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تعزيز التعاون بني املنظامت اخلريية ذات اخللفيات اخملتلفة

 .1متهيد
اكنت الغاية من مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين املنعقد يف اسطنبول يويم  23و  24مايو  ،2016حتت شعار "انسانية واحدة،
مسؤولية مشرتكة" يه حتسني وتنس يق اجلهد النساين العاملي يف القرن الواحد والعرشين .وقد ركّزت "خطة العمل من أأجل النسانية"
اذلي وضعها ا ألمني العام ل ألمم املتحدة ملؤمتر القمة عىل مخس مسؤوليات ويه )1( :منع نشوب الزناعات واهناهئا؛ ( )2احرتام قوانني
احلرب؛ ( )3عدم اغفال أأحد؛ ( )4العمل بهنج خمتلف لهناء العوز؛ ( )5الاستامثر يف النسانية .وانبثق عن مؤمتر القمة س بعة الزتامات
أأساس ية تعكس التحدايت اجلديدة والنوازل اليت تواجه العمل النساين يف مطلع هذا القرن ،والالزتامات ا ألساس ية يه )1( :القيادة
الس ياس ية ملنع نشوب الزناعات واهناهئا؛ ( )2المتسك ابلقواعد اليت تصون النسانية؛ ( )3عدم اغفال أأحد :الزتام ابلتصدي للترشيد
القرسي؛ ( )4النساء والفتيات :حتفزي العمل من أأجل حتقيق املساواة بني اجلنسني؛ ( )5تغيري حياة الناس :من تقدمي املعونة اىل اهناء
العوز؛ ( )6التصدي للكوارث الطبيعية وتغري املناخ :ادارة اخملاطر وا ألزمات بهنج خمتلف؛ ( )7المتويل :الاستامثر يف النسانية.

 .2البناء عىل خمرجات مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين
يف تقريره ملؤمتر القمة العاملي للعمل النساين جشّع ا ألمني العام ملنظمة ا ألمم املتحدة ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة واملنظامت النسانية ومجيع
أأحصاب املصلحة الآخرين عىل "مواصةل التعهّد ابلزتامات اضافية واختاذ املبادرات هبدف الهنوض خبطة العمل من أأجل النسانية
وابملسؤوليات امخلسة [ ]...بس بل مهنا تأأييد الالزتامات ا ألساس ية ،وزايدة دمع املبادرات اليت ُأطلقت يف مؤمتر القمة من خالل أأساليب
ادلمع املايل والس يايس والتشغييل املناس بة".1
وهيدف هذا املرشوع اىل البناء عىل نتاجئ مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين من أأجل تعزيز التعاون وبناء الرشااكت ،ومتويل مشاريع
مشرتكة يف جمال العمل النساين بني املنظامت النسانية من خلفيات متعدّدة ووهجات نظر كونية خمتلفة يف ادلول السالمية والغربية.
وس يتناول املؤمتر عددا من احملاور اليت أأثريت يف مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين ،واليت نعتقد أأهنا حتتاج اىل مزيد من النظر من أأجل
وضع أأساس متني للتعاون .وتشمل هذه احملاور الالزتام ابملبادئ النسانية ا ألساس ية؛ جتاوز بؤر الانعزال التقليدية؛ ارشاك الفاعلني ذوي
املرجعية ادلينية؛ توس يع قاعدة املوارد وتنويعها؛ المتويل الاجامتعي الساليم .كام سيبحث املؤمتر أأيضا التحدايت اليت تواجه التعاون يف
اجملال اخلريي ،ونأأمل أأن يقدم هذا املؤمتر حلول معلية من خالل رشااكت مشرتكة يف امليدان.

 .3حماور املؤمتر
 .1.3الالزتام ابملبادئ النسانية ا ألساس ية
أأكد مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين أأمهية احلفاظ عىل ادلور احليوي للعمل النساين املؤسس عىل املبادئ وتفعيهل خاصة يف حاةل
اخلالفات العنيفة ،وعىل مركزية املبادئ النسانية ا ألساس ية الراخسة (النسانية والزناهة واحلياد والاس تقالل) اليت اعمتدت عىل الصعيد
العاملي واليت تستند عىل مبادئ العمل النساين حلركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،كام أأكدت عىل رضورة المتسك هبا كأساس للعمل
النساين وترمجهتا اجرائيا عىل ا ألرض .2ويف هذا الس ياق" ،الزتمت أأمانة منظمة التعاون الساليم مواصةل العمل عىل تعزيز املبادئ
النسانية وادماهجا يف أأطر س ياس هتا النسانية .كام تلزتم منظمة التعاون الساليم بتيسري تبادل اخلربة حول التحدايت اليت تواجه خمتلف
الفاعلني املتقيدين هبذه املبادئ3".
