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املؤلفون

الشــبكة: الدكتــور بشــري أحمــد )رئيــس املشــروع(، ديزمونــد أوونــور جــوردون، جوشــوا أســبدين، كريســتي كوارتنــج، ليديــا لوكاســيفيتش، 
مــارث فــان ديــر وولــف، بــول أســكويث )مديــر املشــروع(، رانيــا أمــن

الشــبكة هــي منظمــة بحثيــة واستشــارية مبنيــة علــى القيــم يقودهــا الشــتات وتركــز علــى االســتعداد اإلنســاين للشــتات واســتجابتهم 
وتعافيهــم، وتقــدم الشــبكة خدمــات استشــارية مهنيــة للشــركات واملنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع والقطاعــات احلكوميــة، 

ــاين. ــل اإلنس ــة والعم ــرة واحلماي ــتات والهج ــى الش ــب عل ــاث والتدري ــات األبح ــذه اخلدم ــمل ه وتش

/https://shabaka.org

info@shabaka.org :يف حال وجود أية استفسارات، يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

من تنسيق

مرفــق الشــتات العاملــي التابــع لالحتــاد األوروبــي: الدكتــورة اوريلــي ســجرو )مديــرة اوىل للمشــروع(، الدكتورة فاين تيتل موســر )مســؤولة 
إدارة املعرفــة والبحــوث(، حممــد أمــن ارميــربا )متدرب(

ــة العامــة للشــراكات الدوليــة يف االحتــاد  ــه املديري ــة مشــروع جتريبــي متول ــع لالحتــاد األوروبــي مبثاب ُيعــد مرفــق الشــتات العاملــي التاب
األوروبــي )DG INTPA( مبوجــب أداة التعــاون اإلمنائــي، ويســتمر مــن يونيــو 2019 حتــى نهايــة عــام 2022. وينفــذ املشــروع املركــز الــدويل 
لتطويــر سياســات الهجــرة )ICMPD(. يســعى مشــروع مرفــق الشــتات العاملــي التابــع لالحتــاد األوروبــي إىل تعزيــز نظــام بيئــي مســتنري 
ــاد  ــا واالحت ــتات يف أوروب ــات الش ــريكة ومنظم ــدان الش ــع البل ــاون م ــل والتع ــة والعم ــالل املعرف ــن خ ــتات م ــة الش ــر لتنمي ــامل ومؤث وش

األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه.

/https://diasporafordevelopment.eu

EU-diaspora@icmpd.org :ألية استفسارات، يرجى االتصال على الربيد اآلتي

شــبكة. 2021. انخــراط املغرتبــن يف أوقــات األزمــات. دراســة حالــة - املرفــق الشــتات العاملــي لالحتــاد األوروبــي، بروكســل: املركــز الــدويل 
لتطويــر سياســات الهجرة.

صمم بواسطة: مارك رشدان

متــت صياغــة هــذا التقريــر يف إطــار مرفــق الشــتات العاملــي التابــع لالحتــاد األوروبــي بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي، ويقــوم بتنفيــذه املركــز 
ــرورة  ــس بالض ــم وال تعك ــن وحده ــؤولية املؤلف ــن مس ــي م ــر ه ــذا التقري ــا يف ه ــرب عنه ــرة. اآلراء املع ــات الهج ــر سياس ــدويل لتطوي ال

وجهــات نظــر االحتــاد األوروبــي أو املركــز الــدويل لتنميــة سياســات الهجــرة أو الشــبكة.

https://shabaka.org/
https://shabaka.org/
mailto:info@shabaka.org
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
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امللخص التنفيذي والتوصيات

ــذ  ــة. فمن ــات كبــرية لدعــم العمــل اإلنســاين يف بلدانهــم أو مناطقهــم األصلي تقــدم شــعوب الشــتات مســاهمات كبــرية ولديهــم إمكان
ــاء كوفيــد-19 يف عــام 2020، لعبــت شــعوب الشــتات دوًرا رئيســًيا يف مســاعدة جمتمعاتهــم يف الداخــل واخلــارج، ومــع ذلــك  انــدالع وب
ــات  ــع اجله ــيق م ــف التنس ــن ضع ــاين م ــع وتع ــاق واس ــى نط ــا عل ــرتف به ــري مع ــري وغ ــكل كب ــث بش ــد البح ــزال قي ــاهمتهم ال ت ــإن مس ف

ــة األخــرى. الفاعل

وبســبب هــذا الواقــع، كلــف مرفــق الشــتات العاملــي التابــع لالحتــاد األوروبــي هــذه الدراســة مبهمــة معرفــة كيفيــة اســتجابة الشــتات 
حلــاالت الطــوارئ بشــكل أساســي ومعرفــة ماهيــة االجتاهــات والتحديــات احلاليــة يف هــذا الصــدد وحتليــل أنظمــة التعــاون بــن الشــتات 
واجلهــات الفاعلــة اإلنســانية »التقليديــة«. هدفــت الدراســة أيًضــا إىل توضيــح الظــروف التــي ميكــن أن تســّهل أو تعرقــل مشــاركة 
الشــتات يف حــاالت الطــوارئ. ويف نهايــة الدراســة، مت كتابــة توصيــات قابلــة للتنفيــذ لتحســن تأثــري مســاهمات الشــتات يف أوقــات 

