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 مستشارة مستقلة 

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

غ  المنظمات  تؤدیھ  الذي  الحاسم  الدور  من  تزال  الرغم  ومشاركتھا ال  قیادتھا  فإن  والوطنیة،  المحلیة  الحكومیة  یر 
اإلنساني   التنسیق  ھیكل  في  أساسیة  تغییرات  النظام  تحویل  یتطلب  الكافیین.  والدعم  الموارد  إلى  وتفتقر  محدودة، 

 ین والوطنیین.  الحالي، ویتطلب أن تتنازل الجھات الفاعلة الدولیة عن السلطة والموارد وصنع القرار للنظراء المحلی 
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 مقدمة 

اإلنسانیة في العالم. منذ اندالع الحرب  ال تزال األزمة السوریة التي استمرت عقداً من الزمان إحدى أسوأ حاالت الطوارئ  
  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     1ملیون شخص في سوریا بحاجة إلى المساعدة اإلنسانیة والحمایة. 
واستجابة للنطاق الھائل لألزمة التي تؤثر على    2وریا، وھروب أكثر من خمسة مالیین شخص من البالد كالجئین،داخل س 

 الشرق األوسط وأوروبا، أنشأ المجتمع الدولي ھیكالً معقداً للتنسیق اإلنساني یعمل داخل سوریا وعبر البلدان المجاورة.  

والوطنیة   المحلیة  الفاعلة  الجھات  عند دور3تؤدي  المستجیبین  وأفضل  أول  تكون  ما  وغالباً  اإلنساني،  العمل  في  رئیسیاً  اً 
حدوث أزمة.  وتوفر الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة بالفعل القیادة في االستجابة لألزمة السوریة ولكنھا تفتقر إلى الموارد  

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

المنظما  مثل  والوطنیة  المحلیة  الفاعلة  للجھات  إنسانیة  الحالیة  برامج  وتنفیذ  لقیادة  الحكومیة،  والوكاالت  الحكومیة  غیر  ت 
ویجب على    4یُشّكل دعم قیادة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة واجباً أخالقیاً لضمان حقھا في تقریر شؤونھا الذاتیة.فعالة.  

 سانیة التي تعمل فیھا. الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة أن توجھ السیاسات والبرامج في السیاقات اإلن 

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

ومیثاق  اال الكبرى  والصفقة  العالمیة  اإلنسانیة  والقمة  ھیومانیتي  فور  أجندا  مثل  التزامات  ساھمت  وقد  اإلنسانیة.  ستجابات 
االقتضاء".  حسب  ودولیة  اإلمكان  قدر  "محلیة  االستجابات  تكون  أن  ضمان  إلى  الرامیة  الجھود  تسریع  في  لكن   5التغییر 

تغییرات أساسیة تتنازل الجھات الفاعلة الدولیة    یتطلب تحویل النظام أیضاً  في ھیكل التنسیق اإلنساني الحالي، ویتطلب أن 
 عن السلطة والموارد وصنع القرار للنظراء المحلیین والوطنیین.

 المنھجیة 

اإلنساني  تُلخص دراسة الحالة ھذه البحث الذي تم إجراؤه حول مشاركة الجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة في بنیة التنسیق  
الدولي لالستجابة للالجئین في سوریا. یستكشف البحث الحواجز والعوامل التمكینیة لقیادة وتمثیل ومشاركة المنظمات غیر  
حول   للعامة  المتاحة  المصادر  من  المنشورة  وغیر  األكادیمیة  المؤلفات  أوكسفام  استعرضت  والمحلیة.  الوطنیة  الحكومیة 

مع التركیز    8وھندسة تنسیق الشؤون اإلنسانیة،  7والقیادة اإلنسانیة المحلیة  6لك التوطین،الموضوعات ذات الصلة، بما في ذ 
التي تركز على سیاق سوریا.   المنشورات  باللغة اإلنجلیزیة  بشكل خاص على  الوثائق  المقام األول  غطى االستعراض في 

 .   2021و    2015المنشورة بین عامي 

البحث أیضاً على ستة مقابال ت شبھ منظمة لمستجیبین رئیسیین مع ممثلین من خمس منظمات غیر حكومیة وطنیة  یعتمد 
. أتاحت أوكسفام  2022وینایر    2021بین دیسمبر  ومحلیة ومنصة اجتماع أصحاب مصلحة واحدة أجریت بشكل افتراضي  

مقابالت   إجراء  المستجیبین  جمیع  اختار  لكن  العربیة  یتحدث  فوري  بمترجم  االستعانة  اختارت  إمكانیة  اإلنجلیزیة.  باللغة 
أوكسفام ھؤالء المستجیبین والمنظمات بناًء على عالقتھا الحالیة أو السابقة بأوكسفام و/أو معرفتھا بھیكل التنسیق اإلنساني  

 في لبنان.  

الوطنیة والمحلیة بصفتھم قادة   الحكومیة  المنظمات غیر  المستجیبین من  مجموعة/قطاع  أجرت أوكسفام مقابالت مع بعض 
نظراً   لمنظماتھم.  من كونھم ممثلین  بدالً  المتحدة،  لألمم  المشتركة  للصنادیق  المجالس االستشاریة  أو أعضاء  المتحدة  األمم 
للدور المھم الذي تؤدیھ المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في تقدیم االستجابة اإلنسانیة داخل سوریا وكذلك المساعدة  

ختارت أوكسفام مستجیبین من العدید من المراكز التشغیلیة لالستجابة السوریة. ونظراً لسیاق التشغیل المقید،  عبر الحدود، ا
لم تتمكن أوكسفام من إجراء مقابالت مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة المسجلة في شمال شرق سوریا، ولكنھا  

 حلیة المسجلة في دمشق التي تقدم البرامج في شمال شرق سوریا. شملت إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والم



 سوریا في حالة  دراسة: نقود بنا ھیا   5

 السیاق 

تتمیز االستجابة اإلنسانیة في سوریا بمستویات عالیة من مشاركة الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر  
في بیئة یُقید فیھا الوصول،    9صعب. الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بسبب السیاق التشغیلي ال 

تؤدي المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة دوراً حاسماً بصفتھا أول المستجیبین في تقدیم المساعدة وتلبیة االحتیاجات  
ن تفسیر یمك  11، حدثت زیادة كبیرة في عدد الجھات الفاعلة اإلنسانیة العاملة في البلد. 2011منذ عام    10اإلنسانیة الفوریة. 

األزمة، وشبكة عالمیة   قبل  عالیاً  تعلیماً  متعلمین  والمحلیة من خالل وجود سكان  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  انتشار 
 12نشطة للشتات، ومجتمع أعمال غني قدم الدعم المستمر لھذه المنظمات. 

