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المنعقد في األردن

الملخص التنفيذي
دخلت سوريا السنة الخامسة من الحرب األهلية وتشهد اآلن أكبر أزمة انسانية في العالم ،وفي ظل غياب أمل بحلل قريلب
للنزاع تواجه المنظمات االنسانية تحديات تعيق وبشكل جدي استجابتها االنسانية الفعالة .حيث تعاني المنظمات الدولية من
تزايد القيود التي تحول دون وصولها بسبب ما تفرضه الحكومة أو المجموعات المسلحة في سوريا من تقييلدات .هلذا وقلد
عملت المنظمات المحلية السورية على سلد هلذ الفجلوة باسلتخدام معارفهلا وشلبكاتها فلي البللد ليقلدموا المسلاعدة والحمايلة
للسكان .إال أن هذ المجموعات المحليلة تناضلل للحفلاظ عللى عملياتهلا بسلبب صلعوبة الوصلول إللى األملوال .وملن أجلل
تعزيز العمل االنساني ينبغي تغيير الطريقة التي يتم بها ،وينبغي تقوية التعاون والثقة بين المنظمات باإلضافة إللى الحاجلة
إلى تغيير تشريعات مكافحة اإلرهاب والعقوبات الدولية ومعالجة مشكلة انعدام المرونة في التمويل.
ولكي نتمكن من مواجهة هذ المشاكل هناك حاجة لوجود منظور يركز على السكان السوريين المتأثرين بالنزاع باإلضافة
إلى شراكات حقيقية تمكن المنظمات المحلية والدولية من أن تكمل دور بعضها ومن العمل بشكل أكثر فاعلية .إن التمويلل
األساسي طويل المدى والمرن للمنظمات السورية أمر ضروري لهم ليتمكنوا ليس فقط ملن االسلتمرار ولكلن أيضلا ق لتقويلة
عملهم .هذا ومن شأن التدريب المناسب أن يمكن المنظمات المحلية من الوصول إلى مستوى أكثر احترافيلة ،ملا يسلاعدها
على تحقيق المعايير االحترافية المقبولة عامة.
ومللن بللين االجللراءات الملموسللة المحتملللة إنشللاء مظلللة مللن األطللر أو المنصللات الجديللدة مللن بللين السللوريين المحليللين
والسوريين في الشلتات ليقلدموا خلدمات تبلادل المعلوملات والتنسليق والتلدريب المناسلب .وهلذ ملن شلأنها أن تلأتي بطلرق
ابتكاريللة فللي النظللر إلللى التمويللل وفللي تعزيللز المناصللرة المشللتركة والشللراكات .إن االنفتللاا وااللتللزام أمللران ضللروريان
لظهور نموذج مساعد وكفؤ ومجدد في سوريا ،ولظهور طرق عملية لتعمل بها المجموعات الدولية والمحلية معاق.

السياق
لقد دخلت سوريا عامها الخامس من النزاع وال يوجد حل في األفلق .وبللع علدد الوفيلات  ،220,000وعلدد النلازحين 7.6
مليون ،وأكثر من  3مليون سوري [نزحوا] إللى دول مجلاورة .1وبالتلالي الحاجلة إللى العملل االنسلاني أكبلر ملن أي وقلت
مضى .ومنذ بداية النزاع قدمت وكاالت األمم المتحدة و المنظمات الدوليلة غيلر الحكوميلة التعلاون ملع المنظملات المحليلة
(منظمللات المجتمللع المللدني التللي وضللعت هيكليللات لتقللديم المسللاعدة والعللون حللول وداخللل سللوريا .غيللر أن الكثيللر مللن
المنظمات المحلية/اإلقليمية الزالت هزيلة االرتباط بالنظام الرسمي أو أنها تعمل بشلكل مسلتقل تماملا ق عنله .ويتسلم الوضلع
حاليا ق بغياب فهم الالعبين ألدوار بعضهم البعض وقدراتهم إلى جانب عدم اتفاقهم عللى األهلداو واألسلاليب .والسلؤال هنلا
إذن ،أين وكيو يمكن للمنظمات المحلية والدوليلة أن تعملل معلا ق؟ وملا هلي اآلراء المتباعلدة؟ ،ومتلى يقلرروا العملل بشلكل
منفصل؟ .كيو يمكن للمنظمات المحلية والدولية أن تتعلاون بشلكل كفلؤ وضلمن مجموعلاتهم الخاصلة؟ وملا هلي التحلديات
التي يواجهون؟ وما هي قدرتهم على تقديم المساعدة االنسانية؟
 1مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين2015/02/15 ،
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في سياق هذا جاءت ورشة "سوريا العمل مع الفاعلين المحليين لزيادة الوصول االنسلاني" بهلدو تقلديم حلوار مفتلوا بلين
مجتمع المانحين والمنظمات الدولية و المنظمات المحلية/الدوليلة .والواقلع أن كلل منظملة تعلالا جلزءاق ملن المقاربلة لتقلديم
المساعدة داخل سوريا إال أنه لم تجد أي واحلدة منهلا حلالق شلامالق .ويقلدم هلذا التقريلر ملخصلا ق للنقاشلات التلي دارت خلالل
الورشللة :حيللث يسللتعرض التحللديات والفجللوات فللي قللدرات مجتم لع العللون علللى تقللديم المسللاعدة االنسللانية ،والمتطلبللات
والتغييرات الالزمة لتحقيق مساعدة أفضل ألولئك الذين يعانون من حاجة إنسانية ماسة ،ويبين نماذج تشغيلية محددة يمكن
أن تكون أنسبب لألزمة الحالية.

