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 االكبر  بدورها منظمات المحلية لتقوم آن االوان لدعم الالمساعدة داخل سوريا : 

 

 مقدمة
 

التي تقدم المساعدات اإلنسانية داخل سوريا على و( ومقرها في تركيا NGOsوصلت العديد من المنظمات غير الحكومية السورية )

متعددة، المانحة الجهات المبادرات بناء القدرات من وساعدت   .غائبة في السابقمستوى عال من القدرة التنظيمية والتشغيلية التي كانت 

عددا من هذه المجموعات على  هم شركاءوووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية )المنظمات غير الحكومية الدولية( 

م يتمكنوا منه الدولي وهذا مما ل بفعالية في هيكل التنسيق والمشاركةنسانية وفقا للمعايير الدولية الستجابة إالتطوير قدرتها على توفير ا

، بعض هذه الجماعات المساعدات السورية لديها اآلن ما يصل إلى عامهم السادس الصراع السوري  وبدخولوباإلضافة إلى ذلك،   .سابقا 

السوريين،  من  اساساالعاملون في هذه الجماعات هم  .ن يعملون على ارض الموقع ممست سنوات من الخبرة في تقديم المساعدات و

هم أكثر دراية بما يحدث على األرض في أي و يومي، ويخاطرون بحياتهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية يعملون في الموقع بشكل كثير منهمالو

 .التعايش معها  فهم االحتياجات اإلنسانية المتغيرة وكيفية في فضلالأ هملحظة، و
تخاذ الخطوات التالية نحو دعم الوكاالت التنفيذية المناسبة للجهات المانحة وفاللحظة تعتبر ، ة جديدال المهمة  هذه المواهب وبوجود مثل

التي اعربت  مع أفضل الممارسات وااللتزامات المقررة شيااتمو (1)" ا على قدر االمكانهو " محليالذي االستجابة اإلنسانية في سوريا و

 .ن الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية خلال العقد الماضيعنها األ

 

 

، قاموا بالتنسيق خلال شهر واحد مما لم يستطيع اي من الجماعات في الخارج تنسيقه خلال ثلاث في حلب، االفراد المقيمين في الداخل"

 سنوات " 

 محلية سورية  الداعمة لعمليات  الجماعات المحلية داخل سوريا.ذكر ذلك موظف في منظمة  غير حكومية  -
 

 

 

 التوصيات:

 

  يجب على ) انظر أدناه(  2017في عام  تمويل عن ثلاثة صناديقلما ال يقل كجزء من التزامها بالمساهمة  على أساس تجريبي ،

 .التمويل المقبل للحصول على دعم صندوق ا دليلهم (HF) اإلنساني لتمويلالتركي ل الحكومة األمريكية أن تجعل الصندوق
 اإلنساني كدعم لعمل المنظمات غير الحكومية السورية  للتمويل  يجب على الحكومة األمريكية تقديم مساهمات مستمرة لصندوق تركيا

 داخل سوريا 
 ورية المؤهلة على أساس تجريبي،يجب على حكومة الواليات المتحدة إنشاء وتنفيذ خطة للبدء في التمويل المباشرة للجماعات الس 

 .وعلى اساسه يتوجب النظر باتجاه توفير الدعم المنتظم  كشركاء سوريين  تنفيذيين
  ن ميجب أن األطراف األخرى في الصفقة الكبرى )انظر أدناه( التي هي الجهات المانحة الرئيسية للاستجابة اإلنسانية داخل سوريا

في  ر  اكثر قدر من التأثي السورية وضبط مساهماتها في تحقيق االعانة في دعم جماعات لتمويلكيفية استخدام الصندوق ا استعراض 

 .بناء القدرات جانب العمليات وكلا الجانبين : جانب 
  وينبغي لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بالشراكة مع المجموعات السورية االستثمار على المدى الطويل

اكثر من القدرة على التفاعل  هو  الى مافي بناء القدرات واالشراف لشركائها بهدف دفع قدرة المنظمات السورية   "المرحلة  الثانية "

 .التنفيذ يحسن عمليات مماوسع المحددين والى اشراف امع المانحين والشركاء 
  وينبغي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(OCHA) عجل بعمليات المراجعة واالستعراض للمشاريع المنجزة التي أن ي

 .يمولها الصندوق اإلنساني من أجل تيسير التطبيق المستقل لصندوق التمويل من قبل مجموعات أصغر
  ينبغي لمكتبOCHA  تركيا للمساعدات دارية لصندوق واالجراءات االأن يجعل المعلومات المتعلقة بالتبرعات والمخصصات

 .المحتملين مقدمي الطلباتنية أكثر تيسرا للمستفيدين ونسااال
 

 

 نبذة خلفية:

 

قبل ست سنوات، عندما بدأ الصراع السوري بشكل جدي، ظهر عدد من المنظمات غير الحكومية السورية بهدف تقديم المساعدات 

والتي  مهاجرينواحدة من فئتين: المنظمات غير الحكومية القائمة على ال تحت هذه المجموعات تدرجت وبوجه عام،  .اإلنسانية داخل البلاد

