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 مؤشر القیادة اإلنسانیة المحلیة 
لمحة عن التقدم المحرز نحو تحقیق نتائج القیادة اإلنسانیة المحلیة في ھیكل تنسیق الشؤون  

 اإلنسانیة في األردن ولبنان وسوریا 

ي تحقيق    هنا   �حدد المؤ�ش 
ات المطل��ة للمساهمة �ف ي تم إجراؤها حول مشاركة الجهات  و اإل�سان�ة المحل�ة.    الق�ادة التغي�ي

�لخص المؤ�ش األبحاث اليت
الدو�ي   ي 

التنسيق اإل�سايف ي ه�كل 
المحل�ة والوطن�ة �ف ي  لإلستجابة  الفاعلة 

المؤ�ش لدعم محل�ة، و�رافقه ثالث دراسات حالة    سور�ا �ف . تم تصم�م 
المجموع اإل�سان�ة والسماح لهذە  الشؤون  تنسيق  ي نظام 

ل��ادة مشاركتها �ف إ� إصالحات  للدعوة  المحل�ة والوطن�ة  الحكوم�ة  ات  المنظمات غ�ي 
ي االستجابة. الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدول�ة غ�ي 

ات المرغ��ة �ف  كوم�ةالحباستخدام هذە المساحات للدعوة إ� التغي�ي
ف تلك اإلصالحات ي كل قسم  �ي من تتحمل المسؤول�ة األ��ب عن تمكني

حلوً� عمل�ة للتصدي للعوائق والتحد�ات تقدم  بحث  من أقسام ال. التوص�ات �ف
ي تم تحد�دها

 .اليت
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 مقدمة 
انیة  تبرز الحاجة إلى الدعم الدولي في حاالت الطوارئ التي تكون فیھا الحكومة الوطنیة غیر راغبة و/أو غیر قادرة على تقدیم اإلغاثة اإلنس

إلیھ على أنھ نظام أبوي واستعماري وغیر مناسب للغرض، دعا  لألشخاص المتضررین، وفي محاولة إلصالح نظام إنساني غالباً ما یُنظر  
قدر اإلمكان ودوليٍ حسب الضرورة".  على الرغم من مجموعة من االلتزامات العالمیة لتحقیق    األمین العام لألمم المتحدة إلى نھجٍ "محليٍ 

تتم تحت رعایة منظمة «أجندة اإلنسانیة»، والصفقة    مثل  3و "العمل اإلنساني المحلي"   2و "القیادة اإلنسانیة المحلیة"   1"التوطین"  تلك التي 
   الكبرى لمؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، ومیثاق التغییر، ال یزال ھیكل التنسیق اإلنساني الدولي مؤسسیاً بطبیعتھ إلى حد كبیر. 

ا في ذلك الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات  ال یزال عدد صغیر نسبیاً من المنظمات التي یقع مقرھا في الشمال العالمي، بم
رار  غیر الحكومیة الدولیة وحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر، تھیمن على األجندة اإلنسانیة، جنباً إلى جنب مع قیادتھا وعملیة صنع الق 

خمس والعشرین الماضیة، ال یزال دور الجھات الفاعلة المحلیة  والتمویل فیھا. حتى مع اإلصالحات المھمة لألمم المتحدة على مدى السنوات ال
واألشخاص المتضررین ومجتمعاتھم في تشكیل االستجابة اإلنسانیة محدوداً. یُشكل التمویل المباشر للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة    4والوطنیة 

بزیادة النسبة    2016مات الصفقة الكبرى التي تم التعھد بھا في عام  ٪ فقط من جمیع المساعدات اإلنسانیة العالمیة، على الرغم من التزا  3.1
 6فریقاً قطریاً إنسانیاً في جمیع أنحاء العالم.  29٪ فقط من األعضاء عبر  6تُمثل الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة   5٪. 25إلى 

العمل اإلنساني، و في  رئیسیاً  المحلیة والوطنیة دوراً  الفاعلة  الجھات  توفر  تؤدي  المستجیبین عند حدوث أزمة.  تكون أول وأفضل  ما  غالباً 
األخیرة   19-الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة بالفعل القیادة في االستجابات ولكنھا تفتقر إلى الموارد والدعم الكافیین. في حین أن جائحة كوفید

انیة الدولیة بما في ذلك الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات  قد أكدت على الحاجة إلى القیادة المحلیة، فإن الجھات الفاعلة اإلنس
میة،  غیر الحكومیة الدولیة تستمر في تجاھل القدرات الحالیة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة مثل المنظمات غیر الحكومیة والوكاالت الحكو

یُشّكل دعم قیادة ال  أخالقیاً لضمان حقھا في تقریر شؤونھا الذاتیة. لقیادة وتنفیذ برامج إنسانیة فعّالة.     7جھات الفاعلة المحلیة والوطنیة واجباً 
ي تعمل فيها.  ي الس�اقات اإل�سان�ة الىت

امج �ف  �جب ع� الجهات الفاعلة المحل�ة والوطن�ة أن توجه الس�اسات وال�ب

ة الكامنة  یعتبر نقل السلطة والموارد إلى الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة أمراً أساسیاً الستئصال العنصریة المنھجیة واالفتراضات االستعماری 
تتنازل الجھات  في ھذه الھیاكل   والعملیات العالمیة. ویتطلب تحویل النظام تغییرات أساسیة في ھیكل التنسیق اإلنساني الحالي، ویتطلب أن 

ات  الفاعلة الدولیة عن السلطة والموارد وصنع القرار للنظراء المحلیین والوطنیین. تلتزم منظمة أوكسفام بتوسیع أولویات ووجھات نظر الجھ
الوطنیة، ومعالجة التحدیات التي تواجھھا في المشاركة الفعالة مع ھیاكل التنسیق كونھا عنصراً أساسیاً لدفع االلتزامات نحو  الفاعلة المحلیة/

  تحقیق زیادة القیادة اإلنسانیة المحلیة. 
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 الوضع في لبنان واألردن وسوریا 

 ملخص النتائج
 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

تشارك بشكل    1.3 والوطنیة  المحلیة  الفاعلة  الجھات  أن  دلیل على 
 ھادف في تحضیر اللمحات العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة 

ي    2.1
النسبة المئ��ة للجهات الفاعلة المحل�ة والوطن�ة الممثلة �ف

 الِفرق القط��ة اإل�سان�ة 

أو    2.2 القائدة  المحل�ة والوطن�ة  الفاعلة  للجهات  المئ��ة  النسبة 
ي الق�ادة  

 المشاركة �ف

إلجما�ي    3.1 المئ��ة  الممنوح  النسبة  المباشر  اإلنساني  التمویل 
 للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 

لمكتب األمم  التابعة  النسبة المئویة للصنادیق المشتركة القُطریة  3.2
للمنظمات غیر   الممنوحة مباشرة  لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  المتحدة 

 الحكومیة الوطنیة والمحلیة 

والجهات   4.4 الدول�ة  الفاعلة  الجهات  ف  بني ا�ات  ال�ش بأن  التصور 
 وحق�ق�ة ومتكاملة  الفاعلة المحل�ة والوطن�ة عادلة وأخالق�ة

ي آل�ات مساءلة تنسيق    5.3
ف �ف ات التوطني مدى دمج أهداف ومؤ�ش

أداء كبار   وخطط  السن��ة  العمل  خطط  مثل  اإل�سان�ة،  الشؤون 
 مسؤو�ي الشؤون اإل�سان�ة 
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 السیاق 
یركز المؤشر ودراسات الحالة المصاحبة على تجارب المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي تستجیب لألزمة السوریة في األردن 

ال تزال األزمة السوریة التي استمرت عقداً من الزمن إحدى أسوأ حاالت الطوارئ اإلنسانیة في العالم. وفقاً لألمم المتحدة،  ولبنان وسوریا.  
أدى الصراع إلى نزوح أكثر من ستة مالیین شخص داخل     8ملیون شخص في سوریا بحاجة إلى المساعدة اإلنسانیة والحمایة.   13.4ك  ھنا

واستجابة لذلك، أنشأ المجتمع الدولي ھیكالً معقداً لتنسیق الشؤون اإلنسانیة    9سوریا، وھروب أكثر من خمسة مالیین شخص من سوریا كالجئین،
ھذا المؤشر إلى تقدیم لمحة عن التقدم المحرز نحو نتائج القیادة اإلنسانیة المحلیة، وعلى وجھ  سوریا وعبر البلدان المجاورة. یھدف  یعمل داخل  

 التحدید داخل ھیكل التنسیق اإلنساني لألزمة السوریة. 

