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والوطنیة   المحلیة  الحكومیة  المنظمات غیر  دراسة حالة عن مشاركة 
في ھیكل التنسیق اإلنساني لالستجابة المعنیة بالالجئین السوریین في  

 األردن 

 إیما كلیف 

 مستشارة مستقلة 

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

 لتحقیق الكافیین والدعم الموارد إلى وتفتقر محدودة تزال ال ومشاركتھا قیادتھا فإن والوطنیة،  المحلیة الحكومیة رغی المنظمات
 عن الدولیة الفاعلة الجھات  تتنازل أن ویتطلب الحالي،  اإلنساني التنسیق ھیكل في أساسیة تغییرات النظام تحویل یتطلب. إمكاناتھا
 .والوطنیین المحلیین للنظراء  القرار وصنع والموارد السلطة
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 مقدمة 

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

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

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

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

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

برامج  وتنفیذ  لقیادة  الحكومیة،  والوكاالت  الحكومیة  المنظمات غیر  مثل  والوطنیة  المحلیة  الفاعلة  للجھات  الحالیة  القدرات 
یجب     4لمحلیة والوطنیة واجباً أخالقیاً لضمان حقھا في تقریر شؤونھا الذاتیة.یُشكل دعم قیادة الجھات الفاعلة اإنسانیة فعالة.  

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

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

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

تتنازل الجھات الفاعلة الدولیة عن السلطة والموارد   تغییرات أساسیة في ھیكل التنسیق اإلنساني الحالي، ویتطلب أن  أیضاً 
 الوطنیین.وصنع القرار للنظراء المحلیین و

 المنھجیة 

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

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

التي    8اإلنسانیة، المنشورات  بشكل خاص على  التركیز  األردن.  مع  سیاق  األول  تركز على  المقام  في  االستعراض  غطى 
 .   2021و  2015الوثائق باللغة اإلنجلیزیة المنشورة بین عامي 

وطنیة   حكومیة  منظمات غیر  أربع  من  ممثلین  مع  رئیسیین  لمخبرین  منظمة  شبھ  مقابالت  على خمس  أیضاً  البحث  یعتمد 
. أتاحت أوكسفام إمكانیة  2022وینایر    2021بین دیسمبر  جریت بشكل افتراضی ومحلیة، ووكالة واحدة تابعة لألمم المتحدة، أ

االستعانة بمترجم فوري یتحدث العربیة لكن اختار جمیع المخبرین إجراء مقابالتھم باللغة اإلنجلیزیة. شملت المنظمات غیر  
بحقوق   ومعنیتان  النساء  تقودھما  ومنظمتین  الملكیة  بالعائلة  مرتبطة  واحدة  منظمة  المشاركة  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة 

ختارت أوكسفام ھذه المنظمات بناًء على عالقتھا الحالیة أو السابقة بأوكسفام و/أو معرفتھا بھیكل التنسیق اإلنساني  المرأة. ا
 في األردن.  

 السیاق 

تُعّد األردن من بین البلدان األكثر تضرراً جراء األزمة السوریة، حیث تحتل المرتبة الثانیة عالمیاُ من حیث نصیب الفرد من  
% من سكان األردن، حیث تعیش الغالبیة خارج المخیمات الرسمیة  10یشكل الالجئون السوریون اآلن أكثر من    9الالجئین.

شخص    673,000الجئ وطالب لجوء، بما في ذلك    760,000یستضیف األردن حالیاً أكثر من    10في المناطق الحضریة. 
إلى   باإلضافة  سوریا،  و  87,000من  والیمن  العراق  مثل  دول  من  من    11السودان. شخص  أكثر  أیضاً  األردن  یستضیف 
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حوالي   منھم  ُمسّجل،  فلسطیني  الجئ  سوریا.   18,000ملیوني  من  فلسطیني  من    12الجئ  معقدة  مجموعة  األردن  یواجھ 
  19.14-ازدادت سوءاً بسبب آثار جائحة كوفید 13تحدیات التنمیة، والتي 

وضع في األردن من "معرقل" إلى "مكبوت" وحذر من تقلص  حول الحریات المدنیة ال  2021خفّض تقریر سیفیكوس لعام  
تُقید    15مساحة المجتمع المدني، مع زیادة القیود المفروضة على حریة تكوین الجمعیات والتعبیر والتجمع السلمي واإلنترنت. 

لعام   الجمعیات  قانون  مثل  عام    2008التشریعات  في  الوط2009(المنقح  الحكومیة  غیر  المنظمات  أنشطة  والمحلیة  )  نیة 
أدخلت    16بشدة، وال سیما المنظمات التي تقودھا النساء، ومنظمات حقوق المرأة، والمنظمات المعنیة بمسائل مجتمع المیم.

األمنیة"، والتحدیات  السیاسیة  واالضطرابات  اإلرھاب  منع  شعار  "تحت  جدیدة  قیوداً  الحكومیة  مراقبة    17السلطات  وتتم 
تقیید أنشطة المنظمات غیر الحكومیة  تسجیل وعملیات المنظمات غی  ر الحكومیة الوطنیة والمحلیة عن كثب، مما یزید من 

  18الوطنیة والمحلیة. 

غیر   المنظمات  من  سیل  وظھر  األردن  في  العملیات  نطاق  بتوسیع  اإلنسانیة  الوكاالت  قامت  السوریة،  األزمة  بدایة  منذ 
الجدیدة.  أكثر من  2020بحلول عام    19الحكومیة والمنظمات األھلیة  تم تسجیل  منظمة غیر حكومیة لدى وزارة    6,500، 

الجھات المانحة الغربیة والخلیجیة ووكاالت األمم    20التنمیة االجتماعیة.  تشمل الجھات الناشطة في الشؤون اإلنسانیة أیضاً 
تتنوع سمات    21وكیانات القطاع الخاص. المتحدة والمؤسسات متعددة األطراف والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات األھلیة 

والمحلیة،   الوطنیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات  الدولیة،  الحكومیة  غیر  المنظمات  ذلك  في  بما  الحكومیة،  غیر  المنظمات 
تفضیلیة)  معاملة  تتلقى  ما  غالباً  (التي  الملكیة  بالعائلة  المرتبطة  والمسیحیة.   22والمنظمات  اإلسالمیة  الدینیة    23والمنظمات 

