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يقــدم المرصــد اليمنــي لحقــوق اإلنســان هــذه المــادة العلميــة القيمــة ،وهــي
مــن إعــداد الخبيــر القانونــي األســتاذ محمــد علــي المقطــري ،حــول دور المجالــس
المحليــة فــي مراقبــة وتقييــم المســاعدات اإلنســانية (المحــددات والمبــادئ
التوجيهيــة) ،إذ تضمنــت المــادة عرضـ ًا تحليليـ ًا معمقـ ًا لطبيعــة التزامــات الهيئات
الدوليــة اإلنســانية وشــراكاتها الفعليــة مــع بعــض مــن أطــراف المجتمعــات
المحليــة ،واســتثناء المجالــس المحليــة المنتخبــة مــن المجتمعــات المحليــة،
أصحــاب المصلحــة فــي تلقــي المســاعدات اإلنســانية ،وعــدم إشــراكها فــي تصميــم
ومتابعــة وتقييــم المســاعدات بالتعــارض مــع القانــون ،إضافــة إلــى أن المــادة
تضمنــت حزمــة مــن الموجهــات والمبــادئ التوجيهيــة للســلطات المحليــة فــي
كل جوانــب ومراحــل تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،ابتــداء مــن مرحلــة المســح
وتحديــد االحتياجــات وانتهــاء بمرحلــة قيــاس األثــر ،بمــا فيهــا عمليــات الرقابــة
والتقييــم ومراعــاة مبــادئ وممارســات الشــفافية والنزاهــة فــي تقديم المســاعدات
اإلنســانية.
لقــد اســتندت هــذه المــادة العلميــة القيمــة إلــى مخرجــات مشــروعنا فــي المرصــد
اليمنــي لحقــوق اإلنســان الــذي تــم تنفيــذه بالشــراكة مــع الوكالــة األلمانيــة
للتنميــة « -»GIZبرنامــج الحكــم الرشــيد ،الــذي اســتهدف العشــرات مــن مديــري
وأعضــاء الســلطات المحليــة فــي بعــض المحافظــات ،مــن خــال ورش العمــل
وحلقــات النقــاش البؤريــة التــي شــارك فيهــا ،إلــى جانــب أعضــاء المجالــس المحلية
واألجهــزة التنفيذيــة ،فئــات اجتماعيــة أخــرى ،كممثلــي النازحين والنســاء والشــباب
والفئــات المهمشــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والحقوقييــن واإلعالمييــن ،وكذلك
ممثليــن عــن بعــض المنظمــات العاملــة فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،كمــا
اعتمــدت هــذه الوثيقــة علــى نتائــج االســتبيان الموســع الــذي اســتهدف أعضــاء
المجالــس المحليــة.
إن الهــدف الرئيــس مــن هــذه الوثيقــة الهامــة يكمــن فــي تحديــد الموجهــات
الرئيســة للســلطات المحليــة فــي عمليــات الرقابــة والتقييم للمســاعدات اإلنســانية
خــال جميــع مراحلهــا ،وتســليط الضــوء علــى أهميــة التنســيق والشــراكة فيمــا
بيــن الســلطات المحليــة والمنظمــات العاملــة فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية.
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نأمــل ان تشــكل هــذه الوثيقــة أساســ ًا لتصحيــح عالقــة الســلطات المركزيــة
والهيئــات والمنظمــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني بالســلطات المحليــة ،وفق ـ ًا
للقوانيــن الوطنيــة النافــذة والصكــوك الدوليــة ذات الصلــة.
وال يفوتنــا هنــا أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر للدعــم المقــدم مــن الوكالــة األلمانية
للتنميــة « – »GIZبرنامــج الحكــم الرشــيد فــي اليمــن ،فريقــه المشــرف علــى
المشــروع وعلــى رأســهم األســتاذة منــى العريقــي ،كمــا نشــكر معــد هــذه الوثيقــة
األســتاذ محمــد علــي المقطــري ،وفريــق المرصــد الــذي عمــل وأشــرف علــى
نجــاح مشــروع( :تعزيــز دور الســلطات المحليــة فــي رقابــة وتقييــم المســاعدات
اإلنســانية).
مع خالص التقدير،،
د .حييى صاحل حمسن
املدير التنفيذي

المقدمة
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ازدادت وتيــرة احتياجــات المتضرريــن اليمنييــن للمســاعدات اإلنســانية ،وخاصــة
منــذ انــدالع الحــرب والصــراع الدائــر فــي اليمــن منــذ عــام 2015م والــذي أدى إلــى
نــزوح وتشــرد قرابــة  3,4مالييــن نســمة مــن مناطــق النــزاع إضافــة إلــى تدهــور
مؤسســات الصحــة والتعليــم والميــاه والكهربــاء ،وغيرهــا مــن الخدمــات فــي أكثــر
مــن مجــال ،كمــا اتســعت مســاحة الفقــر وزادت نســبة البطالــة ،وبلــغ تعــداد
األشــخاص المحتاجيــن إلــى مســاعدات إنســانية مــا يزيــد علــى  24مليــون نســمة،
أي بنســبة  %84مــن إجمالــي ســكان اليمــن ،حســب خطــة االســتجابة اإلنســانية
لعــام 2019م الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن التابــع
لألمــم المتحــدة ،حيــث أشــارت إلــى أن  230مديريــة مــن مديريــات الجمهوريــة
اليمنيــة تواجــه خطــر المجاعــة ،منهــا  140مديريــة تعانــي مــن شــدة االحتياجــات
فــي كل القطاعــات ،وهــو األمــر الــذي يســتدعي معــه أن تلعــب الســلطات المحليــة
فــي المديريــات دوراً مهمـ ًا فــي عمليــة التنســيق مــع «منظمــات العمــل اإلنســاني»
عنــد تقديــم المســاعدات للمحتاجيــن والمتضرريــن ،ويأتــي هــذا الــدور بمقتضــى
أحــكام ونصــوص قانون الســلطة المحليــة رقــم ( )4لســنة 2000م والئحتــه التنفيذية،
ومــا تقضيــه أحــكام الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بالمســاعدات اإلنســانية وأعمــال
اإلغاثــة التــي تؤكــد علــى أهميــة وضــرورة التنســيق مــع الســلطات المحليــة فــي
المناطــق التــي تعمــل فيهــا.
ونظــراً لمــا يرافــق تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،وخاصــة خــال أوضــاع الحــروب
والنزاعــات المســلحة منــذ عــام 2015م ،مــن قصــور بعضهــا موضوعــي وبعضهــا
ذاتــي ،واتهامــات متبادلــة بيــن المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي تقديم المســاعدات
اإلنســانية فــي كل القطاعــات مــن جهــة ،وبيــن الســلطات الحاكمــة فــي مناطــق
النــزاع والســيطرة مــن جهــة أخــرى ،وانعــكاس ذلــك ســلب ًا علــى المتضرريــن
والمحتاجيــن فــي المجتمعــات المحليــة ،وبعيــداً عــن تحليــل وتفســير هــذه
المصاعــب ،والتحديــات واإلشــكاالت المصاحبــة فــي تقديــم المســاعدات ،فإننــا
نعتقــد أن أي قصــور فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية لــه عالقــة مباشــرة
بضعــف فــي المعرفــة المتصلــة بمبــادئ العمــل اإلنســاني المرافــق لتقديــم
المســاعدات ،واعتمــاد المنظمــات المانحــة والعاملــة فــي المجــال اإلنســاني علــى
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شــركاء محلييــن ال يتمتعــون بالكفــاءة والمعرفــة بمبــادئ العمــل اإلنســاني
ومعاييــر النزاهــة والشــفافية ،وتعمــل بعيــداً عــن الممثليــن القانونييــن ألصحاب
المصلحــة فــي المجتمعــات المحليــة المنتخبــون مباشــرة مــن هــذه المجتمعــات،
وهــم :المجالــس المحليــة الذيــن يخضعــون للمســاءلة المجتمعيــة والقانونيــة
فــي آنٍ واحــد عنــد التخلــي عــن عــدم تمثيــل مصالــح المجتمعــات المحليــة أو
التقصيــر فــي حمايــة حقوقهــم مــن أي ضــرر قــد يلحــق بهــم جــراء تلقيهــم
مســاعدات تضــر بالصحــة أو األمــن الغذائــي أو البيئــة أو غيــر ذلــك.
جــرى إعــداد هــذه الوثيقــة المتضمنــة تحديــد المبــادئ التوجيهيــة للمجالــس
المحليــة فــي مجــال رقابــة وتقييــم المســاعدات اإلنســانية فــي اليمــن باالســتناد
إلــى مخرجــات أنشــطة مشــروع دعــم المجالــس المحليــة فــي رقابــة ،وتقييــم
المســاعدات اإلنســانية ،الــذي ينفــذه المرصــد اليمنــي لحقــوق اإلنســان بدعــم
مــن الوكالــة األلمانيــة للتنميــة ( ،)GIZوذلــك بهــدف مســاعدة الســلطات المحليــة
علــى تأديــة دورهــا القانونــي فــي عمليــة رقابــة ،وتقييــم المســاعدات اإلنســانية
المقدمــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والمحليــة للمواطنيــن المتضرريــن
والمحتاجيــن فــي مناطــق االحتيــاج بســبب الحــرب والصراعــات المســلحة الدوليــة
وغيــر دوليــة ،بغيــة تحســين تقديــم المســاعدات ،وتعزيــز عمليــة المشــاركة
والتنســيق بيــن الســلطات المحليــة وهــذه المنظمــات ،وينبغــي أن يفهــم مــن أن
هــذه الوثيقــة تقــدم إرشــادات للســلطات المحليــة اليمنيــة حــول دورها فــي عملية
رقابــة وتقييــم المســاعدات اإلنســانية ،وتنبيــه المنظمــات العاملــة فــي مجــال
تقديــم المســاعدات اإلنســانية إلــى القصــور الــذي يصاحــب تقديــم المســاعدات،
وأهميــة إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي كل مراحــل تقديمهــا.

األهمية :
إن عمليــات تقديــم المســاعدات اإلنســانية للمجتمعــات المتضــررة مــن الكــوارث
والحــروب والنزاعــات المســلحة ال يمكــن أن تؤتــي ثمارهــا ،إالّ مــن خــال التعــاون
والتنســيق بيــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني،
والمجتمعــات المحليــة المســتهدفة مــن تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي الــدول
التــي تعمــل فيهــا هــذه المنظمــات ،وقــد لوحــظ أن هنــاك تغييب ـ ًا شــبه كامــل
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لــدور المجالــس المحليــة فــي مراحــل تقديــم المســاعدات اإلنســانية كافــة ،فــي
حيــن أن الســلطات المحليــة هــي الجهــة المســؤولة مباشــرة علــى إدارة شــؤون
مجتمعاتهــا المحليــة فــي نطــاق الوحــدة اإلداريــة (محافظــة /مديريــة) ،وهــي
مــن تعــرف أكثــر مــن غيرهــا عــن أحــوال مجتمعاتهــا ،ومعاناتهــم واحتياجاتهــم،
وبالتالــي فــإن التنســيق مــع الســلطات المحليــة ومشــاركتها فــي كل مراحــل
عمليــات تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي إطــار الوحــدة اإلدارية(محافظــة /
مديريــة) ســيكون لــه أثــرٌ إيجابــي فــي تعزيــز الشــفافية والرقابــة علــى عمليــات
المســاعدات اإلنســانية وتقييمهــا ،وبمــا يكفــل تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن
تقديــم المســاعدات اإلنســانية.
ومــن هنــا تأتــي أهميــة دور الســلطات المحليــة فــي رقابــة وتقييــم كيفيــة
إيصــال المســاعدات اإلنســانية ،ليــس باعتبارهــا الجهــة القانونيــة المعنيــة بإدارة
ورعايــة مصالــح المجتمعــات المحليــة فــي إطــار الوحــدة اإلداريــة فحســب ،وإنمــا
مــن كــون أنهــا جــز ٌء أساســيٌ مــن تكويــن قــوام الســلطات المحليــة ممثلــة
ومجســدة فــي (المجالــس المحليــة) قــد أتــت مــن خــال االنتخابــات المباشــرة
مــن قبــل المجتمعــات المحليــة فــي إطــار الوحــدة اإلداريــة (محافظــة /مديريــة)،
وبالتالــي فهــي تمثــل المجتمعــات المحليــة وأصحــاب المصلحــة مــن المســتفيدين
والمتضرريــن ،كمــا يعــدون شــريك ًا أساســي ًا مــع المنظمــات العاملــة فــي تقديــم
المســاعدات اإلنســانية خــال جميــع مراحــل تقديــم هــذه المســاعدات ،ونظــراً
لقلــة الخبــرة ،وللقصــور فــي التنســيق بيــن الســلطات المحليــة والمنظمــات
العاملــة فــي المجــال اإلنســاني الــذي يصاحــب تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي
مراحــل تقديمهــا المختلفــة ،فقــد أدى ذلــك إلــى وجــود فجــوة بيــن المجتمعــات
المحليــة والمنظمــات اإلنســانية فــي عمليــة المشــاركة المجتمعيــة ،حيــث
أصبحــت هــذه اإلشــكالية محــل نقــاش وجــدل مــن حيــث ،أســبابها ومســبباتها
بيــن الســلطات والمجالــس المحليــة مــن جهــة والمنظمــات العاملــة فــي تقديــم
المســاعدات اإلنســانية مــن جهــة أخــرى ،ففــي حيــن تذهــب بعــض المنظمــات
إلــى أن القصــور فــي التنســيق يعــود إلــى الســلطات المحليــة ،ناهيــك عــن كــون
المســاعدات اإلنســانية فــي الحــاالت الطارئــة والنزاعــات المســلحة تقــدم إلــى
المجموعــات الســكانية المتضــررة مباشــرة ،وليــس للســلطات الحكوميــة المتنازعــة
أو عبــر أجهزتهــا ،ضمانــ ًا لوصــول المســاعدات لمســتحقيها ،تذهــب الســلطات
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المحليــة ومجالســها المنتخبــة إلــى أن قيــام المنظمــات بالتنســيق والعمــل
مــع كيانــات مختلفــة فــي المجتمعــات المحليــة المســتهدفة مــن المســاعدات
(مشــايخ /عقــال /شــخصيات اجتماعيــة /لجــان مجتمعيــة /لجــان قــرى
وغيرهــا) ،وبعيــداً عــن التنســيق مــع األطــر القانونيــة الموجــودة فــي هــذه
المجتمعــات والممثلــة لهــا قانونــاً ،والمتمثلــة بالســلطات المحليــة والمجالــس
المحليــة ،جعــل تقديــم المســاعدات اإلنســانية للمتضرريــن والمحتاجيــن تفتقــد
غالب ـ ًا للنزاهــة والشــفافية ،والحيــاد الــذي يرتبــط بالمســاعدات اإلنســانية وجــوداً
وعدم ـاً ،وأدى إلــى أن الكثيــر مــن المســاعدات التصــل إلــى مســتحقيها الفعلييــن،
وهــو األمــر الــذي تطلــب طــرح هــذه المســألة للنقــاش مــع الســلطات المحليــة
والمجالــس المنتخبــة علــى مســتوى المحافظــات ،والمديريــات مــن خــال ورش
العمــل التدريبيــة وحلقــات النقــاش التــي تــم تنفيذهــا ضمــن أنشــطة مشــروع
المرصــد اليمنــي و( ،)GIZلمعرفــة أدوارهــم عنــد التدخــات اإلنســانية مــن قبــل
المنظمــات الدوليــة ،واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا المجــال ،ومــدى قدرتهــم علــى
االلتــزام بمبــادئ العمــل اإلنســاني الــذي يرتكــز عليــه عمــل المنظمــات اإلنســانية
فــي تقديــم المســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية أثنــاء الكــوارث والنزاعــات المســلحة،
ومــدى التنســيق بيــن الســلطات المحليــة والمنظمــات اإلنســانية ،واألدوار التــي
يلعبهــا كل أطــراف العمــل اإلنســاني فــي اليمــن وخاصــة الســلطات المحليــة،
كمــا تــم إشــراك ممثليــن ألصحــاب المصلحــة مــن النازحيــن والمهمشــين والنســاء
والشــباب ،فــي عمليــة النقــاش ضمــن أنشــطة المشــروع.
تؤكــد مخرجــات ورش العمــل التدريبيــة ،وحلقــات النقــاش البؤريــة التي اســتهدفت
ممثليــن للمجالــس المحليــة ،والنازحيــن ،والمهمشــين ،والنســاء ،ومنظمــات المجتمع
المدنــي ،واألجهــزة التنفيذيــة فــي محافظتــي لحــج وتعــز ،ونتائــج االســتبيان
المقــدم للمشــاركين مــن أعضــاء الســلطات المحليــة فــي ورش التدريــب وحلقــات
النقــاش ،أن هنــاك قصــوراً مــن قبــل المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي المســاعدات
اإلنســانية فــي إشــراك المجالــس المحليــة عنــد تقديــم المســاعدات اإلنســانية
فــي كل مراحلهــا ،جعــل عمليــة رقابــة وتقييــم المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل
المجتمعــات المحليــة قاصــرة ،ويشــوبها الكثيــر مــن الخلــل ممــا أثــر علــى فاعليــة
المســاعدات اإلنســانية واألهــداف المرجــوة منهــا ،رغــم تأكيــد المنظمــات الدوليــة
فــي سياســاتها علــى التزامهــا فــي اشــراك المجتمعــات المحليــة ،والمســتفيدين
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عنــد تقديــم المســاعدات اإلنســانية بمــا فــي ذلــك أهميــة التنســيق مــع
الســلطات المحليــة وممثلــي أصحــاب المصلحــة.

املنهجية :
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تعتمــد وثيقــة المبــادئ هــذه علــى مخرجــات الــورش التدريبيــة وحلقــات النقــاش
البؤريــة ،التــي نفذهــا المرصــد اليمنــي لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع الوكالــة
األلمانيــة للتنميــة ( )GIZفــي كل مــن محافظتــي (لحــج وتعــز) والتــي اســتهدفت
ممثليــن عــن اثنتيــن وثالثيــن مديريــة ،شــارك فيهــا عــدد ( 80مشــارك ًا ومشــاركة)
مــن مديري عمــوم المديريــات /رؤســاء الســلطات المحليــة ،وأمنــاء عمــوم المجالس
المحليــة ،وأعضــاء لجــان الخدمــات والتخطيــط فــي المجالــس المحليــة فــي كل وحدة
إداريــة محافظــة /مديريــة ،ومســؤولو األجهــزة التنفيذيــة فــي المحافظتيــن،
إضافــة إلــى عقــد ( )4حلقــات نقــاش بؤريــة شــارك فيهــا ( 60مشــارك ًا ومشــاركة)
ممثليــن عــن( :النازحيــن ،والفئــات المهمشــة ،والنســاء ،والشــباب ،ومنظمــات
المجتمــع المدنــي ،وناشــطين إعالمييــن ،وحقوقييــن ،ومنظمــات مجتمــع مدنــي،
إضافــة إلــى أعضــاء مــن المجالــس المحليــة واألجهــزة التنفيذيــة) فــي المديريــات
المســتهدفة مــن غيــر المشــاركين فــي ورش التدريــب ،كمــا شــارك ممثلــون مــن
بعــض المنظمــات العاملــة فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي بعــض حلقــات
النقــاش ،وتــم األخــذ باالعتبــار عنــد إعــداد هــذه الوثيقــة مــا طرحــه المشــاركون
فــي حلقــات النقــاش مــن آراء حــول مشــكلة التنســيق بيــن الســلطات المحليــة
والمنظمــات اإلنســانية ،والقصــور الــذي يصاحــب تقديــم المســاعدات اإلنســانية،
مــع إبــراز بعــض الجوانــب اإليجابيــة لــدور المنظمــات اإلنســانية فــي العمــل
اإلنســاني ،رغــم وجــود تباينــات فــي اآلراء بيــن منطقــة وأخــرى.
كمــا تــم االعتمــاد فــي إعــداد هــذه الوثيقــة علــى اســتمارة االســتبيان التــي
تــم إعدادهــا مــن قبــل المرصــد اليمنــي ،اســتهدفت المشــاركين فــي الــورش
التدريبيــة وحلقــات النقــاش مــن أعضــاء الســلطة المحليــة ،ومكاتــب األجهــزة
التنفيذيــة وأعضــاء المجالــس المحليــة ،والتــي تضمنــت ( 64ســؤاالً) ،حــول دور
أعضــاء الســلطات المحليــة ومجالســها المنتخبــة فــي جميــع مراحــل تقديــم
المســاعدات اإلنســانية وآليــة التنســيق مــع المنظمــات العاملــة فــي مجــال تقديــم
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المســاعدات اإلنســانية ،ودورهــم فــي عمليــة الرقابــة والتقييــم للمســاعدات
المقدمــة فــي نطــاق وحداتهــم اإلداريــة ،ابتــدا ًء مــن مرحلــة المســح الميدانــي
وتحديــد االحتياجــات وتســجيل المســتفيدين ،مــروراً بمرحلــة التحقــق ومرحلــة
توزيــع المســاعدات ،ثــم مرحلــة التقييــم وقيــاس األثــر ،حيــث تضمنــت إجابــات
المســتهدفين فــي االســتبيان مؤشــرات هامــة حــول طبيعــة الــدور الــذي تقــوم
بــه الســلطات المحليــة فــي مختلــف المديريــات رغــم محدوديتــه ،إضافــة إلــى
التطــرق لحــاالت القصــور التــي تعتــري سالســة ونزاهــة وحيــاد وأداء القائميــن
علــى عمليــات توزيــع المســاعدات اإلنســانية ،ووصولهــا إلــى مســتحقيها ،ســواء
عبــر المنظمــات المانحــة نفســها أو عبــر شــركائها المحلييــن.
كمــا تعتمــد هــذه الوثيقــة عنــد تحليــل أدوار أطــراف العمــل اإلنســاني علــى
القوانيــن المحليــة ،ومنهــا قانــون الســلطة المحليــة ،وقانــون مكافحــة الفســاد،
والصكــوك الدوليــة ذات الصلــة ،ومنهــا ميثــاق األمــم المتحــدة ،وقــرارات الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة المتعلقــة بتنســيق جهــود اإلغاثــة بيــن المنظمــات
الدوليــة ،والحكومــات المســتضيفة والمجتمعــات المحليــة بشــأن المســاعدات
اإلنســانية ،وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني ،ومبــادئ عمــل اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر الدولــي والهــال األحمــر الدولــي ،وسياســات مكتب تنســيق الشــؤون
اإلنســانية فــي اليمــن التابــع لألمــم المتحــدة ( ،)OCHAوالتوصيــات التــي خرجــت
بهــا ورش التدريــب ،وحلقــات النقــاش ،للوصــول إلــى اســتنتاجات وتوصيــات يمكــن
االعتمــاد عليهــا والقيــاس علــى مختلــف المحافظــات ،والمديريــات األخــرى باليمــن
نظــراً لتشــابه الظــروف وطبيعــة االحتياجــات.

