دليل التفاوض من أجل الوصول اإلنسان
نوفمب /ر
تشين الثان 2018

إىل زمالئنا مقدم االستجابة ف حاالت الطوارئ ،والمتخصصي ف مجال التنمية،
والعاملي ف مجال بناء السالم:
ُت ِّ
عرف مبس كور مفاوضات الوصول اإلنسان عىل أنها التواصل المستمر مع الجهات الفاعلة الحكومية وغب الحكومية ،وتهدف
منها الوكاالت اإلنسانية إىل الوصول اآلمن إىل الفئات السكانية الضعيفة وضمان سالمة الموظفي وسالمة العمليات ونزاهتها
وااللبام بالمبادئ اإلنسانية ومتطلبات الجهات المانحة ،والقواني.
إن "دليل" التفاوض من أجل الوصول اإلنسان هو دليل تفاعىل متعدد الوسائط للعاملي ف المجال اإلنسان والتنموي وبناء السالم ف
جميع أنحاء العالم .نحن عىل ثقة أن زيادة فعالية التفاوض بشأن الوصول اإلنسان تعزز من قدرة العاملي ف المجال اإلنسان عىل
الوصول إىل الفئات السكانية الضعيفة ،وبالتاىل تعزيز جهود االستجابة للطوارئ وإرساء األسس لتحقيق التنمية والسالم عىل المدى
الطويل .نأمل أن تستفيد الوكاالت النظبة ر
والشكاء من المجتمع المدن ف أنحاء المعمورة من هذا المصدر ويتفضلوا بطرح أي أسئلة أو
تعليقات أو أفكار.
نود أن نعب عن تقديرنا للمساهمات القيمة الذي قدمتها رشكة  Vantage Partnersف هذا الدليل ،وه رشكة استشارية تابعة
ر
لمشوع  .Harvard Negotiation Projectونتوجه بالشكر الخاص إىل  Kristal Thomasمن  Vantageعىل عمله الدؤوب
وجهوده الجبارة ف تحرير الفيديوهات؛ وطاقم مبس كور ف القوقاز ووسط وجنوب آسيا لمشاركتهم ف تصوير الفيديوهات؛ وJon
 Novakovicو Allbrittong Christopherللدعم الذي قدماه ف إنتاج الفيديوهات؛ و Heather Cummingsلتصميمه
الجرافيكات البديعة.

ً
شكرا لكم!
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مقدمة
أهمية هذا الدليل
كثبا ما تحتاج وكاالت اإلغاثة الت تعمل ف حاالت الطوارئ إىل التفاوض مع مجموعة من الجهات الفاعلة لضمان وصول المساعدات
اإلنسانية .وتتضمن األهداف األساسية الوصول إىل الفئات السكانية المستهدفة أو المواقع المستهدفة ،وتقديم المساعدة إىل األش
األكب ضعفا ،وااللبام بالمبادئ اإلنسانية مثل الحياد واالستقالل العمىل ،وضمان سالمة وأمن موظف الوكالة وعملياتها.
وبالنظر إىل المجموعة المتنوعة من البيئات الت تعمل فيها وكاالت اإلغاثة ،تجري مفاوضات مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة
الحكومية وغب الحكومية والمحلية والوطنية والسلطات الرسمية وغب الرسمية والقادة .تعمل الجماعات المسلحة غب الحكومية
خارج الهياكل العسكرية الرسمية للدول (وبالتاىل تشمل الجماعات شبه العسكرية وجماعات حارسة) وقد تستخدم السالح لتحقيق
أهداف سياسية أو إيديولوجية أو اقتصادية.
إن انعدام األمن ف العديد من مناطق الباع الساخنة يجعل الوصول إليها ضبا من المستحيل .إال أنه ،ف مناطق أخرى ،يعتمد
الوصول عىل نتائج جهود التأثب والتفاوض مع الجهات الحكومية وغب الحكومية الت تقيد الوصول .وبعبارة أخرى ،تعزز جهود
تفاوض الوصول اإلنسان الناجحة من قدرات وكاالت اإلغاثة ف مساعدة الفئات السكانية الضعيفة وتقديم المساعدات المنقذة
للحياة .وقد تؤدي جهود الوصول غب الناجحة إىل تقويض جهود االستجابة اإلنسانية.
الغرض من هذا الدليل
يقدم دليل التفاوض من أجل الوصول اإلنسان إرشادات
حول كيفية تحقيق النتائج الت نحتاجها ف مفاوضات
الوصول اإلنسانّ .
نعرف مفاوضات الوصول اإلنسان
لوكاالت اإلغاثة عىل أنها التواصل مع الجهات الحكومية
وغب الحكومية من أجل إتاحة الوصول اآلمن إىل الفئات
السكانية الضعيفة مع االلبام ف الوقت نفسه بالمبادئ
اإلنسانية ومتطلبات الجهات المانحة والقواني.

ويرتكز السياق الموصوف ف هذا الدليل عىل تحديات الوصول المشبكة الت تواجهها المنظمات غب الحكومية الدولية .يستخدم التوجيه
النهج القائم عىل المصالح للتفاوض الذي اكتسب شهرة واسعة بداية عند ر
نش الكتاب الذي حقق أعىل نسبة مبيعات ورواجا عام ّ:1979
"" Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving Inالتوصل إىل اتفاق من دون التنازل عن حقك" ،الذي ألفه
البوفيسور روجر ر
فيش ،الذي أسس مجموعة إدارة الرصاعات ( )CMGالت اندمجت معها مبس كور ف عام  .2004كانت رشكة
االستشارات  Vantage Partnersالت تتخذ من بوسطن مقرا لها ،مثل مجموعة إدارة الرصاعات  ،CMGوه أحد فروع ر
مشوع
التفاوض ف جامعة هارفارد ،رائدة ف تطبيق هذا النهج عىل العالقات التجارية المعقدة وطورت األدوات والعمليات الالزمة لوضعها
ر
المباشة
موضع التنفيذ .يشتمل هذا الدليل عىل الدروس المستقاة من تجارب موظف مبس كور
ف التفاوض إلتاحة إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية ،ويقدم إطار عمل لمساعدتك ف االستعداد لمفاوضات الوصول اإلنسان وتحليلها
وفهمها وإجراءها لتعزيز فرص نجاحها.
كيف تم تنظيم هذا الدليل
ُ ِّ
يقدم الجزء األول من الدليل لمحة عامة عىل منهجنا التعاون للتفاوض ،بما ف ذلك المفاوضات متعددة األطراف .رتب جوهر هذا
الدليل ليمكنكم من إيجاد الدينامية الت تواجهك (انظر الصفحة  ،)3ومن ثم انقر عىل الرابط ذي الصلة للحصول عىل إرشادات
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التعامل مع هذا الموقف .يتكون كل قسم من األقسام الفرعية الخمسة التالية:
 Aنظراء التفاوض الرئيسيي
 Aما الذي قد يقوله نظراؤك
 Aتحليل هذه األساليب باستخدام عناض التفاوض السبعة
 Aفهم األسلوب :لماذا قد يقوم نظراؤك بهذا الفعل؟
 Aإرشادات حول الرد عىل هذا األسلوب :ماذا أفعل وماذا أقول
كيفية استخدام هذا الدليل
ننصحكم بالقيام بما يىل:
 Aمراجعة إطار التفاوض الموضح أدناه.
 Aإيجاد الديناميات ف روابط جدول المحتويات الت تقدم أفضل وصف لصعوبات الوصول اإلنسان الذي تواجهها .اقرأ
التحليل والتوجيه حول كيفية التعامل مع هذا التحدي.
 Aمشاهدة مقاطع الفيديو الت تعرض مفاوضات محتملة قد تشارك فيها والتحديات الت قد تنشأ واالسباتيجيات الت يمكنك
استخدامها للتغلب عىل األساليب الصعبة.
 Aتدرب! نشجعك عىل المشاركة ف لعب األدوار والتدرب عىل االستجابة لمثل هذه السيناريوهات مع فرقك .تكييف الديناميات
المختلفة مع سياقك الفريد ،حسب الحاجة .من خالل التعرف عىل التجارب واألطراف والتحديات المماثلة ،يمكنك االستعداد
بشكل أفضل لمفاوضاتك الخاصة واالنخراط بقدر أكب من النجاح ف مفاوضات الوصول اإلنسان.
لمحة عامة عىل العناض السبعة ودائرة القيمة
دائرة القيمة :العناض السبعة للتفاوض
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العناض السبعة للتفاوض (العالقة ،التواصل،
المصالح ،الخيارات ،ر
الشعية ،البدائل،
وااللبام) تصف كل رسء
يحدث خالل عملية التفاوض .يمكن
استخدام العناض السبعة لتعريف النجاح
واالستعداد للتفاوض وإجراء المفاوضات
ُ
ومراجعة العملية .عندما تستخدم العناض
السبعة بشكل تعاون من خالل حل المشاكل
المشبك مع نظبك ف التفاوض من أجل
حصول طرف التفاوض عىل النتائج الحقيقية
الملموسة
الت تريدها عن طريق خلق قيمة وتحسي
العالقةِّ ،نعرف هذه النهج "نهج دائرة القيمة".
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ُيعرف نهج دائرة القيمة (انظر يالرسم البيان) أيضا بالنهج القائم عىل المصالح ألن المصالح (دوافعنا الكامنة -األهداف الت نريد
معالجتها) ه أساس اإلطار .يلزمنا أن نشاطر مصالحنا ونستكشف مصالح نظبنا حت نتمكن من
تحقيقها والمخاوف الت نريد ه
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جملة من الخيارات (الحلول الممكنة أو أجزاء من اتفاق) إلرضاء
مصالح كال الطرفي .عندما تتعارض المصالح ،عندها يلزم أن
نتحول إىل معايب رشعية (معايب موضوعية مثل معايب السوق
ً
أو معايب الصناعة ،أو األعراف) لتحديد ما إذا كان الخيار عادال.
تعتمد القدرة عىل استكشاف المصالح ،وإيجاد الخيارات،
ومناقشة معايب ر
الشعية عىل العالقة المنفتحة المبنية عىل
الثقة والتواصل المتبادل الفعال .علينا أن نمض أكب قدر ممكن
من الوقت ف البكب عىل المصالح والخيارات ر
والشعية قبل
اتخاذ ألي قرار :إما أن نستكشف البدائل لدينا (ما يمكننا القيام
به لتلبية مصالحنا الخاصة بعيدا عن

معايب ر
الشعية:

تكتسب أهمية خاصة ف مفاوضات الوصول اإلنسان ألن القانون
موضوعيا ً
اإلنسان الدوىل يمثل ً
ً
قويا ف دعم المساعدة
معيارا
الطارئة .يمكن أن يؤدي الرجوع الفعال إىل القواعد والمعايب
الدولية الت تحكم المساعدات الطارئة ،وكذلك العمل اإلنسان ف
سياقات مماثلة (أي :حاالت سابقة مماثلة) ،إىل إقناع الجهات
الحكومية وغب الحكومية بتمكينك من الوصول.

الطاولة وف غياب االتفاق) أو إبرام البام مع
الطرف اآلخر يحدد ما يفعله الطرفان أو ما
ال يفعالنه.

التفاوض الموقف :تقديم التنازالت

إن نهج دائرة القيمة مختلف تماما عما
نسميه نهج التفاوض الموقف (انظر
الرسم)  ،حيث تتمسك األطراف بمواقفها
(المبمتة ف كثب من األحيان) ثم تبدأ
بالتفاوض
من خالل تقديم أقل قدر ممكن من
التنازالت والتهديدات العرضية .وغالبا ما
يفض هذا النهج المألوف

ً
منطقيا
إىل نتائج تفاوضية دون المستوى المثاىل واعتباطية والتعكس أدن قاسم مشبك ،كما وترص بالعالقات .قد يكون هذا النهج
ف الصفقات الت تجرى لمرة واحدة حيث ال تكون هناك قيمة كببة معرضة للخطر والعالقة مع الطرف اآلخر ليست مهمة .ال تكون
نهج المفاوضة الموقفية مجدية ف مفاوضات الوصول اإلنسان مع الجهات الفاعلة الحكومية وغب الحكومية.
المفاوضة الموقفية ف العمل
انقر عىل الفيديو لمشاهدته ف المتصفح.

شغل الفيديو
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أداة اإلعداد للتفاوض
 .1األطراف ذات الصلة (النظراء ،والناخبون ،وغبهم ممن قد يؤثرون عىل الوضع ).فكر ف
رسم بيان.

