
 

 لمعلا نیطوتل تاراسم
 :يناسنإلا
 ةیناسنإ ةباجتسا وحن راطإ
 لمعلا لالخ نم ّایلحم داقت
 ةكارشلا ىلع ينبملا
 

   



 1     مسارات لتوطين العمل اإلنساني: إطار نحو استجابة إنسانية تقاد محليّا من خالل العمل اإلنساني المبني على الشراكة

 

 

 قائمة المحتويات 
 

والئحة االختصارات اإلقرارات   2 

 3 الملخص التنفيذي

 4  . المقدمة1

أطر التوطين الوطني . 2  5 

 5   أطر التوطين الوطني  الهدف من. 2.1             

أطر التوطين الوطني قواعد . 2.2        5 

اختالف السياقات بين اطر التوطين الوطني. 2.3        5 

في اطر التوطين الوطني االستجابات اإلنسانية المبنية على الشراكة . 2.4        6 

طين الوطني بناء القدرات في اطر التو. 2.5        6 

 8  الدوليالتوطين  إطار . 3       

I. 9  االستجابة اإلنسانية المبنية على الشراكة 

 9  الشراكات

 10  القدرات

II.  12  للتوطينبيئة تمكينية 

 12 الموارد المالية 

 13 التنسيق 

 14  . الخالصة4

 15   وقراءات إضافية المراجع

 18  سات التي ساهمت في إعداد هذه الورقةالئحة المنظمات والمؤس: 1الملحق 

 21  إرشاديةمذكرة كية من أجل التوطين: رسات وأساليب تشارمما: 2الملحق   

 23 (HPC)دورة البرامج اإلنسانية كيف يمكن للتوطين أن يندرج في : 3الملحق   

 

 

 

 

  2019نشر في تشرين األول 

 مرجع مقترح: 

Accelerating Localisation through Partnerships (2019) Pathways to Localisation: A framework towards locally-led 
humanitarian response in partnership-based action. C. Schmalenbach with Christian Aid, CARE, Tearfund, 
ActionAid, CAFOD, Oxfam. 
 



  مسارات لتوطين العمل اإلنساني: إطار نحو استجابة إنسانية تقاد محليّا من خالل العمل اإلنساني المبني على الشراكة 2

 

  اإلقرارات
منشورات وأوراق عدة باإلضافة إلى  التوطين الوطني األربعةشاملة ألطر راجعة أجرت مأن أعدت هذه الورقة بعد التي  مالينباخكريستينا شوالتقدير لالشكر  نوّجه

 حول التوطين. وأطر 

 

ات \فاعلينالمنّظمات والل والتي تشم السودانير أطر التوطين الوطني في ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب في تطو التي ساهمت األطراف المعنيّةلكل الشكر أيضا 

سلطات الوالهالل األحمر \ممّولة والصليبالجهات الومؤسسات األمم المتحدة ودوليّة المنظمات الو ،أو محلي وطنين على صعيد \يعملون كنّ \سواء كانوا اإلنسانيين،

كل المنظمات والمؤسسات التي ساهمت في اعداد هذه يتم ذكر  تحلى به.ي تذال للسياقالمناسب الغنا والتفصيل والتحليل بهذه الورقة م لما كانت كلوال. حكوميةال

 . 1الملحق في  الورقة

ن النصائح \قّدموان و\ن ونّسقوا\اللواتي وّجهوا\ذينالّ  في ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودانالوطنية اللجان التوجيهية وعضوات ألعضاء الشكر الكبير أيضا 

 ل مّدة البرنامج. خالوهمة طاقة وشغف بكل 

وكافة  Christian Aid, Care, Tearfund, ActionAid, CAFOD, Oxfamوهم الكونسورتيوم واالمتنان لكل أعضاء وعضوات كما نوجه التقدير 

سونار  بهادوروهاست  (Christian Aid Myanmar)وميو او ثيت ( Christian Aid UK)ّن ليز هاريسون \ونخص منهم ،نّ \ّن وموظفيهم\كوادرهم

(Tearfund Nepal وفيكتور )( اروكويوChristian Aid Nigeria( وماليش جون )CARE South Sudan .) الشكر أيضا ألعضاء وعضوات

 ة البرنامج. خالل فتر وردود الفعلن النصائح والتوجيه \ن البرنامج وقّدموا\ودعمواعملية كّن جزء من هذه ال\كانوااللواتي \الّذينالمجموعة التوجيهية الدولية 

 

أيضا بل الذي جعل هذا البرنامج ممكنا فحسب  الماليليس لدعمهم  (ECHO)وبية للمعونة اإلنسانية والحماية المدنية لمفوضية األورمؤسسة الالشكر أيضا 

 .وأبوجا وجوباكاتماندو يانغون ومن بروكسل وفي التنسيق والمتابعة عن قرب لجهودهم 

 

 

 الئحة االختصارات 

Charter for Change / اإلعالن من أجل التغيير C4C 

Country-Based Pooled Fund CBPF 

European Commission’s Civil Protection and Humanitarian Aid Operations   ECHO 

Grand Bargain  GB 

Global Mentoring Initiative GMI 

Humanitarian Country Team HCT 

Humanitarian Planning Cycle HPC 

International Non-Governmental Organisation (/Not for Profit) INGO 

Local/national actor L/NA 

Local/national NGO L/NNGO 

Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning MEAL 

Network for Empowered Aid Response NEAR 

Principles of Partnership PoP 

 

 

 

هنا بالضرورة الرأي أو النهج ر عنها ال تعكس اآلراء المعبّ نشاطات إنسانية تم تنفيذها بدعم مالي من االتحاد األوروبي. يغطي هذا التقرير 

 دام للمعلومات المدرجة في هذا التقرير. وال تتحّمل المفوضية األوروبية مسؤولية أي استخالعام لدى االتحاد األوروبي 
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 نفيذيالملّخص الت

( WHSات في االستجابة اإلنسانية خالل القمة العالمية للعمل اإلنساني )\ات والوطنيين\ات المحليين\عليناالف يؤديه\تتم تسليط الضوء على الدور األساسي اّلذي 

ب دور قيادي في العمل اإلنساني في ثالث سلل ات من لع\ات والوطنيين\ات المحليين\. كما تّم تلخيص التغيّرات والتحّوالت الضرورية لتمكين الفاعلين2016في 

، واإلعالن من أجل التغيير  Grand Bargain(2016)2 ، و 1(2016برنامج من أجل اإلنسانية ) :من االلتزامات التي تم تصديقها خالل القمة وهي

(2015)3 . 

ويسيّر  Oxfamو Christian Aid, CARE, Tearfund, ActionAid, CAFOD" هو برنامج متّحد يضم كل من اإلسراع من التوطين عبر الشراكات"

 مؤسسة المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية والحماية المدنيةات في لجان تيسير وطنيّة. حصل البرنامج على تمويل من \ات ووطنيين\ات محليين\من قبل فاعلين

(ECHOمن أواخر ال )ى العمل السابق للمجموعة )الكونسورتيوم( والتي هدفت للتعزيز من دور . تم تطوير هذا البرنامج بناء عل2019 وحتى 2017

 من خالل سلسلة عمل "الفرص الضائعة".  2012ات في العمل اإلنساني منذ \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين

ات \ات المحليين\اعتبرتها الفاعلين\كية التي اعتبرها" بحث لتحديد نموذج شراكة يتضمن الممارسات التشاراإلسراع من التوطين عبر الشراكاتأجرى برنامج "

منظمة في ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودان،  350ات األنسب من حيث مساهمتها في عملية التوطين. أجرى البحث استشارات مع أكثر من \والوطنيين

التي تم تحديدها والمصادقة عليها وتفعيلها من قبل أعضاء الكونسورتيوم  منها هي منّظمات محليّة ووطنيّة. استخلص البحث سلسلة توصيات 85حوالي ال%

ة \ة محلّي\فاعل 100أكثر من  والشركاء المحليين. تّم الدمج بين الدروس المستخلصة من الفترة التجريبية ونتائج التقييمات الذاتية للقدرات التي تم اجرائها من قبل

ات وغيرهم \ات والوطنيين\ات المحليين\س المستخلصة في توجيه نمو أطر التوطين الوطني والتي ساهم فيها كل من الفاعلينة. ساهم البحث والنتائج والدرو\ووطني

والجهات  جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمرات الّذين يتضمنون المنظمات الدوليّة ووكاالت األمم المتحدة والجهات الممّولة و\ات اإلنسانيين\من الفاعلين

 الحكوميّة ذات الصلة. 

