
العمل مع ودعم 
املؤسسات املحلية 

والوطنية يف مجاالت 
القيادة و التنسيق للعمل 

اإلنساين   
تحديد سامت مشاركة املنظامت غري 
الحكومية الوطنية يف هياكل تنسيق 
العمل اإلنساين يف املجاالت الدولية يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يناير 2021



2 العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يف مجاالت القيادة و التنسيق للعمل اإلنساين    العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يف مجاالت القيادة و التنسيق للعمل اإلنساين

 نبذة عن شبكة اكفا العاملية 

تأسس املجلس الدويل للوكاالت التطوعية )شبكة إكفا العاملية( عام 1962، وهو عبارة عن شبكة عاملية تضم ما يزيد عن 130 منظمة 

من املنظامت غري الحكومية النشطة يف 160 دولة ومتارس أنشطتها عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني واملحيل، وتتمثل مهمتها يف 

جعل العمل اإلنساين فعااًل وقامئًا عىل املبادئ بشكل أكري من خالل العمل الفردي والجامعي للتأثري يف السياسات واملامرسات. تعمل إكفا، 

استناًدا إىل إسرتاتيجية 2021-2019 الخاصة بها، عىل تعزيز وتيسري مشاركة املنظامت غري الحكومية يف تطوير قطاع العمل اإلنساين مع 

الرتكيز عىل الهجرة القرسية وتنسيق العمل اإلنساين ومتويله والقضايا الشاملة متعددة الجوانب.

تتخذ إكفا من جنيف مقرها األسايس عىل مر التاريخ، إال أنها وسّعت نطاق تواجدها يف عام 2013 لتنترش يف آسيا، والرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، وأفريقيا سعيًا منها لضامن التواجد بالقرب مع أعضائها يف هذه املناطق، وتوسيع نطاق متثيلها لتشمل الجهات الفاعلة السياسية 

واإلنسانية العاملية املوجودة يف هذه املناطق، فضاًل عن عملها عىل بناء روابط وثيقة بني الواقع امليداين والسياسات العاملية.

شكر وتقدير

قامت أشيل ج. كليمنتس بكتابة هذا التقرير بدعم من السيدة  إميان إسامعيل أبو محمد )ممثلة مكتب إكفا اإلقليمي ملنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا(، و السيدة ستيفاين يوسف )نائبة ممثلة مكتب إكفا اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، والسيد 

جريميي ويالرد )رئيس تنسيق إكفا(. ومن هنا، يتوجه فريق البحث بالشكر والتقدير لكل من ساهم بوقته ودعم هذا املرشوع، ال سيام 

مكاتب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( املنترشة يف جميع أنحاء املنطقة واللجنة التوجيهية للمرشوع.
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قاموس املصطلحات
 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( | منتدى مشرتك بني الوكاالت معني بتنسيق العمل اإلنساين ووضع السياسات وصنع

 القرار، ويهدف إىل تعزيز املساعدات اإلنسانية، ويضم وكاالت تابعة لألمم املتحدة ووكاالت غري تابعة لها. 

 املنظامت غري الحكومية )NGOs( | يناقش هذا التقرير ثالث فئات واسعة من املنظامت غري الحكومية اإلنسانية وهي: املنظمة غري
الحكومية الدولية )وهي منظمة تعمل يف عدة دول خارج الدولة التي توجد بها(؛ املنظمة غري الحكومية الوطنية )انظر أدناه(؛ واملنظمة 

غري الحكومية املحلية )توجد يف دولة واحدة وتعمل عىل املستوى دون الوطني(. وكام هو مبني أدناه، ميكن أن تثري هذه الفئات 

املفاهيمية مشكلة يف املامرسة العملية. 

املنظامت غري الحكومية الوطنية )NNGOs( | هي منظامت غري حكومية ال تنتمي ألي منظمة دولية وتعمل داخل الدولة التي توجد 
فيها. وتعمل املنظامت غري الحكومية الوطنية يف عدة مناطق دون وطنية، وهو ما يختلف عن املنظامت غري الحكومية املحلية املحدودة 

من الناحية الجغرافية بصورة أكرب. 

منتديات املنظامت غري الحكومية | هي تحالف أو منصة تنسيق مستقلة من أجل التواصل واملنارصة والربط والتعاون بني املنظامت 
غري الحكومية الوطنية و/أو الدولية. وتتآلف يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من منتديات املنظامت غري الحكومية الوطنية فقط، 

ومنتديات املنظامت غري الحكومية الدولية فقط، ومنتديات مختلطة من املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية.

الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساني )HCT( | هو هيئة القيادة اإلنسانية العليا املشرتكة بني الوكاالت يف الدولة ويرتأسها منسق 
الشؤون اإلنسانية )أكرب مسؤويل الشؤون اإلنسانية يف الدولة( أو املنسق املقيم يف حالة عدم تعيني منسق للشؤون اإلنسانية. ويقدم مكتب 

.)”OCHA“ األمم املتحدة دعم األمانة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

مجموعات العمل اإلنساين | هي منصات تنسيق للمنظامت اإلنسانية التي تشمل قطاعات العمل اإلنساين الرئيسية. وتشمل عضويتها 
كالًّ من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة وغري التابعة لها وقد تشمل وكاالت حكومية تنفيذية. ويهدف نهج املجموعة إىل تعزيز التأهب عىل 

مستوى املنظومة وجهود االستجابة وتوفري خطوط واضحة للقيادة واملساءلة.

الصناديق القطرية املشرتكة )CBPF( | هي أدوات متويل متعددة الجهات املانحة لبلد معني للعمل اإلنساين يديرها مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية. وتحصل اإلدارة عىل الدعم من مجلس استشاري يسهم يف التوجيه 

اإلسرتاتيجي وأداء الصناديق القطرية املشرتكة.

مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين | ُعقد أول مؤمتر قمة للعمل اإلنساين يف إسطنبول برتكيا يف مايو 2016 بهدف إصالح منظومة 
العمل اإلنساين ليصبح أكرث انتشاًرا عامليًا وأكرث خضوًعا للمساءلة وأكرث فعالية. وقد جرى دمج االلتزامات األساسية التي اتفق عليها يف 

املؤمتر تحت اسم “الصفقة الكربى”.

الصفقة الكربى | هي اتفاق تم التوصل إليه يف 2016 بني العديد من أكرب املؤسسات املانحة والوكاالت اإلنسانية لتعزيز منظومة العمل 
اإلنساين. وقد تعهد املوقعون بعدة قضايا منها “جعل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ عىل املستوى املحيل قدر اإلمكان وعىل املستوى 

الدويل عند الرضورة”.
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امللخص التنفيذي

يف السنوات التي تلت توقيع الصفقة الكربى، اتسع نطاق مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية بشكل كبري يف هياكل تنسيق العمل 

اإلنساين الدولية يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث بدأ ممثلو املنظامت غري الحكومية الوطنية يف كثري من الدول 

بلعب دور مؤثر بشكل متزايد كصناع قرار يعملون عىل تطوير إسرتاتيجيات االستجابة الجامعية. وبينام تحتفظ املنظامت غري الحكومية 

الوطنية بنسبة من املقاعد يف املنتديات اإلنسانية اإلسرتاتيجية رفيعة املستوى بشكل منتظم، إال أنه قلام تتمتع بنفس القدر من التأثري 

كنظرائها الدوليني؛ فعىل الرغم من التأثري امللموس للجهات الفاعلة الوطنية خاصة عىل املستوي الفني والتشغييل، إال أنها قلام تتوىل قيادة 

منصات التنسيق الفنية بنفسها.

تختلف التحديات التي تواجه العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية والقيادة املحلية اختالفًا كبريًا يف مختلف أنحاء منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا، شأنها يف ذلك شأن تركيبة وطبيعة الجهات الوطنية الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين. تضم سياقات، مثل: األردن 

ولبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة عدًدا كبريًا من املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين التي تعمل يف مجاالت العمل اإلنساين 

– بل وتتجاوزه – حيث متتلك الخربة وتتمتع بعالقات قوية، بينام ظهر مؤخرًا يف دول أخرى مثل العراق وليبيا وسوريا العديد من الجهات 

املحلية والوطنية الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين، وهو ما أدى إىل ظهور تحديات مختلفة إىل حد كبري وقت يف وجه القيادة واملشاركة 

اإلسرتاتيجية للمنظامت غري الحكومية الوطنية. وتختلف مستويات متويل الرشكاء الوطنيني اختالفًا كبريًا بني البلدان مام يؤثر يف قدرة موظفي 

املنظامت غري الحكومية الوطنية للمشاركة بفعالية يف هياكل التنسيق.

وعىل الرغم من وجود هذه الفوارق القطرية، إال أّن االتجاهات اإلقليمية واضحة حيث تعاين املنظامت غري الحكومية الوطنية يف جميع 

أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مشاكل تتعلق بتعذر وصولها إىل هياكل التنسيق املعقدة الراسخة يف املصطلحات املستخدمة، والتي 

غالبًا ما تنعقد بلغة ال يشعرون بالراحة يف العمل بها. كام تواجه الجهات الفاعلة الوطنية نقًصا شديًدا يف املوارد، مام يؤثر يف قدرتهم عىل 

حضور اجتامعات التنسيق، ولعل األمر األكرث أهمية هنا هو التصور القائم لهياكل تنسيق العمل اإلنساين عىل أنها وجدت من أجل خدمة 

املصالح الدولية يف املقام األول، وغالبًا ما تظهر عىل أنها ال تقدم سوى القليل للمشاركني من املنظامت غري الحكومية الوطنية.

عىل الرغم من الفجوات التي تم تحديدها، فقد تم إحراز بعض التقدم من أجل تعزيز القيادة اإلنسانية الوطنية، حيث يتواجد قادة - 

عىل الصعيدين الوطني والدويل - يف جميع أنحاء املنطقة ممن يلتزمون التزاًما حقيقيًا بزيادة تواجد األصوات الوطنية يف هياكل تنسيق 

العمل اإلنساين، إال أنهم يواجهون عدًدا من التحديات الهيكلية التي تؤثر يف قدرتهم عىل الوفاء بااللتزامات العاملية بشأن العمل مع ودعم 

املؤسسات املحلية والوطنية، إذ تؤدي أوجه عدم املساواة عىل مستوى املنظومة إىل استمرار اختالل موازين القوى الذي من شأنه أن يرض 

ويُضعف الجهات الفاعلة الوطنية. ويجب عىل القيادة اإلنسانية التعامل مع األولويات اإلسرتاتيجية املتضاربة التي كثريًا ما يرى من خاللها 

القادة الدوليني أن الجهود الرامية إىل تعزيز القيادة املحلية هي مقايضة بني الكفاءات التشغيلية وتأثري االستجابة، وترتبط التحديات 

الهيكلية املتعلقة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية أيًضا بقدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل متثيل املنظورات اإلنسانية 

املتنوعة والناشئة للشعوب األصيلة، فضاًل عن املنافسة املتكررة بني املنظامت غري الحكومية الوطنية. ويف األخري، تخىش الجهات الدولية 

الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين يف جميع أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا من عدم تقيد املنظامت غري الحكومية الوطنية العاملة يف 

مجال العمل اإلنساين باملبادئ اإلنسانية عند مواجهة التوترات املجتمعية الراسخة وسياسات الهوية واالنتامءات السياسية.

مل يتم تناول هذه القضايا عىل نحو مرٍض للعديد من املشاركني يف هذا البحث عىل الصعيدين الوطني والدويل، حيث تحد هذه الديناميات 

من مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف الهياكل الدولية لتنسيق العمل اإلنساين وتقوض قدرتها عىل االضطالع بدور قيادي فيها مام 

يستوجب بذل املزيد من الجهود املتضافرة لدعم الفرق القطرية التي تعمل يف مجال العمل اإلنساين من أجل التغلب عىل هذه التحديات 

ومتكني الجهات الفاعلة الوطنية من املشاركة بشكل ُمجِد يف منظومة العمل اإلنساين. وتتقاسم الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين 

–التي يجب عليها العمل مًعا لتحقيق مزيد من التنسيق بني املنظامت غري الحكومية الوطنية وتعزيز القدرات املؤسسية للمنظامت غري 

الحكومية الوطنية لتمكينهم من املشاركة بصورة فعالة يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين ومواءمة منصات وعمليات التنسيق بحيث تشمل 

جميع املنظامت غري الحكومية الوطنية وتكون يف متناولها– مسؤولية تحقيق هذه التطلعات.

تعترب هذه التدابري أساسية باعتبار طبيعة التحديات التي تواجه قطاع العمل اإلنساين يف املنطقة، ومن املرجح أن تلعب املنظامت غري 

الحكومية الوطنية دوًرا مهاًم يف حمالت التلقيح الجامعي ضد فريوس كورونا، فضاًل عن أّن عدم تجديد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

لدعمه كام هو متوقع للعمليات يف خط التامس يف سوريا من شأنه أن يرسخ الدور املركزي الذي تلعبه الجهات الفاعلة الوطنية يف عملية 

االستجابة. كام أبدت السلطات الوطنية معارضتها بصورة متزايدة لالستجابات ذات الطابع الدويل، فيام ال تزال التحديات الكبرية التي تتعلق 

بإمكانية الوصول تعصف بالعمليات يف العديد من البلدان التي يتناولها هذا التقرير، مام يستدعي بذل جهود متجددة إذا ما أردنا تعزيز 

الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية داخل هياكل تنسيق العمل اإلنساين يف جميع أنحاء املنطقة.
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املقدمة

لطاملا كانت الجهات املحلية والوطنية الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين هي األطراف املؤثرة الرئيسية يف عمليات االستجابة اإلنسانية يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ويف العديد من املناطق األخرى.1  وينظر إىل االستجابات ذات القيادة املحلية عىل نطاق واسع بأنها 

متتاز بكونها تنفذ يف وقت أفضل، وبأنها أكرث استدامة وأكرث فعالية من حيث التكلفة. كام يُنظر إليها عىل أنها تسهم يف تيسري إمكانية وصول 

العمليات بشكل أفضل، وتؤدي إىل بناء شبكات أقوى مع املجتمعات املترضرة. باإلضافة إىل أنه يُنظر إىل االستجابات ذات القيادة املحلية، 

يف مناسبات عدة، عىل أنها تعكس مستوى فهم أشمل للسياقات التاريخية والثقافية والجغرافية - السياسية التي ترتسخ فيها أزمات وواقع 

املجتمعات املترضرة. وميكن أن يشكل املوظفون الذين ميلكون الخربة يف املنظامت غري الحكومية الوطنية الذاكرة املؤسسية لقطاع العمل 

اإلنساين، حيث يعملون عىل تعزيز االستمرارية يف مواجهة رسعة تناوب املوظفني الدوليني؛ بل وكثريًا ما يكونون يف منصب أو موقف بالغ 
األهمية ملعالجة قضايا االستدامة والربط بني التنمية والعمل اإلنساين.2

يعكس إدراك القيمة الفريدة للمنظامت غري الحكومية الوطنية مدى توافق نُُهج العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية املتنوعة 

واملنفصلة إىل حد كبري يف منظومة العمل اإلنساين مع  تسليط الضوء بشكل متجدد عىل القمة العاملية للعمل اإلنساين 2016، حيث كانت 

أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من ضمن اإلصالحات الرئيسية التي تم االتفاق عليها يف القمة العاملية كجزء من الصفقة 

الكربى، وتشمل تعهدات محددة من جانب وكاالت اإلغاثة والجهات املانحة لتنفيذ اآليت:

 دعم آليات التنسيق الوطنية حيثام وجدت، وإدراج جهات االستجابة املحلية والوطنية يف آليات التنسيق
 الدولية حسبام يكون مناسبًا ووفًقا للمبادئ اإلنسانية.3

ال يزال االعتقاد السائد عىل الرغم من هذه التعهدات )التي مر 4 سنوات منذ أن تم التعهد بها(، بأّن املشاركة الفعالة واملجدية للمنظامت 

غري الحكومية الوطنية يف الهيكل الدويل لالستجابة اإلنسانية ال تزال غري كافية4  إذ يتم استبعاد املنظامت غري الحكومية الوطنية باستمرار أو 

ال يتم متثيلها متثياًل كافيًا يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين، حيث تتضح هذه الفجوة بشكل خاص يف املنتديات اإلسرتاتيجية ومنتديات صنع 

القرار رفيعة املستوى.

خلصت دراسة استقصائية عاملية أُجريت يف أوائل عام 2020 إىل تواجد املنظامت غري الحكومية الوطنية يف حوايل 4 فرق من أصل 5 فرق 

قطرية معنية بالعمل اإلنساين ولكنها مل مُتثل سوى %7 من إجاميل املشاركني. كام خلصت الدراسة ذاتها إىل أن املنظامت غري الحكومية 

الوطنية متثل ما نسبته %43 من القطاع أو أعضاء املجموعة بينام متثل %8 فقط من قيادات القطاع دون الوطنية، وينعدم تواجدها يف 

القطاعات أو املجموعات الرائدة عىل املستوى الوطني.5  ويف املقابل، كان هناك متثيل مبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية فيام يزيد 

قلياًل عن نصف الفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين التي تناولتها هذه الدراسة، ولكن تم متثيلها بشكل مبارش أو غري مبارش )من خالل 

إحدى منتديات املنظامت غري الحكومية( يف كل فريق قطري معني بالعمل اإلنساين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )انظر القسم 

2(. كام استمرت بعثات دعم النظراء – وهي عبارة عن آلية لتعزيز االستجابات الجامعية يف العمليات امليدانية– يف تحديد مشاركة الجهات 

الفاعلة املحلية يف هيئات صنع القرار بوصفها تحديًا ملنسقي الشؤون اإلنسانية والفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين.6  وحتى عندما 

تشارك الجهات الفاعلة املحلية يف العمليات اإلسرتاتيجية وعمليات التنسيق، فال يبدو أن هذه الهياكل تدعم مشاركتها الفعالة عىل نحو كاٍف.

