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 ھیا بنا نقود 
التنسیق   دراسة حالة عن مشاركة المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة في ھیكل 

 اإلنساني لالستجابة المعنیة بالالجئین السوریین في لبنان 

 إیما كلیف 

 مستشارة مستقلة 

حاالت الطوارئ اإلنسانیة في العالم. واستجابة لذلك،  ال تزال األزمة السوریة التي استمرت عقداً من الزمن إحدى أسوأ  
أنشأ المجتمع الدولي ھیكالً معقداً لتنسیق الشؤون اإلنسانیة یعمل داخل سوریا وعبر البلدان المجاورة. وعلى الرغم  

قیادتھا ومشاركتھا ال تزال م  فإن  حدودة،  من الدور الحاسم الذي تؤدیھ المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والوطنیة، 
وتفتقر إلى الموارد والدعم الكافیین. ویتطلب تحویل النظام تغییرات أساسیة في ھیكل التنسیق اإلنساني الحالي، ویتطلب  

 أن تتنازل الجھات الفاعلة الدولیة عن السلطة والموارد وصنع القرار للنظراء المحلیین والوطنیین. 
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 االختصارات 
3RP  وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات الخطة اإلقلیمیة لالجئین 

DOP  المنظمة المعنیة بذوي اإلعاقة 

EOC  خلیة عملیات الطوارئ 

ERP  خطة االستجابة في حالة الطوارئ 

GoL  حكومة لبنان 

HCT  الفریق القطري اإلنساني 

INGO  منظمة دولیة غیر حكومیة 

LHL  القیادة المحلیة اإلنسانیة 

L/NA  الفاعلة المحلیة والوطنیة الجھة 

L/NNGO المنظمة غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 

LCRP خطة االستجابة ألزمة لبنان 

LGBTQI+  (مجتمع المیم) األشخاص ذوي الھویات الجنسیة المختلفة 

LHDF  منتدى التنمیة اإلنسانیة في لبنان 

LHF   الصندوق اإلنساني اللبناني 

LHIF  المنظمات غیر الحكومیة الدولیة اإلنسانیة في لبنان منتدى 

NGO  المنظمة غیر الحكومیة 

OCHA  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 

RLO  منظمة یقودھا الالجئون 

UN  األمم المتحدة 

األمم   برنامج 
 المتحدة اإلنمائي 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNHCR  المتحدة لشؤون الالجئین مفوضیة األمم 

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین األونروا 

األمم   منسق  مكتب 
الخاص   المتحدة 

 لشؤون لبنان

 مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان 

WLO  منظمة تقودھا نساء 

WRO  منظمة حقوق مرأة 
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 مقدمة  1

السوریة التي استمرت عقداً من الزمن إحدى أسوأ حاالت الطوارئ اإلنسانیة في العالم. منذ اندالع الحرب  ال تزال األزمة  
  13.4، فقد آالف األشخاص أرواحھم وأصیب الكثیرون غیرھم. وفقاً لألمم المتحدة، ھناك  2011األھلیة السوریة في عام  

أدى الصراع إلى نزوح أكثر من ستة مالیین شخص داخل    1مایة. ملیون شخص في سوریا بحاجة إلى المساعدة اإلنسانیة والح
البالد كالجئین، أكثر من خمسة مالیین شخص من  في منطقة    2سوریا، وھروب  السوریین  لالجئین  الھائل  للتدفق  استجابة 

 الشرق األوسط، أنشأ المجتمع الدولي ھیكالً معقداً لتنسیق الشؤون اإلنسانیة یعمل داخل سوریا وعبر البلدان المجاورة.  

المستجیبین عند حدوث    تؤدي الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة دوراً رئیسیاً في العمل اإلنساني، وغالباً ما تكون أول وأفضل 
توفر الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة بالفعل القیادة في االستجابة الموجھة لالجئین في لبنان ولكنھا تفتقر إلى الموارد   3أزمة. 

نسانیة  الجھات الفاعلة اإلاألخیرة قد أكدت على الحاجة إلى القیادة المحلیة، فإن  19-حین أن جائحة كوفیدوالدعم الكافیین. في 
الدولیة بما في ذلك الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة تستمر في تجاھل القدرات الحالیة  

یُشكل  للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة مثل المنظمات غیر الحكومیة والوكاالت الحكومیة، لقیادة وتنفیذ برامج إنسانیة فعالة.  
یجب على الجھات الفاعلة     4جھات الفاعلة المحلیة والوطنیة واجباً أخالقیاً لضمان حقھا في تقریر شؤونھا الذاتیة. دعم قیادة ال

 المحلیة والوطنیة أن توجھ السیاسات والبرامج في الطوارئ والسیاقات التي تعمل فیھا. 

أساسیاً الستئصال العنصریة المنھجیة واالفتراضات  یعتبر نقل السلطة والموارد إلى الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة أمراً  
في   أكبر  قیادة  إلى  والوطنیة  المحلیة  الفاعلة  الجھات  دعت  لطالما  العالمیة.  والعملیات  الھیاكل  ھذه  في  الكامنة  االستعماریة 

الكبرى ومیثاق برنامج أجندا فور ھیومانیتي والصفقة  التزامات مثل  التغییر في تسریع    االستجابات اإلنسانیة. وقد ساھمت 
لكن یتطلب تحویل النظام أیضاً    5الجھود الرامیة إلى ضمان أن تكون االستجابات "محلیة قدر اإلمكان ودولیة حسب االقتضاء". 

تغییرات أساسیة في ھیكل التنسیق اإلنساني الحالي، ویتطلب أن تتنازل الجھات الفاعلة الدولیة عن السلطة والموارد وصنع  
 راء المحلیین والوطنیین.القرار للنظ

 المنھجیة 

تُلخص دراسة الحالة ھذه البحث الذي تم إجراؤه حول مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في ھیكل التنسیق اإلنساني  
شاركة  الدولي لالستجابة المعنیة بالالجئین السوریین في لبنان. ویستكشف البحث الحواجز والعوامل التمكینیة لقیادة وتمثیل وم 

المتاحة   المصادر  المنشورة من  المؤلفات األكادیمیة وغیر  الوطنیة والمحلیة. استعرضت أوكسفام  الحكومیة  المنظمات غیر 
  8وھندسة تنسیق الشؤون اإلنسانیة،   7والقیادة اإلنسانیة المحلیة   6للعامة حول الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك التوطین،

لبنان.   تركز على سیاق  التي  المنشورات  بشكل خاص على  التركیز  باللغة  مع  الوثائق  األول  المقام  االستعراض في  غطى 
 .   2021و    2015اإلنجلیزیة المنشورة بین عامي 

من منظمات غیر حكومیة وطنیة ومحلیة    یعتمد البحث أیضاً على ستة مقابالت شبھ منظمة مع مستجیبین رئیسیین مع ممثلین
. أتاحت أوكسفام إمكانیة االستعانة بمترجم فوري یتحدث  2022وینایر    2021بین دیسمبر  أجرتھا أوكسفام بشكل افتراضي  

والمحلیة   الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  شملت  اإلنجلیزیة.  باللغة  مقابالت  إجراء  المستجیبین  جمیع  اختار  لكن  العربیة 
شاركة اثنتین من المنظمات التي تقودھا النساء ومنظمات حقوق المرأة، ومنظمة واحدة معنیة بذوي اإلعاقة، ومنظمة واحدة  الم