المنظمات غير والفئة الثانية هي مجاالت؛ و من المتخصصين  من عدة  السوريين( على االغلب من تم إنشاؤها من قبل المتعلمين )

أو منظمات المجتمع المدني( نبثقة من داخل المجتمع م -)وتسمى أيضا المنظمات المجتمعية الناشطة محلياوالحكومية السورية الصغيرة 

هائل داخل سوريا إلى المناطق التي لم تتمكن وكاالت األمم المتحدة  لها منافذ  دخولالتي كانت في بعض األحيان عديمة الخبرة، ولكن كان 

 .والمنظمات غير الحكومية الدولية من الوصول إليها
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Source: Turkey/Syria Operational Presense of Syrian Civil Society Organizations (CSOs), United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, August 2016 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/syr_sngos_august2016_overview_an
nex_20160818.pdf 

 

بما في ذلك المناطق  -لمنظمات غير السورية يصعب لغيرهم من ا ماكن التيالدخول  لألعلى  السوريةونتيجة لقدرة هذه المجموعات 

ع التسليم الفعلي للسلب ممن يقومون وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية كشركاء غالبا ما تتخذهمكانت  -المحاصرة 

الدوليين أو الحصول على تمويل مباشر من المانحين من جدا، لم تستطع هذه المجموعات  وباستثناءات قليلة .والخدمات وتنفيذ البرامج

العديد من هذه  والواقع ، في السنوات األولى من الصراع، .لم يكن لها التاريخ التنظيمي والتشغيلي الذي يجعلها مؤهلة األمم المتحدة ألنه

مما أتاح لها تقديم المعونة إلى  الخاصة، علاقاتهم التبرعات الخاصة المقدمة منبالدرجة االولى على  وعاملة  كانت قائمة المجموعات

 .من الوصول إليهاالكبرى التي لم تتمكن المجموعات ا الماكن ا

 

 " اذا كان الوضع صعبا" في السابق، فاآلن هو اصعب"

 موظف في االمم المتحدة يصف المداخل الحدودية  من تركيا الى سورياذكر ذلك  -
 

وهم يشهدون  .وكانت هذه الجماعات السورية العاملة، وما زالت تواجه مخاطر على الحياة من أجل تقديم المساعدة لمجتمعاتها المحلية

ولكن لعدة سنوات، لم يشارك سوى عدد قليل من الشركاء  .يوميا  األحداث داخل سوريا  ويشهدون الحاجة اإلنسانية للشعب الذي يخدمونه

 وفي كثير من االحيان كانت وبدال من ذلك،  .ذه المجموعات كوسيلة للتعرف على ما يحدث على األرض داخل سوريا يومياالدوليين مع ه

ن ولم تكن مفيدة دائما للسكان الذين يزعم يع التي أصر عليها المانحون والتي بتنفيذ المشار تطالب المنظمات غير الحكومية الدولية

 .بمساعدتهم

ع، إلى جانب االعتراف بأن المجموعات المحلية تتمتع بإمكانية الوصول االوسع داخل سوريا،ادى إلى زيادة الوعي وقد أدى هذا الوض

نسانية المعونة اإلتعنيه الشراكة في سياق   لما والى دراسة اعمقبضرورة توفير الدعم لبناء القدرات للمنظمات السورية غير الحكومية، 

 .  (2) والجهات الفاعلة المحلية

وقد تم إحراز تقدم كبير في هذين المجالين، لدرجة أنه حتى اليوم، وعندما اجتمعت المجموعات السورية المحلية  مع  اللجنة الدولية 

(  اكدوا تقريبا بأن حصلوا على بناء القدرات بشكل او بآخر وعلى قضايا تتراوح بين المعايير اإلنسانية  وتنفيذ مشاريع المياه RIلللاجئين )

على أن هذا العمل كان مفيدا، وبعد ست سنوات، أصبح العديد منهم مؤهلين  يتفقونوبوجه عام، فإنهم  .النظيفة لتوثيق إيصال المساعدات

 .بالفعل للحصول على تمويل مباشر من المانحين

إقامة شراكات مثمرة مع  المعتادين منعها منومع ذلك، بالنسبة للحكومة األمريكية على وجه التحديد، فإن الرغبة  بالعمل مع الشركاء 

 .: نفس تلك التي تقوم بمعظم المساعدات المقدمة داخل سوريا الشركاء التي تقوم الحكومة نفسها بتمويلهم شركائهم 

 

  الواليات المتحدة واالتفاق الكبير

 

م عقده الذي توالمانحين  اإلنساني لعاملة في المجال جهات اوهو تجمع دولي لل -في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني،و في العام الماضي

فاق االتأيار، التزمت الحكومة األمريكية والجهات المانحة األخرى باالستثمار في قدرات المجموعات المحلية كجزء من  في اسطنبول في

 .الكبير 

دات في االستجابة اإلنسانية، بما في ذلك الواليات المتحدة، من أكبر المانحين ومقدمي المساع 30االتفاق الكبير هو اتفاق بين أكثر من 

