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الملخ�ص

 ففي �أي 
1
أثر في �لمتو�سط زهاء 250 مليون �سخ�ص بالكو�رث »�لطبيعية«. في كل عام، يتا

عام �إعتيادي بين 1998و2007، عانى 98 في �لمائة منهم من كو�رث على �سلة بالمناخ 

بحاث  مثل �لجفاف و�لفي�سانات، ولي�ص من كو�رث مدمرة ولكن �أقل حدوثاً مثل �لزلزل، و�لأ

أنه بحلول عام 2015، فاإن من �لمقدر �أن يزيد هذ�  أ با �لجديدة �لو�ردة في هذ� �لتقرير تتنبا

غلب �إلى  �لعدد بن�سبة 50 في �لمائة ليبلغ 375 مليون ن�سمة تقريباً، و�ل�سبب يعود في �لأ

2
زيادة �لتهديد�ت �لمناخية �لموؤدية �إلى كو�رث.

طالق، لكن ما يت�سح منه �أن عدد�ً �أكبر بكثير  و�أي تقدير من هذ� �لنوع لي�ص دقيقاً على �لإ

أثرون بالكو�رث في �لم�ستقبل �لقريب للغاية، ولي�ص �لبعيد فح�سب،  �سخا�ص قد يتا من �لأ

د�رة للبيئة لزيادة مو�سعة في كو�رث �لجفاف و�لنزلقات  مع خلق �لتغير �لمناخي و�سوء �لإ

�سخا�ص  ر�سية و�لفي�سانات وغيرها من �لكو�رث على �لم�ستوى �لمحلي.وعدد �أكبر من �لأ �لأ

3
أثرون بالكو�رث ب�سبب فقرهم و�ماكن معي�ستهم.  �سيتا

وبع�ص هذه �لتغير�ت �لمناخية �سوف تزيد �أي�ساً من تهديد �لنز�عات �لجديدة، مما يعني 

خيرة  ن�سانية. و�أحد �لتقارير �لأ ت�سرد �لمزيد من �لنا�ص، و�لحاجة لمزيد من �لم�ساعد�ت �لإ

ورد فيها �أن 46 دولة �ستو�جه »خطر �سديد بالتعر�ص للنز�ع �لم�سلح« حين يفاقم �لتغير 

 ويوجد بالفعل �أدلة على �أن عدد �لنز�عات �آخذ 
4
منية �لتقليدية. �لمناخي من �لتهديد�ت �لأ

 فيما ظهر �لتهديد �لقائم عن �لنز�عات طويلة �لمدى �لتي خلقت طلباً 
5
في �لتز�يد من جديد،

ن�سانية، و�لمثال زيادة �لعنف في جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية  و��سعاً على �لم�ساعد�ت �لإ

في عام 2008.

ن�سانية غير �لم�سبوق  حتياج للم�ساعد�ت �لإ باخت�سار، بحلول عام 2015، قد يوؤدى م�ستوى �لإ

�إلى عجز �مكانات �لعالم �لحالية على توفير �لم�ساعد�ت.

وبالفعل توجد حكومات كثيرة �أخفقت في �لتكيف مع تهديد�ت مثل �لعو��سف و�لفي�سانات 

و�لزلزل. وهي تخفق في �لتحرك �ل�سريع �أو �لفعال بما يكفي للرد على هذه �لحو�دث، �أو 

جر�ء�ت �لوقائية للتقليل من �لوفيات و�لمعاناة �لتي ل �سرورة لها. وبالفعل فاإن  لتخاذ �لإ

فعال �لتي �تخذتها بع�ص �لحكومات و�لنخب �لوطنية فيها عر�ست �لعنا�سر �لُمهم�سة في  �لأ

�سخا�ص �لمجبرون على  أن �أدت �إلى �لتمييز �سدهم، مثالً �لأ هذه �لدول للخطر من �لكو�رث، با

�لحياة في منازل غير نظيفة في �أحياء �سكنية متو��سعة، تدمرها �لفي�سانات و�لنزلقات 

ر�سية بكل �سهولة. �لأ

ن�سانية كثير�ً ما تكون بطيئة �أو غير متنا�سبة،  وفي �لوقت نف�سه، فاإن �لم�ساعد�ت �لدولية �لإ

مم �لمتحدة منذ عام 2005 من �أجل �لتح�سين في هذ� �ل�سدد  �سالحات �لتي قادتها �لأ و�لإ

بد�أت بالكاد توؤتي ثمارها.

التحدي

غاثة وغيرها  ن�ساني غير م�سبوق. فالحكومات �لوطنية و�لمانحة وهيئات �لإ �إن نطاق �لتحدي �لإ

ألة وجود  ن�سانية. وم�سا طر�ف عليها �أن تعمل على تح�سين جودة وكم �لم�ساعد�ت �لإ من �لأ

�إر�دة �سيا�سية من �أجل تحقيق هذ� �لهدف �ستكون من �لعنا�سر �لُمحددة لع�سرنا، و�سوف 

تملي على �لماليين �إن كان لهم �أن يحيو� �أو يموتو�.

ن�سانية لكل  زمات �لقت�سادية �لع�سيبة، يمكن للعالم �أن يفي بالحتياجات �لإ وحتى في �لأ

�سخ�ص يجاهد من �أجل �لخروج ب�سالمة من كارثة. ومن �لممكن تقليل �لتهديد �لناجم عن 

�لكو�رث �لمتعلقة بالمناخ. ومن �لممكن للحكومات �أن توفر م�ساعد�ت على م�ستوى جيد 

لمو�طنيها.

زمة �لعالمية �لمالية منذ  مر قدر�ً محدود�ً مما تنفقه �لدول �لغنية على �لأ و�سوف يكلف �لأ

طفال، و�لذين  عام 2008، لتوفير م�ساعد�ت �إن�سانية لئقة لهوؤلء �لرجال و�لن�ساء و�لأ

ع�ساء في منظمة  بحلول عام 2015 قد يحتاجون للم�ساعدة. و�إذ� قدمت �لحكومات �لأ

كثر �سخاء في �لمنظمة لعام  �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية مثل ما قدمته �لبلد�ن �لع�سرة �لأ

 وفي عام 
6
ن�سانية عالمياً �إلى حو�لي 42 مليار دولر. 2006، ف�سوف تزيد �لم�ساعد�ت �لإ

وروبية على 2.3 تريليون دولر تقدم بها �ل�سمانات لقطاعاتها  2008 عثرت �لحكومات �لأ

�لمالية: حكومة �ألمانيا وبريطانيا وحدهما عثرتا على 68 مليار دولر و40 مليار دولر على 

 g.نقاذ بنكين فح�سب، هما بنك هايبو ريال �إ�ستيت ورويال بانك �أوف �سكوتالند �لتو�لي لإ

و�لم�ساعد�ت �لالئقة، لكل �سخ�ص محتاج �إليها، �ستكون �أمر�ً �سهالً في تدبيرها مقارنة بما تم 

�إنجازه �أعاله.

وعلى �لحكومات �لغنية �أن تتبو�أ �ل�سد�رة في تخفيف عبء �لتغير �لمناخي، وهو عن�سر 

�أ�سا�سي في زيادة �لتهديد بالكو�رث. وبالت�ساق مع م�سوؤوليتها )عن �لنبعاثات �لكربونية( 

وقدرتها )على ح�سد �لمو�رد(، على �لدول �لغنية �أن تقلل من �لنبعاثات �لعالمية بحيث 

يبقى �لحتر�ر �لعالمي �أقل م�ستوى ممكن من 2 درجة مئوية، و�أن توفر ما ل يقل عن 50 

مليار دولر �سنوياً لم�ساعدة �لدول �لفقيرة على �لتكيف مع �لتغير �لمناخي �لحتمي.

�إل �أن حكومات �لدول �لنامية عليها �أي�ساً م�سوؤولية �أكبر، تتمثل في �لتحرك رد�ً لما يقع من 

كو�رث ومحاولة تقليل عر�سة �لنا�ص لل�سرر. و�لزيادة في �ل�سدمات �لمناخية �لمحلية �سوف 

ن منازلهم و�سبل ك�سبهم للعي�ص  خرى، لأ ماكن �لأ ت�سرب �لنا�ص في �لدول �لنامية �أقوى من �لأ

قليمية  كثر عر�سة لل�سرر. �إذن ف�سوف تحتاج �لدول �لنامية �إلى تمكين �ل�سلطات �لإ هي �لأ

و�لمجتمع �لمدني من �لرد بفعالية.
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�سخا�ص �لفقر�ء في �لعالم،  �سا�ص هو: بالن�سبة للكثير من �لأ وبا�ست�سر�ف �لم�ستقبل، فاإن �لأ

فاإن �لعر�سة لل�سرر جر�ء �لكو�رث في زيادة، وتوجد �أربعة توجهات قد توجه هذه �لزيادة. 

�أولً، يوجد �أ�سخا�ص �أكثر يعي�سون في �لمناطق �لح�سرية �لفقيرة �لمبنية على م�ساحات 

ر��سي �لريفية، ب�سبب �لجفاف  ر��سي. ثانياً، زيادة �ل�سغوط على �إنتاجية �لأ �سئيلة من �لأ

خذ في  لبان في �لدول ذ�ت �لقت�ساد �لآ وزيادة �ل�سكان وزيادة �لطلب على �للحوم و�لأ

�لزدهار موؤخر�ً، تعني مو�جهة عدد �أكبر من �لنا�ص ل�سعوبة في �لح�سول على ما يكفي 

لالأكل. ثالثاً، �لتغير �لمناخي و�لتاآكل �لبيئي و�لنز�عات قد توؤدي �إلى ت�سريد �لمزيد من �لنا�ص 

�سرة  �سول �لمتوفرة لديهم، ومن �سبكات �لأ من بيوتهم، وتجريدهم من �سبل عي�سهم، ومن �لأ

و�لمجتمعات �لمحلية �لتي يمكنها دعمهم. وبع�ص �لتقدير�ت تذهب �إلى �أن ما ُيقدر بمليار 

زمة   و�أخير�ً، فاإن �لأ
12

�سخ�ص �سوف ُيجبرون على �لخروج من بيوتهم بحلول عام 2050. 

�لقت�سادية �لعالمية �لتي ت�ساعدت في �أو�خر عام 2008 يمكن �أن توؤدي لمزيد من �لبطالة 

مان �لجتماعية، وفي بع�ص �لبلد�ن قد ت�سهم في زيادة �لحتياجات  و�إلى تقوي�ص �سبكات �لأ

ن�سانية. �لإ

اختيار التحرك والعمل

توجد توجهات �إيجابية �أي�ساً، ويمكن �لبناء عليها وتعزيزها. لي�ص �لجميع �سي�سبحون �أكثر 

�سخا�ص  عر�سة لل�سرر في مو�جهة �لكو�رث �لمتز�يدة. ففي بع�ص �لبلد�ن تر�جعت ن�سبة �لأ

�لذين يعي�سون في فقر، مما �سمح لمزيد من �لنا�ص بالح�سول على منازل و�سبل عي�ص، 

 وفي بلد�ن �أخرى �سجل 
13

وتر�كم �لمدخر�ت �لتي ت�ساعدهم على �لتعافي من �ل�سدمات.

فر�د. وفي بلد�ن كثيرة فاإن ن�سبة �لوفيات من �لكو�رث  ُمثبت من �لقدرة على �إنقاذ حياة �لأ

ن �لحكومات تحركت للتجهيز لمو�جهة  تر�جعت كثير�ً، لي�ص لوقوع كو�رث �أقل �سنوياً، بل لأ

�لكو�رث وتقليل مخاطرها. وفيما ت�سبب �إع�سار �سدر في مقتل 3000 �سخ�ص في بنغالدي�ص 

عام 2007، فقد كان هذ� نذر ي�سير من عدد من قتلهم �إع�سار بول في عام 1972، بل 

وحتى �إع�سار غوركي في عام 1991، رغم كون �لعو��سف �أعاله متماثلة في �لقوة �أو �أ�سعف 

من �إع�سار �سدر. وفي بلد�ن كالهند، حيث قانون كفالة �لتوظيف في �لريف خلق وظائف 

�سخا�ص �لذين يعي�سون في فقر، فاإن �آليات �لحماية  على مد�ر ت�سعمائة مليون يوم عمل لالأ

 وفي مايو/�أيار 
14

ع�سار و�لفقر. مل في ك�سر حدة كو�رث �لإ قل �لأ �لجتماعية توفر على �لأ

2008 في �سيلي، ووجه �نفجار بركان ماونت �سيتن – �أول �نفجار له في �لتاريخ �لمعروف 

15
– بالرد �ل�سريع، بما في ذلك ت�سكيل فرق �لدفاع �لمدني و�إخالء 8000 �سخ�ص.

كثر عر�شة لل�شرر زيادة الأ

بالن�سبة لماليين �لن�ساء و�لرجال في �ستى �أنحاء �لعالم فاإن عر�ستهم لل�سرر – من يكونون 

و�أين يقيمون وكيف يجنون رزقهم – ولي�ص �لتهديد�ت �لتي تو�جههم فقط، هي �لتي تحدد 

�إن كانو� �سيبقون على قيد �لحياة. �لعر�سة لل�سرر – للمخاطر مثل �لنز�ع �أو �لمخاطر �لبيئية 

كالفي�سانات و�لزلزل – هي �لنتيجة �لمبا�سرة للفقر، و�لخيار�ت �ل�سيا�سية، و�لف�ساد، 

و�لطمع �لذي يت�سبب فيه، و�لالمبالة �ل�سيا�سية �لتي ت�سمح با�ستمر�رية �لو�سع.

ب ل�ستة  وفي عام 2008، في مدينة غونايفي�ص �لمنكوبة في هايتي، فر �أوغي لياندي، �لأ

�سا�ص جر�ء ح�سن حظه: �أطفال �لبالغ من �لعمر 45 عاماً، بالأ

تمكن  نني لم �أ ت �لمياه ترتفع ولم تتوقف... �رتفعت �لمياه و��شتدت قوتها لدرجة �أ بد�أ

م�شك  طفالي و�شحبتها �لمياه معها. لح�شن �لحظ كان هناك من �أ م�شاك باإحدى �أ من �لإ

�شره  عا�شير[، وبعد �شاعة تقريباً �شاهدنا بيتنا باأ بها. وو�شلنا �إلى �شطح �لملجاأ ]ملجاأ �لأ

ي�شحبه تيار �لمياه.8

ت�سببت �لعو��سف �ل�ستو�ئية في عام 2008 في هايتي في دمار هائل. في مدينة غونايفي�ص 

لف من �لمنازل ذ�ت  وحدها، �أجبر ربع �ل�سكان تقريباً على هجر منازلهم، مع دمار ع�سر�ت �لآ

ماكن فاإن �لنا�ص   وفي كل �لأ
9
�لبناء �لمتو��سع و�لمتمركزة في �أماكن خاطئة في �أحياء فقيرة.

كثر عر�سة لل�سرر، �سو�ء �لعر�سة للقتل �أو �لت�سرد جر�ء �لكو�رث. وفي �لدول  �لفقر�ء هم �لأ

قل نمو�ً،  �لغنية، فاإن 23 �سخ�ساً في �لمتو�سط يموتون من �أي كارثة طبيعية، وفي �لدول �لأ

 و�ل�سبب هنا يعود �إلى �أن �لنا�ص �لفقر�ء مثل �أوغى و�أطفاله 
10

يبلغ �لعدد 1052 �سخ�ساً.

يعي�سون عادة في منازل متو��سعة �لبناء على �أر��ص مهددة بالفي�سانات �لجفاف و�لنزلقات 

ر�سية، وفي مناطق دون خدمات رعاية �سحية فعالة �أو بنية تحتية �سحية منا�سبة. وبع�ص  �لأ

�لجماعات – مثل �لن�ساء و�لفتيات، و�لمر�سى �أمر��ساً مزمنة، و�لم�سنين وغيرهم – �أكثر 

عر�سة لل�سرر �سمن هذه �لمجموعة �لعامة �لمعر�سة لل�سرر، وقدرتهم على �لتكيف محدودة 

جر�ء �لتمييز وعدم �لم�ساو�ة و�سحتهم �لبدنية. وفي كل من �لكو�رث �لطبيعية و�لنز�عات، 

�سر  �ساء�ت تزيد مع �نف�سال وت�سظي �لأ فاإن عر�سة �لن�ساء و�لفتيات للعنف �لجن�سي و�لإ

و�لمجتمعات �لمحلية، ومع فقد�ن �ل�سلطات �لمحلية ل�سيادة �لقانون و�لنظام.

ثر �لتر�كمي للكو�رث �لمتو�ترة هو نفيهم  �سر �لتي تعي�ص في �لفقر، فاإن �لأ وبالن�سبة لالأ

كثر فقر�ً،  �إلى �لد�ئرة �لمفرغة �لخا�سة بالعر�سة لل�سرر و�إلى �لمزيد من �ل�سدمات. �لأ

زمة،  �سول �لقليلة لديه ي�سطر لبيعها للخروج من �لأ ك�سبه للعي�ص �أقل مقاومة للدمار، و�لأ

زمة. وفي در��سة ن�سرت عام 2004 عن �أثر نق�ص  وي�ستغرق زمناً �أطول في �لتعافي من �لأ

�سر ��ستغرقت في  مطار على �لمز�رعين في �أثيوبيا، �نتهت �لدر��سة �إلى �أن �لأ معدلت �لأ

11
�لعادة �سنو�ت للتعافي من مثل هذه �لكو�رث �لطبيعية. 
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مان ب�سكل  �سخ�ص في بلد�ن كالعر�ق و�ل�سومال و�ل�سود�ن و�أفغان�ستان، �سو�ء جر�ء �نعد�م �لأ

19
عام �أو �إعاقة و�سول �لم�ساعد�ت ب�سكل متعمد.

الم�شاعدات الدولية

نقاذ حياة  تلعب منظمات �لم�ساعد�ت �لدولية دور�ً هاماً، �سو�ء في �لتحرك �لمبا�سر لإ

�سخا�ص حين تخفق �لحكومات في هذ�، �أو في �لعمل على م�ساعدة �لحكومات �لتي تختار  �لأ

ن�سانية، �سو�ء �لمحلية �أو �لدولية، ُتظهر ب�سكل د�ئم  �لت�سرف ب�سكل م�سوؤول. و�لمنظمات �لإ

قدر�ت هائلة و�لتز�م و��سع و�سجاعة في تو�سيل �لم�ساعد�ت �ل�سرورية لمن يحتاجونها �أم�ص 

�لحاجة، في بلد�ن من ت�ساد �إلى بورما/ميانمار. وفي عام 2007 ��ستفاد �أكثر من 43 مليون 

 وفي نوفمبر/
20

مم �لمتحدة. ن�سانية �لتي يتم توفيرها تحت مظلة �لأ ن�سمة من �لم�ساعد�ت �لإ

ت�سرين �لثاني 2008، �ساعدت �أوك�سفام ب�سكل مبا�سر عدد 3.3 مليون ن�سمة بم�ساعد�ت 

21
�إن�سانية.

وفي عام 2007 في بوليفيا، تعاونت �أوك�سفام مع �لهيئات �لحكومية �لمحلية على �لتحرك 

�ل�سريع و�لفعال لمو�جهة �لفي�سانات �لج�سيمة، ولتكييف �لنظام �لزر�عي بحيث يو�ئم 

ر�ص. وقد  �لفي�سانات ومو��سم �لجفاف �لمتعاقبة، ولتح�سين خ�سوبة �لتربة وزيادة �إنتاجية �لأ

�أدى ت�سييد �سفاف مرتفعة، كاميلوني�س، �إلى منع �لفي�سانات �لمو�سمية من تدمير �لمحا�سيل 

22
�لغذ�ئية. 

ن�سانية �لتعاون مع �لحكومات �لوطنية �إل  حيان ل تر�عي هيئات �لم�ساعدة �لإ لكن في �أغلب �لأ

حمر في �لدولة �أو �لهالل  فيما ندر )�أو مع منظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية، مثل �ل�سليب �لأ

�سا�سي” وهو توفير �لم�ساعدة �لمبا�سرة، كثير�ً ما  حمر(. وفي معر�ص �ل�سعي للخيار “�لأ �لأ

أنها تحل �لحكومات من �لتز�ماتها وتقلل من �حتمال  تعطي �لمنظمات �لدولية �لنطباع با

ن�سانية �أل  �سا�سية في �لم�ستقبل. ول يعني هذ� �أن على �لمنظمات �لإ ��ستعادة �لخدمات �لأ

أن �لعمل من خالل �سركاء  فر�د، بل �لقول با نقاذ حياة �لأ طالق لإ تتحرك ب�سكل مبا�سر على �لإ

حكوميين �أو من �لمجتمع �لمدني ُيف�سل وُيعد �أكثر جدوى عن �لتحرك �لمبا�سر دون �سركاء.

ن�سانية غير متنا�سبة �أو �سيئة �لتوزيع. وكثير�ً ما ل  وكثير�ً ما تكون م�ساعد�ت �لمنظمات �لإ

ن�سانية في ح�سبانها �لحتياجات �لمحددة لمختلف �لجماعات �لمحتاجة، مثل  أخذ �لمنظمات �لإ تا

�لن�ساء و�لرجال. وعر�سة �لن�ساء و�لفتيات للعنف �لجن�سي، على �سبيل �لمثال، يمكن �أن تزيد 

جر�ء �سوء توزيع وت�سميم م�سروعات �لم�ساعدة. كما �أن نظام �لم�ساعد�ت لي�ص جيد�ً بال�سكل 

�لكافي للتعامل مع زيادة عدد �لكو�رث �لمناخية �لمحلية. وفي �لما�سي كانت �لردود 

حو�ل مركزية �لطابع. وفي �لم�ستقبل فاإن  �لتقليدية على �لكو�رث و��سعة �لنطاق في �أغلب �لأ

ن�سانية �أن تركز �أكثر على بناء �لقدر�ت �لمحلية من حيث �لعمل على  غاثة �لإ على منظمات �لإ

�لوقاية من و�ل�ستعد�د و�لرد على هذ� �لنت�سار و�لتو�سع في �ل�سدمات �لمتعلقة بالمناخ.

ن�سانية في  ن�ساني �لحالي ما ز�ل قليالً بحيث ل يفي بالحتياجات �لإ وم�ستوى �لتمويل �لإ

م�شوؤولية الدولة

�سا�سي لحق مو�طنيها  ن�سان، فاإن �لدولة هي �لكفيل �لأ كما هو �لحال بالن�سبة لحقوق �لإ

فر�د هو عادة تحرك  في �لحياة. و�لد�فع �لخا�ص بجعل �لدولة ت�ساعد �أكثر في �إنقاذ حياة �لأ

�لمو�طنين لتحميل حكوماتهم �لم�سوؤولية. في �أندوني�سيا، تعمل �أوك�سفام بالتعاون مع 

منظمة فلور�ص للتنمية �لريفية �لمتكاملة، وهي منظمة محلية تعمل بمجال �إد�رة �لكو�رث 

و�ل�ستجابة لها. وقد �ساعدت و�ساطة �لمنظمة بين �لقرى �لمحلية وحكومة �لمقاطعة في 

�إحد�ث نقلة في �لم�ساعد�ت. وت�سرح د. �سيريب تينتين من منظمة فلور�ص:

تي لتقدم �لم�شاعد�ت ]للمجتمعات �لمحلية[.  فيما �شبق، كانت حكومة �لمقاطعة تاأ

ن فاإن �ل�شكان هم من يذهبون للحكومة ويقولون: نحن م�شتعدون، ماذ� لديكم  لكن �لآ

لتقدمونه بعد؟«16

أثير في �لطريقة �لتي  وفي �لنز�عات و�لكو�رث، فاإن منظمات �لمجتمع �لمدني قادرة على �لتا

أثرين بالحدث، وتدعمهم في مطالبة �لحكومة ب�سيانة حقوقهم.  �سخا�ص �لمتا ُيعامل بها �لأ

في �أغ�سط�ص/�آب 2008، تعر�ص زهاء 130 �ألف ن�سمة للت�سريد في جورجيا، في مناطق تقع 

في وحول منطقة �أو�سيتيا �لجنوبية و�أبخازيا �لمتنازع عليهما. ومنظمات مثل �تحاد �لمحامين 

أثرين يعرفون بالحقوق �لخا�سة بهم،  �ل�سباب �لجورجيين لعبت دور�ً هاماً في �سمان �أن �لمتا

17
 q.و�لتي يجب على �ل�سلطات �أن توفرها لهم

و يعرفون حقوقهم... ونحن  �لكثير من �لم�شردين ل يعرفون كيف ي�شجلون طلباتهم �أ

ثرين. �شخا�س �لمتاأ نمنحهم �لم�شاعدة �لقانونية ونوفر �لتمثيل �لقانوني للأ

18
 )GYLA بي�ساريون بوك�سا�سفيلي )منظمة

لكن بالن�سبة لكل حكومة تعمل على حماية حياة من يو�جهون �لتهديد فيها، من قبيل 

حيان يعود �ل�سبب في  �لعو��سف و�لنز�عات، توجد حكومات كثيرة تخلفت. وفي بع�ص �لأ

هذ� بب�ساطة �إلى ج�سامة �لكارثة. حتى كوبا، �إحدى �أف�سل �لدول مو�جهة للكو�رث، ف�سلت في 

منع مقتل �أ�سخا�ص �أثناء عا�سفة في عام 2008، �إثر �سل�سلة من �لعو��سف. لكن دول �أخرى 

تف�سل جر�ء �ختيار�تها. و�لحكومات كثير�ً ما تلقي باإخفاقها في �ل�ستثمار في �لجاهزية 

للكو�رث على �لقيود �لقت�سادية. لكن حقيقة �أن بع�ص �أفقر �لدول نفذت �إجر�ء�ت ناجحة 

ترمي �إلى تقليل خطر �لكو�رث؛ يظهر منها �أنه ل يوجد عذر مقبول.

ر��سي �لتي تحتلها.  وت�سيئ بع�ص �لحكومات ب�سكل ن�سط �إلى مو�طنيها �أو من هم على �لأ

أ في �لتالعب عمد�ً  وحكومات �أخرى، وكذلك بع�ص �لفاعلين من غير �لدول، تتو�طا

مم �لمتحدة،  مين �لعام لالأ ن�سانية ومنع و�سولها. وفي عام 2007 �أفاد �لأ بالم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية �أو تمنعها عن �أكثر من 18 مليون  أن �لنز�عات تقلل من �لم�ساعد�ت �لإ بان كي مون، با
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قليمية، �أن ي�ستخدم �لو�ساطة و�لدبلوم   على �لمجتمع �لدولي، وي�سمل �لمنظمات �لإ

��سية �أكثر بكثير من �أجل �ل�سغط على �لحكومات كي ت�ساعد مو�طنيها.

تقليل العر�شة لل�شرر

ينبغي على �لحكومات �لوطنية �أن:

 تتبنى �آليات لتقليل �لخطر �لناجم عن �لكو�رث، بتوفير �لتحذير �لمبكر وخطط 

�لجاهزية و�لت�سالت �لفعالة وتحريك �لمجتمعات من م�ستوى �لقاعدة.

 ت�ستثمر في �سبل �لعي�ص �لم�ستديمة بحيث يتمكن 

غذية. �سخا�ص من �لح�سول على �لدخل و�لأ �لأ

حياء �لفقيرة و�لع�سو�ئية   تح�سن من �لتخطيط �لح�سري بحيث ينتقل من يعي�سون في �لأ

�إلى م�ساكن قادرة على مقاومة �لكو�رث وفي مناطق �أقل عر�سة للمخاطر �لبيئية.

 ت�ستثمر في �لخدمات �لعامة و�لبنية �لتحتية بحيث تقل مخاطر �ل�سحة �لعامة.

طر�ف �أن تتحرك ب�سكل حازم وفعال لتقليل �لنز�عات. ويدخل �سمن هذ�   على كل �لأ

25
أن. تقرير �أوك�سفام “من �أجل غد �أكثر �أمناً”، وفيه تو�سيات تف�سيلية في هذ� �ل�سا

 بما يتفق مع م�سوؤولية �لحكومات �لغنية )لت�سببها في �لتغير �لمناخي( وقدر�تها )على 

�لتمويل(، عليها �أن تقود حملة �لتقليل من �لنبعاثات �لكربونية على م�ستوى �لعالم 

أقل م�ستوى من 2 درجة مئوية، و�أن توفر 50 مليار  بحيث يبقى �لحتر�ر �لعالمي با

قل نمو�ً في �لتكيف مع �لتغير �لمناخي.  قل لم�ساعدة �لدول �لأ دولر �سنوياً على �لأ

26
ن�سان”. خطاء �لمناخية وحقوق �لإ �نظر ورقة �أوك�سفام �لبحثية بعنو�ن “�لأ

تح�شين م�شتوى الم�شاعدات الدولية

ن�سانية �أن ت�سمن تقييم �لحتياجات  مم �لمتحدة و�لمنظمات �لإ  على �لحكومات و�لمانحين و�لأ

ن�سانية على �لنحو �ل�سحيح، و�أن يتم تنفيذ توزيع هذه �لم�ساعد�ت ب�سكل محايد، ح�سب  �لإ

ما تق�سي �لحاجة، وبناء على معايير دولية مالئمة، و�أن يكون �لم�ستفيدين منها قادرين 

زمة �أو �لكارثة �لمعنية  على �لمحا�سبة، و�أن تكون متعلقة بنقاط �ل�سعف �لخا�سة بالأ

عاقات(، و�أن تدعم بناء �لقدر�ت �لمحلية كلما �أمكن. )�سو�ء بناء على �لنوع �أو �ل�سن �أو �لإ

طر�ف �أن تزيد ب�سكل مو�سع من   ينبغي على �لحكومات �لمانحة وغيرها من �لأ

دعمها لحكومات �لدول �لنامية لكي تقلل من عر�ستها لل�سرر جر�ء �لكو�رث.

طر�ف في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية �أن تتبع نف�ص �لمعايير   على �لدول من غير �لأ

ع�ساء، و�أن توفر �لم�ساعد�ت على �لنحو �لمذكور �أعاله، وينبغي على  �لتي تتبعها �لدول �لأ

ع�ساء في �لمنظمة. ع�ساء �أن ي�سمو� �إلى �آليات �لتعاون طرفهم مانحين من غير �لأ �لدول �لأ
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لكترونية في عام 2006 �أكثر مما �أنفق على  لعاب �لإ وقتنا �لحا�سر. وقد �أنفق �لعالم على �لأ

 كما ينبغي بالطبع زيادة �لم�ساعد�ت �لو�ردة من �لبلد�ن غير 
23

ن�سانية �لدولية. �لم�ساعد�ت �لإ

و�سط و�أماكن �أخرى. ع�ساء في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، ل �سيما من �ل�سرق �لأ �لأ

مر ل يتعلق بالكمية فح�سب. فثمة نقود كثيرة، من مانحين من منظمة �لتعاون  لكن �لأ

�لقت�سادي و�لتنمية وغيرها، مخ�س�سة طبقاً لم�سالح �سيا�سية �أو �أمنية للحكومات، �أو طبقاً 

لما يظهر على �سا�سات �لتلفزيون من كو�رث في �لبالد، ولي�ص بناء على �لحياد على �أ�سا�ص 

ن�سانية. ومقارنة �ل�ستجابة �لعالمية على ت�سونامي �لمحيط �لهندي  من �لحتياج للم�ساعدة �لإ

في عام 2004 بال�ستجابة لما جرى في ت�ساد في �لعام نف�سه، فاإن 500 �ألف �سخ�ص تلقى 

كل منهم بعد �لت�سونامي م�ساعد�ت ُتقدر بـ 1241 دولر�ً من �لم�ساعد�ت �لر�سمية للفرد، 

24
بينما 700 �ألف �سخ�ص ممن تلقو� �لم�ساعد�ت في ت�ساد تلقى كل منهم 23 دولر�ً فقط.

نحو م�شتقبل اأكثر اأمنًا

ن�ساني للقرن �لحادي و�لع�سرين هو: زيادة �إجمالي �لكو�رث �لطبيعية �لمحلية، مع  �لتحدي �لإ

�سخا�ص �لمعر�سين ل�سررها، في ظل وجود حكومات كثيرة مخفقة في �لوقاية  زيادة عدد �لأ

من �أو �لرد على هذه �لكو�رث، مع نظام م�ساعد�ت �إن�سانية غير قادر على �لتكيف. وفي 

أثرين بالكو�رث يحتاجون �إلى: �سخا�ص �لمتا مو�جهة هذ�، فاإن �لأ

 تركيز �أقوى بكثير على بناء قدر�ت �لحكومات �لوطنية في �لرد على �لكو�رث، 

وكلما ��ستدعت �لحاجة �ل�سغط على هذه �لحكومات ل�ستخد�م هذه �لقدر�ت.

 تركيز �أقوى بكثير على م�ساعدة �لنا�ص و�لحكومات �لوطنية، 

بحيث ي�سبح �لعن�سر�ن �أقل عر�سة ل�سرر �لكو�رث.

نظام م�ساعد�ت دولي قادر على �لتحرك �ل�سريع و�لمحايد لمنح �لم�ساعد�ت 

بفعالية وب�سورة قابلة للمحا�سبة، مع �لعمل على �سد �لعجز في �لقدر�ت �لوطنية، 

وتقديم �لم�ساعدة �لتي تخفق �لحكومات �لمحلية في توفيرها �أحياناً.

ويتطلب �لمذكور ما يلي:

�شخا�ص المت�شررين بناء م�شوؤولية الدولة وتمكين الأ

 على �لحكومات �أن تعزز من قدر�تها �لوطنية و�لمحلية �لخا�سة بالرد على 

زمات وتقليل عر�سة �لنا�ص لل�سرر، وعلى �لحكومات �لمانحة وغيرها من  �لأ

طر�ف �أن تزيد كثير�ً من دعمها لم�ساعدتهم على تحقيق هذ�. �لأ

طر�ف بالوفاء بالتز�ماتها   ينبغي تمكين �لمجتمعات لمطالبة �لحكومات وغيرها من �لأ

أنف�سهم. ل�سيانة حياتهم، وكذلك للرد على �لكو�رث و�لتح�سير لها با
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مم �لمتحدة �أن توفر قيادة وتن�سيق �أف�سل لال�ستجابة بالم�ساعد�ت   على هيئات �لأ

مم �لمتحدة عليها �أن تدعم �ل�ستجابة  �لدولية. ومنظمات �لمجتمع �لمدني وهيئات �لأ

كثر تن�سيقاً، و�لد�عمة لل�سلطات �لوطنية، مع �لحفاظ على ��ستقالليتها. �لدولية �لأ

 على �لمانحين �أن يتعاونو� من �أجل �سمان توفر �لتمويل �لالزم لدعم 

ن�ساني �لفعال جيد �لم�ستوى و�لمتز�من. وكخطوة �أولى ينبغي  �لتحرك �لإ

ن�سانية �إلى 42 مليار دولر �سنوياً. زيادة �لم�ساعد�ت �لإ

¯

¯
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المقدمة

التهديد المتزايد

ن�سان، و�لمخاطر  زمات من �سنع �لإ ن�سانية �لناجمة عن �لنز�عات وغيرها من �لأ زمات �لإ �إن �لأ

�لبيئية، توؤدي �إلى معاناة جمة. وبالن�سبة لمن ل يفقدون حياتهم �سريعاً، يفقد �لكثيرون 

منهم �أحبائهم، ويعانون من �لدمار �لناجم عن �لكارثة، �سو�ء في منازلهم �أو �سبل معي�ستهم، 

هانات �لخا�سة بالت�سرد و�لفاقة.  وي�سهدون دمار مجتمعاتهم، ويعانون من �لمخاطر و�لإ

وبالن�سبة �إليهم فاإن تبعات �لكارثة ت�سبح كفاحاً يومياً من �أجل �لبقاء على قيد �لحياة، من 

27
�أجل �لكر�مة و�لم�ستقبل. وهذ� هو و�قع ربع مليار �مر�أة ورجل كل عام.

ن�سانية �ستو�جه تهديد�ً متز�يد�ً من  ومع م�سي �لقرن �لحادي و�لع�سرين قدماً، فاإن �لإ

ن وعام 2015، ونلقي  ن�سانية بين �لآ �لكو�رث. وفي هذ� �لتقرير ُنقدر نمو �لحتياجات �لإ

آثار هذه �لكو�رث في  �سخا�ص �لذين �سي�سعرون با بنظرة �إلى بع�ص �أ�سباب زيادة عدد �لأ

خ�ص كيف �أن �لعر�سة لل�سرر، وُتعرف على من تكون و�أين  �لعقود �لقادمة. ونفح�ص على �لأ

تعي�ص وكيف تك�سب رزقك، �سيكون لها �أثر مبا�سر على �حتمالت �لنجاة من تبعات �لكو�رث، 

في ظل �لحفاظ على �لرعاية �ل�سحية و�سبل �لعي�ص �لمتوفرة للناجين.

أثرين  كما يطرح هذ� �لتقرير �لت�ساوؤل عما يمكن �أن يتم بذله ب�سكل و�قعي لم�ساعدة �لمتا

بالقوى �لهائلة �لتي ل يقدر عليها �أحد للتغير �لمناخي و�لنمو �ل�سكاني وت�سرد �لب�سر 

و�لعر�سة لل�سرر. و�سوف ُنظهر �أن �لمهار�ت �لمطلوبة و�لمعرفة و�لمو�رد �لمالية يمكنها 

�سخا�ص �لذين يموتون جر�ء �لكو�رث. لكن لكي يتحقق هذ�،  ح�سد �لالزم لتقليل عدد �لأ

طر�ف جميعاً، �سو�ء حكومات �أو �أمم متحدة �أو مجتمع مدني �أو مو�طنين عاديين،  فعلى �لأ

قر�ر بالتهديد �لمتز�يد و�لعمل على �لرد عليه. ومن �لعنا�سر �لُمحددة لطبيعة ع�سرنا ما  �لإ

�إذ� كانت توجد �إر�دة كافية لتحقيق هذ�، و�سوف ُيملي هذ� على �لماليين �إما �أن ي�ستمرو� في 

�لحياة �أو يموتو�.