ّ
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 .2.3جتاوز بؤر الانعزال التقليدية
وركز مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين عىل وجه اخلصوص عىل رضورة اجياد طريقة جديدة للعمل عىل توفري املساعدة لأكرب عدد من
املترضرين من اخلالفات العنيفة والكوارث الطبيعية .وطالب ا ألمني العام ل ألمم املتحدة بقيام منظومة "تتجاوز بؤر الانعزال التقليدية
املرحية وتكون قادرة عل العمل عىل حنو يتجاوز الولايت والقطاعات واحلدود املؤسس ية ،مع قدر كبري من تنوع الرشاكء ،من أأجل حتقيق
نتاجئ مشرتكة" 4لصاحل ا ألشخاص املترضرين من ا ألزمات .ومن بؤر الانعزال ما هو مرتبط ابلهوة اليت تفصل بني العمل النساين والتمنية
اليت ّ
حث مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين عىل ختطهيا بتنويع الفاعلني امللزتمني ابملبادئ النسانية ا ألساس ية .وميكن أأجناز ذكل عرب
"التعاون من أأجل حتقيق نواجت جامعية تكفل تلبية الاحتياجات النسانية وتؤدي يف الوقت نفسه اىل احلدّ من اخملاطر و أأوجه الضعف
عىل مدى س نوات متعددة استنادا اىل املزااي النسبية جملموعة متنوعة من اجلهات الفاعةل5".
 .3.3ارشاك الفاعلني ذوي املرجعية ادلينية
خصص جزء من اهامتم
هناك هوة أأخرى ينبغي جتاوزها تتعلّق ابلنفصال بني العمل النساين ذي املرجعية ادلينية واملرجعية الالدينية .وقد ّ
القمة اىل رضورة ارشاك املنظامت اخلريية ذات املرجعية ادلينية .ون ُّظمت جلسة خاصة ابملشاركة ادلينية هتدف اىل "تأأمني الالزتام املعلن
من ممثيل املنظامت ذات املرجعية ادلينية وغريمه من الفاعلني يف العمل النساين لتعزيز فعالية الفاعلني ذوي املرجعية ادلينية للتخفيف من
العوز واملعاانة ،ولدماهجم يف أليات صنع الس ياسات واختاذ القرار يف لك مس توايت الاس تجابة النسانية 6".وب ّينت هذه اجللسة اخلاصة
بأأ ّن "معظم املؤسسات ادلينية احمللية واملنظامت ادلينية غري احلكومية تمتتع مبزااي نسبية فريدة يف الس ياقات النسانية :فغالبا ما تكون ا ألطول
اترخيا والأكرث انتشارا بني الكياانت القامئة ،وتربطها مبعظم اجملمتعات احمللية عالقات وثيقة من الثقة وا أللفة .كام أأهنا متتاز بوضع فريد من
حيث تقدمي املساعدة النفس ية والاجامتعية ،ويه حاجة أأساس ية للناس يف ا ألزمات ،وخدمة مكفوةل مبوجب القانون النساين ادلويل.
لقد اكنوا موجودين قبل ا ألزمات ،ومه أأول املس تجيبني ،واملوفرون الرئيس يون للمساعدة وامحلاية أأثناء ا ألزمات ،وسيبقون بعد مغادرة
املنظامت ادلولية 7".واكنت خمرجات هذه اجللسة اخلاصة احلث عىل "( )1المتسك مببادئ الرمحة والنسانية والزناهة يف تقدمي املساعدة
النسانية وامحلاية؛ ( )2العمل معا ملنع وتقليل وحل الزناعات ،سواء اكنت تكل الزناعات حتتوي عىل عنرص ديين أأم ل ،وتعزيز بناء السمل
واملصاحلة املصاحلة؛ ( )3البناء عىل أأصول الميان والبنية التحتية الميانية يف اجملمتعات ،ابلشرتاك مع اجلهات الفاعةل ا ألخرى ،لتوفري حلول
لزمات النسانية8".