ــزه. األزمــات وتعزي

ــانية  ــتجابات اإلنس ــر االس ــص التقري ــات، يفح ــواع األزم ــن أن ــة وب ــق خمتلف ــن مناط ــات ب ــج املقارن ــة ونتائ ــات الزمني ــج املقارن ــدمي نتائ لتق
ــا.  ــا وزامبي ــودان وأوكراني ــوا والس ــال ونيكاراغ ــان ونيب ــي لبن ــدان وه ــتة بل ــتات يف س للش

النتائج الرئيسية

ميكن جتميع األفكار والدروس املستفادة من األزمات الستة التي تغطيها هذه الدراسة على ثالثة مستويات: 

الدوافع اإلنسانية للشتات: ملاذا ومتى يساهم الشتات يف االستجابة اإلنسانية؛. 1

األشــكال اإلنســانية ملســاهمات الشــتات: مــا هــي املســاهمات التــي ميكــن أن يقدمهــا الشــتات أثنــاء األزمــات وكيــف يتــم تقــدمي . 2
هــذه املســاهمات؛

التحديات التي تواجه العمل اإلنساين يف الشتات: العوائق واخملاطر التي تعرقل مساهمات الشتات يف االستجابة اإلنسانية.. ٣

تتمثــل إحــدى النتائــج الرئيســية يف أن العوامــل الســياقية يف البلــدان املعنيــة - ال ســيما القــوى االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
ــفت  ــوارئ. كش ــوع الط ــن ن ــتات م ــانية للش ــتجابات اإلنس ــح االس ــكيل مالم ــة يف تش ــر أهمي ــرب أك ــة - تعت ــة يف كل حال ــة العامل والتاريخي

الدراســة أّن هــذا احلالــة موجــودة يف جميــع البلــدان الســتة التــي شــملتها الدراســة.

ــري  ــات غ ــة واملنظم ــتات ووكاالت التنمي ــعوب الش ــتجيبة يف ش ــات املس ــربت اجله ــد-19 أج ــة كوفي ــة أن جائح ــا مالحظ ــم أيًض ــن امله م
ــاء الشــتات والشــركاء  احلكوميــة علــى التكيــف مــع االســتجابة لألزمــات علــى نطــاق أوســع، وقــد أجــربت قيــود الســفر الناجمــة عــن الوب

اإلنســانين التقليديــن علــى تقــدمي األنشــطة عــن ُبعــد.

ــاه يف ثالثــة جمــاالت رئيســية: دوافــع االســتجابة اإلنســانية للشــتات وأشــكال العمــل اإلنســاين يف الشــتات  ــج الرئيســية أدن نقــدم النتائ
ــات التــي تواجــه التدخــالت اإلنســانية للشــتات. والتحدي
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الناحية اإلنسانية للشتات

أواًل- القوى احملركة

هويــات الشــتات: إن الطــرق التــي يعــرب بهــا الشــتات عــن هويتهــم هــي التــي حتــدد دوافعهــم يف جــذور العمــل اإلنســاين وتؤثــر علــى . ١
كيفيــة تقدميهــم للدعــم. ال تقتصــر الناحيــة اإلنســانية يف الشــتات علــى اجليــل األول مــن املهاجريــن )علــى الرغــم مــن أنهــم يف 
الغالــب يقــودون النزعــة اإلنســانية للشــتات(، بــل ميكــن لألزمــات يف البلــدان األصليــة أن حتفــز عالقــات جديــدة ومشــاركة بــن أفــراد 
اجليــل الثــاين مــن الشــتات. وعلــى الرغــم مــن أّن الدوافــع اإلنســانية تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن اســتجابة الشــتات حلــاالت الطــوارئ، 
تعتــرب الروابــط االجتماعيــة والثقافيــة مــع بلــدان املنشــأ ضروريــة أيًضــا وتعــزز الرغبــة يف حتقيــق تأثــري مباشــر وحملــي بشــكل أكــرب. 

غالًبــا مــا تكــون اســتجابة الشــتات لألزمــات متواتــرة: يف أغلــب احلــاالت تكــون شــعوب الشــتات معتــادة علــى االســتجابة لألزمــات . ٢
ــى  ــاد عل ــم االعتم ــه ميكنه ــي أن ــذا يعن ــا. وه ــا وبعده ــات وأثناءه ــل األزم ــاركة قب ــة واملش ــم األصلي ــررة يف بلدانه ــة املتك الدوري
الشــبكات واخلــربة لتحديــد االحتياجــات وتعبئــة املــوارد واالســتجابة لألزمــات. وبالنســبة لبعــض جمموعــات الشــتات، توفــر ذكريــات 
األزمــات التاريخيــة الســابقة دروًســا مســتفادة كمــا تعمــل هــذه الذكريــات كدافــع يدفعهــم للعمــل. وميكــن أن تكــون هــذه األزمــات 
الســابقة حديثــة نســبًيا كمــا هــو احلــال يف لبنــان ونيكاراغــوا والســودان، أو قــد تكــون حدثــت أكــر يف املاضــي كمــا يف حالــة أوكرانيــا. 
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األحــداث احلرجــة والتحديــات املســتمرة: ميكــن لألحــداث احلرجــة / غــري املســبوقة )إعــادة( تنشــيط اســتجابة الشــتات بينمــا تؤثــر . ٣
التحديــات املســتمرة )عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي علــى املــدى الطويــل( علــى أســاليب التدخــل. الصدمــة الناجتــة عــن 
ــة عــدم الثقــة احلاليــة باحلكومــات وقــدرة املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة علــى االســتجابة بشــكل  ــة طــوارئ وحال حــدوث حال
مناســب لألزمــة تــؤدي إىل إحــداث تأثــري قــوي يف تعزيــز أو إعــادة إحيــاء الروابــط مــع بلــدان املنشــأ وبالتــايل حشــد اســتجابات الشــتات. 
ــوا  ــان ونيكاراغ ــتجابة يف لبن ــاركة واالس ــى املش ــتات عل ــز الش ــً يف حتفي ــت دورًا أيض ــد لعب ــد-19 ق ــة كوفي ــول إّن جائح ــن الق وميك