منتدى   ذلك  في  بما  البلد،  في  العاملة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  التابعة  والمنتدیات  العاملة  الفرق  من  العدید  أیضاً  ھناك 
المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن، ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن، وائتالف منظمات المجتمع 

 . المدني األردني لحقوق اإلنسان

 لمحة عامة حول ھیكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة  

تُؤدي الحكومة األردنیة دوراً رائداً في القیادة اإلنسانیة وصنع القرار والتخطیط الستجابة الالجئین السوریین، بالتنسیق مع  
المتحد األمم  المانحة ووكاالت  الجھات  وبالشراكة مع  الالجئین،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامیة  والمنظمات غیر  المفوضیة  ة 

المضیفة.  والمجتمعات  والالجئین  عام    24الحكومیة  لألزمة  2014في  األردنیة  االستجابة  منصة  األردن  حكومة  أنشأت   ،
تقود وزارة التخطیط والتعاون الدولي  فرقة عمل وأمانة ونظام إدارة معلومات االستجابة األردنیة.    11السوریة، والتي تضم  

األ االستجابة  خطط  الشؤون  إعداد  في  الفاعلة  للجھات  المشاریع  على  الموافقة  منح  عن  مسؤولة  وھي  عامین  كل  ردنیة 
   25اإلنسانیة التي تستجیب لألزمة. 

واعتبر الكثیرون خطة استجابة األردن رائدة وأول خطة استجابة ذات قیادة وطنیة  ،  2015تم تطویرھا ألول مرة في عام  
وخطط استجابة متعاقبة  : رؤیة واستراتیجیة وطنیة،  2025األردن  توجھ االستجابة    تشمل األطر الرئیسیة التي  26من نوعھا.

، نقّحت حكومة األردن خطة استجابة األردن للتركیز  2020في عام    27). 2022-2020في األردن (اإلصدار الحالي یغطي 
ن االقتصادي والحمایة االجتماعیة  ): وھي الخدمات العامة والتعلیم والصحة والتمكی 12على سبع قطاعات (تم تخفیضھا من  

والنظافة.  الصحي  والصرف  والمیاه  والمأوى  والعراق     28والعدالة  مع مصر  إلى جنب  (جنباً  أحد خمس دول  ھو  األردن 
ولبنان وتركیا) مدرجة في خطة سوریا اإلقلیمیة لالجئین والتعافي التي تقودھا األمم المتحدة، والتي تم إطالقھا في دیسمبر  

 29إطار زمني متجدد لمدة عامین.ب  2014

یشارك المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة والممثل القطري للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون  
اإلنسانیة، والذي یضم ممثلین عن   للشؤون  فریق قطري  الشؤون اإلنسانیة، على غرار  منتدى شركاء  في رئاسة  الالجئین 

المانحة ووكاالت األمم المتحدة ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن والمنتدى الوطني للمنظمات غیر    الجھات 
 31تكون المفوضیة مسؤولةً عن إدارة مخیمات الزعتري واألزرق والمخیمات األردنیة اإلماراتیة،  30الحكومیة في األردن. 

الوزارات   مع  بالتنسیق  والفرعیة  القطاعیة  العمل  مجموعات  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  تقود  بینما 
الحكومیة.  القطاعا   32التنفیذیة  بین  العمل  مجموعة  القطاعات  بین تربط  المشتركة  العمل  فرقة  إلى  التقاریر  وتقدم  ت 

، أنشأ المنسق المقیم/المنسق للشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة أیضاً فرقة عمل عابرة للحدود  2019في عام    33الوكاالت. 
  34لإلشراف على التنسیق االستراتیجي للعملیات عبر الحدود كجزء من نھج سوریا بأكملھا. 
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 یسیة النتائج الرئ 

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

 القرار
ال تزال الجھات الفاعلة الدولیة التي یقع مقرھا في شمال العالم تُھیمن على ھیكل تنسیق الشؤون اإلنسانیة في األردن. في  

ع من جانب الجھات الفاعلة الدولیة لتعزیز القیادة أكثر وتمثیل ومشاركة المنظمات  السنوات األخیرة، كان ھناك تقدم متواض
غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في آلیات صنع القرار والتنسیق، بما في ذلك منتدى شركاء الشؤون اإلنسانیة ومجموعات  

المتحدة.   لألمم  التابعة  المشترك  للتمویل  الحوكمة   وھیاكل  القطاعیة  الحكومیة  العمل  غیر  المنظمات  بعض  شعرت  لكن 
الوطنیة والمحلیة بخیبة أمل إزاء عدم إحراز تقدم في التزامات التوطین العالمیة. أوضحت إحدى المنظمات غیر الحكومیة  

 الوطنیة والمحلیة: "لقد فقد التوطین زخمھ في األردن، ونشعر أنھ مجرد شعار في بعض األحیان".  

الشؤون اإلنسانیة ھو المنتدى االستراتیجي األساسي لالستجابة لمتطلبات الالجئین في األردن، حیث تمثل  یُعد منتدى شركاء  
یُشكل منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في   35مقعداً).  28٪ من األعضاء ( 78الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة 

في الحكومیة  غیر  للمنظمات  الوطني  والمنتدى  البالغة    األردن  المتبقیة  النسبة  لكل  22األردن  مقاعد  أربعة  بحصة   ،%
باإلضافة إلى زیادة تمثیل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في منتدى الشركاء في الشؤون اإلنسانیة في    36منھما.
مثلو المنظمات غیر الحكومیة  ، تضّمن ثلثا اجتماعات المنتدى مناقشات استراتیجیة یقودھا أو یشارك في قیادتھا م2021عام  

یعمل حالیاً فریق مھام معني بالتوطین تابع لمنتدى شركاء الشؤون اإلنسانیة ویشترك في رئاستھ كل من    37الوطنیة والمحلیة. 
ھیئة األمم المتحدة للمرأة ومنتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن، والمنتدى الوطني للمنظمات غیر الحكومیة في  

  38األردن، على ترجمة التزامات الصفقة الكبرى إلى إجراءات ملموسة. 