1

نا�سا �إع�سار �سدر �ل�ستو�ئي يتحرك نحو 

�ساحل بنغالدي�ص في 14 نوفمبر/

ت�سرين �لثاني 2007. �ساحل غرب 

كثر كثافة    بنغالدي�ص، �لمنطقة �لأ

�سكانية في �لعالم �سمن �لمناطق 

منخف�سة �لت�ساري�ص، �سهدت بع�ص 

ن�سانية في �لعقود  �أ�سو�أ �لكو�رث �لإ

خيرة. �إع�سار �سدر ح�سد �أرو�ح نحو  �لأ

لف  3000 �سخ�ص، وتم �إخالء مئات �لآ

غيرهم �إلى مالذ �آمن.
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من تلقي الهبات الخيرية اإلى ال�شتحقاق

�لعالم لديه �ل�سبل �لالزمة لمنع وتخفيف �آثار �لتهديد�ت �لحالية و�لم�ستقبلية، من �أحد�ث 

كارثية. لذ� فبدلً من روؤية من يموتون �أو ُي�سردون وي�سبحون ُمعدمين جر�ء �لكو�رث 

ب�سفتهم �سحايا �سلبيين للكو�رث �لطبيعية، يجب �أن نر�هم �أ�سخا�ص يعانون جر�ء �إخفاق 

ن�سان �أ�سالة، وهو �لحق في �لحياة. هائل في كفالة �أكثر حقوق �لإ

كما �أن �لتهديد�ت �لتي تفر�سها �لقوى �لعالمية، مثل �لتغير �لمناخي، و�لتحركات �ل�سكانية، 

زمات �لمحلية �لتي تحركها  وتز�يد �لم�سردين، بد�أ معها �لعالم يرى زيادة في �أو�ساع �لأ

كثر قدرة على كفالة هذ� �لحق في �لحياة؟ ومن ينبغي �أن  �لعو�مل �لمناخية، فمن �لطرف �لأ

زمات وتقليل �لعر�سة لل�سرر منها على �لمدى �لبعيد؟ يتم تمكينه للرد على �لأ

�سا�سي  ن�سان، فاإن �لحكومات �لوطنية هي �لكفيل �لأ كما هو �لحال في �أي من حقوق �لإ

لحق مو�طنيها في �لحياة. و�سمان �لحق ي�ستند �إلى �أمرين �أ�سا�سيين. �أولً، �لدول �لفعالة 

و�لم�سوؤولة عليها �أن تتحمل م�سوؤولية تقليل عدد �لوفيات �لتي يمكن تفاديها في حالت 

نذ�ر �لمبكر،  زمات. وعليها �أن تفعل هذ� بال�ستثمار في �لدفاع �لمدني �لفعال، و�لإ �لأ

جر�ء�ت  زمات، وكذلك �ل�ستثمار في �لإ و�لت�سالت �لتي ت�سمح لها بالرد و�ل�ستجابة على �لأ

بعيدة �لمدى �لتي ترمي �إلى تقليل عر�سة مو�طنيها ل�سرر �ل�سدمات. ويمكن �أن يتجاوز هذ� 

قدر�ت بع�ص �لدول، و�لدول �لمخفقة و�لدول ذ�ت �لقدر�ت �لمقت�سرة �أو �لتي ل يمكنها 

�لرقي لم�ستوى �لمتطلبات. لكن �أغلب �لحكومات لديها �لقدرة على �تخاذ هذ� �لخيار، كما 

مثلة �لناجحة للتكيف، من قبل دول فقيرة مثل كوبا. ثانياً، على �لمو�طنين  يظهر من �لأ

�لن�سطاء �أن يطالبو� ب �لم�ساعدة، وبالتغير�ت طويلة �لمدى لتقليل عر�ستهم لل�سرر، من 

طر�ف حين  خرين، و�أن يقومو� بمحا�سبة هذه �لأ �ل�سلطات �لمحلية ومن موفري �لم�ساعد�ت �لآ

تخفق في توفير �لم�ساعد�ت.

�سا�سي للحق في �لح�سول على �لم�ساعدة، فما مو�سع  لكن �إذ� كانت �لحكومات هي �لكفيل �لأ

قليمية  مم �لمتحدة و�لهيئات �لإ مر؟ ما هي م�سوؤولية �لأ ن�سانية �لدولية من �لأ �لمنظمات �لإ

طر�ف �أو �لمجتمع �لمدني؟ �لقرن �لع�سرين )ومطلع �لقرن �لحادي و�لع�سرين(  متعددة �لأ

مع ما عج به من نز�عات ودول مخفقة و�أزمات هائلة �لنطاق، �أدى �إلى خلق نظام م�ساعد�ت 

ن�سانية عبر �لتحرك �لمحايد �لم�ستقل.  �إن�سانية، في �أف�سل حال ي�سعى لحماية �لحياة �لإ

�سا�ص، �نتع�ص على مركزية �لرد على �لكو�رث  لكنه �أي�ساً �أدى لخلق نظام، وهو غربي بالأ

�لكبرى �لمو�سعة. و�لكثير من هذه �لردود �أولى �أقل �لنتباه للتعاون مع �لحكومات �لوطنية 

�أو مع منظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية. وتم �إيالء �أقل �لهتمام حتى وقت قريب �إلى معاملة 

أي �سيء بخالف كونهم متلقين �سلبيين للم�ساعد�ت. أثرين بالكو�رث كا �لمتا

�آبي تريلر �سميث/�أوك�سفام بريطانيا مرلين �سيري، 9 �سنو�ت، تتعلم 

أن تقليل خطر  غاني و�لتمثيل ب�سا �لأ

�لكو�رث. وتعمل �أوك�سفام مع �أطفال 

�لمد�ر�ص و�لمعلمين �سمن برنامج 

تقليل خطر �لكو�رث في هايتي، على 

تنبيههم �إلى خطر �لكو�رث �لطبيعية 

وكيفية �لحفاظ على �أنف�سهم وعلى 

�أفر�د �أ�سرهم )2007(
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اإطار عمل اإن�شاني جديد

خذة في �لظهور ب�سكل ي�سبح من  �إذ� كان �لُمر�د �أن يرد �لعالم على �لتهديد�ت �لمتنامية و�لأ

�سمات �لقرن �لحادي و�لع�سرين، فثمة حاجة �إلى �إطار عمل �إن�ساني عالمي جديد �أكثر فعالية. 

�سا�سي على دعم �لدول في جهودها من �أجل تقليل مخاطر  وثمة حاجة لنظام يكون تركيزه �لأ

أن توفر �لم�ساعدة  زمات و�لرد عليها بفعالية، نظام يعزز كل من م�سوؤوليات �لدول با �لأ

ن�ساني في �لقرن �لحادي و�لع�سرين يجب �أن  وقدرة �لمو�طنين على �لمطالبة بها. و�لتحرك �لإ

ن�سانية  ن�سانية في �لقرن �لع�سرين، مع مبادئ �لإ يخلط بين �أف�سل ما في نظام �لم�ساعد�ت �لإ

زمات. ويجب �أن يكون �لنظام �أكثر  أثر جر�ء �لأ و�لحياد ومنهج متجذر في �لحقوق �لتي تتا

قابلية للمحا�سبة، و�أكثر محلية و�أقل مركزية، و�أن يوؤدي �إلى ما هو �أكثر من مجرد رد ممتاز 

زمات، بل تحرك فعال يرمي �إلى تقليل خطر �لكو�رث �أي�ساً. على �لأ

ن�سانية �لدولية �أن تلعب دور�ً �أف�سل فيما يتعلق بالدول ومنظمات  وينبغي على �لمنظمات �لإ

زمات. وثمة حاجة لمزيد من �لمو�رد �لتي يجب �أن ُتكر�ص  �لمجتمع �لمدني، كي تتجهز لالأ

من �لغذ�ئي على �لمدى �لبعيد و�لتهديد�ت �لبيئية مثل �لفي�سانات  لتقليل مخاطر �نعد�م �لأ

و�لعو��سف �ل�ستو�ئية و�لزلزل. وعلى منظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية �أن تتحلى بالثقة 

زمات. أثرين بالأ و�لقدرة على تحدي مو�طن �لف�سل بالنيابة عن �لمتا

و�سوف ت�ستمر حكومات كثيرة في ف�سلها في توفير �لم�ساعد�ت �لمطلوبة لمو�طنيها، 

عاقة. ومع و�سع هذ� في �لعتبار، فاإن  �سو�ء ب�سبب �سعف �لقدر�ت �أو �لتجاهل �أو تعمد �لإ

طر�ف عليها �أن ت�سغط على �لدول غير �لملتزمة كي تفي بالتز�ماتها،  �لمنظمات متعددة �لأ

ن�سانية �لدولية. �أو – �إذ� لم ينجح هذ� – �أن تي�سر من �لدخول �ل�سريع وبال �إعاقة للمنظمات �لإ

جيم ريد/غيتي �إيماجز لفتة معلقة من �سرفة منزل في غالف 

بورت بولية مي�سي�سيبي بالوليات 

أعقاب  �لمتحدة. �ل�سكان هنا يمرون با

�إع�سار كاترينا )�أغ�سط�ص/�آب 

)2005
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اختيار م�شتقبلنا

ن�سانية لكل �سخ�ص  مع مطلع �لقرن �لحادي و�لع�سرين، من �لممكن �لوفاء بالحتياجات �لإ

زمة �لقت�سادية، ما ز�ل من �لممكن �لتحرك ب�سكل فعال. ول  أزمة. حتى في �أوقات �لأ أثر با تا

ن �لتهديد�ت �لمناخية �ستزيد في وقت لدى �لحكومات  ي�ستتبع هذ� بال�سرورة �أنه بب�ساطة لأ

قل لتنفقه، �أن ي�سطر �أ�سخا�ص �أكثر للموت �أو �لفقر بالنتيجة. فيه �لأ

أنه �أن يحلق بحياة و�سبل معي�سة  وفي �لف�سل �لثاني نفح�ص �لتهديد �لمتنامي �لذي من �سا

حد�ث �لكارثية وعر�سة �لب�سر لل�سرر جر�ء �لفقر وعدم �لم�ساو�ة و�نعد�م  �سخا�ص جر�ء �لأ �لأ

أل كيف يمكن للحكومات �أن تكفل �لحق في �لحياة في  �لقدرة. وفي �لف�سل �لثالث ن�سا

ن�ساني �لدولية كي ت�ساعدها.  زمات، ون�ستك�سف �لمطلوب من �لمنظمات �لإ �أو�ساع �لأ

ن�سانية �لدولية �أكثر  وفي �لف�سل �لر�بع ن�ستك�سف كيف يمكن �أن ت�سبح �لم�ساعد�ت �لإ

�إ�ستر�تيجية و�أكثر ��ستناد�ً �إلى �لمو�رد �لمحلية، و�أكثر عر�سة للمحا�سبة. وفي �لف�سل 

زمات،  مد توؤدي لفقد�ن �لحياة و�سبل �لعي�ص في �أو�ساع �لأ �لخام�ص، نفح�ص ق�سايا طويلة �لأ

و�لحلول �لموجودة لها. وفي �لف�سل �ل�ساد�ص نحاول معرفة كم �سيكلف كل هذ�، وكيف 

يمكن دفعه. وُنظهر �أن هذه �لحتياجات يمكن �لوفاء بها، من قبل �لدول �لغنية في ع�سرنا 

ن�سانيين من �لجنوب. وُنظهر كيف �أن �لفاعلين  وبانتهاز فر�ص �لعدد �لمتز�يد للمانحين �لإ

ن�سانيين �لجدد، �إذ� تحركو� ب�سكل محايد وطبقاً لمعايير �لممار�سات �لف�سلى، يمكن  �لإ

�سمان �أن نقودهم تذهب �إلى حيث توجد �أم�ص �لحاجة �إليها. و�أخير�ً، في �لف�سل �ل�سابع نربط 

بين كل هذه �لمو�سوعات ونخرج بتو�سيات عن كيفية كفالة �لحق في �لم�ساعدة من قبل 

حكومات م�سوؤولة لمو�طنين نا�سطين وفي �سياق �إطار عمل �إن�ساني عالمي �أكثر فعالية.

»حين ن�سمع �لن�سرة �لجوية، يمكننا 

تحذير �ل�سكان كي يتجهزو�« �ساهيا، 

مديرة مجموعة تح�سير للكو�رث 

تدعمها �أوك�سفام في بنغالدي�ص، 

ت�ستمع لتنبيهات �لفي�سانات في 

ذ�عة. حين �سربت في�سانات عام  �لإ

2007، كانت �لقرى �لتي فيها 

لجان �أزمات �أكثر جاهزية للتعامل 

مع �لكارثة. تم �إنقاذ �لكثير من 

�لمتعلقات و�لما�سية، ولم يمت �أحد 

)2007(

جان بيزلي/�أوك�سفام
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تهديدات قديمة.. وجديدة

توؤثر �لحروب و�لعنف على حياة �لماليين كل عام، �إذ ُتخرجهم من بيتهم وتدمر عليهم �سبل 

معي�ستهم. وثمة بع�ص �لقر�ئن على �أن عدد �لنز�عات – �لتي تر�جعت �إلى حد كبير مع �نتهاء 

28
�لحرب �لباردة – �آخذ في �لتز�يد من جديد.

ففي جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية، يموت �سخ�سان كل دقيقة جر�ء �لنز�ع �لذي يتم 

.2008 وهذ� 
29

ح�ساء�ت �لتي تم ن�سرها في عام  تجاهله ب�سورة مخزية هناك، طبقاً لالإ

أن �لت�سونامي ي�سرب �لكونغو كل �ستة  ي�ساوي كارثة بمقد�ر ت�سونامي �لمحيط �لهندي، فكا

 ومنذ عام 1998، مات �أكثر من 5.4 مليون ن�سمة في �لكونغو جر�ء �لنز�ع، لكن 
30

�أ�سهر.

أمر��ص ُمعدية  غلبية �لعظمى �أ�سيبت با  و�لأ
31

�أقل من 1 في �لمائة منهم ُقتلو� �أثناء �لقتال.

مر��ص متف�سية ب�سبب �أثر �لنز�ع  �سهال. ومثل هذه �لأ يمكن تفاديها، مثل �لمالريا و�لإ

�لمدمر على �لبنية �لتحتية لل�سحة �لعامة. وفي عام 2007، فاإن 57 في �لمائة من �ل�سكان 

 
32

لم يكن لديهم مياه �سرب �آمنة و54 في �لمائة من �ل�سكان يعوزهم �لخدمات �ل�سحية.

أن حتى �أطول  وتفاقم �لعنف في �لن�سف �لثاني من عام 2008 كان بمثابة تذكرة موؤلمة با

�سافيين �لمحتاجين  �سخا�ص �لإ لف من �لأ �لنز�عات مدة قد ت�سوء وتوؤدي �إلى ت�سريد مئات �لآ

ن�سانية. للم�ساعد�ت �لإ

ول يقت�سر �لنز�ع على �لدول »�لمخفقة« مثل جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية فح�سب. 

أحد�ث عام 2008 يظهر منها �أن حتى �لمجتمعات �لم�ستقرة من �لظاهر عر�سة للنز�عات.  فا

فالنتخابات �لتي �أثير حولها �لخالف في كينيا ك�سفت عن توتر�ت �سيا�سية كامنة �أدت �إلى 

�ندلع �لعنف. ومات �أكثر من 1000 �سخ�ص وت�سرد زهاء 500 �ألف ن�سمة. و�لتم�ص ع�سر�ت 

 ومثل هذه �لنز�عات كان لها �أثر هائل على حياة 
33

لف �للجوء في �لبلد�ن �لمجاورة. �لآ

�سلية نف�سها بفترة طويلة وبعد �بتعادها عن عناوين  زمة �لأ أثرين بها، بعد �نتهاء �لأ �لمتا

خبار. بالن�سبة لجو�سو�، �لُم�سرد وعائلته من منطقة ناندي هيلز في كينيا، كان من �لو��سح  �لأ

�أنه لن يعود �إلى بيته في �لم�ستقبل �لقريب:

ت �لم�شكلة فقدنا كل ما لدينا. هذ� هو  حتى �إن عدنا فالنا�س هناك لن يقبلونا. حين بد�أ

عمال ووظائف، وبيوت، وفيه  �لمكان �لذي كنا نعي�س فيه ونك�شب رزقنا ولنا فيه �أ

�شحابنا.  ت عائلتنا. ع�شنا مع �لنا�س – جير�ننا – ل�شنو�ت، وهم نا�س ح�شبناهم �أ ن�شاأ

34
ن ها هم يقتلوننا. ل يمكننا �لعودة. و�لآ

وكينيا ل تزيد عن كونها و�حدة من 27 دولة تعر�ست ل�سغوط حادة، وما تلى هذ� من خطر 

�لنز�ع �أو �إخفاق موؤ�س�سة �لدولة، وهذه �لدول مذكورة في در��سة من�سورة في نوفمبر/ت�سرين 

خرى تتر�وح بين باك�ستان وهايتي. وفيما من �لم�ستحيل �لتنبوؤ  .2008 و�لدول �لأ
35

�لثاني 

بمكان �ندلع �لنز�عات في �لم�ستقبل، �أو ما �إذ� كان �إجمالي عدد �لنز�عات �سيزيد �أو �سيقل، 

2

جان بيزلي/�أوك�سفام

»�أعتدنا �لقول: �سحبة �لجار ول 

خر... لكن حين يكون  �سحبة �لأ

جارك هو عدوك.. ل يمكنك �لعودة« 

جو�سو�، �سخ�ص م�سرد جر�ء عنف 

�لنتخابات، كينيا، �أبريل/ني�سان 

2008
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مان في �ل�سنو�ت  فاإن ثمة جملة و��سعة من �لمخاطر �لتي قد توؤدي �إلى زيادة في �نعد�م �لأ

�لع�سر �لقادمة وما بعدها. وبع�ص �لمخاطر على �سلة بالتوجهات �لعالمية �لكبرى، مثل 

�لتغير �لمناخي، و��ستمر�ر حالة �لفقر و�نعد�م �لم�ساو�ة، و�لنمو �ل�سكاني في دول »زيادة 

خرى مت�سلة بوقائع، و�إن كانت غير محتملة فهي لي�ست  �أعد�د �سريحة �ل�سباب«. و�لمخاطر �لأ

�سلحة دمار �سامل. و�إجمالً، فاإن �لحتياجات  رهابيين لأ بالم�ستحيلة، ومنها ��ستخد�م �لإ

أخذ في �لزيادة. ن�سانية �لناجمة عن �لنز�عات من �لمرجح �أن تبقى ن�سبة كبيرة، �إن لم تا �لإ

�إل �أن �تجاه �لكو�رث �لطبيعية �إلى �لزيادة �أ�سهل في معرفته وتحديده. �إذ توجد بالفعل 

ح�سيلة كبيرة وهائلة من �لخ�سائر �لب�سرية جر�ء �لكو�رث �لطبيعية. ففي عام من �أعو�م 

زمات �لمناخية، �سهد عام 2007 في�سانات في 23 دولة �فريقية و11 دولة �أ�سيوية  �لأ

�سو�أ منذ عقود. و�أ�ساب �أمريكا �لو�سطى �إع�سارين و�أمطار غزيرة، وغرقت ن�سف  كانت �لأ

زمات في   وعلى حد قول من�سق �إغاثة �لأ
36

ولية تابا�سكو في �لمك�سيك تقريباً في �لفي�سان.

حد�ث على عاتقها �أدت ل�سقوط قتلى كثيرون،  مم �لمتحدة، جون هولمز: »... كل هذه �لأ �لأ

 لكن عام 2008 لم يخف 
37

لكن �إذ� جمعتها ببع�سها ت�سل �إلى كارثة و�حدة هائلة �لحجم«.

أجز�ء كبيرة من بورما/ميانمار،  من �سغط �لكو�رث �لمناخية، �إذ �ألحق �إع�سار نرج�ص �لدمار با

طلنطي �إلى مئات �لوفيات و�لخ�سائر �لقت�سادية �لهائلة في  و�أدى مو�سم �أعا�سير �لمحيط �لأ

مناطق �سملت كوبا وجمهورية �لدومينيكان وهايتي و�لوليات �لمتحدة. وفي حالت عدة، 

د�رة �لبيئية �إلى زيادة هائلة في �أثر هذه �لمخاطر �لمناخية. وفي �لهند، �سببت  �أدى ف�سل �لإ

مطار كانت ثقيلة ب�سكل ��ستثنائي، بل  ن �لأ �أمطار عام 2008 في�سانات ج�سيمة، لي�ص لأ

 و�أدى �ختر�ق �لمياه 
38

نهار. ب�سبب �إخفاق �ل�سدود �لتي تنال �أقل �ل�سيانة، وكذلك �سفاف �لأ

ل�سفة نهر كو�سي في �أغ�سط�ص/�آب 2008 �إلى �أحد �أ�سو�أ �لفي�سانات في تاريخ بيهار، 

كثر فقر�ً في �لهند. و�أجبر ترز�مول حق، �لمز�رع من قرية كاتايا، على �لنتقال  وهي �لولية �لأ

أ�سرته �إلى مخيم �إغاثة بالقرب من �لحدود مع نيبال. و�ساهد ترز�مول قطيعه ومح�سوله  با

تذهب بهما مياه �لفي�سان:

خذته مياه �لفي�شان. �شاحب  لي�س لدي نقود وكل ما تمكنت من �إنقاذه من �لمح�شول �أ

ن. مياه �لفي�شان �شت�شتغرق  ر�س نف�شه فقد محا�شيله ومتعلقاته فل يمكنه م�شاعدتي �لآ �لأ

طعم  قل. كيف �شاأ دمر مح�شولين �ثنين على �لأ ر�س، و�شوف يُ ن تتر�جع عن �لأ زمناً قبل �أ

�شرتي �إذن؟ �أ

أثر بالفي�سانات في بيهار �أكثر من 3.8 مليون ن�سمة، وغرقت �أكثر  وفي عام 2008 تا

مر �سنو�ت قبل �أن يتعافى  ر��سي �لمزروعة. و�سوف ي�ستغرق �لأ من 100 �ألف هكتار من �لأ

�أ�سخا�ص مثل ترز�مول من �لخ�سائر �لتي �ألمت بهم. و�ل�سيانة �ل�سعيفة للبنية �لتحتية 

نهار  و�إز�لة �لغابات في �لمرتفعات، و�لتاآكل وتر�جع معدلت تر�كم �لطمي و�رتفاع �سفاف �لأ

�سخا�ص في �لهند، �أن  لف من �لأ نهار، تعني بالن�سبة لمئات �لآ و�لتغير�ت في م�سار�ت �لأ

�لفي�سانات �لمدمرة من هذ� �لنوع �ست�سبح من �لتهديد�ت �لدورية �لمنتظمة. 5 مايو/�أيار 8002 – نا�سا
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أتي  طلنطي �أن عدد�ً من �لكو�رث �لطبيعية �لتي تا وفي �لعام نف�سه تبين من �أعا�سير �لأ

أربع عو��سف في �أقل من �سهر، مما  متالحقة، قد ُتدمر �لبلد�ن �لفقيرة. �إذ �أ�سيبت هايتي با

39
�سا�سية. لف م�سردين بال بيوت وغير قادرين على �لوفاء باحتياجاتهم �لأ خلف مئات �لآ

وفي �لوقت نف�سه، وبعيد�ً عن �أعين �لعالم، ز�دت عر�سة �أعد�د غفيرة في �سرق وو�سط 

�أفريقيا وجنوب �أ�سيا لل�سرر، جر�ء �لدورة �ل�سنوية للجفاف. في عام 2008 خلف غياب 

كثر   وبالن�سبة للماليين من �لأ
40

مطار في �أثيوبيا �لماليين في حاجة للم�ساعد�ت �لغذ�ئية. �لأ

أخذ  نهاك �لم�ستمر �لذي ل يكل، من �لكو�رث �لدورية، هو �لذي يا فقر�ً في �لعالم، فاإن هذ� �لإ

بقدرتهم على �لتكيف.

بحاث �لجديدة �لتي �أجريت �سمن هذ� �لتقرير �أنه بحلول عام 2015 ف�سوف  ويت�سح من �لأ

أثرين بالكو�رث مقارنًة  �سخا�ص �لمتا يو�جه �لعالم زيادة قد تبلغ 50 في �لمائة في عدد �لأ

أثرين 375 مليون �سخ�ص  بالمتو�سط �ل�سنوي بين عام 1998 وعام 2007، ليبلغ عدد �لمتا

 41
�سنوياً، مما قد يفوق قدرة �لعالم على �ل�ستجابة. 

العولمة: اأثر اأ�شعار الطعام

رغم �أن عدد �لكو�رث �لمحلية في زيادة، �إل �أن �لنا�ص تزيد �أي�ساً �حتمالت تعر�سهم 

أزمة �أ�سعار �لطعام �لعالمية �لتي بلغت ذروتها في عام 2008  لل�سدمات عالمية �لطابع. فا

قاليم.  كانت نتيجة �سل�سلة من �لعو�مل �لمت�سابكة �لمعقدة، �لتي تعبر حدود �لدول و�لأ

وت�سمل زيادة �أ�سعار �لنفط، و�لتو�سع في �إنتاج �لوقود �لحيوي بد�فع من طلب �لتحاد 

وروبي و�لوليات �لمتحدة، مع زيادة �لطلب على محا�سيل �لطعام )مع بذل �لقليل لتقليل  �لأ

مد  خرى منها �إخفاق حكومات �لمانحين و�لجنوب طويل �لأ �لنبعاثات �لكربونية(. و�لعو�مل �لأ

في �ل�ستثمار في �لزر�عة على �لنطاق �ل�سيق، و��ستمر�ر �لم�ساق �لتي تلحق بالمز�رعين 

�ل�سغار جر�ء �ل�سيا�سات �لزر�عية �لخا�سة بالعالم �لثري. ولعب كل من هذه �لعو�مل دوره في 

خلق �أزمة عالمية هددت في ن�سوب �ل�سطر�بات �ل�سيا�سية وكذلك �لدفع بالدول �لمعر�سة 

42
أثرت بالفعل جر�ء نق�ص �لتغذية �لمزمن نحو �أزمات �إن�سانية حادة. لل�سرر �لتي تا
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أثرين بالكو�رث �لمناخية  �سخا�ص �لمتا مد مت�ساعد من �لمعاناة: �لزيادة في �أعد�د �لأ

أعد�دهم حتى عام 2015 من 1980 �إلى 2007، مع تنبوؤ با

 http://www.emdat.be :زمات، على �لم�سدر: مركز علم �أوبئة �لكو�رث، قاعدة بيانات �لأ

�سخا�ص �لمتاثرين  بيانات �لمخاطر �لمت�سلة بالمناخ �لم�سجلة لدى مركز علم �أوبئة �لكو�رث يظهر منها تباين كبير في �أعد�د �لأ

بعاد  ح�ساء�ت لإ من عام للتالي، مما يعك�ص عدد�ً كبير�ً من �لكو�رث �لطبيعية. تحليل �أوك�سفام ��ستعان بتقنية »ت�سذيب« لالإ

ظهار �تجاه �أو�سح. يظهر من هذ� �لر�سم �لبياني توجه »ُم�سذب« ُمقدر بناء  �لتوقعات �لعالية للغاية �أو �لمنخف�سة في �لبيانات لإ

على بيانات مركز علم �أوبئة �لكو�رث، با�ستخد�م تقنية Double Exponential Smoothing . وتم و�سع نموذج تر�كمي 

خطي بناء على هذه �لبيانات �لم�ستخل�سة بعد �لت�سذيب. لمزيد من �لمعلومات عن �لمنهج و�لنتائج وعيوب هذه �لتقدير�ت، �نظر: 

www.oxfam. ،’2015 Forecasting the numbers of people affected annually by natural disasters up to‘
 org.uk
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التغير المناخي

م�شكت  على من �لبيت. �لنا�س �أ كان �لليل يغمر �لدنيا حين جاءت �لمياه. كانت �لموجة �أ

�شجار �لعالية �لتما�شاً للنجاة، فيما �بتلعت �لموجة قريتنا. مات �لكثيرون وفقدت  بالأ

عو�م. �شقيقي �لوحيد و�شقيقتاي رحلو�. رحلت بيوتنا  بني، وكان يبلغ من �لعمر 4 �أ �أ

، وكل ما كان فيها، حتى ثيابنا. ي�شاً �أ

43 
محمودة، قرية كيتا�سار�، بنغالدي�ص، ت�سف قوة �إع�سار �سدر، 2007.

�سخا�ص �لذين تدمرت حياتهم جر�ء �لفي�سانات  وكانت محمودة من مئات ماليين �لأ

و�لعو��سف في ثالث قار�ت عام 2007. بالن�سبة لهم فاإن �لتغير �لمناخي �لعالمي ُيعد و�قعاً 

مميتاً بالفعل. ومقارنة �لقرن ون�سف �لقرن �لما�سي بال�سنو�ت �لع�سر �لتالية لعام 1996، 

طلنطي قد ز�د بن�سبة  فاإن معدل �لعو��سف �ل�ستو�ئية لكل عقد من �لزمان في �سمال �لأ

طلنطية في �لعام، بالمقارنة بين �لفترتين �لمذكورتين،  عا�سير �لأ 40 في �لمائة. ومعدل �لأ

 كما بد�أت حدة �لعو��سف �ل�ستو�ئية في �لزيادة. 
44

ز�دت من خم�سة �أعا�سير �إلى ثمانية.

عا�سير  و�للجنة �لحكومية للتغير �لمناخي )IPCC( ذكرت �أنه “من �لمرجح” �أن ت�سبح �لأ

45
�ل�ستو�ئية �أكثر دمار�ً، مع ��ستمر�ر زيادة درجة حر�رة مياه �لبحار و�لمحيطات �ل�ستو�ئية.

وفيما �أ�سبح للعو��سف �ل�ستو�ئية �آثار فجائية وكارثية على �لمجتمعات �لمعر�سة لل�سرر، 

كثر فجائية للتغير �لمناخي، مثل ندرة �لمياه و�رتفاع م�ستوى �سطح �لبحر  فاإن �لتبعات �لأ

ن�سانية.  تدريجياً، ز�دت من درجات �لحر�رة، مما �سيلعب دور�ً مماثالً في زيادة �لحتياجات �لإ

فارتفاع معدل �سطح �لبحر عالمياً �سيخلف �أكثر من 200 مليون �سخ�ص يعي�سون في 

�ل�سهول �ل�ساحلية في �لعالم )35 مليوناً منهم في بنغالدي�ص وحدها( عر�سة للت�سريد 

وتدمير منازلهم و�سبل معي�ستهم. وزيادة طول �لف�سول �لدفيئة �سي�سهم في زيادة نقل 

أ  مر��ص �لمعدية، مثل �لمالريا. و�لنموذج �لمناخي �لذي �أعده مكتب �لطق�ص �لبريطاني يتنبا �لأ

ر�ص �سي�سبح عر�سة لفتر�ت جفاف  أنه بحلول عام 2080 فاإن 30 في �لمائة من �سطح �لأ با

 
46

مطولة، مقارنة بـ 3 في �لمائة فقط مع بد�ية �لقرن �لحادي و�لع�سرين.

المزيد من الكوارث المحلية

 و�ت�سم هذ� بزيادة 
47

�إن معدل وقوع �لكو�رث في تز�يد على مد�ر �لثالثين عاماً �لما�سية.

عا�سير و�لفي�سانات بدرجة  ملحوظة منذ �أو��سط �لت�سعينات في �ل�سدمات �لمناخية )�لأ

 وهذه �ل�سدمات �لمناخية �لمتعاقبة �سوف ت�سرب مجتمعات ومناطق بعينها وت�سبب 
48

�أقل(.

معاناة �إن�سانية هائلة على نطاق عالمي. و”�لكو�رث �لكبرى”، مثل ت�سونامي �لمحيط �لهندي، 

�سخا�ص – قد ت�ستمر في �لت�سبب في  لف �أو حتى �لماليين من �لأ �لتي توؤثر على مئات �لآ

أثرين �ستكون �أي�ساً جر�ء  �سخا�ص �لمتا �أغلب �لوفيات �لناجمة عن �لكو�رث، لكن زيادة عدد �لأ

ر�سية �لتي   و�لكو�رث، مثل �لفي�سانات و�لنزلقات �لأ
49

�سغر �لمتعلقة بالمناخ. زمات �لأ �لأ

غلفان باريتو/�أوك�سفام بريطانيا طفال يلعبون في �أخدود ظهر جر�ء  �لأ

�لتاآكل �إثر �أمطار ثقيلة وفي�سانات 

في فيكو�ص، �سمال غرب بيرو. ومثل 

�أماكن كثيرة في هذه �لمنطقة، 

فاإن فيكو�ص عر�سة للفي�سانات 

ر�سية. تدعم �أوك�سفام  و�لنزلقات �لأ

و�سريكها »�سنترو �إيديا�ص« لجنة 

�لدفاع �لمحلية من �أجل جاهزية �أف�سل 

للكو�رث )2008(
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�أ�سابت �لفلبين في فبر�ير/�سباط 2008 )و�أثرت على مناطق بعينها �أو حتى مجتمعات 

معينة و�سببت معدلت وفيات �سئيلة في كل �أزمة على حدة(، �ست�سهم مجتمعة في زيادة 

أثرين بالكو�رث كل عام. وفي مو�جهة هذ� �لنت�سار �لمتز�يد  ملحوظة في عدد �لقتلى و�لمتا

ن�سانية �لتقليدية – �لمركزية و�لكثيفة �لحركة، و�لمتجهة  للتهديد�ت، فاإن �لردود �لإ

زمات �لكبرى – �ستكون باهظة ومتعبة بحيث ل يمكن مع هذ� �أن تت�سم  نحو �لتحرك �إز�ء �لأ

بالفعالية. و�لحكومات �لمحلية و�لمجتمع �لمدني و�لموؤ�س�سات �لمجتمعية �ست�سبح في �أحيان 

كبر قدرة على �ل�ستجابة و�لرد. كثيرة �لأ

التغير المناخي الموؤدي اإلى النزاعات

لن يقت�سر �أثر �لتغير �لمناخي على �لكو�رث �لطبيعية �أو �لتغير�ت �لتدريجية في �أن�ساق 

�لطق�ص �أو م�ستوى �سطح �لبحر. فعالمياً، �لمحركات �لتقليدية للنز�عات �لعنيفة �سيزد�د 

عقمها جر�ء �أثر �لتغير �لمناخي. فقد �نتهت در��سة �إلى �أن �لتغير �لمناخي �سيعر�ص 46 

دولة – يقطن بها 40 في �لمائة من �سكان �لعالم – في خطر متز�يد للتعر�ص للنز�عات 

و�سط، يرى �لبع�ص   وفي كل �أنحاء �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء وجنوب �آ�سيا و�ل�سرق �لأ
50

�لعنيفة.

�أننا �سهدنا مثل هذه �لزيادة في �لنز�عات �لتي يفاقم منها �لمناخ. في د�رفور، �لنز�ع طويل 

 لكن ��ستغالل هذه �لتوتر�ت 
51

مد تدهور بال �سك جر�ء زيادة ندرة �لمياه وندرة �لمر�عي. �لأ

في �لنز�ع على �ل�سلطة �ل�سيا�سية في �ل�سود�ن هو �لذي فاقم كثير�ً من �لنز�ع. �لتغير�ت 

�لبيئية �أ�سيئ �لتعامل معها ب�سكل مو�سع، حتى �إن بع�ص �لجماعات عانت �أكثر بكثير من 

غيرها، مما ز�د من �لتوتر�ت.

�سافة �إلى �ل�سدمات �لجيولوجية و�لنز�عات وغيرها  لكن �لتهديد�ت �لمتعلقة بالمناخ – بالإ

من �لتهديد�ت – هي مجرد جزء من �ل�سورة. فالعر�سة لل�سرر – مزيج من �لعو�مل �لتي 

ت�سع مجموعة من �لنا�ص في عر�سة للتهديد�ت – تحدد ما �إذ� كان باإمكان �لنا�ص �ل�ستمر�ر 

مر��ص على  على قيد �لحياة و�لزدهار في عالم يتغير. زيادة عر�سة �لنا�ص لل�سرر جر�ء �لأ

ن�ساني. مد�ر �لعقود �لقادمة �ستكون من �لمكونات �لهامة للتحدي �لإ

بنيام مينغي�سا/بانو�ص »ل ندخل في �سر�ع مع ع�سائر �أخرى 

�إل �أثناء �لجفاف«.. �سوكولي�سا، بورينا، 

جنوب �أثيوبيا. منذ �أو�خر �لثمانينات 

دمرت فتر�ت �لجفاف �لمر�عي ومو�رد 

�لمياه في بورينا. ونتيجة لهذ� – 

جزئياً – ��ستد �لنز�ع بين رعاة �لبور�ن 

و�لديغودي )2007(.
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العر�شة لل�شرر والفقر

... �نهارت �ل�شفة وغمرت �لمياه بيوتنا. تمكنا من �إنقاذ  ة �شمعنا �شو�شاء و�شخباً فجاأ

خذت �لمياه في  ن�شة... �أ و حيو�ناتنا �لم�شتاأ نف�شنا بالكاد، لكن لي�س ما في �لبيوت �أ �أ

طريقها كل هذ�. طيلة يومين ونحن نعي�س في خوف تام... طو�ل �لوقت يزد�د �لنهيار 

ع�شار �لكبير  كل �لنهر لها. بع�شنا ما ز�ل لديه ملء�ت بوليثين منذ �لإ في �ل�شفة ببطء مع �أ

يدينا  �شر تقريباً على �لملءة �لو�حدة، ونم�شك بها باأ ربع �أ ]عام 1999[، فتجل�س �أ
مطار تنهمر من �ل�شماء. و�لأ

�ش�شة محلية برفقة �لوزير  يام جاءت موؤ ربعة �أ يام. وبعد �أ لم نح�شل على طعام طيلة �أ

عطونا م�شاعد�ت غذ�ئية. �لمحلي و�أ
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بالكرو بيهير�، �أوري�سا، �لهند، 2007.

مطار �لثقيلة �لتي دمرت �أغلب �أجز�ء �أوري�سا وغرب �لبنغال في يونيو/حزير�ن 2007  �لأ

ن مجتمعه �لمحلي كان عر�سة لل�سرر ب�سكل خا�ص  �أ�سبحت م�سدر تهديد لحياة بالكرو وبيته لأ

من �لفي�سانات. �لفقر يجعل �لماليين من �أمثال بالكرو �أكثر عر�سة للقتل �أو �لدمار جر�ء 

�لكو�رث. �لفقر�ء �أكثر عر�سة للعي�ص في مناطق كثيفة �ل�سكان، في منازل �سيئة �لت�سميم 

ر��سي، وغياب �لمدخر�ت،  و�لبناء و�لمو�قع، و�أكثر عر�سة لل�سرر جر�ء �لتر�جع في �إنتاجية �لأ

ر��سي، وعدم �لح�سول على �لرعاي �ل�سحية. فالفقر�ء  مان في ��ستئجار وتملك �لأ و�نعد�م �لأ

أثرة بالنز�عات في �لعالم. جز�ء �لمتا �أكثر عر�سة �أي�ساً للعي�ص في �لأ

�لنك�ساف على �آثار �لكو�رث و�لنز�عات يزيد �أي�ساً من �لفقر و�لعر�سة لل�سرر. وهذه �لتغذية 

�لعك�سية �لقاتلة، فيما بين �لفقر و�لعر�سة لل�سرر و�لكو�رث، �إذ� تم تجاهلها على مد�ر 

�لعقود �لقادمة، ف�سوف تزيد كثير�ً من معدل �لوفيات وتدمير �سبل �لعي�ص. وبا�ستثناء 

�لجفاف، فاإن معدلت �لوفيات في �لكو�رث �لطبيعية ُتظهر زيادة و��سحة في �سائر �أنحاء 
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غلب �أنو�ع �لكو�رث �لمناخية في زيادة. �لعالم، وتظهر منها �أدلة على �أن �لعر�سة لل�سرر لأ

كثر عر�سة لالأخطار. وفي �لبلد�ن �لغنية، فمعدل �لوفيات من  ومجدد�ً، فاإن �لفقر�ء هم �لأ

 وحين 
54

�لكو�رث �لطبيعية هو 23 �سخ�ساً، فيما يبلغ في �لدول �لفقيرة 1052 �سخ�ساً.

�سرب زلز�ل هان�سين �لعظيم، بقيا�ص 7.3 ريختر في �ليابان عام 1995، �أدى لمقتل 

6000 �سخ�ص – وهي �أ�سو�أ كارثةطبيعية ت�سيب �ليابان منذ عقود. لكن في عام 2005، 

�أدى زلز�ل ك�سمير في باك�ستان، بقيا�ص 7.6 ريختر �إلى مقتل 75 �ألف ن�سمة – �أي 12 
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أثرت بالزلز�ل كانت ذ�ت كثافة �سكانية �أقل بكثير. �سعف – رغم �أن �لمناطق �لتي تا

أثر  و�لعبء �لموزع بال ت�ساوي للكو�رث م�ستمر في �لتركز د�خل �لبلد�ن وفيما بينها. فا

�إع�سار كاترينا على نيو �أورليانز، �أحد �أفقر �لمدن في �أغنى دولة في �لعالم، �أ�ساب �ل�سكان 

جان بيزلي/�أوك�سفام بريطانيا »�سمعنا �سجة مفاجئة... تم �ختر�ق 

�ل�سفة و�نهمرت �لمياه على بيوتنا«. 

