقة عمل غري رسمية تُعنى بوصول املساعدات
(مثل نيجرييا) ،ويف أماكن أخرى تم إنشاء وحدات تعنى بإمكانيات الوصول يديرها مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية (مبا يف ذلك األرايض الفلسطينية املحتلة والعراق وسوريا والصومال واليمن وجنوب السودان) لجمع
املعلومات حول التهديدات األمنية ،والعوائق البريوقراطية ودعم الدعوة الجامعية.
أ ّما وحدة مراقبة وصول املساعدات يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،التي يدعمها مكتب األمم املتحدة لخدمات
املشاريع ( ،)UNOPSوبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فلديها خط استغاثة
هاتفي للمساعدة اآلنية عند وقوع مشاكل ،كام أنها تس ّهل الحصول عىل التأشريات وغريها من التصاريح.
ونتيجة لذلك ،فلديها قدر كبري نسبيا من البيانات التي ميكن استخدامها لدعم أنشطة املنارصة املشفوعة
بأدلة .وقد خصص هذا الفريق موظفني لهم عالقات قوية مع الهياكل الحكومية والعسكرية الرئيسية ،قادرين
عىل معالجة القضايا عند ظهورها .لكنه منوذج يتع ّلق بفريق ذي موارد جيدة يعمل يف منطقة جغرافية صغرية
نسبياً ،ويتطلب موارد كثرية ،وبالتايل يتعذر تكراره.
وتتفاوت درجات نجاح هذه الوحدات وطول أمدها ،بسبب اختالف مستويات التمويل ،وكذلك مستويات
الثقة واملشاركة من جانب الجهات الفاعلة اإلنسانية .فقد رأت بعض املنظامت أن أعامل تلك الوحدات جد
مفيدة ،يف حني أشارت أخرى إىل اعتامدها املفرط عىل اآلخرين لحل مشاكل إيصال املعونة ،بدالً من وضع
اسرتاتيجياتها الخاصة من أجل قبول حضورها ،واتصاالتها.
وقد وضعت منظامت دولية غري حكومية منصات أمنية وشاركت يف تنفيذها ،مثل مكتب السالمة التابع
للمنظامت الدولية غري الحكومية ،الذي يعمل يف عدد من السياقات اإلنسانية إلجراء التحليالت األمنية
وتدريب املوظفني .كام قامت بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية املحلية ببحوث وتحليالت عىل املستوى
املحيل ،دون الوطني .وتشمل برامج املنظامت غري الحكومية السورية التي تضطلع مبثل هذه األعامل تحالف
املنظامت غري الحكومية السورية وشبكة إغاثة سوريا ( ،)2018 ،Svoboda et alوتقوم منظامت محلية
مبزيد من األبحاث التعاونية املركزة جغرافياً من أجل «تكوين فهم محيل لديناميات النزاع وتأثريها يف العمل
اإلنساين».)2017 ،Adleh Favier( .
العمل مع الرشكاء الوطنيني مقابل «وضع الربامج عن بُعد»
من الشائع يف األوضاع غري اآلمنة أن يقوم املوظفون املحليون والوطنيون يف املنظامت الدولية ،أو املنظامت
املحلية أو الوطنية بتنفيذ الربامج يف إطار رشاكات ،رغم أن ذلك يختلف باختالف السياق .وقد ُأحرز بعض

69

70

املعزولون :سكان املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها

التقدم بشأن استخدام أطراف ثالثة مراقِبة ،والتواصل مع املجتمعات مبارشة عرب الهاتف أو اإلنرتنت ،والحلول
التكنولوجية األخرى لتعزيز املساءلة (.)2017 ،Jackson and Zyck
ال يقترص التحول إىل العمل عرب رشكاء محليني يضطلعون بتنفيذ العمليات ،عىل إدارة انعدام األمن .ففي
معظم السياقات اإلنسانية ،تعمل املنظامت الدولية مع الرشكاء املنفذين وبواسطتهم ،من املهم االعرتاف
بأنه يف استطاعة املنظامت املحلية والوطنية ومنظامت املغرتبني أن توفر تغطية فعالة وأن تلبي االحتياجات
اإلنسانية يف سياقات صعبة مثل سوريا والصومال ،وهي غالباً ما تقوم بذلك فع ًال.
وتتباين ال ُّنهج املتبعة تباينا كبريا .ففي بعض الظروف ،يتم اتخاذ القرارات بعيداً عن املوقع امليداين متاما
(«وضع الربامج عن ُبعد» التقليدية) ،بينام يتم يف دول أخرى تفويض مزيد من القرارات إىل املوظفني املحليني
أو الرشكاء ( .)2018 ،Svoboda et alلكن نسبة تقديم املساعدات من قبل الرشكاء املحليني تزداد بشكل كبري
يف حاالت انعدام األمن ،وتتضاءل درجة الرقابة بشكل ملحوظ.
اإلطار ٥-٣

بلوغ املناطق التي ي�صعب الو�صول �إليها يف �أفغان�ستان  -دور جمعية الهالل الأحمر الأفغاين
تتمتع جمعية الهالل الأحمر الأفغاين ب�إمكانيات �أف�ضل لبلوغ مناطق �أفغان�ستان التي ي�صعب الو�صول �إليها
مما يتمتع به العديد من اجلهات الأخرى العاملة يف جمال امل�ساعدة الإن�سانية ،وبقبول وح�ضور على نطاق
وا�سع يف كل حمافظة تقريباً.
ووفقاً خلطة اال�ستجابة الإن�سانية]« ،تع ّد[ جمعيات الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر �أطراف م�ساعدة حا�سمة
يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية يف مناطق كثرية من البالد ال ميكن ل�شركاء �آخرين الو�صول �إليها» (مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية� ،أفغان�ستان .)2018 ،وبينما ت�صل �إىل �أماكن ال ميكن لأي �أحد �آخر الو�صول �إليها،
ميكنها �أي�ضا �أن تعاين هي نف�سها من عوائق للو�صول �إىل بع�ض املناطق التي ت�سيطر عليها جماعات املعار�ضة
امل�سلحة .وال ترغب اجلمعيات� ،ش�أنها �ش�أن �أي منظمة �أخرى ،يف تعري�ض املوظفني واملتطوعني للخطر.
نهجا يعتمد على املجتمع املحلي ل�ضمان �إمكانية بلوغ ال�سكان .ويتمثل
تنتهج جمعية الهالل الأحمر الأفغاين ً
هذا النهج يف حمالت التطعيم �ضد �شلل الأطفال ،على �سبيل املثال ،يف توظيف ن�ساء حمليات كممر�ضات
وقابالت لت�شجيع الن�ساء والأطفال على الذهاب �إىل املراكز ال�صحية( ،ولكي ي�سمح لهم بذلك) .ويف الوقت
نف�سه ،هناك اهتمام كبري بالأمن� ،إذ يوجد من�سق �أمني خم�ص�ص ملنطقة التح�صني الروتينية وموظف �أمني
خم�ص�ص مل�شروع مكافحة �شلل الأطفال.
وقعت اجلمعية مذكرة تفاهم مع وزارة ال�صحة العامة الأفغانية لتوفري الرعاية ال�صحية يف املناطق التي
وقد ّ
يتعذر على احلكومة تقدمي �أو �ضمان اخلدمات فيها .ويف املناطق التي تتقل�ص فيها �إمكانيات و�صول احلكومة،
ُيعتمد ب�شكل متزايد على اجلمعية الوطنية مللء هذا الفراغ .وغالباً ما تواجه جمعية الهالل الأحمر الأفغاين
ً
�ضغوطا من وكاالت الأمم املتحدة واحلكومة لكي ت�صبح ال�شريك املنفذ يف املناطق التي تفتقر �إىل اخلدمات.
وكما قال �أحد �أع�ضاء فريق العمل امليداين« :يتوقع اجلميع �أن تكون ]جمعية الهالل الأحمر الأفغاين[ وكي ًال
لت�سليم الإغاثة يف املناطق التي ي�صعب الو�صول �إليها لأنهم يت�ص ّورون �أنها ت�ستطيع الو�صول �إىل حيث ال ميكن
و�صول غريها».

نقل املخاطر إىل الجهات الفاعلة الوطنية
عندما يتم نقل املخاطر األمنية إىل املوظفني املحلينيُ ،يفرتَض أن يكون املتطوعون واملنظامت املحلية أقل
عرضة للخطر من نظرائهم الدوليني ( .)2018 ،Thomas et alوقد أشارت املنظامت املحلية ،مبا فيها املنظامت
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النشطة يف جمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان وسوريا ،إىل أن «الجهات الفاعلة الدولية متيل إىل تقليل
احتياجاتها األمنية ،وأن هذه املنظامت املحلية ،إذ تعتمد عىل الدعم الدويل ،فهي ترت ّدد يف الرتكيز عىل هذه
املسألة واملطالبة مبزيد من التمويل للشؤون األمنية» (.)2017 ،Jackson and Zyck
يقترص نهج العمل بواسطة املوظفني الوطنيني واملنظامت الوطنية عىل نقل املخاطر إىل أسفل السلسلة  -من
األمم املتحدة إىل املنظامت الدولية غري الحكومية ،ومن موظفي املنظامت الدولية غري الحكومية إىل املوظفني
الوطنيني يف املنظامت الدولية غري الحكومية ،ومن املنظامت غري الحكومية إىل املنظامت غري الحكومية
الوطنية ( .)2016 ،Haverوبينام تستهدف محاوالت االختطاف األجانب عاد َة (بسبب إمكانية الحصول عىل
مبالغ أكرب من الفدية) ،يتم اختطاف عدد أكرب بكثري من املواطنني كل عام .كام أن عامل اإلغاثة من مواطني
البلد ميثلون الغالبية العظمى من وفيات عامل اإلغاثة عموما–حوايل ( %90نتائج العمل اإلنساين لعام .)2018
لكن نقل الخطر هذا ال يقرتن دامئًا بنقل القدرة عىل إدارة هذا الخطر (.)2018 ،Reilly
هناك أدلة عىل وجود فجوات مستمرة يف تدابري املنظامت الدولية للتخفيف من املخاطر عىل املوظفني
الوطنيني ،مثل غياب إجراءات اإلخالء ،ومعدات االتصاالت ،والنقل خارج ساعات العمل ،واألمن يف منازلهم
( )2017 ،Stoddard et alوالرعاية النفسية االجتامعية بعد التعرض لصدمات نفسيةJackson( .و،Zyck
 .)2017وعادة ما يكون التباين أكرب مع املنظامت املحلية التي غالباً ما تكون لديها موارد أقل إلدارة املشاكل
األمنية ،وتدريب أقل وإمكانية أقل للحصول عىل املعدات األمنية األساسية .وكثريا ما ال تقدم املنظامت الدولية
للرشكاء املحليني «الدعم املنتظم (لتمويل ،والتدريب األمني ،والتأمني ،وبناء القدرات)» (.)2018 ،Svoboda et al

“

كان الوقت ليالً وكان الظالم سائدا ومل يكن
بقاربنا إضاءة .وصلنا قرب مق ّر اللواء .فصدر أم ٌر
وص ِّوبت كشافات ضوئية نحونا،
بإطالق النار عليناُ .
وبسبب الرشائط العاكسة للضوء يف الز ّي الرسمي
الذي كنت أرتديه ،رأونا وأوقفوا أمر إطالق النار...
إذن ما نحتاجه هو وسائل النقل واالتصاالت.
مبا أننا ال منلك أي أجهزة اتصال ،قد تتعرض حياتنا
للخطر .ومبا أن قاربنا غري مضاء ،مل يكن من املمكن
رؤية رايتنا  

”

 −تجربة أحد املتطوعني الوطنيني ،املوقع غري محدد ()2017 ،Agerhem and Baillie Smith
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يف املايض ،مل تكن املنظامت الوطنية تشارك يف هذه املسائل ونادراً ما كانت تُدعى لحضور متارين التدريب
األمنية املقدمة ملوظفي األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
 2011ب) .وبينام يتغري هذا الحال تدريجياً ،يظل املوظفون املحليون يف املنظامت غري الحكومية هم األقل
حظا يف تلقي التدريب األمني من منظامتهم ( .)2017 Jackson and Zyckويالحظ مكتب السالمة التابع
للمنظامت الدولية غري الحكومية تزايد اهتامم املنظامت املحلية والوطنية يف تلقي الدعم إلدارة املخاطر
األمنية ،مبا يف ذلك طلبات عقد دورات تدريبية بشأن إدارة األمن .وق ّدم املكتب بعض هذا الدعم ،ويف
منتصف عام  ،2018بلغت نسبة رشكاء املكتب  %20من املنظامت غري الحكومية الوطنية (مكتب السالمة
التابع للمنظامت الدولية غري الحكومية ،2018 ،املقابالت) .وباملثل ،و ّفر ّ
كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدويل
دورات تدريبية للجمعيات الوطنية حول إطار تيسري الوصول اآلمن .لكن ال ميكن أن يكون للتدريب سوى أثر
محدود من دون املوارد البرشية الرضورية لتنفيذ األنظمة الالزمة عىل املستوى املؤسيس ،والتي قد تكون أكرث
أهمية من التدريب (.)2017 ،Jackson an dZyck

الشكل  ٧-٣مستويات الدعم األمني للموظفني حسب نوع املنظمة
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السياسات واإلجراءات األمنية
التدريب األمني يف أثناء العمل
املشاركة املنتظمة يف االجتامعات األمنية/
اإلحاطات اإلعالمية
مستوى ممتاز أو جيد من املوارد األمنية
وكاالت األمم املتحدة

املنظامت غري الحكومية املحلية

املنظامت غري الحكومية املحلية/املنظامت املجتمعية
املصدر2017 ،Jackson and Zyck :

ومثة مسألة أخرى ،وهي التأمني  -فموظفو املنظامت املحلية والوطنية األكرث عرضة لإلصابات أو القتل أثناء تقديم
املساعدة اإلنسانية هم أيضاً األقل حظاًّ يف التأمني .وقد دافعت بعض املنظامت املحلية (ال سيام منها املنظامت
غري الحكومية املحلية ومنظامت املغرتبني السورية) عن التأمني الطبي للموظفني ،وعن تعويض عائالت األشخاص
املصابني أو القتىل ،إال أن ق ّلة قليلة من اتفاقات الرشاكة مع املنظامت الدولية تضم تأمينا أو دعام لتغطية النفقات
الطبية أو الرواتب لعائالت الناس الذين ُقتلوا أو أصبحوا عاجزين عن العمل (.)2017 ،Jackson and Zyck
وبالتايل ،تحاول املنظامت املحلية يف الغالب تغطية هذه التكاليف من أموالها الخاصة (.)2018 ،Svoboda et al
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ويعرتف االتحاد الدويل بهذا التحدي ،وتعزز سياسة االتحاد الدويل بشأن التطوع التزام الجمعيات الوطنية
بحامية املتطوعني ،مبا يف ذلك «تأمني متطوعيها ضد الحوادث ،وتزويدهم بالدعم النفيس واالجتامعي املناسب
عند الحاجة» .وللوفاء بهذا االلتزام ،قام االتحاد الدويل بوضع خطة لتوفري تأمني غري مك ّلف للمتطوعني يف
الجمعيات الوطنية مببلغ قدره حوايل  1.50فرنك سويرسي ( 1.50دوالر أمرييك )2لكل متطوع يف السنة،
مام يوفر تغطية أساسية يف حالة الحوادث أو الوفاة أو العجز.
ورغم ذلك ،يف عام  ،2016أفادت الجمعيات الوطنية يف  13بلدا فقط من بني أخطر  20بلداً ( )%65بأنها قد و ّفرت
التأمني ضد الحوادث لبعض املتطوعني عىل األقل (رغم أن  4من الجمعيات الوطنية املدرجة يف القامئة قد تخلفت
عن اإلبالغ) .وقد متكنت جمعيات وطنية أخرى من التفاوض بشأن الحصول عىل نُظم التأمني الحكومية (كام هو
الحال يف كولومبيا) ،لكنها ّ
تظل أقلية ،مام يدل عىل أنه ال يزال علينا أن نقطع شوطاً طوي ًال.

الشكل  ٨-٣معدالت تأمني املتطوعني للجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف مواقع تعاين
من مخاطر أمنية تتفاوت يف خطورتها2016 ،
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املصدر :استنادا إىل نتائج العمل اإلنساين لعام  ،2018قاعدة بيانات أمن العاملني يف مجال تقديم املساعدة،
قاعدة البيانات ونظام اإلبالغ عىل نطاق االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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يثري هذا املوضوع املتعلق بالقدرات األمنية والتأمني مسألة أساسية تتمثل يف واجب عناية أخالقي ،إن
مل يكن قانوين ،يجب معالجته (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2011 ،ب) .إن االستثامر يف املوارد البرشية
والقدرات والنظم واألجهزة والهياكل األساسية والتأمني ،للرشكاء املحليني والوطنيني واملوظفني الوطنيني
أمر رضوري.
املفاوضات والتنازالت من أجل توفري املساعدات بنا ًء عىل مبادئ
من الصعب تقديم املساعدات اإلنسانية بنا ًء عىل مبادئ ،ودون تح ُّيز وعىل أساس الحاجة فقط ،يف
املناطق التي تكون فيها إمكانية الوصول محدودة بسبب انعدام األمن (Haver and ،2016 ،Haver
 .)2016 ،Carterوبالفعل« ،ال تتامىش املبادئ اإلنسانية ،يف أغلب األحيان ،مع واقع حاالت األزمات
وكثريا ما يتطلب تطبيقها مقايضات» ( 2016 Bennett et alأ) .ويتضح ذلك بوجه خاص حيثام ُوجدت
اختالالت كبرية يف التغطية ،كام لوحظ يف وقت سابق ( ،)2016 ،Stoddard and Jillaniوحيث ال ميكن
تقديم املساعدة إال يف مجتمعات معينة دون غريها .ومن ّمثة ُيصبح السؤال الرئييس ،هو :ما هو نوع
التنازالت التي ميكن أن تقبلها املنظامت وما هي حدود هذه التنازالت التي ال ميكن أن تتجاوزها؟
(.)2017 ،Svoboda etal
يجري توظيف جهود متزايدة لتدريب املوظفني وتأهيلهم مهنياً إلدارة مفاوضات من أجل الوصول إىل
املستفيدين ،فتضع املنظامت مبادئ توجيهية وبروتوكوالت بهذا الشأن .فعىل سبيل املثال ،يوفر مركز
الكفاءات يف املفاوضات اإلنسانية التدريب للعديد من الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين .وبينام ُيعد التدريب
واملهارات املتخصصة مفيدة ،غالباً ما يكون التفاوض بشأن إمكانية الوصول إىل السكان جزءاً ثابتاً من العمل
عىل املستوى املحيل ،وبالتايل يشمل عدداً من املوظفني يفوق عدد الخرباء املدربني .وباملثل ،ترص معظم
املنظامت عىل أهمية «االتصال الثنايئ املبارش عىل الرغم من الفائدة التي ميكن أن تنطوي عليها املبادرات
املشرتكة» (.)2016 ،Haver
ميكن أن تُجرى مفاوضات وتُتخذ مبادرات عىل عدة مستويات ،مبا يف ذلك عىل املستوى الثنايئ مع الحكومات
وكبار شخصيات الجامعات املسلحة ،ومن خالل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،كام يبينه قراره 2401
( )2018الذي يدعو إىل وقف األعامل العدائية ملدة  30يو ًما يف سوريا لفسح املجال لتسليم املساعدات
اإلنسانية واإلجالء الطبي للمرىض والجرحى .وال تُع ّد قرارات مجلس األمن الزمة للوصول إىل السكان ،نظراً
لاللتزامات الواضحة التي ينص عليها القانون الدويل اإلنساين ،ولكن ميكن أن تكون من الناحية النظرية أداة
مفيدة .ومع ذلك ،ت ُّبي التجربة أنه ال مي ّكن الوصول إىل السكان دون االمتثال لهذه االلتزامات عىل الصعيد
املحيل ،وإن تم الحصول عىل ترخيص عىل مستوى عالٍ .
وتدرك املنظامت املوجودة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها التنازالت الصعبة الالزمة للبقاء وتقديم
املساعدة وتقوم بخيارات متعمدة قد تيسء إىل بعض املبادئ دعام ملبدأ اإلنسانية الشامل (وإن كانت قد
ال تقوم بذلك دامئا بشكل جيد أو استناداً إىل تحليل سليم لآلثار واملقايضات) (.)2014 ،Niland
متثل هذه القضايا تحديا للجهات الفاعلة الدولية واملحلية عىل حد سواء« :إن األطراف يف النزاعات هي
التي تقرر ،بل ومتُيل القواعد التي تنطبق عىل وصول املساعدات اإلنسانية ،والتي تكون لها آثار متشابهة

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

عىل املنظامتّ ،
بغض النظر عن أصلها» ( .)2016 ،Svoboda et alلكن املنظامت املحلية تتبع اسرتاتيجيات
مختلفة للتصدي لهذه التحديات (املرجع نفسه) .وقد تتضمن هذه األساليب إضافة مجاالت عمل بناء عىل
أمس الحاجة إىل املساعدات ،أو
طلب مجموعات مختلفة للحفاظ عىل إمكانية بلوغ املناطق التي هي يف ّ
تلبية الطلبات طاملا كانت قادرة عىل مواصلة تلبية االحتياجات املحددة ( .)2016 ،Haver and Carterوقد
يساعد العمل مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة املحلية التي لها حضور عىل مستوى املجتمع املحيل
عىل ضامن حضور جغرايف أوسع يف بعض الحاالت.
إيالء األولوية للمناطق التي يصعب الوصول إليها
من املهم مواصلة الرتكيز بشدة عىل الوصول إىل األشخاص األشد احتياجاً وتقديم املساعدة وف ًقا لذلك،
عىل أساس االحتياجات والضعفّ ،
بغض النظر عن القيود عىل إمكانية الوصول ،بدالً من الرتكيز عىل تنفيذ
العمليات يف املناطق التي يسهل الوصول إليها .وأكرث املنظامت نجاحا يف بلوغ األشخاص الذين يصعب الوصول
إليهم ،رغم انعدام األمن ،هي تلك التي تتبنى هذا النهج االسرتاتيجي رصاحة (املرجع نفسه).
احتياجا
وقد ُبذلت جهود لتحفيز تنظيم برامج يف املواقع التي يصعب الوصول إليها ،لكن األماكن األكرث
ً
تندرج يف إطار الصناديق القطرية املشرتكة التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .فعىل سبيل املثال،
يف عام  ،2017خصص الصندوق املشرتك لألنشطة اإلنسانية ألفغانستان األموال الالزمة إلجراء عمليات التقييم
يف األقاليم التي يصعب الوصول إليها ،ودعم عملية مسح الخدمات األساسية يف هذه املناطق ومنح األولوية
لتنفيذ املشاريع يف املناطق التي يصعب الوصول إليها والتي ثبت أن لها احتياجات إنسانية عاجلة (مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،أفغانستان 2017 ،أ) .ووفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية يف أفغانستان ،فقد «شجع
ذلك الرشكاء عىل العمل خارج نطاق املألوف واستكشاف جميع السبل املمكنة للوصول إىل أكرث الناس ضعفاً
بدالً من العودة إىل املناطق التي ميكنهم الوصول إليها أصال وحيث توجد احتياجات ،لكنها ليست أشد
االحتياجات ح ّدة» (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأفغانستان 2017 ،ب).
واتُخذ نهج مامثل يف سوريا حيث التزم الصندوق اإلنساين املشرتك يف #سورية بتخصيص  %30من موارده
ملساعدة سكان املناطق التي يصعب الوصول إليها واملناطق املحارصة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
سوريا.)2017 ،

 3-3الحواجز السياسية واإلدارية والقانونية
قد تح ّد العوامل السياسية واإلدارية والقانونية من حضور العاملني اإلنسانيني ومن فعاليتهم ،ومن قدرتهم
عىل تقديم املساعدة اإلنسانية املبنية عىل مبادئ .وغال ًبا ما ينبغي أن تراعي املنظامت ،ليس املخاطر التي
تواجه املوظفني والربامج يف سياق معني فحسب ،بل أيضً ا اآلثار يف سياقات أخرى .وميثل ذلك تحد ًيا خاصة
عندما يثري تقديم املساعدة اإلنسانية املحايدة توترا يف السياقات التي تفرض فيها الحكومات أو الجهات
املانحة متطلبات قانونية مرهقة.
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التحديات واآلثار

يخص تنسيق االستجابة اإلنسانية وإدارتها
العقبات البريوقراطية والقدرات املحدودة للحكومات فيام ّ
غالباً ما تواجه السلطات الوطنية صعوبات يف تنسيق وإدارة االستجابة الدولية يف حاالت الكوارث الكربى.
تبي ذلك عندما سعت آالف املنظامت الصغرية (وغالباً الحديثة) إىل دعم مواجهة الزلزال الذي شهدته
وقد ّ
هايتي يف عام  ،2010وعندما غمرت املواد غري املالمئة فانواتو يف أعقاب اإلعصار املداري بام (انظر اإلطار .)6-3
ّمثة قصص تُروى عن إمدادات غذائية تتع ّفن يف انتظار التخليص الجمريك ،ومنح التأشريات للسامح بدخول
املوظفني إىل البالد بعد أسابيع من التأخري .ويف غري حاالت النـزاع ،قد تشكل األطر القانونية الصارمة والعجز
عن إدارة املساعدة الواردة عقبات عن غري قصد .وغالباً ما تتأخر عمليات اإلغاثة الدولية الحيوية بسبب
العقبات التي تفرضها اإلجراءات الجمركية ،مثل التأخري يف استرياد مواد اإلغاثة من قبيل األغذية ومعدات
النقل واالتصاالت ،أو الرضيبة عىل بعض املواد التي تعترب فاخرة .وميكن أن تتفاقم هذه الصعوبات نتيجة عدم
تنسيق الجهات اإلنسانية أنشطتها مع السلطات ،التي قد تستند إىل العرض بدال من تلبية االحتياجات ،والتي
ال تلتزم دامئاً بالقانون الوطني األسايس أو املعايري اإلنسانية (أو ليس لها علم بذلك).
درس استطالع أجراه االتحاد الدويل بعض الصعوبات التي تؤثر عىل اإلغاثة الدولية يف سياق الكوارث .ومن
َ
أكرث القضايا شيو ًعا التي طرحها الذين ردوا عىل االستطالع ،هناك مسألة التنسيق ،وال سيام بني الجهات
املستجيبة الدولية واملحلية ،وبني الوكاالت املحلية حول كيفية إدارة املساعدة الدولية .وقد أشار املشاركون يف
االستطالع إىل مشاكل تنظيمية أخرى حادة ذات تأثري متكرر ،وهي :صعوبة الحصول عىل التخليص الجمريك
أو اإلعفاء من الرسوم والرضائب ،أو التكاليف؛ والتأخري أو القيود املفروضة عىل دخول عامل اإلغاثة؛ وصعوبة
الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالجامرك ،وغريها من إجراءات عبور الحدود؛ وعجز عامل اإلغاثة الدوليني
عن التشاور بشكل كاف مع املترضرين بشأن القرارات (االتحاد الدويل 2015 ،ج).
اإلطار ٦-٣

ال�صعوبات الإدارية يف فانواتو فيما يخ�ص اال�ستجابة للكوارث واحلاجة �إىل �إجراءات
و�أطر قانونية وا�ضحة
يف مار�س  ،2015تعر�ضت فانواتو لواحد من �أعنف الأعا�صري التي �شهدتها منطقة املحيط الهادئ  -الإع�صار
املداري بام ،الذي �أ�صاب �أكرث من ن�صف عدد ال�سكان ،ود ّمر املنازل واملدار�س و�ش ّرد حوايل � 65000شخ�ص.
ووج ّهت احلكومة �أول نداء عا ّم يف تاريخها للح�صول على امل�ساعدات الدولية ،وتوجهت ع�شرات من املنظمات
الدولية ،واملنظمات غري احلكومية الدولية وال�شركاء الثنائيني �إىل البلد لدعم عملية الإغاثة .فتلقت فانواتو
�أكرث من  70حاوية من التربعات الثنائية غري املرغوب فيها ،مبا يف ذلك �أغذية مع ّلبة على و�شك �أن تنتهي
�صالحيتها ،و�أحذية ب�أكعاب عالية ،وبطانيات ثقيلة ،و�أدوية منتهية ال�صالحية ،وحقائب يد ،ومالب�س �صوفية
وغريها من املواد غري املنا�سبة للظروف ،مما فر�ض �ضغطاً على قدرة احلكومة على اخلزن والفرز .وثبت
�أن التن�سيق لي�س بالأمر ال�سهل يف القطاع الإن�ساين ومع ال�سلطات الوطنية .ولأجل ا�ستعادة زمام اال�ستجابة،
�أوقفت حكومة فانواتو م�ؤقتا جميع عمليات توزيع امل�ساعدات.
ويف �شهر مايو � ،2017أمكن مواجهة الإع�صار املداري ب�شكل �أكرث �سال�سة ،حيث مت و�ضع وتنفيذ �سيا�سات
و�إجراءات للم�ساعدة الدولية (االحتاد الدويل« 2017 ،و») .وكانت طلبات امل�ساعدة التقنية الدولية وكيفية
تقدميها �أكرث حتدي ًدا و�أف�ضل تن�سي ًقا .فقد كانت احلكومة على ات�صال مبا�شر مع ال�شركاء ،الأمر الذي مكنها
من طلب مهارات فنية حمددة .وكثفت اجلهات املانحة م�شاركتها وزادت ا�ستجابتها لالحتياجات التي ب ّلغت
بها احلكومة بنا ًء على املعلومات التي و�صلتها من �آليات التن�سيق التابعة لها.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

برامج الجهات املانحة واملتطلبات التعاقدية
وخاصة يف أعقاب الفضائح األخرية،
ينصب تركيز املانحني بشكل متزايد عىل مساءلة املنظامت اإلنسانية
ّ
ّ
ال سيام فيام يخص تدابري منع االحتيال والفساد واالستغالل واالنتهاك الجنسيني .وعندما تصبح متطلبات
املانحني أكرث تحديداً وكلف ًة وتفصي ًال ،فكثرياً ما تحاول املنظامت املحلية الصغرية جاهدة مواكبة الوضع .وغالبا
ما تؤدي الصعوبات التي تواجهها يف التطبيق الرسيع للمعايري املصممة للبريوقراطيات الغربية الكبرية تقليل
عدد الرشكاء الذين ميكن للامنحني واملنظامت الوسيطة أن تتعاون معها .وقد ميثل ذلك مشكلة يف املواقع
التي يوجد بها عدد قليل ج ًدا من املنظامت وبالتايل فقد يتعذر العثور عىل رشكاء من ذوي الخربات واملبادئ
قادرين عىل القيام بالعمل.
وعبت بعض املنظامت الدولية غري الحكومية عن مخاوفها من ميل املانحني ،عىل نحو متزايد ،إىل نقل املخاطر
ّ
إليها بدالً من تقاسمها ( 2016 ،Stoddard et alب) ،مبا يف ذلك مخاطر العمل مع رشكاء جدد .فتطالب بعض
الجهات املانحة (غالباً من الرشكاء املحليني) مثال ،بأن يقوم موظفون دوليون برصد تنفيذ الربنامج ،حتى يف
الظروف التي يكون فيها ذلك مخالفاً للقواعد األمنية .وقد ألغيت برامج أو وضع حد لها لهذا السبب .ويعرتف
املوظفون امليدانيون املعنيون بشؤون املانحني بهذه الصعوبات عاد ًة ،ولكنهم عاجزون ،يف الوقت نفسه،
عن تقاسم املخاطر املتعلقة بعدم االمتثال أو ال يودون تقاسمها ،ألن مثل هذه القرارات ُت ّتخذ يف مكان آخر
(املرجع نفسه).
تجريم تقديم املساعدة وتقليص فضاء العمل اإلنساين
ويتبي ذلك من خالل زيادة
ال تقترص القيود املفروضة عمداً عىل فضاء العمل اإلنساين عىل مناطق النزاعّ .
التدابري التي تق ّيد تقديم املساعدة للمهاجرين ،خاصة يف أوروبا .ففي مارس  ،2017عىل سبيل املثالَ ،م َنع
عمدة مدينة كاليه «التجمعات املتكررة واملتواصلة» حول موقع مخيم «األدغال» السابق يف كاليه ،و َم َنع
عمليات توزيع الطعام قانوناً ،يف محاولة ملنع إعادة بناء املخيم ( .)2017 ،Guardianويف الوقت نفسه،
ُي ّجرم املرسوم الذي صدر باسم « »Stop Soros Act packageيف هنغاريا بعض األنشطة الرامية إىل مساعدة
ملتميس اللجوء واملهاجرين غري القانونيني ،مبا يف ذلك تقديم املساعدة القانونية ،وفرض رضيبة إضافية عىل
األنشطة التي تدعم الهجرة.
ومن جملة التطورات املامثلة ،نذكر تزايد معارضة عمليات البحث واإلنقاذ يف البحر األبيض املتوسط .فقد
وقعت بعض االحتكاكات مع وحدات مراقبة الحدود الليبية ( ،)2017 ،Zandoniniواتهمت وكالة حرس
الحدود وخفر السواحل األوروبية املنظامت غري الحكومية بالتواطؤ مع املهربني ومن ثم تعريض حياة الناس
ثم اقرتحت الحكومة اإليطالية مدونة سلوك للعاملني يف مجال البحث
للخطر (ّ .)2017 ،The Conversation
واإلنقاذ يف البحر األبيض املتوسط ،معلنة أن عدم االلتزام بأحكام املدونة قد يؤدي إىل منع نزول املهاجرين يف
املوانئ اإليطالية .وتح ّد هذه املدونة من األنشطة يف املياه الليبية ،مام أثار مخاوف املنظامت غري الحكومية
من أنها تعوق بشدة فعاليتها التشغيلية ونزاهتها ( .)2017 ،Cusumanoكام أثارت املفوضية العليا لشؤون
الالجئني التابعة لألمم املتحدة مخاوف من أن يؤدي منع نزول األشخاص الذين تم إنقاذهم ،مثل الحادث
الذي وقع يف شهر يونيو  ،2018عندما طردت إيطاليا سفينة «أكواريوس» (التي تديرها املنظمة الفرنسية غري
الحكومية  ،)SOS Méditerranéeإىل تقليل حضور منظامت البحث واإلنقاذ وعملها (مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني 2018 ،أ).

77

78

املعزولون :سكان املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها

قوانني مكافحة اإلرهاب والتعامل مع الجامعات املدرجة يف قوائم اإلرهابيني
تب ّنت العديد من الحكومات إجراءات ترشيعية وما يرتبط بها من تدابري تهدف إىل مكافحة األنشطة
اإلرهابية والح ّد من الدعم املايل املق ّدم إىل «جامعات إرهابية» معينة ،وتطبيق أنظمة الجزاءات .ويركز
الحظر ا ُملجدي بشكل عا ّم عىل الدعم املايل أو املادي للجامعات املدرجة يف القامئة ،بل ويشمل التدريب
يف مجال قانون حقوق اإلنسان ،كام لوحظ يف قضية املحكمة األمريكية العليا ،Holder ،عام  2010ضد
مرشوع القانون اإلنساين .فقد يؤدي دفع «الرسوم» وتحويل املعونة إىل مخالفة هذه القوانني .ويزداد األمر
صعوبة عندما تكون الجامعة املعنية هي التي تحكم املنطقة يف الواقع ،وتدير املدارس واملستشفيات،
كام هو الحال يف غزة.
وقد طبقت بعض الجهات املانحة أيضً ا رشط إجراء تحريات بشأن املوظفني والرشكاء بل وحتى املترضرين
أحيانا .مام يبطئ االستجابة وميكن أن يق ِّوض عدم التحيز والحياد املعروف للمساعدات اإلنسانية ويؤ ّثر
أيضاً عىل األمن والوصول إىل املحتاجني ( 2018 ،NRCب) .وغالباً ما تُع َت َب املنظامت التي تقبل التمويل من
املانحني الذي يفرضون مثل هذه الرشوط ،منظامت غري محايدة (.)2017 ،Burinske and Modirzadeh
وتنص بعض القوانني الوطنية
ونصح بعض املانحني املستفيدين بعدم االنخراط مع أعضاء جامعات معنيةّ ،
عىل رشوط مامثلة .لذلك ،ح ّد بعض العاملني اإلنسانيني من اتصاالتهم املبارشة باملجموعات املدرجة يف
القوائم ،م ّام أعاق بش ّدة املفاوضات املحتملة للوصول إىل املعوزين ،واسرتاتيجيات قبولها (Mackintosh and
2013 ،Duplat؛  2018 ،NRCب).
وكان لهذه الرشوط آثار تراوحت بني تأخريات كبرية يف بدء عمليات الطوارئ (عىل سبيل املثال ،يف انتظار
املوافقة عىل الربامج يف املناطق الشديدة الخطورة ،مثل سوريا ،وعمليات التدقيق الطويلة) وإغالق برامج
معينة .فمث ًال أ ّدت العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة عىل الحكومة السورية مبنع بعض السلع إىل إبطاء
استرياد املواد األساسية إىل البلد التي من شأنها تسهيل املساعدات اإلنسانية ،إذ يحتاج الكثري منها إىل ترصيح
محدد من مكتب الواليات املتحدة للصناعة واألمن ( 2018 ،NRCب).
وأشارت التقارير إىل أن املخاوف من االنتهاكات غري املقصودة لهذه املتطلبات القانونية لها «وقع مروع»،
مام يثبط الربامج يف املناطق الخاضعة لسيطرة الجامعات املدرجة يف قامئة اإلرهابيني (Burinske and
2017 ،Modirzadeh؛ 2013 ،Mackintosh and Duplat؛  .)2016 ،Haverوتب ّنت بعض املنظامت
اإلنسانية «قيودا ذاتية بشأن األماكن التي تعمل فيها ملنع أي انتهاكات محتملة لقوانني مكافحة اإلرهاب»
( .)2017 ،Svoboda and Haddadوقد لوحظت آثار هذه القوانني عىل العمليات يف أفغانستان ومايل
والصومال والعراق وسوريا واألرايض الفلسطينية املحتلة ،من جملة عمليات (،Jackson and Zyck
 .)2017وإن األثر املحتمل لهذا املوقف إن ُطبق عىل نطاق واسع نسبياً ،هو عدم حصول املجتمعات
املحلية التي تعيش يف املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املدرجة يف قامئة اإلرهابيني عىل املساعدة التي
تحتاجها ( 2018 ،NRCب).
الح ّد من املخاطر املرصفية
ميثّل استخدام األنظمة املرصفية تحد ًيا بصفة خاصة يف السياقات املتعلقة بالجامعات املدرجة يف قامئة
اإلرهابيني .وقامت املصارف الدولية بتجميد أو تأخري تحويل األموال أو إغالق حسابات املنظامت الدولية
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اإلنسانية ،مام أث ّر يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية .فقد ب ّينت األبحاث يف اليمن وسوريا والصومال واألرايض
الفلسطينية املحتلة ،عىل سبيل املثال ،أن الح ّد من املخاطر املرصفية (إغالق الحسابات املرصفية أو منع
التحويالت إىل العمالء الذين ُيعتربون ُعرضة لخطر متويل اإلرهاب أو غسل األموال) مل يطرح مشاكل عىل
قطاع األعامل فحسب ،حيث أثر يف االقتصاد وقلل من إمكانيات إعادة البناء بعد النزاع ،بل أخر أيضا بشكل
كبري التحويالت من املنظامت اإلنسانية التي تتخذ من أوروبا والواليات املتحدة مقراً لها ،إىل املنظامت اليمنية
العاملة يف تقديم املساعدات اإلنسانية الحيوية للسكان املحتاجني ومنعها .وال يؤدي ذلك إىل التأخر يف تقديم
املساعدة ودفع مرتبات املوظفني فحسب ،وإمنا يح ّد أيضاً من توافر املساعدة النقدية التي تع ّد أداة رئيسية
يف سياق يتسم بقدر كبري من انعدام األمن وصعوبة الوصول إىل املنكوبني (El Taraboulsi-McCarthy and
.)2018 ،Cimatti
لذا ،تضطر املنظامت اإلنسانية إىل استخدام طرق بديلة أقل أمانًا ،مثل نقل مبالغ نقدية ضخمة عرب الحدود
(2017 ،Burinske and Modarizadeh؛  2018 ،NRCب)ّ .
مم يزيد من مخاطر العمل يف مواقع معينة،
ويثري القلق بشأن الشفافية واملساءلة ،وميكن أن يؤدي إىل تأخري كبري يف وضع الربامج .ويشري املجلس الرنويجي
لالجئني إىل أن «املصارف سوف متيل عىل املنظامت اإلنسانية املواقع التي ميكن أن تعمل فيها ،ما مل يتم إيجاد
حل لهذه املشكلة» ( 2018 ،NRCب).

2-3-3

الحلول الناشئة :محاوالت ملعالجة الحواجز اإلدارية والقانونية
صياغة أطر تنظيمية أوضح
من زاوية منهجية ووقائية ،ميكن أن تساعد الجهود املبذولة لوضع قوانني محلية تتوافق مع إرشادات التسهيل
املحيل للمساعدات الدولية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ واملساعدات األولية لالنتعاش وتنظيمها (إرشادات
االستجابة للكوارث) («القانون الدويل ملواجهة الكوارث(/إرشادات املساعدات الدولية)») إىل ح ّد ما يف
التخفيف من العراقيل البريوقراطية املحتملة ،وتشجيع استجابة أكرث تنسيقاً وكفاءة .ومنذ اعتامد إرشادات
االستجابة للكوارث يف عام  ،2007تم االتفاق عىل أكرث من  30من القوانني والقواعد واإلجراءات الوطنية
لتجنب املشاكل التنظيمية يف حاالت الكوارث ،وتسهيل تقديم املساعدات الدولية بعد الكوارث (االتحاد
الدويل 2017 ،ب).
فعىل سبيل املثال ،خالل الزلزال الذي أصاب إكوادور يف  ،2017س ّهل العمل الذي قام به الصليب األحمر
اإلكوادوري والسلطات الوطنية لتقييم وضامن استعداد البلد وفقا إلرشادات االستجابة للكوارث ،منح األولوية
لهبوط الطائرات التي تنقل املساعدات اإلنسانية من قبل مدير الطريان املدين .كام أتاح التعجيل باعتامد
قوانني تسمح ملنظامت غري حكومية دولية إنسانية مختارة مل تكن مسجلة يف السابق يف إكوادور بالعمل
وتقديم املساعدة اإلنسانية أثناء االستجابة (االتحاد الدويل 2017 ،ب).
وقد ُس ّجل نجاح محدود يف مجال الدعوة إىل الحفاظ عىل مجال لتقديم املساعدة بشكل محايد .ومن األمثلة
عىل ذلك االتفاق العاملي بشأن الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،الذي ال يزال يف صيغة مسو ّدة يف وقت كتابة
هذا التقرير ،والذي يتضمن التزامات (غري ملزمة) من جانب الدول لضامن عدم تجريم املساعدة اإلنسانية
املبنية عىل مبادئ.
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إدارة املخاطر التنظيمية ومتطلبات الرشاكة مع الجهات املانحة
توظف املنظامت ذات اإلمكانات الكافية جهودا مهمة يف ضامن املساءلة وإدارة املخاطر القانونية وغريها من
املخاطر بتعيني موظفني مختصني برصد مدى االمتثال للقوانني وموظفني معنيني مبراقبة تدقيق الحسابات،
وتدريب املوظفني بانتظام ،ووضع سياسات جديدة وتنفيذها .وبطبيعة الحال ،وكام سبق ذكره ،قد يكون
تحقيق ذلك أصعب بالنسبة إىل املنظامت الصغرى واألطراف الفاعلة املحلية ذات التغطية املنخفضة للتكاليف
العامة والتكاليف األساسية.
ومن شأن اعتامد الجهات املانحة نفس املطالب أن يساعد كثريا يف تيسري هذه املهمة .ولذلك اقرتح بعض
أعضاء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت عىل الجهات املانحة أن تعتمد (أو تع ّدل بشكل جامعي) سياسات
مشرتكة حول قضايا النزاهة واملساءلة ،بدالً من أن تضع كل منها مطالب خاصة بها .ومن أمثلة ذلك األحكام
املتعلقة مبنع االستغالل واالنتهاك الجنسيني املوضحة يف املعيار اإلنساين األسايس.
هناك أيضً ا مبادرات لتخفيف العراقيل التي تعوق تقاسم املخاطر عرب مستويات سلسلة متويل العمل اإلنساين.
منوذجا ملعالجة هذه املشكلة باستخدام منظمة غري حكومية وطنية للتمويل
وقد َوضَ ع صندوق بدء العمل
ً
العابر  ،NGO pass-through windowيهدف إىل تحفيز أعضاء شبكة بدء العمل عىل «توفري خدمة إلدارة
املخاطر نيابة عن املنظامت غري الحكومية املحلية ،مع خيار تقديم خدمات التوجيه والدعم وفقا لتقدير
املنظامت غري الحكومية املحلية ويح ّد األعضاء من املخاطر بإبرام اتفاقات للتعاقد من الباطن .فب ُوجود نسبة
كبرية من العالقات القامئة تتسم مبا فيه الكفاية من خربة وثقة ،لن يكون عىل املنظامت الدولية غري الحكومية
توخّ ي املزيد من الحرص الواجب» (.)2017 ،Patel and Van Brabant
تعزيز نهج ملكافحة اإلرهاب ال يقوّض املساعدة اإلنسانية املبنية عىل مبادئ
تُبذل جهود مختلفة لتوعية املانحني بأكرث اآلثار تعقيداً التي قد تنجم عن مختلف سياسات الجهات املانحة
وتق ّوض املساعدة غري املتحيزة ،خاصة تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،ولقيت هذه الجهود نجاحاً متفاوتاً.
فعىل سبيل املثال ،كثرياً ما ُيثار مفهوم «اإلعفاءات ألسباب إنسانية» يف القوانني املتع ّلقة بتمويل اإلرهاب
ون ُُظم الجزاءات .وقد أدرجت هذه العبارة يف قرارات مجلس األمن باألمم املتحدة املتعلقة بالجزاءات ،كام هو
الحال يف نظام الجزاءات املتع ّلق بالصومال وإريرتيا املنشأ مبوجب القرار  )2010( 1916الذي ينص عىل أنّ
«دفع األموال أو توفري األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى الالزمة لضامن إيصال املساعدة اإلنسانية
التي تشتد الحاجة إليها يف الصومال ،يف الوقت املناسب ،لن يؤ ّدي إىل تجميد األصول» .وباملثل ،يستثني األمر
التوجيهي لالتحاد األورويب بشأن مكافحة اإلرهاب من نطاقه األنشطة اإلنسانية التي تقدمها منظامت إنسانية
غري متحيزة يعرتف بها القانون الدويل» (األمني العام لألمم املتحدة.)2018 ،
سن قوانني جديدة تتناول «اإلعفاءات
وعىل الصعيد الوطني ،سعت بعض املبادرات الهادفة إىل الدعوة إىل ّ
ألسباب إنسانية» يف قوانني مكافحة اإلرهاب األمريكية ،مبا يتجاوز اإلعفاء الحايل الذي يقترص عىل األدوية
واملواد الدينية (.)2016 ،King et al
كام كان هناك تعاون مستمر مع املانحني لتوضيح التزامات املنظامت اإلنسانية وزيادة الدعم للمنظامت من
أجل فهم وإدارة هذه االلتزامات القانونية ،مبا يف ذلك مجموعة أدوات إدارة املخاطر التي أعدها املجلس
الرنويجي لالجئني بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

 4-3ما ميكن تحقيقه :االستنتاجات والتوصيات
تُعد التحديات اللوجستية املوصوفة يف هذا الفصل – ومنها ال ُبعد وفجوات النقل والبيئات القاسية  -مثبطة،
وستظل كذلك ،بالنسبة للقطاع اإلنساين الذي يعمل فوق طاقته بكثري أص ًال .وإىل حد ما ،قد يكون من األصعب
معالجة الحواجز من صنع اإلنسان التي ترتاوح بني العنف املتعمد ضد عامل اإلغاثة ،ونقص االستثامر يف البنية
التحتية يف املجتمعات املهمشة والفقرية ،وبيئات تنظيمية تقييدية .وكثرياً ما تكون هذه الصعوبات انطالقا من
أعراض الفشل السيايس األوسع نطاقا  -كالفشل يف ّ
حل النزاعات ،ومرورا بتقييد الح ِّيز املتاح للمجتمع املدين
للتعبري ،وانتها ًء بنقص االستثامر يف البنية التحية يف املجتمعات املهمشة والفقرية.
وبينام ال ميكن الوصول إىل جميع األشخاص وإزالة مثل هذه العقبات متاماً بدون حلول سياسية إلقامة السالم
وتحقيق االحتواء االجتامعي ،ميكن للمنظامت اإلنسانية والجهات املانحة اتخاذ بعض التدابري العملية لتيسري
الوصول إىل املحتاجني .وتشمل هذه التدابري االستثامر يف القدرات املحلية ،ومعالجة الحواجز اإلدارية ،وإزالة
الحواجز والعوائق التي متنع الجهات املانحة من العمل يف املناطق التي يصعب الوصول إليها ،وتحديد
األولويات ،والتشجيع عىل تحسني التغطية يف املجتمعات املحلية التي يصعب الوصول إليها.
ُيبذل حالياً العديد من الجهود املتضافرة واإلبداعية ،وتوجد إرشادات واتفاقات .فقد اتفقت الدول وعنارص
اللجنة الدولية للصليب األحمر يف عام  2011عىل «إزالة الحواجز اإلدارية التي تعيق تقديم املساعدات
سن ترشيعات محلية (اللجنة الدولية
اإلنسانية برسعة لضحايا النزاعات املسلحة» ،مبا يف ذلك من خالل ّ
للصليب األحمر 2011 ،ب) .وقد ُسجلت تطورات هامة القوانني والسياسات لتنفيذ إرشادات االستجابة
للكوارث ،لكن ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به.

1-4-3

االستثامر يف دعم إمكانيات الوصول إىل أشد األشخاص ضعفاً
−

يجب عىل الجهات املانحة واملنظامت اإلنسانية الدولية مراجعة سياسات ومامرسات التمويل التي ميكن أن
تثبط بلوغ السكان الذين يصعب الوصول إليهم.
قد ُيفيض تخصيص األموال ألغراض محددة ووضع ُأ ُطر للعمل املبني عىل النتائج إىل الح ّد من تلبية االحتياجات
واألولويات املتغرية عىل أرض الواقع .وينبغي اعتبار املبادرات التي تدعم حضور العاملني يف مجال املساعدة يف
ظروف صعبة  -مثل االستثامر يف القدرات املتعلقة بإدارة األمن والنقل واالتصاالت والحضور وتأمني املوظفني –
مسألة أساسية مليزانيات املشاريع ،النفقات العامة التي ال ميكن االستغناء عنها ،ومتويلها مبرونة.
كام ال ينبغي ألطر اإلبالغ أن تعيق أو تُص ّعب محاوالت الوصول إىل السكان الذين يصعب الوصول إليهم –
واالعرتاف مث ًال بأنه ميكن الوصول إىل عدد أقل من الناس مقابل الدوالر الواحد يف مثل هذه السياقات ،واعتامد
مؤرشات أداء واقعية وقابلة للتكييف.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن تُجهر املنظامت اإلنسانية مبزيد من القوة والرصاحة بآثار قوانني املانحني
وسياساتهم ،وأن تقدِم بشكل أكرث عىل العمل معا عىل إيجاد حلول تستجيب لشواغل املانحني األساسية.

−

ينبغي للامنحني النظر يف توفري متويل ُيشجع برامج املساعدة التي تغطي أشد الناس احتياجاً ،حتى لو كانوا
يف مناطق يصعب الوصول إليها ،مثل تلك التي ُت َق َّدم برعاية بعض الصناديق املشرتكة .عىل سبيل املثال،
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يف عام  ،2017قام الصندوق املشرتك لألنشطة اإلنسانية ألفغانستان -يف إطار الصناديق القطرية املشرتكة
التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية -بتخصيص املوارد الالزمة لتقييم وتحديد الخدمات األساسية
يف املحافظات التي يصعب الوصول إليها ،ثم قدم املساعدة يف املناطق التي اع ُترب أن لها أشد االحتياجات
إلحاحا .وتدعم مثل هذه املبادرات املبدأ اإلنساين املتمثل يف تقديم املعونة عىل أساس الحاجة،
اإلنسانية
ً
حيثام وجدت ،بدالً من استهداف األشخاص يف املناطق األقل خطورة والتي يسهل الوصول إليها.

2-4-3

3-4-3

ضامن تيسري النظم القانونية إمكانية الوصول إىل املعوزين بد ًال من إعاقتها
−

ينبغي للحكومات واملؤسسات املالية إعادة النظر يف القوانني الحالية ملكافحة اإلرهاب وتطبيقها يف حاالت
األزمات اإلنسانية .تُبذل جهود متنوعة للتخفيف من اآلثار السلبية التي تنجم عن سياسات الجهات املانحة
والتي تق ّوض املساعدة غري املتحيزة ،خاصة تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،وال ب ّد لهذه الجهود أن تستم ّر.
فمث ًال يستثني األمر التوجيهي لالتحاد األورويب بشأن مكافحة اإلرهاب من نطاقه األنشطة اإلنسانية التي
تقدمها منظامت إنسانية غري متحيزة يعرتف بها القانون الدويل» (األمني العام لألمم املتحدة .)2018 ،وينبغي
للمؤسسات املالية والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين والدوائر الحكومية ذات الصلة العمل م ًعا لتحديد سبل
الح ّد من آثار سياسات إزالة املخاطر املرصفية يف حاالت األزمات اإلنسانية.

−

ينبغي للحكومات مراجعة األطر القانونية واإلدارية إلزالة أنواع الحواجز التي تعوق تقديم الخدمات يف
املناطق التي يصعب الوصول إليها .ميكن ألطر قانونية وإدارية وطنية جيدة التصميم أن تقلل يف الوقت
نفسه من الحواجز غري الرضورية أمام اإلغاثة الوافدة ،وأن تضمن قيادة املسؤولني املحليني ألنشطة التنسيق
العام للمعونة .إن التجارب اإليجابية يف دول مثل إندونيسيا والفلبني وإكوادور تؤثر إيجا ًبا عىل الدول األخرى
يف اتخاذ خطوات اإلصالح الالزمة .وقد نشطت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر يف أكرث
لكن تحقيق مثل هذه اإلصالحات يف جميع البلدان يستغرق وقتاً
من  100بلد لدعم سلطاتها بهذه الطريقةّ .
طوي ًال ويتطلب صربا وتشجيعا مستمرا من القطاع اإلنساين.

تحديد أولويات الربامج والحضور بنا ًء عىل الحاجة
−

يتعني عىل املنظامت اإلنسانية أن تعمل معاً لضامن توفري معلومات دقيقة وحديثة عن الحضور والقدرات،
وتغطية االحتياجات والثغرات والقيود املحددة املفروضة عىل إمكانيات الوصول .وينبغي أن يتضمن التحليل
إسهامات املجتمعات املحلية فيام يتعلق بحضور مقدمي املساعدة العاملني وما إذا كانت قد متت تلبية
احتياجاتهم .وينبغي أيضا أن يش ّكل تحديد قدرات املجتمع املحيل جزءا من هذه العملية ،وأ ّال تقترص عىل
املستجيبني الذين يدعمهم التمويل الدويل.

−

يتعني عىل املنظامت اإلنسانية والجهات املانحة إيالء األولوية لس ّد الثغرات يف تقديم املساعدة للمجتمعات
املحلية ا ُمله َملة والتي يصعب الوصول إليها أكرث من غريها .ويتطلب ذلك تحديد أهداف بشأن إمكانية
الوصول إىل األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم وإعادة تقييم الربامج باستمرار يف املناطق التي يصعب
الوصول إليها ،باإلضافة إىل إجراء تحليل واضح لالحتياجات والثغرات.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

−

يجب عىل املنظامت الدولية االستثامر يف األشخاص األكرث قدرة عىل الحضور وتقديم الخدمات يف املناطق
التي يصعب الوصول إليها ،مبا يف ذلك الجهات الفاعلة املحلية واملجتمعات املحلية نفسها .وقد التزمت
الجهات املانحة والوكاالت اإلنسانية الرئيسية فع ًال بزيادة استثامراتها يف القدرات املحلية زيادة كبرية وأبرزها
يف «الصفقة الكربى لسنة  .»2016و ُيعد الوفاء بهذا االلتزام أساسيا لتوسيع نطاق اإلغاثة يف املناطق التي
يصعب الوصول إليها ،ال سيام يف أوقات األزمات .ويقتيض ذلك تحديد القدرات املوجودة ،واالستثامر املبكر
يف القدرات املحلية املستدامة ،وتقديم دعم أفضل للرشكاء الوطنيني الذين لديهم وجود محيل قبل نشوب
األزمات .وميكن ،بل ينبغي أن نتوقع أن يكون لدى املستجيبني املحليني ،مثلهم مثل جميع العاملني اإلنسانيني،
إجراءات مناسبة للحامية واملحاسبة ،لكن يجب أن تكون هذه املتطلبات واقعية وأن تتناسب مع املخاطر
الحقيقية (مقابل املخاطر املتوقعة) .إن دعم املنظامت املحلية ليك تكون قادرة عىل تلبية متطلبات الجهات
املانحة والحصول عىل موافقة مسبقة من الرشكاء ،حيثام أمكن ،يعني أيضً ا أنه ميكنهم الحصول عىل التمويل
والتوسع برسعة أكرب يف حالة األزمات.

−

ينبغي للمنظامت الدولية أن تنظر إىل مسؤولياتها عىل أنها تتجاوز نطاق موظفيها لتشمل رشكائها املحليني
والوطنيني .ويتطلب ذلك االستثامر يف املجاالت التي حددها الرشكاء املحليون مبا يف ذلك التدريب عىل
التفاوض املتخصص؛ وإدارة األمن؛ وتنفيذ نظم وإجراءات األمن ،ووسائل النقل واالتصاالت والحضور؛ وتأمني
املوظفني .ويجب إيجاد الحلول ،إما من خالل نهج أكرث سخا ًء بشأن النفقات العامة أو التمويل املخصص
للتدابري األمنية.
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بنغالديش2018 ،
جولة صباحية وسط ضباب دخان النريان يف مخيم
 ،Kutupalong، Cox's Bazarبنغالديش .إن
األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون صعوبات هائلة
يف املخيامت.
©  /Antony Balmainالصليب األحمر األسرتايل
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 -4املستبعدون :املسنون واملعوقون
مبدأ اإلنسانية -جوهر العمل اإلنساين وأول املبادئ اإلنسانية -واجب منع املعاناة اإلنسانية حيثام
وجدت والتخفيف منها 1.كام أن مبدأ الحياد مينح األولوية للمساعدات اإلنسانية وفقاً لالحتياجات
وبغض النظر عن عوامل أخرى مثل الجنسية أو العرق أو االنتامء السيايس أو الطبقي .والتقاعس عن
توفري املساعدات اإلنسانية وإتاحتها ملن هم يف أشد الحاجة إليها ال يخل بااللتزام باملبادئ اإلنسانية فحسب
بل يزيد أيضاً من ضعف هؤالء املحتاجني -مام يجعلهم أكرث فقراً وأكرث عرضة للمخاطر يف مواجهة الصدمات
يف املستقبل بل وأكرث تخلفاً عن الركب لذلك يركز هذا الفصل عىل األشخاص الذين ال يتلقون املساعدات
اإلنسانية األساسية بسبب غياب الجهات الفاعلة اإلنسانية (املحلية أو الوطنية أو الدولية) أو لعجزها عن
تقديم املساعدة املناسبة يف األماكن التي يقيمون فيها .وميكن اعتبار هذه املجتمعات املحلية «معزولة» أو
«يصعب الوصول إليها».

ُييل

واألشخاص األكرث تعرضاً لخطر مواجهة آثار األزمات ال يحصلون دوماً عىل املساعدات واملعلومات التي
يحتاجونها بالطريقة التي تلبي احتياجاتهم .ويف بعض الحاالت ،قد ال يتيرس للناس الحصول عىل املساعدات
بسبب التعقد الشديد للعمل اإلنساين وفوضوية بيئات العمل خالل الكوارث والنزاعات .ويضاف إىل ذلك،
العوامل التقنية التي متنع بعض األشخاص من الحصول عىل املساعدات اإلنسانية الكافية .ومن ذلك مث ًال ،عدم
توفر بيانات أساسية جيدة عن مختلف احتياجات وقدرات األشخاص املتأثرين بإحدى حاالت الطوارئ ،أو قلة
وعي املوظفني واملتطوعني وقدرتهم املحدودة عىل االستجابة الحتياجات فئات معينة.
وقد ال تصل حتى أبسط املعلومات املتعلقة باملساعدات اإلنسانية املتاحة وكيفية الحصول عليها إىل َمن
ُهم يف أمس الحاجة لها حني تكون املعلومات غري مك ّيفة مع احتياجات مختلف الفئات .وقد تشمل هذه
الفئات أقليات لغوية ،وأشخاصاً ذوي مستوى منخفض من حيث اإلملام بالقراءة والكتابة ،وأشخاصاً أقل قدرة
عىل استخدام مختلف أشكال االتصاالت أو رمبا أقل دراية بالتكنولوجيا .أما األشخاص الذين يقل احتامل
تركهم منازلهم -املعوقون واملسنون وذوو املسؤوليات األرسية والنساء اللوايت ال يستطعن ترك منازلهن غري
مصحوبات ألسباب ثقافية -فيحتاجون إىل الحصول عىل املعلومات واملساعدات بطرق مختلفة.
وهناك العديد من الفئات األخرى التي ميكن أن تقع ضمن «فئة املنسيني» ،مبن فيهم األشخاص األميون أو غري
امللمني بدرجة كبرية بالقراءة والكتابة ،واألشخاص الذين ال يتحدثون اللغة السائدة ،واألشخاص الذين ال تتوفر
لهم إمكانية استخدام مختلف أشكال وسائط اإلعالم واإلنرتنت ،أو األشخاص غري امللمني بالتكنولوجيات
الجديدة .ولتوضيح بعض العوائق التي تحول دون أن يغطي العمل اإلنساين الجميع ،باإلضافة إىل الجهود
املبذولة حالياً للتغلب عىل هذه العوائق ،ينظر هذا الفصل بوجه خاص يف فئتني من األشخاص الذين كثريا
ما ُيهملهم التخطيط للكوارث والتصدي لها واالنتعاش منها ،وهم املسنون واملعوقون .ومتثل هاتان الفئتان
1

املبادئ اإلنسانية مستمدة من املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،التي أعلنها املؤمتر الدويل
العرشون لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر يف فيينا يف عام ( 1965انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر.)1979 ،
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نسبة كبرية ومتنامية من السكان يف ظروف األزمات؛ وتسلط البحوث الضوء عىل األثر غري املتناسب الذي ميكن
أن تحدثه األزمات فيهم ،وكذلك تهميشهم بشكل متكرر يف عمليات التصدي لحاالت الطوارئ.
وتغطية هاتني الفئتني معاً ال تعني مع ذلك أنهام متطابقتان .فرغم وجود بعض التداخل فيام بينهام ،فإن
هناك أيضاً ما مييز كال منهام عن األخرى بطرق مختلفة .كام أن كل فئة ليست متجانسة يف حد ذاتها،
فباإلضافة إىل االختالفات الفردية والسياقية ،هناك أنواع ومستويات مختلفة من اإلعاقة مث ًال ،واختالفات كبرية
فيام بني املجموعات الفرعية داخل الفئة العمرية التي تتجاوز الستني عاماً.
وبينام يركز هذا الفصل عىل األشخاص املسنني واملعوقني ألغراض التوضيح ،فإنه يسعى إىل استخالص استنتاجات
أشمل بشأن التقدم املحرز ،إن وجد ،يف تعزيز حصول األشخاص املنسيني عىل املساعدات ،ويسعى إىل معرفة
ما إذا كانت العوائق أمام جعل االستجابة اإلنسانية أكرث شموالً لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ما تزال
قامئة ،ويبحث يف املامرسات الجيدة املتاحة لضامن متكني الفئات املهمشة بوجه عام من املشاركة الكاملة يف
العمل اإلنساين الشامل واالستفادة منه.

 1-4كيف يتأثر املسنون واملعوقون بالكوارث؟
املسنون واملعوقون ليسوا معرضني للكوارث بطبيعتهم .ففي كال الفئتني مجموعة من مستويات الضعف
ومجموعة من مستويات القدرات .وهناك بالفعل دالئل كثرية عىل أن املسنني واملعوقني يشكلون مورداً مه ًام
ألرسهم ومجتمعاتهم ،ال سيام يف أوقات األزمات( .االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
2007؛ منظمة الصحة العاملية 2008؛ 2005 ،Wells؛  .)2011 ،Williamsغري أن هناك بعض العوامل املقرتنة
بالشيخوخة واإلعاقة التي ميكن أن تؤدي إىل زيادة التعرض آلثار الكوارث وغريها من األزمات .فالقدرة
املحدودة عىل الحركة وقلة فرص العمل والحاالت الصحية املزمنة والتمييز وغري ذلك من العوامل ميكن أن
تجعل املسنني واملعوقني أكرث عرضة للخطر خالل أوقات األزمات.
اإلطار 1-4

تعاريف
تعرف الأمم املتحدة ال�شخ�ص امل�سن ب�أنه �شخ�ص يزيد عمره عن  60عاماً؛ وت�شري عبارة «الطاعن يف ال�سن»
عادة �إىل من تزيد �أعمارهم عن  80عاماً .)2005 ،Wells( .وي�ستخدم نف�س التعريف هنا ،مع االعرتاف �أي�ضاً
ب�أن هناك جوانب اجتماعية ثقافية لل�شيخوخة متيل التعاريف ال�صارمة �إىل جتاهلها ،مثل املكانة يف الأ�سرة
واملظهر اخلارجي واحلالة ال�صحية.
وميكن االطالع على التعريف املقبول على نطاق �أو�سع و�أكرث �شيوعاً للإعاقة يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (الأمم املتحدة  2.)2006وفيما يتعلق بالعمل الإن�ساينُ ،ي�ستخدم نف�س التعريف
تقريباً يف ميثاق �إدماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الإن�ساين ،الذي �أطلق يف م�ؤمتر القمة العاملي للعمل
الإن�ساين يف عام  ،2016والذي ي�شري �إىل�«:أن م�صطلح «الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» ي�شمل كل من يعانون من
2

تعرف االتفاقية املعوقني عىل النحو اآليت« :كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد
متنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين».
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عاهات طويلة الأجل بدنية �أو نف�سية اجتماعية �أو ذهنية �أو ح�سية ،قد متنعهم لدى تعاملهم مع خمتلف
العوائق من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف الربامج الإن�سانية ،واال�ستفادة منها ».وي�ؤكد هذا التعريف
على �أن الإعاقة لي�ست خا�صية �شخ�صية فقط ،بل �إنها تتعلق بالتفاعل بني ال�شخ�ص وبيئته ،مما قد ي�ضع
عوائق �أمام م�شاركته واحتوائه .وت�ستند الإ�شارة �إىل املعوقني يف هذا الف�صل �إىل هذا التعريف.

1-1-4

ما هو عدد األشخاص املترضرين؟
إن عدد املسنني يف العامل يتزايد برسعة .ويف عام  ،2017بلغ عدد األشخاص الذين تتجاوز أعامرهم  60عاماً
نحو  600مليون شخص ،أي نحو  %8من سكان العامل .وبحلول عام  ،2100يتوقع أن يزيد العدد إىل  2.5بليون
شخص ،أي ما ميثل  %22من عدد سكان العامل املتوقع.
ووفقاً للبيانات املتاحة ،تقل نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعامرهم  60عاماً يف البلدان الضعيفة بيئياً والهشة
سياسياً مقارنة بباقي العامل 3.وتشري التوقعات إىل أن الفارق بني تلك البلدان سيتضاءل .ففي عام  ،2015قدر
عدد األشخاص الذين تتجاوز أعامرهم  60عاماً بنحو  68مليون شخص يف البلدان الضعيفة بيئياً والهشة
سياسياً ،مبا ميثل  %3.5من إجاميل السكان .ويتوقع ارتفاع هذا العدد إىل  917مليون بحلول عام  ،2100حيث
يتوقع أن ميثل األشخاص الذين تتجاوز أعامرهم  60عاماً  %16.5من إجاميل السكان يف تلك البلدان( .انظر
الشكل .)1-4
وليست أسباب تضاؤل هذا الفارق واضح ًة للوهلة األوىل .وقد تكون أحد األسباب هي تزايد حدوث
الكوارث يف البلدان ذات الدخل املتوسط حيث يكون متوسط العمر املتوقع مرتفعاً يف العادة (HelpAge
 .)2016 ،Internationalوأيا كان السبب ،فإن االتجاه املتوقع له آثار كبرية عىل من يخططون للكوارث
ويتصدون لها ،خاصة وأن من املتوقع زيادة تواتر الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية ،وبالنظر إىل الطابع
الطويل األمد للنزاعات الحالية يف العامل.

3

تستخدم يف مختلف أجزاء التحليل الذي يقدمه هذا التقرير ،قامئة بالبلدان التي تعترب ضعيفة بيئياً بشكل خاص .وهي تعرف
باستخدام مجموعة بيانات مؤرش  INFORMإلدارة املخاطر ،وهي تلك التي تسجل درجات أعىل من حد معني وفقاً ملعيارين
وهام« :درجة عدم القدرة عىل املواجهة (متوسطة أو مرتفعة أو مرتفعة للغاية) ودرجة املخاطر الطبيعية (مرتفعة أو مرتفعة
للغاية) .وتعرف البلدان الهشة سياسياً يف تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،املعنون «States of Fragility
 »2016بأنها «الدول واالقتصادات الهشة».
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الشكل  1-4أعامر األشخاص الذين يعيشون يف بلدان ضعيفة من الناحية البيئة وهشة سياسياً،
خالل الفرتة 2100-2000
6
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مالحظة :تستخدم توقعات دميغرافية متوسطة
املصدر :استناداً إىل شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة
(ديسا) ،ومؤرش  INFORMإلدارة املخاطر لعام  ،2018وتقرير منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،املعنون «.»2016 States of Fragility

وتشري البيانات إىل أن بليون شخص يف العامل يعانون من شكل من أشكال اإلعاقة -أي أقل قلي ًال من  %14من سكان
العامل 4.ويشمل هذا املجموع بالطبع أوجه تباين كبرية من حيث نوع اإلعاقة وحدتها .وترتفع نسبة األشخاص
املعوقني يف البلدان الضعيفة بيئياً ،حيث تقدر نسبتهم بأقل قلي ًال من  177( %17مليون شخص).
لكن هناك ثغرات كبرية يف البيانات ،ومن املحتمل أن يكون عدد املعوقني ونسبتهم أكرب بكثري ،سواء من
حيث تعداد األشخاص الذين كانون يعانون يف األصل من إعاقة أو األشخاص الذين يعانون من إعاقات جديدة
سببتها األزمات .ويف البلدان التي أجرت دراسات استقصائية حول اإلعاقة ،تتوفر بيانات ،لكنها قد تكون قدمية
ومن الصعب مقارنة األرقام بسبب اختالف التعاريف واملنهجيات املستخدمة .لكن نظرة خاطفة إىل بيانات
تبي قيمتها مقارنة مع عمليات جمع البيانات عىل املستوى الوطني
الدراسات االستقصائية املتعلقة باإلعاقةّ ،
األعم .وتشري بيانات عن  31بلداً تستخدم بيانات التعداد الوطني (لسنوات مختلفة) إىل أن نسبة انتشار
4

تستند األرقام إىل مجموعة من املصادر الوطنية والدولية ومنها :ملحة عن اإلعاقة للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية
آلسيا واملحيط الهادئ ( ،)2017والتقرير العاملي حول اإلعاقة لعام  2011الصادر عن منظمة الصحة العاملية ،ومستودع
الدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية ،والدراسة االستقصائية الصحية األوروبية عن طريق املقابالت ،الصادرة عن
املكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب ،وبرنامج تعداد السكان واملساكن لعام  2010يف بربادوس ،وبرنامج تعداد السكان لعام
 2010يف الربازيل ،والدراسة االستقصائية الكندية عن اإلعاقة لعام  ،2012والدراسة القومية عن اإلعاقة لعام  2016يف
غواتيامال ،وإحصاءات اإلعاقة لعام  2017الصادرة عن مكتب إحصاء تعداد السكان بالواليات املتحدة األمريكية ،والدراسة
االستقصائية عن رصد الظروف املعيشية لعام  2006يف زامبيا ،وشعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم
املتحدة (ديسا) .وقد تتضمن مختلف املصادر أنواعاً ودرجات مختلفة لإلعاقة.
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اإلعاقة تقدر بنسبة  .%3ويرتفع معدل اإلعاقة يف هذه البلدان ذاتها مجتمعة إىل أكرث من  %21باستخدام
البيانات الصادرة عن املسح الصحي العاملي للفرتة  ،2004-2002حيث تم جمعها باستخدام مجموعة من أكرث
األسئلة تحديداً وتفصي ًال بشأن اإلعاقة (منظمة الصحة العاملية.)2004 ،
والعديد من األشخاص الذين يصنفون كمعوقني هم أيضاً من املسنني .ومع استمرار تزايد أعداد املسنني ،ستؤثر
املشكالت الصحية املرتبطة بالسن التي تصيب وظائف النظر والسمع والحركة والقدرات العقلية ،بالتأكيد،
تأثرياً كبرياً يف مدى انتشار اإلعاقة .ويبني الشكل  2-4النسبة املرتفعة بالفعل للمعوقني (مبا يف ذلك من يعانون
من إعاقة شديدة) 5يف أكرب الفئات العمرية سناً مقارنة مع الفئات العمرية الشابة.