الحكومیة   غیر  المنظمات  أن  من  الرغم  على  األردن،  في  القطاعیة  القیادیة  األدوار  بجمیع  المتحدة  األمم  وكاالت  تضطلع 
القطاعات.  من  العدید  قیادة  في  أیضاً  تشارك  والمنظ  39الدولیة  المتحدة  األمم  وكاالت  الوطنیة  تشارك  الحكومیة  غیر  مات 

تمثل   األردني،  اإلنساني  الصندوق  وفي  الحمایة.  وقطاع  الغذائي  األمن  قطاع  قیادة  في  الملكیة  بالعائلة  المرتبطة  والمحلیة 
٪ من العضویة (ثمانیة مقاعد)؛ في حین تمثل المنظمات غیر الحكومیة الدولیة    67الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة  

تبلغ  والمنظم یتطلب الصندوق    40٪ بحصة مقعدین لكل منھما.  33ات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة النسبة المتبقیة التي 
اإلنساني األردني أن تشمل لجان مراجعة القطاع التابعة للمجلس االستشاري ممثالً واحداً على األقل للمنظمات غیر الحكومیة  

  41لألنشطة والقطاعات ذات األولویة.  الوطنیة والمحلیة لتحدید مخصصات التمویل 

تحسنت مشاركة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في بنیة تنسیق الشؤون اإلنسانیة في األردن، على الرغم من أن  
مستویات المشاركة أقل من المتوسط العالمي وال یزال من الصعب على المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التأثیر  

٪    31لى آلیات التنسیق بنفس الطریقة التي یؤثر بھا نظراؤھا الدولیون. تمثل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة  ع
وباتجاه أكثر إیجابیة،    42٪.   44من أعضاء مجموعات العمل القطاعیة والفرعیة في األردن، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  

ا الحكومیة  غیر  المنظمات  عدد  حمایة  تفوق  مسؤولیة  ومجال  الصحة  قطاع  في  األخرى  الفاعلة  الجھات  والمحلیة  لوطنیة 
   43الطفل، وھي ممثلة بالتساوي مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة. 

كیة والمنظمات األكبر المثبتة في  یھیمن منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن والمنظمات المرتبطة بالعائلة المل
المقام األول على قیادة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة والتمثیل والمشاركة في ھیكل التنسیق اإلنساني في األردن.  

المجل في  التنفیذیة رسمیاً  الوزارات  أو  الوطنیة  السلطات  تشارك  ال  حیث  محدوداً،  األردن  حكومة  مع  التعامل  یزال  س  ال 
مستوى   على  العمل  مجموعات  أو  اإلنسانیة  الشؤون  في  الشركاء  منتدى  في  أو  األردني  اإلنساني  للصندوق  االستشاري 

الفرعیة.  والقطاعات  اإلنسانیة    44القطاعات  الشؤون  تنسیق  آلیات  لعضویة  االجتماعي  نوع  المصنفة حسب  البیانات  تكن  لم 
أو   االجتماعي  النوع  اعتبارات  تظھر  ولم  أو  متاحة،  المؤلفات  استعراض  في  بارز  بشكل  التضمین  اعتبارات  من  غیرھا 

 مقابالت المستجیبین الرئیسیین. 

أو   إلیھ  الوصول  یتعذر  أو  ُمعقداً  الشؤون اإلنسانیة  تنسیق  الوطنیة والمحلیة أن ھیكل  الحكومیة  المنظمات غیر  رأت بعض 
و كما  الدولیة.  الفاعلة  الجھات  األول مصالح  المقام  في  أّن عملیات  یخدم  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  جدت 

تخطیط خطة استجابة األردن متقطعة وغیر متسقة ولدیھا رؤیة قصیرة األجل، وذات نقاط دخول محدودة للتأثیر والمشاركة.  
ات التعبیر عن  كما رأت عدة منظمات تقودھا النساء ومنظمات حقوق المرأة أّن حكومة األردن تعمدت استبعادھا من عملی 

آراء "مثیرة للجدل" خالل المشاورات السابقة. كانت أھمیة عملیات التخطیط وحوافز المشاركة مسألة رئیسیة أیضاً. وشعرت  
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إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي مقرھا مدینة إربد أنھ نظراً ألنھا نفذت في المقام األول مشاریع خارج  
 انت خطة استجابة األردن أقل صلة بعملھا. العاصمة عّمان، ك

تواجھ المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة العاملة في القضایا "الحساسة" رد فعل عنیف من حكومة األردن، جنباً إلى  
ویمثل ھذا إشكالیة خاصة بالنسبة للمنظمات التي تقودھا النساء    45جنب مع الجماعات الدینیة والقبلیة والمجتمعیة المحافظة. 

ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة العاملة في مجال حقوق اإلنسان والعلمانیة والمساواة بین  
المرأة أن إحدى وكاالت األمم  الجنسین والوصول إلى العدالة. أوضحت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق 

والحمایة   الالجئین  قضایا  بشأن  األردن  حكومة  مع  لعالقتھا  نظراً  معھا،  تفاھم  مذكرة  توقیع  رفضت  بعض  و  المتحدة  أن 
وأفادت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء /    .الداخلیة�وزارة�من�بضغط�معھا�العمل�تجنبتالمنظمات غیر الحكومیة الدولیة  

تواجھ المنظمات  منظمات حق  الدینیة ووسائط اإلعالم. كما  الجماعات  لفظیة وبدنیة من جانب  المرأة بحدوث مضایقات  وق 
 العاملة في قضایا مجتمع المیم إمكانیة التعرض إلجراءات قانونیة من قبل حكومة األردن. 

میة الوطنیة والمحلیة مؤثرة، ال سیما  كانت تصورات الجھات الدولیة الفاعلة وافتراضاتھا فیما یتعلق بالمنظمات غیر الحكو
االستیعاب.  ومستوى  اإلنسانیة  بالمبادئ  بالتزامھا  المتعلقة  للمنظمات    46تلك  المتصور  التسییس  بشأن  مخاوف  ھناك  وكانت 

ك،  ومع ذل  47غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة وقدرتھا على االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة بطریقة مستقلة ونزیھة ومحایدة. 
السنوات   قد تحسنت في  الوطنیة والمحلیة  الحكومیة  المنظمات غیر  المقابالت أن تصورات  المستجیبین في  العدید من  رأى 

 وأن ھذا قد عّجل بفرص إضفاء طابع محلي أكبر على ھیكل التنسیق اإلنساني في األردن.  48األخیرة،