التحديات والفجوات
يواجه عمل تقديم المساعدة االنسانية الذي تقدمه المنظمات المحلية والدولية عدداق من التحديات المختلفة.
انعدام الثقة:
 .1يبدوا أن جو انعدام الثقة بلين المكونلات المختلفلة ضلمن نظلام المسلاعدة االنسلانية ينزللق تلدريجيا ق لتصلب عالقلة
عدائية .وقد كان هناك إحباط منتشر بلين المنظملات االنسلانية بسلبب انعلدام الحللول السياسلية حيلث شلعرت أنهلا
غارقة في خطلورة وفداحلة النلزاع .وهنلاك احسلاس بخيبلة األملل للدى المنظملات السلورية بسلبب علدم تصلرو
المجتمع الدولي .وتتجلى مشاكل الثقة تحديداق في عدم الرغبلة بمشلاركة المعلوملات خوفلا ق ملن أن تقلع فلي األيلدي
الخاطئة ما يعرض بالتالي العاملين في المساعدة أو المنتفعين منها .إن الشك قد يؤدي إلى تشكيل أنظمة متوازيلة
بالكامل ،األمر الذي يعيق أي محاولة للتعاون بالرغم من الحاجات الملحة.
المجتمع المدني السوري:
ق
ق
 .2تنفلذ منظملات المجتملع المللدني السلورية علددا كبيلرا مللن المشلاريع فلي الميلدان وفللي اللدول المجلاورة بلدعم مللن
المجالس المحلية في سوريا وبعض الدعم من المانحين و المنظمات الدولية .وعلى الرغم أنهم قادرين على تقديم
نطاق واسع ملن األنشلطة والوصلول إللى القطاعلات المختلفلة ملن المجتملع ،تواجله المنظملات المحليلة وشلبكاتها
عدداق من المعيقات .فعمر الكثير من منظملات المجتملع الملدني أقلل ملن النلزاع وتعتلرو بأنهلا تفتقلر إللى الخبلرة
الضرورية والمهارات الالزمة لالستجابة للحاجات .وهناك درجة عالية وملحوظلة ملن علدم الرغبلة للدى الكثيلر
ملن الملانحين فلي دعلم المبلادرات المحليلة بشلكل مباشللر .وبشلكل أساسلي أنشلأت منظملات المجتملع الملدني هللذ
عالقات مع منظمات سورية كبيرة خارج البالد وتجد منها دعما مناسبا ق تحتاجه لتعمل بفاعلية.
 .3يحتاج الشعب السوري إلى المجتمع الدولي .إال أن على المجتمع الدولي أن يأخذ بعين االعتبلار التقاليلد والطلرق
التللي تعمللل علللى أساسللها المنظمللات السللورية ،وعللليهم بالتللالي أن يعللدلوا علللى أنظمللتهم .يواجلله الالعبللون غيللر
السوريون عادة صعوبات في فهم الصورة السورية الفسيفسائية بما فيها ملن عناصلر ثقافيلة وحتلى اللغلة .وعللى
الرغم من أن المساعدات االنسانية ينبغي أن تكون شراكة وتحالفا ق إال أنله نلادراق ملا يلسلأل السلوريون علن رأيهلم.