ولفهم هذه القضايا وتناولها بشكل أفضل، يهدف هذا املرشوع إىل تحديد وتوثيق مدى املشاركة الفعالة واملجدية للمنظامت غري الحكومية 

الوطنية يف الهياكل الدولية لتنسيق العمل اإلنساين حيث يركز عىل الفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين، واملجالس االستشارية للصناديق 

القطرية املشرتكة، ومنصات تنسيق املجموعة أو القطاع. واستناًدا إىل كل من البيانات النوعية والكمية، يلخص القسم 1 بإيجاز القيادة 

الوطنية يف 7 استجابات يف جميع أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فيام يحدد القسم 2 حالة مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية 

يف جميع أنحاء املنطقة كام يحدد املواضيع التي تتكرر بني السياقات باإلضافة إىل تحليل دور وحدود الصناديق القطرية املشرتكة يف 

تعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية. ويستند القسم 3 إىل هذا التحليل لتحديد العقبات الرئيسية التي تعيق مشاركة وانخراط 

املنظامت غري الحكومية الوطنية، مبا يف ذلك إمكانية وصول هياكل التنسيق إىل الجهات الفاعلة الوطنية، وانعدام الحوافز التي تشجع عىل 

املشاركة، والقدرات املحدودة، والقيود املفروضة عىل املوارد، كام يحدد بعض التحديات الهيكلية التي تعيق الدور القيادي للمنظامت غري 

الحكومية الوطنية ومن بينها االنعدام املتكرر لإلرادة السياسية والقلق إزاء قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل التقيد الكايف باملبادئ 

اإلنسانية والتساؤالت حول متثيل الجهات الفاعلة الوطنية والقضايا املتعلقة بعدم املساواة الهيكلية، فضاًل عن التنافس الداخيل بني الجهات 

الفاعلة الوطنية. ويرد يف القسم 4 االستنتاج، ويقدم القسم 5 سلسلة من التوصيات لتحسني مشاركة وانخراط املنظامت غري الحكومية 

الوطنية املوجهة للمنظامت غري الحكومية الوطنية ذاتها، والجهات املانحة، ومنسق الشؤون اإلنسانية، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية )OCHA(، وأمانة التنسيق )وهي هيكل إداري عىل املستوى الوطني أو دون الوطني يدعم تنسيق الشؤون اإلنسانية(، 

وقيادات القطاع واملجموعات، والوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية، ومنتديات تنسيق املنظامت غري الحكومية. 

وتهدف هذه التوصيات إىل تقاسم املخاطر وتعزيز املساءلة فيام يتعلق بدعم الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف مجال 

العمل اإلنساين.  
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كام يتضمن هذا التقرير سلسلة من دراسات الحالة التي توضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها قيادات املنظامت غري الحكومية الوطنية 

لتعزيز األصوات الوطنية يف هياكل التنسيق الرئيسية ودور وأهمية الصناديق املشرتكة وتأثري جائحة فريوس كورونا )كوفيد19-( العاملية عىل 

القيادة املحلية، حيث تم حذف التفاصيل التي من شأنها تحديد هوية األفراد أو الوكاالت املعنية.

نهج البحث

جرت العادة يف البحوث والتوصيات املتعلقة باملساعدات املقدمة من أجل العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية أن تركز عىل الصعيد 

الدويل مام أدى إىل الوصول إىل استنتاجات عامة بشكل أكرب7  أو تقديم وصفات سياسية محددة السياق لدول محددة بعينها.8  وعىل الرغم 

من ذلك، تعترب البيانات املحدودة الخاصة بالخربات اإلقليمية املكتسبة من العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية وعن التقدم املحرز 

نحو تعزيز دور املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين من الفجوات الواضحة، حيث نسعى من خالل هذا البحث 

إىل سد هذه الفجوة من خالل تقديم ملحة عامة موجزة عن التحديات والُنُهج املشرتكة لتعزيز القيادة الوطنية للعمل اإلنساين، مع تسليط 

الضوء عىل بعض التجارب املختلفة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ويجدر الذكر أّن هذا املرشوع ال يتناول بشكل مبارش دور 

املنظامت املجتمعية أو دور السلطات املحلية أو الوطنية يف تنسيق أو قيادة الشؤون اإلنسانية.

يشتمل البحث الخاص بهذا املرشوع عىل بيانات كمية ونوعية؛ حيث متكن فريق املرشوع، مبساعدة املكاتب املختصة ملكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بجمع البيانات الكمية الخاصة بالعضوية واملشاركة يف هياكل التنسيق الدولية حسب نوع املنظمة لكل دولة 

من الدول املستهدفة، وهي: العراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، واألرايض الفلسطينية املحتلة، وسوريا )العمليات التي تُجرى يف دمشق وتركيا، 

فضاًل عن االستجابة لكامل سوريا(، واليمن، وقد استخدمت هذه البيانات لتحديد نسبة املشاركني من املنظامت غري الحكومية الوطنية 

والدولية، وهيئات التنسيق، واملؤسسات املانحة، والوكاالت التابعة لألمم املتحدة، والحكومات الوطنية، والسلطات الفعلية داخل املجموعات 

أو القطاعات، والفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين، واملجالس االستشارية للصناديق القطرية املشرتكة الواردة يف القسمني 1 و2 أدناه. 

إن أوجه االختالف يف أنواع الفرق العاملة التقنية التي كانت يف جميع أنحاء املنطقة وكذلك عدم استقرار هذه الهياكل وعضويتها جعل من 

الصعب تعقبهم ألغراض هذا البحث. وقد تم جمع البيانات الخاصة بهياكل التنسيق بني القطاعات أو املجموعات إال أنها مل تُدرج يف هذا 

التقرير ألنها إىل حد كبري نسخة مكررة لرتكيبة املجموعة وقيادة القطاع.

تقوم البيانات النوعية لهذا البحث عىل استعراض مستفيض لألدبيات املنشورة ذات الصلة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية 

والدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وعىل سلسلة من املقابالت مع مقدمي املعلومات 

الرئيسيني حيث أجريت عن بعد مع العاملني يف مجال العمل اإلنساين يف مجموعة فرعية من الدول، هي: العراق، لبنان، ليبيا، سوريا )دمشق 

وعنتاب(، واليمن. وقد أُجريت املقابالت شبه املنظمة مع 14 مشارك من جميع أنحاء املنطقة، حيث كانت نسبة مشاركة املنظامت غري 

الحكومية %61 من املقابالت )25 مشاركًا( بينام جاءت النسبة املتبقية من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة )%34( واملؤسسات املانحة )5%، 

انظر الشكل 1(، وقد شكلت املرأة ما يزيد عن %40 من املستجيبني مع نسبة مامثلة من الرجال للنساء بني َمن أُجريت معهم املقابالت من 

املنظامت غري الحكومية الوطنية. وقد حالت القيود املفروضة عىل السفر بسبب جائحة فريوس كورونا )كوفيد19-( العاملية دون متكننا من 

إجراء أبحاث ميدانية.
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كانت هناك بعض التناقضات الواضحة حول طريقة فهم وتسجيل مختلف الكيانات بني السياقات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وقد 

حاول فريق املرشوع حل هذه التناقضات قدر اإلمكان إال أن أوجه االختالف قد ال تزال متعلقًة مبا إذا تم تسجيل رؤساء وأمانة منتديات 

التنسيق كأعضاء )خاصًة منسق الشؤون اإلنسانية ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( داخل املجالس االستشارية 

للصناديق القطرية املشرتكة والفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين(، وكيفية إحصاء األعضاء املتناوبني، وتحديد الكيانات التي يُنظر إليها 

كمنظامت غري حكومية وطنية )خاصًة فيام يتعلق بالجمعيات الوطنية للهالل األحمر(. كام قد يختلف التمييز بني األعضاء واملراقبني ضمن 

الفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين )مل تُقدم إحصاءات بشأن هذه النقطة هنا( يف جميع أنحاء املنطقة.

يستخدم هذا البحث تعريف املنظامت غري الحكومية الوطنية الذي وضعته مسار عمل الصفقة الكربى 2 بشأن العمل مع ودعم املؤسسات 

املحلية والوطنية حيث من املفهوم أن تعمل املنظامت غري الحكومية املحلية أو الوطنية وتتخذ مقر لها يف بلدها وأال تنتمي ألي كيان 

دويل )انظر قاموس املصطلحات(، إال أن هذا التعريف يطرح عدًدا من التحديات حيث تبني أن مفهوم املنظمة غري الحكومية “الوطنية” 

معقٌد بشكل خاص يف سياق العمليات السورية عىل سبيل املثال. وقد كانت العديد من املنظامت غري الحكومية التي تعرف نفسها بوصفها 

“منظامت وطنية” تعمل عىل املستوى اإلقليمي، وغالبًا ما توسع أنشطتها اإلنسانية لتصل إىل لبنان أو األردن أو العراق. وقد سعت بعض 

هذه املنظامت بتضافر الجهود نحو التدويل، حيث أُفيد بأنه يعزز الروابط الدولية للشتات وتوسيع نطاق العمليات ميا يتجاوز استجابة بالد 

الشام )سوريا الكربى(، فيام اختارت املنظامت غري الحكومية “الوطنية” األخرى العاملة يف االستجابة السورية أن تحافظ عىل مواصلة تركيزها 

عىل شامل البالد عىل الرغم من أن مقرها كان يقع يف تركيا. وتطرح هذه الديناميات العابرة للحدود تساؤالت حول استدامة تعريف اللجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( للمنظامت غري الحكومية الوطنية الخاص بهذا املرشوع.

وباملثل، اعترب املشاركون يف هذا البحث أّن العديد من الجمعيات الوطنية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي منظامت غري 

حكومية وطنية )يف بعض األحيان ينظر إليها بأنها جهات فاعلة محلية يف سجل عضوية الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين( عىل الرغم 

من تصنيفها كجهات مساندة للحكومة وروابطها املؤسسية الدولية. كام ميز العديد من املشاركني يف هذا البحث أيًضا بني املنظامت غري 

الحكومية املحلية والوطنية باعتبار أن  املنظامت غري الحكومية املحلية يقترص عملها عىل الصعيد دون الوطني )انظر قاموس املصطلحات(. 

وعالوًة عىل ذلك، وجد الشاركون أن املنظامت الوطنية يف بعض األحيان تختلف عن بعضها البعض بشكل ملحوظ متاًما مثلام تختلف عن 

نظرائها الدوليني، مام يثري تساؤالت هامة حول إمكاية االستفادة من التصنيف واسع النطاق لألطراف الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين 

باعتبارها أطرافًا فاعلة محلية أو وطنية أو دولية. ففي حني أن هذه املناقشات التعريفية تتعدى نطاق هذا البحث إىل حدٍّ كبريٍ، إال أنه تجدر 

اإلشارة إليها هنا.9 

 الشكل 1: املقابالت حسب النوع والدولة

* تشكل كالًّ من منتديات التنسيق الوطنية فقط ومنتديات التنسيق الدولية والوطنية املختلطة

† تشمل منتديات التنسيق الدولية فقط
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1. السامت الُقطرية 

يقدم هذا القسم رشًحا وافيًا عن العضوية يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين الرئيسية يف كل دولة كمؤرش ملستويات املشاركة الوطنية، مع 

العلم أن هذه البيانات ال تشري إىل مستويات املشاركة، وال تهدف إىل تقديم بطاقة تقييم عمل الفريق القطري للعمل اإلنساين ومدى التقدم 

الذي أحرزه نحو تحقيق أهداف أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية. ولعل من أهم النتائج األساسية التي خلصت إليها 

هذه الدراسة هي رضورة تصميم نُُهج العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية الفعالة وفق سياق التحديات والديناميات الفريدة 

يف كل سياق، مام يدفعنا إىل توقع اختالف مستويات املشاركة واالنخراط يف املنطقة. وعالوًة عىل ذلك، فقد يحجب العدد املتدين لعضوية 

املنظامت غري الحكومية الوطنية يف بعض الهيئات املذكورة يف هذا التقرير األدوار القيادية األخرى التي يؤديها الرشكاء الوطنيون يف بعض 

األحيان، وذلك مثاًل من خالل إحدى الفرق االستشارية اإلسرتاتيجية، أو الفرق العاملة الفنية، أو هياكل التنسيق دون الوطنية فضاًل عن أن 

تدين نسبة متثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية يف بعض املنتديات ال ينبغي أن يعزي تلقائيًا إىل إخفاق القيادة القطرية يف أن تصبح أكرث 

شمواًل، حيث ميكن أن ينتج ذلك عن اإلقبال املحدود للرشكاء الوطنيني أو بسبب القيود التي تفرضها الحكومة.

تستند هذه السامت القطرية الواردة أدناه أيًضا إىل تصورات املشاركني واستعراض موجز لألدبيات املنشورة حول املوضوع، حيث يكمن 

الهدف من جمع هذه البيانات يف املساهمة يف التحليل اإلقليمي، وال ميكن أن تُعترب عرًضا شاماًل لديناميات العمل مع ودعم املؤسسات 

املحلية والوطنية يف كل دولة.

لوحظ تزايد انخراط املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين يف العراق بصورة عامًة منذ القمة العاملية للعمل 

اإلنساين، ال سيام من خالل متثيل الجهات الفاعلة الوطنية يف الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين )ُخصصت 3 مقاعد للمنظامت غري 

الحكومية الوطنية يف وقت إجراء البحث باإلضافة إىل منتدى املنظامت غري الحكومية املتنوع( إال الشعور الذي ساد بني كل من املشاركني 

الوطنيني والدوليني يف هذا البحث هو تعرث التقدم املحرز من أجل العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية خالل السنوات األخرية، كام 

أفاد العديد ممن أُجريت معهم املقابالت بأّن مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف منتديات صنع القرار كانت محدودة عىل الرغم 

من مشاركتهم الفعلية.

حظيت املنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية الوطنية بتمثيٍل متساٍو مبعدل مقعدين لكل منهام إال أن العديد من 

املشاركني أشاروا إىل انعدام الثقة بني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، وهو األمر الذي أرجعه البعض جزئيًّا إىل التدقيق الذي أجري عىل 

مخصصات صندوق التمويل اإلنساين يف العراق  )IHF(حيث وجد التقرير مستويات عالية من الفساد وسوء اإلدارة عند الرشكاء الوطنيني 

املنفذين، حيث تزامنت هذه النتائج مع االنخفاض يف مخصصات   مخصصات صندوق التمويل اإلنساين يف العراق للمنظامت غري الحكومية 

الوطنية من أعىل نسبة مئوية يف املنطقة يف عام 2016 )%43( إىل أدىن مخصصات نسبية يف العام التايل )%9، انظر الشكل 3(، كام أكد 

املشاركني الذين أُجريت معهم املقابالت عىل االنقسامات املجتمعية يف العراق مام أدى إىل تفيش هذه الظاهرة ضمن املنظامت داخل 

الحكومية الوطنية. كام أفاد املشاركون بأن هناك العديد من الجهات الوطنية الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين التي تعمل عىل الصعيد دون 

الوطني بسبب االنقسامات العرقية والطائفية، مام أدى إىل زيادة الحد من قدرتها عىل االضطالع بدور متثييل. وقد أثارت هذه القضايا بعض 

املخاوف بشأن قدرة بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل متثيل القطاع األوسع نطاقًا أو التقيد باملبادئ اإلنسانية. ومع ذلك، فقد رأى 

املشاركون أن منتدى تنسيق املنظامت غري الحكومية املختلط، ولجنة التنسيق الوطنية من أجل العراق )التي تم إيقافها عن العمل عند 

إجراء البحث( من العنارص املهمة لضامن إجراء انتخابات شفافة للممثلني الوطنيني املتقدمني لوظائف التنسيق، والحث عىل زيادة املشاركة 

بني الجهات الفاعلة الوطنية )انظر دراسة الحالة عن “دور ائتالفات املنظامت غري الحكومية” أدناه(.

العراق

مالحظة: مل يتحقق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من بيانات العراق
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وصف املشاركون ِمن كلٍّ ِمن املنظامت الدولية والوطنية وقطاع العمل اإلنساين يف العراق بأنه قطاع ناشئ وهش ويفتقر للخربة إىل حد ما، 

وأنه مل تتح أمام املنظامت غري الحكومية الوطنية سوى فرص محدودة الستكشاف هياكل تنسيق العمل اإلنساين، وأنها مل تجد يف كثري من 

األحيان أي قيمة تذكر للمشاركة. كام أفاد املشاركون بأن العديد من املنظامت غري الحكومية الوطنية ال تزال صغريًة وقد كافحت من أجل 

تعيني موظفني لحضور اجتامعات التنسيق، ال سيام املوظفني التنفيذيني املهمني لتنفيذ املرشوع. وكام هو الحال مع الدول التي خضعت 

للدراسة يف هذا البحث، فغالبًا ما كانت املشاركة يف هياكل التنسيق سببًا يف زيادة عبء العمل عىل موظفي املنظامت غري الحكومية 

الوطنية، حيث اضطر كثري منهم للتضحية بأوقات فراغهم لحضور االجتامعات. وقد لوحظ أيًضا اشتداد املنافسة للحصول عىل التمويل بني 

القطاعات الوطنية وهو ما يُسهم يف انعدام التامسك والتنسيق بني املنظامت غري الحكومية الوطنية.

لقد شدد األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت عىل تأثري اللغة يف مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف العراق حيث ُعقدت معظم 

اجتامعات التنسيق باللغة اإلنجليزية مام قلل من عدد الجهات الفاعلة الوطنية التي ميكنها املشاركة وكذلك مستوى مشاركة املمثلني الذين 

مل يحرضوا، كام أفاد األشخاص الوطنيون والدوليون ممن أجريت معهم املقابالت مبحدودية الفهم بني املنظامت غري الحكومية الوطنية لهيكل 

تنسيق العمل اإلنساين، األمر الذي أعاق قدرتهم عىل املشاركة بفعالية. وذُكر أيًضا بحسب التقارير أن الجهات الفاعلة الوطنية قد عانت 

من قلة املوارد، وهو ما قوض مشاركتهم وأسفر يف كثري من األحيان عن االستفادة املحدودة من املناصب التي أسندت إىل املنظامت غري 

الحكومية الوطنية، مثلام حدث يف الفرق االستشارية اإلسرتاتيجية أو يف القيادة املشرتكة للمجموعة.

لقد تقلصت القدرات الوطنية بسبب حجم االستجابة الدولية، حيث وصل متويل آخر ثالث سنوات من النداءات اإلنسانية يف العراق إىل 

ما يزيد عن %90 مع متويل نداء 2020 بنسبة %83 حتى أواخر عام 2020 )أعىل بكثري من املتوسط العاملي الذي يبلغ %43(.10 ووصف 

املشاركون يف هذا البحث الطريقة التي أسفرت بها هذه الديناميات عن التواجد الدويل الواسع الذي استنفد القدرات من املنظامت غري 

الحكومية الوطنية وقلل حوافز الجهات الفاعلة الدولية من أجل العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية أو تعزيز عد رشاكات أكرث 

انصافًا مع نظرائهم الوطنيني. كام انقسمت اآلراء بني األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت بشأن ما إذا كان خفض مستويات التمويل 

الدويل املتوقع خالل السنوات املقبلة سيؤدي إىل زيادة االعرتاف برضورة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية والتحول إىل القيادة 

الوطنية. وقد أشار عديدون إىل املبادرات الناشئة للتعايف املبكر والحلول املستدامة باعتبارها فرًصا رئيسية لتعزيز القيادة الوطنية.