قیادتھ المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة لألمم    یوفر نھج سوریا بأكملھا الذي تقوده األمم المتحدة "ھیكالً جامعاً" للتنسیق، ویشارك في 
ال یزال تقدیم استجابة إنسانیة مبدئیة في سوریا من دمشق أمراً    10المتحدة في دمشق ومنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في عّمان.

ویشمل ذلك المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لتقدیم المساعدة  ومن األھمیة بمكان متابعة تقدیم الدعم للجھات الفاعلة اإلنسانیة،    11صعباً،
غالبیة  عبر الحدود إلى الشمال الشرقي والشمال الغربي. توفر المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بالفعل القیادة الستجابة سوریا وتقدم  

والدعم الكافیین. وجد التقریر السنوي للخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة  لكنھا تفتقر إلى الموارد    12المساعدات اإلنسانیة داخل سوریا؛  
  82٪ فقط من إجمالي التمویل مقارنة بـ    4أن المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تلقت    2020على مواجھة األزمات في سوریا لعام  

  13یة. ٪ للمنظمات غیر الحكومیة الدول 14٪ لوكاالت األمم المتحدة و 

البلدان الثالثة كلھا یختلف في طبیعتھ ودرجتھ، یتمیز بتقلص مساحة المجتمع المدني وتصاعد القیود على العملیات   في حین أن السیاق في 
واجھ  اإلنسانیة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. في األردن، ھناك قیود متزایدة على حریة تكوین الجمعیات والتعبیر، وغالباً ما ت 

ومة  لمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة العاملة في القضایا "الحساسة" مثل حقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین رد فعل عنیف من الحك ا
  19-د والجماعات الدینیة والقبلیة والمجتمعیة المحافظة. في لبنان، أدت تداعیات االنھیار االجتماعي واالقتصادي وانفجار بیروت وجائحة كوفی 

تواجه المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة  إلى زیادة التدقیق الحكومي على المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. في سوریا،  
مجة اإل�سان�ة.   ة تتعلق بال�ب وقراط�ة كب�ي في كل من األردن وسوریا، تراقب الحكومة عن كثب تسجیل المنظمات غیر الحكومیة  عوائق ب�ي

 ة والمحلیة ومن الشائع وجود تأخیرات في الموافقة على المشاریع.  الوطنی 

 حول المؤشر 
وتخطیط  یتمحور المؤشر حول العناصر الخمسة لدورة البرنامج اإلنساني للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت وھي: تقییم االحتیاجات وتحلیلھا؛  

لرصد؛ واستعراض العملیات وتقییمھا. یُحدد كل عنصر النتائج أو التغییرات المرجوة التي  االستجابة االستراتیجیة؛ وتعبئة الموارد؛ والتنفیذ وا
من  یجب أن تحدث للمساھمة في تحقیق القیادة اإلنسانیة المحلیة. ومن منطلق تقلیل االزدواجیة إلى أدنى حد، یستند ھذا المؤشر إلى العدید  

 15تُصنف كل نتیجة ضمن واحد من سبعة "أبعاد" أو مجاالت تغییر قیادة إنسانیة،   14اس التوطین. األطر والمؤشرات العالمیة والقُطریة القائمة لقی 
 وتُقیّم باستخدام رمز "إشارة مرور". 

من أجل الحصول على تصنیف عاٍل في المؤشر بتقییم "جید" أو "متوسط"، تحتاج ھیاكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة على المستوى القطري إلى  
اإلنساني؛  التخطیط  تطویر عملیات وسیاسات  في  المشاركة  أجل:  والمحلیة من  الوطنیة  الحكومیة  للمنظمات غیر  ذات مغزى  توفیر فرص 

ظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في أدوار القیادة وصنع القرار؛ وتقدیم تمویل مباشر ومرن ومتعدد السنوات لدعم  وتعزیز ممثلي المن 
ة على  المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لتقدیم المساعدة اإلنسانیة والحمایة للسكان المتضررین، مع االستثمار في استدامتھا المؤسسی 

ف المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة والجهات الفاعلة  عم  المدى الطویل؛ ود ا�ات العادلة واألخالق�ة والحق�ق�ة والتكم�ل�ة بني ال�ش
ة  یجب أیضاً أن تتضمن ھیاكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة التركیز على القیادة المحلیة للشؤون اإلنسانیة في آلیات الرصد والتقییم والمساءل الدول�ة.  
عیفاً"  باالستجابة. تم تقییم البلدان التي لم تُحرز أي تقدم أو أحرزت تقدماً محدوداً في ھذه المجاالت على ھذا النحو وتم منحھا تقییماً "ضالمتعلقة  

 أو "ضعیفاً جداً". 

ي ذلك ع� األخص مشاركة األشخاص ا 
، بما �ف ي المؤ�ش

ي االستجابة  لم يتم تقي�م بعض الجوانب المهمة للق�ادة اإل�سان�ة المحل�ة �ف
ر�ن �ف لمت�ف

ي  اإل�سان�ة. بدً� من ذلك، تم تقي�م هذا �شكل غ�ي مبا�ش من خالل قدرة المنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والمحل�ة ع� المشاركة الفّعال
ة �ف

ر�ن ومجتمعاتهم. لم ُتدرج مسائل من هذا القب�ل  لعدٍد من األسباب،  نظام تنسيق الشؤون اإل�سان�ة وتمث�ل وجهات نظر األشخاص المت�ف
، أو أن نطاق البحث حدَّ من القدرة   ي

نامج اإل�سائف  بما ف�ه ال�فا�ة بدورة ال�ب
�
 وث�قا

�
 ارتباطا

ً
ع� تقي�م  منها أن إحدى المسائل لم تكن مرتبطة

ي بالسماح بتقي�مهما. 
، أو أن المعلومات العامة المتاحة لم تكن ذات نوع�ة ودقة تك�ف

�
 كاف�ا

�
 المسألة تقي�ما

إصالحات    تم إ�  للدعوة  والمحل�ة  الوطن�ة  الحكوم�ة  غ�ي  المنظمات  لدعم  أوكسفام  منظمة  قبل  من  المؤ�ش الستخدامه  لزیادة  تصم�م 
إلى  مشاركة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة داخل نظام التنسیق اإلنساني والسماح لھذه المجموعات باستخدام ھذه المساحات للدعوة  

مرغوبة في االستجابة. جمھور اإلصالحات ھو الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. تُقدم  التغییرات ال
 التوصیات الواردة في كل فرع حلوالً عملیة للتصدي للعقبات والتحدیات التي تم تحدیدھا. 
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 المنھجیة 
مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في ھیكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة الدولیة لالستجابات  یُلخص ھذا المؤشر البحث الذي تم إجراؤه حول  

ظمات  في األردن ولبنان وسوریا، ویرافقھ ثالث دراسات حالة قُطریة، ویستكشف البحث الحواجز والعوامل التمكینیة لقیادة وتمثیل ومشاركة المن 
ت أوكسفام المؤلفات األكادیمیة وغیر المنشورة من المصادر المتاحة للعامة حول الموضوعات ذات  غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. استعرض

مع التركیز بشكٍل خاٍص على المنشورات التي   18وھندسة تنسیق الشؤون اإلنسانیة، 17والقیادة اإلنسانیة المحلیة  16الصلة، بما في ذلك التوطین
و   2015غطى استعراض المؤلفات في المقام األول الوثائق باللغة اإلنجلیزیة المنشورة بین عامي   تركز على سیاقات األردن ولبنان وسوریا. 