 .2مواضيع مهمة (المواضيع الت يلزم التطرق لها)

المصالح
 .3عدد المصالح واالحتياجات والشواغل واآلمال والمخاوف لديك ولدى منظمتك

 .4عدد مصالح نظبك ومنظمته واحتياجاتهم وشواغلهم وآمالهم ومخاوفهم

الخيارات
 .5اذكر الخيارات الممكنة لكل موضوع أو مصلحة أساسية ،وابحث عىل وجه التحديد عن الحلول الت يمكن أن تلت
مصالح الطرفي بشكل مقبول.
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ر
الشعية
 .6حدد المعايب الموضوعية الت يمكن أن تساعدك أنت ونظبك ف تسوية المصالح المتضاربة واالختيار من بي الخيارات
الممكنة.

بدائلك
 .7حدد بدائلك التفاق متفاوض عليه (أي :األشياء الت يمكنك القيام بها دون موافقتهم لتلبية احتياجاتك) .ضع دائرة
حول ( BATNAأي :أفضل بديل يحقق مصالحك).

 .8كيف يمكنك تحسي  BATNAالخاص بك؟

بدائلهم
 .9حدد بدائلهم التفاقية متفاوض عليها (أي :األشياء الت يمكنهم القيام بها دون موافقتك لتلبية احتياجاتهم) .ضع دائرة
حول  BATNAالخاصة بهم (أي :أفضل بديل يحقق مصالحهم).

ً
مناسبا ،تجعل  BATNAالخاصة بهم أسوأ؟
 .10كيف يمكنك أن تختب ،أو إذا كان ذلك

االلبام
 .11ما هو مستوى االلبام الذي تريده ف اجتماعك (اجتماعاتك) القادمة؟
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A

 .12هل لديك ولديهم السلطة لتنفيذ ذلك المستوى من االلبام؟ إذا لم يكن كذلك ،من لديه السلطة إذا؟

العالقات
 .13ضع ف اعتبارك عالقة عملك الحالية وعالقة عملك المثالية .إذا كانت هناك فجوة ،حدد سبب وجودها.

 .14ما الذي يمكنك القيام به ف اجتماعك أو اجتماعاتك القادمة لسد هذه الفجوة؟

التواصل
 .15ما األسئلة الت يمكنك طرحها لجمع المزيد من المعلومات (عىل سبيل المثال ،حول مصالحهم) والت قد تكون
مفيدة؟

 .16ما ه المعلومات الت تنوي مشاركتها معهم وكيف؟

ضع ف اعتبارك اإلجراءات العامة التالية والت يجب اتباعها لمفاوضات الوصول اإلنسان:
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A

قم بالتاىل

ال تقم بالتاىل

قم بتنمية العالقات واستثمار الوقت مع الجهات المعنية من خالل ال تحاول االلتفاف  /أو تجاوز الجيش إىل سلطات الدولة
إظهاراالحبام لمن هم ف السلطة )بطريقة رسمية أو غب رسمية(،
وتبادل المعلومات المفيدة ،وعرض وجوه مألوفة )نفس اإلثنية(
ووجوه متسقة
ً
)إرسال نفس األشخاص بدال من التناوب( ،واالستفادة من
االتصاالت والشبكات المحلية
نسق مع المنظمات غب الحكومية والجهات المعنية األخرى
للتوافق عىل اسباتيجية التفاوض

ً
وخصوصا مع لجنة الصليب األحمر
حافظ عىل التنسيق الوثيق
الدولية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ال تحاول االلتفاف عىل القنوات الرسمية من خالل محادثة
الجنود بالكالم المنمق عند نقاط التفتيش عىل أساس
مخصص

ال تقد سيارات الدفع الرباع 4x4

تعاون وتبادل المعلومات غب الحساسة عن طريق أطراف ثالثة
مثل المنظمة الدولية لسالمة المنظمات غب الحكومية أو
السلطات المحلية حت يتست للجهات الفاعلة الرئيسية فهم
تفويضنا والمهمة الت نقوم بها.

ال تتجنب التعاون مع الجيش ،عندما يكون من الرصوري
مباش أو غب ر
القيام بذلك )بشكل ر
مباش( لتحقيق أهدافنا

قم بتقديم تحديثات متكررة إىل المسؤولي الحكوميي المحليي
مما يزيد من فرص قيامهم بتبادل المعلومات
معنا.

ال تجذب االنتباه من خالل الحفاظ عىل وجود كبب من
المغببي ،وخاصة أي جنسيات غب مألوفة.

استخدم أداة خرائط الجهات المعنية من أجل :تحديد أعضاء
فريق التفاوض ف مبس كور وأدوارهم ،وضع اسباتيجية مثالية.

ال تعتمد عىل األمم المتحدة لتحديد مسار وصول جميع
العاملي ف المجال اإلنسان؛ ألن األمم المتحدة قد تعتمد عىل
حراس مسلحي ،وحت بالنسبة للتقييمات المشبکة

ضع بعي االعتبار العمر ،والعرقية ،والدين ،والجنس ،والقدرة -
وكيف يمكن أن ينظر نظرائك إىل هذه الهويات المتعددة األبعاد
 -ف تشكيلة فريقك الخاص بتفاوض الوصول اإلنسان

ال تفبض أن األعراف الثقافية تحول بي المرأة وبي أن تكون
مفاوض فعال ف المجال اإلنسان .ف الواقع ،هناك مقاومة
مسجلة أقل لوجود النساء العامالت ف المجال اإلنسان من
المجتمعات التقليدية وأكب من تحبات التوظيف المؤسس

دليل ميرسي كور :التفاوض للوصول اإلنساني

A

اقنع مجموعات مسلحة متعددة بالموافقة عىل نفس
ر
الشوط (كمعيار رشعية عند التفاوض مع المجموعة "أ"،
يمكنك التنويه إىل أن المجموعة "ب" قد وافقت عىل هذه
ر
الشوط)
يجب التأكد من أن أي اتفاق مع الجماعات المسلحة معروف
ً
جيدا داخل الجماعة ،وأن يكون لدى موظف مبس كور
نسخة من االتفاق معهم ورقم هاتف صاحب السلطة الذي
قام باالتفاق.
قم بالعمل مع قائد لديه السلطة والذي يتواجد ف منطقة
العمليات.

ال تتأخر ف حضور االجتماعات مع المصالح الحكومية،
حت وإن كانت هذه االجتماعات مجرد مناقشات أولية

ال تتجاهل التقاليد واألعراف

ً
ال تقطع وعودا ال يمكنك أن تف بها

ال تفبض أن اإلعجاب بالمعتقدات الدينية أو اآلراء
السياسية سيولد رد فعل إيجان
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ّ
التعامل مع المفاوضي الحادين
مهد الطريق!
تختار الغالبية العظىم من المفاوضي نهجهم للتفاوض عىل أساس النهج الذي تستخدمونه .بعبارة أخرى ،يتفاعلون معك .ويصبح
لديك بالتاىل قدرة هائلة عىل تمهيد الطريق ووضع طريقة للتفاوض .ف الحاالت الت تكون فيها ف وضع يتيح لك القيام بذلك ،اتبع
ً
ً
صعبا "عىل أساس الجدارة" لجوهر التفاوض (أي :استخدم عنرص معايب ر
الشعية لتوضيح سبب استحقاق منظمتك للوصول
نهجا
اإلنسان) ،والعمل ف الوقت نفسه عىل بناء عالقة موضع ثقة وواضحة ومأمونة مع نظبك.
ً
تراجع قليال وفكر فيما يجري
ال تستجب ببساطة .مجازيا ،اخرج من التفاوض للحظة من الزمن لتقييم الديناميات .ماه "خططهم"؟ هل يوجهون تهديدات؟
هل يطالبون بإلبامات عىل نحو سابق ألوانه؟ أي من العناض السبعة
يستخدمونها (وكيف) ،وماه تلك الت ال يستخدمونها؟ ف كل مرة ترى فيها أن المفاوضات ال تسب كما تريد ،توقف .قبل االستجابة،
حاول فهم مصدر المشكلة وطبيعتها .ثم ضع ف اعتبارك النهج الممكنة إلعادة المفاوضات إىل مسارها الصحيح.
تحمل األساليب أو ّ
اتخذ قرارا ّ -
غب الدينامية
ً
اسأل نفسك ما إذا كنت تريد أن تلعب لعبتهم أو تغبها .إذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إىل مسايرتهم قليال  -لجذب انتباههم ،أو
كشف خدعتهم ،أو إظهار مدى عدم فاعلية أساليبهم ،أو تلبية مصالحهم بالتفاوض عىل هذا النحو  -فافعل ذلك .فقط ضع ف
اعتبارك أنه بمجرد تحقيق هدفك (عىل سبيل المثال ،جذب انتباههم) ،قد ترغب عندئذ ف تغيب الديناميات.
تحديد أصحاب المصلحة ف المفاوضات متعددة األطراف
مفاوضات الوصول اإلنسان معقدة ويشبك فيها
العديد من الجهات الفاعلة .يزيد كسب القبول
من أكب عدد من أصحاب المصلحة من احتمالية
نجاح تنفيذ االتفاقيات المتفاوض عليها .إال أن
التشاور مع كل األشخاص المتأثرين بعملية
التفاوض
يجعلها عملية طويلة ومملة .إن أداة تحديد أصحاب
المصلحة ه أداة إعداد يمكنك
استخدامها ف بداية مفاوضات الوصول اإلنسان
لتحليل العالقات ثم تحديد أفضل السبل الستثمار
وقتك المحدود مع أصحاب المصلحة وف أي
ترتيب كان.
من خالل تحديد نطاق التأثب لديك وتحليل
العالقات الموجودة ،يمكنك تحديد التسلسل
األمثل للمحادثات لزيادة احتمالية الحصول
عىل موافقة للوصول اإلنسان.