أدار مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( صندوق التمويل اإلنساين يف العراق)IHF( الذي خصص يف عام 2019 ما 

 مجموعه 77.9 مليون دوالر، حيث ذهب 13 مليون دوالر )%17( منهم مبارشًة إىل املنظامت غري الحكومية الوطنية – وهي أقل نسبة 

يف املنطقة.
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يبدو أن املنظامت غري الحكومية الوطنية يف لبنان أكرث تنوًعا وتعدًدا مقارنة باملنظامت األخرى التي متت دراستها يف هذا البحث إال أن 

العديد منها تعترب منظامت مجتمعية أقل رسمية، حيث تعترب القدرات الفردية للموظفني عالية بصورة عامة فيام بني املنظامت غري 

الحكومية الوطنية، لكن تبني أن املشاركة املحدودة للقطاع اإلنساين اللبناين مع هياكل التنسيق تشكل تحديًا يقف يف وجه التمثيل الجامعي 

للمنظامت غري الحكومية الوطنية. وقد أثار املشاركون يف هذا البحث أيًضا مخاوف بشأن االنتامءات السياسية والدينية لبعض املنظامت غري 

الحكومية الوطنية وقد شككوا يف قدرتهم عىل مقاومة الضغوط الخارجية التي من شأنها أن ترض بتقيدهم باملبادئ اإلنسانية.

األنشطة اإلنسانية الدولية يف لبنان التي تندرج بشكل عام سواء يف خطة لبنان لالستجابة لألزمة )إطار لالستجابة بغرض تلبية احتياجات 

الالجئني السوريني واللبنانيني املستضعفني مع تعزيز األنظمة الوطنية وتعزيز االستقرار االقتصادي واالجتامعي والبيئي للدولة(11 أو يف مركز 

عمليات الطوارئ املدعوم من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والذي توىل اإلرشاف عىل االستجابة النفجار بريوت وجائحة 

فريوس كورونا )كوفيد19-(. وقد نُّسقت األنشطة التي تُنفذ يف إطار خطة لبنان لالستجابة لألزمة –والتي تقودها السلطات الوطنية بالرشاكة 

مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ– من خالل القطاعات التي تقودها الحكومة وذلك بدعم 

إّما من إحدى الوكاالت التابعة لألمم املتحدة أو بالقيادة املشرتكة إلحدى املنظامت غري الحكومية الدولية. وعىل النقيض من ذلك، كان مركز 

عمليات الطوارئ أكرث اتساقًا مع هياكل استجابة أخرى من جميع أنحاء املنطقة وتقع تحت قيادة الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين. 

وقد جرى متثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية متثيل متساٍو يف مركز عمليات الطوارئ من خالل منتديات التنسيق. وقد حظي 

الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين واملجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف لبنان )LHF( مبستويات عالية نسبيًّا من متثيل 

املنظامت غري الحكومية الوطنية بتخصيص 3 مقاعد يف كل منهام، وهي نسبة مساوية لنسبة متثيل املنظامت غري الحكومية الدولية.

يبدو أن املنظامت غري الحكومية الوطنية العاملة يف لبنان قد واجهت تحديات كبرية تتعلق باملشاركة مع هياكل التنسيق املزدوجة، وتفاقم 

القضايا املتعلقة مبدى تعقيد النظام وتكاليف املعامالت املرتبطة باملشاركة يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين. وقد تناول تقريٌر ورد من 

منظامت غري حكومية مؤخرًا وصف النظام باعتباره “مزيًجا من مختلف آليات التنسيق املخصصة” أدى إىل ازدواج هياكل التنسيق، وتقسيم 

املوارد، وانعدام االنسجام واملواءمة”.12 حيث كانت هياكل التنسيق املزدوجة هذه متر بـ “متحور” أو “تصحيح مسار” يف وقت إجراء البحث 

حيث أُفيد بأنها قد ُصممت للتصدي لألزمات متعددة الطبقات التي تعاين منها البالد عىل نحو أفضل. كام دعم املشاركون يف هذا البحث 

هذه العملية عىل نطاق واسع معتربين ذلك وسيلًة لتوفري فرٍص لتبسيط هياكل التنسيق وتحسني خطوط املساءلة وتعزيز قدرة املنظامت 

غري الحكومية الوطنية عىل املشاركة فيها بفاعلية.

توىّل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( إدارة صندوق التمويل اإلنساين يف لبنان )LHF( الذي خصص يف عام 2019 

ما مجموعه 11 مليون دوالر حيث ذهب 2.6 مليون دوالر منهم مبارشًة للمنظامت غري الحكومية الوطنية. وقد حظيت املنظامت غري 

الحكومية الوطنية والدولية بنصيب متساٍو من املقاعد )3 مقاعد يف كل منهام( يف كل من الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين واملجلس 

االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف لبنان.

لبنان

 بيانات خطة لبنان لالستجابة لألزمة من “خطة لبنان لالستجابة لألزمة لـعام 2020-2017”، يناير 2020.
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تم تقسيم هياكل التنسيق املتعلقة باالستجابة يف ليبيا بني كل من طرابلس وتونس، وهو ما شكل تحديًا كبريًا أمام مشاركة املنظامت غري 

الحكومية الوطنية؛ فمع غياب املنظامت غري الحكومية الليبية عن املنصات الرئيسية للقيادة وصنع القرار يف تونس، أفيد بأن املنظامت غري 

الحكومية الوطنية كان لها تأثري إسرتاتيجي محدود للغاية حتى اآلن، بل إن املنظامت غري الحكومية الوطنية مل مُتثل سواء يف الفريق القطري 

املعني بالعمل اإلنساين أو بني قيادة املجموعة حيث مل يكن هناك صندوق قطري مشرتك لليبيا يف وقت إجراء البحث.

تعترب القدرة عىل املشاركة بفعالية يف هياكل التنسيق بني املنظامت غري الحكومية الليبية ضعيفًة نسبيًا بسبب طبيعة القطاع الناشئ وبيئة 

النزاع أو ما بعد النزاع املليئة بالقبلية والوالءات السياسية التي يتصور أنها قد أدت إىل تشتت قطاع املنظامت غري الحكومية الوطنية إىل حد 

كبري. وتشري التقارير أيًضا إىل أن الجهات الفاعلة من املجتمع املدين يغلب عليها الطابع املحيل إىل حد كبري حيث إنها تعمل يف مقاطعات 

محددة فقط بداًل من العمل عىل الصعيد الوطني مام يزيد من تقويض قدرتها عىل املشاركة يف هياكل التنسيق الوطنية.

لقد تناولت فرق التنسيق القامئة عىل أساس املناطق )ACGs( غرب وجنوب البالد، كام وفرت منصة تستطيع بعض املنظامت غري الحكومية 

الوطنية من خاللها املشاركة يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين )عىل الرغم من أنه قد أُفيد بإرشاك فريق التنسيق القائم عىل أساس املناطق 

)ACG( للجهات الفاعلة الوطنية فقط يف منتصف عام 2020( إال أن بعض املشاركني قد رأوا أن هذه املنصات تؤدي إىل ازدواجية مهام 

املجموعة وتزيد من اللبس فيام يتعلق بالتسلسل اإلداري ومسؤوليات التنسيق. كام أفادت التقارير أيًضا بزيادة فرق التنسيق القامئة عىل 

أساس املناطق )ACGs( عبء اإلبالغ املُلقى عىل عاتق الوكاالت التي كان من املتوقع منها إثراء املجموعات وفريق التنسيق القائم عىل 

أساس املناطق )ACG( بالتقارير. وقد أثريت مخاوف يف منتصف عام 2020 إزاء ما وصفه أعضاء فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات بأنه 
“عدم التواجد املثري للقلق للجهات الفاعلة الوطنية عىل جميع األصعدة” يف إطار هيكل االستجابة.13

أفاد بعض املشاركني يف هذا البحث بوجود انعدام شديد للثقة بني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية مع ادعاءات بوجود مستويات مرتفعة 

من الفساد واالنتامءات القامئة بني بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية وجامعات امليليشيات، باإلضافة إىل أن املنظامت غري الحكومية 

الوطنية الليبية غري ممثلة يف أي هيئة تنسيق وطنية عىل الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الدولية للتشجيع عىل ذلك.

ليبيا
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تعترب االستجابة يف سوريا هي االستجابة األكرث تنوًعا مقارنة باالستجابات األخرى التي متت دراستها خالل هذا البحث، حيث وفر إطار عمل كامل 

سوريا بقيادة األمم املتحدة هيكالً شامالً تّوىل قيادته منسق الشؤون اإلنسانية يف دمشق. كام خرجت األنشطة اإلنسانية يف املناطق التي تسيطر 

عليها الحكومة من البالد من دمشق التي كانت تضم الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين ونظام مجموعات العمل اإلنساين. وقد أُنشئت 

مراكز العمليات يف تركيا واألردن لدعم العمليات عرب الحدود إىل جانب عمل منصات التنسيق عىل املستوى امليداين يف كل من شامل غرب 

وشامل رشق البالد. وتوىل الفريق املعني باالتصال لألغراض اإلنسانية قيادة األنشطة اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت بدعم من املجموعات حيث 

ارتبطوا جميًعا ببعضهم البعض من خالل إطار عمل كامل سوريا.

يعترب دور املنظامت غري الحكومية الوطنية دوًرا هاًما بصفة خاصة يف سوريا بالنظر إىل العقبات التي واجهتها األطراف الفاعلة الدولية إلرشاك 

املجتمعات املحلية بصورة مبارشة من أجل تخطيط ورصد املرشوع يف جنوب وشامل البالد إال أن ديناميات العمل مع ودعم املؤسسات املحلية 

والوطنية والقيادة تتفاوت يف كل منطقة من مختلف مناطق العمليات هذه، شأنها يف ذلك شأن تركيبة املنظامت غري الحكومية الوطنية واألدوار 

التي تؤديها يف حاالت االستجابة. وقد جرى متثيل عدد أقل من املنظامت غري الحكومية الوطنية )حيث تفيد التقارير غالبًا بانتامئها إىل السلطات 

الوطنية( متثياًل جيًدا وقد بدا أنها تؤدي دوًرا رئيسيًّا يف منتديات صنع القرارات اإلسرتاتيجية والتشغيلية يف مركز سوريا. وأُفيد بأن الحكومة 

السورية قد منعت املنظامت غري الحكومية املشرتكة يف قيادة هياكل تنسيق القطاع.14 وأُفيد أيًضا أن املعوقات البريوقراطية قد تسببت يف تقييد 

قدرة املنظامت غري الحكومية الدولية وتأخرها عن عقد رشاكات مع أي أحد آخر غري قلة مختارة من املنظامت غري الحكومية السورية، األمر 

الذي يحد من وصول معظم املنظامت غري الحكومية الوطنية إىل الهياكل والجهات الفاعلة الدولية.15  باإلضافة إىل عدم متثيل املنظامت غري 

.)SHF( الحكومية الوطنية يف املجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف سوريا

يف املقابل، اتسمت العمليات العابرة للحدود من تركيا واألنشطة اإلنسانية يف شامل سوريا بوفرة من مختلف الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين 

واملنظامت غري الحكومية الوطنية، بدًءا من املنظامت اإلنسانية إىل منظامت حقوق اإلنسان. يبدو أن طبيعة االستجابة عرب الحدود يف شامل 

سوريا قد وفرت فرصًة فريدًة للجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والوطنية لتطوير رشاكات أعمق وأكرث واقعية مام كان واضًحا يف معظم هياكل 

االستجابة األخرى التي تم تناولها يف هذا التقرير. يبدو أن عملية العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية كانت مدفوعة باملخاوف املتعلقة 

بعدم تجديد قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة الذي كان من املتوقع أن يؤثر يف متويل العمليات عرب الحدود. كام واجهت املنظامت غري 

الحكومية الدولية عقبات إدارية وبريوقراطية كبرية خالل العمل يف تركيا. حيث وصف كل من املشاركني الوطنيني والدوليني يف هذا البحث تحواًل 

تدريجيًّا طوال فرتة االستجابة لتصبح أكرث وطنية، مع إشارة العديد منهم إىل الرتكيز اإلسرتاتيجي املنسق عىل قيادة املجموعات الوطنية.

أدار مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( اثنني من الصناديق القطرية املشرتكة لألزمة السورية: وهام صندوق سوريا 

اإلنساين، الذي خصص ما مجموعه 52.6 مليون دوالر يف عام 2019، و12.3 مليون دوالر )٪23( منها مبارشة إىل املنظامت غري الحكومية الوطنية، 

والصندوق اإلنساين عرب الحدود لسوريا )SCHF( الذي خصص ما مجموعه 117 مليون دوالر يف عام 2019، و67,9 مليون دوالر )%58( منها 

مبارشة للمنظامت غري الحكومية الوطنية، وهي النسبة األكرب يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

سوريا

* مل يتحقق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من عضوية الفريق التوجيهي اإلسرتاتيجي لكامل سوريا
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ويبدو أن العديد من املنظامت غري الحكومية الوطنية يف اليمن معرضة بشكل خاص للتهديدات والرتهيب والسلوك العدواين من جانب 

السلطات عىل جانبي النزاع. وأشارت التقارير إىل أن املجتمع املدين اليمني يفتقر نسبيًّا إىل الخربة يف العمل مع الرشكاء الدوليني ويف إطار 

 هياكل التنسيق اإلنساين،16 باإلضافة إىل أنه كان يُنظر إىل العديد من املنظامت الوطنية تاريخيًّا عىل أنها تنتمي إىل فصائل سياسية أو 

جامعات قبلية.

وبحسب ما ورد، تأثرت املنظامت غري الحكومية يف الشامل بالجهود التي تبذلها السلطات الفعلية ملنع عملها الجامعي، حيث تم حظر 

منتديات املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية. ويبدو أن هذه التدابري قد أضعفت بشكل كبري مشاركة مجتمع املنظامت غري الحكومية 

يف منتديات القيادة اإلنسانية، وأثارت مخاوَف إزاء الطابع التمثييل للجهات الوطنية الفاعلة وحزبها. ومع ذلك، احتفظت املنظامت غري 

الحكومية الوطنية بنسبة عالية نسبيًّا من املقاعد يف الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين )HCT(، وتم متثيلها يف كل من قيادة املجموعة 

)كقيادة مشرتكة للمجموعة الفرعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي( ويف املجلس االستشاري للصندوق اإلنساين اليمني.

وكان من املتصور أن املنظامت غري الحكومية الوطنية املتمركزة يف جنوب البالد الذي تسيطر عليه الحكومة كانت منفصلة بعض اليشء 

عن منتديات صنع القرار األولية يف صنعاء، والتي كانت تحت سيطرة السلطات القامئة باألمر الواقع. وبالرغم من ذلك، كان هناك شعور 

بأن محاور التنسيق طويلة األمد تعّوض بعض هذه التحديات، وتوفر منصات فعالة للتنسيق دون الوطني والتي غالبًا ما تكون أكرث شموالً 

للجهات الفاعلة الوطنية.

ومل متثل معظم الجهات املانحة متثيالً شخصياً يف اليمن. ويبدو أن هذا قد أدى إىل تفاقم أزمة عدم الثقة بني الجهات املانحة والرشكاء 

الوطنيني وقوض قدرة املنظامت غري الحكومية عىل معالجة مخاوف التمويل أو التأثري عىل سياسات الجهات املانحة.

وقد وزع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن )YHF( الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 239.4 مليون دوالر يف عام 2019، منها 

59.3 مليون دوالر )%25( ذهبت مبارشة إىل املنظامت غري الحكومية.

اليمن
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يبدو أن تدفق الالجئني من سوريا مؤخرًا قد تسبب يف تقليل مستويات قبول املجتمع لالجئني،  حيث ميثل ذلك تحوالً يف مواقف الحكومة 

تجاه الجهات الفاعلة اإلنسانية التي كانت تدعم مجتمعات الالجئينز كام أشارت األبحاث الحديثة التي أُجريت حول األردن أن املنظامت 

غري الحكومية الدولية كانت ترتدد يف كثري من األحيان يف مشاركة سلطة صنع القرار عىل مستوى املرشوع مع املنظامت غري الحكومية 

الوطنية. كام أفادت التقارير أن املنظامت غري الحكومية الوطنية تعاين من محدودية الوصول إىل التمويل املستدام الذي دفع عجلة املنافسة 

بني املنظامت غري الحكومية الوطنية. كام وجد أيضاً أن األعراف الثقافية أعاقت مشاركة املنظامت التي تقودها النساء يف األأنشطة العمل 

اإلنسانية بشكل فعال. وأشار التقرير إىل أن املنظامت غري الحكومية الدولية بحاجة إىل زيادة االستثامر يف الجهود الرامية لتعزيز هياكل 

املنظامت غري الحكومية الوطنية17.

ومتاشياً مع التصميم األّويّل للمرشوع، مل يتم إجراء أي مقابالت مع العاملني يف القطاع اإلنساين يف األردن أو األرايض الفلسطينية املحتلة. 

وقد تم جمع البيانات الكمية لكل منها، وقد أظهرت النتائج تساوي العضوية بني ممثيل املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية يف كل 

من الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين واملجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف األردن )JHF(، حيث شغلت املنظامت غري 

الحكومية 3 مقاعد يف املجلس االستشاري لألرايض الفلسطينية املحتلة )مقعد واحد أقل من املنظامت غري الحكومية الدولية(، وتم متثيلها 

يف الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين من خالل منتدى املنظامت غري الحكومية الوطني الوحيد، عىل عكس املنظامت غري الحكومية 

الدولية التي كانت لها 6 مقاعد باإلضافة إىل منتدى املنظامت غري الحكومية الدولية.

خصص صندوق التمويل اإلنساين يف األردن  )JHF(ما مجموعه 8.6 مليون دوالر يف عام 2019، منها 1.8 مليون دوالر )٪21( ذهبت مبارشًة 

إىل املنظامت غري الحكومية الوطنية. ووّزع الصندوق اإلنساين لألرايض الفلسطينية املحتلة)OPT HF(  27.4 مليون دوالر لألنشطة اإلنسانية 

يف عام 2019، ذهب 7.6 مليون دوالر )٪28( منها مبارشة إىل املنظامت غري الحكومية.

 األردن واألرايض الفلسطينية املحتلة

الفلسطيني *جمعية الهالل األحمر 

† ال يشمل هذا عىل منسق الشؤون اإلنسانية كرئيس أو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كأمانة
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2.  حالة مشاركة املنظامت غري الحكومية املحلية و الوطنية

عىل الرغم من السياقات املتنوعة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إال أن بعض املواضيع املشرتكة نشأت عن هذا البحث. حيث 

أثبت التنوع واألعداد الهائلة للمنظامت غري الحكومية العاملة يف القضايا اإلنسانية أنها متثل تحديًا لكل من الجهات الفاعلة اإلنسانية 

الوطنية والدولية عىل حد سواء، حيث عرضت مسائل هامة تتصل بتحديد وتعيني ممثلني مناسبني للمنظامت غري الحكومية الوطنية )انظر 

القسم 3(. وللتغلب عىل هذه املشكلة، غالبًا ما يتم تعيني منتديات املنظامت غري الحكومية كأعضاء يف هياكل التنسيق الدولية لتكملة أو 

استبدال عضوية املنظامت غري الحكومية الفردية. كان يُنظر إىل مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية ومشاركتها بني األشخاص الذين متت 

مقابلتهم عىل أنها أعىل يف املنتديات التشغيلية أو الفنية - خاصة عىل مستوى القطاع أو املجموعة  وذلك بشكل عام. ويف الواقع كان يُنظر 

إىل املنظامت غري الحكومية الوطنية يف بعض االستجابات عىل أنها القوة الدافعة وراء العديد من املجموعات، حيث تلعب أدواًرا حيوية يف 

صنع القرار اإلسرتاتيجي -سواء بشكل رسمي أو غري رسمي، عىل سبيل املثال من خالل الفريق االستشاري اإلسرتاتيجي )SAG(. ومع ذلك، 

فإن ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية ميثلون أقل من 6 يف املائة من إجاميل قيادة القطاع أو املجموعة أو املناصب القيادية املشرتكة 

يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، باستثناء غازي عنتاب حيث شغل ممثلون وطنيون 12 يف املائة من املناصب )انظر 

الشكل 2(.