بالكرو بيهير� )�إلى �لي�سار( مع �أبيه، 

ناند�، في �أوري�سا، �لهند )2007(
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فقر فيها ب�سكل خا�ص. وفي �سياق �لغ�سب �ل�سيا�سي و�ل�سعبي �لذي تلى كاترينا، ظهر  �لأ

للكثيرين �لختالف بين من عا�سو� ومن ماتو� و�أنه ربما كان “ل يزيد عن �لفقر و�لعمر ولون 
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�لب�سرة”.

وبالن�سبة لبع�ص �لمجموعات – كبار �ل�سن و�لن�ساء و�لفتيات �لمر�سى �لمزمنين – فاإن 

ن قدرتهم على �لتكيف  ثار �لكارثة، لأ هويتهم ربما تعني عر�ستهم �أكثر من غيرهم لآ

مقت�سرة جر�ء �لتمييز، وجر�ء �أدو�رهم �لتقليدية و �سحتهم �لبدنية. وحين يندر �لطعام، على 

�سبيل �لمثال، فاإن �لن�ساء �لحو�مل �أو �لمر�سعات قد يتعر�سن لخطر �إ�سافي، لي�ص فقط 

ن قدرتهن على �لحركة مقت�سرة جر�ء م�سوؤوليات رعاية  ب�سبب �حتياجاتهن �لغذ�ئية، بل لأ

طفال �أو ب�سبب �لقناعات �لثقافية لديهن. وفي �لنز�عات، كثير�ً ما يتعر�ص �لرجال للخطر  �لأ

جباري �أو �ل�ستهد�ف بالقتل، فيما تتعر�ص �لن�ساء لل�سرر ب�سكل خا�ص فيما  جر�ء �لتجني �لإ

يخ�ص �لغت�ساب و�لعنف �لجن�سي. وفي مخيم لجئين في د�رفور، �سرح �أحد �ل�سكان من 

�لرجال حتمية �لخيار �لمروع �لذي يو�جه �لعائالت: “ربما لديك �سخ�ص مري�ص... لكن ل 

أو�ك، فهذ� يعني �أنك ربما �ست�سادف �سخ�ساً م�سلحاً..  نك �إذ� غادرت ما يمكنك �لمغادرة لأ

و�لرجل �ساحب �لبندقية قد يهاجمك. ول يمكنك فعل �سيء حيال هذ�. �إننا بال حول ول قوة... 

ن�ساوؤنا يخرجن كل ليلة ينفقن �لليل في �أماكن �لمياه �نتظار�ً للمياه. وينتظرن بالثالثة 

�أيام و�لثالث ليالي لملء خز�نات �لمياه في �أيديهن”. ولدى �سوؤ�له �ألي�ص �لو�سع خطر�ً على 

أ�ص: “بلى! لكنه �لخيار �لوحيد �لُمتاح. ماذ� نفعل؟”57 �لن�ساء، رد قائالً في يا

و�لمخاطر �لتي تو�جه فئات بعينها من �لنا�ص ت�سمل عدة عو�مل عالمية توؤدي لزيادة �لعر�سة 

حد�ث �لكارثية، وفي �أماكن وكيفية  لل�سرر. لكن في م�ستقبل يت�سم بزيادة هائلة في عدد �لأ

مور �لهامة في تحديد �إن كانو� �سيعي�سون �أم  عي�ص �لنا�ص – وكذلك من يكونون – لهو من �لأ

�سيموتون. وفيما بقي من �لف�سل، ف�سوف نتفح�ص ثالثة عو�مل هامة من محدد�ت �لعر�سة 

لل�سرر: �لكثافة �ل�سكانية، وعر�سة �سبل ك�سب �لعي�ص لل�سرر، و�لت�سرد.

زيادة الكثافة ال�شكانية والفقر في الح�شر

تنبئ �لموؤ�سر�ت �أنه بحلول عام 2025 �سوف يزيد تعد�د �ل�سكان �لعالمي من 6.6 مليار 

 وفي ذلك 
58

أتي من �لدول �لنامية. ن�سمة �إلى 8 مليار ن�سمة، و99 في �لمائة من �لزيادة �ستا

�لحين �سيكون �أكثر من 5 مليار ن�سمة يعي�سون في مناطق ح�سرية، و2 مليار منهم في �أماكن 

59
حياء �لح�سرية �ل�سعبية �سيئة �لتخطيط. مزدحمة في �لأ

و�أينما وقع �ل�سد�م بين �لفقر و�لكثافة �ل�سكانية، �ستزيد �لعر�سة لل�سرر جر�ء �لكو�رث. في 

�لمناطق �لح�سرية تتركز �لم�سكلة في �لعثور على منزل �آمن في نطاق حيز محدود وفي ظل 

�سخا�ص �لفقر�ء �سُيجبرون في �أكثر  مو�رد محدودة. ومع زيادة �ل�سكان في �لح�سر، فاإن �لأ

ر�سية و�لفي�سانات. وجر�ء نق�ص  حيان على بناء منازلهم في مناطق عر�سة لالنزلقات �لأ �لأ

مان في �ل�سكن، فاإن �لمنازل �لتي �سيتم بناءها �ستكون عادة ذ�ت جودة  �لمو�رد و�نعد�م �لأ

متو��سعة في �لتحمل و�ل�سمود.

جان بيزلي/�أوك�سفام بريطانيا هاو� )80 عاماً(، لجئة من �لقتال في 

د�رفور، و�سلت �إلى ت�ساد على ظهر 

حمار بعد �أن �سافرت 8 ليال. وعلى 

عدم رغبتها في �لكالم عن رحلتها 

ن. لدينا مياه،  قالت: »�لحال �أف�سل �لآ

كما �أن دورة �لمياه �لتي �سيدتها 

�أوك�سفام جعلت حياتنا �أي�سر. من قبل 

كانت �لن�ساء ي�سرن م�سافة طويلة 

لالختباء عن �أعين �لرجال«. معرفة 

نقاط �ل�سعف �لمحددة و�سدها، مثل 

�سخا�ص �لكبار  �حتياجات �لمر�أة و�لأ

في �ل�سن، هي من مبادئ ��ستجابة 

�سا�سية  ن�سانية �لأ �لمنظمات �لإ

زمات )2005( و�ساع �لأ لأ
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كثر �زدحاماً بال�سكان في �لعالم. وهي مبنية على قطعة �أر�ص  ومومباي من بين �لمدن �لأ

�سيقة ومنخف�سة م�سرعة كالن�سل في �لبحر �لعربي، وهي �أي�ساً �أكثر �لمدن في �لعالم عر�سة 

مطار. و54 في �لمائة من �سكان �لمدينة يعي�سون  للفي�سانات �ل�ساحلية و�لناجمة عن �لأ

في �أحياء فقيرة، و�لكثيرون منهم قامو� ببناء م�ساكنهم على �أر��سي م�ستنقعات تقع �إلى 

�سمال و�سرق مركز �لمدينة. وفي يوليو/تموز 2005 �أدى تف�سي �لفي�سانات في مومباي 

�إلى مقتل زهاء 900 �سخ�ص، و�أغلبهم لقو� حتفهم لي�ص جر�ء �لغرق لكن ب�سبب �لنهيار�ت 

خفاق  مطار لدرجة غير عادية فاقم منه �لإ  و�أثر زيادة معدلت �لأ
60

ر�سية و�نهيار �لبنايات. �لأ

في �ل�ستثمار في ��ستبد�ل وتجديد �سبكة مر�فق �ل�سرف �ل�سحي �لمتد�عية و�لتي تعود �إلى 

مطلع �لقرن �لع�سرين، وكذلك فاقم منه عدم �لتحكم في تنمية وتطور �ل�سو�حي �لفقيرة 

مطار )ل�سيما م�ستنقعات �لمنجروف �لتي كانت تحيط  في �لمدينة، ودمار م�سارف مياه �لأ

61
بالمدينة فيما �سبق(.

و�ل�سدمات �لفجائية مثل �لفي�سانات و�لزلزل لي�ست هي �لمخاطر �لوحيدة �لتي تو�جه 

�سكان فقر�ء �لح�سر. فمن يعي�سون في �أماكن و�حدة على مقربة من بع�سهم �لبع�ص ودون 

�إ�سكان مالئم �أو مياه �أو �سرف �سحي �أو خدمات �سحية �أو تعليم، يوؤدي بهم هذ� �لو�سع 

�سخا�ص �لفقر�ء في �لمناطق   وعر�سة �لأ
62

مر��ص �لُمعدية �لوبائية. �إلى زيادة في خطر �لأ

حو�ل. و�لنمو �لح�سري  �لح�سرية لل�سرر جر�ء �لنز�عات و�لعنف �أكبر بكثير �ي�ساً في �أغلب �لأ

تجار في �لمخدر�ت،  يتز�من في �لعادة مع زيادة في �لعنف �لم�سلح، ويحركه عو�مل مثل �لإ

 لكن في �لدول �لفقيرة، فاإن هذ� �لعنف يكون في 
63

�سلحة و�لجريمة �لمنظمة. وتوفر �لأ

جر�م. ومع تحريك �لجماعات �لم�سلحة  �لعادة �سيا�سي �لدو�فع بقدر ما ينطوي على �لإ

لمعار�سة �ل�سلطة �أو �لحفاظ عليها، فاإن �لعنف �لح�سري يمكن �أن يت�ساعد ب�سكل �سريع 

حد�ث في كل من كينيا وهايتي  فيعود بنتائج كارثية على �ل�سكان �لمدنيين، كما ت�سهد �لأ

64
عام 2008. 

مان فيما يخ�ص �شبل  زيادة معدلت انعدام الأ

المعي�شة )ك�شب الرزق( في الريف

في �لمناطق �لريفية، توؤدي �لكثافة �ل�سكانية �لمرتفعة، وزيادة �ل�سغط على �إنتاجية 

ر�ص جر�ء �لتغير �لمناخي، تت�سبب مجتمعة  ر��سي، وتاآكل �لتربة وتدهورها، وزيادة جدب �لأ �لأ

في تعر�ص �سبل ك�سب رزق مئات �لماليين من �لريفيين للخطر. وُيجبر �لنا�ص على �أن ينحتو� 

نف�سهم حياة �ساقة على �أر�ص يتز�يد جدبها وتاآكلها، و�لنتيجة �أن تزيد �سعوبة �لعثور على  لأ

�لغذ�ء �أكثر و�أكثر.

وتعد�د �سكان �لريف �لغالب في �سرق هر�ري في �أثيوبيا يزيد بمعدل 3 في �لمائة كل عام، 

ر��سي و�لمو�رد �لمائية. ومعدلت تاآكل �لغابات  مما يخلق �سغوطاً هائلة تلحق بتوفر �لأ

�سجار بالمزروعات ب�سكل مو�سع في �لمنحدر�ت �لجبلية غير �لمالئمة للزر�عة  و��ستبد�ل �لأ

ر��سي �لمزروعة  و�سفوح �لتالل، �أدى �إلى تاآكل �لتربة وتحللها، مما قلل بدوره من كمية �لأ

�أوبري و�د/�أوك�سفام بريطانيا وي�ست بوينت في مونروفا بليبيريا. 

مبنية على �سبه جزيرة �ساحلية 

منخف�سة �لت�ساري�ص، تتعر�ص 

للفي�سانات وهي موطن 65 �ألف 

ن�سمة تقريباً، يعي�سون في �أو�ساع 

�زدحام وقلة نظافة )2007(.
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ر��سي فيما  �سر عموماً من ممتلكات، مع تق�سيم �لأ �لمتوفرة. وقد تر�جع كم ما لدى �لأ

بناء. و�لكثير من �لعائالت في �لمنطقة غير قادرة – حتى بعد �سنو�ت من �لح�ساد  بين �لأ

غذية. وفي �ل�سنو�ت �لتي يكون فيها  �سا�سية من �لأ �لمتالحق – �أن تفي باحتياجاتها �لأ

مطار �لكثيفة، فاإن �حتمال �لوفاة �أو �لمر�ص  �لمح�سول �سعيفاً، �سو�ء ب�سبب �لجفاف �أو �لأ

جر�ء �سوء �لتغذية يزيد �إلى حد كبير، ويكثر هذ� �سمن �لجماعات �لمعر�سة لل�سرر مثل 

65
طفال و�لن�ساء �لحو�مل و�لمر�سعات و�لم�سنين. �لأ

وفي ظل هذه �لظروف، فاإن �لعائالت �لريفية ُمجبرة على �لتخلي عن �أ�سول �إنتاجية متاآكلة 

�سر �أكثر من �لتحلل و�لتفكك. وح�سب �سرح تابانى �إثر فترة من �لجفاف  بالفعل، مما يقرب �لأ

�لحاد في �أثيوبيا:

�شل  ولى كل �شيء.. مات، نفد.. لم يعد هناك من �شيء، ��شطررت لبيع ما عندي. كل �أ

. هذه �لملب�س �لتي 
ّ

ّ �إل ثيابي.. هذه �لملب�س �لتي تر�ها علي
ن لي�س علي لدي رحل. و�لآ

مطار.66 نام به. و�لم�شكلة كلها جر�ء نق�س �لأ رتديها هي بدورها ما �أ �أ

و�سوء �لتغذية �لمزمن في حد ذ�ته يجعل �لنا�ص �أكثر عر�سة للت�سرر من �لكو�رث. فغياب 

ما يكفي من طعام يذهب ب�سحة �لمرء، ويجعله عر�سة �أكثر من غيره للوفاة جر�ء �لتعر�ص 

مم �لمتحدة للغذ�ء  ل�سدمات مفاجئة مثل �لجفاف �أو �لفي�سانات �أو �لعنف. ومنظمة �لأ

و�لزر�عة ُتقدر �أنه في عام 2007 كان هنالك 923 مليون �سخ�ص يعانون من �سوء �لتغذية 

 وربع من يعانون من �سوء �لتغذية في �لعالم 
67

في �لعالم، ومن �لمقدر زيادة �لعدد. 

يعي�سون في �لهند. وبع�ص تقدير�ت �لحكومة �لهندية ت�سير �إلى �أن ن�سف �أطفال �لهند 

 وفي �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء، فاإن �سخ�ص من كل ثالثة ل يح�سل 
68

يعانون من �سوء �لتغذية.

على ما يكفيه من طعام. وفي عام 2006 كان نحو 48 في �لمائة من �أطفال �أوغند� يعانون 

69
من ندرة �لطعام، ويعود هذ� في �أغلبه �إلى �لنز�ع �لم�سلح د�خلياً �لذي د�م 20 عاماً.

الت�شريد الق�شري

في �ليوم �لذي �ندلعت فيه �لحرب لم يكن لدي ما يكفي من �لوقت لجمع ما لدي من 

�شياء �لتي كانت  متعلقات في بيتي. �شمعت �إطلق �لنار في كل مكان من حولي. و�لأ

خذتها معي. معي في مطلع �لنهار هي وحدها �لتي �أ

70
�إ�سبير�ن�ص، �سرقي جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية، 2004. 

من �ل�سعب �أن يت�سم تقدير �لمرء بالمبالغة في درجة خطورة و�إهانة �لت�سريد �لق�سري 

نتاجية  �سول �لإ ن�سان. تدمير �لمنازل وف�سل �لعائالت وفقد�ن �لقدرة على �ل�ستعانة بالأ لالإ

)�أر��سي وما�سية وبذور(، وعدم �لقدرة على �لح�سول على �لمياه وما يتعلق بالنظافة 

غر��ص �ل�سخ�سية مثل �لمالب�ص، كل هذ� مجتمعاً يولد قدر�ً كبير�ً من  �ل�سحية، وفقد�ن �لأ

�سوزي �أوكيفى/�أوك�سفام مخيم لالأ�سخا�ص �لم�سردين د�خلياً 

بالقرب من غوما، جمهورية �لكونغو 

�لديمقر�طية. يونيو/حزير�ن 2008
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�لعر�سة لل�سرر.

مم �لمتحدة ل�سوؤون �لالجئين �أنه في عام 2008 كان يوجد 67  قدرت �لمفو�سية �ل�سامية لالأ

مليون �سخ�ص في �لعالم �أجبرو� على �لفر�ر من ديارهم ب�سبب �لنز�عات �أو �لكو�رث. ومن 

بينهم، نحو 11.4 مليوناً، �أجبرو� على �لفر�ر �إلى دولة �أخرى كالجئين، فيما تعر�ص 51 

ن في  مليوناً للت�سريد �لد�خلي. وتقدر �لمفو�سية �أن �أكثر من ن�سف لجئي �لعالم يعي�سون �لآ

71
مناطق ح�سرية، وهي ن�سبة �آخذة في �لزيادة.

�سخا�ص �لم�سردين لل�سرر جر�ء �ل�سدمات �لجديدة هو بطبيعة �لحال �أعلى من  وعر�سة �لأ

مثيله بالن�سبة لمن يمكنهم �لحفاظ على حياة م�ستقرة. فلدى حرمان �لمرء من �سبل ك�سبه 

�سول، و�ل�سبكات �لد�عمة له، ي�سبح �لالجئ و�لم�سرد د�خلياً في �أحيان  للرزق و�لمعي�سة، و�لأ

كثيرة بحاجة �إلى �لحماية )من �لعنف �لقائم، بما فيه �لعنف �لجن�سي( و�لم�ساعدة �لمادية من 

�سخا�ص �لُم�سردين، �إذ تر�هم  �أجل �لبقاء. �إل �أن �لدول كثير�ً ما تتردد في توفير �لم�ساعدة لالأ

بمثابة عبء على �لخدمات �لعامة، وتحد محتمل للو�سع �ل�سيا�سي �لقائم، �أو حتى تهديد 

�أمني.

وعلى مد�ر �لعقود �لقليلة �لقادمة، فاإن �لزيادة و�لتغير في �ل�سكان و�لمناخ �سيفاقمان من 

ر��سي. و�سوف يوؤدي  �لم�سكالت �لقائمة، مثل �لنز�عات ونق�ص �لغذ�ء و�لتجريد من ملكية �لأ

 ويظهر من بع�ص �لتقدير�ت �أن 
72

هذ� �إلى نمو هائل في �أعد�د �لُمجبرين على هجر منازلهم.

73
ن وعام 2050.  ما ُيقدر بمليار �سخ�ص ربما يتعر�سون للت�سرد بين �لآ

اختيار التحرك والعمل

ن �لفي�شانات تحدث ك�شيء م�شلم به، ول نفعل �شيئاً حيالها.. كنا  ن نعتبر �أ �عتدنا �أ

ن لدينا فريق ]جاهزية  نها �شيء يبتلينا �لرب به وعلينا �لتكيف معه. لكن �لآ نح�شب �أ

�شجار �لبامبو لدعم  كثر قدرة على �لتكيف، لقد قمنا ببناء �ل�شفاف وزرعنا �أ زمات[ و�أ �لأ

نهار، وقمنا بتحديد مو�قع نلجاأ �إليها �إذ� �قت�شت �لحاجة. لقد فعلنا �لكثير  �شفاف �لأ

ن نفعل وما نبذله لنتجهز لها. عتدنا �أ كثر مما �أ للتح�شير و�لتكيف مع �لفي�شانات �أ

د�ريو�ص غار، �أحد �سكان قرية تانالي ومن�سق منتخب للجنة فريق طو�رئ �لقرية، تانالي، 
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فلوري�ص، �أندوني�سيا، 2008. 

كثر عر�سة لل�سرر في  ل �سك �أننا نعي�ص في عالم يت�سم بالخطر. ول �سك �أن �لفقر�ء هم �لأ

ن نفعل؟ �سوف يتناول ما  �لنز�عات و�لكو�رث �لطبيعية. لكن ماذ� نفعل �إز�ء هذ� وماذ� علينا �أ

تبقى من �لتقرير هذ� �ل�سوؤ�ل، بد�ية من دور �لحكومات.

جان بيزلي/�أوك�سفام بريطانيا »�إننا نبذل �لكثير للتح�سير و�لتكيف 

مع �لفي�سانات، �أكثر مما �عتدنا 

فيما �سبق«، د�ريو�ص غارى، من�سق 

فريق ��ستجابة طو�رئ �لقرية، مع 

خريطة بالمخاطر �لخا�سة بقريتهم 

)�أندوني�سيا، 2008(
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ن�شانية في �شياق  الحق في الم�شاعدات الإ

القانون الدولي والعرفي

ن�سانية  الإ زمات  بالأ بالمتاأثرين  �سلة  على  الدولي  القانون  في  اأهمية  كثر  الأ ال�سكان 

ال�سكين  من  اأي  ي�سم  ول  جنيف.  واتفاقيات  ن�سان  الإ لحقوق  العالمي  عالن  الإ هما 

من  الحماية  في  الحق  ول  ن�سانية”،  الإ الم�ساعدات  في  “الحق  يخ�ص  �سريح  ن�ص 

إل اأن ثمة عدة تف�سيرات ذات  التهديدات القابلة للتنبوؤ مثل العوا�سف والفي�سانات. ا

آمرة لهذين ال�سكين وغيرهما من اأدوات القانون الدولي تدعو اإلى اأن لل�سعوب  �سلطة ا

المتحدة  مم  الأ مكتب  تف�سير  ت�سمل  التف�سيرات  وهذه  مرين.  الأ من  كل  في  الحق 

دلة التوجيهية الخا�سة بالم�سردين داخلياً، ولجنة  ن�سانية، في الأ لتن�سيق ال�سوؤون الإ

دلة العملياتية المعنية بحقوق  مم المتحدة للتن�سيق بين هيئات المنظمة، في الأ الأ

لل�سليب  الدولية  باللجنة  الخا�سة  ال�سلوك  مدونة  وفي  الطبيعية،  والكوارث  ن�سان  الإ

غاثة من الكوارث، وميثاق  حمر والمنظمات غير الحكومية في مجرى الإ حمر والهالل الأ الأ
ن�ساني، الذي اأعدته المنظمات غير الحكومية، ومن بينها اأوك�سفام.75 الم�سروع الإ

ن�شان عالن العالمي لحقوق الإ الإ

“لكل فرد �لحق في �لحياة و�لحرية و�شلمة �شخ�شه”.
76

�لمادة 3 

– اأ�سفى  عليه  ترتبت  التي  الُملزمة  – والتفاقيات  ن�سان  الإ لحقوق  العالمي  عالن  الإ

على كافة الب�سر جملة من الحقوق العالمية غير القابلة للتجزئة اأو التغيير، ومنها الحق 

واتخاذ  ن�سان  الإ حقوق  باحترام  الدول  عالن  الإ وُيلزم  ال�سخ�ص.  و�سالمة  الحياة  في 

كافة الخطوات ال�سرورية لتحقيقها.77 وعلى الدول واجب “�سلبي” يتمثل في عدم 

انتهاك الحقوق وواجب “اإيجابي” هو اتخاذ الحتياطات الوقائية التي تحول دون 

النتهاك.

من ثم فعلى الدول واجب منع الكوارث وال�ستعداد لها، وهي بال �سك تهدد الحق 

في الحياة.78 وبما اأن الدول تكفل هذا الحق، فعليها اأي�ساً اللتزام باتخاذ خطوات 

حداث الكارثية.79 واإذا لم يكن لدى الدول القدرة على  آثار الأ اإيجابية للتخفيف من ا

طراف  نقاذ الحياة بنف�سها، فهذا يعني اأن عليها ال�سماح لالأ جراءات الالزمة لإ اتخاذ الإ

مم المتحدة ذكر اأن على الدول واجب التعاون مع بع�سها  الثالثة بهذا. وميثاق الأ

ن�سانية”. البع�ص من اأجل “حل الم�سكالت الدولية.. ذات الطبيعة الإ

اتفاقيات جنيف: الم�شاعدات وقانون النزاعات

عمال �لغوث ذ�ت �ل�شبغة �لمدنية �لمحايدة وبدون تمييز  يجري �لقيام باأ

قليم خا�شع ل�شيطرة طرف في �لنز�ع، من غير  مجحف لل�شكان �لمدنيين لإ

وى و[ بما  قاليم �لمحتلة، �إذ� لم يزودو� ]من طعام ودو�ء وملب�س و�شكن وماأ �لأ

يكفي من �لمدد... ول تعتبر عرو�س �لغوث �لتي تتوفر فيها �ل�شروط �لمذكورة 

عماًل غير ودية.  عله تدخًل في �لنز�ع �لم�شلح ول �أ �أ

ول لتفاقيات جنيف لعام 1977. 80 البروتوكول الأ

تنطبق اتفاقيات جنيف على اأو�ساع النزاع الم�سلح. وهي ُتلزم اأطراف النزاع بالتفرقة 

وقات، واأن تقدم للمدنيين – ومن لم يعد طرفاً  بين المقاتلين والمدنيين في كل الأ

في اأعمال القتال – حماية خا�سة.

الدولي حددت مجموعة من  ن�ساني  الإ القانون  اأحكام  من  وغيرها  واتفاقيات جنيف 

ن�سانية للمدنيين اأثناء النزاعات، وهي ُملخ�سة في تعليق  القواعد الخا�سة بالمعاملة الإ
آمرة يعود لعام 2005. 81 ذات �سفة ا

اأو فاعلين من غير الدول مثل جماعات  طراف )�سواء دول  والتعليق ي�سمل جميع الأ

المتمردين( وفي كافة النزاعات )�سواء دولية اأو غير دولية ال�سبغة(، وُيلزم الجميع 

ن�سانية اإلى  غاثة الإ حوال بت�سهيل وال�سماح بالمرور ال�سريع ودون اإعاقة لالإ في كل الأ

إليها، على اأن تكون عر�سة لعدة �سروط: تدمير البنية التحتية  المدنيين المحتاجين ا

اإلخ( محظور.  الطبية،  المرافق  اأو  )المياه  الحياة  للبقاء على قيد  الالزمة  الخدمات  اأو 

ن�سانية  الإ غاثة  بالإ والعاملين  محظور،82  الحرب  اأ�ساليب  كاأحد  المدنيين  تجويع 

ُي�سمح لهم بحرية التنقل )عر�سة ل�سروط معينة( ويجب احترامهم وحمايتهم.
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حكومات م�شوؤولة ومواطنون 
ن�شطاء

تون �إلينا بالطعام و�لثياب، ثم وبعد �شهر  �لنا�س من �لقرى �لمجاورة �لذين لم يتاثرو�، ياأ

خير�ً بالطعام و�لثياب... ل تقل مدة �نتظارها عن �شهر قط. من �لكارثة جاءت �لحكومة �أ

83
فر�ن�سي�سكو�ص، �أندوني�سيا، 2008. 

هم لدعم  ول و�لأ �سرة و�لجير�ن هم �لم�سدر �لأ حين ت�سرب �لكارثة، ففي �لعادة تكون �لأ

أوى لدى �أ�سرتهم �أو �أ�سدقائهم، وفي بع�ص  أثرو� بالكارثة. وكثير من �لنا�ص يجدون �لما من تا

�لحالت مع �أ�سخا�ص غرباء عنهم بالكامل. وفي عام 2008، كان نحو 70 في �لمائة من 1.4 

مليون م�سرد د�خلياً في جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية يعي�سون لدى �أ�سر م�سيفة، ولي�ص 

84
في مخيمات.

خرى م�سدر�ً هاماً للم�ساعدة �أكثر ممن هم  �سدقاء و�لعائلة في �لبلد�ن �لأ ويمكن �أن يكون �لأ

�أقرب �إلى �لديار. و�لبيانات �لتي قام معهد �لتنمية بالخارج بجمعها في عام 2007 يت�سح 

85
زمات. �سر و�لمجتمعات في �أو�ساع �لأ منها �أن �لتحويالت تتز�يد �أهميتها كم�سدر لدعم �لأ

حز�ب �ل�سيا�سية وموؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني مجتمعة  فر�د و�لأ وتلعب �ل�سركات �لخا�سة و�لأ

زمات. وبالفعل ففي عدة  فر�د وم�ساعدة �لمجتمعات في �أوقات �لأ دور�ً هاماً في �إنقاذ حياة �لأ

حالت، كانت مثل هذه �لموؤ�س�سات هي �لم�سدر �لوحيد للم�ساعدة. وفي بورما/ميانمار عام 

2008، �إثر �إع�سار نرج�ص، قدمت �لموؤ�س�سات �لدينية من كافة �لطو�ئف في دلتا �إر�ودي 

ولى �لتالية على �لكارثة. و�لكثير من �لمو�طنين �لبورميين �لعاديين  يام �لأ �لغوث في �لأ

عمال ��ستجابو� بدورهم، باإخالء �لطرقات و�لمجاري �لمائية و�لتبرع بالمياه  وموؤ�س�سات �لأ

حمر �لمتوفر في كل دول �لعالم تقريباً يمكن �أن  حمر �أو �ل�سليب �لأ و�لطعام. و�لهالل �لأ

يلعب دور�ً مهماً، �سو�ء في تنمية مهار�ت �ل�ستجابة للكو�رث �أو في �ل�ستجابة �لمبا�سرة. 

ول 2008، كثير�ً ما  زمات �لوطنية، مثل زلز�ل كرقيز�ستان في �أكتوبر/ت�سرين �لأ و�إثر �لأ

86
تكون هذه �لموؤ�س�سات هي �أول من يمد يد �لم�ساعدة من �لخارج.

أثرين  فر�د و�لمجتمعات و�لمجتمع �لمدني ب�سكل تلقائي و�سخي لحتياجات �لمتا وي�ستجيب �لأ

زمات في �سياقات متعددة، كما في زلز�ل �سي�سو�ن في �ل�سين عام 2008، و�إع�سار  بالأ

زمة �لقت�سادية  كاترينا في �لوليات �لمتحدة عام 2005، وحتى كتابة هذه �ل�سطور، في �لأ

خالق  ح�سا�ص بالقر�بة و�لأ و�ل�سيا�سية �لم�ستمرة في زيمبابوي. ويتحركون هكذ� بد�فع من �لإ

أن �لعد�لة ت�ستوجب �لتدخل على هذ� �لنحو. ح�سا�ص با و�لمعتقد �لديني و�لإ

3

روبن هاموند/�لغارديان �أليك�سي و�أ�سرته )في �لخلفية( 

يفتحون بيتهم للعائالت �لتي 

ت�سردت جر�ء �لعنف في روت�سورو، 

�سمال كيفو، في جمهورية �لكونغو 

�لديمقر�طية، 2008.
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الم�شاعدة حق

�سر و�لمجتمعات – محلياً وعالمياً – عبء �لم�ساعدة  فر�د و�لأ فيما يمكن �أن يتحمل �لأ

�سا�سي عن توفيرها، �سو�ء م�سوؤولية حماية �لحياة  ن�سانية، فاإن �لحكومات هي �لم�سوؤول �لأ �لإ

مان من �لتهديد�ت،  ن�ساني على �لمدى �لطويل )�أي �لأ من �لإ في مو�جهة �لكو�رث وبناء �لأ

 �نظر �لجدول في �سفحة 
87

�سو�ء كانت بيئية �أو مر�سية �أو جر�ء نز�ع �أو ب�سبب �لفقر �لمدقع(.

.41 – 40

عالن  وفي عام 1948 تعهدت كل حكومات �لعالم تعهد�ً حازماً، �تخ هيئة �لمادة 3 من �لإ

من. لكن لكي  �سخا�ص في �لحياة وفي �لأ ن�سان، ب�سيانة حقوق جميع �لأ �لعالمي لحقوق �لإ

ن�سان معنى، فال يكفي �أن توجد في حد ذ�تها فح�سب. ففي �أعقاب �لنز�عات  يكون لحقوق �لإ

فر�د وحماية  نقاذ حياة �لأ و�لكو�رث، كثير�ً ما ُتترك �لمجتمعات دونما �لم�ساعدة �لمطلوبة لإ

�سبل معي�ستهم وك�سبهم للعي�ص.

الم�شلحة ال�شيا�شية للدول

أن  ن�سان، ومنها �لحق في �لحياة، فعلى �لدول �أن تقر با �إذ� كان �لُمر�د �إحقاق حقوق �لإ

خالقية و�ل�سيا�سية �أن تتحرك لهذ� �لغر�ص. فاإجمالً، يزيد �حتمال تحرك  في م�سلحتها �لأ

�لحكومات �إذ� ر�أت مك�سباً �سيا�سياً في �لرد �لفعال على �أحد�ث كارثية �أو غير متوقعة. في 

خفاق  �سر�ر �ل�سيا�سي بالدولة، هو �لإ مر فاإن ما يلي خ�سارة �لحرب مبا�سرة في �لإ و�قع �لأ

 وحتى �لقوى �لعظمى لي�ست ح�سينة من 
88

في �لرد على �لنحو �لمالئم �إز�ء كارثة وطنية ما.

قر�ر  خفاق في �لإ ثر �لمحتمل. بع�ص �لمعلقين يرون على �سبيل �لمثال �أن �لتردد و�لإ هذ� �لأ

بج�سامة كارثة ت�سيرنوبل عام 1986 �أدت �إلى تقوي�ص �سلطة �لمت�سددين في �لمكتب 

مين �لعام للحزب �ل�سيوعي ميخائيل غوربات�سوف  �ل�سيا�سي �ل�سوفييتي، مما �سمح لالأ

دخال �إ�سالحاته �لخا�سة بالنفتاح �ل�سيا�سي )�لغال�سنو�ست( و�إعادة  بالمبادرة و�ل�سغط لإ

89
�لبناء �لقت�سادي )�لبيرو�سترويكا(، مما كان له �آثار �سيا�سية كارثية.

ع�سار كاترينا في عام 2005 على نطاق و��سع في �لوليات �لمتحدة  وتم �نتقاد �ل�ستجابة لإ

وروؤي �أنها غير فعالة، وكانت بمثابة حادث فا�سل في رئا�سة جورج دبليو بو�ص. وفي �إح�ساء 

�سابيع �لتالية على �إع�سار كاترينا، ر�أى 65  �أجرته محطة �سي بي �إ�ص �لتلفزيونية في �لأ

 وفيما كانت معدلت 
90

مريكيين �أن رد فعل �إد�رة بو�ص كان غير كافياً. في �لمائة من �لأ

��ستح�سان رد �إد�رة بو�ص على �إع�ساري جو�ستاف و�إيكي في عام 2008 �أعلى، كان ما ز�ل 

كثر فقر�ً و�أكثر عر�سة لل�سرر،  �سخا�ص �لأ د�رة في م�ساعدة �لأ خفاق �لإ يوجد بع�ص �لنتقاد لإ

أنف�سهم. وبعد تلقي  خالء و�لخروج من �لمناطق �لمت�سررة با ل �سيما من لم يتمكنو� من �لإ

مريكية )90 في �لمائة( �إثر �أحد�ث  �أعلى معدلت ��ستح�سان رد �لفعل في تاريخ �لرئا�سة �لأ

11 �سبتمبر/�أيلول، فمنذ �إع�سار كاترينا لم يزد ��ستح�سان �أد�ء �إد�رة بو�ص في �أي وقت عن 

باول برون�ستين/غيتي �إيماجز �لرئي�ص �ل�سيني هو جينتاو )�لو�سط( 

يزور منطقة بي�سو�ن �لمنكوبة 

بالزلز�ل في مقاطعة �سي�سو�ن، 

�ل�سين )مايو/�أيار 2008(
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42 في �لمائة.

لكن مبعث �لقلق �لبر�جماتي هذ� ل يعني دوماً تحرك �لحكومات ل�سالح مو�طنيها. فاإذ� �أريد 

للحكومات �أن تحقق �لم�سلحة في �إنقاذ �لحياة، فيجب �أن يتولى �لمو�طنون بذل �ل�سغوط 

�ل�سيا�سية �لُمركزة و�لفعالة.

ن�سان يكمن في مزيج من �لدول �لفعالة و�لقابلة للمحا�سبة،  وتحقيق �أي من حقوق �لإ

 �إذ ينبغي على �لدول �أن ت�ساعد مو�طنيها في �أعقاب 
92

�سافة �إلى �لمو�طنين �لن�سطاء. بالإ

زمات  أثرون بالأ �سخا�ص �لمتا زمة، و�أن تقلل من عر�ستهم لل�سرر على �لمدى �لبعيد. و�لأ �لأ

يجب �أن يتم تمكينهم للمطالبة بالم�ساعد�ت �لمنا�سبة في �لوقت �لمنا�سب، و�أن يحملو� 

حكوماتهم �لم�سوؤولية �إذ� هي �أخفقت.

الحكومات الم�شوؤولة

ن�سانية مذكور بو�سوح في �لقو�نين �لد�خلية لعدة  حق �لمو�طنين في تلقي �لم�ساعد�ت �لإ

زمة نادر�ً ما ي�سل �إلى   ومما يكاد يكون حتمياً �أن �لرد �لوطني �لناجح على �لأ
93

دول حديثة.

خبار عالمياً. لكن هذ� ل يعني �أن مثل هذ� �لنجاح لم يحدث. ففي مايو/�أيار 2008  عناوين �لأ

ولى في �لتاريخ. وعلى �لرغم من عدم  �نفجر بركان ماونت �سايتين في ت�سيلي للمرة �لأ

�إبالغ �لحكومة بالتحذير للمو�طنين، فقد تحركت �سريعاً ون�سرت فرق �لدفاع �لمدني و�أخلت 

زمات،  مو�ل �لالزمة لمو�جهة �لأ أثرين بالكارثة. و�سرعان ما تم تخ�سي�ص �لأ 8000 �سخ�ص متا

وفي ظل تلوث �لمياه بالرماد �لمنبعث من �لبركان، تم نقل �سحنات من مياه �ل�سرب �لنظيفة 

94
�إلى �لمنطقة �لمنكوبة.

زمات وفي تخفيف �أثر �لكو�رث )�لمعروف با�سم تخفيف  و��ستثمار �لحكومة في �لرد على �لأ

فر�د على �لمدى �لق�سير و�لبعيد. وقد �أثبتت كوبا قدرتها  خطورة �لكو�رث( ينقذ حياة �لأ

عا�سير )ل �سيما �ل�سنوية منها(. وكما �أبلغ �لتحاد �لدولي  على تقليل �لخ�سائر في مو�جهة �لأ

فر�د  فر�د بو��سطة �إخالء �لأ حمر، فاإن »نجاح كوبا في �إنقاذ حياة �لأ حمر و�لهالل �لأ لل�سليب �لأ

في �لوقت �لمنا�سب قبل �سرب �إع�سار ميت�سل في نوفمبر/ت�سرين �لثاني 2001 هو بمثابة 

 ولم يح�سد �إع�سار ميت�سل �سوى حياة 
95

نموذج على جاهزية �لحكومات �لفعالة للكو�رث«.

96
خم�سة �أ�سخا�ص على �لجزيرة بعد �أكثر من �إخالء 700 �ألف ن�سمة بعيد�ً عن منطقة �لخطر.