 .والتي تهدف إلى إحداث سلسلة من التغييرات في ممارسات المانحين ومنظمات المعونة
ن حلييللعاملين في المجال االنساني الم في المائة من التمويل اإلنساني العالمي  25في تخصيص أحد األهداف الرئيسية  في االتفاق  يتمثل 

 .2020بحلول عام 

 

 نحن بحاجة إلى االستفادة من معرفة  المنفذين على االرض  من المحليين )في عملية  التخطيط(""

 احد المانحين الكبار للاستجابة في سوريا  -
 

 نيآلية تمويل إالنساوتشمل تفاصيل التزام الواليات المتحدة مساهمات مالية في ثلاثة صناديق للتمويل على األقل )انظر أدناه(، وهي 
تتم ادارة األموال المجمعة من خلال مکتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  .حيث ان الحكومة األمريكية لم تسهم فيها  ألكثر من عقد من الزمان
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مية غير الحکووفي حالة صندوق ترکيا للعمل عبر الحدود  الى داخل سوريا، القصد منها ، من بين أمور أخرى، " لتعزيز قدرة المنظمات 

 .(4)من خلال التمويل وبناء القدرات  "الوطنية  السورية

 

ر، بما لهذا األم مجموعة من األسباب وهناك  .ألكثر من عقد من الزمانالخاص ببلد معين  صناديق التمويل  لم تسهم الواليات المتحدة في 

ونة ين المانحين والمع)بالنسبة  للمستفيدين(  ب واضح  جود رابطم في استخدام األموال وعدم وبإحكا في ذلك عدم القدرة على السيطرة 

عم دالتي ت  -في الوقت الراهن،  -تمويل الوفي حين أن هذه المخاوف مفهومة، فإنها تمنع الواليات المتحدة من المشاركة في آلية  .المقدمة

نية والتي ستكون فعالة من حيث التكلفة والصيانة المنخفضة كأفضل ممارسة إنسا المساعدة المحلية  التزامها المعلن بدعم مجموعاتحقا 

 .نسبيا للحكومة األمريكية

 

على الحكومة األمريكية  ينبغي، 2017وكجزء من التزامها بالمساهمة على أساس تجريبي في ما ال يقل عن ثلاثة صناديق مجمعة في عام 

ومن شأن ذلك أن يشمل فرصة االنضمام إلى  .لدعم الصناديق المجمعةالمقبل  مشروعها القيادي أن تجعل من صندوق تركيا اإلنساني

 .كواحدة من اولوياته المجلس االستشاري للصندوق، الذي من شأنه أن يتيح مساهمة الواليات المتحدة في الصندوق

 

 للتمويل االنساني  تركيا صندوق
 

 تبرعات المانحين لألموالو .السريعة للاحتياجات اإلنسانية المتغيرة هي وسيلة  للاستجابة( CBPFs)على اساس البلد  المشترك التمويل

حدد ي -للاشراف على الصندوق األمم المتحدة المخول من قبل   - (DHRC) ونائب منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي ،اليتم تخصيصها

، يتم إنشاء مثل هذا الصندوق باالحرى .بط بهوليس لكل بلد أو حالة طوارئ صندوق مشترك مرت.  توزيع دورة  تخصيص األموال لكل

 " المبدأي من أجل العمل اإلنساني في الوقت المناسب  متوقعة ثابتة  و حاجة إلى "موارد  عندما يوافق المجتمع اإلنساني على أن هناك

 (5)سه تم انشاء هذا الصندوق المشترك.والذي على اسا

 

 وفي الوقت المناسببمرونة وهو يوفر  .اإلنساني هو الصندوق المشترك الذي يدعم العمل عبر الحدود من تركيا إلى سوريا تركيا  صندوق

ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية في تعزيز .  (6)نسانية دخول المساعدات اال منافذ وزيادة النسانيةإيصال المساعدات ا نطاق  لتوسيع الموارد 

األحمر والمنظمات  للاأن وكالة االمم المتحدة وجمعيات الصليب االحمر والهفي حين  .الحكومية الوطنية السورية المنظمات غيرقدرة 

يذهب إلى المجموعات  -بالمائة  60 -لتقديم طلب للحصول على المال، فإن أكثر من نصف التمويل جميعا  غير الحكومية الدولية مؤهلة

 كلا من مع المجموعات السورية المحلية، وذلك بسبب وثيقمتفاعلا بشكل ( HF) ق التمويل االنسانيصندومن الطبيعي أن يكون  .المحلية

 .المنتظم داخل سورياحقيقة  امكانية دخولهم  المتمثل في دعمهم، فضلا عن  هدفه

 

 
 

Source: Humanitarian Needs Overview 2017: Syria, United Nations Office for the Coordination of 
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Humanitairan Affairs, 2017 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2017_syria_hno_arb_170110.pdf 

 

الشركاء شمل المزيد والمزيد من ث سنوات ليعلى مدى ثلا توسع، 2014في عام ( HF)للتمويل االنساني  ا صندوق تركيبعد انشاء 

في البداية، لم تكن العديد من هذه المجموعات المحلية على دراية جيدة   .المعونة في جميع أنحاء سوريا ونقدمالسوريين المحليين التي ي