كانت املنظامت غري الحكومية الوطنية ممثلة جيداً بشكل عام يف املجالس االستشارية التابعة للصناديق القطرية املشرتكة، وعادة ما متثل ما 

بني 10 و 20 يف املائة من جميع املقاعد )ميكن مقارنتها إىل حد كبري بتلك املخصصة للمنظامت غري الحكومية الدولية(. وبالرغم من ذلك، 

كانت تجربة الفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين مختلطة. حيث كان ملعظم الفرق القطرية ما بني 1 و 3 مقاعد مخصصة للمنظامت غري 

الحكومية الوطنية، بينام يف بعض البلدان متثل منتديات املنظامت غري الحكومية األصوات الوطنية. ليبيا فقط مل يكن لديها متثيل للمنظامت 

غري الحكومية الوطنية يف الفرق القطرية املعني بالعمل اإلنساين بسبب الوضع السيايس واألمني املفصل أعاله )عىل الرغم من وجود ممثل 

واحد يف منتدى املنظامت غري الحكومية الدولية(. وكان لدى الفريق املعني باالتصال لألغراض اإلنسانية )HLG( الذي يتخذ من تركيا مقراً 

له أعىل نسبة من التمثيل الوطني عرب املنطقة مع 6 أعضاء من املنظامت غري الحكومية الوطنية )مبا يف ذلك 5 منظامت غري حكومية سورية 

وواحدة تركية( باإلضافة إىل ممثل واحد ملنتدى املنظامت غري الحكومية الوطنية )انظر الشكل 2(. وكان لدى العديد من البلدان فرق عمل 

وطنية فرعية للفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين أو فرق التنسيق الخاص باملنطقة. ويبدو عموًما أن هذه الهياكل تتمتع مبستويات أعىل 

من التمثيل من الجهات الفاعلة الوطنية، لكن هذا البحث مل يجمع بيانات شاملة عن منتديات التنسيق دون الوطنية.

 

 
الشكل 2: متثيل املنظامت غري الحكومية يف هياكل التنسيق الرئيسية حسب الدولة )النسبة املئوية من إجاميل العضوية(

* يشمل منتديات التنسيق الوطنية فقط واملختلطة الدولية والوطنية
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القوة يف الكرثة

وصفت إحدى العضوات السابقات يف الفرق القطرية املعنية بالعمل اإلنساين يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا زيادة املقاعد املخصصة 

للمنظامت غري الحكومية الوطنية بأنها أهم إنجاز لها. وبصفتها عضًوا يف منظمة غري حكومية وطنية، عملت عىل توفري مساحة ضمن أجندة الفريق 

القطري املعني بالعمل اإلنساين لتصعيد املشاكل والتحديات التي كان ينفرد بها الرشكاء الوطنيون. فقد عقدت اجتامعات سابقة لكل من الفرق 

القطرية املعنية بالعمل اإلنساين وذلك بهدف تحديد القضايا التي تواجه زمالءها الوطنيني وأثارت هذه القضايا ذاتها ــ بوصفها “أي عمل آخر” 

عادة. كام ساعدت يف بناء صلة بني منسق الشؤون اإلنسانية واملنظامت غري الحكومية الوطنية، ودعت يف بعض األحيان منسق الشؤون اإلنسانية إىل 

اجتامعات مع زمالئها الوطنيني.

وبحسب ما ورد شجعت هذه الجهود املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل أن تصبح أكرث تفاعاًل وأكرث انخراطًا يف القضايا اإلسرتاتيجية، ولكنها أبرزت 

أيًضا بعض االنقسامات داخل مجتمع املنظامت غري الحكومية الوطنية. ورسعان ما رأت الحاجة إىل زيادة عدد األصوات الوطنية يف الفريق القطري 

املعني بالعمل اإلنساين لزيادة فعالية تصعيد مخاوف املنظامت الوطنية. وعليه فقد حصلت عىل دعم إكفا وآخرين ملساعدتها يف تصميم إسرتاتيجية 

للمنارصة، وبدأت يف الضغط من أجل منح مقعدين إضافيني للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين. وذكرت أن 

األعضاء الحاليني يف الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين كانوا متشككني يف البداية، ولكن بعد إنشاء عملية اختيار صارمة لتقليل مخاوفهم متكنت 

من تغيري تركيبة الفريق املعني بالعمل اإلنساين. وبالفعل أُضيف مقعدين إضافيني، وهذا بدوره يضخم أصوات املنظامت غري الحكومية الوطنية داخل 

املنتدى اإلنساين اإلسرتاتيجي األقدم يف البالد.

الصناديق املشرتكة املعنية باألعامل اإلنسانية

وبالرغم من أن هذا املرشوع ال يهتم بشكل خاص بتمويل املنظامت غري الحكومية الوطنية، أُفيد بأن القيد الرئييس الذي حددته املنظامت غري 

الحكومية الوطنية للمشاركة يف هياكل التنسيق واملشاركة فيها هو املوارد )انظر القسم 3(. يف الواقع، كان أحد االلتزامات الرئيسية مبوجب 

الصفقة الكربى هو ضامن وصول حصة أكرب من األموال اإلنسانية إىل الرشكاء الوطنيني. يتابع معظم املؤسسات املانحة هذه االلتزاماِت بشكل 

كامل تقريبًا عن طريق املنح الفرعية، مع مترير املنح األولية عرب املنظامت غري الحكومية الدولية أو وكاالت األمم املتحدة. ونادًرا ما يُنظر إىل 

املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل أنها متتلك املوارد أو القدرة عىل تلبية متطلبات واحتياجات الجهات املانحة األكرب. كام تثني مخاوف 

الفساد ومكافحة اإلرهاب يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا الجهات املانحة عن منح املنح مبارشة إىل الجهات الوطنية. وتفيد التقارير 

بأن حجم االستجابة يف بعض البلدان باإلضافة إىل الضغوط املحلية لتقليل النفقات اإلدارية يشجع أيًضا الجهات املانحة املؤسسية عىل منح عدد 

أقل من املنح األكرب للجهات الفاعلة الدولية )الذين قد يقومون بدورهم بالتعاقد من الباطن مع املنظامت غري الحكومية الوطنية( بدالً من 

العدد األكرب من املنح الصغرية املطلوبة للعمل بشكل أسايس من خالل الرشكاء الوطنيني.

نظرًا لهذه القيود، توفر الصناديق القطرية املشرتكة مصدًرا رئيسيًا )أحيانًا يكون املصدر الوحيد( للتمويل الدويل املتاح للمنظامت غري الحكومية 

الوطنية، واألهم من ذلك أنها تسمح لها باسرتداد التكاليف اإلدارية بنسبة تصل إىل 7 يف املائة من ميزانيات املشاريع.18 ومتيل صناديق األموال 

املشرتكة املعنية باألعامل اإلنسانية إىل أن تكون أكرث مرونة ولها متطلبات إبالغ أقل من العديد من آليات التمويل األخرى، مام يجعلها أكرث 

مالءمة للرشكاء الوطنيني. كام توفر الصناديق القطرية املشرتكة أيًضا منصة مهمة ميكن من خاللها أن تلعب املنظامت غري الحكومية دوًرا قياديًا 

وصنع القرار من خالل املجالس االستشارية للصندوق )املسؤولة عن التوجيه اإلسرتاتيجي واإلرشاف عىل األداء للصندوق القطري املشرتك( 

ولجان املراجعة )التي توفر فحًصا فنيًا واسرتاتيجيًّا للمرشوع(.

تسمح صناديق األموال املشرتكة للجهات املانحة بتوجيه األموال بشكل مبارش إىل املنظامت غري الحكومية الوطنية عندما ال يتمكنون من القيام 

بذلك عىل املستوى الثنايئ، كام أنها تُسّهل مشاركة املنظامت غري الحكومية والتعرض لنظام التنسيق اإلنساين األوسع. وقد أدركت اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت )IASC( أن هذه الصناديق “أدوات مهمة للسامح للجهات الفاعلة املحلية بتصميم املقرتحات والحصول عىل متويل مرن 

... وتشجع الجهات الفاعلة املحلية عىل املشاركة بشكل أكرب يف املجموعات وهيكل التنسيق الدويل.”19 وورد أن قدرة املنظامت غري الحكومية 

الوطنية عىل املشاركة يف هياكل تنسيق الشؤون اإلنسانية قد تأثرت بشدة بوصولها إىل الصندوق القطري املشرتك، والذي غالبًا ما يدعم 

مبادرات التعزيز املؤسيس ويغطي تكاليف التوظيف.
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يف عام 2019، أوفت ثالثة من أصل سبعة من هذه الصناديق يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أو تجاوزت التزاماتها مبوجب الصفقة 

الكربى لتخصيص 25 يف املائة أو أكرث للمنظامت غري الحكومية الوطنية )األرايض الفلسطينية املحتلة، صندوق التمويل اإلنساين عرب الحدود لسوريا 

)SCHF(، صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن )YHF((. وذلك عىل الرغم من أن االتجاهات التاريخية كانت مختلطة. ولقد حافظ بعض 

الصناديق مثل الصندوق االستئامين لالستثامر يف األرايض الفلسطينية عىل مستويات ثابتة نسبيًا من التمويل للرشكاء الوطنيني. البعض اآلخر قد 

اختلف بشكل كبري خالل السنوات األخرية، فعىل سبيل املثال، شهد صندوق التمويل اإلنساين يف لبنان )LHF( أن النسبة املخصصة للمنظامت 

غري الحكومية الوطنية انخفضت إىل النصف من عام 2017 إىل عام 2019. وباملثل، قدم صندوق التمويل اإلنساين يف العراق )IHF( 43 يف 

 املائة من إجاميل التمويل للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف عام 2016 ولكن 9 يف املائة فقط يف العام التايل )انظر الشكل 3(.

كان للمشاركني يف هذا البحث وجهات نظر مختلفة فيام يتعلق بالغرض من صناديق األموال املشرتكة املعنية باألعامل اإلنسانية. يرى العديد من 

األشخاص الذين متت مقابلتهم أن الصناديق القطرية املشرتكة بني الوكاالت هي أداة أساسية لتعزيز العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية 

وتعزيز الدور القيادي املنظامت غري الحكومية الوطنية. واعتربت صناديق األموال املشرتكة اإلنسانية بالغة األهمية بشكل خاص نظرًا ملحدودية 

توافر آليات التمويل الدولية ملعظم املنظامت غري الحكومية الوطنية. ومع ذلك، أرص مشاركون آخرون عىل أن الصناديق القطرية املشرتكة يجب أن 

تركز بشكل أسايس عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة، بغض النظر عن نوع املنظمة التي تنفذ األنشطة. ويبدو أن التوسع يف صناديق األموال 

املشرتكة لخدمة دور محدود يف بناء القدرات كان مدفوًعا إىل حد كبري بالرضورة وليس التصميم، حيث دعا العديد من املشاركني يف هذا البحث إىل 

مصادر متويل أخرى لتلعب هذا الدور بدالً من ذلك.

متشيًا مع التقدم يف أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، بدأ بعض الصناديق املشرتكة يف مناطق أخرى يف رفض املنح الفرعية يف 

محاولة لزيادة الكفاءة عن طريق إزالة املنظامت الوسيطة وتشجيع التمويل املبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية.20 مل يدافع أي مشارك يف 

هذا البحث عن هذا النهج. عىل العكس من ذلك، أشار العديد من الذين متت مقابلتهم - مبا يف ذلك من املنظامت غري الحكومية الوطنية - إىل 

الدور القيم الذي تلعبه يف كثري من األحيان وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية يف االمتثال والدعم الفني واإلدارة.

وباملثل، قرر بعض املجالس االستشارية منح نقاط إضافية ملقدمي الطلبات من املنظامت غري الحكومية، مام مينحهم ميزة عىل نظرائهم الدوليني. 

مل يدافع املشاركون يف هذا البحث عن هذا النهج، لكنهم أكدوا بدالً من ذلك الحاجَة إىل ضامن منح املنظامت غري الحكومية الوطنية الوقت الكايف 

لتقديم املقرتحات. واقرتح املشاركون أيًضا أنه ينبغي دعم املنظامت غري الحكومية الوطنية بشكل أفضل لتقديم الطلبات إىل الصناديق اإلنسانية 

املشرتكة من خالل بناء القدرات يف كتابة املقرتحات وإعداد التقارير، والتطوير املؤسيس لتعزيز األنظمة املالية وأنظمة املساءلة التنظيمية. وتشري 

األبحاث من خارج منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل أن املنظامت غري الحكومية الوطنية التي تسعى للحصول عىل متويل ميكن أن تستفيد 

أيًضا من فرص مناقشة عمليات التقديم والحصول عىل التغذية الراجعة قبل تقديم الطلبات، وهو ما ميكن فعله من خالل أسلوب “العيادات التي 

ال تتطلب حجز موعد مسبق”.21 

دعا املشاركون يف هذا البحث أيًضا املنظامت غري الحكومية الوطنية إىل تلقي نسبة مئوية ثابتة من املخصصات السنوية من خالل الصناديق 

القطرية املشرتكة - مام يشري يف كثري من األحيان إىل 50 يف املائة. ولكن ال يبدو أن فكرة النسبة املئوية العشوائية قابلة للتطبيق يف جميع أنحاء 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وذلك نظرًا لتفاوت القدرات والتحديات بني السياقات. عالوة عىل ذلك، ميكن للنسب املئوية املحددة مسبًقا 

أن تحدد بشكل فعال األموال التي يتم توفريها للرشكاء الوطنيني، مام قد يؤدي بدوره إىل خنق الدعم املقدم للمنظامت غري الحكومية الوطنية 

عندما يكون االتجاه السائد يف بعض البلدان هو تخصيص غالبية املخصصات بشكل مبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية.

 الشكل 3: مخصصات الصندوق القطري املشرتك املبارش إىل املنظامت غري الحكومية، 2019-2015 )٪ النسبة املئوية من إجاميل املخصصات(

مالحظة: املخصصات ال تشمل املنح الفرعية التي تتلقاها املنظامت غري الحكومية من خالل املنظامت الدولية غري الحكومية أو وكاالت األمم املتحدة. 
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3. التحديات التي تواجه تعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية

تشري األبحاث الخاصة بهذا املرشوع إىل أن مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية وإرشاكها بشكل هادف يف هياكل تنسيق الشؤون 

اإلنسانية الدولية مقيدان بعدم إمكانية الوصول إىل النظام وتعقيده. كام يواجه ممثلو املنظامت غري الحكومية أيًضا قيوًدا كبرية عىل 

املوارد والقدرات، األمر الذي يقوض قدرتهم عىل االضطالع بأدوار قيادية يف صنع القرار. ويف كثري من األحيان ال ترى الجهات الفاعلة 

 الوطنية حوافز كافية لتربير االستثامر الالزم يف الوقت واملوارد للمشاركة، مع إدراك أن هياكل التنسيق تخدم املصالح الدولية يف 

املقام األول.

يف موازاة ذلك، تحد العقبات الهيكلية الكبرية من استعداد الجهات الفاعلة الدولية لنقل ومشاركة املزيد من السلطة إىل الجهات الوطنية 

مبا يتامىش مع االلتزامات املؤسسية العاملية حول العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية.22  وقد حدت التفاوتات الهيكلية بني 

الجهات الفاعلة الوطنية والدولية - مدفوعة يف املقام األول باالعتامد عىل التمويل الدويل - من قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية 

عىل تحدي القيادة الحالية. كام أن تضارب األولويات اإلسرتاتيجية حول التأثري والكفاءة يعيق الجهود املبذولة لتعزيز مستويات أعىل من 

القيادة املحلية. عالوة عىل ذلك، تظل قضايا التمثيل واألسئلة حول من يجب متكينه لتعيني صانعي القرار الوطنيني يف الهياكل اإلنسانية 

الرئيسية دون إجابة إىل حد كبري، وغالبًا ما تتفاقم هذه املشكلة بسبب املنافسة بني املنظامت غري الحكومية الوطنية. كام أعرب العديد 

من املشاركني عن قلقهم بشأن قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل االلتزام 

باملبادئ اإلنسانية يف مواجهة الضغوط املجتمعية والدينية والسياسية العميقة، عىل النحو املفصل أدناه.

نظر فريق البحث بشكل خاص يف الجوانب القامئة عىل النوع االجتامعي لتعزيز القيادة اإلنسانية الوطنية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم 

بذل الجهود لضامن التوازن بني الجنسني بني املشاركني )انظر املقدمة لتفصيل املشاركني( وعىل وجه التحديد استكشاف أبعاد النوع 

االجتامعي لهذه الدراسة. ومع ذلك، أثار املشاركون عدًدا قليالً جًدا من القضايا املتعلقة بالنوع االجتامعي. وتشري الدالئل الرسدية إىل أن 

القيادات النسائية الوطنية كانت مقبولة بشكل أكرب من قبل النظراء الدوليني كممثالت محايدات وكونهن يركزن بشكل أسايس عىل رفاهية 

املجتمعات املترضرة )عىل عكس بعض النتائج املتعلقة بااللتزام باملبادئ اإلنسانية املذكورة أعاله(. كام رأى بعض املشاركني أن املنظامت 

غري الحكومية الوطنية التي تقودها النساء وتركز عىل النساء تتمتع مبستويات فريدة من الوصول إىل مجتمعات معينة ولديها خربة تقنية 

مميزة- خاصة فيام يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي والحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني. وبالرغم من ذلك، ال يبدو 

النوع االجتامعي حتى اآلن مركزيًّا يف معظم أدبيات العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية. وبالرغم من ذلك، تشري األدلة إىل أن 

إرشاك النساء يف االستجابات اإلنسانية ميكن أن يكون له تأثري تحويل يف النوع االجتامعي وميكن أن يسهم يف تصميم تدخالت وإسرتاتيجيات 

استجابة أكرث مالءمة.23 عالوة عىل ذلك، وجدت دراسة مقارنة حديثة لألردن ولبنان أجرتها منظمة أكشن آيد )ActionAid( أن املنظامت 

التي تركز عىل املرأة تعاين من نقص مزمن يف التمويل مام يحد بدوره من فرص مشاركة النساء يف منظومة العمل اإلنساين، أو التأثري عىل 

القرارات، أو التأثري يف تخصيص املوارد.24 وبالتايل، فإن الجهود املبذولة لتعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية ومشاركتها يف 

هياكل تنسيق الشؤون اإلنسانية ميكن أن تستفيد من التأكيد عىل دور املنظامت غري الحكومية الوطنية التي تقودها النساء والتي تركز 

عىل النساء. ومل يقم فريق البحث بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس حول العضوية داخل هياكل التنسيق.