الشكل  2-4الرتابط بني املسنني واملعوقني2004-2002 ،
%100
%90
%80
نصيب الفئة السكانية

%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

49–18

بدون إعاقة
إعاقة
إعاقة شديدة

5

59–50

+60

مالحظات :تحدد اإلعاقة واإلعاقة الشديدة بدرجة  +40و+50
عىل التوايل يف نظرية الرد عىل البنود.
املصدر :اإلضافة التقنية ملنظمة الصحة العاملية (.)2011

يحيل تعريف «اإلعاقة الشديدة» الذي يرد يف التقرير العاملي حول اإلعاقة لعام  2011الصادر عن منظمة الصحة العاملية إىل
دراسة عبء املرض العاملي وهو يحدد أن هذه اإلعاقة تعادل اإلعاقة الناجمة عن أمراض مثل الشلل الرباعي أو االكتئاب
الشديد أو العمى.
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كيف يتعرض الناس للكوارث ويتأثرون بها؟
ال تشكل الشيخوخة وال اإلعاقة عام ًال محدداً قامئاً بذاته للضعف .فالضعف يف حاالت الطوارئ ميكن أن ينجم
عن الجمع بني الشيخوخة أو اإلعاقة وعوامل أخرى ،مثل نوع الجنس أو العرق أو اإلقصاء االجتامعي .ويشكل
الفقر عام ًال أساسياً يف تحديد قابلية التعرض ألثر الكوارث .وتشري البحوث إىل أن املسنني واملعوقني أكرث عرضة
للمعاناة من الفقر من أقرانهم األصغر سناً وغري املعوقني .وميكن أن يكون ذلك بسبب احتياجاتهم الخاصة مثل
االحتياجات املتعلقة بالرعاية الصحية ونفقاتها ( 2018 ،HelpAge Internationalالرابطة الدولية ملساعدة
املسنني ،)2018 ،وكذلك العوائق املوجودة يف بيئتهم التي متنعهم من الحصول عىل الخدمات والفرص الرئيسية
مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل والعدالة والدعم االجتامعي (2015 ،DFID؛ HelpAge International
2012 ،and Handicap International؛  2015 ،Rohwerderإدارة التنمية الدولية 2015 ،والرابطة الدولية
ملساعدة املسنني واملنظمة الدولية للمعوقني  ،2012و .)2015 Rohwerderويعزز ذلك ويزيد من ضعف
املسنني واملعوقني يف أوقات األزمات ،حيث ال تتاح لهم سوى موارد قليلة لتحمل الصدمات والتعايف منها،
تبي البيانات وجود عالقة بني الفقر واإلعاقة يف سياق ترتفع فيه درجة
مام يفاقم من فقرهم .ويف بنغالديشّ ،
قابلية التعرض للمخاطر الطبيعية ،ومنها الفيضانات واألعاصري االستوائية وهبوب العواصف وحاالت الجفاف.
وحني تقرتن هذه املخاطر بكثافة سكانية مرتفعة للغاية ،تجعل العديد من األشخاص يف بنغالديش عرضة
آلثار الكوارث التي تسببها املخاطر الطبيعية .ويقدر مركز رصد النزوح الداخيل أن ما يزيد عىل  4.7مليون
شخص نزحوا مؤخراً بسبب الكوارث املفاجئة املرتبطة بالطقس يف بنغالديش خالل الفرتة من  2008إىل 2014
( 2015 ،IDMCمركز رصد الترشد الداخيل .)2015 ،وعدد األشخاص الذين ي ّبلغون عن مشكالت خطرية أو
قصوى يف مجموعة من مختلف فئات املصابني بإعاقة ،أعىل بكثري بني أشد الناس فقراً الذين تبلغ نسبتهم %20
6
من عدد سكان البلد (انظر الشكل .)3-4

6

تختلف املنهجية املستخدمة يف التقرير العاملي حول اإلعاقة لعام  2011الصادر عن منظمة الصحة العاملية،عن تلك التي
يستخدمها فريق واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة .فمنظمة الصحة العاملية تستخدم أحد مناذج التقييم يف نظرية الرد عىل
البنود استناداً إىل دراسات استقصائية تتعلق باإلعاقة الفردية ،حيث تستخدم مجموعة من األسئلة املشابهة وليست املطابقة
ملجموعة األسئلة القصرية املتعلقة باإلعاقة التي يستخدمها فريق واشنطن.
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الشكل  ٣-4الفقر واإلعاقة يف بنغالديش
0
|

فيام يخص العمل والبيت
فيام يخص التنقل
فيام يخص األنشطة القوية
فيام يخص الرعاية الذاتية
فيام يخص االعتناء باملظهر
األوجاع واآلالم الجسدية
عدم الراحة البدنية
فيام يخص تعلم مهمة جديدة
فيام يخص الرتكيز أو القدرة عىل التذكر
فيام يخص العالقات الشخصية
فيام يخص التعامل مع النزاعات
فيام يخص النظر ملسافة تزيد عىل 20مرتاً
فيام يخص النظر من أجل القراءة
فيام يخص النوم
فيام يخص الشعور باالسرتخاء
اإلصابة باالكتئاب
القلق
األشد فقراً %20

باقي السكان
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مالحظات :انظر التقرير العاملي حول اإلعاقة لعام  2011الصادر عن منظمة الصحة
العاملية للحصول عىل وصف مفصل ملختلف الفئات املقرتنة باإلعاقة.
املصدر :استناداً إىل التقرير العاملي حول اإلعاقة لعام 2011
الصادر عن منظمة الصحة العاملية.
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وميكن أن يكون لألزمات أثر غري متناسب عىل املسنني واملعوقني .فوفقاً لدراسة أجرتها مفوضية األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان يف عام  2015استناداً إىل بيانات من اليابان ،يزيد احتامل وفاة املعوقني بأربع مرات حينام
تحل كارثة ( 2015 ،OHCHRمفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان .)2015 ،ويف فانواتو ،تشري البحوث إىل
أن احتامل إصابة املعوقني بالجروح خالل إعصار بام االستوايئ يف عام  2015كان أعىل مبقدار الضعف (،CBM
 2017اإلرسالية املسيحية للمكفوفني.)2017 ،
ويف الفلبني ،كان عدد األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن  60عاماً يف عام  2013ميثل نحو  %7من السكان،
لكنهم كانوا يشكلون  %38من ضحايا إعصار هايان يف نفس العام (انظر الشكل  .)4-4وكذلك ،يف نيبال،
 %29يف األشخاص الذين توفوا خالل الزلزال يف عام  2015كانوا ممن تتجاوز أعامرهم  60عاماً ،مع أن نسبة
املسنني مل تكن متثل حينذاك سوى  %8من السكان.
ورمبا تكون القدرة املحدودة عىل الحركة التي تجعل من الصعب الهروب هي السبب الرئييس لألثر غري
املتناسب لألزمات عىل املسنني واملعوقني .لكن ،هناك أسباب أخرى خاصة بكل سياق تساعد عىل تفسري
البيانات .ففي بعض الحاالت ،قد ال يكون للناس مكان يذهبون إليه ومن ثم ،يفضلون البقاء بالقرب من
منازلهم رغم املخاطر .وآخرون قد يستهينون بأثر الكوارث يف ضوء تجاربهم السابقة .وتشري البحوث أيضاً
إىل أن املسنني املعوقني يعانون بشكل غري متناسب من ظروف سكنية مرتدية (،HelpAge International
الرابطة الدولية ملساعدة املسنني ،)2018 ،مام قد يعرضهم للخطر بقدر أكرب يف حالة وقوع كوارث ناجمة عن
املخاطر الطبيعية.

التوزيع السكاين

الشكل  ٤-4التوزيع السكاين لألشخاص املترضرين من الكوارث يف الفلبني ونيبال
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عموم السكان الوفيات
إعصار هايان يف الفلبني

+٦٠

عموم السكان الوفيات

زلزال عام  2015يف نيبال

صفر٥٩-
املصدر :استناداً إىل شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة
والرابطة الدولية ملساعدة املسنني ( 2016و.)2013

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وباستثناء الوفيات ،ميكن أن تؤثر الكوارث وهي تؤثر بالفعل عىل املسنني واملعوقني بطرق خاصة .ويشمل
ذلك إلحاق إصابات جديدة ومن ثم فقدان القدرة عىل الحركة؛ والحد من الحصول عىل الخدمات الطبية
الالزمة لألمراض املزمنة غري املعدية مثل أمراض القلب واألوعية الدموية ،والسكتة الدماغية ،والسكري،
الخرف؛ واملخاطر املتزايدة الناجمة عن األمراض املعدية؛ وتدهور الحالة التغذوية؛ واألمل النفيس ،واالكتئاب
والقلق ،وفقدان سبل املعيشة.
ومن آثار الكوارث عىل املسنني واملعوقني التي يشيع ذكرها ،هناك انهيار هياكل الدعم األرسي واملجتمعي،
مام يؤدي إىل احتامل زيادة املخاطر الناجمة عن انعدام الحامية مثل االغتصاب واالعتداء الجنيس واالعتداء
بوجه عام والشعور القوي بالعزلة واإلقصاء 2014 ،Burns and Oswald( .ومفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني 2017 ،ج).
اإلطار ٢-4

عزلة امل�سنني يف منغوليا
عا�ش النا�س يف منغوليا لقرون من الزمن كرعاة ُر ّحل ،حيث كانوا يتنقلون بانتظام مع حيواناتهم للح�صول
على �أف�ضل �أنواع الع�شب يف ال�صيف .لكن هذا الأ�سلوب التقليدي للحياة بد�أ يتغري مع تزايد الهجرة �إىل
املناطق احل�ضرية ،مما �أدى �إىل ف�صل العديد من امل�سنني الذين يبقون لرعاية املا�شية ،عن �أنظمة الدعم
التقليدي وانعزالهم عن �أفراد �أ�سرتهم.
وت�شهد منغوليا ظاهرة طبيعية قا�سية (ت�سمى دزود) ب�شكل متكرر -وهي ظاهرة ت�سجيل درجات حرارة �أو
برودة ق�صوى يف ال�صيف �أو ال�شتاء ت�ؤدي �إىل معاناة العديد من احليوانات من نق�ص العلف وتع ّر�ض الرعاة
ل�شح املواد الغذائية ولنق�ص الوقود وتدهور �صحتهم .وقد ت�ضرر العديد من الرعاة من مو�سم �شتائي قا�سي
خالل العامني  .2017/2016و�شمل ذلك ن�سبة كبرية من امل�سنني الذين �أ�صبحوا معزولني ب�سبب انتقال
ال�شباب من �أفراد الأ�سرة �إىل املناطق احل�ضرية بحثاً عن العمل .و�أدى نفوق املا�شية �إىل �إ�صابة العديد من
الأ�شخا�ص بالإجهاد ال�شديد و�إىل ال�شعور �أي�ضاً باخلجل وبالف�شل .ويف نهاية املطاف ،تفيد التقديرات بت�ضرر
نحو � 225000شخ�ص ونفوق �أكرث من مليون حيوان من جراء الكارثة.
وقد ركزت اال�ستجابة الإن�سانية لظاهرة الدزود  ،dzudاملقدمة من م�ؤ�س�سات ومنظمات وطنية ودولية على حد
�سواء ،على توفري الغذاء والوقود والعلف والأدوية البيطرية �أ�سا�ساً .وركزت منظمات قليلة على االحتياجات
اخلا�صة للم�سنني واملعوقني .غري �أن ال�صليب الأحمر املنغويل حدد بالفعل وبو�ضوح من خالل برناجمه
لالحتواء االجتماعي والتنمية ،امل�سنني واملعوقني باعتبارهم فئات م�ست�ضعفة بحاجة �إىل دعم م�صمم خ�صي�صاً
لهم .وقد �شملت املعونة التي قدمها م�ساعدة الأ�شخا�ص على القيام بالأعمال املنزلية ،واحل�صول على الإعانات
احلكومية ،وترتيب زيارات طبية لتقدمي الرعاية ال�صحية امل�ستمرة ملن يعانون من علل و�أمرا�ض مزمنة.
وكان التوا�صل االجتماعي ملواجهة م�شاعر العزلة عن�صر ًا قوياً �أي�ضاً يف ا�ستجابة ال�صليب الأحمر املنغويل .وقد
اتخذ ذلك �أ�شكا ًال �شتى ،مبا يف ذلك جل�سات القراءة للم�سنني واملعوقني ،و�إعالمهم بالأخبار اجلديدة الواردة من
اخلارج ،وتقدمي �شخ�ص ميكنهم التحدث معه ويكون م�صدر ًا للم�شورة واالرتياح خالل الأزمة .وقد �أتاح ذلك
للأ�شخا�ص الذين كان من املمكن ا�ستبعادهم من اال�ستجابة �أن ي�ستفيدوا منها -لي�س عن طريق احل�صول على
امل�ساعدات املادية فح�سب بل �أي�ضاً من خالل مكافحة ال�شعور بالوحدة والآثار ال�سلبية للإق�صاء االجتماعي.

وميكن أن ينجم األثر غري املتناسب للكوارث عىل املسنني واملعوقني عن عوامل مختلفة ومنها القدرة املحدودة
عىل الحركة واالعتامد عىل أفراد األرسة واملجتمع ،والوصم وتعذر الحصول عىل رسائل اإلنذار املبكر واالستفادة
من تسهيالت اإلخالء .وميكن أن تزيد الكوارث والنزاعات أيضاً من عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب حدوث
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إصابات جديدة باإلضافة إىل تدهور األوضاع القامئة .وميكن أن يتفاقم األثر السلبي للكوارث عىل ذوي
اإلعاقات الجديدة وذوي اإلعاقات القامئة عىل حد سواء ،بسبب فقدان أجهزة املساعدة أو تلفها أثناء حالة
طوارئ ،وضعف إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية والتأهيل ،والتوتر النفيس والقلق ،واإلهامل ،وانهيار
هياكل الدعم والرعاية الصحية الوقائية.
وميكن أن تسهم بعض عوامل الخطر يف تفاقم أثر الكوارث عىل الناس ،حيث يكون العديد منها مرتابطاً
ومتشابكاً .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تزيد اإلعاقة املقرتنة بعوامل أخرى من مستويات الخطر والتعرض له.
فقد ب ّينت دراسة أجرتها منظمة اإلنسانية والشمول (املنظمة الدولية للمعوقني) أن  %27من املعوقني الذين
جرى التشاور معهم تعرضوا لصدمات عرضية نتيجة لالعتداء عليهم نفسياً أو بدنياً أو جنسياً عقب وقوع
الكارثة ( 2015 ،Humanity & Inclusionمنظمة اإلنسانية والشمول.)2015 ،
وقد تتعرض النساء والفتيات املعوقات بوجه خاص لالعتداء يف املراحل التالية لألزمات .وتشري البيانات
العاملية إىل أن النساء والفتيات املعوقات أكرث عرضة للعنف الجنيس بعرش مرات تقريباً عن غري املعوقات.
(منظمة اإلنسانية والشمول) .وخلصت دراسة أجرتها  Women's Refugee Commissionاللجنة املعنية
بالنساء الالجئات إىل أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقات العقلية والفكرية يعتربن األكرث تعرضاً لخطر العنف
الجنيس يف ظل األزمات( .اللجنة املعنية بالنساء الالجئات .)2015 ،وأوضحت مشاورات أجريت مع مجموعات
الالجئني أن الرجال والفتيان املعوقني ،وإن كانوا ال يتعرضون للخطر بنفس مستوى تعرض النساء والفتيات له،
ف ُهم مستهدفون أيضاً بالعنف الجنيس (اللجنة املعنية بالنساء الالجئات /مفوضية الالجئني النسائية.)2016 ،
وميكن النهيار الشبكات االجتامعية وشبكات الحامية ،والعزلة ،والتوترات العائلية ،وعدم توفر املسكن اآلمن،
واكتظاظ الظروف املعيشية ،والتغيريات يف أدوار الجنسني الناجمة عن حالة طوارئ ،أن تؤدي مجتمعة إىل
زيادة ضعف النساء والفتيات املعوقات والرجال والفتيان املعوقني وكذلك مقدمي الرعاية يف حاالت األزمات
(مفوضية الالجئني النسائية  2015و( )2016انظر القسم  3-2يف الفصل الثاين).

3-1-4

القدرات واإلسهامات أثناء التصدي للكارثة
كثرياً ما تُغفل يف حاالت الطوارئ قدرات املسنني واملعوقني باإلضافة إىل احتياجاتهم .فكال الفئتني تصنف عادة
بأنها ال حول وال قوة لها أو أنها ضعيفة يف أوقات األزمة .والواقع أنه إذا كان من املمكن أن يواجه بعض
املسنني واملعوقني مخاطر إضافية يف حال وقوع كارثة ،فإن بوسعهم تقديم إسهامات قيمة يف الغالب ،وهم
يحرصون عىل استعادة التحكم يف حياتهم وإعادة االستقرار إىل حياة أرسهم ومجتمعاتهم.
فعىل سبيل املثال ،يتحمل العديد من املسنني ،مبن فيهم املعوقون ،مسؤوليات إضافية لرعاية األطفال
يف أوقات األزمات-وباألخص النساء ( .)2005 ،Wellsوميكن أن تجعل الهجرة من ذلك القاعدة يف بعض
السياقات ،حيث يسعى الشباب إىل الحصول عىل عمل يف أماكن أخرى ،تاركني للمسنني مهمة رعاية
أحفادهم .وظاهرة «األرس التي تتخطى جي ًال» هي أيضاً سمة من سامت األماكن التي تتفىش فيها اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز وبغريه من األوبئة ( .)2011 ،Williamsوالواقع أنه حتى خارج إطار
حاالت األزمات ،يوفر األجداد واألطفال األكرب سناً عادة  -ال سيام النساء والفتيات  -خدمة رعاية األطفال
دون أجر يف البلدان التي تكون فيها خدمات رعاية األطفال الرسمية غري كافية وباهظة التكلفة( .معهد
التنمية الخارجية.)2016 ،

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

اإلطار ٣-4

امل�سنون كو�سطاء للتغيري
ظلت �أفغان�ستان يف حالة نزاع مطّ ول لعقود من الزمن كما �أن �أجزا ًء كثرية من البلد �شديدة التعر�ض للمخاطر
الطبيعية .وقد �أدى ذلك� ،إىل جانب احلواجز اجلغرافية� ،إىل عدم ح�صول ماليني الأ�شخا�ص على اخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سية �إطالقا �أو ب�شكل حمدود .ومعدل وفيات الأمهات بني الن�ساء الأفغانيات من �أعلى املعدالت
يف العامل .وتق�ضي الأعراف الثقافية يف �أفغان�ستان ب�أن ال تُفح�ص املر�أة �إال من قبل امر�أة متخ�ص�صة يف جمال
ال�صحة ،وال يجوز للن�ساء ال�سفر وحدهن اللتما�س الرعاية الطبية دون �أن يرافقهن رجل من �أفراد الأ�سرة.
وعليه ،ف�إن الوالدة باملنزل ما تزال هي القاعدة حيث �إن  %86من عمليات الوالدة جترى باملنزل.
ويدير الهالل الأحمر الأفغاين برامج �صحية جمتمعية و�ضعت خ�صي�صاً للمجتمع املحلي يف جميع �أنحاء
�أفغان�ستان .وتقدم هذه الربامج رعاية �صحية �أ�سا�سية للجماعات امل�ست�ضعفة عن طريق توفري اخلدمات
والتوعية يف جمال ال�صحة وتعزيزها ،وحت�سني احل�صول على املاء ال�صالح لل�شرب ،وحت�سني مرافق ال�صرف
ال�صحي ،وتوفري �أغذية متنوعة.
واعتمدت الربامج ال�صحية املجتمعية طريقة مبتكرة لإقناع ال�سيدات احلوامل-و�أزواجهن و�آبائهن
و�أقاربهن الآخرين من الذكور -بالتما�س اخلدمات ال�صحية ومتابعة العالج الطبي يف �أقرب من�ش�أة �صحية.
وكثري ًا ما تعترب اجلدات �شخ�صيات م�ؤثرة لي�س يف �أ�سرهن فح�سب بل �أي�ضاً يف املجتمعات الريفية الأو�سع
نطاقاً .ومن ثم ،مت ت�شكيل جلان حملية من اجلدات وجرى تدريبهن لال�ضطالع بدور رئي�سي يف منا�صرة املر�أة
(ال �سيما املر�أة احلامل) كي تطلب رعاية �صحية �أف�ضل وملنا�صرة الرجل يف املجتمع كي يدعم املر�أة وميكنها
من القيام بذلك.
ويف عام � ،2016أن�ش�أت الربامج ال�صحية املجتمعية يف بلخ ع�شر جلان ت�ضم يف ع�ضويتها نحو مائتي امر�أة.
وخل�ص تقييم للم�شروع �أجري يف عام � 2017إىل �أن جلان اجلدات كان لها ت�أثري �إيجابي قوي يف �إذكاء
الوعي بتح�سن املمار�سات يف جمال �صحة الأم .ويف �إطار تلك الربامج ،ارتفع عدد الوالدات التي �أ�شرف
عليها عاملون �صحيون مهرة .فقد ارتفعت الن�سبة يف املواقع التجريبية من  %4يف عام � 2008إىل  %25يف
2010؛ ويف جميع مناطق امل�شروع من  %30يف عام � 2008إىل  %66بحلول عام  .2016وال ميكن �أن تعزى
التح�سينات للجان اجلدات وحدها ،لكن يح�سب لتلك اللجان الإ�سهام ب�شكل كبري يف تغيري العقليات وت�شجيع
املمار�سات ال�صحية.
وبوجه عام ،جنح امل�شروع يف حتديد القدرات الفريدة التي يتمتع بها امل�سنون -وامل�سنات بوجه خا�ص-
باعتبارهم متطوعني يف جمتمعاتهم ،وت�سخري تلك القدرات وذلك بطريقة مبتكرة ت�صون الكرامة لإحداث
تغيري �إيجابي .والتنفيذ الوا�سع النطاق لإدماج الربامج ال�صحية املجتمعية جلمعيات الهالل الأحمر الأفغاين،
واخلدمات ال�صحية املتنقلة ،واخلدمات ال�صحية ال�سريرية للأمهات واملواليد اجلدد والأطفال ،بهدف تو�سيع
نطاق اخلدمات من خالل تقدمي رعاية �صحية �شاملة وعالجية ووقائية وتعزيزية للجماعات ال�ضعيفة
امل�ستهدفة .والهدف من �إ�شراك املجتمعات املحلية يف تنفيذ اخلدمات ال�صحية وقبولها على امل�ستوى املجتمعي
هو �ضمان الو�صول الآمن للموظفني واملتطوعني الذين يعملون يف مناطق غري �آمنة وت�أمني حمايتهم .وي�ؤدي
الدعم املتوا�صل لتعزيز قدرات املجتمعات املحلية واملتطوعني �إىل تعظيم القدرة املجتمعية على ال�صمود
للت�صدي للمخاطر ال�صحية وخماطر الكوارث.

وكثرياً ما تتجاهل أنشطة إدارة مخاطر الكوارث اإلعاقة ،ونادرا ما ُي َنح األشخاص املعاقون واملسؤولون عن
رعايتهم فرصة اإلسهام يف أنظمة اإلنذار املبكر وغريها من املبادرات املرتبطة بالتأهب للكوارث .ومع ذلك
هناك أمثلة ألشخاص يستخدمون رؤاهم الشخصية عن اإلعاقة لتقديم إسهامات قيمة لجهود الحد من
املخاطر.
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اإلطار �	4-4إ�سهامات �أ�شخا�ص معاقني يف التخطيط لإدارة الكوارث
يف الفلبني ،تنفذ جمعية  Dumaguete Effataلل�صم برناجماً لتعزيز ا�ستفادة امل�صابني بال�صم من برامج
احلد من خماطر الكوارث و�إدارة الكوارث واال�ستجابة حلاالت الطوارئ املوجهة ملن ي�سمعون .وهي تق ّر ب�أن
املواد املنطوقة واملكتوبة و�أنظمة الإنذار املبكر القائمة على ال�صوت مثل ال�صفارات �أو الأجرا�س ،تعجز عادة
عن �إنذار الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�صم ب�أخطار الكوارث الو�شيكة .وتتعاون اجلمعية مع القطاع العام
لإ�صدار قامو�س فلبيني بلغة الإ�شارة عن املناخ والكوارث والرموز املرتبطة بها لإدراجها يف مواد ب�صرية
للإنذار املبكر .كما ت�ضع املنظمة خرائط للمخاطر من �أجل الأ�شخا�ص امل�صابني بال�صم يف املناطق ال�ضعيفة
بيئياً� ،إىل جانب و�ضع بروتوكوالت مماثلة ب�ش�أن اال�ستجابة للكوارث ،وت�سهيل التعاون والتدريب من �أجل
تعزيز امل�شاركة املجتمعية لإ�ضفاء ال�صفة امل�ؤ�س�سية على ال�سيا�سات واملمار�سات التي تراعي املعاقني.
وقد قام فريق اجلمعية بح�شد منظمات الأ�شخا�ص امل�صابني بال�صم ،لتعمل مع الوحدات احلكومية املحلية
امل�س�ؤولة عن برامج �إدارة خماطر الكوارث والت�أهب للكوارث .وبذلك ،تلبي نتائج امل�شروع احتياجات
الأ�شخا�ص امل�صابني بال�صم وتراعي قدراتهم ،بل �إن املبادرة ت�سمح لهم �أي�ضاً باال�ضطالع ب�أدوار فعالة يف
املطالبة بتوجيه املزيد من االهتمام �إىل املعوقني يف عمليات �إدارة الكوارث.

4-1-4

ما الذي ميكن عمله لتيسري االستفادة من االستجابة اإلنسانية واملشاركة فيها؟
متنع مجموعة من العوائق املسنني واملعوقني ،وكذلك الفئات السكانية األخرى ،من الحصول بشكل عادل عىل
املساعدات اإلنسانية ومن املشاركة الفعالة يف االستجابة .وترتاوح هذه العوائق ما بني تحديات وقيود تقنية
وتشغيلية (انظر القسمني  2-4و )5-4وتحديات وقيود كامنة أكرث منهجية .ويف مقدمة تلك التحديات عدم
القدرة عىل تنفيذ مختلف املعايري واألطر والسياسات واملبادئ التوجيهية القامئة بالفعل تنفيذاً كام ًال لحامية
وتعزيز حقوق الفئات املعرضة بوجه خاص للخطر ،مبن فيها املسنون واملعوقون.
وتتضمن االلتزامات العامة الواردة يف أهداف التنمية املستدامة إشارات ضمنية ورصيحة إىل منح األولوية
لألنشطة التي تحقق نتائج للفئات املهمشة .كذلك يشري إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة -2015
 2030إىل املسنني يف قامئته املتعلقة باألطراف املعنية التي ميكن أن تعمل معاً بشأن وضع نهج للوقاية من
الكوارث؛ ويلتزم باعتبار املعوقني أطرافاً معنية رئيسية يف تخطيط اسرتاتيجيات الحد من الكوارث وتنفيذها.
وهناك أيضاً العديد من األطر وااللتزامات الدولية املهمة التي تركز عىل املعوقني واملسنني وت ّوجه جهود
الحكومات واملنظامت واألفراد .وتشكل اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حجر
الزاوية يف االعرتاف بحقوق اإلنسان للمعوقني وأيضاً يف تعزيز نهج قائم عىل الحقوق أثناء حاالت الطوارئ.
ويحدد ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين الذي صدر مؤخراً التزامات واضحة بإزالة
7
العوائق التي تحول دون حصول املعوقني عىل الخدمات اإلنسانية.
وتهدف خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة لعام  2002إىل تعزيز احرتام حقوق املسنني .وتُعد
الخطة معيارية أكرث منها إلزامية ،فهي تغطي مجموعة واسعة من املسائل املتعلقة بالسكان الذين يتقدمون
يف السن ،مبا يف ذلك حاالت الطوارئ ،وقد اعتمدتها  159حكومة.
7

انظر منظمة الصحة العاملية ( 2018ب) لالطالع عىل املزيد من التفاصيل عن جهودها بشأن تحسني وصول املحتاجني إىل
التكنولوجيا املساعدة.
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وال شك يف أن وجود هذه األطر وااللتزامات العاملية ُيعد أمرا إيجابيا .غري أن سجل انجازات الجهات اإلنسانية
الفاعلة -الدولية والوطنية -من حيث تطبيقها تلك األطر وااللتزامات وضامن إتاحة األموال للقيام بذلك – يثري
تساؤالت.
وقد أحرزت بعض البلدان تقدماً يف إدماج حقوق املسنني واملعوقني يف األطر السياسية الوطنية .ويوضح بحث
يجريه حالياً االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ أن
الفئات املستضعفة ،مبن فيها املسنون واملعوقون ،تحظى غالباً باألولوية يف ترشيعات إدارة مخاطر الكوارث.
غري أن القوانني واألنظمة الوطنية العامة املتعلقة بالكوارث ضعيفة بوجه عام بشأن مسائل الحامية واالحتواء
ومتيل إىل إدراج أحكام عامة بشأن االلتزام واالحتواء دون اإلشارة إىل واليات محددة ومعلومات مفصلة وموارد
كافية مخصصة التخاذ إجراءات ملموسة وتحقيق مكاسب فعلية .كام أن الرتكيز يتجه إىل تلبية االحتياجات
بدالً من ضامن املشاركة الفعالة للمسنني واملعوقني يف عمليات صنع القرار.
وأعدت املنظامت اإلنسانية والجهات املانحة أيضاً سياساتها وأدواتها الخاصة لتدرج عىل نحو أفضل املسنني
واملعوقني يف مشاريعها وبرامجها .وتشكل املعايري اإلنسانية الحتواء املسنني واملعوقني (Age and Disability
 2018 ،Consortiumاالتحاد املعني باملسنني واملعوقني )2018 ،مبادرة جديدة مهمة بوجه خاص أعدت
من أجل تعزيز القدرة التنظيمية الجامعية لفائدة املسنني واملعوقني يف حاالت األزمات 8.و ُينتظر من املبادئ
التوجيهية املقبلة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين
أن تساعد املستجيبني اإلنسانيني والحكومات واملجتمعات املترضرة عىل تنسيق املشاركة الفعالة للمعوقني
وإدماجهم يف سياقات العمل اإلنساين والتخطيط لذلك وتنفيذه.
غري أن التشاور مع املنظامت اإلنسانية واملنظامت اإلمنائية الرئيسية أثار تساؤالت بشأن مدى استخدام
وعبت بعض املنظامت عن مخاوفها بشأن قدرتها عىل إدماج قامئة طويلة
هذه األدوات واملبادئ التوجيهيةّ .
باملسائل القطاعية واستيعاب مجموعة متنامية من األدوات واملواد التوجيهية .واعرتض البعض اآلخر عىل إيالء
األولوية للمسنني واملعوقني إىل جانب الفئات املستضعفة األخرى؛ بينام ال تزال منظامت أخرى مستعدة من
حيث املبدأ للتصدي لتحديات احتواء املسنني واملعوقني ،لكنها تخىش أن مينعها عدم توفر الخربة املتخصصة
واملوارد املخصصة لديها من القيام بذلك بفعالية ( .)2016 ،WaterAid et alوبعض املنظامت ملتزمة بوضوح
بتحسني إدراج عنرصي السن واإلعاقة يف مقارها ،لكنها تجد أن هذه املامرسة تحيد كثرياً عن املسار عىل
املستوى الوطني .ويف حاالت أخرى ،يحدث العكس ،حيث تسود مامرسات جيدة يف ظروف األزمات ،لكن دون
دعم من املقر لتحسني النهج الفعالة التي تشمل املسنني واملعوقني بشكل منهجي.
وتركز األقسام التالية عىل تحديات ذات طابع تقني أكرب ما تزال تشكل عوائق أمام إدراج الفئات املستضعفة
يف االستجابة اإلنسانية ،مع تسليط الضوء عىل املسنني واملعوقني.
8

أعدت املعايري الدنيا إلدماج املسنني واملعوقني يف العمل اإلنساين يف إطار برنامج تعزيز قدرات املسنني واملعوقني ،الذي
تقوده الرابطة الدولية ملساعدة املسنني ضمن مجموعة من املشاريع الرامية إىل تعزيز القدرات مبوجب شبكة ستارت
 .Start Networkوبرنامج تعزيز قدرات املسنني واملعوقني هو عبارة عن مبادرة لالتحاد املعني باملسنني واملعوقني ،الذي
يضم سبع وكاالت تعمل من أجل تعزيز املساعدات اإلنسانية الشاملة للمسنني واملعوقني وهذه الوكاالت هي :اإلرسالية
املسيحية للمكفوفني ،ومبادرة  ،Disaster readyواملنظمة الدولية للمعوقني ،والرابطة الدولية ملساعدة املسنني ،واالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،وجامعة أكسفورد بروكس ،وسجل املهندسني لإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف
اململكة املتحدة.
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 2-4توفري بيانات ومعلومات عن األوضاع
يبدأ إقصاء املسنني واملعوقني من العمل اإلنساين بنقص البيانات واملعلومات عن الوضع السائد .وتعيق
رداءة البيانات الثانوية ،ومامرسة الضغوط من أجل االستجابة الرسيعة يف حاالت الطوارئ ،وعدم القدرة
عىل تصميم برامج خصيصاً لتلبية احتياجات فئات محددة ،جمع بيانات بشأن املسنني واملعوقني وتحليلها
واستخدامها بفعالية.
فإذا كان األشخاص الذين يتولون إعداد وإجراء تقييم لالحتياجات ال يجمعون بيانات مفصلة حسب السن
واإلعاقة ،أو يلتمسون بيانات قامئة ويستخدمونها ،فإنهم يساهمون يف الحد من ظهور املسنني واملعوقني
باعتبارهم من السكان املحتاجني .ومن ثم ،يكون املستجيبون لحالة الطوارئ أقل توجهاً نحو تصميم برامج
وخدمات مالمئة للمسنني واملعوقني ،وأقل تحم ًال للمسؤولية عن القيام بذلك إذا ظلت احتياجات املسنني
واملعوقني غري معروفة عىل نطاق كبري.
وحينام تجمع بيانات عن املسنني ،كثرياً ما تعامل الفئة التي يتجاوز عمرها ستني عاماً باعتبارها فئة متجانسة،
حيث ال يعرتف باالختالفات التي تكون غالباً كبرية بني املجموعات الفرعية مثل :من ترتاوح أعامرهم بني  60و،69
ومن ترتاوح أعامرهم بني  70و 79وهكذا 2012 ،HelpAge International and IDMC( .الرابطة الدولية
ملساعدة املسنني ومركز رصد الترشد الداخيل .)2012 ،كام تق ّيد الحدود القصوى وحدود السن يف الدراسات
االستقصائية جمع بيانات شاملة عن احتياجات املسنني .فاملعلومات االقتصادية أو املتعلقة بدخل املسنني قليلة
للغاية ،ويرجع ذلك جزئياً عىل سبيل املثال الفرتاض أن املسنني معالون وال يعملون (،Development Initiatives
 2017aمبادرات التنمية2017 ،أ) .كذلك ،نادراً ما يكون املسنون ضمن الفئات التي تغطيها الدراسات االستقصائية
املتعلقة بالتغذية -التي تركز عادة وبشكل حرصي عىل األطفال دون الخامسة من عمرهم أو عىل انتشار فريوس
نقص املناعة البرشي -حيث تتجه إىل الرتكيز عىل األشخاص يف سن اإلنجاب (HelpAge International and
 2012 ،IDMCالرابطة الدولية ملساعدة املسنني ومركز رصد الترشد الداخيل.)2012 ،
وحني ُيسأل املسنون عن حالتهم ومسؤولياتهم ،قد تكون إجاباتهم مثرية للدهش .فقد أشار تقييم رسيع
ُأجري يف بنغالديش يف عام  2017عن احتياجات املسنني النازحني قرساً من ميامنار ،إىل أن  %72من املسنني
الذين أجريت معهم املقابالت يتحملون مسؤولية رعاية  3.2معال يف املتوسط يف األرس املعيشية (HelpAge
 2017 ،Internationalالرابطة الدولية ملساعدة املسنني .)2017،وقد قوضت هذه املعلومات افرتاضنا بأن
املسنني هم دامئا معالون يف األرسة .وقد ساعد ذلك أيضاً عىل توجيه عملية تصميم برامج تقدم دع ًام مالمئاً
لالجئني املسنني بل وتعمل أيضا مع املسنني باعتبارهم يضمنون توفري الرعاية والحامية الكافية وغري ذلك من
الخدمات األساسية لألطفال يف أوساط الالجئني.
كام يندر جمع البيانات املصنفة حسب اإلعاقة وتحليلها واستخدامها يف السياقات اإلنسانية .ويف بعض البلدان،
مبا فيها البلدان املترضرة من الكوارث بسبب املخاطر الطبيعية ،والبلدان املترضرة من النزاعات ،واملترضرة
من كلتا الحالتني ،تندر البيانات أو ال تتوفر ،ويكون العدد الفعيل للمعوقني وحالتهم الفعلية غري معروفني
يسهل
عىل نطاق كبري .وميكن أن يؤدي نقص البيانات عن اإلعاقة إىل سوء تقدير مدى انتشار اإلعاقة ،مام ّ
عىل الحكومات وواضعي السياسات والعاملني اإلنسانيني تجاهل احتياجات املعوقني وحقوقهم ( ,DFIDإدارة
التنمية الدولية.)2015 ،
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اإلطار 5-4

حت�سني البيانات ب�ش�أن املعوقني
حني يجمع امل�ستجيبون الإن�سانيون بالفعل بيانات عن الإعاقة ب�ش�أن ال�سكان الذين يخدمونهم ،فغالبا ما تكون
م�ستقاة من �أجوبة بنعم �أو ال على الأ�سئلة امل�ستخدمة يف التقييمات والدرا�سات اال�ستق�صائية ،مثل« :هل
تعاين من �إعاقة �أو ظروف طبية؟» وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل نق�ص كبري يف الإبالغ.
واعرتافاً بهذه الثغرات و�أوجه ال�ضعف يف البيانات ،تعمل منظمة الإن�سانية وال�شمول (�سابقاً املنظمة الدولية
للمعوقني) على حت�سني توافر البيانات اجليدة عن املعوقني وزيادة ا�ستخدامها يف املنظمات الإن�سانية ويقود
م�شروعها املعنون «�إح�صاءات عن الإعاقة يف العمل الإن�ساين» جتميع بيانات �أف�ضل و�أكرث م�صداقية عن
املعوقني يف ثالثة بلدان وهي :الأردن وجمهورية الكونغو الدميوقراطية والفلبني .وت�شارك ثالثون منظمة-
الأمم املتحدة ومنظمات غري حكومية دولية ومنظمات غري حكومية حملية -يف امل�شروع الرائد.
وي�شجع امل�شروع ا�ستخدام جمموعة الأ�سئلة الق�صرية عن الإعاقة لفريق وا�شنطن يف ال�سياقات الإن�سانية
( 2018 ,Washington Group on Disability Statisticsفريق وا�شنطن املعني ب�إح�صاءات الإعاقة،
 .)2018وكانت الأ�سئلة خم�ص�صة �أ�ص ًال لعمليات تعداد ال�سكان الوطنية ولإتاحة �إمكانية مقارنة �إح�صاءات
الإعاقة على امل�ستوى الدويل .وهي متّكن جامعي البيانات من جمع معلومات عن م�ستوى ال�صعوبات التي
نواح �أ�سا�سية ،هي النظر وال�سمع واحلركة
ي�شري النا�س �إىل مواجهتها عند اال�ضطالع ب�أن�شطة من �ست ٍ
والذاكرة والعناية ال�شخ�صية والتوا�صل.
وامل�شروع الرائد ما يزال يف عامه الأول لكنه يقدم فع ًال نتائج مثرية لالهتمام ،فمث ًال ،طرحت مفو�ضية الأمم
املتحدة لالجئني يف الأردن تلك الأ�سئلة على جمموعة �صغرية من الأ�شخا�ص �أثناء الت�سجيل .و�أ�شارت
البيانات امل�ستقاة من هذه العملية �إىل ازدياد انت�شار الإعاقة بني الالجئني عما كان يعتقد يف ال�سابق.
وتبي من الردود على �أ�سئلة فريق وا�شنطن �أن  %27.6من الالجئني يف العينة يعانون من �شكل من �أ�شكال
ّ
الإعاقة ،يف حني ت�شري عمليات الت�سجيل اخلا�صة باملفو�ضية �إىل �أن معدل انت�شار الإعاقة ال يتجاوز .%2.4

مجموعة صغرية من األسئلة عن اإلعاقة وضعتها مجموعة واشنطن
هل لديك صعوبة يف البرص حتى مع ارتداء نظارات؟
هل لديك صعوبة يف السمع حتى مع استخدام سامعة أذن؟
الس ّلم؟
هل لديك صعوبة يف امليش أو صعود ُ
هل لديك صعوبة يف التذكر أو الرتكيز؟
هل لديك صعوبة يف الرعاية الذاتية مثل االغتسال أو ارتداء املالبس؟
عندما تستخدم لغتك االعتيادية ،هل لديك صعوبة يف التواصل،
والفهم أو جعل اآلخرين يفهمونك مث ًال؟
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وت�شري اخلربة املكت�سبة حتى الآن من امل�شروع �إىل �ضرورة توفري �أداة لتحديد املعوقني .غري �أن تكييف
�أجهزة �أنظمة �إدارة املعلومات حلفظ البيانات ميكن �أن يكون بطيئاً ومعقد ًا ،ال �سيما يف املنظمات الكبرية.
ويعد تقا�سم املعلومات م�شكلة �أي�ضا ،حيث حتتاج املنظمات �إىل ال�شعور بالطم�أنينة ب�ش�أن حماية البيانات
و�سريتها .وي�شكل ا�ستخدام البيانات جما ًال �آخر يحتاج �إىل املزيد من االهتمام -بالنظر �إىل كيفية ا�ستخدام
البيانات جلعل الربامج �أكرث �شمولية -بد ًال من جمع البيانات من خالل عملية و�ضع عالمات يف اخلانات
املنا�سبة ،رمبا لتلبية متطلبات املانحني ،ثم موا�صلة ت�صميم برامج على املنوال الذي �سبق اتباعه.

ونظراً للتقاطعات الواضحة يف الهوية اإلنسانية -أي االختالفات بني األفراد واملجموعات والكيفية التي تجتمع
بها لتشكل خربات مختلفة فيام يخص القدرة عىل النفاذ والسلطة والقمع ( -)2018 ،Slimهناك حاجة واضحة
إىل تجميع مجاالت عمل مختلفة معاً وتوظيف الجهود بشأن مختلف املسائل التي تشمل عدة قطاعات،
مبا يف ذلك نوع الجنس والسن واإلعاقة .ومع ذلك ،فنادراً ما تجمع البيانات التي تتناول مختلف جوانب
األفراد لتكوين صورة أشمل لحالة فئات معينة واحتياجاتها .ورغم أن منطق تجميع بيانات مصنفة بحسب
نوع الجنس والسن واإلعاقة أصبح مفهوماً ومقبوالً اآلن ،فإن تنفيذه ليس عىل نفس الدرجة من االتساق
( 2015 ،Age and Disability Consortiumاالتحاد املعني باملسنني واملعوقني.)2015 ،

 3-4تكييف املساعدات
نظراً لعدم وجود أساس داليل سليم ومربرات قوية إلدراج املسنني واملعوقني يف الربامج والنهج ،كثرياً ما تستبعد
املؤسسات واملنظامت التي تتصدى للكوارث ،دون قصد ،هذه الفئات من الحصول عىل املساعدات .كام أن
منح األولوية بطريقة مدروسة لبعض الفئات عىل حساب فئات أخرى -بسبب واليات وتحيزات وافرتاضات
معينة ،أو بسبب قلة املوارد وغري ذلك من العوامل -يحد أيضاً من مدى إدراج املسنني واملعوقني يف برامج
االستجابة األوسع نطاقاً أو منحهم األولوية للحصول عىل مساعدات مك ّيفة الحتياجاتهم.
ومن جملة األمثلة عىل حاالت اإلقصاء نذكر خطط توزيع مواد اإلغاثة التي ال تراعي مدى قوة وتحمل املسنني
أو مدى قدرة املعوقني عىل الحركة .كام أن املواد الغذائية التي توزع عقب الكوارث ال تناسب دامئا األنظمة
الغذائية أو الحالة التغذوية للمسنني ،ونادراً ما تعطى األولوية ألدوية معالجة األمراض غري املعدية .وتُعد
ُسبل املعيشة أيضاً من املجاالت التي تستبعد بشكل كبري املسنني يف حاالت األزمات وما بعد األزمات ،استناداً
إىل افرتاض أن املسنني الذين تتجاوز أعامرهم ستني عاماً «مسنون لدرجة متنعهم من العمل وأنه ال يتوقع أن
يسهموا يف دخل األرسة املعيشية .لكن الحقيقة تختلف عن ذلك يف غالب األحيان ،ال سيام بالنظر إىل ارتفاع
نسبة املسنني يف العامل اليوم -أكرث بقليل من نصف سكان العامل وعددهم يف تزايد -الذين ال يحصلون عىل
معاشات ( 2017 ،UNDESAإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية .)2017 ،عالوة عىل ذلك ،ال يزال العديد
من املسنني يترصفون باعتبارهم صناع قرار رئيسيني يف أرسهم ومجتمعاتهم ،ال سيام يف أوقات الكوارث -وهو
أم ٌر نادراً ما يعرتف به املستجيبون لحاالت الطوارئ أو يستغلونه.
وتشري بيانات مستقاة من دراسة استقصائية أجرتها منظمة اإلنسانية والشمول يف عام  2015إىل أن مستويات
إقصاء املعوقني من املساعدات والخدمات اإلنسانية مروعة .فقد أشار  %70من املجيبني عىل الدراسة
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االستقصائية ،وجميعهم يعانون من شكل من أشكال اإلعاقة ،إىل أنهم يعتربون الخدمات الصحية أولوية
يف حالة حدوث أزمة؛ ومل يذكر سوى  %33منهم أن الخدمات كانت متاحة خالل األزمة .وشهدت قطاعات
أخرى مثل املاء واملأوى واألغذية نتائج مامثلة؛ وتشري مصادر أخرى إىل وجود نقص بوجه خاص فيام يخص
الحصول عىل خدمات الصحة العقلية .كام أن الخدمات التي تستهدف تلبية احتياجات املعوقني ،مثل
أجهزة التأهيل واألجهزة املساعدة مل تكن متوفرة إال لنسبة ترتاوح بني  24و %31من املجيبني عىل الدراسة
االستقصائية ( .)2011 ،Mirzaكام توضح بيانات صادرة عن منظمة الصحة العاملية ،رغم أنها ال تقترص عىل
سياقات إنسانية ،أن شخصاً واحداً فقط من بني كل عرشة أشخاص يف العامل يستفيد من األجهزة املساعدة
التكنولوجية ،مثل أجهزة السمع أو الكرايس ذات العجالت أو أدوات االتصال أو النظارات الطبية أو األطراف
9
الصناعية.
اإلطار 6-4

�ضمان ح�صول امل�سنني على امل�ساعدات واخلدمات �أثناء الكوارث
ت�أثرت كينيا مبوجة جفاف حادة يف عام  ،2017مما �سبب حالة طوارئ وطنية .و�أدت فرتات جفاف طويلة �إىل
تدهور �إنتاج املحا�صيل ،بل و�إىل انعدام �إنتاج املحا�صيل يف بع�ض املناطق ،مما �أدى �إىل تهديد الأمن الغذائي
املحلي و�سبب م�شكالت �صحية.
ووفقاً لبيانات م�ستقاة من تقييم لالحتياجات �أجراه ال�صليب الأحمر الكيني ملواجهة اجلفاف ،مل تكن ن�سبة
كبرية من امل�سنني واملعوقني ت�صل �إىل مواقع توزيع الغذاء واخلدمات الطبية للح�صول على اخلدمات
الأ�سا�سية التي ُهم ب�أم�س احلاجة �إليها .وتبني من خالل املزيد من التحليالت �أن العديد من امل�سنني تُركوا دون
رعاية حني انتقلت �أ�سرهم لأماكن �أخرى بحثاً عن املراعي واملاء ال�صالح لل�شرب .مما �أدى �إىل عدم ح�صولهم
على اخلدمات وتعر�ضهم ل�سوء التغذية ،خا�صة من يعانون من �صعوبة يف احلركة وال يقدرون على ال�سفر
مل�سافات طويلة.
وا�ستعان ال�صليب الأحمر الكيني مبتطوعني يف جمال ال�صحة املجتمعية ومبنظمات للمعوقني يف مقاطعة
توركانا لو�ضع خريطة للأ�سر املعي�شية التي ت�ضم م�سنني ومعوقني وحتديدها .ومكّن هذا اال�ستهداف
اال�سرتاتيجي الفريق من حتديد مكان ي�سهل الو�صول �إليه وتقدمي خدمات والت�أكد من �أن الو�سائل اللوج�ستية
�أتاحت و�صول من يعانون من �صعوبة يف احلركة �إىل مرافق املخيم الطبية .ونتيجة لذلك ،مت ت�صنيف نحو
� 1760شخ�صاً كم�سنني و� 649شخ�صاً كمعوقني ،من عدد يزيد قلي ًال على � 5500شخ�ص متت تغطيتهم.
وقد �أمكن حتقيق جتربة مقاطعة توركانا بف�ضل وجود �سيا�سة وا�ضحة ب�ش�أن الإعاقة واالحتواء االجتماعي،
وما بذله ال�صليب الأحمر الكيني من جهود د�ؤوبة جلمع بيانات م�صنفة بح�سب نوع اجلن�س وال�سن والإعاقة
وحتليلها عن طريق اال�ستعانة مبوظفني مدربني تدريباً جيد ًا .وقد تعزز ذلك �أي�ضاً بف�ضل التعاون الوثيق
مع منظمات املعوقني املحلية ،الذي �ساعد على حتديد الفئات امل�ست�ضعفة التي متكنت فيما بعد من امل�شاركة
بفعالية.

9

أطلق امليثاق يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف عام  2016وحصل منذ ذلك الحني عىل تأييد عدد من الدول ،ووكاالت
األمم املتحدة ،ومنظامت وشبكات املجتمع املدين .ووفقاً آلخر معلومات ،ما يزيد عىل  150من األطراف املعنية التي متثل
ما يزيد عىل  1000منظمة أيدته( .املنظمة الدولية للمعوقني.)2017 ،
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 4-4التواصل الفعال
ميكن أن يشكل نقص املعلومات عن الخدمات املتاحة عائقاً مه ًام أمام احتواء املستفيدين وإمكانية الوصول
إليهم .وقد اتضح من بحث تشاريك أجرته الرابطة الدولية ملساعدة املسنني يف عام  2015يف أوكرانيا وجنوب
السودان ولبنان أن ما يزيد عىل ثلثي املسنني يشعرون بأنهم ال يحصلون عىل ما يكفي من املعلومات عن
املساعدات اإلنسانية املتاحة لهم ( 2016 ،HelpAge Internationalالرابطة الدولية ملساعدة املسنني.)2016 ،
وقد ال تصل املعلومات املتعلقة بالخدمات املتاحة يف حاالت الكوارث إىل املسنني واملعوقني ألسباب مختلفة.
فقد ال تُعترب كلتا الفئتني من أهداف املساعدة ذات األولوية ،ومن ثم ،فإن املستجيبني قد ال يقدمون بالرضورة
املعلومات الالزمة لهاتني الفئتني .وقد تستبعد مناهج وقنوات االتصال أيضاً املسنني واملعوقني دون قصد .فعىل
سبيل املثال ،قد ال تكون الرسائل املكتوبة أو الرسائل القصرية املنقولة بواسطة الهاتف طرق مناسبة للتواصل
مع املسنني الذين يعانون من مستويات مرتفعة من األمية و/أو يقل استخدامهم للهواتف املحمولة .وميكن
أن يعاين ذوو القدرات البرصية أو السمعية أو الحركية املحدودة من صعوبات إضافية يف تسلم واستخدام
املعلومات املهمة املتعلقة بأهلية الحصول عىل املساعدات واإلجراءات الالزمة لذلك .بل إن إغفال اعتبارات
أساسية ،مثل ارتفاع اللوحات اإلعالمية وموقعها ،للتأكد من أنه يسهل عىل مستخدمي الكرايس ذات العجالت
االطالع عليها ،ميكن أن يحد من حصول املعوقني عىل املعلومات الحيوية (االتحاد الدويل 2015 ،أ).
فالتواصل ليس عملية ذات اتجاه واحد ،إذ إن تدفق املعلومات يف اتجاهني مهم لضامن أن يتمكن األشخاص
املترضرون من األزمات من تقديم آرائهم أو شكواهم بشأن طرق تقديم املساعدات .ويشمل ذلك التفكري يف
الطريقة التي ميكن بها للمسنني واملعوقني الذين ال يستطيعون الخروج من منازلهم تقديم آرائهم ،من خالل
إجراء زيارات منزلية مث ًال أو عن طريق الهاتف (االتحاد الدويل 2015 ،أ).
ويسهم استخدام االبتكار والتكنولوجيا يف تعزيز االحتواء والتمكني من تقديم الدعم وإحداث تح ّول يف العمل
اإلنساين .غري أن طرق العمل والتواصل الجديدة قد تفاقم الشعور باإلقصاء لدى بعض املسنني واملعوقني.
ففي حالة برامج التحويالت النقدية مث ًال ،وباألخص الربامج التي تسلم األموال النقدية من خالل التحويالت
اإللكرتونية ،من املهم أن يحصل جميع املتلقني عىل ما يكفي من املعلومات املالمئة بشأن آلية التوزيع ،مبن
فيهم األشخاص غري امللمني متاماً بالقراءة والكتابة أو باألنظمة املرصفية والتكنولوجيا املقرتنة بها (Age and
 2018 ،Disability Consortiumاالتحاد املعني باملسنني واملعوقني.)2018 ،
وميكن أن يرتك حاجز اللغة الناس خارج الحلقة .فاملسنون واملعوقون الذي ميكن أن يكونوا مهاجرين أيضا أو
ينتمون ألقليات لغوية ،قد ال يتحدثون اللغة أو اللغات الرسمية .وغالبا ما تقل فرص التعلم املتاحة للنساء
باألخص ،ومن ثم قد يقل احتامل تحدثهن لغة ثانية أو كتابتها .ومييل الناس كذلك إىل العودة إىل التحدث
بلغتهم األم عند تقدمهم يف السن (2005 ،Kees de Bot؛ 2015 ،Pew Research Centre؛ ،Bleakley
 .)2010ورغم ذلك ،يستهني القطاع اإلنساين باستمرار بعامل اللغة ،مام يزيد من عرقلة قدرة املتحدثني بلغات
األقلية عىل تلقي املعلومات من املستجيبني اإلنسانيني والتواصل معهم.
ويتعرض متحدثو لغات األقلية غري املتمكنني من اللغة الرسمية الوطنية لعوائق هيكلية يف العديد من البلدان.
فهم ينتمون عادة ملناطق جغرافية أو ملجموعات عرقية أقل ثرا ًء ونفوذاً ،ومن ثم يزداد تعرضهم للخطر عند
وقوع أزمة.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وأيا كان التنوع اللغوي للسكان املترضرين ،تنسق عمليات اإلغاثة اإلنسانية عادة بلغة دولية مشرتكة وتقدم
من خالل عدد محدود من اللغات الوطنية .وال تجمع البيانات األساسية بشأن اللغات ومستويات اإلملام
بالقراءة والكتابة للسكان املترضرين بشكل منهجي وال تتاح بنفس الطريقة التي ميكن أن تتاح بها الخصائص
األساسية األخرى مثل نوع الجنس والسن .وعليه ،فنادراً ما يتم إعداد اسرتاتيجيات متعددة اللغات لالتصال
تكون مشفوعة بأدلة .ويشكل العدد املحدود للمرتجمني التحريريني واملرتجمني الفوريني املتخصصني يف لغات
ال تحظى باالهتامم الكايف عام ًال مقيداً آخر .وحني ال تتوفر بيانات ،مييل العاملون اإلنسانيون إىل افرتاض أن
الجميع يفهم اللغة السائدة املشرتكة .وحني ال تتوفر املوارد ،يلجأ العاملون اإلنسانيون إىل االستعانة بغري
املدربني من السكان املترضرين ممن يتحدثون اللغة التي يستخدمها املستجيبون لسد هذا النقص ،يف الغالب
دون موارد ودون دعم.
و ُيعد نقص املرتجامت الفوريات املدربات الاليت يتقن املهارات اللغوية مشكلة خاصة .فضحايا العنف واالعتداء،
ال سيام العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس ،إذا مل تكن لديهن القدرة عىل التحدث مع شخص من نوع
الجنس املفضل بلغتهن املفضلة ،يقل بكثري احتامل قيامهن باإلبالغ عن الحوادث .واألشخاص املترضرون من
الكوارث ومقدمو الخدمات من إيطاليا وتركيا وصوالً إىل نيجرييا رشحوا مراراً وتكراراً كيف مينع هذا النقص
النساء وغريهن ممن تعرضن لالعتداء من الحصول عىل الدعم الالزم( .منظمة «مرتجمون بال حدود»2017 ،أ).
وتُبذل حالياً جهود متضافرة من أجل التصدي لتلك املشكلة .فمث ًال ،يف إطار االستجابة لالجئني من جامعة الروهينغيا
يف كوكسز بازار يف بنغالديش ،تعمل منظمة يب يب يس الخريية  BBC Media Actionومنظمة Internews
ومنظمة «مرتجمون بال حدود» معاً إلنشاء مكتبة للمواد واألدوات املرجعية لدعم املشاركة املجتمعية للمنظامت
اإلنسانية .وميكن لكل شئ بدءاً بالدراسات االستقصائية لتقييم االحتياجات وانتهاءاً بآليات استقاء املعلومات عىل
املستوى املجتمعي أن يكون أكرث شموالً حني يكون باللغات والص َيغ السليمة الحتواء املجتمع املحيل املترضر
بأرسه ( 2017 ،CDAC Networkشبكة االتصال باملجتمعات املترضرة من الكوارث.)2017 ،

اإلطار �	٧-4إيبوال ك�أزمة لغة
كان النت�شار وباء �إيبوال خالل الفرتة  2016-2014يف غرب �أفريقيا ت�أثري غري متنا�سب على الفقراء وامل�سنني
وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة واملعوقني ( .)2014 ،Rohwerderوكانت اللغة �أحد العوائق ملكافحة انت�شار
املر�ض .فقد كان النا�س يف البلدان املت�ضررة ال يعرفون �إال القليل عن فريو�س �إيبوال وكانت الإ�شاعات تنت�شر
ب�سرعة ،مما �أدى �إىل تدمري املرافق ال�صحية واالعتماد على �سبل احلماية والعالج غري الفعالة .و�شكّل فهم
هذه ال�شائعات وتف�سري املجتمعات املحلية كتف�شي املر�ض ،حتدياً �آخ َر �أي�ضاً.
ونُفذت حمالت �إعالمية يف �أكرث البلدان ت�ضرر ًا ملقاومة لل�شائعات بتقدمي حقائق تو�ضح كيف ميكن للنا�س
الوقاية من املر�ض واحل�صول على الرعاية الفعالة .لكن يف البداية� ،أتيحت املعلومات باللغة الإجنليزية
�أ�سا�سا يف ليربيا و�سرياليون وبالفرن�سية يف غينيا -رغم �أن ال�سكان يف تلك البلدان يتكلمون �أكرث من  90لغة.
و %13فقط من الن�ساء يف �سرياليون يتحدثن الإجنليزية ( .)2015 ،Berger and Tangو�أكدت البحوث
التي �أجرتها منظمة «مرتجمون بال حدود» ب�ش�أن امل�ضمون املتعلق بفريو�س �إيبوال يف كينيا الأثر الإيجابي
للح�صول على املعلومة باللغة املالئمة .وقد رد امل�شاركون يف البداية ب�صورة �صحيحة على  %8فقط من
الأ�سئلة الب�سيطة عن فريو�س �إيبوال .وحينما عر�ض مل�صق عليه حتذير من الفريو�س باللغة الإجنليزية،
و�صلت ن�سبة فهم احلقائق الرئي�سية �إىل  .%16وملا قدمت املعلومات باللغة ال�سواحيلية ،زادت الن�سبة �إىل
( %92منظمة «مرتجمون بال حدود».)2015 ،
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وت�شري البحوث ب�ش�أن تف�شي املر�ض يف ليربيا و�سرياليون �إىل �أن عدد الوفيات بني الن�ساء جتاوز عدد الوفيات
بني الرجال يف بداية تف�شي الوباء وعندما بلغ ذروته ،و�أن ذلك يرجع جزئياً �إىل دورهن يف تقدمي الرعاية .كما ق ّل
احتمال ا�ستفادتهن من قنوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �أو القنوات التقليدية التي تنقل املعلومات،
وادراجهن يف احلمالت الإعالمية التي ت�ستهدف القادة املجتمعيني �أو القادة الدينيني (م�شروع قدرات التقييم،
 .)2015و�أدى نق�ص املواد الإعالمية املوجهة للجمهور غري امللم بالقراءة والكتابة وللمتحدثني باللغات
املحلية يف مرحلة مبكرة �إىل وقوع قطاعات كبرية من ال�سكان يف جهل مميت.
وتطور �أ�سلوب �إعداد الر�سائل ون�شرها مع تف�شي الوباء .وترجمت جمموعة من املواد الإعالمية ،بدء ًا
باملل�صقات وانتها ًء مبقاطع الفيديو �إىل �سبع لغات حملية ،مما �أدى �إىل تو�سيع نطاق و�صولها ب�شكل كبري.
وظهرت الأهمية الكبرية للغة ب�شكل وا�ضح وكذلك طريقة نقل الر�سائل واالعرتاف بطريقة فهم خمتلف
املجتمعات املحلية ملا يحدث .و�شكل و�ضع نهج تُ�شرف عليه املجتمعات املحلية ،مبا يف ذلك املر�شدون
االجتماعيون من املناطق املحلية ،نقطة حتول يف الت�صدي لفريو�س �إيبوال يف �سرياليون (.)2015 ،Oxfam
فكان املر�شدون االجتماعيون يتقنون اللغات املحلية ومن ثم �أ�صبحوا م�صادر موثوق بها للمعلومات .و�أعدت
منظمات متخ�ص�صة مثل منظمة الإن�سانية وال�شمول برامج لنقل املعلومات الرئي�سية ب�ش�أن فريو�س �إيبوال �إىل
امل�ست�ضعفني واملعوقني (منظمة الإن�سانية وال�شمول .)2014 ،وقد �ساعد نقل م�ضمون ب�سيط باللغات املحلية
املجتمعات املعنية على تنفيذ ا�سرتاتيجيات فعالة لدعم املر�ضى ومنع نقل املر�ض.

 5-4القيادة املحلية
إن تطبيق املبادئ التوجيهية الحالية وتوسيع نطاق املامرسات الجيدة بنجاح يقتيض التنسيق الوثيق بني
املنظامت والوكاالت اإلنسانية الرئيسية التي تركز عىل املعوقني .وميكن أن يكون لدى الوكاالت اإلنسانية
الرئيسية نوايا طيبة لوضع خطط وبرامج شاملة بشأن املعوقني ،لكنها تفتقر عادة إىل املعارف املحلية
والخربات التقنية الالزمة .وقد تُعزز أيضاً يف بعض الحاالت وعن غري قصد قوالب منطية سلبية بشأن اإلعاقة
بسبب عدم فهمها.
وقد ساعدت منظامت املعوقني ومنظامت املسنني التي تعمل عىل جميع املستويات ،من املستوى الشعبي إىل
املستوى الدويل ،عىل تحسني األوضاع املعيشية ألعضائها والدعوة إىل احتواء املعوقني واملسنني .ومتتلك هذه
املنظامت معرفة فريدة ببعض األشخاص واألرس األكرث عرضة للخطر .ولكن ال متلك سوى قدرة محدودة عىل
الدعوة إىل االحتواء الكامل لهؤالء األشخاص يف الخدمات التي تقدمها املنظامت اإلنسانية الرئيسية يف حاالت
الطوارئ الواسعة النطاق ،بسبب عدم إملامها بالنظام اإلنساين الدويل ،وبعملياته وإجراءاته ومعايريه ،وكذلك
بسبب تردد بعض املنظامت الدولية يف التخيل عن سلطتها للمستجيبني الوطنيني واملحليني .وهي تفتقر
أيضاً ،شأنها شأن املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين املحلية األخرى ،إىل سبل الحصول عىل
التمويل اإلنساين الدويل للمشاركة بجهودها وتعزيزها عىل نحو فعال (مبادرات التنمية 2017 ،ب) .ومن ثم،
ال تُستخدم معارفها وخرباتها بشكل كاف يف كثري من األحيان.
وعادة ما ُيستبعد املعوقون واملسنون ،خارج نطاق املنظامت التي متثلهم ،وكذلك َمن يقومون عىل رعايتهم،
من عمليات إدارة مخاطر الكوارث و ُيحرمون من فرصة متثيل أنفسهم يف املسائل التي متسهم مبارشة .وبينت
دراسة استقصائية للمعوقني أجراها مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث يف عام  2015أن  %17فقط

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

من املجيبني كانوا عىل علم بوجود خطة إلدارة الكوارث يف منطقتهم ،وأن  %14فقط رصحوا بأنه جرى التشاور
معهم بهذا الشأن (مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2013 ،
ورغم وجود أدلة قوية عىل مزايا إدراج املسنني واملعوقني والفئات األخرى التي يجري عادة تهميشها يف
الخطط وعمليات اإلغاثة واالنتعاش املتعلقة باألزمات ،فإن منظامت إنسانية قليلة تعرتف مبعارفها وقدراتها
ومواردها وتستفيد منها .ورمبا يرجع ذلك إىل افرتاضات متحيزة بشأن هذه الفئات وأوجه قصورها ،أو بسبب
عدم توفر الوقت الالزم واملوارد الالزمة -فعلية كانت أم متصورة -لفهم نقاط قوتها واالستفادة منها .غري أن
ذلك ميثل أيضاً أحد خصائص نهج االستجابة اإلنسانية الهرمية بوجه أعم ،حيث يوصف األشخاص املترضرون
من األزمات عادة بأنهم متلقون سلبيون للمساعدات وليسوا أطرافاً معنية فعالة يف تصميم عمليات اإلغاثة
وتنفيذها (.)2008 ،Grünewald and de Geoffroy

اإلطار 8-4

ردم الفجوة بني الإعاقة والعمل الإن�ساين
يف �شهري �أبريل ومايو � ،2015أ�صاب زلزاالن كبريان نيبال مما �أ�سفر عن مقتل نحو � 9000شخ�ص ،ونزوح
�آالف �آخرين ،و�إحلاق �أ�ضرار وا�سعة النطاق بالبنية التحتية واخلدمات و�سبل املعي�شة .وللت�صدي لذلك،
�أطلقت حكومة نيبال بالتعاون مع املنظمات املحلية والوطنية والدولية جهود �إغاثة وا�سعة النطاق.
ويف �إطار جهود الإغاثة ،وا�ستناد ًا �إىل اخلربات املكت�سبة من زلزال هايتي يف عام  2010و�إع�صار هايان يف
الفلبني يف عام  ،2013تعاونت الإر�سالية امل�سيحية للمكفوفني ،وهي منظمة غري حكومية دولية ،مع االحتاد
الوطني للمعوقني والهيئة الوطنية ال�شاملة للمعوقني يف نيبال ،لإن�شاء مراكز تن�سيق للم�سنني واملعوقني
يف ثالث مقاطعات من املقاطعات الأ�شد ت�أثر ًا .و�أن�ش�أت الرابطة الدولية مل�ساعدة امل�سنني و�شركا�ؤها مراكز
تن�سيق �إ�ضافية يف مقاطعات �أخرى مت�ضررة.
وقد عملت مراكز التن�سيق باعتبارها وحدات متخ�ص�صة م�س�ؤولة عن حتديد الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة من ال�سكان املت�ضررين وربطهم مبقدمي اخلدمات احلاليني يف جمموعة من القطاعات املختلفة ،مبا يف
ذلك املاء وخدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�شخ�صية والغذاء وامل�أوى وال�صحة والتعليم و�سبل املعي�شة.
وا�ستعانت هذه املراكز باملعوقني العاملني يف جمتمعاتهم مبا�شرة ل�ضمان و�صول امل�ساعدات ملن هم يف �أم�س
احلاجة �إليها .ففي بع�ض احلاالت ،فيما يخ�ص مث ًال الن�ساء املعوقات الالتي تواجهن حتديات �إ�ضافية تتعلق
بالتمييز وبتحمل م�س�ؤوليات منزلية �إ�ضافية ،قام املتطوعون واملر�شدون االجتماعيون بزيارات منزلية لفهم
احتياجاتهن اخلا�صة.
كما ا�ستُخدمت املعلومات التي جمعت عن احلاجات غري امللباة للمعوقني وامل�سنني حلث الوكاالت الإن�سانية
الأخرى على امل�ستوى الوطني على توفري ا�ستجابة �أ�شمل .وتعاون �أع�ضاء الفريق ب�شكل وثيق مع املنظمات
الإن�سانية الرئي�سية لتوعيتها بامل�سائل املتعلقة بالإعاقة وتزويدها ب�أدوات ونهج ب�سيطة لإدراج املعوقني
وامل�سنني يف براجمها.
ومن �أهم الدرو�س امل�ستخل�صة من مبادرة مراكز التن�سيق ب�ش�أن املعوقني وامل�سنني �ضرورة �إ�شراك املعوقني
وامل�سنني يف مبادرات الت�أهب حلاالت الطوارئ حيث ميكن �أن ي�ضمن ذلك اكت�ساب الوكاالت الإن�سانية
الرئي�سية الدراية والآليات الالزمة لتغطية هذه الفئات عند وقوع كوارث ،وتزويد املعوقني وامل�سنني
املنظمات التي متثلهم �أي�ضا ،بالقدرة الالزمة للم�شاركة بفعالية يف جهود اال�ستجابة منذ البداية.
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إن إيجاد طريقة لردم الفجوة -مبا يضمن اكتساب املنظامت اإلنسانية الرئيسية الخربة الالزمة للعناية
باملسنني واملعوقني ،من جهة ،وتزويد الوكاالت املحلية التي تركز عىل املسنني أو املعوقني مبا يكفي من
املوارد والدعم إلرشاد وتوجيه االستجابة من جهة أخرى -يعني التخيل عن املعايري املقبولة حالياً يف
القطاع اإلنساين .وكام أشار آخرون من قبل ،قد يستلزم ذلك إجراء إصالح جذري يف املؤسسات ،وديناميات
السلطة فيام بينها ،وطريقة تعريف النجاح وقياسه ،وتدفق املوارد إىل املنظامت التي تقدم اإلغاثة وفيام
بينها( .معهد التنمية الخارجية 2016 ،وشبكة التعلم اإليجايب للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين،
 2015ب ومبادرات التنمية2017 ،ب).

 6-4يف دائرة الضوء :استنتاجات وتوصيات
ُأحرز بعض التقدم بشأن إدراج املسنني واملعوقني يف االستجابة اإلنسانية .وكان ألهداف التنمية املستدامة دور
رئييس يف امليض قدماً بربنامج التنمية حتى ال يتخلف أحد عن الركب ،وتواصل األوساط اإلنسانية البحث عن
ويبي انتشار التوجيهات واملعايري ومجموعات األدوات أن االلتزام
سبل لالستجابة لألشخاص األكرث احتياجاًّ .
واإلرادة متوفران ،وأن هناك العديد من األمثلة للمامرسات الجيدة عىل املستويني العاملي والقطري ،كام
يوضحه هذا الفصل.
وال تتعلق املناقشات اآلن مبا إذا كان ينبغي جعل العمل اإلنساين أكرث شموالً ،وإمنا بكيفية جعله أكرث شموالً
وكيفية القيام بذلك عىل نطاق واسع .وينبغي أن تقود املبادئ اإلنسانية واملامرسات الجيدة تلقائياً إىل
األشخاص األكرث عرضة للخطر ،وأن تشكل هذه الفئات بوضوح محور تركيز ذا أولوية يف الوقاية من األزمات
والتصدي لها .وتُعد األطر وااللتزامات واملعايري املختلفة القامئة مالمئة من حيث تقديم رؤية واضحة من
أجل تحسني إدراج هذه الفئات يف االستجابة اإلنسانية .غري أن األدلة تبني أنه رغم اإلرادة وااللتزام ،ما تزال
الوكاالت اإلنسانية الرئيسية ال تعطي األولوية بشكل روتيني لهذه الفئات السكانية .فاملامرسة الجيدة تطبق
عىل حاالت خاصة وليس بصورة منهجية .ويتوقع الكثري من املؤسسات واملنظامت املتخصصة -تلك التي تركز
عىل السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس أو مسائل أخرى -وال تبذل منظامت أخرى الجهود الكافية يف هذا الصدد.
وعليه ،فإن املسنني واملعوقني وغريهم من الفئات املستضعفة املحتملة ال يزالون مهددين باالستبعاد واإلقصاء
من االستجابة اإلنسانية.
عالوة عىل ذلك ،يؤدي الرتكيز عىل جوانب خاصة لألفراد واملجموعات بشكل منفصل-مثل الرتكيز عىل اإلعاقة
أو السن أو نوع الجنس -إىل عدم النظر يف أوجه ضعف األشخاص املترضرين من األزمات واحتياجاتهم
وقدراتهم العديدة واملرتابطة .ويصعب التغلب عىل هذه الطريقة يف التفكري بسبب بنية النظام اإلنساين التي
تتشكل بحسب كل قطاع (مثل قطاع الصحة) أو بحسب مجموعات سكانية كاملة (مثل الالجئني) .وميكن أن
ترتسخ االنقسامات بني املجموعات السكانية بشكل أكرب بسبب عدم التعاون بني املنظامت املعنية باملسنني
واملعوقني (الرابطة الدولية ملساعدة املسنني ،)2018 ،وكذلك بني الوكاالت املتخصصة التي تركز عىل فئات
أخرى مستهدفة أو مسائل ترتبط بعدة قطاعات.
ومن وجهة نظر عملية ،ميكن أن تساعد التوصيات الرئيسية التالية عىل امليض قدماً بالربنامج واجتياز الشوط
األخري نحو تحسني إدراج املسنني واملعوقني وغريهم ممن قد يستبعدون يف العمل اإلنساين.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

1-6-4

2-6-4

تحسني الفهم :البيانات واملعلومات والبحوث
−

ينبغي للجهات الفاعلة اإلنسانية -الدولية والوطنية واملحلية -أن تحسن بشكل جذري البيانات املتعلقة
باملسنني واملعوقني لتحديد االحتياجات الخاصة بهم وفهمها وحرصها عىل نحو أفضل يف الربامج اإلنسانية.
وال يشمل ذلك تجميع البيانات وتحليلها فحسب ،بل يتعلق أيضاً بالتغلب عىل املخاطر املستمرة ومقاومة
تبادل البيانات عىل نطاق أوسع .فنقص البيانات ليس هو السبب الوحيد إلقصاء املسنني واملعوقني من العمل
اإلنساين يف كثري من األحيان ،وإمنا هو عامل واضح يسهم يف ذلك .فمن الرضوري أن يكون املسنون واملعوقون
ظاهرون وأن ُيدرجوا ضمن إحصاءات العاملني اإلنسانيني ليك يفهموا حاالتهم ويتحملوا مسؤولية االستجابة
عىل نحو مالئم الحتياجاتهم وقدراتهم.