أتي بها �لكو�رث هي �إ�ستر�تيجية نتحدث عنها في �لف�سل �لخام�ص  وتقلي�ص �لمخاطر �لتي تا

با�ستفا�سة، وهي �إحدى �سبل تقليل �لعر�سة لل�سرر جر�ء �ل�سدمات �لمفاجئة. ومن �ل�سبل 

خرى �ل�ستثمار في �آليات »�لحماية �لجتماعية«، مع منح �لجماعات �لمت�سررة )�لفقر�ء  �لأ

و�لعاطلين عن �لعمل و�لم�سنين من بينهم( لدعم في �لدخل. وقد تم �إ�سد�ر قانون كفالة 

�لعمل �لريفي �لوطني في �لهند عام 2005. وبموجب �لقانون يحق لكل بيت ريفي 100 

�سغال �لعامة. وبحلول  جر مقابل �لعمل غير �لحتر�في كل �سنة، في م�سروعات �لأ يوم من �لأ

Cyclone Gorky
1991

Cyclone Sidr
2007

Cyclone Bhola
1971

300,000 deaths

138,000

3,000

رو�ح في بنغالدي�ص كيف ينقذ برنامج تقليل مخاطر �لكو�رث �لأ

مم �لمتحدة لتقليل مخاطر �لكو�رث �ستر�تيجية �لدولية لالأ �لم�سدر: �أمانة �لإ

�إثر �سل�سلة من �لعو��سف �لكارثية في �ل�سبعينات و�لثمانينات و�لت�سعينات، فر�ست حكومة بنغالدي�ص نظام تحذير مبكر ي�سبق 

ع�سار �إلى �لمنطقة.  ع�سار قبل �أن ي�سل �لإ فر�د بالخروج �إلى مالجئ �آمنة بعيد�ً عن م�سار �لإ �لكارثة بمدة 48 �ساعة، مما ي�سمح لالأ

عا�سير. وقلل هذ� كثير�ً من �لوفيات �لناجمة عن �لأ
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عام 2008، كان �لقانون قد �أدى لخلق 900 مليون يوم عمل ل�سكان �لهند في �لريف. وفي 

دولة يقطنها ربع �سكان �لعالم �لذين يعانون من �سوء �لتغذية، فاإن قدرة �لقانون على 

97
تقليل �لعر�سة لل�سرر من �لجوع هي قدرة هائلة.

و�لتغير �لمناخي، و�إن كان يوؤثر �سلباً على زيادة �لمخاطرة و�لعر�سة لل�سرر، فهو يقو�ص من 

أوى،  من، �لطعام، �لمياه، �ل�سحة، �لما ن�سان لماليين من �لنا�ص: �لحق في �لحياة، �لأ حقوق �لإ

ن�سان تقع على عاتق   �لم�سوؤولية عن هذ� �لنتهاك �لعالمي لحقوق �لإ
98

على �سبيل �لمثال.

�لدول �ل�سناعية �لتي �أ�سبحت غنية بحرق �لوقود على مد�ر �لقرن �لما�سي، مما �أدى لزيادة 

كبر تعني �أي�ساً �أن  ثاني �أوك�سيد �لكربون في �لغالف �لجوي �إلى معدلته �لحالية. وثروتها �لأ

هذه �لدول هي �لتي لديها �لمقدرة على �لرد.

ول هو �أن عليها  من ثم فاإن هذ� �أدى لخلق �لتز�مين �إ�سافيين على حكومات �لدول �لغنية. �لأ

أ�سرع ما يمكن. ويعني هذ� تفادي ما ُيدعى »�لتغيير �لخطير  و�سع حد لهذه �لنتهاكات با

في حالة �لمناخ« باإجر�ء ح�سومات في �لنبعاثات �لكربونية لكي تبقي زيادة درجة حر�رة 

أخرو� كثير�ً، بتوفير  ر�ص �قل من 2 درجة مئوية بقدر �لمكان. ثانياً، عليها �أن ت�ساعد من تا �لأ

�لتمويل لم�ساعدة �لدول �لفقيرة على �لتكيف مع �لتغير �لمناخي �لذي ل منا�ص منه. وتقدر 

�أوك�سفام �أن هذ� �سيتطلب 50 مليار دولر �سنوياً، مع �لحاجة �إلى �لمزيد ما لم يتم تخفي�ص 

99
معدلت �لنبعاثات �لكربونية �سريعاً.

المواطنون الن�شطاء

ر�دة  ن �لُم�سرعين �لهنود كانت لديهم �لإ تم �إ�سد�ر قانون عمل �لريفيين في �لهند لأ

�ل�سيا�سية لتغيير معدلت عر�سة �لريف لل�سرر. وفي ظل وجود ت�سريعات قوية ت�ستمد 

جذورها من �لحقوق ومع وجود �آليات و��سحة للمحا�سبة، كان للقانون �لقدرة على تح�سين 

 لكن في 
100

�لخدمات �لحكومية بحيث تفي بالمطالب �لخا�سة بالمو�طنين �لن�سطاء �لُممكنين.

 وفي مو�جهة 
101

بع�ص �لوليات �لهندية و�جه تنفيذ �لقانون معوقات كبرى، منها �لف�ساد.

102
�سا�ص في �ل�سماح للقانون بتحقيق غايته. هذه �لتحديات، فاإن ن�ساط �لمو�طنين هو �لأ

و�لُمحرك ور�ء تح�سين �لم�ساعد�ت ور�ءه في �لعادة مو�طنين ُيحملون �لحكومات م�سوؤولية 

خفاق. في �أندوني�سيا، �إثر ت�سونامي �لمحيط �لهندي في عام 2004، �أدى �لرد �لمبا�سر  �لإ

للحكومة �إلى ترك عدة مجتمعات �سكانية دون م�ساعدة مالئمة. ودعمت �أوك�سفام �لجماعات 

مم �لمتحدة �لخا�سة بالت�سرد د�خلياً لكي  ر�سادية لالأ �لمجتمعية لكي ت�ستخدم �لمبادئ �لإ

زمات. وتعمل �أوك�سفام  تتمكن من �ل�سغط على �لحكومة بنجاح من �أجل تح�سين خدمات �لأ

بالتعاون مع موؤ�س�سة فلور�ص للتنمية �لريفية �لمتكاملة، وهي �سريك �أندوني�سي ين�سط 

بمجال �إد�رة �لكو�رث و�ل�ستجابة لها. وو�ساطتهما بين �لقرى �لمحلية وحكومات �لمقاطعات 

�ساعدت على تحويل م�سار ت�سليم �لم�ساعد�ت: ماري كاكا�سي/�أوك�سفام بريطانيا

»�ختباأت في قبو �لمنزل طيلة �أيام. ال 

�أ�صدق �أنني ما زلت حية«، مزيا، �� عامًا، 

تعر�صت للت�صريد جر�ء �لنز�ع في جورجيا 

عام ��00. �أثناء �لنز�ع عمل �تحاد 

�لمحامين �ل�صباب �لجورجي على توفير 

�لم�صاعدة �لقانونية و�لتمثيل �لقانوني 

للم�صردين �أمثال مزيا، ل�صمان ت�صجيلهم 

لدى �ل�صلطات �لمحلية ومعرفة م�صتحقاتهم 

�صا�صية. �الأ
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في �لبد�ية كانت حكومة �لمقاطعة تذهب وتعطي �لدعم ]للمجتمعات �لمحلية[ 

تي لحكومة �لمقاطعة  ن فاإن �لمجتمعات �لمحلية هي �لتي تاأ غاثة. لكن �لآ بتوزيعها للإ

وتقول: نحن م�شتعدون، ماذ� نفعل بعد؟

103
د. �سيريب تينتين، موؤ�س�سة فلور�ص للتنمية �لريفية �لمتكاملة، 2008. 

حكومات اأخفقت.. واأخرى ل تبالي

زمات  هم بالطبع هو �أن �لكثير من �لدول �لتي ُيعد �لنا�ص فيها �أكثر عر�سة لالأ �لمو�سوع �لأ

هي تلك �لتي ُتعد و�سائج �لمحا�سبة فيها بين �لدولة و�لمو�طن في �أ�سعف حالتها. بع�ص 

�لدول تتذرع بنق�ص �لمو�رد �لمالية في �لف�سل في �ل�ستثمار في �لجاهزية للكو�رث 

و�لرد عليها. لكن �لكثير من �لدول �لفقيرة نفذت �إجر�ء�ت ناجحة بمجال تقليل مخاطر 

أن �لمو�رد وحدها لي�ست �لعامل �لُمحدد. بع�ص �لدول قد تبدو ل مبالية  �لكو�رث، مما يوحي با

بمو�طنيها، ولديها �أولويات �أخرى. في نوفمبر/ت�سرين �لثاني 2007 �سرب �إع�سار نويل 

لف. و�أخفقت  جمهورية �لدومينيكان، مما �أ�سفر عن مقتل 85 �سخ�ساً وت�سريد ع�سر�ت �لآ

تية لكي يتح�سبو� لقوتها. وفي �لوقت نف�سه  أن �لعا�سفة �لآ �لحكومة في تحذير �ل�سكان ب�سا

�سغال �لعامة �لطموحة، مثل خط مترو جديد في  تم �نتقاد �لحكومة جر�ء �إنفاق �لكثير على �لأ

104
�لعا�سمة.

حجب الم�شاعدات

ثمة �أقلية �سغيرة ولكنها هامة، من �لحكومات و�لفاعلين من غير �لدول، ت�سيئ ل�سكانها 

مين  ر��سي �لتي تحتلها. وفي عام 2007 �أفاد �لأ من �لمدنيين، �سو�ء مو�طنيها �أو في �لأ

كثر من  ن�سانية لأ أن �لنز�ع يحد �أو يمنع �لم�ساعد�ت �لإ مم �لمتحدة بان كي مون با �لعام لالأ

18 مليون ن�سمة في دول مثل �لعر�ق و�ل�سومال و�ل�سود�ن و�أفغان�ستان، �إما جر�ء �نعد�م 

 وفي عام 2007 �أجبرت �أوك�سفام 
105

مان ب�سكل عام، �أو تعمد �إعاقة و�سول �لم�ساعد�ت. �لأ

على �لن�سحاب من جريدة في د�رفور، حيث كانت توفر �لمياه و�سبل �لنظافة �ل�سحية 

وخدمات �لتعليم �ل�سحي لنحو 130 �ألف �سخ�ص معر�سين للخطر. وتم �لن�سحاب جر�ء �إخفاق 

مني، �إثر �سل�سلة من �لهجمات على �لعاملين  �ل�سلطات �لمحلية في �لتحرك لتح�سين �لو�سع �لأ

ن�سانية. بالم�ساعد�ت �لإ

و�إثر ��ستيالء حما�ص على �ل�سلطة في قطاع غزة في يونيو/حزير�ن 2007، بد�أت �لحكومة 

عاقة و�سول �سحنات �لوقود و�لطعام و�لمعد�ت  �سر�ئيلية في ح�سار �لقطاع، مما �أدى لإ �لإ

غر��ص. وفي نوفمبر/ت�سرين �لثاني 2008 كثفت �إ�سر�ئيل من  �لطبية وغيرها من �لأ

ونرو� على تجميد توزيع  ح�سارها �لذي بلغ عمره 18 �سهر�ً على �لقطاع مما �أجبر �لأ

�لطعام موؤقتاً على 750 �ألف ن�سمة، ووقف برنامج �لنقود مقابل �لعمل ل�سالح 94 �ألف 

�سفين تورفين/بانو�ص جي�ص تحرير �ل�سود�ن في دورية 

بمخيم جريدة في �ساحنة تويوتا 

ُمعدلة، جنوب د�رفور، �ل�سود�ن 

)2007(
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�سخ�ص وترك ن�سف �سكان مدينة غزة بمياه ت�سلهم بالمو��سير مرة و�حدة �أ�سبوعياً لب�سعة 

كثر تطرفاً على تبعات �لح�سار على  مثلة �لأ  لكن لي�ست هذه �سوى بع�ص �لأ
106

�ساعات.

�ل�سكان �لمدنيين في غزة، و�آثار هذ� �لح�سار ُتعد عقاباً جماعياً لرجال ون�ساء و�أطفال ل دخل 

107
لهم في �لنز�ع، وهو عمل غير قانوني بموجب �لقانون �لدولي.

وحين يتم ��ستهد�ف �لمدنيين في �لنز�ع، فالحديث عن محا�سبة �لمو�طن للدولة ي�سبح غير 

ن�سانية �لدولية  ول، هو �لم�ساعد�ت �لإ و�ساع ثمة حاجة ل�سيئين: �لأ ذ�ت �أهمية. في هذه �لأ

فر�د و�لحفاظ على �سبل عي�سهم في �لفترة �لر�هنة.  �لمحايدة، �لتي تهدف �إلى �إنقاذ حياة �لأ

و�لثاني هو �لعمل �لدولي ب�سكل �سجاع للطعن في �سلوك �لدولة.

ن�شانية الدولية الم�شاعدات الإ

في عام 2007 ��ستفاد �أكثر من 40 مليون ن�سمة في �ستى �أرجاء �لعالم من �لم�ساعد�ت 

 و��ستفاد �لماليين غيرهم من �لم�ساعد�ت 
108

مم �لمتحدة. ن�سانية �لتي تقدمها �أجهزة �لأ �لإ

ن�سانية �لدولية  حو�ل تعمل �لم�ساعد�ت �لإ جهزة، وفي �أف�سل �لأ ن�سانية خارج �إطار هذه �لأ �لإ

جنباً �إلى جنب مع �لموؤ�س�سات �لوطنية لتوفير �لم�ساعدة �لمالئمة وفي �لوقت �لمنا�سب �لتي 

تكمل من قدرة �لدول وتعززها.

حيان غير منا�سبة  أخرة للغاية، وفي بع�ص �لأ حو�ل، تكون �لم�ساعد�ت قليلة �أو متا وفي �أ�سو�أ �لأ

ن�سانية �لدولية �آخذة في �لتح�سن، لكنها ما  �أو �أقل من �لم�ستوى �لمطلوب. و�لم�ساعد�ت �لإ

ز�لت غير مت�سقة ب�سكل يدعو لالأ�سف. كيف يمكن تح�سينها بحيث يح�سل كل من يحتاج 

�إليها عليها، من موفر �لم�ساعدة �لمحلي �أو �لدولي؟ �لف�سل �لتالي يتناول هذ� �ل�سوؤ�ل.
كارلو هيثكوت/�أوك�سفام حّمال ي�سع �إمد�د�ت على متن مروحية 

وك�سفام، في طريقها �إلى مناطق  لأ

أثرة  �سمال باك�ستان �لجبلية �لمتا

بالزلز�ل )2005(.
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جودة وحيادية 

وقابلية الم�شاعدات 

ن�شانية الدولية  الإ

للمحا�شبة 

ديدي من بين 1800 �ساكن نجو� من �لدمار من بين 10 �آلف �ساكن في لويبونغ، �أندوني�سا، 

ول 2004. وبالن�سبة �إليه  حين �سرب ت�سونامي �لمحيط �لهندي في دي�سمبر/كانون �لأ

ن�سانية هامة لي�ص فقط لتوفير �سبل �لعي�ص، بل �أي�ساً  ولمجتمعه �لمحلي، فاإن �لم�ساعد�ت �لإ

عادة �إر�ساء درجة من �لحياة �لطبيعية و�لحفاظ على �لكر�مة و�سيطرتهم على حياتهم: لإ

خرى عبر  و من بلد�ن �أ ننا بحاجة لكثير من �لم�شاعد�ت، �شو�ء من �لحكومة �أ كنا نعرف �أ

ن لويبونغ بحاجة للم�شاعدة، فقررنا �لخروج  �لمنظمات غير �لحكومية... كنا نعرف �أ

حمر فذهبنا �إلى  وك�شفام من �ل�شليب �لأ ومحاولة �لعثور على من ي�شاعد. �شمعنا باأ

109
كيه. مكتبهم في باند� �أ

�سخا�ص مثل ديدي. �أولً،  ن�سانية �لدولية هامة و�سرورية لأ يمكن �أن تكون �لم�ساعد�ت �لإ

عمار وتعزيز �أو تكميل �لقدرة �لمحلية على  يمكن �أن ت�ساعد �لمنظمات �لدولية على �لإ

زمات. ثانياً، يمكنها �أن توفر �لم�ساعدة ب�سكل مبا�سر في �أو�ساع �لنز�عات، �أو  �ل�ستجابة لالأ

همال �ل�سيا�سي، �أو حين يكون نق�ص �لمو�رد بب�ساطة �سبباً في جعل �لم�ساعد�ت �لمحلية  �لإ

غير و�ردة �إطالقاً. هذ� هو �لو�سع �لنموذجي، لكن في �أحيان كثيرة ي�سعب ت�سنيفه. فالكثير 

من �لم�ساعد�ت �لتي تو�سلها �لمنظمات �لدولية ذ�ت جودة رديئة، �أو ذ�ت تن�سيق �سيئ، 

أنها، وبع�سها تو�سل بطريقة �سارة. و�لكثير من �لمو�رد �لخا�سة  �أو ل تتم �لمحا�سبة ب�سا

منية، �أو ��ستجابة للتغطية  ولويات �ل�سيا�سية �أو �لأ بالم�ساعد�ت ُتخ�س�ص جزئياً بناء على �لأ

عالمية �لمتز�يدة. و�لكثير من �أعمال �ل�ستجابة �لدولية تولي �أقل �لهتمام بالتعاون مع  �لإ

�لحكومات �لوطنية �أو مع �لمجتمع �لمدني �لمحلي.

ن�سانية تفي  وك�سفام فثمة خم�ص عو�مل �أ�سا�سية لتح�سين تو�سيل �لم�ساعد�ت �لإ وبالن�سبة لأ

زمات ي�ستحقون �لم�ساعدة �لتي هي  أثرين بالأ أغر��ص �لقرن �لحادي و�لع�سرين. �لنا�ص �لمتا با

�أكثر من مجرد �إيماءة فارغة بالدعم. �إنهم ي�ستحقون �لم�ساعدة �لتي:

فر�د )�أي ذ�ت �سلة بالو�سع وعلى جودة عالية وتتم �إد�رتها جيد�ً(. )1( تنقذ حياة �لأ -

4

د�ن �سونغ/�سحيفة �لغارديان

�مر�أة تمالأ �إناًء بالمياه �لنظيفة 

�لمقدمة من نظام مياه �أوك�سفام 

�سمالي باك�ستان، 2005. تعمل 

ن�سانية بما  �أوك�سفام في �أن�سطتها �لإ

 SPHERE يتفق مع �لمعايير �لدنيا

زمات، وت�سمل  �لخا�سة بال�ستجابة لالأ

�سا�سية  �سمان �لوفاء بالموؤ�سر�ت �لأ

منة لل�سرب  فيما يخ�ص �لمياه �لآ

و�لطهي و�ل�ستخد�م �ل�سخ�سي 

www.( و�لمنزلي في �لتنظيف

.) sphereproject.org
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)2( ُت�سلم ب�سكل محايد على �أ�سا�ص من �لحتياجات.

خفاق �أو �إ�ساءة �لتوزيع. )3( قابلة للمحا�سبة، مع وجود �آليات للنظر في �لإ

)4( تبني حلولً م�ستديمة.

)5( ور�ئها ما يكفي من مو�رد.

ن�سانية على �أكمل وجه  و�سوف نتناول في هذ� �لف�سل كيف يمكن �أن تفي �لم�ساعد�ت �لإ

خير�ن يتم تناولهما في �لف�سلين �لخام�ص  ولى. �لهدفان �لثنان �لأ هد�ف �لثالثة �لأ بالأ

و�ل�ساد�ص على �لتو�لي.

فراد م�شاعدات تنقذ حياة الأ

ال�شلة والجودة

زمات، و�أن  فر�د من �أو�ساع �لأ ن�سانية على جودة كافية لنجاة �لأ يجب �أن تكون �لم�ساعد�ت �لإ

�سا�سية �لخا�سة بالطعام و�لمياه �لنظيفة ومر�فق �لنظافة �ل�سحية  تت�سدى لحتياجاتهم �لأ

أوى و�لم�ساعدة �لطبية. و�لم�ساعد�ت ذ�ت �لجودة �لمتو��سعة يمكن �أن ت�سر بفر�ص  و�لما

�لنا�ص في �لبقاء على قيد �لحياة. و�لم�ساعد�ت �لغذ�ئية غير �لكافية على �سبيل �لمثال 

�سر على  فر�د �لمعر�سين لل�سرر، فيما قد ت�سجع �لأ يمكن �أن توؤثر على �ل�سحة �لغذ�ئية لالأ

عدم محاولة �لبحث عن خيار�ت غذ�ئية �أف�سل.

ن�سانية  أ �لعديد من �لمنظمات �لإ وللم�ساعدة على �سمان �لم�ساعدة ذ�ت �لجودة �لعالية، تلجا

زمات: �أن توجه  و�ساع �لأ ن �إلى معايير تت�سم بال�سفافية في معر�ص ��ستجابتها لأ �لدولية �لآ

ن�ساني �لخا�ص بال�ستجابة  خرين. ويرد في �لمعايير �لدنيا للميثاق �لإ ن�ساطها وتد�فع عن �لآ

للكو�رث، وتم ت�سميمه في نهاية �لت�سعينات وروجع عام 2004، يرد فه جملة من �لمتطلبات 

�سا�سية ومنها توفير �لمياه  ن�سانية، ويغطي كل �لعو�مل �لأ �لدنيا �لخا�سة بال�ستجابة �لإ

ن�سانية، �سو�ء �لمحلية �أو  أوى. و�لمنظمات �لإ و�ل�سرف �ل�سحي و�لطعام و�لمو�د �لغذ�ئية و�لما

�لدولية، ت�ستخدم �لمعايير �لدنيا وغيرها من �لمعايير كي ت�سغط على �لحكومات و�لمانحين 

ألوف �أن   ولي�ص من غير �لما
110

وغير ذلك من موفري �لم�ساعد�ت لتي�سير تح�سين �لم�ساعد�ت.

111
أثرة نف�سها �لمعايير �لدنيا هذه لمحا�سبة �لعاملين في �أوك�سفام. ت�ستخدم �لمجتمعات �لمتا

ن�سانية �لدولية لم تكن على �لدو�م مت�سقة في تطبيقها للمعايير، وجودة  لكن �لمنظمات �لإ

ن�سانية ما ز�لت �أقل من �لم�ستوى �لذي يحق لمتلقي �لم�ساعد�ت توقعه.  �لكثير من �لبر�مج �لإ

كثر عر�سة لل�سرر،  �سخا�ص �لأ جز�ء �لتالية تتناول مجالين يجب �أن يتح�سنا: ��ستهد�ف �لأ و�لأ

جمالي. وتن�سيق جهد �لم�ساعد�ت �لإ

-

-

-

-

�سوزي �أوكيفى/�أوك�سفام

»��سطررت للفر�ر من قريتي ب�سبب 

هجمات �لجي�ص. �إذ� لم يقدر لي 

موت« كارو  بلوغ هذ� �لمخيم، كنت لأ

وطفلتها هابيني�ص )�سعادة(، مخيم 

بولينغو، غوما، جمهورية �لكونغو 

�لديمقر�طية )2008(.



5859

ال�شتهداف الفعال

زمات من �لمجالت �لتي كانت  أثرين بالأ ُيعد �لتقييم �لمالئم لحتياجات �ل�سكان �لمتا

 وتقييم 
112

ن�سانية تعاني فيها من �لق�سور و�ل�سعف �لمزمن. �ل�ستجابة بالم�ساعد�ت �لإ

زمة – �أمر هام للغاية في تقرير  أثر بالأ �لحتياجات ب�سكل فعال – بم�ساركة �لمجتمع �لمتا

�ف�سل �ل�سبل لم�ساعدة �لنا�ص، وفي �لعثور على �ل�سركاء �لمالئمين، و�لتو�سل �إلى �أي من 

كثر عر�سة  ولوية في تخ�سي�ص �لمو�رد. وتحليل �لجماعات �لأ زمة يجب �أو تولى �لأ عنا�سر �لأ

زمة، وما �لذي  أثر�ً بالأ كثر تا لل�سرر في �أي تجمع �سكاني �أمر �سروري من �أجل فهم من هو �لأ

يطلبه، وماذ� لديه من قدرة لم�ساعدة نف�سه. و�لعر�سة لل�سرر ُتعرف بالنوع و�لعمر و�ل�سحة 

ثنية، من بين عدة عو�مل. �إل �أن �لكثير من �لتقييمات ما ز�لت تتجاهل �أ�سكال  �لبدنية و�لإ

أن ل فارق بين فئة  أثرين وكا �لعر�سة لل�سرر �لم�ستندة �إلى �لهوية، وتتعامل مع �ل�سكان �لمتا

ن�سانية تعوزها  ن �لمنظمات �لإ زمة من هذ� �لمنطلق. ولي�ص هذ� لأ و�أخرى منهم، وت�ستجيب لالأ

ألة ب�سفتها ذ�ت �أولوية. نها ل تتعامل مع هذه �لم�سا �لمعرفة، لكن لأ

ولوية �لتي ت�ستحقها �أمر �أ�سا�سي، لكن ثمة �سيئان �آخر�ن يجب  و�إعطاء تقييم �لحتياجات �لأ

ول هو توفير ما يكفي من تمويل مرن لجعل هذه �لتقييمات �ل�سريعة و�لفعالة  فعلهما. �لأ

ممكنة. فالمانحين �لدوليين لم يبذلو� كل ما بو�سعهم ل�سمان توفر �لتمويل �لمكر�ص 

زمات، وبالفعل فاإن �لكثير من �لمانحين يرف�سون تمويل عمليات �لتقييم هذه. لمعالجة �لأ

مر �لثاني هو تح�سين درجة �ل�ستعد�د. فاإذ� لم تكن لدى �لحكومة �لمحلية بالفعل، �أو  �لأ

ن�سانية �لدولية – �لمهار�ت و�لمو�رد �لالزمة، �أو هي  �لمجتمع �لمدني – وحتى �لمنظمات �لإ

و�فقت على منهج �إجر�ء �أعمال �لتقييم لالحتياجات، فاإنه يتم فقد�ن وقت ثمين حين تقع 

جر�ء �لتقييم يجب �أن ُترى  زمات ويهرول �لفاعلون من �أجل تنظيم �ل�سف. �لجاهزية لإ �لأ

زمة. لكونها �أمر �أ�سا�سي �سمن �لتجهيز �لكلي لالأ

كثر عر�سة لل�سرر في  ومع تح�سين �أعمال �لتقييم، فلن نجد عذر�ً للف�سل في ��ستهد�ف �لأ

ن�سانية. و�أي رد يجب �أن يكون ح�سا�ساً لالحتياجات �لنا�سئة عن �لختالفات  زمات �لإ �سياق �لأ

ثنية وما �إلى ذلك، و�أن يت�سدى لالحتياجات �لخا�سة بالجماعات. وعلى  في �لنوع و�لعمر و�لإ

�لرغم من كثرة �لحديث، فاإن �لكثير من بر�مج �لم�ساعد�ت ما ز�لت ل تفلح في فعل هذ�. 

وبع�سها تفاقم عن غير ق�سد من �أ�سكال عدم �لم�ساو�ة �لقائمة، ومنها ما بين �لرجل و�لمر�أة، 

�أو �أحياناً وعلى �لرغم من �لنو�يا �لح�سنة، فاإنها ُتعر�ص �لم�ستفيدين لخطر �لعنف. في مخيم 

جوز �أمير في ت�ساد، لعبت �لن�ساء دور�ً �أ�سا�سياً في تقييم وتنفيذ �أن�سطة �أوك�سفام �لخا�سة 

بالرعاية �ل�سحية �لعامة. وتم منحهن فر�سة نادرة للح�سول على وظائف برو�تب و�أن يطلعن 

على مهار�ت جديدة يمكن �ل�ستفادة منها لحقاً. وفي �أثناء هذ� ظهر خطر خلق حالة من 

�ل�سيق من �لرجال على �لن�ساء ومن قبل زعماء �لمجتمع �لمحلي، �لذي ربما ر�أى �لمر�أة تتطفل 

على �لدور �لتقليدي للرجل وت�ستفيد ب�سكل ز�ئد من �لم�ساعد�ت. وكان من �ل�سروري �سمان 

�أن �لن�ساء يعملن �إلى جانب م�ستفيدين من �لرجال ومن زعماء �لمجتمع �لمحلي، و�أن ُيرى 
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SOMALIA INTEGRATED FOOD SECURITY PHASE CLASSIFICATION

Rural, Urban and IDP Populations: Projections to the end of June '08
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ندرة �لطعام

من  يظهر من هذه �لخريطة طريقة م�ستحدثة لتقييم وعر�ص �لمناطق �لتي تعاني من ندرة �لطعام. تم تطوير نظام ت�سنيف �لأ

من �لغذ�ئي في �ل�سومال عام 2004، و�لتابعة لمنظمة �لفاو  �لغذ�ئي �لمتكامل �أول مرة في �سياق عمل وحدة تحليل برنامج �لأ

من �لغذ�ئي هناك لتوفير تحليل لم�سار  في �ل�سومال. وحين �نهارت �لدولة �ل�سومالية في مطلع �لت�سعينات، تم ت�سكيل وحدة �لأ

مور. من �لغذ�ئي، وكذلك معلومات �أ�سا�سية عن �سبل �لمعي�سة و�إنتاجية �لمحا�سيل و�أ�سعار �ل�سوق و�لتغذية وغيرها من �لأ �لأ
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113 
�لعمل على �أنه مفيد لكل من �لرجال و�لن�ساء.

ُح�شن التن�شيق والقيادة 

فريقية في �أو��سط �لت�سعينيات، �سهد �لعالم زيادة ملحوظة  منذ �أزمة �لبحير�ت �لعظمى �لأ

ن�سانية و�لمانحين. فعلى جانب، يعني هذ� �لتز�يد �لمزيد من �لمهار�ت  في عدد �لمنظمات �لإ

خر، يعني زيادة �لمناف�سة على �لمو�رد و�لح�سول على  وزيادة في �لقدر�ت. وعلى �لجانب �لآ

عالمي، وقد يعني �أي�ساً �لمزيد من �لرتباك في �سياق �لتن�سيق بين مختلف  �لهتمام �لإ

زمة د�رفور، على �سبيل  ولي �ل�سعيف لأ ن�ساني �لأ  و�لرد �لإ
114

�لمنظمات �لتي تعمل ميد�نياً.

غلب �إلى �سعف �لتن�سيق. �لمثال، ُيعزى في �لأ

أ�سرها قد يفوتها  وتبعات �لتن�سيق �ل�سعيف يمكن �أن تكون هائلة. فثمة مجتمعات محلية با

�لح�سول على م�ساعد�ت، فيما تلقى مجتمعات �أخرى م�ساعد�ت �أكثر مما تحتاج. ويمكن �أن 

تغطي �لعديد من �لمنظمات مجالت مثل �لغذ�ء و�لرعاية �ل�سحية، فيما توجد �حتياجات �أخرى 

 كما يقو�ص �لتن�سيق �ل�سيئ 
115

قد يتم تجاهلها تماماً، مثل حماية �لم�ستفيدين من �لعنف.

من �لقدرة على محا�سبة �لدولة، ومن �لم�ستحيل تقريباً على �لدول �أن تتولى م�سوؤولية �لرد 

مم �لمتحدة و�لمنظمات  زمات حين يكون تق�سيم �لعمل ما بين �لحكومة و�لأ على �أو�ساع �لأ

ن�سانية غير و��سح. �لإ

ن�سانية”،  زمات �لإ مم �لمتحدة باإن�ساء �آلية “مر�جعة �ل�ستجابة لالأ وفي عام 2005 �أمرت �لأ

لية بعدد من �لتح�سينات في �لتن�سيق   و�أو�ست �لآ
116

وجزئياً للت�سدي لمثل هذه �لعتبار�ت.

مم �لمتحدة  و�لتمويل، ومنها ما ُيدعى “�لمنهج �لعنقودي”، �لذي يولي مختلف هيئات �لأ

�لم�سوؤولية عن “قطاعات” معينة )�لمياه، �ل�سرف �ل�سحي و�لنظافة �ل�سحية، �لطعام، 

مم �لمتحدة عمليات “عنقودية” على  �إلخ(. وفي بلد�ن معينة، نفذت مختلف هيئات �لأ

�لم�ستوى �لوطني �أي�ساً. و�نتهى تقييم تم في عام 2007 �إلى �أن �لمنهج �لعنقودي �أدى 

ن�سانية و�لقيادة في  زمات �لإ �إلى بع�ص �لتح�سينات �ل�ساملة في �إجمالي �ل�ستجابة لالأ

 لكنها كابدت �أي�ساً من �ل�ستباك �ل�سعيف مع �لحكومات �لوطنية، 
117

معر�ص �ل�ستجابة.

رغم وجود ��ستثناء�ت، مثل �لفلبين، �ألتي تن�سق فيها �لحكومة �لعمليات �لعنقودية. ول 

د�ء �ل�سعيف فعلياً، �سو�ء على م�ستوى �لميد�ني �أو �لعالمي.  يوجد �سبل فعالة للطعن في �لأ

ولويات في �سياق م�سوؤوليات “�لقيادة  مم �لمتحدة بطيئة في تحديد �لأ وكانت هيئات �لأ

مم  �لعنقودية”، مع غياب ما يكفي من مو�رد �لممنوحة لكل دولة على حدة. و�ل�سر�كة بين �لأ

�لمتحدة و�لمنظمات غير �لحكومية �لدولية تح�سنت في بطء، لكن �لمجتمع �لمدني �لمحلي لم 

ُيعطى ما يكفي من �هتمام و��ستباك. كما ظهرت �لمخاوف �إز�ء ما �إذ� كان �لنظام �لعنقودي 

118
مالئماً �إذ� ظهرت عدة �أزمات في وقت و�حد.

كري�سبن هيوز/�أوك�سفام

قارب ت�سغله كل من �أوك�سفام و

MSF، فريتاون، �سير�ليون 
.)2001(
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اأهمية القيادة

ن�سانية. لكن �لف�سل  زمات �لإ مم �لمتحدة دور�ً في قيادة �ل�ستجابة لالأ يمكن �أن تلعب �لأ

مم �لمتحدة )�لم�سوؤولين  كفاء وذوي �لخبرة من �لأ �لم�ستمر في ��ستقطاب �لمن�سقين �لأ

ن�سانية في �أي دولة( �أقر به  �سر�ف على �ل�ستجابة �لإ مم �لمتحدة لالإ �لذين تعينهم �لأ

 و�نتقد وزير �لتنمية �لبريطاني غاريث 
119

مم �لمتحدة. �أ�سخا�ص عديدين من د�خل وخارج �لأ

مم �لمتحدة للتقدم، قائالً �إن “نق�ص �لقيادة يكلف  توما�ص، في عام 2008، عدم �إحر�ز �لأ

120
رو�ح”. �لأ

ن�سانية بغية تح�سين  مم �لمتحدة لتن�سيق �ل�سوؤون �لإ أ�سي�ص مكتب في �إطار مكتب �لأ وتا

أنه �أن يح�سن نوعاً من حيث تو�سعة  ن�سانيين �لجدد من �سا ��ستقد�م وتدريب �لمن�سقين �لإ

 
121

وزيادة تنوع مجموعة �لمن�سقين �لمتوفرين، و�أن يمدهم بالتدريب و�لدعم �لمطلوبين.

جر�ء�ت �لمطلوبة �لخا�سة بال�ستقد�م.  لكن �لم�سكالت تتجاوز كثير�ً �لتدريب، �أو حتى �لإ

ن�ساني �لدولي �لفعال على م�ستوى �لعالم،  ن�ساني هام للغاية في �لرد �لإ فدور �لمن�سق �لإ

�سالحات  لكن جهود تح�سين ��ستقد�م �لمن�سق و�أد�ئه لم ُتعطى ما يكفي من �أولوية بين �لإ

�سا�سية  مم �لمتحدة �لأ ن�ساني و�أدو�ر �لأ  كما �أن �لمزج بين دور �لمن�سق �لإ
122

خرى. ن�سانية �لأ �لإ

ن�ساني على �لعمل بفعالية، وتولد ت�سادم في �لم�سالح.  خرى تقلل من قدرة �لمن�سق �لإ �لأ

دو�ر.  ومن غير �لو�قعي توقع �أن يقوم �سخ�ص و�حد وعلى �لنحو �لمالئم ب�سغل كل هذه �لأ

ن�سطة  وكما �سنطالع في �لق�سم �لتالي، فمن غير �لمقبول وجود “حائط عازل” بين �لأ

خر. مم �لمتحدة على �لجانب �لآ ن�سانية على جانب، و�لمهام �ل�سيا�سية و�لع�سكرية لالأ �لإ

الم�شاعدات الحيادية

�لحياد ل يعني مبد�أ مجرد فح�سب. فهو �أمر يقدره ويفهمه �لكثير ممن يتلقون �لم�ساعد�ت 

 ففي �أعقاب في�سانات �أندوني�سيا في عام 2007، نفذت �أوك�سفام برنامج 
123

ن�سانية. �لإ

للعمل مقابل �لنقود. وكانت فترة تمور بالتوتر�ت �ل�سيا�سية قبل خو�ص �لنتخابات، من ثم 

فقد كان من �لمهم �أن يتم توزيع �لنقود ب�سكل محايد وفي ظل �لمحا�سبة. وي�سرح بوديونو، 

وك�سفم، هذ� �لحياد، فهو كالعد�لة، يجب �أن ُير�عى  من بينا �سو�غيري، �لمنظمة �ل�سريكة لأ

�إحقاقه:

لم�س.. ل يوجد  نها م�شاعد�ت من �لملئكة.. �إنها لم تُ يقول ]�لمجتمع[: “هذه وكاأ

و �عتبار�ت ومخاوف �إز�ء �لف�شاد  ي م�شتوى �أ ي ف�شاد فيها.. ل يوجد غ�شر�ف على �أ �أ

ن تكون �لبر�مج �لحكومية مثل هذه  مل �لمجتمع �أ فيما يخ�س توزيع �لنقود، وياأ

124
�لم�شاعد�ت.

NIRI/ مم    �آلن غي�سيغي زمات بالأ غاثة في �لأ من�سق �لإ

�لمتحدة جون هولمز يزور �أ�سخا�ص 

أثرة بالقتال،  م�سردين في مولو �لمتا

مقاطعة ريفت فالي، كينيا، فبر�ير/

�سباط 2008
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وقد تم تو�سيح �أن �لنقود و�ردة من �أوك�سفام وبينا �سو�غيري، وقيل للنا�ص �إن �لنقود ُتمنح 

لهم على �أ�سا�ص �لحتياج فقط. و�أو�سح �سري هارياني، من �ل�سكان �لمحليين و�أحد متلقي 

عالن ]�تفاق موقع بين �ل�سريك و�أوك�سفام[، فهو معلق حيث يمكننا  �لنقود: “قر�أنا جميعاً �لإ

125
عين”. جميعاً �أن نر�ه.. وهو ُمتاح للجميع �أمام �لأ

وتلقي �لم�ساعد�ت على �أ�سا�ص �لحاجة، بعيد�ً عن �لتدخل �ل�سيا�سي �أو �لع�سكري �أو �أي 

و�سح، �أن هذ� يوؤدي لتوزيع �لم�ساعد�ت  ول، و�لأ م�سالح �أخرى، �أمر هام ل�سببين �ثنين. �لأ

على من ي�ستحقونها �أكثر من غيرهم. ثانياً، يقلل من �حتمال ت�سبب �لم�ساعد�ت في �سغائن 

و�تهامات بالتحيز، وما ينجم عن هذ� من تهديد�ت محتملة لعمليات �لم�ساعدة نف�سها، وفي 

مر. و�إذ� روؤيت �لم�ساعد�ت على �أنها غير محايدة فهذ�  حيان حياة �لمتورطين في �لأ بع�ص �لأ

يزيد من �حتمال روؤية تلقي �أو توفير �لم�ساعد�ت بمثابة �أمر �سيا�سي، وما ي�ستتبعه هذ� من 

مخاطر.