تحديد أصحاب المصلحة
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فيما يىل الخطوات:
 .1تحديد أصحاب المصلحة .اكتب أسماء جميع أصحاب المصلحة الرئيسيي داخل فريقك وداخل كل الكيانات الت
تتفاوض معها .فكر ف المزايا والمساوئ المحتملة ف الطلب من الموظفي الوطنيي أو ر
الشكاء المساعدة ف دفع عجلة
المفاوضات مع الجماعات المسلحة عن طريق االستفادة من المعارف الشخصيي .حدد منهج وأدوار كل عضو ف فريق
التفاوض ،وانقلها عىل نطاق واسع بحيث يصبح الفريق بأكمله منسجما .تذكر أن تحدد أحدا من الكيان النظب يمكنه أن
يعبض عىل أو يعطل قر ًارا ،ويكون دعمه ضو ًريا للتنفيذ.
ّ
 .2قيم أين تمكن القوة .ارسم دوائر تتوافق مع مستوى القوة أو السلطة الت يمتلكها كل طرف .خذ بعي االعتبار أولئك
الذين يتمتعون بالقوة غب الرسمية (استنادا إىل الخبة ،والمعرفة ،والسمعة ،وما إىل هنالك) .بالنسبة لفريقك ،حدد أي
الموظفي أقدر عىل التأثب عىل نظرائك .خذ بالحسبان هويتهم ،مدينتهم  /قريتهم ،خبتهم ،مهاراتهم ،إلخ.
 .3حلل الدعم والمعارضة .استخدم عالمة  +بالنسبة للجهة الت تؤيد اقباحك المتعلق بالوصول .استخدم إشارة  -بالنسبة
للمعارضي لمقبحك = .يعت أنهم عىل الحياد؟ اذكر إن لم تكن تعرف موقفهم .لفهم معارضة أصحاب المصلحة الفعلية
أو المحتملة ،فكر ف النتائج الت قد يسببها االقباح بالنسبة لهم.
ً
خطوطا بي األطراف لإلشارة إىل أنماط العالقة وهل ه عالقة احبام أم تأثب
 .4حلل العالقات بي أصحاب المصلحة .ارسم
أم عداء.
 .aاالحبام ،يستخدم للتعبب عنه سهم أخرص مستمر أحادي االتجاه ،ويصف نمط العالقة الذي يفعل فيه الطرف
"أ" تقريبا ما يفعله الطرف "ب" أو عىل األقل يفعل ما ينصح به الطرف "ب" أو يطلب من الطرف "أ" أن يفعله.
ف هذه الحاالت ،يرفض يذعن الطرف "أ" إىل رأي الطرف "ب" أو مصلحته .هناك العديد من مصادر االحبام،
بما ف ذلك القوة والسلطة ،االحبام الشخض أو اإلعجاب ،اإلرشاد ،الرعاية ،السلطة السياسية ،القوة ،األسبقية
المؤسسية ،الخبة  ،المكانة ،السمعة ،إلخ .اطرح السؤال التاىل" :ف حالة وجود مثل هذه الحالة ،من يذعن
لمن؟"
 .bالتأثب ،ويشار إليها بالسهم األزرق المنقط ،وهو نمط العالقة الذي من المرجح فيه أن يحذو الطرف "أ" حذو
الطرف "ب" أو من المرجح أن يفعل ما ينصح به أو يسأله الطرف "ب" أن يفعله .وثمة العديد من مصادر التأثب،
مثل الثقة ف الرأي ،والنوايا الحسنة ،والسجل الحافل بالنجاحات ،أو المصالح المشبكة .يمكن تحديد أنماط
التأثب عىل خريطتك من خالل طرح السؤال" :إن ُوجد ،من يمكنه المساعدة ف تأمي االتفاق مع اآلخرين؟"
 .cالعداء ،ويشار إليها بالسهم األحمر المستمر ف اتجاهي ،وه نمط العالقة الذي ال يسب فيه الطرف "أ" عىل نهج
الطرف "ب" أو من المحتمل أن يرفض ما ينصح به الطرف"ب" أو يطلبه .هناك العديد من مصادر العداء ،بما ف
ذلك عدم الثقة ف الرأي ،أو السجل الحافل باإلخفاقات أو تضارب المصالح .والسؤال الذي يمكن طرحه لتحديد
أنماط العداء بي األطراف المعنية هو" :إن ُوجدت ،أي األطراف سيمنع االتفاق معها أو يحول دون االتفاق مع
اآلخرين؟" كما يمكن ربط أنماط العداء بالتوترات القائمة بي األطراف .حدد هذه التوترات وقوتها النسبية ألن
ذلك قد يؤثر عىل كيفية تفاعل األطراف مع بعضهم البعض.
ضع ف اعتبارك السياق المحدد أثناء تحليل أنماط العالقة
 .5ضع اسباتيجية للتأثب .قم بسلسلة من المفاوضات الت تساعدك عىل تحسي نفوذك وتحقيق األهداف الت ترم إىل
ّ
تحقيقها من عملية التفاوض .تجنب استغفال أو تجاهل شخص يجب استشارته .استخدم المعايب التالية إلعداد
اسباتيجيتك لكسب التأييد:
الكفاءة
 ابحث ف أنماط النفوذ واالحبام لتحديد األطراف الت سيؤدي كسب تأييدها إىل دفع األطراف األخرى ليحذوا حذوها.
 حدد سلسلة من المحادثات الت من شأنها أن تؤدي إىل أكب قدر من التأييد بأقل قدر من الوقت والجهد.
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 إعرف ما إذا كانت األطراف المؤثرة مؤيدة لك.
 فكر ف أكب العالقات عدائية وكيف يمكنك التخفيف من تأثبها عىل التفاوض.
االستعداد
 Aحدد الطرف الذي يغلب الظن أنه سيدعم أو يعوق خطتك للتفاوض.
 Aضع ف اعتبارك كيف ستؤثر هذه الجهات عىل آراء األطراف األخرى
(عىل سبيل المثال  ،الجهة الت يذعن لها العديد من األطراف والت
مراعاة النوع االجتماع:
تكون عىل عداء مع خطتك سوف تمثل عقبة ينبغ معالجتها) .ف
يشب الجنس إىل االختالفات البيولوجية بي الرجل والمرأة.
هذه الحالة ،فكر ف الجهات الفاعلة األخرى الت يمكنها التأثب
الجنس هو بنية اجتماعية تعرف األدوار المختلفة للرجال،
عليهم.
والنساء والفتيان والفتيات .إن اتباع منظور النوع االجتماع يعت
ّ
ً
 Aاستنادا إىل أنواع العالقات الثالثة ،فكر ف كيفية
السؤال عن كيفية تأثب المواقف بشكل مختلف عىل الرجال
تفاعل الجهات الفاعلة المختلفة مع
والنساء والفتيان والفتيات.
المفاوضات وضع خطة للتخفيف من العالقات
السلبية.
ف حاالت األزمات اإلنسانية والباعات المسلحةُ ،يفبض ف

بعض األحيان أن الرجال هم ف المقام األول مقاتلي وأن النساء
هن ف المقام األول إما ضحايا أو صانعات سالم .هذا التعميم
يتجاهل حقيقة أن النساء غالبا ما يدعمن الباع المسلح (مثل
أن يكن مقاتالت أو طباخات أو مخبات أو جاسوسات) وأن
الرجال غالبا ما يكونون هدفا للعنف الجنس.
تجنب إطالق مثل هذه التعميمات عند تحديد أصحاب
المصلحة وتحديد اسباتيجية التأثب الخاصة بك لضمان أنك
تتعامل مع األشخاص المناسبي خدمة لألغراض المناسبة.
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سهولة التواصل
 Aحدد األطراف الت يمكنك التعامل معها
بواقعية الستقطاب الدعم للتفاوض .الحظ أنه
ف حي قد يكون هناك تسلسل مثاليا
ً
للمحادثات ،فقد ال يكون ذلك ممكنا بسبب
ً
العوائق السياسية أو ف العالقات .اطرح سبال
للتحايل عىل موقف كهذا من خالل االستفادة
من العالقات األخرى

A

العالقات مع أصحاب المصلحة ذوي النفوذ.

الحالة :1
المسؤولون الحكوميون يطالبون بمعلومات عن المساعدة اإلنسانية ر
كشط مسبق للوصول
ملخص األسلوب :ف بعض األحيان ،يرفض المسؤولون الحكوميون و  /أو الموظفون الببوقراطيون منح تراخيص المساعدة الت
ال تتقيد برصامة ر
بشوطهم .عىل سبيل المثال ،قد يتعي عىل المنظمة غب الحكومية إعادة البخيص عندما تسحب الحكومة
البخيص ،بدعوى ضورة تشديد الرقابة وتنسيق االستجابة اإلنسانية ضمن نطاق سلطتها .ف هذه الحاالت ،قد يكون دافع
المسؤولي هو الرغبة ف السيطرة عىل مقاليد األمور أو كسب الدعم داخل المنطقة المحلية من خالل التأثب عىل مشاري ع
وكالتك .قد يترصفون أيضا بدافع اإلحباط بسبب عدم فهم مشاري ع المنظمة العالمية غب الحكومية أو االعتقاد أن المنظمة لم
تف بالباماتها .وتشمل التحديات الت تواجه تفاوض الوصول ف هذا السياق تحديات الوصول إىل المسؤولي المناسبي ،وكسب
الدعم للوصول ضمن إطار من الببوقراطية ،وإقناع الجهات الفاعلة بالتخىل عن التحكم.
 .Iالنظراء األساسيي ف المفاوضات
 Aكبار المسؤولي (عىل سبيل المثال ،نائب رئيس الوزراء المكلف بتنسيق االستجابة اإلنسانية)
 Aالوزارات الوطنية (مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية)
 Aالهيئات المعنية بإدارة األزمات والكوارث (عىل سبيل المثال ،الهيئات المحلية إلدارة الكوارث)
 Aمسؤولون من أجهزة االستخبارات الوطنية أو ر
الشطة
 Aرؤساء البلديات والمسؤولي الحكوميي المحليي
 .IIما الذي قد يقوله نظرائك
"ينبغ أن تشارك معنا تفاصيل مستفيديك وخططك ،
ومواءمتها مع أولوياتنا".

 .IIIتحليل هذه األساليب باستخدام
العناض السبعة للتفاوض
هذا بيان حول ما ينبغ أو ال ينبغ عليك فعله .لذلك يستخدمون
االلبام ف محاولة لفرض النتيجة من خالل تقديم مطالب دون
اإلفصاح عن سبب تقديمهم لتلك المطالب .علينا أن نستنتج
أنهم يريدون الحفاظ عىل السيطرة وممارسة سلطتهم والحصول
عىل اعباف ر
بشعيتهم.

"ينبغ عىل أي منظمة تعمل ف البالد االمتثال للقواعد الت حددتها هنا تحاول الحكومة استخدامها ر
الشعية من خالل التأكيد عىل
"القواعد" وحقها ف "معرفة" أنشطتك وإنفاق األموال .إال أن
الحكومة".
الحكومة ال تشارك ف أي معايب موضوعية ،لذلك فه تستخدم
رشعية أحادية الجانب قد ال تكون مقنعة بالنسبة لك.
"للحكومة الحق ف معرفة ما تقوم به وكيف تنفق األموال".
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A

"نحاول أن نفهم ونعرف ما تقوم به وينبغ علينا تنسيق األنشطة
اإلنسانية".

تكشف هذه الترصيحات أن المسؤولي قلقون بشأن تنسيق
الجهود اإلنسانية وسالمة وأمن الدولة والسكان المحليي.

"قبل أن نمنح حق الوصول  ،نريد أن نضمن عدم إضار
األنشطة بالدولة أو تهديد أمنها".

هذا استخدام نادر للمصالح ف هذا السياق .هنا يشاركون سبب
شعورهم بالقلق من وجودك .عىل عكس العديد من المفاوضي
الحادين الذين يتصلبون ف مواقفهم (أي االلبامات) وي هددون
إذا لم تلبم (أي بدائل) وهنا تكون الحكومة ضيحة نوعا ما عن
حول تقييد الوصول إىل أراضيها ما لم تلت مطالبها.

"نحن قلقون بشأن سالمة السكان المحليي وأمنهم .وأن
وجودك قد يؤثر عليهم" .

 .IVفهم األسلوب :لماذا قد يقوم نظراءك بفعل ذلك؟
 Aقد يرغبون ف نسب فضل المساعدة المقدمة من المنظمات غب الحكومية إىل أنفسهم (وهو أمر أسهل إذا كان لديهم
سيطرة أكب عىل أنشطة المنظمات غب الحكومية) ويستخدمونها لصالحهم ف كسب دعم المجتمع والفوز ف االنتخابات.
 Aقد يخشون أن تدعم المنظمات غب الحكومية الجماعات المعارضة للحكومة.
 Aقد يكون لديهم اهتمام حقيف بجودة البنامج ألنهم يدركون أنهم اليعرفون الكثب عن الجهات العاملة ،وما يقوم به كل منها،
وأين تقوم به.
ً
 Aقد يكون لديهم مشاكل مع النهج الذي تتبعونه ف التنفيذ  /التنسيق (أي العمل بشكل وثيق جدا عىل مستوى المدينة بدال من
الحكومة المركزية) .قد تركز مساعداتك عىل العمل مع الالجئي ،ف حي أن الحكومة قد تعط األولوية لدعم المجتمع
ً
المضيف بدال من ذلك.
 Aقد يرغبون ف زيادة سيطرتهم عىل منطقة ال يسيطرون عليها حاليا (أي كان يسيطر عليها المتمردون سابقا).
 Aقد يكون معدل دوران موظف الحكومة مرتفعا بحيث يتغب صناع القرار عىل أساس دائم.
 Aقد يظنون أنك لست عىل دراية بالقواعد الحكومية ويحتاجون إىل جعلك عىل علم بها.

 .Vإرشادات حول الرد عىل األسلوب :ما الذي ينبغ فعله أو قوله
 .1مشاركة مصالحك وسؤالهم عن مصالحهم لتكوين فهم أفضل حول رغبة الحكومة ف التنظيم والمعلومات التفصيلية.
 Aاذكر بوضوح أن مصلحتك األساسية ه ف الوصول إىل المحتاجي وليس الوصول إىل المناطق.
 Aقل "إن االستجابة بفعالية لهذه الطوارئ هﻲ أولوياتنا القصوى .كيف ستجدي المعلومات حول خططنا وحول
المستفيدين نفعا؟"
 Aقل "ساعدونا عىل فهم شواغلكم بشأن تهديد الدولة وتعريضها للخطر".
 Aإسأل "ما ه أهدافكم عندما يتعلق األمر بتنسيق األنشطة اإلنسانية؟"
 .2انقل الحديث إىل الخيارات الت من شأنها أن تحقق مصالحك قدر اإلمكان وتحقق مصالحهم بالقدر الكاف بحيث تحصل عىل
موافقتهم.
ً
 Aإطرح سؤاال يمكن أن يربط بي مصالحك ومصالحهم" :كيف يمكننا العمل ً
معا حت تحصلوا عىل المعلومات الت
تحتاجونها من أجل تعزيز التنسيق الفعال ونحن قادرون عىل التحرك بشعة لمساعدة األشخاص الذين هم ف أمس الحاجة
للمساعدة؟"
 Aشارك بعض خياراتك واسأل عن خياراتهم مع توضيح أنك تقوم بعملية عصف ذهت قبل أن تقرر :قل "دعونا نتبادل األفكار
ً
أفكارا متنوعة بشأن كيفية المض ً
قدما .قد يكون أحد الخيارات
لبضع دقائق قبل اتخاذ أي قرار منطف .يمكن أن أتخيل
دليل ميرسي كور :التفاوض للوصول اإلنساني

A

بالنسبة لنا هو تقديم المعلومات المطلوبة بمجرد أن تبدأ األزمة اإلنسانية ف االنحسار .خيار آخر وهو أن يرافقنا أحد أعضاء
فريقكم ف زيارة قادمة إىل الميدان .هل لديكم أي أفكار أخرى؟"
 .3استخدم معايب ر
الشعية مثل النجاحات السابقة والقانون اإلنسان الدوىل ك "أداة" لدعم حجتك:
 Aإرجع إىل سجل إنجازاتك ومهمة تقديم مساعدات من شأنها أن تنقذ أرواح الفئات الضعيفة من السكان.
 Aف الحاالت الت ُيطلب منك فيها إعادة البخيص ،قم بمشاركة السبب الجوهري (وأي وثائق) للموافقة عىل ترخيصكم ف بادئ األمر.
ّ
 Aإذا حال التدخل الحكوم دون التدفق الحر لخدمات اإلغاثة ،ذكر المسؤولي بأن القانون العرف يكفل إيصال اإلغاثة
اإلنسانية للمدنيي المحتاجي كما نصت عليه قواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر ف المادة  .55تالحظون أنه عىل
أطراف الن زاع أن تسمح وتسهل المرور الشي ع وبدون عرقلة لإلغاثة اإلنسانية إىل المدنيي الذين يحتاجون إليها ،والت
ُ رَ
باش دون أي تميب محجف رهنا بحق هذه األطراف ف مراقبتها.
تتسم ف طابعها بالحيادية وت
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A

ً
ً
موجزا لموظف مبس كور وهم ينفذون فيه هذه اإلرشادات.
شاهد عرضا
انقر عىل الفيديو لمشاهدته ف المتصفح.

