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تحتاج المجتمعاُت المصابُة باألزمات سواء كانت تمؾ األزمات بشرية أـ نتيجة لمكوارث الطبيعية إلى مزيٍد 

ف أردنا أف نرفع كفاءة األعماؿ اإلنسانية الموجية إلى ىذه  مف المساعدات اإلنسانية؛ لتمبية احتياجاتيا األساسية، وا 

ـُ المجتمعات المنكوبة؛ عمينا أف نقوـ بتنسيؽ ما يؤم نو ما يسمى بػ"نظاـ المساعدات اإلنسانية"، وقد ظير ىذا النظا

عف طريؽ األعضاء الفاعميف في مجاؿ العمؿ اإلنساني الذي أمَّنوا وصوؿ المساعدات اإلنسانية الدولية إلى 

 المناطؽ الجغرافية والمجتمعات المحتاجة. 

ادئ اإلنسانية األساسية، ويمكُف تمخيُص ىذه ويتـ توجيُو أعماؿ الجيات النشطة في ىذا المجاؿ َوفًقا لممب

واالستقاللية واإلنصاؼ، مع األخذ بعيف االعتبار  لعدؿالمبادئ بشكؿ عاـ في أربِع نقاٍط رئيسية، وىي: اإلنسانية وا

ي فإف ممثمي العمؿ اإلنسان وباإلضافة إلى ىذه المبادئ بعَض التغييرات الطفيفة مف بمٍد آلخَر ومف مؤسسٍة لغيِرىا،

 يتحمموف مسئوليَة العمؿ المشترؾ مع المنظمات والييئات األخرى الناشطة في ىذا المجاؿ ال سيما فيما يتعمؽُ 

وىذا الوضع سيترتب عميو تسييُؿ عمِؿ منظمات المساعدة اإلنسانية؛ بحيث  بتشارؾ المعمومات وتقسيـ الموارد،

، ستتمكُف مف الوصوؿ إلى مناطؽ األزمات في وقٍت باكر، أي  في المحظة نفسيا التي يقع فييا أيُّ حدٍث كارثيٍّ

وسيؤدي ىذا بدوره إلى سرعِة القضاء عمى األزمات في المناطؽ المنكوبة وسرعِة تمبية احتياجات المتضرريف 

المحتاجيف إلى المساعدة، بيذه الطريقِة فإف عمَؿ منظمات اإلغاثة اإلنسانية ضمف تنسيؽ محدد سيساعُد عمى 

 .1األنشطة اإلنسانية بزيادة جودة العمؿ المنجز توسعة نطاؽ

أصبحت األزماُت اإلنسانيُة التي نعيشيا اليوـ معقدًة إلى حٍد ما؛ ففي العشر سنوات المنصرمة ازداد عدُد  

ـُ  متضرري ىذه األزمات أكثَر مف الضعفيف، وتكرر ظيوُر مثِؿ ىذه األزمات وبصورة كبيرة، واليوـ يحاوُؿ نظا

اآلثار الناجمة عف تمؾ األزمات بؿ والعمؿ عمى  المساعدات اإلنسانية البحَث بشكؿ جاد حوؿ كيفية القضاء عمى
                                                           


. ٢١٠٢نوفمبر  ٢٢ومنشورة بموقعه اإللكتروني بتاريخ  INSAMIRالدراست صادرة عن مركز البحوث اإلنسانيت واالجتماعيت 

 .https://bit.ly/2zeNlzL، على الرابط:  Daha Etkili Bir İnsani Yardım Sistemi İçin: بعنوان
1“The Humanitarian System”, Humanitarian Coalition,https://bit.ly/2DqLDA8 . 
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منع حدوثيا، وتأتي تطوراُت الوضِع الحاليُة في الشرؽ األوسط وسوريا كأحدِث مثاٍؿ عمى عجز النظاـ القائـ حاليًّا، 

ما زاؿ يتصرؼ وكأنو ال يرغب في إجراء  -رغـ وعيو بأوجو القصور لديو-كما أف قطاع المساعدات اإلنسانية 

 ات في ىذا الصدد. تغيير 

أوؿ ما سيجري تناولو في إطار عممية إصالح مواطف الخمؿ في ىذا النظاـ؛ ىـ العامموف في مجاؿ 