في كولومبيا على �سبيل �لمثال رف�ست بع�ص �لمجتمعات م�ساعد�ت مطلوبة ب�سدة من 

�لحكومة، خ�سية �لنتقام �لعنيف من �لجماعات �لم�سلحة. وفي �أفغان�ستان ومناطق �أزمات 

ن �لمتمردين ر�أو� �أنهم �أدو�ت للتدخل  ن�سانية لأ غاثة �لإ �أخرى، تم ��ستهد�ف �لعاملين بالإ

�لدولي. وطبقاً لدر��سة في عام 2008 في �لعر�ق، فاإن �ل�سلة �لُمت�سورة بين �لمنظمات 

ن�سانية على  ن�سانية و�لقوى متعددة �لجن�سيات قيدت كثير�ً من قدرة �لمنظمات �لإ �لإ

 ويعك�ص هذ� توجهاً عالمياً �أو�سع: زيادة غير م�سبوقة في �لهجمات �لعنيفة على 
126

�لعمل.

ن�سانية، مع زيادة في �لهجمات �لتي ت�ستهدف �لعاملين بالم�ساعد�ت  �لعاملين بالمنظمات �لإ

 ويرى �لمتحاربون في عدة 
127

�سباب �سيا�سية، بدلً من حو�دث �لعنف �أو �ل�سرقة �لع�سو�ئية. لأ

 و�أف�سل 
128

نز�عات �أنه في �لم�سلحة ��ستهد�ف وقتل �لمدنيين ومن يحاولون م�ساعدتهم.

ظهار �لحياد قد ل تكون على طول �لخط  ن�سانية لإ �لجهود �لتي يمكن �أن تبذلها �لمنظمات �لإ

كافية لمنع �أعمال �ل�ستهد�ف هذه.

أن ��ستقد�م �لحكومات  رهاب”، ب�سا ينبغي كتابة �لكثيرة، ل �سيما منذ بدء “�لحرب على �لإ

ن�سانية �سمن خططها �ل�سيا�سية و�لع�سكرية، �أن تكون، ح�سب قول كولين باول  للمنظمات �لإ

رهاب. و�لكثير من هذ� �لنتقاد  “عو�مل ُم�ساعفة للقوة” في �لجهود �لخا�سة بمكافحة �لإ
�سحيح تماماً، وما ز�لت �لحكومات لم تتعلم �لدرو�ص �لم�ستفادة منه. �إل �أن �لمنظمات 

ن�سانية ذ�تها ف�سلت في �أحيان كثيرة في فعل �لو�جب نحو �سمان روؤيتها ب�سفتها كيان  �لإ

محايد في �لنز�ع. وطبقاً لمنظمة غير حكومية �أمريكية كبرى، فاإن ��ستخد�م قو�ت �لتحالف 

مريكي للعر�ق “... غيب  ن�ساني في �أعقاب �لغزو �لأ و�لمتعاقدين �لخا�سين لتوفير �لغوث �لإ

 �إل �أنه في عام 2007 كانت 
129

ن�سانية و�لمتعاقدين و�لع�سكريين”. �لفروق بين �لمنظمات �لإ

�لعديد من �لمنظمات غير �لحكومية �لكبرى ما ز�لت على �سالت وثيقة بقو�ت �لتحالف في 

من لعملياتها  �لعر�ق، وت�ستخدم �لتحالف �لع�سكري و�لمتعاقدين �لخا�سين في توفير �لأ

130
ن�سانية. �لإ

جان بيزلي/�أوك�سفام بريطانيا ن �لجميع يعرفون ما  »كنا �سعد�ء لأ

يحدث« �سري هرياني، تلقت م�ساعدة 

نقدية �سمن برنامج نفذته �أوك�سفام 

و�سريكتها منظمة بينا �سو�غيري، 

�أندوني�سيا )2008(.
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ن�سانية،  مم �لمتحدة بدورها غيبت �لتفرقة بين دورها �ل�سيا�سي و�لع�سكري و�أن�سطتها �لإ و�لأ

د�رة �لموحدة لما ُيدعى “�لبعثات �لمتكاملة”. في  بمزجها بين مختلف �لمهام تحت �لإ

ن�سانية  مم �لمتحدة خلق جد�ر عازل بين مهامها �لإ �أفغان�ستان، لم يوؤد ��ستمر�ر رف�ص �لأ

مم �لمتحدة ودورها  در�ك �لمتمردين لبعثة �لأ و�لع�سكرية �إلى �أي �سيء على م�سار و�سع حد لإ

ولى فقط من  جمالي، في �أعينهم، ب�سفتها غزو غربي عدو�ني. وفي �ل�سهور �ل�سبعة �لأ �لإ

غاثة في �أفغان�ستان، في �أثناء هجمات  عام 2008، تعر�ص للقتل 30 من �لعاملين بالإ

131
للمتمردين.

مم �لمتحدة و�آخرون، عليهم تعلم  و�لحكومات، وبع�ص �لمنظمات غير �لحكومية و�لأ

ن�سانية �لمدنية على جانب، و�لقطاعات �لع�سكرية على  �لتفرقة بو�سوح بين �لم�ساعد�ت �لإ

دو�ت  خر. وفيما ت�سعى �لحكومات في �أزمات مثل �فغان�ستان �إلى جعل كل �لأ �لجانب �لآ

أمين �أهد�فها، فعليها �أل تفعل هذ� على ح�ساب ��ستقاللية �لمنظمات  تحت ت�سرفها لتا

هم، �حتياج �لمدنيين لتلقي �لم�ساعد�ت ب�سورة محايدة. و�لت�سالت �لجيدة  ن�سانية، و�لأ �لإ

غر��ص  طر�ف في كل �أزمة، يجب �أل توؤدي �إلى خدمة �لأ بين �لهيئات �لمدنية و�لع�سكرية �لأ

رو�ح �أو تقليل �لفقر. �سا�ص دون غيرها، بل �أن تهدف �إلى �إنقاذ �لأ منية بالأ �ل�سيا�سية �أو �لأ

�إل �أنه يجب �أل ُيفهم من �أي من هذ� �أن توفير �لم�ساعد�ت من قبل قو�ت ع�سكرية هو �أمر 

�سا�ص في جنوب و�سرق وجنوب �سرق �آ�سيا،  خاطئ في حد ذ�ته. ففي بع�ص �لدول، بالأ

تلعب �لجيو�ص �لوطنية دور�ً هاماً في تو�سيل �لم�ساعد�ت، وكذلك في نقل �لنا�ص قبيل 

وقوع �لكو�رث �أو في �أثناء �لتعافي من �لكو�رث. وحين �سرب �لزلز�ل باك�ستان و�لهند في 

ول 2005، �ن�سمت �إلى �لجي�ص �لباك�ستاني قو�ت م�سلحة من �أ�ستر�ليا  �أكتوبر/ت�سرين �لأ

مم �لمتحدة و�لناتو و�لمنظمات  مار�ت و�أفغان�ستان وكذلك طو�قم عمل من �لأ وليبيا و�لإ

دخال �لم�ساعد�ت للمحتاجين  ن�سانية �لخا�سة، مثل �أوك�سفام وMSF لتوفير ج�سر جوي لإ �لإ

�إليها.

ن�سانية  طر�ف �لمتقاتلة عليها �لتز�م قانوني بتي�سير �لم�ساعد�ت �لإ وفي �لنز�عات، فاإن �لأ

لل�سكان �لمدنيين. لكن توجد �أخطار فعلية ل�سيقة با�ستخد�م �لقو�ت �لع�سكرية في توزيع 

ن�سانية على �أنها و�ردة من �أحد  �لم�ساعد�ت �أثناء �لنز�ع. �إجمالً، �إذ� روؤيت �لم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية للقتل، و�لرجال  غاثة �لإ طر�ف �لمتحاربة، ف�سوف يتعر�ص �لمزيد من �لعمال بالإ �لأ

طفال �لمقدمة �إليهم �لم�ساعد�ت �لتي يحتاجونها ب�سدة قد ل ت�سلهم هذه  و�لن�ساء و�لأ

�سول �لع�سكرية في �ل�ستجابة  �لم�ساعد�ت. وتوجد عدة �أدلة توجيهية دولية عن ��ستخد�م �لأ

�سا�سية يجب   وفي �لنز�عات فاإن �لقاعدة �لأ
132

غاثة، ويجب �أن يتم �تباعها. �سمن جهود �لإ

�سول �لع�سكرية في توزيع �لم�ساعد�ت فقط في حالة غياب �لبد�ئل  �أن تكون ��ستخد�م �لأ

133
خرى. �لمدنية �لأ

ن�سانية و�سناع �ل�سيا�سة �لع�سكرية �سروري للتغلب على �أ�سكال  و�لحو�ر بين �لمنظمات �لإ

ن�سانية بن�ساط  �سوء �لتفاهم �لتي ما ز�لت موجودة فيما بينهم. وفيما ��ستبكت �لمنظمات �لإ

�سا�سيين  مع �لكثير من حكومات �لناتو، فثمة حاجة ما�سة �أي�ساً لال�ستباك مع �لم�ساهمين �لأ

NIRI/قو�ت باك�ستانية تنزل حمولة من  �إدو�رد بار�سونز

�لم�ساعد�ت ل�سحايا �لزلز�ل، من 

مروحية �سينوك �أمريكية، مظفر �آباد، 

باك�ستان )2005(.
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طر�ف، من نيجيريا وباك�ستان و�لهند وبنغالدي�ص،  في عمليات حفظ �ل�سالم متعددة �لأ

134
ل�سمان �تباع �لممار�سات �لف�سلى.

ن�شانية والح�شا�شية للنزاعات الم�شاعدات الإ

ن�سانية في �أو�ساع يكون فيها �لنز�ع هو �لحقيقة �ليومية  عادة ما يتم تقديم �لم�ساعد�ت �لإ

للحياة. ومن يح�سلون على �لم�ساعد�ت يمكن �أن يكونو� على وفاق مع م�سالح �سيا�سية �أو 

مني  ع�سكرية معينة )�أو من �لمت�سور �أنهم على وفاق. وفي ظروف �أخرى قد يكون �لو�سع �لأ

�سيئاً لدرجة �أن �لم�ساعد�ت نف�سها ُتعد خطر�ً �أمنياً على من يح�سلون على �لم�ساعد�ت. 

�سر في كي�سارو، في جمهورية �لكونغو  وطيلة ثالثة �أ�سهر من عام 2007 د�ومت �لأ

�لديمقر�طية، وكانت في �أم�ص �لحاجة، على �لقول للمنظمات �لدولية �أن تكف عن توزيع 

 
135

أوى. �لخيام �لبال�ستيكية، �إذ كانو� يخ�سون هجوم �لل�سو�ص �أكثر من خ�سيتهم �لبقاء بال ما

ن�سانية هو تفادي تعري�ص من  في مثل هذه �لظروف، فاإن �لتحدي �لذي يو�جه �لمنظمات �لإ

ت�ساعدهم للخطر، و�أن تتو�سل �إلى بر�مج يمكنها دعم تقليل عر�سة �لمجتمعات �لمحلية 

136
للخطر جر�ء �لنز�ع.

ن�سانية ي�ستخدمون �لمهار�ت �لالزمة لتقييم مخاطر  �إل �أن قلة من موفري �لم�ساعد�ت �لإ

أخذ  مفاقمة �لنز�ع في بر�مجهم، حتى و�إن بد�أ �لمانحون في مطالبتهم ب�سم �لتخطيط �لذي يا

ولية من �ل�ستجابة   وتم �نتقاد �لمر�حل �لأ
137

ح�سا�سية �لنز�ع في �لعتبار �سمن جهودهم.

 
138

�سباب �لخا�سة بالنز�ع في �لعتبار. خفاق في �أخذ �لأ ن�سانية �لدولية في د�رفور جر�ء �لإ �لإ

ثر على �لنز�ع كثير�ً ما يتم تجاهلها ل�سالح �لتحرك �لفوري �سمن جهود  وعمليات تقييم �لأ

رو�ح. �إنقاذ �لأ

ن�سانية في �أو�ساع ي�سعب �لتنبوؤ بم�سارها، حيث يكون معدل تغير  وكثير�ً ما تتم �لبر�مج �لإ

�لعاملين مرتفع للغاية، و�لقدرة �لتحليلية �سعيفة جد�ً، و�لدرو�ص ل يتم تعلمها في كل 

خالقية و�ل�سيا�سية و�لمالية �لتي ت�ستلزم �لرد وروؤية �لمنظمة على  حو�ل. و�ل�سغوط �لأ �لأ

 ويتطلب بناء �لح�سا�سية للنز�عات في 
139

�أنها ترد، تعلي من �للجوء للعمل دون �لتفكير.

ن�سانية منهجاً طويل �لمدى من �أجل تطوير �لمهار�ت و�إجر�ء �لتقييم �لمتما�سك  �لمنظمات �لإ

ن�سانية. ويجب �أن ت�ستند �أعمال  ر�ص، �سو�ء قبل �أو �أثناء �لبر�مج �لإ و�لجاري للنز�ع على �لأ

 
140

�لتقييم �إلى �سالت قوية و�سفافة وتتمتع بالمحا�سبة تربطها بالمجتمعات �لمحلية.

و�لتعاون مع �لمنظمات �لمحلية يمكن �أن ي�ساعد بدوره على تح�سين تحليل ديناميات �لنز�ع 

ثر �لمحتمل على �لنز�ع. ن�سطة ح�سا�سة لالأ �لمحلي، وي�سمن �أن ت�سميم �لبر�مج و�لأ

مم �لمتحدة ماري فري�سون/�لأ مم  �أع�ساء من كتيبة هندية تابعة لالأ

مم �لمتحدة في  �لمتحدة، بعثة �لأ

جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية 

.)2008(
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الم�شاعدات الخا�شعة للمحا�شبة

�ش�شة �شيد، �إحدى  حد ين�شت �إلينا. ومع �لت�شجيع )من موؤ من قبل... لم يكن هناك ثمة �أ

ول �لحكومة  وك�شفام( ذهبنا �إلى �لبلدة بالحافلة لزيارة �لكا�ش�شيري ]م�شوؤ �شركاء �أ

�لمحلية[... و�عترته �شدمة هائلة. قنا له �إنه ل يوجد لدينا و�شائل نقل لحالت �لطو�رئ 

لناه كوخاً ظليًل فمنحنا �إياه. ويعطينا باعة  عطانا تري�شاو، وما زلنا ن�شتعملها. و�شاأ فاأ

ول �لحكومة ميز�ناً كي  خذ. وطلبنا من م�شوؤ ن ناأ قل من �لمفتر�س �أ �لمتجر د�ئماً كميات �أ
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وز�ن. نتحقق من �شحة �لأ

مناق�سة مع مجموعة ن�ساء، مخيم �سيثامبار�بور�م، �سريالنكا.

ما لم يكن باإمكان �لن�ساء و�لرجال تحميل حكوماتهم )�أو �أي موفر خدمة �آخر( �لم�سوؤولية عن 

�لم�ساعدة �لتي يجب �أن يح�سلو� عليها، فهذه �لم�ساعدة ُيرجح �أل تكون كافية �أو مالئمة 

�سعاف �لمحا�سبة فيما بين �لدول  زمات تميل لإ �أو مت�ساوية �لتوزيع. ول�سوء �لطالع فاإن �لأ

ومو�طنيها. و�لكو�رث كثير�ً ما ُتدمر �أو تقاطع م�سار تطور �لمجتمعات، وتجعل من �لبنية 

�سا�سية ل نفع منها، وتمنع �لهيئات �لحكومية من �لعمل.  �لتحتية �لخا�سة بالخدمات �لأ

حد�ث �لكارثية قد ُتدمر �أو ت�سرد �لمجتمعات، وتجعل �لنا�ص �أقل ثقة في مطالبة �لهيئات  و�لأ

زمات  �لحكومية بطلبات. وكما ر�أينا فاإن �لدول �لتي ُيعد �لنا�ص فيها �أكثر عر�سة ل�سرر �لأ

�سعف. هي �لتي ُتعد و�سائج �لمحا�سبة فيها بين �لدولة و�لمو�طن هي �لأ

وفي �أزمات كثيرة قد تفاقم �لم�ساعد�ت �لدولية من �لم�سكالت. ففيما يخ�ص توفير 

ن�سانية بحل �لحكومات من �لتز�ماتها وتقلل من �حتمال  �لم�ساعد�ت، ُتخاطر �لمنظمات �لإ

ن�سانية نف�سها لديها محا�سبة مبا�سرة قليلة �إز�ء  �سا�سية. و�لمنظمات �لإ ��سترجاع �لخدمات �لأ

خيرة من قبل بع�ص �لمنظمات  جلهم. وعلى �لرغم من بذل جهود في �لفترة �لأ من تعمل لأ

للت�سدي لهذه �لم�سكلةن �إل �أن �أغلب �لمنظمات �أمامها طريق طويل ت�سلكه قبل �أن تفي بما 

و�سعت من معايير.

ن�سانية  زمات لكي يمار�سو� رقابتهم على �لم�ساعد�ت �لإ كيف يمكن تمكين �لنا�ص في �لأ

�لمخ�س�سة لهم، ولكي ُيحملو� �لم�ساركين في توفيرها �لم�سوؤولية؟ وماذ� باإمكان �لهيئات 

�لدولية �أن تفعل بهذ� �ل�سدد؟

ن�سانية �أن تكون مبنية على �ل�ستجابة للطلبات، فيجب �أن تكون  �إذ� �أريد للم�ساعد�ت �لإ

�سفافة و�أن تروج لم�ساركة �لحا�سلين عليها. وعملية �سناعة �لقر�ر فيها يجب �أن تكون 

مفتوحة ومعروفة للجميع. و�أثناء �أزمة غذ�ء 2006 في ملوي، �ختارت �لمجتمعات �لمت�سررة 

�أ�سخا�ساً ي�ساركون في برنامج �أوك�سفام في منتدى عام، با�ستخد�م معايير متفق عليها من 

أثرة، تم دمجهم في عملية تقرير  �لطرفين. و�لممثلون – ن�ساء ورجال – من �لمجتمعات �لمتا

كيف يجب �إعد�د �آلية �لنظر في �ل�سكايات. وتمت مقابلة عينة من 1100 �سخ�ص في عملية 

جان بيزلي/�أوك�سفام بريطانيا توزيع �لنقود �سمن برنامج �لعمل 

وك�سفام،  مقابل �لنقود تابع لأ

في �أندوني�سيا. يتم عد �لنقود 

�أمام �لم�ستفيدين في �جتماع عام 

.)2008(
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تقييم لحقة، وقالو� جميعهم �إنهم يعرفو� مخ�س�سات �لم�ساعدة �لخا�سة بكل منهم، وكيفية 

�لح�سول عليها ومن �لم�سوؤول عن ت�سليمها لهم. كما كانو� يعرفون بحقوقهم، ويعرفون على 

�سبيل �لمثال ما ل يجب �أن يمنحوه مقابل �لح�سول على �لم�ساعدة، وكذلك كيفية �ل�سعي 

لالنت�ساف �إذ� طولبو� بمقابل.

و�ل�سفافية �لموؤ�س�سية و�لمالية مطلوبة بدورها، ون�سر بيانات �لت�سال )حين ت�سمح �لظروف 

ماكن �لتي يمكن للم�ستفيدين من  منية �لمحلية(، و�لميز�نيات وخطط �لم�سروعات في �لأ �لأ

عالنات �لعامة �لمعرو�سة في مو�قع   وت�ستخدم �أوك�سفام �لإ
142

�لم�ساعد�ت �لطالع عليها.

�لم�سروعات، و�لجتماعات �لعامة وغيرها من �لو�سائط، مثل �لمن�سور�ت و�ل�سحف �لمحلية.

ن�سانية �أن تكون لديها �آليات و��سحة لل�سماح  كثر �أهمية هو �أن على �لمنظمات �لإ ولعل �لأ

�ساء�ت. وفي عام 2002 ورد في  لمتلقي �لم�ساعد�ت بال�سكوى من مو�طن �لف�سل و�لإ

طفال تف�سي �ل�ستغالل  تقرير م�سترك للمفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئين ومنظمة �أنقذو� �لأ

�لجن�سي في مخيمات �لالجئين و�لم�سردين د�خلياً في غرب �أفريقيا، ومن يرتكبونه هم 

�سخا�ص �لموجودين لحماية �لالجئين و�لم�سردين: �لعاملين �لوطنيين و�لدوليين في  �لأ

 وقد تبين من هذ� ومن �كت�سافات تالية �أنه 
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�لمنظمات غير �لحكومية، وقو�ت حفظ �ل�سالم.

�ساء�ت  ي منظمة �أن تطمئن �إلى جانب �لعاملين فيها فيما يتعلق بال�ستغالل و�لإ ل يمكن لأ

�ساء�ت من قبل  �لجن�سية. وفي زيمبابوي، عملت �أوك�سفام تحديد�ً على منع �ل�ستغالل و�لإ

�لعاملين و�ل�سركاء �لم�ساركين في توفير �لطعام للم�سردين. و�ختار �لعاملون في �أوك�سفام 

و�ل�سركاء، �إلى جانب لجان �لتوزيع �لمنتخبة في �لقرى و�آخرون، �ختارو� من �سيتلقون 

أن يعرفو� بو�سوح وبنز�هة من  �لم�ساعد�ت في منتدى يتمتع بال�سفافية �ُسمح فيه لهم با

زمة،  أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا هم في �أ�سد �لحاجة. و�سرحت �أوك�سفام عملية �لتوزيع على �لأ

وكذلك عرفتهم با�ستحقاقهم للم�ساعدة )�سارحة �أنه لي�ص عليهم �أن يقدمو� خدمات جن�سية 

 وكانت �سناديق �لمقترحات و�سيلة تحفظ �ل�سرية يمكن 
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�أو �أي �سيء �آخر مقابل ن�سيبهم(.

�سخا�ص من خاللها �إثارة �لق�سايا �لتي تهمهم. ورغم �أن �سريك �أوك�سفام �أبدى �لتردد  لالأ

في �لبد�ية – بناء على �ل�سك �أن �ل�سناديق تم �لتالعب بها – فقد �سادت �لفكرة و�عتنقها 

145
�ل�سريك في خالف بر�مجه �لم�ستركة مع �أوك�سفام.

ن�سانية و�جب �سمان  وفي �لوقت نف�سه، كان على �لموفرين �لدوليين للم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية و�لمادية. وهذ� لي�ص بالمفهوم  �أنهم كلما �أمكن ي�ستثمرون في �لقدر�ت �لمحلية �لإ

أن  غاثة م�ستمرون في �لقول با ن�سانية و�لعاملين بالإ  �إل �أن بع�ص �لمنظمات �لإ
146

�لجديد،

هذ� يبطئ من �ل�ستجابة. وفي هذ� تجاهل لحقيقة �أن �لمجتمع �لمدني �لمحلي و�لحكومة 

همية بمكان معرفة  ر�ص. ومن �لأ �لمحلية عادة ما يكونا في �أف�سل موقع للرد بفعالية على �لأ

زمات في  �أن �لف�سل في �لتحرك يقلل من �حتمال �إعد�د بنى م�ستديمة للتعامل مع �آثار �لأ

�لم�ستقبل. وفي �أجز�ء من �سمال �أوغند�، عملت �أوك�سفام من خالل �لمجال�ص �لمحلية للقرى 

جيم هولمز/�أوك�سفام بريطانيا �إم يعقوب، من معهد كاتا هاتي في 

�أندوني�سيا، ي�سع �سندوقاً موؤمناً 

للم�ستفيدين من �لمنظمة كي ي�سعو� 

فيه �لمقترحات و�ل�سكاوى. مولت 

�أوك�سفام معهد كاتا هاتي في هذ� 

�لم�سروع )2005(.



7475

عمال  نه قبل “وقف �لأ غاثة. وتحقق هذ� جزئياً لأ و�ل�سلطات �لمحلية على تنفيذ �أن�سطة �لإ

منية �لمتردية  و�ساع �لأ �لعد�ئية” في عام 2006 بين �لحكومة وجي�ص مقاومة �لرب، كانت �لأ

 لكن لهذه �لطريقة في �لعمل 
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كثير�ً ما تمنع �أوك�سفام من تنفيذ �أن�سطتها في �لمنطقة.

�أي�ساً مز�يا عملية، �أولً هي ت�ساعد على بناء �لخدمات �لمحلية �لم�ستد�مة، وثانياً تعزز من 

م�ساءلة �ل�سلطات �لمحلية. وهذه �لالمركزية في �لعمل لها �أثر هام على تقليل �لعتماد على 

ن�سانية �لمزمنة. وفي �لوقت نف�سه فاإن تركيز �أوك�سفام  �لم�ساعد�ت في �سياق �لحتياجات �لإ

على مبادئ �لجودة وحقوق �لم�ساعدة قد ز�دت من قدرة �لمجتمع و�إر�دة �لخا�سة بالمطالبة 

ف�سل لنف�سه من حكومته. بالخدمات �لأ

على المدى البعيد

�سخا�ص  �سر�ك �لأ قل نظرياً، تقر بالحاجة لإ ن�سانية �لدولية، على �لأ �لكثير من �لمنظمات �لإ

زمات في تقييم �لم�سروعات وت�سميمها ومر�قبتها. و�لكثير منها حالياً  أثرين بالأ �لمتا

تنفذ �آليات لل�سكايات لم�سروعات معينة. وهذ� �سحيح، وهو طريقة فعالة لجعل �لتدخالت 

ن�سانية ذ�ت �سلة �أكثر، و�أكثر تركيز�ً و��ستد�مة، وفي �لوفاء بالمعايير �لخا�سة  �لإ

بالم�ساعد�ت �لفعالة �لتي حددتها �أغلب �لمنظمات لنف�سها.

ن�ساني �لفوري. �إل �أن  وهذ� �لف�سل تناول عدة ق�سايا تخ�ص كيفية تح�سين جودة �لرد �لإ

هذ� لي�ص �إل جزء مما يجب عمله. فالت�سدي للعر�سة لل�سرر جر�ء �لكو�رث على �لمدى �لبعيد 

ن�سانية �لدولية �أن تو�سع من مجال عملها. وعليها �أن تتجاوز  تتطلب �أي�ساً من �لمنظمات �لإ

ن�سانية �لتقليدية �لتي تت�سدى للتهديد�ت �لفورية على �لحياة. فاإنقاذ �لحياة  �لتدخالت �لإ

بطبيعة �لحال �أولوية، لكن في �أغلب �ل�سياقات، ل يوجد �سبب لعدم �إنقاذ �لحياة مع تقليل 

زمات �لم�ستقبلية �أي�ساً. و�لف�سل �لخام�ص يتناول بع�ص  �سخا�ص لل�سرر من �لأ عر�سة �لأ

�ستر�تيجيات �لتي يمكن توظيفها لتحقيق هذ� �لغر�ص. �لإ

جيوف �ساير/�أوك�سفام بريطانيا »بالن�سبة لي فاإن �لطريقة �لتي 

ت�ستخدمها �أوك�سفام كانت جيدة. 

منحت �أوك�سفام كبار �لمجتمع �لمحلي 

م�سوؤوليات« �سيمون �أوبيدون، 

�لذي كان دوره ك�سخ�ص من مو�رد 

�لمجتمع ينطوي جزئياً على ت�سخي�ص 

و�إحالة �أ�سحاب �لعلل �ل�سحية، رد�ً 

على �حتياجات �لمجتمع �لمحلي من 

�لحكومة �لمحلية )�أوغند� 2007(.



7677

5

مد لم�شكالت  حلول طويلة الأ
قديمة جديدة

ننا ما زلنا ننا�شل... حتى  ن ترى �أ و�شكت �لم�شاعد�ت �لغذ�ئية على �لنفاد ويمكنك �أ �أ

عمال �ل�شغيرة، فما �إن تتوقف �لم�شاعد�ت �لغذ�ئية، ف�شوف ينتهي  ناه، مثل �لأ بعد ما بد�أ

نف�شنا[. بنا �لمطاف بما �كت�شبناه وجلبناه ]لنطعم �أ

148
�أكو�نغا مار�كا، تركانا، كينيا، 2007 

عو�م،  بالن�سبة لـ �أكو�نغا وجارتها �أنا بيدو، �أ�سبح �لطعام نادر�ً على طول �لخط وعلى مد�ر �لأ

مهدد�ً كل من حياتها وحياة �أ�سرتها. ويحدث هذ� بغ�ص �لنظر عما �إذ� �أعلن �لعالم حالة 

�لطو�رئ �أم ل. و�أو�سحت �أنا »كنا نتلقى �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية في �لما�سي، لكنها لي�ست 

أحياناً نح�سل عليها و�أحياناً ل ت�سلنا... وحين تنفد �لم�ساعد�ت فلن يبقى لنا  موثوقة. فا

أي �سكل. فمن يديرون وي�سلمون   ولي�ست تجربة �أكو�نغا فريدة من نوعها با
149

�سيء«.

�لم�ساعد�ت �لغذ�ئية ين�سغلون بالحو�ر حول ما ُيعتبر و�سع طارئ، ومتى يبد�أ �لو�سع �لطارئ 

مد. لكن من منظور  �أو ينتهي، ومتى تكون �لحاجات مزمنة ومتى تحتاج لحلول طويلة �لأ

�سخا�ص من �أمثال �أكو�نغا  �لمحتاجين للم�ساعدة، فهذه �لتعريفات ل تعنيهم في �سيء. و�لأ

زمات في �لوقت �لمنا�سب حين تكون حياتهم ُمهددة جر�ء  و�أنا يحتاجون لم�ساعد�ت في �لأ

نق�ص �لطعام. لكنهم �أي�ساً يحتاجون �إلى �أن يقر �لعالم بهذه �لندرة �لغذ�ئية باعتبارها 

م�سكلة م�ستمرة ل تتوقف، ول يمكن تخفيفها �أو �إبعادها �إل باتخاذ �لم�ساعد�ت �لموؤ�س�سية 

مد. و�لحكومية منظور�ً طويل �لأ

ن�شاني« اأم »التنموي«؟ »الإ

ذ�ت مرة قال �أحد �لمفو�سين �ل�سامين �ل�سابقين ل�سوؤون �لالجئين، وهو �ساد�كو �أوغاتا: »ل 

ن�سانية  �سباب �لجذرية للم�سكالت �لإ  حقاً، �لأ
150

ن�سانية«. توجد حلول �إن�سانية لم�سكالت �لإ

ر��سي غير �لعادل �أو �لتمييز �لعرقي �أو �لنز�عات على  – �لحكومات �ل�سلطوية �أو توزيع �لأ
ن�سانية �أو ما يمكن للوكالت  �لمو�رد – تتطلب حلولً �أ�سا�سية �أكثر من مجرد �لبر�مج �لإ

غاثة يمكن ويجب �أن يعمل على تقليل �لعر�سة لل�سرر  ن�سانية �أن تقدم. لكن �لعمل بالإ �لإ

رو�ح �أحياناً �لتدخل على هيئة توفير مياه  نقاذ �لأ همية بمكان لإ بعد. ومن �لأ على �لمدى �لأ

�ستر�تيجيات ق�سيرة  �ل�سرب في مخيمات �لالجئين �أو منح �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية. لكن هذه �لإ جان بيزلي/�أوك�سفام بريطانيا

»م�سكلتنا هي عدم �لتنظيم في 

غذية« �أوكو�نجا مار�كا،  �إعانات �لأ

م�ستفيد من برنامج �أوك�سفام في 

توركانا، كينيا )2007(.
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ن�سانية يجب �أن  غاثة، فالم�سروعات �لإ دو�ت �لوحيدة �لمتوفرة لعمال �لإ مد لي�ست �لأ �لأ

ت�سهم في تناول مختلف �لعو�مل �لتي تجعل �لنا�ص عر�سة لل�سرر من �لكو�رث. و�لتمييز 

طول �أمد�ً لمعالجة �لعر�سة  عمار، و�لمناهج �لأ �لتقليدي بين »�لطو�رئ، و�لتدخل، و�إعادة �لإ

لل�سرر ل ت�ساعد هذ� على �لحدوث. وفي هذ� �لف�سل، �سوف نتناول كيف يمكن �لت�سدي 

مد في معر�ص �لرد على �أو�ساع �لخطر، مثل ندرة �لطعام �أو �لعو��سف  لالحتياجات طويلة �لأ

�أو �لفي�سانات، و�إز�لة بع�ص �لحو�جز ما بين ما هو »�إن�ساني« و«تنموي« قد ت�ساعد على هذ�.

ندرة الطعام

يموت نحو 3 مليون �أفريقي جر�ء �لجوع كل عام – �أي �ستة ��سخا�ص في �لدقيقة – وو�حد من 

أي حال – هي �لقارة   كما �أن �أفريقيا لي�ست – با
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كل ثالثة �أفارقة يعاني من �سوء �لتغذية.

�سر على �لح�سول على ما يكفي من  من �لغذ�ئي، �أي عدم قدرة �لأ أثرة بانعد�م �لأ �لوحيدة �لمتا

 وعلى 
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قل من �لوزن �لطبيعي يعي�سون في جنوب �آ�سيا. �أغذية. فن�سف �أطفال �لعالم �لأ

م�ستوى �لعالم ت�ساعف عدد �أزمات �لغذ�ء على مد�ر �لع�سرين عاماً �لما�سية، ليبلغ عدده �أكثر 
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لفية �لثالثة. من 30 �أزمة �سنوياً منذ بد�ية �لأ

أغلب �أزمات �لغذ�ء متجذرة �أكثر بكثير مما يبدو من  زمات عادة ما تكون ُم�سللة. فا لكن لغة �لأ

فكرة �لمجاعة. فالحدث �لمحدود زماناً يتم �لتعامل معه حتى يرحل. وفي �أجز�ء متفرقة من 

طفال وب�سكل منتظم  طفال و�لوفيات في �سفوف �لأ �أثيوبيا، تتعدى معدلت �سوء تغذية �لأ

ما يمكن �أن ي�سكل حالة �أزمة في �أجز�ء �أخرى من �لعالم. ويحدث هذ� في �أنحاء �أخرى من 

فريقية. ففي �لنيجر، وبغ�ص �لنظر عن حالة �لح�ساد �أو �لجفاف �أو  منطقة �ل�ساحل �لقاحلة �لأ

أعد�د غفيرة تتجاوز ما ُيعتبر رقماً  طفال ل�سوء �لتغذية ويموتون با �أ�سعار �لطعام، يتعر�ص �لأ

 و�لفاعل هنا لي�ص مجرد مجاعة كارثية و�حدة، 
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حو�ل �لطبيعية. د�لً على وجود �أزمة في �لأ

بل ع�سر�ت �ل�سنين من �لفقر �لمزمن.. �لفقر �لم�ستديم و�لمتاأ�سل و�لمميت. تاآكل �سبل 

يدز ومر�ص نق�ص �لمناعة �لمكت�سبة،  مر��ص �لمعدية ومنها �لإ �لمعي�سة �لريفية، وزيادة �لأ

و�سعف جودة �لمياه، و�سعف �ل�سرف �ل�سحي، من بين �لعو�مل �لمعتادة �لتي تر�فق �أغلب 

�أزمات �لغذ�ء. وتزد�د �أعد�د �أزمات �لغذ�ء، لي�ص لمجرد وجود �أ�سباب طبيعية، بل �أي�ساً جر�ء 

ر��سي �لُمنتجة و�لمياه و�لئتمان  ن�ساف مما يحول دون �لح�سول على �لأ �لفقر وعدم �لإ

�سافة �إلى  أ�سعار فائدة مقبولة، وعدم تحلل �لمو�رد �لطبيعية. و�لتغير �لمناخي – بالإ با

�سو�ق – يفاقم بالفعل من هذه �ل�سورة �لمتجهمة. �لتحرير �لجبري لالأ

د�يف كالرك/�أوك�سفام �سيد�دهايا مويدي ينظف حقل 

�لطحين من �لح�سائ�ص في منطقة 

بوريم بمالي. �آثار �لت�سحر وتر�جع 

مطار وتكرر غزو �لجر�د  معدلت �لأ

للمنطقة وغياب �لقدرة على دخول 

�سو�ق، تجعل بوريم معر�سة  �لأ

ب�سكل خا�ص لم�سكالت ندرة �لطعام 

.)2005(
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الم�شاعدات الغذائية المبا�شرة

طيلة ع�سر�ت �ل�سنين، كان رد فعل �لعالم �إز�ء »�أزمات« �لطعام هو توفير �لغذ�ء نف�سه 

وب�سكل مبا�سر لدى ظهور �لحاجة �إلى هذه �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية، وهو ما ُيدعى: �لم�ساعد�ت 

رو�ح، ل �سيما حين  نقاذ �لأ �لغذ�ئية �لمبا�سرة. و�أحياناً ما يكون من �ل�سروري فعل هذ� لإ

غذية �لطبيعي. وفي د�رفور عام  تقاطع �لحروب �أو �لكو�رث �لطبيعية �إنتاج �لطعام و�إمد�د �لأ

2008، وزع �لبرنامج �لعالمي للغذ�ء و�لموؤ�س�سات �ل�سريكة معه �أكثر من 20 �ألف طن من 

غذية �سهرياً، على �أكثر من 2 مليون ن�سمة موزعين على م�ساحة تماثل م�ساحة فرن�سا.مثل  �لأ
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غاثة �لدولية. هذه �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية �لمبا�سرة ما ز�لت تمثل �أغلب �أعمال �لإ

خرى، يمكن �أن تكون له عيوب كثيرة  لكن توزيع �لطعام نف�سه، مقابل �أنو�ع �لم�ساعد�ت �لأ

خ�ص حين يتم ��ستير�د �لطعام على هيئة كميات كبيرة من خارج �لمنطقة  وهامة. وعلى �لأ

زمة، يمكن �أن يقو�ص هذ� من �إنتاجية �لطعام �لمحلية و�أ�سو�ق �لغذ�ء �لمحلية، من  أثرة بالأ �لمتا

 و�سر�ء �لطعام محلياً يمنع هذ�. ومن 
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ثم يجعل �لنا�ص �أكثر عر�سة لل�سرر في �لم�ستقبل.

جل  قر�ر بهذه �لحقيقة، بادر �لبرنامج �لعالمي للغذ�ء عام 2008 بمبادرة »�ل�سر�ء لأ و�قع �لإ

�لتقدم«، �لتي تهدف �إلى ��ستفادة 350 �ألف �أ�سرة في �لعالم �لنامي من �لعقود �لخا�سة 
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مم �لمتحدة. بتوفير �لطعام لبر�مج �لأ

البدائل

هناك جملة و��سعة من �لبد�ئل �لخا�سة بتوزيع �لطعام ذ�ته، و�لكثير منها ُتعد حلولً �أكثر 

زمات �لغذ�ئية. ومنح �لنا�ص »�لنقود  من �لغذ�ئي �لكامنة ور�ء �لأ ��ستد�مة لم�سكلة �نعد�م �لأ

زمات،  مقابل �لعمل« يمكن �أن ت�ساعد على حماية �أ�سو�ق �لغذ�ء �لمحلية �له�سة في �أو�ساع �لأ

�سهامات �لنقدية »مربوطة بموؤ�سر�ت« بتغيير في �أ�سعار �لطعام. في  ل �سيما حين تكون �لإ

فيتنام، نفذت �أوك�سفام برنامج للنقود مقابل �لعمل في منطقة نام دين بعد �إع�سار د�مري. 