والعديد من  (OCHA) ية، ولكن الجهود المتواصلة التي بذلها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانالطلب عليه بوجود الصندوق أو كيفية تقديم 

 لتمويل وتشمل المبادئ التوجيهية ألهلية ا .عملية التقديمالصندوق إلى جانب كفاءة زادت من تركيز الضوء على هياكل التنسيق المحلية قد 

مجموعة  نضما تقييما لقدرات كل منظمة على حدة، والتزام بتقديم وثائق تشغيلية ومالية سليمة، واشتراط أن تكون المجموعة عضوا نشط

معروفة إلى  مجموعات هي يقة، فإن المجموعات التي تقدم على طلب التمويلوبهذه الطر .طلبها  على بالتالي ، التي توافق(7)إنسانية 

وهناك أيضا حدود لمدى التمويل الذي يمكن أن  .الحد األدنى من القدرة على إنجاز العمل بأنه اليتوفر لديها سوى تم التحققالنظام الدولي، و

 .لتحقق مختلفة ل مستوياتيمر الطلب بتلك العملية  بأثناءوما ستستلمه من تمويل  والمجموعة تطلبه 

 

 " ال يتعلق الموضوع بالمال فقط ، بل تأثر دعم المنظمات غير الحكومية نفسها ، وليس فقط االستجابة "

 ورية موظف في منظمة غير حكومية س -
 

كمساندة لعمل المنظمات غير  (HF)يتوجب على الحكومة األمريكية تقديم مساهمات مستمرة إلى الصندوق تركيا للتمويل االنساني 

يمكن من خلاله للواليات والذي في المجلس االستشاري للصندوق، التواجد االمريكي وسيتيح ذلك أيضا  .الحكومية السورية داخل سوريا

القدرة على بدوره   يعزز (HF)للتمويل االنساني  تركيا  صندوق دعمان   .في التخطيط االستراتيجي للصندوق المشاركةالمتحدة أن 

 ممن لديهم  منافذ واالستدامة في االستجابة اإلنسانية داخل سوريا، حيث يذهب جزء كبير من األموال إلى المجموعات المحلية  لتوقعاتا

 .دموثوق بها داخل البلا دخول

  

  فعالية التكلفة

 

التي وأي استجابة إنسانية، يذهب جزء كبير من تمويل الجهات المانحة إلى األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الكبيرة،  عند

محتاجين عدات على المن خلال الشركاء المحليين الذين يقدمون المساإلى المستفيدين  ايصالها ، وفقا ألفضل الممارسات، إلى تقوم بدورها 

. وأثناء هذه العملية فأن كل منظمة مستفيدة تأخذ نسبة من المال لرسومها اإلدارية والنفقات العامة، جنبا إلى جنب مع كل ما  بشكل مباشر

 االموال المستخدمة فالنتيجة  ان  مباشرة إلى المجموعات السورية، المقدمة صليةوحيث ان التبرعات اال  .يستخدم كتكاليف للبرامج المقدمة

م بالعمل ويقويخدمهم  وبذلك يحصل المستفيدين  على خدمات اكثر من قبل الشريك المحلي الذيأقل بكثير ، للاغراض االدارية ستكون 

 .بشكل مباشر  رضاليومي على اال

 

باستخدام األموال التي تمنحها األمم  لهميسمح غالبا ما ال  ألنههذا النموذج ذا صلة خاصة  فإنبالنسبة للمجموعات السورية المحلية، 

 .المتحدة أو المنظمات الدولية غير الحکومية لتکاليف النفقات العامة أو اإلدارية

 نونتيجة لذلك، فإن العديد من المجموعات ال تتلقى سوى ما يكفي من المال لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع الفردي وال شيء من شأنه أ

وفي البداية، تتعامل العديد من المجموعات مع المساهمات الخاصة لدفع أجور  .المنظمة مع مرور الوقت ديمومة  فاظ علىيساعد على الح

  .بشكل كبير مما ارهقها مصادر الدعم ازداد العبء على مكاتبهم، ولكن مع استمرار األزمة، وتشغيل  موظفيها 

 

كان تغييرا  مرَحباَ به  في هذا النظام ألنه يسمح  (HF) بأن التمويل االنساني  لللاجئينوأبلغت جماعات محلية عديدة  اللجنة الدولية 

ونظرا ألن ميزانياتها  .وهي األولى بالنسبة للكثيرين منهم -لنفقات العامة المخصصات لللمجموعات السورية باستخدام نسبة صغيرة من 

اتها من المواد واللوازم من السوق المحلية، وبالتالي تكون أقل تكلفة، معظم تميل إلى أن تكون صغيرة نسبيا، وغالبا ما تكون مشتري

 وتتمثل ميزة أخرى للصندوق المشترك في أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .التبرعات األصلية تعود بالنفع المباشر على الناس الضعفاء

(OCHA)  يقوم بإدارة المساهمات في صندوق التمويل االنساني(HF )صرفها الحقا إلى المتلقين، مما يجنب المانحين مهمة إدارة عدد و

 .أكبر من المنح الصغيرة

 