شغل الفيديو

الحالة :2
الوكاالت النظبة ف موقع العمل تعيق الوصول
ملخص األسلوب :يمكن أن يتطلب توسيع العمليات أو بدء تنفيذ برامج ف مناطق جديدة التفاوض مع الوكاالت النظبة لضمان
ً
الوصول إىل السكان المستهدفي .قد تحتاج وكالتك أيضا إىل التعاون مع المنظمات األخرى لضمان التنفيذ الفعال أو االلبام بسياسات
أوسع تمىل تقديم المساعدات اإلنسانية .عىل سبيل المثال ،قد يحتاج مديرو البامج -الذين يرغبون ف الوصول لتنفيذ استجابة ف
منطقة جغرافية جديدة والذين جاؤوا بعد تحديد الوكاالت النظبة لمناطق المسؤولية -قد يحتاجون إىل التفاوض مع الوكاالت األخرى
الت تدع أنها تغط المنطقة.
 .Iالنظراء األساسيي ف المفاوضات
 Aالمدراء القطريي وكبار مديري البامج وموظف المشاري ع ف الوكاالت النظبة
 Aممثلو األمم المتحدة والمنسقون
 Aلجان /اتحادات الجهات الفاعلة ف مجال المساعدات اإلنسانية

 .IIما الذي قد يقوله نظرائك
"لقد قمنا بالفعل بتحديد مناطق المسؤولية بي
المنظمات".
"تغيب هذه الهيكلية صعب .سيتعي علينا التنسيق مع جميع
الجهات الفاعلة والمنظمات األخرى".
"ليس لدينا السلطة للتنسيق معك .عليك مناقشة األمر مع كبار
المديرين".

 .IIIتحليل هذه األساليب باستخدام
العناض السبعة للتفاوض
ف حي أن وكالتك قد تكون لديها عالقات مؤسسية مع معظم
الجهات الفاعلة ف المجال اإلنسان الت تحتاج إىل التنسيق معها،
فإن هذا ال يعت أن لديك ً
دائما العالقات الفردية الت تدعم
التعاون القوي .ف هذه الحالة بالذات ،يستخدم نظراء الوكالة
نظبتك االتصاالت الشاقة باإلشارة إىل نقص السلطة ولكن ترفض
أن تلعب ً
ً
تنسيقيا لمساعدتك ف الوصول إىل صانع القرار.
دورا
وهم بذلك يجعلون عملية التفاوض (أي االتصاالت) صعبة.
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A

"ينبغ علينا اتباع اإلجراءات .نحن ال نتخذ القرارات هنا عىل
األرض؛ بل تأن القرارات من مدير المكتب القطري".

إنهم يستخدمون أيضا معايب ر
الشعية أحادية الجانب باإلشارة إىل
سابقة (أي "لقد حددنا مناطق المسؤولية من قبل") واإلشارة إىل
اإلجراءات الت تشب إىل عنرص من عناض اإلنصاف ،ولكن دون
توضيح ماهية اإلجراءات ولماذا يجب تطبيقها عىل اتخاذ
القرارات اإلنسانية ف هذه الحالة.

 .IVفهم األسلوب :لماذا قد يقوم نظراءك بفعل ذلك؟
 Aقد ر
تخس الوكاالت النظبة من تحميلهم المسؤولية عن إخفاقات اآلخرين ف التنفيذ.
 Aقد يكون لدى الوكاالت النظبة تجارب سلبية ف الماض عندما قدمت منظمات متعددة اإلغاثة ف نفس الموقع.
تخس الوكاالت النظبة من ر
 Aقد ر
تالس قدرتها ف جذب اهتمام إيجان ف العمل الذي تقوم به عندما تنضم جهة فاعلة أخرى
إىل هذا المزي ج.
 Aقد ال ُتتخذ القرارات المتعلقة بالتنسيق مع المنظمات غب الحكومية األخرى ف الميدان ،وقد ر
يخس الموظفون الميدانيون
من اتخاذ قرارات قد يكون لها تبعات عىل البنامج القطري.
 .Vإرشادات حول الرد عىل األسلوب :ما الذي ينبغ فعله أو قوله
 .1استخدام أداة تحديد أصحاب المصلحة لتحديد دائرة نفوذنا ،وتحديد العالقات الت تحط بها وكالتك بالفعل مع الوكاالت
النظبة والت يمكنك االستفادة منها ،والعالقات الت تحتاج إىل إقامتها.
ّ
تعرف عىل مصالحهم لفهم شواغلهم المحتملة فيما يتعلق بالتنسيق.
.2
 Aإسأل "ما ه شواغلكم بشأن دورنا ف هذه المنطقة؟"
 Aإسأل "ما ه أهدافكم الرئيسية عىل مدى األشهر القليلة القادمة؟"
 .3تنبأ بشواغلهم وأطلعهم عىل بعض مصالحك الرئيسية :للمساهمة ف التنسيق الفعال وتجنب تكرار الجهود.
 .4انتقل بالحديث عن الخيارات الت من شأنها أن تبدد شواغلهم وتحقق مصلحتك .شاركهم ببعض الخيارات الممكنة
واسألهم عن أفكارهم .تحقيق مصالحنا قدر اإلمكان ومصالحهم عىل النحو الكاف لك نحصل عىل موافقتهم.
 Aقل " :دعنا نبدع ببعض االفكار لضمان التنسيق الفعال دون االلبام أو تقييم أي رسء ف الوقت الحاىل.
يمكن أن يكون أحد الخيارات عقد اجتماعات دورية بي الوكاالت النظبة .ويمكن أيضا إنشاء فريق عمل .أو
إجراء تقييم مشبك .هل لديكم أي أفكار أخرى؟"
 .5استخدام ر
الشعية "كأداة" من خالل الحديث عن نجاحاتك ف سياقات مماثلة.
 Aصف كيف قمت بالتنسيق مع وكاالت أخرى ف الماض ،وتحدث عن النجاحات واإلخفاقات  -سواء عندما كنت
تعمل ف منطقة ووصلت وكاالت أخرى بعدك أو عندما وصلت بعد وكاالت أخرى كانت قد سبقتك إىل المنطقة
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A

 Aاسأل الوكاالت األخرى عن كيفية تنسيقها مع الوكاالت المماثلة ف الماض ،وما الذي نجح ولم ينجح
ً
ً
موجزا لموظف مبس كور ينفذون فيه هذا اإلرشاد.
شاهد عرضا

انقر عىل الفيديو لمشاهدته عب المتصفح

شغل الفيديو

الحالة رقم :٣
يحد المسؤولون الحكوميون من الوصول إىل النازحي األكب ضعفا
ً
ملخص األسلوب :ف العديد من السياقات الطارئة ،قد تفرض السلطات قيودا عىل من تستطيع المنظمات غب الحكومية خدمته فقد تمنع
الحكومة عىل سبيل المثال وكالتك من تقديم المساعدات النقدية إىل النازحي األكب ضعفا أو ربما تحاول الحد من المساعدات لالجئي
المسجلي ف هيئات الهجرة أو السلطات ذات الصلة .قد ترغب وكالتك ف إجراء تقييمات خاصة للفئات السكانية الضعيفة وتلبية احتياجاتها
دون قيود .ولكن لسوء الحظ تنظر السلطات المحلية ف بعض األحيان إىل السكان النازحي أو ر
المشدين كمشكلة وتريد أن تحدد كيف يمكن
ً
معاملتهم بدال من إعطاء المنظمات غب الحكومية المرونة ف مساعدة األكب حاجة.

 .Iالنظراء األساسيي ف المفاوضات
 Aرئيس لجنة النازحي
 Aمدير الشؤون المدنية
 Aممثل المحافظ لشؤون المنظمات غب الحكومية
 Aوزارة الهجرة والمهجرين
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 .IIما الذي قد يقوله نظرائك

 .IIIتحليل هذه األساليب مع العناض السبعة للتفاوض

"يجب عليك استخدام قائمة المستفيدين لدى الوزارة".

جميع هذه الجمل أو األقوال ه مطالب حول ما يجب عليك القيام أو
عدم القيام به .ال يتم إعطائك رشح أو سبب لماذا يريدون هذه األشياء
أو لماذا سيكون من العدل الموافقة عليها .هم لذلك يستخدمون
االلبام لمحاولة إمالء النتيجة.

"سوف نأخذ هؤالء النازحي إىل مخيم النازحي الرسىم".
"ال ُيسمح لك بالتواصل مع األشخاص النازحي داخليا بدون
وجود الجيش  /الممثلي".
"عىل األقل يجب أن يكون  ٪30من المستفيدين من المجتمع
المضيف".
"ال يمكنك تنفيذ التقييمات الخاصة بك أو العمل مع الوافدين الجدد.
إذا قمت بذلك فسوف نوقف برنامج التحويالت النقدية الخاص بك.
"

هذه ه خطوة ألفضل بديل لديهم لالتفاق المتفاوض عليه
( .)BATNAيمكنهم القيام بذلك لتحقيق مصالحهم دون موافقتك.

 .IVفهم األسلوب :لماذا قد يقوم نظراءك بممارسة هذا؟
 Aقد يكون المسؤولون الحكوميون غب ملمي بتقييم االحتياجات لدي المنظمات غب الحكومية وقد يكونوا قلقي
بشأن ما سيتم التواصل به مع النازحي.
يخس المسؤولون الحكوميون من أن تصبح المنظمات غب الحكومية عىل دراية أكب بحالة األشخاص ر
 Aوقد ر
المشدين
أو النازحي أكب مما هم عليه.
 Aقد تعتقد السلطات أن بإمكانها ممارسة سيطرة أفضل عىل الوضع اإلنسان من خالل فرض قواعد صارمة حول ما يمكن
للمنظمات غب الحكومية القيام أو عدم القيام به.
 Aوقد يكون موظف حكوم قد تلف تعليمات من مديره بأن يقوم بفرض هذه المطالب وأن يكون "صارما" عىل أنشطة
المنظمات غب الحكومية.
 Aقد ترغب السلطات ف الحفاظ عىل السيطرة وإظهارها .وقد يخشون من أن المعلومات الت يتم جمعها من خالل
التقييمات قد ّ
تعرض هذه السيطرة للخطر.
ً
 Aقد ال يحب المسؤولون الحكوميون أن تخصص المساعدات اإلنسانية لألشخاص ر
المشدين بدال من المجتمعات المضيفة
والت قد تكون غب راضية باألصل عن نقص الخدمات الت تقدمها الحكومة وبالتاىل تدعم المعارضة.
 Aقد ر
يخس المسؤولون الحكوميون من أن تقييمات االحتياجات سبيد من توقعات المجتمع دون تحقيق فائدة
ملموسة.
 Aقد يرغب المسؤولون الحكوميون ف التأكد من أنك ال تكرر جهودهم.
 Aقد يرغب المسؤولون الحكوميون ف التأكد من أنك ال تقوم بأي أنشطة قد يعتبونها هم أو حلفاؤهم أنها معادية للدولة.