 المساعدات اإلنسانية، فَوفؽ بحث ُأجري في المناطؽ التي تعمؿ بيا منظماُت إغاثٍة غربيُة، جاءت النتائُج كما يمي: 

 10مف  3.5معدؿ مداواة الناس باحتراـ وكرامة:  -

  10مف  4معدؿ الحياد وعدـ التحيز:  -

 10مف  3.5معدؿ إحساس الناس باألماف وحمايتيـ مف العنؼ:  -

  10مف  2.5معدؿ الجاىزية لمكوارث المحتممة:  -

 .102مف  2.5معدؿ النظر في آراء الناس وطمباتيـ في المناطؽ التي تمت مساعدُتيا:  -

مزيٍد مف لفت االنتباه لالحتراـ واإلنصاؼ والتعامؿ مع وبيذا يظير لنا مدى احتياج ممثمي اإلغاثة إلى 

 متمقي اإلغاثة بمزيد مف الثقة واالىتماـ بآرائيـ.

مف ناحية أخرى، يجب توليُة نظاـ اإلغاثة القائـ حاليًّا مزيًدا مف االىتماـ مف أجؿ ضماف وقوؼ 

عاجمة؛ حيث إف الحموؿ قصيرة األمد المتضرريف مف األزمات عمى أقداميـ مرة أخرى، بعد تمبية احتياجاتيـ ال

المتبعة تؤدي إلى اعتماد ىذه المجتمعات عمى المعونات الخارجية لمدة طويمة بداًل مف أف تؤمف احتياجاتيا بنفسيا 

مف خالؿ استغالؿ اإلمكانيات البشرية المتاحة لدييا كما أنو عند العمؿ عمى تطوير ميارات األشخاص وزيادة 

ـُ المساعدات اإلنسانية أكثَر تطوًرا وفاعميًة في منِع األزمات وتحسيِنيا.قدرات مجتمعاتيـ سي  غدو نظا

                                                           
2“What refugees really think of aid agencies”, IRIN, https://bit.ly/2TlwINm.  
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ثمة مشكمٌة أخرى تواجو الفاعميف في نظاـ المساعدات اإلنسانية؛ وىي معايير االعتراؼ بشعوب المناطؽ 

والتطمعات األساسية  المنكوبة وضوابط المساس بثقافاتيـ؛ حيث إف تناوؿ الحموؿ التي تمنح األولوية لالحتياجات

لمشعوب المنكوبة مف األزمات يكوف تحديُدىا بناًء عمى أرض الواقع ال عمى أسس إجراءات نمطية تُتَخذ مسبًقا عمى 

% مف المشاركيف في استطالع لمرأي ُأجِري مع 44الورؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ: ىناؾ نسبة كبيرة تصؿ حتى 

نسانية في بعض المناطؽ المنكوبة قالوا فيو إف منظمات اإلغاثة لـ المتضرريف والمحتاجيف إلى المساعدات اإل

وقد أظيرت األبحاُث أيًضا أف المنظماِت الغربيَة التي  ،3تستشر أحًدا حوؿ االحتياجات الالزمة لسكاف المنطقة

عماؿ المساعدات ُتشكٍّؿ الغالبيَة العظمى مف نظاـ المساعدات اإلنسانية، تتعاقُد بشكٍؿ جزئيٍّ وغيِر معمٍف في أ

 .4اإلنسانية مع الجيات المحمية النشطة في مجاؿ العمؿ اإلنساني، بداًل مف جعميا جزًءا ال يتجزُأ مف سير العمؿ

منظمة لمعمؿ اإلنساني فاعمة في شتى  4480% مف أصؿ 80تصؿ نسبُة المنظمات المحمية إلى نحو 

النطاقات اإلقميمية إلى معونات دولية إضافة إلى اإلمكانيات أنحاء العالـ، وتحتاج ىذه المنظماُت العاممُة في 

وفي ظؿ النظاـ القائـ  المحمية المحدودة؛ مف أجؿ تقديـ المساعدات اإلنسانية الالزمة حاؿ حدوث أزمة محتممة،

حمية تتمكف حاليًّا، ال تمنح المنظماُت المحميُة دعًما بشكؿ مباشر، ولذلؾ فإف إدارة ىذا النظاـ مف خالؿ منظمات م