واء كان ، س لمشتركالتمويل افإن تأثير يمكن مناقشة تأثير المساهمات األساسية غير المخصصة في منظومة األمم المتحدة، انه في حين "

 ."، هو أمر ال شك فيه( CERF) الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئأو ( CBPF)بحسب البلد  التمويلذلك في إطار صندوق 

 

يعني أن المجموعات السورية قادرة على أن تكون أكثر قابلية لمعرفة ما سيحدث    مشتركواألهم من ذلك، أن هذه المرونة في التمويل ال

شاريع طويلة االمد ينفذونها بمفردهم وال يعتمدون على حيث يمكنهم التخطيط لم .في عملها، الذي يجري في ظل ظروف ال يمكن التنبؤ بها

التمويل صندوق  وقبل إنشاء .وهذا يناقض ما حصل في السنوات الماضية .شريك أكبر يقرر تمويل مشروع في المنطقة التي يعملون فيها

الشراكة" مع منظمة غير حكومية دولية "بأن  ( RI للجنة الدولية لللاجئين المشترك، صرحت العديد من المجموعات السورية المحلية

لمنظمة الدولية ال تستطيع االتي ماكن الفي أصناديق الغذاء  تقديم يقومون خلاله   تتألف أساسا، على سبيل المثال، من اتفاق لمدة ثلاثة أشهر
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، ولن يكون للمجموعة  ظمات مجددا القصير األجل، قد ال تتصل بهم هذه المن وبمجرد انتهاء التعاون .الوصول إليها من غير الحكومية

 .بنفسهاالمحلية أي تمويل لمواصلة العمل 

 

تلك المنصوص عليها تتماشى مع (OCHA)نساني يع التي يمولها صندوق التمويل االحظة أن المشارالمهم ملا، من وكما هو مذكور أعلاه

المجموعات السورية ان  .ات غير الحكومية الدولية سنويا عادةَ والمنظممم المتحدة (  التي تضعها االHRP) نسانيةفي خطة االستجابة اال

جزء کللمشروعات والبرامج التي تمت الموافقة عليها يتم تمويلهم  لتمويل اإلنساني صندوق تركيا ل المحلية التي تقدم طلبا للحصول علی

 .ييمهامعرفة والتي تم تقال تلك  الطبية والغذاء والمأوىألنها تعالج بشکل مباشر االحتياجات مثل الرعاية  من خطة االستجابة اإلنسانية

 

 بناء قدرات االفراد وتنميتها

 

حلية، يقدم مكتب تنسيق الشؤون لبناء قدرات المجموعات السورية الم  (HF)للتمويل االنساني تركيا صندوق من خلال  مهمتهاوتماشيا مع 

واحيانا تقدم   .عملية برنامج التمويل االنسانى ومكافئته ية كجزء من تطبيق مجموعة متنوعة من الدورات التدريب (OCHA) نسانيةاال

ة بأن ، وبشكل عام، تشعر المجموعات المحليتدريبا اضافيا لبناء القدرات  إلى شركائها السوريين المحليينالدولية المنظمات غير الحكومية 

 .هذا التدريب كان مفيدا
علی سبيل المثال، قد تقوم منظمة غير  .أن هذه التدريبات تميل إلى أن تكون محددة للممول هو ررمتكال الوحيدتعليق الومع ذلك، كان 

سجلات ، أو کيفية القيام بعمليات حفظ اليلتطبيقانظامها خاص ب حکومية دولية بتدريب مجموعة سورية محلية علی کيفية کتابة مقترح 

التمويل، وكان مفيدا في  جهاتعلى الشركاء اآلخرين وبعض هذه التدريبات قابلة للتطبيق على انظمة  .سيتم تسلمها  للتقارير التي  المالية

 ريباتالتدعلى المنظمات المحلية، ولكن العديد من المجموعات السورية أعربت عن رغبتها في المزيد من طابع االحتراف والمهنية إضفاء 

يتضمن   وذلك –قدر اإلمكان أو كيفية القيام بالدعوة الفعالة في السياق الحالي  ومات فعاالالمعل الخاصة بالبرامج، مثل كيفية جعل إدارة

  .اثنين واحدة او مجرد ورشة عمل من كونها أكثرواالستثمار طويل االمد فترة من التوجيه 

 

األكبر  ية السوريةجانب المنظمات غير الحكوممن  لتزام الحقيقيهو اال لللجنة الدولية لللاجئين وكان من بين النتائج الجديرة باالهتمام 

ورأى العديد من هؤالء أن أنشطة  .بناء قدرات المجموعات السورية المحلية األصغر حجما واألقل خبرةحجما واالقدم  من حيث انشائها ل

 مجموعة موظف في   ما قال لناوكت فعالة، ولكنها وصلت إلى مرحلة ما وتوقفت.  بناء القدرات التي يقوم بها شركاؤهم الدوليون كان

في كتابة مقترحات المنح، على المام تام بناء القدرات للمجموعات التي هي اآلن مستوى ثاني اعلى ل يجب أن يكون هناك انه سورية، 