یقودھا الالجئون، ومنتدى واحد للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. اختارت أوكسفام ھذه المنظمات بناًء على عالقتھا  
 أو معرفتھا بھیكل التنسیق اإلنساني في لبنان. الحالیة أو السابقة بأوكسفام و/

 السیاق 

  1.5وتُقدر حكومة لبنان أن عدد الالجئین یشمل    9یستضیف لبنان حالیاً أكبر عدد من الالجئین لكل فرد على مستوى العالم. 
وھناك    10سودان. الجئ من جنسیات أخرى، بمن فیھم الالجئون من العراق وال  15,000ملیون سوري، إلى جانب ما یقرب من  

٪ من ھؤالء الالجئین السوریین یعیشون   90تشیر التقدیرات إلى أن   11الجئ فلسطیني من سوریا في لبنان.   479,000أیضاً 
ال یمكن التقلیل   13وانفجار بیروت.   19-نتیجة لتراجع اجتماعي واقتصادي كارثي إلى جانب آثار جائحة كوفید  12في فقر مدقع،

ث األخیرة ألنھا غیرت كامل مشھد الخدمات المقدمة في لبنان، وقد انتقلت العدید من منظمات المجتمع  من أھمیة ھذه األحدا 
 14المدني اللبنانیة بشكل متزاید من العمل اإلنمائي والدعوة إلى المساعدة اإلنسانیة وتقدیم الخدمات. 
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ا القانون  لبنان على  الحكومیة في  للمنظمات غیر  التنظیمیة  البیئة  لعام  تأسست  قدیمة وھناك عدة قیود    1909لعثماني  وھي 
لقد أدى ذلك إلى توفیر مساحة عمل حرة ومفتوحة نسبیاً للجھات    15حكومیة على إنشاء منظمات غیر حكومیة جدیدة في البالد. 

على  اإلنساني،  المجال  في  الال  16الفاعلة  یقودھا  التي  المنظمات  مثل  الحكومیة  غیر  المنظمات  بعض  أن  من  جئون  الرغم 
إنشاء حسابات   وعند  التسجیل،  الحصول على  أثناء عملیة  سیما  ال  خاصاً،  تمییزاً  تواجھ  المیم  بمجتمع  المعنیة  والمنظمات 

و    5,000وھناك منافسة شرسة حیث تتفاوت تقدیرات عدد منظمات المجتمع المدني في لبنان بین    17مصرفیة لتلقي األموال. 
إلى    18منظمة.   12,000 والراسخة  الكبیرة  المنظمات  من  الحكومیة  غیر  المنظمات  بتنوع  اللبناني  المدني  المجتمع  یتمیز 

الجھات المانحة الغربیة والخلیجیة    19المنظمات المجتمعیة األقل رسمیة.  تشمل الجھات الناشطة في الشؤون اإلنسانیة أیضاً 
 ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات متعددة األطراف وكیانات القطاع الخاص. 

ي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة.  ض المنظمات اليت ي بتار�ــــخ ط��ل من تضمني
ي اللبنايض

ي  ل�ن     20يتمتع المجتمع المديض
�ض

ض مستمرا� �سبب   ي األردن أو سور�ا، ال يزال التمي�ي
ي لبنان أ��� تحررا� مما هو عل�ه �ض

ي للمرأة �ض
ض أن الس�اق االجتما�ي والثقا�ض حني

ي المناصب العل�ا. 
 �ض

�
�مكن أن �جتذب     21أنظمة األ�ة األب��ة والثقافات القبل�ة التار�خ�ة وال تزال المرأة ممثلة تمث�ً� ناقصا

قضا�ا الن�ع االجتما�ي وحقوق اإل�سان العداء، خاصة إذا كانت المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة تدعو    العمل ع�
�عات.  ي لبنان،     22إ� تغي�ي الت�ش

هناك عدد من المنظمات المعن�ة بذوي اإلعاقة الخاصة و منظمات مجتمع الم�م تعمل �ض
وعمل المنا�ة ألنها ال تملك الموارد أو التف��ض للق�ام بتقد�م الخدمات    ع� الرغم من أن العد�د منها يركز ع� الس�اسة 

ة.  ي �قودها الالجئون السور�ون والفلسطينيون     23مبا�ش التي تعمل في لبنان حواجز خاصة وغالباً ما یتم تواجه المنظمات اليت
  24استبعادھا من بنیة التنسیق اإلنساني الدولي. 

 لشؤون اإلنسانیة  لمحة عامة حول ھیكل تنسیق ا 

أدى ضعف الحوكمة والسیاسات غیر الواضحة حول نھج حكومة لبنان الستضافة الالجئین (لیس لبنان من الموقعین على 
في األیام األولى    25وبروتوكولھا المتعلق بوضع الالجئین) إلى زیادة صعوبة سیاق التنسیق.   1951اتفاقیة األمم المتحدة لعام  

یین، نأت حكومة لبنان بنفسھا من خالل " اتباع سیاسة الال سیاسة الكارثیة، مما تسبب باالرتباك وأدى  ألزمة الالجئین السور
لكن بدأت    26إلى نھج غیر منسق"، تاركة وكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئین مسؤولة عن العامین األولین من االستجابة. 

مما أدى إلى إنشاء أول خطة لالستجابة ألزمة لبنان، بالشراكة مع المفوضیة    27بأداء دور أكبر،   2015حكومة لبنان في عام  
الحالیة    2022تدعم خطة االستجابة ألزمة لبنان    28السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

ود وزارة الشؤون االجتماعیة استجابة حكومة  تق  29احتیاجات الالجئین السوریین والمجتمعات المضیفة المستضعفة في لبنان.
 30لبنان لألزمة، وھي مسؤولة عن إدارة الموافقة على المشاریع اإلنسانیة بتمویل دولي. 

  2021تقود خلیة عملیات الطوارئ التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة تنفیذ خطة االستجابة للطوارئ لعام 
تعالج خطة االستجابة للطوارئ آثار انفجار    31ي قطاع األمم المتحدة وقطاع المنظمات غیر الحكومیة. ، بدعم من منسق2022-

وكوفید والالجئین 19-بیروت  والمھاجرین  الضعیفة  المضیفة  المجتمعات  احتیاجات  على  خاص  بشكل  التركیز  مع   ،
عراق واألردن وتركیا) مدرجة في خطة سوریا  لبنان ھو أیضاً أحد خمس دول (جنباً إلى جنب مع مصر وال  32الفلسطینیین.

بإطار زمني متجدد لمدة    2014اإلقلیمیة لالجئین والتعافي التي تقودھا األمم المتحدة، والتي تم إطالقھا ألول مرة في دیسمبر 
طري للعمل  یرأس منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، (على غرار دور منسق الشؤون اإلنسانیة) الفریق الق  33عامین.

 34اإلنساني ویقود التنسیق االستراتیجي مع حكومة لبنان من خالل مكتب رئیس الوزراء. 