 في كل من ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودان.والبيئة المحيطة اإلنسانية  ةتختلف أطر التوطين الوطنية األربعة بين بعضها البعض على حسب سياق األزم

السلطات الحكوميّة بما األدوار المختلفة التي تؤديها م التباينات في تكمن أهوتعكس السياقات المتنّوعة  لكيفي هذه الورقة بين األطر األربعة يتم ذكر أهم التباينات 

 يتعلّق بعملية التوطين. 

 مؤشراتالعديد منها بالتزامات وأطر و. يتّصل األفعال والمناطقعدد من إعطائها األولويّة ل فياألطر األربعة تتشارك بالرغم من التباينات التي تم ذكرها سابقا، 

أطر التوطين  " على األعمال اإلنسانيّة المبنية على الشراكة فإنّ بالرغم من تركيز ال"اإلسراع من التوطين من خالل الشراكات ذكرها في التقرير. يتمالتي  التوطين

ذات فة الى األهداف واألفعال التي تتشاركها أطر التوطين الوطني األربعة باإلضامجاالت األهم تسّلط هذه الورقة الضوء على الالوطني ذهبت الى ما أبعد من ذلك. 

 األولوية والمؤشرات المحتملة. 

 

 الشراكات .بين المنظمات الدوليّة والمحلية أو الوطنيةحقيقية ومتساوية شراكة 

 القدرات محورها اإلنسان.تصميم وإدارة وتنفيذ برامج استجابة إنسانية فعالة ات على \ات قادرين\ات ووطنيين\ات محليين\فاعلين

 الموارد الماليّة الممّولين الدوليين والوطنيين. ات من قدرة الوصول إلى \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلينزاد 

 التنسيق وجود ونفوذ وقيادة أوسع ضمن آليات التنسيق اإلنساني. ات \ات والوطنيين\ات المحليين\لدى الفاعلين

 

 

 من أجل اجراءات( 1في مجالين: بين أطر التوطين الوطني األربعة في "أطر توطين دولي" الت المشتركة ة من المجامجموعيعرض تقرير "مسارات التوطين" هذا 

في أطر التي تم ذكرها  المقترحة باإلضافة الى المؤشرات والنتائج اإلجراءاتللتوطين.  تمكينيةبيئة  من أجل إجراءات( 2؛ و عمل اإلنساني مبني على الشراكةال

ات. \ات والوطنيين\ات المحليين\والسلطات الحكومية والفاعلينصلة للمنّظمات الدوليّة المعنّية ووكاالت األمم المتحدة والجهات الممولة ذات أهمّية و هي التوطين الدولي

 ّن. \جاه التوطين في بالدهمباتّ جهة إنسانية أساسّي للمضّي قدما  30ة باإلضافة الى \ة ووطني\ة محلي\فاعل 120تعتبره أكثر من \ما يعتبرهتعكس اإلجراءات 

 

من أجل إحراز إطار زمني طموح ولكن واقعي بنفس الوقت الى كيفية تطوير مخطط العمل ضمن النظر  أطر التوطين الدولي مع على مراجعةجهات اإلنسانيّة نحّث ال

 علينا اآلن أن ننفّذ. ه التوطين. إطار التوطين الدولي مسار بسيط وسهل االتّباع باتّجاتقّدم ملحوظ باتّجاه األهداف. يعرض 
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 المقدمة .1

( في WHSات في االستجابة اإلنسانية خالل القمة العالمية للعمل اإلنساني )\ات والوطنيين\ات المحليين\تم تسليط الضوء على الدور األساسي اّلذي لعبه الفعلين

ات من لعب دور قيادي في العمل اإلنساني في ثالث سلل من \ات والوطنيين\ات المحليين\فاعلين. كما تّم تلخيص التغيّرات والتحّوالت الضرورية لتمكين ال2016

(. كسب المسار 2015(، واإلعالن من أجل التغيير )2016(، والعقد الشامل )2016برنامج من أجل اإلنسانية ) :االلتزامات التي تم تصديقها خالل القمة وهي

 . 2016اد محلّيا )أي التوطين( زخم واندفاع دولّي وفي البالد التي تعاني من أزمات إنسانية منذ الّذي يتّجه الستجابة إنسانية تق

عدد من المشاريع  UK AIDبدعم من  –Christian Aid, CAFOD, Oxfam, Tearfund, ActionAid, Care –أجرى تكتّل من المنّظمات الدوليّة 

سلسلة تقارير "الفرص الضائعة" التغيّرات  يلّخصات في برامج االستجابة اإلنسانية. \ات المحليين\الفاعلينلتوثيق تجربة الشراكة مع  2012والدراسات منذ 

 ات. \ات والوطنيين\ات المحليين\بين الجهات الدوليّة والفاعلين ، أو أكثر تساويا،الالزمة للحرص على وجود شراكة متساوية

مؤسسة المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية " بدعم من اإلسراع من التوطين عبر الشراكات"برنامج بعنوان يوم( التكتّل )الكونسورت نفّذبناء على هذا العمل، 

، 4البرنامج، من خالل أبحاث تم إجرائها في كل من ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودان أّسس. 2019حتى و 2017( منذ أواخر ECHO) والحماية المدنية

ات األنسب من حيث مساهمتها في عملية التوطين. تّم نشر وتفعيل \ات والوطنيين\ات المحليين\اعتبرتها الفاعلين\ول الممارسات التشاركية التي اعتبرهاقاعدة أدلّة ح

العمل التشاركي ولذلك ّن خالل مّدة المشروع. كانت بعض التوصيات خارجة عن نطاق \توصيات البحث والمصادقة عليها من قبل أعضاء الكونسورتيوم وشركائهم

  هنالك حاجة الى جهود إضافية من أطراف إنسانية أخرى إلجراء التغييرات الالزمة من أجل تمكين استجابة إنسانية تقاد محليّا.

لدمج بين أدّلة البحث والدروس . تّم االقوة والضعفّن بدعم من البرنامج من أجل تحديد نقاط \ة تقييم ذاتي لقدراتهم\ة ووطني\ة محلي\فاعل 100أكثر من  ت\أجرى

ميانمار ونيبال ونيجيريا المستخلصة من الفترة التجريبية ونتائج التقييمات الذاتية للقدرات ومعلومات من مبادرات أخرى ذات صلة لتوجيه أطر التوطين الوطني في 

%( ومنظمات دوليّة 87ة )\ة ووطني\ة محلّي\فاعل 120ّن أكثر من \نهمضم ،جهة إنسانيّة 150وجنوب السودان. تّم تطوير هذه األطر الوطنية من قبل أكثر من 

ؤسسات والوكاالت ذات صلة ووكاالت األمم المتحدة وجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر وجهات ممّولة وشبكات وجهات حكوميّة ذات صلة. يتم ذكر كّل الم

ة بشكل عام خالل نشاطات \ة ووطني\ة محلّي\فاعل 400. تّم استشارة أكثر من 1الملحق لوطني في والجهات التي ساهمت بشكل مباشر في تطوير أطر التوطين ا

 البرنامج. 