اء القدرات التقنية اآلن تبحث عن المزيد من بن هذه المجموعات تبحث .وإدارة الشؤون المالية، والحفاظ على المعايير اإلنسانية في عملها

 .والتوجيه

 

 

 ."ان بناء القدرات يسير بشكل جيد لكنه لم ينته"

 موظف في منظمة غير حكومية سوريه  -

 

ينبغي لوكاالت االمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الشريكة مع المجموعات السورية أن تستثمر في مستوى ثاني اعلى في بناء 

والهدف من ذلك هو لدفع قدرة المنظمات السورية إلى ما هو أبعد من القدرة على التعامل  .المدى الطويل  لشركائهاالقدرات والتوجيه على 

 .تعزيز عملياتها على نطاق أوسعل ودفعها مع المانحين والشركاء 

 

ة وفي رعاية المجموعات السورية، وقد قام عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الدولية بإضفاء الطابع الرسمي على عملهم في الشراك

قدرات  بناء ستثمارات التي قامت بها هذه المنظمات الدولية غير الحكومية فيلالوحماسهم وأعرب شركاؤهم المحليون عن امتنانهم 

المساعدات اإلنسانية حقيقة أن الكثير من و .لاقة هو استثنائيا وليس القاعدة أن هذا النوع من الع االنومع ذلك، يبدو .الشركاء السوريين

المانحين واألمم المتحدة سواءا من  –التي تحدث داخل سوريا ال يمكن أن تحدث إال بمشاركة هذه الجماعات المحلية، فمن مصلحة الجميع 

وفعالية ما قدبناء قدرات أكثر ت عملية منهجي فيتستثمر بشكل اتخاذ الخطوة التالية و -على حد سواء  -والمنظمات غير الحكومية الدولية 

لية، المجموعات المح التي يمكن أن تقدمها وطابع المساعدات  الكميةو يةعلنوأ زيادة وهذا من شأنه .لذلك التي تبدي استعدادها للمجموعات 

 .إلى البلدحتى وإن لم يتمكن اآلخرون الدخول 

 

  محليا على قدر االمكان، عالميا عند الضرورة

 

النزاع السوري، من المسلم به على نطاق واسع أن الجماعات السورية من النوع المذكور في هذا التقرير تقوم ومع بداية السنة السابعة من 

حيان يكون لهم شراكات مع المنظمات غير الحكومية وفي بعض اال .من تسليم وتنفيذ المساعدات اإلنسانية داخل سوريا الكبرنصيب االب

يق نفسهم في آليات التنس، وقد نجحوا في خلق حضور كبير ال(أقل شيوعا بكثير  ) وهذا مم المتحدةاال معأو( ظاهرة متزايدة  )وهذه الدولية

للمجموعات العاملة عبر الحدود إلى سوريا التي كان  وهو هيئة تنظيميةالدولية مثل نظام المجموعات ومنتدى المنظمات غير الحكومية، 

رسال االمعلومات، والحواجز اللغوية، وعدم القدرة على  بسبب نقص فيإليها  نضمام المن الصعب في البداية على المجموعات المحلية ا

 .االجتماعات إلى تركيا لحضورموظفي العمليات 
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للبدء مباشرة بتمويل المجموعات السورية المؤهلة على أساس تجريبي، مع   خطةوتنفيذ  من وضع على الحكومة األمريكية  يتوجب

صندوق المستفيدة من ويبدو أن عددا من المجموعات سوريين منفذين للعمل. لجماعات بشكل منتظم كشركاء التركيز على دعم هذه ا

زيادة حجم وب بذلك  بالفعل قام وبعضها - الجهات المانحة الكبرى مع التمويل المباشر من قبل على استعداد للتعامل  تمويل المشترك ال

السورية العاملة داخل سوريا، ستضمن الحكومة األمريكية استخدام المزيد من أموالها التمويل الذي يذهب مباشرة إلى المجموعات 

 .في سوريامتحضر مجتمع وبناء محلية أكبر والنسانية الستجابة إالللعمليات، كما ستسهم إسهاما كبيرا في تطوير ا

 

 واتعرضسأن ي ئيسية للاستجابة اإلنسانية داخل سورياالجهات المانحة الر والذين هم  االتفاق الكبيرعلى األطراف األخرى في  ويتوجب

 .من العمليات وبناء القدرات في كلا أكبر أثراَ  لتحقيق تعديل مساهماتهم لدعم المجموعات السورية و لمشتركة م األموال ااستخدية  اكيف

 

رة في مجال اإلعلان عن الصندوق المشترك قدرا هائلا من التقدم في السنوات األخي  وفي حين أحرز مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

كن أن التي يموالعمل مع المجموعات المحلية لزيادة عدد الشركاء الذين يمولونه في قطاعات مختلفة، ال تزال هناك بعض الخطوات العملية 

اللجنة الدولية ية مع لمحللية واالدو عدد من المجموعات وتحدث  .محلية  المساعدات اإلنسانية لجعلكوسيلة التمويل صندوق تحسن وظيفة 

ومع ذلك، ال يزال هناك قدر معين  .وتوسيعه اني أداة جيدة للتمويل وينبغي المحافظة عليهأن صندوق التمويل اإلنس مؤكدين  (RI) لللاجئين