األمر الذي يلؤدي إللى االنطبلاع بلأن منظملات المجتملع الملدني هلي ليسلت إال وكليالق ينفلذ اسلتراتيجية المنظملات
األخرى وتتحمل جميع المخاطر دون أن تحظى باإلشادة المناسبة أو حتى الدعم.
ممارسة العمل االنساني وتشريعات مكافحة االرهاب
 .4علللى منظمللات المسللاعدة االنسللانية أن تقللاوم اإلغللراء باتبللاع مقاربللة معياريللة .فهنللاك حاجللة للتكيللو مللع الس لياق
وإدراك ان المقاربات التي تطورت أثناء نزاعات أخلرى قلد ال تنطبلق عللى سلوريا .فسلالمة الملوظفين اللدوليين
والمحليين يضيو صعوبة إلى بيئة العمل المعقدة أصالق .وتتمكن القليل من المنظمات من الوصول بشلكل مباشلر
للنللاس بسللبب انعللدام األمللن العللام الناشللا عللن القتللال المحتللدم ،والصللعوبات اإلداريللة ،والمعيقللات المتعمللدة التللي
يضعها المتحاربون.
 .5وفي محاولة لمكافحة االرهلاب عمللت اللدول مجتمعلة وفلرادى عللى تمريلر تشلريعات تحلد ملن تلدفقات التمويلل
وتفرض العقوبات مثل منع السفر ،أو اعتبار فرد أو مجموعة كأحد الفئات االرهابية المحظورة .ينبغي أن تكلون
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منظمات المساعدة االنسانية على معرفة باألثر المدمر المحتمل المترتب على أعمالهم من هذ االجراءات ،عللى
سبيل المثلال هلل تعيلق هلذ االجلراءات ملن قلدرة وكلاالت العلون عللى المفاوضلة ملع مجموعلات ممنوعلة لكلي
تتمكن من الوصول للمحتاجين؟ .وحسب أحلد العلاملين فلي المسلاعدة االنسلانية الدوليلة" :عنلد العملل فلي منلاطق
داعش توشك تشريعات مكافحة االرهاب أن تطغى على القلانون اللدولي االنسلاني" .هنلاك افتلراض غيلر محكلي
أن الناس تحت حكم داعش قد ال يستحقون المساعدة بالرغم من الواجب االنساني بتقديم العون لكلل ملن يحتاجله.
وهناك بعض المواضيع المهمة الغائبة نسبيا ق عن النقاشات ،عللى سلبيل المثلال ،قلانون اللجلوء اللدولي ،أو مسلألة
"مبدأ عدم الرد".
تسييس العون
 .6إن السياسة وتسييس العون ت حكم تقلديم المسلاعدة االنسلانية فلي سلوريا عللى اللرغم ملن أن االطلالع عللى تلاري
العمل االنساني يؤكد أن هذ ليست بالظاهرة الجديدة .يشعر العاملون في المساعدة االنسانية والمنظمات المحلية،
واألمم المتحدة بتبعات القضايا السياسية .ويلرى الكثيلرون أن العلبء المللقلى عللى المنظملات الجديلدة لتثبلت أنهلا
قادرة على القيام بالعمل غير علادل .فوضلع الحكوملة غيلر مسلتقر وهنلاك منلاطق تسليطر عليهلا المعارضلة فلي
سوريا ،وتتحمل المنظمات ضغطا ق كبيراق لتقديم المساعدات بنا قء عللى األجنلدات السياسلية للمعنيلين المختلفلين .إن
السياسة جزء من النزاع غير أن العاملين في المعونة االنسلانية ال ينبغلي أن يسلمحوا ألنفسلهم بلأن ليسيسلوا ،وقلد
وافق الكثيرون على أنه هناك حاجة إلعادة تقييم طريقة نظرتنا للمسلاعدة االنسلانية وتطويرهلا ،وكيفيلة تمويلهلا،
وكيو ينبغي أن لتحمى من السياسة.
 .7يواجه المانحون تحدياتهم الخاصة ليتعاملوا معها .فهناك القيود المالية وأيضا ق هيكلياتهم الداخلية التي قد ال تسلم
دائما ق بالربط بين الدوائر الوزارية المسؤولة عن الطلوار ملن جهلة والمسلؤولين علن قضلايا التطلوير ملن جهلة
أخرى .إضافة إلى ذلك لديهم الكثير من األزمات الطارئة والمعقدة التلي علليهم أن يعمللوا عليهلا ،وبعلض اللدول
المانحة األصغر ال تمتلك بالضرورة القدرة على إدارة جميع الملوارد البشلرية ،وعليهلا بالتلالي أن ترتبهلا حسلب
األولوية.