اهلدف من الوثيقة :
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إن الهدف من إعداد هذه الوثيقة هو:
 .1تحديــد الموجهــات الرئيســة للســلطات المحليــة فــي عمليــة رقابــة ،وتقييــم
المســاعدات اإلنســانية فــي مراحلهــا المختلفــة أثنــاء الكــوارث والنزاعــات
المســلحة وفــق أحــكام ونصــوص القوانيــن اليمنيــة النافــذة.
 .2بيــان أهميــة التنســيق والشــراكة بيــن الســلطات المحليــة ،والمنظمــات
العاملــة فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية فــي كل مراحــل تقديــم المســاعدات،
وبمــا يعــزز مــن المســاءلة والمشــاركة المجتمعيــة ،وتحســين تقديــم
المســاعدات اإلنســانية وضمــان فاعليتهــا.
 .3إبــراز دور األطــراف المشــاركة فــي العمــل اإلنســاني وأهميــة تطبيــق مبــادئ
العمــل اإلنســاني عنــد تقديــم المســاعدات اإلنســانية.
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 .4إبــراز أوجــه القصــور والضعــف الــذي يصاحــب تقديــم المســاعدات اإلنســانية
فــي مراحلهــا المختلفــة ،واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك.
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مبادئ العمل
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مبادئ العمل اإلنساني :

مــن المفهــوم أن تكــون المســاعدات مقبولــة حينمــا تكــون إنســانية وغيــر
متحيــزة ومحايــدة ،وبالتالــي يتــم تقديــم المســاعدات اإلنســانية علــى مبــادئ
إنســانية أساســية عامــة ملزمــة لــكل المنظمــات العاملــة فــي اإلغاثة والمســاعدات
اإلنســانية ،وتتمثــل تلــك المبــادئ حســب مــا جــاء فــي مدونــة الســلوك لحركــة
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،1ودليــل «أســفير» فــي :اإلنســانية ،عــدم التحيــز،
االســتقالل ،الحيــاد.
ـانية :أن تتألــف المســاعدات اإلنســانية مــن الســلع والخدمــات الضرورية
مبــدأ اإلنسـ
لبقــاء الســكان المدنييــن المحروميــن علــى قيــد الحيــاة ،وبمــا يخفــف مــن أعبــاء
المعانــاة وحمايــة الحيــاة والصحــة والكرامــة اإلنســانية ،وأن يتــم تحديــد طبيعــة
ونــوع المســاعدات المقدمــة علــى أســاس احتياجــات وأولويــات المســتفيدين.

ـتقالل :وهــو أن تكــون المســاعدات اإلنســانية مســتقلة عــن أطــراف
مبــدأ االسـ
النــزاع ،أو المواقــف السياســية أو الدينيــة ألي طــرف مــن األطــراف ،أو بهدف الســعي
إلــى ترويــج موقــف سياســي أو دينــي معيــن أو غيــر ذلــك.
مبــدأ الحيــاد :وهــو أن تعمــل المنظمــات العاملــة فــي المســاعدات اإلنســانية
بعيــداً عــن االنحيــاز إلــى طــرف مــن األطــراف أثنــاء وجــود نــزاع مســلح ،أو
المشــاركة فــي أيــة خالفــات ذات طابــع سياســي أو عرقــي أو دينــي أو أيديولوجــي،
وعــدم اســتخدامها لجمــع معلومــات حساســة ذات طابــع سياســي أو اجتماعــي أو
اقتصــادي أو عســكري ليــس لهــا عالقــة بأعمــال اإلغاثــة والمســاعدات اإلنســانية
فــي حــاالت الكــوارث والنزاعــات المســلحة.
.1مدونة السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية لإلغاثة يف حاالت
الكوارث ،والتي أعدها االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر.
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ـز :يعنــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية إلــى المســتفيدين دون
مبــدأ عــدم التحيـ
تمييــز ،أي بصــرف النظــر عــن االنتمــاء العرقــي أو الدينــي أو الجنــس أو اللغــة أو
غيــر ذلــك مــن أشــكال التمييــز ،حيــث يجــب أن تحكــم الحاجــة والقــدرة وحدهــا
تحديــد أولويــات المســاعدات اإلنســانية المقدمــة.
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التزامات املنظمات الدولية العاملة يف اجملال اإلنساني بالشراكة
مع اجملتمعات احمللية عند تقديم املساعدات اإلنسانية:
تعتمــد المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال اإلغاثــة وتقديــم المســاعدات
اإلنســانية علــى مرجعيــات ووثائــق دوليــة أو سياســيات صــادرة منهــا ،بموجبهــا
تلتــزم بتقديــم مســاعدات إنســانية للمتضرريــن مــن الكــوارث أو النزاعات المســلحة
فــي بلــد مــا إلبقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة ،ومــن ذلــك ميثــاق األمــم المتحدة،
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والقانــون
الدولــي اإلنســاني المتمثــل فــي اتفاقيــات جنيــف األربــع والبروتكــوالت اإلضافيــة،
وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ذات العالقــة ،واالتفاقيــات متعــددة
األطــراف ،ومدونــة الســلوك مــن أجــل الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال
األحمــر ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة لإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث ،وميثــاق أســفير
اإلنســاني ،وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة ،وكلهــا تشــير إلــى أهميــة
التنســيق مــع المجتمعــات والســلطات المحليــة فــي مناطــق االحتيــاج ،واتخــاذ
الوســائل الكفيلــة بإشــراك المســتفيدين مــن البرامــج فــي إدارة معونــات اإلغاثــة
وتصميمهــا وتنفيذهــا باعتبــار ذلــك الطريقــة المثلــى لضمــان فعاليــة برامــج
اإلغاثــة.
•تؤكــد خطــط االســتجابة اإلنســانية التــي يعدهــا مكتــب األمــم المتحــدة
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن لألعــوام ()2019 ،2018 ،2017 ،2016
علــى التوالــي ،إلــى إشــراك المجتمعــات والســلطات المحليــة فــي عمليــات
المســاعدات اإلنســانية فــي مختلــف قطاعــات التدخــل اإلنســاني ،مــن أجــل
تحســين تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،وتعزيــز قــدرات الســلطات المحليــة
مــن خــال :التدريــب والتأهيــل ،ورفــع القــدرات والتنســيق مــع الســلطات
المحليــة والجهــات المعنيــة الرئيســة عنــد القيــام بتدخالتهــا اإلنســانية
بمختلــف القطاعــات.
•تضمنــت خطــة االســتجابة لعــام  2016أهميــة المشــاركة والمســاءلة للســكان
والمجتمــع المحلــي مــن أجــل تحســين تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،مــن
خــال الربــط بيــن جهــود االســتجابة وأولويــات الســكان المتضرريــن ،ومــن أجل
ذلــك يســتوجب إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي حــوارات ثنائيــة لتمكيــن
المجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن تقديــم رأيهــا ،وأن يكــون لهــا رأي ـ ًا فــي
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.1خطة االستجابة اإلنسانية  ،2016ص .16
.2خطة االستجابة اإلنسانية  ،2017ص.9
.3نفس املرجع ،ص.14
.4خطة االستجابة اإلنسانية  ،2018ص .47
.5خطة االستجابة  ،2018مرجع سابق ،ص ص .60 ،54
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القــرارات الهامــة فــي المســاعدات وســهولة حصولهــا علــى المعلومــات عــن
الخدمــات ،وتقديــم آرائهــا يزيــد مــن قدرتهــا الجماعيــة علــى الصمــود ،كمــا
أنهــا تدعــم تطــور أنشــطة مســاعدات مالئمــة أكثــر ،ويمكنهــا مــن ان تلعــب
دوراً فــي المتابعــة والمراقبــة واإلبــاغ عــن أيــة انحرافــات.1
•أكــدت خطــة االســتجابة لعــام  2017علــى أهميــة إشــراك الجهــات المعنيــة
الرئيســة فــي مجموعــة القضايــا بمــا في ذلــك وصــول المســاعدات اإلنســانية،2
وأشــارت إلــى أنــه مــن أولويــات تنفيــذ اســتجابة متكاملــة يتحقــق مــن خــال
عــدة قضايــا منهــا المشــاركة المجتمعيــة.3
•فــي خطــة االســتجابة لعــام  2018جــاء تعريفهــا للمجتمــع المحلــي بأنه يشــمل
المجالــس المحليــة فــي المديريــات المســتهدفة ،علــى اعتبــار إشــراك المجتمــع
المحلــي عنصــراً رئيســ ًا فــي مجــال المســاءلة ،وأنــه ســوف يتــم إشــراك
المجتمعــات المحليــة مــن خــال مجالــس اآلبــاء واألمهــات ورؤســاء الســلطات
المحليــة لرصــد المســاءلة وأداء الجهــات ذات العالقــة ومنفــذي التدخــات،4
وفــي مجــال التنســيق أشــارت الخطــة إلــى أنــه مــن أجــل دعــم التنســيق
الفعّــال فــي مجــال العمــل اإلنســاني ومنهــم الســلطات المحليــة ،وعــدم
تضــارب العمليــات اإلنســانية والدعــوة إلــى احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني،
وتوفيــر الخدمــات المشــتركة إلشــراك المجتمعــات المحليــة والمســاءلة ،وتعزيــز
قــدرات الســلطات المحليــة لتتمكــن مــن مواجهــة األزمــات مــن خــال التدريــب
والتأهيــل ورفــع القــدرات والتنســيق.5
•جــاء فــي خطــة  2019لالســتجابة اإلنســانية ،ضمــن األهــداف االســتراتيجية
للعمــل اإلنســاني ،مســاعدة الســلطات المحليــة علــى تحســين إدارة المواقــع
الرســمية وغيــر الرســمية ،والحفــاظ علــى قــدرة مؤسســات القطــاع العــام
علــى تقديــم الخدمــات األساســية المنقــذة لــأرواح ،وتقديــم المعلومــات
للمســتفيدين ،وإشــراك المجتمــع فــي صنــع القــرار ضمــن إطــار المســاءلة
أمــام الســكان المتضرريــن ،وأكــدت الخطــة علــى أهميــة تعزيــز آليــات المراقبة
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علــى تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،ومنهــا إجــراء مقابــات مــع المســتفيدين
والمعاينــة الفعليــة والتحقــق مــن تســليم المســاعدات اإلنســانية واإلمــدادات
إلــى المســتفيدين المســتهدفين والمرافــق المســتهدفة فــي المديريــات التــي
تــم اختيارهــا.1
•أكــدت مدونــة الســلوك مــن أجــل الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال
األحمــر والمنظمــات غيــر الحكوميــة لإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث ،االلتــزام
بتنظيــم جهــود اإلغاثــة ،اســتناداً إلــى القــدرات المحليــة ،والتعهــد بــأن تولــي
أولويــة كبــرى فــي التنســيق مــع الســلطات المحليــة فــي الــدول المتضــررة،
حيــث جــاء فــي المبــدأ ( )6أن مواجهــة الكــوارث يكــون باالعتمــاد علــى القدرات
المحليــة ،وعلــى ضــرورة العمــل علــى تعزيــز هــذه القــدرات ،كلمــا أمكــن
ذلــك ،كمــا جــاء فــي المبــدأ ( )7علــى أن تعمــل المنظمــات العاملــة باإلغاثــة
علــى إيجــاد الوســائل الكفيلــة بإشــراك المســتفيدين مــن البرامــج فــي إدارة
معونــات اإلغاثــة ،باعتبــار أن إشــراك المســتفيدين وتحقيــق المشــاركة الكاملــة
للمجتمعــات المحليــة مــن هــذه البرامــج فــي تصميمهــا وإدارتهــا وتنفيذهــا
هــي الطريقــة المُثلــى لضمــان فعاليــة برامــج اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل.2
•يحــدد دليــل أســفير ،3المعيــار اإلنســاني األساســي للجــودة ،والمســاءلة بتســعة
التزامــات يمكــن للمؤسســات واألفــراد المشــاركين فــي االســتجابة اإلنســانية
االســتعانة بهــا لتحســين جــودة وفعاليــة المســاعدة التــي يقدمونهــا ،كمــا
أنــه يُسّــهل المزيــد مــن المســاءلة للمجتمعــات واألشــخاص المتضرريــن مــن
األزمــة والموظفيــن والمانحيــن والحكومــات والجهــات المعنيــة األخــرى ،وأن
معرفــة مــا تعهــدت بــه المنظمــات اإلنســانية ســيمكنهم مــن محاســبة تلــك
المنظمــات.4
•تُشــير اإلرشــادات المتعلقــة بتســهيل وتنظيــم المســاعدات الدوليــة لإلغاثــة
واالنتعــاش األولــي علــى الصعيــد المحلــي فــي حــاالت الكــوارث الصــادرة مــن
.1خطة االستجابة اإلنسانية  ،2019ص ص .15،16
.2مدونة سلوك من أجل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،مرجع سابق.
.3امليثاق اإلنساين ومعايريه الدنيا يف االستجابة اإلنسانية (أسفري) ،الطبعة الرابعة جنيف  -سويرسا .2018
www.spherestandards.org/handbook.
.4ص 48من ميثاق اسفري – مرجع سابق.
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.1رشح االرشادات املتعلقة بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش االويل عىل الصعيد املحيل يف حاالت
الكوارث ،الصادرة من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف نسختها الصادرة يف  26أكتوبر 2007م.
.2رشح االرشادات املتعلقة بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش االويل عىل الصعيد املحيل يف حاالت
الكوارث ص – 13 ،12مرجع سابق
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االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،1فــي الجــزء
الخــاص بالمســؤوليات األساســية فقــرة ( )3إلــى أن(( :للــدول المتضــررة حــق
الســيادة فــي تنســيق مســاعدات اإلغاثــة واالنعــاش فــي حــاالت الكــوارث التــي
توفرهــا الجهــات المســاعدة علــى أراضيهــا وتنظيمهــا ورصدهــا وفقـ ًا للقانــون
الدولــي)) ،وهــو مــا يؤكــده قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم
( (( :)46/128يقــع علــى الدولــة المتضــررة المســؤولية األولــى عنــد مباشــرة
المســاعدات اإلنســانية فــي إقليمهــا وتنظيمها وتنســيقها)) ،وتشــير اإلرشــادات
إلــى أنــه( :ينبغــي أن تلتــزم الجهــات المســاعدة ،وموظفوهــا بقوانيــن الدولــة
المتضــررة والقانــون الدولــي المعمــول بــه وأن تنســق مــع الســلطات المحليــة،
وأن تحتــرم الكرامــة البشــرية لألشــخاص المتضرريــن مــن الكــوارث فــي كل
األوقــات) ،وتعتبــر هــذه الفقــرة شــأنها شــأن الفقــرة ( )5مــن قــرار الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة رقــم ( )46 /128بشــأن عالقــة التعــاون بيــن الجهــات
الدوليــة التــي تقــدم مســاعدات اإلغاثــة واالنتعــاش األولــى فــي حــاالت الكوارث
والــدول المتضــررة ،حيــث تلتــزم بالقوانيــن الوطنيــة المطبقــة ،بينمــا تعمــل
فــي إقليمهــا ،وبالمثــل ينبغــي للجهــات الدوليــة أن تلتــزم بالقانــون الدولــي
المطبــق ،2كمــا ينبغــي علــى المنظمــات والجهــات التــي تقــدم المســاعدات
اإلنســانية ،أن تقــدم مســاعداتها وفقــ ًا للمبــادئ اإلنســانية والحيــاد وعــدم
التحيــز وبشــكل خــاص:
أ	.أن تحســب أولويــات المســاعدات اســتناداً إلــى االحتياجــات وحدهــا ،حيــث يؤكــد
المعيــار المشــترك ( )2مــن ميثــاق أســفير اإلنســاني ومعاييــره الدنيــا علــى
ضــرورة قيــاس االحتياجــات بطريقــة موضوعيــة لضمــان توفيــر مســاعدات
مناســبة.
ب .أن توفرها لألشخاص المتضررين دون أي تمييز.
ج .أن توفرهــا دون الســعي إلــى ترويــج موقــف سياســي أو دينــي معيــن أو التدخل
فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة المتضــررة.
د .أالّ تُســتخدم المســاعدات كوســيلة لجمــع معلومــات حساســة ذات طابع سياســي
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أو اقتصــادي أو عســكري أو غيــره ،ليــس لــه عالقــة بعمليــات المســاعدات
اإلنســانية واالغاثيــة.
كمــا ينبغــي علــى المنظمــات والجهــات العاملــة فــي مجــال تقديــم المســاعدات
اإلنســانية أن تُراعــي فــي مســاعداتها إلــى أقصــى حــد ممكــن مــا يلــي:
1.أن تُلبــي االحتياجــات الخاصــة للنســاء والفئــات األشــد ضعفـاً ،والتي قد تشــمل
األطفــال والنازحيــن داخليــاً ،والمســنين والمعاقيــن ،والنســاء المرضعــات،
واألشــخاص المصابيــن بعجــز ،وغيــر ذلــك مــن االمــراض المقعــدة.
2.أن تتناســب مــع احتياجــات األشــخاص المتضرريــن ،وأن تتماشــى مــع معاييــر
الجــودة الدوليــة الســارية.
3.أن يجــري تنســيقها مــع جهــات محليــة مختصــة إلــى جانــب الســلطات
الحكوميــة.
4.أن تقــدم المســاعدات وتنفــذ بطريقــة تراعــي األعــراف والتقاليــد الثقافيــة
واالجتماعيــة والدينيــة.
5.ان يجــري تقديــم المســاعدات وتوفيرهــا ،وتصميمهــا وتنفيذهــا ،ومتابعتهــا
وتقييمهــا بمشــاركة األشــخاص المتضرريــن أنفســهم ،بمــن فيهــم النســاء
والشــباب والمســنين ،حيــث تشــكل مســاءلة المســتفيدين للمنظمات اإلنســانية
عنصــراً أساســي ًا لضمــان توفيــر المســاعدة المطلوبــة في ظــل عمليــات اإلغاثة
والمســاعدات اإلنســانية فــي حــاالت الكــوارث والنزاعــات المســلحة.
6.أن تقــدم المســاعدات مــن قبــل موظفيــن أكفــاء تلقــوا التدريــب المناســب،
حســبما تشــير إليــه مدونــة الســلوك للصليــب والهــال األحمــر الدولييــن،
وإرشــادات ميثــاق أســفير ومعاييــره الدنيــا كااللتــزام المشــترك.
7.أن يجــري توفيــر المســاعدات بشــفافية ،وبتبــادل المعلومــات المالئمــة حــول
األنشــطة والتمويــل.1
•تقتضــي القوانيــن الوطنيــة المعنيــة بالنزاهــة والشــفافية ،ومكافحة الفســاد،
واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة ،أن تلتــزم المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة التي
تعمــل علــى وجــه الخصــوص فــي مجــال اإلغاثــة والمســاعدات اإلنســانية،
بأقصــى معاييــر الشــفافية ،والنزاهــة ومكافحــة الفســاد ،خاصــة عنــد
تقديــم المســاعدات أثنــاء اإلغاثــة والكــوارث والنزاعــات ،حيــث يرتبــط عملهــا
.1رشح االرشادات املتعلقة بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش االويل عىل الصعيد املحيل يف حاالت
الكوارث ص .17 ،16 ،14
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.1قانون مكافحة الفساد اليمني رقم ( ،)39لسنة 2006م ،املادة (.)3
.2نفس املرجع ،املادة (.)3
.3نفس املرجع ،املادة (.)35
.4نفس املرجع ،املادة (.)14 /8
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باحتياجــات المواطنيــن المتضرريــن مــن تلــك األحــداث ،وبالتالــي فــإن االلتــزام
بنزاهــة تقديــم المســاعدات ال يقتصــر عليهــا ،بــل علــى الشــركاء المحلييــن
الذيــن يعملــون معهــا ،فبحســب مقتضيــات أحــكام ونصــوص قانــون مكافحــة
الفســاد ) ( 1الــذي نــص فــي أهدافــه علــى ( :منــع الفســاد ومكافحتــه ودرء
مخاطــره ،وآثــاره ومالحقــة مرتكبيــه وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات
المترتبــة عــن ممارســته ،تعزيــز مبــدأ التعــاون والمشــاركة مــع الــدول
والمنظمــات الدوليــة ،واإلقليميــة فــي البرامــج والمشــاريع الدوليــة الراميــة
إلــى مكافحــة الفســاد ،وإرســاء مبــدأ النزاهــة والشــفافية فــي المعامــات
االقتصاديــة والماليــة الحكوميــة.2
كمــا تؤكــد نصــوص القانــون علــى أهميــة قيــام منظمــات المجتمــع المدنــي علــى
المشــاركة الفاعلــة ،والنشــطة فــي محاربــة الفســاد ومكافحتــه ،وتوعيــة أفــراد
المجتمــع بمخاطــره ،وتوســيع نطــاق المعرفــة بوســائل وأســاليب الوقايــة منــه،
ومنــح الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد الحــق فــي مخاطبــة واســتدعاء
المعنييــن مــن الموظفيــن العمومييــن ،أو موظفــي القطــاع الخــاص أو أي شــخص
لــه عالقــة لالستفســار والتحــري حــول واقعــة تتعلــق بالفســاد ،3كمــا يمنحهــا
دراســة وتقييــم التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة
المتعلقــة بمكافحــة الفســاد ،واالطــاع علــى وضــع الجمهوريــة فيهــا ،واتخــاذ
اإلجــراءات المناســبة حيالهــا.4
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دور السلطات احمللية عند تقديم املساعدات اإلنسانية بني الواقع
والقانون :
تُعتبــر الســلطات المحليــة فــي المحافظــات والمديريــات فــي اليمــن إحــدى الهيئات
القانونيــة المعنيــة بمراقبــة وتقييــم المســاعدات اإلنســانية فــي كل مراحلهــا،
ويتشــكل قــوام الســلطات المحليــة فــي كل وحــدة إداريــة (محافظــة /مديريــة) من
المجالــس المحليــة المنتخبــة مــن ســكان الوحــدة اإلداريــة ومــن مســؤولي األجهــزة
التنفيذيــة بالوحــدة اإلداريــة ،كــون المجالــس المحليــة منتخبــة مــن المجتمعــات
المحليــة فــي إطــار الوحــدات اإلداريــة ،فهــي تعمــل وفــق قانــون الســلطة المحلية
والئحتــه التنفيذيــة ،1ومــن مهامهــا :مراقبــة تطبيــق القوانيــن واألنظمــة النافــذة
فــي إطــار الوحــدة اإلداريــة ،وتقييــم مســتوى تنفيــذ األجهــزة التنفيذيــة لخططها،
وبرامجهــا ومســاءلة رؤســائها ومحاســبتهم عنــد اإلخــال فــي واجباتهــم ،وكذلــك
اتخــاذ التدابيــر العاجلــة والالزمــة لمواجهــة حــاالت الكــوارث وتنســيق الجهــود
الرســمية والشــعبية للتخفيــف مــن آثارهــا ،2وأي إخــال أو تقصيــر مــن قبــل
أعضــاء الســلطات المحليــة فــي واجباتهــم ،أو حــدوث واقعــة فســاد أو الحــاق أي
ضــرر بالمجتمــع ،فإنهــم يخضعــون لرقابــة ومســاءلة المؤسســات الرقابيــة ،ومنهــا
الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد ،والجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة،
ونيابــة األمــوال العامــة ،وفقـ ًا للقوانيــن الناظمة لهــذه الجهــات والقوانيــن النافذة،
فعمليــة الرقابــة علــى تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي مراحلهــا المختلفــة
يأتــي ضمــن مهــام الســلطات المحليــة ،وتتحمــل األجهــزة التنفيذيــة والمجالــس
المحليــة المنتخبــة التــي تشــكل قــوام الســلطة المحليــة المســؤولية عنــد وجــود
أي انحــراف ،أو وقائــع فســاد أثنــاء تقديــم هــذه المســاعدات فــي أيــة مرحلــة مــن
مراحلهــا ،ســواء أثنــاء تحديــد المســتفيدين أو أثنــاء نقلهــا أو تخزينهــا أو توزيعهــا،
وعــن كل عمــل مــن شــأنه إلحــاق ضــرر صحــي أو مــادي أو معنــوي علــى مســتوى
الوحــدة اإلداريــة ،باعتبــار أن الســلطات المحليــة هــي المعنيــة بحمايــة المجتمــع
فــي إطــار الوحــدة اإلداريــة والدفــاع عــن مصالحــه وصحتــه وســامته ،فــإذا كانــت
المخالفــات أو أي صــورة مــن صــور الفســاد قــد ارتكبــت فــي إطــار الوحــدة المحليــة
مــن قبــل ممثلــي هيئــات ومنظمــات دوليــة ،أو أجهــزة مركزيــة ،أو أفــراد ،أو لجــان
.1قانون السلطة املحلية رقم ( ،)4لسنة 2000م ،والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( ،)269لسنة 2000م.
.2املواد ( )61 ،41 ،19من قانون السلطة املحلية.