.
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 العقبات التي تحول دون املشاركة والتفاعل

إمكانية الوصول

وصف العديد من األشخاص الذين متت مقابلتهم حواجز اللغة بأنها واحدة من أهم العقبات التي تحول دون مشاركة املنظامت غري الحكومية 

الوطنية يف هياكل التنسيق اإلنسانية الدولية. حيث كان يُعتقد أن اللغة تحد من مجموعة املمثلني الوطنيني الذين ميكنهم املشاركة يف الفريق 

القطري املعني باألعامل اإلنسانية يف بعض البلدان. وكانت اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية يف جميع الفرق القطرية املعنية باالعامل 

اإلنسانية ومعظم )وليس كل( التجمعات عرب منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وقد شعر املوظفون الفنيون الذين يحرضون اجتامعات 

املجموعة بأنهم أقل ثقة وبراعة فيام يتعلق بالتحدث باللغة اإلنجليزية مقارنة باإلدارة العليا من املنظامت غري الحكومية الوطنية، مام يحد 

من قدرتهم عىل التحدث عالنية أو التأثري عىل القرارات. وقد أفادت اجتامعات املجموعات التي ُعقدت يف املقام األول باللغة العربية مع توفري 

الرتجمة للموظفني الدوليني مبستويات أعىل من مشاركة املوظفني الوطنيني. وقد رأى العديد من املشاركني أن االنتقال من اللغة اإلنجليزية إىل 

العربية داخل هياكل التنسيق هو أحد مكونات انتقال االستجابة اإلسرتاتيجية بعيًدا عن تلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة فقط نحو أنشطة 

التعايف املبكر والتنمية، مع لعب الجهات الفاعلة الوطنية دوًرا بالغ األهمية. 

متت اإلشارة إىل أن االستخدام املكثف للغة املصطلحات واللغة الفنية أدى إىل تفاقم الشعور بعدم إمكانية الوصول إىل الهياكل الدولية من قبل 

املنظامت غري الحكومية الوطنية يف جميع مستويات التنسيق. وعىل نحو مامثل، أعرب املشاركون من الوكاالت الوطنية والدولية عن قلقهم 

إزاء ميل اجتامعات التنسيق إىل هيمنة “طريقة عمل غربية”، والتي ميكن أن تشمل جداول أعامل معبأة ومناقشات قصرية وقرارات رسيعة 

يجري اتخاذها. كام أقر معظم املشاركني بأن تعقيد النظام نفسه يؤدي إىل تنفري األطراف الفاعلة الوطنية، مام يؤدي يف كثري من األحيان إىل 

تفاقم الصعوبات التي تواجهها الجهات الفاعلة الوطنية يف مجال التنقل بني منصات التنسيق اإلنساين. كام مل يكن من الواضح من هو املدعو 
إىل اجتامعات معينة أو كيفية تحديد العضوية.25

كام أُفيد بأن مواقع االجتامعات تشكل عقبة أمام مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية. وقد كافحت بعض املنظامت غري الحكومية املحلية 

والوطنية لتربير التكلفة والوقت الالزمني إلرسال املوظفني إىل اجتامعات التنسيق - ال سيام بالنسبة ألولئك الذين ال يوجد مقر لهم يف العاصمة. 

كام واجه بعض موظفي املنظامت غري الحكومية الوطنية املتمركزين يف نفس املدينة التي توجد فيها هياكل التنسيق تحديات يف االنتقال إىل 

أماكن عمل بعيدة تابعة لألمم املتحدة، أو ردعهم احتامل إجراء فحص أمني مكثف قبل االجتامعات. كام أن العديد من منصات التنسيق 

كانت قامئة خارج بلد التشغيل، وبالتايل ال ميكن ملعظم الجهات الفاعلة الوطنية الوصول إليها )انظر أيضاً ‘اآلثار املدمرة لـجائحة فريوس كورونا 

املستجد “كوفيد19-”’(.
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 اآلثار املدمرة لـجائحة فريوس كورونا املستجد “كوفيد19-”

وتشري التقارير املبكرة إىل أن وباء كوفيد19- العاملي كان مبثابة بداية لعرص جديد من االستجابات اإلنسانية التي يقودها املحليون. وأشار بعض املراقبني 

إىل تحوالت يف الوضع الراهن داخل القيادة اإلنسانية نتيجة لحالة الطوارئ يف مجال الصحة العامة، زاعمني أن من املحتمل أن ترفع بشكل كبري من دور 

املنظامت غري الحكومية الوطنية وأهميتها داخل النظام الدويل.26 ويف خضم القيود املفروضة عىل السفر والتحرك عىل الصعيد الدويل، أفادت التقارير أن 

االستجابات للوباء قد شهدت زيادًة يف االعتامد عىل الجهات الفاعلة املحلية والوطنية التي تكون عموًما أكرث حرية يف العمل من نظرياتها الدولية. وأشارت 

التوجيهات الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أن العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية “رضورة وفرصة لتلبية االحتياجات اإلنسانية 
وجهود اإلنعاش بفعالية بعد جائحة “كوفيد19-”. 27

ويف كثري من األحيان، تم دمج االستجابات لجائحة “كوفيد19-” يف عمليات الرتابط بني التنمية والعمل اإلنساين، حيث تكون الجهات الفاعلة املحلية فيه يف 

وضع أفضل الستكشاف العملية. ولذلك فإن الوباء “يجرب قطاع العمل اإلنساين عىل طرح أسئلة صعبة حول َمن هو يف أفضل وضع إليصال املساعدات بالنظر 

إىل السياق والقيود واالحتياجات املحلية”، كام ذكُر يف التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة السياسات اإلنسانية.28  ومن املتوقع أن تستمر هذه الديناميات 

أو حتى تزداد خالل السنوات املقبلة، وهذا بدوره سيزيد من دور املنظامت غري الحكومية الوطنية وأهميتها يف إطار هياكل صنع القرار اإلسرتاتيجية. وقد 

لخص تقرير صادر إكفا يف منتصف عام 2020 إىل أن جائحة “كوفيد 19” متثل “فرصة إلعادة التفكري يف مستويات املشاركة ومشاركة املنظامت غري الحكومية 
الوطنية يف آليات التنسيق”.29

غري أن النتائج التي توصل إليها هذا البحث ال تدعم هذا الرسد متاماً. وقد تصور املشاركون من مختلف أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عموماً 

أن جائحة “كوفيد 19” مل تفعل شيئاً يُذكر لتغيري دور الجهات الفاعلة الوطنية ضمن هياكل القيادة اإلنسانية. ويف معظم السياقات التي تم بحثها هنا، 

اعتادت الوكاالت الدولية عىل القيود املفروضة عىل الوصول إىل الخدمات التي تعوق بالفعل تنقل املوظفني وسفرهم. كانت اإلدارة عن بُعد والرشاكات 

املحلية من طرائق التشغيل الشائعة يف معظم أنحاء املنطقة، والتي يبدو أنها سمحت إىل حد كبري باستمرار العمليات اإلنسانية إىل جانب توسيع نطاق 

االستجابات الجديدة للصحة العامة – وإن كانت تنفذها بشكل عام املنظامت غري الحكومية الوطنية.  بل إن التقارير أفادت يف بعض السياقات بأن تفيش 

الوباء العاملي قد قلل من التفاعل بني الجهات الفاعلة الدولية والوطنية، مام يزيد بدوره من تقويض الفرص املتاحة للمنظامت غري الحكومية للتأثري عىل 

اإلسرتاتيجيات والقرارات اإلنسانية.

وقد تم نقل العديد من االجتامعات التنسيقية لتُعقد عرب اإلنرتنت منذ أوائل عام 2020. وأشار املشاركون الوطنيون من املنظامت غري الحكومية الوطنية 

إىل العقبات األولية التي تحول دون الحضور؛ حيث كثريًا ما يواجهون مسائل تتعلق بالتواصل والقضايا التكنولوجية. وقد ورد أن هذه العقبات قد ُحلت 

إىل حد كبري وقت إجراء البحوث. كام أدت املشاركة عرب اإلنرتنت لبعض الرشكاء الوطنيني إىل تقليص أوقات وتكاليف سفرهم )وهو عبء كبري عىل العديد 

من الرشكاء، كام هو مفصل يف القسم 3(. كام ضمنت عمليات تسجيل عرب الربيد اإللكرتوين )املطلوبة عىل معظم املنصات الرقمية( أن املنسقني لديهم 

إمكانية الوصول إىل تفاصيل االتصال الصالحة لجميع املشاركني، مام يسمح لهم مبشاركة جداول أعامل االجتامعات وجداولها الزمنية ومحارضها. ورغم هذا 

فإن االجتامعات االفرتاضية رمبا كانت أيضاً سبباً يف خفض جودة املشاركة من جانب ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية. وأفاد العديد من املشاركني 

يف هذا البحث أن املوظفني من املنظامت غري الحكومية الوطنية ال يشعرون بنفس القدر من الراحة خالل التحدث يف اجتامع تنسيقي عرباإلنرتنت مقارنة 

باالجتامعات التي يحرضونها شخصياً، وبالتايل فإنهم مييلون إىل أن يكونوا أقل كالماً وأقل مشاركًة.

أفادت التقارير عىل نطاق واسع أن املنظامت غري الحكومية الوطنية كانت يف طليعة عمليات االستجابة للوباء. وبينام كان يُنظر إىل الجهات الفاعلة الوطنية 

يف العديد من البلدان عىل أنها جزء ال يتجزأ من عملية تطوير إسرتاتيجيات االستجابة لفريوس كوفيد، إال أن هذا التصور ينطبق بشكل أسايس عىل السياقات 

التي أظهرت بالفعل مستويات عالية من املشاركة بني املنظامت غري الحكومية الوطنية. وتشري أدلة محدودة من األرض الفلسطينية املحتلة أيًضا إىل أن 
االستجابات اإلقليمية لفريوس كوفيد 19 متيل إىل تهميش دورالقيادات النسائية واملنظامت التي تقودها النساء.30

الحظ العديد من املشاركني بعض التغيريات اإليجابية املتعلقة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية وسط الوباء العاملي، والتي يبدو أنها كان لها 

 تأثري تنظيمي يف املجتمع املدين يف بعض السياقات وشجعت املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل تجميع مواردها والعمل بشكل وثيق أكرث من أي 

وقت مىض.
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القدرات وقلة املوارد

يبدو أن العديد من موظفي املنظامت غري الحكومية الوطنية يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لديهم فهم جزيئ فقط 

ألنظمة وآليات التنسيق اإلنساين العاملة يف بالدهم. حيث أفاد بعض املشاركني من املنظامت غري الحكومية الوطنية بأنهم تلقوا فقط تدريبًا 

عىل مستوى املجموعة ومل يكونوا عىل دراية مبكان العثورعىل مزيد من املعلومات حول أنظمة التنسيق التي تقودها األمم املتحدة. وأشار 

العديد من األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت بأن املعلومات عىل مستوى النظام موجودة بالفعل وأن الدورات التدريبية تُعقد بانتظام 

إلدخال موظفي املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل التنسيق اإلنسانية الدولية، ولكن يبدو أن الهياكل ظلت مبهمة وغري مفهومة جيًدا 

من قبل العديد من الجهات الفاعلة الوطنية. اتفق معظم املشاركني عىل أن طرائق التدريب املفضلة )حلقات العمل والدورات التدريبية عرب 

اإلنرتنت( مل تكن مناسبة للممثلني الوطنيني. حيث كان يُعتقد أن هناك فرًصا قليلة لدعم القدرات والتنمية املؤسسية عىل املدى الطويل.

 كان يُنظر أيضاً إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية عىل أنها شديدة التنوع، وصغرية يف كثري من األحيان، وذات روابط ضعيفة مع الجهات 

الفاعلة الوطنية األخرى. وكان يُعتقد أيًضا أن الحجم الصغري وقلة الخربة نسبيًا يف تنفيذ األنشطة اإلنسانية لبعض املنظامت غري الحكومية يف 

بعض البلدان تجعلها أكرث عرضة للتهديدات والرتهيب من قبل املقاتلني والجهات الفاعلة السياسية. ويف أحد البلدان التي متت دراستها هنا، 

أعاق أحد أطراف النزاع جهود منظمة غري حكومية دولية لتعزيز قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية. كام ورد أن العدد الهائل للجهات 

الفاعلة الوطنية مثّل عائقاً أمام مبادرات التوعية وبناء القدرات من قبل املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة.

بالنسبة للعديد من املشاركني، كان يُنظر إىل العقبات األساسية أمام مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل تنسيق الشؤون 

اإلنسانية عىل أنها مرتبطة باملوارد. وأفادت التقارير أن تكاليف السفر أو الوصول إىل وسائل النقل أو البنية التحتية املناسبة لتكنولوجيا 

املعلومات لالنضامم إىل االجتامعات االفرتاضية حدت بشكل كبري من مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف اجتامعات التنسيق. عالوة 

عىل ذلك، كان العديد من املنظامت غري الحكومية الوطنية مدفوع بالكامل باملرشوع ويعتمد بشكل كبري عىل الصناديق القطرية املشرتكة 

)انظر “الصناديق املشرتكة املعنية باألعامل اإلنسانية”(، مام أدى إىل أطر زمنية غري متوقعة وقصرية املدى.

يف معظم البلدان التي تم تناولها يف هذا التقرير، كانت املنظامت غري الحكومية الوطنية إما غري مؤهلة لتلقي األموال مبارشة من الجهات 

املانحة املؤسسية أو وجدت أن طلبات الجهات املانحة ومتطلبات إعداد التقارير مرهقة للغاية. كام اشتىك العديد من املنظامت غري الحكومية 

الوطنية من االفتقار إىل الشفافية بشأن عمليات اختيار الرشكاء من املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة، األمر الذي جعل 

من الصعب بشكل خاص عىل الجهات الفاعلة الوطنية الجديدة “أن تشارك”. عالوة عىل ذلك، أفادت التقارير أن عدًدا من الحكومات يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يسيطر عىل الرشاكات الدولية الوطنية، األمر الذي يحد من فرص بناء القدرات وتقاسم املعرفة. كام 

اعترب األشخاص الذين متت مقابلتهم أن محدودية القدرات بني الجهات الفاعلة الوطنية يف بعض البلدان ناتجة عن “رسقة” الجهات الدولية 
للموظفني أصحاب الكفاءة من خالل منحهم رواتب أعىل.31

عىل الرغم من االلتزامات التي تم التعهد بها مبوجب الصفقة الكربى لتوجيه األموال مبارشة إىل الرشكاء املحليني والوطنيني، إال أن الجهات 

املانحة املؤسسية يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا متول املنظامت غري الحكومية الوطنية يف املقام األول كمتلقني ثانويني 

من خالل وكاالت األمم املتحدة أو املنظامت غري الحكومية الدولية. وتباينت سياسات اسرتداد التكاليف العامة وغري املبارشة، لكن املنظامت 

غري الحكومية الوطنية أفادت يف كثري من األحيان بأنها غري قادرة عىل متويل وظائف التنسيق واالتصال من الصناديق الدولية )باستثناء 

الصندوق القطري املشرتك(. وقد استمرت قدرات املوظفني املحدودة واألنظمة املؤسسية الضعيفة، واملخاوف التاريخية بشأن الفساد وسوء 

اإلدارة املالية يف إعاقة التمويل املبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف العديد من البلدان التي تم فحصها هنا. فضالً عن ذلك فإن الجهات 

املانحة املؤسسية مل تتمكن من الحفاظ عىل تواجدها املادي يف العديد من البلدان )مبا يف ذلك اليمن وليبيا وسوريا بدرجة أقل(، األمر الذي 

أدى إىل تقويض قدرة املمثلني الوطنيني عىل بناء الثقة أو العالقات بني الجهات املانحة.
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غياب الحوافز

غالبًا ما يبدو أن املنظامت غري الحكومية الوطنية تفتقر إىل الحوافز الكافية للتغلب عىل هذه التحديات واستثامر املوارد املطلوبة 

للمشاركة الكاملة يف هياكل التنسيق اإلنسانية الدولية. وبحسب ما ورد، يرى بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية أن املشاركة وسيلة 

لجمع األموال، ورشطًا مسبًقا لألهلية لتلقي األموال الدولية، وكأرضية إثبات للرشاكات الدولية. يؤدي هذا غالبًا إىل الحد األدىن من االلتزام 

واملشاركة من قبل الجهات الفاعلة الوطنية. ورأى بعض موظفي املنظامت غري الحكومية الوطنية اآلخرين أن املشاركة يف هذه الهياكل ما 

هي إال وسيلة تستخدمها الجهات الفاعلة الدولية لجمع املزيد من البيانات، أو مجرد وسيلة لتحصيل “املوافقة الروتينية” للجهات الفاعلة 

الوطنية عىل قرارات املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة.32 

كام اعتربت املنظامت غري الحكومية الوطنية أيًضا أن أجندات االجتامعات مركزة دوليًا وغري متوافقة بشكل جيد مع مصالحها وتحدياتها. 

ونتيجة لذلك، فإن العديد من الجهات الفاعلة الوطنية قد شكلت تصوراً مفاده أن النظم اإلنسانية تخدم املصالح الدولية يف املقام األول.

التحديات الهيكلية

التفاوتات الهيكلية

يقع االعرتاف باختالل توازن القوى بني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية يف صميم أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية. 

وتنظر املنظامت غري الحكومية الوطنية بانتظام إىل نفسها عىل أنها يف وضع غري ُمَواٍت هيكليٍّا، ويرجع ذلك أساسا إىل اعتامد الجهات 

الفاعلة الوطنية عىل نظرياتها الدولية يف املوارد والدعم التقني. وقد أفادت التقارير بأن الثقة املستمرة والقوة والخربة الفنية للممثلني 

الدوليني عملت عىل الحد من املشاركة والقيادة الوطنيني. وقد تضاعفت هذه الديناميات يف بلدان مثل اليمن وليبيا؛ حيث مل تكن الجهات 

املانحة موجودة يف العمليات القطرية. لذلك مل يكن لدى املنظامت غري الحكومية الوطنية وصول مبارش إىل الجهات املانحة املؤسسية، 

وكثرياً ما اعتمدت بدالً من ذلك عىل وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية لتمرير الرسائل واملنارصة نيابة عنها، مام يزيد 

من اعتامدها املتصور عىل الجهات الفاعلة الدولية.