 ات القرار.\إطار دولّي واحد لما في ذلك من سداد بالنسبة للجهات اإلنسانية وصانعي فيتلّخص هذه الورقة أطر التوطين الوطني األربعة 

 الواسعات" و"الجهات الممّولة" خالل هذا التقرير لعكس التنّوع \ات الدوليين\ات" و"الفاعلين\ات والوطنيين\ات المحليين\تّم استخدام مصطلحات مثل "الفاعلين

 ت. مجموعات وشبكاو، من وكاالت والممّولة الجهات اإلنسانية المنفّذة بينالموجود 

 

عيّة، ومنّظمات محليّة ووطنيّة تقوم بالعمل اإلنساني في بلد واحد، وجميع منّظمات مجتم تكتاّلتويشملون أعضاء و ات:\ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين •

 المجتمع المدني والمنّظمات المجتمعية وجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر الوطنية. 

ي في أكثر من بلد باإلضافة الى اللجنة الدولية للصليب وتشمل المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة والشبكات التي تقوم بالعمل اإلنسانالجهات الدولّية:  •

 األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. 

ن ويشملون أيضا التمويل النابع م ،يمّولن األعمال اإلنسانية\اللواتي يمّولون\ويشملون كافة المتبّرعين والمانحين، من أشخاص ووكاالت، الّذينالممّولين:  •

 حكومات عبر األمم المتحدة أو من أشخاص عبر نداءات الطوارئ.  منسواء كانت عبر مؤسسات رسميّة للتنمية أو ، الضرائب يدافع

 

التعافي بعد عام من زلزال أصاب نيبال في 

 ي، مقاطعة دوالخا. جير

© Christian Aid / Claudia Janke 
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 أطر التوطين الوطني . 2

 أطر التوطين الوطنيالهدف من  2.1

القيادة  للتعزيز منوتسليط الضوء على هذه التغييرات  ،المعنيّة يّةاإلنسان األطراف التغيير المطلوب من جميع وتوجيهتحديد  هوأطر التوطين الوطني  الهدف من

ات \المحليين ات\زيز قيادة الفاعلينتع من أجل ،نّ \للمنفّذين اإلنسانيين وممّوليهموتقديمها التوصيات التقاط بهدف يتم تصميم هذه األطر نسانية. اإلستجابة المحلية لال

ات \ات المحليين\أساسية مثل كيفية تطوير وتحديد نطاق الشراكات بين المنّظمات الدولية والفاعلين مواضيعالتوصيات الى  تتطّرقات للعمل اإلنساني. \والوطنيين

 لتعزيز القدرات والتنسيق وقدرة الوصول الى الموارد. التي يجب اتّباعها إلجراءات الى اكما تتطرق  ،ات\والوطنيين

أحد المسارات كعملّية التوطين  وتعد، األزماتالحتياجات األشخاص المتأثرة من الفعّالة على االستجابة  ساسي الى الحرصبشكل أاإلجراءات التي تم تحديدها  تهدف

ات على \، وللموقعيناإلسراع من عمليّة التوطينفي سبيل دور تؤديه  تشارك في المنظومة اإلنسانية أو تتفاعل معهالكل منظّمة ومؤّسسة وسلطة إلجراء ذلك. 

األطراف المعنية لتوجيه  ،وإن كان طموح ،مسار واضحتوفّر أطر التوطين الوطني ّن في هذا اإلطار. \دور مسؤول في اإلبالغ عن تقدمهم Grand Bargainال

 في ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودان. ضمن المنظومة اإلنسانية 

 

 أطر التوطين الوطني قواعد 2.2

المستخلصة باإلضافة الى الدروس  ،بحث "اإلسراع من التوطين خالل الشراكات" منالنتائج التي تم استخالصها توصيات وني بناء على التم إنشاء أطر التوطين الوط

ائها من قبل ت التي تم إجرونتائج التقييمات الذاتية للقدراللتوصيات، الفترة التجريبية  خالل ات\الشريكات المحليين\والشركاء الكونسورتيوموعضوات  أعضاءمن 

 .ات\ات والوطنيين\ات المحليين\والتجارب المتراكمة لدى الفاعلينات، والخبرات \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين

 إطارين دوليّين: الوطني أيضا على أسس أطر التوطين  بناءتم 

 5(DEPP)االستعداد للطوارئ والكوارث تحت برنامج  (GMI)الدولي  اإلرشادالناشئة" الذي أعدّ من قبل مبادرة للتوطين وللمؤشرات األبعاد السبعة "إطار  •

 . Start Networkالذي تقوده 

 . Network for Empowered Aid Response (NEAR)6لقياس أداء التوطين" الذي أعّد من قبل اإلطار " •

في  تطبيق هذه النماذج على المستوى الوطنيساهم  .صّحتهاقيمتها و الىأن تشير أطر التوطين الوطني عمليّة تطوير  فيالنماذج الدوليّة  هذهاستخدام  من شأن

 .أهداف محددة وصلبة وذاتمناسب للسياق  إلى إطار وطني الدولية اتطموحال تحويل

 

 طر التوطين الوطنيأاختالف السياقات بين  2.3

سياقها اإلنساني. هنالك عدد من االختالفات البلد و كل ةحسب خصوصي ، وذلكمن حيث معالمها ومساراتها وسرعة تطبيقها بين بلد وآخر عمليّات التوطين تختلف

 بينها.  بالرغم من وجود عّدة قواسم مشتركة ، وذلكعليها يتم التركيزالدول األربعة التي  في كل منأطر التوطين الوطني  بينالمفصلية 

 

الدور األساسي في أطر التوطين الوطني لدى نيجيريا ونيبال تضفي فبينما  لسلطات الحكومية.ل أدوار مختلفة أطر التوطين الوطني األربعة منحتعلى سبيل المثال، 

بأن ويذكر إطار نيجيريا  ."اإلطار الوطني عمليّة تطبيق تنسيققيادة وفي "فقط يعتمد إطار نيجيريا للتوطين على الحكومة الفدرالية  ،تطوير التوطين إلى الحكومة

مسعى "أّول شرق البالد" هي -"مبادرة المجلس الرئاسي لشمال شرق البالد وإنشاء-في شمال "خطة االستجابة اإلنسانية الرئاسية"ية النيجيرية لصميم الحكومة الفدرالت

حكومة نيبال لمرسوم ل مكمّ ( على أنه 2019ينظر الى إطار نيبال للتوطين )مشابه، (. بشكل 2019)إطار نيجيريا للتوطين؛ أجندة التوطين" تالئم باتّجاه استجابة 

 (. NDMAأجندة التوطين في سياسة وعمل السلطة الوطنية إلدارة الكوارث ) دمجتتوّقع من الحكومة بأن وهنالك  ،والخفض من خطرهاالكوارث  إدارةحول 

 

فرصة لتأدية حكومة ال لدىفي جنوب السودان، التوطين.  في عمليّةالمسؤولية األساسية المجتمع المدني ميانمار وجنوب السودان في  توطينالأطر  تحّملبالمقارنة،  

 أوسعحكومة مساحة اليعتمد تقّدم عمليّة التوطين على خلق ، في ميانمار. إعداد هذا التقرير لم تنخرط بشكل فعّال لحد تاريخولكنّها  في أجندة التوطين دور أكبر

هذه االختالفات أن تأخذ محليّة للعمل اإلنساني القيادة اللتعزيز ي جهود أو إجراءات تهدف على أي. ضمن فضاء مدني وإنسانات \ات والوطنيين\ات المحليين\للفاعلين

   سواء مع أو دون وجود شركاء دوليين. ،االنخراط في العمل اإلنساني منقدرة وسعة منّظمات المجتمع المدني أخذ بالحسبان توأن  ،بعين االعتبار

 

األولوية للتمويل ومن بعدها )بالترتيب(  والذي يعطي لإلجراءات،ترتيب واضح  لدى إطار نيبال للتوطين. ترتيبها لإلجراءاتبكيفية  تختلف أطر التوطين الوطني أيضا