مثیل ومشاركة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في  كما تحد مجموعة من الحواجز العملیة واللوجستیة من قیادة وت 
من   یجعل  أن  وتنوعھا  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  الھائل  للعدد  یمكن  األردن.  في  اإلنساني  التنسیق  ھیكل 

المزمن النقص  یؤدي  للمشاركة. كما  المناسبة  االتصال  تحدید جھات  الدولیة  الفاعلة  الجھات  الموارد من    الصعب على  في 
الموظفین والتمویل المستدام إلى إعاقة قدرة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة على المشاركة. وتستضیف الجھات  
الشائع في ھذه االجتماعات استخدام المصطلحات اإلنسانیة   باللغة اإلنجلیزیة ومن  التنسیق  الدولیة معظم اجتماعات  الفاعلة 

  49تكون الموارد لخدمات الترجمة الشفویة والترجمة المكتوبة محدودة.  واالختصارات، بینما

القیادة المحلیة للشؤون اإلنسانیة في األردن. كان االلتزام الحقیقي   ھناك عدد من العوامل التمكینیة التي شجعت على زیادة 
یة التابع لألمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة  والقیادة من الجھات الفاعلة الدولیة مثل المنسق المقیم والمنسق للشؤون اإلنسان 

لتنسیق الشؤون اإلنسانیة أمراً بالغ األھمیة في تخصیص مساحة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. لكن شعرت عدة  
من أن   الفاعلین"، بدالً  التوطین في األردن كانت "مدفوعة بشخصیة  تكون  منظمات غیر حكومیة وطنیة ومحلیة أن أجندة 

للجھات   خاصة  الحوافز،  وإظھار  التوطین  حجة  بناء  على  األدلة  استخدام  ساعد  وقد  المؤسساتي.  اإلصالح  في  متجذرة 
٪ عند منح التمویل  45المانحة. أشار أحد المستجیبین في مقابلة لوكالة األمم المتحدة إلى أن تكالیف البرامج انخفضت بنسبة 

   50طنیة والمحلیة مقارنة بترتیبات المنح الفرعیة. المباشر للمنظمات غیر الحكومیة الو

على   المحددة  القیود  بعض  مع  للتعامل  المانحة  والجھات  األردن  حكومة  اإلنسانیة  الشؤون  في  الشركاء  منتدى  دعا  وقد 
الوطنیة   الحكومیة  المنظمات غیر  ذلك  في  بما  اإلنسانیة،  الوكاالت  تواجھھا  التي  البیروقراطیة  والعقبات  والمحلیة  الوصول 

ودعمھا   والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  عن  للبحث  بنشاط  الدولیة  الفاعلة  الجھات  تسعى  األردن.  في  العاملة 
للحصول على المناصب القیادیة في آلیات تنسیق الشؤون اإلنسانیة لزیادة مستویات التمثیل، وتعمل على زیادة توفیر خدمات  

والشفویة   التحریریة  اعترف  الترجمة  كما  فعالیة.  أكثر  بشكل  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  مشاركة  لتسھیل 
الفاعلة   الجھات  الكبیر من  العدد  إلى  بالنظر  المناسبین،  الشركاء  تحدید  المتمثل في  بالتحدي  الشؤون اإلنسانیة  تنسیق  مكتب 

اإلنسانیین المتاح باللغة اإلنجلیزیة، وسیكون متاحاً قریباً باللغة  اإلنسانیة العاملة في األردن. ولمعالجة ذلك، أعّد دلیل الشركاء 
   51العربیة. 

نقص الجودة والتمویل المستدام للمنظمات غیر الحكومیة 
 الوطنیة والمحلیة

األردن، وتتلقى  تستمر الجھات الفاعلة الدولیة، وخاصة وكاالت األمم المتحدة، في الھیمنة على مشھد التمویل اإلنساني في  
معظم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تمویالً مباشراً محدوداً للغایة. في حین یستمر التمویل اإلنساني العام لألزمة  
اإلنساني   التمویل  وصل  األوسط.  الشرق  منطقة  في  البلدان  لبعض  بالنسبة  االنخفاض  في  آخذ  أنھ  إال  النمو،  في  السوریة 

  775قبل أن ینخفض إلى   201952،ملیار دوالر في عام    1.2ردن إلى أعلى مستوى لھ على اإلطالق وھو  لالستجابة في األ 
عام   في  دوالر  عام    2021.53ملیون  والمحلیة  2021في  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  تلقت   ،7   ) فقط  ملیون    ٪56 

األردن.  في  اإلنساني  التمویل  إجمالي  من  األموال،  54دوالر)  ھذه  منح    ومن  (   13تم  فقط  مباشرة    ٪7  دوالر)  مالیین 
للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، مع منح الباقي من خالل الشراكات مع الجھات الفاعلة الدولیة مثل وكاالت األمم  

الدولیة. في عام   الحكومیة  والمنظمات غیر  اإلنساني األردني  2021المتحدة  الصندوق  إجمالي مخصصات  بلغ  ون  ملی   2، 
   55ألف دوالر) من ھذا التمویل مباشرة إلى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة.  300٪ فقط (  15دوالر ویذھب 
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زیادة   أمام  أساسیة  عقبة  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  السنوات  ومتعدد  المستدام  التمویل  إلى  االفتقار  یُمثل 
، كان أكثر من نصف اتفاقیات الشراكة بین الجھات الفاعلة الدولیة  2021في عام    56ن.توطین االستجابة اإلنسانیة في األرد

  57شھراً.   12والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لعدة سنوات، وكان ما یقرب من ُخمس ھذه االتفاقیات لمدة تقل عن 
نظراً لطبیعة األزمة    58ثمانیة أشھر فقط.   0212لكن كان متوسط مدة اتفاقیات شراكة الصندوق اإلنساني األردني في عام  

موافقات   لتأمین  الالزم  والوقت  المضیفین،  والسكان  لالجئین  المتداخلة  واإلنمائیة  اإلنسانیة  واالحتیاجات  أمدھا،  طال  التي 
 المشاریع الحكومیة، فإن مدة التمویل ال تزال مكلفة جداً. 

التمویل المباشر للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في أن الجھات    یتمثل أحد العوائق الرئیسیة لتحسین الوصول إلى
قد تضطر الجھات المانحة أیضاً    59المانحة غالباً ما تفتقر إلى الموظفین أو الموارد المالیة إلدارة العدید من المنح الصغیرة. 