أعرب املشاركون من بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية عن قلقهم من أن الدعوة إىل العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من 

شأنها أن تعرض التمويل الدويل الذي بنيت عليه صالحية منظمتهم للخطر. كام يُعتقد أن توازن القوة هذا له تأثري خانق عىل مستويات 

مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية واملشاركة يف املنتديات اإلسرتاتيجية وصنع القرار، مع درجة من الرقابة الذاتية التي ميارسها 

الرشكاء الوطنيون ألسباب تتعلق بالحفاظ عىل الذات. لكن يف ردود أخرى، أفاد املشاركون بوجود عدد كبري من الرشكاء املحليني والوطنيني 

الذين كانوا عىل استعداد للتحدث - حتى يف منتديات التنسيق رفيعة املستوى.
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األولويات اإلسرتاتيجية املتنافسة

أدت مجموعة من األولويات التشغيلية واإلسرتاتيجية املتنافسة إىل تقويض الجهود الرامية لتنفيذ أجندة العمل مع ودعم املؤسسات 

املحلية والوطنية وتعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل تنسيق الشؤون اإلنسانية.  فأوالً، وصف العديد من املشاركني 

املفاضلة بني تأثري الربامج وبناء القدرات الوطنية الستيعاب األموال واالضطالع بدور قيادي أكرث فعالية. وأقر جميع األشخاص الذين متت 

مقابلتهم بالحاجة إىل زيادة االستثامر يف أنظمة وموظفي املنظامت غري الحكومية الوطنية، لكن العديد منهم أعربوا عن مخاوفهم من 

أن القيام بذلك سيؤدي إىل استنزاف املوارد التي ميكن استخدامها لتلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة. حيث كان هذا تحديًا خاًصا واجهته 

الصناديق القطرية املشرتكة التي سعت إىل تحقيق التوازن بني رضورة االستجابة الفورية والفعالة والحاجة إىل القيام بذلك بشكل مناسب 

ومستدام قدر اإلمكان.

يف العديد من األزمات الكربى يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ورد أن املنظامت غري الحكومية الوطنية مل تكن قادرة عىل العمل 

عىل نطاق كاٍف لضامن الكفاءة وتقليل التكاليف العامة للامنحني. شجعت الضغوط املحلية يف بعض البلدان املانحة املؤسسات املانحة 

عىل تفضيل عدد أقل من املشاريع الكبرية من خالل الجهات الفاعلة الدولية لضامن انخفاض التكاليف اإلدارية الداخلية، عىل عكس 

العديد من املشاريع الصغرية التي قد تكون مطلوبة إذا كان عليهم توجيه حصة أكرب من ميزانيات املعونة الخاصة بهم من خالل املنظامت 

غري الحكومية الوطنية.33 

خضع العديد من االستجابات يف جميع أنحاء املنطقة لتغيريات سياقية كبرية خالل وقت البحث. وأشار العديد من املشاركني إىل هذه 

التحوالت كفرصة لتعزيز الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية كعنرص من عنارص التحول اإلسرتاتيجي. وقد كان الرشكاء يف 

املجال اإلنساين يخططون الحتامل عدم تجديد قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن األنشطة عرب الحدود التي كان من املتوقع أن 

تؤثر بشكل كبري يف العمليات الدولية يف شامل سوريا. ولذلك كان يُنظر إىل تعزيز الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية عىل 

أنه عنرص حاسم يف التخطيط للطوارئ واالستمرارية. ووسط تراجع متوقع يف االهتامم الدويل بالعراق، ورد أن الجهات الفاعلة اإلنسانية 

الدولية ملتزمة باالنتقال التدريجي إىل القيادة الوطنية. 
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الطابع التمثييل واملنافسة

هناك عقبة رئيسية أخرى أمام الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية وهي تتعلق بتمثيل األعضاء الوطنيني املعينني يف هياكل 

التنسيق. وكثرياً ما أعرب املشاركون الذين يعملون يف سياقات تتسم باالنقسامات العرقية، والتوترات الطائفية، وديناميات الرصاع 

املستعصية، عن تخوفهم بشأن ما إذا كانت الجهات الفاعلة الوطنية قادرة أو ينبغي لها أن متثل قطاع العمل اإلنساين املحيل األوسع يف 

إطار هياكل التنسيق. وأعربت الجهات الفاعلة الدولية عن قلقها إزاء خطر تعزيز هياكل السلطة القامئة أو تكرارها، أو فرض هياكل 

جديدة خالل اختيارها للرشكاء.

تأكيًدا عىل هذا القلق، حذر األكادمييان سلطان بركات وسانسوم ميلتون من قطر من أن أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية 

والوطنية “تُستخدم من قبل النخب الحالية يف البلدان املتأثرة بالنزاع واألزمات لخدمة األجندات القومية التي تستبعد ومتنع الجهات 

الفاعلة الدولية يف مجال املساعدات مع تقييد مساحة الجهات الفاعلة املحلية التي تتحدى األيديولوجيات الحاكمة.34 “ كام حذرت 

األبحاث التي أجرتها املجلة الطبية النست “The Lancet” حول دور املستجيبني الوطنيني يف شامل سوريا من أنه من خالل متكني واختيار 

املستجيبني املحليني يف الهياكل الدولية القامئة، فإن أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية قد “تعيد إنتاج” التسلسالت 
الهرمية “التي تهدف إىل معالجتها”.35

إن قضايا الطابع التمثييل ليست قارصة عىل نقاشات الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية، بل متتد لتشمل أجندة العمل مع 

ودعم املؤسسات املحلية والوطنية األوسع نطاقًا. يحذر بركات وميلتون من “ثنائية اختزالية” بني مفاهيم املحلية والدولية، حيث يكون 

“تعريف “املحيل” باعتباره تصنيًفا محًضا خالًصا” تعريًفا إشكاليًّا بسبب، عىل سبيل املثال، هيمنة النخبة عىل العمليات املدفوعة بجهود 

محلية وتهجني “املحيل”.. بالتأثريات دون الوطنية، أو الوطنية، أو الدولية”.36 ويف الواقع، ميثل تعريف “املنظمة غري الحكومية الوطنية” 

إشكالية بالفعل، كام أرشنا من قبل بإيجاز )انظر املقدمة(، حيث تثري ديناميات االستجابة املعقدة يف شامل سوريا، عىل سبيل املثال، 

العديد من األسئلة املتعلقة بتحديد مختلف أنواع الجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين – سواء السورية، أو الرتكية، أو اإلقليمية، أو الشتات، 

أو مزيج من هذه الفئات مًعا.   

وكثريًا ما تتفاقم هذه املشكالت جراء التنافس داخل قطاعات العمل اإلنساين الوطنية – األمر الذي يتزايد عادًة بسبب ندرة املوارد. 

وغالبًا ما يُنظر إىل التقسيامت االجتامعية عىل أنها شقت طريقها داخل املجتمع املدين، مام أدى إىل نشوب التوترات والتنافس فيام بني 

املنظامت غري الحكومية الوطنية، حيث وردت أنباء عن نشوب املشاحنات بني الجهات الفاعلة الوطنية يف العمل اإلنساين املنتسبة إىل 

مختلف الكيانات السياسية يف بعض البلدان. ويف بعض األحيان، كان يُنظر إىل عضوية هياكل التنسيق اإلنسانية عىل أنها صفقة خارسة 

)أي أن مكسب أحد األطراف فيها يستلزم خسارة طرف آخر بنفس املقدار(، حيث يقوم ممثلو املنظامت غري الحكومية الوطنية بالعناية 

مبصالحهم الخاصة )املالية غالبًا( عىل حساب زمالئهم الوطنيني.   

كانت املنافسة ظاهرة بشكل خاص يف السياقات التي ضعفت فيها أو غابت منتديات املنظامت غري املحلية، وقد كان هناك إقرار عىل 

نطاق واسع بالدور املحوري الذي تلعبه منتديات املنظامت غري الحكومية يف بناء قطاع إنساين وطني أكرث متاسًكا، واتساقًا، وتعاونًا )انظر 

“دور ائتالفات املنظامت غري الحكومية” أدناه(.  

كانت قضية املساءلة متصلة بالطابع التمثييل والتنافس، حيث عرب العديد من املشاركني الوطنيني يف هذا البحث عن قلقهم إزاء عدم 

قدرة ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل تحمل املسؤولية أمام زمالئهم الوطنيني. وباملثل، ُوصفت أنظمة املساءلة املتعلقة 

بتطوير جهود العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية مبا يتامىش مع االلتزامات العاملية بأنها ضعيفة أو غري موجودة. تعد املعايري 

املرجعية ملنتديات التنسيق أحد الوسائل التي تستطيع من خاللها مجموعات العمل، والفرق االستشارية اإلسرتاتيجية )SAGs(، واملجالس 

االستشارية، والفرق القطرية للعمل اإلنساين من تقديم التزامات عىل املستوى القطري تتعلق بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية 

والوطنية، والتي سيتحملون املسؤولية املبارشة عنها. كام متثل مواثيق الفرق القطرية للعمل اإلنساين وسيلًة أخرى محتملًة، وعىل الرغم 

من ذلك، مل يرُش إىل العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية سوى القليل من الوثائق اإلسرتاتيجية التي تم تقييمها ألغراض هذا 

البحث، ومل نجد وثيقة واحدة تويل األولوية للجهود الساعية إىل تعزيز القيادة الوطنية )عىل الرغم من أن العديد من هذه الوثائق ضمن 

عضوية املنظامت غري الحكومية الوطنية يف منصات التنسيق األساسية(.
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دور ائتالفات املنظامت غري الحكومية

دامئًا ما تعاين املنظامت غري الحكومية الوطنية من محدودية الحجم واملوارد املتاحة لهم، فضاًل عن النطاق الضيق واملحدود لتعاملها مع الجهات الفاعلة 

والكيانات الدولية، وقد تعاين هذه املنظامت يف بعض األحيان من أجل العمل عىل نحو فعال يف إطار أنظمة التنسيق التي تقودها املؤسسات الدولية، 

حيث تنجح منتديات املنظامت غري الحكومية يف التغلب عىل العديد من هذه العوائق من خالل تزويد رشكائها الوطنيني مبنصة متاحة لهم لغايات مشاركة 

مواردهم املتاحة وتعظيم مدى تأثريهم. كام تسهم منتديات املنظامت غري الحكومية يف خفض تكاليف عمليات مشاركة الجهات الفاعلة الوطنية يف الكيانات 

الدولية، وميكنها تقديم خدمات قيّمة عن طريق إرشاك الجهات الفاعلة الوطنية يف الكيانات الدولية. وميكن أن تتبنى هذه االئتالفات مواقف وطنية أكرث 

اتساقًا وترابطًا والتي قد يكون لها تأثري أكرب ضمن اإلسرتاتيجيات والقرارات األساسية، ولكنها أيًضا توفر للمنظامت غري الحكومية الوطنية درجة من الحامية 

خالل املناقشات الحساسة التي قد ال ترغب يف أن تكون منتسبة إليها بشكل واضح للعيان. 

تلعب منتديات املنظامت غري الحكومية دورًا فعااًل يف خلق فرص القيادة للمنظامت غري الحكومية الوطنية وتعزيز هذه الفرص يف أنحاء منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا،37 حيث تشكل منتديات املنظامت غري الحكومية – سواًء املختلطة أو الوطنية بالكامل – ثالثة أرباع الفرق القطرية للعمل اإلنساين 

يف املنطقة، مام يجعلها املمثل املبارش لآلراء والقضايا الوطنية يف هذه الفرق، واملمثل األوحد للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف بعض هذه الفرق، كام 

لعبت هذه املنتديات دورًا محوريًا يف جميع البلدان التي تعمل بها والتي تناولناها بالدراسة هنا يف هذا التقرير، حيث نظمت هذه املنتديات اجتامعات 

سابقة الجتامعات الفرق القطرية للعمل اإلنساين، يتم فيها مناقشة القضايا الهامة التي تؤثر يف املنظامت غري الحكومية الوطنية، والرسائل والتوصيات 

األساسية املتفق عليها، إىل جانب تحديد املتحدث الرسمي. وتساعد منتديات املنظامت غري الحكومية أيًضا يف تحديد الجهات الفاعلة الوطنية التي ال تشارك 

يف كيانات التنسيق الدولية، وتساعد يف تنظيم انتخابات املقاعد املخصصة للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف الفرق القطرية للعمل اإلنساين أو املجالس 

االستشارية للصناديق القطرية املشرتكة. وعىل الرغم من ذلك، يبدو أن التمثيل والطابع التمثييل لألعضاء يشكالن يف أغلب األحيان تحديًا بالنسبة ملنتديات 

املنظامت غري الحكومية الوطنية، خاصًة عند العمل يف السياقات املتسمة بالتنوع الشديد أو عندما تضم جداول عمل املنظامت غري الحكومية الوطنية نطاقًا 

واسًعا من األنشطة اإلنسانية واإلمنائية واملتعلقة بحقوق اإلنسان وتحقيق االستقرار.  

توجد يف العديد من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا منتديات منفصلة للمنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية التي غالبًا ما تعمل مًعا بشكل 

وثيق، ولكن لجنة تنسيق املنظامت غري الحكومية يف العراق )NCCI( كانت تختلف عن معظم االئتالفات يف املنطقة من حيث متثيلها للجهات الفاعلة 

الوطنية والدولية عىل حد سواء، وقد أجمع املشاركون يف هذا البحث عىل أن هذا التكامل مصدر قوة، تتمكن من خالله الجهات الفاعلة الدولية من التعرض 

بشكل أفضل للقضايا التي تؤثر يف املنظامت غري الحكومية الوطنية )عىل الرغم من اقرتاح البعض أنه ينبغي عىل لجنة تنسيق املنظامت غري الحكومية يف 

العراق التحول لتصبح تعمل تحت قيادة وطنية بشكل أوسع(. وكان من املالحظ أن املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية تتمتع بثقل أكرب عند العمل 

مًعا مقارنًة بعمل كل منها عىل حدة. وقد كان منتدى املنظامت غري الحكومية العاملة يف شامل رشق سوريا منتدى مختلط أرشف عىل أحد أنظمة التنسيق 

القامئة عىل الكيانات التقليدية التي تقودها األمم املتحدة يف غياب الترصيح لوكاالت األمم املتحدة بالعمل يف املنطقة.   

كام اضطرت منتديات املنظامت غري الحكومية يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل جمع التربعات بأساليب مبتكرة، ففرض بعضها 

رسوم عضوية رمزية، وتلقى بعضها التمويل من الوكاالت الرشيكة لها يف الخارج، وحصل بعضها عىل متويل عمليات بناء القدرات من وكاالت األمم املتحدة 

أو املنظامت غري الحكومية الدولية، واعتمد بعضها اآلخر عىل الصناديق القطرية املشرتكة الستيفاء احتياجات امليزانيات التشغيلية وتكاليف التوظيف. وعىل 

الجانب اآلخر، أفاد العديد من املنتديات مبواجهة صعوبة كبرية يف تأمني متويل كاٍف عىل املدى الطويل للحفاظ عىل القدرات يف الوظائف األساسية. 

ويبدو أن فعالية منتديات املنظامت غري الحكومية قد جعلتها يف بعض األحيان عىل خالف مع السلطات الوطنية الساعية إىل الحد من العمل الجامعي أو 

االستئثار بالدور التنظيمي داخل املجتمع املدين. ففي الوقت الذي أُجري فيه البحث، كانت السلطات الوطنية قد علقت عمليات لجنة تنسيق املنظامت غري 

الحكومية يف العراق، كام قامت السلطات القامئة يف اليمن بحل منتدى اليمن فيام يُفرتض أنه محاولة للحد من العمل الجامعي للمنظامت غري الحكومية. 

كام أشارت التقارير إىل قيام قطاع إنساين وطني ناشئ يف سوريا، بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية الوطنية املتمركزة يف املنطقة، بتقويض محاوالت خلق 

منصة للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف البالد.
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االلتزام باملبادئ

أعرب العديد من املشاركني يف هذا البحث عن قلقهم حول ما إذا كان من املعقول أن نتوقع أن تعمل املنظامت غري الحكومية الوطنية 

وفًقا ملبادئ العمل اإلنساين يف العديد من األوضاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، حيث رأى البعض أن خصائص الرشكاء الوطنيني 

واملحليني التي اُعتربت رضورية للغاية )مثل القرب من املجتمعات املترضرة واالندماج يف الثقافة واملجتمع املحليني( هي ذاتها الخصائص التي 

تقوض قدرة هؤالء الرشكاء الوطنيني عىل صنع القرارات والعمل بحياد ودون تحيز. وعموًما، كان املشاركون من جميع البلدان التي غطتها 

هذه الدراسة ينظرون إىل املنظامت غري الحكومية الوطنية باعتبارها أقل قدرة عىل مقاومة الضغوط التي تفرضها عليها السلطات الوطنية 

واألطراف األخرى، وأنها دامئًا ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالديناميات املحلية لألزمات التي تستجيب لها. وبالفعل، لطاملا أكدت منظمة “أطباء بال 

حدود” اإلنسانية الطبية فشَل خطاب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يف التفريق بدقة بني السياقات املختلفة، ودعت إىل اتباع 

نهج أكرث دقة )وأكرث محدودية( للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يضع يف الحسبان الضغوط والتحديات التي تواجهها املنظامت 

غري الحكومية املحلية – خاصًة فيام يتعلق بااللتزام مببادئ العمل اإلنسانية.38       

ميتد هذا الهاجس إىل ما هو أبعد من األسئلة املطروحة حول مستوى الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية، ويتمحور حول 

خطاب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية باألساس، ولكنه يقرُص إىل درجة كبرية عن اإلقرار مبدى إخفاق الجهات اإلنسانية الدولية 

نفسها )أو االعتقاد املعقول بإخفاقها( يف االلتزام باملبادئ – خاصًة يف أوضاع النزاعات املسلحة املستدمية والعويصة، أو تدويل النزاعات، أو 

بعثات األمم املتحدة املتكاملة.39 رمبا األهم هو اإلقرار املتنامي بأن املبادئ األساسية للعمل اإلنساين هي وسيلة لتحقيق غاية، وليست غاية 

يف حد ذاتها. وقد تصبح التسويات األخالقية أمرًا ال مفر منه خالل العمليات اإلنسانية املعقدة التي ال تسمح بالكثري من الخيارات. ولذلك، 

ال ينبغي أن تُحاط املبادئ اإلنسانية بهذه الهالة من التقديس والحرمة، هذا مع اإلقرار بأهميتها وأساسيتها، ولكن ينبغي أن تساعد هذه 

املبادئ صناع القرار يف النظر يف الخيارات املتاحة أمامهم واختيار “أقلها سوًءا”،40  حيث يتيح هذا النهج العميل للتعامل مع دور املبادئ 

اإلنسانية واملقصد منها باإلقرار بالتحديات الفريدة التي تواجهها املنظامت غري الحكومية الوطنية، مع االعرتاف أيًضا باملساهمة القيّمة التي 

تقوم بها هذه املنظامت يف التنسيق والقيادة يف العمل اإلنساين، إذا أتيحت لها الفرصة.   