والســودان وأوكرانيــا وزامبيــا.

الســياق احمللــي مهــم: ميكــن لفهــم الســياقات احملليــة املعقــدة والتعامــل معهــا وحشــد العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة . ٤
والسياســية والثقافيــة والتاريخيــة يف حــاالت طــوارئ حمــددة أن يخلــق ميــزة نســبية لصالــح املســتجيبن يف الشــتات.

ثانيًا- النماذج

انســياب مشــاركة الشــتات عــر التدخــالت التنمويــة واإلنســانية: ميكــن للشــتات أن ينتقــل بســهولة مــن الرتكيــز علــى التنميــة إىل . ٥
الرتكيــز علــى العمــل اإلنســاين )أو العكــس(. وعــادة مــا يكــون هــذا التحــول أكــر صعوبــة بالنســبة للمنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة 
والــوكاالت اإلنســانية التقليديــة بســبب هياكلهــا وأنــواع التدخــالت الرباجميــة فيهــا. ومــع ذلــك، فــإن جمموعــات الشــتات أقــل قــدرة 
علــى احلصــول علــى مبالــغ كبــرية مــن التمويــل اإلضــايف، علــى عكــس الــوكاالت اإلنســانية واملنظمــات غــري احلكوميــة العامليــة 

التــي ميكنهــا بســهولة زيــادة اســتجابتها.

تنشــط أنــواع خمتلفــة مــن املســتجيبني يف الشــتات يف االســتجابة لألزمــات: ميكــن لشــبكات املهنيــن يف الشــتات مثــل . ٦
املهنيــن الطبيــن أو املهندســن االعتمــاد علــى املهــارات املتخصصــة لتقــدمي املســاعدة املهنيــة أثنــاء األزمــات يف بلــدان 
املنشــأ - ســواء مســاعدات عــن بعــد أو مســاعدات فعليــة. وجتنــد منظمــات وأفــراد الشــتات رأســمالهم الفكــري واالجتماعــي 
والسياســي اســتجابًة لذلــك مــن خــالل )علــى ســبيل املثــال( تعبئــة املــوارد وجمــع األمــوال والضغــط والدعــوة يف األزمــات 
لتســليط الضــوء علــى احتياجــات األشــخاص املتضرريــن والعمــل التطوعــي الفعلــي وعــن ُبعــد. وقــد شــوهدت أمثلــة علــى ذلــك 

ــتة. ــدان الس ــع البل يف جمي

احلكوميــة . ٧ غــري  واملنظمــات  اإلنســانية  الــوكاالت  تتعلــم  أن  ميكــن  ملهمــة:  تكيفيــة  اســراتيجيات  بامتــالك  الشــتات  يتمتــع 
»التقليديــة« وكذلــك احلكومــات يف بلــدان املنشــأ واالســتيطان الكثــري عــن اســرتاتيجيات التكيــف اإلنســانية التــي يقودهــا الشــتات 
مــن خــالل العالقــة بــن العمــل اإلنســاين والتنميــة وتركيزهــم علــى التأثــري احمللــي املباشــر. وقــد شــوهدت أمثلــة قويــة علــى ذلــك 

ــا. ــا وزامبي ــودان وأوكراني ــوا والس ــان ونيكاراغ يف لبن

ــة . ٨ ــات الفاعل ــدت اجله ــام 2016، أك ــاين )WHS( لع ــل اإلنس ــة للعم ــة العاملي ــًا: يف القم ــني« قدم ــدة التوط ــون »أجن ــتات يدفع الش
اإلنســانية التزامهــا بـــ “الصفقــة الكــربى” التــي تهــدف إىل زيــادة دور منظمــات اجملتمــع املــدين احملليــة املشــاركة يف االســتجابة 

اإلنســانية واملــوارد اخملصصــة لهــا. 

حيــث يقــوم املســتجيبون مــن الشــتات بالفعــل بتنفيــذ أجنــدة التوطــن مــن خــالل العمــل عــن كثــب مــع منظمــات اجملتمــع املــدين 
ــا  ــودان وأوكراني ــوا والس ــال ونيكاراغ ــان ونيب ــتات يف لبن ــن الش ــتجيبون م ــدم املس ــد ق ــاءلة، وق ــري واملس ــن التأث ــة لتحس احمللي

وزامبيــا أمثلــة علــى هــذا التعــاون والشــراكة.