 .من سوء الفهم بين المجموعات السورية المحلية حول العمليات اإلدارية للصندوق

 

هو التأخير ( RI)ها مع اللجنة الدولية لللاجئين المنظمات غير الحكومية السورية مرارا وتكرارا في مناقشات هاأحد التحديات التي ذكرت

من  ولكل مجموعة تتلقى تخصيصات .له مراجعة الو عملية التدقيقومن الصندوق االنساني بين نهاية المشروع الممول  الطويل ما

وحالما تصل المجموعة إلى  .في أي وقت من األوقات العمل بها هم التي يمكن لمقدار المالد حدلها أيضا سقف تمويل م الصندوق االنساني

مراجعة الوالتدقيق المشروع بالكامل، والذي يتضمن  نهاءهذا الحد األقصى، ال يمكنها تقديم طلب للحصول على مزيد من التمويل حتى يتم إ

ونتيجة لذلك، فإن عددا  .معتمد بشكل صحيح، ولكن عملية إشراك المدققين بطيئة جدايجب أن يتم التدقيق من قبل مدقق دولي و  .رسميةال

هذه ل كتموتدقيق مشاريعها المنجزة، وإلى أن تإلى أن تتم مراجعة   الصندوق المشتركمعلقة عند  المجموعات المحلية  طلبات  كبيرا من

وهذا ال يترك العديد من المنظمات السورية في بعض األحيان دون  .مويلأن تطلب المزيد من الت يمكن لهذه المجموعات من، ال المراجعة

 ن هذه الجماعات ال تملك دائما مصادر تمويل أخرىيحول دون تقديم ومواصلة  األعمال اإلنسانية الضرورية،  ال بل انه ايضاتمويل؛ 

المشاريع المنجزة من أجل تيسير واالطلاع على سابات مراجعة الحالتدقيق و مليات قوم بتسريع  عأن ي OCHAينبغي لمكتب  .  محتملة 

 .من قبل المجموعات األصغر حجمابشكل مستقل  (HF)تقديم االستمارات للصندوق االنساني 

 

محلية تعمل في شراكة مع المجموعة الفإذا كانت  :وتعتبر هذه المسألة جانبا مهما آخر من جوانب عملية تقديم الطلبات للمجموعات المحلية

دوق التمويل من الصنأن تتقدم بطلب للحصول على يمكنها المجموعة األكبر فإن منظمة غير حكومية دولية أو وكالة تابعة لألمم المتحدة، 

 ويلمن التمإلى الحد األقصى وصلت هذة المجموعة إلى عمل المنظمات غير الحكومية المحلية ، حتى لو  ليصب المشترك وتوجيهه

ومع ذلك، فإن العديد من الجماعات السورية المحلية لم تكن تدرك أن هذا الخيار موجود، وبالتالي لم تكن تبحث بنشاط عن  .المخصص لهم 

 .راكات التي يمكن أن تبقي عملياتها سارية وبدون انقطاعات الش

 

في ]الن عمل المنظمات الغير حكومية الدولية سيكون اصعب  " هناك حاجة للمزيد من العمل مع المنظمات الغير حكومية السورية المحلية

 "[ .2017العام 

 ذكر ذلك موظف في منظمة غير حكومية سورية  -
 

( HF)تركيا للتمويل االنساني وباإلضافة إلى ذلك، لم يعرف عدد من المجموعات أن المانحين يقدمون مساهمات مباشرة إلى صندوق 

مصدر واحد كبير للتمويل، ولم (  له األردن ولبنان وتركيا والعراق  لسوريا )في المشترك األموال  مجموع صندوقوكانوا يعتقدون أن 

تمت على أساس عدد المستفيدين الذين  قائم(HF)للتمويل االنساني تركيا ا معينا مخصص لصندوق مبلغ انواثقة من هذة المجموعات تكن 

وبما أن المجتمع المدني السوري  .حول من حصل على التمويل ولماذا التباس كان هناك ونتيجة لذلك،  .عدد القطاعات المدعومةخدمتهم و 

لمتعلقة من أجل خلق دعم متبادل وتنسيق أفضل بين المجموعات المحلية، أن يجعل المعلومات او  OCHAفينبغي على مجزأ إلى حد ما، 

 .المحتملين المتقدمينمقدمي أكثر سهولة للمستفيدين و ل االنسانيلصندوق تركيا للتموي داريةبالتبرعات والتخصيصات واالجراءات اال

 

القيام بذلك مباشرة من خلال علاقاته مع المجتمع السوري ومستويات المشاركة ( OCHA) ويمكن لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 من صندوق التمويل تخصيصات على  للحصول ليصبحوا  مؤهلين  توجههم للمجموعات المحلية نحوالمكتب تيحها والتي يالمتعددة 

من  التنسيق األكبر، ويمكن يةوهناك أيضا عدد من شبكات التنسيق التي أنشئت خصيصا لنقل المجموعات السورية إلى هيكل .المشترك 

ن شبكة واحدة، بعض الجماعات السورية تنتمي إلى أكثر م .مصدرا مهما لتبادل المعلومات مع المجموعات المحلية واأن تكون خلال ذلك 

