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 ورقة تقديمية حول 

 توطين املساعدات اإلنسانية 

 Localisation of Humanitarian Aid 

 

 مقدمة:

 في االستجابة اإلنسانيةي
ً
 أساسيا

ً
حيث أن قربها الجغرافي  ،  تزايد االعتراف بالجهات الفاعلة املحلية باعتبارها العبا

أوائل   من  يجعلها  الطوارئ والثقافي  حاالت  في  األزمات    .املستجيبين  بعض  وحدهاوفي  توصيل  القادرة    تكون  على 

 املساعدات اإلنسانية. 

من قبل الجهات الفاعلة الدولية واملنظمات املتعددة األطراف واملنظمات  قد تم بناؤه  النظام اإلنساني الدولي    نإ

ولذلك ظهرت    ؛على الرغم من األهمية الواضحة لها  املحليةالجهات  ضعيفة من  مشاركة  ب   غير الحكومية الدولية

النظر   بإعادة  ملمطالبات  فاعلة  مشاركة  اإلنسانية  لضمان  اإلغاثة  الحكومية    ،املحليينقدمي  غير  واملنظمات 

الباعتبارها    ، املحلية الشاملة.األ ركائز  احد  اإلنسانية  لالستجابة  للعمل    ساسية  العاملية  القمة  أطلقت  وعليه 

 الشرارة األولى للحث على العمل لتعزيز الطابع املحلي للعمل اإلنساني.   2016في تركيا عام  تاإلنساني والتي عقد

الصفقة   عدد  (The Grand Bargain)  الكبرى كما حددت  اإلنساني  العمل  في  املانحين  أكبر  بين  اتفاق  من    اوهي 

االلتزامات التي تساهم في تحسين فعالية العمل اإلنساني وكفاءته والتأكد من ضم الشركاء الوطنيين واملحليين إلى  

ا يتمثل    اإلنسانية،املساعدة وفقا للمبادئ  وتقديم    إنسانية،عمليات صنع القرار في أي استجابة  
ً
كما حددت هدف

 هلية املحلية "بشكل مباشر قدر اإلمكان"  لمنظمات األ ل٪ من التمويل اإلنساني 25في توفير 

 مفهوم توطين املساعدات اإلنسانية:  

ما يعرف ببناء القدرات واملوارد  على    مفهوم توطين املساعدات اإلنسانية في القطاع اإلنساني لعدة عقود    قتصر  ا

حاولت جاهدة    2016املحلية، ولكن جميع املشاورات اإلقليمية التي سبقت القمة العاملية للعمل اإلنساني لعام  

فعالية   أكثر  اإلنساني  النظام  لجعل  العاملي  اإلنساني  التمويل  في  النقص  ملواجهة  مناسبة  حلول  ومالءمة  إيجاد 

املخ والثقافات  أنه  للسياقات  على  تعريفه  يمكن  والذي  اإلنسانية  املساعدات  توطين  مفهوم  برز  هنا  ومن  تلفة.  

املتحدة،   األمم  وكاالت  املانحة،  )الجهات  اإلنساني  العمل  في  العاملة  الجهات  مختلف  فيها  تشارك  عملية 

 كبر.  مركز االستجابة وبدور أساس ي أإلى املنظمات غير الحكومية( بهدف إعادة الفاعلين املحليين 
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 يمكن للتوطين أن يأخذ عدة نماذج منها:  

زيادة عدد الشراكات بين املمثلين املحليين والدوليين على أن تكون شراكات حقيقية ومنصفة للجهات   -

 الفاعلة املحلية.   