 النتائج الرئیسیة 

غیر   المنظمات  ومشاركة  وتمثیل  المتواضعة  القیادة 
 الحكومیة الوطنیة والمحلیة في آلیات التنسیق وصنع القرار 

ومع ذلك ال تزال المؤسسات التي یقع مقرھا في    35لبنان في العقد الماضي، كان ھناك تقدم ملحوظ في أجندة التوطین في  
الشمال العالمي مثل الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة تھیمن على ھیكل التنسیق اإلنساني الدولي. تمثل المنظمات غیر  

٪ من قادة خلیة    6ي (ثالث مقاعد)، و  ٪ من أعضاء الفریق القطري اإلنسان   14الحكومیة الوطنیة والمحلیة غیر الحكومیة  
في حین أن المنظمات غیر الحكومیة    36٪ من الصندوق اإلنساني اللبناني (ثالثة مقاعد).   15عملیات الطوارئ (مقعد واحد)، و  
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متع الوطنیة والمحلیة تشكل أقلیة في الفریق القطري للعمل اإلنساني والمجلس االستشاري للصندوق الصحي المحلي، فإنھا تت 
لیست المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة    37بتمثیل متكافئ مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة على ھذه المنصات. 

 41مضمّنة بصفة قادة لقطاع خطة االستجابة ألزمة لبنان، على الرغم من أن حكومة لبنان تمتلك حصة بارزة من القیادة تبلغ  
 38مقعداً).  12٪ من ھذه األدوار (

تختلف مشاركة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بشكل ملحوظ بین المجموعات/القطاعات، وتعتمد بشكل كبیر على  
الوصول إلى "المساحات اآلمنة" اعتماداً على ما إذا كانت السلطات الحكومیة مشمولة في العضویة، وتاریخ وخبرة المنظمات  

ر المستجیبون في المقابالت مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة عن شعورھم  غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. عب 
األساسیة كان   المجموعات  أو  الرسمیة  العمل غیر  للمشاركة من خالل مجموعات  تركیزاً  إنشاء ساحات أصغر وأكثر  بأن 

ي تقودها  .  استراتیجیة فعالة لتحسین جودة مشاركة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة ل�ن رأت إحدى المنظمات اليت
ي ز�ادة مشاركة المنظمات غ�ي الحكوم�ة المحل�ة  

ض نجحت الجهات الفاعلة الدول�ة �ض ي حني
النساء / منظمات حقوق المرأة أنه �ض

ي المقا 
ح المستجيبون �ض ي أ�دي المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة". اق�ت

بلة أن  غ�ي الوطن�ة، فإن "صنع القرار ل�س �ض
امها بالمبادئ اإل�سان�ة.    ض  هذا يرجع إ� المخاوف المستمرة �شأن قدرة المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة وال�ت

، ال يزال هنالك   ض ض السور�ني ي نها�ة المطاف عن توج�ه استجابة البالد ألزمة الالجئني
ض أن حكومة لبنان �ي المسؤولة �ض ي حني

�ض
ي  دور قوي تؤد�ه وكاالت األم

ض و�رنامج األمم المتحدة اإلنمايئ ي ذلك مفوض�ة األمم المتحدة لشؤون الالجئني
م المتحدة بما �ض

ومكتب تنسيق الشؤون اإل�سان�ة واألونروا. وع� هذا النحو، أبلغت العد�د من المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة  
ي تنسيق الشؤون اإل�

سان�ة، ع� الرغم من وجود بعض المشاركة من خالل  عن مشاركة محدودة مع السلطات الحكوم�ة �ض
ي تقودها النساء   مجموعات العمل القطاع�ة، وع� المستوى المح�ي أو ع� مستوى البلد�ات. وقالت إحدى المنظمات اليت

ب�دارة هذا   /  الحكوم�ة  المنظمات غ�ي  إن "الحكومة ل�ست هنا لالستجابة اإل�سان�ة، ح�ث تقوم  المرأة    منظمات حقوق 
ي المؤسسات الحكوم�ة �سبب تار�ــــخ ط��ل من عدم االستقرار  

األمر". �عكس هذا التعليق انعدام الثقة ع� نطاق أوسع �ض
ي  

ة اللبنان�ة والتعامل مع التحقيق �ض ي ضوء انه�ار الل�ي
ي والفساد، و�ي أمور تدعو للقلق تفاقمت �ض

الس�ا�ي واالختالل الوظ��ض
وت.    انفجار ب�ي

غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة على أن ھناك فائدة في التعامل مع آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة، وال    اتفقت بعض المنظمات
المشاركة في ھذه   الفوائد من  القطاعیة وعملیات تخطیط االستجابة اإلنسانیة. وذُكرت مجموعة من  العمل  سیما مجموعات 

حدیات وضع البرامج، والتنسیق بشأن األنشطة المشتركة، والشراكة  الھیاكل، بما في ذلك فرصة تبادل المعلومات، والتصدي لت 
في مبادرات المناصرة وإذكاء الوعي. كما أشارت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة إلى فوائد تمتعھا بالقدرة على 

الخبرات والتعلم بشأن القضایا   التأثیر على السیاسات والتخطیط على المستویین المحلي والوطني، وتبادل التحدیثات، وتبادل
 الجذریة أو الفنیة مع الجھات الفاعلة الدولیة.  

لكن كانت ھناك أیضاً مجموعة من الحواجز والتحدیات التي تواجھھا المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة والتي حدت  
التنسیق   تسببت ھیاكل  الفعالة وتمثیلھا ومشاركتھا. حیث  قیادتھا  لبنان وخطة  من  االستجابة ألزمة  لنظامي خطة  المزدوجة 

االستجابة للطوارئ بتعقید المسائل المتصلة بنظام تنسیق الشؤون اإلنسانیة وتكالیف المعامالت المتعلقة بالمشاركة. ووصف  
وجد أحد    39لمؤقتة". أحد تقاریر المنظمات غیر الحكومیة األخیرة النظام بأنھ "مزیج من آلیات التنسیق المختلفة المرتجلة وا

المستجیبین أنھ من الصعب "تبسیط واقع" الخطط المختلفة وھیاكل التنسیق وآلیات اإلبالغ، ال سیما بالنظر إلى أن أجزاء من  
خطة االستجابة ألزمة لبنان وخطة االستجابة للطوارئ متشابھة للغایة. وقد حد ذلك من مشاركة المنظمات غیر الحكومیة  

 ة في ھذه العملیات.  الوطنیة والمحلی 

العدید من    40في حین أن قدرات الموظفین الفردیة في المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة عالیة بشكل عام، فقد الحظت 
المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، بما في المنظمات التي تقودھا النساء ومنظمات حقوق المرأة، أن وجود موظفین  

اجتماعات المجموعات/القطاعات األسبوعیة والشھریة وأحیاناً غیر المخطط لھا یمثل تحدیاً، ال سیما بالنظر    متاحین لحضور 
. غالباً ما كانت طلبات وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة  19-إلى المطالب اإلضافیة لالستجابة لجائحة كوفید
الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  تُلزم  السیاسات    الدولیة  تطویر  في  والمساھمة  الوثائق  بمراجعة  الحكومیة  غیر  والمحلیة 

والخطط اإلنسانیة تستغرق وقتاً طویالً وتصحبھا مواعید نھائیة قصیرة. أوضحت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات  
فسھا، لیس لدیھا قدرة لتخصیص موظفین  حقوق المرأة أن معظم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، بما في ذلك ھي ن 

 مكّرسین للمشاركة في اجتماعات تنسیق الشؤون اإلنسانیة.   