مس تدامة ل أ
ومن املبادرات اليت ُطرحت يف اطار اجللسة اخلاصة ابملشاركة ادلينية ،ميثاق العمل النساين القامئ عىل الميان ،9اذلي طرحته منظمة
فرسان مالطة ،10ومتت املصادقة عليه يف مؤمتر القمة العاملي النسانية من طرف أأكرث من  160منظمة دينية وقيادي ديين ،ميثلون ادلايانت
الكربى ومناطق جغرافية خمتلفة .و أأ ّكد املوقعون عىل هذا امليثاق عىل كون "املنظامت ذات املرجعية ادلينية تدير أأعامل انسانية يف أأوضاع
ا ألزمات ،لفائدة املترضرين اذلين يشرتكون يف املعتقد أأو غريمه من املنمتني ملعتقدات أأخرى أأو من ل يؤمنون بأأي معتقد 11".وطالبوا بأأن
"ي ّمت الاعرتاف هبذا ادلمع من طرف الفاعلني عىل الصعيدين ادلويل والوطين واحلكومات واملنظامت املاحنة ،مكسامهة يف التخفيف من
العوز ومن تداعيات ا ألزمات النسانية" ،12ابلضافة اىل ذكل طالب امليثاق املنظامت ادلولية "ابلعرتاف والتأأكيد عىل املساهامت املعتربة،
والفريدة من نوعها يف أأغلب ا ألحيان ،للمجموعات واملنظامت ادلينية واعتبامه رشاكء عىل قدم املساواة 13".كام طالب امليثاق "حبوار بنّاء
بني الفاعلني ذوي اخللفية ادلينية والالدينية ،ملصلحة اجملموعات احملتاجة14".
كام أأكّد املوقعون عىل ميثاق العمل النساين القامئ عىل الميان عىل دور الفاعلني ذوي املرجعية ادلينية مكسامهني يف احالل السمل واملصاحلة.
فـ"يف عامل يترضر فيه ماليني البرش من الزناعات والعنف والكوارث الطبيعية ،تشارك الهيئات ذات املرجعية ادلينية مسؤولية ودورا
هامني لحالل السمل ،عىل الصعيدين الوطين وادلويل[ .وتقوم] بتيسري ّ
تغريات مس تدمية يف السلوك والعالقات بناء عىل ادلين والرؤية
الكونية ،وتقدمي وساطات وفضاءات موقّرة للحوار بني الفرقاء 15".والزتم املوقعون عىل الوثيقة عىل "دمع وتوس يع الاس تجابة النسانية
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الكبرية اليت تقدهما املنظامت ادلينية والتغلب عىل حماولت التالعب واملسيئة لربط ادلين مع العنف والرهاب ،أأو اقصاء الآخرين ،هبدف
فض اخلالفات والعمل عىل تعزيز املصاحلة16".
 .4.3توس يع قاعدة املوارد وتنويعها
ر أأى ا ألمني العام ل ألمم املتحدة يف تقريره اىل مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين أأنه "سيتطلب ا ألمر زايدة الاستامثر وتنويعه واس تخدامه
عىل النحو ا ألمثل [ليك] نليب عىل حنو أأفضل الاحتياجات النسانية املزتايدة ،17".و أأكّد عىل أأمهية توس يع قاعدة املوارد وتنويعها ،و أأنه
تنوعا من مصادر
"ومن الرضوري أأن يسامه عدا أأكرب من احلكومات مببالغ أأكرب؛ ولكن ينبغي العمل عىل الاس تفادة من طائفة أأوسع و أأكرث ّ
المتويل (ومهنا) المتويل ادليين والاجامتعي من قبيل المتويل الاجامتعي الساليم ،اليت ينبغي حتسني اس تخداهما للحد من أأوجه الضعف18".
و أأكّدت النتاجئ اليت خلصت الهيا اجامتع املائدة املس تديرة للقادة رفيعي املس توى حول موضوع "المتويل :الاستامثر يف النسانية" اىل أأ ّن
"مثة حاجة ملحة اىل ادخال حتسينات هامة عىل الس بل املتبعة حلشد وختصيص واس تخدام املوارد املرصودة للحفاظ عىل أأرواح املترضرين
من الزناعات والكوارث وصون كرامهتم .ول بد أأن تعمل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة بقدر أأكرب من الاس تعجال والاتساق والتضامن
من أأجل تلبية احتياجات املترضرين من ا ألزمات النسانية بشلك أأفضل بعد أأن بلغ عددمه اليوم  125مليون خشص 19".والزتم املشاركون
يف هذا الاجامتع "بمتكني العمل النساين الوطين واحمليل عن طريق زايدة حصة المتويل املتوافرة للجهات الفاعةل يف جمال العمل النساين
عىل الصعيدين احمليل والوطين ودمع تعزيز ن ُظمها الوطنية لالجناز واماكانهتا وقدراهتا عىل التخطيط للتأأهب ملواهجة الكوارث 20".ك
 .5.3المتويل الاجامتعي الساليم
حظي موضوع المتويل الاجامتعي الساليم للعمل النساين بقسط معترب من الاهامتم يف أأشغال مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين .ونظمت
جلسة خاصة عن موضوع المتويل الساليم 21ركّزت عىل ضامن الزتام اكفة أأحصاب املصلحة بتنويع قاعدة املوارد وهيلك المتويل لدماج
ماحنني جدد يف اطار المتويل ذي املنطلق ادليين ،وعىل وجه اخلصوص المتويل الاجامتعي الساليم .و ّمت التنبه يف أأشغال اجللسة اخلاصة
اىل كون "املسلمني يف اكفة أأحناء العامل ينفقون بسخاء يف اطار أليات المتويل الاجامتعي الساليم من أأجل التخفيف من املعاانة البرشية22".