 املانحة.  تعزيز زيادة التمويل والتمويل املباشر من قبل الجهات  -

 .  تعزيز دور الجهات املحلية في تقديم وتنسيق املساعدات -

 

ذولة من قبل الجهات الفاعلة )منظمات املجتمع املدني  بتوطين العمل اإلنساني  بشكل كبير على الجهود امل  ويعتمد  

واملنظمات األهلية املحلية( بحيث يضم جميع األدوار واملهام التي تتحملها الجهات املعنية باملساعدات بما في ذلك 

 . وممثلي الوكاالت األمميةاملنظمات الغير حكومية واملنظمات الدولية 

 

 : املساعدات االنسانية  الهدف العام لتوطين

اإلنسانية  هو تحسين االستجابة  للتوطين  العام  إنسانية    ، الهدف  إلى مساعدة  املحتاجين  وضمان وصول جميع 

ذا ولها نقاط  سريعة وجيدة ومؤثرة ومستدامة تتسم بالكفاءة والفعالية.  إن الجهات الفاعلة املحلية هي املفتاح له 

ألنها تلعب في كثير من األحيان دوًرا حاسًما في ضمان االستجابة املبكرة والوصول والقبول من قبل    ،قوة متميزة

الفاعلة   الجهات  في  االستثمار  زيادة  في  تكمن  للتوطين  املحددة  األهداف  فإن  وبناء على ذلك  املستهدفة.   الفئات 

حيث أن التوطين يتطلع إلى التوازن بين العمل  واملحلية،  املنظمات الدولية    املحلية وتحسين الشراكات والتنسيق بين 

 وزيادة فعالية االستجابة اإلنسانية.   ، املحلي والدولي من أجل تعظيم املزايا النسبية لكليهما

 : وفيما يلي التزامات التوطين كما تم ذكرها في الصفقة الكبرى 

 املحليين والوطنيين.  ملزودي الخدمات اإلنسانية  زيادة ودعم االستثمار لعدة سنوات في القدرات املؤسسية   •

مقدمي الخدمات اإلنسانية إزالة أو تقليص العوائق التي تمنع املنظمات والجهات املانحة من الشراكة مع   •

 املحليين والوطنيين.  

 املحليين والوطنيين في آليات التنسيق الدولية.  مزودي الخدمات اإلنسانية إدراج  •

 منظمات األهلية.  في املئة من التمويل اإلنساني لل 25عن تقل ال نسبة تحقيق  •

وغير   • املباشر  التمويل  قياس  اإلنسانية من خالل  للمعونة  املحلي  الطابع  لتعزيز  معيار  وتطبيق  تطوير 

 والوطنيين.   املحليين  اإلنسانية  قدمي الخدماتاملباشر مل

 

 :  أهمية تعزيز الطابع املحلي للعمل اإلنساني
 

األقدر على االستجابة السريعة للعديد   يإن املنظمات األهلية العاملة في املجال اإلنساني ه  الستجابة السريعة: ا

 من األزمات، نظرا لقربها من املجتمع والفئات املتضررة وفهمها للظروف السياسية والثقافية واالجتماعية.  
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في املجال اإلنساني  املنظمات الدولية    أصبح من الصعب على عاملي ، في العديد من مناطق حدوث األزمات :القبول 

  مقدمي الخدمات اإلنسانية الوطنيين   تلجأ املنظمات الدولية بشكل متزايد إلى  ،املحتاجين. ونتيجة لذلكالوصول إلى  

 إلجراء تقييمات لالحتياجات وتقديم املساعدة والتفاعل مع السكان املحليين.  

 

بالتنمية املحلية :  االرتباط  اإلنسانية  املباشر ملقدمي الخدمات  الدعم  اإلدارية  إلى    يمكن أن يؤدي  زيادة قدراتهم 

على سبيل املثال حين يساعد املانحون الفاعلين املحليين في بناء شبكة حماية    ،وقدرتهم على صنع القرار االنساني

ام يمكنها  حدوث  تاجتماعية  وقت  الصدمات  و األ صاص  التعاون  الكوارث  الزمات  أهداف  تتماش ى  فهنا  طبيعية 

 اإلنمائي مع التأهب اإلنساني.  