الشــبكات هــي العنصــر األساســي: علــى الرغــم مــن أّن الشــتات يســتجيبون بشــكل فــردي غالبــً، فهــم ينتمــون إىل شــبكات . ٩
وينشــئون شــبكاتهم الدوليــة غــري الرســمية باالعتمــاد علــى الروابــط اجملتمعيــة واملهنيــة. أظهــر الشــتات مــن جميــع البلــدان 
األصليــة التــي متــت دراســتها أنهــم ينتمــون إىل الشــبكات العامليــة ويســاعدون يف إنشــائها.  قــد ال تعمــل دول االســتيطان 
الرئيســية علــى تقييــد هــذه الشــبكات ولكــن ميكــن أن تؤثــر علــى تكويــن الشــبكات وأنــواع مشــاركات الشــتات. بعــض جمتمعــات 
الشــتات هــذه )مثــل لبنــان وأوكرانيــا وبدرجــة أقــل نيبــال( متتلــك روابــط مــع بلدانهــم األصليــة التــي متتــد عــرب أجيــال متعــددة. أفــاد 

ــات.  ــذه العالق ــى ه ــاظ عل ــة للحف ــرب ضروري ــا تعت ــة وغريه ــة والثقافي ــة واللغوي ــل الديني ــتجيبون أن العوام املس
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طــرق االتصــال عنــد األزمــات: يتــم اســتخدام التكنولوجيــا عــرب اإلنرتنــت علــى أكمــل وجــه مــن قبــل جمتمعــات الشــتات التــي شــملتها . ١٠
الدراســة وخاصــة التطبيقــات مثــل واتســاب وتلغــرام والتــي تســهل االتصــال الفــوري ونقــل آخــر األخبــار علــى أرض الواقــع وتشــكيل 
جمموعــات جديــدة. وُتســتخدم أيًضــا مصــادر املعلومــات اخملتلفــة مثــل شــبكات األســرة واجملتمــع والصحــف احملليــة والتلفزيون 
ووســائل التواصــل االجتماعــي لتحديــد االحتياجــات وتتبــع التأثــري. وُتعــد املشــاركة دون اتصــال باإلنرتنــت بنفــس القــدر مــن األهميــة. 

وُتعــد األنشــطة اجملتمعيــة مثــل جمــع التربعــات والتطــوع عــرب اجملموعــات الدينيــة طرًقــا مهمــة للمشــاركة بــن الشــتات.

يقــوم شــعوب الشــتات بتجنيــد العديــد مــن املــوارد أثنــاء حــاالت الطــوارئ: عّبــر الشــتات الــذي شــملهم االســتطالع والذيــن . ١١
ــة والدعــم املــادي لألســرة املمتــدة واألقــارب  ــة، وُتعــد احلــواالت املالي ــالت عــن تضامنهــم مــع األزمــات املالي شــاركوا يف املقاب
مثــااًل طبيعيــً عــن هــذا التضامــن.  حيــث شــارك املســتجيبون مــن الشــتات أيًضــا يف إرســال األمــوال إىل دول أخــرى باإلضافــة إىل 
ــالت  ــي واحلم ــع الوع ــاهموا يف رف ــم وس ــم وخرباته ــوا بوقته ــة وتطوع ــة والطبي ــدادات اإلغاثي ــتات باإلم ــربع الش ــأ. وت دول املنش

ــات. ــد األزم ــايف بع ــار والتع ــادة اإلعم ــتات إع ــم الش ــرة.  ويدع واملناص

ــري . ١٢ ــي وغ ــكل تطوع ــتات بش ــانين يف الش ــتجيبن اإلنس ــم املس ــل معظ ــب: يعم ــة يف الغال ــود تطوعي ــتات يف جه ــرط الش ينخ
رســمي وليــس كجــزء مــن املؤسســات القائمــة أو املســجلة. أفــاد 70٪ مــن املشــاركن يف اســتطالع الشــتات باســتخدام 
دخلهــم اخلــاص لتمويــل أنشــطتهم بينمــا أفــاد 62٪ باســتخدام مدخراتهــم اخلاصــة. ولذلــك، مــن املهــم إدراك انســيابية 

املشــاركة اإلنســانية للشــتات وإدخــال أنظمــة لتســهيل التطــوع. 

ثالثًا- التحديات

ــم . ١٣ ــا نفــس اللغــة: قــد ال يشــرتك الشــتات يف نفــس املفاهي ــة ال يتحدثــون دائًم الشــتات واجلهــات الفاعلــة اإلنســانية التقليدي
اإلنســانية مــع شــركاء التنميــة وقــد ال يســتخدمون نفــس املفــردات التقنيــة. غالًبــا ال تكــون األنشــطة اإلنســانية للشــتات مرئيــة أو 

مفهومــة علــى أنهــا اســتجابات إنســانية مــن قبــل الشــركاء املؤسســين يف اجملــال اإلنســاين. 