داة المشترك يمكن أن يكون أ التمويل  فقط، وتثقيفهم جميعا حول كيفية عمل الصندوقفي شبكة واحدة   أعضاء  هم البأس بهولكن عددا 

 .تعليمية فعالة
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 ةـــالخاتم

 

في المجال اإلنساني يتحدثون فالعاملون   .ليست فكرة جديدةهي إن فكرة دعم المجموعات المحلية قدر اإلمكان لتقديم المساعدة اإلنسانية 

على أساس  ان كانو –أظهرت المجموعات المحلية نتائجها  لتزمت بعض الجهات المانحة به، ولعقد من الزمانعن هذا الموضوع، وقد ا

سكان المتضررين هو المعونة تماما بأن التشاور مع الالتي تقدم مجموعات الومثلما استغرق األمر بعض الوقت لكي تعترف   .-محدود 

وقد بدأت  .التنفيذ جعل االستجابة محلية قيدإليه، سيستغرق األمر بعض الوقت لوضع مفهوم  هم بحاجة ما  لمعرفة  أكثر الطرق فعالية

ير واسع مازال مفهوما غ لكنه  .أكثر من مجرد الحديث عنه بدؤا بتنفيذ ذلك بعض المانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، ان

 .مناقشتها بكثب  اإلنسانية، على الرغم من اتالممارس االنتشار ضمن 

 

 ما مجموعه اربع ملايين ومئتان وثمانية وسبعين الف وثلاثمائة وخمسين ، استهدفت صندوق تركيا  للتمويل االنساني 2015وفي عام 

من األموال علی  ٪73 م توزيع وت.  8(15السورية الخمسة عشر ) (  محافظة من المحافظات 11 احد عشر) في(  اً )مستفيد

سنوات  داخل سوريا في غضون قيمة للمساعدات اإلنسانية  أنه ذو( H)صندوق تركيا للتمويل االنساني  وقد أثبت  .المجموعات السورية

موازال هذا ، من الدخول فيها المنظمات الدولية  للمجموعات السورية بإنقاذ األرواح في األماكن التي ال تستطيع ذلك  وقد سمح .قصيرة

 االبرياء  محاصرة والمدنيينالمساعدات التي وصلت إلى المدينة الفحصار حلب: من االمثلة على ذلك   .حتى يومنا هذاالتطبيق مستمرا 

 طورصندوق تركيا للتمويل االنسانيكما ت .دون الجماعات السورية المحليةليحدث هذا كله  الذين التي تم إجلائهم في نهاية المطاف  ماكان 

على االن ومن الجدير بالذكر أن المجتمع السوري قادر  .إلى أداة مفيدة لخلق الدعم للمجموعات السورية المحلية العاملة داخل البلد

إذا كان و  .المعايير الدوليةب عموما وملم ، ومحترف وموجه ، فهو على درجة عالية من الثقافة على العموم  .االضطلاع بهذه المهمة

 .وسوريا هي المكان المناسب ، فهذا هو الوقت الملائمالمجتمع الدولي سيحقق قصة ناجحة عن توطين االستجابة اإلنسانية
 

 .2017فبراير  سافر داريل غريسغرابر وهانز هوغريف إلى تركيا في

 

 

 الهوامش 
 

 يالذوفي مجال االستجابة اإلنسانية، اصبح شعارا للمزيج المثالي للعاملين ، "عالميا عند الضرورة ، محليا على قدر االمكان "  1

 .الذي تقوم به المجموعات المحلية الغير مرئي والغير معروفلعمل يقصد به عادة أن يكون تعبيرا عن دعم ل
  في 2013أبريل في  اانظر الى اللجنة ا للاجئين الدولية ، المساعدات داخل سوريا: اليسير جدا ولكن ليس متأخرا جد 2

 يمكن ان تجده على الموقع:

 

    ID#286030االلتزام رقمجدول االعمال االنساني ، 3

 
ديسمبر  -(، وصندوق تركيا للتمويل، حقائق اساسية ) ينايرUNOCHAمكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع للامم المتحدة ) 4

 على الموقع:  2017يناير من العام  10( في 2016

 لصندوق التمويل  المشترك بحسب البلد، ( UNOCHAللامم المتحدة )مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع الدليل التشغيلي ل 5
 على الموقع:  2015شباط 

 
، صندوق تركيا للتمويل االنساني: التقرير ( UNOCHA)مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية التابع للامم المتحدة      6     

 : 2015، ديسمبر 2015السنوي للعام 
   

  

، في كل قطاع من القطاعات الرئيسية وغيرها األمم المتحدة من كلا من من المنظمات اإلنسانية، المجموعات: هي "مجاميع      7    

 يتم تعيينهم من قبلو  .والمياه، والصحة والخدمات اللوجستية .على سبيل المثال ،االنساني للعمل 
: ويمكن ايجادها على الموقع ".ولديهم مسؤوليات واضحة بالنسبة للتنسيق (IASC)  وهي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 

 

 .6 رقم الهامش انظر     8    
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