كام شدد العديد من املشاركني عىل أهمية االعتامد عىل دورة الربامج اإلنسانية واألدوات املصاحبة لها يف توجيه القرارات اإلسرتاتيجية والحد 

من خطر التالعب، حيث اعترب قطاع كبري من املشاركني أن استخدام “االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية” أو “تقارير الرصد الدورية”، 

عىل سبيل املثال، أسهم إىل حد كبري يف دعم عملية صنع القرار القائم عىل املبادئ وتجنب الكثري من املشكالت املرتبطة بجهات فاعلة معينة 

تسعى لخدمة مصالح الوكاالت. وأخريًا، وكام تبني يف القسم األول، ال تشكل املنظامت غري الحكومية )وخاصًة الوطنية منها( أغلبية يف أي من 

منتديات صنع القرار اإلسرتاتيجي التي تناولناها بالدراسة يف هذا البحث. إن تحقيق التوازن بني مختلف أنواع الجهات الفاعلة يف هياكل 

تنسيق العمل اإلنساين يضمن عدم استحواذ األطراف الساعية لتحقيق مصالحها الذاتية – سواًء كانت وطنية أو دولية – عىل هذه الكيانات.
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4. الخامتة

لقد تزايدت مشاركة وتفاعل املنظامت غري الحكومية الوطنية داخل الهياكل الدولية لتنسيق العمل اإلنساين عىل مر السنني منذ توقيع 

الصفقة الكربى. ومع ذلك، أشار هذا البحث إىل عدد من التحديات والعقبات التي تهدد بعرقلة إحراز املزيد من التقدم يف هذا املجال، 

فحتى اآلن مل تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية يف العمل اإلنساين يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مع رشكائها املحليني سلطة صنع 

القرار أو السيطرة عىل املوارد، يف الواقع يبدو أنه ليس لديها الكثري من الحوافز لتنفيذ هذه التغيريات، عىل الرغم من كونها تتامىش مع 

االلتزامات العاملية. ويف الوقت ذاته، مل يزل موقف الكثري من املنظامت غري الحكومية الوطنية سلبيًّا للغاية فيام يتعلق بتطوير أجندة 

العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، وذلك باالنتظار حتى تسنح الفرص بدالً من صنعها. ويف كثري من األحيان، ظلت عملة العمل 

مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من االلتزامات الخطابية التي ليس لها تأثري عىل املستوى التشغييل.  

ال تزال هناك معوقات مختلفة تحد من قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل االضطالع بالدور القيادي يف هياكل تنسيق العمل 

اإلنساين يف مختلف أنحاء املنطقة، وال يزال حضور العديد من االجتامعات غري متاح ملمثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية، وهياكل 

املنظامت اإلنسانية األوسع نطاقًا بشكل عام. كام أن املنظامت غري الحكومية الوطنية تعاين باستمرار من غياب النظم واملوارد والقدرات 

التي متكنها من اإلسهام الهادف يف صناعة القرارات اإلسرتاتيجية أو التأثري يف صنع القرار بشكل عام. ولكن بالنسبة للعديد من هذه 

املنظامت، تكون تكاليف عملية املشاركة يف منتديات التنسيق املعقدة باهظة مقارنًة بالعائد منها، مام يعني أن مشاركة هذه املنظامت 

يف هذه املنتديات قد تبدو يف الظاهر كأنها نشاط لجمع التربعات. من املؤمل أن عملية إصالح األمم املتحدة القامئة يف الوقت الراهن 

ستسهم يف الحد من تعقيد وتكاليف املشاركة.  

إن االلتزامات التي تم اإلعالن عنها يف الصفقة الكربى مل تتناول بشكل كاٍف العقبات الهيكلية املتصلة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية 

والوطنية من أجل دعم القيادات اإلنسانية الوطنية، وإحراز التقدم يف هذا الجانب سيعتمد عىل قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية، الدولية 

والوطنية عىل حد سواء، عىل إيجاد حلول مناسبة لهذه العقبات. يجب بذل الجهود من أجل تقليل التفاوتات الهيكلية التي تعمل عىل 

خمد األصوات الوطنية يف منصات التنسيق، كام تدعو الحاجة إىل إيجاد حلول واقعية مناسبة لكل سياق لتناول قضايا الطابع التمثييل 

واملنافسة فيام بني املنظامت غري الحكومية الوطنية، والتي من املحتمل أن تلعب منتديات املنظامت غري الحكومية دوًرا محوريًا يف حلها. 

يجب أيًضا اإلقرار بالتبادل املتصور بني العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من ناحية والتأثري التشغييل وكفاءة االستجابة من 

ناحية أخرى، مع تخفيف الضغوط الواقعة عىل صناديق التمويل القطرية املشرتكة لبناء القدرات املحلية، عن طريق مناذج التمويل 

البديلة. وبالتأمل يف نهج الرتابط، يُحتمل أن تأيت هذه املوارد من جانب الجهات املانحة غري التقليدية وغري املتخصصة يف العمل اإلنساين، 

والتي يجب أيًضا أن توفر درجة مقبولة من التوقعات واالستدامة للمنظامت غري املحلية الوطنية.   

ال ينبغي إغفال الدور الفريد الذي تقوم به الجهات الفاعلة الدولية وإسهاماتها خالل هذا النقاش. إن قدرة هذه الجهات عىل الحشد 

الرسيع، عىل نطاق واسع، وتطبيق ما يوازي عقود من الخربة املستمدة من جميع أنحاء العامل هي إضافة ال تقدر بثمن إىل القدرات 

الوطنية، ولكن الحذر يتزايد لدى الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية تجاه عمليات االستجابة التي يطغى عليها الطابع الدويل يف جميع 

أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، كام هو الحال يف مناطق أخرى، مام يؤكد مرة أخرى األهميَة املتزايدة لالستجابة والقيادة 

الوطنية داخل هياكل تنسيق العمل اإلنساين. مثة فرص إسرتاتيجية لتعزيز الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية عرب أنحاء 

املنطقة تتعلق بإعادة تنظيم هياكل التنسيق، وتغيري بيئات التمويل، وتغيري ديناميات الرصاع، والجائحة العاملية، باإلضافة إىل تغيري املشهد 

الجغرايف السيايس للمنطقة. إن التوصيات التالية ستسهم إىل حد كبري يف االستفادة من هذه الفرص.
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5. التوصيات

تتقاسم الجهات الفاعلة اإلنسانية فيام بينها مسؤولية تنفيذ االلتزامات املؤسسية املتعلقة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية – 

وخاصًة تلك املتعلقة بتعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل التنسيق الدولية، وال تستطيع أي مؤسسة منفردة أو ينبغي لها 

أن تتوقع أن تقوم وحدها مبعالجة أوجه القصور الحالية، وعىل املنظامت غري الحكومية الوطنية نفسها أن تتكيف مع طرق العمل الجديدة، 

ويجب مثل ذلك أيًضا عىل املؤسسات املانحة، والقيادات اإلنسانية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية الدولية. 

تظهر يف جميع مراحل هذا املرشوع ثالثة موضوعات تهدف لتعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية يف هياكل التنسيق الدولية، أولها، هو 

الحاجة املتواصلة لتشجيع وتعزيز التنسيق فيام بني املنظامت غري الحكومية الوطنية، لضامن إمكانية وصول الرشكاء الوطنيني إىل املنصة 

الفعالة التي متكنهم من التفاعل مع بعضهم البعض والوقوف عىل احتياجاتهم الخاصة والتحديات التي يواجهونها، ومنارصة أقرانهم الدوليني 

انطالقًا من موقف موحد وأكرث تأثريًا. إال أنه، يف الوقت ذاته، يجب عىل الجهات الفاعلة الدولية أن تدرك بأن لن يشارك جميع الرشكاء الوطنيني 

أو يتوجب عليهم املشاركة يف املنصات اإلسرتاتيجية ومنصات صنع القرار، ومن ثم، مطلوب بذل املزيد من الجهود لضامن التواصل والتنسيق 

خارج نطاق الهياكل الدولية لتنسيق العمل اإلنساين.     

ثانيًا، من الرضوري تعزيز القدرة املؤسسية للمنظامت غري الحكومية الوطنية التي متكنها من التفاعل الهادف يف القطاع اإلنساين الدويل، ولطاملا 

كانت هذه املسألة أولوية عاملية يف أجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، ولكنها ال تزال فجوة كبرية يف مختلف أنحاء املنطقة. 

وكثريًا جًدا ما يقترص تناول القدرات املحلية عىل املسائل املالية، ويف حني أن املوارد املالية رضورة حيوية للمنظامت غري الحكومية الوطنية من 

أجل التغلب عىل هذه العوائق – خاصًة فيام يتعلق بتعيني املوظفني ملهام التنسيق – إال أنه ينبغي تعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية 

الوطنية يف هياكل التنسيق الدولية عن طريق الرشاكات غري املالية طويلة املدى بني الجهات الفاعلة الدولية والوطنية، وفيام بني الجهات 

الفاعلة الوطنية نفسها. 

ثالثًا، مثة حاجة ملحة ملواصلة تكييف منصات وعمليات التنسيق القامئة لتصبح أكرث شموالً ويرًسا بالنسبة للمنظامت غري الحكومية الوطنية، 

فالهياكل الدولية لتنسيق العمل اإلنساين تتسم بالتعقيد الدائم، وغالبًا ما تتطلب التزامات كبرية فيام يتعلق باملوارد وأوقات عمل املوظفني، 

مام يحد من قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل االضطالع بدور قيادي داخل هذه الهياكل. وبالتايل، فإن إجراء تغيري واسع عىل نطاق 

املنظومة ككل مطلوب من أجل معالجة العقبات التي تحول دون القيادة الوطنية والتي ذكرناها سالًفا يف هذا التقرير. ويف هذا الصدد، تعترب 

عملية إصالح األمم املتحدة فرصة طيبة لتنفيذ هذه التغيريات.  

فيام ييل التوصيات محددة األهداف التي تعكس هذه املوضوعات. نأمل أنه مبرور الوقت ستساعد هذه التوصيات يف بناء مستويات أكرب من 

الثقة بني الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية والدولية.

املنظامت غري الحكومية الوطنية

االنضامم إىل أو تعزيز أو تكوين ائتالفات تتضمن رشكاء وطنيني آخرين يف العمل اإلنساين. استخدام هذه املنصات لتعزيز   •

الُنُهج الوطنية املشرتكة للعمل اإلنساين، واملنارصة الجامعية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية وفرص التمويل، وتقديم 

هيكل للدعم املتبادل، وتشجيع األصوات الوطنية الجامعية داخل هياكل التنسيق الدولية. النظر يف الرشاكات الرسمية أو غري 

الرسمية مع شبكات املنظامت غري الحكومية الدولية إذا مل تكن موجودة، عىل سبيل املثال، من خالل منتديات املنظامت غري 

 الحكومية املختلطة أو عرب إعداد مذكرة تفاهم بني منتديات املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية تلخص فرص 

الدعم املتبادل. 

استكشاف فرص جديدة لحشد األموال ملهام االتصال والتنسيق، ومنحها األولوية، إذا مل تكن موجودة بالفعل. الحوار مع   •

الجهات املانحة لتغطية هذه التكاليف يف إطار املنح املبارشة وغري املبارشة عىل حد سواء. النظر أيًضا يف فرص متويل وظائف التنسيق 

عرب األنشطة املحلية وغري اإلنسانية وغري التقليدية فيام يتعلق بجمع التربعات، أو عرب الشبكات أو املؤسسات األجنبية. النظر يف 

زيادة أجور املوظفني وفرص التطوير املهني لتحسني معدالت استبقاء املوظفني. 
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تحديد التوقعات واملسؤوليات املتعلقة بالعضوية والتمثيل يف منتديات تنسيق العمل اإلنساين بوضوح وااللتزام بها.   •

توضيح املتطلبات املتعلقة بتمثيل مصالح دوائر املنظامت غري الحكومية الوطنية األوسع نطاقًا والنهوض بها بدالً من املصالح 

املؤسسية أو الشخصية، مع الرتكيز أيًضا عىل التوقعات املتعلقة بالتفاعل النشط بدالً من التمثيل السلبي. اتخاذ الخطوات ملحاسبة 

 ،)OCHA( املمثلني الوطنيني والدوليني عىل حد سواء عن طريق إبالغهم ببواعث القلق مبارشًة، عرب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

أو منسق الشؤون اإلنسانية، أو منتديات املنظامت غري الحكومية. ضامن وجود نظم تسمح ملمثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية 

بتحديد املسائل املهمة بالنسبة للرشكاء الوطنيني قبل أي اجتامعات أساسية، وضامن إبالغ الدوائر الوطنية عىل الفور بالنتائج. 

تشجيع العمليات التي تحظى بدعم واسع من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية )عىل سبيل املثال، عرب منتديات املنظامت غري 

الحكومية( لرتشيح وتعيني املمثلني الوطنيني لهياكل التنسيق. 

بناء الرشاكات بني املنظامت غري الحكومية الوطنية، والتي تلتزم فيها املنظامت األكرث استقراًرا واألكرث امتالكًا للموارد   •

بدعم الجهات الفاعلة الوطنية األصغر حجاًم والتي مل تلم بشكل كامل باملنظومات والهياكل اإلنسانية الدولية. قد تشمل 

هذه الرتتيبات تأسيس نظام “مواٍز” أو نظام “الرفقة”، أو قد تتضمن الحصول عىل التوجيه يف مهام التنسيق واالتصال اإلنساين. قد 

تكون هذه العالقات تقنية )عىل سبيل املثال، فيام بني أعضاء املجموعة( أو عىل مستوى أعىل )فيام بني ممثيل الوكاالت(.  

منح األولوية ملشاركة املنظامت النسائية وذات القيادة النسائية يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين ملعالجة االحتياجات الخاصة   •

باملرأة بشكل أفضل وتعيني املمثلني الوطنيني الذين يُحتمل أن يحظوا بالقبول عىل نطاق واسع.

 

الجهات املانحة

تقديم التمويل للمنظامت غري الحكومية الوطنية لدعم بناء القدرات، ومهام االتصال، أو دعم املشاركة يف هياكل   •

التنسيق. ضامن توجيه املزيد من التمويل إىل املنظامت املحلية والوطنية، واستكشاف فرص تقديم التمويل املرن متعدد السنوات 

لضامن استدامة واستمرارية مرشوعات وقدرات املنظامت غري الحكومية الوطنية. مراعاة التمويل غري املقيد، املبارش أو غري املبارش، 

الذي ميكن أن تستخدمه املنظامت غري الحكومية الوطنية وفًقا لتقديرها الخاص، ليمكنها من تقوية أنظمتها واملشاركة الهادفة يف 

منصات التنسيق اإلنساين الدويل. تشجيع املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة عىل عقد الرشاكات مع املنظامت 

غري الحكومية الوطنية خالل مراحل إعداد املشاريع، والسامح للمستفيدين من التمويل الدويل بإعطاء الرشكاء الوطنيني التكاليف غري 

املبارشة املسرتدة والتكاليف العامة. 

تقديم التمويل للمنظامت غري الحكومية الوطنية ومنتديات املنظامت غري الحكومية املختلطة، مبا يف ذلك موظفو األمانة   •

العامة األساسيون، مع اإلقرار بأن املنصات التي مل تحظ بالتمويل الكايف ملوظفي األمانة املستقلة ستكون عىل األرجح أضعف وأقل 

 قدرة عىل متثيل وجهات نظر املنظامت غري الحكومية 

املتنوعة.     الوطنية 

ضامن اإلسهامات الكافية يف صناديق التمويل القطرية املشرتكة، مع اإلقرار بقيمتها الفريدة باعتبارها النافذة الوحيدة   •

عىل األغلب التي تتمكن من خاللها املنظامت غري الحكومية الوطنية من الحصول عىل التمويل الدويل. السامح أيًضا برصد 

التمويل غري املخصص عرب صناديق التمويل اإلنسانية القطرية.

منسقو الشؤون اإلنسانية والفرق القطرية للعمل اإلنساين 

تشجيع وتحفيز املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل املشاركة يف هياكل التنسيق، مام يضمن التخصيص والتشكيل   •

املناسب للمقاعد يف املنتديات اإلسرتاتيجية الرئيسية ومنتديات صنع القرار. ينبغي أن تحدد الجهات الفاعلة الوطنية نفسها 

وبشكل أسايس حجم التمثيل الوطني يف هياكل التنسيق، وذلك من خالل عملية شفافة وشاملة تحظى بالدعم املحيل والدويل 

عىل حد سواء، ورمبا يرشف عليها أيًضا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو أحد منتديات املنظامت غري الحكومية. ال ينبغي فرض 

مستويات املشاركة املناسبة يف الفرق القطرية للعمل اإلنساين بصورة تعسفية، ولكن من األفضل أن تتحدد بناًء عىل القدرات املحلية 

والوطنية، وطبيعة األزمة، باإلضافة إىل الديناميات السياسية املحلية. 

التامس فرص دعم الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية النسائية أو ذات القيادة النسائية والتي ستكون األقدر   •

عىل تناول احتياجات املرأة والتي يُحتمل أن تحظى بتمثيل مقبول عىل نطاق واسع. 
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خلق بيئة تكون فيها العمليات اإلسرتاتيجية وعمليات صناعة القرار أيرس وأكرث شموالً للمنظامت غري الحكومية الوطنية.   •

مراعاة عقد االجتامعات باللغة املحلية أو توفري الرتجمة الفورية إذا لزم األمر. اتخاذ خطوات للحد من استخدام املصطلحات التقنية، 

قدر اإلمكان، لضامن إمكانية توضيحها إذا لزم األمر. الحرص عىل ضامن حصول الرشكاء الوطنيني عىل الفرص والوقت الكافيني لإلسهام 

يف أجندات االجتامعات لضامن صلتها بالواقع. استطالع فرص تكييف وسائل االجتامع بحيث تراعي ممثيل املنظامت غري الحكومية 

الوطنية بشكل أفضل، رمبا عن طريق عقد االجتامعات اإللكرتونية، واالجتامعات دون الوطنية، وتقسيم االجتامعات عىل عدة أماكن 

ليتمكن الحارضون خارج العاصمة من املشاركة وتوفري وقت ونفقات السفر، أو تنفيذ مراكز التنسيق دون الوطنية الالمركزية. النظر 

يف نهج مرحيل متنح فيه منصات التنسيق دون الوطنية األولوية للمشاركة والقيادة الوطنيتان كخطوة أوىل يف اتجاه تعديل الهياكل 

الوطنية. ضامن اشتامل النداءات اإلنسانية عىل االعتبارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، وأنها 

تتوافق مع إسرتاتيجية الفريق القطري للعمل اإلنساين الخاصة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية. إدراج إعداد التقارير 

حول التقدم املحرز يف إنجاز هذه األهداف ضمن تقارير الرصد الدورية، واستعراضات منتصف العام، وغريها من عنارص دورة 

الربامج. ضامن منح األولوية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية والدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية ضمن 

اإلسرتاتيجيات االنتقالية، خاصًة يف مبادرات التعايف املبكر والحلول الدامئة.    