احلاجــة للحــوار والتنســيق: التنســيق وقنــوات التنســيق بــن الشــتات واجلهــات الفاعلــة اإلنســانية املؤسســية األخــرى غــري . ١٤
متوفــرة. حتــى عندمــا تكــون عالقــات الشــتات مــع البلــدان األصليــة متوتــرة )كمــا يف حالــة لبنــان أو الســودان( أو معاديــة )كمــا يف 
حالــة نيكاراغــوا(، ال يــزال الشــتات منفتحــن علــى حتســن التنســيق العملياتــي يف االســتجابة اإلنســانية. ومــع ذلــك، فــإن التنســيق 

بــن جمموعــات الشــتات واحلكومــات يف البلــدان األصليــة ليــس شــرطً مســبقً لالســتجابة ألزمــة الشــتات.

 �الدعم املا
(ا�ك� شيوًعا)

ا
مدادات 
ا
غاثية 
والطبية

مشاركة 
املعلومات

احلمالت 
واملناصرة

حشد 
املتطوعني 

واخل�ات

االنتعاش 
بعد ا�زمات
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عــدم الوصــول أو عــدم وجــود فــرص للشــراكة مــع املنظمــات الدوليــة: ال ميتلك الشــتات دائًما املــوارد املاليــة الالزمة للمشــاركة . ١٥
يف االجتماعــات الرئيســية والوصــول إىل اجلهــات املعنيــة الرئيســية املشــاركة يف تنســيق االســتجابة اإلنســانية، وغالًبــا مــا ينظــر 

الشــتات إىل هــذه االجتماعــات علــى أنهــا مــكان مغلــق. 

إنســانية الشــتات ليســت حــاًل فورًيــا لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية املتزايــدة: ميكــن أن يشــكل الشــتات جــزًءا مهًمــا ومؤثــًرا يف . ١٦
ــات  ــاين إىل توقع ــال اإلنس ــركاء يف اجمل ــات والش ــاج احلكوم ــحريً. حتت ــريعً س ــاًل س ــاره ح ــي اعتب ــن ال ينبغ ــانية ولك ــالت اإلنس التدخ

ــة ملــا ميكــن حتقيقــه، وهــذا ســيتطلب اســتثمارات كبــرية يف الوقــت واملــوارد.  واقعي

التوصيات 

تقــدم هــذه الدراســة التوصيــات التاليــة موجهــة إىل احلكومــات والــوكاالت اإلنســانية واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة واملســتجيبن يف 
الشــتات لتحســن تأثــري املســاعدة اإلنســانية للشــتات وتعزيزهــا:

إشراك الشتات 
ع� املبادرات 

التنموية 
وا�نسانية

إيجاد آليات 
تنسيق إنسانية 

مرنة

تسهيل عمل 
الشتات والتنسيق 

داخل الشتات

رفع املهارات 
للجهات الفاعلة 

ا�نسانية "التقليدية" 
والشتات

التواصل
املستمر
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١. إشراك الشتات عر املبادرات التنموية واإلنسانية

األولوية )قصرية أو مسؤولية التوصية
متوسطة أو طويلة 

املدى(

ــل  ● ــمل تدخ ــث يش ــانية، حي ــة اإلنس ــن التنمي ــة ب ــة العالق ــى أهمي ــرف عل التع
ــوارئ.  ــاالت الط ــة حل ــتجابة التنموي ــف االس ــل طي ــع مراح ــتات جمي الش

احلكومات 

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

قصرية األجل

ــن  ● ــيق ب ــرية يف التنس ــوات الكب ــة الفج ــوار ملعاجل ــيق واحل ــات التنس ــاد آلي إيج
الشــتات واجلهــات الفاعلــة اإلنســانية »التقليديــة«. ومــع ذلك، ينبغي الســعي 
ــة املشــاركة  ــع اجلهــات الفاعل لتحقيــق تنســيق أكــرب حيثمــا أمكــن بــن جمي
يف جميــع ســياقات الطــوارئ يف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه اجلهــات الفاعلــة 

اإلنســانية لضغــوط متزايــدة لالســتجابة لوبــاء كوفيــد-19 العاملــي. 

ــر  ــو عنص ــي ه ــاع التطوع ــث أن القط ــع حي ــى اجملتم ــا عل ــذا أيًض ــق ه وينطب
رئيســي يف دعــم اجلهــود احلكوميــة إلدارة تفشــي املــرض. مــن املرجــح أن 
ــة  ــاء القــدرة علــى الصمــود مــن ناحي تشــمل االحتياجــات كاًل مــن التأهــب وبن
ــاء مــن ناحيــة أخــرى. وإعــادة البنــاء االجتماعــي واالقتصــادي بعــد تفشــي الوب

احلكومات 

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

املستجييون من 
الشتات

قصرية األجل

تطويــر سياســات وبرامــج الشــتات املناســبة للغــرض: هنــاك إمكانيــة جلنــي  ●
ثمــار هائلــة مــن مشــاركة الشــتات لكــن الطمــوح واملشــاركة يتطلبــان الكثــري 

مــن التفكــري والعمــل لتحقيــق هــذه اإلمكانــات. 

يجــب اســتكمال أنشــطة الشــتات »التقليديــة« مثــل املؤمتــرات ومتويــل 
ــة  ــي جملموع ــع التدريج ــالل التوس ــن خ ــوع م ــرص التط ــرية وف ــح الصغ املن
والقــدرات  االحتياجــات  لتلبيــة  املتاحــة  الشــتات  مشــاركة  وبرامــج  أطــر 

اإلنســانية. االســتجابة  يف  الشــتات  ملنظمــات  املتنوعــة  والتطلعــات 

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

تعديــل التشــريع لتمكــن املســؤولن مــن التعامــل مــع املســتجيبن يف  ●
الشــتات بشــأن القضايــا اإلنســانية يف احلــاالت احملــددة التــي ال يســمح 

فيهــا التشــريع بذلــك )مثــل نيكاراغــوا(.