البيروقراطية وانعدام المرونة
 .8تفتقر الكثير من المنظمات المحلية إلى الهيكلية الرسمية فال تستطيع أن توقع على االتفاقيات الرسلمية أو إصلدار
الوصوالت ،علما ق بأن كل هذ متطلبات يفرضها المانحون و المنظمات الدوليلة غيلر الحكوميلة .إن مراقبلة تقلديم
المساعدة وإثبات تأديتها أمر في غاية الصعوبة في البيئة السورية .وبالتالي تجد أن معظم المنظمات الدولية غير
قادرة على دعم المنظمات المحلية .وللتعامل مع هلذا التحلدي ال يحتلاج الملانحون والمنظملات الدوليلة أن يغيلروا
نظامهم بشكل جذري ،ولكن عليهم أن يكيفو حسب الظروو ،وأن يحددوا ملا هلي المتطلبلات التلي يمكلن تكيفهلا
مع الواقع على األرض أو حتى التخلي عنها.
 .9ال يبدوا أن هنلاك رغبلة كبيلرة بشلكل علام للدى المنظملات غيلر الحكوميلة الدوليلة أو الملانحين ألن يكونلوا أكثلر
مرونة واستجابة مثالق من خالل تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير الحكوميلة الدوليلة .والحقيقلة أن الكثيلر ملن
الالعبين المحليين يضطرون لقضاء الكثير ملن الوقلت وانفلاق الكثيلر ملن الملوارد عللى جعلل هيكليلاتهم ونملاذج
تشغيلهم رسمية ،األمر الذي يضليو درجلة أخلرى ملن البيروقراطيلة والعملل اللورقي .إضلافة إللى ذللك ،عمللت
الكثيلر مللن المنظملات الدوليللة عللى تعيللين السلوريين وتللدفع لهلم رواتللب عاليلة ،األمللر اللذي يعنللي أن المنظمللات
الوطنية لن تتمكن من المنافسة .وبالتالي غادر الكثير من الموظفين السوريين داخل سوريا ليعملوا مع المنظملات
الدولية ،األمر الذي ترك فجوة واضحة في االستجابة لألزمة.
 .10أثرت العقوبات المفروضة لمكافحة االرهاب سلبيا ق على قدرة المنظمات غير الحكومية السلورية عللى الحسلابات
البنكية وتحويل األموال .فالبنوك حذرة –وهي معذورة فلي ذللك  -ملن االنخلراط فلي أنشلطة قلد تخلل بالتزاماتهلا
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بموجللب تشلللريعات مكافحلللة االرهلللاب .إن هلللذ مشلللكلة معقلللدة وعللللى المنظملللات الدوليلللة والملللانحين أن يحثلللوا
المشرعين على االلتفات للحاالت التي يؤثر بهلا نظلام العقوبلات سللبا ق عللى العملل االنسلاني .هلذا وإن المنظملات
السو رية تواجه الكثير من التأخيرات في استالمها وتحويلها لألموال من أجلل المشلاريع فلي سلوريا ،األملر اللذي
يعني أنهم ال يستطيعوا أن يدفعوا الرواتب أو أن يعتمدوا عللى المصلادر الخارجيلة لللدخل ،وبالتلالي يبحثلوا علن
التمويل من مصدر محلي .ويعتمدون أيضا ق على بنوك متعددة ،لكن سيكون من المفيد لو تمكنوا من استخدام بنلك
واحد.
 .11لتنقللل المخللاطر عللادة للمنظمللات الصللغيرة التللي تعمللل فللي سللوريا .ونللادراق مللا تكللون األمللوال كافيللة بحيللث تقللدم
للموظفين حماية أمنية ،وتأمينا ق وتعويضا ق لألسرة في حال تعرض العاملل لحلادث ناشلا علن تأديتله للعملل حسلب
العقد .وبسبب المشاكل األمنية فإنه على الكثير من المشاريع أن تتوقو وستنحصر المساعدة عللى المنلاطق التلي
يسللهل الوصللول إليهللا .ولللذلك علللى الالعبللين الللدوليين أن يكونللوا أكثللر وعي لا ق بالمخللاطر التللي يواجهللا الشللركاء
المحليون وعليهم أن يحددوا االجراءات لكي يشاركوا بتحمل المسؤولية بشكل مناسب.