ُعقدت اجتماعات تنسیق الشؤون اإلنسانیة في الغالب باللغة اإلنجلیزیة بدالً من العربیة أو الفرنسیة. قالت إحدى المنظمات التي  
غم من أن ھذا كان في البدایة تحدیاً للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة إنھ على الر

ي تقودها  إال أنھا تعلمت التكیف و "  لم �عد خ�ار عقد االجتماعات باللغة الع���ة ق�د المناقشة". مضت إحدى المنظمات اليت
ي االجتماع تق

ە عادًة من  النساء / منظمات حقوق المرأة لتوضح أنه إذا طلب المشاركون �ض جمة، فسيتم توف�ي د�م دعم ال�ت
قبل رئ�س المجموعة مثل وكالة تابعة لألمم المتحدة أو منظمة دول�ة غ�ي حكوم�ة. ل�ن توقفت المنظمات غ�ي الحكوم�ة  
  الوطن�ة والمحل�ة مجتمعة عن الطلب ألنها شعرت أن الجهات الفاعلة الدول�ة ال �ستج�ب لطلباتها أو أنها غ�ي قادرة ع� 

جائحة كوف�د بعد  الموارد.  نقص  �سبب  نظرا�  19-تلبيتها،  مشكلة  نت  اإلن�ت ع�ب  االجتماعات  إ�  الوصول  إمكان�ة  ظلت   ،
نت وال�ه��اء.  ي اإلن�ت

 لالضطرابات المنتظمة �ض
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ھ لم یتم  كانت بعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أكثر انتقاداً آللیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ألنھا شعرت أن 
اتخاذ سوى عدة قرارات قلیلة، ولم تكن المجموعات فعالة كما ھو متوقع، وكان ھناك تصور بأن المناقشات واالجتماعات  
قائلة:   المرأة  / منظمات حقوق  النساء  تقودھا  التي  المنظمات  إلى إجراءات ملموسة محدودة. أوضحت إحدى  المتعددة أدت 

قدم التوصیات، ولكن ال توجد إجراءات لتحقیق التغییر". وقالت أخرى یقودھا الالجئون:  "نشعر أننا نتحدث ونشخص المشاكل ون 
"ال نتمتع بترف توظیف أشخاص للحضور ومعظم ھذه االجتماعات مضیعة للوقت. ال نرى في الحقیقة كیف یمكننا تقدیم الفائدة  

الفاعلة الدولیة صعوبة في الحفاظ على االنخراط مع    أو كیف یمكننا االستفادة ألن أصواتنا ال تُسمع." وبدورھا تجد الجھات 
 العدید من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي تتمتع بمجموعة متنوعة من الخبرات ووجھات النظر. 

ن االلتزام القوي  حدد البحث عدداً من أمثلة الممارسات الجیدة والعوامل التمكینیة لزیادة القیادة اإلنسانیة المحلیة في لبنان. وكا
التنمیة  ومنتدى  المانحة،  اإلنسانیة، والجھات  الشؤون  تنسیق  لبنان، ومكتب  لشؤون  الخاص  المتحدة  األمم  من مكتب منسق 

، أنشأت فرقة  2021اإلنسانیة في لبنان، ومنتدى لبنان اإلنساني واإلنمائي، محوریاً للنھوض بجدول أعمال التوطین. في عام  
نیة بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي مقعدین إضافیین للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  العمل الوطنیة المع

األساسیة. وقد زود   المجموعة  في  بالتم��ل لضمان  والمحلیة  لبنان  ي 
التنم�ة اإل�سان�ة �ض ي منتدى 

اللبنايض ي 
الصندوق اإل�سايض

ي االستجابة اإل�سان�ة. وتركز الجهات المانحة  المشاركة الق��ة والتمث�ل القوي للمنظمات غ�ي ال
حكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة �ض

ي آل�ات تنسيق الشؤون اإل�سان�ة كجزء من تقد�م العروض، وقد اضطلع  
كاء �ض اك ال�ش ي ع� إ�ش

ي اللبنايض
والصندوق اإل�سايض

والمنظم المانحة  الجهات  مع  التواصل  ذلك  ي 
�ض بما  الدعوة  مبادرات  من  بمجموعة  الوطن�ة  الصندوق  الحكوم�ة  غ�ي  ات 

 والمحل�ة.   

نقص الجودة والتمویل المستدام للمنظمات غیر الحكومیة 
 الوطنیة والمحلیة

تمویل  استمر  السوریین،  الالجئین  ألزمة  المتاحة  والموارد  اإلنسانیة  االحتیاجات  بین  الفجوة  اتساع  تزاید  من  الرغم  على 
متلقین للمساعدات    10، كان لبنان من بین أكبر  2020-2019خیرة. في الفترة ما بین  االستجابة الشاملة في النمو في السنوات األ

٪ عن العام السابق    38ملیار دوالر، بزیادة    1.559، ارتفع التمویل اإلنساني للبنان إلى  2020في عام    41اإلنسانیة الدولیة. 
  42استجابة النفجار بیروت.   2020تم إطالقھ في أغسطس    والتي یمكن أن تعزى جزئیاً إلى نداء عاجل جدید بقیادة األمم المتحدة

ملیار دوالر لدعم    2.75و   43ملیون دوالر في إطار خطة االستجابة للطوارئ،  168، نادت األمم المتحدة لتقدیم  2021في عام  
تجابة لألزمة في  الالجئین والمجتمعات المضیفة في إطار الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات اس

  44سوریا. 

ال تزال المنظمات غیر الحكومیة الدولیة تھیمن على مشھد التمویل اإلنساني في لبنان، وتتلقى معظم المنظمات غیر الحكومیة  
ومیة  الوطنیة والمحلیة تمویالً مباشراً محدوداً للغایة. في حین لم تكن البیانات المصنفة للبنان متاحة، تلقت المنظمات غیر الحك

ملیون    31.1٪ فقط (   2الوطنیة والمحلیة العاملة في البلدان الخمس التي تغطیھا خطة االستجابة والقدرة على التحمل في سوریا  
ملیون دوالر)    198.1٪ (  17ملیون دوالر) لوكاالت األمم المتحدة و    970.5٪ (   81دوالر) من التمویل، مقارنة بنسبة  

ملیون دوالر) من التمویل    1.9٪ فقط (   1، ذھبت نسبة  2020في النداء العاجل للبنان لعام    45. للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة
الوطنیة والمحلیة،  الحكومیة  المنظمات غیر  لعام    46إلى  للطوارئ  نسبة  2021وبموجب خطة االستجابة  فقط    3، ذھبت   ٪

وال یزال الصندوق اإلنساني اللبناني أحد   47لمحلیة. ملیون دوالر) من التمویل إلى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة وا 3.07(
إلى المنظمات غیر الحكومیة    2021٪ من األموال في عام   18مصادر التمویل التي من األسھل الوصول إلیھا، حیث ذھبت  

   49، قدم الصندوق اإلنساني اللبناني نوافذ تمویل مخصصة لدعم أھداف التوطین. 2020في عام  48الوطنیة والمحلیة. 

یُمثل االفتقار إلى التمویل المستدام ومتعدد السنوات للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة عقبة أساسیة أمام زیادة توطین  
وھذه الحواجز حادة بوجھ خاص بالنسبة للمنظمات األصغر حجماً، والمنظمات التي تقودھا   50االستجابة اإلنسانیة في لبنان. 