البحث عن بأّن "األخيرة  نصتو، يتردد هذا الترتيب في إطار نيجيريا للتوطينوالوضوح. ة مشاركوالقدرة على التأثير والتنسيق وال القدرات والسياساتثّم الشراكات 

ات \ات المحليين\والتي تتضّمن القطاع الخاص، هي من أهم التحّديات التي تواجه الفاعلين ،على التمويل المباشر من مختلف الجهات الممّولةمصادر التمويل والتفاوض 

 في المجال اإلنساني". ات \والوطنيين

 

والتعّسف االستغالل "منع و "يتضمين النوع االجتماع" موضوعي إدراج( على ضرورة 2019ن )تركيز إطار ميانمار للتوطياألخرى تتضّمن أهم االختالفات 

ضمن آليات  دور أكبر المجتمعات المتأثرة من الكوارث منح علىإطار نيبال للتوطين  زركّ ي . كماضمن إطار التوطينغير قابلة للتفاوض  كمبادئ( PSEAالجنسي" )

 المجتمعات في البرامج اإلنسانية.  هذه وتأثير شاركةم منتعزيز الة واإلنساني االستجابة

 

لنقاط االلتقاء بين أطر التوطين عوضا عن ذلك، يتم التطّرق . سيتم عرضه الحقا في هذه الورقةفي إطار التوطين الدولي الذي محّددة إضافية ال يتم التطّرق الختالفات 

وجد قواسم ببل يشير هذا فقط  ،نواحد للتوطي ابأنّه هنالك مسار واحددولي إطار  فير التوطين الوطنية األربعة نقاط االلتقاء بين أطدمج  ال يعنيالوطنية األربعة. 

 في المجال اإلنساني.  األطراف المعنيةبين جميع مشتركة 
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 لمخاطر األمنية والسالمةإدارة ا

غريب ومفاجئ أن أطر التوطين الوطني لم تتطرق بشكل ملحوظ أو واسع الى  إنه ألمر، شرق نيجيريا وجنوب السودان-ظرا للظروف األمنية في كل من شمالن

و موضوع بغاية األهميّة في عملّية االنتقال الستجابة ، مما يتضّمن قدرة الوصول للمعلومات والتحليل، هإدارة المخاطر األمنية والسالمة. إّن إدارة المخاطر األمنية

 ات في المجال اإلنساني. سوف يتم نشر النتائج والمخرجات\ات الوطنيين\الفاعلينتتعّرض لها \اطر اإلضافية التي يتعّرضخاصة بسبب المخ ،اإنسانية تقاد محليّ 

وّجه هذه النتائج نقاشات محليّة ودوليّة . يفترض بأن ت2020في  بعنوان "الشراكات وإدارة المخاطر األمنية: من وجهة نظر المنظمات المحلية" EISFمن بحث 

 إدارة المخاطر األمنية والسالمة.حول 

 

 

 طر التوطين الوطنيأاالستجابات اإلنسانية المبنية على الشراكة في  2.4

تطّورات أطر التوطين تيسير ب ، الّذي يرّكز على العمل اإلنساني المبني على الشراكة كأحد المسارات للتوطين،"اإلسراع من التوطين عبر الشراكاتيقوم برنامج "

تعتقد الثلث \بينما يعتقد ،يعتقدن أّن الشراكات هي أفضل السبل للتوطين\ات يعتقدون\ستجيبينبأّن ثلثي الماكتشف البحث الّذي تم إجرائه كجزء من البرنامج  .الوطني

ّن \منّظماتهم ات بأنّ \د المستجيبينولكّنه طرح سؤال حول مدى اعتقاات \الى درجة رضا المستجيبينيتطّرق البحث لم د سبيل أو مسار أفضل للتوطين. واآلخر بوج

ّن في شراكات حقيقية. \بأنّهمات \ات الدوليين\% من الفاعلين27وات \ات والوطنيين\ات المحليين\% من الفاعلين24سوا  تعتقد\ولم يعتقد ،حقيقية ةجزء من شراك

حقيقية ّن التشاركي الى شراكات \يؤدي عملهم ات للحرص على أن\المحليينمع الشركاء والشريكات ات \دوليينالات \لفاعلينضرورة عمل اعلى تؤّكد هذه النتائج 

 في جميع البالد.  ساتيةمؤسفي ثقافة وسياسة وممارسة  متجذّرةو ةومتساوي

تضفي جميع أطر التوطين ه، وعلي (.2019)إطار نيبال للتوطين؛ " تقديم المعوناتلتعافي وللسائدة الوسيلة ا" بأّن الشراكات هياألربعة  أطر التوطين الوطني نصت

في  خالل إبرام القعودتوقعات التي على المنظمات المحلية أخذها بعين االعتبار كما تدرج مجموعة من ال ،عملية التوطينالوطنية دور رئيسي للمنظمات الدولية في 

ات \ات المحليين\ويتم عرض الشراكات بين الجهات الدولّية والفاعلين ،الوطني األربعةفي صلب أطر التوطين  األطراف المعنيةيكمن التعاون بين جميع المستقبل. 

 ات في العمل اإلنساني. \المحليين ركمسار جوهري باتّجاه تعزيز دو ات\والوطنيين

 

 ( 2019إطار جنوب السودان للتوطين )أمثلة عن ممارسات تشاركيّة جيّدة: 

الشراكات التي تم ذكرها في إطار جنوب طويلة األمد. تتضّمن مساعدة لعملية التوطين من شراكات وعالقات وتم اعتبارها مالئمة يالتي الممارسات  تنتجغالبا ما 

 National Christian DevelopmentعامDanChurchAid (15  ،)و Church and Developmentالشراكة بين السودان للتوطين ما يلي: 

Organisation (NCDO) وInternational Aid Services (IAS) (10  ،)أعوامHope Agency for Relief and Development 

(HARD) وChristian Aid (6 تهدف كل هذه الشراكات بشكل واضح واس .)تعزيز القيادة المحلية للعمل اإلنساني من خالل التدريبات  الىتراتيجي أعوام

بهدف إدارة جزء من التخطيط  ،وزيادة الثقة سبل رفع التقاريروالمرن توفير التمويل والغير مباشرة  لمصاريففي ارشادات وتنمية السياسات والمساهمة واإل

  (.MEALمعرفة )وإدارة أقسام من المراقبة والتقييم والمحاسبة والللمشاريع 

 

 

توسيع  ،نمية وتطوير أطر التوطين الوطنييشاركن في ت\اللواتي يشاركون\الذين ،األطراف المعنيةوغيرهم من ات \ات والوطنيين\ات المحليين\ت الفاعلين\أراد

مجموعة من اإلجراءات األساسية التي من على هذه الورقة  تحتويإجراءات ومؤشرات التوطين الى خارج إطار االستجابة اإلنسانية المبنية على الشراكة. مجموعة 

 . االستجابة اإلنسانية المبنية على الشراكة ضمنبيئة تمكينية للتوطين شأنها دعم 

 

 طر التوطين الوطنيأاالستجابات اإلنسانية المبنية على الشراكة في  2.5

 Agenda –( WHSالقمة العالمية للعمل اإلنساني )التي تم التوافق عليها خالل ضمن سلل االلتزامات الدولية الثالث  أساسي عنصر تعزيز القدراتب المتعّلقيعد البند 

for Humanity, Grand Bargain, Charter for Change—  تضع أطر التوطين الوطني األربعة مكّون أساسي من أجندة التوطين.  هذا البند يعتبركما

بين القدرة والمقدرة، : التاليةتعريفات الو تاباينتالعلى تتضّمن بعض األطر ّن. \ات والحاجة لتعزيز قدراتهم\ات والوطنيين\ات المحليين\حول قدرة الفاعلينأهمية قسوة 

والتمكين المؤسساتي. تستخدم هذه الورقة مصطلح بناء القدرات المؤسساتية التنمية ، وبين من جهة أخرى والتمكين والمشاركة من جهة بناء القدرات والتنمية وبين

 لإلشارة الى كل ما سبق. 