 ، وھي متاحة عند الطلب.  2021

منظمة من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة،    15مقابلة شبھ منظمة لمخبرین رئیسیین مع ممثلین من    17یعتمد البحث أیضاً على  
. شمل  2022وینایر    2021بین دیسمبر  دة ألصحاب المصلحة ووكالة واحدة تابعة لألمم المتحدة، أجریت بشكل افتراضي  ومنصة اجتماع واح

ذلك مقابالت مع خمسة ممثلین من األردن وستة ممثلین من لبنان وخمسة ممثلین من سوریا وممثل واحد یعمل في جمیع أنحاء منطقة الشرق  
االستعانة بمترجم فوري یتحدث اللغة العربیة لكن اختار جمیع المشاركین إجراء مقابالت باللغة اإلنجلیزیة.  األوسط. أتاحت أوكسفام إمكانیة  

  شملت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة المشاركة المنظمات التي تقودھا النساء، ومنظمات حقوق المرأة، والمنظمات المعنیة بذوي 
 الالجئون.   اإلعاقة، والمنظمات التي یقودھا

، و/أو معرفتھم بھیكل التنسیق  اإلنسانیة لألزمة السوریة  على عالقتھم الحالیة أو السابقة باستجابة أوكسفام  المشاركین بناءً اختارت أوكسفام  
مقابالت   أوكسفام  أجرت  وسوریا.  ولبنان  األردن  في  بصفتھاإلنساني  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  مخبري  بعض  قادة  مع  م 

راً  مجموعات/قطاعات األمم المتحدة أو أعضاء المجالس االستشاریة للصنادیق المشتركة لألمم المتحدة، بدالً من كونھم ممثلین لمنظماتھم. نظ
الحدود،    للدور المھم الذي تؤدیھ المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في تقدیم االستجابة اإلنسانیة داخل سوریا وكذلك المساعدة عبر

قابالت  اختارت أوكسفام ممثلین من العدید من مراكز العملیات لالستجابة السوریة. ونظراً لسیاق التشغیل المقید، لم تتمكن أوكسفام من إجراء م
ة المسجلة  مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في شمال شرق سوریا، ولكنھا شملت إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلی 

 في دمشق التي تقدم البرامج في شمال شرق سوریا. 
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 كیفیة قراءة المؤشر 
 نطاق التغییر 

       

 الظھور  السیاسة  الشراكة  المشاركة  القیادة  التمویل  القدرات 

 النقاط 

     

 ضعیف للغایة  ضعیف  ھناك بعض التقدم  متوسط  جید 

 االختصارات 

3/4/5W یفعل ماذا وأین (ومتى) (ولمن) : من 
3RP  األزمات مواجھة  على  القدرة  وتعزیز  لالجئین  اإلقلیمیة  الخطة   :

 استجابة لألزمة في سوریا 
DPO المنظمة المعنیة بذوي اإلعاقة : 

CBPF الصنادیق المشتركة القُطریة : 
EOC لبنان    –: خلیة عملیات الطوارئ 
ERP  لبنان  –: خطة االستجابة للطوارئ 
FTS:  خدمة التتبع المالي 
GBVالعنف المبني على النوع االجتماعي : 
GoJ حكومة األردن : 
GoLحكومة لبنان : 
GoS حكومة سوریا : 

HC المنّسق اإلنساني : 
HCT الفریق القطري اإلنساني : 
HNO لمحة عن االحتیاجات اإلنسانیة : 
HPC دورة البرامج اإلنسانیة : 
HRP خطة االستجابة اإلنسانیة : 
IASC : اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

JIAFإطار التحلیل المشترك بین القطاعات : 
JoRISS  نظام معلومات استجابة األردن لألزمة السوریة : 

JRPخطة استجابة األردن : 
LCRP خطة االستجابة ألزمة لبنان : 
L/NA الجھة الفاعلة المحلیة والوطنیة : 

L/NNGOیة والمحلیة : المنظمة غیر الحكومیة الوطن 
NGO المنظمة غیر الحكومیة : 

OCHA مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة : 
OPR مراجعة األقران للعملیات : 
RLO منظمة یقودھا الالجئون : 
ToR الشروط المرجعیة : 

TWG مجموعات العمل الفنیة : 
WLO منظمة تقودھا نساء : 
WRO منظمة حقوق مرأة : 
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 االحتیاجات تقییم   1

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

    دلیل على أن المعاییر واألدوات والسیاسات اإلنسانیة المشتركة قد تم وضعھا في سیاقھا  1.1 

المالحظات التوجیھیة العالمیة لتعزیز مشاركة الجھات الفاعلة  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت إلى إصدار العدید من    19-، دفعت جائحة كوفید2021في عام  
تشمل نماذج مكتب األمم المتحدة    19المحلیة والوطنیة في دورة البرامج اإلنسانیة، مع اإلشارة بشكل خاص إلى التحلیل المشترك بین القطاعات وجمع البیانات، 

لمحات العامة عن لالحتیاجات اإلنسانیة بعض اإلشارات إلى التوطین ولكن ھذا لیس تركیزھا األساسي.  لتنسیق الشؤون اإلنسانیة تقییمات لالحتیاجات الموحدة وال
في سیاق الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات. وتم إطالق إطار التحلیل    2022تم وضع اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلقلیمیة لعام  

، كانت سوریا واحدة من الدول التي تم فیھا  2021لتحلیل االحتیاجات المتعددة للسكان المتضررین في األزمات، وفي عام   2020في عام    المشترك بین القطاعات
لمتحدة للمرأة  الذي قاده بشكل مشترك ھیئة األمم ا 2021تجریب إطالق ھذه األداة. كما قام فریق عمل التوطین في األردن التابع للفریق القطري اإلنساني في عام  

والمساءلة والتعلم لتوطین    ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة األردنیة تطویر إطار عمل المتابعة والتقییم
 العمل اإلنساني في األردن.  