المرأة. في عام   اللبناني  2021النساء، ومنظمات حقوق  فقط. ویعني    9.5، كان متوسط مدة منح الصندوق اإلنساني  شھر 
الح المنظمات غیر  المخصصة قصیرة األمد ھذا أن  التمویل  الحكومیة،  االعتماد على دورات  الوطنیة والمحلیة غیر  كومیة 

وبیَّنت إحدى المنظمات    51وخاصة المنظمات التي تقودھا النساء ومنظمات حقوق المرأة، ھي دائماً في "وضع المحاولة النجاة". 
التي تشاطرھا   المانحة  الجھات  إقامة عالقات فاعلة طویلة األمد مع  المرأة أن  النساء ومنظمات حقوق  تقودھا  مھمتھا التي 

 وأولویاتھا أمر حاسم في الحفاظ على تدفق ثابت للموارد لدعم برامج تقدیم الخدمات.  

یتمثل أحد العوائق الرئیسیة لزیادة الوصول إلى التمویل المباشر للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في أن الجھات  
أو یتعین علیھم االلتزام بالسیاسات    52دارة العدید من المنح الصغیرة،  المانحة غالباً ما تفتقر إلى الموظفین أو الموارد المالیة إل

تقید قدرتھا على تمویل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة مباشرة. بدالً من ذلك، تعتمد الجھات المانحة على   التي 
ت  مویل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  الوسطاء مثل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة للتوسط في 

في مقابالت المستجیبین الرئیسیین، أوضحت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن بعض آلیات التمویل    53والمحلیة. 
ن  ذات أھداف التوطین الصریحة ال تزال تستبعد المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة سھواً. على سبیل المثال، یمكن أ
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یتسبب شرط أن تقع میزانیات العروض ضمن نسبة مئویة معینة من إجمالي المیزانیة السنویة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  
 والمحلیة باستبعاد المنظمات التي تعتمد على مصادر تمویل محدودة فقط.  

ل اإلنساني، في حین أن البعض اآلخر  تشعر بعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بالثقة في الوصول إلى التموی 
یمكن أن یكون   54أقل درایة بمشھد التمویل القُطري والجھات المانحة الرئیسیة وأولویاتھا وفرص التمویل المختلفة المتاحة. 

بمواعید نھائیة قصیرة تویات  وثابتة، وقد تطلب الجھات المانحة مس  55عرض التمویل وإجراءات التقدیم أمراُ معقداً، وغالباً 
المشروع والمیزانیة.  تفاصیل  واقعیة من  العروض    56غیر  أن عملیات  ووجدت عدة منظمات غیر حكومیة وطنیة ومحلیة 

مفرطة في إلزامھا، مع إجراءات تستدعي التواصل "ذھاباً و إیاباً" بشأن أمور أو تصحیحات بسیطة. وأشارت عدة منظمات  
إلى ارت  التنافس على التمویل اإلنساني، وال سیما على أموال الصندوق  غیر الحكومیة وطنیة أو محلیة أیضاً  فاع مستویات 

 اإلنساني اللبناني، وتوقف بعضھا عن تقدیم الطلبات نتیجة لذلك.  

ظلت عدم تغطیة التكالیف العامة أیضاً مسألة رئیسیة. وأوضحت إحدى المنظمات التي یقودھا الالجئون أنھ في بدایة األزمة،  
ظمات أن تعتمد على مصادر تمویل أخرى مثل المساھمات المقدمة من مجتمعات الشتات لتغطیة التكالیف العامة.  كان یمكن للمن 

ولكن ومع استمرار األزمة ونضوب مصادر التمویل ھذه، وجدت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة صعوبة في إعادة  
ركاء الدولیین. وأوضحت المنظمة التي یقودھا الالجئون أنھا كانت  التفاوض على الشروط التي سبق أن اتفقت علیھا مع الش 

قائلة أنھ "لدینا في كل عام   "معركة خاسرة ومتأخرة للغایة". كما أوضحت العبء المالي الذي یفرضھ ذلك على المنظمة، 
 اجتماع طارئ مع المدیر المالي، ونستطیع الحصول على بعض التمویل بمعجزة".  

نساني اللبناني عدداً من الممارسات اإلیجابیة لدعم زیادة الوصول إلى التمویل للمنظمات غیر الحكومیة  أظھر الصندوق اإل
الوطنیة والمحلیة. وفي إطار استراتیجیة التوطین التي یتبعھا الصندوق، یُشجع مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة المنظمات غیر  

غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. بالتعاون مع منتدى التنمیة اإلنسانیة في    الحكومیة الدولیة على زیادة التعاون مع المنظمات
لبنان، یقوم الصندوق اإلنساني اللبناني بمراجعة تقییمات الشركاء لتلك المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي لم تنجح  

أجل توفیر التوجیھ والدعم المخصص. وأثنت المنظمات  في تلبیة الحد األدنى من متطلبات العنایة الواجبة وتقییم القدرات من  
غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة على الصندوق اإلنساني اللبناني لعدد من الممارسات الجیدة، بما في ذلك توفیر مستویات أكبر  

ام إدارة المنح،  من مرونة المیزانیة حسب موجز مخاطر الشریك، وتیسیر حلقات العمل والعیادات بشأن إعداد العروض ونظ
 وتوافر جھات التنسیق التابعة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة على مدار الساعة لدعم تقدیم العروض. 

الدولیة  الفاعلة  الجھات  بین  منصفة  غیر  شراكات 
 والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة

یة والمحلیة في لبنان أمام الوصول إلى التمویل اإلنساني  نظراً للتحدیات المستمرة التي تواجھھا المنظمات غیر الحكومیة الوطن 
المباشر من الجھات المانحة، فإن النموذج األكثر الھیمنة للشراكة ھو بین وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة  

الوطنیة والمحلیة.  الحكومیة  المبا  57الدولیة والمنظمات غیر  التمویل غیر  االعتماد على  الدوافع  لكن ھذا  أحد  أیضاً  شر ھو 
الرئیسیة التي تغذي الشراكات بین الجھات الفاعلة الدولیة والمحلیة التي تتسم العدید منھا بكونھا غیر منصفة وخاضعة للتحكم  

وھناك مجموعة من العوامل التي تدفع    58الشدید من نوع "الشریك المنفذ" و "ُمقدم / موفر الخدمات" و "التعاقد من الباطن". 
لى ھذا االختالل القوي في توازن القوى، بما في ذلك عدم مرونة التمویل المقدم من الجھات المانحة وآلیات االمتثال، وارتفاع  إ

مستویات التنافس على التمویل، واالتفاقات قصیرة األمد، وتجنب المخاطر، والمواقف القدیمة تجاه المنظمات غیر الحكومیة  
 59الوطنیة والمحلیة. 