واسعة من المنظمات ذات الوالیات المختلفة  یتكون المجتمع المدني السوري، كما ھو الحال في البلدان األخرى، من مجموعة  
وتتراوح المنظمات من المنظمات األصغر حجماً ضعیفة    13والحجم ومستویات الشكلیة واالنتماء والخبرة ونماذج التشغیل. 

ثقافة المنظمات غیر الحكومیة الغ التي "تحاكي  ربیة  التنظیم والمنظمات الشعبیة إلى المنظمات غیر الحكومیة األكبر حجماً 
وتشمل الجھات الفاعلة في المجتمع المدني أیضاً الھیئات المھنیة (غالباً المجموعات الطبیة) التي كانت موجودة   14وتنظیمھا". 

اإلغاثة  تقدم  التي  التنسیق  وشبكات  الشتات،  ومنظمات  المجتمعیین،  الناشطین  وشبكات  الخیریة،  والجمعیات  النزاع،  قبل 
السیاقات األخرى، یتسم مجتمع المنظمات غیر الحكومیة بدرجة عالیة من التنوع وفي بعض  وكما ھو الحال في    15أیضاً. 

 وربما یكون وجود عدد كبیر من شبكات المنظمات غیر الحكومیة مؤشراً على ھذا التفكك. 16األحیان یكون مفككاً. 

بالتسجیل والعملیات واألنشطة البرنامجیة  تواجھ المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة عقبات بیروقراطیة كبیرة تتعلق  
سوریا.  حكومة  لسیطرة  الخاضعة  المناطق  من    17في  سوریا  حكومة  تفرضھا  التي  التقییدیة  واللوائح  الممارسات  وتحد 

في   تأخیرات  إلى  وتؤدي  والمحلیة،  الوطنیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات  الدولیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  بین  الشراكات 
أشھر). الموافقات   تستغرق عدة  قد  (والتي  المشاریع  المرأة    18على  النساء ومنظمات حقوق  تقودھا  التي  المنظمات  وتواجھ 

كما تحد المواقف االجتماعیة    19تحدیات خاصة في الحصول على االعتراف القانوني وتواجھ تدقیقاً أكبر من جانب السلطات. 
قدرتھ ومن  للمرأة  القیادي  الدور  من  بشدة  ومواردھا. والثقافیة  فرصھا  ومن  القرارات  اتخاذ  على  غیر    20ا  المنظمات  تُقدم 

االحتیاجات   تضمین  على  تركز  برامج  الغالب  في  والمحلیة،  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  من  بدالً  الدولیة،  الحكومیة 
من    21الخاصة،  واحدة  ھي  غی   30وسوریا  أو  (مسجلة  رسمیة  منظمات  فیھا  توجد  ال  العالم  في  لمجتمع  دولة  مسجلة)  ر 

  22المیم.

 لمحة عامة حول ھیكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة 

یوجد ضمن سوریا أربعة سیاقات أساسیة: المناطق التي تسیطر علیھا حكومة سوریا، والشمال الشرقي، والشمال الغربي،  
من   المدعومة  للدولة  التابعة  غیر  المسلحة  الجماعات  علیھا  تسیطر  التي  اإلنسانیة  واألراضي  االستجابة  تضع خطة  تركیا. 

لسوریا إطاراً الستجابة المجتمع اإلنساني، في حین یوفر نھج "سوریا بأكملھا" بقیادة األمم المتحدة "ھیكالً جامعاً" للتنسیق،  
سانیة لألمم  یشارك في قیادتھ المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في دمشق والمنسق اإلقلیمي للشؤون اإلن 

یقع    23المتحدة في عّمان.  الذي  للعمل اإلنساني  القطري  الفریق  المتحدة  التابع لألمم  المقیم/المنسق اإلنساني  المنسق  ویرأس 
مقره في دمشق والقطاعات الرائدة للوكاالت األمم المتحدة. ھناك أیضاً فرق عمل إنساني في المناطق ترأسھا األمم المتحدة  

 24امشلي وطرطوس. في حلب وحمص والق

  25إلى إنشاء عملیات عابرة للحدود من تركیا والعراق واألردن؛   2014في یولیو    2165أدى اعتماد قرار مجلس األمن رقم  
، أصبح باب الھوى ھو المعبر الحدودي المفتوح الوحید المصرح  2020في یولیو    2533ولكن بعد قرار مجلس األمن رقم  

نائب المنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة مجموعة شؤون التواصل اإلنسانیة من غازي عنتاب  یرأس    26بھ بین سوریا وتركیا. 
والتي تقود عملیات األمم المتحدة العابرة للحدود في شمال سوریا، في حین تقود المجموعات كل من وكاالت األمم المتحدة  

المحلیة. ویغطي الصندوق اإلنساني السوري البرامج  والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة و 
اإلنسانیة داخل المناطق التي یسیطر علیھا النظام والشمال الشرقي، بینما یغطي الصندوق اإلنساني السوري العابر للحدود  

ي محدود بعد  البرامج في الشمال الغربي. في حین وجود محور لألمم المتحدة في القامشلي، فإن وصولھا إلى الشمال الشرق
ینایر   ، مما جعل االستجابة اإلنسانیة تعتمد بشكل  2020عدم تجدید عملیات األمم المتحدة العابرة للحدود عبر الیعربیة في 

 27كبیر على المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة العاملة خارج العراق. 

اإلنسانیة في سوریا. ویجري تنظیم استجابة حكومة سوریا    تؤدي السلطات المحلیة أیضاً دوراً حاسماً في بنیة تنسیق الشؤون 
والبیئة. المحلیة  اإلدارة  وزیر  یرأسھا  التي  لإلغاثة،  العلیا  اللجنة  وبعض    28من خالل  التنفیذیة  الوزارات  األعضاء  ویشمل 

للتنمیة، على السوریة  السوري واألمانة  العربي  المحلیة، وال سیما الھالل األحمر  الفاعلة  الرغم من أن وكاالت    29الجھات 
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یتألف دور السلطات المحلیة من ثالثة جوانب:    30األمم المتحدة أو المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ال تشارك في ھذه اللجنة. 
الھالل   ویحتفظ  المبكر.  التعافي  برامج  خالل  من  الصمود  على  القدرة  وتعزیز  االستجابة،  وتنسیق  الوصول،  إمكانیة  منح 

ي السوري بالقیادة االستراتیجیة لالستجابة للطوارئ في معظم أجزاء سوریا (باستثناء الشمال الغربي وأجزاء  األحمر العرب 
وغالباً ما یُطلب من المنظمات اإلنسانیة تشكیل شراكة مع    31من الشمال الشرقي)، بصفتھ شریكاً منفذاً رائداً لألمم المتحدة. 