 

الجهات املانحة أكثر من املساءلة من قبل املستفيدين أو  من  ساءلة  باملاملنظمات الدولية عادة  تهتم    املساءلة:  زيادة

متلقي الخدمات اإلنسانية، ولكن حينما تقدم املساعدات اإلنسانية من قبل مزودي خدمات إنسانية محليين ولهم  

املستفيدة تكون أكثر يقظة ويطالبون بخدمة جيدة وعليه فإن إدارة الدفة  تهم فإن الفئات  اجذور راسخة في مجتمع

 . للمنظمات األهلية يعمل على تعزيز املساءلة املجتمعية لصالح الفئات املهمشة

 

 

 األراض ي الفلسطينية املحتلة:  العمل اإلنساني للمنظمات األهلية في 

اقع اإلنساني   :  الفلسطينيةفي االرض نظرة حول الو

حقوق  السياس ي و حاد في الوضع اإلنساني و الدهور  حيث الت   ،تستمر األزمة االنسانية والتي طال أمدها في قطاع غزة

واالنقسام    وُيعزى استمرار األزمة اإلنسانية إلى استمرار االحتالل اإلسرائيلي املستمر،  غزة.اإلنسان واألمن في قطاع  

النظام الصحي على وشك االنهيار بعد سنوات من الحصار وتراجع  ف لقانون الدولي.الداخلي الفلسطيني وانتهاكات ا

مستمر؛  التنمية تزايد  في  الغذائي  األمن  وانعدام  والبطالة  الفقر  األخرى    ،ومعدالت  األساسية  العوامل  وكذلك 

غزة عمليا  قطاع    مياه فيلالحتياجات اإلنسانية.  كما تم استنفاد طبقة املياه الجوفية الساحلية املصدر الوحيد لل

الشرب مياه  واستخراج  اآلبار  حفر  في  اإلفراط  املنقولة    ،بسبب  املياه  شراء  على  الفقراء  السكان  أجبر  مما 

والتي غالبا ما تكون ذات نوعية رديئة. ويتفاقم هذا التدهور بسبب النقص الكبير في دعم املانحين    ،بالشاحنات

مما    ، والعمليات اإلنسانية بشكل عام  ( األونرواوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )للسلطة الفلسطينية و 

 زايدة.  يقوض قدرة املجتمع الدولي على االستجابة بفعالية لالحتياجات املت

  يفي ذلك فلسطينييتعرض الفلسطينيون النتهاكات مستمرة من قبل االحتالل االسرائيلي بما  ي الضفة الغربيةوفي

الشرقية.   إسرائيل  ما  إذا  و القدس  الضم نفذت  واالحتياجات    خطة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تزداد  فسوف 

مصادرة األراض ي    ن في الضفة الغربية؛ يمل االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل االسرائيلي تجاه الفلسطيني تشاإلنسانية.  

الطبيعية واالستخدام املفرط في القوة والتعذيب واالستغالل في العم اعتداءات  و  املوارد  ل  املستوطنين ومصادرة 
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خالء القسري والتشريد إضافة إلى الحرمان االقتصادي  واحتجاز األطفال والتسمم بالتعرض للنفايات السالمة واإل 

وهي أعلى  فقط    2020في شهر يونيو  منزال    137م  والقيود املشددة على الحركة وهدم املنازل حيث تم تسجيل هد 

 .  نسبة تم تسجيلها في شهر واحد على اإلطالق

 مات التوطين:  اومدى مالءمته  اللتز  األرض الفلسطينية املحتلة عمل اإلنساني في تمويل ال

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع الشركاء في املجال اإلنساني من خالل    في األرض الفلسطينية املحتلة،يعمل  

أكثر   املجموعات العاملة نظام امليزانيات املطلوبة. تتضمن نتائج هذا العمل    االحتياجاتلتحديد  أهمية وتحديد 

سانية  اإلناالستجابة  وخطة    Humanitarian Needs Overview (HNO) اإلنسانيةاالحتياجات  نظرة عامة على  

Humanitarian Response Plan (HRP)   -   البرامج اإلنسانية،  كجزء من فيها    دورة  الشؤون  والتي يشارك  منسق 