27
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مجتمعيــة محليــة ،أو منظمــات مجتمــع مدنــي ،فــإن مــن واجــب المجلــس المحلــي
وأجهزتــه المختصــة إحالــة الموضــوع إلــى القضــاء ،أوالــى هيئــة مكافحــة الفســاد،
أو إلــى األجهــزة الرقابيــة المختصــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ،ألن القانــون لــم
يمنــح المجلــس المحلــي ســلطة مســاءلتهم ومحاســبتهم.1
إالّ أن الممارســات علــى مســتوى الواقــع العملــي أثنــاء تقديــم المســاعدات
اإلنســانية للمحتاجيــن ،والمتضرريــن فــي المناطــق المســتهدفة مــن قبــل
المنظمــات اإلنســانية تثبــت وجــود فجــوة كبيــرة بيــن األجهــزة التنفيذيــة
للســلطات المحليــة والمجالــس المحليــة مــن جهــة ،وبيــن المنظمــات التــي تقــدم
المســاعدات اإلنســانية مــن جهــة أخــرى ،ســواء علــى مســتوى التنســيق أو الرقابــة
والتقييــم عنــد عمليــة تحديــد االحتياجــات ،أو أثنــاء عمليــة تحديــد وتســجيل
المســتفيدين ،أو عنــد توزيــع المســاعدات ،وهــو األمــر الــذي يخــل بالتزامــات هــذه
المنظمــات وسياســاتها ،بمــا فــي ذلــك مــا تضمنتــه قــرارات الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة ،والصكــوك الدوليــة ذات الصلــة مــن ضوابــط لعمــل المنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني ،ومنهــا االلتــزام بالقوانيــن
الوطنيــة فــي البلــد أو اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه هــذه المنظمــات ،وعلــى الرغــم
مــن أن إشــراك الســلطات والمجتمعــات المحليــة فــي عمليــة رقابــة وتقييــم
المســاعدات يأتــي ضمــن أولويــات عمــل هــذه المنظمــات مــن أجــل المســاهمة
فــي عمليــة تحســين تقديــم المســاعدات اإلنســانية للمحتاجيــن والمتضرريــن،
وبمــا يحقــق النتائــج المرجــوة مــن األعمــال اإلنســانية ،ويعــزز مــن شــفافية
ونزاهــة المســاعدات اإلنســانية ،إال أن الممارســة علــى مســتوى الواقــع كانــت
بالمخالفــة لتلــك االلتزامــات واألولويــات.
تُعتبــر رقابــة المجتمعــات المحليــة علــى أيــة أعمــال مرتبطــة بمصالحهــم،
وحقوقهــم وخاصــة المســاعدات اإلنســانية جــزءاً مــن مقومــات وأركان هــذه
المســاعدات ،فــا يمكــن أن يتحقــق الهــدف مــن المســاعدات إالّ بإشــراك المجتمعات
المحليــة والمســتفيدين مــن المشــاركة والمســاءلة فــي هــذه العمليــات.
وقــد أشــار العديــد مــن مســؤولي الســلطات المحليــة وأعضــاء المجالــس المحليــة
المنتخبــة وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطين المشــاركين فــي ورش
التدريــب وحلقــات النقــاش إلــى القصــور فــي التنســيق بيــن الســلطات المحليــة
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والمنظمــات العاملــة فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية يعــود إلــى أن هــذه
المنظمــات تعمــل مع جهــات غيــر مختصــة أو مــع شــخصيات اجتماعية (مشــايخ/
عقــال قــرى /أشــخاص) ،وهــو األمــر الــذي يــؤدي إلــى تهميــش وإقصــاء لــدور
الســلطات المحليــة بمــا فيهــا المجالــس المحليــة المنتخبــة مــن نفــس المجتمعات
المحليــة ،والتــي ينظــم عملهــا قانــون الســلطة المحليــة والقوانيــن ذات الصلة ،من
المشــاركة فــي مراحــل تقديــم المســاعدات ســواء علــى مســتوى التنســيق وتبــادل
المعلومــات أوفــي عمليــة الرقابــة والتقييــم ،بينمــا يذهــب بعــض المشــاركين من
المنظمــات العاملــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني وآخريــن ،إلــى ضعــف التنســيق
بيــن الســلطات المحليــة والمنظمــات اإلنســانية يعــود إلــى أســباب عــدة منهــا
عــدم فاعليــة المجالــس المحليــة وإضعــاف دورهــا بقصــد أو بــدون قصــد بســبب
نفــوذ مراكــز القــوى ،الحــرب والنزاعــات المســلحة ،أو بســبب عــدم كفــاءة أعضــاء
هــذه المجالــس ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب.

محددات للسلطات
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التنسيق عند عملية حتديد االحتياجات للتدخل اإلنساني:
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عنــد تدخــل المنظمــات اإلنســانية ســواء اإلقليميــة او الدوليــة فــي أي بلــد ،فإنهــا
تقــوم بتحديــد االحتياجــات الالزمــة للتخفيــف مــن معانــاة المناطــق المتضــررة
بســبب الكــوارث الطبيعيــة أو الحــروب والنزاعــات المســلحة األهليــة أو الدوليــة،
وذلــك عــن طريــق عمــل تقييــم ميدانــي حــول هــذه االحتياجــات والتــي قــد
تكــون ناتجــة عــن( :انعــدام األمــن الغذائــي ،عــدم القــدرة إلــى الوصــول إلــى
الميــاه الصالحــة للشــرب ،حــاالت نــزوح للســكان وتكويــن تجمعــات للنازحيــن،
انتشــار أوبئــة ،عــدم كفــاءة أو صالحيــة المرافــق الصحيــة أو التعليميــة ...
وغيرهــا).
هــذا التقييــم لالحتياجــات يجــب أن يكــون علــى أرض الواقــع ،وبمســاعدة
الجهــات الحكوميــة ،وخصوصــ ًا المجالــس المحليــة ،والتــي هــي علــى معرفــة
كبيــرة بطبيعــة المناطــق المســؤولة عنهــا ،ســواء مــن الناحيــة االجتماعيــة ،أو
الجيولوجيــة أو الديموغرافيــة ،فعــن طريــق هــذا التقييــم الميدانــي يتــم تحديــد
االحتياجــات الالزمــة للتخفيــف مــن المعانــاة ،ومــن ثــم تقــوم المنظمــات المانحــة
والعاملــة فــي المجــال اإلنســاني بإعــداد مقتــرح بمجــاالت التدخــل اإلنســاني التــي
ســوف تنفــذ علــى األرض (غــذاء /إيواء/صحة/تعليــم /مياه/صــرف صحــي....
وغيــره) ،وبالتالــي فــإن عمــل المنظمــة خــال عمليــة تحديــد االحتياجــات يجــب
أن يرتكــز علــى مــا يلــي:
•إشــراك المكاتــب التنفيذيــة لألجهــزة الحكوميــة ،والمجالــس المحليــة فــي
تحديــد المناطــق األكثــر تضــرراً ،علــى مســتوى المحافظــة والمديريــة.
•أن يتــم إطــاع الســلطات المحليــة علــى أنــواع المســح الميدانــي الــذي يتــم
اســتخدامه واعتمــاده ،والمعاييــر الالزمــة لتحديــد أنــواع التدخــل المطلــوب.
•أن يشــارك ممثلــون مــن الجهــات الحكوميــة والمجالــس المحليــة فــي النــزول
الميدانــي والمشــاركة فــي عمــل تقييــم االحتيــاج.
•التشــاور مــع الجهــات الحكوميــة ،أو المجالــس المحليــة ،فيمــا إذا كان لديهــا
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معلومــات وبيانــات محدثــة حــول المنطقة/المناطــق التــي تحــت مســؤوليتهم
مثــل عــدد الســكان الحالــي ،عــدد المســاكن ،عــدد الســكان الذكــور واإلنــاث،
عــدد األُســر النازحــة إلــى المنطقــة ،وتوافــر الخدمــات األساســية والبنــى
التحتيــة وكفــاءة عملهــا (مثــل المــدارس والمرافــق الصحيــة ومشــاريع الميــاه
 ...وغيرهــا).
•أن تتشــاور مــع الســلطة المحليــة (األجهــزة الحكوميــة المعنيــة وأعضــاء
المجالــس المحليــة) علــى مســتوى الوحــدة اإلداريــة (محافظة/مديريــة) ،مــن
أجــل تحديــد نــوع وطبيعــة التدخــات التــي تتطلــب تقديــم المســاعدات
اإلنســانية ،وأولويــة االحتياجــات للمتضرريــن مثــل( :ســلل غذائيــة ،ميــاه
صالحــة للشــرب ،صــرف صحــي ،إيــواء للنازحيــن  ...وغيــره).
بعــد عمليــة تحديــد االحتياجــات للتدخــل اإلنســاني مــن واقــع المســح الميدانــي
الــذي تقــوم بــه المنظمــات بالمشــاركة مــع الســلطات المحليــة ،تبــدأ المنظمــة
بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المرتبطــة بــكل قطــاع مــن قطاعــات التدخــل،
حيــث تمــر المســاعدات اإلنســانية عبــر مراحــل إجرائيــة تتمثــل فــي( :عمليــة
تســجيل المســتفيدين ،ومرحلــة التحقــق مــن التســجيل ،ومرحلــة توزيــع
المســاعدات ،ومرحلــة قيــاس األثــر) ،وفــي كل هــذه المراحــل يجــب ان يكــون
للمجالــس المحليــة حضــورا ودور رئيــس فيهــا ،باعتبارهــم شــركاء مــع منظمــات
العمــل اإلنســاني وفقــ ًا لمــا ســبق توضيحــه ،وتمــر كل المســاعدات اإلنســانية
بمختلــف التدخــات بهــذه المراحــل األربــع ،ومــن أجــل تقريــب خطــوات مشــاركة
المجالــس المحليــة فــي مراحــل تقديــم المســاعدات ،ســيتم توضيــح هــذه
المشــاركة أثنــاء التدخــل فــي مجــال األمــن الغذائــي وخاصــة النشــاط المتمثــل في
(توزيــع الســلل الغذائيــة) ،نظــراً إليــاء اغلــب المنظمــات العاملــة فــي المجــال
اإلنســاني قطــاع األمــن الغذائــي أولويــة فــي تدخالتهــا اإلنســانية ،حيــث تشــير
اإلحصائيــات الصــادرة مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن ان عــدد
المحتاجيــن لألمــن الغذائــي يبلــغ ( 20مليــون شــخص) مــن عــدد ســكان اليمــن،
منهــم ( 10مالييــن) يعانــون مــن احتيــاج شــديد.1
ونبين ذلك على النحو التالي:
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املرحلة األوىل :تسجيل املستفيدين يف مناطق االحتياج:
ينبغــي علــى المنظمــة المعنيــة بتقديــم المســاعدات اإلنســانية أن تقــوم
بالتنســيق مــع الســلطة المحليــة فــي المنطقــة المســتهدفة (مديريــة /عزلــة)،
مــن أجــل تحديــث البيانــات المطلوبــة لتقديــم المســاعدات علــى مســتوى القريــة،
مثــل عــدد الســكان الفعلــي وعــدد النازحين وتقســيمهم مــن حيــث الذكــور واإلناث
واألطفــال  ...وغيرهــا ،وكــذا تحديــد مناطــق التدخــل المســتهدفة ،ثــم البــدء
بعمليــة تســجيل المســتفيدين وفقــ ًا للمعاييــر المحــددة مــن قبــل المنظمــة،
وبالتنســيق مــع المجلــس المحلــي.
وقبــل عمليــة تســجيل المســتفيدين يتــم انتخــاب لجــان مجتمعيــة على مســتوى
العزلــة أو القريــة ،والذيــن ســوف يكــون دورهم االساســي هو تمثيــل أبنــاء المنطقة
أمــام المنظمــة ،ويكــون ذلــك تحــت إشــراف المجلــس المحلــي فــي العزلــة أو ممثــل
مــن قبــل المجلــس ،وال تعتبــر تلــك اللجــان بديــا عــن المجالــس المحليــة كونهــا
تقــوم بمهــام إنســانية محــددة وتحــت اشــراف المجالــس المحليــة .

يتــم نــزول فريــق ميدانــي مــن المنظمــة إلــى المنطقــة قبــل عمليــة االنتخــاب،
والــذي يجــب أن يكــون بالتنســيق مــع المجلــس المحلــي بالمنطقــة ،ويتــم
إجــراء انتخابــات اللجــان المجتمعيــة بحضــور ممثــل للمجلــس المحلــي فــي كل
مراحــل االنتخــاب ،ابتــدا ًء مــن اإلعــان ،وحتــى االقتــراع والفــرز وتشــكيل اللجنــة
المجتمعيــة ،ويجــب أن يكــون االنتخــاب بشــكل شــفاف ومعلــن ،وتســير إجــراءات
انتخــاب اللجــان المجتمعيــة علــى النحــو التالــي:
•يتــم عمــل إعالنــات مكتوبــة فــي األماكــن العامــة مثــل :المســاجد والمــدارس
وأماكــن تجمــع النــاس ،بحيــث يســتطيع جميــع األهالــي قراءتهــا واالطــاع
عليهــا وفهمهــا بســهولة ،وبصــور إرشــادية وميســرة لذلــك ،بحيــث تكــون
بخــط واضــح وخــال مــن أيــة مصطلحــات بلغــة أخــرى.
•يجــب أن يحتــوي اإلعــان علــى شــروط المرشــحين للجــان المجتمعيــة ،والمهــام
التــي ســوف يقومــون بهــا ،وكذلــك موعــد ومــكان االنتخــاب ،وأن تكــون شــروط
الترشــيح تتناســب مــع طبيعــة ســكان المنطقــة ومســتواهم التعليمــي،
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ا ال يشــترط أن يكــون المرشــح يجيــد لغــة المنظمــة أو حام ـ ً
فمث ـ ً
ا لمؤهــل
ـال.
جامعــي عـ ٍ
•يوضــح فــي اإلعــان عــدد أفــراد اللجنــة المجتمعيــة الذيــن ســيتم انتخابهــم،
مــع التأكيــد بــأن اللجنــة المجتمعيــة يجــب أن تتكــون مــن الرجــال والنســاء،
وكذلــك توضيــح الهــدف مــن تشــكيل هــذه اللجنــة ونــوع المســاعدات
اإلنســانية التــي ســوف تُقــدم.
•يجــب علــى عضــو المجلــس المحلــي المشــارك فــي اإلشــراف علــى عمليــة
االنتخــاب ،أن يتأكــد مــن:
 1.أن شروط كل المتقدمين للترشيح مطابقة لمعايير التقديم.
2.عــدم وجــود أشــخاص مــن ذوي الســلطة والنفــوذ فــي المنطقــة تقدمــوا
كمرشــحين أو قدمــوا أشــخاص ًا آخريــن للترشــح ،لضمــان عــدم تأثيــر ذلــك
علــى نزاهــة االنتخــاب ،وعــدم تأثيــر أصحــاب النفــوذ علــى عمليــة االقتــراع.
3.أن حضــور الســكان المســتفيدين يــوم االقتــراع كان كافيــ ًا الختيــار أشــخاص
يمثلونهــم ،بحيــث تكــون نســبة الحاضريــن تمثــل أغلبيــة عــدد الســكان فــي
القريــة.
4.التأكــد مــن ســامة وصحــة طريقــة االقتــراع ،وأن فــرز األصــوات ،وإعــان
الفائزيــن ،تــم بحضــور المقترعيــن وبنفــس المــكان.
5.أن يتــم عمــل محضــر بتشــكيل اللجنــة المجتمعيــة المنتخبــة ،واختيار شــخص
مــن بينهــم ليكــون رئيــس اللجنــة ،والمصادقــة علــى المحضــر مــن رئيــس
المجلــس المحلــي.
6.أن يتــم تعليــق إعــان حــول آليــة الشــكاوى ،موضحـ ًا فيــه أرقــام التلفونــات
الخاصــة باالتصــال ،أو إيميــات) ،أو وضــع صنــدوق للشــكاوى فــي مــكان عــام،
ويُغلــق بشــكل محكــم.
7.أن يوضــح فــي إعــان الشــكاوى مــن هــي الجهــة التــي ســوف تتلقى الشــكاوى،
وماهــي آليــة التعامــل مع الشــكاوى.

تسجيل املستفيدين:

•بعــد عمليــة انتخــاب اللجنــة المجتمعيــة يتــم البــدء فــي عمليــة تســجيل
المســتفيدين وفقــ ًا للمعاييــر التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل المنظمــة
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املرحلة الثانية  :مرحلة التحقق :
بعــد أن يتــم التســجيل تقــوم اللجــان المجتمعيــة بتســليم الكشــوفات للمنظمــة،
والتــي بدورهــا ســوف تقــوم بعمليــة التحقــق عــن طريــق فريــق الرقابــة
والتقييــم فــي المنظمــة ،وذلــك بالنــزول الميدانــي إلــى المنطقــة وعمــل زيــارات
للبيــوت واألشــخاص ،والتحقــق مــن مطابقــة البيانــات فــي كشــف التســجيل مــع
الواقــع ،وفــي العــادة يتــم اختيــار نســبة مــن عــدد المســجلين الذيــن ســيتم
زيارتهــم ،تتفــاوت هــذه النســبة مــن منظمــة إلــى أخــرى ،ويتــم تحديــد األســماء
التــي ســيتم زيارتهــا بشــكل عشــوائي ،وفــي حــال مــا تــم اكتشــاف أن هنالــك
تالعب ـ ًا فــي عمليــة التســجيل أو اختــاف فــي البيانــات المســجلة والواقــع ،فــإن
فريــق الرقابــة يجــب أن يجــري التحقــق بنســبة  ،%100وإلغــاء كشــوفات التســجيل،
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والمجلــس المحلــي ،مثــال( :أن تكــون األولويــة للنازحيــن والعائديــن مــن
مناطــق الصــراع  /األســر التــي ال تمتلــك مصــدر دخــل  /األســر التــي تعولهــا
امــرأة  /األســر التــي يكــون عــدد أفرادهــا أكثــر مــن  7أفــراد  /األســر التــي
لديهــا حوامــل أو مرضعــات أو أمــراض مزمنــة أو إعاقــة /األســر األشــد احتياجـ ًا
 ...إلــخ).
•يجــب أن يســبق عمليــة التســجيل عمــل تدريــب للجــان المجتمعيــة حــول
آليــة تســجيل المســتفيدين ،ومعاييــر اختيــار المســتفيدين ،علــى أن يكــون
التدريــب تحــت إشــراف المجلــس المحلــي ،أو أحــد أعضــاء المكتــب التنفيــذي
المختــص فــي الوحــدة اإلداريــة.
•يجــب علــى المنظمــة واللجنــة المجتمعيــة إبــاغ المجلــس المحلــي بانتهــاء
عمليــة تســجيل المســتفيدين ،وعلــى عضــو المجلــس المحلــي بالمنطقــة أن
يتأكــد ،مــن أن التســجيل تــم بشــكل نزيــه وعــادل ،وأنــه ال توجــد حــاالت
رشــاوي مــن أجــل التســجيل ،وأن يتــم تعليــق إعــان حــول آليــة الشــكاوى،
موضحــا فيــه ارقــام التلفونــات الخاصــة باالتصــال أو إيميــات) ،أو وضــع
صنــدوق للشــكاوى فــي مــكان عــام ويُغلــق بشــكل محكــم ،وأن يوضــح فــي
إعــان الشــكاوى مــن هــي الجهــة التــي ســوف تتلقــى الشــكاوى ،وماهــي آليــة
التعامــل مــع الشــكاوى.
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وكذلــك إلغــاء التعامــل مــع اللجــان المجتمعيــة ،ويجــب تبليــغ المجلــس المحلــي
بذلــك مــع توضيــح نــوع التالعــب الــذي تــم وكيــف تــم اكتشــافه ،التخــاذ
اإلجــراءات القانونيــة ،وإعــادة التســجيل مــن قبــل فريــق تحــت إشــراف المنظمــة،
أو إعــادة تشــكيل اللجنــة المجتمعيــة مــن جديــد ،ويجــب أن يســبق نــزول فريــق
التحقــق التابــع للمنظمــة إبــاغ المجلــس المحلــي بتاريــخ نــزول الفريــق وعددهم،
وعلــى المجلــس المحلــي تكليــف أحــد أعضــاء المجلــس لمتابعــة إجــراءات عمليــة
التحقــق ،والتأكــد مــن:
•أن فريــق الرقابــة والتقييــم يتكــون مــن الجنســين (ذكــوراً وإناث ـاً)( ،فوجــود
نســاء ضمــن الفريــق مهــم لزيــارة البيــوت وذلــك لمراعــاة ثقافــة المجتمــع).1
•أن فريــق الرقابــة والتقييــم قــد تعامــل بشــكل الئــق عنــد نزولهــم إلــى
البيــوت( ،يجــب احتــرام الخصوصيــة وثقافــة المجتمــع ،كمــا يجــب عــدم
دخــول المنــازل فــي حــال رفــض أصحابهــا ذلــك  ...إلــخ).2
•عــدم طلــب مبالــغ ماليــة مــن أهالــي القريــة مــن أجــل إضافــة أســمائهم إلــى
قائمة المســتفيدين.
•تعليــق إعــان حــول آليــة الشــكاوى ،موضحـ ًا فيــه أرقــام التلفونــات الخاصــة
باالتصــال أو إيميــات ،أو وضــع صنــدوق للشــكاوى فــي مــكان عــام ويُغلــق
بشــكل محكــم ،وأن يوضــح فــي إعــان الشــكاوى مــن هــي الجهــة التــي ســوف
تتلقــى الشــكاوى ،وماهــي آليــة التعامــل مــع الشــكاوى.