تمویل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة    إلى التعامل مع بیئة تشریعیة وسیاسیة محلیة غیر مواتیة تقید قدرتھم على
الدولیة   الحكومیة  المتحدة والمنظمات غیر  األمم  الوسطاء مثل وكاالت  المانحة على  الجھات  تعتمد  ذلك،  من  بدالً  مباشرة. 

انحة تحدیات  وتشكل متطلبات االمتثال الصارمة للجھات الم  60للتوسط في تمویل المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 
خاصة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. حیث تروي إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة  
تجربتھا عند التواصل مع الصندوق اإلنساني األردني كل عام لإلعراب عن اھتمامھا بالتقدم بطلب للحصول على تمویل قیام  

ة بإبالغھا بأن المنظمة غیر الحكومیة الوطنیة ال تزال ال تستوفي الحد األدنى لمعاییر العنایة  مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانی 
 الواجبة، وال سیما السیاسات و التعلیمات اإللزامیة المطلوبة.  

القُط  ري،  بدت معظم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التي جرت معھا المقابالت أنھا على درایة بمشھد التمویل 
الوطنیة   الحكومیة  غیر  المنظمات  وجدت  لكن  المختلفة.  المتاحة  التمویل  وفرص  وأولویاتھا،  الرئیسیة  المانحة  والجھات 
والمحلیة أن اقتراح التمویل وإجراءات تقدیم الطلبات أمراً معقداً، وغالباً ما تكون ذات مواعید نھائیة قصیرة ومحددة. وكانت  

للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، حیث تطلب العدید من الجھات المانحة أن تكون  الحواجز اللغویة عائقاً منتظ ماً 
تقدیم  بین  والتأخیرات  الفاصلة  الفترات  طول  ھي  أثیرت  التي  األخرى  األمور  من  اإلنجلیزیة.  باللغة  المقدمة  العروض 

أظھ التخطیط.  عملیات  في  انقطاع  إلى  أدى  مما  التمویل  وانقطاع  على  العروض  أمثلة  األردني  اإلنساني  الصندوق  ر 
الممارسات الجیدة، حیث ینشر مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة أوراق توزیع االستراتیجیات ونماذج العروض باللغة العربیة،  

 ویوفر التدریب وورش العمل ومواد التواصل المصممة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة.  

المنظمات   جمیع  رواتب  أعربت  مثل  العامة  التكالیف  تغطیة  كفایة  عدم  إزاء  قلقھا  عن  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر 
لم یشارك   التي  الحاالت  المؤسساتیة. وفي  بدوره استدامتھا  یقوض  المكتبیة مما  التحتیة األساسیة واللوازم  الموظفین والبنیة 

من الباطن، افتقرت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة إلى  الشركاء الدولیون التكالیف العامة أو لم یقوموا بتعیینھا  
القدرة التفاوضیة لتحقیق شروط أكثر مالءمة. أوضحت إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة: "لیس لدینا صیغة  

یات تمویل تسمح للمنظمات غیر  لتشارك التكالیف ولذلك ال نجید عملیات الدعوة إلیھا". توفر بعض الجھات الفاعلة الدولیة آل
بین   المبرمة  المشاریع  شراكات  اتفاقات  ذلك  ویشمل  المستحقة،  العامة  بالتكالیف  بالمطالبة  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة 
الحكومیة   المنظمات غیر  من  للشركاء  تسمح  والتي  الالجئین،  لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضیة  األردني  اإلنساني  الصندوق 

والم  أقصاھا  الوطنیة  بنسبة  بالمطالبة  المائة و  7حلیة  لتغطیة    4في  المشروع  میزانیة  إجمالي  من  التوالي،  المائة، على  في 
 التكالیف اإلداریة أو غیر المباشرة.  

تحتفظ حكومة األردن بإشراف تنظیمي وثیق على عمل المنظمات غیر الحكومیة في األردن. وتُواجھ المنظمات التي تقودھا  
ات حقوق المرأة والمنظمات التي یقودھا الالجئون وأولئك الذین یعملون في قضایا مجتمع المیم قیوداً خاصة  النساء ومنظم
تتلقى تمویالً   61أمام تسجیلھا، ویجب على الجھات الفاعلة اإلنسانیة الحصول على موافقة مسبقة على جمیع المشاریع التي 

لى موافقة الحكومة على المشروع وقد تستغرق الموافقة ما یصل إلى  ومن المعتاد حدوث تأخیرات في الحصول ع  62دولیاً. 
أشھر.  أن    63ستة  حین  في  إضافیة،  وتأخیرات  لتدقیق  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  ھذه  تخضع  أن  یمكن 

العوائق   وتجنب  أفضل  بشروط  التفاوض  على  قادرة  تكون  ما  غالباً  الملكیة  بالعائلة  المرتبطة  من  المنظمات  البیروقراطیة 
   64خالل المعارف الشخصیة. 

أقرت العدید من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بأن الجھات الفاعلة الدولیة تقوم بالفعل وستستمر في تأدیة دور  
الجھات    2021مھم في قیادة المفاوضات مع حكومة األردن بشأن الوصول والتحدیات التشغیلیة. على سبیل المثال، في عام  

المانحة ووكاالت األمم المتحدة أدرجت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في طلبھا إلى حكومة األردن لإلعفاء من  
إضافي   دعم  تقدیم  أن  أیضاً  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  الحظت  األجنبي.  التمویل  على  الموافقة  عملیة 

الملكیة)  (غیر  المستقلة  یقودھا  للمنظمات  التي  والمنظمات  المرأة،  حقوق  ومنظمات  النساء،  تقودھا  التي  والمنظمات   ،
الحكومیة   للمنظمات غیر  الفعالة  القیادة  دعم  في  أولویة رئیسیة  یمثل  المیم  مجتمع  في مجال  العاملة  والمنظمات  الالجئون، 

 الوطنیة والمحلیة وتمثیلھا ومشاركتھا.  
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الف  الجھات  بین  منصفة  غیر  الدولیة شراكات  اعلة 
 والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة

التمویل   إلى  الوصول  أمام  األردن  في  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  تواجھھا  التي  المستمرة  للتحدیات  نظراً 
غیر الحكومیة الوطنیة  المباشر من الجھات المانحة، فإن النموذج المھیمن للشراكة ھو بین وكاالت األمم المتحدة والمنظمات  