الرغم من أن منظمة أوكسفام وبعض    32السوریة للتنمیة للتسجیل في دمشق، على الھالل األحمر العربي السوري أو األمانة  
 المنظمات غیر الحكومیة الدولیة األخرى مسّجلة من خالل مذكرات التفاھم مع الوزارات الفنیة ذات الصلة. 

 النتائج الرئیسیة 

الحكومیة  غیر  المنظمات  ومشاركة  وتمثیل  القیادة  قیود 
 یات التنسیق وصنع القرار الوطنیة والمحلیة في آل 

على الرغم من الدور الحاسم الذي تؤدیھ المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في االستجابة اإلنسانیة، فإن أدوارھا في  
الرئیسیة.   التخطیط  وعملیات  المناقشات  في  آرائھا  تجاھل  یتم  ما  وغالباً  محدودة،  تزال  ال  والتنسیق  القرار  وصنع  القیادة 

ل المؤسسات الموجودة في الشمال العالمي، مثل الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة، الھیمنة على ھیكل التنسیق  وتواص
٪ من أعضاء مجموعة التوجیھ االستراتیجي "لسوریا بأكملھا"   67اإلنساني لالستجابة السوریة. وتُمثل وكاالت األمم المتحدة  

المنظمات  10( أن  الرغم من  یبلغ    مقاعد)، على  أیضاً حضور متواضع  لدیھا  الوطنیة والمحلیة  الحكومیة  ٪ من    20غیر 
مقاعد).  (ثالثة  ھذا    33األعضاء  في  أكبر  تمثیل  لدیھا  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

  34٪ من األعضاء (مقعدان).  13المنتدى الدولي للمنظمات غیر الحكومیة، والتي تشكل  

یعمل خارج دمشق،  مقعداً) في الفریق القُطري للعمل اإلنساني الذي    12٪ من األعضاء (  60تُمثل وكاالت األمم المتحدة  
٪ من العضویة    25وتشغل المنظمات غیر الحكومیة الدولیة    35على الرغم من وجود تمثیل كبیر للمنظمات غیر الحكومیة. 

وتقود وكاالت األمم    36٪ من العضویة (ثالثة مقاعد).   15(خمسة مقاعد) وتشغل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  
یث إن المنظمات غیر الحكومیة الدولیة غیر مؤھلة للقطاعات المشاركة في القیادة، على الرغم المتحدة جمیع القطاعات، ح

تُمثل المنظمات    37من أن عدداً قلیالً من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة تشارك في قیادة مجموعات عمل القطاع الفرعي. 
ي فریق االتصال المعني بالشؤون اإلنسانیة الذي یعمل  ٪ من األعضاء (ستة مقاعد) ف   30غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  

٪ من أدوار القیادة المشتركة للمجموعات،    12كما تشغل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة    38من غازي عنتاب. 
قطریة اإلنسانیة  ویختلف تمثیل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في الفرق ال  39بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة. 

 40في المناطق في حلب وحمص والقامشلي وطرطوس حسب القدرة التشغیلیة للمنظمات. 

تتكون عضویة المجلس االستشاري للصندوق اإلنساني السوري من الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر  
غیر   للمنظمات  تمثیل  وجود  عدم  مع  الدولیة،  والمحلیة. الحكومیة  الوطنیة  غیر    41الحكومیة  للمنظمات  أكبر  التمثیل  ویُعد 

% من    19الحكومیة الوطنیة والمحلیة في المجلس االستشاري للصندوق اإلنساني السوري العابر للحدود، حیث أنھا تمثل  
ة المحلیة تجارب إیجابیة  وكثیراً ما شارك المستجیبون في المقابالت مع المنظمات غیر الحكومی   42األعضاء (ثالثة مقاعد). 

وبناء   التقنیة  والخبرة  المعرفة  تبادل  من  واالستفادة  للتخطیط  المعلومات  لتوفیر  والقطاعات  المجموعات  مع  التعامل  في 
العالقات مع الجھات الفاعلة الدولیة. إحدى قصص النجاح ھي قصة المجموعة الفرعیة للعنف القائم على النوع االجتماعي،  

٪ من األعضاء ھم من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي تقود فرق عمل محددة وتشارك   70ن حیث إن أكثر م
  43في اتخاذ القرارات. 

البیانات المصنفة حسب نوع االجتماعي لعضویة آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة متاحة، ولم تظھر اعتبارات النوع   لم تكن 
اعتبارات   من  غیرھا  أو  المعاییر االجتماعي  أن  المقابالت  في  المستجیبون  أّكد  لكن  المؤلفات.  في  بارز  بشكل  التضمین 

في وجود   والمحلیة، مما ساھم الحقاً  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  ثقافة  في  تتغلغل  تزال  السائدة ال  األبویة  والمواقف 
الشؤ تنسیق  آلیات  مختلف  بین  القیادیة  األدوار  في  المرأة  تمثیل  في  ھذه  فجوة  بشأن  التقدم  بعض  إحراز  وتم  اإلنسانیة.  ون 

المسألة، على سبیل المثال، یھدف الصندوق اإلنساني السوري والصندوق اإلنساني السوري العابر الحدود اآلن إلى تحقیق  
المرأة ومساھمتھا ما زاال محد  للمجلس االستشاري، غیر أن دور  التابعة  الجنسین في لجان االستعراض  بین  ودین  التوازن 

 للغایة. 

في حین أن العدید من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تشارك بنشاط في التقییم اإلنساني واالستراتیجیة ومبادرات  
التخطیط، مثل تلك التي تھدف إلى تطویر اللمحة عامة عن االحتیاجات اإلنسانیة وخطط االستجابة اإلنسانیة، فإنھا ال تزال  

قدرتھا في  والموافقة.   محدودة  القرار  وصنع  األعمال  جدول  وضع  عملیات  في  التأثیر  بعض    44على  وجد  ذلك،  ومع 
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المستجیبین على المقابالت من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن مشاركتھم في آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة  
تأمین التمویل من ھؤالء  مفیدة لبناء الخبرة في العمل مع الجھات الفاعلة الدولیة، مما أدى   بدوره إلى تحسین قدرتھم على 

الشركاء. كما أعربت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة عن تقدیرھا لفرصة المساھمة في وضع السیاسات والمبادئ  
 التوجیھیة، ومعرفة المزید عن المبادئ اإلنسانیة.  

فعّاالً  في حاالت أخرى، ال تعتبر المنظمات غیر الحكومیة الو  طنیة والمحلیة أن المشاركة في ھذه العملیات تشكل استغالالً 
حیث شعرت    45لوقتھا بسبب تعقید آلیات التنسیق اإلنساني أو الشعور بأن الموضوعات التي تغطیھا لیست ذات صلة بعملھا.