−

وهناك نقص يف البيانات عن املعوقني بوجه خاص ،وتفتقر البيانات املتعلقة بالسن واإلعاقة إىل الدقة .فمن
الرضوري مث ًال التمييز بني مختلف الفئات العمرية يف إطار العنوان األوسع «للمسنني» وتحديد مختلف أنواع
ودرجات اإلعاقة ،وكذلك الحدود القصوى للسن املحددة يف التقييامت والدراسات االستقصائية التي تستبعد
فيام بعد املسنني من املشاركة يف بعض املبادرات ،مبا يف ذلك الربامج املتعلقة بسبل املعيشة.

−

وينبغي تدوين البيانات املتعلقة باللغة ومبستويات اإلملام بالقراءة والكتابة لكل فرد محتاج بشكل منهجي
وروتيني ،وينبغي إدراج املسائل املتعلقة باللغة واحتياجات التواصل يف عمليات تقييم االحتياجات املتعددة
القطاعات ،عىل نحو ما جاء يف اقرتاح فريق اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الخضوع ملساءلة
األشخاص املترضرين والحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني ،ومنظمة «مرتجمون بال حدود» ،يف بداية
عام  .2018ومن شأن إدراج اللغة والعوائق املحتملة األخرى أمام التواصل يف تصميم آليات املشاركة واملساءلة
ومتويلها أن يساعد عىل ضامن عدم إقصاء املتحدثني بلغات األقليات واألقل إملاماً بالقراءة والكتابة .وكثرياً
ما ُيعد نوع الجنس عام ًال رئيسياً ال ينبغي إغفاله يؤثر يف اكتساب املهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة.

−

وحني ينطوي نرش بيانات لغوية عىل مخاطر لألشخاص املعنيني ،ينبغي إيجاد طرق آمنة إلدارة هذه البيانات
وتوفري ما هو رضوري منها فقط لتوجيه االسرتاتيجية.

استجابات شاملة :الرشاكات وتعيني املوظفني واالتصاالت
−

ينبغي االضطالع بالجهود الالزمة لتعزيز العمل اإلنساين الشامل مبشاركة مبارشة من املسنني واملعوقني وغريهم
من الفئات املهمشة قدر اإلمكان .ويتطلب ذلك إقامة تحالفات قوية بني منظامت املعوقني ومنظامت
املسنني املحلية والحكومات واملنظامت اإلنسانية الرئيسية وكذلك وضع مناهج عمل تتيح فعلياً للمسنني
واملعوقني وغريهم من الفئات املهمشة املحتملة (مثل مجموعات األقليات اللغوية واملهاجرين والنساء)
صياغة االستجابات اإلنسانية من خالل آرائهم ومهاراتهم .ويبدأ ذلك بإعادة النظر يف التوظيف يف املنظامت
اإلنسانية والنظر يف مدى شمولها ملسألتي السن واإلعاقة ،وكيف يؤثر ذلك يف املقابل يف قدرتها عىل تغطية
الفئات املهمشة املحتملة.

−

وينبغي أن يكون املستجيبون اإلنسانيون عىل وعي بأن بعض األشخاص قد يتعرضون للوصم ويتوارون عن
ويبي عمل جمعية الصليب األحمر الكينية من أجل التغلب عىل التحيز ضد املعوقني ،أنه ميكن
األنظارّ .
أن يساعد االلتزام املجتمعي املستدام عىل تحسني تغطية املستبعدين بسبب الوصم وأن يساعد عىل تغيري
التصورات واملواقف.
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−

ويوضح مثال منظمة يب يب يس الخريية  BBC Media Actionومنظمة  Internewsومنظمة «مرتجمون
بال حدود» يف االستجابة لالجئني من جامعة الروهينغيا ،أن من شأن وضع نهج جامعي متعدد اللغات
للتواصل مع السكان املترضرين أن يساعد عىل تحسني مساءلة العمل اإلنساين وفعاليته إزاء أكرث الناس
استبعاداً .ومن شأن ذلك أن يساعد عىل ضامن توجيه املوارد الرئيسية لتلبية احتياجات املتحدثني بلغات
األقليات واألشخاص غري امللمني بالقراءة والكتابة واألشخاص األقل حظاً يف االستفادة من التكنولوجيا.

−

وينبغي أن تتضمن ميزانيات الربنامج أحكاماً لتلبية االحتياجات الخاصة بالفئات املهمشة -وينبغي أن يشمل
ذلك نقل رسائل مكيفة لهذه الفئات.

تركيز االستثامرات عىل دعم العمل واملشاركة عىل املستوى املحيل
−

يتعني عىل الجهات املانحة واملنظامت الدولية التي تقدم منحاً من الباطن أن تتيح فرصة تعزيز الصالت مع
العمل املحيل الذي تقوده فئات من املمكن استبعادها لوال ذلك .وقد خلص البحث إلعداد هذا الفصل إىل أن
بعض أفضل وأنجع اإلجراءات التي تتخذ بالتعاون مع املعوقني ولفائدتهم ،تتخذ عىل املستوى املحيل ،حيث
يطلقها يف كثري من األحيان املعوقون ويديرونها مبارشة.

−

ينبغي أن تساعد الجهات املانحة عىل رفع مستوى االحتواء ،عن طريق حث املنظامت التي تتلقى متويلها
عىل بذل املزيد من الجهود إلرشاك املسنني واملعوقني وغريهم من الفئات املعرضة لخطر استبعادها من
برامجها .ونظراً ألن االستثامرات يف جمع بيانات ذات جودة أفضل ويف تعزيز القدرات ووضع برامج شاملة
وتشاركية ميكن أن تكون مرتفعة ،فمن املمكن أيضاً للجهات املانحة أن تقدم إسهامات قيمة عن طريق
تزويد املنظامت اإلنسانية باملكان والوقت الالزم واملوارد الالزمة للتفاعل مع األشخاص املترضرين من األزمات
وإلعداد استجابات مصممة لتلبية احتياجاتهم فعلياً.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

سوالوييس ،إندونيسيا٢٠١٨ ،

«ساهوريا» ،البالغة من العمر  73عاماً ،هي
إحدى الناجيات من الزلزال والتسونامي
اللذين رضبا منطقة سوالوييس .وميكن أن تؤثر
األزمات تأثرياً غري متناسب عىل املسنني ،حيث
لقي  4أشخاص حتفهم يف قرية «لويل سالوران»،
وكانوا جميعاً من كبار السن.
©  ⁄ Benjamin Suomelaالصليب األحمر الفنلندي
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جنوب السودان٢٠١٣ ،
إحدى «العائدات» يف مخيم أقيم لألشخاص
الذين فروا من النزاع الدائر يف السودان .وقد
حصل أفراد هذا املجتمع املحيل عىل موارد
حيوية من جمعية الصليب األحمر يف جنوب
السودان ،ومع ذلك ،ال تزال تحديات عديدة
قامئة.
©  ⁄ Juozas Cerniusaاالتحاد الدويل
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 -٥االفتقار إىل املال :حاالت الطوارئ
التي ينقصها التمويل
يتطلب

تحديد أشد الناس تخلفاً عن الركب وضامن الوصول إليهم وإدراجهم ضمن املستفيدين عدم
النظر إىل األمور من زاوية مالية فقط .ولكن عدم إغفال أحد يستلزم وجود موارد مالية،
ويعني نقص هذه املوارد املالية ترك هؤالء الناس خلف الركب.

ومثة فجوة واضحة بني حجم االحتياجات اإلنسانية ومقدار التمويل املتاح .وهي ال متثل فجوة متويل جديدة-
فقد ظلت منذ فرتة طويلة موضعاً للتحليل والدعوة والعمل .أما اآلن ،فقد توافق وصول حجم املساعدات
اإلنسانية الدولية املعروفة إىل مستويات قياسية مع تزايد الطلب عليها .وتشري البيانات إىل أن مستويات
املعونة توشك عىل بلوغ ذروتها 1،إال أن مستوى االحتياجات مل يبلغ ذروته بعد.
وتكمن يف صلب املشكلة معضلة مزدوجة تتمثل يف الكيفية التي ميكن بها ،يف إطار عامل محدود املوارد،
االلتزام مببدأ تقديم املساعدة القامئة عىل أساس االحتياجات يف إطار االستجابة لألزمات ويف الكيفية التي
ميكن بها ،يف الوقت نفسه ،االستثامر يف منوذج تقدمي يكبح تلك االحتياجات الحقيقية ويقلل منها وال يرتسخ
هذا املبدأ الرامي إىل تلبية االحتياجات أينام وجدت ،وتلبية أكرث االحتياجات إلحاحاً ،والذي ينص عىل
أنه «يحق لجميع األشخاص املترضرين من الكوارث الحصول عىل املساعدات ،مبا يتامىش مع احتياجاتهم
وأولوياتهم» (االتحاد الدويل  )2013يف املبادئ اإلنسانية ومدونة قواعد السلوك فحسب ،بل يرتسخ أيضاً
يف مبادئ املامرسات السليمة يف تقديم املنح اإلنسانية  )2003 ،GHDويف السياسات التي تنتهجها معظم
الجهات املانحة الرئيسية ( Dalrympleو .)2015 ،Smithوعالوة عىل التشديد عىل الواجب اإلنساين ،دعت
أيضاً خطة العمل من أجل اإلنسانية التي أعدها األمني العام لألمم املتحدة (الجمعية العامة لألمم املتحدة،
 )2016الجهات املانحة إىل وضع حد للحاجة وتغيري التوازن باالنتقال من اعتامد منوذج قائم عىل أساس
االحتياجات إىل اعتامد منوذج قائم عىل تقييم املخاطر .ومع ذلك ،فإن فرض قيود عىل التمويل يعني التخيل
عن ترسيخ هذه املبادئ وتحقيق هذه الطموحات .ويرمي ذلك إىل اعتامد خيارات ،متعمدة وغري مقصودة،
بشأن الوجهة التي ُينفق أو ال ُينفق فيها متويل محدد ،مع ما ينجم عن ذلك من عدم تلبية احتياجات معينة
ألشخاص معينني يف أماكن معينة.
ويتطرق هذا الفصل للحاالت التي «تعاين من نفاد األموال» وما يعنيه ذلك من عدم إغفال أحد يف إطار
االستجابة اإلنسانية .ويتناول السبل التي ميكن بها متويل األزمات بطريقة مختلفة يف عامل محدود املوارد
باستمرار -للتخفيف من أوجه التفاوت والتقليل من الحاجة إىل خدمات العمل اإلنساين الدويل .و ُينظر إىل
املوضوع من منظور املعونة اإلنسانية الدولية الرسمية باعتبارها تشكل املالذ األخري لألشخاص املحرومني من
املوارد املحلية وغري الرسمية .ولكنه يبحث هذه املسائل يف إطار عامل يشهد تغرياً يف مصادر املساعدة ويف
الخطوط الفاصلة بني الجهات املانحة والجهات املستفيدة.
1

وفقاً ملا أورده تقرير املساعدات اإلنسانية العاملية لعام  ،2018فقد تباطأ النمو يف مجال املساعدات اإلنسانية الدولية خالل
وسجلت منذ الفرتة  2017-2016زيادة قدرها  %0,4فقط بفضل الجهات املانحة الحكومية
العامني املاضيني (ُ )2017–2015
(مقابل القطاع الخاص).
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وقد انترشت يف اآلونة األخرية سياسات وتحليالت بشأن متويل العمل اإلنساين ،وال سيام يف أعقاب انعقاد مؤمتر
القمة العاملي للعمل اإلنساين يف عام  2016وإبرام اتفاق الصفقة الكربى بشأن متويل األنشطة اإلنسانية .ومل
ينقطع سيل االنتقادات والتوصيات واألنشطة ،بل تواصل بدرجات متفاوتة من الزخم السيايس والتقني -
وشمل وضع أدوات مبتكرة وتحسني الكفاءات وتنفيذ استثامرات يف مجال توطني املعونة.
وال يسعى هذا الفصل إىل تلخيص جميع املسائل القامئة واملوثقة توثيقاً جيداً أو تغطيتها أو إىل بحث مسألة
نقص التمويل املرصود لجميع أنواع األزمات القامئة يف كل بقعة من العامل .ويركز ،عوضاً عن ذلك ،عىل التمويل
املخصص لألزمات ذات البعد الكاريث ،مبا فيها حاالت الطوارئ املعقدة ،ويستقيص االستجابات التي تعاين من
نفاد األموال ،ويسعى إىل معرفة أسباب ذلك ،ومعرفة اآلثار التي تنعكس عىل السكان املترضرين والحلول
التي ميكن التوصل إليها .ويركز عىل ثالثة أنواع من األزمات التي غالباً ما تعاين من نقص التمويل ،وهي:
الكوارث الصغرية الرسيعة الظهور ،والكوارث ذات النطاق األوسع والبطيئة الظهور ،وحاالت الطوارئ املعقدة
والطويلة األجل .ومثلام هو الحال بالنسبة إىل جميع أمناط العمل اإلنساين ،فإن التصنيفات تبدو أكرث وضوحاً
من الحقائق ،وهناك تداخل وتوافق فيام بينها  -ولكن مثة فروق أيضاً يف املشاكل املثارة والحلول املطروحة.

 1-5ما هي االستجابات التي تعاين من نقص التمويل ،وما أسباب ذلك؟
هناك توافق واضح يف اآلراء عىل أن الفجوات يف التمويل والخلل يف املخصصات يعني أن بعض األزمات ال تحظى
عىل وجه التحديد «بالقبول» أو مل تبق لها «أموال»  -ومع ذلك ،ال يوجد معيار واضح لقياس درجة اإلهامل
أو نقص التمويل .وال توجد مقاييس قابلة للمقارنة وشاملة لتحديد االحتياجات اإلنسانية أو التكلفة املالية
لالستجابة ،وال توجد يف الواقع موارد محلية ودولية تلبي هذه االحتياجات (الفريق الرفيع املستوى.)2016 ،
وقد اعتربت بعض األزمات منذ تسعينيات القرن املايض أزمات «منسية» و«مهملة» و«ناقصة التمويل»،
وتطورت املنهجيات التي تكرس ذلك باستمرار -ولكن تصميمها لبعض األغراض املتعلقة باتخاذ القرارات أو
املنارصة يجعلها تعتمد أساليب ومقاييس مختلفة .وهي أيضاً تنازلية ،وتشري الدالئل إىل وجود تباين شديد يف
آراء األشخاص املترضرين من األزمات بشأن مدى تلبية التمويل املتاح الحتياجاتهم .وعىل سبيل املثال ،تكشف
االستبيانات التي أجريت مع أشخاص مترضرين يف أفغانستان ولبنان وهايتي عن نتائج سلبية بشأن أهمية
املعونة املقدمة وكيفية توجيهها (منظمة حلول عىل أرض الواقع (.)2017 ،Ground Truth Solutions
ويشكل مؤرش أوجه العجز مقابل االحتياجات املحددة يف النداءات اإلنسانية أكرث املؤرشات التي ُيستشهد بها
تلب النداءات املوحدة
لإلشارة إىل نقص التمويل – عىل الرغم من أنه مؤرش معيب يف جوهره .ويف عام  ،2017مل ّ
لألمم املتحدة 2سوى  %60من مجموع ما التمسته احتياجاتها ،وهو ما خلف فجوة متويل بلغت  10.1مليار
دوالر أمرييك – وهي فجوة غري متكافئة مع فجوة التمويل التي تبلغ نسبتها  %115وتفصل بني أفضل النداءات
وأق ّلها متوي ًال .وعىل الرغم من أن هذه النداءات متثل أكرب املطالب املالية الجامعية يف مجال االستجابة اإلنسانية،
فهناك إقرار واسع النطاق بأوجه قصورها كمقياس شامل لتحديد «العجز يف متويل العمل اإلنساين» .وهي
2

تُستخدم «النداءات املوحدة لألمم املتحدة» يف هذا الصدد لتغطية خطط االستجابة اإلنسانية وخطط االستجابة ألزمة
الالجئني والنداءات العاجلة التي ينسقها النظام الذي يرشف عليه مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مع مراعاة
التغري الذي طرأ عىل عناوينها خالل العقد املايض.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

ال ترمي إىل متثيل جميع االحتياجات ،وهناك أيضاً مسائل تطرح باستمرار فيام يتعلق بأساس االحتياجات املالية
التي متثلها – وهي املسائل املتعلقة بصحة التقييامت ،والتغريات يف تقدير التكاليف ،والقدرة االستيعابية –
وهو ما قد يؤدي إىل حد ما إىل إضعاف ثقة الجهات املانحة وزيادة تدين مستوى التمويل( .انظر ،يف جملة
مراجع Darcy،وآخرون ،2013 ،والفريق الرفيع املستوى ،2016 ،و.)2017 ،Obrecht
ويصدر االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أيضاً نداءات للحصول عىل التمويل الالزم
لتغطية االستجابة لحاالت الطوارئ الكربى التي تُن ّفذ خارج نطاق وموارد خطط عمل جمعياته الوطنية.
ومبا أن االتحاد الدويل يوجه نداءاته بشكل منفرد (عوض اللجوء إىل نداءات األمم املتحدة املوحدة املشرتكة
بني وكاالت متعددة) ،فإن نطاق احتياجاته يكون أضيق بكثري ( 79مليون دوالر فقط يف عام  ،2017مقارنة
بـمبلغ  25,2مليار دوالر أمرييك بالنسبة إىل النداءات املوحدة لألمم املتحدة) .ومرة أخرى ،فإن مستوى
النقص يف متويل هذه النداءات ميثل ،عىل الرغم من طابعه اإليضاحي ،مؤرشاً ناقصاً لتوضيح الفجوة القامئة بني
االحتياجات واملساهامت املالية .وخالفاً للنداءات املوحدة لألمم املتحدة ،ميكن تقليص نطاق طموح االستجابة
وبالتايل حجم النداء حينام تكون احتامالت التمويل ضئيلة ،ولذلك ،فقد تكون مستويات االحتياجات الفعلية
ُلب أعىل يف الواقع.
التي مل ت ّ
ومبراعاة النطاق املحدود للنداءات ،فام الذي تكشفه أوجه النقص التي شهدتها هذه النداءات لتحديد أكرث
األزمات «معاناة من نفاد األموال» يف الوقت الراهن وبصورة مستمرة؟ ومل تحظ ،إىل ح ّد ما ،جميع النداءات
األربعني املوحدة التي أطلقتها األمم املتحدة يف عام  ،2017باستثناء واحد منها فقط ،بالتمويل الكايف  -ولكن
مستويات التغطية تراوحت ما بني ( %94بالنسبة إىل خطة االستجابة اإلنسانية يف العراق) إىل  %17فقط
(بالنسبة إىل إعصار «إرما») .وال ُيظهر التحليل منطاً ميكن التنبؤ به يف مجال نقص التمويل أو عام ًال واحداً
من العوامل التي تحدد بوضوح الدوافع التي تتسبب يف زيادة النقص يف التمويل .ومن الناحية الجغرافية،
ال يرتبط نوع األزمة ،أو طول فرتة الحاجة ،أو دخل الدولة املترضرة ،أو حجم االحتياجات ،بزيادة مقدار
التمويل أو بانخفاضه فحسب.
وال يوجد ترابط متسق بني حجم نداء األمم املتحدة ومستوى النقص يف التمويل ،وعىل سبيل املثال ،فقد
ُم ّول أكرب نداءين (متويل خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا مببلغ  5,6مليار دوالر أمرييك وخطة االستجابة
اإلنسانية لسوريا مببلغ  3,4مليار دوالر أمرييك) وأصغر النداءات (متويل النداء العاجل ملساعدة موزامبيق
مببلغ  10ماليني دوالر أمرييك) بنسبة  %50تقريباً .ولكن أسوأ النداءات من حيث التغطية كانت ك ّلها ضمن
أصغر النداءات – وهو ما قد يعني اعتامد أسلوب تجريبي يف العمل يساوي بني أقل االحتياجات وأدىن
األولويات حيث تندرج جميع النداءات املوحدة لألمم املتحدة التي تلقت متوي ًال تقل نسبته عن الثلث ()%33
ضمن أصغر النداءات البالغ عددها  13ندا ًء – وتقل فيها االحتياجات عن  114مليون دوالر أمرييك .وقد
اتسمت االستجابات «للنداءات العاجلة» لحاالت الطوارئ الرسيعة الظهور أو املتصاعدة بعدم االنتظام ،حيث
ُم ّول النداء العاجل الذي دعا إىل توفري مبلغ  120مليون دوالر أمرييك ملواجهة الجفاف يف كينيا يف عام 2017
(وهو بلد متوسط الدخل من الرشيحة الدنيا وله روابط قوية مع الجهات املانحة) بنسبة  ،%131,6يف حني
ُم ّول بنسبة تقل عن  %29النداء العاجل الذي طلب توفري مبلغ  39مليون دوالر أمرييك ملواجهة الفيضانات
التي شهدتها بريو (بلد متوسط الدخل من الرشيحة العليا ومتلق غري مألوف للمعونة).
وخالفاً للنداءات املوحدة لألمم املتحدة ،فقد تلقى ،بصورة إجاملية 19 ،ندا ًء من نداءات االتحاد الدويل يف
عام  2017ثالثة أرباع التمويل تقريباً ( .)%72ومع ذلك ،فقد ُس ّجلت ،مثلام هو الحال يف النداءات املوحدة لألمم
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املتحدة ،فجوة واسعة بني أفضل النداءات وأسوئها متوي ًال .و ُم ّولت بنسبة أكرب من  %100ثالثة نداءات -ملواجهة
إعصار «إرما» يف سانت كيتس وإعصاري أنتيغوا وكوبا ،يف حني ُم ّول النداء املتعلق باالستجابة لرتحال السكان
يف السودان بنسبة  %6فقط .و ُم ّولت ثالث نداءات فقط بنسبة أقل من  – %50لالستجابة لرتحال السكان يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والتصدي آلثار العاصفة املدارية «تامبني» التي رضبت الفلبني.

الشكل  1-5تغطية متويل النداءات املوحدة لألمم املتحدة2017 ،
النداء
خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا
خطة اإلغاثة اإلنسانية لسوريا
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن
جنوب السودان
الصومال
إثيوبيا
نيجرييا
العراق
جمهورية الكونغو الدميقراطية
السودان
مركز العمليات التابع لالتحاد األورويب يف عام 2017
تشاد
األرايض الفلسطينية املحتلة
جمهورية أفريقيا الوسطى
بنغالديش :أزمة الالجئني الروهينغيا
أفغانستان
الخطة االسرتاتيجية للمساعدة اإلنسانية يف باكستان
مايل
النيجر
الكامريون
خطة االستجابة اإلنسانية ألوكرانيا
هايتي
ميامنار
ليبيا
النداء العاجل املتعلق بكينيا
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية :االحتياجات واألولويات
بورندي
موريتانيا
بوركينا فاسو
خطة العمل املتعلقة بكوبا
جيبويت
النداء العاجل املتعلق ببريو
النداء العاجل املتعلق بدومينيكا
إعصار «إرما»
النداء العاجل املتعلق مبدغشقر
جمهورية الكونغو
السنغال
النداء العاجل املتعلق بإعصار «دينو» يف موزامبيق

النسبة املئوية
للتغطية
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53
76
72
68
69
94
57
61
62
41
47
78
37
47
81
49
37
40
77
71
32 100
31
63
35
48
25
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17
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47
19
48
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%54
%53
%76
%72
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%57
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%41
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%78
%37
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مالحظات :قيم التغطية صحيحة يف  23مايو .2018
املصدر :دائرة التتبع املايل التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
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الشكل  2-5تغطية متويل نداءات االتحاد الدويل2017 ،
النسبة املئوية
للتغطية

النداء

شييل  -حرائق الغابات
منغوليا  -ظروف الشتاء القاسية
مدغشقر  -إعصار «إيناو» املداري
بنغالديش  -إعصار «مورا»
كوستاريكا  -فيضانات
جمهورية الكونغو الدميقراطية  -ترحال السكان
التنسيق اإلقليمي :أزمة الغذاء يف أفريقيا
رسي النكا  -فيضانات وانهياالت األرضية
مدغشقر  -وباء
بريو  -فيضانات
السودان  -ترحال السكان
سانت كيتس وأنتيغوا  -إعصار «إرما»
الفلبني  -العاصفة املدارية «تامبني»
نيبال  -فيضانات وانهياالت أرضية موسمية
سرياليون  -فيضان وانهياالت أرضية
بنغالديش  -فيضانات
دومينيكا  -إعصار «ماريا» املداري
كوبا  -إعصار «إرما» املداري
بنغالديش  -تحركات سكانية

91
19100
95
78
74
41
68
87
82
91
6
19100
47
98
90
80
85
11100
53

%91
%119
%9 5
%7 8
%7 4
%4 1
%6 8
%8 7
%8 2
%9 1
%6
%119
%4 7
%9 8
%9 0
%8 0
%8 5
%110
%5 3
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مالحظات :البيانات متاحة باألسعار الحالية.
املصدر :نداءات الطوارئ الصادرة عن االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف عام .2017

وتُن ّفذ املديرية العامة للعمليات األوروبية للحامية املدنية واملعونة اإلنسانية واألمم املتحدة تدابري أكرث تعقيداً
لتوجيه جهودها إىل تحديد أسوأ حاالت النقص يف التمويل والتغلب عليها .ويستخدم تقييم األزمات املنسية
الذي تجريه املديرية العامة للحامية املدنية واملعونة اإلنسانية منهجية مركبة ،مبا يف ذلك التقييامت امليدانية
ومستويات املعونة اإلنسانية واإلمنائية ودرجات الهشاشة والتغطية اإلعالمية ،لوضع قامئة توجه ،حتى وإن
كانت غري إلزامية ،االعتامد السنوي الذي تبلغ نسبته  %20-15من التمويل والذي ترصده املديرية ملواجهة
األزمات «املنسية» (املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية .)2008 ،وال يشكل النقص املسجل
يف متويل النداءات املوحدة لألمم املتحدة معياراً ُيرجع إليه حيث إن نصف الدول املدرجة كبلدان تواجه أشد
األزمات املنسية يف الفرتة  ،2018/2017مبا فيها عدة أزمات تشهدها أمريكا الجنوبية والوسطى ،مل تستفد من
هذا النداء .ومتثل قامئة األزمات املنسية للفرتة  2018/2017أطول القوائم التي أعدت منذ الرشوع يف تقييم
األزمات املنسية – وقد ُأدرجت فيها  20أزمة منسية.
ويضع الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ الذي تديره األمم املتحدة قامئة لألزمات التي يقدم لها مرتني يف
السنة مخصصات منح من نافذته املتعلقة بحاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل .ويعتمد الصندوق نهجاً
«يلبي االحتياجات اإلنسانية امللحة ويساعد عىل توجيه االنتباه إىل أوجه العجز يف التمويل وإىل األماكن التي
قد ّ
يقل اهتامم الجهات املانحة بها» ويستند إىل عملية متطورة تتضمن درجات مرجحة يف مؤرش الصندوق
ً
ً
املر ّكب لقياس املخاطر وأوجه الضعف ،ويف مستويات االحتياجات املمولة متويال ناقصا (الصندوق املركزي
ملواجهة الطوارئ.)2018 ،
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وتظهر خمسة بلدان يف كل من قامئتي تقييم األزمات املنسية ونافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل يف
عام  – 2017وقد تأثرت ثالثة منها باألزمة اإلقليمية يف منطقة الساحل ،وهي تشاد والنيجر ومايل .وباإلضافة
إىل السودان والكامريون ،تش ّكل جميع هذه البلدان الخمسة حاالت طوارئ معقدة وتشهد خليطاً من النزاعات
وأحداثاً بطيئة الظهور ورسيعة الظهور تتصل بالطقس وتتسبب يف انعدام األمن الغذايئ بصورة متكررة ومزمنة

الشكل  3-5بلدان تعاين من أزمات منسية أو ناقصة التمويل2017 ،

جمهورية
أفريقيا الوسطى
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد

الفلبني
تقييم األزمات
املنسية١١ :

أفغانستان
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
باكستان
تقييم األزمات
املنسية10 :
الهند
تقييم األزمات
املنسية10 :
بنغالديش
تقييم األزمات
املنسية10 :
ميامنار
تقييم األزمات
املنسية10 :

مستوى تقييم األزمات املنسية مع منح عالمة أعىل لألزمات «األكرث نسياناً»
١١
١٠
٩
٨
ال يوجد
مخصصات نافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ2017 ،

تشاد
تقييم األزمات
املنسية٩ :

اليمن
تقييم األزمات
املنسية٨ :
الصومال
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
أوغندا
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
مدغشقر
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
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وحاالت طوارئ صحية .وتراعي كل من توصيفات تقييم األزمات املنسية ومخصصات نافذة حاالت الطوارئ التي
ينقصها التمويل ،عىل الرغم من تصنيفها حسب البلد ،أزمات واحتياجات دون وطنية معينة .وتق ّر إرشادات تقييم
املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية املوجهة ملمثليها القطريني إقراراً رصيحاً بأن «األزمات
املنسية» ال تؤثر إال عىل مجموعات سكانية قليلة معزولة حيث قد ال يكون مبقدور املعلومات القطرية العامة
توضيح «االحتياجات اإلنسانية لألقليات» (املساعدات اإلنسانية والحامية املدنية.)2016 ،

ليبيا
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
الجزائر
تقييم األزمات
املنسية10 :
مايل
تقييم األزمات
املنسية١١ :
النيجر
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
نيجرييا
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
الكامريون
تقييم األزمات املنسية11 :
جمهورية
أفريقيا الوسطى
تقييم األزمات
املنسية :ال يوجد
السودان
تقييم األزمات املنسية10 :

كولومبيا
تقييم األزمات
املنسية9 :

مالحظات :ال تُظهر الخريطة سوى األزمات التي يغطيها تقييم األزمات املنسية الذي أجرته املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية أو
مخصصات نافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ يف عام  ،2017وال األزمات التي تعاين من «اإلهامل»
أو نقص التمويل بحسب معايري أخرى .ويستند مؤرش تقييم األزمات املنسية إىل نتيجة مركبة مستنبطة من عدة مؤرشات .وتظهر النتائج من  8فام
فوق يف قامئته السنوية لألزمات املنسية .وتكون النتيجة أعىل كلام كانت األزمة أكرث «نسياناً».
املصدر :تقييم األزمات املنسية الذي أجرته املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية يف الفرتة ،2018-2017
ومخصصات نافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ.2017 ،
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ما هي اآلثار التي تنعكس عىل األشخاص املترضرين؟
من املؤكد أنه سيكون من الصعب معرفة الكيفية التي ُيرتجم بها هذا «النسيان» أو نقص التمويل إىل
يتبي يف فصول أخرى ،تنشأ يف
احتياجات ال تُل ّبى ،ومن ثم معرفة من ُيغ َفل وكيف يحدث ذلك .وعىل نحو ما ّ
أغلب األحيان فجوة يف األدلة بشأن اآلثار املرتتبة عىل ما ال تضطلع به الوكاالت اإلنسانية .ويف حالة عدم قدرة
الوكالة عىل متويل عملية ما ،فمن غري املحتمل أن ُت ّول تقييم األثر الكامل لغيابها عىل األشخاص املترضرين.
وعادة ما تُق ّيم الربامج «وفقاً إلطارها الخاص» مقابل األهداف التي تسعى إىل تحقيقها ،وبعبارة أخرى ،فهي
تق ّيم من ناحية ما تقدمه وليس من ناحية ما مل تقدمه« ،ونتيجة لذلك ،ال تنعكس اآلثار الناجمة عن نقص
التمويل – وهي مسألة ذات داللة ثابتة ومتزايدة – إ ّال بقدر ضئيل» ( .)2016 ،Darcyوميكن القول إن القطاع
اإلنساين ُيستخدم لإلبالغ عن النواتج ولكنه غري مهيأ «لتحديد الحصائل بوضوح وتقدير حجمها وقياسها».
وعليه ،فإذا كان فهم نتائج العمل املمول يشكل تحدياً أمام هذا القطاع ،فإن ذلك يرسي باألخص عىل فهم
اآلثار املرتتبة عىل العمل غري املمول.
ومع ذلك ،تتحدث بعض التقارير عام ال تستطيع الوكاالت اإلنسانية تقدميه حينام يتقلص حجم األموال،
وتوثق بعض الوكاالت ودراسة النداءات اآلثار املرتتبة عىل نقص التمويل الالزم لتلبية احتياجات السكان
املستهدفني (انظر ،يف جملة مراجع ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني«2017 ،ب») .كام تقدم دراسة
متويل النداءات حسب القطاعات بعض املؤرشات عن أنواع االحتياجات التي ال تحظى باألولوية حينام يكون
التمويل شحيحاً .ويشكل األمن الغذايئ والتغذية واإلجراءات املتعلقة باأللغام والتي تنفذ عىل نطاق أضيق
وقطاعات التنسيق املجاالت الوحيدة التي حظيت بتمويل تجاوزت نسبته  %50خالل السنوات الثالث املاضية.
وعادة ما تحظى مشاريع التعايف املبكر واإليواء يف حاالت الطوارئ ،إىل جانب الزراعة والتعليم والحامية ،بأقل
قدر من التمويل (يقل متوسط التمويل فيها عن الثلث).
وتختلف تغطية القطاع بني مختلف السياقات التي ينقصها التمويل .ويف عام  ،2017عىل سبيل املثال ،بلغت
نسبة متويل مجال التغذية يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  %67يف حني حظي مجاال الصحة واألمن
الغذايئ بتمويل نسبته  %12و %11عىل التوايل؛ ويف هايتي ،بلغت نسبة متويل األمن الغذايئ  ،%73يف حني
بلغت نسبة متويل الصحة  %6فقط .وتتناقض هذه النسب املئوية مع التغريات األخرى املتعلقة مبا يستطيع أن
يشرتيه كل دوالر – حيث تتوقف تكاليف العمليات واملواد الغذائية وغري الغذائية عىل العديد من العوامل،
مبا فيها األسواق وإمكانية الوصول والتغريات يف النامذج التي تعتمدها الوكاالت لتقدير التكاليف .وميكن أيضاً
أن يدل نقص التمويل يف حد ذاته عىل أن العمليات قد تصبح أكرث كلفة حيث ترتفع تكلفة وحدة التموين يف
حالة غياب وفورات اإلنتاج الكبري ( Stoddardوآخرون«2017 ،أ») .وكلام انخفض التمويل قل عدد األشخاص
الذين ميكن أن تصل إليهم هذه األموال -وازداد عدد ا ُمله َملني.

اإلطار �	١-٥آثار نق�ص التمويل على الأزمة املن�سية يف �أوكرانيا

٣

ي�ؤثر توا�صل الأعمال القتالية يف �شرق �أوكرانيا على حوايل  4.4ماليني �شخ�ص .وعلى الرغم من االحتياجات
امل�ستمرة ،مل ُي ّول النداء املوحد للأمم املتحدة من �أجل �أوكرانيا �إال بن�سبة  %35يف عام ( 2017دائرة التتبع
3

استناداً إىل مقابالت ُأجريت مع ممثيل أوكرانيا لدى االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية
للصليب األحمر واملديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية ومنظمة املحتاجني،
مايو .2018
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املايل التابعة ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية) ٤،حيث �سجل م�ستوى منخف�ضاً للغاية على
م�ؤ�شر ال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ لتحليل املخاطر و�أوجه ال�ضعف (ال�صندوق املركزي ملواجهة
الطوارئ ،)2017 ،و�أدرجته املديرية العامة للم�ساعدات الإن�سانية واحلماية املدنية لأول مرة يف �إطار
«الأزمات املن�سية» .وتعزو الوكاالت التي ا�ستجابت للأزمة يف �أوكرانيا هذا النق�ص يف التمويل و«الفتور
يف همة املانحني» �إىل عدة عوامل منها ما يلي :تناق�ص االهتمام الدويل مع تراجع حدة العنف؛ وتقييد �سبل
الو�صول �إىل املناطق التي ال تخ�ضع ل�سيطرة احلكومة؛ وتركيز اجلهات املانحة على الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
عو�ض الرتكيز على االحتياجات الإن�سانية ،و-حتى وقت قريب – حمدودية الدعوة لرفع م�ستوى الوعي .وقد
�أ�شار حتليل �آخر �إىل عدم ح�ضور الوكاالت والعقبات القانونية الك�أداء والت�صورات املتعلقة بتحويل املعونة
(.)2017 ،Barbelet
ويعني نق�ص التمويل املقرتن با�ستمرار انعدام الأمن عدم التمكن من الو�صول �إ ّال �إىل �أقل من الن�صف ()%47
من جمموع ال�سكان الذين ا�ستهدفتهم امل�ساعدة يف �أوكرانيا – و�إىل �أقل من ربع ال�سكان امل�ستهدفني يف املناطق
التي ال تخ�ضع ل�سيطرة احلكومة .وقد ت�ضاعفت م�ستويات انعدام الأمن الغذائي املتو�سط وال�شديد يف حني مل
ُي ّول قطاع الأمن الغذائي و�سبل املعي�شة �إ ّال بن�سبة  %28فقط .ويثري حالياً النق�ص يف متويل قطاع امل�أوى/
املواد غري الغذائية (حظي بتمويل ن�سبته  %9يف عام � )2017شواغل ب�ش�أن اال�ستعداد ملواجهة ق�ساوة ال�شتاء
يف �أوكرانيا .وترتفع يف �أوكرانيا معدالت الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وال�سلّ ،وقد �أثر تقلي�ص
اخلدمات التي توفرها الدولة �إىل جانب نق�ص املعونة الدولية على البنية التحتية ال�صحية ،وهو ما يعني عدم
القدرة على تقدمي العالج وتزايد انت�شار الأمرا�ض املعدية ،مبا فيها �شلل الأطفال.
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ملاذا يحدث هذا؟
يف الوقت الذي يتزايد فيه متويل العمل اإلنساين الدويل ( )2018 ،Development Initiativesوتتزايد
فيه ،أكرث من أي وقت مىض ،فرص الحصول عىل املعلومات يف الوقت املناسب ،فإننا نشهد املزيد من
النداءات املمولة متوي ًال ناقصاً واملزيد من األزمات املنسية ،فام هو السبب يف ذلك؟ ويشكل هذا بالطبع
جانباً واحداً مام يحدث ،حيث نشهد يف أماكن أخرى زيادة يف االستثامرات التي تنفذها الحكومات املحلية
واملنظامت اإلقليمية للتصدي لألزمات دون اللجوء إىل نداءات طلب املعونة ،وزيادة يف التعاون بني بلدان
الجنوب ،مبا يف ذلك يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا (آسيان) واالتحاد االفريقي .ومع ذلك ،يبدو ،من وجهة
نظر القطاع اإلنساين الدويل ،أن التمويل املحدود الذي تتيحه الحكومات املانحة ملساعدات ثنائية ،والتي
عادة ما يرد الجانب األكرب من املعونة اإلنسانية الدولية منها ،يتشتت يف عدد كبري للغاية من االتجاهات
ويسيطر عليه عدد قليل من الجهات املانحة واألزمات الرئيسية (.)2018 ،Development Initiatives
ولذلك ،فاإلهامل أو نقص التمويل إمنا هو نتيجة الختيار محدد (االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر - )2006 ،قرارات الجهات املانحة واملستجيبة فيام يتعلق بتحديد األولويات .وتنجم
حالة اإلجحاف التي ال مفر منها عن منوذج متويل دويل الحق ينطوي عىل رأس مال مايل وسيايس محدود
( Binderوآخرون.)2013 ،
وبينت دراسات علم االقتصاد السلويك واالقتصاد السيايس كيف أن عملية اتخاذ القرارات بصورة مبارشة
هي أبعد من أن تكون عملية عقالنية وخطية ترتجم فيها األدلة إىل إجراءات .وبالنسبة إىل الجهات املانحة،
4

ُم ّول نداءا االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر متوي ًال أفضل بنسبة %89
و %70عىل التوايل ،وقد ُيعزى ذلك إىل أن احتياجاتهام أقل بكثري من احتياجات غريهام وإىل قدرتهام عىل الوصول إىل السكان
املترضرين.
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تنشأ الصعوبات املتصلة بقرارات تحديد األولويات ،والتي كثرياً ما ُت ّتخذ يف أوج األزمة ويف ضوء التمحيص
السيايس ،بعوامل وحوافز وتحيزات أخرى وتتفاقم بسببها (انظر ،يف جملة مراجع2017 ،Obrecht ،؛
و de Geoffroyوآخرون2015 ،؛ و Darcyوآخرون .)2013 ،ويف حني قد تتباين هذه العنارص بالنسبة للجهات
الخريية والجهات املانحة من القطاع الخاص ،حيث تؤثر عوامل أخرى ،اجتامعية وتجارية أو عوامل متصلة
بالسمعة ،فهي تتضمن ،بالنسبة للجهات املانحة الثنائية الرئيسية ،حالة ش ّد بني النهج القائم عىل املبادئ
لتلبية االحتياجات األكرث حدة والنهج النفعي الذي يرمي إىل الوصول إىل معظم الناس ،فض ًال عن اشتاملها عىل
العوامل التالية:
−

االستبعاد من دائرة العناوين الرئيسية :يؤثر مستوى التغطية اإلعالمية الدولية عىل مستويات التمويل،
ويقدم حافزاً عمومياً يدفع إىل العمل – وهو ما يسمى بتأثري شبكة يس .إن .إن  -وهو فهم يحرك الجهود
املبذولة يف مجال املنارصة وجمع األموال .ومنذ ما يربو عىل عقد من الزمان ،أظهر التقرير عن الكوارث يف
العامل وجود ترابط وثيق بني مدى التغطية اإلعالمية والتغطية التي توفرها النداءات واملعونة املقدمة لكل
شخص (االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .)2006 ،وال يزال ذلك يشكل عام ًال حاس ًام
يحدد الطريقة التي تسعى بها النداءات إىل الحصول عىل اهتامم وسائط اإلعالم وهو ما يعكسه تقييم األزمات
املنسية الذي أجرته املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية (املساعدات اإلنسانية والحامية
املدنية )2008 ،ومؤرشات أزمات منسية أخرى (انظر عىل سبيل املثال املجلس الرنويجي لالجئني («2017أ»)
ومؤسسة كري الدولية ( ))2018تستخدم مقاييس تغطية إعالمية أقل من املتوسط يف تحليالتها.

−

االستبعاد من دائرة االهتامم :تختار العديد من الجهات املانحة مجموعة إسرتاتيجية من البلدان لرتكز فيها
عملياتها املستدامة ،وكثرياً ما تستند هذه العمليات إىل الروابط التاريخية ،وإىل الجغرافية السياسية واملصالح
الوطنية ،والقدرات اإلدارية ،وكذلك إىل االحتياجات القامئة (انظر ،يف جملة مراجع Drummond ،وآخرون،
 ،2017و Dalrympleو .)2015 ،Smithوعليه ،فقد ال تحظى البلدان التي ال تندرج ضمن هذه املجموعة ،مبا
واضحا يف متويل
فيها جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وأوكرانيا «باالهتامم» .ويؤدي «القرب» أيضاً دوراً ً
الجهات املانحة األوروبية ألزمة الهجرة يف أوروبا (االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
«2015ب») ،ويف ميل الجهات املانحة الخليجية إىل حرص التمويل داخل منطقة الخليج (Development
«2017 ،Initiativesب») .وميكن أن يشكل كل من مكافحة اإلرهاب واملخاوف األمنية عام ًال يدفع إىل ضخ
املزيد من املعونة وقيداً يعوق تقدميها .وميكن أيضاً أن تشكل العالقة السياسية مع سلطات البلد املترضر
من األزمة عام ًال أساسياً يف تهيئة ظروف متكينية لتقديم املساعدة يف الوقت املناسب ،من جانب الجهات
املانحة املتأثرة بجو الثقة والصالت القامئة ،ومن جانب الحكومة املستفيدة من خالل اإلعالن عن حالة طوارئ
والدعوة إىل تقديم مساعدة دولية (.)2012 ،Bailey

−

عدم إتاحة املعلومات :تتطلب عملية اتخاذ القرارات املستنرية معلومات آنية وقابلة للمقارنة ودقيقة
بشأن املخاطر واالحتياجات ،وقدرة عىل التحليل لتحديد األولويات ،ووضوحاً يف النواحي املالية لتقييم
التكاليف .وقد تحذو الجهات املانحة الصغرية ذات الحضور امليداين املحدود والقدرات املحدودة عىل
التحليل الالزم لتوليد املعلومات والتامس املتاح منها ومعالجته ،حذو أكرب الجهات املانحة حج ًام ،وهو
ما يسبب أثر «سلوك القطيع» حول أزمات معينة ( Binderوآخرون .)2013 ،وحتى بالنسبة للجهات
املانحة األكرب حج ًام ،فقد تقف الفجوات التي تعرتي تقييامت االحتياجات ،وعدم الثقة يف املتطلبات املعلنة
( Darcyوآخرون )2013 ،حجر عرثة أمام مخصصات التمويل وتُديم مسارات التمويل التفضيلية .وكام رأينا

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

يف الفصلني املعنونني «املتوارون عن األنظار» و«الخارجون عن نطاق املعونة» ،فإن األزمات املنسية تركز يف
العادة عىل االحتياجات املعروفة فقط  -وقد تكون هناك أزمات أخرى ال تسعى فيها الجهات املستجيبة
حتى إىل الحصول عىل التمويل.
−

عدم التزامن :يف ظل عدم وجود منتدى عاملي لتبادل املعلومات وتنسيق التمويل وتقسيم العمل بني الجهات
املانحة ( ،)2015 ،Pooleترتاكم القرارات االنتقائية التي يتخذها فرادى املانحني يف صورة أوجه تفاوت عىل
املستوى العاملي .ومن املؤكد أن يؤدي النظام املتعدد األطراف املستند إىل قرارات ثنائية تتخذها الجهات
املانحة الدولية ،التي توجه دوافعها السياسية نحو إبقاء السيطرة عىل ما متوله واالحتفاظ مبواصفات هذا
التمويل Clarke( ،و ،2016 ،Derconو ،2017 ،Hillierو Mowjeeوآخرون )2018 ،إىل حالة من التجزؤ.
وهناك أيضاً ميل إىل الرتكيز عىل الجهات املانحة الغربية  -انعدام الوعي ونقص املعلومات والتنسيق مع
مصادر متويل أخرى بخالف تلك املقدمة من الجهات املانحة اإلنسانية الدولية وأدوارها املتنامية يف االستعداد
واالستجابة لألزمات التي يتمثل منوذجها يف التصدي لتفيش فريوس إيبوال ومواجهة إعصار هايان .ويتضمن
ذلك االستثامرات التي تقوم بها الحكومات الوطنية للبلدان املتأثرة بالكوارث ،فض ًال عن تلك املتأتية من
املصادر الخاصة والتمويل اإلمنايئ.
ومل مت ّر أوجه التفاوت الناجمة عن منوذج التمويل الحايل دون أن تنتبه إليها الجهات املانحة أو الوكاالت
وتتصدى لها .ولدى العديد من الجهات املانحة التزامات سياساتية لتمويل حاالت الطوارئ املهملة
( Dalrympleو ،)2015 ،Smithوأبرزها التزامات املديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية
تجاه األزمات املنسية .ويسعى البعض إىل الحفاظ عىل نزاهة قراراته املتعلقة بتخصيص األموال باستخدام
مصفوفات تسرتشد مبقاييس املخاطر ودرجة الضعف والشدة ،وكذلك االستثامر يف صناديق التمويل غري
املخصص والجامعي لتمكني الوكاالت من تلبية االحتياجات بطريقة مرنة .وعالوة عىل التمويل الثنايئ لحاالت
الطوارئ املحددة ،فقد أجريت موازنات أخرى يف نظام متويل العمل اإلنساين الدويل لضبط الصورة التمويلية.
وأنشأت وكاالت األمم املتحدة واالتحاد الدويل واملنظامت غري الحكومية الدولية صناديق مصممة ملواجهة
األزمات التي تعاين نقصاً يف التمويل أو األزمات الغائبة عن األنظار.
وعىل الرغم من األهمية البالغة التي تكتسيها هذه التدابري ،فإنها تظل تدابري طوارئ قصرية األجل ترمي
إىل سد فجوات مختارة عوض أن تكون إجرا ًء يرمي إىل إعادة االتزان البنيوي إىل الطريقة التي ُمت ّول بها
األزمات اإلنسانية .وعىل أي حال ،فقد بلغ مجموع املخصصات املقدمة من صندوق الطوارئ لإلغاثة يف
حاالت الكوارث التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،وصندوق «ستارت» الذي
تديره منظامت غري حكومية دولية ،ونافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة للصندوق املركزي
ملواجهة الطوارئ  174مليون دوالر أمرييك يف عام  – 2017وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بالنقص املسجل
يف متويل النداءات املوحدة لألمم املتحدة والبالغ  10,9مليار دوالر أمرييك .وال تتطلب عملية إعادة التوازن
املخصصات اإلنسانية «الالحقة» (بعد حدوث
البنيوي هذه مجرد اعتامد طريقة مختلفة يف التعامل مع
ّ
األزمات) لتلبية االحتياجات ،بل تتطلب التزاماً أكرب من اآلخرين باستثامر «مسبق» (قبل حدوث أزمة) للحد
وع ّدة متزايدة من أدوات التمويل املحيل
من املخاطر وأوجه الضعف .هناك مجموعة متزايدة من األدلة ُ
واإلقليمي والدويل التي تشكل جزءاً من الحل .ويبحث هذا الفصل السبل التي تطبق أو ميكن أن تطبق بها
هذه العوامل لتجنب مشكلة نفاد األموال والتصدي لها عىل صعيد ثالثة أنواع من األزمات ،هي :األزمات
الصغرية الرسيعة الظهور ،واألزمات البطيئة الظهور ،وحاالت الطوارئ املعقدة واملزمنة.
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 2-5الرتكيز عىل األزمات الغائبة عن األنظار واملفاجئة
عادة ما تتمكن الكوارث الكربى الرسيعة الظهور من استقطاب متويل إنساين دويل كبري كام تبينه االستجابة
لكارثة تسونامي التي وقعت يف املحيط الهندي وزلزال نيبال وإعصار هايان .وهناك استثناءات لذلك ،وال يكون
الحجم موازياً بصورة واضحة للتوقيت والفعالية ( Hanleyوآخرون )2014 ،ولكن ماذا عن الكوارث املحدودة
– التي تكون لها تأثريات شديدة الوطأة عىل السكان املترضرين ولكنها ال تؤدي إىل إطالق نداءات دولية
وال تتصدر العناوين الرئيسية لوسائط اإلعالم؟
وقد نفدت األموال الالزمة للتصدي لهذه الكوارث ألسباب متعددة  -لكونها تتجاوز إمكانيات املوارد املحلية
أو تقع خارج نطاق تغطيتها ،وملا يعانيه التمويل الدويل من عجز بالغ وافتقار شديد للمرونة وبطء كبري يف
االستجابة .ويشكل سوء التوقيت يف أغلب األحيان مشكلة عصية ،ليس فقط بسبب البطء الشديد يف تلبية
االحتياجات بعد الحدث (الالحق) ،شأنه يف ذلك شأن االنتقاد املتكرر املوجه إىل متويل العمل اإلنساين ،ولكن
أيضاً بسبب عدم االستثامر بالقدر الكايف يف وقت مبكر (مسبق) لبناء القدرة عىل الصمود والحد من املخاطر
ودرء اآلثار املتوقعة لألحداث التي ميكن التنبؤ بها يف أغلب األحيان.

1-2-5

ما هي األزمات الصغرية الرسيعة الظهور التي تعاين من نفاد األموال ،وما هي اآلثار املرتتبة عىل ذلك؟
يف ظل مناخ آخذ يف التغري ،يتزايد تواتر وشدة الكوارث املحدودة املتصلة باملناخ .وتحدث العديد من هذه
الفيضانات واالنهياالت األرضية والعواصف يف األماكن التي أقامت فيها الحكومات الوطنية واملحلية البنى التحتية
الكافية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها ومواجهتها ،والحيلولة دون تحول الكارثة إىل أزمة .ويحدد إطارا
عمل هيوغو وسِ نداي بوضوح هذه املسؤولية مع الحكومات املحلية التي رفع الكثري منها ،ال سيام يف آسيا
واألمريكتني ،من حجم استثامراته وعزز هيكلها ،وهو ما يقتيض إحداث تغيري يف دور الدعم الدويل وطبيعته.
ومع ذلك ،تتجاوز األمناط املتغرية لألحداث ،يف العديد من السياقات ،قدرات األرس املعيشية والسلطات عىل
التصدي لها .ومن الصعب تحديد هذه األزمات املحلية التي تعاين نقصاً يف التمويل وقياس ثغرات التمويل
املتعلقة بها  -حيث إن «غيابها عن األنظار» يجعلها دون معيار واحد من معايري النداءات .ولذلك ،يعتمد
االتحاد الدويل وشبكة «ستارت» التي تضم منظامت غري حكومية دولية عىل الوجود القطري للجمعيات
الوطنية أو األعضاء الوطنيني التابعني لهام لرفع مستوى التأهب لحاالت الطوارئ الصغرية واملتوسطة النطاق
التي تفتقر إىل املساعدة التي يشكل الوقت عام ًال حاس ًام يف تقدميها .وميكن للمخصصات املقدمة من صناديق
تبي مكان حدوث بعض فجوات التمويل هذه وحاالت الطوارئ املتعلقة
استجابتهام الرسيعة أن تقدم صورة ّ
بها ،حتى ولو كانت تلك التي يحددها حجم األموال وحضور املنظامت التي تقدمها.
وقد استجاب صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث التابع لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ،منذ عام  ،2009بإتاحة مخصصات منح ملواجهة أكرث من  500كارثة وحالة من حاالت الطوارئ املفاجئة
التي ال يغطيها نداء دويل يصدر عن االتحاد الدويل أو ال ُينتظر أن تحصل عىل الدعم من الجهات الفاعلة
الوطنية أو الدولية األخرى (االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .)2012 ،وقد ُرصد أكرث
من نصف هذه املخصصات ملواجهة الكوارث الجوية الهيدرولوجية ،ونالت الفيضانات منها حصة األسد  -بنسبة
 %44من مخصصات صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث ،وهي أكرث العوامل شيوعاً يف تحريك العمليات
التي ينفذها االتحاد الدويل بوجه عام .وقد كانت الهيمنة لالستجابات لحاالت الطوارئ يف أفريقيا ،يف حني أن
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االستجابات لحاالت الطوارئ يف األمريكتني مل تكن أقل االستجابات حج ًام فحسب ولكنها تراجعت أيضاً – وهو
ما يعكس االحتياجات النسبية القامئة (بصفة رئيسية بالنسبة للكوارث الصغرية واملتوسطة النطاق) وكذلك تنامي
القدرات املحلية يف العديد من بلدان املنطقة .ويبدو أيضاً أن مخصصات صندوق الطوارئ تسد الفجوات الغائبة
عن األنظار يف نظام النداءات املوحدة لألمم املتحدة ويف الحاالت التي مل يصدر بشأنها أي نداء .ومن أصل  36بلداً
حصلت عىل مخصصات صندوق الطوارئ يف عام  ،2017استفادت  8بلدان فقط من النداءات املوحدة لألمم
املتحدة ،وتلقت  3بلدان من هذه املجموعة متوي ًال تقل نسبته عن .%50

الشكل  4-5مخصصات صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث التابع لالتحاد الدويل ملواجهة األزمات
املفاجئة الظهور حسب املنطقة2017-2009 ،
عدد املخصصات
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أفريقيا

أوروبا

2011

آسيا

األمريكتان

2017

أوقيانوسيا

مالحظاتُ :ج ّمعت البلدان حسب مناطق االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
املصدر :منصة « »IFRC Goالتابعة لالتحاد الدويل.

وغالباً ما تكون اآلثار املنعكسة عىل السكان املترضرين نتيجة نقص متويل هذه الكوارث الغائبة عن األنظار
والرسيعة الظهور آثاراً متوارية عن الوكاالت الدولية – وال يخضع غيابها للتقييم يف حالة عدم وجود دعم دويل.
وحيث إن صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث وصندوق «ستارت» يعمالن من خالل تقديم املنح عوض
إطالق النداءات ،فليس هناك ما يستدعي تسجيل أوجه العجز .وقد تقدم تجربة النداءات غري املمولة ملواجهة
كوارث مفاجئة مامثلة ولكنها أوسع نطاقاً ،بعض املؤرشات يف هذا الشأن .ويف «النداءات العاجلة» املوحدة التي
تصدرها األمم املتحدة ملواجهة الكوارث ،عادة ما تعاين عمليات التعايف املبكر والحامية من نقص التمويل .وحينام
تواجه نداءات االتحاد الدويل نقصاً كبرياً يف التمويل ،فإن من املمكن تقليص طموحات الربامج وتنقيح االحتياجات
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بهدف تخفيضها .وعىل سبيل املثال ،ففي النداء الذي أطلق ملواجهة فيضانات بريو يف عام  ،2017استلزم األمر
تقليص عدد املقاطعات املشمولة بالعملية وخفض عدد األشخاص املستهدفني باملساعدة مبقدار  15 000شخص.
اإلطار ٢-٥

احتياجات امل�أوى التي تعاين من نق�ص التمويل يف بنغالدي�ش

5

كانت �سنة � 2018/2017سن ًة حافلة بالن�شاط بالن�سبة �إىل جمعية الهالل الأحمر يف بنغالدي�ش ،حيث �إنها نفذت
ثالث ا�ستجابات �إن�سانية م�ستمرة ،مبا يف ذلك العملية املتعلقة برتحال ال�سكان الناجمة عن تدفق النازحني
من والية راخني يف ميامنار .وقبل هذا التاريخ وخالل الفي�ضانات التي �شهدتها بنغالدي�ش يف عام  ،2017دفع
تكرر جتربة نق�ص التمويل الفريق القطري للعمل الإن�ساين �إىل �إ�صدار طلب للح�صول على متويل �أدنى حجماً من
التمويل الالزم لتلبية االحتياجات الفعلية وتركيز االحتياجات ح�سب حجم التمويل املتوقع .ولذلك ،فقد بلغ
مقدار ما طُ لب لتوفري امل�أوى يف حاالت الطوارئ خالل الفي�ضانات التي �شهدتها بنغالدي�ش  3ماليني دوالر �أمريكي
فقط  -وهو مبلغ مل ِ ّ
يغط جميع االحتياجات (التي تقدر يف املنطقة بحوايل  5ماليني دوالر �أمريكي) ،ولكن مل
يت�سن حتى الآن الوفاء �إال بن�سبة الثلثني منه .وحيث �إن توفري امل�أوى يعزز قطاعات �أخرى ،مثل املاء وال�صرف
ال�صحي والنظافة ال�صحية وال�صحة و�سبل املعي�شة واحلماية ،ف�إن نق�ص متويل هذا القطاع يرتك �آثار ًا على
اال�ستجابة الإن�سانية الأو�سع نطاقاً ،ف�ض ًال عن كونه يهدد بالق�ضاء على املكا�سب التي حتققت يف جمال التنمية
واحلد من خماطر الكوارث .وقد كانت املجتمعات املحلية ل�ساكني اجلزر النهرية  -ال�سكان الذين يعي�شون يف
اجلزر املتغرية ال�شكل يف نظم الأنهار الرئي�سية يف البلد -على وجه اخل�صو�ص عر�ضة للإغفال .وميثل ه�ؤالء
ال�سكان بع�ضاً من �أفقر املجتمعات املحلية و�أكرثها تهمي�شاً يف البلد والتي ميكن للدعم املتخ�ص�ص يف جمال امل�أوى
وامل�ستوطنات الب�شرية �أن يحدث �أثر ًا كبري ًا عليهم ،ولكن ال ميكن م�ساعدتهم ب�صورة فعلية ب�سبب نق�ص التمويل.
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ما هي الحلول املنشودة؟
ينبغي أن يكون ضامن تقديم مساعدة فورية ومالمئة ملواجهة الكوارث الصغرية الحجم والرسيعة الظهور هو
املكسب القريب املنال الذي يحققه تثبيت متويل األزمات  -عىل األقل لدى مقارنتها بحاالت الطوارئ املط ّولة
واملعقدة .وكثرياً ما تكون هذه األوضاع أحداثاً متوقعة ومتكررة ،ويستدعي األمر (انظر ،يف جملة مراجعClarke ،
و )2016 ،Derconإجراء تحول بنيوي للنهج ،وهو تحول يبدأ من السعي إىل جمع األموال بعد وقوع الحدث
وينتهي بضامن توفري املوارد قبل التصدي للمخاطر والتأهب للكارثة ومواجهة اآلثار املبارشة الناجمة عنها .ويدعم
ذلك التزامات مقطوعة يف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية املستدامة والتزامات منبثقة
عن مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين .ويواكب التحول من الوضع املسبق إىل الوضع الالحق تحوالً يف النظرة
ينقلنا من امللكية الدولية إىل امللكية املحلية ،ومن املعونة اإلنسانية إىل التعاون يف مجايل التنمية واملناخ .وهو
يتضمن استثامرات أذىك يف إطار التمويل املسبق ويتضمن كذلك متوي ًال تفاعلياً أكرث مرونة كلام كان ذلك رضورياً.
االستثامر يف التمويل املسبق
تنطوي إدارة املخاطر واالستعداد الجيد ملواجهتها من الناحية املالية عىل نهج «متعدد املستويات» إىل جانب
وجود آليات مختلفة وفقاً الحتامل وقوع الحدث ونطاقه (انظر 2014 ،Poole؛ و .)2018 ،Hillierوينبغي
يف املقام األول أن تُدار هذه األزمات الكثرية التواتر واألصغر نطاقاً من خالل صناديق احتياطي الطوارئ أو
صناديق الطوارئ التي تحتفظ بها الحكومات الوطنية حيثام أمكن ،وأ ّال تُدعم من الجهات املانحة الدولية
إ ّال عند الرضورة .ويف الفلبني ،عىل سبيل املثالُ ،يلزم القانون السلطات املحلية باستثامر  %5من إيراداتها يف
5
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وصب  %30من هذه اإليرادات يف صندوق لالستجابة الرسيعة ملواجهة اآلثار العاجلة
صندوق إلدارة الكوارث ّ
للكوارث ،وتوجيه الباقي منها إىل مجال الحد من املخاطر والتأهب لها .ويف العديد من البلدان املترضرة من
األزمات والتي ترتفع مستويات الدخل فيها ،يتحول دور الجهات املانحة الدولية من تقديم املعونة اإلنسانية
إىل تقديم الدعم التقني.
وال يزال االستثامر الدويل يف مجال الحد من مخاطر الكوارث ينطوي عىل أهمية بالغة يف دعم العديد
من البلدان املعرضة للمخاطر البيئية واملنخفضة الدخل ،ولكنها تفتقر أيضاً وبشكل مؤسف إىل األموال.
وال يحظى التمويل املقدم للحد من مخاطر الكوارث بتتبع جيد يف ظل الجزء املحدود الذي أبلغت عنه
الجهات املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
والذي بلغ  525مليون دوالر أمرييك ال غري يف عام  ،2016أو  %0,5من املساعدة اإلمنائية الرسمية .ويتطلب
رفع مستوى التمويل الالزم للحد من مخاطر الكوارث وإنفاقه بصورة مناسبة وفعالة رشاكات يقيمها مقدمو
املعونة املحليون والوطنيون واإلقليميون والدوليون ،من القطاعني العام والخاص عىل حد سواء.
اإلطار ٣-٥

اال�ستثمار اخلا�ص العتماد نُهج تعاونية يف جمال احلد من خماطر الكوارث
ي�شكل حتالف زيورخ لبناء القدرة على ال�صمود يف مواجهة الفي�ضانات تعاوناً طويل الأجل يجمع بني خرباء
من االحتاد الدويل ومنظمات غري حكومية و�أو�ساط �أكادميية والقطاع اخلا�ص يف جمال املخاطر والقدرة على
ال�صمود ،وقد عمل يف البداية يف ت�سعة بلدان (املك�سيك ،وبريو ،وهايتي ،و�أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش ،ونيبال،
و�إندوني�سيا وتيمور -لي�شتي ،والواليات املتحدة) وو�صل �إىل �أكرث من � 200 000شخ�ص .وقد ا�ستخدمت
املرحلة الأوىل من الربنامج ( ،)2013–2017التي دعمت بحوايل  37مليون فرنك �سوي�سري ( 37.4مليون
دوالر �أمريكي )6يف �إطار متويل قدمته م�ؤ�س�سة زيوريخ (م�ؤ�س�سة اال�ستثمار املجتمعي التابعة ملجموعة زيورخ
للت�أمني) ،مهارات الأع�ضاء وخرباتهم اجلماعية من �أجل و�ضع نهج جديد لربجمة جمال احلد من خماطر
الكوارث  -ت�شجيع متويل العملية ولي�س جمرد تنفيذ عمليات حمددة م�سبقاً .وقد ُم ّدد الربنامج الحقاً �إىل مرحلة
ثانية ( )2023-2018بتنفيذ ا�ستثمارات �أخرى تبلغ قيمتها  20مليون فرنك �سوي�سري ( 20.2مليون دوالر
�أمريكي) وتهدف �إىل ا�ستخدام اخلربات املجتمعية والقدرات البحثية لت�شجيع تقدمي املزيد من اال�ستثمارات
الأذكى يف جمال بناء القدرة على ال�صمود يف مواجهة الفي�ضانات قبل وقوعها .وقد و�ضع هذا التحالف ،من خالل
العمل ب�صورة جماعية ،منهجاً عملياً ميكن �أن يعتمده الآخرون وهو يعمل على ت�شجيع ذلك.

وبالنسبة لألحداث املتصلة بالطقس والتي قد تطغى عىل الجهود املبذولة يف مجال الحد من املخاطر والتصدي
لها يف املجتمعات املعرضة للمخاطر البيئية ،ميكن استخدام التنبؤات كإجراء يدفع إىل اإلفراج عن أموال
ُي ّتفق عليها مسبقاً قبل وقوع حدث ما عوض التنافس عىل جذب االهتامم بعد ذلك -من أجل إنقاذ األرواح
وتوفري الوقت واملال .وميكن ربط خطة عمل واضحة بهذا اإلجراء ،يك يتسنى ،يف وقت مبكر ،املوافقة الرسمية
عىل القرارات املتعلقة باألدوار واملسؤوليات التي تضطلع بها -جهات التنفيذ عىل األصعدة املحيل والوطني
والدويل -وهو ما يرفع من مستوى الكفاءة والفعالية .وهذا هو األساس الذي تستند إليه مناذج التمويل القامئة
عىل التنبؤات والتي ُوضعت واختربت خالل العقد املايض .ويتسم فن التنبؤات وعلمه وسياساته بالصعوبة
وهو آخذ يف التطور ولكن هذا امليل إىل العمل يدفع إىل التعلم وإىل إدخال التحسينات .وقد نفذ االتحاد
الدويل هذا اإلجراء ،مبا يف ذلك يف بنغالديش وبريو وموزامبيق ،ويجري دعمه عن طريق آلية متويل جديدة
تابعة لصندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث من أجل اتخاذ إجراءات قامئة عىل التنبؤات.
6
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تحسني مستوى التمويل الالحق
حينام تحل كوارث محدودة النطاق بالسكان غري املشمولني بهذه الرتتيبات املسبقة ،فقد تظل املساعدة
اإلنسانية واملتجاوبة واملرنة أمراً مطلوباً .ويكتيس التوقيت أهمية بالغة يف حالة األزمات الرسيعة الظهور -وقد
يكون التمويل الذي يتأخر كثرياً يف تلبية االحتياجات العاجلة والحيلولة دون تزايد حدتها عديم التأثري ،مثله
يف ذلك مثل االنعدام املطلق للتمويل .ويشكل التمويل البطيء أحد املواضيع املتكررة يف تقييامت االستجابة
للكوارث (انظر ،يف جملة مراجع ،شبكة التعلم اإليجايب للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين«2015 ،ب»).
وعىل الرغم من امتالك العديد من الجهات املانحة آلليات استجابة رسيعة ،تالحظ إحدى الدراسات أن
«الوسائل األساسية للتمويل مل تثبت حتى اآلن فعاليتها يف مجال االستجابة الرسيعة» ( Stoddardوآخرون،
«2017ب») .وينبغي لاللتزامات املتعلقة بالكفاءة واملنصوص عليها يف الصفقة الكربى ،مبا يف ذلك خفض
مستوى تخصيص األموال وتوجيه املزيد من التمويل بصورة مبارشة إىل الجهات املحلية املستجيبة ،أن تدعم
التغيري املنشود .ويصدق هذا أيضاً عىل مواصلة ترسيع وترية عبور األموال بني الوكاالت ،األمر الذي يحول دون
متكن التمويل الذي يصل يف الوقت املناسب من تلبية االحتياجات امللحة ( Stoddardوآخرون«2017 ،أ»).
ومع ذلك ،يتسم التقدم املحرز عىل هذه الجبهات بالبطء ( Metcalfe-Houghوآخرون.)2018 ،
ولذلك ،فإن الصناديق اإلنسانية العاملية املحددة التي أنشئت للتصدي ملشكلة التمويل البطيء وغري الكايف لهذه
األزمات ،وال سيام صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث وصندوق «ستارت» 7،ال تزال تتيح للامنحني طريقة
تصحيحية هامة وفعالة لتوجيه األموال إىل مواجهة األزمات دون الوطنية ،والتي ستكون أدىن من عتبة املنح
الثنائية الخاصة باألزمات أو العتبات املتعلقة بعمليات السداد املسبقة .ولكن هذه الصناديق قد ُوضعت من أجل
اإلرساع بتلبية أكرث االحتياجات إلحاحاً وتحقيق انطالقة رسيعة لالستجابة ،ولذلك فهي مقيدة بنطاق أو مدة لتلبية
أشد االحتياجات إلحاحاً ،وسد الفجوات املبارشة ،وتحقيق انطالقة رسيعة إلحدى االستجابات .ودون وجود متويل
إضايف تقدمه الصناديق الدولية الثنائية وصناديق التمويل الجامعي ،أو االستثامرات املحلية ،فقد يكون التعايف
محدوداً للغاية وقد ال تبنى القدرة عىل الصمود أمام األحداث التي ستقع يف املستقبل.