�سو�ق  ع�سار ت�سبب في دمار هائل، لكن �لطعام كان ما ز�ل يتم �إنتاجه وما ز�لت �لأ و�لإ

�سر �لفقيرة بالوفاء باحتياجاتها من �لمو�د �لمتوفرة  �لمحلية تعمل. وتوفير �لنقود �سمح لالأ

محلياً، فيما ��ستفاد منه �أي�ساً �لمنتجون �لمحليون. وفي �لوقت نف�سه وزعت �أوك�سفام �لمنح 

عمال و�لمز�رع �لمحلية. للم�ساعدة على بدء �إعادة بناء �لأ

خرى يمكن �أن تكون �أكثر مالئمة في  �إل �أن �لعمل لي�ص �لدو�ء �لوحيد للد�ء، و�لبد�ئل �لأ

�سياقات بعينها. في �لمناطق �لرعوية مثالً، يمكن �أن يوؤدي �لجفاف �إلى وفاة �لما�سية 

ن  أعد�د كبيرة، و�لمجتمعات �لرعوية قد تجد من �لم�ستحيل بيع ما�سيتها ل�سر�ء �لطعام لأ با

ف�سل قد يكون �أن ت�ستري �لحكومات �أو جهات �أخرى  �سو�ق �لمحلية ربما �نهارت. و�لخيار �لأ �لأ

زمة، مما يعطي �لرعويين بع�ص �لدخل ويقلل من  أ�سعار من�سفة قبل �أن ت�ستد �لأ �لما�سية با

عدد �لحيو�نات �لتي تتناف�ص على مياه ومناطق رعي نادرة. ولهذ� �أهمية خا�سة للرعويين 

لبان و�لمنتجات  �لذين يعتمدون في بقاءهم على قيد �لحياة على ما�سيتهم، على �للحوم و�لأ

جيم هولمز/�أوك�سفام بريطانيا ن�ساء �سمن برنامج  طريق تحت �لإ

�لعمل مقابل �لنقود في روندينغ 

أندوني�سيا. على �لعك�ص من بر�مج  با

توزيع �لطعام، فاإن منح �لنقود 

مقابل �لعمل يدعم �إنتاج �لطعام 

محلياً، ويمكن لمتلقي �لنقود �أي�ساً 

�أن يدخر جزء�ً منها ل�ستثمارها في 

�أن�سطة مولدة للدخل �أو في �لتعليم �أو 

�ل�سكن. )2005(
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خرى �لتي ي�سعب تخزينها، على �لعك�ص من �لمنتجات �لزر�عية. وكما هو �لحال  �لحيو�نية �لأ

في �أماكن �أخرى، فاإن �لتدخل �لمبكر ُيعد خطوة هامة لوقف �لعر�سة �لمزمنة لل�سرر �لتي 
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كثر بكثير لكي يتم �لت�سدي له. تتحول �إلى �حتياج حاد، مما يكلف �لأ

ومن �لبد�ئل �لكثيرة للم�ساعد�ت �لغذ�ئية تقديم �لم�سورة �لتقنية و�لدعم �لفني لم�ساعدة 

أنف�سهم، و�لم�ساريع �لتي تبني وت�سلح �لبنية  أثرين في توفير �سبل ك�سبهم للعي�ص با �لمتا

كثر مالئمة و�لمو�رد �لكافية  �لتحتية للمو��سالت. �لمطلوب هو روؤية للتعرف على �لردود �لأ

�لموثوقة �لمرنة �لالزمة لتنفيذها.

التحرك الحكومي والحماية الجتماعية

يعي�ص ثالثة �أرباع فقر�ء �لعالم في مناطق ريفية، و�أغلبهم يعي�سون في مز�رع �سغيرة. ومن 

�لُمدرك حالياً على نطاق و��سع �أن �ل�ستثمار �لمالئم في �لزر�عة، ل �سيما لدعم �سغار �لمالك، 

هو �لطريق �لوحيدة نحو تقليل جوعهم وعر�ستهم لل�سرر.

ومقد�ر �لتحدي �أكبر بكثير من كمية �لنقود �لمتوفرة حالياً. في عام 2007 كانت كمية 

�لم�ساعد�ت �لتنموية �لمخ�س�سة للزر�عة ل تزيد عن 4 مليار�ت دولر، مقارنة بما ُيقدر 

بـ 125 مليار�ً مدفوعات مبا�سرة للمز�رعين في بلد�ن منظمة �لتعاون �لقت�سادي عام 

2006. وفي �لوقت نف�سه فاإن حكومات �لدول �لنامية �أخفقت في �ل�ستثمار ب�سكل فعال 

في �لزر�عة. ففي عام 2005، كانت �ستة من بين 24 حكومة �أفريقية قد �أوفت بالتز�مها 

لعام 2003 باإنفاق 10 في �لمائة من ميز�نيتها على �لزر�عة. و�إذ� كان �لمر�د �أن تفي كل 
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فريقية بهذ� �لهدف، فيجب تخ�سي�ص 5 مليار�ت دولر �أخرى. �لحكومات �لأ

مجدد�ً، �لحكومات �لوطنية عليها عبء وم�سوؤولية �لت�سدي للعر�سة لل�سرر فيما يخ�ص ندرة 

�لطعام. يمكنها وعليها �أن تتحمل �لم�سوؤولية، بال�ستثمار في �لزر�عة وبتوفير �لمز�يا 

�سخا�ص �لمعر�سين لل�سرر. في �لبر�زيل ومنذ  �لموجهة )�إجر�ء�ت �لحماية �لجتماعية( لالأ

�سر �لريفية �لفقيرة، فقلل من �نت�سار �سوء  �لت�سعينات، تم �إعد�د برنامج �سامل لدعم �لأ

�لتغذية من 10 في �لمائة عام 1999 �إلى 2.4 في �لمائة في عام 2006. و�نخف�ص معدل 

وفيات �لر�سع بن�سبة 45 في �لمائة عن نف�ص �لفترة.

نتاجية  مان �لإ مر نف�سه. ففي �أثيوبيا، يوفر برنامج �سبكة �لأ خرى �لأ وتفعل بع�ص �لدول �لأ

�متياز�ت )في �أغلبها نقدية( للكثير من �سكان �أثيوبيا �لبالغ عددهم 7.2 مليون ن�سمة 

هم �أن �لمعر�سين لل�سرر  يعانون ب�سكل مزمن من �لعر�سة لل�سرر جر�ء ندرة �لطعام. و�لأ

�سر �لفقيرة من  يتلقون هذه �لم�ساعد�ت �إذ� جاء �لمح�سول جيد�ً �أو �سعيفاً، مما يوؤهل �لأ

�سر �لتي فيها �أ�سخا�ص  �سول و�ل�ستثمار في �سبل �لعي�ص و�ل�سحة و�لتعليم. و�لأ بناء �لأ

قادرون على �لعمل يح�سلون على �متياز�ت مقابل �لم�ساركة في �لعمل �لعام، من ل يمكنهم 

)�لم�سنون �أو �لمر�سى( يح�سلون على �لمتياز�ت ب�سكل مبا�سر. وفي تقييم تم في عام 

�سر �لفقيرة، �إذ ز�د توفر �لطعام وقلت �لخ�سائر  2006، �نتهى �إلى وجود �أثر كبير على �لأ

ر��سيل �سالتر/IDO، تايلور بر�ون/ �أي دي �إل غروب مان  �لم�ستفيدون من برنامج �سبكة �لأ

ثيوبية.  نتاجية �لتابعة للحكومة �لأ �لإ

ب�سبب كبر �سنهم، يتلقون م�ساعد�ت 

ن�سطة  مبا�سرة ول ي�ساركون في �لأ

�لعامة. ويتلقون �لنقود �سهرياً �أو 

مقد�ر ن�سف �لطعام �ل�سهري، لمدة 

�ستة �أ�سهر �سنوياً )�أوروميا، �أثيوبيا، 

)2008
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فر�د من �ل�سعي  نتاجية )كالتعليم(، وتم تمكين �لأ �سول، وز�دت �ل�ستثمار�ت �لإ في �لأ
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للح�سول على �لئتمان لتطوير �سبل عي�سهم.

تقليل مخاطر ال�شدمات المناخية

ن�سانية  عا�سير، تركز �لم�ساعد�ت �لإ حد�ث من قبيل �لفي�سانات و�لزلزل و�لجفاف و�لأ �إثر �لأ

مر��ص �لمعدية و�لتعر�ص  ثار �لمبا�سرة، ومنها �سوء �لتغذية و�لأ على حماية �لحياة من �لآ

�سر�ر �لكو�رث �لمذكورة. لأ

�إل �أنه كما �سبق �لتو�سيح في �لف�سل �لثاني، فاإن �لعالم يعاني من زيادة في �أعد�د وحدة 

أثرين بالفي�سانات في عام و�حد غير ُمرجح �أن يفلتو�  �لمخاطر �لمتعلقة بالمناخ. و�لنا�ص �لمتا

�سباب ور�ء عر�ستهم لل�سرر:  من مثل هذ� �لتهديد في �لم�ستقبل، ما لم يتم �لت�سدي لالأ

أثرين بالعو��سف �ل�ستو�ئية يعرفون �أن �لعا�سفة �ستعود �لمو�سم �لمقبل. وفي هذ�  فالمتا

ثر في  ن�ساني لي�ص منا�سباً �إذ� لم يتم �لتح�سير له و�ل�سعي لتقليل �لأ �ل�سياق، فاإن �لرد �لإ

�لكارثة �لمقبلة �لمتوقعة.

تباين رد الحكومات اإزاء تقليل ال�شرر

في �لموؤتمر �لعالمي �لثاني لتقليل �أ�سر�ر �لكو�رث عام 2005 في �ليابان، �لتزمت 168 

حكومة بالعمل على �لتز�م منهج �أكثر ��ستد�مة و��ستمر�رية لتقليل �ل�سرر �لناجم عن 

�لتهديد�ت �لبيئية. ومن ثم تبنت خطة لع�سر �سنو�ت، هي »�إطار عمل هيوغو للتحرك« 

 وقليلة هي �لحكومات 
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لتقليل عر�سة �لمو�طنين لديهم لل�سرر من �لكو�رث �لطبيعية.

�لتي �أوفت بهذه �للتز�مات. وحيث ت�ستثمر �لحكومات فهي عادة ما ت�ستقر على �لم�سروعات 

�لمركزية �لتقنية �إلى حد كبير، مثل برنامج في�سانات بنغالدي�ص، ولي�ص �لمبادر�ت �لمحلية 

�لطابع �أكثر، �لتي قد تكون �أكثر مو�ءمة لتجاه �لكو�رث �لمحلية �سغيرة �لمجال �لمتز�يد. 

وبالفعل فاإن بنغالدي�ص، �إحدى �أكثر �لدول ت�سرر�ً من �لكو�رث في �لعالم، قد �أحرزت تقدماً 

عا�سير ونظم �لتجهز �لمحلية للكو�رث،  ملمو�ساً عبر �ل�ستثمار�ت �لمحلية، مثل �لمخابئ من �لأ

نذ�ر �لمبكر وتحريك �لمتطوعين و��ستقطابهم. وفي عام 1991 هلك �أكثر  خالء و�لإ وخطط �لإ

من 138 �ألفاً من �لنا�ص في �إع�سار، لكن �أعا�سير بنغالدي�ص �لتالية ت�سببت في مقتل عدد 

�أقل بكثير.

ديفيد فينول�ص/�أوك�سفام بريطانيا طفل يميل على مقيا�ص 

�لفي�سان، �سمال �سرق 

نيكار�غو�. �أوك�سفام تتعاون 

مع �ل�سركاء على م�ساعدة 

�لمجتمعات �لتي تعي�ص على 

�سفاف نهري بوكاي وكوكو في 

تركيب نظام �إنذ�ر مبكر. ي�سمح 

�لنظام للمجتمعات �لمحلية 

بالتعرف على �أخطار �لفي�سانات 

و�لتحرك على �لنحو �لمالئم 

للتكيف معها.
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ن�شانية الدولية تحدي المنظمات الإ

ن�سانية �لدولية دور هام تلعبه في تقليل �لعر�سة لل�سرر من �لكو�رث  للمنظمات �لإ

�لطبيعية، بما في ذلك �لعمل مع �لهيئات �لحكومية و�لمجتمع �لمدني �لمحلي. في فبر�ير/

أ�سو�أ في�سانات في بوليفيا منذ 40 عاماً. وتعر�ست  أثر 350 �ألف �سخ�ص با �سباط 2007، تا

خالء �إلى  ر��سي �لزر�عية، و��سطر نحو 25 �ألفاً لالإ لف من �لهكتار�ت من �لأ للدمار ع�سر�ت �لآ

 وبالتعاون مع �ل�سركاء �لمحليين، �نتقلت �أوك�سفام �سريعاً �إلى توفير �لمياه 
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ماآوي موؤقتة.

�سا�سية لنحو �ألفي �أ�سرة. ثم و�إثر عودة �لمت�سررين �إلى منازلهم،  و�سبل �لنظافة �ل�سحية �لأ

�سعت �أوك�سفام �إلى �لخروج بحل �أكثر ��ستد�مة. وباإلهام من برنامج ُمطبق منذ 3000 عاماً 

نكا، تعاونت �أوك�سفام مع �لبلديات على تطوير نظام  في �لمجتمع �لزر�عي �ل�سابق لح�سارة �لإ

زر�عي يمكنه �لتكيف مع �لفي�سانات و�لجفاف �لمتو�تر، مع تح�سين خ�سوبة �لتربة، وزيادة 

مر �لمعروف محلياً با�سم »كاميلون« منع  ر�ص. وبناء من�سات عالية للبذور، وهو �لأ �إنتاجية �لأ

هذ� مياه �لفي�سان �لمو�سمية من تدمير محا�سيل �لطعام. وحول �لمن�سات �لعالية توجد 

قنو�ت مياه، ويتم ح�ساد �لنباتات منها وو�سعها �أعلى �ل�سفاف، مما يخلق طبقة من �لتربة 

ن �لمياه تحيط بالمن�سات، فما �إن تم �إن�ساء �لنظام قلت �لحاجة للري. ويمكن  �لخ�سبة. ولأ
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�سماك، �لتي عادت لت�سغل قنو�ت �لمياه. للمجتمعات �لمحلية �أي�ساً �أن تكمل غذ�ئها بالأ

ن�سانية �لدولية كانت بطيئة في دعم  �إل �أنه، مثل �لكثير من �لحكومات، فاإن �لمنظمات �لإ

مد �لخا�سة بالجاهزية للكو�رث. وثمة عدد �أ�سباب لهذ�. �أولً، توجد بو�عث  �لمناهج طويلة �لأ

ن�سانية و�لتنموية. ثانياً، هناك  قلق وقيود عملياتية على �سلة بالخلط بين �لمناهج �لإ

ما يتعلق بالتكاليف. بالطبع بناء �لجاهزية �لمجتمعية �أمر يكلف عادة نذر ي�سير من �لرد 

وك�سافم  زمة. في منطقة ديماجي �أظهر مركز �لمتوطعين �لريفيين �ل�سريك لأ �لتفاعلي �إز�ء �لأ

�أن �لجاهزية لمو�جهة �لكو�رث من قبل �لمجتمعات �لمحلية ُتكلف 2 في �لمائة من �أعمال 

ن�سانية – �لمحلية و�لدولية – فهي   لكن بالن�سبة للمنظمات �لإ
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غاثة �لمقدرة للفي�سان. �لإ

تزيد من �لقدر�ت �لتنظيمية من �أجل تنفيذ خطط تقليل �أخطار �لكو�رث بكلفة باهظة. 

مو�ل، وهو �سيء �أخفق �لكثير من �لمانحين في  فال�ستعانة بالعاملين و�لتدريب يكلفان �لأ

تقديره.

زماتو�لجهود �ل�ستباقية لتقليل  ن�ساني على �أو�ساع �لأ ومما يكلف �لنقود �أي�ساً �لرد �لإ

خ�ص( حين ي�سبح �لقت�ساد �لعالمي في �نحد�ر، على  �لعر�سة لل�سرر. وحتى )وربما بالأ

خطار  زمات وفي تقليل �لأ �لحكومات �أن ت�ستثمر بجر�أة في بناء �لقدرة على �لرد على �لأ

�لناجمة عن �لكو�رث. و�لف�سل �ل�ساد�ص يتناول كم نحتاج من �لنقود، ومن �أين �سترد �لنقود، 

جان بيزلي/�أوك�سفام �سكان محليون في تريند�د، بوليفيا، 

يعبرون ج�سر�ً بين �سفتين للبذور، �أو 

»كاميلون�ص«، �ُسيدت جزئياًً بدعم من 

من  برنامج �أوك�سفام لدعم �لطعام و�لأ

�لغذ�ئي. كما �أو�سح يني نوز�، �أحد 

�لعاملين بالكاميلون�ص، »�إذ� �أ�سبنا 

بفي�سان �آخر هذ� �لعام، فلن نخ�سر 

جميع مزروعاتنا وبذورنا« )2007(
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وما هي �لنُظم و�جبة �لتطبيق ل�سمان �إنفاقها ب�سكل فعال. كما يتناول �لف�سل كيف تقدم 

ن�سانية �لجديدة فر�ساً �أكثر للرد ب�سكل �أكثر فعالية على �لطبيعة  م�سادر �لم�ساعد�ت �لإ

�لمتغيرة لتهديد�ت �لقرن �لحادي و�لع�سرين.

جان بيزلي/�أوك�سفام مجموعة من �ل�سباب �لُمدرب في 

�أوك�سفام، متطوعون من �سانديا في 

بيرو، وهي منطقة معر�سة ب�سكل خا�ص 

ر�سية �لتي  خطار �لنزلقات �لأ لأ

مطار �لمو�سمية. منظمة  ت�سببها �لأ

JOVOS  تجتمع ب�سكل منتظم لتعلم 
�لمخاطر �لتي تتعر�ص لها �سانديا 

وكيف يمكنهم م�ساعدة �لنا�ص على 

تفاديها. يعقدون دور�ت تدريبية 

منتظمة، ومنها دور�ت �إ�سعافات �أولية 

ومهار�ت �إخالء.
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ن�شطة  العثور على موارد لالأ

ن�شانية في القرن الحادي  الإ

والع�شرين

أثرين بالكو�رث، كما �أو�سحنا في �لف�سل �لثاني، زيادة مو�زية  �سوف يتطلب تز�يد عدد �لمتا

دنى، مع �لحفاظ  ن�سانية.وبالفعل فاإن �لزيادة �لمو�زية �ستكون هي �لح �لأ في �لم�ساعد�ت �لإ

على معدلت �لم�ساعد�ت �لحالية )وهي غير كافية في �أحيان كثيرة(. ولتح�سين جودة 

أثرين، فهذ� ي�ستدعي تكلفة �أكبر بكثير،  �سخا�ص �لمتا زمات بالن�سبة لكل �لأ �ل�ستجابة لالأ

طول �أمد�ً  نفاق �لحكومي. ولتمويل �لحلول �لأ و�إن لم تكن كبيرة مقارنة بمجالت �أخرى لالإ

ن�سانية، �سيكلف هذ� �لمزيد و�لمزيد، رغم �أنه على �لمدى �لطويل �سيتم توفير  للم�سكالت �لإ

ن�سانية حال وقوعها كل مرة. زمات �لإ �لنقود �لتي كانت لُتنفق على �ل�ستجابة لالأ

ن�ساني �لغربي،  ومن ح�سن �لطالع �أن �نت�سار �لموؤ�س�سات و�لمانحين من خارج د�ئرة �لعمل �لإ

�سافية، و�ت�ساع مجال �لم�ساعد�ت، مما قد ي�ساعد  دخال بع�ص �لمو�رد �لإ ُتمل �أمالً و��سعاً لإ

ن�سانية �لمتز�يدة ومو�كبتها. و�إذ� تز�يد عدد �لمانحين من غير  على �لتكيف مع �لحاجات �لإ

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية وز�دو� من �إ�سهاماتهم �إلى درجة جيدة من �لتمويل 

ن�ساني، فهذ� �أمر مطلوب ب�سدة، و�إذ� كانت دول منظمة �لتعاون �لقت�سادي هي  للعمل �لإ

نفاق، و�إذ� منحت جميع  ن�سانية ز�دت بدورها من �لإ غلب �لم�ساعد�ت �لإ �سا�سية لأ �لمانحة �لأ

�لحكومات و�لمانحين �لتمويل ب�سكل يمكن �لتنبوؤ بم�ساره وب�سكل محايد وفي ظل �لمحا�سبة، 

ن�سانية تلقي �لم�ساعد�ت عن ثقة  ف�سوف يمكن �أن يتوقع �أي �سخ�ص ُمحتاج للم�ساعد�ت �لإ

وعلى نحو معقول. �إنها ت�ساوؤلت »�إذ�« قليلة. وهذ� �لف�سل �سيتناول �لمطلوب لجعل هذه 

�لت�ساوؤلت و�قع محقق.

ن�شانية؟ ما المطلوب من التمويل للم�شاعدات الإ

الم�شاعدات المعقولة

ن�سانية  ن�سانية. �لم�ساعد�ت �لإ ينفق �لعالم �لقليل للغاية من ثروته على �لم�ساعد�ت �لإ

وهذ�  �أقل مما �أنفقه �لعالم على 
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�لدولية ُتقدر بـ 14.2 مليار دولر في عام 2006. 
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ن�سانية؟ هل �سيوؤدي �لك�ساد �لعالمي �إلى تقليل ميز�نيات �لم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية من دول منظمة �لتعاون  تز�يد تمويل �لم�ساعد�ت �لإ

�لقت�سادي و�لتنمية زيادة و��سعة على مد�ر �ل�سنو�ت �لع�سر 

�لما�سية. لكن �لتحليل طويل �لمدى لتوجهات �لم�ساعد�ت ُيظهر 

�سافة �إلى �لم�ساعد�ت �لتنموية  ن�سانية، بالإ �أن �لم�ساعد�ت �لإ

أثر بالك�ساد �لقت�سادي.  �لو�ردة من �لخارج، �إجمالً، عر�سة للتا

وقد �سهد �لك�ساد �لقت�سادي �لعالمي في �لفترة من 1991 

ن�سانية لدول  �إلى 1993 تر�جع في ميز�نيات �لم�ساعد�ت �لإ

أ تلك  منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية لفترة طويلة. ولم تلجا

�لدول �إلى �لزيادة في �لميز�نيات حتى عام 2002. حين ظهرت 

ن�سانية في تلك �لفترة،  زيادتان �أ�سا�سيتان في �لم�ساعد�ت �لإ

ولى عام 1993 و1994، مع حروب يوغ�سالفيا ومذبحة  �لأ

زمة كو�سوفو عام 1999، وكان  رو�ند�، و�لثانية ��ستجابة لأ

يحركها �هتمام ر�أي عام و�سيا�سي غير م�سبوق من قبل دول 

زمات  غلبية �لعظمى من �لأ �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية. و�لأ

�أثناء هذه �لفترة تلقت م�ساعد�ت �أقل بكثير من �لم�ساعد�ت 

�لممنوحة للمذكور �أعاله. وبالنتيجة، فلم يتم �لت�سدي للكثير 

ن�سانية �لما�سة في بلد�ن كثيرة �أخرى. وتجربة  من �لحتياجات �لإ

�لت�سعينات ُتظهر �أن �لك�ساد �لعالمي يفاقم من ميل �لمانحين 

�إلى تقديم �لمنح بناء للم�سالح �ل�سيا�سية �لد�خلية، ولي�ص بناء 

ن�سانية ح�سب ما تظهر في كل �أزمة على حدة. على �لحتياجات �لإ
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�سهامات من �لحكومات   وهذ� �لرقم ي�سمل �لإ
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لكترونية في نف�ص ذ�ت �لعام. لعاب �لإ �لأ

�سهامات من �لجماهير، و�ل�سركات �لخا�سة )لكنه ل ي�سمل  �لمانحة، و�لمنظمات �لدولية، و�لإ

�سر ومجتمعات �لمهجر(. وعلى �لنقي�ص،  �لم�ساعد�ت غير �لُم�سجلة �أو �لتحويالت من �أفر�د �لأ

نفاق �لع�سكري لعام 2006 كان ُيقدر بحو�لي 85 �سعفاً �لرقم �أعاله، �أي نحو 1300  فاإن �لإ
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مليار دولر.

ن�سانية نمت �إلى حد كبير في �ل�سنو�ت �لقليلة �لما�سية من �لقرن  �إل �أن �لم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية،  ن�سطة �لإ �لحادي و�لع�سرين. ومنذ �لن�سف �لثاني للت�سعينات، ت�ساعف �لتمويل لالأ

�لو�رد من 23 مانح هم دول �أع�ساء في لجنة �لم�ساعد�ت �لتنموية في منظمة �لتعاون 

 و�لوليات 
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�لقت�سادي و�لتنمية، �إلى �إجمالي يربو على 96 مليار دولر عام 2006. 

�لمتحدة هي �أكبر مانح في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية: ففي عام 2006 قدمت 

ن�ساني للجنة  زهاء 35 في �لمائة )ما يربو على �لـ 3 مليار�ت دولر( من �إجمالي �لتمويل �لإ

خرون من  �لم�ساعد�ت �لتنموية، و�سبقت بريطانيا و�ألمانيا وهولند� و�ل�سويد. و�لمانحون �لآ

خارج �للجنة، مثل دول �لخليج، تتز�يد �أهميتهم كمانحين �إن�سانيين بدورهم.

ن�سانية، فاإن �لمطلوب �أكثر بكثير من مجرد �لنقود. وفي  وفيما تز�يد كم �لم�ساعد�ت �لإ

�سخا�ص  بحث جديد متعلق بهذ� �لتقرير، ُقدر �أنه بحلول عام 2015، ف�سوف ي�سبح عدد �لأ

أثرين بالكو�رث �لطبيعية �لناتجة عن �لتغير �لمناخي �سنوياً حو�لي 375 مليوناً، بمعدل  �لمتا

زيادة 50 في �لمائة مقارنة بالمتو�سط �ل�سنوي لالعو�م 1998 �إلي 2007. ولي�ص هذ� 

ن�سانية �لتي �سيحتاجها  بالتقدير �لدقيق، لكنه ُيعد بمثابة تحذير و��سح لحجم �لم�ساعد�ت �لإ

�لعالم. وبناء على هذ� �لتقدير، ففقط من �أجل �لحفاظ على �لم�ستويات �لحالية لال�ستجابة 

ن�سانية، يجب �أن يدفع �لعالم 25 مليار دولر �سنوياً بما ي�ساوي 50 دولر�ً عن  زمات �لإ لالأ

ن�سانية �أف�سل،  كل �سخ�ص مت�سرر. و�إذ�، ح�سب ما ذكر �لتقرير، كانت جودة �لم�ساعد�ت �لإ

وتز�يدت �لجهود للت�سدي للعر�سة لل�سرر للكو�رث على �لمدى �لبعيد، ف�سوف تكون كمية 

نفاق لكل  طالق. و�لرد �لمالئم يتطلب �لمزيد من �لإ 50 دولر�ً لل�سخ�ص غير كافية على �لإ

أثر بالكو�رث، بمعدل �أعلى بكثير من �لمذكور. �سخ�ص متا

ع�سار �سدر 1.5 مليون منزل في نوفمبر/ت�سرين �لثاني  في بنغالدي�ص، حيث دمر �لإ

قم�سة، حتى  �سر �لمت�سررة تعي�ص في �أكو�خ بال�ستيكية قذرة مغطاة بالأ 2007، ما ز�لت �لأ

�سكان، وهو ما ل  ن �لحكومة منحت لكل �سخ�ص 70 دولر�ً كمنحة لالإ بعد �سهور من �لكارثة، لأ

169
عادة بناء �لمنازل �لخا�سة بالمت�سررين. يكفي لإ

وقطعاً باإمكان �لمانحين من لجنة �لم�ساعد�ت �لتنموية فعل �لمزيد في �لوقت �لحا�سر. في 

نفاق على �لفرد في  عام 2006، �إذ� كان جميع �أع�ساء �للجنة قد منحو� ب�سخاء، مقارنة بالإ

ن�سانية   كان �إجمالي �لم�ساعد�ت �لإ
170

دولهم، ب�سفتهم �أكثر ع�سر حكومات �سخاًء في �للجنة،

أنها  ن�سانية �لعالمية كان من �سا �لمقدمة من �للجنة �سيفوق 36 مليار دولر. و�لم�ساعد�ت �لإ

�أن تتخطى حاجز �لـ 42 مليار دولر، �أي ثالثة �أ�سعاف �لرقم �لفعلي لعام 2006. وهذ� 
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ن�سانية؟ زمات �لإ نفاق �أوقات �لأ كثر �سخاء في �لإ طر�ف �لأ من �لأ

ن�سانية ن�سبة �إلى ن�سيب �لفرد من �لناتج �لمحلي في دول منظمة  نفاق على �لم�ساعد�ت �لإ معدلت �لإ

�لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية عام 2006

�لم�سدر: منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية
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زمات. أثر بالأ جمالي كان �سيكفي لتوفير 154 دولر�ً لكل �سخ�ص تا �لإ

ع�ساء في لجنة �لم�ساعد�ت �لتنموية في �لمنظمة تعهدت بمنح 0.7 في  وجميع �لدول �لأ

�لمائة من �إجمالي دخلها �لقومي �سمن �لم�ساعد�ت �لتنموية �لر�سمية بحلول عام 2015. 

ن�سانية ُتقدر بحو�لي 9 في �لمائة من �لم�ساعد�ت  وفي �لوقت نف�سه فاإن �لم�ساعد�ت �لإ

ع�ساء باللجنة بن�سبة 0.7 في �لمائة �لتي   و�إذ� �أوفت كافة �لدول �لأ
171

�لتنموية �لخارجية.

زمات، ف�سوف تمنح 0.08 في  نفاق �لحالية على �لأ تعهدت بها، مع �لحفاظ على ن�سبة �لإ

�لمائة من �إجمالي دخلها �لقومي في هيئة م�ساعد�ت �إن�سانية. وكل من هولند� و�لدنمارك 

 و�إذ� تمكنت هذه 
172

و�لنرويج و�ل�سويد ولوك�سمبرغ تبرعت بالفعل بهذ� �لقدر �أو �أكثر.

زمات،  أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا �لبلد�ن �لخم�سة من �إبد�ء نف�ص م�ستوى �لهتمام هذ� بالن�سبة لالأ

فمن �لموؤكد �أن هذ� يعني �أن كافة �لدول �لغنية قادرة على �إبد�ء نف�ص �لهتمام.

لكن هناك موؤ�سر�ت مقلقة على �أن معدلت �لم�ساعد�ت �لتنموية قد تبد�أ في �لتر�جع في 

زمة �لقت�سادية �لعالمية �لتي بد�أت في عام 2008، و�إذ� تبعت   فعلى �سوء �لأ
173

مر. و�قع �لأ

معدلت �لم�ساعد�ت توجه �لنخفا�ص في ك�ساد �لت�سعينات، فهذ� �لتجاه للتر�جع �سوف 

يكون توجهاً خطير�ً وهاماً. من ثم ففيما يتجاوز مانحي لجنة �لم�ساعد�ت �لتنموية في منظمة 

ن�سانية  خرى �لمتاحة لتمويل �لم�ساعد�ت �لإ �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، فما هي �لمو�رد �لأ

في عالمنا �ليوم؟

ن�سانيين من غير دول منظمة �لتعاون �لقت�سادي  تز�يد �لمانحين �لإ

و�لتنمية

غاثة من �لكو�رث ترد من دول بخالف دول  12 في �لمائة تقريباً من �لنقود �لممنوحة لالإ

 ولي�ست �لتبرعات �لممنوحة من دول بخالف �أع�ساء 
174

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية.

مر �لجديد: �لكويت و�لمملكة �لعربية �ل�سعودية  منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية بالأ

و�لكثير من دول �لخليج تقدم م�ساعد�ت على هيئة قرو�ص �سائلة وم�ساعد�ت تنموية من 

مار�ت �لعربية   لكن �لدول مثل �ل�سين و�لمملكة �لعربية �ل�سعودية و�لإ
175

�أكثر من 40 عاماً.

غاثة   ت�سهم حالياً بمئات �لماليين من �لدولر�ت في �لإ
176

�لمتحدة وتركيا وكوريا �لجنوبية

ن�سانية. وتركيا وحدها تقدم 150 مليوناً م�ساعد�ت لباك�ستان، �إثر زلز�ل �أكتوبر/ت�سرين  �لإ

زمة  ول 2005. وفي عام 2007 قدمت �ل�سعودية 100 مليون دولر في �ل�ستجابة لأ �لأ

�إع�سار �سدر في بنغالدي�ص، مما ُيمثل نحو 53 في �لمائة تقريباً من �إجمالي �لمقدم من 

زمة، وتعهدت بتقديم 500 مليون دولر في مايو/�أيار 2008 ل�سد  م�ساعد�ت �إن�سانية في �لأ

 و�أدى ت�سونامي �لمحيط �لهندي عام 2004 �إلى 
177

فجوة �لبرنامج �لعالمية للغذ�ء �لتمويلية.

ع�ساء في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، من  �إر�سال تبرعات من 77 دولة من غير �لأ

178
دول منها ليبيريا، �إحدى �أقل دول �لعالم تقدماً على م�سار �لتنمية.

ع�ساء  �إل �أنه، وكما هو �لحال بالن�سبة للمانحين من �لغرب، فاإن �لمانحين من �لدول غير �لأ

مانبريت رومانا/�أ ف ب/غيتي �إيماجز �سفير �ل�سين في �لهند، ز�ن يان 

)�لي�سار( ي�سافح �سابط جي�ص هندي 

مع تحميل �لم�ساعد�ت على متن 

طائرة تابعة للجي�ص �لهندي. مو�د 

�لم�ساعد�ت �لتي تبرعت بها �لحكومة 

�لهندية، كانت مخ�س�سة ل�سحايا 

زلز�ل �سي�سو�ن، �لذي قتل ما ُيقدر بـ 

70 �ألف ن�سمة في مايو/�أيار 2008.
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في منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية يميلون للم�ساهمة بناء على قاعدة من �لم�سلحة 

زمات �لتي ُترى على �أنها قريبة  �ستر�تيجية �أو �ل�ستجابة �لعلنية، �أو يركزون على �أو�ساع �لأ �لإ

ن�سانية  منهم، �سو�ء جغر�فياً )جنوب �أفريقيا تقدم �أكثر من 80 في �لمائة من م�ساعد�تها �لإ

 �أو ثقافياً �أو دينياً.
179

لدول في �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء، وهذ� عن عام 2007(،

وهوؤلء �لمانحون من غير �أع�ساء منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية يميلون لتوجيه 

م�ساعد�تهم بعيد�ً عن �آليات �لمانحين �لدوليين لتن�سيق �لم�ساعد�ت. في بنغالدي�ص، و�إثر 

وك�سفام �إن معلوماتهم كانت  �إع�سار �سدر عام 2007، �أقر م�سوؤولون حكوميون ومانحون لأ

ن�سطة �لتي  نفاق �لم�ساعد�ت �ل�سعودية �لثنائية، و�لأ طار �لزمني �لمفتر�ص لإ قليلة عن �لإ

 وهذ� �لغياب في �لو�سوح يمكن �أن يوؤدي �إلى تد�خل �لتمويل، �أو ترك فجو�ت في 
180

تمولها.

توفير �لم�ساعد�ت. و�لم�ساعد�ت �لو�ردة من �لدول غير �لمانحة تقليدياً هي فر�سة �سانحة 

ن�سانية في �لقرن �لحادي و�لع�سرين، لكن – مثل دول لجنة  لزيادة �لتمويل للم�ساعد�ت �لإ

�لم�ساعد�ت �لتنموية – فهذ� يتطلب تن�سيق �أف�سل وتوزيع �أكثر حيادية �إذ� �أريد تحقيق 

�أق�سى �لممكن من هذه �لم�ساعد�ت.

التمويل الُمحايد

ن�سانية هامة للغاية في تحديد �لمقد�ر �لمطلوب من �لم�ساعد�ت.  كيفية �إنفاق �لم�ساعد�ت �لإ

ولتحقيق �لفعالية، فيجب �أن يكون �لتمويل في �لوقت �لمنا�سب ومالئماً ويتم توزيعه ب�سكل 

محايد. وفي �أحيان كثيرة ل يتحقق �أي من �لمذكور.

�إننا نو�جه يومياً �أنباء عن �لمدنيين �لذين يفرون في وجه كو�رث ونز�عات مفاجئة. �إل �أن 

هد�أ و�لتي نعرف بها بدرجة �أقل.  أ و�لأ بطا زمات �لأ أثرون بالأ فر�د يتا ع�سر�ت �لماليين من �لأ

زمات �لمزمنة، ل يمكن �أن يكون  لكن �لختالف بين رد فعل �لعالم �إز�ء �لكو�رث �ل�سهيرة و�لأ

�أو�سح، فمقارنة �ل�ستجابة �لعالمية لت�سونامي �لمحيط �لهندي في عام 2004 بال�ستجابة 

للنز�ع في ت�ساد عن �لعام نف�سه، نجد �أن 500 �ألف �سخ�ص تلقو� م�ساعد�ت في �لت�سونامي، 

بمقد�ر يتر�وح حول 1241 دولر�ً لكل منهم، من �لم�ساعد�ت �لر�سمية، فيما ح�سل كل �سخ�ص 

181
أثرين �لـ 700 �ألف في ت�ساد على 23 دولر�ً. من �لمتا

و�ساع �لمحلية، و�إمكانية  وبالطبع فاإن كلفة �أي ��ستجابة �إن�سانية مالئمة تتباين بناء على �لأ

دخول �لم�ساعد�ت، و�أ�سعار �ل�سوق. لكن �لتباين �لهائل في تخ�سي�ص �لم�ساعد�ت ح�سب 

�لو�رد رد�ً على �أو�ساع �أزمات ل يمكن تف�سيره بب�ساطة على �أنه نابع من تباين كلفة 

ولوية  �لم�ساعد�ت �لمقدمة. فهناك ر�بط �أكبر بكثير بين �سهرة �لكارثة وذيوع �سيتها و�لأ

زمات، مع كمية  �ل�سيا�سية �لتي توؤدي لتقديم �لم�ساعد�ت من �لدول �لمانحة ��ستجابة لالأ

�لنقود �لمخ�س�سة.