ويف تقريره اىل ا ألمني العام ل ألمم املتحدة لحظ الفريق الرفيع املس توى املعين بمتويل املساعدات الانسانية ،أأنه "نظرا ألن الغالبية العظمى
من الساكن املترضرين من الزناعات توجد يف بدلان اسالمية ،فان للمتويل الاجامتعي الساليم أأمهية كربى .ومثة معل جار ملعاجلة الطريقة
اليت بفضلها ميكن مترير موارد ا ألوقاف والزاكة وغريهام من ا ألدوات ،اليت من قبيل الصكوك ،بصورة ف ّعاةل وبكفاءة لتلبية الاحتياجات
النسانية .ومن املؤكَّد وجود اماكانت تتيح للمتويل الاجامتعي الساليم توفري احللول ملشلكة متويل املساعدات النسانية العاملية" .23وذلكل
أأوىص الفريق "ابطالق العنان لالماكانت الاكمةل للمتويل الاجامتعي الساليم24".
 .6.3التحدايت اليت تواجه التعاون يف اجملال اخلريي
سيبحث املؤمتر أأيضا يف التحدايت اليت تواجه التعاون يف جمال العمل اخلريي .تطمح خمرجات مؤمتر القمة العاملي للعمل النساين اىل معاجلة
واقع ي ّتصف بنقص كبري يف التعاون الفعال بني الواكلت النسانية من خلفيات خمتلفة ،فهيي غالبا ما تعمل جنبا اىل جنب يف امليدان لكهنا
تفشل يف الاخنراط يف معل مشرتك من أأجل حتقيق التأآزر احلقيقي اذلي ميكّن من حتقيق أأقىص قدر من التاكمل يف اجلهود والقدرات.
ا ّن عدم التفاعل وغياب التواصل بني املنظامت اخلريية والواكلت النسانية خلفيات ذات اخللفيات اخملتلفة يؤدي غالبا اىل الريبة املتبادةل
اليت حتول دون روح التعاون اليت من شأأهنا أأن ختدم مصاحل املس تفيدين من العمل النساين ومه املس تضعفني يف جممتعات متنوعة .ومن
أأوجه الريبة الصورة اذلهنية السلبية اليت تبدهيا بعض اجلهات بشأأن العمل اخلريي ذي املرجعية ادلينية اذلي يُنظر اليه كغطاء للتبشري أأو
كونه ل يلزتم ابملبادئ النسانية ا ألساس ية ،واخملاوف من اس تعامل المتويل ادليين للعمل اخلريي يف دمع اجملموعات العنيفة .وينجم عن هذه
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تصورية من اعداد مؤسسة قرطبة جبنيف بصفهتا مستشارا تقنيا دلى املنظمني
ورقة ّ

الريبة واخملاوف خطاب وس ياسات ،تُرتمج مثال يف تصنيفات جائرة للمنظامت اخلريية وجتميد ألصولها وش ّل حلركهتا ،ممّا يعود س بال عىل
العمل النساين برمته وعىل احملتاجني اىل املساعدة.

 .4غاية وأأهداف املؤمتر
 .1.4الغاية
هيدف املؤمتر اىل تعزيز التعاون وبناء رشااكت معل يف امليدان ومتويل مشاريع مشرتكة يف اجملال النساين وبناء السالم بني املنظامت اخلريية
ذات اخللفيات اخملتلفة.
 .2.4ا ألهداف
— مناقشة التحدايت املتعلقة ابلتعاون يف جمال العمل اخلريي وكيفية جتاوزها.
— عرض جتارب ودراسة حالت للتعاون يف املنظامت اخلريية ذات اخللفيات اخملتلفة.
— حبث اماكنية اطالق مبادرات مشرتكة بني احلضور.
مقره مبدينة جنيف واذلي يقوم بـ ( )1متابعة ودمع املبادرات املشرتكة )2( ،التواصل مع
— تأأسيس "منتدى العمل اخلريي" اذلي يكون ّ
الواكلت النسانية ادلولية )3( ،املسامهة يف الفعاليات النسانية ادلولية )4( ،جرد املنظامت اخلريية املعنية ابلتعاون والرشاكة )5( ،بناء
قدرات العاملني يف العمل اخلريي يف جمال التعاون والرشاكة.
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