رافضة أو مشككة في مساھمات    إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن الجھات الفاعلة الدولیة یمكن أن تكون 
إلى الضغط على الجھات المانحة لتقدیم أفكارھا على أنھا أفكار   المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، ولجأت أحیاناً 
الجھة المانحة في االجتماعات حتى تزید فرصة قبولھا. وقد تختار بعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أیضاً  

ارج ھذه اآللیات بسبب نقص الوعي أو القدرة المحدودة على المشاركة أو تفضیل البقاء مستقلة عن العملیات التي  العمل خ
   46یقودھا المجتمع الدولي. 

تؤثر تصورات الجھات الفاعلة الدولیة وافتراضاتھا على قدرة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة على المشاركة في  
وسلطت عدة دراسات الضوء على مخاوف الجھات الفاعلة الدولیة فیما یتعلق بالتسییس المتصور    47نساني. ھیاكل التنسیق اإل

للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، وقدرتھا على االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة بطریقة مستقلة ونزیھة ومحایدة،  
استطاعتھا.  أ  48ومستوى  الدولیة  الفاعلة  الجھات  تكون  أن  الوطنیة  ویمكن  الحكومیة  غیر  المنظمات  قدرة  في  مشككة  یضاً 

عالوةً على ذلك، وجدت الجھات    49والمحلیة على تمثیل وجھات النظر المتنوعة لشبكة أوسع من الجھات الفاعلة المحلیة. 
في   المشاركة  والمحلیة على  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  تحفیز  إمكانیة  فكرة  في  مشكلة  الدولیة  تنسیق  الفاعلة  آلیات 

الشؤون اإلنسانیة وعملیات التخطیط لغرض تأمین التمویل وحده بدالً من توفیر المعلومات للقضایا االستراتیجیة أو المتعلقة  
 50بالسیاسات المتبعة. 

الوقت والموا إلى  الوطنیة والمحلیة  الحكومیة  المنظمات غیر  تفتقر  التنسیق صعباً، وقد  تواتر اجتماعات  یكون  رد  یمكن أن 
مشاركتھا.  دون  تحول  التي  الفنیة)  التخصصات  أو  القیادة  مع  المناسبة  الموظفین  أدوار  (مثل  معظم    51والخبرة  وتعقد 

وال   شائع،  أمر  التقنیة  والمصطلحات  المعقدة  اإلنسانیة  االختصارات  استخدام  أن  كما  اإلنجلیزیة،  باللغة  التنسیق  اجتماعات 
الشفو الترجمة  خدمات  على  الحصول  محدوداً. یزال  التحریریة  والترجمة  استضافة    52یة  تتم  كانت  قریب،  وقت  وحتى 

غیر   المنظمات  حضور  من  حد  مما  اإلقلیمیة،  المراكز  أو  العاصمة  مراكز  في  األحیان  من  كثیر  في  التنسیق  اجتماعات 
ظمات غیر الحكومیة  كما أوضحت العدید من المن   53الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي اضطرت إلى السفر لمسافات طویلة. 

قد أدى إلى تحسین إمكانیة    19-الوطنیة والمحلیة أنھ على الرغم من أن إدخال االجتماعات عبر اإلنترنت بسبب جائحة كوفید
 الوصول، ال تزال المشاركة صعبة بسبب الوصول غیر الموثوق إلى الكھرباء واإلنترنت.  

والمحلیة في آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة أمر مرحب بھ، فإن ھذا بحد   مع أن زیادة تمثیل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة
ذاتھ ال یُشكل بیئة للمشاركة الھادفة. تشمل العوامل التمكینیة لتعزیز تمثیل أكبر للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  

والمسؤو األدوار  بوضوح  تحدد  اختصاصات  وجود  اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق  آلیات  إدارة    54لیات، في  ممارسات  وتنفیذ 
االجتماعات الجیدة، مثل ضمان قیام الفریق القُطري للعمل اإلنساني وقادة المجموعة/القطاع بإرسال جداول أعمال مسبقاً مع  

علیھا.  المتفق  القرار  المحددة، وعملیة صنع  المعلقة  ببذل    55القرارات  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  ورحبت 
باللغة العربیة وتوفیر خدمات الترجمة الشفویة في االجتماعات.  جھو د أكبر من قبل الجھات الفاعلة الدولیة إلتاحة الوثائق 

اإللكتروني  البرید  قوائم  استخدام  مثل  مھمة،  الشفافة  االتصاالت  أن  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  رأت  كما 
 اإلنترنت. لمشاركة التحدیثات ونشر الوثائق عبر 

نقص الجودة والتمویل المستدام للمنظمات غیر الحكومیة 
 الوطنیة والمحلیة

الطارئة   أكثر االستجابات  الدخل إلى حد كبیر، وھي إحدى  السوریة في منطقة متوسطة  تحدث االستجابة اإلنسانیة لألزمة 
االحتی  بین  بسرعة  تتسع  فجوة  ھنالك  الصراع،  استمرار  ومع  التاریخ.  في  لدعم  تكلفة  المتاحة  والموارد  اإلنسانیة  اجات 

لعام   بالنسبة  قدره    2021االستجابة.  قیاسي  المتحدة رقم  األمم  طلبت  لدعم    4.2وحده،  دوالر  ملیون شخص    11.1ملیار 
داخل سوریا، اإلغاثة  جھود  إلى    56محتاج من خالل  في    5.8باإلضافة  المضیفة  والمجتمعات  الالجئین  لدعم  دوالر  ملیار 

٪)، وھناك مؤشرات مبكرة    46ملیار دوالر فقط (   1.9ومع ذلك في نفس العام جمع طلب األمم المتحدة    57المجاورة. البلدان  
 سیكون أكثر نقصاً في التمویل.   2022على أن طلب األمم المتحدة لعام  

ومیة الدولیة،  تُھیمن المؤسسات التي یقع مقرھا في الشمال العالمي، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحك
للغایة.  محدوداً  مباشراً  تمویالً  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  معظم  وتتلقى  التمویل،  مشھد  عام    58على  في 

ملیون دوالر) في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة في سوریا إلى المنظمات    95٪ فقط من التمویل (  5، ذھبت نسبة  2021
وعلى ھذا   59لیة، مع ذھاب الغالبیة إلى وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. غیر الحكومیة الوطنیة والمح
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٪ من جمیع التمویل اإلنساني إلى    25النحو، فشلت الجھات الفاعلة الدولیة فشالً ذریعاً في التزاماتھا بالصفقة الكبرى لتوجیھ  
عام   بحلول  والوطنیة  المحلیة  الفاعلة  األمم  .  2021الجھات  وكاالت  تتلقى  حین  في  أنھ  للقلق  المثیرة  األخرى  المیول  ومن 

المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة الغالبیة العظمى من التمویل (من حیث النسبة والقیمة اإلجمالیة على حد سواء)،  
احتی  من  أعلى  نسبة  لتلبیة  التمویل  تأمین  على  أیضاً  قادرة  الدولیة  الفاعلة  الجھات  الحكومیة  فإن  المنظمات غیر  من  اجاتھا 

٪ من برامج المنظمات غیر الحكومیة    85٪ من برامج األمم المتحدة و    33، تم تمویل  2021الوطنیة والمحلیة. في عام  
 60٪ فقط من برامج المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة.  24الدولیة، مقارنة بنسبة  

الوطنیة والمحلیة في المقام األول التمویل بشكل غیر مباشر من خالل الشراكات مع وكاالت  تتلقى المنظمات غیر الحكومیة  
األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. أصبحت صنادیق األمم المتحدة المشتركة الخیار المفضل للعدید من الجھات  

بالتزامات الصفقة الكبرى للتوطین، حیث یُنظر إل یھا على أنھا توفر مرونة ومساءلة أكبر، مع عبء إداري  المانحة للوفاء 
ملیون    13٪ (   20، قدم الصندوق اإلنساني السوري  2021في عام    61أقل مما ھو مطلوب إلدارة المنح الصغیرة المتعددة. 

والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  األموال  من  للح  62دوالر)  العابر  السوریة  اإلنساني  الصندوق  ٪    49دود  وقدم 
والحظت إحدى المنظمات غیر الحكومیة    63ملیون دوالر) من األموال للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة.   74.4(

الوطنیة والمحلیة أن الصندوق اإلنساني السوري تنافسي للغایة، لكنھا شعرت أن خبرتھا في العمل مع مكتب األمم المتحدة  
بھ"، مما سمح بدوره  لتنسیق الشؤون اإلنسانیة على مد ى عدة سنوات قد ساھمت بتعزیز سمعتھا باعتبارھا "شریكاً موثوقاً 

 بوصول أكبر إلى التمویل. 

الحكومیة   للمنظمات غیر  المحلیة  اإلنسانیة  القیادة  زیادة  أمام  كبیراً  السنوات عائقاً  تمویل مستدام متعدد  الحصول على  كان 
توسط مدة منح الصندوق اإلنساني السوري والصندوق اإلنساني السوریة العابر  ، كان م2021الوطنیة والمحلیة. ففي عام  

فقط.   10للحدود   الحكومیة    64أشھر  للمنظمات غیر  التحدیات  بعدد من  المشاریع قصیرة األمد ھذه  اتفاقیات  أنواع  وتسببت 
مجتمعات المتضررة، وزیادة العبء  الوطنیة والمحلیة، مثل االحتفاظ بالموظفین، وتعطیل وضع البرامج، وضعف الثقة من ال

الوطنیة   الحكومیة  غیر  المنظمات  أثارت  كما  الحالیة.  التمویل  اتفاقیات  على  التفاوض  إعادة  إلى  الحاجة  بسبب  اإلداري 
الموظفین والبنیة   العامة مثل رواتب  التكالیف  تغطیة  بعدم كفایة  یتعلق  فیما  التمویل، ال سیما  بشأن جودة  والمحلیة مخاوف 

 تیة للمكاتب، مما یقوض استدامتھا على المدى الطویل.  التح

في حین أظھرت بعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة ثقتھا في تأمین التمویل، كانت منظمات أخرى أقل إلماماً  
المتاحة. وفي حین سلّط المختلفة  الرئیسیة وأولویاتھا، والفرص  القطري، والجھات المانحة  التمویل  المقابالت مع  بمشھد  ت 

الحكومیة   غیر  للمنظمات  التمویل  متطلبات  من  خففت  التي  المانحة  الجھات  عن  أمثلة  على  الضوء  الرئیسیین  المستجیبین 
(كانت   والمحلیة  ذكرھماالوطنیة  تم  اثنتین  ھما  واأللمانیة  األمریكیتان  التنمیة  غیر  وكالتا  المنظمات  من  العدید  شعرت   ،(
یة أن عرض التمویل وإجراءات تقدیم الطلبات ال تزال معقدة للغایة، وأن الجھات المانحة غالباً ما  الحكومیة الوطنیة والمحل

 تتوقع مستویات غیر واقعیة من التفصیل في غضون مواعید قصیرة وثابتة یصعب الوفاء بھا.  

ات غیر الحكومیة الدولیة الستكمال  كما تسبب الطلبات المتعددة والمرھقة من الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظم
  65العنایة الواجبة الصارمة وتقییمات القدرات عقبات أمام المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة للحصول على التمویل. 

في السیاق السوري على وجھ الخصوص، تبّنت الجھات الفاعلة الدولیة تركیزاً قویاً على تجنب المخاطر وھي حساسة بشكل  
وقد تفھّمت إحدى المنظمات غیر    66ص تجاه القضایا المتعلقة باالحتیال وسوء اإلدارة المالیة والفساد ومكافحة اإلرھاب. خا

إن   قالت  لكنھا  اإلرھاب،  مكافحة  تمویل  بشأن  الصارمة  الدولیة  بالمعاییر  المتعلقة  المتطلبات  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة 
 بتمویل لشراء برمجیات الفحص المطلوبة.   الجھات المانحة لیست مستعدة لدعمھا

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

نظراً للعقبات البیروقراطیة في تقدیم البرامج اإلنسانیة في سوریا والمساعدة العابرة للحدود من تركیا، تواجھ المنظمات غیر  
والمحلیة عوائق كبیرة في الوصول إلى التمویل المباشر من الجھات المانحة. ویشمل ذلك القیود المفروضة    الحكومیة الوطنیة

على تسجیل المنظمات غیر الحكومیة وتشغیلھا، وارتفاع مستویات التنافس على التمویل، وعدم رغبة الجھات الفاعلة الدولیة  
و وعملیاتھا،  برامجھا  على  المحلي  الطابع  إضفاء  ومواقف  في  المانحة،  للجھات  المخاطر  وتفادي  األمد،  قصیرة  االتفاقات 

الجھات الفاعلة الدولیة تجاه المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. تقتصر المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  
لمتحدة، وتتطلب الشراكات مع  العاملة في المناطق التي تسیطر علیھا حكومة سوریا على تكوین شراكات مع وكاالت األمم ا

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة موافقة مسبقة. على ھذا النحو، فإن النموذج األكثر شیوعاً للشراكات في االستجابة ھو بین 
 67وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 

اآلراء حول جودة الشراكات بین الجھات الفاعلة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة،    على الرغم من تباین
إحدى   أوضحت  والبنّاءة.  اإلیجابیة  األمثلة  بعض  على  الضوء  سلّطت  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  فإن 

لل  المتبادلة  المنفعة  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  تُقدم  المنظمات  حیث  والمحلیة،  الدولیة  الفاعلة  الجھات  بین  شراكات 
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الفاعلة   الجھات  تقدم  بینما  إلیھا،  الوصول  برامج في مجاالت ال تستطیع غیرھا  الوطنیة والمحلیة  الحكومیة  المنظمات غیر 
كة حقیقیة. یمكننا أن نضیف  الدولیة الخبرة التقنیة والتمویل. صرحت المنظمة ذاتھا قائلةً: "كالنا بحاجة إلى اآلخر، ھذه شرا

إلیھم ویمكنھم أن یضیفوا إلینا". كما عبّرت منظمة غیر حكومیة وطنیة ومحلیة أخرى عن موقف مشابھ بقولھا: "في البدایة  
 لم نكن نمتلك الخبرة، ولكن اآلن تعمل المنظمات غیر الحكومیة الدولیة معنا وكأننا شریك حقیقي لھا". 