بأن الشراكات،  عدابأنه هنالك مسار أفضل للتوطين ظنّن \تي ظنوااللوا\والّذين ،من المستجيبين في البحثات \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين غالبيةت \اقترح

 مّما يسّلط الضوء على أهميّتها في العمل اإلنساني سواء اعتمد على الشراكة أم ال.يكون هنالك دعم في بناء القدرات بمعزل عن الشراكات 

في ، في كل من ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودان ة\ة ووطني\ة محلّي\فاعل 100 التي تم اجرائها من قبل أكثر من ،نتائج التقييمات الذاتية للقدراتساهمت 

تقاد من منظمات محليّة صغيرة ومنّظمات وطنية كبيرة، منّظمات : ومن ضمنهاالمنّظمات  لتوّصل إلطار واسع عن أنواعالجهد لأطر التوطين الوطني. تم بذل توجيه 

تم بناء أداة التقييم الذاتي للقدرات بشكل أو المهّمشة مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. \وعات المستضعفة والمجمالنساء، منّظمات ترّكز على 

مع الشركاء نتائجه خالل النقاشات والمفاوضات المستقبلية لمنظمات التي أجرت التقييم بأن تستخدم لبهدف السماح  لتقييم قدرات المنظمات NEARمن أداة أساسي 

القدرات التقنية المتعلّقة بالبرامج تم جمع معلومات أيضا حول . سد الثغراتمنظمات المحليّة والوطنية في ال يدعمن\اقد يدعموّن مّمن \ات وغيرهم\والشريكات والممّولين

 والمحاسبة الخ. ي األمن الغذائوإدارة المخيمات والحماية و (WASHياه والصرف والنظافة الصحية )اإلنسانية مثل الم

التاليّة األولويّة من  مواضيعالتم إعطاء جمعها ودمجها على مستوى دولي. القدرات في كل بلد، كما تّم السائدة من حيث  ضعفالوقوى ال نقاط ص عنتم تطوير ملخّ 

 : ات\ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين دعم تعزيز قدراتأجل 
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في االستجابة اإلنسانية. ات \ات والوطنيين\ات المحليين\لتعزيز قدرات الفاعلين ىدة للمشاريع التي تسععموميّة ولكنّها توفّر نقطة بداية جيّ بنود الدعم هذه  أنّ بالرغم من 

على ضرورة تطوير نماذج تعزيز ولذلك علينا التشديد  ،ص من حيث القدرات واإلمكاناتبشكل كبير وخاالجهات اإلنسانية الفاعلية متنّوعة ولكن علينا االعتراف بأّن 

شاملة لكل الشركاء خّطة واحدة  وجودبدال من  ،ات\ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعليناحتياجات مبنّية على بحيث تكون شراكة لكل خطط ال تخصيصو ،القدرات

 في القسم المقبل. إطار التوطين الدولي  ضمنالنقاط يتم تفصيل هذه . ات\والشريكات المحليين

هذه يتم التعبير عن . المنّظمات الدولية الدعم التقني وسبل تعزيز القدرات وبأن توفّر ،العمل اإلنسانيات \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين يقود\بأن تهنالك توّقع 

دعم في تعزيز القدرات ال يطلبونال ات \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلينعلى أّن طر التوطين الوطني أتدل نتائج بوضوح في أطر التوطين الوطني.  التوقّعات

 نيجيريا للتوطين هذا بشكل جيّد: يلّخص إطار . بشكل ينحصر على التدريبات المتعلقة بمشاريع محددةوال  فحسب على تدريبات قصيرة األمدبشكل ينحصر 

باحتياجات المنظمات بدال من اهتمامها  ايصالها، وتهتم بالمواضيع التي يتوقّع من المنّظمات الدوليّةهي ذات طبيعة قصيرة األمد ات إجراءات بناء القدر"معظم 

 غامضة وتأثيرهاها قيمت ال تزال ،الكثير من الوقت والموارد على مبادرات بناء القدرةبالرغم من أّن المنظمات الدوليّة ووكاالت األمم المتحدة تستثمر و. ةالمحلي

 . (2019إطار نيجيريا للتوطين )" .على المدى البعيد

 

مع التركيز على  ،رابتكارية أكث بأن تكون منهجيات تعزيز القدراتمطالبة هنالك  التقييم الذاتي للقدرات وفي أطر التوطين الوطني،في عمليّة  الذكرتّم كما 

 واالصطحاب. تداب رشاد واالن"التعليم من خالل التجربة" مثل اإل

 

اإلرشادات و التدريبات بأنّ  معظم المنّظمات المحليّة والوطنيّة تعتبر"

قيّمة وبأنّها التي يتم توفيرها خالل العمل من قبل الشركاء الدوليين 

كوادر المنظمات. يسمح هذا النهج  إمكاناتالسبيل األكثر فعالية لبناء 

 " يّةل التجربة العملمن خالهارات بشكل مباشر مبنقل المعرفة وال

المنظّمات  تذكرمنهجيات الدعم من الشركاء الدوليين والممّولين، "من حيث  

شاركن في العمليّة بأّن \اللواتي شاركوا\في ميانمار الّذينالمحليّة والوطنية 

ويلحقها التعلّم من  ،فعاليّةاألكثر هجيات نالممن التدريبات والورشات هي 

 تبادل الزيارات." وؤتمرات خالل المشاركة في الم

 ( 2019إطار ميانمار للتوطين )  ( 2019إطار جنوب السودان للتوطين )

 

مهّم للغاية في إمكانيّة العمل اإلنساني بأن يصبح "محليّا قدر اإلمكان ودوليّا يعتبر و ،وهو أحد المبادئ الخمسة للشراكة ،كان موضوع التكامل ناقصا في جميع األطر

 للتنمية الدولية.  ة". يتم البحث في هذا الموضوع بشكل معّمق أكثر في تقرير جديد أعّد من قبل مؤسسة مجموعة السياسة اإلنسانيّة التابعة لمؤسسة باربليتقدر الحاج

 

ات. قد \ات والوطنيين\ات المحليين\لفاعلينات ات هم األنسب واألكثر قابليّة لبناء قدرا\ات الدوليين\أحد الفرضيات الموجودة في أطر التوطين الوطني هي أّن الفاعلين

ولكن ال يمكن تعميمه على كّل المواضيع المناط اليها أعاله والتي تتجاوز القدرات اإلنسانية  ،يكون هذا صحيحا بالنسبة لبعض المنظمات أو بعض المواضيع التقنية

بأن "يتم تقييم مهارات بناء القدرات لدى " اإلسراع من التوطين عبر الشراكاتات من بحث "لتشمل التطّور المؤسساتي واالستدامة المؤسساتية. أشارت احدى التوصي

ألن أو الكافية المناسبة  ةّن الخبر\يملكن الخبرة والتجربة في العمل اإلنساني لديهم\اللواتي يملكون\الجهات الدوليّة" وعدم االفتراض بأن األشخاص أو المنظمات الذين

هي بغاية األهمية سواء أرادت الجهات الدولّية بأن تبني  ،محّددةباإلضافة الى المخططات للتطّرق للفراغات ال ،مرشدين جيّدين. هذه التقييمات يكونوا مدّربين أو

 استخدام مصطلح "مشاركة القدرات" مالئم جدا هنا.يبدو  مزّودين لبناء القدرات الوطنية.القدرات الداخليّة أو االستثمار ب
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  إطار التوطين الدولي. 3

ويضم أهم اإلجراءات من ن التقرير، يجمع إطار التوطين الدولي بين أطر التوطين الوطني األربعة في ميانمار ونيبال ونيجيريا وجنوب السودا أشرنا سابقا فيكما 