 
إعدادھا من قبل الجھات الفاعلة المحلیة  دلیل على أن الوثائق الرئیسیة قد تمت ترجمتھا أو    1.2

    والوطنیة 

باللغات الرسمیة والمحلیة ذات الصلة بما    2022یتوفر نموذج اللمحة عامة عن االحتیاجات اإلنسانیة الخاص بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة لعام  
توفر المعلومات لتقییمات االحتیاجات، بما في ذلك العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة، ولكن اإلرشادات األخرى لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة التي  

ا وإطار  القطاعات  متعدد  األولي  السریع  التقییم  وإرشادات  اإلنسانیة،  األزمات  في  المنسقة  التقییمات  بشأن  التشغیلیة  اإلرشادات  ذلك  بین  في  المشترك  لتحلیل 
إال لسوریا، وھي منشورة باللغتین    2021اجات اإلنسانیة على المستوى القُطري لعام  القطاعات، متاحة باللغة اإلنجلیزیة فقط. ال تتوفر اللمحات العامة عن االحتی
في سیاق الخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات استجابة   2022العربیة واإلنجلیزیة. تم وضع اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلقلیمیة لعام 

 الوثائق ذات الصلة منشورة باللغة اإلنجلیزیة فقط.   لألزمة السوریة، ولكنھا وغالبیة

 

دلیل على أن الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة تشارك بشكل ھادف في إعداد اللمحات العامة    1.3
    عن االحتیاجات اإلنسانیة 

المحلیة والوطنیة التي تشارك في إعداد اللمحات العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة،  لم تتوفر بشكل عام لألردن ولبنان وسوریا التفاصیل المتعلقة بعدد الجھات الفاعلة  
العامة عن االحتیاجات  بما في ذلك فِرق إطار التحلیل المشترك بین القطاعات والتحلیالت المنسقة، ومراجعات البیانات الثانویة وعملیات التحقق. قدمت اللمحة  

ت أساسیة عن المشاورات التي أجریت مع الجھات الفاعلة اإلنسانیة واألشخاص المتضررین ومجتمعاتھم، بما في ذلك مخطط  معلوما  2021اإلنسانیة لسوریا لعام  
یة  ددة للمنظمات غیر الحكوملمشاركة المنظمات غیر الحكومیة في تقییمات االحتیاجات التي تم االسترشاد بھا في إعداد الوثیقة. لكن لم تتوفر أعداد أو النسبة المح

غیر الحكومیة الوطنیة  المحلیة والوطنیة التي شاركت في إعداد اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة، أو تصنیف المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات  
ظمات حقوق المرأة أو المنظمات المعنیة بذوي  والمحلیة، أو تحلیل أنواع المنظمات غیر الحكومیة المساھمة (على سبیل المثال، المنظمات التي تقودھا النساء أو من

 اإلعاقة أو المنظمات التي یقودھا الالجئون).

 
دلیل على أن احتیاجات القدرات المؤسسیة والتقنیة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة تنعكس    1.4

    في اللمحات العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة 

لعام   األزمات  القدرة على مواجھة  اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز  العامة عن االحتیاجات اإلقلیمیة للخطة  اللمحة  المحلیة    2022تتضمن  القدرات  تعزیز  قسماً حول 
الم القدرات  إلى احتیاجات  توجد إشارة  العامة؛ ولكن ال  المؤسسات والخدمات  الوثیقة على تحسین قدرات  تُركز ھذه  للمنظمات غیر والوطنیة.  ؤسسیة والتقنیة 

المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. تشیر اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة لعام   إلى تعزیز منظمات    2021الحكومیة، وال سیما  بإیجاز  لسوریا 
 الصحة المجتمعیة في سوریا.  

 التوصیات 

الوكاالت بترجمة وثائق السیاسة والتخطیط اإلنسانیة الرئیسیة إلى اللغات الرسمیة والمحلیة، بما في ذلك العربیة واإلنجلیزیة  أن تقوم اللجنة الدائمة المشتركة بین   •
 والفرنسیة، وأن تقوم بمشاركة الوثائق على منصات المعلومات والمواقع اإللكترونیة ذات الصلة. 

ث نماذج اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة لتشمل إرشادات محددة حول مشاركة وإشراك الجھات  أن تقوم اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بتحدی  •
 الفاعلة المحلیة والوطنیة. 

ا • البیئة  اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة تحلیل االقتصاد السیاسي الذي یعكس  ت  لتمكینیة للجھا یجب على الِفرق القطریة اإلنسانیة ضمان أن تشمل 
 والوصول إلیھا. الفاعلة المحلیة والوطنیة، بما في ذلك الحیز المدني والعقبات البیروقراطیة التي تؤثر على عملیات الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة 

 والتقنیة للجھات المحلیة والوطنیة.  یجب على الِفرق القطریة اإلنسانیة التأكد من أن اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة تعكس احتیاجات القدرات المؤسسیة  •
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 التخطیط االستراتیجي لالستجابة  2
 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
 النسبة المئویة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة الممثلة في الِفرق القطریة اإلنسانیة  2.1

   
ال تزال ھذه    20الفاعلة المحلیة والوطنیة في الِفرق القطریة اإلنسانیة في األردن ولبنان وسوریا أعلى من المتوسط العالمي، في حین أن عضویة الجھات  

كومیة  لمنظمات غیر الحالجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة ممثلة تمثیالً ناقصاً بشكل كبیر في ھذه البلدان مقارنة بالجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة وا
٪ من   14.3٪ فقط من األعضاء في األردن و    11.1الدولیة. تُشكل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة المعنیة بالِفرق القطریة للعمل اإلنساني  

لقطریة اإلنسانیة في  ٪ من أعضاء الِفرق ا   30تُمثل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة    21٪ من األعضاء في دمشق.  15األعضاء في لبنان و  
 23في األردن ولبنان، ھناك تمثیل متساوي للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في منتدیات التنسیق.  22غازي عنتاب.

 ة أو الفئات األخرى الممثلة تمثیالً ناقصاً. ال تتوافر بیانات مصنفة عن تمثیل المرأ 24ال تُمثل السلطات الحكومیة في الِفرق القطریة اإلنسانیة.

 
 النسبة المئویة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة القائدة أو المشاركة في القیادة   2.2

   

في خلیة عملیات الطوارئ في لبنان، تشغل المنظمات   25٪ من األدوار القیادیة في القطاع. 4في األردن، تشغل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 
٪ من األدوار القیادیة للمجموعات، وفي خطة االستجابة ألزمة لبنان، تشترك وكاالت األمم المتحدة في قیادة القطاعات،   6غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 

تقود وكاالت األمم المتحدة جمیع القطاعات، حیث أن المنظمات غیر الحكومیة  في دمشق،    26٪ من قادة القطاع ھم من حكومة لبنان.  41على الرغم من أن  
  27٪ من قادة المجموعات من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 12غیر مؤھلة للقیادة المشتركة للقطاعات. في غازي عنتاب، ھنالك نسبة  

 

واستراتیجیا   2.3 اإلنسانیة  االستجابة  أن خطط  على  تعترف  دلیل  المجموعات/القطاعات  ت 
بقیادة الجھات المحلیة والوطنیة وتستكمل منتدیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة وآلیات االستجابة  

 ً     الموجودة مسبقا

لعام   المشروح لخطة االستجابة اإلنسانیة  النموذج  التكامل والروابط بین خطط االستجابة اإلنسانیة والصلیب    2021یوفر  لتسلیط الضوء على  إرشادات 
الستجابة المخطط  األحمر/الھالل األحمر وأطر المساعدة اإلنمائیة والخطط الحكومیة، ولدراسة توافر وقدرات ومساھمات الشركاء المحلیین والحكومة في ا 

كان خطة    لھا. قادت حكومة األردن عملیة وضع خطة استجابة األردن، بالشراكة مع الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة.
اً "لدعم وتعزیز قدرة االستجابة للمؤسسات  االستجابة ألزمة لبنان جھداً مشتركاً بین المفوضیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة لیبریا، وحددت أھداف

االستجابة للطوارئ في  الوطنیة والمحلیة والجھات الفاعلة اإلنسانیة الوطنیة والمحلیة". لكن یواصل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة قیادة خطة  
نسانیة، مشیرة إلى "المسؤولیة األساسیة للحكومة في حمایة جمیع السوریین  لبنان. تشاورت األمم المتحدة مع حكومة سوریا بشأن تطویر خطة االستجابة اإل

 ورفاھھم".  