التدريب غير الكافي
 .12تلقللت منظمللات المجتمللع المللدني السللورية الكثيللر مللن جلسللات التللدريب المؤقتللة ،واتفللق المشللاركون المحليللون
والدوليون أنها في أغلب األحوال لم تكن مناسبة .فعللى سلبيل المثلال تلقلى الموظفلون المحليلون تلدريبات متعلقلة
بكتابة اقتراحات للمشلاريع ،غيلر أنله للم يكلن هنلاك تمويلل لمقترحلات المشلاريع يقدمله الملانحون ألن المنظملات
المحلية لم تكن مسجلة .ومثال آخر ،تقديم تدريب للناشطين في حلين أن المنظملات المحليلة بحاجلة أكبلر لتلدريب
مؤسسي يساعدهم على إدارة األعداد المتزايدة من الموظفين .كما تطلب المنظمات المحلية براما تدريبية محددة
تلبي احتياجات كل منظمة.

المتطلبات واالحتياجات
وبهدو سد الفجوات المذكورة أعال تمت مناقشة معايير محددة.
أجندة الناس أوالّ والشراكات الحقيقية
 .13أكد الكثيرون أنه ينبغي تغيير المنظلور لسلوريا بحيلث نركلز عللى أجنلدة النلاس أوالق ،وعللى كيفيلة تلأثير النلزاع
عليهم .فعلينا أن نضع التسييس الذي يعيق العمل االنساني جانباق .ويتحمل كل عنصر ملن المجتملع اللدولي جلزءا
من المسؤولية في االسلتجابة للوضلع .ففلي حلين أن المنظملات السلورية تلتمكن ملن الوصلول بشلكل أفضلل تقلدم
المنظمات الدولية المهارات الفنية ،أما المانحون فلديهم القدرة على تمويل المبادرات النافعة .عليهم أن يعموا معا ق
كشلركاء متكلافئين يسلهمون بتقلديم الحلللول ملن خلالل ملدخالت قيملة وفريللدة .كملا ينبغلي أن يكلون هنلاك تقسلليم
للعمللل ،ومجللال تعمللل بلله جميللع المسللتويات مع لا ق مللن خللالل حللوار صللادق لكللي يتمكنللوا مللن فهللم جوانللب القللوة
والضعو عند بعضهم البعض ويكملوا بعضهم من خالل الشراكات الحقيقية.
التمويل األساسي طويل المدى والمرن
 .14تحتاج المنظمات السورية للتمويل وللقدرة على دفع الرواتب والتكلاليو العاملة .وهلذا يتضلمن التمويلل األساسلي
ولكن أيضا ق التمويلل البرامجلي اللذي يمكلنهم ملن االسلتمرار عللى الملدى البعيلد ،ليتمكنلوا عللى سلبيل المثلال ملن
التخطلليط مقللدما ق وتعيللين الم لوظفين الللذين ال يمكللن تمللويلهم مللن خللالل التمللويالت المبنيللة علللى مشللاريع محللددة.
وينبغي أيضا ق أن يتوفر تمويل مرن لألنشطة التي ال تقع ضمن فئات محددة من بينها مثال تجديلد جلوازات السلفر
للسوريين الناشطين ،ونركلز عللى الحلواالت النقديلة والتلي تعتبلر أسلهل إدارة ملن الناحيلة اللوجسلتية وال تجلذب
االنتبا وتتكيو مع التغيرات السريعة في الميدان .إضافة إلى ذلك فإن منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى آليات
تجميع أموال مستدامة وليس تمويل مشاريع مؤقت.