ض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن العدید من الجھات الفاعلة الدولیة تسعى جاھدة إلى تحقیق شراكات  شعرت بع
منصفة مع الجھات الفاعلة المحلیة، في حین أوضح مستجیب آخر في مقابلة أن الشراكات في الممارسة العملیة كانت على  

استعماري". واعتبرت بعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  نطاق یتراوح "من منصف، إلى متعال، وصوالً إلى  
الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة أفضل، بینما فضلت منظمات أخرى العمل مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة. وأوضحت  

المتحدة: "نشعر بالتساوي، ونناقش  إحدى المنظمات المعنیة بذوي اإلعاقة أن لدیھا عالقة عمل إیجابیة للغایة مع وكاالت األمم  
التحدیات، ونحاول إیجاد حلول معاً". لكن، أعربت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة عن صعوبات  

 في الشراكة مع وكاالت األمم المتحدة: "ھم األسیاد ... وال یرون ما نحتاجھ".  

الت أیضاً على الفرص المتاحة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة للمشاركة  تؤثر أنواع ترتیبات الشراكة ھذه في المعام
وصفت عدة منظمات غیر حكومیة وطنیة ومحلیة بما في ذلك إحدى    60في تخطیط المشاریع وتصمیمھا واتخاذ القرارات. 

المنظمات المعنیة بذوي اإلعاقة التجارب التي قام بھا شریك من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة بقیادة جمیع جوانب تخطیط  
لتق معدومة  أو  محدودة  والمحلیة رؤیة  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  ومنح  وتصمیمھ،  المانحة.  المشروع  الجھات  اریر 

أوضحت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة أنھ عند التفاوض على تصامیم المشاریع مع شركاء األمم  
المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة: "ال یوجد ضغط مباشر، ولكن العالقة بین الجھة المانحة والمستفید غیر متوازنة 

 بعض األحیان تملي علینا المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ما یجب فعلھ وتتخذ نھجاً متعالیاً".   بالفعل، وفي 
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وھذه    61لدى العدید من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة دورھا الخاص في الحفاظ على الوضع الراھن. 
التغییر، وتقلق من تقاوم  یمكن أن  الكبیرة  نفوذھا ووصولھا، وتتردد في مشاركة الصالحیات واتخاذ    البیروقراطیات  فقدان 

شركاء المنظمات   2017متأثرة بالتزامات القمة العالمیة للعمل اإلنساني، وجھت األمم المتحدة في عام    62القرارات والتمویل. 
المنظمات غیر  الشركاء في  إلى  التسلیم"  إلى تسریع "عملیات  لبنان  الدولیة في  الحكومیة  الوطنیة والمحلیة،    غیر  الحكومیة 

ولكن قاومت بعض المنظمات غیر الحكومیة    63مدفوعة جزئیاً بتشدید القیود الحكومیة على تصاریح عمل الموظفین المغتربین.
للمنظمات غیر   االستیعابیة  القدرة  بشأن  واقعیة وتثیر مخاوف  المقترحة غیر  الزمنیة  األطر  ُمعتبرة  التعلیمات،  الدولیة ھذه 

   64كومیة الوطنیة والمحلیة. الح

سلّطت المؤلفات السابقة الضوء على بعض الدینامیكیات المثیرة لالھتمام بین المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. یتمیز  
األھداف والقدرات  المجتمع المدني اللبناني بمستویات عالیة من المنافسة وانتشار المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة ذات  

وفي بعض الحاالت، وجھت الجھات الفاعلة الدولیة تركیز التمویل والموارد والظھور نحو عدد قلیل من المنظمات    65المختلفة. 
وعلى ھذا النحو، ھناك خطر أن تعمل    66غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة األكبر، غالباً على حساب المنظمات األصغر حجماً. 

المنظمات غ بین  ھذه  الموجودة  لتلك  المماثلة  العادلة  الشراكة غیر  نماذج  تكرار  الوطنیة والمحلیة األكبر على  الحكومیة  یر 
وھناك أیضاً "فجوة متنامیة في القدرات" بین المنظمات    67الجھات الفاعلة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 

أشار أحد المستجیبین إلى أن    68منظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة األصغر. غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة األكبر وال
العدید من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة الممثلة في آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة ھي المنظمات األكبر واألكثر  

 رسوخاً، أو حسب وصفھ: "المنظمات المعتادة". 

میة وطنیة أو محلیة عن أھمیة السعي إلى إقامة شراكات بین الجھات الفاعلة الدولیة والمحلیة  أعربت عدة منظمات غیر حكو
تتجاوز ترتیبات التمویل. وأكدت ھذه المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن التعاون األكثر شمولیة یمكن أن یوفر  

كانة وتبادل الخبرات التكاملیة. سلّطت دراسة حدیثة من لبنان  فرصاً أكبر للتخطیط االستراتیجي والدعوة المشتركة وتعزیز الم
 69الضوء على الحاجة إلى تنسیق أقوى بین المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بشأن قضایا مثل جمع األموال المشتركة. 

كة شاملة من المنظمات غیر  ورأت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة أیضاً أن ھناك حاجة إلى شب 
الحكومیة للجمع بین الشبكات المتعددة للمنظمات غیر الحكومیة العاملة بالفعل في لبنان، وتوفیر التوجیھ االستراتیجي للعملیات  

 الوطنیة للتخطیط اإلنساني.  

المؤسساتیة طویلة  القدرات  تعزیز  المحدود في  االستثمار 
 یة والمحلیةاألمد للمنظمات غیر الحكومیة الوطن 

تمتلك العدید من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في لبنان بالفعل قدرة قویة، ال سیما تلك التي لدیھا خبرة سابقة في  
ولكن ھناك بعض الفجوات بالفعل وحاجة إلى دعم أكثر استھدافاً وطویل األمد لتعزیز قدرة    70العمل خالل الحرب األھلیة. 

المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، ال سیما في مجاالت مثل إدارة المشاریع، والرصد واإلبالغ، وإعداد العروض،  
في بعض الحاالت، كانت ھناك تصورات مفادھا أن الجھات    71والمھارات التكنولوجیة، واإلدارة المالیة، واألنظمة والسیاسات. 

، مّول الصندوق الصحي الدولي  2020الفاعلة الدولیة في وضع أفضل لالستجابة لحاالت الطوارئ سریعة الحدوث. ففي عام  
جابة النفجار بیروت،  المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في المقام األول بدالً من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لالست 

مع تبریر أن المنظمات غیر الحكومیة الدولیة كانت تشكل "شركاء یتمتعون بالقدرة على التعامل مع مبالغ كبیرة [من التمویل]  
  72ووضع البرنامج على الفور". 

لتعزیز قدرات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في ل بنان، مع توجیھ أغلبیة  یُعد التدریب ھو النھج األكثر شیوعاً 
المحتوى وفق احتیاجات وأولویات الجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، أو دفعھ باتجاه أحدث "العبارات اإلنسانیة  

على ھذا النحو، تنظر العدید من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة إلى مبادرات تعزیز القدرات على أنھا    73الشائعة". 
ویمیل التدریب أیضاً إلى كونھ عاّماً وموجھاً نحو نقل المعارف التقنیة، بدالً من    74فرض من أعلى إلى أسفل وباتجاه واحد. تُ 

وعادةً ما یتم تقدیم الدورات التدریبیة بالحضور الشخصي ولیس    75تنمیة المھارات لنشر التعزیز المؤسساتي على نطاق أوسع. 
حد من المشاركة، ویقوم غالبیة مقدمي الخدمات بتقدیم الدورات باللغة اإلنجلیزیة، مما قد یتسبب  عبر اإلنترنت، مما یمكن أن ی 

  76بحرمان الموظفین في المناصب الصغیرة. 