 
ً
 وعاملي  اإلنسانية والفريق الُقطري اإلنساني مع املانحين، محليا

ً
. وبذلك، يتم  لتأمين التمويل الالزم لتنفيذ الخطة  ا

الذي  إدارتها   الشؤون اإلنسانية،  للمشاريع و من قبل مكتب تنسيق  املنفذين  اختيار الشركاء  يراقب  يشرف على 

مستويات التمويل، ويساعد في الدعوة لتمويل األولويات الهامة.  كما يعتبر تقديم تقارير دقيقة في الوقت املناسب  

ا املانحةعن  والجهات  الشركاء  من جميع  اإلنساني  املالي لتمويل  املتابعة  إنجاز لنظام  لتمكين   
ً
رئيسيا  

ً
هذا    عامال

 العمل. 

 

 مقاربة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتحقيق توطين العمل اإلنساني:  

 املحليين والوطنيين ملقدمي الخدمات اإلنسانية ة دعم القدرات املؤسسية  زياد

الدعم   زيادة  على  املنفذين  الشركاء  من  متنوعة  مجموعة  مع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  قدمي  مليعمل 

حيث يتم    ؛الشركاءيم قدرات  ي قبتكتب  يقوم امل  ،العمل   كجزء من هذاو حليين وبناء قدراتهم.  الخدمات اإلنسانية امل

  ، متوازنة ة  يوقدرات التنسيق والعمل ضمن شراكات حقيق  ،ات الحوكمة والقدرات املؤسسية واالستجابةر تقييم قد

بناًء على الدرجة الفردية التي تم الحصول عليها أثناء  -يتم تصنيف الشركاء املؤهلين  و والقدرات الداخلية واملالية.  

عالية(. تحدد الدرجة أيًضا الطرق التشغيلية    ،متوسطة  ،املخاطر )منخفضةفي ثالث فئات على مستوى  -التقييم

 وآليات املراقبة املناسبة التي ستنطبق على إدارة مشروع الشريك.  

   :لمنظمات األهليةفي املئة من التمويل اإلنساني ل 25عن تقل  ال  نسبة تحقيق 

األراض ي   في  مشروًعا، سوف    199ما مجموعه    ،2020الفلسطينية للعام  لقد شملت خطة االستجابة االنسانية 

وكاالت تابعة لألمم    10منظمة غير حكومية دولية و  32منظمة غير حكومية محلية، و  43منظمة، من بينها    85تنفذه  

وبحسب آخر تحديث من قبل صندوق العمل اإلنساني لألراض ي الفلسطينية والصادر    وفي نفس السياق   املتحدة.
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مشروًعا مستمًرا ، بإجمالي   75لدى صندوق العمل اإلنساني لألراض ي الفلسطينية املحتلة    فإن    2020في شهر يونيو  

والضفة الغربية بنسبة    %(69في كل من قطاع غزة بنسبة )  مليون دوالر أمريكي ، لتلبية االحتياجات العاجلة  29.8

و 31%) والحماية  والصحة  الغذائي  واألمن  التعليم  مجاالت  على  املشاريع  تركز  غير  ) أوى  امل(.  واملواد  الطوارئ 

تنفيذ  واإلصحاحواملياه    (الغذائية يتم  املشاريع،  هذه  بين  ومن  الحكومية    43.  غير  املنظمات  قبل  من  مشروًعا 

مشروعات من قبل وكاالت األمم املتحدة. ومن بين املشاريع    10، و  األهليةمات  مشروًعا من قبل املنظ  22الدولية، و  

ت  مشروًعا بالشراكة مع املنظما  37التي نفذتها املنظمات غير الحكومية الدولية أو األمم املتحدة، يجري تنفيذ    53الـ  

طوارئ  ضمن صندوق الحلية في قطاع غزة  املهلية  األ   مشروعا تم تقديمها من املنظمات  15تمويل  تم  كما  .  األهلية

Humanitarian Pool Fund  من إجمالي التمويل املقدم لقطاع غزة.   28بما نسبته % 

 

 توصيات لجعل توطين العمل اإلنساني أكثر فاعلية:  