 
 دلیل على مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في إعداد خطط االستجابة اإلنسانیة  2.4

   
إلى أنھ    2021لألردن ولبنان وسوریا، والخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات لعام    2021أشارت خطط االستجابة اإلنسانیة لعام  

المانحة ووكاالت األمم   تمت استشارة مجموعة متنوعة من مجموعات أصحاب المصلحة في تطویر الخطط، بما في ذلك الحكومات المضیفة والجھات 
منظمات  المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة. لكن لم تقدم أي من الخطط تفاصیل متاحة للعامة حول تصنیف مجموعات أصحاب المصلحة المشاركین، مثل ال

و المنظمات المعنیة بذوي  غیر الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أو المنظمات التي تقودھا النساء أو منظمات حقوق المرأة أ
للجنة ا قوائم تفصیلیة بالمنظمات أو المشاركین. تُشیر توجیھات  ناقصاً. لم تقدم أیضاً  المجموعات األخرى الممثلة تمثیالً  لدائمة المشتركة بین  اإلعاقة أو 

 للعامة.  الوكاالت إلى تتبع تقییم خطة االستجابة اإلنسانیة من حیث التوطین، ولكن لم یكن ذلك متاحاً 

 
والوطنیة    2.5 المحلیة  الفاعلة  للجھات  والتقنیة  المؤسسیة  القدرات  احتیاجات  أن  على  دلیل 

    تنعكس في خطط االستجابة اإلنسانیة وخطط استجابة المجموعات/القطاعات 

المؤسسیة والتقنیة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة. وأحد المبادئ  كانت ھناك بعض األدلة على أن خطط االستجابة اإلنسانیة تعكس احتیاجات القدرات  
". وبالمثل، فإن    الرئیسیة المحددة في خطة االستجابة ألزمة لبنان ھو "تعزیز توطین االستجابة مع الجھات الفاعلة الوطنیة، بما في ذلك السلطات المحلیة

لى التزام المجتمع اإلنساني المستمر بتوطین المساعدات، بما في ذلك تطویر القدرات المؤسسیة  "تؤكد ع  2020خطة االستجابة اإلنسانیة في سوریا لعام  
المدني المجتمع  وتعزیز  والبلدیات،  المحلیة  الحوكمة  دعم  إلى  بإیجاز  األردن  استجابة  خطة  تشیر  حین  في  الحكومیة".  غیر  المنظمات  و"نھج    وقدرات 

 یة. كما لم ترد أي إشارة إلى احتیاجات قدرات الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في خطة االستجابة ألزمة لبنان.التوطین"، ال تقدم الوثیقة تفاصیل إضاف 

 التوصیات 

تكوینھ،  د ضمن  تقوم اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بمراجعة الشروط المرجعیة للفریق القطري للعمل اإلنساني لتشمل عدداً متساویاً من المقاع •
ادات حول  ویشمل ذلك الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، مع إرش

 العملیات الشفافة والشاملة لتحدید األعضاء واختیارھم. 
الوكاالت بإدخال تدابیر لتتبع   • الدائمة المشتركة بین  آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة في المسح السنوي  تقوم اللجنة  التنوع واإلبالغ عنھ وتضمینھ في 

 لھیاكل تنسیق اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على المستوى القطري. 
القیادة اإلنسانیة المحلیة    یجب على منسقي الشؤون اإلنسانیة التأكد من أنھ لدى جمیع المجموعات/القطاعات شروط مرجعیة واستراتیجیات تعترف بأھمیة •

 وتتضمن إجراءات واضحة ومحددة زمنیاً لتعزیز التوطین بشكل أكبر.  
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ثق طرق  یجب على منسقي الشؤون اإلنسانیة التأكد من أن الِفرق القطریة اإلنسانیة والمجموعات/القطاعات تتمتع باستراتیجیات وخطط عمل سنویة تو  •
 ال والمحاضر وشفافیة صنع القرارات، والممارسات الجیدة األخرى لالجتماعات).العمل الفعالة والشاملة (جداول األعم

 تعبئة الموارد  3

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
المئ��ة إلجما�ي    3.1 الحكومیة  النسبة  غیر  للمنظمات  الممنوح  المباشر  اإلنساني  التمویل 

    الوطنیة والمحلیة 

، وھو  2018عام  زادت بحد قلیل النسبة المئویة إلجمالي التمویل اإلنساني المباشر الممنوح للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة ألزمة سوریا. في  
ألزمات، تلقت المنظمات  العام األول للتمویل المصنف حسب المتلقي والمتاح في التقاریر السنویة للخطة اإلقلیمیة لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة ا

ملیون دوالر)،   132.3٪ من التمویل ( 4، ارتفع ھذا إلى 2020في عام  28ملیون دوالر). 20.5٪ فقط من التمویل ( 1غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  
،  2021في عام    29حكومیة الدولیة.ملیون دوالر) للمنظمات غیر ال  459.3٪ (  14ملیار دوالر) لوكاالت األمم المتحدة و    2.6٪ (  82مقارنة بنسبة  

ملیون دوالر) ضمن إطار خطة االستجابة اإلنسانیة في سوریا إلى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة،   95.4٪ فقط من التمویل ( 5ذھبت نسبة 
 مع توجیھ الغالبیة إلى وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. 

 سوریا لبنان  األردن ت األساسیة المؤشرا المجال 

 
من الصنادیق المشتركة القُطریة التي منحھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق  النسبة المئ��ة  3.2

    الشؤون اإلنسانیة ُمباشرة إلى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 

یة.  ، خصص مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة نسبة كبیرة من تمویل الصنادیق المشتركة القُطریة للجھات الفاعلة المحلیة والوطن2021في عام  
العابرة للحدود في  ٪ من تمویل العملیات   56٪ من التمویل في سوریا، و   18٪ من التمویل في لبنان، و   35٪ من التمویل في األردن، و    34شمل ذلك  

فاعلة المحلیة  سوریا. في حین أن مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة قد حقق أو تجاوز التزاماتھ بالصفقة الكبرى لزیادة التمویل للجھات ال
دة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة منح غالبیة  والوطنیة في جمیع الصنادیق المشتركة القُطریة باستثناء صندوق سوریا عبر الحدود، یواصل مكتب األمم المتح

ل النظم المحلیة  المخصصات لوكاالت األمم المتحدة و/أو المنظمات غیر الحكومیة الدولیة. ھناك أیضاً أشیاء إضافیة یمكن القیام بھا لتعزیز إمكانیة وصو
مخبرین الرئیسیین إلى أن المستویات العالیة من المنافسة ومتطلبات  والوطنیة وتضمینھا. تشیر النتائج المستخلصة من مراجعة المؤلفات والمقابالت مع ال

لى السیاسات واألدلة  العنایة الواجبة الصارمة وتقییم القدرات ال تزال تشكل حاجزاً كبیراً للعدید من الجھات الفاعلة المحلیة، وال سیما شرط إثبات أدلة ع
 اإللزامیة.  