مف الوصوؿ لمموارد المالية بشكؿ غير مباشر عبر المنظمات الدولية، تعطي نتائج ناجحة بالكاد؛ ليذا فإف اتباَع 

نيج جديد يراعي تطوير قدرة الشريؾ المحمي وأولوياتو مف أجؿ التعرؼ بصورة فضمى عمى المناطؽ المحتاجة إلى 

دى شعوب تمؾ المناطؽ، ىو خطوٌة ال بأَس بيا لرفع كفاءة نظاـ المساعدات، وفيـ االحتياجات ذات األولوية ل

 .5يةالمساعدات اإلنسان

                                                           
3“The State of the Humanitarian System”, ALNAP,https://bit.ly/2zdQrpN.  

4 “The humanitarian system: ‘A mammoth machinery losing track of what it is for’”, The 

Guardian,https://bit.ly/2elhmDH.  

5“Editor’s take: What hope for reform?”, IRIN, https://bit.ly/2zcdT6v.  
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الوقت الحالي، يعّد تمركز قطاع نظاـ المساعدات اإلنسانية في الدوؿ الغربية سبًبا في بزوغ مشكمة  في

% 70المثاؿ: حوالي االحتكار، ومنيا: تركز السمطة واألمواؿ في يد بعض الجيات النشطة المحددة، فعمى سبيؿ 

 2015ففي عاـ  ،6مف المساعدات اإلنسانية تتدفُؽ بشكٍؿ مباشٍر إلى منظمات ىيئة األمـ المتحدة والصميب األحمر

تقاسـ كؿٌّ مف برنامج  2014، وفي عاـ 7: مف أمواؿ المساعدات اإلنسانية22حصؿ برنامُج األغذية العالمي عمى 

دة لمطفولة والمفوضية العميا لألمـ المتحدة لشئوف الالجئيف، حوالي نصؼ األغذية العالمي وصندوؽ األمـ المتح

 .8مميار نسمة 20الموارد البشرية التي بمغت حوالي 

وعندما تستخدـ منظماٌت كيذه أمواَؿ المعونات فإف محاولَة الحفاظ عمى البيروقراطية باىظِة التكمفة داخؿ  

 منظمات األمـ المتحدة؛ ستؤدي إلى قمة إنتاجية ىذه المساعدات.

وىذا التجمُع الذي يتسـ بميزات خاصة ويضـُ نسبًة كبيرًة مف الموارد البشرية يخمُؽ بعَض العوائؽ مف 

ـُ المساعداِت اإلنسانيِة ال ناحية المالية أماـ المنظمات األخرى التي تحاوؿ العمَؿ في المجاؿ اإلنساني، ويسعى نظا

ألف يصبح مكاًنا واحًدا يستحوذ عمى الماؿ والنفوذ بداًل مف التنوع  الممثموف الغربيوف بشكؿ عاـالذي يييمُف عميو 

الكثيُر مف المشاكؿ في إطار عممية القضاء عمى  ىذا السموؾِ  ويترتب عمى بيف المؤسسات المحمية والدولية،

ومنع حدوثيا، كما أف اقتصار نظاـ المساعدات اإلنسانية عمى المؤسسات الغربية مف األزمات في شتى أنحاء العالـ 

وفي ىذا  الممكف أف يتسبَب في غض الطرؼ عف المشاكؿ والكوارث الخارجة عف إطار أولويات ىذه المؤسسات،

جميع أف يسير عمى مبادئ الحيادية والمساواة والعالمية، ال تتعامؿ فيو المؤسسات الغربية مع  يجدر بوالنظاـ الذي 

مشكمة كبيرة أخرى وىي أنيـ ينظروف بال مباالة  باإلضافة إلى أنيـ يعانوف مف ،األزمات بنفس الدرجة مف الجدية

                                                           
6“The State of the Humanitarian System”, ALNAP,Op.cit. 

7“The humanitarian system: ‘A mammoth machinery losing track of what it is 

for’”,TheGuardian,Op.cit. 

8“The State of the Humanitarian System”, ALNAP,Op.cit. 
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ُت جميُعيا عف ضرورة إجراء تغييرات وتحوالت كبيرة في تكشؼ ىذه المشكالو  كبيرة لموضع الخطير في العالـ،

 النظاـ الحالي لممساعدات اإلنسانية.