 .Vإرشادات حول الرد عىل األسلوب :ما الذي يجب أن أفعله وأقوله
 .1قم بمشاركة مصالحك الت تتعلق بالوصول إىل األشخاص النازحي وأسغ لفهم مصالحهم الرئيسية بشكل أفضل.

 Aقم بمشاركة مصالحك واهتماماتك مثل تحديد الفئات السكانية األكب ضعفا وفهم حجم المساعدة اإلنسانية المطلوبة وضمان
توفب الدعم االجتماع والخدمات الصحية لمن هم ف أمس الحاجة إليها.
 Aذكر بوضوح أن مصلحتك األساسية ه ف الوصول إىل المحتاجي وليس الوصول إىل األراض والممتلكات.
 Aقل "ساعدنا عىل فهم ما هو إشكاىل ف تحديد األشخاص النازحي الجدد الغب موجودين عىل قائمة الوزارة" أو اسأل "ما ه مخاوفك
حول نهجنا المقبح؟"
 Aإذا كانوا يهددونك باستخدام " BATNAالبديل األفضل لديهم لالتفاق المتفاوض عليه" فقم بتحويل المحادثة إىل المصالح من
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خالل طرح السؤال "ما الذي ستحققه عن طريق تعليق برنامج التحويالت النقدية؟
ً
ممكنا.
 .2قم باالنتقال إىل خيارات الستكشاف ما قد يكون
 Aاسأل "ما ه الضمانات الت ستحتاجها أنت وزمالؤك لتشعروا بالراحة تجاه تقييمنا؟"
ً
 Aاطرح سؤاال لرأب الصدع بي مصالحهم ومصالحك" :كيف يمكننا تلبية احتياجاتنا لمساعدة أكب الفئات ضعفا مع حاجتك لضمان
حصولك عىل المعلومات ذات الصلة حول السكان ر
المشدين؟"
 .3استعمل ر
الشعية إلثبات فوائد إجراء تقييم للنازحي الجدد و  /أو مواصلة برنامج التحويالت النقدية دون انقطاع.

 Aقل "مكننا تقييمنا فﻲ المحافظة  Xمن الوصول إلﻰ النازحين الضعفاء  Yوتزويدهم بالكثب من المساعدة الضرورية.
لماذا قد يكون المنطق منع هكذا تقييم هنا؟
ً
 Aقل" ،استنادا إىل خبتنا مع األشخاص النازحي سيقدم برنامج التحويالت النقدية نتائج  .Xوكانت نتيجة عدم تلبية
احتياجات الوافدين الجدد ه  .Yما هو السبب المنطف لعدم تقييم وتلبية احتياجاتهم؟
 Aقم باإلشارة إىل المبادئ التوجيهية اإلنسانية المقبولة دوليا مثل المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة  OCHAحول البوح

الداخىل والت "تحديد الحقوق والضمانات الت تنطوي عليها جميع مراحل البوح وتوفب الحماية ضد ر
التشيد التعسف
والحماية والمساعدة أثناء البوح وأثناء العودة أو إعادة التوطي وإعادة اإلدماج" .ولك تبف منفتحا عىل محاولة اإلقناع

والنقاش اسأل عما إذا كان هناك مبر لعدم تطبيق ذلك المعيار الدوىل هنا.
 Aقل "يستند استهداف المستفيدين إلﻰ تقيم أكب السكان ضعفا .ما ه المعايب الت تستخدمها الحكومة لتقديم توصيات
بشأن المستفيدين؟ "
 .4قم ببناء عالقة من خالل مالحظة أن وكالتك تحبم قواني الوزارة وتعبم إطاعتها.

 Aقل "نحن نحبم قواني الوزارة .لدينا سجل حافل ف هذا البلد منذ  Xمن خالل اتباع توجيهات الدولة ً
دائما ،ونحن نعبم
االستمرار ف ذلك" .
ً
ً
موجزا لموظف مبس كور ينفذون فيه هذا اإلرشاد .انقر عىل الفيديو لمشاهدته ف المتصفح
شاهد عرضا
انقر عىل الفيديو لمشاهدته ف المتصفح.

شغل الفيديو

الحالة رقم :4
يحاول مسؤولو أمن الدولة أو الجماعات المسلحة تقييد الوصول اآلمن والحر إىل السكان الضعفاء
ملخص األسلوب :قد تحتاج وكالتك إىل التفاوض مع مسؤوىل أمن الدولة المسلحي أو الجماعات المسلحة للوصول إىل الفئات السكانية
الضعيفة وذلك لضمان المرور اآلمن للموظفي عند المرور عب المناطق .وقد يعتمد هذا النوع من األمن عىل مناقشات مع أفراد معيني
حاضين ف ذلك اليوم أو الموافقة الرسمية للعناض المسلحة ف المنطقة .يمكن تطبيق القيود العفوية عىل الوصول اآلمن إىل األراض من
خالل نقاط التفتيش األمنية
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استخدام التصورات كنقطة لصالحك:
يؤثر نوعك االجتماع عىل كيفية التعامل معك ف مفاوضات الوصول.
ً
يمكن اعتبار المرأة أقل تهديدا وأكب رشعية .ويمكن أن يكون استخدام
المرأة لطرق تواصل ال تنطوي عىل تهديد ف النقاشات حول موضوع
الوصول باستخدام معايب ر
الشعية أن تدعم تعزيز المفاهيم والتصورات
لصالحهم ف حي أن استخدام الرجال لتلك المهارات قد يزيد من
احتمالية اعتبارهم مهددين وأقل رشعية.

من قبل ر
الشطة أو قوات األمن أو المسؤولي العسكريي أو فرق
العمل المدنية أو القادة غب الرسميي أو الجماعات المسلحة غب
الحكومية.
قد ترغب هذه القوى ف الحفاظ عىل السيطرة عىل السكان
المدنيي ويخشون مشاركة أطراف ثالثة .ومن المحتمل أنها تحد من
وصول المنظمات غب الحكومية لتعزيز سلطتها باعتبارها السلطة
المحلية الوحيدة .كما قد ال تثق هذه القوى بالمنظمات غب
الحكومية إذا اعتقدوا أن التدخالت السابقة لم تحقق أهدافهم.

 .Iالنظراء األساسيي ف المفاوضات
 Aالمسؤولون العسكريون
ر
الشطة
A
 Aالجماعات المسلحة

 .IIما الذي قد يقوله نظرائك
"ال يمكننا ضمان سالمتك أو سالمة موظفيك".
"ال يمكنك الذهاب إىل هذه المنطقة بدون مرافقة عسكرية".
"يمكنك فقط الذهاب ف األيام واألوقات الت نختارها".
"نحن ال نحتاج إىل أي دعم إنسان هنا".

 .IIIتحليل هذه األسلوب مع العناض السبعة للتفاوض
هذه الجمل ه مواقف أو مطالب حول ما يجب عىل وكالتك القيام
به أو عدم القيام به .ولذلك يقوموا باستخدام االلبام ف محاولة
لتحديد النتيجة ألنهم يطرحون مطالبهم دون توضيح لماذا يقومون
بها .وبما أنهم مسلحون وأنت غب مسلح فمن المحتمل أن أفضل
بديل لالتفاق المتفاوض عليه هو األذى أو االحتجاز .والفائدة
الوحيدة الت تم الكشف عنها هنا ه التوضيح النهان حول رغبتهم
ف تجنب تحمل المسؤولية عن سالمتنا.

"يجب عليك اتباع البوتوكوالت الخاصة بنا ف هذه المنطقة
والموافقة عىل جميع األنشطة واإلجراءات من قبلنا".
"ليس لدي سلطة لمنحك إمكانية الوصول من أجل لضمان
سالمتك".
"يجب عليك تزويدنا ر
بسء مقابل الوصول و  /أو الحماية".
نحن نعمل مع األمم المتحدة .تحتاج إىل التنسيق معهم بشأن
الوصول و  /أو الحماية".
"نحن ال نريد أن نكون مسؤولي عن سالمتك".
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 .VIفهم األسلوب :لماذا قد يقوم نظراءك بممارسة هذا؟
 Aإنهم يريدون الحفاظ عىل السيطرة وإثبات تلك السيطرة من خالل القوة المسلحة .وقد يخشون من أن مشاركة المنظمات
غب الحكومية يمكن أن تعرض تلك السيطرة للخطر.
 Aقد يخشون من دعمك للمجموعات المعارضة لهم.
 Aقد يخشون أن تكون وكالتك مرتبطة بطريقة ما بجهاز الدولة.
 Aقد ال يكونوا عىل دراية بالقواني اإلنسانية الدولية.
ً
 Aقد ال يرون فائدة كببة للتدخل ،وربما يعتقدون بدال من ذلك أن التدخل سبيد من توقعات المجتمع دون تحقيق فائدة
ملموسة.
 Aقد يرغبون ف زيادة سيطرتهم عىل منطقة يسيطرون عليها حاليا بشكل محدود (عىل سبيل المثال ،الت كان يسيطر عليها
المتمردون  /القوات الحكومية سابقا).
 Aقد يكون معدل التغب الوظيف داخل مؤسستهم مرتفعا لدرجة أن صناع القرار يتغبون دائما .يقوم هؤالء األفراد بتغيب السياسة
المتعلقة بوصول وكالتك.
 Aقد يعت ضعف التواصل لدى النظب أن األفراد الذين يحرسون نقطة التفتيش لديهم معلومات غب كاملة من رؤسائهم بشأن
ترصي ح الدخول الممنوح لوكالتك.
ً
 Aقد تعتقد السلطات أن أفضل حل ر
للمشدين هو العودة وإعادة التوطي ،بدال من إعطاء األولوية لمساعدات المنظمات غب
الحكومية للمجتمعات ر
المشدة.
 Aوقد يعتقدون أن بإمكانهم الحفاظ عىل السيطرة بشكل أفضل من خالل فرض قواعد صارمة حول المكان الذي يمكن أن تذهب
إليه المنظمات غب الحكومية وما تستطيع وما ال تستطيع القيام به.

 .VIIإرشادات حول الرد عىل األسلوب :ما الذي يجب أن أفعله وأقوله
.1

قم بفهم ومعرفة المصالح والتحفظات وراء أي طلب من طلباتهم حت تتمكن من النظر فيما إذا كان من الممكن لك تلبية هذه
المصالح دون المساس بالمبادئ اإلنسانية وتعريض الموظفي للخطر وانتهاك قواني الدعم المادي.
 Aاسأل "ما هو قلقك بشأن دخولنا بدون حراسة عسكرية؟"
 Aاسأل "ماذا ستكون الفائدة من تقييد أوقات وصولنا؟"
 Aاسأل "ما الذي تأمل تحقيقه من خالل منعنا من االنتقال عب نقطة التفتيش؟"