على املدى املتوسطاحلكومات

تضمــن األنشــطة يف رؤيــة احلكومــة وأولوياتهــا وإنشــاء آليــات حكوميــة  ●
مشــرتكة واضحــة وشــفافة لتســهيل املســاهمات االجتماعيــة والبشــرية 
واملاليــة للشــتات. هنــاك حاجــة إىل سياســات وبرامــج للمســاعدة يف حتقيــق 
هــذه الطموحــات. يجــب أن تتضمــن سياســات احلكومــات يف الشــتات عنصــر 
العمــل اإلنســاين ممــا يســاعد علــى تســهيل االســتجابة اإلنســانية للشــتات. 
حالًيــا تتجــه سياســات الشــتات يف املقــام األول نحــو حتقيــق تدخــالت إمنائيــة 
متاســك  يف  نقــص  وجــود  يعكــس  وهــذا  األجــل،  طويلــة  إىل  متوســطة 

ــة. ــانية واإلمنائي ــرتاتيجيات اإلنس ــن االس ــل ب ــات والتكام السياس

على املدى املتوسطاحلكومات
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للحــدود يف الشــتات وكيــف  ● العابــر  التعــرف علــى رأس املــال السياســي 
يتــم نشــر ذلــك مــن أجــل اإلصــالح السياســي وبنــاء الســالم وإعــادة اإلعمــار. 

بعبــارات أخــرى، ال داعــي ألن ُينظــر إىل الشــتات علــى أنهــم تهديــد. 

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

٢. إيجاد آليات تنسيق إنسانية مرنة

األولوية )قصرية أو مسؤولية التوصية
متوسطة أو طويلة 

املدى(

متكــن منســقي الشــتات علــى مســتوى اجملموعــات: يحتــاج املســتجيبون  ●
مــع  الطــوارئ  حــاالت  يف  التنســيق  آليــات  يف  املشــاركة  إىل  الشــتات  يف 
الشــتات واحلكومــات والــوكاالت اإلنســانية العاملــة مــع نظــام اجملموعــات 
ــار  ــوكاالت يف االعتب ــع لــألمم املتحــدة. ومــع ذلــك، يجــب أن تأخــذ هــذه ال التاب
احلاجــة إىل املرونــة حيــث أن الشــتات ال يشــاركون دائًمــا بطريقــة منظمــة. 

ميكــن االســتفادة مــن قــدرة الشــتات علــى العمــل كقنــوات لتســهيل تبــادل 
 )ReliefWeb( املعلومــات حــول أزمــة معينــة مــن خــالل موقــع ريليــف ويــب

املثــال،  ســبيل  علــى 

مشــاركتها  وميكــن  انتظاًمــا  وأكــر  مبســطة  املعلومــات  تكــون  أن  يجــب 
املماثلــة.  والتطبيقــات  واتســاب  برنامــج  عــرب  بســهولة 

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

املستجييون من 
الشتات

قصرية األجل

جتنــب إيجــاد حواجــز إضافيــة أمــام األنشــطة اإلنســانية للشــتات. عندمــا تكــون  ●
احلكومــات غــري قــادرة أو غــري راغبــة يف إشــراك أو دعــم العاملــن يف اجملــال 
اإلنســاين يف الشــتات، فــال يجــب أن تنشــئ هــذه احلكومــات حواجــز إضافيــة 
لهــذه األنشــطة عــن طريــق مصــادرة مــواد اإلغاثــة أو اإلمــدادات الطبيــة التــي 
ــا  ــً م ــً، غالب ــال. تقليدي ــبيل املث ــى س ــتات عل ــتجيبون يف الش ــلها املس يرس
يواجــه الشــتات عقبــات كبــرية يف إرســال األمــوال واإلمــدادات إىل البلــدان التــي 

متــر بأزمــة.  

تنفيــذ تدابــري الطــوارئ لتســهيل املســاعدة من الشــتات. على ســبيل املثال،  ●
ميكــن تعليــق الرســوم اجلمركيــة مؤقتــً أو إزالــة القيــود علــى إرســال أو ســحب 
العملــة. توســيع اخملططــات واآلليــات املوجــودة لدعــم تعبئــة مــوارد الشــتات 
يف أوقــات األزمــات، مثــل جمــع األمــوال وحتويلهــا مــن منظمــات الشــتات عــرب 

البعثــات والســفارات إىل الــوكاالت التــي تســتجيب للمناطــق املتأثــرة باألزمات.

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

علــى املــدى القصــري 
املتوســط  /

ــة مــوارد الشــتات يف أوقــات  ــات املوجــودة لدعــم تعبئ توســيع اخملططــات واآللي
البعثــات  عــرب  الشــتات  منظمــات  مــن  وحتويلهــا  األمــوال  جمــع  مثــل  األزمــات، 

والســفارات إىل الــوكاالت التــي تســتجيب للمناطــق املتأثــرة باألزمــات.