 77غالباً ما تفتقر المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في لبنان إلى الوقت والموارد للمشاركة في مبادرات تعزیز القدرات، 
حیث یمكن أن یؤدي ھذا النقص في    78ن التمویل المحدود للنفقات العامة وتكالیف الدعم ال یزال یمثل تحدیاً رئیسیاً.خاصة وأ

التمویل األساسي إلى تفاقم المسائل المتعلقة باالحتفاظ بالموظفین وتناوبھم، مما یؤدي إلى فقدان المعرفة المؤسساتیة ویتطلب  
غالباً ال تتاح فرص تعزیز القدرات إال لعدد   79مرة ینضم فیھا موظفون جدد إلى المنظمة.  تكرار جھود تعزیز القدرات في كل 

كما كانت ھنالك أدلة محدودة على قیام مقدمو    80قلیل من الموظفین، مما یؤدي إلى تركیز المعارف والمھارات ضمن المنظمة. 
   81م الدعم المستمر لتطبیق ما تعلموه. التدریب بإجراء تمارین متابعة أو تقییمات مع المشاركین، أو تقدی 
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في حین انتقدت بعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة وال سیما المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق  
یل  المرأة، االفتقار إلى التمویل لتعزیز القدرات، رأت إحدى المنظمات المستجیبة أنھ: "في بعض األحیان یكون ھناك فرط تمو

المنظمات غیر   أشارت  ما  كثیراً  المحلیة."  الفاعلة  الجھات  وأولویات  باحتیاجات  أكثر  األمر  یتعلق  القدرات]  [لتعزیز  حتى 
مع   والمقابالت  المؤلفات  من  كل  في  الطلب  على  القائمة  القدرات  تعزیز  نُھج  إلى  الحاجة  إلى  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة 

  80دى التنمیة اإلنسانیة في لبنان كل عام بوضع خرائط القدرات ألعضائھ الذین یبلغ عددھم  یقوم منت   82المستجیبین الرئیسیین.
عضواً من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لتحدید االحتیاجات والفجوات ذات األولویة، والتي یمكن أن تدعم ھذه  

ثاالً على كیفیة دعم جھة مانحة أوروبیة ثنائیة األطراف  العملیة. وعرضت إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة م
طلبھا في حصول التمویل والوصول إلى خبیر فني لمساعدتھا على تطویر رسالتھا ورؤیتھا. نجح الصندوق أیضاً في استخدام  

لتصبح أكثر قدرة على ا  لمنافسة في طرق  أسالیب المرافقة لدعم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة األصغر حجماً 
   83أوجھ تطبیق التمویل. 

 التوصیات المستھدفة 

 یجب على جمیع الجھات الفاعلة: 
٪ على األقل من التمویل اإلنساني مباشرة   25الوفاء بااللتزامات الحالیة للصفقة الكبرى ومیثاق التغییر وضمان مشاركة   •

یشمل ذلك دعم الجھود الرامیة إلى االتفاق على تعریف مشترك  مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، وینبغي أن  
 ومنھجیة مشتركة لحساب تلك النسبة المئویة. 

تكوین مساحات للحوار المنتظم ضمن آلیات التنسیق اإلنساني حول مسائل االستعمار والعنصریة والسلطة واألبویة للتفكیر  •
غیر العادلة بین الجھات الفاعلة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة    في كیفیة استمرار ھذه الدینامیكیات في دفع الشراكات 

 الوطنیة والمحلیة، وتحدید فرص اإلصالح.  

ضمان المشاركة العادلة والھادفة للنساء والرجال من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي تمثل المجتمع المدني  •
قرار وتنسیق االستجابة اإلنسانیة. وینبغي على الجھات الفاعلة الدولیة تعزیز  المحلي والفئات المھمشة في القیادة وصنع ال

دور وقدرات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بما یتماشى مع التزامات الصفقة الكبرى. ومن األھمیة بمكان 
 لیات. توفیر تمویل محدد لدعم مواقف المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في ھذه اآل

دعوة حكومة لبنان ووكاالت األمم المتحدة لعملیات تخطیط خطة استجابة للطوارئ وخطة استجابة في لبنان أكثر شموالً   •
 تُضخم أدوار وآراء ومساھمات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 

نظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة،  تعزیز بیئة تمكینیة أقوى للقیادة اإلنسانیة المحلیة. تخصیص تمویل محدد لدعم الم •
بما في ذلك منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودھا النساء والمنظمات التي یقودھا الالجئون والمنظمات المجتمعیة  

ق  والحركات غیر الرسمیة العاملة في قضایا حقوق اإلنسان، وتقدیم المساعدة المستھدفة لھذه المنظمات للتغلب على العوائ 
 البیروقراطیة المتعلقة بالتسجیل والخدمات المصرفیة.  

مراجعة استخدام اللغة الحالیة، بما في ذلك االختصارات والمصطلحات، في العملیات اإلنسانیة، وااللتزام باإللغاء التدریجي   •
 لمصطلحات مثل "المساعدات" و "المستفیدین" و"البلدان النامیة" و"بناء القدرات" و"المیدان". 

طویر حزمة من المواد التعریفیة واإلعالمیة والتدریبیة لتحسین معرفة وفھم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  ت  •
حول ھیكل التنسیق اإلنساني في لبنان. ینبغي نشر ھذه المواد باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة، وإتاحتھا بصیغ یسھل  

 الوصول إلیھا.  

تدفقات التمویل المباشرة وغیر المباشرة إلى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، بما في ذلك  تحسین اإلبالغ عن   •
 منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودھا النساء، باستخدام نظام التتبع المالي الخاص بمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة. 

 یجب أن تقوم الجھات المانحة بما یلي: 
مستویات   • اتخاذ  توفیر  والمحلیة.  الوطنیة  الحكومیة  للمنظمات غیر  السنوات  ومتعدد  والمرن  المباشر  التمویل  من  أكبر 

خطوات لمعالجة العوائق المحددة التي تواجھھا المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة من خالل مراجعة متطلبات  
 الدعم الفني والتعلیقات أثناء إعداد العروض.  العنایة الواجبة، وإتاحة طلبات العروض باللغة العربیة، وتقدیم

توفیر تمویل مخصص لدعم خدمات الترجمة الفوریة والترجمة التحریریة في آلیات التنسیق اإلنساني بما في ذلك منتدى   •
للصندوق   االستشاري  والمجلس  المجموعات،   / بالقطاعات  المعنیة  العمل  ومجموعات  اإلنسانیة،  الشؤون  في  الشركاء 

 اني اللبناني. اإلنس
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إصالح سیاسات الشراكة والمبادئ التوجیھیة لتشمل متطلبات الجھات الفاعلة الدولیة إلظھار دلیل على الشراكات العادلة   •
 والحقیقیة واالستراتیجیة مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في العروض، وتشارك التكالیف العامة مع الشركاء. 

وكاالت   تقوم  أن  غیر  یجب  والمنظمات  المتحدة  األمم 
 الحكومیة الدولیة بما یلي: 

وضع خطط متعددة السنوات لتعزیز قدرة أعضاء المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في الفریق القطري اإلنساني   •
ن الوطنیین وفي القطاعات / المجموعات/ والمجلس االستشاري للصندوق اإلنساني اللبناني. حیثما أمكن، ترفیع الموظفی 

في وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات غیر الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة إلى مناصب  
 قیادیة في القطاع. 