 3-5األزمات البطيئة الظهور
خالفاً للعواصف أو الزالزل املفاجئة ،تنكشف موجات الجفاف واملجاعات وبعض األزمات املتصلة بالصحة
عىل نحو تدريجي يف صورة حاالت طوارئ بطيئة الظهور (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية«2011 ،أ») .ومن
الناحية النظرية ،ينبغي أن يتيح ذلك للجهات املانحة إمكانية التنبؤ بهذه األزمات قبل حدوثها بوقت طويل
من أجل التدخل مبكراً وتفادي أسوأ اآلثار الناجمة عنها .ولكن املامرسة العملية تؤكد أن عدم مالحظة
العالمات أو االنتباه إليها يعني وجود نقص يف التمويل يف اللحظة الحاسمة للتدخل ،ومن ثم عدم تلبية
االحتياجات التي كان ميكن تفادي حدوثها.
ويثري حشد التمويل الكايف قبل أن تصبح آثار األزمة وخيمة إشكالية تتعلق بنموذج التمويل القائم عىل
االحتياجات والنداءات .وقد ينافس التمويل املتاح لالستجابة لعالمات اإلنذار املبكر التمويل املخصص
لالحتياجات امللحة ما دامت الجهات املانحة تفاضل بني الشدة الراهنة لالزمة وشدتها يف املستقبل (Stoddard
7

ُوضع صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث وصندوق «ستارت» من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ األضيق نطاقاً
و«الغائبة عن األنظار».
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وآخرون«2017 ،أ») .ومييل ميزان الحوافز السياسية وحوافز املساءلة إىل ترجيح كفة التقاعس عىل حساب
العمل املبكر (انظر ،يف جملة مراجع ،2013 ،Bailey ،و Clarkeو ،2016 ،Derconو.)2017 ،Hillier
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ما هي األزمات البطيئة الظهور التي تعاين من نفاد أموالها ،وما هي التأثريات املرتتبة عىل ذلك؟
ال ميكن التعويل باملرة عىل الدعوات التي تستند إىل النداءات الصادرة لتمويل عمليات التصدي للكوارث
البطيئة الظهور .وقبل وقوع املجاعة التي رضبت منطقة القرن اإلفريقي يف الفرتة  ،2011-2010زاد التمويل
وجهه النداء املوحد لألمم املتحدة الصادر يف  2010االنتباه
املقدم من الجهات املانحة الدولية إىل حد ما بعد أن ّ
إىل وجود عالمات مبكرة ،ولكنه مل يتزايد بشكل ملحوظ إال بعد اإلعالن عن وقوع املجاعة يف عام .2011
وميكن القول إن بطء التمويل يف هذه الحالة كان جزئياً بسبب عدم قدرة النداءات عىل التنبؤ وعدم طلبها
للتمويل الكايف يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية .ويف املقابل ،كانت النداءات التي أطلقت من أجل الحصول
عىل متويل ألزمة الغذاء التي شهدها الصومال يف عام  ،2017يف إطار الدعوة إىل متويل ما يسمى باملجاعات
األربع (نيجرييا ،وجنوب السودان ،واليمن ،والصومال) ،رسيعة يف اإلعالن عن وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة،
ولكنها ان ُتقدت بسبب تكريسها لنهج مبسط وإطنايب واستداليل لتمويل أزمات معقدة ميكن التنبؤ بوقوعها
( .)2017 ،Bennettومع حلول نهاية العام ،ال تزال جميع هذه النداءات البارزة تعاين من عجز كبري ،ولكنها
تحظى بتمويل جيد نسبياً ،حيث تسنى الوفاء بنسبة ترتاوح ما بني ثلثي وثالثة أرباع متطلباتها .ومع ذلك،
فقد تلقت ،يف العام نفسه ،جميع النداءات املتعلقة بتمويل البلدان التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ يف
غرب أفريقيا متوي ًال تراوحت نسبته ما بني الثلث والنصف فقط.
وأبرزت الكوارث املتصلة بظاهريت النينيو والنيينا والتي وقعت يف الفرتة  8 2016-2015أوجه تفاوت يف أمناط
التمويل .وتو ّقع مؤمتر إعالن التربعات املعني بالنينيو واملنعقد يف جنيف يف أبريل  2016بشكل واضح اآلثار
املرتتبة عىل ذلك ،ودعا إىل توفري التمويل الالزم للتمكني من اتخاذ إجراءات مبكرة يف  13بلداً ،بيد أنه عىل الرغم
من االرتفاع النسبي ملستويات متويل االستجابات يف رشق أفريقيا قبل انعقاد املؤمتر ،فقد كان متويل االستجابات
يف منطقتي الجنوب األفريقي واملحيط الهادئ أدىن وأبطأ بكثري ( ،2017 ،Hillierو Mowjeeوآخرون.)2018 ،
وقد ُو ّثقت التكلفة البرشية الناجمة عن عدم كفاية االستجابة لهذه الكوارث البطيئة الظهور وتأخرها توثيقاً
جيداً ،وال سيام يف أعقاب «اإلخفاق عىل نطاق املنظومة» ( )2012 ،Darcyيف مواجهة املجاعة التي رضبت
منطقة القرن اإلفريقي يف الفرتة  2012-2010والتي بلغ عدد من لقي حتفه فيها بسبب الجوع وانعدام األمن
الغذايئ يف الصومال وحده حوايل  260 000شخص .وقد متخض التفكري الذي أعقب ذلك وشمل القطاع برمته
عن وضع تقييامت ومناذج أخرى ملعرفة ما ميكن أن ينجم عن عدم اتخاذ إجراءات مبكرة من خسائر يف األموال
وسبل املعيشة واألرواح .وخلصت دراسة شملت أربعة بلدان إىل أن التمويل املبكر قد يحول دون تعرض
األرس املعيشية للعجز الغذايئ بنسبة  Cabot Venton( %15وآخرون .)2012 ،وقد كان مبقدور التحرك مبكراً
يف إثيوبيا قبل التعرض ألسوأ اآلثار الناجمة عن ظاهرة النينيو يف الفرتة  2016-2015توفري مبلغ يقدر بنحو
مليار دوالر أمرييك (.)2016 ،Cabot Venton
8

اتسمت ظاهرة النينيو التي وقعت يف الفرتة  2016 -2014بارتفاع درجات الحرارة يف أجزاء من املحيط الهادئ ،وهو ما أثر
تأثرياً كبرياً عىل أمناط الطقس يف العديد من البلدان  -وتجلت يف حاالت الجفاف والفيضانات واألعاصري واألعاصري املدارية التي
رضبت مناطق من العامل ،مبا فيها أفريقيا وأمريكا الوسطى وجنوب رشق آسيا وجزر املحيط الهادئ .ونجمت ظاهرة النينيا
املقابلة عن تربد أجزاء من املحيط ،وأدت أيضاً إىل تغيري أمناط الطقس يف العديد من البلدان يف أفريقيا واألمريكتني وآسيا.
وقد جرى تحويل العملة حتى  6أغسطس  2018باستخدام املوقع .xe.com
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موريتانيا2018 ،
تحدث موجات الجفاف واملجاعات
بصورة تدريجية مثلها يف ذلك مثل
حاالت الطوارئ البطيئة الظهور .وتظل
منطقة جونابا الواقعة يف مقاطعة
مقطع لحجار بجنوب موريتانيا تعاين
من موجات الجفاف الشديد التي
اجتاحتها منذ عام  2017وخلفت آثاراً
كارثية عىل الزراعة وتربية املاشية.
وقد أدى ذلك إىل انعدام األمن الغذايئ
بشكل خطري ،ومع ذلك ال ميكن
التعويل عىل الدعوات املطالبة بتمويل
مواجهة األزمات البطيئة الظهور ،من
قبيل هذه األزمة.
© مصطفى ديالوهي

2-3-5

ما هي الحلول؟

ال يكون التحول من التمويل املتعلق باألزمات والذي يأيت متأخراً وال ميكن التعويل عليه إىل التمويل املبكر الذي
ميكن ترقبه والتنبؤ به ملواجهة هذه األزمات البطيئة الظهور تحوالً يسرياً بطبيعة الحال .وهو يتطلب تطوراً تقنياً
وإرادة سياسية وحرصاً شديداً عىل ما يفيد السكان املترضرين .وال ميكن تنفيذ أي من هذه التدابري برسعة ،ولكن
هناك ،فيام يبدو ،تحرك صادر من جميع االتجاهات .وعىل غرار حاالت الطوارئ املفاجئة ،ال تكمن الحلول يف
زيادة حجم املساعدات اإلنسانية وال يف وضع منوذج متويل واحد ،بل تكمن يف اعتامد نهج متعدد املستويات
ومناسب التوقيت بحيث ينطوي عىل متويل مبكر ورسيع وتقديم الدعم لتدابري إدارة املخاطر التي تتخذها
حكومات البلدان املترضرة من األزمة .وعىل هذا األساس ،تسعى مبادرات مختلفة ،مبا يف ذلك صندوق التمويل
الطارئ ملواجهة األوبئة التابع للبنك الدويل ومرفق متويل مواجهة الجفاف التابع لصندوق «ستارت» ،إىل توحيد
األدوات املتعددة إلدارة املخاطر واالستجابة يف إطار مجموعة واحدة قابلة للتكيف .وهناك أدوار تكميلية تضطلع
بها السلطات الوطنية واملحلية والهيئات اإلقليمية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف والجهات املانحة الثنائية
والوكاالت اإلنسانية .وسوف تكون البيانات اآلنية املتعلقة بجميع التمويالت ذات الصلة التي تتدفق من خالل
أدواتها املختلفة مهمة للغاية لتحديد املواضع التي ال تزال تنطوي عىل فجوات.
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الشكل  5-5تغطية متويل نداءات االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر2017 ،
يوليو 2016
إطالق نداءي اللجنة اإلقليمية الدامئة املشرتكة
بني الوكاالت والجامعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي املتعلقني مبنطقة الجنوب األفريقي

1,400

ديسمرب 2015
أبريل 2016
أعلنت مؤسسات االتحاد األورويب عن تخصيص
اجتامع األمم
املتحدة بشأن النداء مبلغ قدره  79مليون يورو ملنطقة القرن األفريقي
الكربى وتخصيص مبلغ آخر قدره  12مليون
املتعلق بظاهرة
يورو لبلدان منطقة الجنوب األفريقي ،وتساهم
النينيو
الواليات املتحدة مببلغ قدره  269مليون دوالر
أمرييك ملواجهة الجفاف يف إثيوبيا.
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مالحظات :تختلف األرقام املستقاة من دائرة التتبع املايل واملذكورة هنا عن تلك الواردة يف الوثائق املوجزة املتعلقة بالنداءين (نداءا اللجنة
اإلقليمية الدامئة املشرتكة بني الوكاالت والجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي) حتى يتسنى تسليط الضوء عىل التمويل املوجه للتصدي لظاهرة النينيو.
وال يتضمن هذا التحليل سوى التمويل الذي يستند إىل قرار متخذ يف الفرتة ما بني  1يناير  2015و 31يناير  .2017والبيانات متاحة باألسعار الثابتة يف
عام  .2016وتعكس تواريخ القرارات يف بعض األحيان تاريخ إبالغ دائرة التتبع املايل ،ومن ثم ،فهي قد ال تعكس بدقة حجم مدفوعات الجهات املانحة.
املصدر :دائرة التتبع املايل التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

التمويل الرسيع واملبكر
وضعت بعض الجهات املانحة مناذج للمامرسات الجيدة يف مجال التمويل الرسيع واملرن من أجل االستجابة
للتنبؤات وعالمات اإلنذار املبكر بالجفاف .واستخدمت الواليات املتحدة والسويد ُمع ِّدالت األزمات 9إلعادة
توجيه املنح اإلمنائية املقدمة للتصدي للجفاف الذي اجتاح إثيوبيا يف عام  Stoddard( 2016وآخرون،
«2017أ») .وأتاح التمويل املرن للوكاالت ،مبا فيها برنامج األغذية العاملي ،الحصول عىل اإلمدادات وتخزينها يف
الصومال وكينيا عىل أساس «ال ُيندم عليها» ،ومن ثم إعادة توجيهها حينام تكون درجة شدة الفيضانات أدىن
من املستوى املتوقع (.)2018 ،Tozier de la Potiere
9

ُمعدِّل األزمات هو آلية تتيح الحصول عىل جزء من التمويل املخصص لعملية برمجة إمنائية من أجل التنبؤ بعالمات أزمة
إنسانية واالستجابة لها .وقد قامت بعض الجهات املانحة ،مبا يف ذلك إدارة التنمية الدولية ووكالة الواليات املتحدة للتنمية
الدولية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل ،بإعداد ونرش أشكال متنوعة من ُمعدِّالت األزمات.
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وأنشأت أيضاً صناديق التمويل الجامعي نوافذ توقع للتمكني من استخدام صناديق الطوارئ بشكل رسيع.
وقد تصدر الركب يف هذا املجال صندوق «ستارت» الذي يرتبط مببادرة وضعتها جهات معنية متعددة من
أجل تحسني مستوى التنبؤ ( .)FOREWARNومثلام لوحظ سابقاً ،ميتلك صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت
الكوارث يف الوقت الحايل نافذة لإلجراءات القامئة عىل التنبؤات واملعنية باألحداث املتصلة بالطقس ،ويستطلع
حالياً الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ بنشاط الخيارات التي تتيحها نافذة التنبؤ ،ويحفزه يف ذلك استعراض
الدور الذي اضطلع به يف االستجابة لظاهرة النينيو يف الفرتة  Mowjee( 2016-2015وآخرون.)2018 ،
وينبغي أن ُيك ّمل التمويل الدويل االستثامرات املحلية ويدعمها .وتكتيس نظم الحامية االجتامعية من الصدمات
أهمية بالغة .ومرة أخرى ،فقد تركت االستجابة لعالمات اإلنذار املبكر بظاهرة النينيو التي وقعت يف الفرتة -2015
 2016أثراً شديداً .ويف حني نجحت كينيا يف توسيع نطاق برنامجها املتعلق بشبكات األمان للتصدي ملشكلة الجوع
لزيادة حجم املبالغ التي تُدفع إىل الفئات الضعيفة ،مل تتمكن الربامج التي نفذتها مالوي وزامبيا وإثيوبيا من
تحقيق ذلك ،عىل الرغم من االهتامم الذي أبدته الجهات املانحة بهذه الربامج (.)2017 ،Tozier de la Potiere
ومن الرضوري أن تنفذ السلطات املحلية استثامرات تقنية ومالية أطول أجال ،وأن تدعمها يف ذلك ،عند االقتضاء،
الجهات املانحة اإلمنائية اإلقليمية والدولية ،لتكريس القدرة عىل التكيف وضامن الشمول.
اإلطار ٤-٥

ما وراء العمل اخلريي  -القوة التحويلية للزكاة يف مواجهة الأزمات الإن�سانية
تت�ضمن حافظة التمويل املبتكرة التابعة لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر العمل مع
اجلمعيات الوطنية ال�ستك�شاف �أدوات التمويل االجتماعي الإ�سالمي من �أجل �سد �أوجه العجز يف متويل العمل
الإن�ساين والإمنائي على حد �سواء .وقد �أظهر م�شروع جتريبي نفذه ال�صليب الأحمر الكيني يف �إحدى �أفقر
املناطق يف كينيا ال�سبل التي متكن الزكاة 10من تقدمي الدعم للنا�س وفقاً لالحتياجات  -ب�صرف النظر عن
ديانتهم وموقعهم اجلغرايف.
وقد خ ّلف اجلفاف الذي اجتاح كينيا يف عام  ،2017حينما بلغ �أوجه ،حوايل  2.7مليون حمتاج �إىل امل�ساعدة
الدولية .ويف �أوائل عام  ،2017ات�صل االحتاد الدويل ،يف �إطار مواجهة احتمال تزايد ال�صعوبات التي تعرت�ض
متويل النداءات ،مبجل�س الزكاة يف والية برلي�س املاليزية ،وهو منظمة ذات �سجل حافل يف جمال ا�ستخدام
�أدوات التمويل االجتماعي الإ�سالمي.
و�ساهم املجل�س مببلغ  1.2مليون دوالر �أمريكي من �أموال الزكاة التي خ�ص�صها االحتاد الدويل ملقاطعة
كيتوي ،وهي املنطقة التي �أدرجتها توقعات ال�صليب الأحمر �ضمن �أكرث املناطق ت�ضرر ًا من اجلفاف الذي
ودعم هذا التمويل برنامج ال�صليب الأحمر الكيني الذي عالج ب�شكل متزامن م�س�ألة االحتياجات
اجتاح كينياّ .
املتعلقة باحل�صول على املياه واملحا�صيل ذات العائد النقدي  -مبا يف ذلك �إ�صالح امل�ضخات والآبار وتركيبها
وحفرها ،وتوزيع البذور .ونتيجة لذلك ،متكن �أكرث من مليون �شخ�ص من احل�صول ب�شكل م�ستدام على املياه
النقية واملحا�صيل ،و�أدى هذا بدوره �إىل �إيجاد فر�ص يف جماالت ال�صحة و�سبل املعي�شة والتعليم .ود ّر جني
حما�صيل «احلم�ص الأخ�ضر» على الأ�سر املعي�شية يف مقاطعة كيتوي �إيرادات بلغت  20مليون دوالر �أمريكي
 وقد �أتاح لها ذلك �إىل حد كبري �سداد تكاليف البذور التي ح�صلت عليها حتى ميكن عندئذ �إعادة ا�ستثمارالأموال يف مقاطعة غاري�سا املجاورة.
10

الزكاة هي هبة سنوية تحدد يف العادة بنسبة  %2,5من ثروة املسلم ،وتعترب فرضاً دينياً أو رضيبة مفروضة مبوجب الرشيعة
اإلسالمية .ومتتلك بعض البلدان اإلسالمية نظ ًام مركزية لجميع الزكاة برعاية الدولة ،يف حني تسمح العديد منها بدرجات
متباينة من اإللزام وحرية الترصف يف جمع الزكاة وتنظيم صناديقها.
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وقد �أحدث هذا الربنامج التجريبي حتو ًال من خالل طرق ثالث حيث عر�ض الإمكانات التي تنطوي عليها
الزكاة لي�س من ناحية تلبية احتياجات النا�س ب�صورة مبا�شرة فح�سب ،بل �أي�ضاً من ناحية متكني امل�ستفيدين
من «ر ّد ال�صنيع» �إىل حمتاجني �آخرين؛ ودعم القدرة على ال�صمود على املدى الأطول والأثر امل�ستدام ف�ض ًال
وبي فعالية تطبيق التمويل القائم على التنب�ؤات ،مع تقدمي مناذج تنب�ؤ لتحديد
عن اال�ستجابة للطوارئ؛ ّ
�أ�شد املقاطعات عر�ضة للمخاطر و�أن�سب املحا�صيل التي ميكن زراعتها .وقد �أتاح هذا الربنامج التجريبي
معارف قيمة من �ش�أنها موا�صلة حت�سني و�إدامة احل�صيلة التي حققتها الأ�سر املعي�شية يف مقاطعة كيتوي
وو�ضع نُهج مماثلة يف �سياقات �أخرى.
املصدر :االتحاد الدويل ( 2018أ)

نقل املخاطر
يحظى التأمني القائم عىل مؤرشات الطقس باهتامم واستثامر كبريين ،وقد يشكل ،لدى التعرض ملخاطر معينة،
أداة مفيدة يف إطار مجموعة التمويل املسبق .وترتاوح الخيارات من املستوى املصغر (مستوى األرس املعيشية)
إىل املستوى األوسط (مستوى املجتمعات املحلية) واألكرب (الواليات واألقاليم) ،ويكون كل خيار منها مناسباً
ملواجهة أنواع محددة من املخاطر التي تتعرض لها فئات معينة من الناس .وتستند الرشاكة العاملية لبناء
القدرة عىل الصمود عن طريق التأمني والتي أطلقتها مجموعة العرشين إىل إحدى مبادرات الدول السبع
التي تهدف إىل متكني  400مليون شخص من االستفادة من التأمني بحلول عام  .2020ويخصص البنك الدويل
وأملانيا موارد ضخمة لقطاع التأمني ،وكذلك هو الحال يف اململكة املتحدة حيث تعمل وزارة التنمية الدولية
عىل إنشاء مركز جديد التقاء الكوارث العاملية ،وهو مركز متعدد القطاعات والتخصصات يتمحور نشاطه حول
التأمني لتوفري االستثامرات وتقديم الدعم التقني للبلدان النامية املعرضة للمخاطر حتى تتمكن من سرب أغوار
املنشورات اإلكتوارية املطبوعة بأحرف صغرية والتي تتضمن خيارات التأمني املتاحة.
ويتزايد الزخم حول هذه املنتجات والنُهج ،ولكن الخرباء يدعون أيضاً إىل توخي الحذر اإليجايب .ويتعني أن
ترتجم «اإلشادة إىل أقىص الدرجات» ( )2018 ،Hillierبالنامذج التقنية ملنتجات التأمني إىل قرارات مستنرية
تكرس أنجع مجموعة من النُهج ملصلحة املجتمعات املحلية التي تواجه مخاطر محددة .ويجب أن تطبق
املبادرات الجديدة بعناية ،وأن تُدمج جيداً يف التخطيط األوسع نطاقاً ملواجهة املخاطر ،وأن تُرصد بدقة
لضامن عدم تخلف أي من الناس عن الركب .والعديد من املخاطر غري قابلة للتأمني ،أو هي قابلة للتأمني عىل
أقساط قد تكون باهظة التكاليف أو تح ّول املوارد الشحيحة بعيداً عن مسار االدخار يف صناديق الطوارئ.
ويتعني أيضاً أن تكون النمذجة االحتاملية للمخاطر ،والتي تعود ملكيتها يف أغلب األحيان إىل الخواص وتستند
إليها املنتجات املسبقة ،منذجة مفتوحة وعىل صلة بالتجارب الحية التي م ّر بها األشخاص األكرث تعرضاً آلثار
الكوارث ،وال سيام يف بعض من أشد األوضاع هشاشة يف العامل.

 4-5حاالت الطوارئ املزمنة واملعقدة

ال تقع الكوارث الرسيعة والبطيئة الظهور بصورة انفرادية ،وال تتحول املخاطر إىل أزمات إنسانية دون وجود
مواطن ضعف أساسية وإخفاقات سياسية .وقد يكون عدم سقوط األمطار ظاهرة جوية ،ولكن انعدام األمن
ويبي التحليل أن أكرث الناس فقراً هم األشد ترضراً من الكوارث (Hallegate
الغذايئ واملجاعة ليسا كذلكّ .
وآخرون )2017 ،وأن الفقر والضعف البيئي والهشاشة السياسية عوامل تتداخل فيام بينها بشكل كبري
( 2017 ،Development Initiativesب).
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وتعاين العديد من البلدان من استمرار حالة انعدام األمن الغذايئ ومن الكوارث املتكررة واألوبئة يف سياق
حاالت الطوارئ املعقدة والطويلة األجل ،مبا يف ذلك النزاعات والنزوح  -ولكن هذه األوضاع تعاين يف أغلب
األحيان من الفتور الذي يعرتي التمويل .وقد أصبحت أزمات عادية ال تتصدر العناوين الرئيسية وتحولت
إىل أزمات منسية ،وال ميكن الحفاظ فيها عىل مستويات مرتفعة من متويل العمل اإلنساين القصري األجل يف
مواجهة احتياجات مزمنة ،حيث إن الجهات املانحة عىل املدى الطويل يف مجال التنمية غري مكيفة لالستثامر
فيها وهي عرضة لقيود تفرضها املخاطر املالية املتصورة.

1-4-5

ما هي األزمات املزمنة الكبرية الناجمة عن الكوارث والتي نفدت أموالها،
وما هي التأثريات املرتتبة عىل ذلك؟
تتدفق معظم املساعدات اإلنسانية إىل البلدان املستفيدة عىل املديني املتوسط والطويل (Development
 2017 ،Initiativesب) وتصدر معظم النداءات لصالح نفس البلدان بصورة متكررة عوض أن تكون حدثاً
ُيك ّرس لكل منها مرة واحدة فقط .وكانت ستة بلدان موضع نداءات موحدة صدرت كل سنة عىل مدى العقد
املايض عىل األقل ،وهي :األرايض الفلسطينية املحتلة ،وتشاد ٬وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ٬والسودان ٬والصومال .وبطبيعة الحال ،وكام لوحظ سابقاً ،فإن النداءات هي بديل ناقص لتلبية
االحتياجات املزمنة ،وهناك بلدان أخرى رمبا تكون قد تعرضت ألزمات إنسانية مطولة عىل مدى عقود من
الزمن أو أزمات إنسانية متكررة وواسعة النطاق أو انترشت فيها جيوب لهذه األزمات عىل املستوى دون
الوطني ،ولكنها مل تكن موضع نداءات ألسباب سياسية (إثيوبيا ،جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية) .ومع
ذلك ،فأمناط نقص التمويل ،بالنسبة لهذه البلدان الستة ،مفيدة وهي تؤكد الشواغل املثارة بشأن الفتور الذي
يعرتي متويل العمل اإلنساين يف األزمات املعقدة الطويلة األجل.
وقد شهدت جميع هذه البلدان الستة انخفاضاً يف مستويات متويلها خالل العقد املايض .وعىل الرغم من
حدوث تقلبات محتملة يف االستجابة للزيادات الحادة يف مستويات االحتياجات والتوعية ،فقد واجهت جميع
هذه البلدان يف عام  2017عجزاً أكرب من العجز الذي واجهته يف متويل نداءاتها يف عام ( 2007انظر الشكل
 .)6-5وقد كان هذا التقلب شديداً يف حالة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى حيث انخفضت مستويات
التمويل إىل النصف تقريباً .ويف عام ُ ،2017وضعت جميعها باستثناء األرايض الفلسطينية املحتلة يف قامئة
مخصصات نافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ أو ضمن
البلدان املدرجة يف القامئة املخترصة ،وقد تكرر ذلك خالل السنوات األخرية.
يف حني قد يوحي وصف أزمة من األزمات املط ّولة بوجود أوضاع متجانسة يف جميع أنحاء البلد ،فإن الواقع
يبني أنه عىل الرغم من احتامل أن يطول أمد هذه املشاكل الرئيسية وأوجه انعدام األمن ،فإنه ميكن اعتبارها
سلسلة من األزمات دون الوطنية التي تتسم بالدينامية ورسعة التغري والحدة ،أي يف حالة «جمود دينامي»
( .)2018 ،Obrechtوعليه ،فمع حدوث أي تصعيد جديد للنزاع أو موجات نزوح جديدة أو ظواهر جوية
تزيد من حدة الضعف املزمن ،فستكون هناك جيوب من االحتياجات املمولة متوي ًال ناقصاً يف حاالت الطوارئ
حيث ال تكون األموال املحدودة واملرتبطة مبشاريع قادرة عىل االستجابة .ويتجىل هذا يف أن البلدان الخمسة
املستفيدة من مخصصات نافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل قد حصلت أيضاً عىل منح من نافذة
االستجابة الرسيعة التابعة للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ  -وهي موجهة لدعم االحتياجات امللحة يف
الحاالت املفاجئة والرسيعة التدهور.
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وتقع خمسة من هذه البلدان الستة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وتتسم ،وفقاً لدليل التنمية البرشية
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،مبستويات تنمية برشية متدنية للغاية ،فض ًال عن مستويات عالية
من الهشاشة أمام الفيضانات وموجات الجفاف ومن شدة التأثر بها .ويتطلب كل ذلك استثامرات أطول
أج ًال – يف مجاالت التنمية وبناء السالم والتمويل املتصل باملناخ .ومع ذلك ،مل ترتفع املساعدة اإلمنائية الدولية
إىل مستوى التحدي املتمثل يف دعم الحلول األطول أج ًال عىل الرغم من انخفاض مستوى التغطية اإلنسانية
(انظر الشكل  .)7-5وشهدت جميع هذه البلدان ،باستثناء جمهورية الكونغو الدميقراطية ،زيادات متواضعة
ومتقلبة للغاية (فيام عدا االنخفاض الذي عرفته السودان والذي ميكن تفسريه باستقالل جنوب السودان يف
عام  .)2011وميثل العجز يف متويل العمل اإلنساين ،من جوانب كثرية ،عرضاً من أعراض عجز التمويل اإلمنايئ.

الشكل  6-5مستويات االحتياجات يف البلدان التي أطلقت من أجلها نداءات كل سنة خالل الفرتة 2016-2007
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املصدر :دائرة التتبع املايل التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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الشكل  7-5املساعدة اإلمنائية الرسمية غري اإلنسانية املقدمة إىل البلدان التي أطلقت من أجلها نداءات كل سنة
خالل الفرتة 2016-2007
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مالحظات :بيانات املساعدة اإلمنائية الرسمية متاحة باألسعار الثابتة يف عام  .2016وقد بلغت املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة
لجمهورية الكونغو الدميقراطية ذروتها يف الفرتة  2011-2010بسبب تخفيف وطأة الديون؛ ويف حال عرض املساعدة اإلمنائية
الرسمية «املحولة» فقط ،فسيظل نصيب جمهورية الكونغو الدميقراطية من املساعدة أقل من  2مليار دوالر أمرييك.
املصدر :لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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ويتجىل نقص التمويل اإلمنايئ يف مؤرشات مستمرة تدل عىل تدين مستوى التنمية البرشية واستمرار إطالق
النداءات الداعية إىل متويل العمل اإلنساين من أجل تلبية االحتياجات املزمنة وامللحة عىل حد سواء .وتظهر
اآلثار اإلنسانية املرتتبة عىل النقص القائم يف متويل العمل اإلنساين  -معرفة عدد األشخاص الذين أغفلتهم
املساعدات يف حاالت الطوارئ  -بوضوح يف بعض االستعراضات التي تقوم بها خطة االستجابة اإلنسانية
املوحدة لألمم املتحدة .ويف جمهورية إفريقيا الوسطى ،عىل سبيل املثال ،تجىل ذلك يف حصول أقل من ثلث
األطفال الذين تسنى تحديدهم يف خطة االستجابة والبالغ عددهم أكرث من  30 000طفل ،بحلول منتصف عام
 ،2017عىل مساعدات ملعالجة سوء التغذية الشديد ،وأمكن ،يف إطار توفري املاء يف حاالت الطوارئ الوصول
إىل أقل من نصف األشخاص املستهدفني والبالغ عددهم  75 000شخص .وتجىل ذلك أيضاً القدرة املحدودة
للوكاالت يف الوصول إىل جميع املناطق املترضرة أو يف مواجهة األحداث املستجدة (مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية«2017 ،د»).
وقد ال يعني انخفاض حجم التمويل وقرص أطره الزمنية عدم تلبية االحتياجات فحسب ،بل يعني أيضاً تلبية
هذه االحتياجات بصورة غري مالمئة .وميكن أن يؤدي تجزؤ التمويل إىل الرتكيز عىل وضع الربامج األساسية،
والحد من نطاق الربامج املعقدة والتك ّيفية الالزمة لتلبية االحتياجات املتعددة الجوانب واملتغرية .ويصدق
هذا بوجه خاص يف السياقات غري اآلمنة ( Stoddardوآخرون«2017 ،ب») .وميكن أن تكون النتيجة ،يف بعض
السياقات ،هي ترسيخ أشكال املساعدة التي يشعر األشخاص املترضرون أنها ال تلبي احتياجاتهم الفعلية
(منظمة حلول عىل أرض الواقع (.)2017 ،)Ground Truth Solutions

اإلطار �	٥-٥آثار نق�ص التمويل يف منطقة ال�ساحل
تتعر�ض منطقة ال�ساحل ب�صورة مزمنة ملخاطر متداخلة ،مبا يف ذلك تكرر موجات اجلفاف والفي�ضانات
والأوبئة ،ف�ض ًال عما تعانيه من ه�شا�شة �سيا�سية ونزاعات م�سلحة وموجات نزوح طويلة الأمد وجديدة.
و ُيق َّدر عدد الأ�شخا�ص الذين احتاجوا �إىل م�ساعدات �إن�سانية يف عام  2018بحوايل  24مليون �شخ�ص .وطالبت
النداءات املوحدة للأمم املتحدة التي �أطلقت ،على نحو م�شرتك ،ل�صالح ثمانية بلدان يف املنطقة 11بتقدمي مبلغ
و�سجل املا�ضي ي�شريان �إىل حدوث عجز كبري
 2.7مليار دوالر �أمريكي عام  ،2018ولكن التقدم املحرز حالياً ّ
يف امل�ستقبل (مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية«2017 ،ز»).
وب�سبب اجلفاف ،تواجه موريتانيا ،منذ خم�س �سنوات� ،أ�سو�أ حاالت انعدام الأمن الغذائي  -ومن املتوقع �أن
يواجه  %14من ال�سكان ،بحلول منت�صف عام  ،2018حالة انعدام �أمن غذائي حاد (املرحلة � 3أو  ،)4وهو ما
يثري خماوف من حدوث �أزمة غذائية مماثلة لتلك التي وقعت يف الفرتة  .2012-2011وت�ست�ضيف موريتانيا
�أي�ضاً العديد من الالجئني املاليني .ومل ي�صل التمويل �إىل امل�ستوى الذي يتيح تغطية حجم االحتياجات احلالية
والو�شيكة .وبلغت ن�سبة النق�ص يف التمويل الذي طالب النداء املوحد للأمم املتحدة بتقدميه �إىل موريتانيا يف
ُلب االحتياجات بن�سبة  ،)%65وبحلول منت�صف يوليه  ،2018و�صلت ن�سبة
عام  2017حوايل الثلثني (مل ت ّ
النق�ص يف التمويل املتعلق بنداء عام � 2018إىل  .%58وقد كيفت الوكاالت الإن�سانية ا�ستجابتها لتتما�شى مع
املوارد املحدودة ،وجل�أت يف ذلك �إىل تنفيذ عملية �صارمة ومف�صلة تو�ضع فيها الأولويات وترمي �إىل حتديد
�أ�شد االحتياجات �إحلاحاً على �أدنى امل�ستويات املحلية.
وتواجه ت�شاد �أي�ضاً مزيجاً من الأزمات ،مبا يف ذلك انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بفعل الفي�ضانات وموجات
اجلفاف ،ف�ض ًال عن ظاهرة النزوح والرتاجع االقت�صادي .و�أ�شارت التقديرات �إىل �أن  %30من �سكان ت�شاد
11

البلدان الثامنية املدرجة يف نداء عام  2018املتعلق مبنطقة الساحل هي بوركينا فاسو ٬وتشاد ٬والسنغال ٬والكامريون ٬ومايل٬
وموريتانيا ٬والنيجر ٬ونيجرييا.
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كانوا يف حاجة �إىل امل�ساعدة الإن�سانية يف عام ( 2018مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية«2018 ،ب») .ومن
املتوقع �أن تت�ضاعف امل�ستويات املرتفعة النعدام الأمن الغذائي خالل مو�سم اجلدب ،مع ت�ضاعف م�ستويات
�سوء التغذية احلاد الوخيم وم�ستويات �سوء التغذية احلاد العام التي جتاوزت بالفعل عتبة الطوارئ .ويح ّد
ارتفاع م�ستويات الفقر الذي تفاقم بفعل الرتاجع االقت�صادي ال�شديد من �إمكانية ح�صول املجتمعات املحلية
على اخلدمات الأ�سا�سية ومن القدرة على دعم النازحني ،مبا يف ذلك دعم �أكرب التحركات ال�سكانية التي �شهدتها
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية والتي انطلقت من جمهورية �أفريقيا الو�سطى .و�أدى النق�ص امل�سجل يف متويل نداء
عام  2017والذي بلغت ن�سبته � %59إىل خف�ض ح�ص�ص الإعا�شة �إىل الن�صف ،وانقطاع امل�ساعدات الغذائية
لعدة �أ�شهر ،وعدم توفري العالج للأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية احلاد املعتدل وتركهم عر�ضة خلطر
�سوء التغذية احلاد .وت�أثرت �أي�ضاً ب�صورة �سلبية القدرة على م�ساعدة الالجئني اجلدد القادمني من جمهورية
�أفريقيا الو�سطى يف عام  .2018وقد �ساعدت املخ�ص�صات التي قدمتها نافذة اال�ستجابة ال�سريعة التابعة
لل�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ وتلك التي ر�صدها �صندوق الطوارئ للإغاثة يف حاالت الكوارث يف تلبية
�أ�شد االحتياجات �إحلاحاً يف ظل ال�سعي �إىل �إيجاد حلول �أطول �أج ًال.

ما هي الحلول؟
تحتاج هذه األزمات املزمنة واملتعددة األبعاد إىل استجابة مالية متواصلة ومتعددة األبعاد – وميكن اعتبارها
استخداماً ألموال املساعدة اإلنسانية وحشداً لها بطريقة أذىك ،وارتباطاً أفضل بأنشطة التنمية وبناء السالم عىل
املدى األطول ملعالجة مواطن الضعف األساسية وضامن عدم إغفال أحد.
املساعدة اإلنسانية األذىك
مثلام لوحظ آنفاً ،سيضطلع يف القريب العاجل كل من تقييم األزمات املنسية الذي تجريه املديرية العامة
للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية ونافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة للصندوق املركزي
ملواجهة الطوارئ بدور ُموازن هام يف تحديد هذه الحاالت ويف التشجيع عىل توفري متويل يسد الفجوات
إلحاحا .ويف عام  ،2017خصص الصندوق
القامئة أو توفري هذا التمويل من أجل تلبية أشد االحتياجات
ً
املركزي ملواجهة الطوارئ  145مليون دوالر أمرييك من نافذة حاالت الطوارئ التي ينقصها التمويل التابعة له،
وخالل العقد املايضُ ،و ّجه ثلثا مخصصات هذا الصندوق ملواجهة األزمات التي شهدتها بلدان أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى .وصناديق التمويل الجامعي القطرية مهمة أيضاً يف توجيه األموال املحدودة لسد أكرث جيوب
االحتياجات معاناة من نقص التمويل أو تلبية الطلبات الجديدة.
وتبحث العديد من املنظامت عن سبل بديلة لحشد املزيد من التمويل الالزم لتلبية االحتياجات الطويلة
األجل بوسائل منها الصناديق الخاصة .وتُو ّلد العديد من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر
الدخل عن طريق طائفة من األنشطة التي ُمت ّكن من تنفيذ استجابة محلية مستدامة ليس يف البلدان األغنى
فحسب ،ولكن أيضاً يف البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفقر والنزوح مثل كوت ديفوار .ومثلام ّبي االتحاد
الدويل يف كينيا (انظر اإلطار  ،)4-5يجري حالياً وبنشاط استكشاف اإلمكانات التي ينطوي عليها التمويل
االجتامعي اإلسالمي ،الذي شكل بالفعل مصدراً مجتمعياً ووطنياً هاماً للتربعات الخريية ،ليكون مصدراً تكميلياً
لتمويل العمل اإلنساين فض ًال عن العمل التنموي .وباإلضافة إىل ذلك ،تهدف إحدى موجات مبادرات «التمويل
االبتكاري» الجديدة ،وهي سندات األثر اإلنساين الجديدة التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب األحمر ،إىل
استخدام االستثامر االجتامعي الذي يقدمه القطاع الخاص الستقطاب متويل الجهات املانحة من أجل إنشاء
مراكز إلعادة التأهيل يف ثالثة بلدان مترضرة من النزاعات ،مبا فيها جمهورية الكونغو الدميقراطية .وتقدم

137

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

هذه املبادرة ،عىل الرغم من عدم انقضاء وقت طويل عىل انطالقها وعىل الرغم من نطاقها املحدود ،منوذجاً
اقتصادياً جديداً لالستجابة يضاف إىل ُع ّدة األدوات املالية املتاحة.
وال ب ّد أن يشكل التمويل املتعدد السنوات ،الذي قد يعادل الدخل املؤقت والبديل من حيث األهمية ،األساس
الوطيد لالستجابة اإلنسانية يف األزمات املتعددة السنوات .وقد أكدت االلتزامات الواردة الصفقة الكربى
وأعادت تأكيد رضورة االبتعاد عن التمويل األحادي السنة واملرتبط بالجداول الزمنية السنوية .ولن ّ
يحل هذا
مشكلة النقص يف التمويل الالزم ملواجهة األزمات املزمنة ،بل يقتيض يف الواقع إبالغ الجهات املانحة به لضامن
أ ّال ُيفهم مصطلح «املتعددة السنوات» بأنه يعني «غري امللحة» .ولكن التمويل األكرث استدامة ومرونة واألكرث
قابلية للتنبؤ به ينطوي عىل إمكانات تتيح لكل من االدخار ( Cabot Ventonو )2017 ،Sidaوالتكيف مراعاة
األبعاد الجديدة لألزمة ( )2018 ،Obrechtإذا كانا مصحوبني مبخطط استجابة دقيق وتغيريات مدروسة
لرتسيخ أساليب عمل قصرية األجل عىل مستوى األزمات (الفاو وآخرون.)2017 ،
أسلوب عمل جديد لتحقيق االتساق بني العمل اإلنساين والتنمية وبناء السالم
سواء كان التمويل املخصص لحاالت الطوارئ متوي ًال متعدد السنوات وكافياً أم مل يكن كذلك ،فهو ال يستطيع
معالجة قضايا الفقر والقضايا األمنية التي تقع يف صميم هذه األزمات املعقدة واملزمنة .وقد ظهرت بعض
املبادرات الجديدة من أجل معالجة هذه املشكلة القدمية ،مبا يف ذلك املشاريع التجريبية التي أطلقها االتحاد
األورويب « »EU pilotsمن أجل العمل عىل تعزيز الصالت القامئة بني الشؤون اإلنسانية والتنمية 12،واملبادرة
املشرتكة بني األمم املتحدة والبنك الدويل بشأن العمل اإلنساين والتنمية والسالم ،واملواثيق وأدوات التمويل
الجديدة الرامية إىل تلبية احتياجات مجموعات الالجئني واملجتمعات املحلية املضيفة عىل املدى الطويل .وقد
أثارت هذه التدابري ،التي قد تكون واضحة ومنطقية أيضاً ،خالفات عميقة  -حول املبادئ اإلنسانية ،وحول
الجوانب العملية للتنسيق ،وحول نطاق املشاركة املجتمعية.
وتندرج العديد من هذه املبادرات يف إطار «أسلوب العمل الجديد»  -وهو نهج أصحاب مصلحة متعددين
تصدرته وكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل يف أعقاب انعقاد مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين .ويهدف
ذلك إىل الجمع بني أهداف العمل اإلنساين وأهداف التنمية املستدامة الرامية إىل عدم إغفال أحد ،والعمل
عىل تحقيق «نتائج جامعية» عىل مدى فرتة زمنية ترتاوح ما بني  3و 5سنوات -عىل سبيل املثال ،تحقيق
هدف إنساين  -إمنايئ مشرتك يتمثل يف زيادة فرص الحصول عىل التعليم بصورة ملحوظة .وينصب الرتكيز عىل
خصوصية السياق ،وتكييف النتائج واإلجراءات وفقاً للتحليل الدقيق للوضع ،وعىل امليزة النسبية التي تتمتع
بها الوكاالت الوطنية والدولية املعنية .وقد بدأت تظهر خطط قطرية وإقليمية تجمع بني األطر اإلنسانية
واإلمنائية القطرية التي وضعها البنك الدويل واألمم املتحدة ،مبا فيها تلك املتعلقة مبنطقة الساحل وموريتانيا
وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية«2017 ،و»).
ويشكل التحول يف طرق التمويل عنرصاً حاس ًام يف تحقيق التحول يف أساليب العمل ،إذ يتعني إعداد الخطط
اإلسرتاتيجية والتنفيذية والتمويلية بصورة متالزمة .وعوض وضع خطة واحدة ،فإن هذا التحول يتطلب وجود
أدوات متنوعة وطبقة من االستثامرات القصرية واملتوسطة والطويلة األجل املدعومة من الجهات املانحة
اإلمنائية والبنك الدويل واملصارف اإلمنائية األخرى املتعددة األطراف (املجلس الدويل للمؤسسات الخريية،
 .)2017وقد أويص يف السودان ،عىل سبيل املثال ،باعتامد نهج مرحيل ومتسلسل بحيث تُك ّرس املرحلة األوىل
12

البلدان الستة املعنية بالنُهج املعتمدة للمشاريع التجريبية التي أطلقها لالتحاد األورويب والرامية إىل تفعيل الصالت القامئة
بني الشؤون اإلنسانية والتنمية ،هي تشاد ٬والسودان ٬والصومال ٬والعراق ٬وميامنار ٬ونيجرييا.
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التخاذ إجراءات فورية ،مبا يف ذلك تحسني ربط أدوات التمويل املتعددة والقامئة ،سواء كانت جامعية أو
مشرتكة ،يف إطار التوجيه االسرتاتيجي ملنصة رشاكات واحدة ورفيعة املستوى ألهداف التنمية املستدامة
(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.)2017 ،
ويبدو أنه من املبكر للغاية الحديث عن املدى الذي سيفيض فيه هذا الزخم الجديد الرامي إىل اعتامد نُهج
متسقة إىل تحقيق زيادة مستمرة يف التمويل اإلمنايئ الالزم لتلبية هذه االحتياجات املزمنة ،حيث يجري اإلبالغ
عن التمويل اإلمنايئ يف غضون فرتة أطول من فرتة اإلبالغ عن التمويل اإلنساين ويكون من الصعب للغاية تعقب
املدفوعات الصادرة عن اآلليات املعقدة .ويف الوقت الراهن ،تظهر االتجاهات منواً يف التمويل اإلنساين عوضاً عن
التمويل اإلمنايئ ،عىل اعتبار أن ذلك يشكل جزءاً من املعونة املقدمة للدول الهشة (منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي )2018 ،ولكن توسيع حجم حافظة البنك الدويل لتمويل مواجهة األزمات ،ورصد مبلغ غري
مسبوق قدره  14مليار دوالر أمرييك ،يف إطار العملية الثامنة عرشة لتجديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية،
ملواجهة األوضاع الهشة والنزاعات والعنف ،قد يبعث عىل األمل يف أن ينعكس مسار هذا االتجاه .وسيكون لإلبالغ
عن هذه االستثامرات وتحليلها بصورة شفافة ومتسقة عىل املدى الطويل دور حاسم يف معرفة ما إذا كانت
تدفقات التمويل مطابقة لاللتزامات االسرتاتيجية الرامية إىل تحقيق نتائج جامعية .ويؤدي عدم تعزيز التنمية إىل
احتامل زيادة اتساع نطاق الوالية اإلنسانية املنهكة أص ًال والتسبب يف ظهور «مخاطر معنوية» (الفاو وآخرون،
 )2017تستمر يف تحويل مسار موارد الطوارئ الشحيحة من تلبية االحتياجات املاسة إىل تلبية االحتياجات املزمنة.

 5-5نحو تحقيق متويل ذيك :استنتاجات وتوصيات
ما فتئت مسألة توفري األموال تستقطب الكثري من االهتامم .وقد ه ّبت ،منذ اختتام مؤمتر القمة العاملي للعمل
اإلنساين ،موجة جديدة من االهتامم واالبتكار والنشاط .وال يكمن التحدي القائم حالياً يف التأكد فقط من
مواكبة حجم التمويل ملا يحدث حوله ،بل يكمن أيضاً يف إضافة هذه االبتكارات واألنشطة إىل نهج متسق
ومنصف ،ويكون ذلك بالرتكيز عىل الخصوصيات ،والحفاظ عىل النظرة العامة الشاملة والفكرة الجامعة  -أي
عدم إغفال السكان املترضرين من األزمات ألنهم منسيون أو يعانون من نقص التمويل أو ال ميلكون ماالً.
وقد تواجه الجهات املانحة الفردية «مضار االختيار» ( Berlinاملستشهد به يف « Binderوآخرون» )2013 ،حيث إن
القرارات ستحايب حت ًام بعض االحتياجات عىل حساب أخرى ،ولكن يتعني عىل القطاع أن يصلح هذا الخلل جامعياً
وبطريقة ذكية .ويقتيض ذلك إرشاك القطاع بوجه عام ،وجميع الجهات املكلفة واملعنية بتمويل إدارة املخاطر
والتصدي لألزمات والصمود يف مواجهتها ،بدءاً بالقدرات املحلية والوطنية ،ودعم هذا اإلصالح ،عند االقتضاء،
باملوارد التقنية واملالية اإلقليمية والدولية .وتكمن الحلول يف إعادة تنظيم األوضاع بالتحول من قطاع رجعي
أساساً ويستند إىل «املبادئ املالية السائدة يف القرون الوسطى» التي تقوم عىل «االستجداء والصدقات» (Clarke
و )2016 ،Derconإىل منوذج ميكن التنبؤ به ومن شأنه أن يشدد عىل التمويل املسبق ،وميكنه أيضً ا االستجابة
بطريقة متسقة لتلبية االحتياجات العاجلة والطويلة األجل .وهذه الوصفة ليست جديدة ،ومن الواضح أن العالج
الذي تتضمنه ليس بسيطاً  -فالحوافز السياسية تقف حجر عرثة يف طريقة ،ولكن الرضورات اإلنسانية تطالب به.
تغي املناخ ونشوب النزاعات أمناط املخاطر
وقد بدأت الديناميات العاملية للعمل اإلنساين يف التغري .ويرسخ ّ
واالحتياجات ويتسببان يف اشتدادها وتحولها .ويتسم حجم املعونة اإلنسانية الدولية الرسمية بالركود ،وال تزال
هذه املعونة تأيت من مجموعة صغرية ومعتادة من املانحني .ومع ذلك ،تتعزز ،يف الوقت ذاته ،السلطة
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االقتصادية والقدرة عىل إيجاد الحلول يف أماكن أخرى ،مبا يف ذلك يف املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف ويف
العديد من البلدان املترضرة من الكوارث مثل املكسيك والفلبني وإندونيسيا ،ويف الهيئات اإلقليمية مثل رابطة
أمم جنوب رشق آسيا واالتحاد األفريقي .وعليه ،فإن عدم إغفال القطاع اإلنساين الدويل ألي كان يعني أيضاً
(« 2016 ،Bennettأ») ترك هذا القطاع مييض إىل حال سبيله بحيث ميكن له أن يسد النقائص يف األماكن التي
تشتد فيها الحاجة وأن يركز اهتاممه عليها .وقد يعني ذلك ،يف بعض السياقات ،إعادة رسم حدود املساعدات
اإلنسانية الدولية بشكل أكرث دقة ،ودعم السياسات الحكومية واإلمنائية يف التصدي للمخاطر وتلبية احتياجات
األشخاص األكرث تعرضاً لألزمات واملطالبة بذلك بصورة أوضح (.)2015 ،Poole
وعىل نحو ما ورد يف هذا الفصل ،فإن التحول البنيوي الرضوري ملعالجة مشكلة انعدام األموال يستند إىل
العديد من اإلسهامات املحددة ،والتي ميكن تجميعها يف ثالثة مجاالت هي النموذج االستباقي الذي محوره
اإلنسان؛ والنموذج التعاوين الذي ُيلجأ إليه كمالذ أخري ويقوم عىل أساس االحتياجات؛ واملسؤولية الجامعية
عن ضامن القدرة عىل الصمود .ولبلوغ الدرجة التي ميكن عندها تفعيل هذه النامذج ،فلن يكون من الالزم
فقط إتاحة املعارف التقنية ،بل يستلزم األمر أيضاً إعادة مواءمة الحوافز السياسية بصورة متسقة  -وهو أمر
يثري تحديات كبرية يف مواجهة النزعة الشعبوية املتصاعدة وتراجع دور تعددية األطراف.

1-5-5

منوذج استباقي محوره اإلنسان
−

−

2-5-5

يتطلب التحول إىل منوذج استباقي محوره اإلنسان زيادة الفهم وتقييم املخاطر واالستثامر يف األدوات
والربامج التي ال تسعى إىل الحد من املخاطر فحسب ،بل تضمن أيضاً االستعداد املايل املسبق لدى وقوع كارثة
تبي دراسات حاالت إفرادية أجريت يف البدء يف كينيا واختتمت يف بريو ،فإن من الرضوري األخذ
ما ومثلام ّ
بنهج متعدد املستويات يدعم التخطيط للطوارئ عىل الصعيدين املحيل والوطني.
من األهمية مبكان أ ّال تُغفل النامذج التقنية ،ولو عن غري قصد ،الناس نتيجة عدم مراعاة الواقع املحيل ومدى
مالءمة السياق واألسباب الهيكلية .وينبغي استخدام التعلم والخربة املكتسبني ،مبا يف ذلك من املجتمعات
املحلية املترضرة ،لتحسني هذه األدوات املتعلقة بإدارة املخاطر والتنبؤات والتوقعات وتكييف تطبيقاتها
واملساهمة يف تقييم فعاليتها.

منوذج تعاوين مبنى عىل أساس االحتياجات يُلجأ إليه كمالذ أخري
−

−

يعني استخدام منوذج تعاوين ُيلجأ إليه كمالذ أخري ويقوم عىل أساس االحتياجات تعزيز القدرة عىل التنبؤ
بالتمويل اإلنساين الدويل املوجه لألزمات التي ال تزال بحاجة إىل استجابات الحقة .ويتضمن ذلك الوفاء
بااللتزامات املتعلقة بتقديم متويل مرن ومتعدد السنوات ودعم صناديق التمويل الجامعي  -ولكن ميكنه أيضاً
أن يستفيد كثرياً من النامذج السابقة التي كانت األدوار واملسؤوليات واضحة فيها من البداية .وميكن أن يؤدي
التقسيم املقصود للعمل بني الجهات املانحة ،استناداً إىل وضوح األولويات ،واألدوات املشرتكة التخاذ القرارات،
واملقاييس املوحدة والقوية لتحديد االحتياجات ،إىل تشجيع التعاون عوضاً عن تكريس التجزؤ .ومثلام ورد يف
التوصيات املتعلقة بالفصل املعنون «الخارجون عن نطاق املعونة» ،ميكن أن تساعد األدوات املوحدة يف تقييم
االحتياجات واألولويات النسبية فيام بني األزمات وكذلك يف داخلها.
يقتيض دعم اتخاذ هذه القرارات املستنرية إعادة بناء الثقة يف مناذج تقدير التكاليف وتحسني إثبات اآلثار
املرتتبة عىل نقص التمويل واإلبالغ عنها .وقد يستدعي ذلك أيضاً إعادة النظر يف نظام النداءات املوحدة لألمم
املتحدة ،واالبتعاد عن النموذج الذي يطلق عن غري قصد مؤمترات متعاقبة ترمي إىل إعالن التربعات ملواجهة
أزمات محددة ويعارض بعضها بعضاً والتحول إىل منوذج واحد يشجع عىل التعاون املدروس.
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املسؤولية الجامعية عن ضامن القدرة عىل الصمود
−

−

تتطلب املسؤولية الجامعية عن ضامن القدرة عىل الصمود االستثامر عىل املدى البعيد للتصدي للفقر والضعف
اللذين يتسببان يف نشوب األزمات وإدامتها ويكرسان إغفال الناس .ويتعني تحويل املبادئ املتعلقة باإلجراءات
املحددة السياق واملتعددة الجوانب واملوجهة نحو تحقيق نتائج جامعية إىل إجراءات خاضعة للمساءلة.
يف إطار هذه املسؤولية الجامعية ،سيكون من املهم تحديد دور التمويل الدويل اإلنساين لضامن التقليل
من االستغالل املفرط للموارد الشحيحة عوض زيادته .ويجب توجيه املوارد املخصصة بشكل كاف ملجاالت
التنمية واملناخ وبناء السالم إىل السياقات املترضرة من األزمات .ومن الرضوري تتبع جميع هذه االستثامرات
املوجهة لتمويل مواجهة األزمات بشفافية  -ليس فقط من أجل املساءلة ولكن بهدف املساعدة يف تحديد
الثغرات ،وتوجيه التكامل ،ودعم رصد فعاليتها النسبية.

العراق2017 ،
مواطنون يفرون من املناطق الواقعة يف غرب مدينة
املوصل مع احتدام القتال بني القوات العراقية
وميليشيات تنظيم الدولة اإلسالمية.
©  ⁄ Tommy Trenchardاالتحاد الدويل
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 -٦الخارجون عن نطاق املعونة:
املهاجرون غري النظاميني
واألشخاص الذين يعانون
من العنف الحرضي
قد ُيغ َفل ُأناس أثناء االستجابة اإلنسانيةُ ،يرتك آخرون لكونهم يقعون خارج نطاق العمل اإلنساين.
وبينام تستتبع أنواع معينة من األزمات احتياجات إنسانية ،فإنها نادراً ما توضع عىل جدول أعامل
قطاع املعونة الدويل أو الجهات املستجيبة الرئيسية .فام الذي يحدث عندئذ لألشخاص الذين
تركوا ،عن قصد أو دون قصد« ،خارج نطاق املعونة»؟ إن املبادئ اإلنسانية ،ال سيام منها اإلنسانية وعدم
التحيز ،متيل علينا معالجة املعاناة اإلنسانية أينام وجدت ،وفقاً للحاجة فقط ،ويتطلب مبدأ عدم التحيز منح
األولوية لألشخاص األكرث احتياجاً .لكن هل يتم تحديد أولويات العمل اإلنساين وتنظيمه بالشكل الصحيح؟

بينام

مسعى مح ّدد زمنياً ،ويقوم به عدد
ال يوجد تعريف واحد للعمل اإلنساين .ولكن لتعريفه حدود  -فهو
ً
مح ّدد من املستجيبني (الدراسات اإلنسانية الدولية ،)2018 ،IHSA ،برتكيز محدود ومبديئ عىل إنقاذ األرواح
والتخفيف من املعاناة الشديدة .وهو عموماً عمل «تحر ّكه األحداث» ،ويستجيب لحاالت الطوارئ الواسعة
النطاق :أي األحداث التي تشكل تهديداً أو خطراً عىل أعداد كبرية من األشخاص وتتجاوز مواجهتها قدرة
السلطات والجهات املستجيبة يف املنطقة املتأثرة أو يف عزمها عىل االستجابة .1وغالباً ما تدفع مثل هذه
األزمات الكربى إىل استجابة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية  -وهي التي يشار إليها بقطاع العمل اإلنساين
الدويل .وتنبع فكرة القطاع اإلنساين الواحد من قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  182/46وقراراتها
ّ
اللحقة .وقد وضع هذا القرار إطار تنسيق لشبكة األطراف الدولية الفاعلة يف املجال اإلنساين -مبا يف ذلك
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت-مسرتشدا بااللتزام باملبادئ التوجيهية واملبادئ اإلنسانية والقانون الدويل
(الجمعية العامة لألمم املتحدة.)1991 ،
لكن ،هناك إقراراً متزايداً بأن قطاع العمل اإلنساين الدويل ليس سوى جزءاً واحداً من «النظام البيئي» األوسع
نطاقاً لالستجابة اإلنسانية التي تُنظمها مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة-مبا يف ذلك املستجيبون املحليون
والوطنيون والقطاعات من غري املجتمع املدين .وبينام يرفض البعض مفهوم قطاع العمل اإلنساين (،Borton
 ،)2009يع ّرفه البعض اآلخر باعتباره «شبكة من الكيانات املؤسسية والتشغيلية املرتابطة ،يتم من خاللها
1

عىل الرغم من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه لألزمة أو حالة الطوارئ ،تبدو غالبية التعاريف متصلة بتعريف منظمة
الصحة العاملية الذي يرى أن «األزمة هي حدث ،أو سلسلة من األحداث ،تهدد صحة املجتمع املحيل أو سالمته أو أمنه أو
رفاهه ،ومتتد يف العادة عىل رقعة واسعة النطاق .وميكن أن تنطوي النزاعات املسلحة ،واألوبئة ،واملجاعات ،والكوارث ،وحاالت
الطوارئ البيئية ،وغريها من األحداث الكربى الضارة ،عىل أزمات إنسانية أو تؤ ّدي إليها» (.)2007
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تقديم املساعدات اإلنسانية عندما تكون املوارد املحلية والوطنية غري كافية لتلبية احتياجات السكان الذين
يعيشون تحت وطأة األزمة» (شبكة التعلم 2015 ALNAP ،ب) .لكن ال يزال هدف العمل اإلنساين ونطاقه
وبنيته عرضة للتغيري ومحل نقاشات محتدمة واعرتاضات ( .)2016 ،Bennettوتساهم األزمات الطويلة األمد،
والعالقة بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنايئ ،وبرنامج توطني العمل اإلنساين ،يف إعادة تشكيل نطاق العمل
اإلنساين وحدوده.
وينصب الرتكيز يف هذا الفصل أساساً عىل األشخاص الذين ُيغ َفلون ألنهم يعانون من أزمات تُعترب خارج
ّ
نطاق صالحيات قطاع العمل اإلنساين الدويل ،عىل النحو املفهوم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وقد يستفيد العديد من هؤالء الناس من املعونة املحلية والوطنية ،ولكنهم ال يستفيدون من املساعدات
الدولية التي قد تأيت عندما تكون املوارد املحلية غري كافية .ويف زمن يزداد فيه االعرتاف بنظام إيكولوجي
إنساين أوسع نطاقاً ،فهل ميكن تطبيق القدرات اﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ املتنوعة بشكل أكرث فعالية عىل هذه األنواع من
األزمات؟ ومتى ينبغي أن يتطور القطاع الدويل «التقليدي» يك يتم ّكن من االستجابة ،ويف أي مجاالت،
وبأي الطرق؟
ال بد من إعادة النظر يف أوضاع العديد من األشخاص الذين يعانون من األزمات .فقد يكون هؤالء األشخاص
خارج نطاق املعونة ألسباب عدة :ألنهم مشتتون يف مناطق مل تُحدد بأنها «مترضرة باألزمة» ،أو رمبا ألن
السلطات الوطنية مل تطلب املساعدة .وقد ُينظر إليهم عىل أنهم محل اهتامم الجهات الداخلية فقط  -وحتى
لو مل تقدم الجهات املستجيبة املحلية والوطنية ما يكفي من املساعدة أو الحامية بسبب العقبات التي
تُضعف قدراتها أو ألن السياسات تؤدي إىل استبعاد األشخاص أو تهميشهم .فعندما ال يكون هناك نزاع كبري
أو حدث كارثة كربى ،ميكن اعتبار االحتياجات املزمنة من الشواغل املتعلقة بالتنمية ،وقد تكون املساعدة
والحامية املنقذة لألرواح محدودة .كام يحتمل أال يعرتف القطاع الدويل الذي يستند إىل واليات ومهام ومناذج
محددة سلفاً حتى بوجود املعاناة ،أو ال يق ّدر مستوى هذه املعاناة .كام ميكن أن تؤدي محدودية متويل
املساعدات إىل تفاقم العزوف عن االلتزام.
وقد تشمل املجموعات التي ميكن اعتبارها خارج نطاق االختصاص أشخاصاً بدون جنسية أو إقامة قانونية،
عتف بها بشكل كامل .وقد
عتَف بحقوقهم أو ال ُي َ
مثل عدميي الجنسية أو املهاجرين غري النظاميني ،الذين ال ُي َ
ُيح َرم أيضاً من الحقوق والحصول عىل الخدمات األساسية واألمن والحامية االجتامعية السكان األصليون أو
األقليات ،وسكان األحياء الفقرية ،والفئات التي تعاين من العنف الحرضي – بسبب االستبعاد الجغرايف و/أو
القانوين و/أو االجتامعي ،وقد ال يحظون باهتامم قطاع املساعدة اإلنسانية بالرغم من عوزهم.
ويركز هذا الفصل عىل املهاجرين غري النظاميني واألشخاص الذين يعانون من عنف حرضي شديد :فقد تم
تحديد مجموعتني من األشخاص باعتبارهام خارج نطاق العمل اإلنساين التقليدي وذلك من خالل عملية
تشاور أجراها االتحاد الدويل مع الجمعيات الوطنية .ونجد يف الحالتني ،أشخاصاً ال يتمتعون إال بحامية
محدودة من حكوماتهم أو من الحكومات األخرى ،وميكن القول إن معاناتهم تصل إىل مستوى وخطورة األزمة
اإلنسانية .ويستكشف هذا الفصل األخطار واالحتياجات التي يواجهها هؤالء األشخاص ،وطرق خروجهم من
نطاق االستجابة اإلنسانية ،مع إبراز املامرسات الجيدة وعرض التحديات األساسية.
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 1-6املهاجرون غري النظاميني
إدارة الهجرة هي ،وفقاً لألمني العام لألمم املتحدة« ،أحد أكرث مح َّكات اختبار التعاون الدويل إلحاحاً وعمقاً يف
عرصنا» (الجمعية العامة .)2017 ،فبسبب التداعيات السياسية للهجرة أصبحت الهجرة تتبوأ موقع الصدارة
يف جدول أعامل السياسات .ومبوجب إعالن نيويورك لالجئني واملهاجرين ،الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم
املتحدة يف عام  ،2016وافقت الدول عىل وضع اتفاقني غري ملزمني بشأن الالجئني واملهاجرين .وقد تم االتفاق
يف شهر يوليو  2 2018عىل املرشوع النهايئ لالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية – وهو
أول اتفاق حكومي دويل تم إعداده برعاية األمم املتحدة ويتعلق بجميع أبعاد الهجرة الدولية.
وكام يوضحه القسم التايل ،تتعرض حقوق املهاجرين غري القانونيني ورفاهيتهم لتهديدات متزايدة .ويف ظل
تزايد ترحال السكان وما يصاحب ذلك من مخاطر عىل األشخاص الذين هم يف وضع غري نظامي ،هل ينبغي
النظر يف اآلثار اإلنسانية املرتتبة عىل الهجرة غري النظامية ضمن إطار العمل اإلنساين؟

1-1-6

من هُ م املهاجرون غري النظاميني؟
ال يوجد تعريف مقبول عاملياً للهجرة غري النظامية .تع ّرفها املنظمة الدولية للهجرة بأنها «تنقل يجري خارج
القواعد التنظيمية للبلدان املرسلة واملستقبلة وبلدان العبور» .ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة ،قد يكون
املهاجر يف وضع غري نظامي بسبب :دخول البلد بشكل غري نظامي ،بوثائق مزورة مث ًال أو دون عبور الحدود
عند املعرب الحدودي الرسمي؛ أو اإلقامة يف البلد بصورة غري نظامية ،عىل سبيل املثال ،يف انتهاك لرشوط تأشرية
الدخول أو بعد رفض طلب اللجوء؛ أو العمل يف البلد بشكل غري نظامي ،وقد يكون الشخص قد ُمنح حق
اإلقامة ،لكن من دون اإلذن مبامرسة عمل مدفوع األجر يف البلد (املنظمة الدولية للهجرة.)2016 ،
وتقف وراء الهجرة مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتامعية منها أوجه عدم املساواة
يف مجاالت االقتصاد واألمن والرفاه ،وسوء الحكم ،والعوامل البيئية ،فض ًال عن الحوافز والدوافع األخرى.
ومن ثم فهي تستعيص عىل التصنيف السهل بني املهاجرين الطوعيني وغري الطوعيني والالجئني واملهاجرين
«االقتصاديني» .وقد يلجأ طالبو اللجوء والالجئون إىل مهريب البرش ،وقد يدخلون البالد بشكل غري نظامي
بسبب محدودية القنوات اآلمنة والقانونية لطلب اللجوء .وميكن أن تعرتف مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني مبقدمي الطلبات كالجئني ،لكنهم قد ُيعا َملون كمهاجرين غري نظاميني إذا مل يعرتف بهم البلد املعني
أو مل يكن هذا البلد من البلدان املو ّقعة عىل اتفاقية الالجئني لعام  .1951وقد أصبحت تدفقات املهاجرين
بشكل متزايد مزيجاً من الالجئني وطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين ،وهم يتج ّمعون ضمن مجموعات
ويقودهم امله ّربون ،مام يؤدي إىل تنامي استخدام عبارة «الهجرة املختلطة» (Horwood and Reitano
 .)2016وال يفقد ملتمسو اللجوء والالجئون استحقاقاتهم القانونية نتيجة كونهم جزءاً من «التدفقات
املختلطة».

2

كان االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية قيد اإلعداد والتفاوض وقت صياغة هذا التقرير ،وبالتايل
يتم تحليله بعمق هنا (انظر االتفاق العاملي للهجرة.)2018 ،
ال ّ
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الشكل  1-6األعداد املسجلة لوفيات املهاجرين وللمهاجرين املفقودين
3,119

اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ

880

ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

553

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮيب اﻟﺼﺤﺮاء

412

=  ٣أﺷﺨﺎص

اﻟﺤﺪود ﺑني اﳌﻜﺴﻴﻚ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

298

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

214

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

173

اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

168

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

96

أوروﺑﺎ

84

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

21

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
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ال يوجد تقدير عاملي موثوق به ومقبول بشكل عام للمهاجرين غري النظاميني ،إذ يصعب متييز األرقام بسبب
التغريات يف الوضع ،والطبيعة الرسية للتنقالت ،وإن كانت الهجرة نظامية يف معظمها (املنظمة الدولية
للهجرة 2018 ،ب).

اإلطار �	1-6أخطار الرحلة
يف الفرتة املمتدة بني عامي  2014و ،2017مت الإبالغ عن وفاة �أو فقدان �أكرث من  25000مهاجر يف بلدان
العبور واملق�صد ،على طول طرق الهجرة عرب العامل (املنظمة الدولية للهجرة� 2017 ،أ) .ويركز الكثري من
يتبي من الإطار  ،2-6ثمة دالئل متزايدة على �أن هذه
البيانات والبحوث على الرحالت �إىل �أوروبا ،لكن كما ّ
املخاطر �شائعة عرب جميع م�سارات الهجرة ،مبا يف ذلك يف �أفريقيا ()2017 ،RMMS؛ والهجرة �إىل ال�شرق
الأو�سط (املنظمة الدولية للهجرة 2018 ،ب) ،ومن �أمريكا اجلنوبية والو�سطى �إىل الواليات املتحدة (الفريق
املعني بالأزمات )2016 ،وداخل �آ�سيا وعربها (املنظمة الدولية للهجرة� 2017 ،أ) .ويذكر من بني املخاطر
التي تواجه املهاجرين ،والتي غالباً ما تكون متداخلة وفتاكة ،ما يلي:
 الغرق يف البحر ،ب�سبب اكتظاظ املراكب �أو املراكب غري ال�صاحلة للإبحار �أو ب�سبب ق�ساوة �أحوالالطق�س .وتتفاقم هذه املخاطر :رغم �أن عدد املهاجرين الذين عربوا البحر املتو�سط يف عام  2017كان
�أقل من عدد من عربوه يف ال�سنوات ال�سابقة ،فقد ُ�س ّجلت ن�سبة �أعلى من الأ�شخا�ص الذين لقوا حتفهم
�أو اعتُربوا يف عداد املفقودين تلك ال�سنة (� ،% 1.8أكرث من � 3000شخ�ص) (املنظمة الدولية للهجرة،
.)2017
 التع ّر�ض للمخاطر يف ال�صحراء :بح�سب مقابالت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني مع�أ�شخا�ص عربوا ليبيا يف طريقهم �إىل �أوروبا «�إن �أعداد النا�س الذين يلقون حتفهم يف ال�صحراء وطول
الطرق� ،أكرب من �أعداد من ميوتون يف البحر» (املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
 2017د).
 الظروف البيئية القا�سية مقرتنة بنق�ص اخلدمات الأ�سا�سية :ت�شري البيانات �إىل �أن  %60من اخل�سائريف �أرواح املهاجرين من القرن الإفريقي ترجع �إىل الظروف املعي�شية القا�سية �أثناء الرحلة ،مبا يف
ذلك عدم احل�صول على الرعاية ال�صحية ،ونق�ص الغذاء �أو املاء ،وعدم مالءمة امل�أوى والتع ّر�ض
للظروف املناخية القا�سية (.)2017 ،RMMS
 القتل من قبل املتاجرين بالب�شر والع�صابات الإجرامية :على �سبيل املثال ،قُتل حوايل � 15شخ�صاًوجرح � 25آخرين عندما �أطلق امله ّربون النار
يف ليلة واحدة يف مدينة بني وليد يف ليبيا عام ُ ،2018
عليهم وهم يحاولون الهرب (منظمة �أطباء بال حدود.)2018 ،
ال ُيعرف العدد احلقيقي للأ�شخا�ص الذين لقوا حتفهم� ،إذ يتن ّقل النا�س وميوتون يف اخلفاء .وتظل معظم
الوفيات غري م�سجلة ،خا�صة عندما حتدث يف �أ�شد املناطق فقرا واملناطق النائية (اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر� 2017 ،أ).
ولي�س خطر املوت �إال �أحد هذه الأخطار .فقد ك�شفت مقابالت �أجرتها الأمانة العامة الإقليمية للهجرة املختلطة
التابعة ملجل�س الالجئني الدامنركي بني عامي  2014و� ،2017أن  %79من املهاجرين الذين متت مقابلتهم
من القرن الإفريقي ،قد �شهدوا �أو تعر�ضوا لإ�ساءة واحدة �أو لعدة انتهاكات ،من عنف ج�سدي �أو جن�سي �أو
اختطاف �أو تعذيب �أو وفاة (.)2017 ،RMMS
وتت�أثر خماطر الهجرة بالنوع االجتماعي للمهاجرين� .إذ ت�شري التقارير �إىل �أن الن�ساء والأطفال هم �أكرث تعر�ضاً
للإهمال خالل الرحالت ( ،)2015 ،Malakootiعلماً �أن من املحتمل �أن يكون امل�س ّنون وذوو الإعاقة �أكرث تعر�ضاً
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منهم للخطر .وغالباً ما تكون الن�ساء �أكرث عر�ضة خلطر الغرق من الرجال �أثناء عبور البحر ،لأنهن غالباً ما
ي�سافرن داخل املق�صورات (املنظمة الدولية للهجرة .)2016 ،وقد تع ّر�ض �أكرث من  %30من الن�ساء و %17من
الرجال الذين يعربون املك�سيك للعنف اجلن�سي (منظمة �أطباء بال حدود ،)2017 ،يف حني �أن حوايل ن�صف عدد
الن�ساء الالئي متت مقابلتهن يف منطقة البحر املتو�سط عانني من العنف اجلن�سي (اليوني�سف� 2017 ،أ).
ويتعاظم العديد من املخاطر التي يتعر�ض لها املهاجرون غري النظاميني بالن�سبة للأطفال الذين يواجهون
خطر ًا �أكرب يف املعاناة من املر�ض والإ�صابات والعنف ،ف�ض ًال عن االجتار واال�ستغالل (املنظمة الدولية
للهجرة 2018 ،ب) .ففي عامي  2015و ،2016مت الإبالغ عن تنقل ما ال يقل عن � 300ألف طفل من غري
امل�صحوبني بذويهم �أو املنف�صلني عنهم عرب احلدود� ،أي ارتفاع بن�سبة  %500تقريباً مقارنة بعدد الأطفال
املوثقني يف الفرتة املمتدة من � 2010إىل ( 2011اليوني�سيف 2017 ،ب).