 والوطنية. سياقات اإلنسانية لعدد من المما يبث الثقة في أّنها مالئمة األطر األربعة هذه 

 

 هي: نحو عمل إنساني يقاد محليّا التي تم تحديدها كأهم اإلجراءات أو نقاط العمل في أطر التوطين الوطني األربعة والتي من شأنها أن تساهم المواضيع األساسية 

 

 الشراكات  •

 القدرات •

 الموارد المالية •

 التنسيق  •

والذي من شأنه أيضا  ،نّ \التوطين في بالدهمصاحب مصلحة في الشأن اإلنساني مهم وأساسي من أجل التحّول باتّجاه  150ن تعكس هذه المواضيع ما اعتبره أكثر م

في الواقع، يتم اآلن تطوير مخطط عمل . 2016( في WHSلقمة العالمية للعمل اإلنساني )أن يعّزز من النقاشات الدولية التي شملت النقاط األربعة هذه خالل ا

ات \ات المحليين\المزيد من الدعم وأدوات التمويل للمستجيبينوالتي تنص على وجوب " Grand Bargainضمن العمل  مسارمن ثاني  2017-2019

 لحق المالمالحظات اإلرشادية حول ممارسات الشراكة من أجل التوطين في يمكنك إيجاد نسخة نهائية من . "مسار عمل التوطين"بوالذي يعرف  ،"ات\والوطنيين

ممن  األطراف المعنيةمن قبل شريحة واسعة من المصادقة عليها وتم من الدروس المستخلصة من بحث "اإلسراع في التوطين من خالل الشراكات"  تاستفادوالتي  2

 . 2019يتضمنون المنّظمات التي ساهمت في المؤتمرات الثالث حول التوطين اإلقليمي في 

والتي تظهر في هذا التقرير كدليل نسخها )بهدف تطوير المبادرات الموجودة بدال من ى التوصيات والمؤشرات والنتائج المالئمة عليتضّمن إطار التوطين الدولي 

ّسع ( ويتم التوGBوضمن أقواس )مثل التي تعرض إجراءات مشابهة أو مكّملة لبعضها البعض كدليل علوي االلتزامات أو األطر الموجودة . يتم إظهار ، مثال(علوي

 رموز التالية: راجع في نهاية هذا التقرير. يتم استخدام الفيها في قسم الم

 NEAR NEAR =اإلطار لقياس أداء التوطين من  •

   GMI et al=GMIالناشئة والتوصيات العملية من التوطين في الممارسة: المؤشرات  •

  C4C اإلعالن من أجل التغيير = •

• Grand Bargain  =GB 

 PoPمبادئ الشراكة =  •

، يلّخص الجزء األول من إطار التوطين الدولي على اإلجراءات ذات األولوية والمؤشرات "اإلسراع من التوطين عبر الشراكات"عليها بحث  للمواضيع التي يّركزنظرا 

ات \ا وخاص تلك التي تعمل بالشراكة مع فاعلينالجهات الدوليّة أكثر من غيره يخص هذا القسم المقترحة التي ترتبط باالستجابة اإلنسانية المبنية على الشراكة.

 ات. \ات ووطنيين\محليين

التي من شأنها أن البيئة التمكينية ال تتعّلق بشكل محدد بالشراكات ولكنّها ترتبط بيظهر القسم الثاني من إطار التوطين الدولي اإلجراءات والمؤشرات المقترحة التي 

ما يلي هو إطار ينّسقن العمل اإلنساني. \يمّولن وينّسقون\اللواتي يمّولون\أولئك اّلذينويخض هذا القسم بشكل أساسي د محليّا. استجابة إنسانية تقاتساهم بالسير نحو 

 التوطين الدولي. 

ة محليّا \نازح 6500تعاني حوالي \يعاني

ا )نيجيريا( للنازحين في أحد مخيّمات ديكو

( من ظروف معيشية قاسية في IDPsمحليّا )

ّن من \شمال شرق نيجيريا بعد نزوحهم

 ّن بسبب الصراع والعنف القائم.\منازلهم

© Christian Aid / Tom Pilston 



 9     مسارات لتوطين العمل اإلنساني: إطار نحو استجابة إنسانية تقاد محليّا من خالل العمل اإلنساني المبني على الشراكة

 

 

I.  المبنية على الشراكة االستجابة اإلنسانية 

 الشراكات 

  (C4C)ات صادقة ومتساوية \الوطنيينات أو \ات والمحليين\ات الدوليين\فاعلينبأن تكون الشراكات بين الالهدف: 

 اإلجراءات ذات األولوية  المؤشرات والنتائج 

 اتفاقيات الشراكة 

ات \ات المحليين\عدد االتّفاقات التشاركية المتساوية بين الجهات الدولية والفاعلين

وتتضمن على مؤشرات لدى الطرفين الّتي تحّدد األدوار والمسؤوليات ات \والوطنيين

 ة حول جودة العالقةأساسي

 

تقييم ومراقبة متبادلتين شراكة أو مذّكرات التفاهم على بند حول بأن تتضمن اتّفاقات ال

عن شراكة حقيقية كمؤشر على فترات منتظمة وبأن يتم إجراء ذلك عن جودة العالقة 
GMI 

 

الجهات  المالّية بينوالعمليات تتمتع بالشفافية بما يخص الميزانيات عدد الشراكات التي 

 ات\ات والوطنيين\ات المحليين\الدولية والفاعلين

 

نتائج بّن \قبولهميعلّن عن \علنوناللواتي ي\ات الّذين\عدد الشركاء والشريكات المحليين

 وبنود المفاوضات مع الجهات الدوليّة

 

مبنيّة على مبادئ ات \ات والوطنيين\ات المحليين\أن تكون العالقات مع الفاعلين

المقاربة مسؤولية والتكاملية و( والتي تتضمن المساواة والشفافية والPoPالشراكة )

  NEARالنتائج المرّكزة على 

 

 NEARوالمخاوف  الشكاوىرفع لعدد الشراكات التي تحتوي على آليات محّددة 

 

نظم واآلليّات التي تعكس راكات االستراتيجية طويلة األمد التي تلتزم ببناء العدد الش

 NEARحات المنّظمات المحليّة والوطنّية أهداف وطمو

اتّفاقات تشاركية طويلة األمد مع تطّور الجهات الدوليّة أن  .1
لعالقات ضمن ا ات\ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلين

باالستشارة مع  ،لتمويلية وغير التمويليةاالستراتيجية ا
على أن تحّدد هذه ات \الشركاء والشريكات المحليين

قابل و حبشكل واضبنود وشروط الشراكة االتّفاقات 
 االتّفاقات الفرعية بإدراجللتفاوض، باإلضافة الى السماح 

   المتعلّقة بالمشاريعقصيرة األمد و

اللواتي \الّذينات( \ات ودوليين\ات ووطنيين\ات )محليين\ات اإلنسانيين\عدد الفاعلين

مذكرة "الممارسات ألقل من ّن لخمسة نقاط على ا\في تبّنيهموات فعلّية طن خ\أخذوا

ّن اإلنسانية مع الشركاء \التشاركية من أجل التوطين" اإلرشادية في برامجهم

 والشريكات

 

اللواتي \ات( الّذين\ات ودوليين\ات ووطنيين\ات )محليين\ات اإلنسانيين\عدد الفاعلين

ادية مذكرة "الممارسات التشاركية من أجل التوطين" اإلرشن خطط عمل لدمج \طّوروا

 ّن اإلنسانية مع الشركاء \في برامجهم

ات \ات والوطنيين\ات المحليين\تدرج الفاعلين\أن يدرج .2
من مذكرة "الممارسات التشاركية نقاط من ات \والدوليين