على املدى القصرياحلكومة
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ــن  ● ــتات م ــاين يف الش ــال اإلنس ــن يف اجمل ــتي للعامل ــم اللوجس ــدمي الدع تق
ــررة ــق املتض ــة إىل املناط ــة والطبي ــدادات اإلغاثي ــل اإلم ــث نق حي

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

ــتجابة  ● ــل االس ــن أج ــتات م ــع الش ــراكة م ــتات: الش ــال للش ــاط اتص ــاء نق إنش
اإلنســانية هــي عمليــة متعــددة األبعــاد تشــمل بلــد املنشــأ وبلــد االســتيطان 

واجلهــات الفاعلــة اإلنســانية. 

وهــذا يتطلــب بنــاء شــراكات ذات مغــزى بــن منظمــات الشــتات واملنظمــات 
إىل  السياســات  صانعــو  يحتــاج  حيــث  واحلكومــات،  الدوليــة  احلكوميــة  غــري 

تنســيق مســتدام. 

فيمــا يتعلــق باملنظمــات غــري احلكوميــة، مــن شــأن نقطــة االتصــال اخلاصــة 
ــن  ــكار ومتك ــا لالبت ــح فرًص ــي أن تفت ــر الرئيس ــتوى املق ــى مس ــتات عل بالش
اجملتمعــات  مــع  أكــرب  مبشــاركة  وتســمح  الشــتات  مــع  الوثيــق  التفاعــل 
املتضــررة، كمــا ميكــن جلهــات االتصــال اخلاصــة بالشــتات يف بلــدان املنشــأ 
ــاء  ــاء الشــراكة. ميكــن أن يســاعد بن واالســتيطان أن تســاعد يف تســهيل بن
ــر  ــتات يف تطوي ــتجيبن يف الش ــع املس ــرتاتيجية م ــغيلية واس ــراكات تش ش

ــل. ــة أفض ــات بطريق ــرتكة لألزم ــتجابات مش اس

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

املستجييون من 
الشتات

على املدى القصري / 
املتوسط

الصلــة  ● ذات  املهــارات  لديهــم  الشــتات  خلــرباء  وطنيــة  جممعــات  تطويــر 
ــي  ــرف الصح ــاه والص ــة واملي ــب والهندس ــل الط ــانية )مث ــتجابة اإلنس باالس

وإعــادة اإلعمــار ومــا إىل ذلــك( التــي ميكــن حشــدها يف أوقــات األزمــات. 

احلكومات

املستجييون من 
الشتات

على املدى املتوسط

٣. تسهيل عمل الشتات والتنسيق داخل الشتات

األولوية )قصرية أو مسؤولية التوصية
متوسطة أو طويلة 

املدى(

التعلــم مــن الشــتات والتنســيق معهــم: مــن الضــروري أن نفهــم أهميــة  ●
التعلــم والتنســيق داخــل الشــتات حيــث حتــرص العديــد مــن اجملموعــات علــى 
ــم  ــز التعل ــم لتعزي ــة إىل الدع ــاك حاج ــايل هن ــض، وبالت ــا البع ــن بعضه ــم م التعل

مــن األقــران. 

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

املستجييون من 
الشتات

على املدى القصري / 
املتوسط
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ــر خطــط التوظيــف والتطــوع لتمكــن الشــتات مــن تســخري مهاراتهــم  ● تطوي
ــة. ــوى العامل ــع الق ــانية وتنوي ــتجابة اإلنس ــن االس ــم لتحس ــم وخرباته ومعارفه

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

معاجلــة عالقــات القــوة غــري املتكافئــة والتفاوتــات الهيكليــة بــن الشــتات  ●
والشــركاء اإلنســانين »التقليديــن«. دفعــت احتجاجــات حيــاة الســود مهمــة 
)The Black Lives Matter( يف عــام 2020 إىل إجــراء مناقشــات عاجلــة حــول 
املوروثــات التاريخيــة للعنصريــة واالســتعمار التــي تؤثــر علــى القضايــا احلاليــة 

التــي تواجــه قطــاع املســاعدات واحلاجــة إىل معاجلتهــا.   

ذلــك  لتحقيــق  كطريقــة  التوطــن  أجنــدة  دفــع  عمليــة  تعمــل  أن  ميكــن 
لكونهــا تســتلزم إعــادة تشــكيل العالقــات بــن الــوكاالت اإلنســانية الشــمالية 
ــذ  ــل بتنفي ــتات بالفع ــوم الش ــة. يق ــرة األرضي ــوب الك ــدين يف جن ــع امل واجملتم
ذلــك مــن خــالل عملهــم مــع اجملتمــع املــدين احمللــي واجملتمعــات احملليــة 
يف البلــدان مــن خــالل تبــادل املهــارات واملناصــرة والتمويــل املباشــر حتى لو 
ــً.  ــاين بطيئ ــال اإلنس ــين يف اجمل ــركاء املؤسس ــرزه الش ــذي يح ــدم ال كان التق