مات  هناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها في أي استجابة محتملة للتأكد من أن جدول أعمال املانحين واملنظ  

 الدولية يسعى نحو عمل إنساني فعال منها:  

 الشفافية:  

التمويل بفرص  املحليين  الشركاء  إبالغ  املانحين  على  أي    ،يجب  إزالة  كما يجب  للتقدم.  عادلة  بفرصة  وتزويدهم 

إعداد  إضافة إلى مشاركتهم في    قدر اإلمكان حتى يتم توفير املعلومات باللغات املحلية.    ،بما في ذلك اللغة  ،عوائق

 الخطط السنوية ووضع أولويات التدخل وعدم االقتصار فقط على تنفيذ املشاريع. 

 تقديم تمويل عالي الجودة:  

املمنوحة للمنظمات األهلية املحلية ومزودي  التكاليف التشغيلية  أن تكون  التأكد من  يجب على الجهات املانحة  

حيث أن املنظمات األهلية كما املنظمات الدولية   ، منظمات الدوليةما يتم منحه لل  الخدمات اإلنسانية متوازنة مع

تكاليف الخاصة ببناء القدرات املؤسسية ملزودي الخدمات  اللديها مصاريف تشغيلية ومصاريف إدارية، إضافة إلى  

إن مراعاة توفير تمويل متعدد السنوات ومراع لكافة األعباء املالية التي تتكبدها  .  وبناء قدرات موظفيهم اإلنسانية  

مما   بموظفيهم  باالحتفاظ  اإلنسانية  الخدمات  ملزودي  ويسمح  القدرات  لبناء  قويا  أساسا  يعد  األهلية  املنظمات 

ويجدر اإلشارة إلى أن املنظمات األهلية هي  قدمة. يساهم في استقرار املنظمات املحلية ويزيد من جودة الخدمات امل

وبالتالي يؤدي تنفيذ املشاريع من خالل املنظمات األهلية إلى تقديم مساعدات أكثر    التكلفة  األكثر فاعلية من حيث  

   للمحتاجين. 
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 االنخراط في شراكة عادلة:  

أن تقوم الشراكة على  املحلية و   املنظمات األهلية تحقيق الشراكة العادلة  مع  على املانحين ضمان    من الضروري  

التوطين هو عملية االعتراف والتفويض بالقيادة  حيث ان    االطراف االخرى نفس األساس الذي ستكون عليه مع  

 وصنع القرار للجهات الفاعلة الوطنية في العمل اإلنساني. 

   تمكين البيئة السياسية والتشريعية:

عند الحاجة واستخدام صوتهم   اتيالحوار السياس فييجب على املانحين الجمع بين تنميتهم ومشاركتهم اإلنسانية   

مناسبة   تشريعية  مساحة  إنشاء  في  للمساعدة  األهليةالدبلوماس ي  املثالللمنظمات  سبيل  على  تمنع    ،.  عندما 

يمكن    ،أموال أجنبية أو الوصول إلى مناطق معينة  التشريعات الوطنية املنظمات غير الحكومية املحلية من تلقي

 للجهات املانحة الدخول في حوار سياس ي مع الحكومة للتغلب على تلك القيود.
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 : املراجع 

Disasters & Emergencies Preparedness Program – Localisation in practice by K.Van Brabant & 

S. Patel Global monitoring initiative June, 2018.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-Full-Report-

v4.pdf 

 www.ochaopt.org موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

IASC Definition of ‘Local’ and ‘National Actors’ – a barrier to achieving Grand Bargain 

localisation commitments 

Secretary-General of the OECD, localizing the response. 

http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Localisingtheresponse.pdf 

https://2u.pw/gwE8l    localizing eternal policy  

Veronique Barbelet; As local as possible, as international as necessary Understanding capacity 

and complementarity in humanitarian action. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12527.pdf 

Athanasios Manis, PhD September 2018; Cost-effectiveness in humanitarian aid: localisation 

programming. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6fd634ed915d4a3f35d55e/460_Cost_Effecti

veness_of_Localisation.pdf 
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