 سوریا ان لبن األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 النسبة المئویة لتمویل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة متعددة السنوات  3.3 
   

، على الرغم من انخفاضھا  2016على الصعید العالمي، زادت الجھات المانحة نسبة المساعدة اإلنسانیة المقدمة ضمن التمویل متعدد السنوات منذ عام  
شھراً أو أكثر   24٪ من التمویل الذي حللتھ إحدى الدراسات على أنھ تمویل متعدد السنوات "یستمر لمدة    42، تم تصنیف  2020. في عام  2020في عام  

ة اإلقلیمیة  لكن من الصعب فھم مقدار ھذا التمویل الذي یدعم استجابة الالجئین السوریین. ال یوفر نظام الخط  30من تاریخ بدء اتفاقیة التمویل األصلیة".
مویل متعدد السنوات.  لالجئین وتعزیز القدرة على مواجھة األزمات في سوریا وخدمة التتبع المالي لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة تفصیالً للت

شھراً. لكن تشیر    12ات التمویل لمدة أقصاھا  في الوقت الراھن، تحدُّ الصنادیق المشتركة القُطریة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة اتفاق
دیات التي تواجھ  النتائج من مراجعة المؤلفات ومقابالت المخبرین الرئیسیین إلى أن الوصول إلى التمویل المستدام متعدد السنوات ال یزال أحد أكبر التح

 المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في األردن ولبنان وسوریا.  

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
المئ��ة    3.4 المجالس  النسبة  في  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  ألعضاء 

    االستشاریة للصنادیق المشتركة القُطریة التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة

٪ من المقاعد    15٪ من المقاعد في المجلس االستشاري للصندوق اإلنساني األردني، و    16.7المنظمات غیر الحكومیة المحلیة  ، شغلت  2020في عام  
ال یوجد    31٪ من المقاعد في المجلس االستشاري للصندوق اإلنساني العابر للحدود السوریة.  18.8في المجلس االستشاري للصندوق اإلنساني اللبناني، و  

ل قیود حكومة سوریا.تمثیل  بسبب  السوري  اإلنساني  للصندوق  االستشاري  المجلس  في  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  المجلسان    32لمنظمات غیر  ویتیح 
ھا  ة مقاعد لاالستشاریان للصندوق اإلنساني اللبناني والصندوق اإلنساني األردني تمثیالً متساویاً للمنظمات غیر الحكومیة، مع تخصیص مقعدین وثالث

 ال تتوفر بیانات عن تمثیل المرأة أو الفئات األخرى الممثلة تمثیالً ناقصاً.  33على التوالي.
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 التوصیات 

بما یتماشى  أن تقوم الجھات المانحة بزیادة حجم ونسبة وجودة (مرنة ومتعددة السنوات) التمویل اإلنساني للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة   •
 نسانیة. التزامات الصفقة الكبرى، بما في ذلك زیادة المساھمات في الصنادیق المشتركة القُطریة التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل مع 

لى الصنادیق  أن یواصل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة الجھود الرامیة إلى تیسیر وصول المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة إ •
 المشتركة القُطریة، بما في ذلك تحلیل عملیات العنایة الواجبة والقدرات.  

النساء وال • الوطنیة والمحلیة، بما في ذلك  المنظمات غیر الحكومیة  لتنسیق الشؤون اإلنسانیة لزیادة تمثیل  المتحدة  مجموعات  أن یقوم مكتب األمم 
اریة للصنادیق المشتركة القُطریة. أن یقوم مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة باتخاذ تدابیر  األخرى الناقصة التمثیل، في المجالس االستش

 لتتبع التنوع واإلبالغ عنھ وتضمین المجالس االستشاریة للصنادیق المشتركة القُطریة.  
مالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بما  یجب على جمیع الجھات الفاعلة اإلنسانیة تحسین نشرھا للبیانات على خدمة التتبع ال •

یقودھا   في ذلك التصنیف حسب المتلقي، مثل المنظمات التي تقودھا النساء ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات المعنیة بذوي اإلعاقة والمنظمات التي
 الالجئون.  

 التنفیذ والمراقبة   4 4

 سوریا لبنان  دناألر المؤشرات األساسیة  المجال 

 
تنسیق    4.1 آلیات  في  بنشاط  والمشاركة  والوطنیة  المحلیة  الفاعلة  الجھات  حضور 

    المساعدات اإلنسانیة 

الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت أن الجھات    2020وجدت المراجعة العالمیة لتكوین المجموعات (الذي شمل تحلیل لبنان وسوریا) لعام  
فقط من المنظمات    ٪  7٪ من جمیع المنظمات المشاركة في المجموعات. لكن شكلت الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة    44الفاعلة المحلیة والوطنیة تشكل  

بعض األمثلة    المشاركة في مجموعات العمل الفنیة، واألدوار القیادیة محدودة. في حین لم یكن ھناك توزیع للبیانات لألردن ولبنان وسوریا، كانت ھناك
المبني على النوع االجتماعي في سوریا  ٪ من أعضاء المجموعة الفرعیة للعنف    70البارزة على الممارسات الجیدة التي تم تحدیدھا في المؤلفات. حوالي  

 ھم من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي تقود فِرق عمل وتشكل جزءاً من عملیات صنع القرار.  

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
 باللغات الرسمیة أو المحلیة النسبة المئویة الجتماعات التنسیق والوثائق المتاحة   4.2

   
لبنان وسوریا) لعام   المشتركة بین الوكاالت أن    2020أفادت المراجعة العالمیة لتكوین المجموعات (التي تضمنت تحلیل  الصادرة عن اللجنة الدائمة 

في ھذه الحاالت،  حوالي ثلث المجموعات/القطاعات ال تستخدم اللغات الرسمیة أو المحلیة في االجتماعات، وتعتمد بدالً من ذلك على اللغة اإلنجلیزیة.  
عتماد  قدمت المجموعات/القطاعات خدمات الترجمة نصف عدد المرات تقریباً. وجدت مراجعة لمؤلفات المصادر التي ركزت على األزمة السوریة أن اال

فوریة المحدودة كانت أیضاً  على اللغة اإلنجلیزیة، واالستخدام المتكرر للمختصرات والمصطلحات اإلنسانیة، وخدمات الترجمة التحریریة والترجمة ال
 حواجز شائعة أمام مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في األردن ولبنان وسوریا.  

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 

مدى شمول رصد معلومات االستجابة اإلنسانیة في مصفوفات من یفعل ماذا وأین    4.3
الفاعلة  (ومتى)   الجھات  وأنشطة  لمساھمات  البیانات  (ولمن) وغیرھا من منصات جمع 

 المحلیة والوطنیة 
   

اللمحة العامة  في حین تشارك العدید من الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في تطویر مبادرات التقییم اإلنساني، ومبادرات االستراتیجیة والتخطیط ضمن  
قق منھا واتخاذ القرارات  عن االحتیاجات اإلنسانیة وخطط االستجابة اإلنسانیة، فإنھا ال تزال محدودة في قدرتھا على التأثیر على تحلیل البیانات والتح

نیة مشاركة  وعملیات الموافقة. في مراجعة لمؤلفات المصادر التي ركزت على أزمة الالجئین السوریین، غالباً ما وصفت الجھات الفاعلة المحلیة والوط 
اھلھا وتعتبر غیر موثوقة أو غیر سلیمة". وفي  المعلومات بأنھا "تدفق أحادي االتجاه" واستخالصیة بطبیعتھا، أو شعرت أن مساھماتھا غالباً ما "یتم تج 

زیة، تبقى  حین أن المنصة المركزیة لنظام معلومات استجابة األردن لألزمة السوریة المركزیة من السھل تصفحھا ومتوفرة باللغتین العربیة واإلنجلی
 ً  حسب نوع الجھة الفاعلة التي تقدم االستجابة. تتوفر ھذه المنصات  العدید من منصات إدارة المعلومات لدى لبنان وسوریا أكثر تعقیداً وال تتضمن تصنیفا

 حصریاً باللغة اإلنجلیزیة.  