القیادة المحلیة للشؤون اإلنسانیة، ال یزال الطریق طویالً.  لكن وبینما أحرزت الجھات   التقدم في دعم  الفاعلة الدولیة بعض 
الحفاظ على   في  الدولیة مصلحة خاصة  الحكومیة  والمنظمات غیر  المتحدة  األمم  وكاالت  مثل  الكبیرة  البیروقراطیات  لدى 

قدان الوصول والنفوذ، ومترددة في مشاركة السلطة وصنع  ، ویمكن أن تكون مقاومة للتغییر، وقلقة بشأن ف68الوضع الراھن 
والتمویل.  اللتزامات    69القرار  األولویة  الدولیة  الفاعلة  الجھات  تُعطي  أن  الشائع  من  أنھ  المقابلة  في  المستجیبون  رأى  كما 

الشركاء مع  التفاعالت  في  دائماً  االلتزامات  ھذه  تنعكس  لم  ولكن  المؤسساتي؛  المستوى  على  إحدى  التوطین  وأوضحت   .
المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أنھ في حین أن اتفاقات األمم المتحدة تتضمن عبارات تصف الشراكات المنصفة،  

 من حیث الممارسة العملیة تمیل تجاربھا أكثر إلى ترتیبات التعاقد من الباطن. 

ذه الدینامیكیات على اتصاالتھا وطرق العمل مع الشركاء  بالنسبة لبعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، أثرت ھ
الدولیین. حیث شعرت إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن الجھات الفاعلة الدولیة غالباً ما ترسل لھا رسائل  

بالغ المطلوب إلى  مكتوبة طویلة وغیر عملیة تفتقر إلى إجراءات واضحة وتُصعّب علیھا الرد. وأشارت إلى أن مستوى اإل 
حكومة سوریا والجھات المانحة قد دفع إلى ثقافة "توثیق كل شيء"، والتي على الرغم من أھمیتھا ألغراض المساءلة یمكن  
قدمت   الدولیة  الفاعلة  الجھات  أن  المنظمة  ذات  كما الحظت  والمحلیة.  الوطنیة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  مرھقة  تكون  أن 

 جتماعات وورش العمل، مما حد من فرص المشاركة الفعالة والھادفة.  إشعاراً قصیر األمد لال

تؤثر أنواع ترتیبات تعامالت الشراكة ھذه أیضاً على الفرص المتاحة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة للمشاركة  
القرارات.  واتخاذ  وتصمیمھا  المشاریع  تخطیط  المباشر    70في  التمویل  على  سوریا  حكومة  تفرضھا  التي  للقیود  ونظراً 

للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، قد یكون من الصعب علیھا دعوة الجھات المانحة مباشرة بشأن قضایا السیاسة  
أ  توجیھ  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  یجب على  ذلك،  من  وبدالً  والتمویل.  من خالل  والتشغیل  مراسالت  ي 

  71وكالة األمم المتحدة أو شركاء المنظمات غیر الحكومیة الدولیة. 

من الممكن مالحظة بعض السمات المشتركة للقطاع اإلنساني في السیاق السوري، بما في ذلك ارتفاع مستوى المنافسة بین  
غیر   المنظمات  بین  المنافسة  ذلك  ویشمل  الفاعلة.  الجھات  غیر  جمیع  المنظمات  وبین  وبینھا  والمحلیة،  الوطنیة  الحكومیة 

بالنسبة للمنظمات التي مقرھا دمشق على وجھ الخصوص، أدت   الحكومیة الدولیة، وبین المنظمات غیر الحكومیة الدولیة. 
ة الدولیة على التعاون  العقبات البیروقراطیة ومتطلبات العنایة الواجبة الصارمة للجھات المانحة إلى تقیید قدرة الجھات الفاعل 

كما أدى ھذا إلى تركیز الجھات الفاعلة الدولیة التمویل   72مع أكثر من بضعة من المنظماتت غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 
غالباً على حساب المنظمات غیر    73والموارد والبروز بین عدد قلیل من المنظمات األكبر غیر الحكومیة المحلیة الوطنیة،

السنوات    74الوطنیة والمحلیة والشعبیة األصغر حجماً. الحكومیة   التمویل متعدد  المرتفعة وغیاب  المنافسة  تتسبب مستویات 
النفقات التشغیلیة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بتمھید الطریق لمشاریع توجھھا   والمرن الذي یمكن أن یغطي 

اال مع  دائماً  تتماشى  ال  والتي  المانحة  عن  الجھات  العامة  اللمحة  في  الموضحة  األولویات  أو  الواقع  أرض  على  حتیاجات 
 االحتیاجات اإلنسانیة وفي خطة االستجابة اإلنسانیة.  

المؤسساتیة طویلة  القدرات  تعزیز  المحدود في  االستثمار 
 األمد للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة

قد التي  الرئیسیة  الحجج  أحد  القدرات  نقص  غیر  یُعد  المنظمات  إلى  األنشطة  نقل  عدم  لتبریر  الدولیة  الفاعلة  الجھات  متھا 
لكن ال تزال المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة    75الحكومیة الوطنیة والمحلیة السوریة في الوقت المناسب وبطریقة مستدامة. 

لالستثمار   الدولیین  الشركاء  من  كافیة  موارد  لتأمین  شاقةً  معركةً  تخوض  المدى  والمحلیة  على  التنظیمي  تطویرھا  في 
وغالباً ما تدرك الجھات الفاعلة الدولیة أن المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لدیھا "قدرة تشغیلیة" أقوى،    76الطویل. 

كمة  مثل معرفة السیاق المحلي والوصول إلى المجتمعات المتضررة، مقارنة "بالقدرة التنظیمیة"، بما في ذلك اإلدارة والحو
 77وصنع القرار. 