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التدريب المناسب
 .15تحتاج المنظملات السلورية أن تحلدد متطلباتهلا التدريبيلة للمنظملات الدوليلة غيلر الحكوميلة وللملانحين .حيلث أنله
ينبغي التركيز على بناء القدرات تحت مظلة تدريبية وعلى عملية تعلمية تتعللق بكيفيلة التكيلو ملع العلالم اللدولي
من خالل تدابير هيكلية .وقد يشمل هذا دورة لغة ،أو إدارة مشاريع ،أو تجميع أملوال ،أو إدارة ماليلة ،أو ملوارد
بشللرية .وال ينبغللي علللى الللرغم مللن ذلللك أن ينحصللر هللذا علللى التللدريب الفنللي بللل ينبغللي أن يتضللمن المراقبللة
والتخطيط االستراتيجي .إضافة إلى ذلك هناك حاجة ألنظمة تدريب علن بعلد للمشلاريع فلي المنلاطق المحاصلرة
حيث أن هذ المشاريع على وجه التحديد صعبة للمراقبلة والتقيليم .وباسلتطاعة المنظملات الدوليلة أن تقلدم نظاملا ق
من المراقبة طويلة المدى لمنظمات المجتمع المدني السورية كأسلوب تدريب.
المناظرة
 .16يركز الخطاب المتعلق بسوريا على قضايا محددة كاإلرهلاب .والواقلع أن النلاس ال تسلمع الكثيلر علن العملل فلي
الميدان والتحديات التي تواجها المنظمات الدولية و المحلية في المناطق المتأثرة بالنزاع .هناك حاجلة لمزيلد ملن
السبل للقيام بالعمل العام ،ولدعوة االعالم ألن ينقل بدور القصص الحقيقية.

السبل المحتملة
لم تسع الورشة لتحديد التحديات واالحتياجات فحسب ،لكنها قدمت حلوالق ملموسة أيضاق.
 .17منصات لتقديم التدريب المناسب وإلعطاء صوت أقوى
 إنشاء منظمات مظلة من مجموعات السلوريين فلي الشلتات التلي يمكنهلا بشلكل جمعلي أن تتواصلل ملع
الممللولين المحتملللين ،وتسللتطيع أيضللا ق أن تقللدم الللدعم التللدريبي للمنظمللات غيللر الحكوميللة السللورية
الصغيرة.
 القيام برسم خارطة شاملة تدرس ما هو موجود من براما بناء القدرات وتضع تحليالق مقارن حول "ما
ينج منها وما ال ينج  ،ومن هو الطرو الذي عليه تولي القيادة في ما يتعلق بكل عنصر".
 التركيز على كيفية عمل المنظملات غيلر الحكوميلة السلورية بشلكل أفضلل فلي ملا بينهلا ،وتحديلد كيلو
يمكن لهم أن يتعاونوا مع المنظمات غيلر الحكوميلة الدوليلة إلعطلاء فلرص متسلاوية لجميلع المنظملات
غير الحكومية السورية دون من امتيازات لتلك التي وصلت أصال للهيئات واألموال الدولية.
 .18الطرق االبداعية في النظر إلى التمويل
 يمكن أن تسهل آليات التمويلل التجميعلي عالقلات التمويلل التعاقلدي ويسلتطيع الملانحون أن يزيلدوا ملن
مبالع التمويل ومن الوصول المباشر .ومن بين الخطوات المهمة إزالة رسلوم الحلواالت باإلضلافة إللى
تقديم الحواالت النقدية.
 من المهم أن نلدرك إمكانيلة إنهلاك الملان  ،وهلو أملر ملن الممكلن تخفيلو وطأتله ملن خلالل تقلديم ملن
أصللغر ،أو مللن خللالل تعبئللة ميزانيللات تنمويللة بهللدو المسللاعدة فللي حمللل العللبء الللذي يتحمللله نظللام
المساعدة االنسانية ،وأيضا ق لتقديم رؤيلة للمسلاعدة ذات ملدى أبعلد .وعللى الملانحين بلدورهم أن يبلدؤوا
بتقللديم التللأمين للمللوظفين المحليللين العللاملين داخللل سللوريا .ويمكللن للمنظمللات غيللر الحكوميللة أن تللدفع
بالمانحين نحو موقو أكثر مرونة وأن تستجيب لالحتياجات من خلالل تطلوير ائتالفلات وآليلات تمويلل
مشتركة.
 يمكن أن تكون حمالت التمويل المشترك مفيدة للمنظملات المحليلة التلي ال تتمتلع بالضلرورة بالوصلول
واالطللالع علللى التمويللل .حيللث تتمتللع المنظمللات غيللر الحكوميللة الدوليللة بالمصللداقية وثقللة مجتمللع
المانحين ،أما المنظمات غير الحكومية المحلية فلديها النماذج والحاالت التي تجلب المن .