.1هذا الرشط واجب تحققه ،سوا ًء كان هنالك مشكلة يف كشوفات اللجان املجتمعية أوالً.
 .2هذا الرشط واجب تحققه ،سوا ًء كان هنالك مشكلة يف كشوفات اللجان املجتمعية أوالً.
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املرحلة الثالثة  :مرحلة توزيع املساعدات :
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بعــد أن تقــوم المنظمــة بالتحقــق مــن كشــوفات التســجيل ،ســوف تقــوم بتوزيع
المســاعدات اإلنســانية للمنطقــة المســتهدفة (قرية  /عزلــة  /مخيــم  ...وغيرها)،
وذلــك عــن طريــق التواصــل مــع اللجــان المجتمعيــة ،وإبــاغ المجلــس المحلــي
بخطــة التوزيــع وآلياتــه (بحســب نــوع المســاعدات ،مث ـ ً
ا المســاعدات الغذائيــة
تتــم إمــا بالتوزيــع يــداً بيــد ،أو عبــر كــروت إلــى مركــز التوزيــع) ،وتحديــد
مــكان وزمــان التوزيــع ،وعلــى أعضــاء اللجــان المجتمعيــة إبــاغ المســتفيدين
فــي المنطقــة المســتهدفة بذلــك ،ويجــب أن يكــون أعضــاء اللجنــة المجتمعيــة،
وممثــل عــن المجلــس المحلــي حاضريــن عنــد عمليــة التوزيــع ،مــع مراعــاة اتبــاع
الخطــوات التاليــة:
•يجــب أن يكــون مركــز توزيــع المســاعدات أقــرب مــا يكــون إلــى المنطقــة
المســتهدفة بحيــث يســتطيع النــاس الوصــول إليــه ،مث ـاً( :داخــل مدرســة،
أو ســاحة مركــز صحــي ،أو مبنــى حكومــي ،أو وســط القريــة) ،وأن يكــون مناســب ًا
لوصــول النســاء ،وشــعورهن باألمــان ،وأن يتوافــر مــكان يســتظل فيــه
المســتفيدون مــن الشــمس أو المطــر ،وأن تتوافــر دورات ميــاه قريبــة مــن
مــكان التوزيــع.
•أن يتــم إعــام النــاس قبــل عمليــة التوزيــع بوقــت كاف بتاريــخ التوزيــع
ومكانــه( ،يختلــف الوقــت بالريــف عــن المدينــة).
•قبــل عمليــة التوزيــع يجــب علــى عضــو المنظمــة أن يخاطــب النــاس ،ويبيــن
لهــم مــا هــي مكونــات المســاعدة ،ومــن أيــن يجــب اســتالمها إذا لــم تكــن
يــداً بيــد ،وكذلــك يجــب التأكيــد عليهــم بعــدم دفــع أي مبالــغ ماليــة ألي
شــخص أو جهــة.
•يجــب عــدم إجــراء التوزيــع داخــل المنــازل الشــخصية مثــل( :بيــت شــيخ ،أو
عــدل المنطقــة ،أو غيــره).
•يجــب التوزيــع للمســتفيدين عــن طريــق مطابقــة الشــخص ،والهويــة مــع
االســم فــي الكشــوفات( ،فــي حالــة فقــدان الهويــة ،فعلــى اللجنــة المجتمعية
عمــل محضــر تعريفــي للشــخص ،عليــه صورتــه ويتــم تعميدهــا مــن قبــل
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األميــن الشــرعي فــي المنطقــة ،)1وفــي حالــة عــدم حضــور الشــخص المســجل
اســمه ضمــن كشــوفات التســجيل ،وإنمــا حضــر عنــه أحــد أفــراد أســرته
بســبب غيــاب رب األســرة ،2فــي هــذه الحــاالت يجــب علــى الشــخص الحاضــر
أن يحضــر هويــة تثبــت قرابتــه ،أو أن يتــم التعريــف بــه مــن قبــل أعضــاء
اللجــان المجتمعيــة ،علــى أن يتــم عمــل محضــر اســتبدال باســم فــرد العائلــة
المتواجــد.
يجب على عضو المجلس المحلي الحاضر عملية التوزيع التأكد من التالي:
•أن تكــون مســتودعات تخزيــن المســاعدات التــي يتــم التوزيــع منهــا مالئمــة:
(ذات تهويــة جيــدة ومحميــة مــن األمطــار والحشــرات والقــوارض  ...وغيرهــا).
•أن المســاعدات صالحــة لالســتخدام اآلدمــي مــن حيــث( :وجــود تاريــخ اإلنتــاج،
وتاريــخ بعيــد لالنتهــاء ،عــدم وجــود تســوس أو حشــرات أو تعفــن  ...أو غيــره).
•أن يكون هنالك تنوع ًا غذائي ًا في محتويات السلة الغذائية.
•أن تكــون كميــة الســلة الغذائيــة كافيــة لألســرة المســتفيدة (أقــل تقديــر
شــهر).
•عدم أخذ أتاوات من المستفيدين بعد استالم الكروت.
•أن يتــم تعليــق إعــان حــول آليــة الشــكاوى ،موضحـ ًا فيــه أرقــام التلفونــات
الخاصــة باالتصــال ،أو إيميــات ،أو وضــع صنــدوق للشــكاوى فــي مــكان عــام
ويُغلــق بشــكل محكــم ،وأن يُوضــح فــي إعــان الشــكاوى مــن هــي الجهــة
التــي ســوف تتلقــى الشــكاوى ،وماهــي آليــة التعامــل مــع الشــكاوى.3

.1يف بعض األحيان :ميكن أن تقوم املنظمة بعمل بطاقة أو كرت لهذا املستفيد استنادا ً عىل املحرض التعريفي ،وبحيث تكون
مخصصة فقط الستالم املساعدات اإلنسانية منها.
.2بسبب طول الفرتة الزمنية بني عملية التسجيل والتوزيع فإنه يف كثري من األحيان قد يضطر رب األرسة الذهاب إىل خارج
املنطقة للبحث عن عمل ،أو قد يكون مريضاً ،أو مسجوناً بسبب الديون ،أو غادر القرية ألي سبب من األسباب.
 .3يف جميع املراحل السابقة بجب إرشاك املجالس املحلية بالشكاوى التي يتم استقبالها ،سواء عددها ،أو نوعها ،وكيف
تعاملت معها املنظمة ،مع االحتفاظ بحق عدم مشاركة  /عدم اإلفصاح عن البيانات الشخصية للمشتيك مثل( :االسم ورقم
الهاتف  ...وغريها).
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املرحلة الرابعة :قياس األثر:
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تقــوم المنظمــات بعــد عمليــة توزيــع المســاعدات بالنــزول الميدانــي إلــى القــرى
المســتهدفة ،وعمــل اســتبيان مــع األســر المســتفيدة (تحديــد نســبة مــن عــدد
المســتفيدين ،واختيــار أســماء عشــوائية للمقابــات) ،وذلــك مــن أجــل قيــاس
أثــر هــذه المســاعدات ،مــن حيــث:
•هل كانت المساعدات كافية.
•هــل هنــاك حــاالت تــم فيهــا بيــع المســاعدات الغذائيــة؟ مــا هــي أســباب
البيــع؟ (قــد يكــون الديــون ،اإليجــار ،شــراء مســتلزمات أخــرى مثــل :الغــاز أو
الفرشــان أو البطانيــات  ...وغيرهــا).
•هــل أحدثــت المســاعدات تغيُّــراً فــي النظــام الغذائــي للمنطقــة؟ مثــل:
(التخفيــف مــن اإلصابــة بحــاالت ســوء التغذيــة .)...
كمــا يجــب إبــاغ المجلــس المحلــي بنــزول فريــق المنظمــة إلجــراء عمليــة قيــاس
األثــر ،ويجــب علــى عضــو المجلــس المحلــي التأكــد مــن أن فريــق المنظمــة
يتكــون مــن الرجــال والنســاء ،وأن يكــون اختيــار وقــت المقابــات مناســب ًا بحيــث
ال يكــون فــي المســاء مث ـاً ،وأالّ يكــون فــي منــازل شــخصية مثــل( :منــزل الشــيخ
أو العاقــل أو غيــره) ،ومراعــاة حــاالت المرضــى ،والحوامــل والمرضعــات وكبــار الســن
والمعاقيــن.
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اشــتمل اســتبيان المرصــد علــى ()64
(إطار يوضح عدم التنسيق في كافة مراحل
ســؤاالً ،تعــرّض للعديــد مــن المحــاور
العمل اإلنساني)
األساســية ،التــي تتصــل بشــكل مباشــر
•يُفترض وجود تسلسل في إدارة عملية
توزيع المساعدات اإلنسانية ،ابتدا ًء من
بالــدور المفتــرض للمجالــس المحليــة خــال
إشراك المجتمع المحلي بتحديد االحتياجات
مراحــل تقديــم المســاعدات اإلنســانية،
عبر ا ُ
ألطر المجتمعية ،وإشراف ومشاركة
المجلس المحلي ثم يتم رفعها إلى السلطة
ابتــدا ًء مــن مرحلــة المســح الميدانــي
المحلية بالمحافظة التي تتولى بدورها
لتحديــد االحتياجــات والمســتفيدين ،ثــم
مخاطبة المنظمات اإلنسانية ،لكن ما
يتم فعلي ًا هو :في الواقع أن المنظمات
مرحلــة التحقــق ،ومرحلــة نقــل المســاعدات
اإلنسانية تتجاوز هذا التسلسل وتتجاوز
وتخزينهــا وتوزيعهــا ،ومراحــل قيــاس األثــر،
المجالس المحلية وتتخاطب مباشرة مع
ُأطر مجتمعية أخرى ،مما يخلق إشكاليات.
ناهيــك عــن الــدور الرقابــي والتقييمــي
•هناك عدة مشاكل يعاني منها العمل
فــي كل تلــك المراحــل ،واألهــم مــن ذلــك
اإلنساني تتمثل في اآلتي:
ـس أو ً
ال :عدم وجود تنسيق بين المجالس المحلية
هــو :التحقــق مــن مــدى إشــراك المجالـ
والمنظمات العاملة في المجال اإلنساني.
المحليــة واضطالعهــا بالــدور المــوكل لهــا
ثاني ًا :عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية
ومحدثة عن األسر المحتاجة والنازحين
قانونــ ًا مــن عدمــه.
سواء لدى السلطة المحلية أو لدى المنظمات
•يُعــد التنســيق بيــن المنظمــات العاملة
اإلنسانية.
فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية ثالث ًا :عدم وجود أية معايير موحدة في
تحديد االحتياجات.
والســلطات المحليــة فــي الوحــدات
رابع ًا :طغيان العشوائية في توزيع المساعدات
ـد اإلنسانية.
اإلداريــة (محافظــات /مديريــات ) ،أحـ
خامس ًا :ازدواجية في عمل المنظمات اإلنسانية،
األســس التــي تعتمــد عليهــا المنظمــات
وفي عمل المكاتب التنفيذية الحكومية بالسلطة
ـب المحلية.
أثنــاء تقديــم المســاعدات ،حيــث يجـ
أن تُعطــى عمليــة التنســيق أولويــة
قصــوى لســامة وفعاليــة هــذه المســاعدات ،وتحقيــق الغــرض منهــا ،حيــث
أن كثيــراً مــن المنظمــات العاملــة فــي المســاعدات اإلنســانية تعمــل فــي
المحافظــات والمديريــات التــي تحتــاج إلــى مســاعدات إنســانية بســبب الكــوارث
والنزاعــات المســلحة ،بعيــداً عــن التنســيق مــع المجالــس المحليــة فــي
هــذه المناطــق ،وتعتمــد فــي عمليــة التنســيق علــى لجــان مجتمعيــة يتــم
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(إطار يوضح ضعف عملية التنسيق أثناء عملية
المسح الميداني)
•هناك خلل في إعداد كشوفات المستفيدين،
حيث ال يتم االعتماد على معايير واضحة
وصارمة في تحديد فئة المستفيدين،
ورغم أن المنظمات تقوم بتحديد معايير
لتوزيع المساعدات اإلنسانية ،ولكن أثناء
عملية التوزيع يتم تجاوز هذه المعايير.
•الخلل يكمن في انعدام وجود تنسيق بين
المنظمات العاملة في المساعدات اإلنسانية
ذاتها ،فال يوجد مسح موحد تعمل عليه كل
المنظمات ،فكل منظمة إنسانية تعمل وفق
آلياتها الخاصة.

انتخابهــا علــى مســتوى العُــزَل والقــرى
فــي كل مديريــة ،مــن دون المجالــس
المحليــة المنتخبــة أص ـاً ،ولهــا قانــون
يُنظــم أعمالهــا ومســؤولياتها ،وهــذه
إشــكالية وقصــور أدَّيــا إلــى خلــل فــي
عمليــة تغطيــة احتياجــات المتضرريــن،
واســتبعاد الكثيــر مــن المســتفيدين
لهــذه المســاعدات ،حيــث أظهــرت
وثيقــة االســتبيان الموزعــة علــى
المشــاركين فــي الــدورات التدريبيــة
وحلقــات النقــاش التي تمــت فــي المحافظــات ،والمديريــات المســتهدفة وجُلّهم
مــن أعضــاء المجالــس المحليــة المنتخبــة فــي الوحــدة اإلداريــة (محافظــة/
مديريــة) ،ومســؤولي األجهــزة التنفيذيــة الذيــن يشــكلون قــوام الســلطات
المحليــة علــى مســتوى الوحــدة اإلداريــة مــن أن هنــاك أوجــه خلــل فــي هــذا
الجانــب ،حيــث تمــارس المنظمــات العاملــة فــي مجــال تقديــم المســاعدات
اإلنســانية عملهــا فــي المناطــق المســتهدفة مــن توزيــع المســاعدات ،دون
تنســيق مــع الســلطات المحليــة والمجالــس المحليــة أو تمكينهــم مــن ممارســة
دورهــم القانونــي ،ممــا كان لــه أثــره الســلبي علــى تقديــم المســاعدات
اإلنســانية ،وإهــدار حــق الرقابــة والتقييــم أثنــاء تقديم المســاعدات اإلنســانية
فــي كل مراحلهــا ،ونتيجــة ذلــك حدثــت ثغــرات وجوانــب قصــور فــي تقديــم
المســاعدات اإلنســانية ،واختلــت معاييــر النزاهــة والشــفافية وااللتــزام بمبادئ
العمــل اإلنســاني ،فقــد جــاءت إجابــات المســتهدفين علــى اســتمارة االســتبيان
موضحــة لذلــك القصــور واالختــاالت ،ورغــم تفــاوت إجابــات أعضــاء الســلطة
المحليــة بيــن محافظــة وأخــرى ،إالّ أنــه تــم األخــذ بالمتوســط مــن إجمالــي
إجابــات المشــاركين فــي المحافظتيــن ،وتــم التركيــز فــي تحليــل اإلجابــات
علــى المبــادئ األساســية للعمــل اإلنســاني ،ومســتوى التنســيق مــع الســلطات
المحليــة وأصحــاب المصلحــة وسُــبُل وصــول المســاعدات فــي مراحــل تقديــم
المســاعدات اإلنســانية.
•أشــار المشــاركون فــي االســتبيان مــن أعضــاء الســلطات المحليــة إلــى وجــود
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ضعــف فــي عمليــة التنســيق مــع المنظمــات العاملــة فــي نطــاق وحداتهــم
اإلداريــة ،يتفــاوت هــذا الضعــف بيــن الشــديد والمتوســط ،حيــث طــرح
( )%59مــن المجيبيــن بوجــود تنســيق محــدود مــع ممثلــي المنظمــات التــي
تقــدم المســاعدات قبــل إجــراء عمليــة المســح الميدانــي لتحديــد المناطــق
المتضــررة والمســتفيدين المحتاجيــن للمســاعدات اإلنســانية ،وينحصــر
مســتوى التنســيق فقــط فــي إعــام أعضــاء المجلــس المحلــي بنــزول لجــان
مســح ،دون إشــراكهم فــي عمليــة المســح وتحديــد المناطــق ذات االحتيــاج ،أو
االســتفادة مــن البيانــات ،واإلحصائيــات المتوفــرة مــع الســلطة المحلية ،وأشــار
غالبيــة المســتطلعين مــن أعضــاء
ـم (إطار يوضح االعتماد على المشايخ والعقال في
الســلطة المحليــة إلــى عــدم اطالعهـ
عملية التسجيل)
أو معرفتهــم بأنــواع المســح الميدانــي
•نظراً لعدم وجود التنسيق بين السلطات
المحلية والمجتمع المدني والمنظمات
وبياناتــه ،بينمــا تصــل نســبة مــن
المانحة ،يتم تشكيل لجان مجتمعية ،وبعض
لديهــم معرفــة بأنــواع المســح ()%34
المنظمات تعتمد على المشائخ العقال،
والبعض يعتمدون على أشخاص آخرين،
مــن جملــة المجيبيــن.
وهذا يؤدي إلى أخطاء في عملية التسجيل
•وألســباب عائــدة إلــى ضعــف آليــة
والحصر ويسبب إشكاليات كبيرة.
•كان هناك نشاط في المجالس المحلية،
المســح وتقييــم االحتياجــات أكــد ()%85
لكن من بعد الحرب يكاد يكون دور
مــن المســتهدفين علــى عــدم تناســب
المجالس المحلية معدوم ،وأصبح العقال
لهم الدور األقوى من أعضاء المجالس
المســاعدات المقدمــة مــع االحتياجــات
المحلية في المديريات.
الفعليــة للمناطــق المســتهدفة،
•إن المنظمات تعتمد على الشيوخ في
تسجيل المستفيدين وبعض المستفيدين
وأرجعــوا ذلــك إلــى أســباب عديــدة
يستلمون أكثر من مرة ،من أكثر من منظمة
يتمثــل أغلبهــا فــي فقــدان التنســيق
في الشهر نفسه.
•المنظمات عندما تحضر ال تتواصل مع
مــع الســلطات المحليــة ،واعتمــاد
أعضاء المجالس المحلية ،ويكون التواصل
المنظمــات علــى المشــايخ والعقــال أو
عبر الشيوخ والعقال ،وأن المعايير التي
تتعامل معها المنظمات ال تكون موحدة،
لجــان مجتمعيــة فــي القــرى والعــزل،
وإن الكميات ال تغطي عدد المستفيدين،
يتــم انتخابهــا كممثلــة للســكان
وهذا سبب بعض اإلشكاليات.
•إن بعض المنظمات تقوم بالتسجيل عبر
بمعرفــة المنظمــات وبــدون تنســيق
الشيوخ ،وهذا سبب الكثير من المشاكل،
أو معرفــة المجالــس المحليــة الرســمية
ألنه ال يتم التسجيل عبر معايير
محددة ،وإنما يتم التسجيل عبر المعرفة
المنتخبــة أصــ ً
ا مــن نفــس الســكان،
والمجاملة.
حيــث أجــاب ( )%61بعــدم علــم أو
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حضــور ممثليــن للمجالــس المحليــة أثنــاء مراحــل انتخــاب اللجــان المجتمعيــة
ابتــداء مــن اإلعــان عــن االنتخابــات وحتــى االنتهــاء منــه ،وقــد أثــر ذلــك
علــى نزاهــة وشــفافية عمليــة تقديــم المســاعدات ،فقــد أشــار ( )%36مــن
المســتهدفينإلــىوجــودحــاالتتلقــيرشــاوىأثنــاءتســجيلالمســتفيدين.
•تُعتبــر مرحلــة التحقــق مــن نتائــج المســح الميدانــي الــذي تقــوم بــه
المنظمــات مــن المراحــل المهمــة لضمــان التــزام العامليــن بالمبــادئ األساســية
للعمــل اإلنســاني ،وتحقيــق أعلــى قــدر مــن نزاهــة وشــفافية عمليــة
تســجيل المســتفيدين وفق ـ ًا للمعاييــر المعتمــدة لذلــك ،خاصــة وأن عمليــة
المســح الميدانــي تتــم ،إمــا مــن خــال
(إطار يوضح عدم التنسيق والمشاركة في
عملية التحقق)
العامليــن بالمنظمــة المانحــة او مــن
•لألسف أن المنظمات العاملة في المجال
قبــل الشــركاء المحلييــن ،كمــا تأتــي
اإلنساني تتجاهل الكشوفات التي تعدها
اللجان المجتمعية أو المجالس المحلية،
أهميــة عمليــة التحقــق مــن كونهــا
وأثناء عملية التحقق يتم استبعاد أسر
تســبق عمليــة توزيــع المســاعدات
وأشخاص بشكل انتقائي وبدون معايير.
•المشكلة أن هناك تالعب يجري أثناء
للمتضرريــن والمســتفيدين ،وباإلمــكان
عملية التحقق من الكشوفات ،بحيث تقوم
أثنــاء ذلــك اســتدراك أي خلــل أو قصــور
بعض المنظمات المحلية بانتقاء أسر بعينها
بنا َء على المحسوبية أو االنتماء السياسي،
يتــم أثنــاء عمليــة المســح الميدانــي،
وهناك ازدواجية في عمل المنظمات ،بحيث
لذلــك ومــن أجــل نجــاح عمليــة
تقوم أكثر من منظمة باستهداف نفس
األسر ونفس المناطق ،وهذا يتم على
التحقــق ،علــى المنظمــات أن تُشــرك
حساب أسر ومناطق أخرى.
أصحــاب المصلحــة وممثليهــم وخاصــة
•من المهم أن تحرص المنظمات العاملة
في المجال اإلنساني بتحقيق الشفافية
أعضــاء المجالــس المحليــة المنتخبيــن،
في عملها ،ومن آليات تحقيق الشفافية،
واالســتماع إلــى مســؤولي األجهــزة
على سبيل المثال أن يتم تعليق كشوفات
المستهدفين في مكان عام في مدرسة
التنفيذيــة الذيــن يشــكلون قــوام
أو أي مكان آخر ،بحيث يستطيع كل
الســلطة المحليــة فــي كل وحــدة إدارية
مواطن اإلطالع عليها ،والتحقق من مدى
مصداقيتها وانطباق المعايير عليها.
(محافظــة  /مديريــة) ،لالســتفادة مــن
البيانــات والمعلومــات المتوفــرة لديهــم
كلمــا كان ذلــك مفيــداً ،لنجاعــة المســاعدات اإلنســانية ،ويُعــد هــذا األمــر مــن
متطلبــات عمــل المنظمــات والتزاماتهــا وفــق سياســاتها ،إالّ أن الممارســة علــى
الواقــع أثبــت ضعــف هــذه اإلجــراءات ،فبينمــا أشــار ( )%37مــن المجيبيــن إلى
قيــام المنظمــات بإعــام المجالــس المحليــة بنــزول فريــق المنظمــة إلجــراء
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عمليــة التحقــق ،نجــد أن ( )%70مــن أعضــاء الســلطات المحليــة أشــاروا إلــى
عــدم إشــراك ممثليــن مــن أعضــاء المجالــس المحليــة فــي عمليــة التحقــق
مــن المســح الميدانــي الــذي تقــوم بــه المنظمــات ،األمــر الــذي يُظهــر حالــة
الخلــل الناتــج عــن عــدم التنســيق مــع المجالــس المحليــة ،وأصحــاب المصلحة
فــي عمليــة التحقــق والعمليــات الســابقة لهــا ،كمــا تبيــن أن تســجيل عــدد
حــاالت المســتفيدين مــن المســاعدات ال يتناســب مــع االحتيــاج الفعلــي
للمنطقــة المســتهدفة ،حيــث أكــد ( )%85مــن المشــاركين علــى عــدم وجــود
تناســب بيــن أعــداد المتضرريــن واالحتيــاج الفعلــي وبيــن حجــم المســاعدات
المقدمــة ،ويــرى أعضــاء الســلطات المحليــة المشــاركون أن ذلــك مــا هــو إالّ
نتيجــة طبيعيــة لضعــف التنســيق ،والتشــاور بيــن المنظمــات والســلطات
المحليــة والممثليــن القانونييــن ألصحــاب المصلحــة ،ممــا يوجــب علــى
المنظمــات المانحــة مراجعــة سياســاتها بمــا يكفــل تناســب حجــم المســاعدات
مــع االحتياجــات الفعليــة للمتضرريــن والمحتاجيــن.
•يحظــى احتــرام الكرامــة اإلنســانية للمتضرريــن والمحتاجيــن للمســاعدات
بأهميــة قصــوى عنــد تلقــي المســاعدات فــي كل مراحــل تقديمهــا ،ففــي
حيــن أجــاب ( )%67بمراعــاة احتــرام الخصوصيــة والكرامــة اإلنســانية ومراعــاة
العــادات والتقاليــد والثقافــة المحلية بشــكل عام ،يــرى ( )%31من المســتهدفين
عــدم إيــاء هــذا الجانــب القــدر الكافــي مــن المراعــاة ،ومــع ذلــك يظــل وجود
قصــور واضــح فــي احتــرام هــذا الحــق أثنــاء مرحلــة توزيــع المســاعدات ،والذي
يجــب فيــه تقديــم المســاعدات للمحتاجيــن مــن الذكــور واإلنــاث فــي ظــروف
إنســانية تحتــرم خصوصياتهــم ،وتخفــف مــن معاناتهــم ،وهــو مــا أكــدت
عليــه نســبة كبيــرة مــن المشــاركين فــي ورش التدريــب وحلقــات النقــاش،
مــن أن توزيــع المســاعدات يتــم فــي ظــل ظــروف غيــر مالئمــة ،حيــث أشــار
( )%42مــن المجيبيــن إلــى أن توزيــع المســاعدات يتــم فــي مناطــق مفتوحــة ال
تتوفــر فيهــا أماكــن يســتظل فيهــا المســتفيدون مــن الشــمس والمطــر ،كمــا
أكــد ( )%49عــدم وجــود دورات ميــاه قريبــة مــن مناطــق التوزيــع ،ممــا يزيــد
مــن معاناتهــم وخاصــة النســاء ،كمــا يــرى المشــاركون مــن أعضــاء الســلطة
المحليــة ،وممثلــو أصحــاب المصلحــة فــي أنشــطة المشــروع بــأن الشــروط التي
يتــم فيهــا توزيــع المســاعدات تزيــد مــن معانــاة النســاء وكبــار الســن الذيــن
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يتطلــب تواجدهــم شــخصي ًا أثنــاء عمليــة التوزيــع ،حيــث أشــار ( )%96مــن
المجيبيــن إلــى أن التوزيــع يتــم عــن طريــق مطابقــة الشــخص ،والهويــة مــع
االســم فــي كشــوفات التوزيــع ،وهــذه المعانــاة ترتبــط بمــدى مراعــاة احتــرام
الكرامــة اإلنســانية والخصوصيــة للمتضرريــن والمســتفيدين ،خاصــة النســاء،
ويــزداد انتهــاك هــذا الحــق عندمــا ال تتناســب حجــم وقيمــة المســاعدة مــع
االحتيــاج الفعلــي ،وخاصــة المســاعدات الغذائيــة المقدمــة علــى مســتوى
األســر المتضــررة ،حيــث أشــار ( )%56مــن المجيبيــن إلــى عــدم كفايــة الســلة
الغذائيــة لألســرة المســتفيدة الواحــدة ،بينمــا أشــار ( )%37بكفايتهــا فقــط
لألســر الصغيــرة ،وأمــام كل ذلــك ،نجــد أن حــق احتــرام الكرامــة اإلنســانية
يعانــي مــن ضعــف ملحــوظ يســتوجب مــن المنظمــات العاملــة فــي مجــال
المســاعدات اإلنســانية إيــاءه قــدراً كبيــراً مــن االهتمــام ،كونــه مرتبطــ ًا
بحــق أصيــل لإلنســان الــذي جعلتــه ظــروف خارجــة عــن إرادتــه يبحــث
عــن المســاعدات التــي تحفــظ حقــه فــي الحيــاة ،وهــو الحــق الــذي أكدتــه
وكفلتــه الشــرعية الدوليــة ،وكافــة الصكــوك الدوليــة األخــرى والقانــون الدولــي
اإلنســاني.1
•تُعتبــر كفــاءة ومعرفــة العامليــن فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية بمبــادئ
العمــل اإلنســاني وســبل وصــول المســاعدات للمتضرريــن ،وللمســتفيدين إحدى
المســائل المهمــة والمعتبــرة فــي
(إطار يوضح بعد مناطق التوزيع عن السكن)
تقديــم المســاعدات فــي كل المراحــل،
•• بعض أماكن التوزيع تكون بعيدة،
حيث يتم توزيع المساعدات بمناطق بعيدة
والتــي يجــب أن توليهــا المنظمــات
عن مكان المستفيدين ،وبسبب بعد المسافة
أهميــة كبــرى ســوا ًء علــى مســتوى
يقوم بعض المستحقين ببيع نص المواد
الغذائية لتوفير تكاليف المواصالت ،أو
العامليــن لديهــا ،أو لــدى الشــركاء
يتم دفع مبالغ لشخص أو مندوب من أجل
المحلييــن العامليــن معهــا ،نظــراً
توصيل المساعدات لهم.
•• بسبب بُعد مكان التوزيع يتم بيع
الرتبــاط ذلــك بــكل أنشــطة تقديــم
بعض المواد الغذائية من أجل توفير نفقات
المســاعدات ،وأي قصــور فــي فهــم
النقل وتكاليف المواصالت.
مبــادئ العمــل اإلنســاني يؤثــر علــى
.1ينص دليل مرشوع أسفري ،عىل أنه تقوم فلسفة مرشوع “أسفري” عىل معتقدين أساسيني :أولهام :أن السكان املترضرين من
الكوارث أو النزاعات لديهم الحق يف الحياة بكرامة ،وبالتايل ،فلديهم حق الحصول عىل املساعدة ،وثانيهام :أنه ينبغي اتخاذ
كافة الخطوات املمكنة لتخفيف املعاناة اإلنسانية الناجمة عن الكوارث أو النزاعات( ،مرشوع دليل أسفري اإلصدار الرابع
 ،2018ص.)4
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.1تقرير صادر من برنامج األغذية العاملي بشأن تقييم سياستي الربنامج بشأن املبادئ اإلنسانية وسبل وصول املساعدات
للفرتة من 2014م – 2017م ،واملقدم يف الدورة السنوية للمجلس التنفيذي للربنامج روما –  22 – 18يونيو 2018م.
https://docs.wfp.org/api/documents/f1fb39865-fec-4489-a41f-0f20c48eef69/download/
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نجــاح وفاعليــة المســاعدات وتحقيــق الهــدف منهــا ،وقــد أكــد المشــاركون
فــي ورش التدريــب والنقــاش مــن أعضــاء الســلطة المحليــة وممثلــو أصحــاب
المصلحــة علــى القصــور الواضــح فــي كفــاءة وفهــم بعــض العامليــن فــي
مجــال المســاعدات اإلنســانية لهــذه المبــادئ ،وخاصــة عندمــا يتــم تقديــم
المســاعدات عبــر شــركاء محلييــن ،حيــث يؤكــد ( )%49ممــن تــم اســتطالع
آرائهــم علــى ضعــف كفــاءة العامليــن فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية
وقلــة معرفتهــم بمبــادئ العمــل اإلنســاني ،خاصــة عنــد توزيــع المســاعدات،
فالمعلــوم أن معيــار المعرفــة واإللمــام الكافــي بمبــادئ العمــل اإلنســاني هــو
أســاس تقديــم خدمــات اإلغاثــة والمســاعدات اإلنســانية ،وهــذه النتيجــة
لهــا أثــر مباشــر علــى كل أنشــطة تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،وتتفــق
هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرتــه تقاريــر تقييــم برنامــج الغــذاء العالمــي مــن
حيــث وجــود قصــور فــي فهــم ومعرفــة العامليــن بالمســاعدات ،ســواء مــن
العامليــن بالبرنامــج أو مــن قبــل الشــركاء المحلييــن للبرنامــج ،حيــث أرجــع
البرنامــج ذلــك إلــى جوانــب الضعــف التــي تعتــري اختيــار الشــركاء وإدارتهــم
ورصــد أنشــطتهم.1
•إن عمليــة توزيــع المســاعدات اإلنســانية هــي النتيجــة المباشــرة لمراحــل
العمــل الســابقة (مرحلــة المســح الميدانــي ،وتحديــد المســتفيدين
واحتياجاتهــم ،ومرحلــة التحقــق) ،فمــن خــال عمليــة التوزيــع يظهــر أي
قصــور يكــون قــد صاحــب المراحــل الســابقة علــى عمليــة التوزيــع ،وتــرى
نســبة كبيــرة مــن المشــاركين فــي االســتبيان أن عــدم التنســيق مع الســلطات
والمجالــس المحليــة مــن قبــل المنظمــات قــد ظهــرت آثــاره الســلبية خــال
عمليــة توزيــع المســاعدات ،وخاصــة مــا يتعلــق باإلخــال بمبــدأ الحيــاد ،حيث
تبيّــن أنــه يتــم التركيــز علــى مناطــق محــددة فــي توزيــع المســاعدات ،مــن
قبــل عــدة منظمــات ،وإهمــال مناطق أخــرى أكثــر احتياجـاً ،حيــث أشــار ()%63
مــن المســتهدفين إلــى وجــود مناطــق وقــرى يتــم التركيــز عليهــا فــي تقديم
المســاعدات مــن قبــل عــدد مــن المنظمــات ،فــي الوقــت الــذي توجــد فيــه
مناطــق أخــرى ذات احتيــاج شــديد ال تحظــى بنفــس االهتمــام ،وبالتالــي تعاني
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مــن الحرمــان ،وهــذه النتيجــة تتوافــق
مــع مــا توصــل إليــه فريــق التقييــم
الميدانــي لسياســات برنامــج األغذيــة
العالمــي ،1ويُرجــح أعضــاء الســلطات
المحليــة المشــاركون فــي االســتبيان
بــأن ذلــك يعــود إلــى كــون البيانــات
التــي تعتمــد عليهــا المنظمــات
،إمــا قديمــة أو لوجــود قصــور أثنــاء
عمليــة المســوحات الميدانيــة التــي
تتســم بضعــف التنســيق مــع
أعضــاء المجالــس المحليــة وأصحــاب
المصلحــة أثنــاء مرحلــة المســح
وتســجيل المســتفيدين ،وتحديــد
مناطــق االحتيــاج ،حيــث أشــار ()%68
مــن أعضــاء الســلطات المحليــة
المســتطلعة آراءهــم بــأن الســلطات
المحليــة تمتلــك بيانــات محدثــة
للقــرى والســكان والنازحيــن واالحتياجــات وأولويــات المســتفيدين فــي المناطــق
الواقعــة تحــت مســؤوليتها ،إالّ أن المنظمــات ال تنســق مــع المجالــس المحليــة
لالســتفادة مــن هــذه البيانــات ،كمــا أرجــع البعــض ذلــك الخلــل إلــى وجــود
نــوع مــن المحابــاة مــن قبــل ممثلــي المنظمــات المانحــة أو شــركائها المحليين
عنــد عمليــة التســجيل وتحديــد االحتياجــات ،ممــا يفقــد العمــل اإلنســاني
حيادِّيتــه ويــؤدي إلــى حرمــان العديــد مــن المحتاجيــن مــن الحصــول علــى
المســاعدات.
•تلعــب عمليــة التنســيق بيــن الســلطات المحليــة والمنظمــات العاملــة فــي
مجــال المســاعدات اإلنســانية دوراً مهمــ ًا فــي ســبيل وصــول المســاعدات
للمســتفيدين منهــا بشــكل ســليم وســلس ،ابتــداء مــن حالــة فحــص
المســاعدات وجودتهــا ،ومــدى صالحيتهــا لالســتخدام اآلدمــي مــروراً بنقلهــا
(إطار يوضح تركيز توزيع المساعدات في
مناطق وإهمال مناطق أخرى)
•ال يوجد أي تنسيق في عملية التسجيل
ألنه يتم تسجيل أسر معينة ألكثر من مرة
ولدى أكثر من منظمة.
•هناك ازدواجية وعدم تنسيق في عمل
المنظمات ،فعلى سبيل المثال :تأتي منظمة
معينة وتقوم بعملية مسح ميداني لمديرية
معينة ،ثم تقوم بالتوزيع بنا ًء على ذلك
المسح ،ثم تأتي منظمة أخرى وتعمل
عملية مسح ميداني آخر في نفس المديرية
وتقوم بالتوزيع .وهذا األمر يأتي على
حساب مديريات أخرى ،فهناك تركيز في
عمل المنظمات بمديريات معينة ،بينما
تغيب في مديريات أخرى ،وهذا يعود إلى
غياب التنسيق بين هذه المنظمات ،كما أن
هناك منظمات تقوم بإقصاء وتهميش دور
اللجان المجتمعية والمجالس المحلية.
•نحن فقط تأتي لنا الشكاوى من المواطنين
ومن أهم الشكاوى التي نتلقاها :أنه يوجد
تمييز بين أفراد المجتمع نفسه ،وأنه يتم
تسجيل بعض األسر أكثر من مرة في أكثر
من منظمة ،وبعض األسر ال يتم تسجيلهم.