واإلبالغ،   والرصد  المشاریع،  إدارة  والمحلیة:  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  قدرات  في  شیوعاً  األكثر  الفجوات  تشمل 
المؤسساتیة،   البیانات، والصون، واألنظمة والسیاسات  المالیة، وحمایة  التكنولوجیة، واإلدارة  العروض، والمھارات  وإعداد 

المنظم إحدى  الحكومیة  شعرت  غیر  المنظمات  من  العدید  أن  عنتاب  غازي  مقرھا  كان  والتي  الحكومة  غیر  المحلیة  ات 
إلى   بالسیاق. یرجع ذلك  التفصیلیة  المعرفة  إلى  تفتقر  التي تستجیب لألزمة في سوریا  تركیا  المسجلة في  الوطنیة والمحلیة 

السوریین، بسبب الحصة التي تفرضھا حكومة تركیا التي    اشتراط توظیف المواطنین األتراك في الغالب بدالً من المواطنین
 78تشترط وجود نسبة من المواطنین األتراك في أي مكان عمل. 
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بالمقایضة   تتعلق  حساسة  قضایا  السوریة  لألزمة  استجابت  التي  والدولیة  المحلیة  الفاعلة  الجھات  مع  المناقشات  أبرزت 
األك المحلیة  اإلنسانیة  القیادة  بین  ھذه  المتصورة  عن  الناتجة  الخدمات  وتقدیم  البرامج  جودة  في  المتوقع  واالنخفاض  بر 

التغییرات. كما أوضحت إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة أنھ في حین أن العدید من ھذه المنظمات العاملة  
تعلق بالقدرات أثناء تنفیذ البرنامج. وعلى  في الشمال الغربي قادرة بسھولة على تأمین التمویل، فإنھا غالباً ما تواجھ تحدیات ت 

العكس من ذلك، أشار أحد المستجیبین للمقابلة إلى أن المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تجلب معرفة وخبرة فریدة  
 لالستجابة، مثل إظھار طرق متنوعة لجمع التغذیة الراجعة من المجتمعات المتضررة. 

األكثر شیوعاً الذي تستخدمھ الجھات الفاعلة الدولیة لتعزیز قدرة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  یعتبر التدریب ھو النھج  
السوریة.  معارفھا    79والمحلیة  لبناء  مفیدة  األسالیب  ھذه  أن  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  العدید من  ووجدت 

كاء األمم المتحدة حول مواضیعھا المفضلة. كما حددت المؤلفات  ومھاراتھا التقنیة، وتمكنت من الوصول إلى التدریب من شر
التحدیات المتعلقة بتدریب الموظفین في سوریا، بما في ذلك االفتقار إلى دورات ومواد باللغة العربیة، وصعوبات السفر إلى  

عب  للدورات  بالنسبة  اإلنترنت  إلى  الوصول  مثل  التكنولوجیة  والحواجز  التدریبیة،  العمل  اإلنترنت.  ورش  واعتبرت    80ر 
منظمات غیر حكومیة وطنیة أو محلیة أخرى ھذه األنواع من المبادرات على أنھا تفرض من أعلى إلى أسفل وتجري باتجاه  

   81واحد وتفتقر إلى التركیز على التعزیز المؤسساتي األوسع. 

والم الوقت  إلى  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  تفتقر  ما  القدرات، غالباً  تعزیز  مبادرات  في  للمشاركة   82وارد 
رئیسیاً. تحدیاً  تمثل  تزال  ال  الدعم  وتكالیف  العامة  للنفقات  المحدود  التمویل  وأن  غیر    83خاصة  المنظمات  معظم  وأفادت 

ولیة لم تسمح  الحكومیة الوطنیة والمحلیة أن غالبیة وكاالتھا التابعة لألمم المتحدة وشركائھا من المنظمات غیر الحكومیة الد
لھا بالمطالبة بالتكالیف العامة في برامجھا. كما كانت ھناك أدلة محدودة على اتخاذ الجھات الفاعلة الدولیة نھجاً منسقاً لتعزیز  
لتطبیق   المستمر  الدعم  تقدیم  أو  المبادرات،  ھذه  تأثیر  حول  المشاركین  مع  تقییمات  أو  متابعة  تمارین  إجراء  أو  القدرات، 

  84التعلم.

تمتلك العدید من المنظمات غیر الحكومیة السوریة المحلیة الوطنیة بالفعل قدرات قویة، ولكن توجد بعض الفجوات ویتطلب  
القدرات   لتعزیز  فعالیة  أكثر االستراتیجیات  لدیھا. وتشمل  المؤسساتیة  القدرة  لتعزیز  أمداً  أكثر استھدافاً وأطول  األمر دعماً 

ب أثناء العمل، والتوجیھ، ومراكز تنسیق الشراكات، وإعارة الموظفین، والمشاریع التجریبیة،  عقد اجتماعات فردیة، والتدری 
"الخبراء".  الوطنیة    85وإعارة  الحكومیة  غیر  المنظمات  "إظھار  أھمیة  على  الضوء  مقابلة  في  المستجیبین  أحد  سلط  كما 

   والمحلیة ما یمكن أن تكون اإلمكانیات والخیارات [لتعزیز القدرات]".

 التوصیات المستھدفة 

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

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

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

 الحكومیة الوطنیة والمحلیة، وتحدید فرص اإلصالح.  

المدني  • المجتمع  تُمثل  التي  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  من  والرجال  للنساء  الھادفة  المشاركة  ضمان 
القرار لالستجابات اإلنسانیة. وینب  القیادة والتنسیق وصنع  المھمشة في  الدولیة  المحلي والفئات  الفاعلة  الجھات  غي على 

تعزیز دور وقدرات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بما یتماشى مع التزامات الصفقة الكبرى. ومن األھمیة  
 بمكان توفیر تمویل محدد لدعم إشراك المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في ھذه اآللیات. 

للقیادة  • أقوى  تمكینیة  بیئة  المنظمات    تعزیز  بتسجیل  المتعلقة  البیروقراطیة  المحلیة. یشمل ذلك معالجة العوائق  اإلنسانیة 
 غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، وموافقات المشاریع والحصول على التمویل. 

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

تحسین اإلبالغ عن تدفقات التمویل المباشرة وغیر المباشرة إلى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، بما في ذلك   •
 منظمات حقوق المرأة والمنظمات النسائیة، باستخدام نظام التتبع المالي التابع لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة.  
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التعریفیة واإلعالمیة • المواد  في سوریا    تطویر حزمة من  اإلنساني  التنسیق  بھیكل  أكبر  لتسھیل معرفة وفھم  والتدریبیة 
 والعملیات العابرة للحدود. ینبغي نشر ھذه المواد باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وإتاحتھا بصیغ یسھل الوصول إلیھا.  