اإلطار 2-6

هل ي�ؤثر توافر املزيد من املعلومات حول املخاطر يف اتخاذ املهاجرين قرارهم؟
يعتمد املهاجرون �أ�سا�ساً على املعلومات الواردة من ال�شبكات االجتماعية القريبة منهم قبل رحالتهم وخاللها،
وقد يكونون على دراية باملخاطر املحتملة التي تنطوي عليها الهجرة غري النظامية .وغالباً ما ي�ستخدم
املهاجرون ا�سرتاتيجيات نف�سية خمتلفة لإدارة املخاطر املحتملة مبا يف ذلك تفادي الأخطار ،والت�شكيك يف
املعلومات ،والتقليل من ال�ضرر (منظمة الهجرة الدولية 2018 ،ب) .ومن املروع ما �أ�شري �إليه من �أن الن�ساء
يف القرن الإفريقي يطالنب باحل�صول على و�سائل منع احلمل قبل الرحلة (.)2017 ،RMMS
وتبي جتارب االحتاد الدويل �أن املعلومات املتعلقة مب�سارات الهجرة تكون �أكرث فعالية عندما تكون خمت�صرة
ّ
و�سهلة اال�ستيعاب ،ومتوافرة بلغات خمتلفة ،وت�ستخدم جمموعة من �آليات الن�شر ،من البث الإذاعي مث ًال
وو�سائل التوا�صل االجتماعي �إىل الو�سائل التكنولوجية الب�سيطة وتبادل املعلومات بني النظراء (االحتاد
الدويل� 2016 ،أ) .وقد �أظهرت الأبحاث �أن الر�سائل التي تهدف �إىل ردع الهجرة ،مثل و�صف خماطر الهجرة
با�ستخدام م�سالك معينة ،رغم انت�شارها ،ال ت�ؤثر �إال قلي ً
ال على قرار الأ�شخا�ص بالهجرة (Hagen Zanker
.)2016 ،and Mallett

املهاجرون املفقودون
يصبح األشخاص يف عداد املفقودين ألسباب مختلفة منها الوفاة أو االحتجاز أو االتجار ،ويف بعض الحاالت
قد يتوقف املهاجرون عن االتصال ُبأرسهم لحامية أنفسهم يك ال ُيكتشَ فوا أو خشية تخويف أفراد العائلة
أو االنتقام منهم أو ابتزازهم (اللجنة الدولية للصليب األحمر 2017 ،أ) .وتقدر منظمة حركة املهاجرين من
أمريكا الوسطى (منظمة غري حكومية) أن أكرث من  70.000مهاجر من غواتيامال وهندوراس والسلفادور
ونيكاراغوا قد اختفوا عند عبور املكسيك بني عامي  2006و.)2016 ،Sanchez Soler( 2016
وبينام توثق وفيات املهاجرين يف البحر توثيقا جيدا ،فإن االهتامم بقضية األشخاص الذين ُيفقدون أو يختفون
خالل الرحالت ،أو عند وصولهم إىل بلدان العبور أو املقصد يظل ضئي ًال .ومن االستثناءات البارزة ،اكتشاف
شبكة تضم ما يقرب من  20مخ ّيم اعتقال ومقابر جامعية عىل طول الحدود بني تايلند وماليزيا ،مام أدى إىل
عرض قضايا أمام املحاكم أصبحت شهرية ،لكن ال تزال هوية القتىل غري معروفة (إذاعة آسيا الحرة.)2017 ،
ويؤدي غياب املعلومات عن أماكن وجود العديد من املهاجرين املفقودين ومصريهم إىل حاالت من ّ
الشك
املستمر والحزن والعديد من التحديات اإلدارية والقانونية واالقتصادية بالنسبة للعائالت التي بقيت يف البلد.
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وال تحظى مسألة املهاجرين الذين يصبحون يف عداد املفقودين ،وأثر ذلك عىل األرس بكثري من االهتامم ،رغم
زيادة اتساع نطاقها (اللجنة الدولية للصليب األحمر 2017 ،أ).
اإلطار 3-6

اللجنة الدولية وال�صليب الأحمر ال�سنغايل :تقدمي الدعم للمهاجرين املفقودين ول َأ�سهم
تتمتع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر التي تعمل مع اجلمعيات الوطنية ،بعقود من اخلربة يف التعامل مع
ق�ضية الأ�شخا�ص املفقودين يف حاالت النزاع ،الأمر الذي ينطبق الآن على املهاجرين املفقودين .ومن العوامل
التي تعيق البحث عن املهاجرين املختفني والتع ّرف على هويتهم ،نذكر االفتقار �إىل حتديد الأولويات ،ونق�ص
املوارد والقدرات يف جمال الطب ال�شرعي ف�ض ًال عن غياب �آليات مركزية موحدة وعرب وطنية جلمع املعلومات
و�إدارتها .ففي منطقة البحر املتو�سط ،مت التع ّرف على حوايل  %35فقط من وفيات املهاجرين امل�سجلة؛
وكانت الن�سبة �أقل بكثري يف املناطق الفقرية �أو النائية (املنظمة الدولية للهجرة� 2017 ،أ).
بد�أت جمعية ال�صليب الأحمر ال�سنغايل واللجنة الدولية تنفيذ م�شروع لدعم عائالت املهاجرين املفقودين.
وبحلول عام  ،2017مت دعم  200من الأقارب بتقدمي �أن�شطة يف جمال ال�صحة العقلية وخدمات نف�سية
واجتماعية ،وتنظيم �أحداث تذكارية ودرو�س يف حمو الأمية والتدريب املهني .وقُدمت �أي�ضاً قرو�ض بالغة
ال�صغر لدعم �أن�شطة م ّدرة للدخل .ويت�ضمن �أحد العنا�صر القوية ربط الأ�سر بربامج الدعم احلكومي وتوعية
ال�سلطات باالحتياجات الإن�سانية للمهاجرين وعائالتهم (اللجنة الدولية�2017 ،أ) .ويك ّمل هذا العمل مع
عائالت املهاجرين املفقودين العمل الذي تقوم به احلركة الدولية منذ فرتة طويلة من �أجل �إعادة الروابط
العائلية والذي يهدف �إىل حتديد �أماكن وجود املفقودين ،ومنهم املهاجرون ،واتاحة ات�صالهم ب�أقاربهم.

املهاجرون ضحايا اإلتجار بالبرش
أشار حوايل ثالثة أرباع  5.000مهاجر تقريباً متت مقابلتهم يف عام  ،2017إىل أنهم تع ّرضوا النتهاكات ميكن
اعتبارها اتجاراً بالبرش عىل طول طريق منطقة شامل أفريقيا واملنطقة الوسطى من البحر األبيض املتوسط.
ويشمل ذلك إجبار املهاجرين عىل أداء أعامل أو تنفيذ أنشطة قرساً؛ وقيامهم بالعمل من دون أجر؛ وعرض
وعرف ،منذ فرتة من الزمن ،أن
زيجات مد َّبرة؛ واحتجازهم ضد إرادتهم (املنظمة الدولية للهجرة2018 ،أ)ُ .
هناك عالقة بني الهجرة ،وخاصة الهجرة غري النظامية ،واالتجار بالبرش .وقد ألقى مكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجرمية الضوء يف عام  2016عىل أن  %60من عمليات االتجار بالبرش يف جميع أنحاء العامل التي تم
الكشف عنها يف الفرتة بني عامي  2012و 2014وقعت لغري املواطنني (مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية ،UNODC ،بال تاريخ) .وتقع املخاطر يف جميع مراحل الهجرة ،مبا يف ذلك لدى املغادرة ،وأثناء
الرحلة ،وعند الوصول ،وحتى لدى العودة .وعىل الرغم من هذا ،ال يحظى األشخاص املترضرون إال بالقليل
من اهتامم الجهات اإلنسانية.
كان من املستحيل تجاهل االستغالل الجامعي املنتظم والوحيش للمهاجرين عندما بثت شبكة  CNNيف أواخر
عام  2017يف كل العامل األخبار عن «سوق العبيد» الليبية ( .)2017 ،CNNوتأكدت بذلك التقارير السابقة
للمنظامت اإلنسانية ومنظامت حقوق اإلنسان عن عمليات االختطاف الواسعة النطاق للمهاجرين من أجل
الحصول عىل فدية وابتزاز األرس ،وعن العمل القرسي واالسرتقاق الجنيس ،والعديد من «أسواق العبيد» التي
كان يتم فيها االتجار باملهاجرين علناً لهذه األغراض (املنظمة الدولية للهجرة 2017ب) .لقد أصبح املهاجرون
«سلعة» أخرى يتم استغاللها ،والعديد من مراكز االحتجاز التي تحتجز آالف املهاجرين – وبعضهم تم
اعرتاضهم يف البحر  -هي مواقع ُعنف مستمر وابتزاز وعبودية ( .)2017 ،Micallefوال تقترص هذه األوضاع،
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بأي حال من األحوال ،عىل ليبيا .فمنذ أوائل عام  ،2014كانت منظمة  Human Rights Watchقد أبرزت
املتاجرين بالبرش الذين ينقلونهم إىل «معسكرات التعذيب» حيث
ما يجري من بيع املهاجرين يف اليمن إىل ِ
يواجهون االعتداءات واالبتزاز (.)2014 ،Human Rights Watch
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االجتار بالب�رش :الرحلة اخلطرة عرب اليمن ،من �إثيوبيا �إىل اململكة العربية ال�سعودية
على مدى عقود من الزمن ،كان املهاجرون من �أفريقيا يعربون اليمن ،وغالباً ما كانوا يقطعون مئات
الكيلومرتات م�شياً على الأقدام بحثاً عن عمل يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد عرب ما يزيد على � 117ألف
و�س ّجل ما يناهز � 100ألف �شخ�ص يف عام  ،2017رغم ال�صراع التي تدور رحاه يف
مهاجر يف عام  2016وحدهُ ،
اليمن والأزمة الإن�سانية الناجمة عن ذلك .وت�شري التقارير �إىل �أن هناك جتارة تقدر مباليني الدوالرات تنطوي
على �أن�شطة �إجرامية بغر�ض جني الأرباح واالبتزاز قد ن�ش�أت يف اليمن تتع ّلق �أ�سا�ساً باملهاجرين الإثيوبيني.
و�أ�شار �أحد امل�س�ؤولني احلكوميني �إىل �أن االجتار بالب�شر والتهريب كانا ي�شكالن  %80من االقت�صاد يف بلدة
حر�ض احلدودية يف .2014
لكن ،رغم مدى �إ�ساءة املعاملة وما نتج عنها من احتياجات ،ف�إن امل�ساعدات الإن�سانية ظ ّلت حمدودة ن�سبياً
(هيومن رايت�س ووت�ش؛ 2017 RMMS ،2014 RMMS؛ املنظمة الدولية للهجرة/م�صفوفة تتبع الت�شرد،
 .)2018ومن بني املوارد القليلة املخ�ص�صة للمهاجرين ،مراكز مواجهة �أزمة الهجرة التي تديرها احلكومتان
ال�صومالية واليمنية و�شركا�ؤهما ،والتي توفر الغذاء واملواد غري الغذائية وامل�ساعدة الطبية وامل�أوى والدعم
النف�سي االجتماعي .بيد �أن �أقلية فقط من املهاجرين حت�صل على هذه اخلدمات ،مما يربز �صعوبة ك�سب ثقة
الأ�شخا�ص الذين يتنقلون ب�صورة غري نظامية واحلفاظ عليها.

املهاجرون املحتجزون
يتزايد استخدام احتجاز املهاجرين بوصفه وسيلة لردع قدوم املهاجرين غري النظاميني أو تقييد حركتهم قبل
الرتحيل .فالواليات املتحدة وحدها تحتجز  34000مهاجر يومياً .وليست هذه املامرسة بالجديدة :فقد احتجزت
هونغ كونغ العديد من املهاجرين خالل الثامنينيات والتسعينيات ،ومل ينخفض استخدام أسرتاليا الشهري ملرافق
االحتجاز خارج اإلقليم إال بعد انتشار االهتامم العام واإلعالمي بها عىل نطاق واسع .ويعترب الكثريون أن تجريم
الهجرة إجراء غري متناسب ،وتويص العديد من الهيئات الدولية بأن تُعترب انتهاكات قانون الهجرة مسألة إدارية،
وأال ُيستخدم االحتجاز إال كمالذ أخري ولفرتة محدودة (املنظمة الدولية للهجرة ،غري مؤرخ).
وتكون اآلثار اإلنسانية املرتتبة عىل احتجاز املهاجرين يف غاية القسوة .وميكن أن يسفر االحتجاز ،ولو كان ملدة
قصرية ،عن آثار ضارة ودامئة عىل رفاه الناس وصحتهم العقلية .ويف العديد من الحاالت ،يتفاقم الوضع بسبب
الخوف واالكتظاظ والظروف غري الصحية وعدم الحصول عىل الغذاء والرعاية الصحية الكافيني .وقد ُيح َت َجز
املهاجرون مع املجرمني ،واألطفال مع البالغني من غري األقارب  -مام يزيد من خطر التع ّرض للعنف الجسدي
والجنيس .ويفلت احتجاز املهاجرين من الرقابة إىل حد كبري ،ويفتقر إىل اإلرشاف والتنظيم ،ويعاين من فراغ
قانوين .وال يتمتع معظم املهاجرين إال بالقليل من الضامنات أو سبل االنتصاف بشأن االعتقال التعسفي أو
املمتد ،أو أي سوء معاملة تعرضوا لها أثناء االحتجاز (املنظمة الدولية للهجرة ،غري مؤرخ) .ويظهر لدى األطفال
الذين عانوا من االحتجاز زيادة يف أعراض الصحة العقلية وأعراض اإلجهاد الالحق للصدمة ،ومشاكل الصحة
البدنية واملشاكل السلوكية ،والتأخري يف النم ّو (اللجنة الدولية2017 ،ب) .ففي عام  2016وحده ،زارت اللجنة
الدولية أماكن احتجاز للمهاجرين تضم ما يقرب من  2500طفل يف  15بلداً (اللجنة الدولية2017 ،ب).
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املهاجرون العائدون واملنسيون
ازداد عدد املهاجرين غري النظاميني العائدين ،مبن فيهم طالبو اللجوء الذين ُرفضت طلباتهم ،وشهد ارتفاعاً
حاداً (2012 ،Collyer؛ املنظمة الدولية للهجرة ،غري مؤرخ) .و ُينظر إىل هذه العودة عىل أنها رضورية إلدارة
الهجرة ،مام يساعد عىل ضامن سالمة ن ُُظم اللجوء والهجرة وتهدئة الرأي العام ،وأنها تشكل رادعاً للوافدين
يف املستقبل ( .)2005 ،Koserوتشغل مسألة عودة املهاجرين حيزاً واسعاً وتشمل العودة القرسية ،وعمليات
املساعدة عىل العودة الطوعية ،والعودة الطوعية (بدون مساعدة) – وإن كانت الخطوط الفاصلة بني العودة
الطوعية والعودة القرسية يف أغلب األحيان غري واضحة ،ألن خيارات املهاجرين غالباً ما تكون محدودة.
وتتنامى مخاوف تع ّرض املهاجرين لخطر العودة إىل سياقات ال ميكن فيها ضامن سالمتهم ،انتهاكاً ملبدأ عدم
اإلعادة القرسية .فقد ارتفعت مث ًال ،ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋدين ﺳﻧوياً ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﮐﺳﯾك إﻟﯽ املثلث
اﻟﺷﻣﺎﻲﻟ لدول أﻣرﯾﮐﺎ اﻟوﺳطﯽ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %82خالل السنوات الخمس املمتدة ما بني  2011و( 2016الفريق املعني
باألزمات .)2016 ،وهناك مخاوف كبرية بشأن حامية العائدين وما إذا كانت عمليات الطرد تشكل انتهاكاً
للقانون الدويل (الفريق املعني باألزمات.)2016 ،
غالباً ما يدخل املهاجرون العائدون مرحلة «ذهاب وإياب» للهجرة ،إذ إن الديون وااللتزامات العائلية والوصم
يخص الهجرة الفاشلة ،كلها أمور تُضاعف العوامل األصلية الدافعة للهجرة ،فتصبح الهجرة املتك ّررة
والعار فيام ّ
أو النزوح الداخيل هي أكرث النتائج ترجيحاً ( .)2014 ،Schuster and Majidiوميثل هذا خطراً أيضاً يف العودة
الطوعية :فنقص املعلومات وعدم استعداد العائدين ُوأ َسهم؛ وانخفاض الدعم األرسي واالجتامعي مقرتناً
بتأثري الضائقة االقتصادية ،كلها أمور تع ّرض عمليات العودة الطوعية للخطر ما مل تتم معالجة إعادة اإلدماج
بطريقة مختلفة ( ،Majidiسيصدر قريباً) .وتجدر اإلشارة إىل أن العمل اإلنساين يتميز بضعف كبري يف مجال
إعادة اإلدماج .وغالباً ما تطغى سياسات اإلعادة إىل الوطن عىل معالجة احتياجات العائدين؛ وغالباً ما يكون
الدعم املقدم إلعادة اإلدماج غري مكتمل؛ وال تحظى قضايا االستعداد للعودة ،والحق يف األرايض ،والتوسع
الحرضي ،باالهتامم الالزم يف أكرث األحيان( .)2015 ،Harild et alويرجح أن تكون معالجة هذه القضايا أسوأ
بالنسبة للمهاجرين غري النظاميني ،ورغم الجهود التي تبذلها بعض املنظامت اإلنسانية لتحسني األوضاع ،يبدو
ينصب يف معظمه عىل االحتياجات املادية املبارشة.
أن الرتكيز
ّ
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ظاهرة «الذهاب والإياب» يف الهجرة والرتحيل :ترحيل املهاجرين الإثيوبيني من اململكة العربية ال�سعودية
كان الإثيوبيون يهاجرون تقليدياً �إىل اململكة العربية ال�سعودية لأ�سباب عدة ،وغالباً �سعياً وراء فر�ص
اقت�صادية �أف�ضل .ومل ينجح احلظر الذي فر�ضته �إثيوبيا ملدة خم�س �سنوات على هجرة العمالة بعد عمليات
الطرد اجلماعية والوح�شية يف غالب الأحيان ،لنحو � 170ألف �إثيوبي من اململكة العربية ال�سعودية خالل
عامي  2013و ،2014يف �إيقاف التدفق.
ويف مار�س � ،2017أعلنت حكومة اململكة العربية ال�سعودية عن جولة �أخرى من عمليات الرتحيل ،ت�شمل ما يقدر
�سجلت املنظمة الدولية
بنحو � 500ألف مهاجر �إثيوبي بدون وثائق .واعتبارا من منت�صف �شهر مار�س ّ ،2018
املرحلني قد اعتقلوا واحتُجزوا يف
للهجرة يف �أدي�س �أبابا عودة � 108.306أ�شخا�ص .وكان العديد من املهاجرين ّ
اململكة العربية ال�سعودية قبل ترحيلهم مع كل ما �أفيد عنه من �إ�ساءات �شديدة ج�سدية ونف�سية .وعانت الن�ساء
على وجه اخل�صو�ص من العنف اجلن�سي والقائم على النوع االجتماعي .وو�صل عدد قليل جد ًا من العائدين
حاملني املال �أو املمتلكات ،بل و�صل البع�ض حا َيف القدمني .وكان العديد يحمل �أطفا ًال ،ومن بينهم �أطفال ُر ّ�ضع.
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تقدم جمعية ال�صليب الأحمر الإثيوبية ،بدعم من اللجنة الدولية وال�صليب الأحمر الدامنركي ،خدمات
�إن�سانية �إىل املهاجرين العائدين يف �أول نقطة و�صول �إىل املطار على مدار ال�ساعة .وت�ض ّمن ذلك تقدمي الدعم
الطبي العاجل و�إحالة �أكرث من � 1371شخ�صاً �إىل امل�ست�شفى على منت �سيارات الإ�سعاف ملزيد من العالج،
�إ�ضافة �إىل توزيع ُرزَم من املواد غري الغذائية .ومنذ �أن بد�أت العملية يف �شهر يونيو  ،2017قدمت اجلمعية
خدمة املكاملات الهاتفية املجانية لأكرث من  34.000مهاجر عائد� ،أي حوايل  700مهاجر يف الأ�سبوع� ،سعياً �إىل
�إعادة الروابط العائلية �أو احلفاظ عليها.
وهناك �صعوبات كبرية يف م�ساعدة مثل هذه الأعداد الكبرية من الأ�شخا�ص �شديدي ال�ضعف يف املطار .وي�شمل
ذلك التعامل بعناية مع الأ�شخا�ص امل�صابني ب�صدمات نف�سية والذين يحتاجون ،يف املقام الأول� ،إىل م�ساعدة
الأخ�صائيني يف عالج الأمرا�ض النف�سية ،ولكن يحتاجون �أي�ضاً �إىل امل�ساعدة يف �إعادة �إدماجهم يف املجتمعات
املحلية ،حيث يحتمل �أن يواجهوا الو�صم والعار .وب�شكل �أعم ،ي�صعب �ضمان تن�سيق امل�ساعدة العاجلة تن�سيقاً
جيد ًا مع عمليات النقل �إىل املجتمعات املحلية والدعم الذي يتلقاه الأ�شخا�ص هناك لإعادة �إدماجهم .وثمة فجوة
عميقة يف العمل مع املجتمعات املحلية للح ّد من و�صمة العار وفهم مواطن ال�ضعف املرتبطة بالهجرة.

هل هي أزمة إنسانية؟
لقد ّبي هذا القسم أن املهاجرين غري النظاميني  -الذين يعانون من نقص حامية الدولة ،ويف العديد من الحاالت،
من الحرمان عمداً من حقوقهم األساسية ومن املساعدة -يتع ّرضون للعنف واإليذاء واالستغالل أثناء العبور وعند
الوصول .وبالرغم من ذلك ،يعني تواري املهاجرين غري النظاميني املتع ّمد يف غالب األحيان ،وعدم توافر بيانات
موثوقة عن أعدادهم ومواطن ضعفهم ،وتشتتهم عرب الطرق والبلدان ،أنه يصعب متييز نطاق الحاجات املرتبطة
بالهجرة غري النظامية مقارنة باألزمات اإلنسانية األخرى .عل ًام بأنه توجد باإلجامل حجة قوية العتبار أن حجم
معاناتهم يرقى إىل حد األزمة .لكن ،كام يوضحه القسم التايل ،غالباً ما ُيرتَك املهاجرون غري النظاميني خارج نطاق
حامية الدولة ودعمها ،وما زال قطاع العمل اإلنساين التقليدي مييل إىل إغفال العديد من احتياجاتهم.

2-1-6

كيف ُيرتَك املهاجرون غري النظاميني خارج نطاق حامية الدولة ودعمها؟
تزايد حرمان املهاجرين غري النظاميني من حقوقهم
رغم كفالة معظم الحقوق للمهاجرين واملواطنني عىل حد سواءُ ،يسفر عدم االعرتاف بالعديد من حقوق
املهاجرين عن عواقب وخيمة بشأن سالمتهم ورفاههم وكرامتهم .فالدول تتمتع بسلطات واسعة مبوجب
القانون الدويل لضبط الهجرة إذا كانت ترتيباتها تستند إىل القانون وتتسق مع حقوق اإلنسان .3لكن عملياً،
عجل العديد من الدول اعتامد
غالباً ما تكون هناك توترات بني إدارة الهجرة واحرتام حقوق املهاجرين .وقد ّ
مجموعة من التدابري املختلفة الهادفة إىل وقف تدفق املهاجرين أو الحد منه ،والحيلولة دون دخول املهاجرين
(أوكسفام وآخرون .)2017 ،ويشمل ذلك «اللجوء إىل آليات خارجية» ،مثل إبرام بلدان ومناطق املقصد
صفقات مع بلدان املنشأ والعبور.
وال تحول هذه التدابري وكذلك مراقبة الحدود وعمليات «الص ّد» و«االنسحاب» ،دون دخول املهاجرين األرايض
أو مغادرتها فحسب ،وإمنا تؤ ّثر أيضاً يف حقوق املهاجرين يف املجال اإلنساين عىل طول مسارات الهجرة (مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .)2018 ،كام يتزايد استخدام االحتجاز والرتحيل كتدابري لضبط الهجرة.
3

يجوز للحكومات فرض قيود عىل أي شخص يدخل أراضيها ،وتحديد سياسات القبول ،واإلقامة ،والطرد ،والتجنيس.
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حرمان املهاجرين غري النظاميني من الحصول عىل الخدمات األساسية يف كثري من األحيان
تضاف إىل العنف واإلساءات التي يعاين منها العديد من املهاجرين غري النظاميني ،محدودية فرص الحصول
عىل الخدمات يف بلدان العبور والوصول ،إذ غالباً ما يكون ذلك مرهوناً بحيازة الجنسية أو اإلقامة القانونية.
وأبلغ مثال عىل ذلك هو تقليص الحصول عىل الرعاية الصحية ،حيث ال يستطيعون يف أغلب األحيان الحصول
إال عىل الرعاية العاجلة .وهذا يتعارض مع االلتزام باعتبار الصحة حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان ،ولكنه ُي ّربر
غالباً بحجة أن استحقاقات الرعاية االجتامعية تقترص عىل املواطنني أو املقيمني يف البلد ،وذلك رغم تزايد
األدلة عىل أن القيود املفروضة عىل الرعاية الصحية األولية أكرث تكلفة للدول وأنها ال تؤثر يف مستويات الهجرة
(.)2016 ،Ingleby and Petrova-Benedict
يف الواليات املتحدة ،ال يتمتع ما يصل إىل  %70من املهاجرين بال وثائق البالغ عددهم  11مليوناً ،بتأمني صحي،
أي ال يستطيعون الحصول إال عىل الرعاية العاجلة  -وهي مشكلة رئيسية يواجهها عدد متزايد من املهاجرين
املسنني بال وثائق( .)2018 ،Wiltzويحق للمهاجرين غري النظاميني يف االتحاد األورويب الحصول عىل حوايل
 %35من الخدمات الصحية املتاحة للمواطنني ،يتعلق معظمها بالرعاية العاجلة (Ingleby and Petrova-
 .)2016 ،Benedictومع أن بعض البلدان ترفع القيود املفروضة عىل الرعاية السابقة للوالدة ومعالجة األمراض
املعدية ،إال أن هذه التدابري تظل غري مجدية من دون رعاية صحية أولية من شأنها توفري الرعاية املستمرة أو
الكشف عن هذه األمراض (املرجع نفسه) .ففي العديد من السياقات ،يتطلب الحصول عىل كل املساعدات،
باستثناء املساعدة املنقذة للحياة ،تسديد دفعة مقدمة من رسوم ال ميكن للمهاجرين تحملها يف كثري من
األحيان (.)2017 ،Aldridge et al
ويتزايد الربط املبارش بني ضبط الهجرة والحصول عىل الخدمات .ويتعني قانوناً عىل مقدمي الرعاية الصحية يف
خمس دول من االتحاد األورويب ،إبالغ السلطات املعنية بالهجرة عن املهاجرين بال وثائق .وال تُضمن الرسية
إال يف عرشة بلدان .ويف اململكة املتحدة ،ميثل ذلك جزءاً من مجموعة من اإلجراءات يتعني فيها أيضاً عىل
أصحاب األمالك واملصارف التحقق من هوية املهاجرين .و ُيردع املهاجرون يف مثل هذه البيئات عن التامس
الرعاية الصحية ،األمر الذي يؤدي إىل اللجوء إىل اسرتاتيجيات بديلة مثل التداوي الذايت ،واالتصال باألطباء
يف شبكات التواصل االجتامعي ،واقرتاض بطاقات التأمني الصحي وبطاقات الهوية ( .)2015 ،Vito el alفقد
أشارت األبحاث يف اململكة املتحدة ،إىل أن ثلث املهاجرين غري النظاميني يتجنبون الحصول عىل الرعاية
الصحية الالزمة يف الوقت املناسب وأن ربع املهاجرات الحوامل بدون إقامة رشعية مل يحصلن عىل الرعاية
السابقة للوالدة يف األسبوع الثامن عرش من الحمل (.)2017 ،Bulman
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كيف ُيرتَك املهاجرون غري النظاميني خارج نطاق العمل اإلنساين؟
اتخاذ اإلجراءات يف غالب األحيان وفقاً لحاجة «نابعة من األحداث» فقط
إن غياب حدث أو أزمة محددة تُحفز مشاركة الجهات املستجيبة التقليدية يف املجال اإلنساين ،يعني أن
مواطن الضعف التي يعاين منها املهاجرون غري النظاميني عىل طول مسارات الهجرة ويف بلدان العبور
واملقصد ظلت تاريخيا خارج نطاق العمل اإلنساين .ويضاف إىل ذلك توجه االهتامم السيايس أساساً نحو
قضايا ضبط الهجرة وليس نحو التصدي للمخاطر التي يتعرض لها املهاجرون ،وميل تركيز اإلعالم والرأي
العام عىل األبعاد السلبية للهجرة يف املجاالت األمنية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية (املنظمة الدولية
للهجرة2018 ،ب) .أما العوامل الرئيسية التي تدفع إىل االهتامم بأزمات معينة ،فتتمثل يف االهتامم بربوز
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األزمات املفاجئة وليس باألزمات بطيئة الظهور ،ويف االهتامم الذي تبديه األوساط السياسية ووسائل اإلعالم،
إىل جانب حضور وكاالت العمل اإلنساين.
معي أو أزمة محددة للمشاركة يف االستجابة ،ما
ومن األمثلة التي تبني حاجة العاملني يف املجال اإلنساين إىل حدث ّ
قدموه من دعم لألعداد املرتفعة نسبياً من الالجئني واملهاجرين الذين وصلوا إىل أوروبا يف عام  2015وأوائل عام
 ،2016ولكن حدود هذه االستجابة ب ّينت أيضاً إىل أي مدى يبقى املهاجرون خارج نطاق املساعدة .وشكلت أعداد
الوافدين صدمة للجهات اإلنسانية الفاعلة ،واع ُتربت االستجابة التي قدمت «فش ًال يف العديد من النواحي» بسبب
ضخامة الحاجة إىل الحامية والحاجات األساسية التي مل ُيتح تلبيتها ( .)2016 ،DeLargyوعندما اتّضح أن الدول
كانت غري راغبة يف تلبية احتياجات الالجئني واملهاجرين أو غري قادرة عىل ذلك ،تقلصت أنشطة الجهات اإلنسانية
املستجيبة وتأخر تنفيذها ،ويعود ذلك أساساً إىل النظر إىل املسألة باعتبارها خارج نطاق االهتاممات اإلنسانية.
وشملت العوامل املربرة الهامة عدم وجود اتفاقات تشغيلية بني الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين والدول
األوروبية ،وعدم التواجد املسبق يف البلدان املتأثرة ،ومحدودية التمويل املتاح للعمليات األوروبية ،وتضاؤل فرص
حشد املوارد وسط تزايد عداء الرأي العام ( .)2016 ،DeLargyوعىل الرغم من أن الوضع اإلنساين لكثري من
الالجئني واملهاجرين يف أوروبا يف عام  2018يظل مصدر قلق شديد (اليونيسف ،)2018 ،فاألمر يتعلق اآلن بكفاية
االستجابة وليس مبعرفة ما إذا كانت تلبية احتياجات املهاجرين يف هذا السياق قضية إنسانية.
رمبـا كانت مسألة التصدي للمخاطر التي يتعرض لها املهاجرون والالجئون يف أوروبا خارج نطاق العمل
اإلنساين الدويل الرسمي يف البداية ،لكنها مل تكن عموماً خارج نطاق االستجابة اإلنسانية .فقد دفعت الثغرات
يف االستجابة إىل اضطالع املجتمع املدين واملتطوعني ،أفراداً وجامعات ،بأنشطة إنسانية هامة .وأشارت قامئة
مؤقتة تم جمعها يف عام  2016إىل وجود  218مجموعة من املتطوعني عىل األقل تسعى فعلياً لتلبية احتياجات
الالجئني واملهاجرين يف أوروبا ،أنشئت  180منها عىل األقل خالل سنة  2015أو يف أوائل سنة ،Borton( 2016
 .)2016وأفادت التقارير أيضاً أن الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر «قامت بأعامل بطولية
يف بعض البلدان واملجتمعات املحلية» ،لكنها كانت غائبة متاماً يف بلدان أخرى (.)2016 ،DeLargy
كثرياً ما يكون املهاجرون غري النظاميني «متوارين عن األنظار» أثناء األزمات وال تُرى معاناتهم
ال يعترب املهاجرون من فئات السكان التي يجب االهتامم بها خالل األزمات اإلنسانية ،وغالباً ما يكونون
«بعيدين عن األنظار» بالرغم من الكوارث والرصاعات التي تؤثر بشدة يف أوضاعهم( .)2016 ،Martinوغالباً
ما يظل املهاجرون ،مبن فيهم أولئك الذين يقيمون يف البلد بشكل قانوين ،خارج أنشطة التأهب واالستجابة،
ويواجهون عقبات يف الحصول عىل املعلومات واملساعدة ،بسبب الحواجز اللغوية وضعف الشبكات املحلية
والتهميش ( .)2017 ،Gaudagno et alوإدراكا لذلك ،أنشئت مبادرة «املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات»
(املبادرة  ،MICICغري مؤرخ) .ويف عام  2016تم االتفاق عىل إرشادات طوعية وغري ملزمة لحامية املهاجرين
يف البلدان التي تعاين من نزاعات أو كوارث طبيعية ( .)2016 ،MICICوتقدم هذه اإلرشادات توصيات
بشأن املهاجرين غري النظاميني ،لكن يف املامرسة العملية غالباً ما يتم تجاهلهم ،رغم تع ّرضهم يف كثري من
األحيان ألخطار أكرب بسبب مستويات الفقر العالية القامئة فع ًال ،وصعوبة التنقل ،ومحدودية إمكانيات اإلخالء
والحصول عىل املساعدة ( .)2017 ،Gaudagno et alوتفشل معظم نُهج إدارة الكوارث ،حتى يف املناطق
التي توجد فيها أعداد كبرية من املهاجرين ،يف دمج املهاجرين يف إجراءات التشغيل املوحدة واإلرشادات
واالستجابات املتاحة .وكام يوضح اإلطار  ،6-6يف كثري من الحاالت ،يؤ ّدي املهاجرون أنفسهم ،ومجموعات دعم
املهاجرين ،والجهات الفاعلة الوطنية ،دوراً أهم بكثري من الدور الذي تؤديه الجهات الدولية.
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اإلطار ٦-6

الدور امله ّم ل�شبكات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة باملهاجرين يف جمال احلماية يف 2006
خالل النزاع يف لبنان
خالل حرب عام  2006يف لبنان ،واجه العمال املنزليون من املهاجرين غري النظاميني خماطر خا�صة ،وكانت
�إمكانيات ح�صولهم على اخلدمات حمدودة .فقد عجز بع�ض العمال عن الفرار ب�سبب حب�سهم يف املنازل وهرب
كافليهم .وتك ّبد املهاجرون غري النظاميني الراغبني يف مغادرة لبنان غرامات ب�سبب و�ضعهم غري القانوين .و�أدت
�شبكات العمال املنزليني املهاجرين دور ًا مهماً يف التخفيف من بع�ض هذه املخاطر ،مبا يف ذلك �إن�شاء خط ات�صال
مبا�شر مع العمال الذين ُحب�سوا يف املنازل .و�ساعد دعم اجلهات الفاعلة من املجتمع املدين ،مثل منظمة كاريتا�س
لبنان  -التي كانت لها عالقات م�سبقة مع هذه اجلماعات قبل النزاع  -واملنظمة الدولية للهجرة ،يف ت�أمني
م�ساعدة العمال غري النظاميني بتوفري امل�أوى والدعم والإجالء من قبل ال�سفارات (.)2017 ،Hendow et al

افتقار املهاجرين غري النظاميني إىل اتفاقية دولية ومشاركة مؤسسية
إن كون املنظامت اإلنسانية تحتاج يف كثري من األحيان إىل حدث لتحفيز املشاركة ،ليس السبب الوحيد وراء
اعتبار املهاجرين خارج نطاق اختصاصها يف الغالب .إذ تلعب القيود السياسية واملؤسسية دوراً رئيسياً كذلك.
فظاهرة «الهجرة املختلطة» معروفة منذ زمن طويل يف قضية الالجئني .وكانت مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني أول من واجه القضية يف التسعينات ،لكنها وجدت صعوبة يف «التوفيق» بني رضورة تأكيد الوضع
املتميز لالجئني واالعرتاف بتزايد تعقيد قضايا الهجرة يف سياق كانت ترى فيه الجهات املعنية أن التدفقات
املختلطة جزء من ظاهرة واحدة ،غري مرغوب فيها يف كثري من األحيان ( .)2008 ،Crispوأصبح ُينظر إىل
الهجرة املختلطة من منظور اللجوء ،حيث تم التقليل من أهم ّية حقوق واحتياجات املهاجرين من غري
الالجئني كجزء من الجهود الرامية إىل حامية حقوق الالجئني ،وانصب الرتكيز إىل حد كبري عىل التدابري الالزمة
يف بلدان الوصول أو املقصد (.)2011 ،Van Hear
وال تزال «عملية التوفيق» هذه تؤثر يف أوضاع املهاجرين غري النظاميني وغريهم من املهاجرين .ويتمتع
املهاجرون غري النظاميني عموماً بحامية قانون حقوق اإلنسان ،ولكنهم يفتقرون إىل الحامية والقوة التي
متنحهام اتفاقية دولية محددة  -مثل االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951التي تعرتف بحقوق الالجئني
وطالبي اللجوء -وإىل وكالة تابعة لألمم املتحدة مكرسة لدفع الدول إىل االضطالع مبسؤولياتها .4و ُيعترب أن
املنظمة الدولية للهجرة تسعى بشكل متزايد إىل اعتامد إطار للهجرة قائم عىل الحقوق ،أي أنها تنتقل من
دور كان ُينتقد لتنفيذه إىل حد كبري سياسات الحكومات املتعلقة بإدارة الهجرة ،إىل دور يعرتف بشكل متزايد
مبعاناة املهاجرين (شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) .) 2017 IRIN،كام أصبحت املنظمة الدولية للهجرة
«منظمة متصلة» باألمم املتحدة كجزء من خطوة يأمل األمني العام لألمم املتحدة أنها ستؤدي إىل دمجها يف
منظومة األمم املتحدة كوكالة متخصصة يف الهجرة (الجمعية العامة .)2017 ،بيد أنها ال تزال تواجه عقبات
بالنسبة إىل السلطة والنفوذ يف غياب إطار قانوين مخصص ،كام تظل استقالليتها ومرونتها محدودتني نسبياً
مقارنة ببعض منظامت األمم املتحدة األخرى املمولة من املساهامت املالية األساسية باإلضافة إىل التمويل
الطوعي .كام تعمل منظامت أخرى  -مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية الدولية ،والحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر ،ووكاالت األمم املتحدة األخرى ،عىل توسيع نطاق مشاركتها.
4

تركز االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ،التي دخلت حيز النفاذ يف  1يوليو  ،2003عىل
حقوق العامل املهاجرين النظاميني ،لكنها تشدد عىل أنه يجب احرتام حقوق اإلنسان األساسية للمهاجرين غري النظاميني.
انظر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (.)1990
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ويتزايد أيضا اعرتاف السياسات املعتمدة برضورة معالجة أوضاع «املهاجرين املعرضني للخطر» ،منها اعرتاف
إعالن نيويورك ،واالتفاق العاملي من أجل الهجرة .وقد حدد العمل الذي اضطلعت به املنظمة الدولية للهجرة
(2017ب) ،واملفوضية السامية لشؤون الالجئني (2017أ) ،ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ،األوضاع الشخصية والظروف التي تؤدي إىل تع ّرض املهاجرين للمخاطر ،وأصدرت املفوضية السامية
لحقوق اإلنسان مشاريع مبادئ وتوجيهات عملية بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين الضعفاء لالسرتشاد
بها يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة (املفوضية السامية لحقوق اإلنسان .)2018 ،وميكن ملجموعة مبادئ
تعتمدها الدول بشأن مواطن الضعف التي يواجهها املهاجرون أن تقدم سب ًال لتعزيز االعرتاف باملهاجرين الذين
يعيشون يف حالة ضعف وحاميتهم .لكن ،بالرغم من التغيريات التي طرأت مؤخراً يف السياسات واملؤسسات
التي تدعم املهاجرين غري النظاميني ،فام زال هناك الكثري مام ينبغي القيام به حتى يتم االعرتاف بحقوق
املهاجرين غري النظاميني واحتياجاتهم ومعالجتها بشكل شامل.
املعضالت اإلنسانية تساهم يف الح ّد من العمل اإلنساين ويف تعزيزه عىل حد سواء
إن االعتبارات السياسية الهامة ،ومبالغ التمويل الهائلة التي تهدف إىل إدارة الهجرة ،والتوترات بني العمل
اإلنساين واسرتاتيجيات الدولة إلدارة الهجرة ،تثري معضالت كبرية للمستجيبني يف املجال اإلنساين ،كام تُعرقل
العمل اإلنساين .ويف بعض السياقات ،تم تجريم األعامل اإلنسانية أو تقييدها أو تثبيطها بشكل فعال عندما
كانت تتقاطع مع اسرتاتيجيات الدولة إلدارة الهجرة .ومن األمثلة عىل ذلك الجهود املبذولة لتجريم عمليات
البحث واإلنقاذ اإلنسانية يف البحر األبيض املتوسط (انظر االتحاد األورويب .)2016 ،فقد ُو ّجهت اتهامات بتهريب
البرش ضد رجال اإلنقاذ املتطوعني يف اليونان (الجزيرة ،)2016 ،يف حني تم توجيه اتهامات سياسية وإعالمية إىل
املنظامت غري الحكومية املشاركة يف مهام البحث واإلنقاذ باعتبارها «متواطئة مع املهربني».
وال تؤدي الجهود املبذولة لتجريم األنشطة اإلنسانية وتجريدها من طابعها الرشعي ،إىل تقليل املساعدات
املنقذة لألرواح فحسب ،وإمنا من شأنها أيضاً إجازة إجراءات الردع القوية ،منها دعم خفر السواحل الليبية يف
ردع املهاجرين عن مغادرة ليبيا ( .)2017 ،Nandoوهناك معضالت كبرية مرتبطة بتنفيذ األنشطة اإلنسانية
يف الحاالت أو العمليات املصممة لضبط الهجرة عندما تكون هناك حاجات إنسانية كبرية ،ولكن يحتمل أيضاً
أن ُينظر إىل املشاركة يف املساعدة اإلنسانية باعتبارها تضفي الرشعية عىل إجراءات مكافحة الهجرة أو تساهم
يف استمرارها .ويشمل ذلك تقديم املساعدات اإلنسانية يف أماكن االحتجاز عندما تكون اآلفاق املتاحة لتحسني
الحامية ضيقة (منظمة أطباء بال حدود ،)2017 ،واملراقبة التي تقوم بها الجهات اإلنسانية أثناء عمليات
اإلعادة القرسية أو الرتحيل اإلجباري (االتحاد الدويل) .وقد واجهت منظمة إنقاذ األطفال وغريها من املنظامت
قرارات صعبة يف تقدميها الخدمات يف مرافق االحتجاز األسرتالية البحرية يف ناورو ،حيث كان طالبو اللجوء
يتع ّرضون النتهاكات كبرية لحقوق اإلنسان .ومع أن بعض التقارير املوثوقة أفادت بأن أنشطة منظمة إنقاذ
األطفال ساهمت يف تحسني أوضاع األطفال املحتجزين هناك ،فقد أثارت هذه األنشطة ردود فعل عنيفة من
الجمهور ومن وسائل اإلعالم وبعض الجهات السياسية (.)2016 ،Ronalds
ورمبا يعود ذلك ،بشكل أوسع ،إىل استخدام متويل جهات مانحة تهدف اسرتاتيجياتها العامة إىل الحد من
الهجرة .فقد أنفقت الحكومات األوروبية ما ال يقل عن  17مليار يورو خارج أوروبا بني عامي  2014و2016
سعياً إىل القضاء عىل الهجرة ( .)2016 ،Bortonوميلك صندوق االتحاد األورويب لحاالت الطوارئ يف أفريقيا،
الذي يهدف إىل معالجة العوامل الجذرية للهجرة ،ميزانية تفوق  3.4مليار يورو .وإن كانت زيادة التمويل قد
حفزت مشاركة بعض الجهات اإلنسانية املستجيبة يف بلدان املنشأ وعىل طول مسارات الهجرة ،فقد رفضت
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منظامت أخرى مثل منظمة أطباء بال حدود متويل االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه ألي عمليات إنسانية
عىل مستوى العامل خشية من اعتبارها متواطئة مع إدارة الهجرة.
القدرات املتاحة والوضع املعقد
تظل أنشطة الحامية محط اهتامم العديد من املستجيبني يف املجال اإلنساين .ويهدف قدر كبري من العمل
إىل تعزيز األوضاع القانونية والسياسية للمهاجرين ،بالدعوة مث ًال إىل وضع حد الحتجاز األحداث املهاجرين،
وتعزيز آليات دعم املهاجرين غري املصحوبني بذويهم وضحايا االتجار وغريهم من املهاجرين الضعفاء .كام يتم
االضطالع بأنشطة أخرى تهدف إىل تأمني الحامية املبارشة مثل خدمات الدعم القانوين وأنشطة البحث عن
األرس ،والدعم النفيس واالجتامعي ،واألنشطة املنقذة لألرواح التي تقوم بها كل من املنظمة الدولية للهجرة
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مثل عمليات اإلجالء يف حاالت الطوارئ يف حال وجود خطر يهدد
الحياة من قبيل مراكز االحتجاز يف ليبيا (املفوضية2018 ،ب).
وقد أبرز العاملون يف املجال اإلنساين الذين متت استشارتهم بشأن هذا البحث مجموعة من القيود تتعلق
بحجم أنشطة حامية املهاجرين غري النظاميني وكفايتها وتأثريها .وتشمل هذه الشواغل التأثري املحدود لهذه
األنشطة ،وآثار الحث عىل احرتام أكرب للحقوق يف ظل أجواء من الدعم السيايس ودعم الجمهور القوي لتدابري
الردع الصارمة ،وحجم أنشطة الحامية ونطاقها غري املالمئني يف حاالت يكون فيها العنف هو القاعدة ،وسبل
الحامية قليلة .فعىل سبيل املثال ،حتى عندما توجد أدلة تثبت انتشار االتجار بالبرش ،ال ميكن دعم سوى أقلية
من الحاالت بسبب القدرة املحدودة للجهات اإلنسانية املستجيبة ،وآليات اإلحالة القليلة ،والقدرات الوطنية
املحدودة .وكثريا ما تتمثّل االستجابة يف اإلعادة إىل الوطن ،األمر الذي ال يحل املشكلة يف كثري من األحيان.
وأخرياً ،حتى عندما يتوافر الدعم ،ال توجد فرص كثرية التخاذ تدابري حامية فردية أو استخدام نهج إدارة كل
قضية عىل حدة ،ولو كان األمر يتعلق باملهاجرين األشد ضعفاً.
مثة حواجز عديدة متنع املهاجرين من التامس املساعدة ومتنع الوكاالت اإلنسانية من التع ّرف عليهم واالستجابة
الحتياجاتهم .ورغم وجود العديد من املهاجرين املقيمني منذ فرتة طويلة بدون وثائق قانونية يف سياقات عديدة،
فمن الطبيعي أال يبقى األشخاص املرتحلون يف مكان واحد ،وغالباً ما يسافرون إىل مناطق نائية ومناطق ريفية
تتغي بانتظام .وتؤدي التنقالت الرسيعة إىل تقليل فرص التقييم والدعم واإلحالة ،وغالبا ما يتخىل
وعىل دروب ّ
املهاجرون عن جميع أنواع املساعدة ما عدا أكرثها إلحاحاً .فيصعب التخطيط لعمليات اإلغاثة وإعدادها وتعيني
املوظفني لتنفيذها بسبب طابع الحركة املتغري .إن طبيعة الهجرة الرسية ،وغري النظامية ،وخارج الحدود اإلقليمية،
تعني أن الكثري من املهاجرين يواجهون عدداً كبرياً من العوائق التي أشري إليها حتى اآلن يف هذا التقرير .ويشمل
ذلك خوف املهاجر من أن ُيكتشف أمره ،واللغة ،وغياب املعلومات ،والحواجز اإلدارية ،والحواجز الثقافية
والجنسانية ،ويف بعض األحيان التمييز املتص ّور أو الفعيل من جانب أول املستجيبني.
وكام يوضح اإلطار  ،7-6أعدت بعض املنظامت استجابتها بإنشاء مرافق متنقلة عىل طول املسارات ومراكز
ينصب الرتكيز عىل املساعدات الطبية ،واالحتياجات
النقل ويف املناطق التي يتجمع فيها املهاجرون .وغالباً ما
ّ
األساسية ،والدعم النفيس ،بيد أن العديد من املنظامت تشري إىل قلقها بشأن نطاق وتغطية األنشطة املنظمة.
وغالباً ما يؤدي األفراد واملؤسسات عىل الصعيدين املحيل والوطني  -مبا يف ذلك الجامعات املحلية واملؤسسات
الدينية وغريها من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين  -دوراً مه ًام بفضل مرونة النهج املتبعة وحضورها عىل
طول املسارات ،واتساع النطاق الجغرايف لعملها.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

اإلطار ٧-6

التعلم من جتربة منظمة �أطباء بال حدود يف املك�سيك يف معاملة املهاجرين الذين يهربون
من العنف ويواجهونه
قامت منظمات املجتمع املدين املك�سيكية خالل �سنوات طويلة ،وبدعم من عدد قليل من املنظمات غري احلكومية
الدولية منها منظمة �أطباء بال حدود ،ب�إدارة �شبكة وا�سعة ت�ضم �أكرث من  100نزل (فندق) على طول طريق
الهجرة عرب املك�سيك .فالعديد من الأ�شخا�ص املرحتلني هم الجئون ،لكن من غري املرجح �أن يتقدموا بطلب
للح�صول على و�ضع الالجئ .ففي الفرتة املمت ّدة بني عام  2012ونهاية دي�سمرب  ،2016نفذت �أفرقة منظمة
�أطباء بال حدود  28020ا�ست�شارة طبية و 5753ا�ست�شارة تتعلق بال�صحة العقلية .وح�ضر � 46491شخ�صاً
�آخرين الأن�شطة النف�سية واالجتماعية .وكان ربع اال�ست�شارات الطبية يتعلق بالإ�صابات البدنية وال�صدمات
النف�سية .وكان �أكرث من ن�صف الأ�شخا�ص الذين تل ّقوا الرعاية من منظمة �أطباء بال حدود يف املك�سيك ،يعانون
من �أعرا�ض مقرتنة باالكتئاب و %12يعانون من ا�ضطرابات الحقة لل�صدمات – وهي معدالت قريبة من
معدالت ال�سكان املت�أثرين مبا�شرة بالنزاعات (.)%15.4
و�ضعت منظمة �أطباء بال حدود ا�سرتاتيجيات لدعم هذا العدد الكبري من ال�سكان املرحتلني ،و�أقامت �شراكات
مع املنظمات الوطنية وز ّودتها بالقدرات الالزمة .و�شملت برامج التع ّلم الأ�سا�سية ما يلي:
 تكييف مواقع اخلدمات ح�سب تدفقات املهاجرين ،مبا يف ذلك �إن�شاء عيادات متنقلة قرب ال�سككاحلديدية وحمطات القطار
 �إدماج اخلدمات يف مراكز مقدمي اخلدمات املحليني املوثوق بهم حيث يتج ّمع املهاجرون �إ�شراك العاملني االجتماعيني يف �أفرقة منظمة �أطباء بال حدود �إىل جانب طبيب و�أخ�صائي يف علم النف�سلت�سهيل الإحاالت الطبية �أو النف�سية االجتماعية �أو الإحاالت املتعلقة باحلماية �إىل امل�ؤ�س�سات املك�سيكية
 �ضمان �شراكات متينة مع املنظمات املحلية والوطنية ،مبا يف ذلك التعاون مع املنظمات غري احلكوميةالدينية وم�ؤ�س�سات الدولة ( Estrada Cocinaو.)2017 ،Bosch Bonacasa

تستخدم املنظامت مجموعة من األساليب لتيسري حصول املهاجرين عىل الخدمات ،والتعاون مع مقدمي
الخدمات املتاحة لجعلها يف متناول املهاجرين .وتلجأ العديد من املنظامت ،مثل الهالل األحمر امللديفي (انظر
اإلطار  ،)8-6إىل تشغيل متطوعني وموظفني من املهاجرين من أجل االتصال بالجامعات املحلية وتقليص
الحواجز اللغوية والثقافية .وتقوم بعض املنظامت بتوفري خدمات متخصصة للمهاجرين تربطهم بخدمات
الدولة .وتدير املنظمة الدولية للهجرة يف نريويب مركزاً صحياً مناسباً الستقبال املهاجرين يف حي إيستالي ذي
األغلبية الصومالية ،ال يجري فيه التحقق من الهوية .وتقدم الخدمات مجاناً للمهاجرين وأفراد املجتمعات
املضيفة عىل حد سواء ،مدعومة بعاملني يف مجال التوعية من املهاجرين ،وباملرتجمني ،ومقدمي الرعاية
الصحية املدربني يف مجال صحة املهاجرين ،والرشاكات املتينة مع القادة املحليني والدينيني باإلضافة إىل وزارة
الصحة الكينية (املنظمة الدولية للهجرة يف كينيا ،بدون تاريخ) .وتقوم جهات أخرى ،مثل منظمة أطباء العامل
يف كندا ويف عديد من السياقات األخرى ،بدعم املهاجرين يف التعامل مع البريوقراطيات األجنبية املعادية
أحياناً ،وتوعية العاملني يف مجال الصحة بحقوق املهاجرين ،والدعوة إىل تغيري السياسات.
اإلطار ٨-6

ات�صال الهالل الأحمر امللديفي باملهاجرين غري النظاميني بوا�سطة املهاجرين
يقدر �أنه يوجد يف ملديف حوايل  25.000مهاجر غري نظامي ،وي�شكل العمال املهاجرون هناك حوايل ربع القوى
العاملة .ويكاد يكون من امل�ستحيل على املهاجرين بال وثائق �إقامة احل�صول على اخلدمات ال�صحية.
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مت �إ�صدار �إنذار وطني يف عام  2017ب�سبب تف�شي فريو�س الإنفلونزا ) .(H1N1وا�ستند الهالل الأحمر امللديفي
�إىل قاعدة من املتطوعني �شملت متطوعني من اجلماعات القادمة من بنغالدي�ش والهند ونيبال و�سريالنكا،
من �أجل ا�ستهداف جمموعات املهاجرين ال�شرعيني واملهاجرين غري ال�شرعيني بال وثائق .و�أع ّد جمموعة
مواد �إعالمية ت�ضمنت ن�شرات ومل�صقات و�أ�شرطة فيديو بت�سع لغات خمتلفة ،نُ�شرت عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي وحمالت التوعية بالطواف على املنازل ل�ضمان اطالع املهاجرين الأكرث �ضعفاً عليها ،ومتكينهم
من احل�صول على الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية .وكان العن�صر الأ�سا�سي لنجاح الربنامج - ،الذي ا�ستفاد منه
 4500مهاجر على الأقل  -الثقة والعالقة القوية التي جتمع بني جمعية الهالل الأحمر امللديفي وجمتمعاتها
املحلية ،وتنوع املتطوعني الذين مت اختيارهم من خمتلف فئات املجتمع وا�ستخدام �شبكات التوا�صل
االجتماعي واملراكز واملقاهي التي يجتمع فيها املهاجرون.

 2-6السكان املترضرون من العنف السائد يف املناطق الحرضية
1-2-6

ما هو نطاق املشكلة وما حجمها؟
يتجه العامل بشكل ملحوظ نحو التوسع الحرضي ويتسارع هذا التوسع بشكل أكرب يف البيئات األقل منواً .فبحلول
عام  ،2050سيعيش  %70من سكان العامل يف املناطق الحرضية .وميثل التوسع الحرضي الرسيع وغري املخطط له
أحد االهتاممات الرئيسية يف مجال التنمية ،ويتزايد انخراط الجهات اإلنسانية املستجيبة ،لكنها تركز يف املقام
األول عىل معالجة حاالت النزاع والكوارث التي تحدث داخل املدن .أما العنف الحرضي الذي ال يرقى إىل نزاع
مسلح ،ف ُينظر إليه باعتباره نتيجة أو سمة من سامت األزمات اإلنسانية ،وليس عام ًال هاماً يشكل بحد ذاته موضع
قلق عىل الصعيد اإلنساين ( ،)2012 ،Savage and Muggahوذلك رغم اآلثار اإلنسانية للعنف املنظم .وخالفا
للتوقعات ،فإن النزاعات املسلحة ليست السبب الرئييس للوفيات الناجمة عن العنف يف العامل(:)2016 ،OECD
فخمسة بلدان من بني البلدان العرشة األشد عنفاً يف العامل ال تشهد نزاعات وهي تقع جميعها يف أمريكا الجنوبية
أو يف منطقة الكاريبي (انظر الشكل  .)2-6وتظل ظاهرة العنف املنظم يف املناطق الحرضية هامشية وخارج نطاق
املساعدة بالنسبة ملعظم العاملني يف املجال اإلنساين ،بالرغم من آثارها يف عدد كبري من املدن عىل الصعيد العاملي.
وكام يوضحه أيضاً الشكل  ،2-6ترتكز «املواقع الساخنة» التي يحدث فيها القتل يف األمريكتني حيث كانت تُعد
 47مدينة من أصل  50مدينة من أشد مدن العامل عنفاً يف عام .2017
اإلطار ٩-6

حجم االحتياجات و�شدتها – بلدان املثلث ال�شمايل لأمريكا الو�سطى
تو�صف الدول الثالث التي ت�شكل ما ي�سمى «املثلث ال�شمايل» لأمريكا الو�سطى -ال�سلفادور وغواتيماال
وهندورا�س -ب�صور خمتلفة ،فيقال �إنها تواجه م�ستويات وبائية من العنف (� ،) 2014،CAPSأو «حالة
طوارئ �صامتة» (� )2018 ،ECHOأو �أنها «�أزمة من�سية» ( .)2017 ،Cue and Raimundoوينظر �إليها على
�أنها مركز العنف احل�ضري ،و�أنها تعاين من بع�ض �أكرث عواقب هذا العنف حدة على ال�صعيد الإن�ساين .فقد
�شهدت ال�سلفادور �أعلى معدل للوفيات الناجمة عن العنف يف العامل بعد �سوريا يف عام  .2017وت�شهد البلدان
الثالثة كافة معدالت من العنف �أعلى بكثري من م�ستويات الأوبئة التي حددتها منظمة ال�صحة العاملية (منظمة
ال�صحة العاملية ،بدون تاريخ) ،وقد ورد كل منها يف قائمة املدن اخلم�سني الأكرث عنفاً يف العامل .وي�شري �أكرث
من ثلث عدد الأ�شخا�ص الذين �شملهم اال�ستطالع يف كل بلد ب�أنهم ال ي�شعرون بالأمان ب�سبب اجلرمية ،وترتفع
هذه الن�سبة لتبلغ  %46يف ال�سلفادور.
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ت�أتي هذه املعدالت املقلقة من الإ�صابات والعنف اجلن�سي واخلطف والنزوح الق�سري واالحتجاز الق�سري
نتيجة العنف املنظم الذي ترتكبه اجلماعات امل�سلحة والع�صابات وممتهنو اجلرمية املنظمة وجتار املخدرات
وبع�ض �أفراد الدولة .ومن بني العواقب غري املبا�شرة لهذه الأعمال ،ميكن �أن نذكر انهيار القانون والنظام،
وحتطيم اخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية ال�صحية ،وانعكا�سات القدرة املحدودة على التنقل الناجمة
عن العنف من �أجل احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية والو�صول �إىل الأ�سواق و�سبل العي�ش وال�شبكات
االجتماعية ( .)2014 ،Lucchiولكن هناك �أي�ضاً الأبعاد الهامة اخلا�صة بنوع اجلن�س وال�سنّ � ،إذ يتع ّر�ض
ال�شباب على وجه اخل�صو�ص خلطر القتل �أو التجنيد الق�سري �أو النزوح الق�سري �أو احلب�س (االحتاد الدويل،
2010ب) .كما جند �أي�ضا معدالت عالية من قتل الن�ساء ،وتع ّر�ض الن�ساء للعنف اجلن�سي والقائم على النوع
االجتماعي (حلقة درا�سية �شبكية حول ال�صحة وال�سكان والتغذية.)2017 ،
تربز كذلك بو�ضوح الكثري من �سمات النزاع امل�سلح ،منها جتنيد الأطفال على نطاق وا�سع ،وغياب الرعاية الطبية
املنقذة للأرواح والتعليم الأ�سا�سي ،و�شن الهجمات على البعثات الطبية ( .)2014 ،ACAPSونذكر جمرد مثال
واحد عن �أثر ذلك يف التعليم :يف ال�سلفادور ،تقع  %50من املرافق التعليمية يف املناطق التي تعاين من الأعمال
الإجرامية �أو عنف الع�صابات ،مما �أدى �إىل �أكرث من  15 000حالة من الت�سرب املدر�سي .ويف هندورا�س� ،أغلقت
 460من�ش�أة تعليمية يف عام  2017ب�سبب �أعمال االبتزاز والتهديد (مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية2017 ،ج).

الشكل  2-6املدن الخمسني األكرث عنفاً يف العامل2017 ،
البلد
فنزويال
املكسيك
السلفادور
الربازيل
غواتيامال
هندوراس
الواليات املتحدة

الشعور السائد بعدم
األمان بسبب الجرمية
67%
50%
46%
43%
% 40
% 34
% 15

عدد املدن من بني
 50مدينة األكرث عنفاً
5
12
1
17
1
2
4

الواليات املتحدة

بورتوريكو
فنزويال

هندوراس
جامايكا
السلفادور

املكسيك

الربازيل

جنوب أفريقيا
١١١
معدل جرائم القتل :األعىل =
أمريكا الوسطى
أمريكا الشاملية

األدىن =
الكاريبي

111,33٣٤

أمريكا الجنوبية

أفريقيا جنوب الصحراء

مالحظة :ال يتضمن الشكل  2-6عدد الوفيات املرتبطة بالحرب بينام يتضمنها الشكل 3-6
املصدر.Proyecto de Opinión Pública de Americá Latina (LAPOP) (2014) and Seguridad, Justicia y Paz (2017) :
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الشكل  ٣-6البلدان التي تشهد أعىل معدالت الوفيات الناجمة عن العنف2016 ،
الرتبة

البلد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سوريا*
السلفادور
فنزويال
سانت كيتس ونيفيس
هندوراس
أفغانستان*
جامايكا
العراق*
ليبيا*
الصومال*

معدل الوفيات الناجمة عن العنف (لكل  100.000شخص)
158.8
99.7
82.6
78.4
67.7
65.1
56.1
53.6
48.6
44.1
* تعاين من نزاع أو خارجة من حالة نزاع
املصدر :الدراسة االستقصائية عن األسلحة الصغرية ،قاعدة البيانات عن عدد الوفيات الناجمة عن العنف لعام ،2017
مستقاة من بيانات رسمية وغري رسمية عن معدالت الوفيات الناجمة عن العنف ومعدالت جرائم القتل يف عام .2016
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ملاذا يتجاهل العمل اإلنساين مشكلة العنف الحرضي؟
تحدث معظم أعامل العنف يف املناطق الحرضية يف البلدان املتوسطة الدخل ،مام يساهم يف عدم اهتامم
املانحني واملستجيبني اإلنسانيني باملشكلة ألنهم اعتادوا عىل تقديم املساعدة يف األماكن ذات الدخل
املنخفض (حلقة دراسية شبكية حول الصحة والسكان والتغذية .)2017 ،وذلك رغم فقدان السلطات
السيطرة الفعلية يف العديد من األحياء املعنية ،حيث تكون عموماً عاجزة عن توفري األمن والخدمات
األساسية أو غري راغبة يف ذلك( .)2012 ،Savage and Muggahعل ًام أن الدول املتأثرة تأخرت يف االعرتاف
باملشكلة وطلب الدعم الخارجي .وال تعرتف غواتيامال وال السلفادور بالنزوح الداخيل يف حد ذاته (،Bassau
 ،)2017بينام يتزايد اهتامم هندوراس ،بدعم من املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،مبنع النزوح الداخيل
ومواجهتة.
يف السلفادور وغواتيامال وهندوراس (املثلث الشاميل لبلدان أمريكا الوسطى) (انظر اإلطار  ،)9-6تؤدي
الجهات الفاعلة الوطنية دوراً هاماً يف التصدي للعنف يف املناطق الحرضية ،وتركز غالباً عىل التخفيف من
املخاطر التي يتعرض لها الشباب الضعفاء ،ودعم عمل الرشطة يف املجتمعات املحلية ،وتأهيل األحياء الفقرية،
عىل سبيل املثال (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .)2011 ،وغالباً ما يتعرض األشخاص الذين
يواجهون مبارشة العواقب اإلنسانية للعنف مخاطر كبرية ،وتبقى املنظامت الدينية التي غالباً ما تحظى بثقة
كبرية من قبل السكان املترضرين ،الجهة املستجيبة الرئيسية (حلقة دراسية شبكية حول الصحة والسكان
والتغذية .)2017 ،وقد شاركت أيضاً يف العمل الجهات الفاعلة يف مجال التنمية لكنها تركز أكرث عىل الوقاية
من العنف ،وعىل األمن ،وإصالح النظام القضايئ ،والتنمية االقتصادية (.)2017 ،Cue and Raimundo
ويبقى موضوع العنف الحرضي مجهوالً حتى اآلن إىل حد كبري من الجهات الفاعلة اإلنسانية عىل الرغم من
االلتزامات بالربط بني العمل اإلنساين والتنمية وبناء السالم يف إطار الصفقة الكربى و«أسلوب العمل الجديد»
( ،)2017e OCHAباإلضافة إىل الفرص الهامة املتاحة للمنظامت متعددة الواليات الستخدام مجموعة من
التدابري املختلفة ملعالجة هذه املعضلة املزمنة.
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ال يُنظر إىل العنف الجامعي يف املناطق الحرضية كمشكلة إنسانية مثرية للقلق
يفتقر العنف الحرضي الجامعي إىل حدث واضح أو سبب يثري انتباه الوكاالت اإلنسانية وجهاتها املانحة
وجامهريها ،ويثري اهتاممها ومشاركتها كام هو الحال بالنسبة للهجرة غري النظامية .وهذا عامل رئييس يف رؤية
هذا املوضوع باعتباره خارجاً عن نطاق املعونة :إذ حتى الخرباء يف البيئة الحرضية أنفسهم ال يرون يف العنف
الحرضي الجامعي قضية إنسانية ذات أولوية ( .)2012 ،Savage and Muggahومبا أن الجهات الفاعلة غري
الحكومية ذات الصلة (العصابات وعصابات املخدرات ا ُملنظمة عىل سبيل املثال) ليس لديها التزامات دولية
– مثلام هو الحال بالنسبة لألطراف يف النزاعات املسلحة مبوجب القانون الدويل اإلنساين -يجب أن تكون
السلطات وغريها من الجهات عىل معرفة تامة باألساس اإلنساين البحت الذي يقوم عليه أي حوار مع هذه
الجهات غري الحكومية ،عندما يكون مثل هذا الحوار مسموحاً مبوجب القوانني املحلية.
عالوة عىل ذلك ،وعىل خالف العديد من األوضاع اإلنسانية التقليدية ،ال ينحرص األشخاص املتأثرون بالعنف
الحرضي يف موقع جغرايف واحد ،وإمنا يتوزعون داخل املدن ويف مختلف أنحائها ،مام يزيد من صعوبة متييز
االحتياجات وتحديد حجمها .كام يبدو أن تهاون الجهات اإلنسانية الفاعلة والثقافة السائدة لديها هام من
األسباب الهامة كذلك .ويرى جميع األشخاص الذين متت استشارتهم أن هيمنة الوكاالت اإلنسانية واملوظفني
الناطقني بالفرنسية واالنكليزية تعني أن القضايا اإلنسانية يف السياقات الناطقة باإلسبانية تحظى باهتامم أقل
عىل املستوى العاملي .وعىل الرغم من وجود بعض الوكاالت ،فإنها تتجه أكرث نحو العمل التنموي الطويل
األمد ،ومن ثم ،ت ّقل فرص اهتاممها بالتداعيات اإلنسانية.
وتبي أن عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر كان مفيداً للغاية يف سعيه إىل تحديد إطار عام لحاالت العنف
ّ
الجامعي التي تبقى دون عتبة النزاع املسلح ،حيث قد تسفر أعامل العنف التي ترتكبها مجموعة واحدة كبرية
أو عدة مجموعات كبرية من الناس عن عواقب إنسانية كام يف «حاالت العنف األخرى» .وقد ساعد يف التوصل
إىل اعرتاف واسع يتجاوز اللجنة الدولية ،بأن مثل هذه السياقات تستدعي اهتامماً إنسانياً أكرب ورمبا استجابة
ملعالجة عواقبها (انظر اإلطار .)10-6
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فشل طرق ونهج االستجابة اإلنسانية التقليدية يف مواجهة البيئات الحرضية
من القيود األخرى التي تعيق التص ّدي للعنف يف املناطق الحرضية التشكيك يف أهمية العمل اإلنساين وجدواه
يف مثل هذه الظروف .ذلك أن مواجهة العنف يف املناطق الحرضية –ويف الواقع ،مواجهة األزمات اإلنسانية يف
املناطق الحرضية بشكل عام – يطرح عددا من التحديات أمام الجهات اإلنسانية املستجيبة ،مبا يف ذلك رضورة
وضع نهج مختلف لتقييم االحتياجات وتصميم الربامج .فالكثافة السكانية العالية تعني إمكانية تأثر أعداد
كبرية من الناس ،بينام يتطلب تن ّوع سكان املناطق الحرضية مناهج استهداف متباينة ( .)2013 ،Lucchiوتأيت
رضورة العمل يف قطاعات متنوعة لتزيد من تعقيد املشاركة ،فقد تخضع املناطق لسلطة جامعات مختلفة،
مبا يف ذلك العصابات اإلجرامية ،وقد تكون بعض هذه الجامعات مدرجة يف قوائم الجامعات اإلرهابية مبوجب
القوانني الوطنية.
وتبي الجهات املانحة والوكاالت التي تعهدت بتقديم استجابة إنسانية للعنف يف املناطق الحرضية
ّ
رضورة تنظيم أنشطة متناسقة للمنارصة عىل الصعيد الداخيل لدعم مستويات التمويل املتواضعة نسبياً.
ومتيزت استجابة العاملني يف املجال اإلنساين حتى اآلن بتقديم قرائن تستند إليها املنارصة القامئة لدى
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الوكاالت ويف قطاع العمل اإلنساين عموماً من أجل التشجيع عىل اعرتاف أوسع بالقضية (حلقة دراسية
شبكية  .)2017 ،HPNورمبا كان الدور الذي لعبته وكاالت تتسم بقدر هام من االستقاللية يف التمويل
مثل اللجنة الدولية أو منظمة أطباء بال حدود ،دوراً مركزياً يف الحث عىل االستجابة (انظر اإلطار 7-6
واإلطار  .)10-6وشهدنا يف اآلونة األخرية ،املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،وبرنامج األغذية العاملي،
واملجلس الرنويجي لالجئني ،ومنظامت اخرى ،تعزز أنشطتها من خالل توفري مجموعة من خدمات الدعم
اإلنساين والحامية.

اإلطار  10-6ا�ستجابة اللجنة الدولية يف مواجهة العواقب الإن�سانية للعنف احل�رضي

5

خالل العقد املا�ضي ،تزايدت م�ساعي اللجنة الدولية ،بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية ،الرامية �إىل حماية
وم�ساعدة الأ�شخا�ص واملجتمعات املت�ضررة من حاالت العنف التي ال ترقى �إىل النزاع امل�سلح والتي ال يطبق
فيها القانون الدويل الإن�ساين.
�إن احل�صول على قبول جميع اجلهات الوطنية واملحلية املعنية �أمر حيوي ل�ضمان و�صول اللجنة الدولية
�إىل املناطق املت�ضررة .كما �أن نهج اللجنة الدولية املحايد وامل�ستقل وغري املتحيز واملقرتن بال�سرية� ،أمر بالغ
الأهمية يف عملية �ضمان قبول ال�سكان املعنيني .وهذا النهج �ضروري �أي�ضا لإقامة حوار مع اجلهات الفاعلة
امل�سلحة ،احلكومية منها وغري احلكومية ،وال يهدف هذا احلوار �إىل احل ّد من ت�أثري العنف احل�ضري على
ال�سكان فح�سب ،و�إمنا ي�ستهدف �أي�ضا قدرة الدولة على توفري اخلدمات العامة الأ�سا�سية وفر�ص الن�شاط
االقت�صادي.
و�شكلت ال�شراكات عن�صر ًا �أ�سا�سياً يف تعزيز ا�ستدامة ا�ستجابة اللجنة الدولية و�أهميتها .ومن بينها ال�شراكات
مع اجلمعيات الوطنية ،لكن �أي�ضا مع ال�سلطات املحلية والوطنية ،مثل مقدمي الرعاية ال�صحية والتعليم .كما
�شكلت ال�شراكات مع املنظمات ال�شعبية ميزة قوية� ،إذ �ساعدت على �ضمان ا�ستجابات مبتكرة ودائمة م�ستندة
�إىل اخلربات املحلية ،وتعزيز قدرة املجتمعات املت�أثرة على ال�صمود من خالل �إ�شراكها يف حتديد االحتياجات
والتخفيف من احلاجة �إىل امل�ساعدة.