( في جميع األعمال 2الملحق ) أجل التوطين" اإلرشادية

 اإلنسانية القائمة على الشراكة

ات فيها خالل \ات والوطنيين\الشريكات المحليّين\عدد األمرار التي يتم ذكر الشركاء
 التواصل مع الجهات الممّولة والداعمين وخالل نشاطات جمع التمويل

 

ات في اإلعالم \ات والوطنيين\ات المحليين\ترويج الدور اإلنساني لدى الفاعلين
 ( NEAR)الدولي والمحلّي 

 ّن المحليين\تعترف الجهات الدوليّة بدور شركائهمبأن  .3
ات والجهات \ّن مع اإلعالم والداعمين\خالل تواصلهم

  (C4C)الممّولة 
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 البرامج

ات \ات )دوليين\عدد مقترحات البرامج التي تحّدد مساهمة وقدرة كل من الفاعلين

 ات( في العمل اإلنساني \ات ووطنيين\ومحليين

 

بين جميع  ، والمدعومة بمذكرة تفاهم أو اتّفاق موقّععدد مشاريع االتّحادات

ات(، التي تشير \ات والوطنيين\ات المحليين\العضوات )مّما يتضّمن الفاعلين\األعضاء

 بوضوح الى دور ومسؤولية كل طرف 

 

عدد المقترحات والميزانيات التي يتم تصميمها بشكل تشاركي وتنفيذها ومراقبتها 

  NEARأثّرة الوطنية والمجموعات المت\وتقييمها بالشراكة مع المنّظمات المحلية

 

ات \ات والوطنيين\ات المحليين\عدد عمليّات تطوير المقرحات التي تشرك الفاعلين

 ات والمجموعات المتأثّرة بشكل فعّال \والدوليين

 

 الوطنيّة بسبل التعاون \نسبة قبول ورضى المنّظمات المحليّة

ات \ات الدوليّين\الفاعلين تتعاون\يتعاونبأن  .4
ات بين بعضهم البعض بشكل \ينات أو الوطني\والمحليين

مشترك خالل دورة البرامج )مما يتضّمن التصميم 
المراقبة والتخطيط وتطوير المقترحات باإلضافة الى 

( ومع األشخاص والتقييم والمحاسبة والمعرفة
ات باألزمة بما يخص اتّخاذ القرارات، مع تأدية \المتأثّرين

  (PoP) تكامليةأدوار ومسؤوليات 

 ( HRالبشريّة )الموارد 

عدد الجهات الدوليّة التي أخذت خطوات للخفض من الفروق في األجر والحوافز بينها 

 ات \ات والوطنيين\ات المحليين\وبين الفاعلين

 

اللواتي \بينها وبين الكوادر الّذينعدد الجهات الدوليّة التي تحترم العقود الراهنة 

 كّن في منّظمات محليّة أو وطنيّة \كانوا

 

بأن يكون لدى المنّظمات الدوليّة ووكاالت األمم المتحدة قواعد توظيف أخالقية وأن 

 NEARيلتزموا بها 

في التوظيف  بممارسات أخالقيّةبأن تلتزم الجهات الدوليّة  .5
والذي من شأنه أن يأخذ الظروف المحليّة بعين االعتبار 

والحوافز من الظروف المحليّة  األجروأن يحاول تقريب 
(C4C)   

 

  القدرات 

الة ومتمحورة حول األشخاص المتأثرين تصميم وإدارة وتوفير برامج استجابة إنسانية فعّ  منات \وطنيينالات و\محليينالات \فاعلينال تتمّكن\تمّكنبأن يالهدف: 
(NEAR).  

 اإلجراءات  المؤشرات والنتائج 

ات كل األطراف سلّط الضوء على فجوات ومساهمعدد خطط تعزيز القدرات التي ت

 المتشاركة مع أخذ مبدأ التكامل بعين االعتبار 

 

تعزيز القدرات على أساس تقييم قدرات ل هاخططصّممت عدد الجهات الدوليّة التي 

 مؤسسات أو منّظمات أخرى 

 

  GMIبأن تكون جهود تعزيز القدرات هادفة ومبنيّة على االحتياجات بدال من العرض 

 

 GMIفي الشراكة هو مشاركة القدرات  بأن يكون الهدف الضمني

 

بأن يتم تنسيق الدعم الذي توفّره المنظّمات الدوليّة ووكاالت األمم المتحدة من حيث 

 NEARالتطوير المؤسساتي وبأن تكون نتائج هذا الدعم تراكميّة 

 

بأن يتم استخدام تقييم القدرات بشكل منتظم وبأن يكون هنالك براهين تدل على وجود 

 NEARلمالئمة مناهج تقييم القدرات بين بعضها البعض في جميع القطاعات جهود 

ات \ات والمحليين\ات الدوليين\تقيّم الفاعلين\بأن يقيّم .6
 احتياجات تعزيز القدرات لبعضهم البعضات \والوطنيين

تم اجراؤها ين نتائج التقييمات المماثلة التي \وبأن يتقبّلوا
دما تكون عمليّة من قبل منّظمات ومؤسسات أخرى عن

 )بالتوافق بين المنظمات والمؤسسات المعنيّة(
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عدد ميزانيات المشاريع اإلنسانيّة الممّولة التي تخّصص جزء من الميزانية لتعزيز 

 ات\ات والوطنيين\ات المحليين\القدرات وتطوير المؤسسات للفاعلين

 

 NEARبأن تشمل عقود الشراكة على بند متعلّق بتطوير المؤسسات 

 

أو الموارد التي توفّرها الجهات الدولية \عدد النشاطات المتعلقة بتعزيز المؤسسات و

 ات  \ات والوطنيين\ات المحليين\بهدف دعم القدرة االحتياطية لدى الفاعلين

 

عدد الجهات الدوليّة التي اتّخذت خطوات محددة لتغيير أطر تفكير ومهارات الكوادر 

ّن المهارات المناسبة \يّة للحرص على أن يكون لديهماالحتياطية لدى الجهات الدول

والسلوك الصحيح للعمل بالتعاون مع الشركاء والشريكات في المراحل األولى من 

  b5 االستجابة

 

 عدد اآلليات الموجودة لمراجعة التطّورات ونتائج برامج تعزيز القدرات بشكل منتظم 

قدرات العزيز برامج تبأن تطّور وتوفّر الجهات اإلنسانيّة  .7
كجزء من الميزانيّات  شاملبشكل مؤسسات الوتطوير 

اإلجمالية للشراكة والبرامج، شرط أن تأخذ هذه البرامج 
ات بعين \ات والوطنيين\ات المحليين\أولويّات الفاعلين

االعتبار وأن تحتوي على خطط طويلة األمد لتطوير 
  (GB & C4C)المؤسسات وعلى آلية شفافة لقياس النتائج 

نسبة خطط العمل لتعزيز القدرات التي تحتوي على مناهج متعددة )مثل التدريب 

تبال الوظائف واإلعارة الوظيفية واإلرشاد خالل العمل والمواقع المشتركة للعمل و

وقدرة الوصول الى وسائل المعرفة االلكترونية باإلضافة الى الورشات( وترّكز على 

 التعلّم من خالل الفعل

 

بنى المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة مقاربات مبتكرة )مثل تضمين بأن تت

ّن للمنّظمات المحلّية والوطنّية خالل \الكوادر وتظليل الشغل واإلرشاد( في دعمهم

 NEARاالستجابة اإلنسانية نسبة الستبدال القدرات 

كجزء  مناهج تعزيز القدرات األكثر تأثيرابأن يتم تحديد  .8
خطة عمل تعزيز القدرات مع وضع جهود في من عمليّة 

 سبيل مقاربة التعلّم من خالل التجربة 

 

 

 Tearfund أمثلة عن الممارسات التشاركية الجيّدة:

إلى أداة ( SHAPEالتقييم اإلنساني االستراتيجي وتعزيز المشاركة" )" إطار حّولتوأساسا لعملها " تحويل القوة"نجاح مشروع  من Tearfund أخذت