.1تقرير عن تقييم سياستي برنامج األغذية العاملي بشأن املبادئ اإلنسانية وسبل وصول املساعدات (مرجع سابق).
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وتخزينهــا ،فــا يقتصــر األمــر علــى
إشــراك الســلطات المحليــة فــي عمليــة
الرقابــة أثنــاء مرحلــة التوزيــع فقــط،
كــون جــودة وصالحيــة المســاعدات،
وخاصــة المــواد الغذائيــة مرتبطــة
بصحــة وســامة المجتمــع ،وتقــع
المســؤولية القانونيــة فــي حمايــة صحة
وســامة المجتمعــات المحليــة علــى
الســلطة المحليــة وأجهزتهــا التنفيذيــة،
وأي تقصيــر مــن الســلطات المحليــة
واألجهــزة التنفيذيــة المعنيــة ســتكون
خاضعــة للمســاءلة القانونيــة حســب
(إطار يوضح بعض صور الفساد في المساعدات
مقتضيــات نصــوص القوانيــن ذات
اإلنسانية)
•توجد أحيان ًا تجاوزات وأعمال فساد ،مثل
الصلــة ،فقــد أكــد ( )%42مــن المجيبيــن
سوء تخزين المواد اإلنسانية.
علــى االســتبيان عــدم تمكيــن أعضــاء
•هناك صور كثيرة ألعمال الفساد ،مثل:
(سوء تخزين /سوء تخطيط  /توزيع مواد
الســلطة المحليــة مــن التحقــق
فاسدة /المحسوبية في عملية التوزيع).
مــن صالحيــة ،وجــودة مواصفــات
•النفوذ االجتماعي لدى بعض الشخصيات
واستخدامه في األعمال اإلنسانية وجه من
المســاعدات ،خاصــة المــواد الغذائيــة،
أوجه الفساد.
قبــل عمليــة التوزيــع ،كمــا يؤكــد ()%51
•هناك فجوة قائمة بين المجتمعات المحلية
والسلطة المحلية ،تتمثل في وجود أزمة
مــن المســتهدفين عــدم إشــراك أعضــاء
ثقة بين المواطنين بالسلطة المحلية
الســلطة المحليــة فــي عمليــة التحقــق
نتيجة ضعف أدائها وممارسة الفساد
اإلداري والمالي من قبل بعض أعضائها.
مــن ســامة نقــل المســاعدات ومالءمــة
•• بالنسبة للمواد الغذائية فبعضها
مســتودعات تخزيــن المســاعدات ،وما إذا
تكون رديئة جداً ال يستفيد منها
المستهدفون.
كانــت ذات تهويــة جيــدة ومحميــة مــن
االمطــار والقــوارض والحشــرات وغيرهــا.
•يجــب أالّ يقتصــر األمــر علــى قيــام المنظمــات بإبــاغ الســلطات المحليــة بيــوم
التوزيــع فقــط وهــو أمــر إيجابــي ،أكــد عليــه غالبيــة المســتهدفين فــي
االســتبيان ،حيــث ال يرافــق عمليــة التوزيــع حضــور ممثليــن عــن المجالــس
المحليــة وأصحــاب المصلحــة ،فحضــور ممثليــن للمجالــس المحليــة عمليــة
(إطار يوضح االختالالت في مرحلة التوزيع)
•المشكلة أن كل منظمة لها معايير خاصة
بها ،وكل منها تقوم بتوزيع المساعدات
اإلنسانية وفق ًا آلليتها الذاتية ،وهذا
يعكس غياب الرؤية الموحدة بين
المنظمات العاملة والمجالس المحلية،
ابتدا ًء من النزول والمسح الميداني
والرصد وصو ً
ال إلى عملية التوزيع
والرقابة والتقييم.
•هناك فجوة حقيقية بين السلطة المحلية
والمنظمات العاملة واللجان المجتمعية ،فال
توجد لدى هذه األطراف رؤية ومعايير
موحدة في توزيع المساعدات اإلنسانية،
فكل منظمة تعمل معايير وفق ًا لرؤيتها
الخاصة.
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التوزيــع أمــر حيــوي مــن حيــث الرقابة
والتقييــم ،فقــد أكــد ( )%25عــدم
حضــور أي ممثــل للجــان المجتمعيــة
أو المجالــس المحليــة عمليــة التوزيــع،
وأن التوزيــع يتــم فــي بعــض األحيــان
عبــر الشــركاء المحلييــن ،وهــذا األمــر
يجعــل البــاب مفتوحــ ًا للتالعــب.
(إطار يوضح بيع المساعدات لعدم تناسب
•أمــا مــا يتعلــق بمحتويــات الســلل
توزيع المساعدات مع االحتياج الفعلي)
الغذائيــة مــن حيــث تنــوع
•احتياجات المتضررين متعددة وال تقتصر
على السلة الغذائية ،إ ّ
ال أن عمل أغلب
محتوياتهــا وكفايتهــا ،فرغــم أن %59
المنظمات اإلنسانية تختزل نشاطها
مــن المســتهدفين فــي االســتبيان
في توفير السلة الغذائية ،لذلك هناك
ضرورة لتلبية كل االحتياجات المعيشية
أشــاروا بوجــود تنــوع غذائــي فــي
والصحية والمساهمة في توفير الخدمات
محتويــات الســلة الغذائيــة ،يــرى
العامة من ماء وتعليم وصحة وغيره.
•هناك اختالف في طبيعة االحتياجات
آخــرون عــدم وجــود تنــوع غذائــي،
بين منطقة وأخرى ،فمث ً
ال :االحتياجات
وان بعــض المنظمــات تهتــم بمســألة
في المناطق الريفية تختلف عنها في
المدينة ،وهناك عدم مراعاة لمثل هذه
الكــم علــى حســاب الجــودة والكيــف
االختالفات من قبل المنظمات العاملة،
والمحتــوى ،ونعتقــد ان هــذا القصــور
وكذا من قبل السلطات المحلية ،حيث
نجد أن توزيع المساعدات اإلنسانية تتم
هــو نتــاج لعــدم تنســيق المنظمــات
بطريقة روتينية ونمطية ،دون دراسة
مــع المجالــس المحليــة وممثليــن
حقيقية الحتياجات األسر وهي احتياجات
متعددة ،ومتنوعة ،ما يؤدي بالبعض من
عــن أصحــاب المصلحــة ،باعتبــار
المستفيدين إلى بيع هذه السالل وذلك
ان مــن شــأن التنســيق تحســين
للحصول على النقود لشراء احتياجات
أخرى كالدواء مث ً
ال أو غيرها .
وجــودة تقديــم المســاعدات اإلنســانية
لمســتحقيها .
•بســبب عــدم مراعــاة احتياجــات المســتفيدين وأولوياتهــم ،تعــرض كثيــر
مــن المســاعدات للبيــع أثنــاء عمليــة التوزيــع وخاصــة الســلل الغذائيــة،
حيــث أكــد ( )%52مــن المســتهدفين حصــول عمليــات بيــع للمســاعدات عنــد
غيــاب ممثلــي الســلطات المحليــة ،بينمــا قلــت فــرص البيــع عنــد تدخــل
الســلطات المحليــة ،حيــث أشــار ( )%37مــن المجيبيــن إلــى عــدم حصــول
حــاالت بيــع للمســاعدات فــي مناطقهــم ،وتتنــوع أســباب بيــع المســاعدات

دور اجملالس احمللية يف مراقبة وتقييم املساعدات اإلنسانية (حمددات ومبادئ توجيهية)