مم �لمتحدة، وهو يرمي  خيرة ظهور تمويل م�سترك تحت مظلة �لأ عو�م �لأ لقد �سهدت �لأ

ن�ساني، وح�سب �لمنطق فاإن �لمخ�س�سات �لتي  نفاق �لإ �إلى محاولة �لم�ساو�ة بين �أوجه �لإ
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ن�سانية زمات �لإ نفاق على �لأ �لتر�جع في طلبات �لإ

زمات �لتي �سادفت �أف�سل �إنفاق وتلك �لتي �سادفت �أ�سو�أ �إنفاق ��ستجابة لتد�عياتها �لفرق بين �لأ

 OCHA FTS :لم�سدر�

ولى في هذ� �لر�سم  مم �لمتحدة. �لطلبات �لخم�سة �لأ ن�سانية في �لأ زمات �لإ نفاق على �لأ ولية لالإ هد�ف �لأ نادر�ً ما يتم �لوفاء بالأ

زمات �لو�ردة، و�لطلبات  �لبياني هي �لطلبات �لتي تلقت كل عام نحو 100 في �لمائة من �لتمويل �لذي �سعت لتحقيقه، عن �لأ

دنى هي �لتي تلقت 0 في �لمائة تقريباً. �لخم�سة �لأ
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ن�ساني. وفي �لوقت �لحالي فهذ� �لتمويل  مم �لمتحدة، تتحدد بناء على �لحتياج �لإ تقدمها �لأ

زمات CERF �لذي ي�سرف  غاثة من �لأ �لم�سترك ي�سمل �آليات منها �ل�سندوق �لمركزي لالإ

ن�ساني �لم�سترك  ن�سانية، و�سندوق �لتمويل �لإ مم �لمتحدة لتن�سيق �ل�سوؤون �لإ عليه مكتب �لأ

مم �لمتحدة. CHFs، �لذي يخ�س�ص لكل دولة في حالة طو�رئ ما ينا�سبها، وتديره قيادة �لأ

وفي جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية، ز�د �لتمويل �لم�سترك – من �لظاهر – من �لتمويل 

ن�سانية �لمزمنة �لتي تعاني من �سوء تمويل. وفي عام 2006 كان تمويل  زمة �لإ �لمتوفر لالأ

مم �لمتحدة �لم�سترك للكونغو قليالً حتى �إنه تم توجيه ما قيمته 38 مليون دولر من  �لأ

 وفي �لعام نف�سه، تلقى �سندوق 
182

زمات، ل�سد �لفجوة. غاثة من �لأ �سندوق �لمركزي لالإ

ن�ساني �لم�سترك �لخا�ص بالكونغو �لديمقر�طية نحو 90 مليون دولر�ً �إ�سهامات،  �لتمويل �لإ

�أي �أكثر بخم�سة �أ�سعاف من �لمتوقع. و�لكثير من �لمانحين، منهم بريطانيا وهولند�، ز�دت 

كثير�ً من �إ�سهامها للتمويل �لم�سترك فيما حافظت على تمويلها �لثنائي مع منظمات 

183
خرى. طر�ف �لأ �لمجتمع �لمدني و�لأ

ويجب �أن توؤدي هذه �لزيادة �لنقدية �إلى تح�سين �لجودة و�لتغطية �لخا�سة بالم�ساعد�ت 

ألت �أوك�سفام �أكثر من  ل�سالح مو�طني جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية. وفي �أو�خر 2006 �سا

ن�سانية ومنظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية وهيئات  60 �سخ�ساً من �لعاملين بالمنظمات �لإ

مم �لمتحدة ومنظمات �أخرى، عن ر�أيهم فيما �إذ� كان �لتمويل �لم�سترك قد �أدى لختالف  �لأ

ح�سا�ص بعدم وجود زيادة فعالة في ميز�نياتهم  أبدى �أغلب من تم �سوؤ�لهم �لإ  فا
184

حقيقي.

�ل�سنوية �أو في بر�مجهم. وقالو� �إنهم يكافحون من �أجل تحقيق �أي تح�سن ملمو�ص في حياة 

185
زمة. أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا �لأ

و�لمبتكر�ت من قبيل �لتمويل �لم�سترك يجب تقييمها على �أ�سا�ص �إن كانت ُتدخل تح�سينات 

نظمة �لخا�سة بالمر�قبة و�لتقييم للتمويل  زمات. و�لأ أثرين بالأ ملمو�سة على حياة �لمتا

�لم�سترك يجب �أن تكون �أكثر �سفافية وقوة بكثير، �سو�ء من �لمخ�س�سات �لمقدمة من 

مم �لمتحدة، وهذ� مع بذل جهود �لمر�قبة  �لمانحين عبر عالقات ثنائية �أو عن طريق هيئات �لأ

مم �لمتحدة على   وهيئات �لأ
186

ر�ص. و�لتقييم حتى تنفيذ بر�مج �لم�ساعد�ت ميد�نياً على �لأ

خ�ص، لديها متطلبات متابعة عامة للغاية. فال توجد �أهد�ف م�ستركة �أو موؤ�سر�ت م�ستركة  �لأ

ثر �لم�سروع �أو تقييمه.  للنجاح تم �لتفاق عليها، ول توجد عمليات قييم �إلز�مية و�ساملة لأ

جر�ء عمليات  ن�سانية لإ مم �لمتحدة لتن�سيق �ل�سوؤون �لإ وعلى �لرغم من محاولت مكتب �لأ

تقييم �أكثر حزماً من �أجل تخ�سي�ص �لتمويل بناء على �لتقييم، فهناك بيانات قاعدية قليلة 

ثر �لخا�ص بالتح�سينات �لمدخلة جر�ء �لتمويل �لم�سترك �أو غير ذلك من  ت�ساعد على قيا�ص �لأ

�سالحي. مم �لمتحدة �لإ �آليات نظام �لأ

تمويل التكيف مع التغير المناخي

ثم  ومن  للخطر.  النامية  الدول  في  الفقراء  معي�سة  و�سبل  حياة  يعر�ص  بداأ  المناخي  التغير 

المناخي  التغير  مع  التكيف  على  م�ساعدتهم  اأجل  من  الم�ساعدات  اإلى  ما�سة  حاجة  فهناك 

الذي ل مفر منه. ويمكن اأن ي�سمل هذا على �سبيل المثال تنمية المحا�سيل الخا�سة بالجفاف 

للتكيف  مطار  الأ مياه  بح�ساد  الخا�سة  بالمعدات  ومدهم  تدريبهم  اأو  للفي�سانات،  المتحملة  اأو 

مطار المتغيرة. ويمكن اأن ي�سمل هذا ال�ستثمار في بناء البنية التحتية  مع اأن�ساق ت�ساقط الأ

وتح�سينها، مثل مد طرق اأعلى وج�سور في المناطق المحتمل اأن ُت�ساب بالفي�سانات، وتعديل 

عا�سير. وخطط تقليل المخاطر الناجمة  إ�سابتها بالأ ا المباني في المناطق التي تتزايد معدلت 

اأن  مان الجتماعية، يمكن جميعاً  آليات التاأمين و�سبكات الأ عن الكوارث مجتمعية الطابع، وا

خطار المتزايدة. كثر عر�سة لل�سرر على التكيف مع الأ ت�ساعد الأ

قل على هيئة تمويل  وتقدر اأوك�سفام اأن الدول الفقيرة بحاجة اإلى 50 مليار دولر �سنوياً على الأ

مما  المزيد  وثمة  تفاديه.  يمكن  ل  الذي  المناخي  التغير  التكيف مع  بتكاليف  للوفاء  إ�سافي  ا

إليه اإذا كنا نرغب في خف�ص معدلت النبعاثات الكربونية �سريعاً. يجب اأن تكون  توجد حاجة ا

هذه النقود المذكورة بخالف ما ُيقدم من م�ساعدات تنموية خارجية، ولي�ص اأن تدخل �سمن 

مم المتحدة بـ 0.7 من اإجمالي الناتج القومي من م�ساعدات. وح�سب  المطلوب للوفاء بهدف الأ

ُملزمة بها الدول الغنية ذات معدلت النبعاثات  النقود  إن هذه  ُيلوث يمول”، فا “من  مبداأ 

إ�سهامات الدول  كثر عر�سة لل�سرر من التغير المناخي. وا كبر، على اأن ُتقدم للدول الأ الكربونية الأ

الغنية يجب من ثم اأن تكون على هيئة منح ولي�ص قرو�ص، واأن تكون مت�سقة مع م�سوؤوليتها 

اأن  اأي�ساً  التكيف يجب  الم�ساعدة. وتمويل  المناخي وقدرتها على  التغير  لكونها ت�سببت في 

يكون قاباًل للتنبوؤ به وم�ستقرًا وي�سهل الح�سول عليه.

وعلى الحكومات اأن تتفق على اإطار عمل عالمي للتكيف يفي بهذه المعايير لدى المقابلة في 

كوبنهاغن نهاية عام 2009 لالتفاق على �سفقة عالمية جديدة ب�ساأن التغير المناخي. وقد 

رباح الكافية القابلة للتنبوؤ والم�ستقرة بوا�سطة زيادة ن�سبة  اأظهرت اأوك�سفام اأنه يمكن ح�ساد الأ

كيوتو  بعد  ما  انبعاثات  مخطط  بموجب  الكربونية  لالنبعاثات  المادية  المخ�س�سات  من  قليلة 

الدولي، وبمنح الدول المتقدمة للمخ�س�سات بموجب مخطط مبادلة النبعاثات الجديد، الخا�ص 
بالطيران والنقل البحري.1

 Oxfam International (2008), ‘Turning Carbon into Gold: How the international :انظر   �
community can finance climate change adaptation without breaking the bank’, Oxford: 
Oxfam International.
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التمويل في الوقت المنا�شب

�لتمويل في �لوقت �لمنا�سب له نف�ص �أهمية مالئمة �لتمويل وحياده. ويمكن تفادي �لكثير 

رو�ح و�نهيار �سبل �لعي�ص �إذ� تم �سد �لفجوة ما بين وقوع �لكارثة  من �لخ�سائر في �لأ

ن�سانية �لفعالة. وقد �أقر �لكثير من �لمانحين بهذه �لنقطة و�أعدو�  و�لمبادرة بال�ستجابة �لإ

ن�سانية على �لهيئات و�لجهات �لمتو�جدة على  �آليات للتدخل �ل�سريع لتوزيع �لم�ساعد�ت �لإ

زمة. ر�ص حيث تقع �لأ �لأ

زمات” يمكنها من تقييم  �سا�سي لالأ وروبية “�لأ ن�سانية بالمفو�سية �لأ ومركز مكتب �ل�سوؤون �لإ

ر�ص في  زمة، وتخ�سي�ص �لنقود لها وتوزيع �لتمويل على �لهيئات �لتنفيذية على �لأ و�سع �لأ

زمة، دون �للجوء لطبقات فوق طبقات من عملية �سنع �لقر�ر. وفي  ظرف �أيام من وقوع �لأ

مم �لمتحدة، باإد�رة �ليون�سيف  جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية، عملت �آلية �لرد �ل�سريع بالأ

ن�سانية، على توفير �لتمويل و�لم�ساعد�ت للجهات  مم �لمتحدة لتن�سيق �ل�سوؤون �لإ ومكتب �لأ

مم �لمتحدة لهذه  زمة، ت�سمح �آلية �لرد �ل�سريع بالأ �لتنفيذية ب�سكل ��ستباقي. وحين تقع �لأ

�لجهات بالتدخل في ظرف �ساعات.

زمة – هي  ولى من �ل�ستجابة لالأ ليات – �لتي توفر �لتمويل في �لمرحلة �لأ لكن �لكثير من �لآ

نقاذ  مر بطيئة وبيروقر�طية بحيث ل ت�سمح بتو�سيل �لم�ساعد�ت �لمخ�س�سة لإ في و�قع �لأ

غاثة من  طار �لزمني �لمطلوب. في عام 2008 لم يكن �ل�سندوق �لمركزي لالإ رو�ح في �لإ �لأ

 
187

ن�سانية. زمات �لإ ولى من �ل�ستجابة لالأ زمات م�سدر�ً قابالً للتنبوؤ للتمويل في �لمرحلة �لأ �لأ

مم  ن�سانية �إلى هيئات بالأ مم �لمتحدة لل�سوؤون �لإ وتم توجيه هذ� �لتمويل من مكتب �لأ

مم �لمتحدة �ل�سامية ل�سوؤون �لالجئين، و�ليون�سيف، و�لبرنامج  �لمتحدة )مثل مفو�سية �لأ

مم �لمتحدة. وما �إن يتم تخ�سي�ص  �لعالمي للغذ�ء(، ثم �إلى �لمنظمات �لتنفيذية غير هيئات �لأ

مم �لمتحدة، فال توجد �أطر زمنية م�ستركة �أو �أ�ساليب م�ستركة للتمويل  �لتمويل لهيئات �لأ

على �لجهات �لتنفيذية. وفي جمهورية �لكونغو �لديمقر�طية، �أكدت �لهيئات �لتي تلقت 

أخير بمقد�ر ثالثة �إلى �ستة  ن�سانية في عام 2006 وقوع تا غاثة �لإ �أمو�ل �ل�سندوق �لمركزي لالإ

188
ولي لوجود �لحاجة و�لموعد �لفعلي لتوزيع �لتمويل. در�ك �لأ �أ�سهر بين �لإ

وروبية و�لحكومة  وبع�ص �لمانحين للم�ساعد�ت �سمن �لم�ساعد�ت �لثنائية، مثل �لمفو�سية �لأ

غاثة ��إن�سانية. وفي �لوقت نف�سه، فاإن  مريكية، �ختارو� �لبقاء خارج �ل�سندوق �لمركزي لالإ �لأ

بع�ص �لم�ساركين من �لمانحين �لثنائيين يعتقدون �أن �لتمويل �لمخ�س�ص لل�سندوق بديل 

لقدر�تهم �لخا�سة بمجال �لتدخل �ل�سريع، مما يدفعهم �إلى تقليل �لعاملين لديهم بمجال 

�لم�ساعد�ت ]في حال تقديمهم �لم�ساعد�ت لل�سندوق[.

جان بيزلي/�أوك�سفام وروبية  �سعار�ت �أوك�سفام و�للجنة �لأ

 )ECHO( ن�سانية للم�ساعد�ت �لإ

تزين �سد تم بناءه من بر�ميل في 

كامب �إيرو، بانيا، جمهورية �لكونغو 

�لديمقر�طية )2004(.
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وعود وعود.. ما الذي التزمت به جهات المنح للم�شاعدات 

زمات الطارئة ن�شانية في �شياق تمويل ال�شتجابة لالأ الإ

والممار�سات  “المبادئ  ن�سانية على  الإ الم�ساعدات  غرا�ص  لأ المنح  موؤ�س�سات  الكثير من كبرى  وقعت 

إن كل حكومة مانحة  ن�سانية”. وبالتوقيع على هذه الوثيقة، فا الف�سلى لتقديم منح الم�ساعدات الإ

وكاأنها تعد )من بين وعود اأخرى( باأن:

ن�سانية والحياد والنزاهة وال�ستقاللية. ن�سانية الخا�سة بالإ تلتزم المبادئ الإ

ن�سانية، منها حماية المدنيين وتوفير  تدعم جملة من الحتياجات الإ

غذية والمياه والنظافة ال�سحية والماأوى والخدمات ال�سحية. الأ

ن�سان. ن�ساني الدولي وقانون الالجئين وحقوق الإ احترام تنفيذ وترويج كل من القانون الإ

ال�سعي ل�سمان التمويل المرن وفي الوقت المنا�سب.

ن�ساني بناء على مبداأ وجود الحاجة. تخ�سي�ص التمويل الإ

زمات على تفادي  تعزيز قدرة الدول والمجتمعات المتاأثرة بالأ

ن�سانية. زمات الإ والتجهز وتخفيف والرد على الأ

توفير الم�ساعدات باأ�ساليب تدعم التعافي والتنمية على المدى البعيد.

مم المتحدة في القيادة والتن�سيق. دعم وتعزيز الدور المحوري �سديد الخ�سو�سية لالأ

ن�سانية غاثة الإ �سا�سية في تنفيذ اأعمال الإ ن�سانية الأ التاأكيد على و�سعية المنظمات الإ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

ن�شانية الجيدة المنح الإ

من غير �لمرجح �أن تقوم �لحكومات �لمانحة بتح�سين ممار�ساتها �لخا�سة بالتمويل �إذ� هي 

لم تخ�سع لمزيد من �لم�ساءلة: بالن�سبة لبع�سها �لبع�ص، وبالن�سبة للحكومات �لمتلقية 

�سافة �إلى   وتوجد نحو 35 دولة مانحة )بالإ
189

للم�ساعد�ت وبالن�سبة للجماهير �لتابعة لها.

ن�ساني �لجيد، �لتي ُتلزمها بـ 23 مبد�أ.  وروبية( وقعت على مبادرة �لتمويل �لإ �لمفو�سية �لأ

وهذه �لمبادئ ت�سمل: �لتمويل بناء على �لحاجة ولي�ص �لم�سلحة �ل�سيا�سية، و�لعمل على 

ن�ساني �لدولي  ن�سانية، و�حتر�م تنفيذ �لقانون �لإ تح�سين تقييم و�إد�رة جودة �لبر�مج �لإ

190
ن�سان. و�لترويج له، وقانون �لالجئين وحقوق �لإ

ن�ساني �لجيد فر�سة جيدة لتح�سين جودة ممار�سات �لتمويل و�لم�ساعد�ت  ومبادرة �لتمويل �لإ

�سخا�ص  ن�سانية. لكن كان يمكن جعلها �أو�سع بكثير و�أن ت�سمل �أ�س�ص �أكثر ل�سالح �لأ �لإ

ن�ساني  زمات. على �سبيل �لمثال كان يمكن �عتبار مبادئ مبادرة �لتمويل �لإ أثرين بالأ �لمتا

ع�ساء، �لعمل على وقف تدخل  �لجيد �لتز�ماً بالن�سمام �إلى �لعمل، بين �لدول �لمانحة �لأ

191
خرى �سد توزيع �لم�ساعد�ت على �ل�سكان �لمدنيين. �لحكومات �لأ

ن�ساني �لجيد في �لوفاء بوعودها. فمن بين �لمبادئ �لـ 23  كما �أخفقت مبادرة �لتمويل �لإ

د�ء ولم يتفقو� على موؤ�سر�ت  �لمذكورة، �تفق �لمانحون في �لمبادرة على 17 موؤ�سر لالأ

ملمو�سة �أو تعهدو� باإدخال تغيير�ت موؤ�س�سية و�قعية. وجميع �لموؤ�سر�ت – عد� و�حد – تركز 

على كيفية تدفق �لتمويل، من �آليات �لتمويل �إلى �لهيئات و�لدول �لمتلقية للتمويل، ولي�ص 

�سخا�ص �لمت�سررين.  ثر �لفعلي على �سيا�سات �لمانح و�لم�ساعد�ت على حياة �لأ على �لأ

وظهرت عدة محاولت ممتازة لتح�سين موؤ�سر�ت �لمبادرة، وكذلك مبادرة م�ستقلة منف�سلة، 

ن�سانية”، لمر�قبة �أد�ء �لمانحين بناء على مبادئ مبادرة �لتمويل  “موؤ�سر �ل�ستجابة �لإ
كثر �سمولً  هد�ف �لأ  �إل �أن مبادرة �لتمويل �لجيد ذ�تها تحتاج لجملة من �لأ

192
ن�ساني �لجيد. �لإ

193
أمول. وو�قعية لكي تحقق هدفها �لما

قر�ر بقدرة �لمبادرة على تحميل  ن�سانية �لدولية في �لإ غلب ف�سلت �لمنظمات �لإ وفي �لأ

�لحكومات �لمانحة �لم�سوؤولية عن �لتعهد�ت �لتي قطعتها.

وما ز�لت �لمبادرة بمثابة ناٍد للمانحين �لغربيي. ويجب تو�سيع مجال �لمبادرة وع�سويتها 

بحيث ت�سمل �لمانحين من غير �أع�ساء منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، و�أن ُت�سركهم 

في ق�سايا مثل �لحياد و�لمخ�س�سات بناء على �لحاجة و�لقابلية للتنبوؤ و�لمرونة في 

�لتمويل. وب�سكل �أكثر عمومية، فالقليل للغاية من �لمانحين من غير �أع�ساء منظمة �لتعاون 

ن�ساني )مثل جماعة منا�سرة �لمانحين  �لقت�سادي �ساركو� في �لمحافل �لدولية للتمويل �لإ

ن�سانية(. ويرجع هذ� ل�سعف �لجهود �لمبذولة من  مم �لمتحدة لل�سوؤون �لإ �لتابعة لمكتب �لأ

زمات من �لمانحين من  غاثة من �لأ �سهامات “غير �لر�سمية” �لكثيرة لجهود �لإ �لجانبين. فالإ

ن�سانية �أو  غلب، �أو �لمنظمات �لإ مم �لمتحدة في �لأ غير لجنة �لم�ساعد�ت �لتنموية ل تقر بها �لأ

�لمانحين �لغربيين.
www.goodhumanitariandonorship.org :لم�سدر�
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ن�شانية غاثة الإ زيادة القدرات الخا�شة بالإ

ن�سانيين  �لتوجه نحو معالجة طلبات �لكو�رث �لمحلية يتطلب عدد�ً �أكبر بكثير من �لفاعلين �لإ

خيرة �سهدت �نت�سار�ً في �لمانحين  على �لم�ستوى �لمحلي. ومن ح�سن �لطالع �أن �ل�سنو�ت �لأ

ن�سانية على �لم�ستويين �لمحلي  من غير �لدول �لم�ساركين في تو�سيل �لم�ساعد�ت �لإ

حز�ب �ل�سيا�سية، و�لمجتمع �لمدني، و�لجماعات  فر�د، و�لأ و�لدولي، مثل �ل�سركات �لخا�سة و�لأ

�لدينية.

غاثة �لطبية �لماليزية على �سبيل �لمثال، و�حدة من عدة فاعلين جدد. وتم  جمعية �لإ

ن  أ�سي�سها في عام 1999 للرد �لمبا�سر على �أزمة كو�سوفو، و�سرعان ما كبرت وتمثل �لآ تا

زمات عبر �أ�سيا و�أفريقيا. ومنظمة “رحمة” وقعت على مدونة �ل�سلوكيات  نف�سها في �لأ

حمر ومنظمات �لمجتمع �لمدني �لم�ساركة في  حمر و�لهالل �لأ �لخا�سة بحركة �ل�سليب �لأ

ن�سانية، وكذلك هي ع�سوة في �سر�كة  غاثة من �لكو�رث و�لمبادئ �ل�ساملة للم�ساعد�ت �لإ �لإ

194
ن�سانية. �لم�ساءلة �لإ

وفيما قد تبدو موؤ�س�سة “رحمة” �لماليزية مثل �لعديد من نظير�تها من موؤ�س�سات �لغرب، 

فاإن منظمات �أخرى تنحت لنف�سها �سورتها �لمميزة و�لم�ستقلة. وعبر بحر �ل�سين �لجنوبي 

وفي تايو�ن، يوجد مقر منظمة بوذية خيرية هي موؤ�س�سة ت�سو �سي، �لتي تبلغ عو�ئدها نحو 

و�ساع طو�رئ  300 مليون دولر ولها 10 مليون موؤيد حول �لعالم. و�لموؤ�س�سة ��ستجابت لأ

ل ح�سر لها في �لمنطقة. وفيما �ن�سغلت �لكثير من �لمنظمات غير �لحكومية �لغربية في 

�لمفاو�سات على �لعمل في بورما/ميانمار �إثر �إع�سار نرج�ص، كانت موؤ�س�سة ت�سو �سي �إحدى 

ر�ص. �أولى �لمنظمات �لتي قدمت �لم�ساعد�ت على �لأ

 على �سبيل �لمثال، وفرت 
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و�لكثير من �لمنظمات �لمحلية غير حزبية. لجان �لزكاة 

�لم�ساعد�ت �لغذ�ئية و�لطبية و�لنقود للكثير ممن يعي�سون في �لر��سي �لفل�سطينية 

�لمحتلة في �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة. و�أثناء �لنتفا�سة �لثانية، �أفاد مكتب تن�سيق �ل�سوؤون 

أن �أكبر �أربع لجان زكاة وحدها وفرت �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية لنحو 145450 �أ�سرة،  ن�سانية با �لإ

ونرو�. ولجان �لزكاة  ر��سي �لفل�سطينية �لمحتلة بعد �لأ مما جعلها �أكبر متبرع بالطعام في �لأ

ل تميز على �أ�سا�ص من �لدين �أو �لقناعات �ل�سيا�سية. ورغم �أن �إ�سر�ئيل جرمتها لكونها 

على �سلة وثيقة بحما�ص، فاإن �لفل�سطينيين ل يرون لجان �لزكاة – و�لكثير منها ت�سبق في 
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حز�ب �ل�سيا�سية. أحد �لأ أ�سي�سها �لحركات �لقومية �لمعا�سرة – على �أن لها �أي �سلة با تا

خرين، يقدمون �لم�ساعد�ت لجماعة بعينها، بناء  �إل �أن �لكثير من �لمانحين من غير �لدول �لآ

ثنية �أو �لنتماء �ل�سيا�سي. ويمكن �أن يعك�ص هذ� بب�ساطة تما�سك و�ن�سجام  على �لدين �أو �لإ

�لمجتمع �لذي تعمل فيه �لمنظمة، لكن في بع�ص �لحالت تتعمد �لجماعات من غير �لدول 

ن�سانية. �للتز�م بخط حزبي في تو�سيلها �لم�ساعد�ت �لإ

أن �لحاجة للحياد.  �إل �أن �لحل ل يكمن بب�ساطة في تلقين �لمنظمات غير �لغربية ب�سا

موؤ�س�سة ت�سو �سي �لبوذية �لتايو�نية في ماليزيا �لمتطوعون من موؤ�س�سة ت�سو �سي 

�لبوذية �لتايو�نية يوزعون �لطعام 

على �سحايا �إع�سار نرج�ص في بورما/

ميانمار )2008(.
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ن�سانية �إذ� هي  ن�سانية �لدولية لن تتمكن من مو�كبة �لزيادة في �لحتياجات �لإ فالمنظمات �لإ

غاثة. ونظر�ً  لم تتو��سل مع مختلف منظمات �لم�ساعد�ت �لتي تقدم بالفعل جزء�ً كبير�ً من �لإ

ن�سانية �لدولية تهيمن عليه �لمنظمات �لغربية؛ فثمة خطر في �أن  ن قطاع �لمنظمات �لإ لأ

ن�سانية مثل �لحياد بالن�سبة لمعايير �لجودة، قد ُيرى على �أنه  �لترويج لـ “عالمية” �لمبادئ �لإ

فر�ص لمبادئ ومعايير غربية على فاعلين غير غربيين. و�لمطلوب من �لهيئات �لغربية وغير 

�لغربية �أن تتعاون على خلق مبادئ �إن�سانية عالمية حقيقية، بناء على �لمبادئ �لتقليدية 

ن�سانية، بطريقة تتكيف مع كل �لثقافات و�لتوجهات �لدينية. �لخا�سة بالحياد و�لإ

�سالمية و�لمنظمات غير �لحكومية  قر�ر بالتحديات �لخا�سة بالمنظمات �لإ مثالً، فيما يخ�ص �لإ

غاثة  �سالمي، �أعدت ثالث منظمات غير حكومية بريطانية )�لإ �لتي تعمل في �لعالم �لإ

 وهذه �لمنظمة 
197

حمر �لبريطاني و�أوك�سفام( محفل �إن�ساني م�سترك. �سالمية و�ل�سليب �لأ �لإ

�سالمية على  ن�سانية من �لدول �لإ �لم�ستركة مخ�س�سة لرعاية �لتعاون مع �لمنظمات �لخيرية �لإ

خر.  طر�ف على �لجانب �لآ ن�سانية و�لخيرية من �لغرب و�لنظام متعدد �لأ جانب، و�لمنظمات �لإ

وتوفر خدمات �لتدريب للمنظمات في �ل�سمال و�لجنوب �لعالميين، وتي�سر �ل�سر�كة وتروج 

للبيئة �لقانونية �لمنظمة بالن�سبة للمنظمات غير �لحكومية �لتي ت�ستند في مرجعيتها �إلى 

�سالمي. �لدين وغيرها من �لمنظمات في �لعالم �لإ

القطاع الخا�ص

ن�ساني يعتمد على �لقطاع �لخا�ص �إلى حد ما، �سو�ء فيما يتعلق  لطالما كان �لعمل �لإ

ن�سانية  أ بين �لمنظمات �لإ بالمعد�ت �أو �لتمويل. وبالفعل فاإن �أنو�ع �لعالقات �لتي قد تن�سا

و�لقطاع �لخا�ص كثيرة لدرجة ي�سعب معها �لو�سول لتعميمات و��سحة. بُمالك �لمحال 

عمال في بورما/ميانمار تفاعلو� ب�سكل تلقائي �إز�ء �إع�سار نرج�ص  فر�د ورجال �لأ �لتجارية من �لأ

أرقام تعدت �لماليين  ب�سكل يمكن �عتباره مو�ز لما ورد من م�ساعد�ت على مد�ر �سنو�ت وبا

بالتعاون بين برنامج �لغذ�ء �لعالمي و�سركة �لبريد �لعالمية “تي �إن تي”.

ن�سطة �لخيرية و�لتجارية.  و�سح ربما ل تتعلق بالمعدل �أو �لم�ستوى، بل بالأ نقطة �لفارق �لأ

ن�سانية  زمات �لإ من حيث �لمنظور �لخيري، فقد ز�دت كثير�ً �إ�سهامات �لقطاع �لخا�ص لالأ

�أثناء �ل�سنو�ت �لع�سر من عام 1995 �إلى 2005. وفي عام 2000 تقدمت �ل�سركات 

ن�ساني. وبحلول عام 2005  �لخا�سة مجتمعة بنحو 13.3 في �لمائة من �إجمالي �لتمويل �لإ

�أ�سبح �لن�سيب 24.4 في �لمائة، رغم �أن �أغلب �لزيادة يمكن �أن ُتعزى لت�سونامي �لمحيط 
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�لهندي.

ن�سانية، فالكثير من �ل�سركات تريد �لنخر�ط  زمات �لإ �سافة �إلى �لتمويل �لمبا�سر لالأ وبالإ

ن�سانية، و�أن تتبرع  مد مع �لمنظمات �لإ ب�سكل �أكثر مبا�سرة بخبر�تها عبر �ل�سر�كات طويلة �لأ

بال�سلع و�لخدمات على هذ� �لخط. وبالن�سبة لل�سركات، فاإن مز�يا �ل�سر�كة قد ت�سمل تح�سين 

 ولعل �أكبر مزية هي �ل�سورة 
199

�ل�سورة ورفع معنويات �لموظفين وم�ساركة �لمعلومات.

مر فاإن �لنخر�ط في مبادر�ت �لم�سوؤولية �لجتماعية لل�سركات  يجابية. وفي و�قع �لأ �لعامة �لإ

بانار��ص خان/�أ ف ب/غيتي �إيماجز ن�سطاء من حزب �سيا�سي �إ�سالمي 

أوى على  يوزعون �لطعام و�لدو�ء و�لما

�سحايا زلز�ل جنوب غرب باك�ستان 

.)2008(
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ن�سانية قد تكون بب�ساطة و�سيلة لدخول �أ�سو�ق جديدة �أو للو�سول  �لتي ت�سمل �لم�ساعد�ت �لإ

 وخ�سية �ل�سركات �لخا�سة �ل�ستفادة من �أن�سطة �إن�سانية هو مو�سوع مثير 
200

�إلى عمالء جدد.

لالنفعال و�لقلق، وقد �أدى �إلى �رتفاع �أ�سو�ت �لمعار�سين و�لموؤيدين على حد �سو�ء. �إل �أن 

ن�سانية، �إذ قد  جل مع �لقطاع �لخا�ص قد تكون كبيرة للمنظمات �لإ مز�يا �ل�سر�كة طويلة �لأ

تجلب �إليها �لمزيد من �لمو�رد و�لمهار�ت وممار�سات و�أبعاد جديدة للعمل. وبع�ص �لفاعلين 

دو�ر في �أو�ساع �لطارئ، و�أن  في �لقطاع �لخا�ص ُيظهرون رغبة متز�يدة في تجاوز هذه �لأ

 و�لنخر�ط �لمبا�سر من قبل �لقطاع �لخا�ص قد 
201

ي�سبحو� هم �أنف�سهم فاعلين �إن�سانيين.

يزيل �ل�سمانات �لتي تنطبق لدى دعمه )�لقطاع �لخا�ص( ب�سكل غير مبا�سر للمنظمات 

ن�سانية، �أو لدى �لعمل بال�سر�كة معها. و�لفاعلين من �لقطاع �لخا�ص يرمون �إلى تح�سين  �لإ

�لم�ساعد�ت في �لمناطق �لقابلة للدخول �أو �لت�سويق فيها ولدو�فع ربحية ودو�فع خا�سة 

ن�ساني  بال�سورة �لعامة، ولي�ص بناء على �لحتياجات. وقد ظهر من �أمثلة ونماذج �لعمل �لإ

للقطاع �لخا�ص على �لم�ستويات �لمحلية و�لوطنية و�لدولية غياب �لفهم �أو �لهتمام لمبادئ 
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ن�ساني. ومعايير �لعمل �لإ

ن�سانية يبقى مقت�سر�ً للغاية وُيركز  ن�سطة �لإ مر فهذ� �لنخر�ط �لمبا�سر في �لأ وفي و�قع �لأ

عمار على نطاق مو�سع وعلى م�سروعات �لتنمية. لكن حين يحاول �لفاعلين  عامة على �إعادة �لإ

همية بمكان �أن ي�ساركو� بخدماتهم  من �لقطاع �لخا�ص �لتدخل في �أو�ساع �لكو�رث، فمن �لأ

ن�ساني، ل �سيما مبد�أ  �لتي تبقيهم على م�ستوى مقبول بالن�سبة لمبادئ ومعايير �لعمل �لإ

�لحياد. و�سو�ء كانت هذه �لمبادئ مت�سقة مع �لد�فع �لخا�ص بالربح �أم ل، فهذ� ما لم ُيختبر 

بعد ويمكن معرفته لحقاً.

تي �إن تي/�لبرنامج �لعالمي للغذ�ء منذ عام 2002 و�سركة تي �إن تي 

نا�سطة مع �لبرنامج �لعالمي للغذ�ء. 

ن، ��ستثمرت تي �إن تي 138  وحتى �لآ

مليوناً في �سر�كة مع �لبرنامج �لعالمي 

زمات وتوفير  للغذ�ء في �أو�ساع �لأ

�لدعم للتدريب.
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اإطار عمل اإن�شاني جديد

�سخا�ص �لمعر�سين لل�سرر على �لنحو �لمنا�سب من �لم�ستقبل غير �لقابل  �إذ� �أردنا حماية �لأ

ن�سانية بمو�رد �إ�سافية، و�أن ُت�ساف �إليها جملة من  للتنبوؤ، فيجب �أن ُتزود �لم�ساعد�ت �لإ

�سافية، ح�سب �لمذكور �أعاله. �لقدر�ت �لإ

ن�سانية من �لدول  وكل جهد مبذول يجب �أن يعمل على تي�سير وت�سجيع تدفق �لم�ساعد�ت �لإ

قر�ر  �لمانحة من غير �أع�ساء منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية. وعلى جميع �لفاعلين �لإ

ن�سانية.  غاثة �لإ أهمية دور �لمنظمات من �لجنوب �لعالمي في توفير �لم�ساعد�ت �لخا�سة بالإ با

ن�ساني يجب �أن يظل في �سميم كل مو�قف  وفي �لوقت نف�سه، فمبد�أ �لحياد في �لعمل �لإ

�سا�سيين – من �لغرب وغيره – �أن يعملو�  ن�سانيين �لأ ن�سانيين. وعلى �لفاعلين �لإ �لفاعلين �لإ

ن�ساني �لعالمي. غاثة من �أجل �لو�سول لاللتز�م بمبادئ ومعايير �لعمل �لإ مع موفرين جدد لالإ

ن�سانية نف�سها تتخذ قر�ر�ت بر�جماتية لكي تتعاون مع �لمنظمات �لتي  وقد تجد �لمنظمات �لإ

توفر �لم�ساعد�ت لجماعات بعينها، �سو�ء بناء على �لدين �أو �لنتماء �ل�سيا�سي �أو �لعرقي. �إل 

�أن على �لمنظمات �أن تتجهز لنتقاد مثل هذه �لموؤ�س�سات حين تقو�ص هذه �لممار�سات من 

من بالن�سبة لغير �لم�ستفيدين. �لحق في �لحياة و�لأ

رو�ح في  وهكذ� فقد ر�أينا �أن في �لعالم ما يكفي من مهار�ت ومعرفة وخبر�ت لحماية �لأ

زمات. كما �أن لدينا ما يكفي من مو�رد مالية وموؤ�س�سية للوفاء بتحدي �لحتياجات  �لأ

ن�سانية في �لقرن �لحادي و�لع�سرين. وفي �لف�سل �لتالي �سوف نربط بين هذه �لعنا�سر  �لإ

وننظر �إلى �لحتياجات �لعملية �لملمو�سة �لتي يجب �لوفاء بها.

مم �لمتحدة �إ�سكندر ديبيبي/�لأ من ي�سوتون على  �أع�ساء مجل�ص �لأ

مر�جعة �لو�سع في بورما/ميانمار، 

مم �لمتحدة في نيويورك  مقر �لأ

.)2007(
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اأولويات منظمات المجتمع المدني المحلية

في �أغ�سط�ص/�آب 2008 تعر�ص للت�سريد ما يربو على �لمائة وثالثين �ألفاً في جورجيا، 

في وحول �لمناطق �لمتناز عليها جنوب �أو�سيتيا و�أبخازيا. وبالن�سبة للكثير من �لمدنيين 

زمة، فلم يكن من �لو��سح وقتها �لم�ساعد�ت �لتي �ست�سلهم �أو ممن. وكانت  أثرين بالأ �لمتا

جمعية �لمحامين �ل�سبان �لجورجيين هي و�حدة من قلة من منظمات �لمجتمع �لمدني 

مم �لمتحدة �لجماعية �لمعنية بحماية �لمدنيين. �لم�ساركة في �جتماعات �لأ

إننا نتعاون مع  ال يعرف �لكثير من �لم�سردين كيف ُي�سجلون، وال هم يعرفون حقوقهم. �

�ل�سلطات �لوكنية في عملية ت�سجيل كل �لم�سردين د�خليًا... و�سوف نعر�ض م�ساعدة قانونية 

ثرين. �سخا�ض �لمتاأ وتمثيل قانوني للأ

203
بي�ساريون بوك�سا�سفيلي )جمعية �لمحامين �ل�سبان �لجورجيين(

وفي �ستى �أرجاء �لعالم، يمكن لمنظمات مجتمع مدني محلية، مثل جمعية �لمحامين �ل�سبان، 

زمات  أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا وجماعات دينية وغيرها، �أن تلعب دور �لو�سيط بين �لأ

زمات ومر�قبة �لرد  أثرين بالأ عالم �لمحلي و�لدولي �إخبار وتحريك �لمتا وحكوماتهم. ويمكن لالإ

ن�سانية �لمنقذة للحياة  �لحكومي �إز�ءها. لكن تمكين �لمو�طنين من �لمطالبة بالم�ساعد�ت �لإ

�أمر يعتمد على قدرة منظمات �لمجتمع �لمدني على فعل هذ�. وفي حدود �لقيود �لتي قد 

توجد في �لبلد�ن �ل�سلطوية �أو �لتي تمزقها �لحروب، فاإن منظمات �لمجتمع �لمدني عليها:

مكان ويثقون في �ل�سغط على   �سمان �أنها ومعها من تمثلهم يعرفون قدر �لإ

زمات. أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا �لدولة و�لحكومة �لمحلية من �أجل حقوق �لأ

 
204

�سا�سية للقانون �لدولي دو�ت �لأ  يعرفون �أنف�سهم على �لأ

و�لوطني فيما يخ�ص �لحق في �لحياة.