السعي إلى إقامة شراكات عادلة وحقیقیة واستراتیجیة مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تشمل فرص التخطیط   •
مشروع وصنع القرار، ودعم التكالیف العامة، واالستثمارات في مبادرات تعزیز القدرات التي تحددھا المنظمات  المشترك لل

غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة وترتیب أولویاتھا. یجب على وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة  
ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات التي یقودھا الالجئون والمنظمات  إعطاء األولویة لدعم المنظمات التي تقودھا النساء  

 المجتمعیة والحركات غیر الرسمیة في لبنان.  

دعم ترابط وتعاون أقوى بین منتدیات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة مثل منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة اإلنسانیة   •
 ة الوطنیة مثل الصندوق اإلنساني األردني ومنتدى التنمیة اإلنسانیة في لبنان. في لبنان، ومنتدیات المنظمات غیر الحكومی 

 یجب على الصندوق اإلنساني اللبناني أن یقوم بما یلي: 
شھراً، والتأثیر على تحدیثات المبادئ التوجیھیة    12زیادة متوسط مدة المشروع الخاص بالصندوق اإلنساني اللبناني لمدة  •

 شھراً.   24شھراً إلى  12شترك القُطري لزیادة الحد األقصى لمدة المشروع من العالمیة للصندوق الم 

یجب أن تقوم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 
 بما یلي: 

القیادة اإلنسانیة، ومنتدیات صنع  • الوطنیة والمحلیة في  الحكومیة  المنظمات غیر  تمثیل  إلى مستویات عادلة من  الدعوة 
والتنسیق،   والمجلس  القرار  المجموعات،   / القطاعات  في  العمل  ومجموعات  اإلنساني،  القطري  الفریق  ذلك  في  بما 

االستشاري للصندوق اإلنساني اللبناني. یجب على المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تشجیع التركیز بشكل خاص  
 لنسائیة األردنیة.   على دور منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودھا النساء والقادات ا
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 شكر وتقدیر 

أعدت دراسة الحالة ھذه إیما كلیف، وھي مستشارة مستقلة تعمل مع منظمة أوكسفام. قدم العدید من األشخاص مدخالت في  
بیرین،  باتریك  تشیرنوفا، ومانال وردة، وجان  آنا  التوجھ بشكر خاص لكل من  نود  الحالة ھذه.  النھائیة من دراسة  النسخة 

الحیالني، لما قدموه من توجیھ ودعم ال یقدران بثمن. كما تُعرب المؤلفة عن   وروث جیمس، ودانا عابد، ونور شواف، وساشا 
امتنانھا لكل من آنیتا كاتاكوزي ووجدان جراح من شبكة استجابة المساعدات التمكینیة على ما قدموه من تقییم أقران وتغذیة  

اً من خالل مشاركة وقتھا ورؤیتھا وتجاربھا  راجعة بناءة. كما تود المؤلفة أن تشكر المنظمات التي جعلت ھذا البحث ممكن 
  بسخاء مع منظمة أوكسفام.  



 

www.oxfam.org                          

 تقاریر أبحاث أوكسفام 

نسانیة. وال تعكس  تُكتب تقاریر أبحاث أوكسفام لمشاركة نتائج البحث والمساھمة في النقاش العام ودعوة التعلیقات حول التنمیة والسیاسات والممارسات اإل
 ام. اآلراء المعرب عنھا ھي آراء مؤلف التقریر ولیست بالضرورة آراء منظمة أوكسفام. بالضرورة مواقف سیاسة أوكسف

   ejcliffe@hotmail.comلمزید من المعلومات، أو للتعلیق على ھذا التقریر، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى إیما كلیف: 

 2022 یولیو © منظمة أوكسفام الدولیة

اقتب یتم  أن  المناصرة والحمالت والتثقیف والبحث، شریطة  النص مجاناً ألغراض  استخدام  الطبع والنشر ولكن یمكن  لحقوق  المنشور  اس یخضع ھذا 
ي ظروف أخرى، أو  المصدر بالكامل. یطلب صاحب حقوق الطبع والنشر تسجیل كل أنواع االستخدام ھذه لدیھ ألغراض تقییم األثر. بالنسبة للنسخ في أ

اإللكتروني  البرید  رسوم.  فرض  یتم  وقد  إذن  على  الحصول  یجب  التكییف،  أو  للترجمة  أو  أخرى،  منشورات  في  االستخدام  إلعادة 
policyandpractice@oxfam.org.uk 

 تعتبر المعلومات الواردة في ھذا المنشور صحیحة اعتباراً من وقت الطباعة.

 یولیوفي    978-1-78748-930- 1ام البریطانیة لصالح منظمة أوكسفام الدولیة بموجب الرقم الدولي المعیاري للكتاب  تم النشر بواسطة منظمة أوكسف
2022  . 

الرقمي:   الوثیقة   10.21201/2022.9141معّرف 
 ، المملكة المتحدة. OX4 2JYمنظمة أوكسفام البریطانیة، أوكسفام ھاوس، جون سمیث درایف، كاولي، أكسفورد، 

 أوكسفام
منظمة، تعمل مع شركائھا وحلفائھا، للوصول إلى مالیین الناس في جمیع أنحاء العالم. نعالج معاً أوجھ عدم المساواة    21أوكسفام ھي اتحاد دولي من  

حصول على مزید من  من أجل تحقیق مستقبل متساو. یرجى التواصل كتابة مع أي من الوكاالت لل   –لوضع حد للفقر والظلم، اآلن وفي األجل الطویل  
 .  www.oxfam.orgالمعلومات أو زیارة  

 )  www.oxfamamerica.orgأوكسفام أمریكا (
 )www.oxfam.org.nzأوكسفام أوتیاروا (
 ) www.oxfam.org.auأوكسفام أسترالیا (

 )  www.oxfamsol.beأوكسفام في بلجیكا ( 
 )www.oxfam.org.brالبرازیل ( أوكسفام 

 )  www.oxfam.caأوكسفام كندا (
 )lac.oxfam.org/countries/colombiaأوكسفام كولومبیا (

 ) www.oxfamfrance.orgأوكسفام فرنسا (
 )  www.oxfam.deأوكسفام ألمانیا (

 ) www.oxfam.org.ukأوكسفام البریطانیة (
 ) www.oxfam.org.hkأوكسفام ھونغ كونغ (

 

 )www.oxfamibis.dkأوكسفام إیبیس (الدانمرك) ( 
 )www.oxfamindia.orgأوكسفام الھندیة (

 )  www.oxfamintermon.orgأوكسفام إنترمون (إسبانیا) (
 ) www.oxfamireland.orgأوكسفام أیرلندا (
 )www.oxfamitalia.orgأوكسفام إیطالیا (

 )  www.oxfammexico.orgأوكسفام المكسیك (
 )  www.oxfamnovib.nlأوكسفام نوفیب (ھولندا) (

 )www.oxfam.qc.caأوكسفام كیبیك (
 )www.oxfam.org.zaأوكسفام جنوب أفریقیا (

 ) www.kedv.org.trمؤسسة كیدف (

  
 

http://www.oxfam.org/
mailto:ejcliffe@hotmail.com
http://www.oxfam.org/
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