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 إن المنظملات غيلر الحكوميللة الدوليلة وغيرهلا مللن الهيئلات المقدمللة للملن قلادرة علللى أن توقلع العقللود
والموازنللات للتشللغيل ،ويمكللن مللثالق أن تسللهل تسللجيل المنظمللات المحليللة لللدى البنللوك المحليللة ،أو أن
تسحب األموال حتى مع عدم وجود حساب قائم.
 هناك عدد من التمويالت متعددة الجنسيات متاحة للمنظمات غير الحكومية بجميع أنواعها والتلي تعتبلر
أداة لتمويل األنشطة المحلية .وسيكون من المفيد أن يلتم رسلم خارطلة آلليلات التمويلل المختلفلة – علدا
عن المنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة والدول المنفردة – لتحديد موارد التمويل الجديدة.
 .19صوت واحد :المناصرة والشراكات
 اسللتثمر فللي منصللة مناصللرة مرنللة "والتللي تتعللدى مجللرد مجمللوع اللقللاءات المتعللددة التللي تكللرر نفللس
القضايا" .إن المنابر موجودة أصالق (المنظمات غير الحكومية الدوليلة وأنظملة األملم المتحلدة للتنسليق
إال أنه ال يوجد استثمار كافي فلي الجهلود المنسلقة ،وعللى المنظملات المحليلة أيضلا ق أن تتقلدم للملانحين
وللمنظمات غير الحكومية الدولية بمشاريع ملموسة لتبني مشاريع من التعاون.
 أخللذ وقللت مسللتقطع مللع الللدول المانحللة وذلللك لمناقشللة الضللرر الللذي أحدثتلله السياسللة علللى الجهللود
االنسانية ،وكيو أنها آذت القدرة على العمل معاق.
 مللن المهللم للمنظمللات المحليللة و الدوليللة للليس فقللط أن تشللارك المعلومللات عنللدما تكللون هنللاك اتفاقللات
تعاقدية ولكن أن تفعل هذا بشكل متكرر ومكثو ،وذلك لتكون أكثر اطالعا ق ولتتمكن من تقيليم الفجلوات
واالستجابة بشكل جمعي.

الخالصة:
علادة ملا يلتقللي المجتملع الللدولي ومنظملات المسللاعدة االنسلانية واألكلاديميون وخلالل وبعلد النزاعللات وينتجلون الدراسللات
والدروس المستفادة والتوصيات لتجنب المشاكل المستقبلية .لكن ال تتم بالضرورة المتابعة ،ونحتاج لتنفيذ هلذ التوصليات.
ويكمن التحدي األكبر في جملع مبلادرة يمكلن تطبيقهلا لسلد الفجلوة بلين المجتملع اللدولي والمؤسسلات الحكوميلة ومنظملات
المسلاعدة االنسلانية الكبلرى والمنظمللات غيلر الحكوميلة السلورية .ويمكللن أن تحقلق ذللك بطلرق مختلفللة منهلا :التقليلل مللن
المتطلبلات لتسلهيل التعلاون وزيللادة الحلوافز ملن خلالل سياسللات الملانحين وتبيلان كلفلة السياسللات السللبية والتنظليم الللذاتي
والتعبئة بشكل أكثر فعالية .هناك حاجة ألن نكون واضحين حول األهداو المشتركة ،وحول الميثاق المشترك للتغيلر لكلي
نحقق نتائا مستهدفة وملموسة ولكي نمكن تقديم العون االنساني لكل السوريين المتأثرين بالنزاع.
دالفين ميشوالن
ويلتون بارك | نيسان 2015
إن تقارير ويلتون بارك ملخصات موجزة للنقاط الرئيسة وخالصات المؤتمرات .وتعكس هذ التقارير تفسيرات الشخصية
للمقررين لكتبة التقارير عن اجراءات المؤتمر – ولكنها ال تشكل بحد ذاتها أي سياسة مؤسسية لويلتون بلارك ،وال تعكلس
بالضرورة آراء كاتب التقرير.
لقراءة تقارير ويلتون بارك األخرى أو للمشلاركة فلي ملؤتمرات ويلتلون بلارك القادملة ،نرجلو زيلارة موقعنلا االلكترونلي:
www.wiltonpark.org.uk
الستالم نشراتنا االخبارية االلكترونية وآخر التطورات حول المؤتمرات ،قم باالشتراك على الموقع االلكتروني:

https://www.wiltonpark.org.uk/newsletter/

صفحة  7من 7