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

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

توفیر تمویل مخصص لدعم خدمات الترجمة الفوریة والترجمة التحریریة في آلیات التنسیق اإلنساني بما في ذلك الفریق   •
القطري اإلنساني، ومجموعة شؤون التواصل اإلنسانیة ومجموعات العمل المعنیة بالقطاعات / المجموعات، والمجلس  

 ي والصندوق اإلنساني السوري العبر للحدود.  االستشاري للصندوق اإلنساني السور

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

 لشركاء. ا

عدم تسییس القیادة اإلنسانیة المحلیة من خالل دعم المشاركة التي تراعي النزاعات والقائمة على المبادئ مع السلطات   •
الحكومیة (بما في ذلك السلطات المحلیة) من خالل آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة. تظل الدولة شریكاً رئیسیاً إلیصال  

الرئی  الجھة  باعتبارھا  األشخاص  المعونات  حمایة  عن  والمسؤولة  الدولي،  اإلنساني  القانون  بموجب  المسؤولة  سیة 
 المتضررین ومجتمعاتھم المحلیة، فضالً عن توفیر الخدمات األساسیة المنصفة.  

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

واس • وحقیقیة  عادلة  شراكات  إقامة  إلى  فرص  السعي  تشمل  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  مع  تراتیجیة 
غیر   المنظمات  تحددھا  التي  القدرات  تعزیز  مبادرات  في  واالستثمارات  القرار،  وصنع  للمشروع  المشترك  التخطیط 

 الحكومیة الوطنیة والمحلیة وترتیب أولویاتھا.

وفریق   اإلنساني  للعمل  القُطري  الفریق  على  یجب 
 المعني بالشؤون اإلنسانیة أن یقوما بما یلي: االتصال 

اإلشارة صراحة إلى تعزیز القدرات المؤسسیة في اللمحة العامة عن االحتیاجات اإلنسانیة وفي فصول مجموعة/قطاع   •
 خطة االستجابة اإلنسانیة لبناء روابط مع نتائج البرنامج والتمویل. 

لتعزیز مشاركة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في آلیات    19-االستفادة من الفرص التي توفرھا جائحة كوفید •
 التنسیق اإلنساني، بما في ذلك في االجتماعات عبر اإلنترنت.  

إجراء مسح سنوي للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لتحدید أولویات مبادرات تعزیز القدرات، وتشجیع النھج   •
 المشترك والمنسق من قبل الجھات الفاعلة الدولیة.  

والصندوق  السوري  اإلنساني  الصندوق  على  یجب 
 اإلنساني السوري العابر للحدود أن یقوما بما یلي: 

  12ة المشروع الخاص بالصندوق اإلنساني السوري والصندوق اإلنساني السوري والعابر للحدود لمدة  زیادة متوسط مد •
شھراً، والتأثیر على تحدیثات المبادئ التوجیھیة العالمیة للصندوق المشترك القُطري لزیادة الحد األقصى لمدة المشروع  

 شھراً.  24شھراً إلى   12من 

ركاء من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة الُمَؤھلة للحصول على التمویل.  وضع استراتیجیات لزیادة عدد الش  •
مراجعة   خالل  من  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  تواجھھا  التي  المحددة  العوائق  لمعالجة  خطوات  اتخاذ 

اإللزامی  واآللیة  بالسیاسات  التحدید  وجھ  على  (المتعلقة  الواجبة  العنایة  والمالحظات  متطلبات  الفني  الدعم  وتقدیم  ة)، 
 واآلراء أثناء إعداد العروض. 
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یجب أن تقوم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 
 بما یلي: 

الدعوة إلى زیادة مستویات تمثیل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في القیادة اإلنسانیة وصنع القرار ومنتدیات   •
فریق القُطري للعمل اإلنساني، وفریق االتصال المعني بالشؤون اإلنسانیة، والمجموعات العاملة  التنسیق، بما في ذلك ال

العابر   السوري  اإلنساني  وللصندوق  السوري  اإلنساني  للصندوق  االستشاریة  والمجالس  والمجموعات،  القطاعات  في 
 الحدود. 
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https://cbpf.data.unocha.org/dataexplorer.html
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 شكر وتقدیر 

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

كما تُعرب المؤلفة عن امتنانھا لما قدموه من توجیھ ودعم ال یقدران بثمن.    وآغني بالتادونیتوروث جیمس، وھانا باتشیت،  
أنیتا كاتاكوزي ووجدان جراح  أوكسفام تركیا) و  -كادین إمیجیني دیغیرلیندیرمي فاكفي (كیدف  لكل من میا تونغ من مؤسسة  

ا بنّاء وآرائھم ومالحظاتھم. كما تود المؤلفة أن تشكر  من شبكة استجابة  تقییم أقران  لمساعدات التمكینیة على ما قدموه من 
 المنظمات التي جعلت ھذا البحث ممكناً من خالل مشاركة وقتھا ورؤیتھا وتجاربھا بسخاء مع منظمة أوكسفام.  

 
  



 

www.oxfam.org  

 تقاریر أبحاث أوكسفام 

ن لمشاركة  أوكسفام  أبحاث  تقاریر  اإلنسانیة. وال  تُكتب  والممارسات  والسیاسات  التنمیة  التعلیقات حول  العام ودعوة  النقاش  في  والمساھمة  البحث  تائج 
 تعكس بالضرورة مواقف سیاسة أوكسفام. اآلراء المعرب عنھا ھي آراء مؤلف التقریر ولیست بالضرورة آراء منظمة أوكسفام. 

    ejcliffe@hotmail.comر، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى إیما كلیف: لمزید من المعلومات، أو للتعلیق على ھذا التقری

 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 
أو    رى، المصدر بالكامل. یطلب صاحب حقوق الطبع والنشر تسجیل كل أنواع االستخدام ھذه لدیھ ألغراض تقییم األثر. بالنسبة للنسخ في أي ظروف أخ

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

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

 یولیوفي    978-1-78748-928-8البریطانیة لصالح منظمة أوكسفام الدولیة بموجب الرقم الدولي المعیاري للكتاب  تم النشر بواسطة منظمة أوكسفام  
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    21وكسفام ھي اتحاد دولي من  أ

صول على من أجل تحقیق مستقبل متكافئ للجمیع. یرجى التواصل كتابة مع أي من الوكاالت للح  –لوضع حد للفقر والظلم، اآلن وفي األجل الطویل  
 .  www.oxfam.orgمزید من المعلومات أو زیارة 

 )  www.oxfamamerica.orgأوكسفام أمریكا (
 )www.oxfam.org.nzأوكسفام أوتیاروا (
 ) www.oxfam.org.auأوكسفام أسترالیا (
 )  www.oxfamsol.beأوكسفام 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.nlم نوفیب (ھولندا) (أوكسفا

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

 ) www.kedv.org.trمؤسسة كیدف (

  
 

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