تقاوم  أن  یمكن  الدولیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  فإن  كبیرة  بیروقراطیات  ألنھا  ونظراً  والمحلیة. 
والتمویل.  القرارات  واتخاذ  الصالحیات  مشاركة  في  وتتردد  ووصولھا،  نفوذھا  فقدان  من  وتقلق  تقلص    65التغییر،  أدى 

مستویات التمویل اإلنساني وتضاؤل اھتمام الجھات المانحة باالحتیاجات اإلنسانیة إلى تفاقم ھذه الدینامیكیة. وأدى ذلك إلى  
شراكات بین الجھات الفاعلة الدولیة والمحلیة في األردن التي غالباً ما تتسم بعالقات تعاقد من الباطن خاضعة لرقابة صارمة  

 تعاوناً عادالً وحقیقیاً.   بدالً من كونھا

نادراً ما تتیح أنواع ترتیبات شراكة التعامالت ھذه الفرص للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة للمشاركة في تخطیط  
والمنظمات الشعبیة، .   ما تفشل    66المشاریع وتصمیمھا واتخاذ القرارات بشأنھا، وال سیما المنظمات األصغر حجماً  غالباً 

ت الفاعلة الدولیة في تقدیر استراتیجیات وأولویات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، وبدالً من ذلك تسعى إلى  الجھا
فرض مناھجھا وأنشطتھا الخاصة. ھناك فرص محدودة للمشاركة في تصمیم المشاریع والعروض والتي یمكن أن تؤدي في  

ى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة: "ال نلتزم بما  بعض األحیان إلى الصراع عندما، كما أوضحت إحد
أھداف   وفق  سریعة  نتائج  لتحقیق  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  على  كبیرة  ضغوط  توجد  كما  یطلبونھ". 

  67المستفیدین الطموحة. 

تُمثل عدم مرونة آلیات التمویل واالمتثال للجھات المانحة، وتجنب المخاطر، تحدیات كبیرة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  
یتسبب   والعملیات مما  السیاسات  بسلسلة معقدة من  االلتزام  الشركاء  الدولیة من  الفاعلة  الجھات  تتطلب  ما  كثیراً  والمحلیة. 

منظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة تجربة عمل مع منظمة غیر حكومیة دولیة كبیرة  بعبء إداري كبیر. روت إحدى ال
والتي تتوقع فیھا المنظمات غیر الحكومیة الدولیة أن تقوم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بتمویل تكالیف النشاط  

ظمة غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة التفاوض على  مقدماً، والسعي للحصول على تعویض بعد عدة أشھر. عندما حاولت المن 
تغییرات في ھذه اإلجراءات، ھددت المنظمات غیر الحكومیة الدولیة بقطع الدعم إذا لم تمتثل المنظمة: "قیل لنا إننا شریك  

 عالي المخاطر وینبغي أن نشعر باالمتیاز لحصولنا على التمویل".  

اً میالً ألداء دور حارس البوابة في إدارة المشاركة والبروز بین شركاء المنظمات  أظھرت بعض الجھات الفاعلة الدولیة أیض
أوضحت إحدى المنظمات التي تقودھا النساء / منظمات حقوق المرأة    68غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة والجھات المانحة. 

فضت حكومة األردن طلبھا للموافقة على  أنھ في أحد إجراءات التمویل مع شریك من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، ر 
تقدیم  في  االستمرار  والمحلیة على  الوطنیة  الحكومیة  المنظمة غیر  الدولیة  الحكومیة  المنظمة غیر  لكن شجعت  المشروع، 
األنشطة المقترحة، وثم حذفت أي إشارة إلى تعاونھا في التقاریر النھائیة للجھات المانحة. كانت الفرص محدودة للمشاركة  
التي   المنظمات  إحدى  وأوضحت  الدولیة.  الحكومیة  غیر  المنظمات  من  والشركاء  المانحین  بین  المشتركة  االجتماعات  في 
ھم من   قلةٌ  ولكن  البدایة،  منذ  المحادثات  في ھذه  نكون جزءاً  أن  "من األفضل  أنھ:  المرأة  / منظمات حقوق  النساء  تقودھا 

 یقومون بدعوتنا".  

بالنسبة للجھات  لقد استجابت بعض المنظم ات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لھذه التجارب من خالل كونھا أكثر انتقائیة 
المانحة التي تعمل معھا، مفضلة البحث عن شراكات طویلة األمد مع الجھات الفاعلة الدولیة التي تشترك معھا برؤیة ونھج  

مستمراً (وفي بعض الحاالت موسعاً) للجھات الفاعلة الدولیة  واحد. دعمت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة دوراً  
في األردن، وشعرت أنھا یمكن أن تضیف قیمة إلى المفاوضات مع حكومة األردن، ورفع أصوات المجتمع المدني، ودعم 

غی  المنظمات  قدرات  تنمیة  وتعزیز  واالستشاري،  الفني  الدعم  وتقدیم  "الحساسة"،  القضایا  بشأن  الدعوة  الحكومیة  جھود  ر 
لدفع   أكبر  بقیادة  تتحلى  المانحة  الجھات  ترى  أن  الوطنیة والمحلیة  الحكومیة  المنظمات غیر  أرادت  الوطنیة والمحلیة. كما 

 جدول األعمال لتعزیز شراكات أكثر إنصافاً و واقعیة.  

المؤسساتیة طویلة  القدرات  تعزیز  المحدود في  االستثمار 
 وطنیة والمحلیةاألمد للمنظمات غیر الحكومیة ال

ال تزال محدودیة الوصول إلى التمویل المباشر واالتفاقات قصیرة األمد وعدم كفایة تغطیة النفقات العامة والقضایا المتعلقة  
األردن،   في  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  للمنظمات  التنظیمي  التطویر  بإعاقة  تستمر  بھم  واالحتفاظ  الموظفین  بتغیر 

التحد نقص  وتكتسب ھذه  أبلغت عن  التي  المرأة،  النساء ومنظمات حقوق  تقودھا  التي  المنظمات  بالنسبة  أھمیة خاصة  یات 
وبالنسبة للجھات الفاعلة الدولیة، تشمل    69مزمن في إمكانیة الحصول على تمویل مستدام لدعم عملیاتھا وأنشطتھا الجاریة. 
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غی  المنظمات  قدرات  تعزیز  دون  تحول  التي  الرئیسیة  دورات  العوائق  الطویل  المدى  على  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  ر 
  70التخطیط والتمویل قصیرة األمد، ونقص الخبرة، ومحدودیة الموارد، ولیس نقص االھتمام. 