 .2لزيادة احتمالية مشاركة مصالحهم معك وإخبارك عنها ،شاركهم مصالحك بما ف ذلك االلبام بالمبادئ اإلنسانية ومساعدة أولئك الذين
هم ف أمس الحاجة إليها وضمان سالمة موظفيك.
ً
.
ات قد تتضمن أحيانا "اتفاقيات" أو "استنتاجات"
 .3ناقش مجموعة من الخيارات الممكنة ًلتحقيق مصالحهم ومصالحك ف حي أن هذه الخيار ّ
حول عملية تفاعلك ،فإنها تتضمن أيضا الرسائل الت تقوم بإيصالها لتلبية مصالحك بينما تمكنك من تحقيق أهدافك .عىل سبيل المثال:
 Aيمكن أن يمنحوا إمكانية الوصول بدون عوائق إىل المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف الباع
 Aيمكنك تقديم معلومات متاحة للجمهور عن وكالتك
 Aيمكنك مشاركة المعلومات حول األنشطة اإلنسانية المخطط لها ف المناطق الخاضعة لسيطرة  /تأثب أحد أطراف الباع
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 Aيمكنك إنشاء بروتوكول مشبك (يجب ترجمته بعناية إىل اللغات ذات الصلة لضمان عدم وجود أي غموض أو شك بشأن
المعان) الت بموجبها تتفق وكالتك والمجموعة المسلحة عىل ر
الشوط مثل:
– يضمنون الوصول والمرور الحر (جواز مرور) عب نقاط التفتيش( .تأكد من أنك تعرف مت وأين سيعمل جواز المرور وأين يمكن أال
يعمل).
– تتخىل عن المرافقة المسلحة أو مرافقة أخرى من شأنها أن تعرض حيادك للخطر
– يوافقون عىل عدم طلب قوائم المستفيدين أو التدخل ف مشاركة المستفيدين ف أنشطتك
– ر
تنس كل من وكالتك والجماعة المسلحة آلية إلعادة التفاعل والتواصل لحل المشكالت
 Aيمكنك االتفاق عىل العودة ف وقت الحق ربما عندما يكون صانع قرار ف جماعة مسلحة آخر قد تواصلت معه ف
ً
موجودا.
الماض
 Aيمكنك رإشاك ممثىل المجتمع كمراقبي ف المفاوضات.
تختارها فقط .خيار آخر بالنسبة لنا هو البتيب
 Aقل "أحد الخيارات لدينا ه الدخول ف األيام واألوقات الت
ً
ً
المشبك لجدول زمت نلبم به .الخيار الثالث هو أن نرسل لك جدوال زمنيا للزيارات المخطط لها ،ويمكنك
التواصل فيما إذا كانت هناك أية مشكالت ف ذلك .ما ه األفكار األخرى لديك؟
 .4قم بمشاركة معايب ر
الشعية الموضوعية حول سياسة وكالتك الت قد تقنعهم بالموافقة عىل الخيارات أعاله:
ً
ً
ً
عالميا وأنك لن تقوم بالمساومة حول المبادئ اإلنسانية أبدا أو متطلبات
قياسيا
منهجا
 Aأعلمهم بأن وكالتك تطبق
الجهات المانحة أو القواني ف مقابل الحصول عىل إمكانية الوصول.
ّ
 Aإذا تم منحك حق الوصول إىل هذه المنطقة ف الماض ،فذكرهم بذلك والمبر المنطف لمنح حق الوصول ف ذلك
الوقت واسأل هذه الجهة ما الذي تغب.
 Aإذا تمكنت من الوصول إىل منطقة مجاورة تبدو متشابهة ،فأخبهم بذلك واسأل عن سبب اختالف هذه المنطقة.
ً
وتحديدا كيف تختار المستفيدين بالتشاور مع المجتمعات المحلية.
 Aاطالعهم عىل معايبك لتقديم المعونة،
 Aقم بمشاركة مهمة وكالتك أو منظمتك.
 Aقم بمشاركة سجل نجاحك ف هذا البلد.
 .5إذا كنت تعتقد أن الجماعات المسلحة لديها جدول أعمال سياس و  /أو يهتمون بصورتهم العامة وسلطتهم األخالقية ومصادر رشعيتهم فقم
بمشاركة معايب ر
الشعية الموضوعية الذات صلة بالقانون الدوىل اإلنسان.
 Aأعلمهم أنه بينما يؤدي نقص اإلغاثة إىل المجاعة فإن رفض دخول اإلغاثة إىل األراض الت يسيطرون عليها من شأنه أن
1
ينتهك القانون الدوىل اإلنسان
 Aقم بإبالغهم بأن القانون العرف التاىل ينطبق عىل جميع حاالت الباع المسلح" :يجب عىل أطراف الباع السماح بمرور اإلغاثة
اإلنسانية بشعة ودون عوائق إىل المدنيي الذين يحتاجونها والت ه محايدة ف طبيعتها وأجريت دون أي تميب ضار مع مراعاة
حقهم ف السيطرة 2" .اسأل ما إذا كان هناك أي سبب يمنع تطبيق هذا المعيار ف هذه الحالة
 Aإذا وقعت الجماعة المسلحة عىل صك االلبام مشبة إىل أنها تتمسك بالمعايب اإلنسانية العالمية (عىل سبيل المثال مرور
المساعدات اإلنسانية دون عائق) ففكر ف تذكب تلك الجماعة بذلك.
ومع ذلك من المهم إبقاء المناقشات حول توقيع صكوك االلبام منفصلة عن المناقشات حول التفاوض للوصول .وذلك خاصة ف
البيئات غب المتماثلة الت تتعامل فيها مع أكب من مجموعة أو تعمل عب الخطوط األمامية وف المناطق الت تسيطر عليها مجموعات
متعارضة ولذلك من المهم البحث عن الحد األدن من النتائج الرصورية من المشاركة.
 .6فكر ف بدائل أخرى لديك إلجراء اتفاق مع الجماعة المسلحة ذات الصلة.
ً
الحقا حت إذا لم ر
تش إىل ذلك بشكل ضي ح.
 Aفكر فيما إذا كان يمكنك العودة
A

فكر فيما إذا كان هناك شخص آخر ف فريقك قد يكون قادرا عىل إقناع المجموعة المسلحة بذلك.

ً
 1المادة  541من البوتوكول اإلضاف األول ( )AP Iالتفاقيات جنيف ( )GCف  12أغسطس ُ :1949
اإلنسان للجنة
الدول
"يحظر تجوي ع المدنيي كأسلوب للحرب" .انظر أيضا القاعدة  ،53قاعدة بيانات القانون
ر
ي
ي
ي
ي
:
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A

ضع ف اعتبارك ما إذا كان هناك ممثل خارج (عىل سبيل المثال ،قائد المجتمع أو شخص محبم ومحايد ف المجتمع أو ممثل آخر
ّ
ويقدر عملك وقد يكون ً
قادرا عىل الدفاع نيابة عنك .عىل سبيل المثال ف جنوب السودان قام عضو
للمنظمات غب الحكومية) يعلم
نشط ف مجموعة العمل التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة بتعزيز عالقته مع وسطاء مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAإلقناعهم بإقناع الجماعات المتمردة بالتوقف عن فرض الرصائب غب القانونية.

A

ضع ف اعتبارك ما إذا كان هناك شخص آخر داخل المجموعة المسلحة يمكنك التحدث معه ف وقت آخر والذي قد يكون أكب
تعاطفا مع محنة المستفيدين ومهمتك.

A

إذا كان الحصول عىل إمكانية الوصول هنا يبدو غب محتمل بشكل كبب فقم بالتفكب فيما إذا كان بإمكانك مضاعفة جهود
ً
اإلغاثة ف منطقة جغرافية أخرى بحالة حرجة حيث يكون الوصول إليها أقل تقييدا
انقر عىل الفيديو لمشاهدته ف المتصفح.

شغل الفيديو

.1

انظر القاعدة  55من دراسة القانون الدوىل العرف الدوىل للجنة الدولية للصليب األحمر.http://www.icrc.org/customary-ihl/customary- ihl / engdocs / v1_rul_rule55 .
للحصول علﻰ معلومات حول ما هﻲ القاعدة العرفية فانظر الفصل الثانﻲ (عبر "الوصول اإلنسانﻲ فﻲ حاالت الصراع المسلح :دليل حول اإلطار المعياري الدولﻲ" ،اإلصدار الثانﻲ ،كانون األول
.)2014
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اختبار المعرفة :اختبار التفاوض من أجل الوصول اإلنسان
 .１ما ه العناض السبعة إلطار التفاوض؟
 .aالتنافس واالستيعاب والمساومة والتعاون واالستكشاف والمتابعة والتأجيل
 .bالمصالح والخيارات و ر
الشعية والبدائل وااللبام والعالقة والتواصل
 .cالتحضب والدوافع والسلوك والحلول واالتفاق والنجاح والمراجعة
 .2أي مما يىل ليس نصيحة جيدة الستخدام 'الخيارات'؟
 .aاستفد من المصالح المختلفة من أجل استكشاف الحلول الممكنة ذات القيمة العالية بالنسبة لك وذات التكلفة المنخفضة
بالنسبة لهم ومصالح أخرى ذات قيمة عالية بالنسبة لهم وتكلفة منخفضة بالنسبة لك
 .bالبم بخيار فور العثور عىل أحد الخيارات المناسبة لك والت هم عىل استعداد لقبولها
 .cقم بمشاركة خيارات متعددة واطلب أفكارهم
 .dقم بتحضب أكب عدد ممكن من الخيارات دون تقييمها

 .3فيما يىل أمثلة عن أي 'العناض' :المبادئ اإلنسانية الدولية ،ومعايب سفب ،والسوابق مثل المنحة السابقة؟
 .aالمصالح
 .bالخيارات
 .cر
الشعية
 .dالبدائل
 .4أي من التاىل هو دليل إرشادي رئيس حول 'العالقة'؟
.aعالقة منفصلة عن مادة (مثل السعر والحجم) ر
السء الذي تتفاوض عليه
 .bتوضيح فهم آراء وأفكار نظبك حت لو كنت ال توافق
 .cافعل ما تقول إنك ستفعله
 .dجميع ما سبق
 .5ما الذي يجب أن نتذكره عن 'البدائل'؟
.aحاول ً
دائما التوصل إىل اتفاق قبل التفكب ف بدائل االتفاق لديك
 .bهددهم بالذهاب إىل أشخاص آخرين إذا استمروا ف قول "ال" لما تطلبه
ً
 .cال توافق أبدا عىل رسء ال يحقق مصالحك باإلضافة إىل أفضل البدائل الت ترض مصالحك BATNA
 .dإذا كانوا يفرطون ف تقدير قوة أفضل بديل لالتفاق المتفاوض عليه ( )BATNAفليس هناك قيمة ف مواصلة التفاوض.
 .６إن إرضاء مديرك وحفظ ماء وجهك والحصول عىل ترقية ه أمثلة عىل ماذا؟
.a
.b
.c
.d

المصالح الفردية
المصالح التنظيمية
البدائل الفردية
المعايب التنظيمية ر
للشعية
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اختبار المهارة :استخدام دائرة القيمة للرد عىل الترصيحات
2
المتعنتة
تدرب عىل اإلجابة عىل الترصيحات المتعنتة الت قد تسمعها من نظب حكوم أو عضو ف مجموعة مسلحة غب تابعة للدولة أو وكالة مماثلة .انظر
كيف تقارن إجاباتك مع "ردودنا النموذجية" المصممة لنقل المحادثة "إىل داخل الدائرة" حيث من المرجح أن تؤدي المناقشة إىل نتيجة جيدة.

2

This is the best translation we have chosen as it depicts situation where you receive certain statements from certain armed groups preventing you
تصريح متعنت from access, so we translated this phrase as
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االنتقال إىل المصالح

المصالح ١/٥
ترصي ح متعنت" :يجب عليك مشاركة تفاصيل ر
مشوعك مع الحكومة".

المصالح ٢/٥
ترصي ح متعنت" :ال ُيسمح ألحد باالنتقال إىل ما وراء نقطة
التفتيش األمنية هذه".

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل المصالح هنا.

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل المصالح هنا.
تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

المصالح ٣/٥
ترصي ح متعنت" :يجب أن تلبم بشدة بقائمة المستفيدين الت تقدمها
هذه الوزارة".

المصالح ٤/٥
ترصي ح متعنت" :أريد  ٥٠٠مجموعة أو صندوق للتوزي ع".

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل المصالح هنا.

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل المصالح هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
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المصالح ٥/٥
ترصي ح متعنت" :سألغ إذنك للوصول إىل هذه المنطقة إذا لم تشارك
معنا مصادر تمويلك".
اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل المصالح هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
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االنتقال إىل الخيارات
الخيارات٢/٥ :

الخيارات١/٥ :

ترصي ح متعنت" :ال يمكنك إجراء تقييم ضعف مستقل هنا".

ترصي ح متعنت" :الطريقة الوحيدة الت يمكنت بها السماح لك
بتجاوز نقطة التفتيش هذه ه إذا ذهبت مع مرافقة عسكرية".
اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل الخيارات هنا.

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل الخيارات هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
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تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

الخيارات٤/٥ :

خيارات٣/٥ :

ترصي ح متعنت" :بالنظر إىل هذه القضية ،فإن الحل الوحيد هو أن
تتوقف عن برنامج التحويل النقدي الحاىل ف هذه المنطقة".

ترصي ح متعنت" :لقد حددنا بالفعل مجاالت المسؤولية بي
منظمات اإلغاثة اإلنسانية المماثلة .ال توجد مساحة متبقية ألنشطة
وكالتك".

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل الخيارات هنا.
اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل الخيارات هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

الخيارات٥/٥ :
ترصي ح متعنت" :يمكنك الوصول إىل هذه المنطقة فقط ف التواري خ
واألوقات الت نختارها .توقف عن الترصف بشكل ملح!"
اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل الخيارات هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
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االنتقال إىل ر
الشعية
ر
الشعية١/٥ :
ر
الشعية٢/٥ :

ترصي ح متعنت" :ال يمكنك إجراء تقييم ضعف أو فقر مستقل هنا".

ترصي ح متعنت" :لقد حظرت حكومتنا عمل جميع منظمات اإلغاثة
اإلنسانية إىل أجل غب مسىم".

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل ر
الشعية هنا.

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل ر
الشعية هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

ر
الشعية٣/٥ :
ر
الشعية٤/٥ :
ترصي ح متعنت" :قائمة المستفيدين المقبولي المقدمة من
قبل هذا المكتب كافية".