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
التصور بأن الشراكات بین الجھات الفاعلة الدولیة والجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة    4.4

    وحقیقیة ومتكاملة عادلة وأخالقیة 

محلیة والوطنیة غیر  تُشیر النتائج المستخلصة من المؤلفات ومقابالت المخبرین الرئیسیین إلى أن الشراكات بین الجھات الفاعلة الدولیة والجھات الفاعلة ال
تفتقر الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة إلى القدرة على الوصول  منصفة وتتسم في المقام األول بكونھا عالقات من نوع "المقاولین من الباطن". وكثیراً ما  

لمحلیة والوطنیة  والقدرات المؤسسیة الالزمة للتأثیر على تخطیط البرامج وصنع القرارات. وال تزال الجھات الفاعلة الدولیة تُقوض دور الجھات الفاعلة ا 
 ات طویلة األجل ومستدامة. من خالل عدم تمریر النفقات العامة وعدم االستثمار في شراك

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 
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الفاعلة الدولیة تعترف بالدور الذي تؤدیھ الجھات الفاعلة المحلیة  التصور بأن الجهات    4.5

    والوطنیة في االستجابة اإلنسانیة وتسلط الضوء علیھ وتُبرزه 

ة، فإن العدید  تُشیر النتائج المستخلصة من مراجعة المؤلفات ومقابالت المخبرین الرئیسیین إلى أنھ في حین أن ھناك بعض األمثلة على الممارسات الجید 
حیان، ال تتاح للجھات  من الجھات الفاعلة الدولیة تفشل في االعتراف بدور الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في االستجابة اإلنسانیة. في كثیر من األ 

الفاعلة الدولیة  الفاعلة المحلیة والوطنیة رؤیة تقاریر الجھات المانحة أو الفرصة للمساھمة فیھا مساھمة مجدیة. كان من الشائع أیضاً أن تؤدي الجھات  
 دور "حارس البوابة" عندما یتعلق األمر بمشاركة الجھات المانحة.  

 التوصیات 

 المانحة توفیر تمویل مخصص لدعم الترجمة الشفویة والترجمة التحریریة في منتدیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة. یجب على الجھات  •
ى) (ولمن) یجب على مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة التأكد من أن معلومات االستجابة اإلنسانیة في مصفوفات من یفعل ماذا وأین (ومت •

ألخرى تتضمن تصنیفاً لنوع الجھة الفاعلة التي تُقدم االستجابة (بما في ذلك المنظمات التي تقودھا النساء ومنظمات حقوق  ومنصات جمع البیانات ا 
 المرأة والمنظمات المعنیة بذوي اإلعاقة والمنظمات التي یقودھا الالجئون). 

استراتیجیة مع الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة التي تشمل االستثمار  یجب على الجھات الفاعلة الدولیة أن تسعى إلى إقامة شراكات ُمنصفة وحقیقیة و •
 في مبادرات طویلة األجل لتعزیز القدرات القائمة على الطلب من أجل تعزیز االستدامة.  

ة لتشمل التمثیل العادل للجھات  یجب على اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت أن تقوم بتحدیث اإلرشادات المتعلقة بتكوین الِفرق القطریة اإلنسانی •
 حیثما أمكن.المحلیة والوطنیة حیثما أمكن، وتحدیث اإلرشادات المتعلقة بالقیادة المشتركة للمجموعة/القطاع لتشمل تمثیل الجھات المحلیة والوطنیة  

 مراجعة األقران للعملیات وتقییمھا  5

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
مدى إعطاء الجھات الفاعلة الدولیة األولویة لقیادة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة    5.1

    منذ بدایة االستجابة اإلنسانیة، بما في ذلك األدلة على خطط االنتقال والتسلیم 

یق سنویاً لضمان  تتطلب إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت من منسقي الشؤون اإلنسانیة والِفرق القطریة اإلنسانیة بدء مراجعات ھیكل التنس
على تحلیل السیاق وقدرة    بقاء ھیاكل تنسیق المجموعات "مناسبة للغرض" وتحدید ما إذا كان ینبغي أن تستمر أو تُكیف أو تقوم بالنقل أو التعطیل بناءً 

أن ُربع الِفرق القطریة اإلنسانیة أشرفت    2020التنسیق الوطنیة. وجدت المراجعة العالمیة لتكوین المجموعات (التي تضمنت تقییم لبنان وسوریا) لعام  
على الرغم من أن حكومة األردن    على مراجعات ھیكل التنسیق خالل العام، في حین أجرى أقل من نصف المجموعات والقطاعات مراجعة مراقبة.

عمول بھا. من األمثلة  وحكومة لبنان تؤدیان بالفعل دوراً قیادیاً قویاً في االستجابة لألزمة السوریة، حدد البحث أمثلة محدودة لخطط االنتقال والتسلیم الم
ة الروابط مع برامج المساعدة االجتماعیة الوطنیة لحكومة سوریا  على ذلك قطاع األمن الغذائي التابع لخطة االستجابة ألزمة لبنان، الذي یشیر إلى أھمی

 لتیسیر عملیة االنتقال. ال توجد خطط انتقال أو تسلیم متاحة لسوریا بالنظر إلى السیاق السیاسي واإلنساني الحالي.  

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 

المشاركة الفعالة للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة تؤخذ في االعتبار في  دل�ل ع� أن    5.2
جمیع أنشطة المراجعة والتقییم اإلنسانیة بما في ذلك مراجعات األقران للعملیات والتقییمات  

 اإلنسانیة المشتركة بین الوكاالت 
   

ي يونيو و�وليو  حدثت  
ي بتنف�ذ جدول 2015مراجعة أقران لعمل�ات سور�ا بأ�ملها �ف ف المعىف . ترأس ف��ق مراجعة األقران للعمل�ات ف��ق كبار المسؤولني

المتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سان�ة، مع   التح���ي لدى مكتب األمم  المنظمات غی األعمال  المنظمات غیر الحكومیة، وإحدى  ر  ممثلین عن شبكة من 
مل مع الجھات  الحكومیة الدولیة، ووكالتین من وكاالت األمم المتحدة. في حین أن التقریر الكامل غیر متاح للعامة، لم یُشر الموجز الملخص إلى التعا

تُعرف باسم مبادرة تعلم  بإجراء مبادرة تقییمیة ُمشتركة    ، سمح مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة2014في عام  الفاعلة المحلیة والوطنیة.  
لتوجیھیة أعضاء  الدروس وتحمل المسائلة الُمنسقة في سوریا نیابة عن المجموعة التوجیھیة للتقییمات اإلنسانیة المشتركة بین الوكاالت. تضم المجموعة ا

ر والھالل األحمر، وست منظمات غیر حكومیة  من شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني، واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحم
الرغم من   الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، على  المانحة والمنظمات غیر الحكومیة  الجھات  الشراكات بین  التقریر جودة  قیّم ھذا  عدم كون  دولیة. 