وتشمل   71تعتبر الجھات الفاعلة الدولیة المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر واحدة من العقبات الرئیسیة أمام التوطین في األردن. 
المشاریع، والرصد واإلبالغ، وإعداد  الف إدارة  الوطنیة والمحلیة:  الحكومیة  قدرات المنظمات غیر  في  جوات األكثر شیوعاً 

المؤسساتیة.  والسیاسات  واألنظمة  المالیة،  واإلدارة  التكنولوجیة،  والمھارات  غیر    72العروض،  المنظمات  تفتقر  ما  وغالباً 
الوقت   إلى  الوطنیة والمحلیة  القدرات،الحكومیة  تعزیز  للمشاركة في مبادرات  تتفاقم بسبب نقص    73والموارد  وھي مشكلة 

العامة.  للنفقات  في    74التمویل  فجوات  بوجود  باالعتراف  تتردد  أن  أیضاً  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  للمنظمات غیر  یمكن 
  75قدراتھا وأن تطلب دعماً إضافیاً. 

وجد تحلیل  ات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لوجود دعم لتعزیز القدرات،  على الرغم من الطلب القوي من جانب المنظم
في   والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات  الدولیة  الفاعلة  الجھات  بین  مشاریع  كل خمسة  من  فقط  واحداً  أن  حدیث 

القدرات".  لبناء  جاداً  "عنصراً  یتضمن  الج   76األردن  وأولویات  احتیاجات  تؤدي  أن  أحدث  یمكن  أو  الدولیة  الفاعلة  ھات 
الشائعة   اإلنسانیة  القدرات،العبارات  تعزیز  مبادرات  تركیز  توجیھ  الحكومیة    77إلى  المنظمات غیر  تصور  إلى  یؤدي  مما 

ویمیل التدریب أیضاً إلى كونھ عاماً    78الوطنیة والمحلیة لھذه الجھود على أنھا تُفرض من أعلى إلى أسفل وفي اتجاه واحد. 
 79وموجھاً نحو نقل المعارف التقنیة، بدالً من تنمیة المھارات لنشر التعزیز المؤسساتي على نطاق أوسع. 

بأن تعزیز القدرات یتطلب كفاءة معینة ال تملكھا جمیع المنظمات،  وأدى عدم وجود نھج منسق إلى    80كان اإلقرار ضعیفاً 
 81التراكمي لمبادرات تعزیز القدرات السابقة، وكان من الشائع أن تقوم الجھات الفاعلة الدولیة بتكرار الجھود. الحد من األثر  

كما توجد أدلة محدودة على قیام مقدمي التدریب بإجراء تمارین متابعة أو تقییمات مع المشاركین حول تأثیر ھذه المبادرات،  
تعلمو ما  لتطبیق  المستمر  الدعم  تقدیم  لتعزیز    82ه. أو  دعماً  تلقت  التي  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  للمنظمات غیر  وبالنسبة 

بحیث یمكن للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة الوصول إلى    83القدرات، غالباً ال یكون ھناك مسار "تدرج" واضح 
 منح أكبر أو أطول بناًء على ملف مخاطر أقل.  

بالفعل قدرات قویة، توجد بعض الفجوات  في حین تمتلك العدید من المنظم ات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في األردن 
الجھات   تُدرك  المھم أن  المؤسساتیة. ومن  قدرتھا  لتعزیز  الطویل  المدى  إلى مزید من الدعم المستھدف على  وھنالك حاجة 

تُق أن  یمكن  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  أن  الدولیة  معرفتھا  الفاعلة  إلى  تستند  كبیرة  وخبرة  قیمة  أیضاً  دم 
مع  المتبادلة  للنُھج  األولویة  إعطاء  الدولیة  الفاعلة  الجھات  على  یجب  لذلك  المجتمعات.  إلى  والوصول  المحلي  بالسیاق 

لتع تحدیدھا  تم  التي  فعالیة  اآللیات  أكثر  تشمل  الطلب.  المدفوعة وفق  الوطنیة والمحلیة  الحكومیة  قدرة  المنظمات غیر  زیز 
المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في األردن التدریب أثناء العمل والتوجیھ والتدریب الذي یقدمھ متحدث لغتھ األم  

العربیة.  بالموظفین واستدامتھم عند تصمیم مبادرات    84ھي  تنظر في مسألة االحتفاظ  الدولیة أن  الفاعلة  للجھات  ینبغي  كما 
 تعزیز القدرات. 

 التوصیات المستھدفة  

 یجب أن تقوم جمیع الجھات الفاعلة بما یلي: 
قل من التمویل اإلنساني مباشرة  ٪ على األ  25الوفاء بااللتزامات الحالیة للصفقة الكبرى ومیثاق التغییر وضمان مشاركة   •

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

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

 الحكومیة الوطنیة والمحلیة، وتحدید فرص اإلصالح.  

الحكومی  • غیر  المنظمات  من  والرجال  للنساء  والھادفة  العادلة  المشاركة  المجتمع  ضمان  تمثل  التي  والمحلیة  الوطنیة  ة 
الفاعلة   الجھات  على  وینبغي  اإلنسانیة.  االستجابة  وتنسیق  القرار  وصنع  القیادة  في  المھمشة  والفئات  المحلي  المدني 
الدولیة تعزیز دور وقدرات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة بما یتماشى مع التزامات الصفقة الكبرى. ومن  

 ة بمكان أیضاً توفیر تمویل محدد لدعم مواقف المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة في ھذه اآللیات. األھمی 

دعوة حكومة األردن لعملیات تخطیط خطة استجابة في األردن أكثر شموالً وتُضخم أدوار وآراء ومساھمات المنظمات   •
 غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة. 
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لقیادة اإلنسانیة المحلیة. یشمل ذلك االستمرار في دعوة حكومة األردن إلى المساعدة في حل  تعزیز بیئة تمكینیة أقوى ل •
مشكلة الوصول والعقبات البیروقراطیة التي تؤثر على عملیات وفعالیة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة، بما  

 في ذلك القضایا المتعلقة بالتسجیل والموافقة على المشاریع. 