(إطار يوضح عدم كفاية السلل الغذائية)
•إن المساعدات التي تصل إلينا تكون
متنوعة وجيدة ،لكنها غير كافية وال
تكون مستمرة.
•بعض المنظمات توفر حصص كافية لكن
غير مناسبة لالحتياج ،وهناك منظمات
توفر مواد غذائية متنوعة لكن ال تكون
هناك كمية كافية.
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حســب المشــاركين ،إمــا إلــى بُعــد المســافات بيــن أماكــن التوزيــع وســكن
المســتفيدين ،أو إلــى وجــود احتياجــات أساســية أخــرى ،ممــا يضطر المســتفيد
إلــى بيــع جــزء مــن المســاعدات لتغطيــة نفقــات المواصــات لمقــر التوزيــع،
أو شــراء عالجــات أو مــواد تمثــل احتياجــ ًا شــديداً كغــذاء أطفــال أو غيــره.
•يأتــي تدريــب وتأهيــل ورفــع قــدرات الســلطات المحليــة ضمــن التزامــات
وبرامــج عمــل المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية
لتشــمل جوانــب التعــاون ألغــراض التنســيق والمشــاركة ،والمســاءلة
المجتمعيــة وإشــراك أصحــاب المصلحــة فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية،
فقــد أوضحــت خطــة االســتجابة
(إطار يوضح الحاجة للتدريب والتأهيل)
اإلنســانية التــي يعدهــا مكتــب تنســيق
•هناك قصور في التأهيل والتدريب ،حيث
الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم
نجد أن كثير من أعضاء اللجان المجتمعية
تنقصهم المعرفة والخبرة في القيام بعملية
المتحــدة فــي اليمــن ،أن المجتمعــات
المسح والتنسيق والتسجيل والتوزيع.
المحليــة تشــمل ممثليــن مــن أصحــاب
أحيان ًا من يقومون بالتسجيل والتدقيق
أشخاص غرباء عن المجتمع المحلي،
المصلحــة والســلطات المحليــة فــي
وهؤالء تنقصهم المعرفة الكافية عن األسر
المناطــق المســتهدفة ،1وأكــدت ذلــك
المحتاجة ،ومدى انطباق المعايير على
األسر المسجلة.
أيض ـ ًا مدونــة الســلوك لحركــة الصليــب
•ينبغي أن يسبق أي عمل ،تدريب وتأهيل
والهــال األحمــر والمنظمــات غيــر
خاصة ألعضاء المجالس المحلية ،حول
تحديد المتطلبات واألدوار التي ينبغي
الحكوميــة ،2وقــرارات الجمعيــة العامــة
عليهم القيام بها.
لألمــم المتحــدة ،3باعتبــار رفــع قــدرات
المجتمعــات المحليــة مــن شــأنه
التخفيــف مــن حــدة األزمــات والكــوارث التــي تســبب معانــاة للمواطنيــن،
ورغــم أن العديــد مــن المنظمــات تخصــص فــي ميزانياتهــا مبالــغ ألغــراض
تدريــب ورفــع قــدرات المجتمعــات المحليــة ،إالّ أن ذلــك ال يحــدث فــي الواقــع،
حيــث أشــار ( )%70مــن المشــاركين مــن أعضــاء الســلطة المحليــة والمجيبيــن
علــى االســتبيان ،إلــى عــدم تلقــي أعضــاء الســلطات المحليــة أي برامــج
تدريــب أو تأهيــل مــن قبــل المنظمــات العاملــة فــي مجــال المســاعدات
اإلنســانية حــول كيفيــة التعامــل مــع المســاعدات اإلنســانية وحــاالت اإلغاثــة
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عنــد الكــوارث والنزاعــات ،وال تضــع المنظمــات أيــة إرشــادات أو توزيــع أدلــة
إرشــادية حــول مبــادئ العمــل اإلنســاني ووصــول المســاعدات ،وبالرغــم مــن أن
( )%34مــن المجيبيــن علــى االســتبيان
(إطار يوضح مدى رضى الناس عن توزيع
أشــاروا إلــى امتالكهــم معــارف كافيــة
المساعدات اإلنسانية)
حــول مراقبــة وتقييــم المســاعدات
•بالمجمل المساعدات اإلنسانية غطت
احتياجات عدداً كبيراً من الناس ،وخففت
اإلنســانية فــي كل مراحلهــا ،إالّ أن
عنهم المعاناة.
المنظمــات ال تحــاول االســتفادة مــن
•إن دور المنظمات إيجابي ،لكن هناك
إشكالية في عملية اإلدارة وإشراك
القــدرات المتوفــرة لــدى المجالــس
السلطات المحلية والرقابة المجتمعية،
المحليــة فــي مناطــق االحتيــاج عنــد
وعدم تفعيل دور السلطات المحلية وتفعيل
الدور الرقابي وتقييم عمل المنظمات،
تقديــم المســاعدات ،وتظــل الحاجــة
وعدم وجود دور مباشر من قبل السلطات
ملحــة إلــى ان تعمــل المنظمــات
المحلية وأعضاء المجالس المحلية في
تدخالت في عمليات اإلغاثة واالستهداف.
الدوليــة علــى تدريــب وتأهيــل ورفــع
قــدرات أعضــاء المجالــس المحليــة،
وممثلــي أصحــاب المصلحــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني ،حيــث يؤكــد ()%54
مــن أعضــاء المجالــس المحليــة والمشــاركين فــي ورش التدريــب وحلقــات
النقــاش إلــى االحتيــاج الشــديد إلــى التدريــب والتأهيــل ورفــع القــدرات.
•تُعتبــر عمليــة تقديــم الشــكاوى مــن المســتفيدين وأصحــاب المصلحــة إحــدى
وســائل الرقابــة علــى تقديــم المســاعدات اإلنســانية وتقييــم نجاحهــا وإظهــار
االختــاالت التــي قــد تصاحــب عمليــة
(إطار يوضح آلية تقديم الشكاوى)
•ال توجد آلية موحدة الستقبال الشكاوى
تقديــم المســاعدات للمتضرريــن
والتعامل معها ،وان ما يتم هو بأن كل
والمســتفيدين مــن المســاعدات ،كــون
منظمة لها آلية خاصة بها الستقبال
الشكاوى ومعالجتها.
مؤداهــا تحســين تقديــم المســاعدات
•هناك أوراق (نماذج) لتعبئة الشكاوى،
ومعالجــة أي قصــور ومكافحــة أيــة
ومحاضر خاصة الستقبال الشكاوى المقدمة
من المواطنين ،ويتم توجيه الشكاوى
ظواهــر لوقائــع فســاد أو عــدم
ألعضاء لجنة الصرف من أجل رفعها
النزاهــة عنــد تقديــم المســاعدات،
للمنظمة العاملة.
وتؤكــد كل سياســات المنظمــات العاملة
فــي العمــل اإلنســاني علــى وضــع آليــات لتقديــم الشــكاوي والتعامــل الجــدي
معهــا ،ويؤكــد أعضــاء الســلطات المحليــة المشــاركين تلقيهــم شــكاوى مــن
المحتاجيــن والمســتفيدين مــن المســاعدات اإلنســانية بشــأن اإلشــكاالت التــي
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تحــدث أثنــاء تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،حيــث أجــاب ( )%83منهــم بتلقــي
العديــد مــن شــكاوى المســتفيدين ،حيــث يتــم النظــر فيهــا مــن خــال إبــاغ
المنظمــات أو ممثليهــم أو شــركائهم المحلييــن ،وهــو األمــر الــذي أدى إلى تحســن
إيجابــي فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية بســبب شــكاوى المســتفيدين،
فقــد أجــاب ( )%64بوجــود تحســن ملحــوظ فــي تقديــم المســاعدات ،بينمــا
أشــار ( )%28إلــى عــدم مالحظــة أي تحســن فــي ذلــك ،وتشــير عديــد مــن
تقاريــر تقييــم المنظمــات العاملــة بالعمــل اإلنســاني ،ومنهــا برنامــج الغــذاء
العالمــي إلــى وجــود قصــور فــي عمليــة تلقــي الشــكاوى مــن المجتمعــات
المحليــة ممــا يتطلــب معهــا بــذل المزيــد مــن عمليــة التحســين.1

مرحلة قياس األثر:

.1تقرير تقييم سياستي برنامج األغذية العاملي بشأن املبادئ اإلنسانية وسبل وصول املساعدات (مرجع سابق).
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عــادة مــا تقــوم المنظمــات العاملــة فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية بعــد عملية
توزيــع المســاعدات بالنــزول الميدانــي لعمل
(إطار خاص بقياس األثر)
اســتبيان مــع األســر المســتفيدة ،وذلــك
•ال توجد أي آلية حقيقية لعملية قياس
مــن أجــل قيــاس أثــر هــذه المســاعدات،
األثر.
•غالبية البرامج والمساعدات التي تقدمها
ومــدى كفايتهــا وتأثيرهــا علــى حالــة
المنظمات اإلنسانية هي برامج طارئة،
المســتفيدين والمحتاجيــن للمســاعدات ،وقد
ومؤقتة ومن الصعب قياس األثر .فالهدف
االساسي للمنظمات اإلنسانية هو التخفيف
أكــد معظــم المشــاركين بــورش التدريــب
من المعاناة التي يعانيها السكان ،ومن
وحلقــات النقــاش عــدم إيــاء المنظمــات
الطبيعي في ظروف الحرب أن تكون
المنظمات اإلنسانية تركز جهودها على
هــذا الجانــب أيــة أهميــة ،فقــد أجــاب
تلبية االحتياج األساسي وهو السلة
( )%31فقــط مــن المســتطلعة آرائهــم قيــام
الغذائية ،أما في ظروف االستقرار فيما
بعد الحرب سيتحول نشاط هذه المنظمات
المنظمــات بالنــزول الميدانــي لقيــاس أثــر
إلى أنشطة وبرامج تنموية.
المســاعدات ،وهــذه إشــكالية تجعــل اهتمام
المنظمــات العاملــة بالمســاعدات اإلنســانية
يتركــز حــول عمليــة صــرف المســاعدات دون االهتمــام باألثــر الناتــج عنهــا ،وقياس
مســتوى التحســن الــذي تحدثــه هــذه المســاعدات مــن تغييــر ،ســلب ًا أو إيجاب ـاً.
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االستنتاجات:
1.عــدم تنســيق عمــل المنظمــات مــع الســلطات المحليــة وأصحــاب المصلحــة
عبــر ممثليهــم أثنــاء عمليــة تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،يمثــل إخــاالً
بالتزامــات هــذه المنظمــات وتعهداتهــا بإشــراك المجتمعــات المحليــة فــي
عمليــة المشــاركة والمســاءلة المجتمعيــة عنــد تقديــم أعمــال اإلغاثــة
والمســاعدات اإلنســانية ،ناهيــك عمّــا أكدتــه الصكــوك واالتفاقيــات الدوليــة
المتعلقــة بهــذا الشــأن.
2.إن عمــل المنظمــات العاملــة فــي مجــال اإلغاثــة والمســاعدات اإلنســانية يتــم
بعيــداً عــن إشــراك المجتمعــات المحليــة وأصحــاب المصلحــة فــي عمليــة
التنســيق والرقابــة والتقييــم ،وهــو مــا انعكــس ســلب ًا علــى ســامة ونزاهــة
وشــفافية وحياديــة تقديــم المســاعدات ،وخاصــة عندمــا يعانــي العاملــون في
مجــال تقديــم المســاعدات اإلنســانية مــن قصــور فــي فهــم كامــل مبــادئ
العمــل اإلنســاني ووصــول المســاعدات ،وعــدم االلتــزام بهــا علــى مســتوى
التنفيــذ فــي الواقــع العملــي ،وهــذا مــا أشــارت اليــه إجابــات المســتجوبين
والمشــاركين فــي ورش التدريــب وحلقــات النقــاش واالســتطالعات الميدانيــة
والتــي أظهــرت قصــوراً فــي فهــم وتطبيــق المبــادئ األساســية للعمــل
اإلنســاني ،وســبل وصــول المســاعدات للمحتاجيــن والمتضرريــن ،ســوا ًء أثنــاء
تقديــم المســاعدات مــن قبــل العامليــن بالمنظمــات ،أو مــن قبــل الشــركاء
المحلييــن لهــذه المنظمــات.
3.عــدم مراعــاة أن المجالــس المحليــة المنتخبــة مــن المجتمعــات المحليــة علــى
مســتوى المحافظــات والمديريــات ،هــي الجهــة الرســمية القانونيــة التــي
تمثــل مصالــح المجتمعــات المحليــة ،والقــادرة علــى رعايــة مصالحهــم ،وهــم
معرضــون للمســاءلة القانونيــة عنــد وجــود قصــور أو مخالفــات أو واقعــة
فســاد قــد تحصــل فــي نطــاق وحداتهــم اإلداريــة ،وفقــ ًا لقانــون الســلطة
المحليــة وقانــون مكافحــة الفســاد والقوانيــن اليمنيــة ذات الصلــة.
4.عــدم اإلدراك (بقصــد أو بــدون قصــد) مــن أن التنســيق بيــن المنظمــات
العاملــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني مــع الســلطات المحليــة فــي المناطــق
المســتهدفة مــن توزيــع المســاعدات اإلنســانية يــؤدي إلــى تحســين وصــول
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المســاعدات للمتضرريــن والمســتفيدين ،مــن خــال إشــراكهم فــي عمليــة
رقابــة وتقييــم ســامة وجــودة المســاعدات ،والتنبيــه إلــى أيــة اختــاالت قــد
تحــدث أثنــاء تقديــم المســاعدات.
5.قيــام المنظمــات بانتخــاب لجــان مجتمعيــة فــي المناطــق المســتهدفة لتمثيل
المجتمعــات المحليــة والمســتفيدين ،دون تنســيق مــع المجالــس المحليــة
المنتخبــة مــن نفــس المجتمعــات ،يــؤدي إلــى تغييــب وتعطيــل القانــون
الــذي ينظــم ويحكــم دور هــذه المجالــس ومهامهمــا ،ويخلــق قنــوات وتشــكيالت
متعارضــة مــع وجــود ازدواج فــي األدوار والمســؤوليات.
6.عــدم التنســيق مــع الســلطات المحليــة فــي مناطــق توزيــع المســاعدات
اإلنســانية مــن قبــل المنظمــات المانحــة وشــركائها المحلييــن يخالف سياســات
المنظمــات وقــرارات األمــم المتحــدة ،بشــأن أهميــة العمــل وفــق قوانيــن
الــدول التــي تعمــل المنظمــات فــي إقليمهــا ،والتأكيــد علــى أهميــة التنســيق
مــع الســلطات المحليــة وممثلــي أصحــاب المصلحــة اثنــاء تقديــم أعمــال
اإلغاثــة والمســاعدات اإلنســانية.
7.عــدم اســتفادة المنظمــات مــن البيانــات والمعلومــات المحدّثــة لــدى الســلطات
المحليــة ،أدى إلــى قصــور فــي تغطيــة مناطــق أكثــر احتياج ـ ًا والتركيــز علــى
مناطــق معينــة.
8.الضُعــف الملحــوظ فــي فهــم مبــادئ العمــل اإلنســاني مــن قبــل العامليــن
فــي تقديــم المســاعدات ،أدّى إلــى قصــور فــي تطبيــق هــذه المبــادئ،
وخاصــة عندمــا يتــم االعتمــاد علــى شــركاء محلييــن ال يولــون أهميــة لتلــك
المبــادئ ،ممــا يُضعــف تطبيــق مبــادئ الحيــاد وعــدم التمييــز ونزاهــة تقديــم
المســاعدات اإلنســانية.
9.إن عــدم االهتمــام بتدريــب وتأهيــل ورفــع قــدرات أعضــاء الســلطات المحليــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وممثلــي أصحــاب المصلحــة حــول كيفيــة التعامــل
مــع تقديــم المســاعدات اإلنســانية ،لتمكينهــم مــن التخفيــف مــن معانــاة
المتضرريــن أثنــاء الكــوارث والنزاعــات المســلحة ،يُضعــف المجتمعــات المحليــة
ويؤثــر ســلب ًا علــى اضطالعهــا بمهامهــا ،وفــي أداء دورهــا المفتــرض لالعتمــاد
علــى قدراتهــا فــي خدمــة المواطنيــن عنــد الكــوارث وحــدوث النزاعــات.
	10.االزدواجيــة فــي عمــل المنظمــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني ،رغــم وجــود
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آليــة للتنســيق فيمــا بينهــا.1
	11.ضعــف الشــفافية أثنــاء المســح وتحديــد االحتياجــات والمســتفيدين وأثنــاء
إجــراء عمليــة التحقــق مــن كشــوفات المســح االولــي للمســتفيدين.
	12.ضعــف فــي عمليــة قيــاس األثــر مــن المســاعدات اإلنســانية ،مــن أجــل
عمليــة تحســينها فــي البرامــج الالحقــة وتجنــب أي قصــور قــد يصاحــب
تقديمهــا.

.1هنالــك اجتامعــات تنســيقية للمنظــات العاملــة يف املجــال اإلنســاين والتــي عــاد َة مــا يتــم عقدهــا شــهرياَ تســمى
( ،)Clustersهــذه االجتامعــات يتــم التنســيق لهــا والقيــام بهــا مــن قبــل منظــات األمــم املتحــدة ،بحســب االختصــاص ،مثالً:
االجتــاع التنســيقي للمنظــات العاملــة يف مجــال الغــذاء يتــم عقــد االجتــاع لهــا مــن قبــل منظمــة الغــذاء العاملــي(،)WFP
أو منظمــة األغذيــة والزراعــة ( ،)FAOبينــا يتــم االجتــاع التنســيقي للمنظــات العاملــة يف مجــال الصحــة عــن طريــق
منظمــة الصحــة العامليــة ( ،)WHOأمــا مجــال امليــاه واإلصحــاح البيئــي فــإن منظمــة اليونيســف ( )UNICEFهــي التــي
تقــوم بالرتتيــب للقــاء التنســيقي للمنظــات العاملــة يف هــذا املجــال ...الــخ ،الهــدف مــن هــذه االجتامعــات هــو تجنــب
االزدواجيــة يف األعــال ،وكذلــك التنســيق لألنشــطة التــي تقــوم بهــا املنظــات يف املنطقــة) ،قــد يكــون إرشاك املجالــس املحلية
عــى مســتوى املحافظــات ذا دور ف ّعــال فيهــا.
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المبادئ التوجيهية للسلطات المحلية في
عمليات تقديم المساعدات اإلنسانية:
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1.قيــام المجالــس المحليــة بالتنســيق مــع األجهــزة التنفيذيــة المختصــة
فــي نطــاق الوحــدة اإلداريــة بإجــراء المســح الميدانــي لتحديــد المتضرريــن
والمحتاجيــن مــن الســكان المحلييــن ،وتحديــد االحتياجــات مــن المســاعدات
اإلنســانية وأولوياتهــا.
2.يجــب أن يُراعــى فــي كشــوفات المســح ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن
المهمشــين وغيرهــم ،مثــل( :النســاء الحوامــل والمرضعــات /المعاقيــن... /
وغيرهــم) ،مــن خــال كشــوفات خاصــة بهــم وحالتهــم ،ليتــم مراعــاة ذلــك
عنــد عمليــة توزيــع المســاعدات.
3.تحديــث بيانــات المســح وفقــ ًا للمتغيــرات فــي الواقــع (زيــادة فــي أعــداد
النازحيــن  /انتقــال المســتفيدين مــن المنطقــة المســتهدفة إلــى مناطــق
أخــرى  /تغيــر أولويــة االحتياجــات  /زيــادة المتضرريــن بســبب زيــادة العنــف
والنزاعــات المســلحة  /حصــول تطــور ســلبي فــي الظــروف االقتصاديــة ....
وغيرهــا).
4.المبــادرة فــي التواصــل مــع مكاتــب المنظمــات العاملــة فــي مجــال المســاعدات
اإلنســانية أو ممثليهــم ،وموافاتهــم ببيانــات المســح الميدانــي الــذي تقــوم بــه
الســلطات المحليــة وتحديثاتها.
5.إجــراء التشــاور مــع المنظمــات العاملــة فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية
حــول آليــة التنســيق أثنــاء مراحــل تقديــم المســاعدات ،ابتــدا ًء مــن عمليــة
المســح لتحديــد المســتفيدين واالحتياجــات فــي مرحــل التحقــق حتــى مرحلــة
نقــل وتخزيــن وتوزيــع المســاعدات ومرحلــة قيــاس األثــر.
6.أن تبــادر الســلطات المحليــة علــى مســتوى الوحــدات اإلداريــة لخلــق قنــوات
تواصــل فاعلــة مــع منظمــات العمــل اإلنســاني لتدريــب وتأهيــل ورفــع قدرات
أعضــاء المجالــس المحليــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني ،وآليــات المســاءلة
والمشــاركة المجتمعيــة ،والرقابــة والتقييــم ،بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع
شــكاوى المســتفيدين مــن المســاعدات وإظهــار أوجــه الخلــل والقصــور الــذي
قــد يحــدث فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل تقديــم المســاعدات.
7.إبــاغ ممثلــي المنظمــات أثنــاء عمليــة المســح لتحديــد االحتياجــات،
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بالمســاعدات المقدمــة لنفــس المســتفيدين مــن منظمــات أخــرى لنفــس
الســلعة أو المســاعدة ،لتتمكــن هــذه المنظمــات مــن مراعــاة أولويــة االحتيــاج
مــن المســاعدات األخــرى ،فيمــا إذا كان تقديــم المســاعدات يتــم بشــكل
متزامــن.
8.إبــاغ المنظمــات بالمناطــق التــي لــم يتــم اســتهدافها مــن قبــل منظمــات
أخــرى فــي المســاعدات ،مــع وجــود احتيــاج شــديد لمناطــق أخــرى ،لتتمكــن
هــذه المنظمــات مــن إدراج هــذه المناطــق فــي عمليــة المســح وتقديــم
المســاعدات.
9.تقديــم التســهيالت اللوجســتية للمنظمــات عنــد توزيــع المســاعدات مــن حيث
توفيــر مناطــق مناســبة للتوزيــع تكــون قريبــة مــن الســكان المســتفيدين،
وتتوافــر فيهــا الظــروف اإلنســانية ،كوجــود أماكــن يســتظل فيهــا الســكان من
الشــمس أو المطــر ،وتوافــر حمامــات قريبــة مــن أماكــن توزيــع المســاعدات،
ومراعــاة الخصوصيــة للنســاء وكبــار الســن والمعاقيــن.
	10.إبــاغ المنظمــات التــي تقــوم بتقديــم المســاعدات اإلنســانية بأيــة مخالفــات
ترتكــب مــن قبــل موظفيهــا أو شــركائها المحلييــن ،اثنــاء تقديــم المســاعدات
بــكل مراحلهــا المختلفــة ،مــع إيضــاح طبيعــة المخالفــة ونوعهــا والقائــم
بهــا ،وتحديــد الزمــن والمــكان الــذي ارتكبــت فيــه المخالفــة ،وتحريــر محضــر
بالواقعــة موقــع مــن قبــل عضــو المجلــس المحلــي ،وممثــل عــن اللجنــة
المجتمعيــة ،وممثــل المنظمــة وممثــل عــن المســتفيدين.
	11.تفعيــل دور المجالــس المحليــة فــي التعاطــي مــع شــكاوى المســتفيدين فــي
مراحــل تقديــم المســاعدات ،ســوا ًء بالبــت فيهــا بحكــم االختصــاص القانونــي،
أو إبالغهــا للمنظمــات إذا كانــت متعلقــة بمخالفــات موظفيهــا أو ممثليهــا أو
شــركائها المحلييــن ،ومتابعــة نتائــج تلــك الشــكاوى ،وفــي كل األحــوال يجــب
علــى مســؤولي المجالــس المحليــة إبــاغ المســتفيدين ومقدمــي الشــكاوى
بنتيجــة نظــر الشــكوى بــكل شــفافية.
	12.يجــب علــى عضــو المجلــس المحلــي بمشــاركة مســؤول المكتــب التنفيــذي
المختــص أو مــن يمثلــه مــن المختصيــن معاينــة المســاعدات المقدمة بحســب
طبيعتهــا (ســلع أو مــواد غذائيــة او غيــره مــن المســاعدات) ،والتحقــق مــن
جودتهــا وصالحيتهــا لالســتخدام ،قبــل عمليــة التوزيــع ،فــإذا تبيّــن أنهــا
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غيــر صالحــة لالســتخدام أو منتهيــة الصالحيــة ،أوقــد تســبب ضــرراً لصحــة
وســامة المجتمــع ،يجــب إبــاغ الجهــة المختصــة بالوحــدة اإلداريــة بذلــك
(مكتــب الصحــة  /الزراعــة  /البيئــة  /المواصفــات والمقاييــس  ...وغيرهــا)،
التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ،مــع ابــاغ مكتــب المنظمــة المقدمــة للمســاعدة
بذلــك وباإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا ،مــع الحــرص علــى عــدم اتخــاذ
إجــراءات تخالــف القانــون أو مــن أطــراف أو جهــات غيــر مختصــة قانون ـاً.
	13.يجــب علــى أجهــزة الســلطات المحليــة وفق ـ ًا لســلطاتها ومهامهــا القانونيــة،
تقديــم التســهيالت األمنيــة للمنظمــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني إليصــال
المســاعدات لمســتحقيها ،ومنــع أي تصــرف مــن شــأنه إعاقــة وصولهــا
وتوزيعهــا ،مــن أي طــرف كان.
	14.توفيــر مدربيــن متخصصيــن بقضايــا مكافحــة الفســاد ،لبنــاء قــدرات منظمــات
المجتمــع المحلــي واألفــراد فــي مجــاالت الرقابــة والمتابعــة والتقييــم.
	15.زيــادة عــدد األفــراد العامليــن فــي أنشــطة التخطيــط والرقابــة والمتابعــة
والتقييــم لبرامــج المســاعدات اإلنســانية وتأهليهــم.
دور اجملالس احمللية يف مراقبة وتقييم املساعدات اإلنسانية (حمددات ومبادئ توجيهية)
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توصيات للمنظمات العاملة يف املساعدات اإلنسانية:
1.علــى المنظمــات العاملة فــي مجال المســاعدات اإلنســانية نشــر سياســاتها فيما
يتعلــق بشــرح مبــادئ العمــل اإلنســاني عنــد تقديــم المســاعدات اإلنســانية
وآليــات تنفيذهــا فــي المناطــق المســتهدفة مــن توزيــع المســاعدات.
2.نشــر آليــات اســتقبال الشــكاوى وكيفيــة التعامــل معهــا ،بمــا يعــزز مــن
االلتــزام بقيــم النزاهــة والشــفافية وإشــراك المجتمعــات المحليــة فــي تحقيــق
المشــاركة والمســاءلة.
3.أن تولــي المنظمــات العاملــة فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية عمليــات
التنســيق مــع المجالــس المحليــة علــى مســتوى الوحــدة اإلداريــة (المحافظة /
المديريــة) ،األهميــة عنــد تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي نطــاق الوحــدات
اإلداريــة المســتهدفة فــي كل مراحلهــا ،لتحســين عمليــة تقديــم المســاعدات،
واالســتفادة مــن البيانــات والمعلومــات المتوفــرة لــدى الســلطات المحليــة
الخاصــة بالمتضرريــن والمحتاجيــن للمســاعدات.
4.العمــل علــى رفــع قــدرات ومهــارات أعضــاء المجالــس المحليــة واألجهــزة
التنفيذيــة ذات العالقــة ،مــن خــال التدريــب والتأهيــل حــول كيفيــة التعامل
مــع عمليــات تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي مراحلهــا المختلفــة.
5.رفــع كفــاءة موظفيهــا وشــركائها المحلييــن وتعزيــز معرفتهــم بمبــادئ
العمــل اإلنســاني ،وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحيــاد واالســتقالل وســبل وصــول
المســاعدات لمســتحقيها الفعلييــن.
6.تحديــد تدخالتهــا وفقــا لالحتياجــات الفعليــة وأولويــات المتضرريــن،
بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة فــي المناطــق المســتهدفة ،أثنــاء مرحلــة
المســح وتحديــد االحتياجــات.
 7.توفيــر المعلومــات الكافيــة عــن طبيعــة وإجــراءات تقديــم المســاعدات
اإلنســانية ،وإتاحتهــا للجميــع للوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية،
لتمكيــن المجتمعــات المحليــة وأصحــاب المصلحــة مــن الرقابــة والتقييــم.
8.تعزيــز ثقافــة التعــاون والتنســيق ،وتحســين روابــط االتصــال والتواصــل بيــن
الســلطات المحليــة والجهــات ذات الصلــة بالعمليــات اإلنســانية واالغاثيــة ،عــن
طريــق تنفيــذ برامــج تدريبيــة مشــتركة فــي هــذه المجــاالت.
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9.تطويــر آليــات موحــدة تشــتمل علــى السياســات واإلجــراءات الالزمــة لمكافحــة
الفســاد ،ورقابــة وتقييــم عمليــات المســاعدات اإلنســانية واألعمــال اإلغاثيــة،
وبنــاء قــدرات كــوادر منظمــات المجتمــع المدنــي وأعضــاء الســلطات المحليــة
علــى تنفيذهــا.
	10.توفيــر األمــوال الالزمــة لتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات فــي مجــال الرقابــة
علــى عمليــات المســاعدات اإلنســانية ،والتركيــز علــى بنــاء قــدرات الشــركاء
الوطنييــن لضمــان اســتدامة العمليــات اإلنســانية.
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الملحقات
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ملحق ()1
مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة
1
اإلنسانية