تعزيز الصالت مع الهياكل الوطنية للقيادة والتنسيق يف العمل اإلنساين. اتخاذ خطوات لتعزيز أو تشجيع تأسيس منصات   •
التنسيق الفعالة للمنظامت غري الحكومية الوطنية، إذا مل تكن موجودة أو كانت ضعيفة، عن طريق منارصة التعاون الوثيق فيام 

بني املمثلني الوطنيني وحث الجهات املانحة عىل االستثامر يف هياكل التنسيق الوطنية ومنتديات املنظامت غري الوطنية. االضطالع بدور 

تنظيمي لزيادة فرص تفاعل ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية مع الجهات املانحة واألطراف املعنية الرئيسية األخرى، خاصًة البلدان 

التي ليس للمؤسسات املانحة فيها وجود فعيل. 

تبني املزيد من الُنُهج اإلسرتاتيجية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية والدور القيادي للمنظامت غري الحكومية   •
الوطنية، ودمج األهداف الخاصة بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يف عمليات تخطيط ورصد االستجابة. ضامن 

أن مواثيق الفرق القطرية للعمل اإلنساين ومعايريها املرجعية تتناول العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، وتحديد األدوار 

املتعلقة بتعزيز دور القيادات الوطنية بشكل واضح لضامن درجة أكرب من املساءلة فيام يتعلق بهذه املسائل. النظر يف تأسيس فريق 

عمل تابع للفريق القطري للعمل اإلنساين لتحديد فرص تعزيز العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية والقيادة الوطنية، مع 

مالحظة أن أنظمة التنسيق ذات طابع مؤسيس كبري وتشتمل عىل عمليات راسخة.. 

البدء يف استعراض بنية التنسيق لضامن أن التنسيق مناسب لكل األغراض، حيثام أمكن. ينبغي أن تدرس هذه االستعراضات دور   •
املنظامت غري الحكومية الوطنية ومتثيلها وتحدد الضوابط اإلضافية الالزمة لضامن مشاركتها وتفاعلها بفعالية. النظر يف بعثات تعزيز 

العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، عىل سبيل املثال، من خالل مرشوع دعم األقران.
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأمانة التنسيق 

اتخاذ خطوات نحو خلق بيئة تكون فيها العمليات اإلسرتاتيجية وعمليات صناعة القرار أيرس وأكرث شموالً للمنظامت غري الحكومية الوطنية. ضامن أن أجندات   •

االجتامعات تراعي احتياجات وأولويات املنظامت غري الحكومية الوطنية، وال تفرط يف الرتكيز عىل املسائل التي ال تهم سوى الجهات الفاعلة الدولية. ضامن توافر 

الرتجمة يف منتديات التنسيق الرئيسية، عند الرضورة، واتخاذ خطوات للحد من استخدام املصطلحات التقنية، قدر اإلمكان. النظر يف تغيري أماكن االجتامعات 

بشكل دوري )عىل سبيل املثال، تشجيع املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل استضافة اجتامعات التنسيق بدعم من األمانة العامة( واستكشاف إمكانية الخيارات 

اإللكرتونية للمشاركة يف هياكل التنسيق، فيام بعد انتشار جائحة كوفيد19-.   

تكثيف الجهود الرامية إىل أقلمة الجهات الفاعلة الوطنية مع الهياكل الدولية لتنسيق العمل اإلنساين، مع إدراك التأثري املحدود للدورات التدريبية والنامذج   •

اإللكرتونية والضعف اإلقبال عليها فيام بني ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية. إعداد وقيادة املبادرات التعريفية املبتكرة الرامية إىل أقلمة املنظامت غري 

الحكومية الوطنية مع الهيكل اإلنساين الدويل – تناول أدوار ومسؤوليات الفرق القطرية للعمل اإلنساين ومشاركة مجموعات العمل – واملصممة لتناسب احتياجات 

هذه املنظامت وأساليب التعلم الخاصة بها.  

التامس فرص تعزيز منصات التنسيق الوطنية عن طريق دعم تأسيس منتديات جديدة أو تعزيز شبكات املنظامت غري الحكومية الوطنية القامئة أو هياكل تنسيق   •

املنظامت غري الحكومية املختلطة. النظر يف تقديم التمويل املبارش ملنتديات املنظامت غري الحكومية الوطنية، إذا مل يكن هذا قامئًا بالفعل )عىل سبيل املثال، من 

خالل الصناديق القطرية املشرتكة( ودعوة الجهات املانحة إىل استيفاء احتياجات هذه املنصات إىل التمويل. 

التشاور مع الجهات الفاعلة املحلية حول طرقها املفضلة للحصول عىل املعلومات. قد يتطلب ذلك العديد من قنوات التواصل، بدالً من االعتامد فقط عىل الربيد   •

اإللكرتوين وشبكة اإلنرتنت. 

مواصلة دعم الطلبات التي تقدمت بها املنظامت غري الحكومية الوطنية لصناديق التمويل القطري املشرتكة وغريها من آليات التمويل الدولية املتاحة لها. النظر يف   •

إنشاء نظام “عيادات ال تتطلب الحجز املسبق” ليتمكن من خاللها الراغبون يف الحصول عىل التمويل من عرض مقرتحهم والحصول عىل التغذية الراجعة حوله. دعوة 

الجهات املانحة إىل السامح للمنظامت غري الحكومية الوطنية باسرتداد التكاليف غري املبارشة لبناء األنظمة والقدرات الداخلية، وتعيني مراكز االتصال والتنسيق، إذا 

مل يكن ذلك مسموًحا به. ضامن حصول املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل نسبة كافية من جميع مخصصات التمويل عرب صندوق التمويل القطري املشرتك، مع 

مراعاة القدرات الوطنية والسياق املحيل. ضامن إفراد وقت كاٍف للنظر يف الطلبات التي تتقدم بها املنظامت غري الحكومية الوطنية والنظر يف تقييد الحصول عىل 

التمويل املشرتك باملشاركة يف مجموعات العمل، مع التشديد عىل أن منصات التنسيق القطاعي ليست آلية التمويل األساسية. 

مجموعة العمل والوكاالت الرائدة يف القطاع

اتخاذ خطوات لخلق بيئة تكون فيها االجتامعات القطاعية واجتامعات مجموعات العمل أيرس وأكرث شموالً للمنظامت غري الحكومية الوطنية. مراعاة عقد   •

االجتامعات باللغة املحلية أو توفري الرتجمة الفورية للتغلب عىل العوائق اللغوية، إذا لزم األمر. تشجيع االنتقال إىل عقد االجتامعات باللغة املحلية باألساس يف 

أقرب وقت ممكن، خاصًة اجتامعات مجموعات العمل الفرعية واالجتامعات امليدانية، والحد من استخدام املصطلحات التقنية، قدر اإلمكان. ضامن ترجمة الوثائق 

األساسية. الحرص عىل ضامن حصول الرشكاء الوطنيني عىل الفرص والوقت الكافيني لإلسهام يف أجندات االجتامعات لضامن صلتها بالواقع وأنها ال تُعنى فقط باملصالح 

الدولية. ينبغي أن يبحث قادة القطاع ومجموعات العمل جدوى عقد االجتامعات اإللكرتونية، واالجتامعات دون الوطنية، أو تقسيم االجتامعات عىل عدة أماكن 

ليتمكن الحارضون خارج العاصمة من املشاركة وتوفري وقت ونفقات السفر. قد يستفيد ممثلو املنظامت غري الحكومية الوطنية أيًضا من االجتامعات السابقة أو 

الالحقة الجتامعات التنسيق من أجل توفري مساحة آمنة فقط للرشكاء الوطنيني يحددون فيها املسائل الخاصة بدوائرهم. النظر يف تعيني مراكز اتصال دون وطنية، 

إن مل توجد بالفعل، لضامن مستوى أعىل من املشاركة فيام بني املنظامت غري الحكومية التي ليس لها وجود عىل الصعيد الوطني. توظيف قنوات متعددة للتواصل 

مع الرشكاء يف القطاع ومجموعة العمل وإرشاك الجهات الفاعلة املحلية فيام يخص الطرق املفضلة للتواصل والحصول عىل املعلومات. ضامن الحذر يف تنظيم جداول 

االجتامعات للحد من املصادمات بني القطاعات. التامس فرص تعزيز الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية املهتمة باملرأة أو ذات القيادة النسائية.    

تشجيع وتحفيز املشاركني يف قيادة القطاع ومجموعات العمل من املنظامت غري الحكومية الوطنية مع اتخاذ خطوات نحو تخفيف القيود املفروضة عىل املوارد   •

والقدرات والتي تحول دون استفادة املنظامت غري الحكومية الوطنية من هذه الفرص. استطالع فرص متويل مشاركة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف القيادة 

ودعوة الجهات املانحة إىل خلق هذه الفرص إن مل تكن سانحة.  

تقديم التوجيه والتدريب والتأهيل الالزم للمنظامت غري الحكومية والوطنية فيام يتعلق بهيكل تنسيق العمل اإلنساين ومكاسب ومسؤوليات املشاركة يف مجموعة   •

العمل أو القطاع. التأكيد عىل املزايا التشغيلية واإلسرتاتيجية لفرص التمويل.   

ضامن أن املعايري املرجعية ملجموعة العمل أو القطاع متنح األولوية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، إذا مل يكن ذلك قامئًا بالفعل. ينبغي أن تحدد   •

 هذه الوثيقة بوضوح فرص تعزيز دور القيادة الوطنية داخل القطاع أو مجموعة العمل، وينبغي أن تضمن وجود درجة أكرب من املساءلة فيام يتعلق 

بهذه القضايا. 
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التامس دعم الوكالة العاملية الرائدة يف املجموعة أو القطاع للبدء يف استعراض العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية. قد يتضمن هذا الدعم إجراء   •

استعراضات مستندية، وتقييامت ذاتية، واستبيانات لرشكاء مجموعة العمل أو القطاع، واملقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني، والزيارات القطرية، وورش العمل، 

 وذلك بهدف تحديد فرص تطوير العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية وتعزيز دور املنظامت غري الحكومية الوطنية ضمن عمل مجموعة العمل 

أو القطاع. 

مواصلة ترتيبات االتصال الفعال مع املنظامت غري الحكومية الوطنية وهياكل التنسيق املحلية وشبكات املعلومات القطاعية وضامن التواصل مع املنظامت غري   •

الحكومية الوطنية املشاركة والعاملة يف القطاع، مع إدراك أنه ليس كل الجهات الفاعلة الوطنية يف العمل اإلنساين ستشارك يف مجموعات العمل والقطاعات. تعزيز 

واستكامل شبكات التنسيق املحيل وتبادل املعلومات بدالً من استبدالها.

وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية

االستثامر يف قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية يف إطار أنشطة التأهب والتعايف املبكر.   •

التامس نُُهج جديدة لتعزيز قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل املشاركة والتفاعل بفعالية يف األنظمة الدولية لتنسيق العمل اإلنساين. إدراك أن الرشكاء   •

الوطنيني ينظرون إىل ورش العمل املستمرة لعدة أيام ومناذج التدريب اإللكرتوين عىل أنها غري فعالة، ومن ثم التامس وسائل بديلة لتعريف ممثيل املنظامت غري 

الحكومية الوطنية بنظام مجموعة العمل والهيكل اإلنساين عىل نطاق أوسع. النظر يف تأسيس رشاكات غري مالية طويلة املدى تتمكن من خالله املنظامت غري 

الحكومية الوطنية املراقبة بهدف التعلم، أو تأسيس نظام “الرفقة”، أو الحصول عىل التوجيه يف مهام التنسيق واالتصال اإلنساين. قد تكون هذه العالقات تقنية )عىل 

سبيل املثال، فيام بني أعضاء املجموعة( أو عىل مستوى أعىل )فيام بني ممثيل الوكاالت(. ستكون هذه الفرص ذات منفعة متبادلة، حيث تعمل عىل تعزيز الهياكل 

الوطنية واملوظفني الوطنيني مع السامح للجهات الفاعلة الدولية باالستفادة من املعارف املحلية وفهم الديناميات املحلية بشكل أفضل. 

النظر يف االلتزامات املشرتكة بني عدة وكاالت للحد من أثر “استقطاب” موظفي املنظامت غري الحكومية الوطنية، مام يؤدي إىل إضعاف القدرات الوطنية.   •

استكشاف فرص تعويض املنظامت غري الحكومية الوطنية عند تعيني املوظفني مبارشًة من هذه املنظامت، وضامن شفافية عمليات التوظيف مهلة إخطار كافية، إىل 

جانب تقديم مجموعة أكرث توازنًا لعنارص األجر، مع اإلقرار بأن تنقل املوظفني بني الجهات الفاعلة الدولية والوطنية أمر حتمي ومرغوب.   

التامس فرص تعزيز منصات التنسيق الوطنية. ضامن ارتباط منصات التنسيق الخاصة باملنظامت غري الحكومية الدولية باملنصات الوطنية ودعم القضايا ذات الصلة   •

باملنظامت غري الحكومية الوطنية. دعم الشبكات الوطنية من أجل تيسري تنسيق املنظامت غري الحكومية الوطنية وتبادل املعلومات مع الرشكاء الوطنيني بشكل أكرث 

فعالية. 

ضامن تزويد املنظامت غري الحكومية الوطنية بالنفقات اإلدارية وتكاليف التوظيف الكافية ضمن ميزانيات املشاريع. السامح للرشكاء الوطنيني بتغطية تكاليف   •

املشاريع غري املبارشة ورواتب املوظفني لضامن قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية عىل املشاركة يف هياكل التنسيق األساسية، مع اإلقرار بحاجة هذه املنظامت 

لتمويل وظائف التنسيق واالتصال. دعوة املؤسسات املانحة إىل السامح بتقديم منح فرعية إىل املنظامت غري الحكومية لتنفقها بدورها يف التكاليف اإلدارية، إذا مل 

يكن ذلك قامئًا. 

منارصة التمثيل الكايف للمنظامت غري الحكومية يف املنتديات اإلسرتاتيجية اإلنسانية ومنتديات صنع القرار الرئيسية، إذا مل يكن ذلك قامئًا.   •
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منتديات املنظامت غري الحكومية

تشجيع تخصيص وتشكيل املقاعد الكافية للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف املنتديات اإلسرتاتيجية ومنتديات صنع القرار الرئيسية، إذا مل يكن ذلك قامئًا. النظر   •

يف قيادة أو تيسري عملية شفافة وشاملة الختيار ممثيل التنسيق من املنظامت غري الحكومية الوطنية التي تحظى بدعم محيل ودويل عىل حد سواء. إيالء اهتامم 

خاص بتعزيز دور القيادات النسائية يف هياكل تنسيق العمل اإلنساين. التامس فرص تعزيز الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية الوطنية املعنية باملرأة أو ذات 

القيادة النسائية. 

توفري التوجيه املبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية فيام يتعلق بالهيكل اإلنساين واالستثامر يف تعزيز قدرات األعضاء الوطنيني، حيثام سمحت املوارد بذلك.   •

دعوة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( واآلخرين لتقديم التوجيه والتدريب والتأهيل املنتظم للمنظامت غري الحكومية الوطنية فيام يتعلق بهيكل تنسيق 

العمل اإلنساين ومكاسب ومسؤوليات املشاركة يف مجموعات العمل أو القطاع. ضامن فهم ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية بوضوح ملسؤولياتهم التمثيلية 

تجاه دوائر املنظامت غري الحكومية الوطنية، رمبا من خالل التوجيه املحيل. تعزيز املهارات املؤسسية ومهارات االجتامعات لدى أعضاء املنظامت غري الحكومية 

الوطنية.   

النظر يف عقد اجتامعات سابقة ملنتديات صنع القرار الرئيسية مع املنظامت غري الحكومية الوطنية لضامن مناقشة القضايا الوطنية الرئيسية، واالتفاق عىل الرسائل   •

الرئيسية، وتحديد املتحدث الرسمي الوطني. 

التامس فرص تعزيز املنتديات الوطنية وتطوير الصالت مع شبكات املنظامت غري الحكومية الوطنية، يف حالة املنتديات الخاصة باملنظامت غري الحكومية الدولية   •

فقط، إذا مل يكن ذلك قامئًا. 

تعزيز الدعم فيام بني األعضاء إلعداد إسرتاتيجية قطاعية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية تويل األولوية للقيادة الوطنية داخل الهياكل الدولية  • 

للعمل اإلنساين. 

التشاور مع الجهات الفاعلة املحلية حول طرقها املفضلة للحصول عىل املعلومات. قد يتطلب ذلك العديد من قنوات التواصل، بدالً من االعتامد فقط عىل الربيد   •

اإللكرتوين وشبكة اإلنرتنت.

 



36 العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يف مجاالت القيادة و التنسيق للعمل اإلنساين    العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية يف مجاالت القيادة و التنسيق للعمل اإلنساين

البيانات

الجدول األول. عضوية املنظامت غري الحكومية الوطنية يف هياكل التنسيق، 2020 )النسبة املئوية للمقاعد بشكل عام، ومن بينها منتديات املنظامت 

غري الحكومية الوطنية فقط(.  

الجدول الثاين. مخصصات الصندوق القطري للتمويل املشرتك املبارشة للمنظامت غري الحكومية الوطنية، 2019-2015 )النسبة املئوية إلجاميل 

املخصصات(.

*هذه البيانات مل يتم التحقق منها بواسطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

املصدر: الوثائق املقدمة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf  :املصدر

2019 2018 2017 2016 2015

17 9 9 43 29
 صندوق التمويل اإلنساين يف

 العراق

21 26 22 24 13
 صندوق التمويل اإلنساين يف

األردن

23 37 50 17 36
 صندوق التمويل اإلنساين يف

لبنان

28 27 31 n/a 34
 صندوق التمويل اإلنساين يف

األرايض الفلسطينية املحتلة

58 52 43 37 48
 صندوق التمويل اإلنساين

عرب الحدود لسوريا

22 6 25 21 10
 صندوق التمويل اإلنساين يف

سوريا

25 26 41 18 10
 صندوق التمويل اإلنساين يف

اليمن

 املجلس االستشاري للصندوق

القطري للتمويل املشرتك
القطاع/املجموعة  الفريق القطري للعمل اإلنساين

*14.3 *0 *9.7 العراق

16.7 3.8 11.1 األردن

15 5.9 14.3 لبنان

n/a 0 0 ليبيا

14.3 0 0 األرايض الفلسطينية املحتلة

0 0 *15 سوريا )دمشق(

18.8 12 30 سوريا )تركيا(

15.4 4.2 12.5 اليمن
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الجدول الثالث. مخصصات الصندوق القطري للتمويل املشرتك يف 2019 )مباليني الدوالرات األمريكية(.

https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf :املصدر: التقارير السنوية للصندوق القطري للتمويل املشرتك، متاحة عىل الرابط التايل

Total allocations To NNGO

IHF 77.9  صندوق التمويل اإلنساين يف العراق

JHF 8.6 صندوق التمويل اإلنساين يف األردن

LHF 11 صندوق التمويل اإلنساين يف لبنان

OPT HF 27.4 صندوق التمويل اإلنساين يف األرايض الفلسطينية املحتلة

SCHF 117 صندوق التمويل اإلنساين عرب الحدود لسوريا

SHF 52.6 صندوق التمويل اإلنساين يف سوريا

YHF 239.4 صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
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