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

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

 اإلنسانیة.  

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

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

زیادة حجم مساھمات التمویل السنویة المقدمة إلى الصندوق اإلنساني األردني لتوفیر المزید من الموارد للمنظمات غیر   •
الحكومیة الوطنیة والمحلیة ودعم االستثمار في طرق التمویل المبتكرة لتعزیز المزید من التوطین والمرونة واالستدامة  

 في االستجابة.  

م خدمات الترجمة الفوریة والترجمة التحریریة في آلیات التنسیق اإلنساني بما في ذلك منتدى  توفیر تمویل مخصص لدع •
 الشركاء في الشؤون اإلنسانیة، ومجموعات العمل القطاعیة والفرعیة، والمجلس االستشاري للصندوق اإلنساني األردني.  

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

 الشركاء. 
 

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

السنوات • متعددة  في    وضع خطط  الشركاء  منتدى  في  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  المنظمات غیر  أعضاء  قدرة  لتعزیز 
الموظفین   ترفیع  أمكن،  األردني. حیثما  للصندوق اإلنساني  االستشاري  المجلس  وفي  القطاعات  اإلنسانیة وفي  الشؤون 

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

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

ولویاتھا. یجب على وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر  تحددھا المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة وترتیب أ
في   المستقلة  والمنظمات  المرأة  ومنظمات حقوق  النساء  تقودھا  التي  المنظمات  لدعم  األولویة  إعطاء  الدولیة  الحكومیة 

 األردن.  

الحكومیة الدولیة في  دعم ترابط وتعاون أقوى بین منتدیات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة مثل منتدى المنظمات غیر   •
األردن، ومنتدیات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة مثل الصندوق اإلنساني األردني وائتالف منظمات المجتمع المدني 

 األردني لحقوق اإلنسان. 

 یجب أن یقوم منتدى شركاء الشؤون اإلنسانیة بما یلي: 
دید أولویات مبادرات تعزیز القدرات، وتشجیع النھج  إجراء مسح سنوي للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لتح •

 المشترك والمنسق من قبل الجھات الفاعلة الدولیة.  
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 یجب أن یقوم الصندوق اإلنساني األردني بما یلي: 
لمدة   • األردني  اإلنساني  بالصندوق  الخاص  المشروع  مدة  متوسط  المبادئ    12زیادة  تحدیثات  على  والتأثیر  شھراً، 

 شھراً.  24شھراً إلى   12التوجیھیة العالمیة للصندوق المشترك القُطري لزیادة الحد األقصى لمدة المشروع من 

وضع استراتیجیات لزیادة عدد الشركاء من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة الُمَؤھلین للحصول على التمویل.   •
تواجھھ التي  المحددة  العوائق  لمعالجة  خطوات  مراجعة  اتخاذ  خالل  من  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  ا 

والمالحظات   الفني  الدعم  وتقدیم  اإللزامیة)،  واآللیة  بالسیاسات  التحدید  وجھ  على  (المتعلقة  الواجبة  العنایة  متطلبات 
 واآلراء أثناء إعداد العروض. 

یجب أن تقوم المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة 
 بما یلي: 

القیادة اإلنسانیة، ومنتدیات صنع ال • الوطنیة والمحلیة في  الحكومیة  المنظمات غیر  تمثیل  إلى مستویات عادلة من  دعوة 
القرار والتنسیق، بما في ذلك منتدى الشركاء في الشؤون اإلنسانیة، ومجموعات العمل القطاعیة، والمجلس االستشاري  

غ المنظمات  یجب على  األردني.  اإلنساني  بشكل خاص على  للصندوق  التركیز  تشجیع  والمحلیة  الوطنیة  الحكومیة  یر 
 دور منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودھا النساء والقادات النسائیة األردنیة.  

تیسیر   • الحكومیة في األردن  للمنظمات غیر  الوطني  المنتدى  الوطنیة مثل  الحكومیة  المنظمات غیر  یجب على منتدیات 
یر الحكومیة الوطنیة والمحلیة لالتفاق على الرسائل الرئیسیة في االجتماعات التمھیدیة والمشاورات  الفرص للمنظمات غ

االستشاري   المجلس  واجتماعات  األردن،  استجابة  لخطة  التحضیر  ذلك  في  بما  اإلنسانیة،  القرارات  اتخاذ  قبل عملیات 
 ي.   لمنتدى الشركاء في الشؤون اإلنسانیة والصندوق اإلنساني األردن 
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 شكر وتقدیر 

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

كما بثمن.  یقدران  ال  ودعم  توجیھ  من  قدموه  لما  باتشیت،  وھانا  جیمس،  آنیتا   وروث  من  لكل  امتنانھا  عن  المؤلفة  تُعرب 
كاتاكوزي ووجدان جراح من شبكة استجابة المساعدات التمكینیة على ما قدموه من تقییم أقران وتغذیة راجعة بناءة. كما تود  

منظم  مع  بسخاء  وتجاربھا  ورؤیتھا  وقتھا  مشاركة  خالل  من  ممكناً  البحث  ھذا  جعلت  التي  المنظمات  تشكر  أن  ة  المؤلفة 
 أوكسفام. 

 
  



 

www.oxfam.org                          

 تقاریر أبحاث أوكسفام 

ات اإلنسانیة.  تُكتب تقاریر أبحاث أوكسفام لمشاركة نتائج البحث والمساھمة في النقاش العام ودعوة التغذیة الراجعة حول التنمیة والسیاسات والممارس
 التقریر ولیست بالضرورة آراء منظمة أوكسفام.وال تعكس بالضرورة مواقف سیاسة أوكسفام. اآلراء المعرب عنھا ھي آراء مؤلف  

   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 
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 

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

 یولیوفي    978-1-78748-929-5ة لصالح منظمة أوكسفام الدولیة بموجب الرقم الدولي المعیاري للكتاب  تم النشر بواسطة منظمة أوكسفام البریطانی
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 أجل تحقیق مستقبل یتسم بالتكافؤ. یرجى التواصل كتابة مع أي من الوكاالت لل  –لوضع حد للفقر والظلم، اآلن وفي األجل الطویل 
 . www.oxfam.orgمن المعلومات أو زیارة الموقع:

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

 )www.oxfam.org.brیل ( أوكسفام البراز
 )  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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