اعتمدت من قبل مجلس إدارة معهد سان ريمو الدولي
للقانون الدولي اإلنساني في دورته المنعقدة في
نيسان/أبريل 1993

تصدير :

1

.1املجلة الدولية للصليب األحمر ،السنة السادسة ،العدد  ،34ترشين الثاين/نوفمرب-كانون األول/ديسمرب  ،1993ص .478-472
 يف سبتمرب  ،1992خصص معهد سان رميو الدويل للقانون الدويل اإلنساين اجتامعه السابع عرش بشأن املشكالت الراهنةللقانون الدويل اإلنساين ملسألة «تطور الحق يف املساعدة» ،واعتمد مجلس املعهد يف دورته املنعقدة يف نيسان/أبريل 1993
وثيقة عنوانها «مبادئ توجيهية بشأن الحق يف املساعدة اإلنسانية» ،والتي أخذت فيها استنتاجات االجتامع وتوصياته بعني
االعتبار من موقع جامعة منيسوتا – مكتبة حقوق اإلنسان،
http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html .
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لــم يــزل القانــون الدولــي اإلنســاني يغتنــي منــذ نشــأته فــي القــرن التاســع عشــر
بمفاهيــم وقواعــد جديــدة .وليــس هنــاك مــا يدعــو لتلخيــص هــذا التطــور التاريخي
المعــروف لنــا تمامــا فــي هــذه العجالــة .كل مــا فــي األمــر أن الســبب الرئيســي لهــذا
التطــور يرجــع إلــى أن عــددا كبيــرا مــن المبــادئ المهمــة قــد تغيــرت فــي الحــاالت
الخاضعــة لهــذا الفــرع مــن القانــون الدولــي .وهــذه المبــادئ الجديــدة هــي مبــادئ
متنوعــة للغايــة ،بيــد أن المبــادئ األساســية األكثــر تأثيــرا هــي علــى األخــص
المبــادئ التاليــة الذكــر :تســيير العمليــات العســكرية ،وتصــرف الــدول علــى الصعيــد
السياســي ،وتطــور بنيــة المجتمــع الدولــي والمفاهيــم القانونيــة الدوليــة ،وابتــكار
تكنولوجيــات مختلفــة جديــدة .ومــن أجــل أخــذ هــذه التغييــرات بعيــن االعتبــار أو
التكيــف بهــا ،تطلــب األمــر تعديــل المبــادئ األوليــة للقانــون الدولــي اإلنســاني التــي
لــم تعــد مناســبة فــي بعــض األحيــان ،بــل تطلــب األمــر ابتــكار مفاهيــم جديــدة
لضمــان التطبيــق الفعلــي للقواعــد المقــررة والمتبعــة .بيــد أن هــذه التعديــات
واالبتــكارات يجــب أن تراعــي علــى الــدوام وبــكل دقــة المبــادئ األساســية للقانــون
الدولــي اإلنســاني التــي تظــل ثابتــة ،ويتوقــف وجــوده عليهــا بالــذات ،مهمــا كانــت
تغيــرات الظــروف واألحــوال.
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ومــن بيــن هــذه المبــادئ مبــدأ الحفــاظ علــي الحيــاد المطلــق ،إذا كان العمل اإلنســاني
يســتلزم ضمنــا مســاعدة ضحايــا النزاعــات المســلحة .ويســتهدف هــذا المبــدأ التــزام
الحيــاد وعــدم التحيــز إزاء أطــراف النــزاع ،والعــزم علــى تفــادي أي تحيــز سياســي .غير
أنــه ليــس مــن الســهل تطبيــق هــذا المبــدأ كمــا يبــدو للوهلــة األولــي ،ألن القانــون
الدولــي اإلنســاني قــد يتعــارض مــع بعــض االتجاهــات السياســية المتناقضة.
إن المجتمــع الدولــي مضطــرب اليــوم أشــد اإلضــراب بســبب النزاعــات المســلحة ذات
الطابــع اإلثنــي والطابــع المماثــل ،ويلتمــس تدخــا إنســانيا للتخفيــف مــن حــدة
المعانــاة التــي يعجــز عنهــا الوصــف ،والتــي تلــم بالضحايــا المدنييــن األبريــاء.
وغالبــا مــا يكــون الوضــع القانونــي ألطــراف النــزاع مبهمــا ،حســبما تكــون بعــض
الــدول أو بعــض العصابــات العســكرية المختلفــة مشــتركة فــي نــزاع داخلــي مســلح.
ففــي إمــكان بعــض القــوات العســكرية أن تحــول دون تســليم مــواد اإلغاثــة ،ممــا
يســتدعي حمايتهــا عســكريا لضمــان وصولهــا إلــى غايتهــا المقصــودة .وقــد قامــت
منظمــة األمــم المتحــدة فــي العديــد مــن الحــاالت الحديثــة العهــد وبنــاء علــى
تفويضهــا بحفــظ الســلم بإرســال قــوات تحــت قيادتهــا لضمــان تســليم المعونــة
اإلنســانية بالفعــل .وأثبتــت هــذه الممارســات الحديثــة العهــد مــن جديــد مفهــوم
«الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية» .وتجــدر المالحظــة فــي هــذا الصــدد أن أفضــح
انتهــاكات االتفاقيــات اإلنســانية قــد اقترفــت مؤخــرا بخصــوص منــح المعونــة
اإلنســانية.
وتبــرز االعتبــارات الــوارد ذكرهــا أعــاه تنــوع العوامــل التــي قــد تطــرأ عندمــا
يســتدعي األمــر تقديــم مــواد اإلغاثــة اإلنســانية الدوليــة فــي بعــض الحــاالت التــي
لــم ينــص عليهــا بعــد القانــون الدولــي ،والتــي تتطلــب صياغــة مفاهيــم قانونيــة
مناســبة تتجــاوب مــع هــذه الحــاالت الجديــدة .ولهــذا الغــرض بالــذات ،فــإن المعهــد
الدولــي للقانــون اإلنســاني ينشــد تعزيــز تطــور القانــون الدولــي اإلنســاني بحيــث
يمكــن لــه التصــدي للحــاالت الجديــدة .ولذلــك ،حــرر مجلــس المعهــد الدولــي وثيقــة
صــدرت بعنــوان «مبــادئ توجيهيــة بشــأن الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية» ،وأخــذت
بعيــن االعتبــار نتائــج وتوصيــات اجتمــاع المائــدة المســتديرة الســابع عشــر بشــأن
المشــكالت الراهنــة للقانــون الدولــي اإلنســاني ،والــذي أشــرف المعهــد الدولــي للقانون
اإلنســاني فــي ســان ريمــو (إيطاليــا) علــى تنظيمــه تحــت عنــوان «تطــور الحــق فــي
المســاعدة» مــن  2إلــي  4أيلول/ســبتمبر .1992
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مبادئ توجيهية بشأن احلق يف املساعدة اإلنسانية:

دور اجملالس احمللية يف مراقبة وتقييم املساعدات اإلنسانية (حمددات ومبادئ توجيهية)

إن مجلــس المعهــد الدولــي للقانــون اإلنســاني ،إذ يعتــرف بــأن آالم اإلنســان الناجمة
عــن النزاعــات المســلحة بكافــة مظاهرهــا تقلــق ضميــر اإلنســانية أشــد القلــق،
وبــأن الــرأي العــام العالمــي يطلــب بإلحــاح اتخــاذ التدابيــر الفعالــة للتخفيــف مــن
حدتهــا قــدر اإلمــكان ،وإذ يالحــظ التدابيــر المجديــة التــي يتخذهــا العديــد مــن
الــوكاالت الوطنيــة والدوليــة ،وال ســيما اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومفوضيــة
األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومؤسســة األمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة،
وكذلــك المؤسســات األخــرى التابعــة لألمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات
الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،بغيــة تقديــم المســاعدة اإلنســانية ،وإذ
يضــع فــي اعتبــاره غايــات األمــم المتحــدة ،وخاصــة الغايــات الراميــة إلــي حفــظ
الســلم واألمــن الدولييــن وتحقيــق التعــاون الدولــي عــن طريــق إيجــاد حلــول
للمشــكالت الدوليــة ذات الطابــع االقتصــادي أو االجتماعــي أو الفكــري أو اإلنســاني،
وتشــجيع احتــرام حقــوق اإلنســان ،وإذ يــري أن مــن الضــروري تعزيــز العمــل
اإلنســاني مــن أجــل التخفيــف مــن آالم اإلنســان ،واإلســهام بهــذا الشــكل فــي
تطويــر التضامــن الدولــي ودعــم العالقــات الوديــة بيــن الشــعوب ،وإذ يؤكــد أن
المســاعدة اإلنســانية ،ســواء تعلــق األمــر بمــن يمنحهــا أو بمــن يتســلمها ،يجــب
أن تتمشــى دائمــا مــع المبــادئ المرتبطــة بكافــة األنشــطة اإلنســانية ،أي بمبــادئ
اإلنســانية والحيــدة وعــدم التحيــز ،ويجــب أال تتغلــب االعتبــارات السياســية علــي
هــذه المبــادئ ،وإذ يؤكــد ثانيــة اهتمــام اإلنســانية والمجتمــع الدولــي أساســا
بضمــان حمايــة ورفاهيــة البشــر واحتــرام حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني
فــي الحــاالت الملحــة ،وإذ يعتــرف بــأن مــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر جديــدة مــن
أجــل إغاثــة البشــر علــي نحــو ســريع وفعــال فــي حالــة وقــوع الكــوارث الطبيعــة
والتكنولوجيــة وانــدالع أعمــال العنــف والنزاعــات المســلحة ،ومــن أجــل تطويــر
الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية علــى األخــص ،وإذ يعتــرف بــأن احتــرام ســيادة
الــدول ومبــدأي التضامــن والتعــاون الدولــي هــي عناصــر أساســية للحــق فــي
المســاعدة اإلنســانية ،إذ يحــرص علــي تعزيــز الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية،
يوصــي باعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة الــوارد ذكرهــا أدنــاه والمتعلقــة بالحــق فــي
المســاعدة اإلنســانية:
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املبدأ األول:
لــكل إنســان الحــق فــي الحصــول علــى مســاعدة إنســانية مناســبة تضمــن لــه
حقــه فــي الحيــاة والصحــة والحمايــة مــن أي معاملــة وحشــية أو مذلــة ،وغيــر
ذلــك مــن الحقــوق الضروريــة لبقائــه علــى قيــد الحيــاة ورفاهيتــه وحمايتــه فــي
الحــاالت الملحــة.

املبدأ الثاني:

دور اجملالس احمللية يف مراقبة وتقييم املساعدات اإلنسانية (حمددات ومبادئ توجيهية)

يفتــرض الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية ضمنــا الحــق فــي طلــب هــذه المســاعدة
وتســلمها ،والحــق فــي االشــتراك فــي تنفيذهــا عمليـاً.
يجــوز لألشــخاص الذيــن يتعرضــون لحالــة ملحــة أن يتوجهــوا إلــى المنظمــات
الوطنيــة أو الدوليــة المختصــة وغيرهــا مــن الجهــات الواهبــة المحتملــة لطلــب
إغاثــة إنســانية .وال يجــوز اضطهادهــم أو معاقبتهــم بســب تقديــم هــذا الطلــب.

املبدأ الثالث:
يجــوز التمــاس الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية فــي الحــاالت التاليــة الذكــر( :أ) إذا
لــم تســتوف المتطلبــات اإلنســانية األساســية للفــرد فــي أي حالــة ملحــة ،بحيــث
أنــه قــد يكــون مــن شــأنه تــرك الضحايــا دون مســاعدة أن تتعــرض حياتهــم للخطر
وتنتهــك كرامتهــم انتهــاكا خطيــراً( ،ب) إذا اســتنفدت كافــة اإلمكانــات المحليــة
واإلجــراءات الوطنيــة خــال مهلــة معقولــة ،ولــم تســتوف بعــض المتطلبــات
الحيويــة أو لــم تســتوف تمامــا ،بحيــث أنــه ال تتوفــر أي وســيلة أخــري لضمــان
تقديــم مــواد اإلغاثــة والخدمــات األساســية بســرعة إلــى األشــخاص المعنييــن.

املبدأ الرابع:
تقــع مســؤولية حمايــة ضحايــا الحــاالت المســلحة ومســاعدتهم فــي المقــام األول علــي الســلطات
التــي تقــع فــي أراضيهــا الحالــة الملحــة التــي تســبب عنهــا أصــا متطلبــات اإلغاثــة اإلنســانية.
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املبدأ اخلامس:
يحــق للســلطات الوطنيــة والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة التــي ينــص نظامهــا
األساســي علــى إمكانيــة تقديــم المســاعدة اإلنســانية ،كاللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والمؤسســات األخــرى التابعــة
لألمــم المتحــدة والمنظمــات اإلنســانية النزعــة ،أن تقــدم هــذه المســاعدة إذا
اســتوفيت الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المبــادئ .ويجــب علــى الــدول أال
تعتبــر تقديــم المســاعدة كعمــل عدائــي أو كتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة .كمــا
يجــب علــى ســلطات الــدول المعنيــة أن تقــدم المعونــة عنــد ممارســة حقوقهــا
الســيادية لكــي يمكــن تقديــم المســاعدة اإلنســانية إلــى ســكانها.

املبدأ السادس:

املبدأ السابع:
يجــوز لهيئــات األمــم المتحــدة المختصــة والمنظمــات اإلقليميــة المختصــة أن
تتخــذ التدابيــر الضروريــة ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر الجبريــة ،وفقــا لتفويضاتهــا،
إذا قاســي بعــض الســكان عذابــات خطيــرة وجســيمة وطويلــة األمــد مــن شــأن
المســاعدة اإلنســانية أن تخفــف مــن حدتهــا .ويجــوز تطبيــق هــذه التدابيــر إذا
رفــض أي عــرض دون مبــرر ،أو إذ تعــرض منــح المســاعدة اإلنســانية لصعوبــات
وعقبــات خطيــرة.

دور اجملالس احمللية يف مراقبة وتقييم املساعدات اإلنسانية (حمددات ومبادئ توجيهية)

مــن أجــل ضمــان ممارســة الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية ،مــن الضــروري الســهر
علــى تمكيــن الضحايــا مــن الوصــول إلــى الجهــات الواهبــة المحتملــة ،وعلــى
تمكيــن المنظمــات الوطنيــة والدوليــة المختصــة والــدول والجهــات الواهبــة األخــرى
مــن الوصــول إلــى الضحايــا فــور قبــول عــرض مســاعدتها.
وفــي حالــة رفــض العــرض ،أو رفــض الوصــول إلــى الضحايــا بعــد قبــول عــرض
المســاعدة اإلنســانية ،يجــوز للــدول والمنظمــات المعنيــة أن تتخــذ كافــة اإلجــراءات
الضروريــة لضمــان الوصــول إلــى الضحايــا ،وفقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني
والصكــوك النافــذة بشــأن حقــوق اإلنســان وهــذه المبــادئ.
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وإذا اتخــذت هيئــات األمــم المتحــدة تدابيــر جبريــة ألســباب غيــر إنســانية الطابــع،
وجــب احتــرام الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية ،وتعيــن علــى األخــص اســتثناء
المــوارد الالزمــة لتلبيــة المتطلبــات اإلنســانية للســكان مــن هــذه التدابيــر.

املبدأ الثامن:
إذا اتخــذت هيئــات األمــم المتحــدة و/أو المنظمــات اإلقليميــة المختصــة تدابيــر
جبريــة فــي حالــة تقديــم المســاعدة اإلنســانية ،وجــب علــى هــذه الهيئــات
والمنظمــات أن تســهر علــى عــدم تحويــل هــذه المســاعدة ألغــراض سياســية
وعســكرية و/أو ألي أغــراض مماثلــة أخــري ،وتحــرص علــى احتــرام وتطبيــق مبادئ
اإلنســانية والحيــدة وعــدم التحيــز بــا تحفــظ.

دور اجملالس احمللية يف مراقبة وتقييم املساعدات اإلنسانية (حمددات ومبادئ توجيهية)

املبدأ التاسع:
يجــوز أن تتضمــن المســاعدة اإلنســانية كافــة مــوارد اإلغاثــة الالزمــة لبقــاء
الضحايــا علــى قيــد الحيــاة ،مثــل المــوارد الغذائيــة والمــاء واألدويــة واألدوات
والمعــدات الطبيــة والمخابــئ األوليــة والمالبــس والخدمــات ،وال ســيما الخدمــات
واألبحــاث الطبيــة ،والمســاعدة الدينيــة والروحيــة والدفــاع المدنــي ،وفقــا للمهمات
المحــددة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني.

املبدأ العاشر:
علــى كافــة الســلطات المعنيــة أن تمنــح التســهيالت المطلوبــة لضمــان تقديــم
المســاعدة اإلنســانية.
وعلــى كافــة الســلطات المعنيــة أن تســمح بمــرور البضائــع المخصصــة لإلغاثــة
اإلنســانية ،وكذلــك بمــرور الموظفيــن المكلفيــن بإرســالها .ويحــق لهــا أن تفــرض أي
ترتيبــات تقنيــة ألغــراض تنفيــذ هــذه العمليــات.
ويجــوز إرســال المســاعدة اإلنســانية عنــد الضــرورة وفقــا لخطــوط ســير يطلــق عليها
اســم «الممــرات اإلنســانية» التــي يجــب علــى الســلطات المختصــة لألطــراف المعنيــة
أن تحترمهــا وتحميهــا ،والتــي تخضــع عنــد الضــرورة لســلطة األمــم المتحــدة.
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املبدأ احلادي عشر:
يحــدد نظــام الموظفيــن المشــتركين فــي عمليــات المســاعدة اإلنســانية وحمايتهم
وفقــا لقواعــد القانــون المطبــق فــي هــذا الشــأن .وينطبــق ذلــك بوجــه خــاص
علــى موظفــي األمــم المتحــدة أو منظماتهــا المكلفيــن بتنفيــذ أنشــطة المســاعدة
اإلنســانية ،وعلــى موظفــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،وموظفــي المنظمــات
المهنيــة اإلنســانية المقصــد ،وموظفــي المنظمــات الوطنيــة والدوليــة األخــرى
الذيــن يشــتركون فــي أنشــطة المســاعدة اإلنســانية .ويجــب أن يحــدد نظــام
وحقــوق والتزامــات كافــة هــذه الفئــات مــن الموظفيــن وفقــا للتنظيــم الوطنــي
أو الدولــي المناســب.

املبدأ الثاني عشر:

املبدأ الثالث عشر:
علــى المســؤولين الرئيســيين عــن عمليــات المســاعدة اإلنســانية أن ينســقوا
جهــود مختلــف المشــتركين فــي هــذه العمليــات ،مــن أجــل تحســين فعاليتهــا
وتفــادي ازدواجيــة العمــل وتبديــد الجهــود.