 3-6داخل نطاق املعونة :االستنتاجات والتوصيات
إن دراسة العوامل التي تجعل املعاناة اإلنسانية خارج نطاق العمل اإلنساين الدويل تثري قضايا مهمة حول
كيفية تأقلم قطاع املعونة واالستجابة ألشكال الحاجات الناشئة حديثاً  -وما هي املصالح واملبادئ األخالقية
واألحداث التي تدفع عجلة التغيري .فالعمل اإلنساين ليس ثابتاً .وإذا نظرنا إليه باعتباره بناء اجتامعياً وسياسياً،
فهو سلسلة من املفاوضات املتواصلة حول مفهومي الالإنسانية واملعاناة ،باإلضافة إىل املفاهيم املتقلبة مثل
5

تستند استجابة اللجنة الدولية إىل حقها يف القيام مببادرات إنسانية حتى يف حاالت العنف التي ال ترقى إىل النزاع املسلح
وحيث ال ينطبق القانون الدويل اإلنساين ،وهو حق معرتف به يف النظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر .انظر املادة  2 -5د من النظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وقد شمل العمل يف هذا املجال
بعض بلدان أمريكا الالتينية ،ومنها بلدان املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ،وشمل أيضا سياقات
متنوعة مثل بعض املناطق يف لبنان ونيجرييا وأيرلندا الشاملية وباكستان.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

الشفقة وإنسانيتنا املشرتكة ( .)2016 ،Gordon and Doniniوليست احتياجات املهاجرين غري النظاميني
واألشخاص الذين يعانون من العنف يف املناطق الحرضية سوى مجرد مثالني عن فئات السكان أو االحتياجات
التي غالباً ما تعترب خارج نطاق املعونة ،لكن رمبا ينبغي أال تكون كذلك .فإىل أي مدى ينبغي لقطاع العمل
اإلنساين الحايل أن يتك ّيف مع هذه األشكال الجديدة من االحتياجات املعقدة ويستجيب لها ،بالنظر إىل هيكله
األسايس املنظم بدقة وموارده وقدراته املنهكة أصال.
تضطلع الجهات الفاعلة املحلية والوطنية ببعض أكرث األعامل فعالية ملواجهة األزمات التي يعتربها القطاع
اإلنساين خارج نطاق عمله .وغالباً ما يكون األشخاص املتأثرون وشبكاتهم واملجتمعات املحلية يف خط الدفاع
واالستجابة األول ،كام هو الحال يف جميع األزمات اإلنسانية .وهذه الجهات الفاعلة الوطنية ،مبا يف ذلك
الحكومات ،هي الطرف الرئييس الذي ينبغي العمل معه لتنظيم أكرث االستجابات فعالية واستمرارية .فال ميكن
للجهات الفاعلة الدولية تح ّمل التدخل عىل املدى الطويل يف التنفيذ املبارش واملكلف لألنشطة يف حاالت
االستضعاف طويلة األمد .ومع ذلك ،يظل هذا التدخل مه ًام يف الحاالت التي تعجز فيها القدرات املحلية عن
مواجهة الوضع ،ويكون تدخل طرف ثالث محايد مفيداً.
لقد حفزت خطة توطني املعونة اإلنسانية عىل مزيد من االعرتاف بدور الجهات املحلية وتوسيع مشاركتها،
ويجب أن ّ
يحول قطاع العمل اإلنساين الدويل ذلك نحو «تعزيز القدرات املحلية والوطنية بدالً من الحلول
وتبي قضايا الهجرة غري النظامية والعنف يف املناطق الحرضية أن أهمية
محلها» (الصفقة الكربىّ .)2016 ،
ً
هذه الخطة يف حاالت االستضعاف القامئة ال تقل عن أهميتها يف األزمات اإلنسانية التي ينظر إليها أصال بأنها
تندرج «داخل نطاق» االستجابة اإلنسانية .وعليه ،يوىص باتخاذ اإلجراءات التالية.

1-3-6

السياسات والتنسيق
−

إن من شأن وضع أطر للمعايري والسياسات أن يساعد يف تركيز االهتامم وااللتزام عىل احتياجات األشخاص
ويبي السعي إىل وضع إرشادات بشأن
الخارجني حالياً عن نطاق العمل اإلنساين ،وعىل مواطن ضعفهمّ .
املهاجرين املستضعفني ،والنظر يف «حاالت أخرى من العنف» ،كيف ميكن ملثل هذه العمليات تعزيز شعور
أوساط العمل اإلنساين بتحمل مسؤولية أكرب ،واستخدام ذلك للدعوة إىل مزيد من األعامل.

−

نظراً إىل اعتامد قطاع العمل اإلنساين عىل وكاالت رائدة مك ّلفة مبهام محددة من أجل إثارة االهتامم
يتعي عىل الوكاالت الرائدة االضطالع بدور أقوى بكثري
واملشاركة والعمل ،ينبغي النظر يف ما إذا كان ّ
يف تحديد االحتياجات التي مل تتم تلبيتها ،والدعوة إىل مزيد من الدعم املنتظم للمستجيبني املحليني
والوطنيني .وقد أظهرت قضايا املهاجرين غري النظاميني واألشخاص املترضرين من العنف الحرضي كيف
تقع بعض الفئات وبعض أنواع االحتياجات خارج قالب االستجابة التقليدية (غياب حدث مح ّرك محدد
أو غياب الوكالة الرائدة) ،وبالتايل ال تحظى بنفس النوع من االستجابة التي تحظى بها غريها من األزمات
اإلنسانية.

−

يف حالة الهجرة غري النظامية ،حيث أوشكت حاالت الضعف ،بسبب تعقيدها وطابعها العاملي وحدتها ،أن
تبلغ ،أو بلغت إىل مستوى األزمة ،ينبغي تعزيز دور املنظمة الدولية للهجرة القائم عىل الحقوق لضامن
استجابة متعددة األطراف.
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االستجابة
−

عندما تؤدي الحامية املحدودة إىل التعرض للمخاطر والتأثر ،يجب إعطاء األولوية للعمل مع الحكومات
ودعمها يف إعادة تنظبم الجهود األمنية لحامية السكان املترضرين.

−

يكتيس التواصل مع جامعات املؤمنني ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية الوطنية والجمعيات
الوطنية وتعزيز قدراتها ومتويلها أهمية حاسمة ،نظراً لقربها من الفئات املعرضة للخطر وأهمية عملها والثقة
التي تتمتع بها لديهم.

−

ينبغي االستفادة من الدروس املستخلصة من األعامل الرامية إىل تطوير الشبكات املحلية ومنظامت املجتمع
املدين وتعزيز ُن ُهج الحامية املحلية ،ودعمها وتبادلها.

−

ينطوي دور الوكاالت اإلنسانية املك ّلفة مبهام الحامية أو املتخصصة بالحامية ولديها خربة بحاالت النزاع
يتعي عىل املنظامت املتعددة األطراف أن تـــؤدي دوراً أقـــوى
عىل أهمية خاصة يف بعض الحاالت  -لكن ّ
بكثري وتحث عىل تقديم استجابة إنسانية دولية أوسع نطاقاً عندما تستدعيه طبيعة االحتياجات غري املل ّباة
وحجمها .ويتعني عىل الجهات الفاعلة الدولية ،بشكل خاص ،أن تعزز حمالت املنارصة وتنظمها عىل نحو
أفضل ،للرتكيز عىل العواقب اإلنسانية لقضايا مثل الهجرة غري النظامية والعنف الحرضي.

البيانات واملعلومات
−

تساعد االستثامرات املوظفة يف تحسني البيانات يف دعم قاعدة األدلة ،ولكن يجب أال يكون ذلك عىل حساب
االلتزام السيايس بالحامية والعمل لصالح الفئات الخارجة عن نطاق املعونة .ويدافع الكثريون ،مبن فيهم
األمني العام لألمم املتحدة ،عام متثله البيانات من قوة من أجل الخري ،مام سيساعد عىل «جعل الناس يحصلون
عىل الدعم الذي يحتاجونه برسعة وفعالية أكرب» ( .)2018 ،Meneghettiويف حالة األشخاص املترضرين من
يتعي عليهم أن يقدموا باستمرار األدلة عن وجود االحتياجات إلثبات
العنف الحرضي ،أبرز املع ّلقون أنه ّ
رضورة االلتزام بتلبيتها (حلقة دراسية شبكية حول الصحة والسكان والتغذية .)2017 ،أما ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﺮﻴ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،فيشكل اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﻲﻓ تحسني جمع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﺣﺪى اﻤﻟﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ تحظى مبوافقة جامعية ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ من أجل الهجرة ( ،)2018ومركز تحليل بيانات الهجرة العاملية التابع للمنظمة
الدولية للهجرة .6وهناك ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ يف أن يصبح الدافع إىل الحصول عىل بيانات أفضل غاية يف حد ذاتها،
مام يؤدي إىل تحويل املوارد السياسية عن مسار العمل .ويجب أن يرتبط تحسني البيانات بالتزامات الدول
املتعلقة بتعزيز حامية هذه الفئات من السكان ومساعدتها.

−

ملعرفة متى وأين يكون العمل الدويل مناسباً ،ال بد من التمكن من تقييم الحجم النسبي لالحتياجات
والقدرات الالزمة يف الفرتات الفاصلة بني األزمات يك يصبح من املمكن اتخاذ القرارات الصعبة بشأن تحديد
األولويات عندما تكون القدرات املتاحة لتلبية االحتياجات مستنزفة .وفيام حدد الفريق الرفيع املستوى
املعني بتمويل العمل اإلنساين رضورة التقييم املستقل وغري املتحيز لالحتياجات ( )2015وتم التعهد بذلك
مبوجب الصفقة الكربى (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2016 ،أ) ،ترتكز الجهود عىل إجراء التقييم أثناء
األزمات ،وفيام بني القطاعات ( 2016 ،ACAPSأ) .وهذا ما ينبغي توسيع نطاقه من أجل تقييم مختلف
6

انظر عىل سبيل املثال ،مركز تحليل بيانات الهجرة العاملية التابع للمنظمة الدولية للهجرة ،الذي افتتح عام 2015
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املستويات وتحديد ما إذا كان ينبغي للقطاع اإلنساين أن يركز عىل االحتياجات القامئة حالياً خارج نطاق
العمل اإلنساين ،وإىل أي مدى.

غواتيامال2018 ،
متطوعو الصليب األحمر الغواتياميل يقدمون
اإلسعافات األولية للمهاجرين عىل الحدود
بني غواتيامال واملكسيك .تواجه غواتيامال ،مع
جريانها السلفادور وهندوراس مستويات حادة
من العنف يف املناطق الحرضية أدت إىل عواقب
إنسانية خطرية.
© الصليب األحمر الغواتياميل
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الو2018 ،
قرية بان مان يف جنوب رشق الوس هي
واحدة من  13قرية دمرتها الفيضانات.
بدأ الناس بالعودة إىل ديارهم بعد
الفيضانات املفاجئة يف الو ،لكن عليهم
القيام بعمليات تنظيف ضخمة..
©  ⁄ Bart Verweijاالتحاد الدويل

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

 -٧تطور الكوارث
ورؤية االتحاد الدويل
يف هذا القسم من التقرير من دراسة موضوع الفئات السكانية التي وقعت يف دائرة اإلغفال
إىل الوقوف عىل االتجاهات العاملية للكوارث وما يعنيه ذلك للجهود التي تبذلها شبكة االتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف مجال إدارة مخاطر الكوارث عىل مدى
السنوات العرش املاضية .وينصب الرتكيز فيه عىل الكوارث ،غري أنه يتضمن كذلك بعض البيانات املتعلقة
بحاالت الطوارئ املعقدة واالحتياجات اإلنسانية العامة عىل الصعيد العاملي تبعاً ألهميتها .ويستهل القسم
بفحص البيانات املتاحة ملعرفة ما تكشف عنه بشأن طبيعة الكوارث ووتريتها وأماكن وقوعها وكذلك ما قام به
االتحاد الدويل للتصدي لها .وعىل القدر ذاته من األهمية ،يتناول هذا الجزء إىل الثغرات املوجودة يف البيانات
املتاحة ،وإمكانية تأثري ذلك يف فهم الظروف الخطرة لعامل اليوم .ثم يتوجه بعد ذلك إىل دراسة االتجاهات
الرئيسية الحديثة إلدارة مخاطر الكوارث من واقع تجربة االتحاد الدويل التي تتجاوز «األرقام».

ننتقل

اإلطار 1-7

مالحظة ب�ش�أن اثنني من م�صادر البيانات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذا الق�سم
 EM-DATهي قاعدة بيانات حاالت الطوارئ يف جامعة لوفان الكاثوليكية .وفيها ُتمع وت�ص ّنف معلومات عن
كوارث «طبيعية» وتكنولوجية م�ستمدة من م�صادر عامة .ولكنها ال ت�شمل البيانات املتعلقة بكوارث احلروب
والنزاعات واملجاعات املتعلقة بالنزاعات .وت�شمل بيانات الكوارث الطبيعية ما يلي :الأحداث املرتبطة
بالطق�س (الأر�صاد اجلوية كالعوا�صف ودرجات احلرارة/الربودة الق�صوى؛ والأحداث الهيدرولوجية
كالفي�ضانات واالنهياالت الطينية والفي�ضانات املطرية/املباغتة؛ والأحداث املناخية كاجلفاف وحرائق
الغابات) ،والأحداث اجليوفيزيائية كالزالزل ،والأحداث البيولوجية /الأوبئة .وجدير بالذكر �أن هذا
التحليل ال ي�شمل بيانات الكوارث التكنولوجية.

كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن قاعدة بيانات حاالت الطوارئ امل�ستخدمة يف التقارير ال�سابقة عن الكوارث يف العامل
كانت تُق ّدم يف مرفق ملحق بالتقارير� ،أما تقرير هذا العام ،فيحاول تقدمي ملخ�ص ب�صري للبيانات ،ويركز
ب�شكل رئي�سي على الفرتة  2017-2008مع الإ�شارة �إىل العقد الذي ي�سبقها ( .)2007-1998وميكن االطالع
على مزيد من التفا�صيل املتاحة يف املنهجية �أو عرب الإنرتنت.
�أما من�صة  GOالتابعة لالحتاد الدويل فهي م�صدر البيانات املتاحة للجمهور ،حيث توفر معلومات عن الكوارث
التي ب ّررت تخ�صي�ص منحة من �صندوق الطوارئ للإغاثة يف حاالت الكوارث �أو ندا ًء للطوارئ �أو ندا ًء على
نطاق احلركة .كما �أنها تت�ضمن خطط عمل وتقارير ميدانية وتقارير االنت�شار ال�سريع وتقارير مرحلية
وما �إىل ذلك ،وتُعر�ض فيها املعلومات ب�شكل �سل�س و�سهل اال�ستيعاب يف �صورة خرائط ور�سوم بيانية ور�سوم
ت�صويرية .وقد �أطلق االحتاد هذه املن�صة يف عام  2018لن�شر معلومات عمليات الطوارئ عرب �شبكة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر.
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تطور الكوارث ورؤية االتحاد الدويل

 1-7تطور الكوارث :دراسة العقد املايض
1-1-7

أنواع الكوارث التي تحدث واآلثار التي تخلفها

البيانات العاملية

عىل مدى السنوات العرش املاضية ( ،)2017 – 2008سجلت قاعدة بيانات حاالت الطوارئ  3.751كارثة
طبيعية ،تتعلق  3.157كارثة منها ( )%84.2بالطقس ،حيث استأثرت الفيضانات والعواصف وحدهام بثلثي
ً1
جميع الحوادث تقريبا.

الشكل  1-7ملحة عامة عن الكوارث الطبيعية خالل العقد 2017-2008
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السنوات العرش املاضية
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من هذه األحداث هي كوارث
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كوارث متصلة بالطقس

فيضانات ،%٤١,٧ :عواصف%٢١,٩ :
أحداث أخرى متصلة بالطقس%9 :

مالحظات :يستند العدد اإلجاميل للكوارث الطبيعية إىل بيانات عن  198بلداً/إقلي ًام .وال توجد بيانات عن عدد املترضرين
يف  17بلداً .كام ال توجد بيانات عن تكاليف الخسائر يف  57بلداً .وال يشمل ذلك األرضار الناجمة عن األوبئة.
املصدر :قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ( )EM-DATجامعة لوفان الكاثوليكية و ،CRED, D.Guha-Sapir - www.emdat.beبروكسل ،بلجيكا.

1

قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ( )EM-DATجامعة لوفان الكاثوليكية و،CRED, D.Guha-Sapir - www.emdat.be
بروكسل ،بلجيكا .من رشوط تسجيل الكارثة يف قاعدة بيانات  EM-DATأن تستويف أحد املعايري التالية عىل األقل :أن تتسبب
يف مقتل عرشة أشخاص عىل األقل؛ وأن تُلحق رضراً مبا ال يقل عن  100شخص؛ وأن تتسبب يف إعالن الدولة املترضرة عن
حالة الطوارئ؛ وأن تتسبب يف طلب املساعدة الدولية .وتشري البيانات املعروضة هنا إىل الكوارث الطبيعية فقط وال تشمل
الكوارث التكنولوجية أو الناجمة عن الحروب أو النزاعات أو املجاعات املتصلة بالنزاعات .يرجى االطالع عىل البيانات ملعرفة
املزيد من التفاصيل.
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يتضح من الشكل  2-7أن عدد الفيضانات ( )1.522يفوق بكثري عدد العواصف ( )1.001والحوادث األخرى
املتصلة بالطقس ( )634وجميع أسباب الكوارث األخرى املسجلة خالل الفرتة .وتشري التقديرات إىل أن
الفيضانات قد أرضّت مبا يقل قلي ًال عن  730مليون شخص – ما يزيد عىل ثلث ( )%37العدد املق ّدر للمترضرين
من الكوارث الطبيعية ( 2مليار شخص) بني عامي  2008و .2017غري أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات
املسجلة خالل الفرتة ( )50.312كانت قليلة نسبياً ،بنسبة مئوية بلغت  %7من إجاميل الوفيات.

الشكل  2-7مقارنة أعداد الكوارث بني العقدين املاضيني
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|
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22
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املصدر :قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ()EM-DAT

وبينام تؤثر العواصف ( )1.001يف أعداد من الناس تقل كثرياً عمن تأثروا ببعض الفئات األخرى ( 338مليون
شخص) ،فإنها تسببت يف وقوع نسبة أكرب من الوفيات ( .)%10وباملثل ،فقد تسببت العواصف أيضاً يف نسبة
كبرية من األرضار املقدرة نتيجة للكوارث ،إذا بلغت نسبة األرضار  %42من إجاميل  1.658مليار دوالر أمرييك
بني عامي  2008و 2.2017وقد سجلت األرضار الناجمة عن العواصف يف األمريكتني أرضاراً بلغت نسبتها
ما يقل قلي ًال عن  %32من إجاميل األرضار املق ّدرة عىل مدى السنوات العرش املاضية ،واستأثرت األعاصري
هاريف وإيرما ومارياً بأكرث من  ٪47من األرضار الناجمة عن العواصف .وتجدر اإلشارة إىل أنه بينام ُسجلت
 3.571كارثة طبيعية خالل الفرتة  ،2017–2008فلم يتضمن منها بيانات مرتبطة باألرضار سوى النصف،
فعىل سبيل املثال ،مل تستحوذ أفريقيا سوى عىل  %0.5فقط من أرضار الكوارث املسجلة خالل هذه الفرتة.
وهذه التقديرات تبخس قيمة الخسائر واألثر االقتصادي املستمر يف البلدان الفقرية حيث قيم األصول املادية
منخفضة و/أو قد تظل دون إبالغ عنها .كام أنها تبخس الخسائر أو اآلثار الناجمة عن كوارث تقع يف البلدان
منخفضة الدخل/التي تنخفض فيها نسبة التأمني.
وتظل الزالزل هي القاتل الرئييس عىل الرغم من قلة عددها ،بوفيات بلغ عددها  351.968حالة خالل العقد
وبنسبة حوايل  ٪49من إجاميل الوفيات .كام أنها استأثرت بثاين أكرب نسبة من األرضار املقدرة املسجلة خالل الفرتة،
ويتعلق كثري منها ( )٪20.9بزالزل يف آسيا ،كان أكربها زلزال وتسونامي توهوكو الذي رضب اليابان يف عام .2011
2

جميع البيانات مق ّومة باألسعار الحالية للعمالت .ويرجى االطالع عىل البيانات ملعرفة املزيد من التفاصيل .وبينام ُسجلت
 3.571كارثة طبيعية خالل الفرتة  ،2017–2008فلم يتضمن منها بيانات مرتبطة باألرضار سوى النصف .وقد استحوذت أفريقيا
عىل  %0.5فقط من أرضار الكوارث املسجلة ،بينام بلغت النسبة  %43.9يف األمريكتني ،و %45.4يف آسيا ،و %6.6يف أوروبا،
و %3.5يف أوقيانوسيا .ومن حيث القيمة ،فإن البلدان األغنى تتكبد خسائر أكرث حيث تكون قيم األصول ونسب التأمني أعىل.
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أما األوبئة ،فقد حصدت أرواح أقل مام حصدته الفئات التي لوحظت بالفعل (الرسم البياين باألعمدة ألحداث
الجفاف) ،بوفيات بلغت  47.676عىل مدى العقد ،ما ميثل  ٪7من إجاميل الضحايا ،بينام كان عدد املترضرين
بشكل عام أقل بكثري ،بإجاميل بلغ  4.210.414أي ما يقل عن  ٪1من إجاميل عدد املترضرين خالل العقد.
وتُع ّرف قاعدة بيانات حاالت الطوارئ «األشخاص املترضرين» (فيام يتعلق باألرقام املذكورة بالفعل) بأنهم
«األشخاص الذين يحتاجون إىل مساعده عاجلة خالل فرتة الطوارئ ،أي أنهم يتطلبون االحتياجات األساسية
للبقاء مثل الغذاء واملاء واملأوى والرصف الصحي واملساعدة الطبية العاجلة» .وبالتايل ،فاستناداً إىل هذا
التعريف ،فإن األغلبية الساحقة من «الناس الذين يحتاجون إىل مساعدة» – حجم القضايا اإلنسانية – بسبب
الكوارث الطبيعية كانت بسبب الفيضانات وأحداث الجفاف ودرجات الحرارة/الربودة القصوى.
وتجدر اإلشارة إىل أن العواصف والزالزل هي السبب الرئييس للوفيات املبارشة واألرضار املقدّرة ،ما يجعل
الحد من مخاطرها أهدافاً متساوية األهمية .وباملثل ،فعىل الرغم من التأثري الحايل املحدود نسبياً لألوبئة ،فإن
قدرتها الفريدة عىل النمو بدرجة تهدد العامل تجعل التصدي لها عم ًال ملحاً عاج ًال .ويجب اعتبار أن العبء
اإلنساين يف حالة األوبئة ال يقترص فقط عىل املصابني الذين يحتاجون إىل العالج الطبي ،وإمنا ميتد أيضاً ليشمل
املعرضني لإلصابة واملرجح أن يسهلوا انتشار العدوى بشكل رسيع.

سانت مارتن2017 ،
ألحق اإلعصار إرما أرضارا أو د ّمر  %70من
املنازل واملباين والبنى التحتية األساسية يف
جزيرة سانت مارتن ،مبا فيها شبكات توفري
املاء التي لحقت بها أرضار بالغة.
©  ⁄ Arie Kievitالصليب األحمر الهولندي
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الشكل  3-7اتجاهات الكوارث الطبيعية خالل العقد 2017-2008
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األوبئة

مالحظات :ال توجد بيانات عن عدد املترضرين يف  17من البلدان/األقاليم املائة ومثانية وتسعني ( )198التي عانت من الكوارث عىل مدى السنوات
العرش املاضية .وال توجد بيانات عن الخسائر املق ّدرة سوى ملا يزيد قلي ًال عن  ٪50من  3.751كارثة مسجلة خالل الفرتة ،بينام ال توجد بيانات عن
تكاليف الخسائر يف  57من البلدان املترضرة من الكوارث .كام ال توجد بيانات عن الخسائر املرتبطة بتفيش  291وبا ًء مسج ًال .أما درجات الحرارة /
الربودة القصوى وأحداث الجفاف واالنهياالت األرضية وحرائق الغابات ،فقد وضعت يف مجموعة بغرض تبسيط هذا الرسم البياين ،حيث بلغ عدد
املترضرين خالل الفرتة من أحداث الجفاف  736.6مليون شخص ،و 95.5مليون شخص من درجات الحرارة  /الربودة القصوى .وتقدر قيمة الخسائر
بسبب أحداث الجفاف مببلغ  79.3مليار دوالر أمرييك ،وما يزيد قلي ًال عىل  30مليون دوالر أمرييك بسبب درجات الحرارة/الربودة القصوى .وقل ًام
يجري اإلبالغ عن الخسائر الناجمة عن أحداث الجفاف ،فمن بني  165كارثة جفاف مسجلة ،ال تشمل البيانات عن الخسائر سوى  %30منها.
املصدر :قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ()EM-DAT
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الشكل  4-7مح ّفزات إطالق االتحاد الدويل لعمليات االستجابة لحاالت الطوارئ :االتجاهات والجداول الزمنية
خالل العقد 2018-2007

IFRC emergency response triggers: trends and timeline 2007–2018
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الشكل  5-7مح ّفزات إطالق االتحاد الدويل لعمليات االستجابة لحاالت الطوارئ :أكرث عرشة مح ّفزات شيوعاً
فيام يتعلق بالكوارث (مقارنة عىل مدى عقدين)
الفيضانات املطرية  /املباغتة
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الجفاف
موجات الربد
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العواصف العاتية
غري ذلك
2017–1998

2017–2008

الشكل  6-7مح ّفزات إطالق االتحاد الدويل لعمليات االستجابة لحاالت الطوارئ :مقارنة عىل مدى عقدين
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طوارئ معقدة
انعدام األمن الغذايئ
ترحال السكان
جيوفيزيائية
زالزل
انهياالت أرضية
موجات تسونامي
براكني

2007–1998
%10,7
%11,3
%4,0
%0,1
%2,0
%5,2
%8,2
%6,2
%0,4
%0,3
%1,3

2017–2008
%18,7
%17,6
%4,5
%1,4
%3,5
%8,2
%6,3
%4,2
%0,9
%0,0
%1,3

مالحظات :هناك  755واقعة مسجلة يف البيانات املتعلقة بصناديق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث ونداءات الطوارئ والنداءات التي تُطلق
عىل نطاق الحركة عىل مدى الفرتة  ،2007–1998و 1.107واقعة مسجلة عىل مدى الفرتة  .2017–2008و ُيظهر الشكل  5-7بيانات املح ّفزات
العرشة األكرث شيوعاً؛ حيث جمع هذا الشكل بيانات الفيضانات املطرية  /املباغتة ( 24واقعة خالل الفرتة  .)2017–2008وتشمل فئة «غري
ذلك» الرباكني وموجات تسونامي وحاالت الطوارئ الكيميائية والحرائق وحوادث السري وحرائق الغابات ،غري أنها غري مدرجة يف هذا الشكل.
املصدر :منصة  GOالتابعة لالتحاد الدويل
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الشكل  7-7ملحة عامة عن عمليات االتحاد الدويل خالل الفرتة 2017-2008

١ ١٠٧

 ٢,٦مليار

 ٢٣١,٧مليون

فرنك سويرسي

عدد األشخاص الذين استهدفت العمليات
عدد األزمات التي أدت إىل تنفيذ
االتحاد الدويل عمليات ممولة دولياً خالل حصولهم عىل املساعدات خالل السنوات
السنوات العرش املاضية ...يعود ثلثها تقريباً العرش املاضية %79,4 ...من بينهم ترضروا
جراء وقوع أوبئة
إىل الفيضانات
الفيضانات

٪٣٢,٦

األوبئة

األوبئة

٪١٨,٧

انعدام األمن الغذايئ

٪٤,٢

األعاصري

٪٩,٣

ترحال السكان

٪٣,٥

األسباب الرئيسية الثالثة

٪٦٠,٦

٪٧٩,٤

األسباب الرئيسية الثالثة

٪٨٧,٢

79+21+S 53+47+S
%٥٣,٧

خالل السنوات العرش املاضية،
نفذت  %53.7من العمليات بسبب أحداث
متصلة بالطقس

%٧٩,٤

شكل األشخاص الذين ترضروا
من  207وباء نسبة  %79.4من الذين
استهدفتهم املساعدات منذ سنة 2008

ميزانية االتحاد الدويل للعمليات
خالل السنوات العرش املاضية...
خُ مس العمليات نفذت ملواجهة
الزالزل
الزالزل

٪٢٠,٠

ترحال السكان

٪١٣,٤

األعاصري

٪١٢,٦

األسباب الرئيسية الثالثة

٪٤٥,٩

31+69+S
%٣٠,٩

متثل كل من الكوارث املتصلة بالطقس
والكوارث غري التكنولوجية من صنع اإلنسان،
 %30.9من ميزانية العمليات
للسنوات العرش املاضية
املصدرIFRC GO :
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وتضفي مقارنة عمليات االتحاد الدويل 3بنوع الكارثة منظوراً إضافياً بشأن االتجاهات .كام تكشف املقارنة أن
األحداث املتعلقة بالطقس (مزيج من الكوارث الهيدرولوجية واملناخية والجوية) قد استأثرت بـ )%53.7( 594
من أصل  1.107من محفزات إطالق عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ عىل مدى السنوات العرش املاضية،
وذلك بزيادة قليلة عىل  )٪46.5( 351عىل مدى الفرتة  .2007-1998وال يزال للفيضانات تأثريها الهائل
عىل الصعيد العاملي كأكرب سبب منفرد لعمليات االستجابة من قبل االتحاد الدويل بنسبة  %32.6بني جميع
5،4
محفزات عمليات االستجابة منذ عام ( 2008يرجى االطالع عىل الشكل )7-7
وباملثل ،فقد تركز الكثري من عمل االتحاد الدويل بشأن الحد من مخاطر الكوارث عىل الكوارث الهيدرولوجية-
الجوية ،ال سيام فيام يتعلق بالفيضانات والعواصف .ومن األمثلة عىل ذلك الرشاكة الطويلة األمد مع
مؤسسة  Zurich Zمن أجل بناء القدرة عىل الصمود أمام الفيضانات ،حيث ُن ّفذت املرحلة األوىل من
املشاريع يف األمريكتني وآسيا عىل مدى الفرتة ( .)2017-2013واستناداً إىل الدروس املستخلصة من هذه
املرحلة األوىل ،فسوف يركز تحالف الفيضانات املؤلف من تسع منظامت متثل القطاع الخاص وقطاع األبحاث
والعمل اإلنساين ،عىل مدى السنوات الخمس املقبلة ،عىل االستفادة من الخربات العملية عىل املستوى امليداين
والقدرات البحثية من أجل التأثري يف إحداث تغري عاملي يف نهج مجتمعي للصمود أمام الفيضانات .وتتمثل
الرؤية يف جعل املجتمعات املحلية واألعامل التجارية قادرة عىل االزدهار عىل الرغم من تزايد وترية الفيضانات
وحدتها ،وتزايد آثار تغري املناخ.
يتبي من الشكل  ،7-7فإن ثاين أكرب فئة من عمليات االتحاد الدويل ( 207عمليات أو  )%18.7هي
وكام ّ
مكافحة األوبئة والتصدي لها ،حيث استهدفت أيضاً أكرب عدد من األشخاص (رضوري لوقف انتشار الوباء)،
بنسبة تزيد عىل  ٪79من األشخاص املستهدفني خالل العقد .وقد تجىل ذلك يف أزمة فريوس اإليبوال الذي تفىش
مؤخراً يف غرب أفريقيا ،حيث شارك أكرث من  6.000متطوع يف أنشطة املواجهة امليدانية يف أشد البلدان ترضراً،
بينام شارك آالف آخرون يف شتى أنحاء املنطقة يف أنشطة التوعية والوقاية والرصد.
كام يتزايد عدد وكثافة عمليات االستجابة لرتحال السكان (االتحاد الدويل )2018g ،يف جميع أنحاء العامل،
وأصبحت أكرث وضوحاً خالل السنوات القليلة املاضية عىل طول مسار الهجرة إىل أوروبا .ما أدى إىل حشد
أعضاء االتحاد الدويل بقوة وأسفر يف عام  2017عن اعتامد اسرتاتيجية جديدة عىل نطاق الشبكة خاصة
بالهجرة ،تهدف إىل رفع مستوى الربمجة واملنارصة والتعاون بشأن دعم هذه الفئات السكانية الضعيفة.
وباملثل ،فقد رشعت أمانة االتحاد الدويل يف عام  2018يف إجراء استعراض عىل نطاق املنظومة للخدمات
املقدمة للنازحني داخلياً.

3
4
5

ميثل ذلك عمليات قدم فيها االتحاد الدويل متوي ًال أو مشاركة بشكل مبارشة ،ولكنه ال يشمل جميع العمليات املحلية التي
تضطلع بها الجمعيات الوطنية يف بلدانها.
يف قاعدة بيانات االتحاد الدويل ،تضم فئة الكوارث «الهيدرولوجية» العواصف والفيضانات املطرية/املباغتة؛ وتضم فئة كوارث
األرصاد الجوية؛ األعاصري الدوامية والعواصف االستوائية؛ وتضم فئة الكوارث «املناخية» موجات الربد والحر وأحداث الجفاف
وحرائق الغابات.
توفر منصة  GOالتابعة لالتحاد الدويل بيانات عن الكوارث التي حفزت إطالق عملية صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت
الكوارث أو نداء طوارئ أو نداء عىل نطاق الحركة.
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الشكل  8-7نسبة عمليات االتحاد الدويل حسب فئة الكوارث ،وعدد األشخاص املستهدفني ،وامليزانية،
خالل الفرتتني  2007–1998و2017–2008
2017–2008
2007–1998

|| 4
|
23

2017–2008
األشخاص
املستهدفون (2007–1998 )٪

||
||
15 1

2017–2008
2007–1998

|
||
16 1

العمليات ()٪

امليزانية ()٪

|

18

| |

11

10

طقس  -هيدرولوجية
طقس – جوية
طقس  -مناخية

6

|
11

|

19

|
11

|
8

|

7

|
|
7

|

9

|
8

37

|
31
|| | 3

79 2

|

|

5

|

35

|

31

|

|
20

50

أوبئة
جيوفيزيائية
غري تكنولوجية ومن صنع اإلنسان

|

7

|

|

7

8

| |

|

3

30

6

36 2

|

|

13

|

6

|

12

16

غري ذلك

مالحظات :تشمل الكوارث الهيدرولوجية الفيضانات املطرية/املباغتة والعواصف العاتية .وتشمل الكوارث الجوية األعاصري.
وتشمل الكوارث املناخية موجات الربد وأحداث الجفاف وحرائق الغابات .وتشمل الكوارث الجيوفيزيقية الزالزل واالنهياالت
األرضية وموجات تسونامي والرباكني ،أما الكوارث غري التكنولوجية والتي من صنع اإلنسان ،فتشمل االضطرابات املدنية وحاالت
الطوارئ املعقدة وانعدام األمن الغذايئ وحركات السكان .يرجى االطالع عىل الجدولني ألف  1وألف  3ملعرفة التصنيف الكامل.

2-1-7

أماكن وقوع الكوارث

املصدر :منصة  GOالتابعة لالتحاد الدويل

لقد وقعت النسبة الكربى ( )%40.6من أصل  3.751كارثة مسجلة يف قاعدة بيانات أحداث الطوارئ عىل
مدى السنوات العرش املاضية يف آسيا ،تلك املنطقة األكرث كثافة سكانية يف العامل التي شهدت  ٪69.5من
كوارث العقد املايض ،مبا يف ذلك  %69من االنهياالت األرضية و %43.7من العواصف و %41.1من الفيضانات.
كام تستأثر آسيا إىل ح ٍد كب ٍري بأكرب نسبة من السكان املترضرين ( %79.8من مجموع عدد املترضرين خالل
الفرتة) وبأكرب نسبة من األرضار املقدرة (.)%45.4
وبينام تُظهر البيانات أن عدد الكوارث واملترضرين منها عىل مدى الفرتة  2017-2008أقل من العقد السابق
( %9أقل يف عدد الحوادث و ٪29أقل يف عدد املترضرين) ،فإن تكاليف األرضار املقدرة قد ارتفعت يف املنطقة
إىل أكرث من الضعف ،من  326.6مليار دوالر أمرييك إىل  752.2مليار دوالر أمرييك .و ُيعزى ذلك بشكل
أسايس إىل زلزال وتسونامي توهوكو يف اليابان عام ( 2011حيث ُق ِّدرت تكاليف األرضار مبقدار  210مليارات
من الدوالرات األمريكية) .كام ُق ِّدر ارتفاع تكاليف األرضار الناجمة عن الفيضانات إىل أكرث من الضعف (من
 117مليار دوالر أمرييك إىل  235مليار دوالر أمرييك ،كام ارتفعت تكلفة األرضار الناجمة عن العواصف
وأحداث الجفاف (انظر الشكل .6)10-7
6

موحدة لألمم املتحدة ،باستثناء
تستند جميع التصنيفات اإلقليمية يف هذا القسم ،ما مل يذكر خالف ذلك ،إىل تصنيفات َّ
عمليات االتحاد الدويل التي تستخدم التصنيفات اإلقليمية لالتحاد الدويل .يرجى االطالع عىل مالحظات بشأن البيانات من
أجل معرفة املزيد من التفاصيل.
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الشكل  9-7أشد املناطق ترضراً من الكوارث
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وترية وقوع الكوارث
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2017

2016

آسيا

2015

األمريكتان

2014

أفريقيا

2013

أوروبا

2011

2012

2009

2010

0

2008

أوقيانوسيا
املصدر :قاعدة بيانات أحداث الطوارئ ()EM-DAT

الشكل  ١٠-7مقارنة بني األقاليم املترضرة من الكوارث عىل مدى العقدين املاضيني
وترية وقوع
الكوارث ()٪

2017–2008
2007–1998

|| 4
| |
15 4

األشخاص
املترضرون ()٪

2017–2008
2007–1998

||
||
61

األرضار
املقدرة ()٪

2017–2008
2007–1998

|| 4
||
16 1

آسيا

|

11

األمريكتان

20

|

|
| |
91 3

9

||

23

|

11

7

|

|

24

|

|

22

37

80%

|

44 1

||

43 1

أفريقيا

41

أوروبا

45

|

38

أوقيانوسيا
املصدر :قاعدة بيانات أحداث الطوارئ ()EM-DAT
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الشكل  ١١-7أنواع الكوارث التي تؤثر يف كل إقليم كنسبة مئوية من مجموع الكوارث
أوقيانوسيا

أوروبا

آسيا

األمريكتان

أفريقيا

الجفاف ()%
الزالزل ()%

|

|

2007–1998

|

6

2017–2008

|

8

| |

2007–1998

|

7

|

2017–2008

| |
5

2007–1998

24 1

| ||

2017–2008

|| |

2007–1998

|

2017–2008

| ||
4

2007–1998

8 1

| ||

2017–2008

||

5

| |

43

26 42

|| |

37 3

|

|

41

|

7

|

29

11 1

|

38 3

|

8

38

|

5

7

| |

2

5

|

4

|
|

10

|

12

4

41

| |

35 3

| |
4

||

37 1

| |

4

| |
3

36

41

26 1

الفيضانات ()%
االنهياالت األرضية ()%

4

ترحال السكان ()%
العواصف ()%

5

2

4

|| 4

5

|
||

47 2

12 2

| | |

34

||

|
|

1

3

| | |
4

األوبئة ()%
درجات الحرارة/الربودة القصوى ()%

8

24

3

| |

36 2

6

|

16

| |
|

|

62

| |

24

6

||

29 2

34

7

||

|

|

4

2

|

7

||

81

الثورات الربكانية ()%
حرائق الغابات ()%

املصدر :قاعدة بيانات أحداث الطوارئ ()EM-DAT

تبني قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ( )EM-DATالصني والواليات املتحدة والفلبني والهند وإندونيسيا كأشد
خمسة بلدان ترضراً من الكوارث الطبيعية عىل مدى السنوات العرش املاضية .ومتثل الصني والهند وحدهام
 1.2( %62.4مليار) من بني ملياري مترضر حسبام تشري تقديرات عدد املترضرين من الكوارث منذ عام .2008
كام تجدر اإلشارة إىل أن أشد  7بلدان ترضراً من حيث عدد املترضرين هي بلدان آسيوية.
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الشكل  12-7البلدان املترضرة من الكوارث

٣ ٧٥١

ملياران

كارثة طبيعية تركز  %19.4منها يف ثالثة
بلدان عىل مدى السنوات العرش املاضية
الصني

العدد

313

نسبة
املجموع

الواليات املتحدة
األمريكية
الفلبني
الهند

230

%6,1

186
152

%5,0
%4,1

إندونيسيا
اليابان
فيت نام
املكسيك
الربازيل
أفغانستان

131
73
67
66
55
54

%3,5
%1,9
%1,8
%1,8
%1,5
%1,4

بلدان أخرى
املجموع

2,424
3,751

%64,6

البلد

%8,3

32+68+S
%32.5

 ١,٦٥٨مليار
دوالر أمرييك

مترضر من الكوارث الطبيعية تركز  %67.7قيمة األرضار ا ُملق َّدرة تكبدت  3بلدان فقط
نسبة  %65.8منها
منهم يف الصني والهند والفلبني
املترضرون نسبة
املجموع
(ماليني)

البلد

الصني

أعىل
 3بلدان
 %19.4الهند

الفلبني
الواليات املتحدة
أعىل
 10بلدان األمريكية
 %35.4تايلند
الربازيل
باكستان
بنغالديش
إثيوبيا
جمهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية
بلدان أخرى
املجموع

798

%40,2

442

%22,2

105
100

%5,3
%5,0

60
39
38
37
30
23

%3,0
%2,0
%1,9
%1,8
%1,5
%1,2

315
1,987

%15,9

48+52+S
%47.9

أعىل
 3بلدان
%67.7

البلد

دوالر أمرييك نسبة
املجموع
(ماليني)

الواليات املتحدة
األمريكية
الصني

525

%31,7

319

%19,2

اليابان
بورتو ريكو

247
69

%14,9
%4,1

46
45
35
33
30
27

%2,8
%2,7
%2,1
%2,0
%1,8
%1,7

283
1,658

%17,0

أعىل
 10بلدان
 %84.1تايلند
الهند
شييل
إيطاليا
نيوزيلندا
أسرتاليا

بلدان أخرى
املجموع

أعىل
 3بلدان
%65.8
أعىل
 10بلدان
%83.0

64+36+S
%64

من إجاميل األرضار ا ُملق َّدرة الناجمة
من الكوارث الطبيعية التي سجلتها قاعدة من املترضرين من الكوارث الطبيعية الذين
عن الكوارث الطبيعية تكبدتها البلدان
سجلتهم قاعدة بيانات حات الطوارئ
بيانات حاالت الطوارئ عىل مدى السنوات
يعيشون يف الرشيحة العليا من البلدان مرتفعة الدخل وفق ما تشري إليه التقارير،
العرش املاضية أصابت الرشيحة الدنيا من
وتكبدت الرشيحة العليا من البلدان
البلدان متوسطة الدخل ()LMIC؛ تلتها متوسطة ،ويعيش  %37.7منهم يف الرشيحة
متوسطة الدخل نسبة  %27.1منها ،كام
الدنيا من البلدان متوسطة األشخاص،
الرشيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل
تكبدت الرشيحة الدنيا من البلدان
ويعيش  %8.6منهم يف البلدان منخفضة
( )UMICبنسبة  ،%28.6فالبلدان مرتفعة
متوسطة الدخل  ،%7.7بينام تكبدت
الدخل ،بينام يعيش  %5.8منهم يف البلدان
الدخل ( )HICبنسبة  %21.7فالبلدان
البلدان منخفضة الدخل .%1.2
مرتفعة الدخل.
منخفضة الدخل بنسبة .%16.7

مالحظات :صدر التصنيف املستخدم يف هذا التحليل عن البنك الدويل يف أول يوليو عام  ،2017وهو متعلق بالسنة املالية للبنك الدويل املنتهية يف  30يونيو عام ،2018
وفيه يعتمد البنك الدويل أربعة تصنيفات للبلدان من حيث مستوى الدخل ،وهي :البلدان مرتفعة الدخل ( ،)HICوالرشيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل
( ،)UMICوالرشيحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ( ،)LMICوالبلدان منخفضة الدخل ( .)LICوتستند الكوارث إىل بيانات عن  198بلداً/إقلي ًام .وال توجد
بيانات عن عدد املترضرين يف  17بلداً .كام ال توجد بيانات عن تقديرات الخسائر يف  57بلداً .وال يشمل ذلك األرضار الناجمة عن األوبئة.
املصدر :قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ()EM-DAT
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الشكل  13-7عمليات االتحاد الدويل يف البلدان املترضرة من الكوارث

مكان وقوع الكوارث التي أدت إىل تنظيم
عمليات م ّولها االتحاد الدويل/املجتمع
الدويل خالل السنوات العرش املاضية
كينيا

العدد

37

نسبة
املجموع

أوغندا

31

%2.8

البلد

23
الفلبني
23
طاجيكستان
جمهورية وسط أفريقيا 22
21
جمهورية الكونغو
الدميقراطية
21
السودان
20
الكامريون
19
االتحاد الرويس
18
النيجر
872
بلدان أخرى
1,107
املجموع

%3.3
%2.1
%2.1
%2.0
%1.9

%1.9
%1.8
%1.7
%1.6
%78.8

39+61+S
%٣٨,٦

أماكن وجود السكان الذين استهدفتهم
العمليات مبساعداتها خالل
السنوات العرش األخرية
البلد

جمهورية الكونغو
أعىل
 3بلدان الدميقراطية
أوغندا
%8.2
غينيا
مايل
أعىل
 10بلدان بوركينا فاسو
 %21.2كينيا
الكامريون
النيجر
جمهورية الكونغو
سرياليون
بلدان أخرى
املجموع

املترضرون نسبة
املجموع
(ماليني)

18

%7.8

15

%6.8

15
13
13
11

%6.6
%6.0
%5.9
%4.9

10
8
7
7
109
231

%4.5
%3.7
%3.3
%3.2
%47.3

51+49+S
%٥٠,٩

أعىل
 3بلدان
%29.2

ميزانية عمليات االتحاد الدويل
خالل السنوات العرش األخرية
حسب البلد
البلد

فرنكات
سويرسية نسبة
(ماليني) املجموع

هايتي

282

%12.0

سوريا

174

%7.4

154
147
143
102

%6.6
%6.2
%6.1
%4.3

76
74
68
68
1,060
2,347

%3.2
%3.2
%2.9
%2.9
%45.2

الصني
كينيا
أعىل
 10بلدان الفلبني
 %64.1باكستان
تركيا
ميامنار
سرياليون
اثيوبيا
بلدان أخرى
املجموع

أعىل
 3بلدان
%23.5
أعىل
 10بلدان
%51.9

35+65+S
%٣٥,٤

وقعت أكرب نسبة ( )%38.6من الكوارث تقيم أكرب نسبة ( )%50.9من السكان الذين ُأنفقت أكرب حصة من ميزانيات العمليات
املمولة دولياً أو من االتحاد الدويل
استهدفتهم العمليات مبساعداتها خالل
التي أدت إىل تنظيم عمليات م ّولها االتحاد
عىل مدى السنوات العرش املاضية
الدويل /املجتمع الدويل خالل السنوات السنوات العرش األخرية يف البلدان املنخفضة
يف الرشيحة الدنيا من البلدان
الدخل وتقيم نسبة  %27.8يف بلدان
العرش املاضية يف البلدان املتوسطة الدخل
متوسطة الدخل.
متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا
من الرشيحة الدنيا
مالحظة :لقد زاد عدد عمليات االستجابة للكوارث يف البلدان املنخفضة الدخل زيادة كبرية خالل هذا العقد ،وال سيام يف رشق أفريقيا ،كام زاد عدد
العمليات التي نُفذت يف البلدان املرتفعة الدخل ،نتيجة لرتحال السكان يف املقام األول .وزاد عدد األشخاص الذين استهدفتهم املساعدة اإلنسانية يف البلدان
املنخفضة الدخل بعرشة أمثال خالل هذا العقد باملقارنة مع العقد  ،2007- 1998بسبب ترحال السكان واألوبئة وانعدام األمن الغذايئ والجفاف .وزادت
امليزانية التشغيلية ملساعدة السكان يف البلدان املنخفضة الدخل بأربعة أضعاف خالل السنوات العرش األخرية .ويقابل مجموع عدد األشخاص املستهدفني
عدد األشخاص املدرجني يف كل خطة من خطط التشغيل .وقد تكون هناك بعض التداخالت والحسابات املزدوجة عندما تستهدف أكرث من عملية واحدة
نفس األشخاص .ويجري حساب املكاتب اإلقليمية واملجموعات القطرية كبلدان يف إطار هذه البيانات .ويصنف البنك الدويل البلدان حسب مستوى دخلها
كاآليت :البلدان املرتفعة الدخل ،والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا ،والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا والبلدان املنخفضة الدخل.
املصدرIFRC GO :
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وتحتل الصني والفلبني أيضاً مكاناً بارزاً يف بيانات االتحاد الدويل املتعلقة بالعمليات املمولة دولياً ومنها عمليات
الطوارئ املمولة دولياً .ففي عام  2017وحده ،كانت هناك سبع عمليات جارية يف الفلبني تتضمن أربعة أعاصري
(اثنان منها يف شهر ديسمرب) وعاصفة استوائية وزلزال وترحال السكان .أما الصني ،فكانت مرسحاً لثالث عمليات
من هذا القبيل عىل مدى السنوات العرش املاضية ،ولكنها كانت ثالث أكرب متلقي من حيث حجم التمويل الذي
ذهب معظمه ( )%99تقريباً إىل عملية االستجابة لزلزال سيتشوان يف عام  .2008وقد تلقت هايتي وسورية معظم
التمويل :ففيام يتعلق بهايتي ،استأثرت عملية زلزال  2010مبا يقرب من  %86من التمويل ،ولكنها شهدت أيضاً
أرضاراً ناجمة عن عواصف مدمرة ،مبا يف ذلك األعاصري إيرما ( )2017وماثيو ( )2016وساندي (.)2012
وبفحص عدد عمليات االتحاد الدويل وعدد األشخاص املستهدفني ،نجد أن الجزء األكرب من الرتكيز كان عىل
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وعىل مدى العقد املايض ،استهدفت هذه املنطقة  474من عمليات االتحاد
الدويل أو  %42.8من مجموع العمليات .كام استهدفت عمليات مكافحة تفيش فريوس اإليبوال يف عام 2014
التي قام بتنسيقها املكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لالتحاد الدويل  34مليون شخص ،ومليوين شخص كجزء من
عمليات التصدي النعدام األمن الغذايئ يف عام  .2017ويف أوغندا ،استهدفت  17من أصل  31عملية مساعدة
ما يقرب من  15مليون شخص من املصابني بأوبئة (الكولريا والحمى الصفراء والتهاب الكبد  Eوفريوس
ماربورغ والحصبة وااللتهاب السحايئ وشلل األطفال).

الشكل  14-7عمليات االتحاد الدويل حسب املنطقة خالل الفرتة 2017-2008
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الرشق األوسط وشامل أفريقيا
املصدرIFRC GO :

نطاق تغطية الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر
من املؤسف أن البيانات املوجودة بشأن تغطية الجمعيات الوطنية وبرامجها (داخل بلدانها وخارجها)
فصلة وشاملة بالدرجة التي متاثل العمليات الدولية التي يقودها االتحاد الدويل .ومع ذلك ،فإن
ليست ُم َّ
قاعدة بيانات االتحاد الدويل ونظام اإلفادة فيه تتضمن اآلن بيانات عن السنوات الخمس املاضية بشأن مدى
تغطية أنشطه معينة عىل املستوى القطري .وقد بلغت تغطية الجمعيات الوطنية خالل الفرتة من  2012إىل
 2016أكرث من  368مليون شخص يف إطار أنشطة مواجهة حاالت الكوارث واالنتعاش املبكر داخل بلدانها.
وكام يتضح من الشكل  ،15-7فقد استأثرت آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا عموماً بأكرب نسبة من هذا املجموع.
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الشكل  15-7الناس الذين شملتهم تغطية أنشطة الجمعيات الوطنية املتعلقة مبواجهة الكوارث واالنتعاش املبكر
خالل الفرتة 2017-2008
50
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الرشق األوسط وشامل أفريقيا

مالحظة :مل تكن التقارير املقدمة من الجمعيات الوطنية بشأن الحد من مخاطر الكوارث مكتملة ،غري أنه يف
عامي  2012و 2016مل تتجاوز نسبة الجمعيات الوطنية التي أفادت ببياناتها  ،%80بينام تجاوزت نسبتها  %90يف
السنوات الفاصلة .أما منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فلم تتجاوز نسبة اإلبالغ فيها  %70يف عام .2016
املصدر :قاعدة بيانات االتحاد الدويل ونظام اإلفادة فيه

3-1-7

أكرث البلدان والناس عرضة للخطر حالياً

7

البلدان التي تعاين من أزمات إنسانية واملحتاجون إىل املساعدة
طب ًقا لتقرير املساعدة اإلنسانية العاملية لعام  ،2018فقد تركت األزمات املستمرة والجديدة ما يقدر بنحو
 201.5مليون شخص يف  134بلداً بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية الدولية يف عام ( 2017املبادرات اإلمنائية.)2018 ،
وقد استأثرت البلدان الخمسة التالية فقط بأكرث من ثلث املحتاجني :اليمن وسورية وتركيا وإثيوبيا والعراق .وكان
معظم البلدان التي يف حاجة إىل املساعدة الدولية هي تلك البلدان التي تأثرت بأنواع متعددة من األزمات ،إذ
يستضيف أيضاً العديد من البلدان املتأثرة بالنزاعات الجئني وتواجه كوارث مرتبطة مبخاطر طبيعية .و ُيقدر عدد
األشخاص الذين ُشدوا قرساً بسبب النزاع أو العنف مبا يصل إىل  68.5مليون شخص بحلول نهاية عام  ،2017وهو
أعىل معدل ُسجل حتى اآلن .وطب ًقا للتقرير العاملي عن الترشد الداخيل عام ( ،2018مركز رصد املرشدين داخلياً
7

عام  2017هو أحدث عام تتوافر بشأنه بيانات كاملة ونهائية.
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( )2018 ،)IDMCفقد تسببت الكوارث يف نزوح  18.8( %61مليون) من بني  30.6مليون نازح داخيل جديد خالل
عام ( 2017مركز رصد املرشدين داخلياً/املجلس الرنويجي لالجئني .)2018 ،وتسببت الكوارث املتصلة بالطقس
يف نزوح األغلبية الساحقة ،حيث استأثرت الفيضانات بنحو  8.6ماليني والعواصف بنحو  7.5ماليني (انظر الشكل
 .)16-7وكانت الصني والفلبني وكوبا والواليات املتحدة األمريكية من أشد املترضرين.

الشكل  16-7توزيع االنازحني حسب الكوارث يف عام 2017
589.000
زالزل

758.000

 8.6مليون
فيضانات

619.000

عواصف أخرى

169.000

جيوفيزيائية

نازح جديد
(بسبب الكوارث)

ثورات بركانية

 7.5مليون

 18مليون

عواصف

أحداث تتعلق
بالطقس

 6.9مليون
أعاصري دوامية،
أعاصري ،عواصف
عاتية

 18.8مليون

4.500

درجات حرارة/
برودة قصوى

38.000

 1.3مليون
جفاف

518.000

انهياالت أرضية

حرائق غابات
املصدر :مركز رصد املرشدين داخلياً ( :)IDMCالتقرير العاملي عن الترشد الداخيل عام 2018

متثل الخريطة املبينة يف الشكل  17-7نحو  190.9مليون من أصل  201.5مليون ( )%95ممن تشري تقديرات
تقرير املساعدة اإلنسانية العاملية 2018 ،إىل أنهم يعيشون أزمات إنسانية خالل عام  2017داخل أشد  36بلداً
ً10
احتياجاً (املبادرات اإلمنائية .9،8)2018 ،ومن بني هذه البلدان ،هناك  28دولة هشة ،و 12دولة ضعيفة بيئيا
8
9
10

املبادرات اإلمنائية ،استناداً إىل بيانات مقدمة من مؤسسة .2017 ،ACAPS
املبادرات اإلمنائية ،استناداً إىل البيانات األسبوعية الشاملة للطوارئ العاملية التي تقدمها مؤسسة .ACAPS
باستخدام قامئة الدول الهشة لعام  2016الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( )OECDومؤرش
الضعف البيئي الذي ُط ِّور ألغراض هذا التقرير (انظر املالحظات بشأن البيانات من أجل االطالع عىل قامئة البلدان ومعرفة
املزيد من التفاصيل).
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و 25دولة كانت هدفاً ملا ال يقل يف املتوسط عن  7من نداءات االتحاد الدويل أو عمليات صندوق الطوارئ لإلغاثة
يف حاالت الكوارث أو نداءات عىل نطاق الحركة عىل مدى العقد املايض.11
وحدد التحليل الذي أجرته مؤسسة  ACAPSكجزء من استعراضها للقطاع اإلنساين عام  2018أنه من املرجح
أن تشهد  12بلداً أوضاعاً إنسانية متدهورة خالل عام  ،2018وهي أفغانستان وبنغالديش وجمهورية أفريقيا
الوسطي وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان والصومال وفنزويال وليبيا
وتبي البيانات التي قدمتها مؤسسة  ACAPSإىل املبادرات اإلمنائية
ومايل وميامنار واليمن (ّ .)2017 ،ACAPS
أن ما يقدر بنحو  61.3مليون كانوا بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية يف هذه البلدان .وهناك  55.3مليون شخص
آخر ممن هم بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية يعيشون يف بلدان تشري التقديرات إىل احتامل استمرار األزمات
الحادة فيها ،وهي إثيوبيا والسودان وسورية والعراق وفلسطني ونيجرييا (.)2017 ،ACAPS

الشكل  17-7ملحة عامة عن األزمات اإلنسانية يف عام 2017
أوكرانيا
تركيا
سورية
لبنان
العراق
األرايض الفلسطينية املحتلة
ليبيا

أفغانستان
باكستان
نيبال
بنغالديش
ميامنار

تشاد
اليمن
إثيوبيا
الصومال
جنوب السودان
كينيا
أوغندا
مدغشقر
مالوي
موزامبيق

رسي النكا

مستويات الخطورة كام تراها مؤسسة :ACAPS

أزمة إنسانية حادة

مايل
النيجر
األردن
نيجرييا
الكامريون
السودان
جهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الدميقراطية
بوروندي
زميبابوي

أزمة إنسانية

وضع مقلق

كولومبيا

ال توجد خطورة

مالحظات :اختريت البلدان باستخدام بيانات مؤسسة  ACAPSبشأن حدة األزمة والتقديرات املناظرة لعدد األشخاص املحتاجني .وال تظهر البلدان التي يقل عدد
املحتاجني فيها عن  800.000شخص .وألغراض هذا التحليل ،فقد صنفت البلدان عىل أنها «تعرضت لكوارث مرتبطة بأخطار طبيعية» عندما يتجاوز عدد األشخاص
املترضرين فيها قيمة الوسيط اإلحصايئ القطري لقاعدة بيانات حاالت الطوارئ ( ،)EM-DATأو إذا كان البلد مدرجاً يف قامئة منظمة الفاو للبلدان شديدة التعرض
ملخاطر ظاهرة النينيو و/أو مدرجة يف النداء اإلقليمي ملنطقة الساحل الذي تنسقه األمم املتحدة (املبادرات اإلمنائية.)2018 ،
11

كانت البلدان األربعة  -جمهورية أفريقيا الوسطي وجمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والكامريون ،هدفاً لعدد يرتاوح
بني  20و 30ندا ًء من االتحاد الدويل أو عمليات صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث أو نداءات عىل نطاق الحركة عىل
مدي العقد املايض ،بينام كانت كينيا وأوغندا هدفاً ألكرث من  30ندا ًء.
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الشكل  18-7ملحة عامة عن األزمات اإلنسانية يف عام 2017

عدد املحتاجني
(باملاليني)

مستوى خطورة وفقاً
ملؤسسة ACAPS
النسبة املئوية للمترضرين

النزاعات

النزوح

الضغط واإلجهاد

متطلبات خطط االستجابة
اإلنسانية (مباليني الدوالرات
األمريكية)

مستويات الخطورة كام تراها مؤسسة :ACAPS

أزمة إنسانية حادة

١٤١٧,٤
٩٨٤,٦
١٠٥٤,٤
٨١٢,٦
١٦٣٩,٧
٤٠٩,٤
١٥٠٨,٨
١١٩,٩
١٩٢,٢
٨٠٤,٠
٥٨٨,٦
٣٠٤,٧
٢٠٣,٦
٢٣٨,١
٣٣٩,٤
٧٣,٧
١٠,٢
٤٩٧,٣
٢٨٧,٣
٥٥١,٩
٢٠,١
١٥١,٠

متطلبات خطط االستجابة
اإلقليمية (مباليني الدوالرات
األمريكية)

البلد
20,7
اليمن
13,7
سورية
12,8
تركيا
12,5
إثيوبيا
11,0
العراق
10,2
نيجرييا
جمهورية الكونغو الدميقراطية 8,5
7,6
جنوب السودان
7,4
أفغانستان
6,7
الصومال
5,6
كينيا
5,4
هايتي
2,4
أوغندا
5,1
مالوي
4,9
كولومبيا
4,8
السودان
4,7
تشاد
4,3
زميبابوي
4,1
مايل
4,0
أوكرانيا
3,9
الكامريون
3,7
لبنان
3,2
باكستان
3,1
بوروندي
2,1
موزامبيق
3,0
األردن
2,5
جهورية أفريقيا الوسطى
2,3
النيجر
2,3
األرايض الفلسطينية املحتلة
1,5
مدغشقر
1,3
ليبيا
1,2
أنغوال
1,2
بنغالديش
1,2
رسي النكا
0,9
نيبال
0,9
ميامنار

%75
%75
%16
%12
%30
%5
%11
%62
%21
%47
%12
%50
%6
%28
%10
%12
%33
%27
%23
%9
%17
%62
%2
%29
%7
%32
%55
%11
…
%6
%21
%4
%1
%6
%3
%2

75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A
75+25+A

٢٣٣٨,٨
٣٣٥١,٣

٨٩٠,٢
٣١٣,٦
٢٢٨,١
١٠٩,٧

٨٨,٦
٦٧٤,٣
٢٢١,٧
١٩,٦

٦٧,٣
٢٠٣٤,٨

١١٨٩,٩
١٣,٨
١٥٤,٣

٤٣٤,١
١٥٠,٣
أزمة إنسانية

وضع مقلق

ال توجد خطورة

املصدر :استناداً إىل التقرير العاملي للمساعدة اإلنسانية لعام ( 2018املبادرات اإلمنائية) والبيانات السكانية
الصادرة عن البنك الدويل .البيانات السكانية ( %من السكان) مأخوذة من البنك الدويل.
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الضعف والهشاشة البيئية
الشكل  19-7عمليات االتحاد الدويل يف البلدان الهشة والضعيفة بيئياً والبلدان ذات االحتياجات اإلنسانية لسكانها
حسب نوع الكارثة يف عام 2017
تصنيف 179من عمليات االتحاد الدويل ملواجهة حاالت الطوارئ الجارية خالل عام  2017يف البلدان التي تُعترب...

|

البلدان التي لديها احتياجات إنسانية

88

|

البلدان الهشة

53

|

البلدان الضعيفة بيئياً

29

البلدان الهشة والضعيفة بيئياً
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تصنيف  79.1مليون شخص استهدفتهم املساعدات املعيشية يف البلدان التي تُعترب...

|

البلدان التي لديها احتياجات إنسانية

98

|

البلدان الهشة

89

|

البلدان الضعيفة بيئياً

28

|

البلدان الهشة والضعيفة بيئياً
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تصنيف  806.7ماليني فرنك سويرسي من ميزانيات التشغيل الجارية يف البلدان التي تُعترب...

|

البلدان التي لديها احتياجات إنسانية

97

|

البلدان الهشة

55

|

البلدان الضعيفة بيئياً

45

|

البلدان الهشة والضعيفة بيئياً
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الشكل  20-7ما هي أنواع الكوارث التي وفرت ميزانيات االتحاد الدويل دع ًام ملواجهتها يف عام 2017
امليزانية التشغيلية ()%
البلدان الضعيفة بيئياً
البلدان الهشة
البلدان التي لديها احتياجات إنسانية

األشخاص املستهدفون ()%

|
57
|
51
|

59

البلدان الضعيفة بيئياً

||
|
15
|

البلدان الضعيفة بيئياً

|
34 2
| |
30 1
||

البلدان الهشة
البلدان التي لديها احتياجات إنسانية

عدد العمليات ()%

البلدان الهشة
البلدان التي لديها احتياجات إنسانية
طقس  -هيدرولوجية
طقس – جوية
طقس  -مناخية

|

16

19

|

9

11

| |

17 1
10

|

|

||
12
|
18
|| 7
10 1

9

|

7

|

72 3

|

|

|
5
|
4
|
5

86

7

||

21

| |
| ||

1 3

||

79 1

29

أوبئة
جيوفيزيائية
غري تكنولوجية ومن صنع اإلنسان

11 3

|

|

8

|

17

| |
15
|

8

21 3

|

5

|

8

|

|

|

6

14

17

|

|

11

|

|

21

23

27

غري ذلك

مالحظات :تستند فئات الدول الهشة إىل قامئة الدول الهشة لعام  2016الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ( ،)OECDومؤرش الضعف البيئي مستمد من حزمة املؤرشات املتضمنة يف مؤرش  INFORMلعام  2018فيام
يتعلق بافتقار البلد إىل القدرة عىل املواجهة والتعرض للكوارث الطبيعية .ويف هذا الصدد ُأعدت قامئة من  27بلد (يرجى
االطالع عىل املالحظات بشأن البيانات ملعرفة املزيد من التفاصيل) .ويركز تحليل البلدان الضعيفة بيئياً والبلدان الهشة عىل
البلدان التسعني ( )90التي أطلقت من أجلها نداءات طوارئ أو عمليات صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث ،كام
يشمل املكتب اإلقليمي يف أفريقيا العمليات املتعلقة بأزمة الغذاء ومكافحة فريوس اإليبوال (الجارية منذ عام  )2014نظراً ألن
جميع البلدان املشمولة بالتغطية اعتُربت هشة استناداً إىل قامئة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام .2016
املصدر :املبادرات اإلمنائية ،منصة  GOالتابعة لالتحاد الدويل ،وقامئة الدول الهشة لعام 2016
الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( ،)OECDومؤرش  INFORMلعام 2018

188

تطور الكوارث ورؤية االتحاد الدويل

وخالل عام  ،2017كانت هناك  179عملية جارية لالستجابة العاجلة ،ممولة دولياً ،تهدف إىل مساعدة
 79.1مليون شخص عرب  93بلدا .12وكان أكرث من  )43( %46من البلدان الثالثة والتسعني ( )93املشمولة
بتغطية  179عملية هدفاً لعدد من النداءات يتجاوز متوسط عدد عمليات النداءات/عمليات الطوارئ خالل
العقد السابق ،كام اع ُترب أكرث من نصفهم ( )%55.6بلداناً هشة ( 45بلداً) ،وضعيفة بيئياً (23بلداً) أو كليهام
( 20بلداً).13
وقد استأثرت الفيضانات واألعاصري بنسبة  %40من عمليات االتحاد الدويل ،بينام استأثرت األوبئة وحركات
السكان بنسبة  %30أخرى .وكام لوحظ بالفعل ،فقد كانت الغالبية العظمي ممن اس ُتهدفوا باملساعدة ()%79
ممن ترضروا من األوبئة ،حيث تركز العدد األكرب منهم يف أفريقيا إىل حد بعيد .بيد أن الحركات السكانية
قد استأثرت بأكرب نسبة ( )%24من امليزانيات التشغيلية ،تليها حاالت الطوارئ املعقدة ()%22؛ وتندرج هذه
الكوارث باإلضافة إىل انعدام األمن الغذايئ واالضطرابات املدنية ضمن الكوارث غري التكنولوجية التي من صنع
اإلنسان ،حيث استأثرت بنسبة  %50من ميزانيات العمليات الجارية مجتمعة.
وكام سبق بيانه بالفعل ،فقد شهد عام  2017إطالق  179عملية تضمنت  117منها  19ندا ًء للطوارئ و 94عملية
لصندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث و 4نداءات عىل نطاق الحركة .وقد تركزت نسبة  %25من هذه
العمليات ويناظرها  %70من امليزانية البالغة  11.2مليون فرنك سويرسي ( 11.3مليون دوالر أمرييك )14عىل
دعم الناس يف عرشة بلدان فقط .وقد ُأنفق ما يقرب من ثلث ميزانيات الطوارئ السنوية مجتمعة (ما يقل
قلي ًال عن  36مليون فرنك سويرسي  36.3 /مليون دوالر أمرييك) من أجل دعم عمليات يف بنغالديش املتعلقة
بالنازحني واملجتمعات املضيفة يف مقاطعة كوكس بازار نتيجة لرتحال أعداد كبرية من السكان؛ واإلعصار مورا
واالنهياالت األرضية (التي أثرت يف بعض الناس يف كوكس بازار ذاتهم)؛ والفيضانات.
ووفقاً ألحدث البيانات ،فبحلول نهاية الربع األول من عام  ،2018سجلت قاعدة بيانات حاالت الطوارئ
( )EM-DATبالفعل  65كارثة طبيعية أثرت يف  1.4مليون شخص وأحدثت أرضاراً تقدر تكلفتها مببلغ
 5مليارات دوالرات أمريكية .وكان االتحاد الدويل يحاول بالفعل مساعدة  19.9مليون شخص ترضروا من
 53من الكوارث الجارية التي وقع  21منها خالل األشهر الثالثة األوىل من العام.