زمات.  يعززون من قدرتهم على �لرد في �أو�ساع �لأ

اأولويات خا�شة بالحكومات الوطنية

�أغلب �لدول تتبع نقطة على طيف بين نقطتين على طرفي نقي�ص، من �لرد بفعالية 

زمات. وينبغي على  و�لتحرك ب�سكل �سقيم �إز�ء �لمو�طنين �لمعر�سين لالأ�سر�ر جر�ء �لأ

�لحكومات �أن تعامل مو�طنيها لي�ص ب�سفتهم متلقين �سلبيين ل�سبل �لرفاهية، بل ب�سفتهم 

زمات وفي جهود تقليل عر�ستهم  ن�سانية في �لأ م�ساركين ن�سطين في توفير �لم�ساعدة �لإ

زمات �لم�ستقبلية. لل�سرر في �لأ

¯

¯

¯

7

بناء م�شتقبل اأكثر اأمنًا

�سخا�ص �لذين قد يموتون �أو ي�سبحون فقر�ء  ن �أن يقلل من عدد �لأ ينبغي على �لعالم �لآ

زمات �لتي �ستن�سب في �لعقود �لقليلة �لقادمة. و�سو�ء �ختار �لعالم فعل  معدمين جر�ء �لأ

ر�دة �ل�سيا�سية للدول. ويعتمد هذ� بدوره على �لمو�طنين  هذ� �أم ل، فهذ� يتوقف على �لإ

أمين �لحياة، و�أن ي�سبق هذ� �لمطلب كافة  أثرين �لذي يطالبون بحقوقهم �لخا�سة بتا �لمتا

ن تمنح  خرى، وعلى �لنا�ص في �لدول �لغنية �أن ي�سغطو� على حكوماتهم �أولً، لأ �لعتبار�ت �لأ

كثر فعالية و�سخاًء، وثانياً، �أن تمول �لتكيف بناء على �لم�سوؤولية �لتاريخية عن  �لتبرعات �لأ

�لنبعاثات �لكربونية وقدرة �لدول على �لدفع.

وثمة �إ�سالحات �أ�سا�سية مطلوبة في �لمجالت �لثالثة �لتالية:

)1( �لتكري�ص لم�سوؤولية �لدولة عن �لوفاء بالحق في �لحياة،  وتمكين 

�سخا�ص �لمعر�سين لل�سرر �أن يطالبو� بهذ� �لحق. �لأ

)2( تقليل ن�سبة �لعر�سة لل�سرر وتخفيف �لتهديد�ت على �لمدى �لطويل.

)3( تمويل وتح�سين �لم�ساعد�ت �لدولية بزيادة تنوع �لمانحين و�لمنظمات �لدولية.

ولويات فيما يلي. و�سوف نتعر�ص لكل من هذه �لأ

�شخا�ص  وتمكين الأ بناء م�شوؤولية الدولة – 
المعر�شين لل�شرر

ن�سانية �لعالمية يجب �أن تكون دعم �لدول كي ت�سون  �سا�سية للجهود �لإ نقطة �لتركيز �لأ

زمات �لمحلية ي�ستدعي تركيز�ً  �لحق في �لحياة لمو�طنيها. وزيادة �لتهديد �لمنبعث عن �لأ

�أكبر بكثير على �لم�ساءلة �لمحلية و�لرد �لمحلي �أي�ساً. ويجب �إيالء �نتباه �أكبر بكثير لكافة 

طر�ف كي تعزز من كل من م�سوؤولية �لدول عن تقليل �لعر�سة لل�سرر على �لمدى �لبعيد  �لأ

ن�ساني، وتوفير �لم�ساعد�ت �لفورية، وقدرة �لمو�طنين على �لمطالبة  من �لإ بو��سطة بناء �لأ

بقوة وفعالية من حكوماتهم �أن تفعل هذ�. وفي حالت كثيرة، يتطلب هذ� نقلة بعيد�ً عن 

مم  طر�ف �لثالثة، مثل منظمات �لمجتمع �لمدني و�لأ بوؤرة �لتركيز تاريخياً على و�جب وحق �لأ

�لمتحدة، في توفير �لم�ساعد�ت.

-

-

-
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ع�ساء. وعليها، لدى �ل�سرورة، �أن تعزز من �لتفاقات  �إجر�ء�ت تقليل �ل�سرر في �لدول �لأ

قليمية و�لقدرة على �لتحرك في هذ� �ل�سدد. �لإ

ن�ساني  مم �لمتحدة نف�سها �أمامها �لكثير للغاية لتبذله، من �أجل تح�سين �أد�ء �لتن�سيق �لإ �لأ

جل ت�سجيع �لحكومات على  لديها في �أزمات عديدة، و�لقوة في و�ساطتها ودبلوما�سيتها لأ

�حتر�م حقوق �لمو�طنين.

ن�سانية بال �إعاقة  من للمطالبة بالحق في �إتاحة �لم�ساعد�ت �لإ وينبغي �أن يتجهز مجل�ص �لأ

بو��سطة منظمات �إن�سانية محايدة، حيث ل يمكن للدول �أو تكون غير م�ستعدة للم�ساعدة 

من �أن يتجهز تماماً للعمل ب�سكل  بما يكفي وحماية �لمو�طنين �لتابعين لها. وعلى مجل�ص �لأ

متز�من وفعال لفر�ص �ل�سغوط �لدبلوما�سية على �لدول )و�لفاعلين من غير �لدول( 

�لتي تخفق في �سيانة حياة �لمو�طنين. وينبغي �أن تكون م�ستعدة، كمالذ �أخير، �إلى فر�ص 

عقوبات م�ستهدفة على �لدول �لتي ل تمار�ص �سيادتها ب�سكل م�سوؤول، مما يوؤدي �إلى تعمد 

قتل �لمدنيين، �سو�ء بالتجاهل �أو بو��سطة �أعمال متعمدة.

وبفعل هذ�، فاإنها بالطبع يجب �أن تعثر على �أكثر �لحلول بر�جماتية �لتي توفر �أف�سل 

أثرين، وعدم �لنخر�ط في �إد�نة غير مثمرة  �ل�سمانات للحق في �لحياة بالن�سبة لل�سكان �لمتا

أن تهديد �لعقوبات، ل �سيما ��ستخد�م  لمو�طن ف�سل �لحكومات �لوطنية. ويج-ب �أن تقر با

�لقوة �لع�سكرية، قد ل يكون �أف�سل �سبيل للتحرك قدماً. وبالفعل فاإن ��ستخد�م �لقو�ت 

أتي بفائدة. وفي مايو/ جنبية �لع�سكرية لتوفير �لم�ساعد�ت في هذه �لظروف نادر�ً ما يا �لأ

�أيار 2008، ثبت �أن �لرهان على »م�سوؤولية �لحماية« غير مفيد �إثر �إع�سار نرج�ص، �لذي دمر 

جزء�ً من بورما/ميانمار. ومنهج �آ�سيان �لبر�جماتي تماماً، برفقة دبلوما�سيات دولية �أخرى، 

�نتهى بالو�سول �إلى نتيجة �أكثر �إيجابية – و�إن كانت بعيدة عن �لمثالية – بالن�سبة لل�سكان 

�لمت�سررين في دلتا �إر�و�دي.

مم �لمتحدة �أن: على �لأ

 تروج �أكثر بكثير في �لدول كي تكفل �لحكومات �لوطنية �لحق 

زمات. من على �لمو�طنين في �أو�ساع �لأ في �لحياة و�لأ

أثرين بالم�ساعدة من حكوماتهم، وفتح �آليات  �سخا�ص �لمتا  دعم طلبات �لأ

خفاق  ليات �لفعالة من �أجل �لك�سف عن مو�طن �لإ للتن�سيق معهم وبناء �لآ

ن�سانيين و�لح�سول على �لنت�ساف. �ساء�ت من قبل كافة �لفعالين �لإ و�لإ

 ت�سجيع �لحكومات �لوطنية على �أن تتولى دور�ً �أكبر بكثير 

ن�سانية. في �آليات تن�سيق �لم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية، بالحفاظ على �لف�سل �لو��سح بين   �سمان �لحياد �لمثبت بالدليل للم�ساعد�ت �لإ

مم �لمتحدة �لمتكاملة. ن�سانية و�ل�سيا�سية/�لع�سكرية، بما في ذلك بعثات �لأ هد�ف �لإ �لأ

¯

¯

¯

¯

على �لحكومات �لوطنية �أن:  

زمات و�لقدرة على �لرد، بما في ذلك عبر:  تتخذ �إجر�ء�ت عملية لبناء �لجاهزية �لفعالة لالأ

زمات، و�لتعاون   تعزيز �لقدرة �لمدنية �لمحلية و�لوطنية على �لرد على �لأ

حمر د�خلياً. حمر/�لهالل �لأ مع �لهيئات �لمحلية مثل �ل�سليب �لأ

 ت�سكيل وحد�ت عاملة وجيدة �لتمويل مخت�سة باإد�رة �لكو�رث. ويجب �أن 

تكون لديها خطط بديلة، وكذلك نظم �إنذ�ر مبكر، و�ت�سالت فعالة، و�آليات 

قليمي و�لمحلي. تحريك مجتمعي ُمطبقة على �لم�ستويات �لوطني و�لإ

زمات، و�أنه، فيما   يجب �سمان �أن خطوط �لم�سوؤولية و��سحة فيما يخ�ص �أو�ساع �لأ

يخ�ص �لوز�ر�ت �لحكومية و�لهيئات �لع�سكرية، يجب تن�سيق �أن�سطتهم بفعالية.

 تطبيق ت�سريع فعال يوجب �لمحا�سبة ومرجعيته �لحفاظ على �لحقوق، 

�سارة �إلى جملة من  زمات �لوطنية، و�لإ لكفالة �لحق في �لحياة �أوقات �لأ

ن�سانية. أن �لم�ساعد�ت �لإ �ل�سكوك في �لقانون �لدولي و�لعرفي ب�سا

 �تخاذ خطو�ت فعالة وملمو�سة لتقليل �لعر�سة لل�سرر على �لمدى �لبعيد، بما في ذلك 

�لت�سدي للمخاطر �لبيئية و�ل�ستثمار في �سبل �لعي�ص �لم�ستد�مة )�نظر �أدناه(.

 �ل�سماح بم�ساحة للطلبات و�ل�سكايات �لمت�سلة بالم�ساعدة و�ل�ستجابة لها، ل�سالح 

جلهم. زمات ومنظمات �لمجتمع �لمدني �لتي تمثلهم �أو تعمل لأ أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا �لأ

ن�سانية – �أعلى �أولوية في كل خطة   منح حماية �لمدنيين – مثل �أحكام �لم�ساعد�ت �لإ

حرب �أو خطة لمكافحة �لمتمردين. ولمزيد من �لتفا�سيل عن �لتو�سيات �لتف�سيلية 

205
�لخا�سة بحماية �لمدنيين، �نظر تقرير �أوك�سفام “من �أجل غد �أكثر �أمناً”.

اأولويات العمل الجماعي

طر�ف – عليها �أي�ساً  طر�ف وعبر �لمنظمات متعددة �لأ �إن �لحكومات – في تحركها �لثنائي �لأ

من، بو��سطة بذل  خرى في كفالة �لحق في �لحياة و�لأ و�جب هام وو��سح هو دعم �لدول �لأ

�ل�سغوط �لدبلوما�سية، وكذلك توفير �لم�ساعد�ت �لمالية و�لتقنية.

و�لعالقات �لثنائية، مثل �لقائمة بين �لحكومات �لمانحة و�لم�ستقبلة للم�ساعد�ت – و�لعمل 

قليمية، مثل  مم �لمتحدة، هامة للغاية في هذ� �لخ�سو�ص. �إل �أن �لهيئات �لإ من خالل �لأ

همية. فهذه  �سيان، و�سادك، �سوف تلعب دور�ً متز�يد �لأ فريقي، و�تحاد �لآ �لتحاد �لأ

مم  �لمنظمات يمكن في حالت عديدة �أن تكون �أف�سل مركز�ً من �لحكومات �لمانحة �أو �لأ

قليمية و�لرد عليها ودعم حقوق �لمو�طنين  �لمتحدة، وهذ� فيما يخ�ص فهم �لتحديات �لإ

قليمية. �إل �أنه في �لوقت �لحالي ل تطبق منظمات �إقليمية  ع�ساء بالكيانات �لإ في �لدول �لأ

ن�ساني �أو فر�ص  كثيرة �سيا�سة موثوقة �أو هي لديها قدرة عملياتية على دعم �لرد �لإ

¯
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 باإنفاق 10 في �لمائة من �لميز�نيات �لوطنية على 
206

�لزر�عية �ل�ساملة �لتابع للنيباد

تنمية �لقطاع �لزر�عي. وينبغي عليها �ل�ستثمار في �لخدمات �لعامة )ل �سيما توفير �لمياه 

و�لتعقيم �ل�سحي و�لرعاية �ل�سحية( و�لبنية �لتحتية بحيث تقل �لمخاطر على �ل�سحة �لعامة.

 بذل كل مجهود ممكن من �أجل تفعيل �للتز�مات �لمتعهد بها بموجب �إ�ستر�تيجية 

خ�ص، يجب تبني �سيا�سة تقليل  هيوجو �لدولية لتقليل مخاطر �لكو�رث. وعلى �لأ

أن ت�سبح �أكثر قدرة على مقاومة �لتهديد�ت،  مخاطر للكو�رث، ت�سمح للمجتمعات با

وينبغي �أن ت�ستثمر في �لجاهزية للكو�رث و�لتخفيف من �أثرها و�لرد عليها.

 تح�سين �لتخطيط �لح�سري و�سيا�سات �لبيئة وممار�ساتها، بحيث ي�سكن 

حياء �لمعدمة في م�ساكن مقاومة  �سخا�ص �لذين يعي�سون في �لأ �لأ

للكو�رث، وفي مناطق �أقل عر�سة لعو�مل �لخطر �لبيئي.

أخر تخفيف   �لتحرك �سريعاً لتخفيف �آثار �لتغير �لمناخي و�لتكيف �لمالي �إذ� تا

ثار. وبما يتفق مع �لتز�ماتها وقدر�تها، فعلى �لدول �لغنية: �لآ

 �أخذ زمام �لمبادرة في تقليل �لنبعاثات �لحتبا�ص �لحر�ري بحيث تقل قدر 

�لمكان زيادة درجة �لحر�رة �لعالمية في �لمتو�سط عن 2 درجة مئوية؛ 

 توفير �لتمويل �لالزم للتكيف �لدولي مع �لتغير�ت �لمناخية، و�سخ 50 

قل للدول �لفقيرة. لمزيد من �لتفا�سيل، طالع  مليار دولر �سنوياً على �لأ

206
.”Climate Wrongs and Human Rights“ تقرير �أوك�سفام

اأولويات للتحرك على الم�شتوى الدولي

غاثة و�لتنمية، وبين  ن�سانية تعزيز �ل�سالت بين �لإ  على �لمانحين و�لمنظمات �لإ

عمار، وبين �لرد و�لجاهزية. وعلى �لمانحين تعزيز �لتدفقات  �لطو�رئ و�إعادة �لإ

�لتمويلية على مد�ر �سنو�ت لتح�سين �لقدرة على �لتنبوؤ و�ل�ستد�مة.

مكان. حتى  ن�سانية �لعمل على تقليل �لعر�سة لل�سرر قدر �لإ  على �لمنظمات �لإ

ن�سانية ل تمتد ور�ء جهود �إنقاذ �لحياة �لمبا�سرة،  �إذ� كانت ولية �لمنظمات �لإ

غاثة على �لمدى �لق�سير،  فما ز�ل عليها �أن تحاول تفادي ��ستخد�م �آليات �لإ

طول �أجالً. مثل �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية �لمبا�سرة، و�لت�سدي للم�سكالت �لأ

 على �لمنظمات �لدولية �أن ت�ستثمر بهمة في �لبر�مج �لخا�سة بتقليل �ل�سرر من 

زمات و�لتنمية. وبر�مج تقليل  �لكو�رث، �إذ� كانت وليتها ت�سمل �لتعافي من �لأ

�ل�سرر �لناجم عن �لكو�رث يجب �أن تكون متكاملة مع عمل �لحكومات �لجنوبية 

و�لمانحين بطريقة ت�ساعد �لمجتمعات على �قتر�ح حلولها �لخا�سة. وعلى �لمانحين 

�لدوليين زيادة تمويلهم للجاهزية للكو�رث، و�لتخفيف من �أثرها، و�لقدرة على 

ن�سانية. �لرد دون تقليل �لميز�نيات �لتنموية وتلك �لخا�سة بالم�ساعد�ت �لإ

مو�ل �لمتدفقة للتكيف مع �لتغير �لمناخي عبر �آلية لتمويل   يجب �أن ُت�سلم �لأ

�سر�ف على وت�سليم �لم�ساعد�ت، مع  مم �لمتحدة، و�لم�سوؤولة عن �لإ �لتكيف في �لأ

¯

¯

¯
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¯
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¯

¯

ن�شانية الدولية اأولويات للمنظمات الإ

ن�سانية �لدولية �أن تعمل ب�سكل �أكثر �ت�ساقاً بكثير على بناء  ينبغي على �لمنظمات �لإ

قدر�ت �لدول على تحمل م�سوؤوليتها تجاه مو�طنيها، وكذلك قدرة �لمو�طنين على �لمطالبة 

ن�سانية �لدولية: بحقوقهم و�حتر�م هذه �لمطالب. وعلى �لمنظمات �لإ

 �لتعاون مع وعبر �لهيئات �لحكومية على �لم�ستويات �لمحلية و�لوطنية، كلما �أمكن، من 

�سخا�ص لل�سرر. زمات وتقليل عر�سة �لأ �أجل تعزيز قدرتهم على �لرد على �أو�ساع �لأ

أن �لحكومات و�لفاعلين من غير  زمات من �لمطالبة با أثرة بالأ  تمكين �لمجتمعات �لمتا

ن�ساني طويل  من �لإ �لدول وغيرهم يلتزمون بالتز�ماتهم بالحفاظ على �لحياة وبناء �لأ

زمات �نتقاد  أثرين بالأ �سخا�ص �لمتا �لمدى. وي�سمل هذ� �سن �آليات يمكن بو��سطتها لالأ

مو�طن �لف�سل بفعالية، ومنها ف�سل �لمنظمات غير �لحكومية �لدولية نف�سها.

دو�ت لمنظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية – ومنها �لهيئات   توفير �لمهار�ت و�لأ

حمر – بحيث يمكنها �لرد على  غير �لحكومية �لوطنية مثل �ل�سليب و�لهالل �لأ

ن تفعل �لحكومات �لمثل. زمات، وكذلك �لترويج لأ و�ساع �لأ و�لتح�سير لأ

تقليل العر�شة لل�شرر والتخفيف من وطاأة 

التهديدات

فيما �سينمو �لتهديد �لخا�ص بالتغير�ت �لمناخية وغيرها من �لمخاطر �لل�سيقة في �لقرن 

رو�ح  �سر�ر هذه �لمخاطر هي �لتي تحدد عدد �لأ �لحادي و�لع�سرين، فاإن مدى عر�سة �لنا�ص لأ

�لتي �سُتفقد. وثمة حاجة لقدر �أكبر بكثير من �لتركيز على دعم �لدول كي تلتزم بالتحرك 

من �لغذ�ئي  على �لمدى �لبعيد من �أجل تقليل �لمخاطر �لتي تفر�سها عو�مل مثل �نعد�م �لأ

طويل �لمدى، و�لتهديد�ت �لبيئية مثل �لفي�سانات و�لعو��سف �ل�ستو�ئية و�لزلزل.

قر�ر  ن�سانية �لدولية، و�لمجتمع �لمدني �لمحلي، ينبغي عليهم �لإ و�لحكومات،و�لمنظمات �لإ

ن�سانية،  �سباب �لكامنة ور�ء �لعر�سة لل�سرر �لإ بحدودهم في توفير �لم�ساعد�ت، و�لت�سدي لالأ

�سو�ء كانت بيئية �أو تقنية �أو �سيا�سية �أو �قت�سادية.

اأولويات التحرك على الم�شتوى الوطني

على �لحكومات:

 �ل�ستثمار في �سبل �لمعي�سة �لم�ستديمة بحيث ي�سبح �لنا�ص �أكثر �أمناً فيما يتعلق بالدخل 

فريقية  فريقية �أن تف�سي بالتز�مها �لخا�ص ببرنامج �لتنمية �لأ و�لطعام. وعلى �لحكومات �لأ
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تمنح ن�سبة �أعلى من �إجمالي �لدخل �لقومي لديها في �لوقت �لحا�سر.

زمات  ن�سانية مخ�س�سة ب�سكل محايد لأ غاثة �لإ  يجب �سمان �أن �لنقود �لممنوحة لالإ

ولويات �ل�سيا�سية، �أو �لع�سكرية، �أو �لمحلية. عديدة، طبقاً لالحتياج ولي�ص بناء على �لأ

مم �لمتحدة و�ل�ستثمار فيها   يجب �ل�ستمر�ر في دعم �آليات تمويل �لأ

أدلة على  على �لم�ستويات �لقائمة، لكن يجب �أي�ساً �لتح�سير للمطالبة با

أثرة. ثر �لحقيقي و�لقابل للقيا�ص على �لمجتمعات �لمتا �لأ

طر�ف  آليات �لتمويل �ل�سريع ثنائي �لأ  يجب �سمان �أنها ت�ستعين با

وتعزز منه، وتكفل �لتنوع في �آليات �لتمويل )ولي�ص فر�ص �لمركزية 

مم �لمتحدة فقط(. ن�ساني عبر �لأ في كافة �أ�سكال �لتمويل �لإ

ن�سانية �لجيدة. و�لمانحون �لذين ي�ساركون   يجب توقيع وتطبيق مبادئ مبادرة �لمنح �لإ

ر�ساء �لمحا�سبة  في �لمبادرة يجب �أن يتجهزو� لتحميل بع�سهم �لم�سوؤولية، و�أي�ساً لإ

ع�ساء فيها يجب �أن  �لم�ستقلة في �إطار �لمبادرة. و�لمانحون من لجنة �لمانحين وغير �لأ

غاثة معاً، وكذلك �أن يعتنقو� �لممار�سات �لف�سلى بتطور�تها  يناق�سو� مبادئ ومعايير �لإ

وتح�سين م�ستوى �ل�سفافية و�لفعالية و�لمحا�سبة و�لقابلية للتنبوؤ بالتبرعات.

ن�سانية �لدولية �أن: على �لمنظمات �لإ

أن ت�سمن �أن �أن�سطتها  �سا�سية �لخا�سة بالحياد و�ل�ستقاللية، با  تبحث مبادئها �لأ

ن�سانية. محايدة تماماً، و�لترويج بقوة �سد �إ�ساءة ��ستخد�م �لم�ساعد�ت �لإ

 يجب �سمان �أن �لم�ساعد�ت ُتمنح على �أ�سا�ص من تقييم �لحتياجات �لذي 

أخذ في �لح�سبان �لعر�سة لل�سرر، با�ستخد�م معايير مالئمة مثل �لمعايير  يا

�لدنيا �ل�ساملة، وتحميل �لموقعين على �لمبادئ �لم�سوؤولية.

 �سمان �أن �لن�ساء و�لرجال ينخرطون ب�سكل ن�سط في ت�سميم 

ن�سانية. ن�سطة �لإ و��ستهد�ف وتنفيذ �لأ

 �لم�ساعد�ت و�لمعنيين 
ّ
 زيادة �لمحا�سبة و�ل�سفافية لمتلقي

�لمحليين وكذلك ما بين �لمانحين وبع�سهم.

 تنفيذ تحليل دقيق وتابع لمختلف �ل�سياقات �لممكنة لل�سكان من �أجل دعم 

و�سمان �أن �لم�سروعات ح�سا�سة لمو�طن �ل�سعف وكذلك �لنز�عات.

مم �لمتحدة �أن: على �لأ

ولوية لتن�سيق �لقيادة على م�ستوى �لدولة، وت�سرع بعجلة جهودها من   تعطي �لأ

ن�ساني. �أجل تح�سين �سبل �ل�ستقطاب و�لتدريب و�لدعم في �لتن�سيق �لإ

مم �لمتحدة مع �أدو�ر  ن�ساني لالأ  وقف ممار�سات �لمزج ما بين دور �لمن�سق �لإ
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كثر عر�سة للتغير �لمناخي. و�أف�سل  �لتركيز على �حتياجات وروؤى �لمجتمعات �لأ

مم �لمتحدة  طر�ف في �تفاق �لأ لية تحت �إ�سر�ف �لأ �سبيل لتحقيق مثل هذه �لأ

طاري �لمعني بالتغير �لمناخي هو �لحفاظ على وتعزيز �سندوق �لتكيف.  �لإ

ن�شانية تمويل وتح�شين الم�شاعدات الإ

�سخا�ص �لمتورطين في  �إجمالي �لتمويل �لمتوفر للجهود �لعالمية من �أجل �إنقاذ �أرو�ح �لأ

زمات وكذلك لتقليل �لعر�سة لل�سرر يجب �أن يزيد. وعلى �لمانحين توفير �لم�ساعد�ت  �لأ

ن�سانية ب�سكل محايد، طبقاً لالحتياج – و�أن يزيد عدد �لم�ستعدين للت�سدي ل�سوء  �لإ

��ستخد�م �لم�ساعد�ت من قبل �آخرين. ويجب �أن يوفرو� �لم�ساعد�ت �لنقدية ب�سكل متز�من 

مكان. وفعال و�سفاف وقابل للمحا�سبة قدر �لإ

ن�سانية من  وينبغي بذل كل �لجهود �لممكنة من �أجل تي�سير وت�سجيع تدفق �لم�ساعد�ت �لإ

ن�ساني �إلى نموذج �أكثر محلية من  �لدول �لمانحة غير �لتقليدية. ويجب �أن ي�ستند �لعمل �لإ

ن�سانيين،  �أجل �لرد بفعالية في عالم متغير. و�سوف ي�ستدعي هذ� تنوعاً �أكبر في �لفاعلين �لإ

قليمية و�لمحلية. و�لعمل على �لم�ستويات �لدولية و�لإ

ن�سانية متميزة �لجودة، مما يحمي �لحياة ويحافظ عليها عن �سدق،  و�لحق في �لم�ساعد�ت �لإ

ن�سانية يجب �أن تتح�سن من حيث تقييمها وتحديد �أولويات  يجب تعزيزه. و�لم�سروعات �لإ

��ستهد�فها و�أن تفي بالمعايير �لو�جبة. وينبغي �أن تكون �أكثر ح�سا�سية للنز�عات و�لعر�سة 

أخذ في �لعتبار �لتهديد�ت �لكامنة. وينبغي �أن تكون خا�سعة لمحا�سبة  لل�سرر و�أن تا

�سخا�ص �لذين يفتر�ص �أنها تحمي حقهم في �لحياة، و�أن تعزز من �لمحا�سبة فيما بين  �لأ

زمات. �لمو�طن و�لدولة �أثناء �لأ

اأولويات العمل الدولي

�لحكومات �لمانحة:

ن�سانية، من �أجل �لتغلب على �لمثالب �لقائمة �لهائلة،   يجب زيادة حجم �لم�ساعد�ت �لإ

أثرون بالكو�رث �لتي على �سلة بالمناخ،  كثر من 375 مليون ن�سمة قد يتا وللتح�سير لأ

وع�سر�ت �لماليين من �لو�قعين في مناطق �لنز�عات، بحلول عام 2015. و�سوف يتطلب 

هذ� �أكثر بكثير من 25 مليار دولر �سنوياً وهو ما يكفي لتمويل م�ستوى �لم�ساعد�ت 

�سخا�ص. و�للتز�م باإنفاق 42 مليار �سنوياً –وهو  غير �لمالئم حالياً، �لمقدر لماليين �لأ

�أمر ممكن جد�ً �إذ� تحركت جميع حكومات منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية كما 

كثر �سخاء في �لمنظمة – ُيعد خطوة �أولى هامة للغاية. تحركت �لدول �لع�سرة �لأ

 يجب �لعمل نحو تحقيق هدف منح 0.08 في �لمائة من �إجمالي �لدخل 

�لقومي في م�ساعد�ت �إن�سانية )كجزء من �للتز�م بتوفير 0.7 في �لمائة(. 

خ�ص عليها �أن  و�لدول مثل �ليابان وفرن�سا و�ألمانيا و�لوليات �لمتحدة على �لأ
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مم �لمتحدة. خرى، مثل دور �لمن�سق �لد�ئم لالأ �سا�سية �لأ مم �لمتحدة �لأ �لأ

مم �لمتحدة بالمجموعات �لمن�سمة �إليها لديها قدر�ت   يجب �سمان �أن �لأ

ن�ساني تحميل  مم �لمتحدة �لإ تقنية كافية ومهار�ت تن�سيقية. وعلى من�سق �لأ

ن�ساني في �لدول م�سوؤولية �أد�ئهم ومحا�سبتهم عليه. من�سقي �لعمل �لإ

 �سمان وجود “جد�ر عازل” بين �إد�رة عمليات حفظ �ل�سالم �ل�سيا�سية و�لع�سكرية، و�لمهام 

مم �لمتحدة، حتى في �لبعثات �لمتكاملة. وفي كل دولة، يجب �أن يكون  ن�سانية لالأ �لإ

مم  ن�سانية تو�جد منف�سل وم�ستقل عن �لذر�ع �ل�سيا�سي لالأ لمكتب تن�سيق �ل�سوؤون �لإ

�لمتحدة )ق�سم �ل�سوؤون �ل�سيا�سية( وبعثة حفظ �ل�سالم )ق�سم عمليات حفظ �ل�سالم(.

ن�سانيين غير �لتقليديين بحيث ي�ساركون في �آليات   يجب جذب �لمانحين �لإ

ن�سانية. ن�سانية، مثل مجموعة دعم مكتب تن�سيق �ل�سوؤون �لإ تن�سيق �لمنح �لإ

 �ل�ستمر�ر في تطوير وتح�سين �آليات �لتمويل �لم�سترك، مثل �آلية CERF. وتطوير 

ثر �لحقيقي و�لملمو�ص على �لمتلقين. ويجب �أن  ليات يجب �أن يركز على �لأ هذه �لآ

تتم �إد�رته ب�سكل مت�سق وكذلك �أن تكون �سفافة وقابلة للم�ساءلة وترد في �لوقت 

زمات.  ولى لالأ �لمنا�سب. ويجب �أن تدعم كل من �لتقييم �لمبدئي و�لرد في �لمرحلة �لأ

زمات يجب �أن يقل كثير�ً. مم �لمتحدة لالأ وطول �لمدة �لمطلوبة لتوفير تمويل هيئات �لأ
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الخاتمة

مطار  ن �لأ ن، رغم �أ و�شاع �لآ منذ خم�س �شنو�ت كانت حياتنا �شعبة للغاية. تح�شنت �لأ

ر�شنا  ما ز�لت قليلة للغاية، فقد بنينا �لقنو�ت في حقولنا. وو�شعنا تح�شن، ونحن نزرع �أ

ومن ثم فنحن نحافظ على كر�متنا.

208
�سانتي ديفي، باندلكاند، �لهند، 2008 

لي�ص هناك �أي �سيء محتم ب�ص، م�ستقبل يموت فيه عدد �أكبر من �لنا�ص ويفتقرون فيه 

�سا�سيات ب�سبب �لمخاطر �لطبيعية و�لنز�عات. في م�ستقبل من �لتغير �لمناخي، فاإن  �إلى �لأ

�لزيادة في �لمخاطر وزيادة �نت�سار �لكو�رث، �سيبقى معها �لعالم قادر�ً على �لتخفيف من 

�سخا�ص �لمعر�سين ل�سررها. و�لكثير من �لحكومات و�لمنظمات  �لتهديد�ت وتقليل عدد �لأ

ن�سانية و�لمجتمعات بد�أت تفعل هذ� بالفعل، لكن ما ُيبذل من �لجهد ل يكفي. �لإ

كثر �أهمية  �سا�ص �ختيار�ت �لحكومات �لوطنية. �لعامل �لأ مر يتوقف على �لختيار�ت، بالأ �لأ

في تقرير ما �إذ� كانت �لحكومات يمكنها �ختيار �سيانة �لحياة و�لت�سدي للعر�سة لل�سرر 

ديان  خالقي نر�ه في كل مبادئ �لأ هو ما �إذ� كانت ترى هذ� في �سالحها �أم ل. �لجانب �لأ

�لكبرى �لتي تدعو �إلى �لهتمام بالب�سر �لمحتاجين للم�ساعدة. �لجانب �لقانوني نر�ه في 

خالقي �أو �لو�جب  مبادئ �لقانون �لدولي. لكن �ختيار �لحكومات �لتحرك بناء على �للتز�م �لأ

�لقانوني هو رهن تقييمها لم�سالحها �لخا�سة، و�ل�سغوط �لتي تتعر�ص لها.

أتي من �لمو�طنين �لُممكنين �لذين يطالبون باحتر�م حقوقهم �أثناء  هم، �أن هذ� �ل�سغط يا و�لأ

زمات. ويجب �أن ينبع �أي�ساً من منظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية �ل�سجاعة و�لحازمة �لتي  �لأ

تعمل كو�سيط بين �لمو�طن و�لدولة، كما فعلت في حالت كثيرة، من �أندوني�سيا �إلى ملوي، 

من �لهند �إلى جورجيا. ويجب �أن تنبع �أي�ساً من �لنا�ص في كل مكان، �لذين يفيقون على 

ن�سانية، و�أن يقررو� ما �سيفعلونه حيال هذ�. وبحلول عام  زيادة مروعة في �لحتياجات �لإ

ن �لكثير  �سباب على �لمزيد من �لنا�ص. لكن لأ زمات �لمناخية �لأ 2015، �سوف يوؤثر معدل �لأ

عالم �لعالمي،  زمات �لجديدة لن تكون در�مية �لطابع بما يكفي لجذب �نتباه �لإ من هذه �لأ

�أو حتى �ل�سلطات �لوطنية، فثمة خطر محقق من �أن �لعالم لن ينتبه حتى لهذ� �لمد في 

ن�سانية، و�أن �لماليين �سوف يفقدون حياتهم و�سبل معي�ستهم بال �سرورة. �لحتياجات �لإ

ن�سانية �لدولية دور هام تلعبه، من حيث دعم �لحكومات في �لوفاء  وللمنظمات �لإ

ن�سانية �لدولية  بم�سوؤولياتها وفي دعم �لمجتمع �لمدني كي يطالبها بهذ�. وعلى �لمنظمات �لإ

رو�ح. وفيما يتعلق  �أن توفر �لم�ساعد�ت �لمحايدة و�لقابلة للمحا�سبة و�لفعالة كي تنقذ �لأ

أثرين  أمامها �لكثير لتبذله كي تحقق �لم�ستوى �لذي يحق للمتا د�ء �لمت�سق، فا بالم�ساءلة و�لأ

�آبي تر�يلر �سميث/�أوك�سفام �إيفانز غار�سون تحت �سنبور مياه 

�لمنطقة في كاب هايتان، هايتي. 

�أوك�سفام تعاونت مع �ل�سلطات 

�لمحلية على تقليل �لمخاطر �لمحدقة 

رو�ح نظر�ً لمزيج من �لفقر في  بالأ

�لح�سر و�لفي�سانات �لمتكررة. جزء 

من منهج �أوك�سفام تلخ�ص في حماية 

م�سادر �لمياه �لمحلية �لمعر�سة 

ل�سرر �لتلوث جر�ء �لفي�سانات.
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زمات توقعه. ففي عالم �ليوم – و�لغد – يتطلب هذ� وجود قطاع �إن�ساني دولي م�سمم  بالأ

ن�سانية، مع �إ�سفاء �لتنوع  على �ل�ستمر�ر في �لتح�سن و�لمتحد بالمبادئ �لعالمية للحياد و�لإ

ن�سانية من مختلف �لثقافات و�لخلفيات. على �لمنظمات �لإ

�إن على �لحكومات في �ستى �أرجاء �لعالم �أن تدعم بع�سها �لبع�ص كي تكفل �لحق في �لحياة 

ن�سانية �لمحايدة و�لفعالة، وتمويل �إجر�ء�ت �لتكيف، وتحميل بع�سها  عبر �لم�ساعد�ت �لإ

طر�ف، �سو�ء �إقليمياً �أو عالمياً. و�لدول �لغنية،  خفاق، عبر �لمنظمات متعددة �لأ م�سوؤولية �لإ

ومنها �لمانحين �لجدد بخالف �أع�ساء منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، عليها �أن تحقق 

ن�سانية، بما يتجاوز بكثير معدل �لـ 25 مليار دولر  كبر بكثير في �لم�ساعد�ت �لإ �ل�ستثمار �لأ

أنها �أن ت�سمح للمانحين ببقاء �لحال على ما هو عليه بحلول عام 2015،  �سنوياً �لتي من �سا

أثرين. وتوجد حاجة �إلى ما هو �أكثر  �سخا�ص �لمتا �سهام في م�ساعدة �لأ فيما يخ�ص �لجودة و�لإ

بكثير من 42 مليار دولر، وهو �لمبلغ �لذي يمكن لكافة حكومات منظمة �لتعاون �لقت�سادي 

كثر �سخاء في �لمنظمة. وحتى في  ع�ساء �لع�سرة �لأ و�لتنمية �أن توفره �إذ� حاكت جميعاً �لأ

مو�ل و�أكثر، وعليه  زمات �لقت�سادية �ل�سعبة، فاإن باإمكان �لعالم �أن يقدم هذه �لأ �أو�ساع �لأ

ن�سانية  زمات �لإ رو�ح في �لأ �أن يرقى لم�ستوى �لتحدي كي يمنح وقوع خ�سائر �أكبر في �لأ

م�ستقبالً.

أخرنا كثير�ً في محاولة منع �لقرن �لحادي و�لع�سرين من كونه قرناً يت�سم بالحتياجات  لقد تا

ن�سانية �لهائلة )رغم �أن نطاق �لم�ساعد�ت �لُمقدمة في يد �لحكومات وغيرها من �لجهات  �لإ

�لمعنية بالتغير �لمناخي وغيرها من �لق�سايا(.

ن�ساني �لجيد وتقليل مخاطر �لعر�سة لل�سرر بالن�سبة  أخر �لوقت على توفير �لرد �لإ لم يتا

�سخا�ص �لمتوقع �أن تلحق بهم �ل�سدمات �لمناخية في �ل�سنو�ت �لقادمة. لالأ

ر�دة لهذ� �ستكون و�حدة من �ل�سمات �لتي �سيت�سم بها قرننا،  ألة وجود �أو غياب �لإ وم�سا

�سخا�ص �لمعر�سين لل�سرر. �إن هذ� هو �لتحدي  و�سوف تحدد حياة �أو موت �لماليين من �لأ

ن�ساني للقرن �لحادي و�لع�سرين. �لإ

عبير عبد �هلل/�إي بي �أيه/كوربي�ص

ربيعة ت�سنع �سد�ً من �لطين �أمام 

بيتها لحمايته من �لفي�سان في 

بورغا، بنغالدي�ص. ربيعة عانت 

من �لفي�سان مر�ر�ً، لكنها تقول 

�إن في�سانات 2007 كانت بالغة 

�لق�سوة.
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موؤ�س�سة ت�سو �سي �ص105، �ص104 
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�لعالقات بالحكومات �ص113

ن�سانية �ص6، 7، 17،  �لتدخل في �لم�ساعد�ت �لإ
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تدخل �لقطاع �لخا�ص �ص107، 109  
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ق�سايا �لم�ساءلة �ص103، 105، 112، 123 
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جودة �لم�ساعد�ت �ص93 
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�لمملكة �لعربية �ل�سعودية  �ص95

�لمناطق �لريفية �ص35، 83 

�لتغير �لمناخي يوؤثر على  �ص35 
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�إ�ستر�تيجيات تقليل �لفقر �ص67 

ن�ساني �لمنتدى �لإ
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  119 ،117
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ق�سايا �لحيادية �ص63 
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