ترصي ح متعنت" :ال يمكنك تجاوز نقطة التفتيش هذه اآلن ألن هذا غب
آمن .تم مهاجمة موكب قبل خمسة أيام".
اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل ر
الشعية هنا.

اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل ر
الشعية هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
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ر
الشعية٥/٥ :
ترصي ح متعنت" :لدى وكالتك أكب من مجرد الوصول إىل الفئات الضعيفة
من السكان؛ هذا تماما مثل طلب مبس كور ألمور غب معقولة .لقد حان
الوقت للسماح لمنظمتنا بفرصة العمل هنا".
اكتب ردك الموجز الذي ينقل المحادثة إىل ر
الشعية هنا.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية

ّ
يمكنك الرد باستخدام حركة مكونة من ثالثة عناض إىل داخل الدائرة :العالقة والمصالح والخيارات
ترصي ح متعنت" :إذا كنت تهتم ً
فعليا بالوزارة فستضاعف النسبة المئوية للتحويالت النقدية الت تخصص ألش المجتمع المحىل .إذا لم تقم بذلك
فابحث عن محافظة أخرى للعمل فيها".
ّ
اكتب هنا إجابة موجزة تمكن االنتقال بثالثة عناض إىل داخل الدائرة.

تحمسوا لعرض إجابة توضيحية
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إرشادات إضافية بشأن التعامل مع المجموعات
المسلحة
الركن األول :االلبام بالمبادئ اإلنسانية ومتطلبات المانحي والقواني

ً
أبدا المبادئ اإلنسانية أو متطلبات المانحي أو القواني مقابل إمكانية إيصال المساعدات.
إن المبدأ الشامل للعمل مع الجماعات المسلحة هو أننا ال نقايض
االلبام بالمبادئ اإلنسانية،تعتب اإلنسانية والحياد والباهة واالستقالل العمىل مبادئ أساسية تسبشد بها الوكاالت ف تنفيذ األنشطة اإلنسانية .ونحن بحاجة
إىل ضمان أننا ،وكذلك أولئك الذين يتفاوضون نيابة عنا  ،نتمسك بهذه المبادئ عند العمل مع الجماعات المسلحة .وهذه المبادئ التالية تؤيدها أيضا مدونة
قواعد السلوك للجنة الدولية للصليب األحمر.
ً
 اإلنسانية :يجب معالجة المعاناة اإلنسانية أينما وجدت ،مع إيالء اهتمام خاص للسكان األكب ضعفا ،مثل األطفال والنساء والمسني.ويجب احبام
كرامة وحقوق الناجي وحمايتهم.
 الحياد  :3سيتم تقديم المساعدة اإلنسانية دون المشاركة ف األعمال الحربية أو مواالة جانب ف الخالفات ذات الطابع السياس أو الديت أو األيديولوج.
 الباهة :عندما يتم تقديم المساعدات اإلنسانية ،فسيتم ذلك من دون تميب عىل أساس األصل اإلثت أو الرأي السياس أو الجنس أو الجنسية أو العرق أو
ً
تعرض للخطر.
الدين .إن تقديم المساعدة مرتبط فقط باالحتياجات ،وتعط األولوية للحاالت األكب
 العمل باستقاللية :يجب أن تكون األنشطة اإلنسانية مستقلة عن األهداف السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو غبها من األهداف الت قد يربطها أي
طرف بالمجاالت الت يجري فيها تنفيذ األنشطة اإلنسانية.
وتعتب هذه المبادئ القديمة حجر الزاوية ف العمليات اإلنسانية ،وه مستمدة بدرجات متفاوتة من القانون اإلنسان الدوىل ،وقانون حقوق اإلنسان ،وقرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة )القرار  19 ( 182 / 46كانون األول/ديسمب  .( 1991هذه المبادئ ه جزء من مدونات قواعد السلوك )انظر مدونة قواعد
السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غب الحكومية الت تقدم اإلغاثة ف حاالت الكوارث" ف الملحق  2رقم  368من
ر
مشوع سفب :الميثاق اإلنسان ومعايب الحد األدن ( وبيانات المهام التنظيمية الت توجه سلوك المنظمات اإلنسانية .لمزيد من المعلومات حول المبادئ
اإلنسانية ،يرج األخذ بعي االعتبار التسجيل ف "دورة دليل سفب ف مجال العمل" عىل الموقع التاىل:
DesertReady.org ).وف حي أن المادة  3من اتفاقيات جنيف لعام  1949تلزم الجماعات المسلحة غب الحكومية بأن تحبم االلبامات اإلنسانية ف
الباعات المسلحة الداخلية ،فإن الكثبين منهم ال يشعرون برصورة االلبام بهذه البوتوكوالت .وإذا لم يؤد تأطب النقاش حول المعايب اإلنسانية إىل إحراز
تقدم يذكر ،فبج األخذ بعي االعتبار اإلشارة إىل أن المبادئ تقوم عىل األخالق واآلداب العامة ،ولها جذور ف جميع الديانات التوحيدية )عىل سبيل المثال:
تمب ر
الشيعة اإلسالمية بي المقاتلي وغب المقاتلي ،وتطالب ضاحة جميع المسلمي بحماية المدنيي ف مناطق الحرب( ،مع التسليم بأن مثل هذه الخطوة
قد تؤدي إىل رد فعل سلت قوي ف بعض السياقات.
يتوجب عىل جميع البلدان الت وقعت عىل اتفاقيات جنيف أن تنظم قوانينها لحماية العمل اإلنسان القائم عىل المبادئ .وف حي أن اتفاقية جنيف قد
تكون غب معروفة أو مفهومة ف العديد من البلدان الت نعمل فيها ،فإن االلبام الصارم لمبس كور بهذه المبادئ ً
غالبا ما يكون أفضل دفاع ضد األعمال
العدائية الت تقوم بها الحكومات المانحة والبلدان المضيفة والدول األجنبية.
وال ينبغ لنا عىل وجه التحديد قبول طلبات الجهات المسلحة الت تتجىل ف:
● الحصول عىل الرصائب أو الرسوم أو أي شكل آخر من أشكال الدفع أو المزايا المرتبطة بتسليم المساعدات أو الخدمات اإلنسانية
للمستفيدين .وإذا كانت السلطات تطلب دفع الرصائب والرسوم ،فينبغ أن تكون اإلجراءات واالشباطات الرسمية للقيام بذلك متاحة
ُ
للجمهور) .إذا لم تكن متوفرة ،ينبغ االستفسار عن ذلك( .وحت إذا كانت هذه الرسوم تفرض بموجب القانون ،فإذا كانت الجماعة
ً
كيانا خ ً
اضعا للعقوبات ،فال يخول لنا تسديد هذه المدفوعات إال من خالل ترخيص من مكتب
المسلحة منظمة موصوفة باإلرهاب أو
الواليات المتحدة لمراقبة األصول األجنبية عىل وجه التحديد.
● الحصول عىل معلومات شخصية عن المستفيدين  .يتوجب علينا حماية خصوصية وكرامة المتلقي للمساعدة اإلنسانية.
● التأثب عىل اختيار أو إدارة موظفينا أو ر
الشكاء المحليي أو الموردين أو أصحاب المصلحة الرئيسيي اآلخرين  .يجب أن نضمن
احبام جميع األطراف الستقالليتنا .ال يمكننا أن نسمح ألي جماعة مسلحة بالتأثب عىل من نستعي بهم )مثل أحد أفراد األشة( أو الذين
نتعامل معهم .وال يمكننا عىل سبيل المثال أن نستأجر رشكة يملكها أحد المقربي من جماعة مسلحة إذا كنا عىل دراية بهذه العالقة- - ،
ً
وإذا كان هناك أي ر
مؤش عىل أن الجماعة المسلحة ستنظر إىل التوظيف/التشي ح لدى ر
الشكة باعتباره عامال ف عملية اتخاذ القرار،
فيما يتعلق بإمكانية إيصال المساعدات .إن السماح لجماعة مسلحة بالحصول عىل هذا التأثب يمكن أن ينتهك قواني الدعم المادي
اإلجرام ،وقواني مكافحة الرشوة مثل قانون الرشوة ف المملكة المتحدة  ،واشباطات المانحي ،وقواني مكافحة االحتيال .واألهم من
ذلك ،فإن السماح لجماعة مسلحة بأن يكون لها تأثب ينتهك مبدأ الباهة .ومن الناحية العملية ،فبمجرد اكتساب هذا التأثب ،قد يصبح من
المستحيل الباجع عنه ش ًيعا .كما أنه من شأن هذا التأثب أن يشكل مخاطر أمنية مبايدة باستمرار عىل موظفينا ويؤدي إىل انسحابنا
الكامل من منطقة ما .لقد أدى فقدان ثقة الجهات المانحة ف الماض إىل سحب تمويلها من جميع المنظمات ف مجال معي.
● توفب مرافقي مسلحي أو غبهم من المرافقي للمركبات أو موظف الخدمات اإلنسانية ،الذي من شأنه أن يرص بباهتنا .إن وجود
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ً
ً
تصورا خاطئا بأن مبس كور ه جزء من الباع و/أو منحازة لفاعل رئيس .وعىل غرار ذلك،
مثل هؤالء المرافقي يمكن أن يخلق
يجب علينا عدم نقل أعضاء الفريق والزمالء واألصدقاء و/أو األقارب بغض النظر عما إذا كانوا مسلحي و/أو يرتدون الزي الرسىم -
عب مركبات أو قوافل مبس كور .وقد يؤدي القيام بذلك إىل تهديد سالمتنا و/أو المساس بباهتنا.
 التأثب عىل محتوى أو نتائج تقييمات االحتياجات أو استبيانات أخرى .علينا أن نحافظ عىل استقالليتنا وأن نقدر االحتياجات بباهةحت تكون ذات
مصداقية ومقبولة لدى المجتمع الدوىل والمستفيدين.
● تلف المساعدة اإلنسانية  .بموجب القانون الدوىل اإلنسان ،يعتب المقاتلون الجرج الذين ال يحملون أسلحة خارج المعركة ويمكنللوكاالت الطبية أن
تعالجهم.
● السيطرة عىل المخازن اإلنسانية  ،والسلع أو المستودعات.
ً
عوضا عن ذلك ،إذا تمسكنا بالمبادئ اإلنسانية ،فإننا نعزز سمعة من شأنها أن تساعدنا عىل إمكانية إيصال المساعدات ف المستقبل.