12

13

14

تم تنسيق العمليات عىل مستوى  98مركزاً تشغيلياً خالل عام  .2017ومن بني  90بلداً كان لكل منها نداء خاص بها ،تلقت
 30منها دع ًام إضافياً من خالل العمليات التي تنسقها املكاتب اإلقليمية التابعة لالتحاد الدويل يف أفريقيا واألمريكتني
وأوروبا ،واملجموعة القطرية ملنطقة الكاريبي ومجموعة سوفا القطرية .وقد توىل املكتبان اإلقليميان لألمريكتني وأوروبا
تغطية العمليات يف ثالثة بلدان أخرى (باراغواي وبوليفيا وكرواتيا) مل يكن لديها نداءاتها الخاصة .وعدد األشخاص املستهدف
حصولهم عىل املساعدة هو مجموع العدد املستهدف لكل عملية .وقد يكون هناك بعض االزدواج يف إحصاء العدد نتيجة
الستهداف خطط مختلفة لألشخاص ذاتهم ،إال أنه يجري بذل جهود إلدراج الكيفية التي ُيحيص بها االتحاد الدويل عدد
األشخاص :يرجى االطالع عىل االتحاد الدويل (2018ج).
يصنف مؤرش  INFORMإلدارة املخاطر البلدان يف مناطق متعددة بنا ًء عىل مخاطر الكوارث والنزاعات .ويستخدم هذا
التقرير مزيجاً من مؤرشات  IFORMاملعلومات املتعلقة بافتقار البلد إىل القدرة عىل املواجهة والتعرض للكوارث الطبيعية.
وتستويف البلدان التي تُعترب ضعيفة بيئياً ك ًال من املعيارين التاليني )1 :درجة افتقارها إىل القدرة عىل املواجهة متوسطة أو
مرتفعة أو مرتفعة جداً؛  )2درجة تعرضها لخطر الكوارث الطبيعية مرتفعة أو مرتفعة جداً .وفيام يتعلق مبؤرش عام ،2018
فعند تفسريه بالبلد الذي يسجل ما ال يقل عن  4.7يف كال املعيارين ،نحصل عىل قامئة تضم  27بلداً (مؤرش ،INFORM
 .)2017يرجى الرجوع إىل املنهجية لالطالع عىل القامئة الكاملة للبلدان ومعرفة املزيد من التفاصيل.
أسعار رصف العمالت املستخدمة هنا ويف املقطع التايل اعتباراً من  9أغسطس  2018مأخوذة من املوقع اإللكرتوين .xe.com
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الشكل  ٢١-7ملحة عن عمليات االتحاد الدويل الجارية حتى نهاية مارس 2018

٥٣
ً

١٩,٩

٥٠

عملية جارية ممولة دوليا ،بدأ تنفيذ  21منها يف بلداً شملتها التغطية ،منها  11بلداً تلقت
أكرث من نداء أو تخصيص من صندوق الطوارئ
األشهر الثالثة األوىل من العام ،وكان منها
لإلغاثة يف حاالت الكوارث
 3عمليات جارية ملدة  3سنوات أو أكرث

أكرب العمليات املمولة دولياً

املسببات الرئيسية
الفيضانات

 13عملية ملواجهة
الفيضاناتُ ،أطلق ما يقرب
من نصفها يف األشهر الثالثة
األوىل من عام 2018؛ بينام
ال تزال هناك عملية واحدة
جارية منذ عام 2016

سورية

حالة طوارئ معقدة ،ال تزال
جارية منذ عام 2012

ترحال السكان

 11ترحال السكان ،بدأت
خمسة منها يف عام 2018
(بوروندي وتشاد وكولومبيا
وجمهورية الكونغو
الدميقراطية وكينيا وأوغندا)

تركيا

ترحال السكان (سورية)،
جارية منذ عام 2012

األعاصري

 8عمليات ملواجهة األعاصري ،سرياليون
منها  6عمليات جارية منذ
عام 2017
نيبال

األوبئة

 5عمليات ملكافحة األوبئة،
ُأطلق اثنتان منها يف عام
( 2018اإلنفلونزا يف جمهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية،
وحمى السا يف نيجرييا)

الجفاف

 4عمليات ملواجهة الجفاف ،اليونان
إثيوبيا ( )2015وكينيا
( )2016والصومال ()2016
وأوروغواي ()2018

مليون شخص
استهدفتهم برامج املساعدة

األشخاص املستهدفون بربامج املساعدة
غري تكنولوجية  %41.6ممن استهدفتهم
برامج املساعدة يف بداية عام
ومن صنع
 2018كانوا ممن ترضروا
اإلنسان
باالضطرابات املدنية وترحال
السكان وحاالت الطوارئ
املعقدة وانعدام األمن
الغذايئ...
أوبئة

عملية مكافحة اإليبوال ،جارية الطقس
منذ عام 2014

عملية الزلزال ،جارية منذ
عام 2015

جيوفيزيائية

 %41.5 ...استهدفتهم برامج
مكافحة األوبئة التي متثل
نسبة  %11.7من امليزانية يف
بداية السنة
 %12.6 ...استهدفتهم برامج
تتعلق بأحداث هيدرولوجية
أو جوية أو مناخية (فيضانات
وأعاصري وجفاف) متثل %15.8
من امليزانية يف بداية السنة...
 %4.3 ...استهدفتهم برامج
تتعلق بأحداث جيوفيزيائية
مثل الزالزل والرباكني

ترحال السكان (قادم أساساً
من سورية والعراق) ،جارية
منذ عام 2015

مالحظات :عدد األشخاص املستهدفني باملساعدة هو مجموع األشخاص املستهدفني عند إضافة مجموع كل عملية.
املصدر :منصة  GOالتابعة لالتحاد الدويل
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استنتاجات
خالل العقود القليلة املاضية ،كانت الفيضانات والعواصف هي النوع الرئييس من الكوارث الطبيعية يف جميع
أنحاء العامل عىل الرغم من أن أكرث املترضرين كانوا نتيجة ألحداث الجفاف ودرجات الحرارة/الربودة القصوى.
ومن الناحية الجغرافية ،فقد شهدت آسيا معظم الكوارث وأشد املترضرين.
وكان لهذه األرقام صداها ،إىل حد ما ،يف النداءات وعمليات النرش الدولية من قبل االتحاد الدويل ،حيث
كان أكرث من نصف العمليات يف إطار االستجابة ألحداث متعلقة بالطقس ،وكانت الفيضانات هي السبب
األكرث شيوعاً .ومع ذلك ،فقد أوىل االتحاد الدويل تركيزاً خاصاً من أجل أفريقيا وعىل التصدي لتفيش األوبئة
بتغطية أكرب عدد من الناس هناك بأنشطة لرصد األوبئة ومكافحة انتشارها ،فض ًال عن تقديم الدعم املبارش
للمترضرين من األمراض .ولعله من غري املستغرب أن تتطابق نداءات االتحاد الدويل بشكل وثيق مع البلدان
التي تُع َترب هشة سياسياً أو بيئياً.
ويتعلق بعض من هذه النداءات بالكوارث الطبيعية التي تقع يف بيئات معقدة .غري أن االتحاد الدويل يعمل
به ّمة كبرية عىل تقديم الدعم املتوخى منه من أجل الجمعيات الوطنية لالستجابة للكوارث التي من صنع
اإلنسان ،ال سيام حركات السكان وكذلك حاالت الطوارئ املعقدة واالضطرابات املدنية أيضاً .وقد استهلكت
هذه األنواع من األزمات أكرث من نصف امليزانيات التشغيلية لالتحاد الدويل يف عام  2017كام مثلت ما يقرب
من نصف السكان املستهدفني حتى اآلن يف  .2018وتتصدر أفريقيا والرشق األوسط قامئة البلدان التي تعاين
من أنواع متعددة من األزمات يف آن واحد ،مع تر ّكز نسبة مرتفعة من االحتياجات يف عدد قليل من البلدان.

 2-7الثغرات يف البيانات وتطور البيانات
بينام توفر البيانات رؤى هامة حول الكوارث وعمليات االستجابة للكوارث ،فمن املهم أيضاً فهم حدود
البيانات .إذ إن البيانات يف حد ذاتها قد أضحت شاغ ًال رئيسياً يف مجال إدارة الكوارث والقطاع اإلنساين ككل.
وبالتايل ،فإن تطور كيفية جمع البيانات واستخدامها أضحى جانباً اساسياً من جوانب املشهد اإلنساين.

1-2-7

أوجه النقص
توفر البيانات ا ُلمق ّدمة يف األقسام السابقة بعض األرقام العامة عن الكوارث واألشخاص املترضرين منها،
استناداً بشكل رئييس إىل قاعدة بيانات حاالت الطوارئ (( )EM-DATمجموعة من البيانات املستمدة من
األمم املتحدة واملصادر الحكومية وغريها خضعت للتنسيق والتحقق من صحتها قبل إيداعها يف قاعدة
البيانات) ومنصة  GOالتابعة لالتحاد الدويل (التي تتضمن تفاصيل عمليات صندوق الطوارئ لإلغاثة يف
حاالت الكوارث ونداءات الطوارئ والنداءات التي تُطلق عىل نطاق الحركة) وقاعدة بيانات االتحاد الدويل
ونظام اإلفادة فيه (التي تعتمد عىل اإلبالغ الذايت من قبل الجمعيات الوطنية ،ومل تتكون لديها بيانات شاملة
سوى مؤخراً) .ولهذا التحليل العام حدوده بالطبع نظراً ألن املشاركني يف جمع البيانات األساسية وتنسيقها
واستخدامها إىل جانب اختيارها وعرضها يكونون غالباً من ذوي الدراية الكبرية .وميكن للقيود عىل البيانات
واملحاذير املرتبطة بها وتفسرياتها أن تكون كاشفة بشكل كبري عن الناس املعرضني لإلغفال.
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وتشمل حاالت اإلغفال عىل سبيل املثال ال الحرص:
−

−
−
−

2-2-7

األزمات التي تقع خارج نطاق التعاريف واملعلامت واملؤرشات («الرشوط املؤهلة للتسجيل يف قاعدة بيانات
حاالت الطوارئ ( :)EM-DATأن تتسبب يف مقتل عرشة أشخاص عىل األقل؛ وأن تُلحق رضراً مبا ال يقل
عن  100شخص؛ وأن تتسبب يف إعالن الدولة املترضرة عن حالة الطوارئ؛ وأن تتسبب يف طلب املساعدة
الدولية») (يرجى االطالع عىل املالحظات بشأن البيانات)؛
الناس غري ا ُملدرجني يف املؤرشات ،إما لنقص البيانات وإما وقوعهم خارج حدود املنهجية  -عىل سبيل املثال،
يستبعد تصنيف البلدان الضعيفة بيئياً املستخدم يف الشكل  18-7بلداناً مثل الفلبني ،كام أن مؤرش INFORM
ال ُيدرج األوبئة حتى اآلن ضمن مؤرشات الكوارث الطبيعية (مارين-فريير وآخرون.15)2017 ،
الناس الذين قد تكون حياتهم ومصادر رزقهم قد ُأضريت أو ُدمرت بسبب األوبئة والكوارث األخرى ممن رمبا
مل ُيدرجوا يف حرص األرضار (يرجى االطالع عىل املنهجية)؛
الناس الذين ال يظهرون يف اإلحصاءات الوطنية األساسية ألنهم غري مسجلني بسبب القيود املفروضة عىل
القدرات املحلية لجمع البيانات أو الذين مل يتم التحقق منهم بسبب افرتاضات خاطئة ،عىل سبيل املثال
األشخاص شديدي الفقر يف البلدان متوسطة الدخل.

تحديات تجميع البيانات واستخدامها عىل نحو أفضل

لقد شهدت السنوات القليلة املاضية اهتامماً متزايداً بقضايا البيانات و«ثغرات البيانات» ،بحيث أصبح الكثري
منها يخضع للتمحيص اآلن أو يرد يف جداول أعامل املنظامت اإلنسانية واإلمنائية والعمليات واالتفاقات
العاملية .وغالباً ما يكون ذلك يف سياق عمليات صنع القرار وتصميم املشاريع والربامج املبتكرة والتمويل
والرصد والتقييم واألدلة .وتشمل مثل هذه التحديات ما ييل:

−

مزيج الفقر ،وغياب أو عدم اكتامل البيانات اإلدارية أو بيانات التعداد أو األرس املعيشية عىل بعض املستويات
الوطنية واملحلية؛

−

تفتت مجموعات البيانات وتعذر مقارنتها داخل الوزارات والوكاالت واملنظامت غري الحكومية وفيام بينها؛
ما يبدو من كرثة البيانات املتناقضة (قد تكون ضخمة أحياناً) مع افتقار الجهات املستجيبة إىل القدرة عىل
الحصول عليها و/أو معالجتها و/أو مقارنتها و/أو تحليلها و/أو استخدامها.

−

عىل سبيل املثال ،أصدر األمني العام لألمم املتحدة تقريره لعام  2017الخاص بالتعاون الدويل بشأن املساعدة
اإلنسانية يف الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية الذي سلط فيه الضوء عىل الحاجة إىل بيانات أفضل
عن هذه اآلثار ،ال سيام ما يتعلق باألرضار والخسائر( ،الجمعية العامة لألمم املتحدة .)2017 ،وفيام يتعلق
بهذه املسألة ،فبعد عدة سنوات من العمل الذي قام به مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث
( )UNISDRوالرشكاء وأكرث من  90حكومة عىل إنشاء قواعد بيانات وطنية لتسجيل الخسائر الناجمة عن
الكوارث ،فقد شهد شهر مارس عام  2018بداية الجهود التي تبذلها الدول األعضاء يف األمم املتحدة لجمع
15

تعمل منظمة الصحة العاملية ومجلس البحوث املشرتك عىل إدراج عنرص حاالت تفيش األمراض املعدية يف فئة الكوارث
الطبيعية ضمن حزمة مؤرش  .INFORMفذلك سيكمل املدخالت املتعلقة مبخاطر الكوارث الطبيعية بشأن الزالزل واملوجات
السونامية والفيضانات والعواصف العاتية واألعاصري املدارية .ويرجى االطالع عىل املنهجية ملعرفة املزيد من التفاصيل أو
زيارة املوقع اإللكرتوين ملؤرش .INFORM
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البيانات بشكل منهجي عن الخسائر اليومية ا ُملتكبدة نتيجة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان ،فض ًال
عن الكوارث البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ،وإطالق إطار سينداي كأداة للمراقبة (ميزوتوري .)2018 ،ومع
ذلك ،فال يزال هذا األمر يف مرحلة مبكرة جداً.
كام سلط تقرير األمني العام لألمم املتحدة الضوء عىل عمل املبادرات األخرى التي تستخدم البيانات
والتكنولوجيا لتعزيز فهم مخاطر الكوارث وأثارها والتصدي لها ،مبا يف ذلك مؤرش  ،INFORMومركز
البيانات اإلنسانية وخرائط الفئات ا ُملغفل عنها (الجمعية العامة لألمم املتحدة 2017 ،أ) .وإىل جانب العمل
عىل تحسني الجمع املنهجي للبيانات ومعايرتها واستخدامها ،ميكن تسخري مختلف األدوات والتكنولوجيات
والنهوج ،مبا يف ذلك التحليل الرقمي ومراقبة األرض واالستشعار عن بعد والتعلم اآليل وحشد املصادر
الجامعية ( )crowd sourcingأي االستعانة بالجامهري للحصول عىل البيانات واملعلومات ،وذلك لبناء صورة
أوضح عن مخاطر الكوارث التي ال تفتأ تتزايد رسعة وكثافة.
اإلطار 2-7

ا�ستخدام العاملني يف القطاع الإن�ساين للبيانات والتكنولوجيا
تبادل البيانات وربطها :حالة الإع�صار �إيناو ()Enawo
يواجه مديرو املعلومات حتديات كبرية يف العمل على اجلمع بني البيانات املتعلقة باالحتياجات الإن�سانية
و�أن�شطة اال�ستجابة والتوفيق بينها والتحقق منها وتبادلها يف ال�ساعات والأيام الأوىل من وقوع حالة الطوارئ،
وكثري ًا ما يكون ذلك تكرار ًا للجهود و�إ�ضاعة لكثري من الوقت على ح�ساب حتليل البيانات وا�ستك�شاف الر�ؤى.
وهناك معيار للبيانات املفتوحة ا�سمه لغة تبادل البيانات الإن�سانية ( )HXLلتمكني الربجميات من التحقق
من �صحة البيانات وتنقيتها ودجمها وحتليلها مبزيد من ال�سهولة .ويدار هذا الربنامج �إىل جانب منرب تبادل
البيانات الإن�سانية ( ،)HDXوهو منرب مفتوح يدار من جانب مركز البيانات الإن�سانية .16وي�ستخدم االحتاد
الدويل وجمعيات وطنية عديدة ،مبا يف ذلك ال�صليب الأحمر امللغ�شي وال�صليب الأحمر الربيطاين ،لغة تبادل
البيانات الإن�سانية ،ال �سيما باالقرتان بالر�سوم البيانية ال�سريعة ،ومنرب تبادل البيانات الإن�سانية ك�أداة
مفتوحة للتمكن من عر�ض البيانات يف �شكل ب�صري (جون�سون.)2016 ،
وبعد �إع�صار �إيناو الذي �ضرب مدغ�شقر يف �شهر مار�س ،كانت هناك حاجة �إىل �أربع جمموعات من املعلومات
الأ�سا�سية من �أجل دعم اتخاذ القرارات الت�شغيلية :خرائط لتو�ضيح (اجلهة املعنية ،ما تفعله ،و�أين)،
ومناذج جمع البيانات ،وتقارير عن الأو�ضاع وخرائط تقييم/ح�صر االحتياجات .وقد عمل وفد االحتاد
الدويل لإدارة املعلومات مع فريق اال�ستجابة لدى ال�صليب الأحمر امللغ�شي على جمع البيانات با�ستخدام
مزيج من تطبيق �إك�سل ونظام املعلومات اجلغرافية ( )QGISوالنظام العاملي لتحديد املوقع ( .)GPSوبعد
ذلك ،ا�ستخدم الفريق لغة تبادل البيانات الإن�سانية ومنرب تبادل البيانات الإن�سانية ،والر�سوم البيانية
ال�سريعة لعر�ض البيانات بطريقة ب�صرية (مركز البيانات الإن�سانية .)n.d. ،وذلك لتحديد �أن�سب الأدوات
واملنتجات التي ت�سمح بجمع البيانات وحتليلها وتبادلها مع اجلهات امل�ستجيبة الأولية مبزيد من ال�سال�سة
وال�سرعة .مما يتيح �سرعة اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة .وقد ا�ستعان فريق ال�صليب الأحمر امللغ�شي
باملهارات املكت�سبة خالل هذه اال�ستجابة يف وقت الحق من العام ذاته من �أجل مكافحة الطاعون.

برنامج الت�أهب املجتمعي ملكافحة الأوبئة
16

يركز مركز البيانات اإلنسانية عىل زيادة استخدام البيانات وتعزيز تأثريها يف القطاع اإلنساين .ويديره مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف إطار «خطة العمل اإلنساين» .وينصب تركيزه عىل  4مجاالت )1 :خدمات البيانات )2 ،محو األمية
املعلوماتية )3 ،سياسة البيانات )4 ،االنخراط يف الشبكة .ويقدم هذا املركز الدعم ملجموعة من األنشطة التي تتضمن اإلدارة
املبارشة ملنرب تبادل البيانات اإلنسانية ولغة تبادل البيانات اإلنسانية (يرجى االطالع عىل مركز البيانات اإلنسانية ()).n.d
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يتزايد ا�ستخدام املنظمات الإن�سانية والإمنائية لو�سائل اال�ست�شعار واال�ستعانة باجلماهري للح�صول على
البيانات واملعلومات ،مثل نظم مراقبة الأوبئة التي ين�شرها االحتاد الدويل من خالل برنامج الت�أهب املجتمعي
ملكافحة الأوبئة يف �أفريقيا وجنوب �شرق �آ�سيا (يرجى االطالع �أي�ضاً على الإيكونومي�ست .)2018 ،وبد�أ
اختبار الربنامج يف  11بلد ًا ،و�سوف يعمل ال�صليب الأحمر الأمريكي واالحتاد الدويل وجمعيات وطنية
م�شاركة يف الربنامج مع الأطراف املعنية على امل�ستوى القطري من �أجل حتديد جمموعات البيانات الأ�سا�سية
ال�ضرورية يف حاالت الكوارث �أو حاالت الطوارئ ال�صحية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن توافر معلومات حديثة عن
�شبكة الطرق والبنية الأ�سا�سية ال�صحية والأمناط املناخية ومعدالت الإ�صابة بالأمرا�ض والكثافة ال�سكانية
و�أمناط ال�سلوك ال�صحي كلها �أمور لها �أهميتها للت�صدي لتف�شي الأوبئة .و�سوف يعمل فريق ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر على حتديد مواقع هذه املعلومات والتحقق من �صحتها ون�شرها ب�إذن من مالكيها .و�سوف
ي�ستعني هذا الربنامج بخريطة الفئات املُغفل عنها ل�ضمان وجود املجتمعات املحلية «على اخلريطة» .فهذه
اجلهود �ست�ساعد على حت�سني «جاهزية البيانات» من �أجل التخطيط والتنفيذ والر�صد والإبالغ خالل عمليات
اال�ستجابة حلاالت الكوارث.

حامية البيانات
بينام لدى مختلف الوكاالت اإلنسانية سياسات وإرشادات تتعلق بحامية البيانات ،وبينام تُعد االستثامرات
يف البيانات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من العوامل التمكينية للمعلومات الالزمة لالستجابة لحاالت
الكوارث ،فإن الجهود املبذولة من أجل عمليات التأهب واالستجابة يف النظام الجديد متثل تحدياً كبرياً .وقد
دخلت الالئحة العامة لحامية البيانات األوروبية ( )GDPRحيز النفاذ يف شهر مايو  ،2018مام يدفع إىل
إعادة التفكري ملياً يف النهج املتبع من أجل جمع وتخزين البيانات الشخصية (باركر .)2018 ،وعالوة عىل ذلك،
فلم تعد االعتبارات مقترصة فقط عىل حامية البيانات وأمنها .إال أن هناك من يرى أنه ال يزال يتعني تحسني
األحكام املتعلقة بالحق يف املعلومات ،وحاميتها من الرضر ،وبوكاالت البيانات وتصحيح البيانات وتنقيتها
(غرينوود وآخرون .)2017 ،وبتصنيفها وفقاً للبحث املعنون «الئحة اإلشارة» ،فإن هذه الحقوق جاءت نتاج
دراسة استمرت لستة أشهر أعدها برنامج اإلشارة املتعلق باألمن البرشي والتكنولوجيا يف مبادرة هارفارد
اإلنسانية ،وهي تتطلب االستثامر ،ليس مجرد االستثامر املايل ملرة واحدة يف أدوات وتقنية و«ابتكارات»
فحسب ،بل يف وضع املعايري وإبرام الرشاكات وإيجاد طرق عمل مختلفة أيضاً (غرينوود وآخرون.)2017 ،

“

لقد بلغ حجم البيانات الذي تتيحه تكنولوجيا املعلومات
الحديثة اليوم درجة يصعب معها بصورة متزايدة جمع
البيانات وتجهيزها داخل حدود الدول واألطر الزمنية ،وصار
باإلمكان اآلن جمع البيانات عن بعد من فئات سكانية دون
درايتها ،ونقلها إىل جميع أنحاء العامل يف لحظة .ومبجرد جمعها
ونقلها تصبح البيانات أبدية .وتجدر اإلشارة إىل أن املواثيق
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القانونية القامئة والتفسريات الحالية لها ال تستجيب دامئاً
لتحديات القرن الحادي والعرشين  
املصدر:

”

THE SIGNAL CODE: A HUMAN RIGHTS APPROACH
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3-2-7

االستنتاجات
ينبغي أن تكون البيانات أساساً حاس ًام لصنع القرار يف مجال االستجابة اإلنسانية .لكن يجب أيضاً توخي الحذر
بشكل كبري يف ضوء االفرتاضات العديدة والثغرات التي ال تظهرها األرقام ،أولها هو تصور ما ينبغي تنسيقه،
ما هي الكارثة وما هو نوع التأثري الذي ينبغي تقييمه ،وثانيها ،ما هي الشواغل التي مل تجسدها حتى التعاريف،
وذلك لألسباب العديدة التي ورد رشحها يف الفصول السابقة .كام ميكن أن ترض البيانات الناس الذين ُيستهدف
مساعدتهم إذا مل تكن وسائل جمعها وتخزينها وتحليلها حريصة ومتطورة بالقدر الكايف.
وملراعاة كل من الفرص واملحاذير ،من الرضوري أن تُسهل البيانات العمل اإلنساين بدالً من أن تكون مصدر
تركيزه .يبدأ العمل اإلنساين بفهم حقوق املترضرين من الكوارث ويحمي نفسه من احتامل تجريده من
إنسانيته( .حيث تصبح البيانات والتقنيات الجديدة أولوية وليس عام ًال مساعداً) .وينبغي االستثامر يف املعايري
املشرتكة ومحو األمية الرقمية والتعامل الرقمي كعنارص أساسية للعمل اإلنساين وليس كنفقات عامة آنية.
وأخرياً ،فمن الرضوري تحسني استخدام القطاع اإلنساين ملا لديه من بيانات وليس انتظار اكتاملها قبل الرشوع
يف العمل ،فليس كل يشء معلوم .ويستلزم األمر تحسني استخدام التكنولوجيات الجديدة والبيانات املستمدة
من مصادر مختلفة والجمع فيام بينها .ويشمل ذلك ،عىل وجه الخصوص ،البيانات الصادرة عن املواطنني
والبيانات الخاصة باحتياجات املجتمع املحيل وتصوراته وقدراته.

 3-7ما وراء األرقام :رؤى االتحاد الدويل
بشأن االتجاهات الحديثة يف إدارة الكوارث
عىل الرغم من األهمية الكبرية للبيانات ،وحدودها أيضاً ،فإنها ال تعطي كل املعلومات عن كيفية تطور إدارة
الكوارث .ويتوىل هذا القسم دراسة التقدم ا ُملحرز عىل ثالثة محاور من محاور عمل االتحاد الدويل يف مجال
إدارة الكوارث:
−

التدابري املبكرة بشأن الكوارث املتصلة باملناخ ومكافحة األوبئة؛

−

إحراز تقدم عىل محور «توطني» املعونة اإلنسانية؛

−

إحراز تقدم بشأن عمل الصليب األحمر والهالل األحمر املتعلق بقانون الكوارث.
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التدابري املبكرة بشأن األوبئة والكوارث املتعلقة باملناخ
التمويل القائم عىل التوقعات
كام لوحظ بالفعل ،فإن أحد عوامل زيادة عدد عمليات االتحاد الدويل خالل السنوات العرش املاضية هو زيادة
األزمات املتصلة باملناخ وتأثريها 17.وبالتايل ،فقد كانت أعىل أولوية لربامج االتحاد الدويل هي العمل بشكل
استباقي عىل الحد من املخاطر والتكيف مع تغري املناخ ،بهدف معالجة أسباب الضعف ،وتعزيز القدرة عىل
18
الصمود والتوقع والتأهب.
وقد اعرتف املجتمع الدويل منذ وقت طويل بأهمية نهج التأهب .19وخضعت مسألة رضورة اتخاذ التدابري
املبكرة من أجل الحد من تأثري الكوارث للبحث بالتفصيل .20وقد حفزت خطة اإلنذار املبكر والتدابري
املبكرة االستثامرات يف خدمات املناخ وخدمات األرصاد الجوية-الهيدرولوجية ،ومعلومات التوقعات الجوية
وبروتوكوالت االتصاالت يف جميع انحاء العامل .21فعىل سبيل املثال ،رفع البنك الدويل سقف استثامراته يف
املشاريع الجوية الهيدرولوجية الوطنية من  25مرشوعاً بقيمة إجاملية قدرها  270مليون دوالر أمرييك يف
عام  2010إىل  67مرشوعاً بقيمة إجاملية قدرها  870مليون دوالر أمرييك يف عام ( 2017املرفق العاملي للحد
من الكوارث والتعايف منها ( )GFDRRوآخرون.)2018 ،
بيد أن استثامرات املجتمع اإلنساين يف جانب اإلنذار املبكر من املعادلة مل تسفر دامئاً عن اتخاذ التدابري
املبكرة بالرسعة الكافية .فعىل سبيل املثال ،قبل أشهر من أزمة انعدام األمن الغذايئ املميتة التي أثرت يف أكرث
17
18

19
20

21

تسببت الحوادث املتعلقة بالطقس يف  %53.7من األزمات التي استجابت لها عمليات االتحاد الدويل عىل مدي السنوات
العرش املاضية .وكانت الفيضانات ،إىل حد كبري ،أكرب سبب منفرد ،حيث شكلت  %32.6من جميع أسباب األزمات منذ
عام .2008
استثمر االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر يف عام  2017مبلغ  253.5مليون فرنك
سويرسي ( 254.9مليون دوالر أمرييك) يف مرشوعات الحد من مخاطر الكوارث ،وركزت أكرث من  ٪12من املساهامت
الطوعية عىل الحد من مخاطر الكوارث ،لتصل بذلك إىل  47.8مليون من الضعفاء .كام ُبذل قدر كبري من االستثامر يف
الحد من مخاطر الكوارث يف آسيا واملحيط الهادئ ( %37من متويل االتحاد الدويل يف مجال الحد من الكوارث) وأفريقيا
( .)%26وقد قامت  139جمعية وطنية بتنفيذ مشاريع للحد من الكوارث باستثامر بلغ معدل قيمته للفرد الواحد نحو
 5.3فرنكات سويرسية ( 5.3دوالرات أمريكية) .مالحظة :أسعار رصف العمالت اعتباراً من  9أغسطس  2018مأخوذة من
املوقع اإللكرتوين .xe.com
عىل سبيل املثال ،كان اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،الذي اعتُمد يف عام  ،2016أول اتفاق عاملي ملزم قانوناً يتضمن طموحاً
لبناء القدرة عىل الصمود أمام األزمات املتعلقة باملناخ .ويشدد كل من إطار عمل هيوغو وإطار سنداي للحد من مخاطر
الكوارث عىل أهمية التأهب والحد من املخاطر ،وكذلك العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة.
تدارس التقرير عن الكوارث يف العامل لعام  2016تحليل التكلفة مقابل املنفعة (جدوى التكلفة) لالستثامر يف الحد من
مخاطر الكوارث (االتحاد الدويل2016 ،ب ،ص )83والسلسلة املوجزة لدراسات االتحاد الدويل لعام  2015يف نيبال والفلبني
والسودان وفييت نام وبنغالديش وإثيوبيا وجورجيا وطاجيكستان وزامبيا وناميبيا ورواندا .وقد بحثت دراسة أحدث يف
 117دراسة حالة خالل الفرتة  ،2015 - 1996حيث فحصت مختلف أنواع الكوارث ونظرت يف تدابري الوقاية والتأهب
ونقل املخاطر :يرجى النظر يف تقرير هوجنبوش و نيومان ( :)2016حيث كانت النتائج الرئيسية هي )1 :التغريات يف
نسبة التكلفة إىل املنفعة عىل أساس عوامل مختلفة :مؤرش التنمية البرشية للبلد ،وطبيعة الكوارث ،وطبيعة التدابري
املتخذة (التأهب مقابل الوقاية)؛  )2كانت تدابري التأهب ،يف املتوسط ،أكرث كفاءة من تدابري الوقاية ،من حيث التكلفة؛
 )3وكانت فعالية التكلفة أعىل يف البلدان التي تنخفض فيها مؤرشات التنمية البرشية؛  )4خلصت التقييامت إىل أن
االستثامرات يف الحد من مخاطر الكوارث فيام يتعلق بأحداث الجفاف والفيضانات والكوارث الهيدرولوجية الجوية ف َّعالة
من حيث التكلفة؛  )5يف  102( ٪87من  )117من دراسات الحالة ،كانت نسبة التكلفة إىل املنفعة يف صف االستثامر يف
الحد من مخاطر الكوارث.
كان التقرير عن الكوارث يف العامل لعام  2009مخصصاً لإلنذار املبكر والعمل املبكر (االتحاد الدويل.)2009 ،
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من  13مليون إنسان يف القرن األفريقي يف عام ّ ،2011
دق املعنيون بالتوقعات ناقوس الخطر ،ولكن مل تكن
استجابة املانحني أو التدابري اإلنسانية عىل القدر الالزم حتى اتسع نطاق سوء التغذية بشكل كبري( .إنقاذ
الطفولة وأوكسفام.)2012 ،
وميكن توقع العديد من الكوارث املتصلة باملناخ قبل أن يقع تأثريها ،ما يتيح فسحة من الوقت التخاذ
التدابري خالل الفرتة بني توقع الكارثة ووقوعها .وبإدراك هذه الفرصة ،يصبح التمويل القائم عىل التوقعات
آلية للتمكني من الحصول عىل التمويل من أجل اتخاذ التدابري املبكرة والتأهب لالستجابة استناداً إىل توقعات
جوية محددة وتحليل محدد للمخاطر .وتجدر اإلشارة إىل أن االتحاد الدويل يتبنى هذا املفهوم يف عمله منذ
عام  2008بدعم من الحكومة األملانية ورشكاء آخرين .ومن العنارص الرئيسية للتمويل القائم عىل التوقعات
االتفاق املسبق عىل تخصيص املوارد إىل جانب املحفزات التي من شأنها أن تؤدي إىل اإلفراج عن التمويل.
وتحدد بروتوكوالت التدابري املبكرة أدوار ومسؤوليات جميع املشاركني يف تنفيذ هذه التدابري.
وبالتعاون مع الرشكاء ،هناك  19جمعية وطنية يف أفريقيا واألمريكتني وآسيا واملحيط الهادئ يف مراحل
مختلفة من تنفيذ مشاريع تجريبية تستند إىل التمويل القائم عىل التوقعات .22فبتطبيق منهجية التمويل
القائم عىل التوقعات ،أدت التوقعات إىل اتخاذ تدابري مبكرة ناجحة من جانب الجمعيات الوطنية يف كل من
بريو وتوغو وأوغندا وبنغالديش ومنغوليا .ولتوسيع نطاق هذا النهج االستباقي ،فقد أنشأ االتحاد الدويل مؤخراً
23
آلية متويل جديدة ،هي التدابري القامئة عىل التوقعات من قبل صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث
لتمكني الجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر من الحصول عىل متويل ميكن توقعه من أجل
وجه هذا التمويل إىل األنشطة التي تتحدد بشكل مسبق يف بروتوكوالت
اتخاذ التدابري املبكرة .وسوف ُي َّ
التدابري املبكرة ،بحيث تكون محفزات اإلفراج عنه هي التوقعات العلمية بوقوع الكوارث استناداً إىل بيانات
ومالحظات بشأن الكوارث الجوية-الهيدرولوجية.
وتجدر اإلشارة إىل أن تطوير وتجريب نهج للتمويل القائم عىل التوقعات ليس انفراداً يقوم به االتحاد الدويل،
فثمة رشكاء آخرون مثل برنامج الغذاء العاملي ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) وشبكة ستارت يقومون أيضاً
باستكشاف وتنفيذ نهوج تستند إىل مبادئ مامثلة .وتجتذب نهوج التمويل القائم عىل التوقعات وتدابري
مبكرة استباقية مامثلة يتبعها رشكاء آخرون مزيداً من الدعم ،ال سيام أنها ميكن أن تكون حلقة وصل بني
التنمية البرشية ومتويل االستجابة للكوارث املناخية وضامن تحسني التأهب من أجل تغري املخاطر املناخية
عرب الجداول الزمنية.
بيد أن العمل مع مفهوم االحتامالت وتوقع اآلثار الوخيمة ال يتحقق دامئاً حتى بعد اإلفراج عن التمويل،
كام شوهد يف بعض حاالت تنفيذ التمويل القائم عىل التوقعات ،مثلام هو الحال يف بريو وأوغندا .ومع
صم ٌم بحيث تكون كفة الفوائد املحتملة ملنع الكوارث أو التأهب
ذلك فإن التمويل القائم عىل التوقعات ُم َّ
ملواجهتها أرجح من مخاطرة اتخاذ تدبري دون طائل ،ومبرور الوقت تكون العواقب السلبية لعدم اتخاذ تدابري
مبكرة أكرب من اتخاذ تدبري دون طائل يف بعض األحيان (كوهالن دي برييز وآخرون.)2014 ،
22
23

إكوادور وبريو وتوغو وزامبيا وزمبابوي وموزامبيق والنيجر وإثيوبيا والسودان وكينيا ومالوي وأوغندا ومنغوليا وبنغالديش
ونيبال والفلبني وفييت نام وإندونيسيا وجزر سليامن وتنزانيا وهايتي.
انظر صندوق التمويل القائم عىل التوقعات.
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اإلطار 3-7

تطبيق التمويل القائم على التوقعات يف بنغالدي�ش
كما توقع خرباء الأر�صاد اجلوية ،فقد ت�سبب هطول �أمطار غزيرة يف نهاية �شهر يوليو عام  2017يف حدوث
في�ضانات جارفة يف املناطق الواقعة مبحاذاة نهر براهمابوترا يف بنغالدي�ش .وا�ضطر كثري من النا�س �إىل
اللوذ بالفرار وترك كل �شيء خلفهم ،وقد ت�ضررت املنازل ب�شدة ،و ُد ّمرت متعلقات الأ�سر الفقرية يف املناطق
املت�ضررة ،ومع ذلك ،كانت العواقب يف �أربعة جمتمعات حملية �أقل دمار ًا مما كانت عليه يف في�ضانات مماثلة يف
املا�ضي� .إذ قبل خم�سة �أيام من بلوغ الفي�ضان ذروته ،بد�أت بالفعل جمعية الهالل الأحمر البنغالدي�شي بدعم
من ال�صليب الأحمر الأملاين باتخاذ تدبري مبكر تلقى ال�سكان مبوجبه ر�سائل �إنذار مبكر و ُوزّعت نقود على
 1.039من الأ�سر املعي�شية ال�ضعيفة ،ما �أتاح لهم �شراء ما يحتاجون �إليه للنجاة والو�صول �إىل بر الأمان دون
اال�ضطرار لال�ستدانة �أو لبيع ملمتلكاتهم.
وكان هذا التدخل الناجح ممكناً نظر ًا لإتاحة املوارد املالية يف �إطار التمويل القائم على التوقعات قبل وقوع
الكارثة .ويف حالة بنغالدي�ش ،قام فريق التمويل القائم على التوقعات ،امل�ؤلف من جمعية الهالل الأحمر
البنغالدي�شي وال�صليب الأحمر الأملاين ومركز املناخ التابع لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر باال�شرتاك مع خدمات
الأر�صاد اجلوية-الهيدرولوجية ،بو�ضع حدود (عتبات) متوقعة للفي�ضانات يف مناطق حمددة م�سبقاً .وتبع ذلك
�إجراء تقييمات م�ستفي�ضة يف املجتمعات املحلية ف�ض ًال عن حتليل الأحداث املتطرفة املا�ضية والتوقعات املتاحة.
ومبجرد حتديد الآثار الإن�سانية الرئي�سية على ال�سكان ملثل هذه الظواهر اجلوية املتطرفة ،من خالل املناق�شات
يف املجتمعات املحلية وكذلك اال�ستق�صاءات والدرا�سات والبيانات التاريخية ،حدد فريق التمويل القائم على
التوقعات تلك التدابري املبكرة التي رئي �أنها الأن�سب للتخفيف من هذه الآثار يف تلك املجتمعات املحلية.
وقد �أظهر تقييم لت�أثري اختبار التمويل القائم على التوقعات يف بنغالدي�ش �أن عدد الأ�شخا�ص الذين ا�ضطروا
لال�ستدانة �أو فقدوا ما�شيتهم خالل الفي�ضانات يف املجتمعات املحلية التي ح�صلت على متويل قائم على
التوقعات كان �أقل بكثري مما كان عليه يف املناطق املجاورة .وبالتايل فقد تعافى ه�ؤالء النا�س ب�سرعة �أكرب
بكثري ،و�سيكونون دون �شك �أكرث قدرة على ال�صمود �أمام كوارث مماثلة يف امل�ستقبل.

وعىل الرغم من إحراز تقدم جيد ،فال يزال هناك شوط بعيد يتعني قطعه حتى يرتسخ نهج استباقي مثل
التمويل القائم عىل التوقعات كعرف جديد (ويلكنسون وآخرون .)2018 ،وينبغي للمزيد من الحكومات
تنفيذ هذا النهج يف أطرها وخططها وقوانينها الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث .وينبغي للمزيد من املانحني
إتاحة التمويل املرن القائم عىل محفزات بدء اإلفراج عنه ،عىل الرغم من احتامل عدم وقوع الحدث املتوقع.
وينبغي انخراط املزيد من الوكاالت يف مخطط التمويل القائم عىل التوقعات عىل نطاق واسع.
التدابري املبكرة ملكافحة األوبئة
كان تفيش اإليبوال يف عامي  2014و 2015وتسببه يف وفاة أكرث  11.000شخص يف ثالثة بلدان مبثابة دعوة
إليقاظ قطاع العمل اإلنساين الدويل .وقد أوضحت هذه التجربة بجالء أن رسعة اتخاذ التدبري رضورية لتفادي
الخسائر الكبرية يف الحياة ،سواء يف الكشف عن هذه األمراض أو العمل عىل احتوائها ومنع انتشارها.
وقد ازداد الرتكيز عىل مستوى السياسات عىل األمن الصحي والتأهب ملواجهة األوبئة وظل كأولوية قصوى،
مبا يف ذلك تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عىل املستوى الوطني .وخالل جمعية الصحة العاملية عام ،2018
ُأعلن عن إنشاء املجلس العاملي لرصد التأهب ،بهدف رصد حالة التأهب الصحي يف حاالت الطوارئ واإلبالغ
عنها (منظمة الصحة العاملية2018 ،أ).
والسؤال الرئييس هو :هل هناك أي تغيري يف التأهب املحيل ويف رسعه االستجابة من قبل القطاع اإلنساين.
ويشري اإلطار  4-7إىل أن هناك بوادر مشجعة.
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اإلطار 4-7

مقارنة بني �أحداث تف�شي احلمى النزفية يف �أعوام  2014و 2017و2018
�أُعلن عن ت�شخي�ص �أول حالة �إ�صابة بالإيبوال يف غينيا يوم  14مار�س عام  .2014و�أعلنت احلكومة الغينية
تف�شي الوباء بعد ذلك بثمانية �أيام� ،أي يف يوم  22مار�س  .2014بينما �أ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية
تقريرها الأول يف هذا ال�ش�أن يف اليوم التايل حيث �أفادت عن وقوع  49حالة �إ�صابة تويف منهم  29م�صاباً يف
غينيا .وقد �أطلق االحتاد الدويل نداءه بعد � 5أيام ،غري �أن تدفق الأموال كان بطيئاً� ،إذ مل تتجاوز ن�سبة تغطية
هذا النداء  %14بعد مرور ما يقرب من �شهر على �إطالقه .ويف يوم � 8أغ�سط�س � ،2014أعلنت منظمة ال�صحة
العاملية «حالة طوارئ �صحة عامة مثرية للقلق الدويل» .وبحلول �شهر �سبتمرب من العام ذاته كان لل�صليب
الأحمر عمليات ن�شطة يف  11بلد ًا و�أكرث من  3.500متطوع م�شارك يف اال�ستجابة ي�ستهدفون �أكرث من 35
مليون �شخ�ص بربامج تثقيف وتوعية .ومل تعلن ليبرييا خلوها من الإيبوال �إال يف �شهر يناير  ،2016وتبعتها
�سرياليون يف مايو ثم غينيا يف يونيو � – 2016أي بعد مرور عامني ون�صف العام منذ اكت�شاف �أول حالة �إ�صابة،
وانتهت هذه املوجة لتف�شي الإيبوال بعد �أن �أ�صابت � 28.600شخ�ص وح�صدت �أرواح � 11.325شخ�صاً.

ماربورغ يف �أوغندا�( 2017 ،ستة �أ�سابيع)
بد�أ تف�شي الإ�صابة بفريو�س حمى ماربورغ يف �شهر �أكتوبر  2017يف قرية نائية تقع على احلدود بني كينيا
و�أوغندا .ومل مي�ض على الت�شخي�ص �سوى � 24ساعة �إال وجرى ن�شر الدعم الدويل مع ا�ستجابة �سريعة من
حكومتي �أوغندا وكينيا وجهات اال�ستجابة املحلية ،مبا يف ذلك جمعية ال�صليب الأحمر الأوغندي وجمعية
ال�صليب الأحمر الكيني ،وجهات اال�ستجابة الدولية ،مبا يف ذلك منظمة ال�صحة العاملية ويوني�سف ومنظمة
�أطباء بال حدود .24وقد �أمكن احتواء املر�ض (على الرغم من تف�شيه بالقرب من احلدود الدولية) بثالث
حاالت وفاة (حالتان م�ؤكدتان وحالة حمتملة) و�ست �إ�صابات فقط .وقام العاملون ال�صحيون باملتابعة عرب
ات�صاالت وثيقة مع املر�ضي يف �أوغندا وكينيا للت�أكد من عدم �إ�صابتهم باملر�ض .ويف  8دي�سمرب � ،2017أي بعد
مرور � 6أ�سابيع تقريباً على بدء تف�شي املر�ض� ،أعلنت وزارة ال�صحة الأوغندية حتكمها يف تف�شي املر�ض.
وكنوع خمتلف من احلمى النزفية ،تنت�شر حمى ماربورغ النزفية ب�سرعة �أبط�أ من انت�شار الإيبوال ،من امللفت
�أن نالحظ �أن اال�ستجابة كانت �أ�سرع بكثري.

الإيبوال يف املقاطعة اال�ستوائية من جمهورية الكونغو الدميقراطية عام � 12( 2018أ�سبوعاً)
يف يوم  3مايو عام � ،2018أخطرت ال�سلطات ال�صحية يف املقاطعة اال�ستوائية بجمهورية الكونغو الدميقراطية
ال�سلطات املخت�صة بتوقع حدوث حاالت �إ�صابة بفريو�س الإيبوال .وث ُبت تف�شي الوباء يف يوم  8مايو ،وعندها،
بد�أت وزارة ال�صحة يف ا�ستقطاب ال�شركاء ،و�سرعان ما بد�أت املختربات املتنقلة العمل بكامل طاقتها يف �أماكن
الإ�صابة الرئي�سية .وبعد فرتة وجيزة ،ت�أكدت �إ�صابة � 21شخ�صاً بالإيبوال .وبعد ثالثة �أيام �أخرى ( 19مايو)
تلقت كين�شا�سا �أكرث من  7.000جرعة لقاح .وبحلول يوم  24مايو� ،أي بعد مرور  16يوماً على ت�شخي�ص
التف�شي ،جرى حت�صني �أكرث من � 150شخ�صاً .وا�ستقر عدد احلاالت خالل  35يوماً من ت�شخي�ص �أول حالة
بح�صيلة وفيات بلغت  28حالة وت�أكيد �إ�صابة  38حالة �أخرى بينما كانت هناك  14حالة حمتملة .ويف يوم 24
يوليو عام � ،2018أعلنت كل من منظمة ال�صحة العاملية ووزارة ال�صحة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
24

فيام يتعلق بالنشاط املشرتك للتصدي لتفيش الوباء ،قادت السلطات الصحية يف أوغندا وكينيا عمليات االستجابة بدعم من
منظمة الصحة العاملية والشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها التابعة
للواليات املتحدة والشبكة األفريقية لعلم األوبئة امليداين واليونيسف ومنظمة أطباء بال حدود واالتحاد الدويل واللجنة الدولية
للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر األوغندي ومركز تنسيق آلية الحامية املدنية واالستجابة يف حاالت الطوارئ التابع
للمفوضية األوروبية ومعهد برنارد نوخت لطب املناطق الحارة وجامعة ماربورغ-أملانيا واتحاد املختربات األوروبية املتنقلة
التابع لالتحاد األورويب والتحالف من أجل العمل الطبي الدويل ومعهد بحوث الفريوسات يف أوغندا ،والقدرة الرسيرية املتنقلة
املشرتكة للتدخل ملواجهة األمراض الناشئة ومعهد األمراض املعدية التابع لجامعة ماكرييري وجمعية الصليب األحمر الكيني
ومعهد البحوث الطبية يف كينيا (انظر منظمة الصحة العاملية2017 ،أ).
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عن تف�شي الوباء ر�سمياً� ،أي بعد مرور  42يوماً (ما يعادل �ضعف فرتة ح�ضانة الفريو�س) على ت�أكد النتيجة
ال�سلبية لفح�ص عينتي دم لأحدث م�صابي الإيبوال .وقد بلغ جمموع ح�صيلة الوفيات � 33شخ�صاً.
و ُيظهر ال�شكل التخطيطي التايل ا�ستجابة �أكرث جدية و�سرعة .فالقطاع الإن�ساين يعمل على تغيري اجلداول
الزمنية برفع م�ستوى اال�ستجابات لتدارك �أوائل حاالت الإ�صابة والرتكيز على ا�ستجابات �صغرية و�سريعة
لو�أد تف�شي املر�ض ب�سرعة يف مهده� ،إذا كان ذلك ممكناً .ومن الوا�ضح �أن هذا النهج ناجح ويعطي مزيد ًا من
الأمل يف �أن يكون �أف�ضل قدرة على احتواء حاالت التف�شي يف امل�ستقبل.

جمهورية الكونغو الدميقراطية2018 ،
بارنايب لوما ،رئيس املتطوعني يف الصليب
األحمر لجمهورية الكونغو الدميقراطية ،يدير
فريقا من املتطوعني الذي يضطلعون بالدفن
اآلمن الذي يصون الكرامة يف املجتمع املحيل
حول امباداكا .واضطلع الصليب األحمر
بالدور الرائد يف الجانب األسايس من العملية
املتمثل يف الدفن اآلمن الذي يصون الكرامة،
بناء عىل طلب وزارة الصحة.
©  ⁄ Trenchard / Tommyاالتحاد الدويل
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الشكل  22-7مقارنة بني أوقات اإلصابة واالستجابة بني تفيش اإليبوال عام  2016يف غرب أفريقيا وعام 2018
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
2015/4/22
تحسني مشاركة املجتمعات
املحلية يف كل من غينيا
وسرياليون

2016/5/29
منظمة الصحة العاملية
تعلن انتهاء تفيش
الوباء

2015/6/17
إقامة نقاط تفتيش
صحية يف املناطق
الغربية من غينيا
2015/8/1
املرحلة الثالثة من
استجابة منظمة الصحة
العاملية :توقف انتقال
فريوس اإليبوال
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مالحظات :يرجى االطالع عىل الصفحة التالية ملعرفة املزيد من التفاصيل عن تفيش فريوس اإليبوال ومكافحته يف املقاطعة االستوائية من جمهورية
الكونغو الدميقراطية.
املصادر :تقارير الحالة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ( ،)2016-2014وعدد الحاالت وفقاً ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها التابعة للواليات املتحدة ()2016 – 2014
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 omparison of Ebola caseload and response times between the 2016 West Africa
C
Ebola outbreak and the 2018 DRC Equateur outbreak

2014/12/21
تشغيل أرسة عالجية عىل النحو
التايل 250 :يف غينيا و 650يف
ليبرييا و 833يف سرياليون
2014/12/22
منظمة الصحة العامة ترفع
مستوى تفيش الوباء إىل
أزمة من املستوى الثالث
2015/1/21
أصبح هناك  27مخترباً
تستطيع تأكيد الحاالت

2014/11/9
 131فريقاً
ف َّعا ًال اجتازوا
التدريب عىل
الدفن بطريقة
آمنة وكرمية

2014/6/21
2014/11/5
تشغيل  60رسيراً
إصدار منظمة أطباء
بال حدود لبيان صحفي
يف مراكز الرعاية
تدعو فيه إىل تقديم
املجتمعية
املساعدة
2014/7/24
منظمة الصحة العامة ترفع
مستوى تفيش الوباء إىل
أزمة من املستوى الثالث

2014/11/18
أفاد االتحاد الدويل
عن دفن  556ضحية
بطريقة آمنة وكرمية

2014/3/14
تشخيص وزارة الصحة الغينية
ألول حالة إصابة
2014/3/18
منظمة أطباء بال حدود
ترسل أول فرقها إىل غينيا

2014/8/1
املرحلة األوىل من استجابة
منظمة الصحة العاملية:
التعجيل برفع مستوى االستجابة

2014/11/23 2015/1/4
أصبح لدى جميع  221فريقاً ف َّعا ًال
البلدان الثالثة الناقلة اجتازوا التدريب
عىل الدفن
بشدة للمرض القدرة بطريقة آمنة
عىل عزل جميع الحاالت
املبلغ عنها 2014/11/24
منظمة الصحة
العاملية تحشد 162
2015/3/25
مليون دوالر أمرييك
تستعد السلطات
الوطنية يف املناطق
2014/11/26
التي يرتاجع فيها انتقال
تشغيل  1188رسيراً
املرض لوقف تشغيل
يف مراكز عالج
املرافق الفائضة
اإليبوال

Fig. 1.4

2014/3/22
حكومة غينيا تعلن
تفيش املرض
2014/3/23
إصدار تقرير منظمة
الصحة العاملية عن مرض
فريوس اإليبوال

2014/8/8
اإلعالن عن تفيش اإليبوال يف
غرب أفريقيا كمصدر مثري
للقلق يف مجال الصحة العامة
يف جميع أنحاء العامل
2014/9/30
 3500متطوع تابع
للصليب األحمر يف
عمليات استجابة يف
 11بلداً

30,000

2014/3/28
إطالق االتحاد
الدويل عملية
صندوق الطوارئ
لإلغاثة يف حاالت
الكوارث

22,500

15,000

2014/12/1
متوسط عدد املخالطني الجدد
لكل حالة 17 :يف غينيا و 22يف
ليبرييا و 6يف سرياليون

7,500

2014/12/3
تشغيل  517رسيراً عالجياً
يف  12مركزاً لعالج اإليبوال
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حلة الثانية من استجابة منظمة الصحة
ية :زيادة القدرة عىل اكتشاف الحاالت
وتتبع املخالطني واملشاركة املجتمعية
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الشكل  23-7االستجابة لتفيش اإليبوال يف املقاطعة االستوائية من جمهورية الكونغو الدميقراطية عام 2018
2018/5/30
نرش  164خبرياً
من منظمة الصحة
العاملية؛ وحشد
 1.55مليون دوالر
أمرييك لدعم
2018/6/8
نرش  256خبرياً عمليات التأهب
من منظمة الصحة
العاملية

2018/6/24
إعالن انتهاء تفيش
فريوس اإليبوال
رسمياً

2018/5/16
مخترب متنقل يعمل
بكامل طاقته يف
املناطق املصابة
2018/5/19
وصول >7500
جرعة من اللقاح
إىل كينشاسا

٢٠١٨/5/9
نرش خرباء من
وزاره الصحة
ومنظمة أطباء
بال حدود
2018/5/10
وزارة الصحة
تحشد
الرشكاء

2018/5/21
نرش  110خرباء
من منظمة
الصحة العاملية

2018/6/12
خروج آخر حالة إصابة
مؤكدة عىل قيد الحياة
من مركز عالج اإليبوال

2018/5/8
إعالن موجة
جديدة لتفيش
اإليبوال

40

30

2018/5/24
تحصني
 154شخصاً

2018/6/15
إجراء حوار مجتمعي
حول االستجابة مع
 37من القادة املحليني؛
وتحصني  2920شخصاً
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حاالت الوفاة بسبب اإليبوال (تراكمية)
مالحظات :يتعلق الشكل  23-7بتفيش اإليبوال يف املقاطعة االستوائية من جمهورية الكونغو
الدميقراطية خالل عام  2018فقط ،وال يتعلق مبوجة التفيش الثانية التي وقعت بشكل منفصل
يف مقاطعة كيفو التي ال تزال مستمرة حتى وقت إعداد هذا التقرير.
املصدر :منظمة الصحة العاملية 2018ب

203

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وهناك عوامل مختلفة رضورية لنجاح االستجابة يف القضاء عىل املرض قبل متكنه من االنتشار؛ أولها وجود
تجربة فيام يتعلق بالتشخيص واالستجابة لدى املجتمعات املحلية التي يتفىش فيها املرض .عىل سبيل املثال،
يف حالة تفيش حمى ماربورغ النزفية يف عام  ،2017كان املوقع معروفاً كموقع إصابة رئييس بالحمى النزفية،
وكان لدى أوغندا تجربة يف تشخيص وإدارة تفيش فريويس اإليبوال وماربورغ .وكان لشبكة املراقبة املجتمعية
القوية وكذلك العالقة الجيدة بني الجهات املستجيبة يف امليدان ووزارة الصحة أهمية بحيث ُأخذ األمر بجدية
مبجرد أن أثري التنبيه.

“

إذا كان تفيش الوباء أمراً ال مفر منه ،فيمكن
الوقاية منه يف معظم الحاالت بالتصدي له مبكراً.
كام ميكن إنقاذ األرواح واالقتصادات بتقديم املال
والدعم يف الوقت املناسب  

”

مرفق البنك الدويل لتمويل حاالت الطوارئ الوبائية
وللتمكن من االستجابة برسعة وفعالية ،كان يتعني أن يكون التمويل رسيعاً ،ولذلك فقد قام عدد من املنظامت،
مبا يف ذلك االتحاد الدويل ،بالتمويل املسبق لعمليات االستجابة ألزمة تفيش فريوس ماربورغ .فبينام ال يوجد
متويل قائم عىل التوقعات ألزمات تفيش األوبئة عىل عكس الفيضانات ،إال أنه نهج جدير باستكشافه .فقد
يعطي معنى خاصاً لبعض األمراض كالكولريا حيث ميكن التعرف عىل العوامل التي يرجح أن تؤدي إىل تفيش
الوباء رمبا قبل تشخيص أوىل حاالت اإلصابة .وقد استجابت منظمة الصحة العاملية واليونيسف ومنظمة أطباء
بال حدود برسعة بتقديم متويل من جانبهم (األمر الذي يتطلب بالفعل جمع تربعات غري مخصصة) ،مبا يف
ذلك االستجابة لتفيش اإليبوال مؤخراً .وقد أنشأ البنك الدويل مؤخراً مرفق البنك الدويل لتمويل حاالت الطوارئ
الوبائية الذي استخدم ألول مرة خالل تفيش اإليبوال يف شهر مايو  2018يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
(فاينانشال تاميز ،).n.d ،واألمل معقود عىل أن يسهل ذلك أيضاً االستجابة مبزيد من الرسعة يف حاالت تفيش
األوبئة يف املستقبل (البنك الدويل.)2017 ،

2-3-7

االعرتاف بالجهات الفاعلة املحلية قو ًال ال فع ًال
ركز التقرير عن الكوارث يف العامل لعام  2015عىل الجهات الفاعلة املحلية كمدخل إىل االستجابة اإلنسانية
بفعالية .وقد ُأطلقت يف العام ذاته مبادرة «ميثاق من أجل التغيري» ( 25)Charter4Changeكالتزام من جانب
بعض املنظامت الدولية غري الحكومية .ويتزايد اعرتاف القطاع اإلنساين الدويل ،منذ ذلك الحني ،بالدور الهام
25

تصف مبادرة  Charter4Changeنفسها «كمبادرة تقودها منظامت غري حكومية وطنية ودولية من أجل تنفيذ تغيريات
عملية يف طريقة عمل النظام اإلنساين للتمكني من زيادة مستوى القيادة املحلية لعمليات االستجابة».
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الذي تؤديه الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية عىل وجه الخصوص بسبب مشاركتهم الكبرية خالل املشاورات
التحضريية الخاصة بالقمة العاملية للعمل اإلنساين وااللتزامات التي قطعتها بعض كربيات الجهات الفاعلة
اإلنسانية من مانحني ووكاالت من أجل مبادرة الصفقة الكربى يف عام  ،2016التي التزم املو ّقعون عليها،
تحت عنوان «املزيد من الدعم والتمويل للجهات املستجيبة املحلية والوطنية» بجعل العمل اإلنساين القائم
عىل املبادئ محلياً قدر اإلمكان ودولياً حسب االقتضاء ،مع مواصلة االعرتاف بالدور الحيوي للجهات الفاعلة
الدولية ،ال سيام يف حاالت النزاع املسلح .وقد جرى التعهد بالتزامات يف مجاالت التمويل وتنمية القدرات
والرشاكة والتنسيق.
وقد ُأحرز بعض التقدم الضئيل منذ ذلك الحني ،26ولكن ال يزال هناك الكثري من التحديات املنهجية أمام زيادة
االستثامر يف التدابري اإلنسانية الف َّعالة املستدامة القامئة عىل املبادئ.
اإلطار 5-7

العمل املحلي بعيد ًا عن الأ�ضواء
�سلطت جتربة االحتاد الدويل ال�ضوء على العمل الهام الذي تقوم به جهات فاعلة حملية ووطنية بعيد ًا عن
الأ�ضواء عرب جمموعة من البلدان التي يتباين ت�صنيفها وفقاً مل�ؤ�شر التنمية الب�شرية .وقد غطت ا�ستجابة
عمليات االحتاد الدويل الدولية خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية � 1.107أزمات ،وخالل الربع الأول من 2018
كان هناك  53عملية جارية ممولة دولياً تغطي  50بلد ًا وت�ستهدف م�ساعدة �أكرث من  19مليون �شخ�ص .ويف
الوقت ذاته ،يتزايد �سنوياً عدد الكوارث التي ت�ستجيب لها كل جمعية وطنية يف بلدها دون �أي م�ساعدة دولية.
على �سبيل املثال ،خالل الفرتة من يوليو � 2016إىل يونيو  ،2017ا�ستجاب ال�صليب الأحمر الأمريكي من �أجل
 260كارثة وا�سعة النطاق يف  45والية واثنني من الأرا�ضي التابعة للواليات املتحدة الأمريكية مبا يف ذلك
حرائق الغابات والعوا�صف والفي�ضانات (ال�صليب الأحمر الأمريكي.)2017 ،
كما ا�ستجاب ال�صليب الأحمر املك�سيكي لزلزال كبري واثنني من العوا�صف اال�ستوائية الرئي�سية يف عام ،2017
ف�ض ًال عن �إع�صار وفي�ضانات يف عام  .2016وفيما يتعلق بالزلزال ،قام ال�صليب الأحمر املك�سيكي بح�شد
 1.200من �أع�ضاء فريق البحث والإنقاذ ،و�أن�ش�أ  16مركز جتميع ين�ضوي حتت لوائها  31.000متطوع،
وقام بتوزيع � 4.507أطنان من مواد املعونة الإن�سانية على �أكرث من مليون �شخ�ص حمتاج .وكان هناك قدر
�ضئيل من الدعم الدويل املقدم �إىل عملية اال�ستجابة للزلزال (بع�ض الدعم املايل املبا�شر وكذلك املزيد من �أفراد
البحث والإنقاذ من جمعيات وطنية �أخرى لل�صليب الأحمر يف املنطقة) ولكن ُن ّفذت جميع مبادرات اال�ستجابة
الأخرى للكوارث دون �أي دعم دويل ر�سمي.
وباملثل ،فقد �شملت تغطية جمعية ال�صليب الأحمر الكيني يف عام � 2016أكرث من  3ماليني �شخ�ص ،مبا
فيها عملية اال�ستجابة لوباء الكولريا الذي تف�شى يف  30مقاطعة من مقاطعاتها ال�سبع والأربعني ،ووباء
ت�شيكونغونيا ،والفي�ضانات يف  4مقاطعات مبا فيها نريوبي ،وت�أثري النزاعات واالعتداءات على املجتمعات
املحلية يف  4مقاطعات ،وانهيار املباين ال�سكنية والتجارية .ولكن القليل من هذه الأزمات هو ما تداولته ن�شرات
الأخبار الدولية �أو �أدى �إىل �إطالق نداء من �أجل احل�صول على م�ساعدة دولية.
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الستعراض تنفيذ مبادرة الصفقة الكربى ،مبا يف ذلك التزامات الجهات املستجيبة املحلية والوطنية ،يرجى االطالع عىل
 Metcalfe-Houghوآخرون ( )2018واالتحاد الدويل  2017ب.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

حان الوقت لالعرتاف بالدور الحاسم للجهات الفاعلة املحلية والوطنية وتعزيزه
كثرياً ما يكون لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية قدرات وإسهامات كبرية .ومن األمثلة عىل ذلك
قيادة الهالل األحمر الرتيك التي تقدم املساعدة النقدية شهرياً إىل  1.3مليون الجئ مسجل (انظر اإلطار .)6-7
ويتدارس الهالل األحمر الرتيك اآلن الكيفية التي ميكن أن يدعم بها الجمعيات الوطنية األخرى من أجل رفع
مستوى برامجها املتعلقة بالتحويالت النقدية.

اإلطار �	6-7أكرب برنامج �إن�ساين للتحويالت النقدية يف العامل اليوم  -تركيا
ت�ست�ضيف تركيا عدد ًا من الالجئني �أكرب مما ي�ست�ضيفه �أي بلد �آخر .فهناك  3.3ماليني الجئ م�سجل يف تركيا
منهم  3.2ماليني �سوري ،ي�شكل الأطفال منهم ما يقل قلي ًال عن الن�صف ( ،)%46ويقيم �أكرث من  %90من ه�ؤالء
الالجئني خارج املخيمات.
وقد �أدت حكومة تركيا دور ًا حمورياً يف دعم �أزمة الالجئني� ،إذ �ساهمت ب�أكرث من  25مليار دوالر �أمريكي منذ
عام ( 2011رئا�سة �إدارة الكوارث والطوارئ ( .)2017 ،)AFADكما زاد التمويل الدويل لال�ستجابة من عام
لآخر بدء ًا من  80مليون دوالر �أمريكي يف عام  2012و�صو ًال �إىل  795مليون دوالر �أمريكي يف عام .2017
وقد �أ�صبح برنامج التحويالت النقدية من خالل الهالل الأحمر الرتكي جزء ًا من عمليات اال�ستجابة منذ عام
 ،2012وجزء ًا من برامج امل�ساعدة النقدية منذ عام .2015
ويف عام � ،2016أ�سفرت املفاو�ضات بني حكومة تركيا واملفو�ضية الأوروبية عن تخ�صي�ص اعتمادات مبوجب
خطة التنفيذ الإن�ساين بقيمة  348مليون يورو ( 403.5مليون دوالر �أمريكي) لإن�شاء �شبكة �أمان اجتماعي
يف حاالت الطوارئ ،ما يعد �أكرب برنامج للتحويالت النقدية يف العامل اليوم ،حيث يوفر م�ساعدة �شهرية
�أ�سا�سية لأكرث من مليون الجئ من خالل منح متعددة الأغرا�ض .وهو مبني على النظم القائمة التي تدعم
النظام احلكومي الرتكي للحماية االجتماعية للمواطنني .وقد جرى ت�صميمه بالتعاون مع احلكومة وتنفيذه
من خالل �شراكة بني برنامج الأغذية العاملي والهالل الأحمر الرتكي ووزارة �ش�ؤون الأ�سرة وال�سيا�سات
االجتماعية واملديرية العامة لإدارة الهجرة واملديرية العامة ل�ش�ؤون املواطنة وال�سكان ورئا�سة �إدارة
الكوارث والطوارئ ( .)AFADويجري �سداد النقود املقدمة من �شبكة الأمان االجتماعي يف حاالت الطوارئ
ومن برنامج التحويالت النقدية املخ�ص�صة للتعليم بوا�سطة بطاقة ال�صراف الآيل ( )ATM cardsاملعطى لها
ا�سم «بطاقة الهالل الأحمر الرتكي» ،من خالل اتفاق منف�صل مع بنك  Halkالذي تعاقد معه الهالل الأحمر
الرتكي.
وللهالل الأحمر الرتكي دور حموري يف تنفيذ املنح النقدية الأ�سا�سية وتقدميها يف �إطار هذا الربنامج ال�ضخم.
ويقر كل من برنامج الأغذية العاملي و�شركاء احلكومة بالدور الفريد للهالل الأحمر الرتكي ،حيث يف�ضلون
اال�ستثمار يف نظم وعمليات منظمة حملية يف �شكل اجلمعية الوطنية.

ومع ذلك ،فبينام تعرتف مبادرة الصفقة الكربى ضمنياً بالدور الهام للجهات الفاعلة املحلية ،فلم يكن هناك
اعرتاف رصيح منها بالقدرات القامئة وال بدعوة رسمية لهذا االعرتاف .وعىل النقيض من ذلك ،فإن التزامات
مبادرة ميثاق للتغيري ( )2015 ،Charter4Changeتعرتف بدور الجهات الفاعلة املحلية وبعملها ،وتسعي إىل
ضامن تعزيز هذا االعرتاف بدورها .وقد التزمت األطراف املوقعة عليها مبا ييل:
«تعزيز دور الرشكاء يف وسائل اإلعالم ولدى الجمهور .ففي أي رسائل إىل وسائط اإلعالم الدولية والوطنية وإىل
الجمهور ،سنعزز دور الجهات الفاعلة املحلية ونعرتف بالعمل الذي تضطلع به ،وندرجهم كمتحدثني عندما
تسمح بذلك االعتبارات األمنية ،Charter4Change( ».االلتزام )8
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وبدون هذا االعرتاف ،فسيكون من املرجح أن تستمر الجهات الفاعلة املحلية يف الكفاح من أجل الحصول عىل
التمويل وغريه من أشكال الدعم لجهودها.
قيمة الرشاكة املحلية وتدبري املوارد محلياً
غالباً ما تكون املساعدة الدولية أكرث نجاحاً عندما تكون حافزاً أو مضاعفاً للحلول املحلية ،مبا يف ذلك الجمع
بني رشكاء متنوعني (من املجتمع املدين والحكومة الوطنية واملحلية والقطاع الخاص واألوساط األكادميية وغري
ذلك) ميكنهم تقاسم الخربات واملوارد املالية واملادية ،والوصول إىل الشبكات األخرى من أجل الحصول عىل
مزيد من الدعم .فعىل سبيل املثال ،شارك بنك كيه يس يب ومؤسسة سفاري كوم لالتصاالت والصليب األحمر
الكيني يف عام  2012يف حملة الكينيني من أجل كينيا (االتحاد الدويل 2017 ،ب) لجمع  10ماليني دوالر امرييك
يف كينيا لإلغاثة من أزمة الجفاف.
وليك تظل الشبكات اإلنسانية مالمئة وذات صلة ،فسيتعني عليها أن تكون قادرة عىل التوسط يف هذه األنواع من
الرشاكات يف مختلف أنحاء العامل .ويعتمد تحالف املليار من أجل الصمود بقيادة االتحاد الدويل واليونيسف
وبرنامج األغذية العاملي ومبادرة األمم املتحدة للربط بني األعامل ،عىل االستفادة من هذه الدروس والرؤى
للنهوض باالسرتاتيجية واملامرسة من أجل الرشاكة عىل نطاق الشبكة من خالل نهج العمل الجامعي والتأثري
من أجل بناء قدرة املجتمع املحيل عىل الصمود.
من الذي يتحمل املخاطرة؟
من امللحوظ غياب الحديث عن املخاطر وعن تقاسم املخاطر يف التزامات املعتمدة يف االتفاقات املوقعة
مؤخراً بشأن التوطني .وتشمل هذه املخاطر مخاطر أمنية متس املوظفني واملتطوعني العاملني لدى الجهات
الفاعلة املحلية ،ومخاطرة عدم تنفيذ الربنامج أو عدم تحقيق أهدافه ،واملخاطر املتعلقة باالحتيال والفساد
وغري ذلك من االنتهاكات للقوانني أو لقواعد السلوك من قبل العاملني يف منظمة معينة.
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الشكل  : 24-7فئات املخاطر

السمعة

اإلرضار بالصورة
والسمعة الذي ميكن أن
يؤثر بدوره يف الوصول
واألمن والتمويل
وما إىل ذلك

القانون/االمتثال

املعلومات

اخرتاق/تلف
البيانات

• القوانني واللوائح الدولية وقوانني
ولوائح الحكومات املانحة؛
• القوانني واللوائح لدى
الحكومات املضيفة؛
• قضايا املوظفني/املوارد
البرشية.

املوثوقية

األمن

الفساد/االحتيال/
الرسقة/االنحراف

العنف/ارتكاب جرائم
ضد العاملني أو رسقة
السلع أو إتالفها

التشغيل

عدم القدرة عىل
تحقيق األهداف بسبب:
• األمور املالية (مثل القيود التمويلية،
والتكاليف غري املسموح بها)؛
• الثغرات يف القدرات/الكفاءات؛
• القيود عىل الوصول؛
• إيقاع األذى عن
غري قصد.

السالمة

الحوادث/األمراض
التي تصيب
املوظفني

مالحظة :املوارد البرشية
املصدر :استناداً إىل  Stoddardوآخرون ( 2016أ)

لقد زاد املانحون والقطاع اإلنساين ككل من تركيزهم يف اآلونة األخرية عىل قضايا النزاهة .إذ إن درجة
تعقيد البيئات التشغيلية تجلب مخاطر متزايدة يف مجموعة من املجاالت املتنوعة ،إىل جانب التدفقات
التمويلية بكميات كبرية وزيادة رسعة التوسع يف نطاق االستجابة بينام الرقابة محدودة .ويف الوقت ذاته،
يف حني أنه من املتصور أن قطاع املعونة يتكون من «ذوي النوايا الحسنة» إال أنهم برش يف نهاية األمر،
مبا لديهم من حسنات وسيئات ،ونزعات إجرامية .وتلك تحديات تواجه جميع املنظامت ،الدولية منها
واملحلية ،وينبغي اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للحد من هذه املخاطر ،ولكن ال نتوقع أبداً أنه سيمكن
تخفيضها إىل الصفر.
ويعمل الكثري من الجهات الفاعلة الدولية عىل مجرد تثبيت املخاطر .إذ إنه من املفارقات التي نجدها
يف خطة التوطني أن املانحني الدوليني املوقعني عىل التزامات الصفقة الكربى املتعلقة بتوطني املعونة من
وكاالت حكومية دولية ووكاالت تابعة لألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر ،غالباً ما يتحفظون
إزاء تحمل أي مخاطر إضافية مرتبطة بالعمل مع رشكاء جدد .وعىل الرغم من التزام املانحني بزيادة
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مبالغ التمويل التي يوجهونها بشكل «مبارش قدر اإلمكان» إىل الجهات الفاعلة املحلية والوطنية .27فإن
الكثري منهم يؤيدون أن يواصل الوسطاء الدوليون تحمل املسؤولية الكاملة عن كيفية إنفاق األموال
واإلبالغ عنها.
يلزم توفري املوارد والوقت لوضع السياسات واإلجراءات واآلليات التي يريد املانحون أن يرونها مطبقة لدى
رشكائهم املعتادين من املنظامت اإلنسانية الدولية الكبرية .ودون استثامر يف القدرات ،سيظل العديد من
الجهات الفاعلة املحلية الصغرية تكافح من أجل املواكبة دون أن تُعترب مؤهلة يف أعني الجهات املانحة .فإذا
كان املجتمع الدويل جاداً بشأن التوطني واملساءلة ،فعليه تقديم استثامر ودعم حقيقيني للجهات الفاعلة
املحلية من أجل وضع السياسات واإلجراءات الالزمة وتنفيذها.