نظم مشروع ما بین األقران بعثة تعلیمیة إلى غازي عنتاب  ،  2017المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة جزءاً من المجموعة التوجیھیة. في یولیو  
 في التأكد من  لدراسة كیف قامت القیادة اإلنسانیة للعملیة العابرة الحدود في شمال سوریا بإعطاء األولویة لجدول أعمال التوطین، وبذلت جھداً كبیراً 

 والعملیة في االستجابة اإلنسانیة.  تضمین الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة من الناحیتین االستراتیجیة

 سوریا لبنان  األردن المؤشرات األساسیة  المجال 

 
مدى دمج أھداف ومؤشرات التوطین في آلیات مساءلة تنسیق الشؤون اإلنسانیة، مثل    5.3

    خطط العمل السنویة وخطط أداء كبار مسؤولي الشؤون اإلنسانیة 
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، "تستخدم  2020للمراجعة العالمیة لتكوین المجموعات (التي شملت تحلیل لبنان وسوریا) التي أجرتھا اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لعام  وفقاً  
ألدوار والمسؤولیات  الِفرق القطریة اإلنسانیة أدوات مثل مواثیق الِفرق القطریة اإلنسانیة والشروط المرجعیة للِفرق القطریة اإلنسانیة لضمان تحدید ا

في وقت إعداد التقریر، كان لدى معظم الِفرق القطریة اإلنسانیة شروطاً    34بوضوح ولتوفیر أساس للمراجعات الدوریة ألداء الِفرق القطریة اإلنسانیة".
نسانیة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة  مرجعیة، على الرغم من أنھا في كثیر من الحاالت كانت تسبق الشروط المرجعیة القیاسیة للِفرق القطریة اإل

. أنشأت حوالي نصف الِفرق القطریة اإلنسانیة مواثیقاً تحدد االلتزامات الرئیسیة ألعضاء الفریق القطري للعمل  2017بین الوكاالت والمنشورة في عام  
اء. لم تتمكن أوكسفام من العثور على نسخ متاحة للعامة من  ٪ مراجعة سنویة لمراقبة األد  74٪ فقط خطط عمل وأجرت    38اإلنساني؛ ولكن كان لدى  

الك األداء  أن خطط  افتراض  المعقول  من  أنھ  حین  في  سوریا.  أو  لبنان  أو  لألردن  اإلنسانیة  القطریة  الِفرق  اتفاقیات  أو  المرجعیة  لكبار  الشروط  املة 
الشؤون اإلنسانیة أو نائب منسق الشؤون اإلنسانیة لن تكون متاحة للجمھور، لم  المسؤولین اإلنسانیین، مثل منسق الشؤون اإلنسانیة اإلقلیمي أو منسق  

 تكن ملخصات أھداف األداء أو االلتزامات أو األولویات الرئیسیة متاحة أیضاً. 

 التوصیات 

جمیع   • بتمویل  وااللتزام  والمرونة  المبكر  التعافي  أجل  المساعدة من  المانحة دعم  الجھات  االستجابة  یجب على  المحددة كجزء من خطة  األنشطة 
 اإلنسانیة، بما في ذلك أنشطة التعافي المبكر وسبل العیش على أساس الحاجة بغض النظر عن الجھة المتحكمة. 

رصد وتقییم التقدم  یجب على منسقي الشؤون اإلنسانیة والِفرق القطریة للعمل اإلنساني التأكد من أن جمیع أنشطة المراجعة والتقییم اإلنسانیة تشمل   •
الجھات    المحرز في التوطین. ینبغي أن یشمل ذلك تركیزاً خاصاً على التوطین في الشروط المرجعیة، وجمع وتحلیل البیانات المصنفة، وإدراج ممثلي 

 المحلیة الفاعلة في اللجان التوجیھیة والِفرق االستشاریة القطریة.  
القُطریة للعمل اإلنساني أن جمیع الِفرق القُطریة للعمل اإلنساني والمجموعات قد قامت بتحدیث الشروط  یجب أن یضمن المنسقون اإلنسانیون والِفرق   •

 المرجعیة واالتفاقات وخطط العمل المتاحة للعامة والتي تشمل أھداف التوطین. 
المساءل • آلیات  في  التوطین  تضمین  اإلنسانیة  القطریة  والِفرق  اإلنسانیون  المنسقون  یضمن  أن  اإلنسانیة  یجب  الشؤون  منسق  أداء  تقییمات  مثل  ة 

السنویة، ومشاركة ملخص ألھداف   التنسیق  المجال  ومراجعات ھیكل  ي 
كاء �ف الرئ�س�ة مع ال�ش امات واألول��ات  ف األداء السن��ة والتقي�مات واالل�ت

نت.   ي ع�ب الرسائل العامة أو مقاطع الف�ديو أو الندوات ع�ب اإلن�ت
 اإل�سائف
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 إیضاحات 
 

اإلنسانیة، كل واحدة منھا بطریقتھا الخاصة، ضمان مشاركة الجھات  العملیة التي تحاول من خاللھا مجموعة متنوعة من الجھات الفاعلة  "تفھم أوكسفام التوطین على أنھ  1
بسرعة وفعالیة وعلى أساس  الفاعلة المحلیة والوطنیة بشكل أفضل في تخطیط العمل اإلنساني وتقدیمھ وتحمل المسؤولیة بشأنھ، مع ضمان تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة 

تم االقتباس في  . كیف یمكن لكندا دعم قیادة الجھات الفاعلة في مجال حقوق المرأة في العمل اإلنساني: نحو التوطین نھج نسوي). 2019. (أوكسفام كندا". یحترم المبادئ
 . localization.pdf-to-approach-feminist-content/uploads/2018/06/a-https://www.oxfam.ca/wpعبر الرابط   2022ینایر  10

التي تقود االستجابة اإلنسانیة ) سواء كانت من المجتمع المدني أو الحكومة أو كلیھما(الجھات الفاعلة اإلنسانیة المحلیة "تفھم أوكسفام القیادة اإلنسانیة المحلیة على أنھا  2
مول والمرونة  نظاماً إنسانیاً تحویلیاً یتسم بطبیعتھ بالتعاون والش"تعني القیادة اإلنسانیة المحلیة ". وتضمن أنھا سریعة ومناسبة وتلبي احتیاجات السكان المتضررین

جزءاً من العملیة الھادفة إلى ھذا  " التوطین"لذا یُعتبر . والتنوع، وحیث تكون عملیات صنع القرار في مجال المساعدات منصفة وأقرب إلى األشخاص المتضررین
عبر   2022ینایر  10تم االقتباس في  .توطین االستجابة). 2017. (منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. التحول، ولیس بالضرورة غایةً في حد ذاتھ

 . donors/docs/Localisingtheresponse.pdf-http://www.oecd.org/development/humanitarianالرابط

ستُركز  . ت، والمجموعات العالمیةیتألف الھیكل العالمي لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بشكل رئیسي من منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، واللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاال 3
القطاعات والصنادیق  /ة اإلنسانیة والِفرق العاملة للمجموعاتدراسة الحالة ھذه على وجھ التحدید على بعض آلیات التنسیق اإلنسانیة الرئیسیة بما في ذلك الِفرق القطری

اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والھیكل العالمي للتنسیق اإلنساني  ). 2017. (المجلس الدولي للمؤسسات الخیریة. المشتركة اإلنسانیة الخاصة باألمم المتحدة
and-https://reliefweb.int/report/world/iasc-عبر الرابط  2022ینایر  10تم االقتباس في ة؟  كیف یمكن للمنظمات غیر الحكومیة المشارك: العالمي

engage-ngos-can-how-architecture-coordination-humanitarian-global . 

المدني لفاعلة المحلیة والوطنیة مجموعة متجانسة ویمكن أن تشمل مجموعة متنوعة من المنظمات مثل المنظمات المحلیة والوطنیة ومنظمات المجتمع ال تُعتبر الجھات ا  4
اص على مشاركة المنظمات  یُركز ھذا المؤشر بشكل خ. والمنظمات الدینیة والجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر والسلطات الحكومیة المحلیة والوطنیة

 .غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة

https://devinit.org/resources/global-عبر الرابط  2022ینایر  10تم االقتباس في . تقریر المساعدة اإلنسانیة العالمیة). 2021. (مبادرات تنمویّة 5
report-assistance-humanitarian-2021/ . 
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