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

ال  ● والشــتات:  احملليــة  املنظمــات  إىل  األمــوال  توجيــه  االعتبــار  بعــن  األخــذ 
يــزال التمويــل ميثــل نقطــة ضعــف بالنســبة ملنظمــات الشــتات. ومــع ذلــك 
علــى الرغــم مــن املــوارد احملــدودة، تقــدم هــذه املنظمــات األنشــطة التــي 
غالًبــا مــا يكــون لهــا تأثــري كبــري حتــى بوجــود ميزانيــة ضئيلــة. لقــد ســببت 
جائحــة كوفيــد-19 املزيــد مــن الضغــط، حيــث أدت قواعــد التباعــد االجتماعــي 
املطبقــة علــى نطــاق واســع إىل زيــادة املســافة املاديــة بــن العمــالء / 
املســتفيدين ومقدمــي املســاعدات الدوليــة يف الوقــت الــذي يوجــد فيــه 
عــدد قليــل فقــط مــن املنظمــات الصغــرية املســتعدة لتكــون أكــر مرونــة 
وأكــر اســتجابة الحتياجــات اجملتمعــات احملليــة. كمــا يســاعد توجيــه األمــوال 
وكذلــك  الشــتات  يف  اإلنســاين  اجملــال  يف  العاملــن  إىل  األخــرى  واملــوارد 
مــع  نطــاق عملهــم  توســيع  املــدين احملليــة علــى  جمموعــات اجملتمــع 

اجملتمعــات احملليــة وتعزيــز تأثريهــم احمللــي.

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

٤. رفع املهارات للجهات الفاعلة اإلنسانية »التقليدية« والشتات

األولوية )قصرية أو مسؤولية التوصية
متوسطة أو طويلة 

املدى(

هنــاك حاجــة إىل تنميــة القــدرات للحكومــات واملنظمــات اإلنســانية يف جمــال  ●
العمــل اإلنســاين للشــتات باإلضافــة إىل تنميــة القــدرات التــي تهــدف إىل تعزيــز 
التعــاون اإلمنائــي للشــتات )هيــاكل مشــاركة احلكومــة يف الشــتات غــري 
ــأة بشــكل عــام لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ(. وهــذا مــن شــأنه متكــن  مهي
مبــادئ »عــدم اإلضــرار« بشــكل أفضــل، حيــث ســتفهم احلكومــة والــوكاالت 

ــل.  ــكل أفض ــتات بش ــانية للش ــادرات اإلنس ــات املب ــانية ديناميكي اإلنس

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

األجل املتوسط/ 
الطويل
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٥. التواصل املستمر

األولوية )قصرية أو مسؤولية التوصية
متوسطة أو طويلة 

املدى(

الشــفافية والثقــة يف الشــراكات: هنــاك حاجــة لوضــع مذكــرات تفاهــم بــن  ●
لتشــجيع  اجملموعــات(  قــادة  )أو  الدوليــة  واملنظمــات  الشــتات  شــبكات 

احلــوار املنتظــم.

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

املستجييون من 
الشتات

األجل القصري/ 
املتوسط 

مــن  ● أجلهــم:  ومــن  للشــتات  مســتهدف  وحمتــوى  اتصــال  قنــوات  إنشــاء 
الضــروري أيًضــا للــوكاالت اإلنســانية واحلكومــات اســتخدام قنــوات اتصــاالت 
ــات  ــول االحتياج ــبة ح ــتهدفة ومناس ــائل مس ــري رس ــالل توف ــن خ ــتات م الش
اإلنســانية والطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا تنســيق جهــود العاملــن يف 
املواقــع  حتديــث  يجــب  األخــرى.  والــوكاالت  الشــتات  يف  اإلنســاين  اجملــال 
اإللكرتونيــة احلكوميــة بانتظــام وتضمــن احملتــوى باللغــات ذات الصلــة يف 
بلــدان االســتيطان لتســهيل التعامــل مــع اجليــل الثــاين واألجيــال الالحقــة.

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

على املدى املتوسط

تطويــر التواصــل الــذي يســتهدف مــوارد الشــتات وتعبئــة املهــارات اســتجابًة  ●
التربعــات  جمــع  حمــالت  لدعــم  أو  الطــوارئ  حالــة  يف  معينــة  الحتياجــات 

الحتياجــات حمــددة علــى ســبيل املثــال.

املستجييون من 
الشتات

على املدى املتوسط

إنشــاء قنــوات أو آليــات غــري رســمية للتنســيق التشــغيلي مــع املســتجيبن  ●
تكــون فيهــا  التــي  يف الشــتات بشــأن املســاعدة اإلنســانية يف احلــاالت 

االتصــاالت الرســمية مقيــدة )مثــل نيكاراغــوا(.

على املدى املتوسطاحلكومات

املزيــد مــن البحــث: االعــرتاف بــأن الشــتات متنــوع وليــس ثابًتــا. قــد يكــون  ●
ــول  ــكار ح ــن األف ــد م ــر مزي ــة لتطوي ــد فرص ــث توج ــًدا، حي ــويل مفي ــث الط البح
التواصــل مــع  أن يحقــق  ينبغــي  الشــتات. ومــع ذلــك،  اجتاهــات مشــاركة 
الشــتات أكــر مــن جمــرد فهــم للشــتات وتطويــر عملهــم االســرتاتيجي كمــا 

يجــب أن يــؤدي هــذا التواصــل خللــق برامــج تنمويــة وإنســانية مشــرتكة.   

احلكومات

الوكاالت اإلنسانية

املنظمات غري 
احلكومية الدولية

املستجييون من 
الشتات

األجل املتوسط/ 
الطويل
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