3-3-7

قواعد واضحة :تطورات قانون الكوارث
ميكن للقانون أن يؤدي دوراً أساسياً يف دورة إدارة مخاطر الكوارث بأكملها ،بدءاً من ضامن تطبيق التدابري
املالمئة للحد من املخاطر وقوانني التشييد وخطط استخدام األرايض؛ إىل تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة
للجهات الفاعلة املحلية؛ وضامن مراعاة وحامية حقوق وأدوار ومسؤوليات أشد الفئات ضعفاً.
وقد كشفت بحوث االتحاد الدويل واملشاورات التي أجراها مع الجهات املستجيبة واملسؤولني يف جميع أنحاء
العامل عن وجود عوائق ثابتة أمام فعالية العمليات ترجع إىل حد كبري إىل عدم وجود إجراءات أو لوائح وطنية
واضحة .ويشمل ذلك عقبات تنظيمية ال لزوم لها أمام املعونة الرسيعة (مثل التأخري يف التأشريات والجامرك
وحقوق هبوط الطائرات) وكذلك الصعوبات التي تواجهها السلطات الوطنية يف مامرسة دورها القيادي
والرقايب (عىل سبيل املثال ،عند فشل الجهات املستجيبة الدولية يف تنسيق املساعدة أو عند تقدميها مساعدة
رديئة املستوى) .وتكتيس أطر قانون الكوارث أهمية حاسمة يف معالجة مثل هذه املسائل ُوت ّكن السلطات
من تويل زمام األمور.
كام وافق شهر نوفمرب  2017مرور عرش سنوات عىل اعتامد الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف أثناء املؤمتر
الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر إلرشادات التسهيل املحيل للمساعدات الدولية لإلغاثة يف حاالت
الطوارئ واملساعدات األولية لإلنعاش وتنظيمها .وتقدم الجمعيات الوطنية يف جميع أنحاء العامل منذ ذلك
الحني الدعم لسلطاتها من أجل تنفيذ التوصيات ،ما أسفر عن سن قوانني ووضع إجراءات جديدة يف أكرث من
 30بلداً وإبرام ثالث معاهدات إقليمية وتقديم الدعم العميل يف عمليات ومتارين محاكاة.28
ويف حني يبدو أن هذا املستوى من التقدم يساير تنفيذ وثائق توجيهية دولية مامثلة ،إال أنه ال يزال هناك
عدد كبري من الدول التي مل تعتمد بعد قواعد شاملة إلدارة املساعدة الدولية يف حاالت الكوارث (االتحاد
الدويل 2015 ،ج) .وعالوة عىل ذلك ،فإن البحوث الحديثة تشري إىل أن املشاكل التنظيمية ال تزال تثقل
كاهل العمليات الدولية (املرجع ذاته) .وبينام يظل االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية ملتزمني ببذل الجهود
املستمرة لتعزيز التأهب التنظيمي يف هذا املجال ،فإنهم كثرياً ما يعززون اآلن أيضاً نهجاً أرسع وأقل ثق ًال من
27
28

يندرج ضمن التعاريف والفئات الحالية للتمويل «املبارش قدر اإلمكان» (عىل النحو الذي اتفقت عليه الدول املوقعة عىل
الصفقة الكربى) التمويل املبارش من الجهة املانحة إىل الجهة الفاعلة املحلية أو الوطنية ،عن طريق صندوق مجمع أو أحد
الوسطاء (يرجى االطالع عىل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.).n.d ،
لالطالع عىل أحدث املستجدات املتعلقة بصياغة واعتامد قوانني الكوارث الوطنية استناداً إىل اإلرشادات بشأن القانون الدويل
ملواجهة الكوارث وغريه من أدوات االتحاد الدويل ،يرجى االطالع عىل الخريطة التفاعلية لقانون الكوارث.
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الناحية السياسية ،مثل اإلرشادات واألدلة الوطنية وإجراءات التشغيل القياسية ،عىل الرغم من املخاطرة بأنها
قد تكون غري قادرة عىل تجاوز القوانني غري املتناسقة .وعالوة عىل ذلك ،فقد بدأت الحلول اإلقليمية والعابرة
للحدود تحقق نتائج واعدة كام يتضح من اإلطار .7-7
اإلطار 7-7

حت�سني الت�أهب عرب احلدود يف �أمريكا ال�شمالية
تتقا�سم املك�سيك والواليات املتحدة الأمريكية وكندا حدود ًا م�شرتكة و�أوجه �ضعف م�شرتكة �أمام جمموعة
متنوعة من الكوارث .ولهذه البلدان الثالثة جتربة كبرية يف الت�أهب للزالزل والأعا�صري والفي�ضانات
واحلرائق وغريها من الأحداث والت�صدي لها .ولكن ماذا عن وقوع حادث كارثي حقاً يف �أمريكا ال�شمالية
يفوق �إحدى قدراتهم على اال�ستجابة؟ وكيف ميكن لهذه الدول العمل معاً ك�إقليم على القيام با�ستجابة �سريعة
وف َّعالة؟
وكان هذا ال�س�ؤال حمورياً يف م�شروع قمة �أمريكا ال�شمالية لال�ستجابة الإن�سانية ،الذي نفذه ال�صليب الأحمر
الأمريكي يف �شراكة مع ال�صليب الأحمر الكندي وال�صليب الأحمر املك�سيكي ،ومب�شاركة مبا�شرة من حكومة
كل منهم .ويهدف هذا امل�شروع �إل حت�سني فعالية اال�ستجابة عرب احلدود للكوارث املروعة التي ُيحتمل
وقوعها يف �أمريكا ال�شمالية .وقد �أجريت عمليات م�سح وحتليل قانوين و�سيا�سي متعددة اجلن�سيات يف �إطار
هذا امل�شروع ،لتقييم بيئة العمل ال�سيا�سية والقانونية والدبلوما�سية داخل البلدان الثالثة وفيما بينها وحالة
اال�ستعداد احلالية يف املجاالت الرئي�سية املتعلقة باال�ستجابة للكوارث عرب احلدود ( Bookmillerو�آخرون،
 .)2017و�أ�سفر هذا البحث عن �إ�صدار بيان امل�شكلة التايل:
«هناك العديد من اجلهود املختلفة (القوانني ،وال�سلطات القانونية ،واملواثيق ،ومذكرات التفاهم ،وامل�شاريع)
املتعلقة بتعزيز الدعم عرب احلدود �أثناء الأزمات يف �أمريكا ال�شمالية .بيد �أن هناك حمدودية يف الفهم ال�شامل
لهذه اجلهود املختلفة مبا يتجاوز الكيانات املعنية مبا�شرة بتطويرها وحتديثها .ومن �ش�أن هذا النهج املنعزل
داخل هذه البلدان الثالثة وفيما بينها (كندا واملك�سيك والواليات املتحدة) �إىل جانب احلواجز البريوقراطية
�أن يعوق جهود اال�ستجابة ،ال �سيما �أثناء اال�ستجابة للكوارث املروعة عند احلاجة �إىل تدفق امل�ساعدة
الإن�سانية (املوظفون الفنيون واملعدات واللوازم) ب�سرعة من �أجل �إنقاذ احلياة واحلد من املعاناة».
وللبدء يف معاجلة هذه امل�س�ألةُ ،عقدت �سل�سلة من االجتماعات التح�ضريية على امل�ستوى القطري ملناق�شة
م�ستويات اال�ستجابة الت�شغيلية مع العاملني وخرباء ال�سيا�سات يف جمال اال�ستجابة للكوارث يف �أمريكا
ال�شمالية .و ُت ّوجت هذه احلوارات بقمة �أمريكا ال�شمالية لال�ستجابة الإن�سانية ،التي ُعقدت يف وا�شنطن
العا�صمة يف �شهر مار�س  .2018وتراوحت امل�سائل املطروحة على جدول الأعمال بني حتديد املتطلبات
الوطنية واملحفزات لقبول امل�ساعدة الدولية وبني �أف�ضل ال�سبل لت�سهيل حركة ال�سلع والأفراد عرب احلدود،
وكيفية �ضمان اتخاذ تدابري �صارمة للم�ساءلة.
وقد عززت هذه العملية التزام م�شرتك بني اجلهات الفاعلة الإقليمية .كما طرح على جدول الأعمال النظر
يف �إمكان التو�صل �إىل اتفاق تعاون �إقليمي ملزم قانوناً ،مع الت�شديد على قيمة التعاون الإقليمي يف حاالت
الكوارث ،وعلى وجود الأطر القانونية الالزمة لدعم ذلك.

ومع زيادة الجمعيات الوطنية ملستويات دعمها التقني من أجل إدارة مخاطر الكوارث ،فقد زادت باملثل
الطلبات للحصول عىل املزيد من املشورة الشاملة حول الكيفية التي ميكن بها للقانون معالجة إدارة مخاطر
الكوارث بكامل نطاقها عىل أفضل وجه .وخالل الفرتة من عام  2012إىل عام  ،2014أبرم االتحاد الدويل رشاكة
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتنفيذ واحدة من أكرب الدراسات املقارنة للقانون وللحد من مخاطر الكوارث،
وبحثت الدراسة أمر  31بلداً (االتحاد الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .)2014 ،وتوصلت إىل أنه يف
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كثري من الحاالت ،حتى يف أحدث القوانني التي اع ُتمدت مؤخراً ،مل يخض الرتكيز عىل مخاطر الكوارث بعمق
كبري يف التفاصيل ،وال تزال هناك ثغرات كبرية يف هذا الشأن ،ال سيام فيام يتعلق بكيفية معالجة الحد من
مخاطر الكوارث يف القوانني املتعلقة بالتخطيط العمراين واستخدام املياه والبيئة والتخطيط اإلمنايئ ويف وضوح
األدوار واملسؤوليات عىل النطاق الحكومي .واستناداً إىل هذه النتائج واملشاورات املكثفة ،وضع االتحاد الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ قامئة تحقق مرجعية خاصة بالقانون وبالحد من مخاطر الكوارث يف عام .2015
ومثة شاغل متزايد آخر يتعلق بقضايا الحامية يف الترشيعات الخاصة بالكوارث .فعىل سبيل املثال ،توصلت
دراسة أجراها االتحاد الدويل يف عام  2017حول القانون والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
يف حالة الكوارث (االتحاد الدويل 2017 ،أ) إىل عدم ورود ذكر للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي يف القوانني والسياسات املتعلقة بالكوارث ،وغياب التنسيق بني آليات الحامية املتعلقة بالعنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واملؤسسات املعنية بإدارة الكوارث ،وضعف التخطيط بشأن
«استمرارية األعامل» فيام يتعلق مبعالجة املخاطر املتزايدة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي عند إصابة أجهزة الرشطة واملحاكم وخدمات الدعم بأرضار الكوارث .وتشكل هذه املسائل وقضايا
حامية مامثلة موضوع مرشوع جديد قيد اإلعداد يتعلق بقامئة التحقق املرجعية لالتحاد الدويل.
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االستنتاجات
توضح البيانات املتاحة عن الكوارث أنه عىل الرغم من التقدم املحرز بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،فال تزال
املئات من الكوارث تحدث كل عام وتؤثر يف ماليني الناس .كام تبني البيانات أيضاً ضخامة تكاليف الخسائر
البرشية واالقتصادية بسبب الكوارث .ويف الوقت ذاته ،فإن البيانات تُخفي بعض الحقائق عن الكوارث
الصغرية التي ال تجتذب األنظار وال تستحوذ عىل االهتامم ،وعن املجتمعات املحلية الغائبة عن الخريطة،
واختالف تجارب املجتمعات املحلية املختلفة ،وأسباب اختالف هذه التجارب.
ومن الناحية التشغيلية ،فإن الجمعيات الوطنية تصل إىل مئات املاليني من املترضرين من الكوارث ،يف
األحداث الكبرية والصغرية ،ويف جميع أنحاء العامل .وباملثل ،فإن االتحاد الدويل يواصل من جانبه االنتشار يف
جميع أنحاء العامل ،ولكن يجب أن تعود نسبة كبرية من نداءاته وعمليات انتشاره إىل البلدان ذاتها بسبب
مزيج من التعقيد والهشاشة ومخاطر الكوارث التي طال أمدها .وال تزال الحاجة إىل تعزيز الجهود الرامية إىل
بناء قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود والحد من التعرض للمخاطر والحد منها أمراً ملحاً متاماً كام كان
الحال عندما أثارت الطبعة السابقة من هذا التقرير هذه املسألة يف عام .2016
ويف الوقت ذاته ،هناك أخبار جيدة للنرش (وأمثلة للمحاكاة) بشأن خطوات ملموسة نحو اتخاذ التدابري
املبكرة ،سواء فيام يتعلق بالكوارث الناجمة عن املناخ أو باألوبئة .ويحرز االتحاد الدويل ورشكاؤه تقدماً
ملموساً يف الوصول إىل الناس قبل فوات األوان .واملثل ،فإن الدعم الذي قدمته الجمعيات الوطنية لحكوماتها
طيلة عقد من الزمان بشأن قانون الكوارث أمثر عن تحديث القوانني والسياسات وفهم أكرب للطرق التي ميكن
بها للقوانني أن تحدث تغيرياً .ويف مجال توطني املعونة ،عىل النحو املبني يف طبعة عام  2015من هذا التقرير،
فقد اضطلع املانحون والوكاالت اإلنسانية بالتزامات هامة جداً ،غري أن التقدم ال يزال ُيحرز ببطء بالغ بشأن
تحويل هذه املواقف الجديدة إىل مزيد من التمويل واالحرتام والدعم.
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صنعاء ،اليمن2017 ،
نقطة توزيع املاء التابعة للهالل األحمر اليمني يف
مركز مدينة صنعاء .هناك نقص حاد يف املاء يف صنعاء
ويف سائر اليمن ،فاقم النزاع من حدته .ويقول محمد
الفقيه ،رئيس الربامج بالهالل األحمر اليمني« :إن
إمدادات املاء يف هذه املنطقة ويف مناطق عديدة أخرى
من مدينة صنعاء كادت تختفي يف ظل النزاع الدائر».
وأدت اإلمكانيات املحدودة للحصول عىل خدمات
الرعاية الصحية ،وانهيار شبكات توزيع املاء الصالح
للرشب و ُنظم الرصف الصحي ،إىل زيادة األمراض املائية
املنشأ مثل الكولريا.
©  ⁄ Maria Korkuncالصليب االحمر الرنويجي
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اكوادور ،جمهورية الكونغو
الدميقراطية٢٠١٨ ،
تعالج مريييل ميغوانغا ،وهي مختصة
بالعناية باألطفال يف املركز الطبي الجامعي
المباداكا ،مريضها البالغ من العمر ستة أشهر
وأمه رافيني .وقد تلقت مريييل مؤخرا تدريبا
عىل طريقة االستجابة بشكل أفضل لحاالت
اإلصابة املحتملة مبرض إيبوال .ووفر فريق
الصليب األحمر تدريبا متخصصا يف مجال
الوقاية من إيبوال ومكافحته ،وأنشأ غرفا
لفرز املرىض لفصل حاالت اإلصابة بإيبوال عن
الجمهور .وميثل العاملون املحليون يف الرعاية
الصحية عامال أساسيا يف مكافحة تفيش إيبوال
وغريه من األمراض.
©  ⁄ Corrie Butlerاالتحاد الدويل
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خامتة
يغفل

قطاع العمل اإلنساين أشخاصاً لديهم احتياجات إنسانية كبرية بطرق مختلفة .وإن كانت
الجامعات ا ُمله َملة ،وأسباب عدم االهتامم بها تتغري أحياناً ،هناك أساليب مشرتكة واضحة تؤ ّدي
إىل استبعادها.

وقد نظر التقرير عن الكوارث يف العامل لهذه السنة يف وضع األشخاص املتوارين عن األنظار الذين
ال تشملهم آليات الرصد الجامعي -وهم األشخاص املخفيون ،الذين ال يحملون أوراقاً حيث ال تظهر
أماكنهم ومشكالتهم يف الخرائط ويف قواعد بيانات الحكومات وقواعد البيانات اإلنسانية ،واألشخاص الذين
تخفى احتياجاتهم بشكل آخر عن االستجابة اإلنسانية .وبحث التقرير عن بعض األشخاص الذين يصعب
الوصول إليهم حتى حني يكون معلوماً أنهم من املحتاجني ،بسبب النزاعات وانعدام األمن أو البعد أو عدم
توفر البنية التحتية أو تدمريها عىل سبيل املثال .وسعى التقرير إىل تحديد بعض األشخاص املنسيني بسبب
اعتامد نُهج عامة يف إعداد الربامج حيث يختار العاملون اإلنسانيون أسهل الحلول ويقدمون املساعدات
بطريقة تُس ّهل عمل القطاع اإلنساين ولكن يتعذر فهمها أو الحصول عليها مادياً بسبب قيود مادية أو
ثقافية أو اجتامعية أو سياسية.

ونظر التقرير أيضاً يف مجاالت اإلقصاء األكرث تعمداً .وسعى إىل تسليط الضوء عىل األشخاص الذين ال مينحون
األولوية من حيث التمويل حني تكون املوارد محدودة ،وذلك بسبب غيابهم عن دائرة الضوء عىل مستوى
وسائط اإلعالم والجهات املانحة يف أحيان كثرية .وسواء تعلق األمر باملحادثات الجارية بشأن سد الفجوة
بني التنمية والعمل اإلنساين وإرساء السالم ،أو بإجراء تقييم تقليدي ومحدود لنطاق العمل اإلنساين ،هناك
األشخاص الذين ينظر إليهم عىل أنهم خارج نطاق املعونة .وهم األشخاص الذين ال ينظر إليهم باعتبارهم
مشكلة إنسانية حتى وإن كانت لهم احتياجات واضحة للغاية -لها أحياناً نفس مستوى ونفس حدة احتياجات
األشخاص الذين يعتربهم العاملون اإلنسانيون بالفعل جزءا من مهمتهم.
وقدم كل فصل مجموعة من التوصيات املفصلة التي يدعو االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر واضعوا السياسات والجهات الفاعلة اإلنسانية إىل اعتامدها .ويف هذا القسم ،نقرتح (نحن االتحاد
الدويل) بعض االستنتاجات والتوصيات العامة .ورغم أن العديد من التوصيات التي ترد يف جميع أجزاء هذا
التقرير تنطبق عىل االتحاد الدويل وأعضائه مثلام تنطبق عىل رشكائنا ،فإننا سنعرض هنا بعض التزاماتنا
بالعمل.
اعتامد الهدف :اتخاذ قرار عدم إغفال أحد
ميكن أن يكون االلتزام بأهداف التنمية املستدامة «بعدم إغفال أحد» هو دعوة للعمل الجامعي لتلبية
احتياجات جميع األشخاص املترضرين من األزمات ،بل إن مبادئنا التي يرتكز إليها العمل اإلنساين ،ال سيام
اإلنسانية وعدم التحيز ،أرست منذ فرتة طويلة مبدأً مشابهاً.
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ويف الواقع ،يتعلق العمل اإلنساين أساساً بالفرز -ويف ظل زيادة املخاطر والقيود العاملية عىل املوارد والحصول
عليها ،لن يكون بوسع اإلنسانيني أبداً القدرة عىل تلبية جميع االحتياجات الناجمة عن النزاعات والكوارث.
غري أنه بإمكانهم بل وينبغي لهم عدم االكتفاء بتغطية األشخاص األكرث بياناً للعيان الذين يسهل الوصول إليهم
ومساعدتهم وإدراجهم يف الربامج والذين يستجيبون متاما لنموذج العمل.
وبالتأكيد ،ال ينبغي استخدام املوارد والجهود دامئا ومن باب األولوية لخدمة «القلة ا ُملكلفة» من األشخاص
بينام يعاين كثريون آخرون بنفس الدرجة .ولكن ،قد يتعني أحياناً القيام بذلك ،وينبغي عىل األقل أن تجري
الخيارات مبزيد من الوعي والشفافية.
كام ينبغي أن يسعى العمل اإلنساين دوماً إىل منح األولوية ألكرث الناس احتياجاً ،أيا كانت تكلفة أو صعوبة
الوصول إليهم -غري أنه يصعب عىل القطاع القيام بذلك ،إذا كان يفتقر إىل الوعي ويتعمد الجهل أو ال
يتكيف مع الواقع .وكام ورد يف الفصل السادس «خارج نطاق املعونة» ،ينبغي أن يكون العاملون اإلنسانيون
أيضاً مستعدين ومنفتحني للعثور عىل األشخاص األكرث احتياجاً أينام كانوا ،حتى يف األزمات واملواقع غري
التقليدية.
إن لألفكار سلطة ،وإذا قبل قطاع العمل اإلنساين بارسه هدف عدم إغفال ،فسيؤدي ذلك إىل توليد مامرسات
جديدة تضاف إىل املامرسات املذكورة يف هذا التقرير ،مام سيعزز الرغبة يف التغيري .لذا ،فإن اعتامد هذا
الهدف عن وعي يشكل التوصية األوىل املوجهة إىل الجميع من يف قطاع العمل اإلنساين .غري أن النجاح
سيتوقف أيضاً عىل إجراء تحويالت منهجية ،سبق اقرتاح بعضها يف املناقشات السياسية الجارية ،ومل ُيطرح
بعضها اآلخر بعد .وكالهام مطروح للبحث مبزيد من التفصيل هنا.
اختيار الحوافز املناسبة
تتمثل الخطوة التالية يف تعزيز النوايا الطيبة بشأن عدم إغفال أحد عن طريق توفري الحوافز املناسبة .وتجدر
اإلشارة إىل أن العديد من األشخاص يرتكون جانبا لسبب هو أن قطع الشوط األخري للعثور عليهم ومساعدتهم
غالبا ما يكون أصعب وأكرث تكلفة وأكرث مخاطرة .فغالبا ما تُضمن التغطية اإلعالمية القصوى والتكلفة الدنيا
لكل شخص ،والهدوء السيايس بأكرب قدر لألشخاص القريبني من العواصم والبعيدين عن الفئات املحرومة.
وعىل النقيض ،ميكن أن يؤدي تجريم املساعدات ،كام يف القوانني الفضفاضة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وغسل
األموال أو مكافحة التهريب والعوائق البريوقراطية (بدرجة أدىن) أمام دخول أفراد اإلغاثة وإمدادات اإلغاثة
أو أمام متويل منظامت اإلغاثة املحلية ،إىل العدول عن تقديم املعونة فعال أثر.
ولتحويل هذه الحوافز املختلة ال بد من التزامات واستثامرات حقيقية من طرف الجهات الرئيسية الفاعلة يف
قطاع العمل اإلنساين ،إىل جانب إجراء تغيريات سياسية محددة.
لذا يويص االتحاد الدويل:

الجهات املانحة باآليت:
−

تحديد «مردودية األموال» يف ضوء هدف عدم إغفال أحد ،والبحث عن أكرث األساليب فعالية لتغطية األشخاص
األكرث احتياجاً-حتى وإن كانت مساعدتهم أكرث تكلفة.
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−

منح األولوية لألشخاص الذين يصعب الوصول إليهم وتحفيزهم باعتامد اسرتاتيجيات وأدوات استباقية ومصممة
خصيصا لهم ،مثل تخصيص األموال تحديداً للمجموعات التي ينقصها الدعم ويصعب الوصول إليها( ،مع مراعاة
ً
الهدف العام املتمثل يف مساعدة األشخاص األكرث احتياجاً ،سواء كانت تسهل أو تصعب مساعدتهم).

−

القضاء عىل ما يعرقل العمل يف املناطق التي يصعب الوصول إليها ،مبا يف ذلك قوانني مكافحة اإلرهاب سيئة
تجرم العمل اإلنساين امللتزم باملبادئ ،واملطالبة بوجود عاملني إنسانيني أجانب حني يكون بإمكان
الصياغة التي ّ
منظامت اإلغاثة املحلية تنفيذ الربامج عىل نحو مالئم ؛ وكذلك اعتامد ُن ُهج توزيع املخاطر عىل طول سلسلة
التنفيذ بدالً من مشاطرة املخاطر والتخفيف منها بصورة مشرتكة من أجل تلبية احتياجات األشخاص املنسيني.

جميع الحكومات باآليت:
−

اعتامد قوانني وقواعد وإجراءات لتسهيل عمليات االستجابة الدولية للكوارث أو تعزيز معايري الجودة املالمئة
عىل حد سواء

−

ضامن أن تكفل قوانينها وإجراءاتها ويكفل موظفوها وصول املنظامت اإلنسانية إىل جميع األشخاص املحتاجني.
وال سيام ضامن أال تجرم قوانني مكافحة تهريب البرش االتجار بهم والتدابري املرتبطة بها املساعدات اإلنسانية
امللتزمة باملبادئ التي تُقدم للمهاجرين املستضعفني.

−

لفت االنتباه إىل احتياجات األشخاص يف املناطق التي يصعب الوصول إليها .واإلرصار عىل أن يراعي املستجيبون
الدوليون ذلك أيضاً

املنظامت اإلنسانية باآليت:
−

بأن تدرج بصورة منهجية يف نداءاتها وخطط استجابتها إجراءات لدعم األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم،
مبا يف ذلك ،وحسب االقتضاء ،منح األولوية للحد من املخاطر األمنية (لنفسها ولرشكائها املحليني).

التزام االتحاد الدويل:
−

يلتزم االتحاد الدويل مبنح األولوية يف عملياته لدعم األشخاص األكرث احتياجاً ،بغض النظر عن صعوبة الوصول
إليهم ،مبا يف ذلك عن طريق توجيه إرشاداتنا املتعلقة بتقييم االحتياجات (التي يجري تنقيحها حالياً) إىل
تحديد األشخاص األكرث احتياجاً ،وعن طريق تسليط الضوء عليهم يف نداءاتنا.

االعرتاف بدور العمل اإلنساين املحيل ودعمه
ملنظامت اإلغاثة املحلية إمكانيات هائلة لتقليل النواقص يف جميع أوجه اإلقصاء تقريبا التي تناولها هذا
التقرير .وغالبا ما تكون هذه املنظامت هي الوحيدة القادرة عىل الوصول إىل الناس يف املناطق النائية وغري
املأمونة .وتقدم الجمعيات املحلية للنساء واملعوقني واملسنني (مثل لجان الجدات يف أفغانستان) رؤية فريدة
بشأن كيفية تأثر هؤالء السكان وكيف ميكن أن تخفق جهود املساعدة يف تحديد احتياجاتهم .وميكن أن تتيح
املنظامت املحلية أيضا فهم معاناة السكان الخفية التي ال يستطيع األجانب فهمها.
وبالطبع ،ليست منظامت اإلغاثة املحلية مثالية -فلها ،مثل نظرياتها الدولية عيوبها ونواقصها؛ فتضع افرتاضات
وترتكب أخطا ًء .لكن االستثامر الدويل يف مجاالت قوتها ودعمها للتغلب عىل مجاالت ضعفها واملخاطر الخاصة
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(ال سيام يف املناطق الخطرة) -ال يزال ضعيفاً للغاية ،رغم االلتزامات التي ُقطعت يف إطار الصفقة الكربى مثال.
وقد زاد نصيب املساعدات اإلنسانية الدولية املقدمة مبارشة إىل منظامت اإلغاثة املحلية والوطنية (كام ورد يف
دائرة التتبع املايل ،مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية  )OCHA FTSمن  458( %2مليون دوالر أمرييك)
يف عام  2016إىل  %2.9فقط ( 603مليون دوالر أمرييك) يف عام ( 2017مبادرات التنمية لعام  )2018وال تزال
هذه النسب بعيدة كل البعد عن هدف الصفقة الكربى وهو تخصيص  %25منها مبارشة للجهات املحلية قدر
اإلمكان بحلول عام  .2020كذلك ،رغم وجود عالمات مشجعة عىل التقدم املحرز يف عدد من وكاالت األمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية ،فإن الرشاكات الدولية املحلية ما تزال يف مجملها عالقات باتجاه
واحد عىل حساب الرشيك املحيل ،وال تستفيد أفضل استفادة من املعارف املحلية أو تعزز القدرات املحلية
الطويلة األجل.
وعليه ،فإن االتحاد الدويل يويص:

الجهات املانحة باآليت:
−

استثامر مواردها يف منظامت اإلغاثة املحلية ،ال سيام يف قدراتها املؤسسية طويلة األجل ،متاشياً مع الطموحات
العالية للصفقة الكربى وهدفها املتمثل يف ضخ  %25من التمويل الدويل مبارشة يف تلك املنظامت بحلول عام
 .2020وميكن ،بل وينبغي ،أن يتضمن االستثامر تقديم الدعم لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات لتنمية
قدراتها املؤسسية إلدارة الصناديق الدولية ،ومكافحة أعامل االحتيال ،وضامن املساءلة والحامية ،وكذلك
لضامن سالمة املوظفني.

−

االستثامر يف قدرة الحكومات الوطنية عىل تيسري املساعدات الدولية وتنظيمها بشكل مالئم ،ولكفالة دورها
الرئييس يف التنسيق وتفادي العوائق البريوقراطية غري الرضورية ،وكذلك لتعزيز مساءلتها عن استخدام األموال
التي جمعت لدعم سكانها.

والحكومات باآليت:
−

استثامر مواردها الخاصة لتعزيز القدرة عىل االستجابة محلياً ،مبا يف ذلك قدرات املجتمع املدين ،عىل املستوى
املحيل ،من أجل الح ّد من االعتامد عىل التمويل الدويل .وينبغي أن يشمل ذلك وضع القوانني واإلجراءات
الالزمة لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية.

−

الرتحيب باالستثامر الدويل وإتاحته يف تنمية القدرات املحلية ،مبا يف ذلك قدرات املجتمع املدين ،بالسعي
بفعالية إىل الحصول عليه عند الشعور بأن مواردها الخاصة ليست كافية للتصدي للمخاطر.

واملنظامت اإلنسانية باآليت:
−

تعزيز رشاكاتها مع منظامت اإلغاثة املحلية ،بغرض نقل عملية صنع القرار ودعم القدرات عىل املدى الطويل.

−

إيجاد طرق لتحسني االستعانة باملعرفة املحلية لتقييم االحتياجات (خاصة فيام يتعلق باملسائل الثقافية،
و َمواطن الضعف الخفية والقدرات املحلية) ،وال سيام باالستثامر يف عمليات املسح قبل وقوع الكوارث
بالتعاون مع الرشكاء املحليني يف الدول املعرضة للكوارث.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

التزام االتحاد الدويل:
−

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة تعزيز استثامراته يف القدرات التشغيلية والوظيفية للجمعيات الوطنية للصليب
األحمر والهالل األحمر بوصفها الجهات املستجيبة األوىل حتى تتمكن من تقديم خدمات مالمئة .ويشمل ذلك
التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر إلنشاء «تحالف االستثامر يف الجمعيات الوطنية» :وهو عبارة عن
صندوق مشرتك لتقديم متويالت ضخمة ومرنة ومتعددة السنوات ولدعم استدامة الجمعيات الوطنية عىل
املدى الطويل.

−

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة تعزيز دعمه للجمعيات الوطنية يك تقدم املشورة واملساعدة لحكوماتها يف وضع
قوانني وإجراءات وآليات فعالة لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية.

اعتامد نهج تشاريك يرتكز عىل املجتمع املحيل
من أجل تفادي إساءة فهم االحتياجات ذات األولوية وعدم االنتباه إىل األشخاص املحتاجني للمساعدة ،ينبغي
عجل تنفيذ االلتزامات السابقة (مثل االلتزامات الواردة يف الصفقة الكربى) بشأن
للقطاع اإلنساين أيضا أن ُي ّ
مشاركة املجتمعات املحلية املترضرة ،ال سيام أفراد املجتمع الذين ميكن إغفالهم لوال ذلك.
ورغم النوايا الطيبة التي تسود القطاع ،ال تزال املجتمعات املحلية تشري إىل أنها ليست عىل دراية جيدة بكيفية
الحصول عىل الدعم الالزم ،وال تشعر بالقدرة عىل املشاركة يف القرارات التي تؤثر فيها وال تشعر بأن املساعدة
التي تتلقاها تلبي احتياجاتها (.)2018 Ground Truth
وعليه ،فإن االتحاد الدويل يويص:

املنظامت الدولية باآليت:
−

إيالء األولوية إلدماج املشاركة املجتمعية –مع إيالء اهتامم خاص لألشخاص الذين ُيرجح إغفالهم ،مثل النساء
واملسنني واملعوقني  -يف جميع مجاالت برامجها ،ومن األفضل أن تقوم بذلك قبل وقوع أي أزمة ،أو عىل األقل
يف بدايتها .وينبغي تبادل اآلراء بشكل أكرث فعالية يف منظامت اإلغاثة يك تكون جميع الجهات الفاعلة عىل
وعي بذلك وقادرة عىل االستجابة لشواغل املجتمع املحيل.

−

إعادة التفكري يف أساليب و ُن ُهج تقييم االحتياجات والتأكد من أنها تسعى إىل البحث عن األشخاص األكرث
احتياجاً والعثور عليهم ،وإن كانوا خارج «الفئات التقليدية» ،وأنها تراعي عىل نحو مالئم أفضليات األشخاص
املترضرين أنفسهم عند تصنيف االحتياجات حسب أولويتها.

−

السعي بنشاط إىل الحصول عىل املعلومات ذات الصلة باالحتياجات والقدرات وأوجه الضعف واإلمكانيات
يف مرحلة التأهب قبل وقوع الكوارث .ويشمل ذلك البحث عن أفضل السبل للتواصل مع أفراد املجتمعات
املحلية (مبا يف ذلك اللغات ومستويات التعليم).

الجهات املانحة باآليت:
−

أن تكفل املرونة الكافية يف تخصيص األموال للربامج خالل األزمات ،حتى ميكن إجراء عمليات التكييف الالزمة
يف ضوء تعليقات املجتمعات املحلية.
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−

رشك املجتمعات املحلية وأن تجعل املشاركة واالستجابة
أن تو ّفر الجهات املانحة موارد لألنشطة التي ُت ِ
املجتمعية من التوقعات الواضحة لجميع املستفيدين من املنح ،ومن العنارص املكونة للمتابعة والتقييم.

التزام االتحاد الدويل:
−

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة تعزيز إرشاك املجتمع ّ
املحل ومساءلته ،مبا يف ذلك من خالل وضع معايري دنيا
يف هذا املجال للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

−

يلتزم االتحاد الدويل بضامن زيادة استخدام نتائج تقييم مواطن الضعف والقدرات يف إعداد برامج اإلغاثة مبا
يف ذلك من خالل إنشاء أداة مرجعية لتلك التقييامت عرب اإلنرتنت.

االستثامر يف التأهب وتحمّل مسؤوليتنا املشرتكة يف تعزيز القدرة عىل الصمود

كام ُأشري يف املقدمة ،كانت الوكاالت اإلنسانية -وجهاتها املانحة -تعترب نفسها عىل مر التاريخ املالذ األخري-
حيث تستعد للتدخل فقط حينام تتجاوز األزمات املوارد املحلية و للحد من أسوأ عواقبها فقط .غري أنه بعد
مرور  30عاماً من إعالن العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية ،مل تعد هذه الرؤية املحدودة تصف عىل
نحو مالئم دور القطاع اإلنساين أو مسؤوليته.

وبدون االستثامر يف الحد من املخاطر ويف القدرة املجتمعية عىل الصمود ويف النُهج التشاركية ،سيظل العديد
من األشخاص منسيني .وكام ورد يف التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة  ،2016حظي هذا النهج بالتأييد
وبالقبول العاملي منذ وقت طويل .غري أن املامرسة تظل أبعد كل البعد عام ينبغي توقعه .ويظل التمويل
للحد من مخاطر الكوارث ضئي ًال للغاية من حيث نسبته من مساعدات التنمية –حيث ال ميثل سوى  %5من
املساعدات الرسمية للتنمية اعتباراً من  ،2016وفقاً آلخر األرقام املتاحة.
وبالرغم من اضطالع الغالبية العظمى من املنظامت «اإلنسانية» بوظيفة مزدوجة (أو اضطالعها رسيعاً بوظيفة
مزدوجة) يف مجايل الطوارئ والتنمية ،فإن الطبيعة غري املتوازنة للتمويل الدويل يؤدي إىل تركيز األنشطة عىل
االستجابة إىل حد كبري ،وليس ذلك باألمر املستغرب .وعىل الرغم من أن جهود الحد من الكوارث تساهم
أكرث بكثري بال شك يف إنقاذ األرواح باملقارنة مع تقديم املساعدات يف مرحلة ما بعد األزمة ،فال يعترب تعويض
الثغرات التي ال تربز عىل نحو منهجي يف هذا املجال ،من باب األولوية كام هو الحال فيام يتعلق بالثغرات
التي يكشف عنها بانتظام يف تغطية نداءات الطوارئ.
وال يخفى أن للمؤسسات املكرسة للتنمية دور أسايس (يسعى البعض منها مثل البنك الدويل إىل االضطالع به)
غري أن العديد من األطراف املعنية الدولية تعاين من االنقسامات داخلية التي تفرضها عىل نفسها .وال تؤدي
االختالفات املفاهيمية واإلدارية بني بناء القدرة عىل الصمود واالستجابة سوى إىل تفاقم التشتت السلبي
للمسؤولية التي تتحملها الوكاالت والجهات املانحة عىل حد سواء إزاء األشخاص املنسيني املعرضني للخطر.
وعليه ،فإن االتحاد الدويل يويص:

جميع الحكومات (مبا يف ذلك الجهات املانحة) واملنظامت اإلنسانية باآليت:
−

التحقق والتأكد من تغطية النداءات فيام يخص حاالت الطوارئ وبناء القدرة عىل الصمود معاً ،وبذلك ضامن
قياس النجاح يف ضوء ما تم تفاديه من معاناة برشية (كأفضلية) أو الحد منها (عند الرضورة).

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

−

توظيف مزيد من االموال يف تعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود والقدرات املحلية يف مجال التدخل
قبل الكوارث واألزمات األخرى.

−

استخدام الحل الفعال للتمويل االستباقي ملواجهة املخاطر التي ميكن التنبؤ بها واملتكررة ،وال سيام عن طريق
استخدام أدوات متفاوتة الفعالية مثل التمويل القائم عىل التوقعات وتشجيع استخدامها يف أنظمة االستجابة
الدولية واملحلية.

−

وضع وتنفيذ األطر القانونية وتلك املتعلقة بالسياسة العامة إلدارة مخاطر الكوارث ،التي تشمل احتياجات
أكرث الناس ضعفا

الجهات املانحة باآليت:
−

هدم الحواجز املفتعلة بني هياكل متويل التنمية ومواجهة تغري املناخ واملساعدات اإلنسانية ،التي تؤدي إىل
نقص مزمن يف متويل القدرة عىل الصمود ودعم وتنمية القدرات املحلية والتأهب للكوارث.

−

متويل املنظامت اإلنسانية ،حسب الطلب ،فيام يخص األنشطة املرتبطة ببناء القدرة عىل الصمود ،حتى وإن
كان من املمكن اعتبار تلك األنشطة موجهة إىل التنمية ،والبحث عن موردين بديلني حني يشعر العاملون
اإلنسانيون أنهم غري قادرين عىل االضطالع بها.

املنظامت اإلنسانية باآليت:
−

أن تدرج تعزيز القدرة عىل الصمود بشكل منهجي يف عملياتها ،حتى وإن كان يعترب ذا توجه تنموي وليس
إنساين ،إال إذا كانت تفتقر إىل الكفاءات أو القدرات الالزمة ،أو كان من شأن مثل هذا النشاط تقويض امتثالها
للمبادئ اإلنسانية.

التزام االتحاد الدويل
−

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة دعمه لتعزيز القدرة عىل الصمود ،مبا يف ذلك ،من خالل إدماج األنشطة ذات
الصلة يف عمليات الطوارئ.

−

يلتزم بدعم الجمعيات الوطنية لتعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود ،بغض النظر عام إذا كانت تعترب
ذات طبيعة «إنسانية» أو «تنموية».

−

يلتزم االتحاد الدويل بدعم تطوير وتنفيذ األطر الترشيعية والسياسية إلدارة مخاطر الكوارث ومراعاة تغري
املناخ بالرتكيز عىل نهج القدرة عىل الصمود.

تحسني االستخدام املناسب للبيانات والتكنولوجيا
للبيانات إمكانية ضامن عدم إغفال أحد .والواقع أنه سيكون من املستحيل معرفة ما إذا كان هدف عدم
إغفال أحد قد تحقق دون استخدام هذه األداة األساسية بشكل أكرب .كام متتلك البيانات-ال سيام البيانات
املصنفة عىل نحو سليم -قدرة فريدة عىل عرض التطورات واملشكالت املسترتة التي ميكن أن تقود إىل
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إغفال فئات من السكان .كام أن التكنولوجيات الجديدة تتيح فرصاً هائلة للتصدي للعديد من هذه
الثغرات.
غري أن االعتامد عىل البيانات والتكنولوجيا له مخاطره ،حيث أن إساءة فهم الثغرات يف مجموعات البيانات
ميكن أن يعطي انطباعات مضللة ويخفي الثغرات بدالً من كشفها .وميكن أن ت ّعرض املبادرات املتعلقة
بالبيانات غري املحمية وغري املتصورة بشكل جيد املستضعفني ألشكال جديدة من األذى .كذلك ،االعتامد املفرط
فيه عىل الحلول التكنولوجية مثل املركبات الطيارة من غري طيار ومعلومات املستقاة عرب السواتل قد يؤدي
إىل انحراف االلتزام اإلنساين عن مساره.
وعليه ،فإن االتحاد الدويل يويص:

جميع الحكومات (مبا يف ذلك الجهات املانحة) واملنظامت اإلنسانية باآليت:
−

مواصلة تعزيز قدراتها يف مجال جمع البيانات وتحليلها عىل صعيد قطاع العمل اإلنساين وعىل الصعيد املحيل،
السن واملعوقون – واالحتياجات..
مع الرتكيز عىل الكشف عن األشخاص املتوارين عن األنظار – مبن فيهم كبار ّ

−

ضامن االتفاق عىل معايري البيانات األساسية وعىل منهجية تضمن إمكانية املقارنة.

−

التأكد من االستناد إىل البيانات بالفعل يف اتخاذ القرار ،مبا يف ذلك عن طريق تشجيع املعرفة الرقمية عىل
نطاق واسع داخل املنظامت باإلضافة إىل االستثامر يف «البنية التحتية الرقمية».

−

ومقاومة االعتامد الحرصي عىل البيانات أو النمذجة التقنية لفهم تعقيدات مختلف السياقات.

−

كفالة اتباع نهج قائم عىل عدم إلحاق األذى لحامية البيانات وتبادلها.

الجهات املانحة باآليت:
−

التأكد من أن تكون نتائج تلك االستثامرات يف متناول األطراف املعنية عىل تنوعها ،مبا يف ذلك منظامت اإلغاثة
املحلية ،وأال يصبح جمع البيانات غاية يف حد ذاتها؛ أي ال ينبغي أن ّ
يحل محل العمل بدالً من أن يحفزه (كام
يبدو الحال فيام يخص العنف يف املدن والهجرة غري النظامية).

التزام االتحاد الدويل:
−

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة االستثامر يف قدراته وقدرات أعضائه عىل جمع وتحليل البيانات ذات الصلة
املصممة لتحديد األشخاص األكرث احتياجاً ،والكشف عن أي شخص يكون قد ُأغفل .وسيشمل ذلك تحسني
معرفتنا الخاصة بالبيانات ،وتصنيفها باستمرار بحسب النوع االجتامعي والسن واإلعاقة ،وزيادة املشاركة يف
نُهج املصادر املفتوحة لتبادل البيانات يف هذا القطاع.

−

يلتزم االتحاد الدويل بتشجيع استخدام البيانات لتعزيز بناء القدرة املجتمعية عىل الصمود وأنشطة االستجابة،
دون التخيل عن ملع البيانات.

−

يلتزم االتحاد الدويل بوضع وتنفيذ سياسات مناسبة لحامية البيانات والخصوصية ومبساعدة أعضائه عىل اتباع
نفس النهج.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

معالجة الحاالت الحساسة
لقد عرض هذا التقرير أمثلة شتى عىل الحاالت التي ُيغفل فيها األشخاص .غري أن هذه األمثلة ليست مجرد
توضيحات ،فهي تسلط الضوء عىل حاالت خطرية نم اإلهامل تتطلب اهتامما فورياً يف ضوء الهدف الشامل.
ويندرج األشخاص الذين ال ميلكون وثائق إثبات الهوية أو سند ملكية ،واألشخاص املعرضني للعنف الجنيس
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،واملسنني واملعوقني ،واملهاجرين غري النظاميني ،ومن يعانون من العنف
املتصاعد يف املدن .يف هذه الحاالت الخطرية التي ليست بجديدة -فقد أشري إىل تلك الثغرات عىل نطاق واسع
يف املايض -وآن األوان اآلن التخاذ إجراءات بشأنها.
وعليه ،فإن االتحاد الدويل يويص:

جميع الحكومات (مبا يف ذلك الجهات املانحة) واملنظامت اإلنسانية باآليت:
−

االنتباه إىل احتامل إهامل تقديم املساعدة لألشخاص الذين ال ميلكون وثائق إثبات الهوية الصادرة عن
يتم مسح مجتمعاتهم ،وأولئك الذين
الحكومة ،وليس لهم أي سند رسمي يثب ملكية منازلهم ،والذين مل ّ
يعانون يف صمت من مخاطر شديدة ،مثل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .وسيستلزم
ذلك بذل املزيد من الجهود لفهم أين وكيف ميكن أن تظهر هذه الثغرات ،عىل سبيل املثال عن طريق
التخطيط مسبقاً لوضع قوانني وطنية فيام يتعلق بحقوق السكن واألرض وامللكية (كام يفعله الصليب
األحمر األسرتايل يف املحيط الهادئ حالياً) ،وبذل جهود فعالة لتدريب العاملني اإلنسانيني وإعدادهم حتى
يطرحوا األسئلة املالمئة .ومن جانبه ،يلتزم االتحاد الدويل بدعم هذه الجهود ومواصلة عمله مع الجمعيات
الوطنية للحد من مخاطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستعداد لها يف أوقات
الكوارث.

−

التأكد من أن ميزانيات وخطط املساعدة اإلنسانية ومتويلها تتضمن مخصصات وبرامج محددة للوصول إىل
السن واملعوقني ،مبا يحسن جودة البيانات التي تجمع بشأنهم وتبادلها .ويتعني عىل املنظامت اإلنسانية
كبار ّ
باألخص أن تضاعف جهودها لضامن أن يضطلع املسنون واملعوقون بأنفسهم بدور مهم يف صنع القرارات،
مبا يف ذلك من خالل إقامة رشاكات مع املنظامت املحلية املتخصصة ،إن ُوجدت .ومن جانبه ،يلتزم االتحاد
الدويل بإقامة رشاكات مع منظامت املسنني واملعوقني وبوضع بيانات مصنفة عىل نطاق الشبكة عن برامج
االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية.

−

االعرتاف بأن معاناة املهاجرين غري النظاميني واألشخاص الذين يعانون من العنف يف املدن يف أجزاء عديدة
من العامل قد بلغت بالفعل مستويات تجعلها أزمات إنسانية تتطلب استثامر مناسباً .مع األخذ يف االعتبار
أن منظامت اإلغاثة املحلية ستظل تحتل أفضل وضع عىل األرجح لتنفيذ معظم مبادرات االستجابة ،ولكن
يلزمها موارد كافية للقيام بذلك .ومن جانبها ،قطعت الجمعيات الوطنية األعضاء يف االتحاد الدويل التزامات
قوية بالنهوض بربامجها اإلنسانية من أجل املهاجرين عىل مسارات الهجرة ،حيث اعتمدت االسرتاتيجية األوىل
للشبكة بارسها بشأن خدمة املهاجرين املستضعفني يف عام  .2017ويلتزم االتحاد الدويل بدعم أعضائه من
الجمعيات لتعزيز الخدمات التي توفرها للمهاجرين وتيسري التفاهم مع سلطات البلد بشأن دور الجمعيات
ومساهامتها .ويلتزم االتحاد الدويل كذلك مبساعدة الجمعيات الوطنية عىل تنظيم أنشطة وتعزيز نبذ العنف
والتصدي لعواقب العنف يف املدن مثل الصدمات النفسية.
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ومع اإلقرار بأنه سيكون هناك دوماً احتياجات غري ملباة ،وبأن العاملني اإلنسانيني سيظلون يناضلون من أجل
سد الثغرات ،يتعني عىل القطاع أن يحسن أداءه رغم كل يشء لتلبية أكرث االحتياجات إلحاحاً .وقد سعى هذا
التقرير إىل دراسة ما ميكن أن نفعله نحن ،كعاملني إنسانيني ،بل وأيضاً بالرشاكة مع آخرين ،ليك نشمل الجميع
عىل نحو أفضل دون إغفال أحد .وقد سعى ،عىل األخص ،إىل حث جميع املنخرطني يف العمل اإلنساين -الجهات
املانحة ومقدمو الخدمات متعددو األطراف والدوليون والوطنيون واملحليون -عىل السعي باستمرار لتحديد
األشخاص األكرث معاناة والذين يصعب الوصول إليهم ،وتحديد األشخاص الذين قد ُيستبعدون لكل األسباب
التي ذكرت هنا وغريها ،والحرص عىل أن يصبح هؤالء األشخاص يف مقدمة األولويات .فقد آن األوان ليك نلتزم
جميعنا بالفعل بأن نبدأ من حيث انتهينا.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

الربتغال2018 ،
أكرث من  200متطوع وموظف من الصليب األحمر الربتغايل
يقدمون املساعدات األولية والرعاية الصحية والدعم النفيس
االجتامعي إىل األشخاص املترضرين من حرائق الغابات.
© الصليب األحمر الربتغايل
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تورينو ،إيطاليا2017 ،
مخيم الصليب األحمر يف سيتيمو تورينيز (تورينو
بإيطاليا) .يعد متطوعو الصليب األحمر وثائق
العمل الالزمة لالجئني اإلريرتيني الذين سيتم
نقلهم إىل بلد آخر من بلدان االتحاد األورويب ،وفقاً
لربنامج إعادة التوطني.
© الصليب األحمر األسرتايل
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قاعدة بيانات االتحاد الدويل الخاصة بالكوارث
الجدول ألف ١-عمليات االتحاد الدويل (صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ونداءات الطوارئ والنداءات عىل نطاق
الحركة) حسب فئات الكوارث ونوعها
عدد عمليات االتحاد الدويل
حسب الفئة والنوع

حصة الحوادث
حسب الفئة والنوع

نوع العملية

2007-1998

2017-2008

2007-1998

بيولوجية
أوبئة
مناخية
موجات برد
جفاف
حرائق غابات
جيوفيزيائية
زالزل
انهياالت أرضية
موجات تسونامي
براكني
هيدرولوجية
فيضانات
فيضانات مطرية  /مباغتة
عواصف عاتية
أرصاد جوية
أعاصري
غري تكنولوجية ومن صنع اإلنسان
االضطرابات املدنية
طوارئ معقدة
انعدام األمن الغذايئ
ترحال السكان
تكنولوجية ،من صنع اإلنسان
غري ذلك
حوادث السري
متنوعة
حاالت الطوارئ الكيميائية
حرائق
غري ذلك

81
81
56
20
36

207
207
83
45
29
9
70
46
10

%10.7
%10.7
%7.4
%2.6
%4.8
%0.0
%8.2
%6.2
%0.4
%0.3
%1.3
%31.0
%30.5
%0.0
%0.5
%8.1
%8.1
%11.3
%4.0
%0.1
%2.0
%5.2
%0.5
%0.3
%0.3
%22.8
%0.1
%1.5
%21.2

املجموع

( ١٠سنوات)

62
47
3
2
10
234
230
4
61
61
85
30
1
15
39
4
2
2
172
1
11
160

755

( ١٠سنوات)

14
408
361
24
23
103
103
195
50
15
39
91
7
1
6
34
1
10
23

1,107

( ١٠سنوات)

%100

النمو
2017-2008

التغيري بني
 1998و2007
وبني  2008و2017

%18.7
%18.7
%7.5
%4.1
%2.6
%0.8
%6.3
%4.2
%0.9
%0.0
%1.3
%36.9
%32.6
%2.2
%2.1
%9.3
%9.3
%17.6
%4.5
%1.4
%3.5
%8.2
%0.6
%0.1
%0.5
%3.1
%0.1
%0.9
%2.1

%155.6

( ١٠سنوات)

%100

%48.2

%12.9

%74.4

%68.9
%129.4

%75.0

%46.6
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الجدول ألف 2-عدد األشخاص املستهدفني باملساعدة من خالل عمليات االتحاد الدويل
حسب فئات الكوارث ونوعها  2007-1998و2017-2008
عدد األشخاص املستهدفني باملساعدة
من خالل عمليات االتحاد الدويل
حسب نوع الكارثة

نوع العملية

2007-1998

2017-2008

بيولوجية
أوبئة
مناخية
موجات برد
جفاف
حرائق غابات
جيوفيزيائية
زالزل
انهياالت أرضية
موجات تسونامي
براكني
هيدرولوجية
فيضانات
فيضانات مطرية  /مباغتة
عواصف عاتية
أرصاد جوية
أعاصري
غري تكنولوجية ومن صنع اإلنسان
االضطرابات املدنية
طوارئ معقدة
انعدام األمن الغذايئ
ترحال السكان
تكنولوجية ،من صنع اإلنسان
غري ذلك
حوادث السري
متنوعة
حاالت الطوارئ الكيميائية
حرائق
غري ذلك

24,283,762
24,283,762
5,183,263
2,673,452
2,509,811

184,055,812
184,055,812
6,239,629
545,947
5,572,742
120,940
3,856,741
2,638,312
28,696

مجموع األشخاص املستهدفني

( ١٠سنوات)

3,463,931
3,265,972
2,000
10,000
185,959
20,678,861
20,678,861

4,757,358
4,757,358
10,122,065
4,928,000
3,135,750
2,058,315
42,000
42,000
686,088
4,560
7,880
673,648

69,217,328

( ١٠سنوات)

1,189,733
7,689,766
7,426,784
190,527
72,455
4,159,353
4,159,353
25,141,146
2,302,529
4,879,031
9,764,244
8,195,342
31,221
2,800
28,421
557,428
30,000
42,997
484,431

231,731,096

نسبة األشخاص املستهدفني باملساعدة النمو
من خالل عمليات االتحاد الدويل
حسب نوع الكارثة

2007-1998

2017-2008

التغيري يف نسبة
األشخاص املستهدفني

%35.1
%35.1
%7.5
%3.9
%3.6
%0.0
%5.0
%4.7
%0.0
%0.0
%0.3
%29.9
%29.9
%0.0
%0.0
%6.9
%6.9
%14.6
%7.1
%0.0
%4.5
%3.0
%0.1
%0.1
%0.0
%1.0
%0.0
%0.0
%1.0

%79.4
%79.4
%2.7
%0.2
%2.4
%0.1
%1.7
%1.1
%0.0
%0.0
%0.5
%3.3
%3.2
%0.1
%0.0
%1.8
%1.8
%10.8
%1.0
%2.1
%4.2
%3.5
%0.0
%0.0
%0.0
%0.2
%0.0
%0.0
%0.2

%657.9

( ١٠سنوات)

%100

( ١٠سنوات)

%100

%20.4

%11.3

%62.8-

%12.6%148.4

%25.7-

%234.8
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الجدول ألف 3-امليزانية التشغيلية لالتحاد الدويل حسب فئة الكوارث ونوعها 2007-1998 ،و 2017-2008
امليزانية التشغيلية لالتحاد الدويل
يف حاالت الطوارئ (ف.س).

نوع العملية

2007-1998

2017-2008

بيولوجية
أوبئة
مناخية
موجات برد
جفاف
حرائق غابات
جيوفيزيائية
زالزل
انهياالت أرضية
موجات تسونامي
براكني
هيدرولوجية
فيضانات
فيضانات مطرية  /مباغتة
عواصف عاتية
أرصاد جوية
أعاصري
غري تكنولوجية ومن صنع اإلنسان
االضطرابات املدنية
طوارئ معقدة
انعدام األمن الغذايئ
ترحال السكان
تكنولوجية ،من صنع اإلنسان
غري ذلك
حوادث السري
متنوعة
حاالت الطوارئ الكيميائية
حرائق
غري ذلك

35,635,355
35,635,355
201,863,782
101,560,518
100,303,264

216,691,633
216,691,633
163,204,718
10,242,944
151,571,560
1,390,214
524,918,084
516,911,223
1,195,857

املجموع

( ١٠سنوات)

1,186,031,516
507,964,927
252,984
671,578,010
6,235,595
372,021,077
371,831,326
189,751
150,238,782
150,238,782
378,288,282
108,477,512
0
182,552,784
87,257,986
3,282,000
3,207,000
75,000
30,066,645
36,000
514,369
29,538,276
2,357,427,439

( ١٠سنوات)

6,811,004
310,912,157
299,379,920
8,644,337
2,887,900
325,455,381
325,455,381
798,650,364
67,802,643
216,691,680
168,549,441
345,606,600
600,013
209,789
390,224
248,329,129
157,481
1,034,064
247,137,584
2,588,761,479

الحصة يف امليزانية يف الفرتة

النمو

2007-1998

2017-2008

التغيري ما بني
 1998و2007

%1.5
%1.5
%8.6
%4.3
%4.3
%0.0
%50.3
%21.5
%0.0
%28.5
%0.3
%15.8
%15.8
%0.0
%0.0
%6.4
%6.4
%16.0
%4.6
%0.0
%7.7
%3.7
%0.1
%0.1
%0.0
%1.3
%0.0
%0.0
%1.3
%100

%8.4
%8.4
%6.3
%0.4
%5.9
%0.1
%20.3
%20.0
%0.0
%0.0
%0.3
%12.0
%11.6
%0.3
%0.1
%12.6
%12.6
%30.9
%2.6
%8.4
%6.5
%13.4
%0.0
%0.0
%0.0
%9.6
%0.0
%0.0
%9.5
%100

%508.1

( ١٠سنوات)

( ١٠سنوات)

وبني  2008و2017

%19.2-

%55.7-

%16.4-

%116.6
%111.1

%296.1
%81.7-

%9.8
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الجدول ألف 4-االستجابة التشغيلية لالتحاد الدويل (نداءات الطوارئ ،صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الطوارئ)
حسب املنطقة
عدد عمليات االتحاد الدويل
حسب املنطقة

حصة الحوادث
حسب املنطقة

نوع العملية

2007-1998

2017-2008

2007-1998

أفريقيا
األمريكتان
آسيا
أوروبا
أوقيانوسيا
عاملياً
غري منسوبة

314
139
203
83
14
1
1

521
213
240
104
19
7
3

%41.6
%18.4
%26.9
%11.0
%1.9
%0.1
%0.1

املجموع

( ١٠سنوات)

755

( ١٠سنوات)

1,107

عدد عمليات االتحاد الدويل
حسب املنطقة

( ١٠سنوات)

%100

الحصة من امليزانية
خالل الفرتة

نوع العملية

2007-1998

2017-2008

2007-1998

أفريقيا
األمريكتان
آسيا
أوروبا
أوقيانوسيا
عاملياً
غري منسوبة

465,348,730
183,696,668
1,543,495,399
146,471,064
5,494,958
7,905,601
5,037,019
2,357,449,439

765,636,555
410,663,176
1,027,846,137
104,895,775
17,927,211
243,000,000
18,792,625
2,588,761,479

%19.7
%7.8
%65.5
%6.2
%0.2
%0.3
%0.2
%100

املجموع

( ١٠سنوات)

( ١٠سنوات)

عدد عمليات االتحاد الدويل
حسب املنطقة

( ١٠سنوات)

النمو
2017-2008

التغيري ما بني
 1998و2007
وبني  2008و2017

%47.1
%19.2
%21.7
%9.4
%1.7
%0.6
%0.3

%65.9
%53.2
%18.2
%25.3
%35.7

( ١٠سنوات)

%100

%46.6

النمو
2017-2008

التغيري ما بني
 1998و2007
وبني  2008و2017

%29.6
%15.9
%39.7
%4.1
%0.7
%9.4
%0.7
%100

%64.5
%123.6
%33.4%28.4%226.2

( ١٠سنوات)

نسبة األشخاص املستهدفني
حسب املنطقة

%9.8

النمو

نوع العملية

2007-1998

2017-2008

2007-1998

2017-2008

التغيري ما بني
 1998و2007
وبني  2008و2017

أفريقيا
األمريكتان
آسيا
أوروبا
أوقيانوسيا
عاملياً
غري منسوبة

22,466,025
2,365,697
31,232,548
3,009,558
78,500
10,000,000
65,000
69,217,328

200,294,922
4,902,024
22,552,659
2,923,911
622,580

%32.5
%3.4
%45.1
%4.3
%0.1
%14.4
%0.1
%100

%86.4
%2.1
%9.7
%1.3
%0.3
%0.0
%0.2
%100

%791.5
%107.2
%27.8%2.8%693.1

املجموع

( ١٠سنوات)

( ١٠سنوات)

435,000
231,731,096

( ١٠سنوات)

( ١٠سنوات)

%234.8

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

مالحظات بشأن البيانات
تصنيف البلدان إىل فئات ومجموعات
مستويات دخل الفرد يف البلدان
يعتمد البنك الدويل أربعة تصنيفات للبلدان من حيث مستوى الدخل ،وهي :البلدان مرتفعة الدخل (،)HIC
والرشيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ( ،)UMICوالرشيحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل
( ،)LMICوالبلدان منخفضة الدخل ( .)LICوتستند هذه التصنيفات إىل حد كبري إىل بيانات عام 2016
الصادرة عن البنك الدويل يف أول يوليو عام  ،2017وتتعلق بالسنة املالية للبنك الدويل املنتهية يف  30يونيو
عام  ،2018وهي أحدث بيانات متاحة حتى وقت إعداد هذا التقرير .ويتحدد تصنيف البنك الدويل للدول
حسب مستوى دخل الفرد فيها يف أول شهر يوليو من كل عام لجميع اقتصادات دوله األعضاء ،فض ًال عن جميع
اقتصادات الدول األخرى التي يزيد تعداد سكانها عن  30.000نسمة .وبوسعكم االطالع عىل املوقع اإللكرتوين
للبنك الدويل ملعرفة املزيد من التفاصيل.
البلدان الضعيفة بيئياً
ألغراض هذا التقريرُ ،يعترب «ضعيفاً بيئياً» أي بلد يسجل ما ال يقل عن  4.7درجات وفقاً لكل من مؤرش
االفتقار إىل القدرة عىل املواجهة ومؤرش املخاطر الطبيعية ضمن مؤرش  INFORMلعام  .2018ونتيجة لذلك
فهناك قامئة تضم  27من البلدان الضعيفة بيئياً ،وهي :أفغانستان ،إندونيسيا ،بابوا غينيا الجديدة ،باكستان،
بليز ،بنغالديش ،جزر سليامن ،الجمهورية الدومينيكية ،الجمهورية العربية السورية (سورية) ،جمهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،جيبويت ،الصومال ،طاجيكستان ،العراق ،غواتيامال،
كمبوديا ،كينيا ،مدغشقر ،املغرب ،موريتانيا ،موزامبيق ،ميامنار ،نيبال ،نيكاراغوا ،هايتي ،هندوراس.
وتجدر اإلشارة إىل أن  INFORMمؤرشٌ
مفتوح ،يغطي  191بلداً ،وهو مؤرش مر ّكب لقياس مخاطر
عاملي
ٌ
ٌ
األزمات اإلنسانية والكوارث التي من شأنها أن تطغي عىل قدرة البلد عىل االستجابة .وهو متمحور حول ثالثة
أبعاد رئيسية للمخاطر :وقائع األخطار الطبيعية أو الناجمة عن عامل برشي ،أو التعرض لها؛ ومواطن الضعف
(قابلية املجتمعات املحلية للتأثر باألخطار املذكورة أعاله)؛ واالفتقار إىل القدرة عىل املواجهة (نقص املوارد
التي ميكن أن تخفف من التأثري).
ومبقدوركم االطالع عىل التفاصيل الكاملة واملنهجية املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين الخاص مبؤرش .INFORM
الدول الهشة
نرشت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( )OECDتقريراً يشري إىل  36من الدول الهشة بعنوان
الدول الهشة يف عام  :2016فهم العنف.
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وهذه الدول هي:
إثيوبيا ،األرايض الفلسطينية املحتلة ،إريرتيا ،أفغانستان ،أنغوال ،أوغندا ،بابوا غينيا الجديدة ،باكستان،
بنغالديش ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،تشاد ،تنزانيا ،تيمور-ليشتي ،جزر القمر ،جزر سليامن ،جمهورية أفريقيا
الوسطى ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،جمهورية الكونغو ،جنوب السودان ،رواندا ،زامبيا ،زمبابوي ،سوازيلند ،السودان ،سورية ،سرياليون،
الصومال ،طاجيكستان ،العراق ،غامبيا ،غواتيامال ،غينيا ،غينيا-بيساو ،فنزويال ،الكامريون ،كمبوديا ،كوت
ديفوار ،كينيا ،ليبيا ،ليبرييا ،ليسوتو ،ماالوي ،مايل ،مدغشقر ،مرص ،موريتانيا ،موزامبيق ،ميامنار ،النيجر،
نيجرييا ،هايتي ،هندوراس ،اليمن.
املناطق
قد يتباين التصنيف اإلقليمي للبلدان من مؤسسة أو منظمة ألخرى .وتستند الرسوم والخرائط البيانية
والجداول الواردة يف هذا التقرير إىل التصنيفات التي تستخدمها األمم املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك.
وبوسعكم االطالع عىل مزيد من التفاصيل املتاحة عرب املوقع اإللكرتوين لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.
كام ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات حول التصنيفات اإلقليمية التي يستخدمها االتحاد الدويل املتاحة
عرب املوقع اإللكرتوين لالتحاد الدويل.

بيانات وتصنيفات الكوارث ومخاطر الكوارث
قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ()EM-DAT
يستخدم هذا التقرير بيانات مؤرخة يف  16أبريل  2018بعد أن جرى تنزيلها من قاعدة بيانات حاالت الطوارئ
 EM-DATيف يوم  30أبريل  .2018ومتيز قاعدة البيانات هذه بني فئتني عامتني للكوارث :الكوارث الطبيعية
والكوارث التكنولوجية .غري أن البيانات املتعلقة بالكوارث التكنولوجية مل تُدرج يف التحليل الوارد يف الفصل .7
كام أن قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ال تشمل بيانات الحروب أو النزاعات أو املجاعات املرتبطة بالنزاعات.
ومن املصادر الرئيسية للبيانات التي تغذي قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ما ييل :األمم املتحدة (مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبرنامج األغذية العاملي ،واملنظمة العاملية لألرصاد الجوية ،ومنظمة الصحة
العاملية ،ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو))؛ والحكومات الوطنية؛ والحكومة األمريكية (الوكالة االتحادية
إلدارة الطوارئ ،واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ،ومكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث
(أوفدا) ،واملسح الجيولوجي األمرييك ،وسميثسونيان ،ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها)؛ واالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،والبنك الدويل ،والرشكة السويرسية إلعادة التأمني ،ورشكة ميونيخ
إلعادة التامني.

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

وبينام تخضع عملية تجميع البيانات من أجل قاعدة بيانات حاالت الطوارئ لتعاريف ومعايري صارمة ،فإن
املعلومات األصلية التي يجري جمعها من مصادر عامة مختلفة رمبا مل تكن ألغراض إحصائية ومل تخضع
موحدة .وتجدون مزيداً من التفاصيل يف تقرير عام  2016عن الكوارث يف العامل
لتعاريف ومنهجيات جمع ّ
(االتحاد الدويل).
ويجري أحياناً اإلبالغ بشكل غري دقيق عن البيانات املتعلقة بعدد األشخاص املترضرين من الكوارث ،كام قد
تتباين التعاريف.
وال يجري اإلبالغ عن البيانات املتعلقة بتكاليف األرضار إال لعدد صغري من حاالت الطوارئ .فبينام ُسجلت
 3.571كارثة طبيعية خالل الفرتة  ،2017–2008مل يتضمن منها بيانات مرتبطة باألرضار سوى النصف .ومن
حيث القيمة ،فإن الخسائر األعىل قيمة تتكبدها البلدان األغنى حيث تكون قيم األصول ونسب التأمني أعىل.
وفيام يتعلق ببيانات الفرتة  ،2017–2008فقد استحوذت أفريقيا عىل  %0.5فقط من أرضار الكوارث املسجلة،
بينام بلغت النسبة  %43.9منها يف األمريكتني ،و %45.4يف آسيا ،و %6.6يف أوروبا ،و %3.5يف أوقيانوسيا.
وهذه التقديرات تبخس قيمة الخسائر واألثر االقتصادي املستمر يف البلدان الفقرية حيث قيم األصول املادية
منخفضة و/أو قد ال ُيب َّلغ عنها .كام أنها تبخس الخسائر أو اآلثار الناجمة عن أنواع معينة من الكوارث ،مثل
حاالت الجفاف التي تقع يف البلدان منخفضة الدخل/التي تنخفض فيها نسبة التأمني.
ومن رشوط تسجيل الكارثة يف قاعدة بيانات  EM-DATأن تستويف أحد املعايري التالية عىل األقل:
−

أن تتسبب يف مقتل عرشة أشخاص عىل األقل؛

−

أن تُلحق رضراً مبا ال يقل عن  100شخص؛

−

أن تؤدي إىل إعالن الدولة املترضرة عن حالة الطوارئ؛

−

أن تؤدي إىل طلب املساعدة الدولية.
تُق ّوم البيانات باألسعار الحالية (بالدوالرات األمريكية).
وبوسعكم االطالع عىل معلومات إضافية عرب الرابط.https://www.emdat.be :

منصة  Goالتابعة لالتحاد الدويل
وقد تم تنزيل البيانات الخاصة بالفرتة  2017–1919عرب الرابط  http://ifrcgo.org/histappealsيف يوم
 10فرباير  ،2018وعرب الرابط  http://ifrcgo.org/currentappeals/#Allيف يوم  13فرباير .2018
أما البيانات املتعلقة بالنداءات الجارية يف عام  2018فقد تم تنزيلها يف يوم  7أبريل .2018
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تصنيف فئات الكوارث
اس ُتخدم يف تحليل االتحاد الدويل للكوارث تصنيفاً لفئات الكوارث (إصدار  22يناير  )2018يختلف اختالفاً
طفيفاً عن التصنيف املستخدم يف قاعدة بيانات حاالت الطوارئ ( ،)EM-DATوفيام ييل االختالفات الرئيسية:

تصنيف
االتحاد الدويل

الفئة وفقاً لتعريف
االتحاد الدويل

الفئة وفقاً لتعريف قاعدة بيانات EM-DAT
(املجموعة الفرعية الخاصة بالكوارث)

يف القسم الخاص بتطور الكوارث من
التقرير عن الكوارث يف العامل

موجة برد

مناخية

األرصاد الجوية

ينطبق تصنيف االتحاد الدويل عىل
البيانات املوجودة لدى االتحاد الدويل،
وينطبق تصنيف قاعدة بيانات EM-
 DATعىل البيانات املوجودة لدى
قاعدة بيانات .EM-DAT

موجة َحر

مناخية

األرصاد الجوية

ينطبق تصنيف االتحاد الدويل عىل
البيانات املوجودة لدى االتحاد الدويل،
وينطبق تصنيف قاعدة بيانات
 EM-DATعىل البيانات املوجودة
لدى قاعدة بيانات .EM-DAT

انهيال (انجراف) أريض

جيوفيزيائية

الهيدرولوجية (انهيال جليدي ،ثلوج ،حطام،
تدفق طيني ،انهيار صخري)
جيوفيزيايئ (جاف)

بينام تتضح االنهياالت األرضية والطينية
من العنوان أو السياق يف بيانات االتحاد
الدويل ،فقد ُصنّفت يف قاعدة بيانات
 EM-DATعىل أنها «جيوفيزيائية»
و«هيدرولوجية» عىل التوايل.

هبوب عاصفة

هيدرولوجية

األرصاد الجوية

ينطبق تصنيف االتحاد الدويل عىل
البيانات املوجودة لدى االتحاد الدويل،
وينطبق تصنيف قاعدة بيانات EM-
 DATعىل البيانات املوجودة لدى
قاعدة بيانات .EM-DAT

حريق

غري تكنولوجية ومن صنع اإلنسان

يصنف الحريق ككارثة تكنولوجية يف قاعدة
بيانات  ،EM-DATأما حرائق الغابات،
فتُصنف ككارثة مناخية.

بينام هي واضحة يف بيانات االتحاد
الدويل ،فقد ُصنّفت حرائق الغابات يف
قاعدة بيانات  EM-DATضمن فئة
الكوارث «املناخية».

التقرير عن الكوارث يف العامل ٢٠١٨ -

تغطي العملية اإلقليمية املتعلقة باألزمة الغذائية يف أفريقيا يف عام ( 2017من أبريل عام  2017إىل أكتوبر
عام  )2018القدرة عىل التنسيق والتدخل الرسيع ،مبا يف ذلك العمليات يف البلدان التالية :إثيوبيا (أطلقت
يف عام  )2016وبوركينا فاسو وتشاد والسنغال والصومال ( )2016وكينيا ( )2016ومالوي ( )2015وموريتانيا
وموزامبيق ( )2016وناميبيا ( )2015والنيجر ونيجرييا.
وتغطي عملية اإلعصار إيرما التي تقودها مجموعة بلدان الكاريبي ،سانت كيتس وأنتيغوا ،املصنفتان يف هذا
التحليل ضمن ‘البلدان’.
تُق ّوم البيانات باألسعار الحالية (بالفرنكات السويرسية أو الدوالرات األمريكية حسب الحالة).
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بنغالديش٢٠١٧ ،
أشخاص يشاهدون مباراة الكرة الطائرة يف
مخيم كوتابالونغ يف بنغالديشُ ،نظمت من
أجل األشخاص الذين نزحوا بسبب العنف
يف محافظة راخني املجاورة يف ميامنار.
©  ⁄ Victor Lackenاالتحاد الدويل
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املبادئ األساسية للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر
اإلنسانية إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،التي انبثقت من الرغبة يف إغاثة
الجرحى يف ميدان القتال دون متييز ،تسعى ،بصفتها حركة ذات طابع دويل ووطني ،إىل تجنب
املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت .وتهدف إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان،
وتشجع عىل التفاهم املتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق السالم الدائم بني جميع الشعوب.
عدم التحيز ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية أو العرق أو املعتقدات الدينية أو الوضع
االجتامعي أو اآلراء السياسية .وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً الحتياجاتهم فقط ،وإىل
إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.
الحياد ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع ،متتنع عن تأييد أي طرف من األطراف يف األعامل العدائية
أو املشاركة ،يف أي وقت ،يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو الديني أو األيديولوجي.
االستقالل الحركة مستقلة ،وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات مساعدة يف الخدمات
اإلنسانية التي تقدمها حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها ،إال أن عليها أن تحافظ دامئا عىل استقاللها
الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف يف كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.
الخدمة التطوعية الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من األشكال.
الوحدة ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد
الواحد .ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع ،وأن ميتد عملها اإلنساين إىل جميع أرايض البلد.
العاملية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي حركة عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات
بوضع متساو وتتحمل نفس املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.