املبدأ الرابع عشر:
علــى جميــع المشــتركين فــي عمليــة للمســاعدة اإلنســانية احتــرام هــذه المبــادئ وتطبيقهــا.
ويجــوز لهــم إبــرام أي اتفــاق خــاص ضــروري فــي أي حالــة مــن الحــاالت.
ويجــب عــدم تفســير هــذه المبــادئ علــى أنهــا تمــس بــأي حــال مــن األحــوال بالحقــوق وااللتزامات
التــي يحددهــا القانــون الدولــي النافــذ حاليــا ،أو علــى أنهــا تعــدل هــذه الحقــوق وااللتزامات.
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يجــوز للســلطات المعينــة أن تمــارس الرقابــة الضروريــة للتأكــد مــن تمشــي عملية
اإلغاثــة أو المســاعدة المقدمــة مــع القواعــد المناســبة واألغــراض المعلنــة ،شــرط
أال تؤخــر هــذه الرقابــة دون حــق وصــول المســاعدة اإلنســانية.
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ملحق ()2
مدونة سلوك من أجل الحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية
لإلغاثة في حاالت الكوارث
ICRC

الغرض من قواعد السلوك:

التعاريف:
املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة :يقصــد بهــا هنــا المنظمــات الوطنيــة والدوليــة التــي
تشــكلت بطريقــة مســتقلة عــن حكومــة البلــد الــذي تأسســت فيــه.
الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة :اســتخدم هــذا التعبيــر ألغــراض هــذا النــص
ليشــمل عناصــر حركــة الصليــب األحمــر والهــال األحمــر – أي اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر ،واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر والجمعيــات
الوطنيــة األعضــاء فيــه – والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعرَّفــة أعــاه .وتشــير هــذه
القواعــد علــى وجــه الخصــوص إلــى الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة التــي تواجــه
الكــوارث.
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الغــرض مــن قواعــد الســلوك هذه هــو صيانــة معاييــر ســلوكنا ،وهــي ليســت بصدد
تفاصيــل العمليــات ،ككيفيــة حســاب حصــص الطعــام أو نصــب مخيــم لالجئيــن،
بــل تتوخــى الحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن االســتقالل والفعّاليــة والتأثيــر التــي
تنشــدها المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال مواجهــة الكــوارث والحركــة
الدوليــة للصليــب الحمــر والهــال األحمــر
وفــي حالــة حــدوث نــزاع مســلح ،تفســر القواعــد الحاليــة للســلوك وتطبــق وفق ـ ًا
للقانــون الدولــي اإلنســاني.
وتعــرض قواعــد الســلوك أوالً وتليهــا ثالثــة مرفقــات تصــف محيــط العمــل الــذي
نــود أن تخلقــه الحكومــات المضيفــة والحكومــات المانحــة والمنظمــات الحكوميــة
بغيــة تســهيل تقديــم المســاعدة اإلنســانية بصــورة فعالــة.
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املنظم��ات احلكومي��ة :يقصــد بهــا المنظمــات التــي تشــكلها حكومتــان أو أكثــر ،وهــي
تشــمل بالتالــي جميــع وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة.
الكــوارث :الكارثــة هــي عبــارة عــن حــادث مفجــع يســبب خســائر فــي األرواح ومعانــاة
البشــر وتألمهــم بشــكل كبيــر ،ويحــدث أضــراراً ماديــة فادحــة.
قواعــد الســلوك مبــادئ الســلوك األساســية لحركــة الصليــب األحمــر والهــال األحمــر
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي برامــج مواجهــة الكــوارث
 .1أولوية الحاجات اإلنسانية:
إن الحــق فــي الحصــول علــى المســاعدة اإلنســانية وفــي تقديمهــا هــو مبــدأ إنســاني
أساســي ينبغــي أن يتمتــع بــه مواطنــو البلــدان كلهــا .وبوصفنا أعضــاء فــي المجموعة
الدوليــة ،نقــر بالتزامنــا إتاحــة المســاعدة اإلنســانية حيثمــا دعــت الحاجــة إليهــا.
وبالتالــي فــإن الحاجــة إلــى الوصــول إلــى الســكان المتضرريــن دون إعاقــة ،تكتســي
أهميــة بالغــة فــي تحمــل تلــك المســؤولية.
ودافعنــا األول فــي مواجهــة الكــوارث هــو التخفيــف مــن المعانــاة البشــرية لــدى
الفئــات األقــل قــدرة علــى تحمــل الشــدة الناجمــة عــن الكــوارث.
وعندمــا نقــدم المعونــة اإلنســانية فإننــا ال نشــايع جهــة مــا وال نقــوم بعمــل
سياســي ،وينبغــي أال يُنظــر إلــى عملنــا بهــذه النظــرة.
 .2تُقــدم المعونــة بغــض النظــر عــن االنتمــاء العرقــي لمتلقيهــا أو عقيدتــه أو
جنســيته ودون تمييــز معــاد مــن أي نــوع .وتحســب أولويــات المعونــة علــى أســاس
الحاجــة وحدهــا ســنحاول قــدر المســتطاع ،إتاحــة معونــة اإلغاثــة علــى أســاس
تقديــر شــامل لحاجــات ضحايــا الكــوارث واإلمكانــات المحليــة المتوفــرة فــي منطقــة
حدوثهــا لســد تلــك الحاجــات:
وســنأخذ بعيــن االعتبــار مبــدأ التناســبية فــي مجمــل برامجنــا .ويجــب تخفيــف
المعانــاة البشــرية حيثمــا وجــدت ،فالحيــاة ثمينــة فــي جــزء مــن البلــد بقــدر
مــا هــي ثمينــة فــي جزئــه اآلخــر .ولــذا ،فــإن تقديــم المعونــة ســيعكس درجــة
المعانــاة التــي نتوخــى تخفيفهــا.
ونحــن نســلِّم ،فــي تنفيذنــا لهــذا النهــج ،بالــدور الحاســم الــذي تؤديــه النســاء فــي
المجتمعــات المعرضــة للكــوارث ،وســنضمن دعــم هــذا الــدور – ال تقليلــه – بواســطة
برامــج المعونــة التــي نعدهــا.
وال يكــون تنفيــذ مثــل هــذه السياســة العالميــة والمحايــدة والمســتقلة فعّــاالً إال
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إذا توفــرت لنــا ولشــركائنا فــرص الحصــول علــى المــوارد الالزمــة إلتاحــة مثــل هــذه
اإلغاثــة العادلــة ،والوصــول إلــى كافــة ضحايــا الكــوارث علــى نحــو متســاوْ.
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 .3عدم استخدام المعونة لدعم موقف سياسي أو ديني معيّن:
تقــدم المعونــة اإلنســانية وفقــ ًا لحاجــات األفــراد واألســر والمجتمعــات المحليــة.
ونحــن نؤكــد ،دون المســاس بحــق الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة بمناصــرة
آراء سياســة أو دينيــة بعينهــا ،أن تقديــم المســاعدة يجــب أن يكــون مســتق ً
ال عــن
مشــاطرة متلقيهــا لتلــك اآلراء.
ولــن نقيّــد الوعــد بتقديــم المســاعدة أو تســليمها أو توزيعهــا باعتنــاق آراء سياســية
أو عقائــد دينيــة معينــة أو قبولهــا.
 .4لن نُسخَر كأدوات لسياسة الحكومة الخارجية:
الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة هــي وكاالت تعمــل فــي اســتقالل عــن الحكومات،
وبالتالــي فإننــا نضــع سياســاتنا وننفــذ خططنــا وال نســعى إلــى تنفيــذ سياســة أي
حكومــة ،إال إذا تطابقــت مــع سياســتنا المســتقلة.
لــن نســمح أبــداً باســتخدامنا أو باســتخدام موظفينــا ،عمــداّ أو بســبب اإلهمــال،
فــي جمــع معلومــات سياســية أو عســكرية أو اقتصاديــة هامــة لصالــح حكومــات أو
هيئــات قــد تخــدم أـــغراض ًا غيــر األغــراض اإلنســانية البحتــة ،ولــن نُسـ ّ
ـخَر كأدوات
فــي خدمــة السياســات الخارجيــة للحكومــات المانحــة.
نســتخدم المســاعدة التــي نتلقاهــا فــي االســتجابة للحاجــات وينبغــي أال تمنــح هــذه
المســاعدة بدافــع التخلــص مــن فائــض الســلع لــدى الجهــة المانحــة أو تحقيقــ ًا
لمصالحهــا السياســية.
نثمــن ونشــجع العمــل الطوعــي والمــال الــذي يســاهم بــه األفــراد المعنيــون لدعــم
نشــاطنا ونســلم باســتقاللية األعمــال التــي تتأتــى بدافــع طوعــي كهــذا .ومــن أجــل
حمايــة اســتقاللنا سنســعى إلــى تجنــب التبعيــة لمصــدر تمويــل واحــد.
 .5احترام الثقافات والتقاليد:
سنســعى إلــى احتــرام ثقافــات وهيــاكل وتقاليــد المجتمعــات المحليــة والبلــدان التــي
نعمــل فيها.
 .6محاولة إقامة الهياكل الالزمة لمواجهة الكوارث على أساس اإلمكانات المحلية:
يملــك النــاس والمجتمعــات المحليــة قاطبــة – حتــى فــي حــاالت الكــوارث – قــدرات
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ولديهــم مواطــن ضعــف ،وســنقوم مــا أمكننــا بتعزيــز هــذه القــدرات عــن طريــق
اســتخدام موظفيــن محلييــن ،وشــراء أدوات محليــة والتجــارة مــع شــركات محليــة.
وســنعمل ،حيثمــا كان ذلــك ممكن ـاً ،وبواســطة الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة
المحليــة بوصفهــا شــريكة فــي التخطيــط والتنفيــذ وســنتعاون مــع هيــاكل
الحكومــات المحليــة كلمــا كان ذلــك مناســباً.
وســنضع التعــاون الصحيــح فــي مجــال االســتجابة للحاجــات فــي حــاالت الطــوارئ فــي
مصــاف األولويــات الكبــرى .ويتــم ذلــك علــى أحســن وجــه فــي البلــدان المعنيــة
بواســطة أولئــك الــذي يشــاركون مباشــرة فــي عمليــات اإلغاثــة ،والذيــن ينبغــي أن
يكــون مــن ضمنهــم ممثلــون عــن هيئــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة.
 .7إيجــاد الوســائل الكفيلــة بإشــراك المســتفيدين مــن البرامــج فــي إدارة معونــات
اإلغاثــة:
ينبغــي أال تفــرض علــى المســتفيدين أبــداً المســاعدة المقدمــة لهــم فــي حــاالت
الكــوارث .ويمكــن التوصــل إلــى اإلغاثــة الفعّالــة وإعــادة التأهيــل الدائــم علــى
أفضــل وجــه عندمــا يشــارك المســتفيدون منهــا فــي تصميــم برامــج المســاعدة
وإدارتهــا وتنفيذهــا .وسنســعى جاهديــن إلــى الحصــول علــى مشــاركة المجتمعــات
المحليــة الكاملــة فــي برامجنــا الخاصــة باإلغاثــة وإعــادة التأهيــل.
 .8يجــب أن تكــون مســاعدات اإلغاثــة جهــداً يبــذل لتقويــة الضعفــاء علــى مواجهــة
الكــوارث فــي المســتقبل وإشــباع الحاجــات الضروريــة:
تؤثــر كل أعمــال اإلغاثــة فــي إمكانيــات تحقيــق تنميــة طويلــة األجــل ،ســواء
بطريقــة إيجابيــة أو ســلبية .ونحــن إذ نسـلّم بذلــك ،سنســعى جاهديــن إلــى تنفيــذ
برامــج اإلغاثــة التــي تقلــل بشــكل فعــال مــن ضعــف المســتفيدين أمــام الكــوارث
فــي المســتقبل وتســاعد علــى خلــق أنمــاط عيــش ممتــدة .وســنولي مشــاكل البيئــة
عنايــة خاصــة عنــد إعدادنــا البرامــج وتنفيذهــا .وســنحاول تخفيــف الوقــع الســلبي
للمســاعدة اإلنســانية ،بالســعي إلــى تفــادي اعتمــاد المســتفيدين الطويــل المــدى
علــى المســاعدة الخارجيــة.
 .9مسؤوليتنا أمام المستفيدين والمانحين:
غالب ـ ًا مــا نعمــل كصلــة وصــل منظمــة فــي الشــراكة القائمــة بيــن أولئــك الــذي
يرغبــون فــي تقديــم المســاعدة وأولئــك الــذي يحتاجــون إليهــا أثنــاء الكــوارث .ولهــذا
نعتبــر أنفســنا مســؤولين تجــاه الطرفيــن.
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وتعكــس كل معامالتنــا مــع المانحيــن والمســتفيدين موقفنــا الــذي يتســم بالنزاهــة
والوضوح.
ونقــر بالحاجــة إلــى تقديــم تقاريــر عــن أنشــطتنا ســواء مــن ناحيــة التمويــل أو
مــن ناحيــة الفعاليــة.
كمــا نقــر بواجــب مراقبــة توزيــع المعونــات مراقبــة صارمــة وتقييــم منتظــم
لنتائــج المســاعدة المقدمــة فــي حــاالت الكــوارث.
وسنســعى أيض ـ ًا إلــى تقديــم تقاريــر بطريقــة مفتوحــة ،عــن نتائــج عملنــا وعــن
العوامــل التــي تحــد مــن هــذه النتائــج أو تعززهــا.
وســتقوم برامجنــا علــى معاييــر عاليــة مــن المهنيــة والخبــرة بغيــة التقليــل مــن
هــدر المــوارد الثمينــة.
 .10ضــرورة االعتــراف فــي أنشــطتنا اإلعالميــة والدعائيــة بضحايــا الكــوارث كبشــر ذوي
كرامــة وليــس مجــرد أشــياء يائســة ينبغــي أال نغفــل أبــدا احتــرام ضحايــا الكــوارث
بوصفهــم شــركاء كامليــن فــي عمليــة اإلغاثــة .ويجــب أن نعطــي فــي إعالمنــا إلــى
الجمهــور صــورة موضوعيــة عــن حالــة الكــوارث نوضــح فيهــا قــدرات ضحايــا الكارثــة
وطموحاتهــم ال ضعفهــم ومخاوفهــم فحســب.
وفــي حيــن ســنتعاون مــع وســائل اإلعــام بغيــة حفــز رد فعــل الجماهيــر ،فإننــا
لــن نســمح بــأن تكــون للمطالــب الداخليــة أو الخارجيــة علــى الدعايــة األســبقية على
مبــدأ زيــادة المســاعدة اإلجماليــة لعمليــات اإلغاثــة إلــى أقصــى حــد.
وســنتجنب التنافــس مــع الــوكاالت األخــرى التــي تواجــه الكــوارث مــن أجــل التغطيــة
اإلعالميــة فــي حــاالت تكــون فيهــا مثــل هــذه التغطيــة ضــارة بالنســبة للخدمــات
المقدمــة أو بالنســبة ألمــن موظفينــا أو المســتفيدين مــن هــذه الخدمــات.
محيــط العمــل بعــد أن وافقنــا مــن طــرف واحــد علــى أن نعمــل جاهديــن علــى
االلتــزام بقواعــد الســلوك الــواردة آنفـاً ،نقــدم أدنــاه بعــض التوجيهــات التوضيحيــة
التــي تصــف محيــط العمــل الــذي نــود أن تخلقــه الحكومــات المانحــة والمضيفــة
والمنظمــات الحكوميــة وبصــورة خاصــة وكاالت األمــم المتحــدة – بغيــة تســهيل
المشــاركة الفعّالــة للــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة فــي مواجهــة الكــوارث.
تقــدم هــذه التوجيهــات لإلرشــاد وهــي غيــر ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة،
ونحــن ال ننتظــر مــن الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة أن توافــق عليهــا بالتوقيــع
علــى أيــة وثيقــة ،علــى الرغــم مــن أن ذلــك يمكــن أن يكــون هدف ـ ًا نعمــل علــى
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تحقيقــه فــي المســتقبل .وقــد قدمــت هــذه التوجيهــات بــروح النزاهــة والتعــاون
كيمــا يــدرك شــركاؤنا العالقــة المثاليــة التــي نــروم إقامتهــا معهــم.
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امللحق األول :توصيات من أجل حكومات البلدان املتضررة من
الكوارث:
1.ينبغــي علــى الحكومــات أن تعتــرف بأعمــال الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة
وتحتــرم اســتقاللها وإنســانيتها وعــدم تحيزهــا الــوكاالت اإلنســانية غيــر
الحكوميــة هيئــات مســتقلة .وينبغــي علــى الحكومــات المضيفــة احتــرام هــذا
االســتقالل وعــدم التحيــز.
2.ينبغــي علــى الحكومــات المضيفــة تســهيل وصــول الــوكاالت اإلنســانية غيــر
الحكوميــة إلــى ضحايــا الكــوارث بســرعة كيمــا يتســنى للــوكاالت اإلنســانية غيــر
الحكوميــة العمــل بموجــب مبادئهــا اإلنســانية ،ينبغــي أن يؤمــن لهــا الوصــول إلى
ضحايــا الكــوارث بطريقــة ســريعة وغيــر متحيــزة ،لتقديــم المســاعدة اإلنســانية
لهــم .ومــن واجــب الحكومــة المضيفــة ،كجــزء مــن ممارســتها لمســؤوليتها فــي
الســيادة ،بــأال تعرقــل وصــول هــذه المســاعدة وأن تقبــل العمــل الــذي تنجــزه
الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة دون تحيــز وبعيــداً عــن السياســة.
ينبغــي علــى الحكومــات المضيفــة تيســير دخــول أفــراد اإلغاثــة بســرعة ،وخاصــة
بإعفائهــم مــن تأشــيرات العبــور والدخــول والخــروج ،أو القيــام بالترتيبــات الالزمــة
للحصــول عليهــا بســرعة.
ينبغــي علــى الحكومــات أن تمنــح حــق الطيــران والهبــوط للطائــرات التــي تنقــل
إمــدادات اإلغاثــة الدوليــة وموظفيهــا ،طيلــة اســتمرار مرحلــة اإلغاثــة الطارئــة.
3.علــى الحكومــات تيســير تدفــق ســلع اإلغاثــة والمعلومــات فــي الوقــت المناســب
أثنــاء الكــوارث
تجلــب إمــدادات اإلغاثــة والمعــدات إلــى بلــد مــا بقصــد التخفيــف مــن المعانــاة
اإلنســانية فقــط ،ال مــن أجــل تحقيــق مصلحــة أو كســب تجــاري؛ وينبغــي الســماح
بدخــول هــذه اإلمــدادات بحريــة ودون قيــود بصفــة عاديــة وينبغــي عــدم المطالبــة
بالشــهادات القنصليــة الخاصــة بمصدرهــا ،أو رخــص االســتيراد/أو التصديــر أو أي
تقييــد آخــر ،أو رســوم االســتيراد األرضيــة أو رســوم المينــاء.
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امللحق الثاني :توصيات من أجل احلكومات املاحنة:
 1.ينبغــي علــى الحكومــات المانحــة أن تعتــرف باألعمــال اإلنســانية التــي
تقــوم بهــا الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة باســتقالل ودون تحيــز
وأن تحتــرم هــذه األعمــال
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وينبغــي علــى الحكومــة المضيفــة أن تيســر االســتيراد المؤقــت لمعــدات اإلغاثــة
الضروريــة ،بمــا فــي ذلــك الســيارات والطائــرات الخفيفــة وأجهــزة االتصــاالت ،بإزالــة
قيــود الترخيــص أو التســجيل مؤقت ـاً .كمــا يجــب أال تقيــد الحكومــة إعــادة تصديــر
معــدات اإلغاثــة بعــد انتهــاء عمليــة اإلغاثــة.
ولتســهيل االتصــاالت أثنــاء الكــوارث ،يتــم تشــجيع الحكومــات المضيفــة علــى
تخصيــص بعــض موجــات اإلذاعــة كيمــا تســتخدمها منظمــات اإلغاثــة مــن أجــل
االتصــاالت أثنــاء الكــوارث داخــل البلــد وخارجــه ،وينبغــي أن تطلــع الحكومــات
منظمــات مواجهــة الكــوارث علــى هــذه الموجــات قبــل حــدوث الكارثــة ،كمــا ينبغــي
عليهــا الســماح للعامليــن فــي اإلغاثــة باســتخدام جميــع وســائل االتصــاالت الالزمــة
لعمليــات اإلغاثــة.
4.ينبغــي أن تســعى الحكومــات إلــى توفيــر معلومــات منســقة عــن الكــوارث
وخدمــات مخططــة لهــا:
إن التخطيــط والتنســيق الشــاملين لجهــود اإلغاثــة همــا فــي الواقــع مــن مســؤولية
الحكومــة المضيفــة .ويمكــن تعزيــز التخطيــط والتنســيق إلــى حــد كبيــر إذا أتيحــت
للــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة معلومــات عــن حاجــات اإلغاثــة واألجهــزة
الحكوميــة مــن أجــل التخطيــط لجهــود اإلغاثــة وتنفيذهــا فض ـ ً
ا عــن المعلومــات
بشــأن المخاطــر األمنيــة التــي يحتمــل أن تنشــأ .لــذا ،فالحكومــات مدعــوة إلتاحــة
مثــل هــذه المعلومــات للــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة.
وبغيــة تيســير التعــاون الفعلــي واالســتخدام األمثــل لجهــود اإلغاثــة ،فــإن الحكومات
مدعــوة إلــى تخصيــص نقطــة اتصــال واحــدة للــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة من
أجــل االتصــال بالســلطات الوطنيــة ،قبــل وقــوع الكــوارث.
5.أعمــال اإلغاثــة فــي حــاالت النــزاع المســلح فــي حــاالت النــزاع المســلح ،تخضــع
أعمــال اإلغاثــة إلــى أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة.
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2.الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة هيئــات مســتقلة ينبغــي أن
تحتــرم الحكومــات المتبرعــة اســتقاللها وعــدم تحيزهــا كمــا ينبغــي أال
تســتخدم هــذه المنظمــات ألي هــدف سياســي أو أيديولوجــي.
3.ينبغــي علــى الحكومــات المانحــة إتاحــة التمويــل مــع ضمــان
االســتقالل فــي العمــل
4.تقبــل الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة المســاعدة الماليــة والمادية
مــن الحكومــات المانحــة بنفــس الــروح التــي تقــدم بهــا المســاعدة
لضحايــا الكــوارث ،أي روح العمــل اإلنســاني المســتقل .ويقــع تنفيــذ
أعمــال اإلغاثــة فــي النهايــة علــى عاتــق الــوكاالت اإلنســانية غيــر
الحكوميــة ويتــم إنجازهــا وفق ـ ًا لسياســات هــذه الــوكاالت.
 5.ينبغــي علــى الحكومــات المانحــة القيــام بمســاعيها الحميدة لمســاعدة
الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة فــي الوصــول إلــى ضحايــا الكوارث
6.ينبغــي علــى الحكومــات المانحــة االعتــراف بأهميــة قبــول مســتوى
معيــن مــن المســؤولية مــن أجــل ضمــان وصــول موظفــي الــوكاالت
اإلنســانية إلــى مواقــع الكــوارث بحريــة وأمانــة .وينبغــي عليهــا أن
تكــون مســتعدة للجــوء إلــى الدبلوماســية مــع الحكومــات المضيفــة
بشــأن مثــل هــذه القضايــا إذا اقتضــى األمــر.

امللحق الثالث :توصيات إىل املنظمات الدولية احلكومية:
 1.ينبغــي علــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أن تعتــرف بالــوكاالت
اإلنســانية غيــر الحكوميــة ،المحليــة واألجنبيــة كهيئــات شــريكة لهــا
قيمتهــا ترغــب الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة فــي العمــل مــع
األمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة فــي مواجهــة الكــوارث
بصــورة أفضــل ،وذلــك بــروح الشــراكة التــي تحتــرم ســيادة واســتقالل
كل الشــركاء .وعلــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أن تحتــرم اســتقالل
الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة وعــدم تحيزهــا .كمــا يجــب علــى
وكاالت األمــم المتحــدة استشــارة الــوكاالت اإلنســانية عنــد إعــداد
خطــط اإلغاثــة.
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2.ينبغــي علــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة مســاعدة الحكومــات
المضيفــة علــى إتاحــة إطــار تنســيق شــامل ألعمــال اإلغاثــة الدوليــة
والمحليــة ال تكــون الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة موكلــة عــادة
إلتاحــة إطــار تنســيق شــامل للكــوارث التــي تقتضــي رد فعــل دولــي.
وهــذه المســؤولية تقــع علــى عاتــق الحكومــة المضيفــة وهيئــات
األمــم المتحــدة ذات الصلــة ،وهــي مدعــوة إلتاحــة هــذه الخدمــة
بطريقــة فعالــة وتوقيــت مناســب خدمــة للدولــة المنكوبــة والهيئــات
الوطنيــة والدوليــة المواجهــة للكــوارث .ينبغــي علــى الــوكاالت
اإلنســانية غيــر الحكوميــة أن تبــذل قصــارى جهدهــا ،فــي جميــع
األحــوال ،لضمــان فعاليــة تنســيق خدماتهــا .وفــي حالــة حــدوث نــزاع
مســلح ،تخضــع أعمــال إغاثــة ألحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني ذات
الصلــة.
3.ينبغــي علــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أن تشــمل الــوكاالت
اإلنســانية غيــر الحكوميــة بالحمايــة األمنيــة المتاحــة لمنظمــات األمــم
المتحــدة حيثمــا أتيحــت خدمــات األمــن للمنظمــات الحكوميــة الدوليــة
ينبغــي إتاحتهــا لعمليــات الــوكاالت اإلنســانية غيــر الحكوميــة إذا لــزم
األمــر.
4.علــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أن تتيــح للــوكاالت اإلنســانية غير
الحكوميــة المعلومــات نفســها ذات الصلــة التــي تتيحهــا لمنظمــات
األمــم المتحــدة إن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة مدعــوة لتبــادل كل
المعلومــات المتصلــة بالمواجهــة الفعالــة للكــوارث ،مــع شــريكاتها
مــن المنظمــات اإلنســانية غيــر الحكوميــة.
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