في تركيا عمى األقؿ، بدأ المتطوعوَف والمنظماُت غيُر الحكوميِة ومنظماُت اإلغاثِة الدوليُة في تعقِب ىذه 

ي وتطويِرىا، وذلؾ عمى النحو المبيف التغييرات التي ال غنى عنيا لتحسيِف نظاـِ المساعداِت اإلنسانيِة الحال

 .9باألمثمة

وعمى الرغـ مف جميع مساعي التغيير ىذه، إال أف ما سيؤمف إمكانية حؿ المشكالت الموجودة في النظاـ 

ـُ بتغييرات جذرية، يجب أف يتجاوَز مجرَد تطوير آليات االستجابة لالحتياجات  التغيير الذي نقصده، الحالي ىو القيا

ـَ يجب أف يضيَؼ إلى أولوياتو مساعَي لمنع حدوث األزمات إلى جانب المساعي التقنية  اإلنسانية؛ أي أف النظا

إيجاُد حموٍؿ تيدُؼ  باإلضافة إلى أنو مف الضروري التي تيدُؼ إلى تمبية االحتياجات اإلنسانية في مناطؽ األزمات

 .10لشعوب المناطؽ المنكوبة إلى إعادة االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي

ـُ المساعدات اإلنسانية أعمااًل مؤثرًة  ـَ نظا حتى يكوف مف الممكف تحقيُؽ جميِع ىذه المتطمبات، وحتى يقّد

ـَ التدخَؿ في جميع مناطؽ األزمات بإجراءات متساوية،  وفاعمًة، عمى الجيات الغربية الممثمة لمعمؿ اإلنساني أف تتعم

يف النظاـ عممية إعادة إعمار لممجتمعات المنكوبة بدال مف دفعيا لالعتماد عمى الخارج باإلضافة إلى وجوب تضم

 وكذلؾ ضماف اكتفاء ىذه المجتمعات ذاتيًّا.

عمى النظاـ الحالي الذي يتعاقد بشكؿ خفي مع المنظمات المحمية أف ُيوجد طريقًة لمتعاوف بشكٍؿ أكبَر مع 

فضَؿ عمى مناطؽ األزمات، والعمِؿ عمى تحديد االحتياجات العاجمة ليذه ىذه المنظمات؛ مف أجؿ التعرِؼ بشكٍؿ أ

                                                           
9“The humanitarian system: ‘A mammoth machinery losing track of what it is for’”,The 

Guardian,Op.cit. 

10“Is it time to rethink the divide between humanitarian and development funding?”,The 

Guardian,https://bit.ly/2OPEYkX.  



 

7 
 

سيجعميـ أكثَر فاعميًة في العمؿ اإلنسانية ويزيُد مف قدراتيـ، كما ينبغي العمُؿ عمى إعادة ىيكمة  المجتمعات؛ مما

مى المستوى اإلقميمي مف المنظمات اإلنسانية العاممة ع نظاـ التمويؿ غير المباشر المطبؽ حاليًّا؛ مف أجؿ تمكيف

وستؤدي ىذه التغييراُت إلى فتِح الطريِؽ نحو إنتاِج حموٍؿ سريعٍة ودائمٍة؛  التدخؿ المبكر في األزمات المحتممة،

 الحياة الفوضوية التي يعيشيا المنكوبوف في مناطؽ األزمات. لتحسيف 

المشكالت في المناطؽ المنكوبة سيؤدي إف الحرَص عمى مشاركة المحتاجيف لممساعدة في محاوالت حؿٍّ  

 بعد فترة إلى القضاء عمى الشعوِر بالعجِز والضعِؼ وعدـِ الكفاءِة الذي يشعروف بو عمى المستوى الفردي،

فاألشخاُص الذيف بدأوا في إنتاج شيٍء ما واكتسبوا االعتماَد عمى الذات والخبرَة مف أجؿ التغمب عمى األزمات في 

سيغدوف قادريف عمى زيادة قدرات المجتمعات في ىذه  ، مع منظمات المساعدات اإلنسانية،مناطقيـ الجغرافية

 ضميد جراحيـ بأنفسيـ.المناطؽ عمى المدى البعيد، ومف ثـ  سيتمكنوف مف ت
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