االلبام بمتطلبات الجهات المانحة والقواني
ال توجد قيود قانونية من جانب الحكومة المانحة عىل االتصال بالجماعات
المسلحة .وبموجب القانون الدوىل اإلنسان ،فإن المناقشات حول إمكانية إيصال
المساعدات ال تمنح االعباف أو ر
الشعية ألي طرف .ومع ذلك ،هناك العديد
من القيود القانونية عىل المفاوضة والمساومة بي الوكاالت اإلنسانية والجهات
الفاعلة المسلحة .توفب أي رسء ذي قيمة لمجموعة مسلحة ،أو السماح
لجماعة مسلحة بالتأثب عىل من نقوم بتوظيفهم أو التعاقد معهم أو مساعدتهم
وهو ما من شأنه انتهاك رشوط اتفاقيات المنح والحظر الجنان وقواني الدعم
المادي .وإذا لم نكن صادقي حول ما حدث للمساعدات ،فقد نكون مشاركي ف
اهتماما ًّ
ً
خاصا لهذه القيود عند رإشاك جماعة
نشاط احتياىل .ينبغ أن توىل
مسلحة تنتهك حقوق اإلنسان .وبمقتض قانون "ليه" ف الواليات المتحدة،
هناك حظر عىل تقديم الدعم المادي إىل وحدات عسكرية أجنبية أو أفراد يشتبه
ف ارتكابهم "انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان" مثل القتل خارج نطاق القضاء
واالغتصاب والتعذيب واالختفاء القشي .ال يمكننا تقديم المساعدة لوحدة
عسكرية أجنبية ما لم تقم وزارة الخارجية بفحصها للتأكد من أنها تتمتع بسجل
نظيف ف مجال حقوق اإلنسان .كما يجب عليك أن تنظر ف هذه القيود عند
ُ
رإشاك جماعة مسلحة تعتب جماعة موصوفة باإلرهاب أو كيان يخضع
لعقوبات ،أو تابع لها ،ويستخدم موارده لدعم هذه المجموعة أو يملكها أو يسيطر
"دعما ًّ
ً
ماديا" لإلرهاب ،ف الواليات المتحدة،
عليها .تشمل األعمال الت تشكل
توفب أماكن اإلقامة أو التدريب أو تقديم خبة استشارية أو المساعدة ،ومعدات
االتصاالت والمرافق واألفراد والنقل
ولتفادي هذه النتيجة ،باإلضافة إىل تنفيذ جميع الضوابط القياسية الخاصة بنا ف
دليل التمويل الميدان ،ودليل المشبيات الميدانية  ،إلخ فنحن بحاجة إىل -
اتخاذ الخطوات التالية )كما هو موضح ف إطار برمجة اإلمكانية المحدودة
إليصال المساعدات ( أثناء العمل ف المناطق الت توجد بها جماعات مسلحة
غب حكومية:
● فهم وتوثيق مختلف الوسائل الت من خاللها يمكن أن تقع الموارد ف
أيدي هذه المجموعة .عىل سبيل المثال ،هل يمكنهم السيطرة عىل
المخب حيث يتم إرسال الدقيق؟ هل يسيطرون عىل المجلس المحىل
الذي يساعد ف تحديد المستفيدين؟ هل سيشبطون موافقتهم لمن
وكيف يتم إجراء عمليات التوزي ع؟ هل سيطلبون دفع رسوم عند نقاط
التفتيش؟
 توثيق الطرق الشاملة المستخدمة لفهم من نعمل معهم )الجهات
المانحة الفرعية ر
والشكاء والبائعي والمجتمعات المحلية ،إلخ(.
التفكب بشكل كىل ف جميع مصادر المعلومات المختلفة لفهم كيف
نتعرف عىل ماهية الكيان أو المؤسسة ،أو إذا كانت مملوكة أو متحكم
فيها ،وما إذا كان الكيان أو مالكوه  /الموظفون الرئيسيون الذين
يسيطرون عليه مرتبطي بمجموعة مسلحة.
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● فهم وتوثيق جميع تدابب التخفيف من المخاطر األخرى )مثل رصد البامج ،والجهود الت يبذلها المجتمع المحىل ،والرقابة المرجعية الرسمية وغب
الرسمية ،والمعلومات األمنية ،وتجنب نقاط التفتيش حيث تكون الرسوم مطلوبة( لتفادي الهجوم المظلل أو التعامل مع جماعة مسلحة غب حكومية.
● العمل مع إدارة الشؤون القانونية ووحدة الدعم الماىل واالمتثال لوضع وثيقة تحدد المخاطر وتدابب التخفيف وه ستكون وثيقة رئيسية -يطلبها
المانحون .تأكد من اتباع خطة ثابتة ،وأنك تقوم بمراجعة وتحديث الخطة بانتظام كلما تغب الوضع.

الركن الثان  :تحليل سياق اإلمكانية المحدودة إليصال المساعدات
إن السياقات الت تكون فيها المفاوضات مع الجماعات المسلحة ضورية ً
غالبا ما تتمب بارتفاع المخاطر ،وف العديد من الحاالت تتمب بإمكانية محدودة
إليصال المساعدات إىل المواقع والمشاركي ف البنامج .لذلك يعتب فهم السياق المقيد نقطة البداية لتطوير اسباتيجية المشاركة .ويتطلب إطار برمجة
الوصول المحدود لمبس كور الذي يستند إىل الخطوات العادية لعمليات األمن وتخطيط البامج إجراء تحليل شامل للسياق ،بما ف ذلك تقييم االحتياجات
والتهديدات ومواطن الضعف .إننا نريد اإلجابة عىل عدة أسئلة رئيسية:
● ما ه المخاطر الت نواجهها ف المنطقة الجغرافية المحددة؟
● ما ه االتجاهات )السياسية ،والمتضاربة ،والعرقية ،واالجتماعية واالقتصادية ،والبيئية(؟
ً
تهديدا ر ً
مباشا؟ هل نعلم جميع الفاعلي )المسلحي وغب المسلحي( ف هذه البيئة ونفهم دوافعهم والمتبعي لهم
● ما ه الجهات الفاعلة الت تشكل
ومالمحهم؟
● كيف يمكننا التخفيف من هذا التهديد ،مع مراعاة القبول والحماية والدعم المحتمل من الجهات الفاعلة األخرى؟ ما ه اسباتيجيتنا األمنية؟
ستعقد عادة مبس كور ،ف المناطق الت تعان من انعدام األمن الشديد ،اجتماعات متكررة لفرق اإلدارة العليا وفرق إدارة األمن الت تتمتع بوضع جيد
لتحليل السياق واستكشاف تأثب أعمالنا عىل المشهد السياس والعسكري.
الركن الثالث  :تحليل سياق العمل مع الجماعات المسلحة
هل يجب عىل منظمة مبس كور أن تتعامل مع الجماعات المسلحة؟ ذلك يتوقف حسب الحالة .علينا أن نحلل بشكل منهج ما إذا كان من المنطف تحليل
السياق مع الجهات المعنية الخارجية ومن ثم تحليل الديناميات الت تشمل نظراءنا من الجماعات المسلحة:
 . 1تحليل السياق مع الجهات المعنية الخارجية ،بما ف ذلك المخاطر الرئيسية
قبل اتخاذ قرار ر
بإشاك مجموعة مسلحة ،يجب التفكب فيما إذا كانت هذه المناقشات قد ترص بالعالقات الرئيسية مع الجهات المعنية الخارجية مثل
المانحي ،والكونغرس األمريك ،والسلطات المحلية ،والمشاركي ف البنامج .هل ستظهر بعض المشاكل إذا اكتشفت الجهات المعنية الخارجية تواصلنا مع
الجماعة المسلحة؟ هل سيكون هناك ضر عىل سمعة مبس كور ،أم هل سيؤثر ذلك ً
سلبا عىل برامجنا؟ إذا كانت مبس كور تعمل ف منطقة تسيطر عليها
جماعة مسلحة واحدة وتريد الوصول إىل منطقة تسيطر عليها مجموعة مسلحة معارضة ،فيجب النظر ف كيفية تأثب المفاوضات مع الجماعة المسلحة
المعارضة عىل عمليات مبس كور ف المنطقة األصلية .يرج مراجعة دليل التفاوض حول إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية ،الخاص بقسم الجهات
المعنية لوضع الخرائط ،للحصول عىل إرشادات حول تحليل الجهات الفاعلة الرئيسية وعالقاتها لتحديد من يجب أن نتواصل معه وبأي تسلسل.
 . 2تحليل الديناميات الت ر
تشك نظراءنا من المجموعة المسلحة
ً
ً
مفيدا لتحديد ما إذا كان التعامل مع الجماعات المسلحة منطقياًّ
تقدم العناض السبعة من إطار التفاوض )انظر الجدول أدناه( الخاصة ب"مبس كور" دليال
أم ال.
عنرص التفاوض
العالقة
التواصل

المصالح

الخيارات
ر
المشوعية
البدائل

االلبام

اعتبارات يجب مراعاتها
 هل لدينا عالقة بالقدر الكاف حيث يمكننا توقع التأثب عليهم بشكل معقول؟
●وإذا لم يكن األمر كذلك ،فهل نعتقد أنه يمكن بناء مثل هذه العالقة؟
هل لدينا طريق لفتح اتصاالت منتظمة وصادقة؟
●هل ستظهر بعض المشاكل إذا اكتشف بعض الفاعلي المسلحي اآلخرين تواصلنا مع الجماعة المسلحة؟
●هل لدينا اتصاالت موثوق بها من القائد األعىل ونعرف كيفية الوصول إليه/إليها ر
مباشة إذا لزم األمر؟
 ما الذي يريدونه ،وهل يمكننا تلبية تلك االحتياجات دون تعارض مع المبادئ اإلنسانية؟
●ما ه المكاسب المحتملة بالنسبة لنا) الوصول إىل الفئات المعرضة للخطر من السكان عىل سبيل المثال(؟
●ما ه الجوانب السلبية المحتملة) وضع موظفينا و/أو السمعة ف خطر عىل سبيل المثال(؟
ما مدى احتمال أن تكون المجموعة منفتحة الستكشاف الخيارات اإلبداعية الت من شأنها أن تؤدي إىل نتائج
أفضل بالنسبة لنا من الوضع الراهن؟
هل لدينا فرصة إلقناعهم باستخدام معايب مثل المبادئ اإلنسانية األساسية والقانون الدوىل؟
ما ه العواقب السلبية إذا لم نتفاوض معهم) أي ما هو أفضل بديل لدينا إلجراء اتفاق تفاوض ،أو، BATNA
وما هو أفضل بديل لديهم؟(
●ما ه العواقب السلبية بالنسبة لنا) عىل سبيل المثال :تعريض موظفينا للخطر (إذا ذهبوا إىل BATNAبعد
أن نبدأ التفاوض؟
 كيف تبدو سلسلة القيادة؟
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●هل لديهم السلطة للقيام بما نطلب منهم القيام به ،وهل هم موجودون ف منطقة العمليات؟
●هل من المرجح أن يفعلوا ما يقولون أنهم سيفعلونه؟

ً
استنادا إىل هذه التحليالت ،يمكننا وضع اسباتيجيات أمنية وإجراء تعديالت عىل البامج للحد من المخاطر مع ضمان إمكانية إيصال المساعدات .يجب عىل
ً
الفرق تحديد من سيتوىل إدارة هذه العالقات وضمان أن يكون الفريق المعي مطلعا عىل الباماته القانونية واألخالقية واإلنسانية .ويتوجب عىل الفريق
المسؤول عن العالقة ،واالجتماعات ،واالتصال مع الجماعة المسلحة ،أن يشارك ،إىل أقض حد ممكن ،ف عضوية فريقي من أعضاء فريق مبس كور.

الركن الرابع :استخدام نهج مبدن للتفاوض من أجل إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية
اطلع عىل الدليل هنا

الركن الخامس :التنسيق مع الوكاالت المماثلة العتماد نهج موحد
عندما ال تكون اللجنة الدولية للصليب األحمر حاضة وعندما تقوم العديد من الجهات الفاعلة بتقديم المساعدة والتفاعل مع الجماعات المسلحة
ف نفس الوقت فيجب العمل مع الوكاالت النظبة لضمان اتباع نهج منسق للتفاعل والتعامل مع الجماعات المسلحة .وإال فإن ذلك من المرجح أن
يجعل وكالة واحدة أو مجموعة من الوكاالت تساوم حول المبادئ اإلنسانية أو متطلبات الجهات المانحة أو القواني ف مقابل الحصول عىل إمكانية
الوصول مما يشكل سابقة خطبة ويحتمل أن يكون ذلك مخالف للقانون .علﯽ سبﯾل المثال سمحت بعض الوکاالت ف سورية للجماعات المسلحة
بالعمل کمرافقﯾن وسمحت لداعش بالوصول إىل عملياتها مقابل وصول المساعدات اإلنسانية.
واحدة من أفضل الطرق لضمان اعتماد الوكاالت األخرى لنهجك ف االلبام الصارم بالمبادئ اإلنسانية ومتطلبات الجهات المانحة والقواني ه
وضع مبادئ أو بروتوكوالت تشغيلية مشبكة يتم توقيعها من قبل جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة ف منطقة من أجل التفاعل مع الجماعات
ً
ً
المسلحة .فكر ف السغ إىل الحصول عىل اتفاق أوال من المنظمات األكب ميال إىل دعم مثل هذا الجهد بحيث يمكن إقناع الكيانات الت يحتمل أن
ترفض هذا ر
السء من قبل عدد المجموعات الت وقعت عىل البوتوكوالت.
عىل سبيل المثال حدد المجتمع اإلنسان ف اليمن اتفاقا لتقديم المساعدات اإلنسانية من حيث المبدأ ف اليمن "مبادئ التشغيل المشبكة للفريق
القطري اإلنسان ف اليمن" .كما وافق الفريق القطري للمساعدات اإلنسانية عىل نهج مشبك لمشاركة معلومات المستفيدين مع السلطات الوطنية.
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جهات تواصل
جو بوبمان
مسؤول تقت | السالم والرصاع jbubman@mercycorps.org
ايرين كارتر
مدير أعىل | القيادة اإلنسانية واالستجابة ecarter@mercycorps.org
جيت فاوغان
مدير السالم والرصاع jvaughan@mercycorps.org

حول مبس كور
مبس كور ه منظمة عالمية رائدة يدفعها االعتقاد بأن خلق عالم
أفضل هو رسء ممكن .نشارك ف وضع الحلول الجريئة موضع التنفيذ
ف حاالت الكوارث وف المشقة وف أكب من  40دولة حول العالم
محاولي مساعدة الناس ف االنتصار عىل الشدائد وبناء مجتمعات
أقوى من الداخل.
اآلن وبالمستقبل.

SW Ankeny Street 45
Portland، Oregon 97204
888.842.0842

mercycorps.org
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