لدى الشركاء والشريكات  وتدعم األداة خطط تعزيز القدرات ،لمدة عامين DMCAسوف يتم استخدام أداة ال(. DMCAإدارة الكوارث" )تقييم القدرة على "

 تدعم الشركاء والشريكات المحلية من خالل البرامج. \يدعما أن \التي من شأنه\الذي ة\مرافقتخصيص وتوفير المنح المحلية من خالل 

 

 

 Street Child أمثلة عن الممارسات التشاركية الجيّدة:

هذا درجة من التمويل األساسي يوفّر . غير مقيّدكتمويل وطنية ّن ال\مع شركائهم ات% من الميزاني5بتخصيص في نيجيريا  Street Childبدأت منّظمة 

دفع لكوادر داعمة أو االستثمار في تطوير الة ثغرات البرامج أو ي يرونه مناسبا )مثل تغطيالذي يمكن استخدامه بالشكل الذللشركاء والشريكات 

 ّن(. \مؤسساتهم

 

 

 Oxfam’s Global Humanitarian Team أمثلة عن الممارسات التشاركية الجيّدة:

نها أن تدعم العمل اإلنساني والتي من شأ ،دورة التمويلشراكات فعّالة ومتساوية خارج المشاريع وإرشادات ومؤشرات جديدة للحرص على  Oxfamتتبنى 

والتأهيلية والمستدامة على مختلف الصعد التجهيزية الجودة اإلنسانية،  إطارمن المبدئية أمر أساسي، كجزء ة التشاركية رإدارة الدوتعتبر الذي يقاد محليا. 

 . والمرونة
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II. بيئة تمكينية للتوطين 

 الموارد الماليّة 

 للتمويل من قبل المنّظمات الدولية والوطنية ات قدرة اكبر على الوصول \ات والوطنيين\ات المحليين\بأن يكون لدى الفاعلينالهدف: 

 

 اإلجراءات  المؤشرات والنتائج 

في كل ات \ات والوطنيين\ات المحليين\ة المتاحة للفاعلينعدد وأنواع آليات التمويل اإلنساني

 NEAR بلد

 NEARتدعم التوطين ليات تمويل ابتكارية وجود واستخدام آ

ات \ات المحليين\للفاعلينيحّول الزيادة من نسبة التمويل اإلنساني اإلجمالي الذي 

 NEARمن عام لعام ات \والوطنيين

 ات\ات والوطنيين\ات المحليين\للفاعلينالتي يتم تحويلها بشكل مباشر  CBPFsنسبة ال

ات \ات المحليين\للفاعلينمتاحة كل مشترك بحيث تكون موال الجماعية بشبأن يتم إدارة األ

 GMIوسيلة أساسية للتمويل ، والذي هو ات\والوطنيين

 تسهيل التمويل للشركاء والشريكات المحلية ل غيّرت من سياساتهاعدد الجهات الممّولة التي 

ات \لفاعلينلميزانيات المشاريع اإلنسانية الممّولة التي تحتوي على تمويل غير مقيّد نسبة 

  ات\ات والوطنيين\المحليين

الميزانيات اإلنسانية الممّولة التي تخّصص جزء منها للتكاليف الغير مباشرة ولتطوير نسبة 

 المؤسسة 

ات \للفاعلينتتضّمن شراء ممتلكات فعلّية نسبة ميزانيات المشاريع اإلنسانية الممّولة التي 

 ات\ات والوطنيين\المحليين

زء من التكاليف الغير مباشرة لإلدارة وللتطوير المؤسساتي في المستقبل تخصيص جأن يتم 
GMI   

متاح  التمويل المباشربأن تجعل الجهات الممّولة  .1
ات \ات المحليين\ومتوفّر بشكل أكبر للفاعلين

 من خالل ومن أجل:  (GB & NEAR)ات \والوطنيين
مخّصص لكل بلد تمويل الجماعي الال -

(CBPFs) (GB) 
 الجماعي اإلنساني  التمويل -
والّذي يتضّمن على نسبة  التمويل لعّدة سنوات -

  (NEAR)مخصصة للتطوير المؤسساتي 
الضرورية لتنفيذ المشاريع  ممتلكات الفعليةال -

 واستدامة المؤسسات 

 مطابقتها أو \متثال لدى الجهات الممولة التي تم تبسيطها ومتطلّبات االعدد 

 

لدى مد في قراراتها التمويلّية على تقييم نظم العناية الواجبة ة التي تعتعدد الجهات الممّولة الدوليّ 

 غير جهات ممّولة 

 

  GMIوتقييمات العناية الواجبة الغير ضرورية درجة تجّنب الرسميات البحتة 

والعناية متطلبات االمتثال تنّسق الجهات الممّولة بأن  .2
ة ، وأن يوفّروا قدروأن يطابقوا ما بينها الواجبة

عمليّة الى التمويل اإلنساني الموجود وصول سريعة و
  (GB)من خالل تبسيط اإلجراءات 
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 التنسيق

 وجود وتأثير وقيادة أوسع في آليات تنسيق العمل اإلنسانيات \ات والوطنيين\ات المحليين\بأن يكون لدى الفاعلينالهدف: 

 

 اإلجراءات  المؤشرات والنتائج 

آليات ات ممثّلين في \ات والوطنيين\ات المحليين\تكون الفاعلين\يكونبأن 

  (GMI)فرق العمل المحليّة والوطنيّة التنسيق و

 

عضوات في \ات أعضاء\ات والوطنيين\ات المحليين\تكون الفاعلين\يكونبأن 

ذات صلة أخرى  وطنيّة منابر إنسانية( أو في HCTالفرق اإلنسانية الوطنية )
NEAR (GPC)  

 

ومسؤولية لدى التجّمعات الفاعلة خطط انتقالية لنقل القيادة اإلنسانية ن يكون بأ

 NEARالوطنية والمحلية الى السلطات التنسيق اإلنساني 

 

ات أو \ات والوطنيين\ات المحليين\من الفاعليننسبة التجّمعات التي تقاد 

 ّن \بالشراكة معهم

بدور  انيتعترف جميع األطراف المعنيّة بالشأن اإلنسبأن  .3
 ءوأن يسلّطوا الضو ،ات\ات المحليين\ات اإلنسانيين\الفاعلين

بشكل من خالل إجراء استجابات إنسانية  على هذا الدور
المشاركة الفعّالة يعّززوا من تعاوني ومشترك، وبأن 

آليات  ضمنات \الشركاء والشريكات المحليينو ات\للفاعلين
 االستجابة 

حة ضمن المنظومة بأن يحرص جميع أصحاب المصل .4
مثل  –آليات تنسيق العمل اإلنساني  بأن تكوناإلنسانية 

والفرق ( SAGالتكتاّلت ومجموعات االستشارة االستراتيجية )

شراكها ة من حيث إعلتمثيليّة وفا –( HCTاإلنسانية الوطنية )

وجود شرط مع  ،ات\ات والوطنيين\ات المحليين\للفاعلين
  ( GB)ليّة لجعل القيادة محخطط عمليّة 

الحكومة قيادة وإدارة وتنسيق بأن تدعم الجهات الدوليّة  .GMI  5تقاد عمليّات التنسيق بالشراكة مع الحكومة بأن 
 ، في سبيل عمليّة التوطينلالستجابة اإلنسانية الوطنيّة

 

 

بعض اإلجراءات ضمن أطر التوطين  تلّمح(. HPC)ة نسانيدورة البرامج اإلالتوطين في يجب دمج نسيق اإلنساني، لتطبيق مبادئ التوطين في عمليّات الت

ل الخطوات من ذلك بأن تتمحور أوّ  مقترحة بدال( HPCة )اإلنسانيالى دورة البرامج  ها تشير أي منولكن ال ،الوطني األربعة الى هذا الموضوع

 ات في الدورة. \ات والوطنيين\يينات المحل\لدى الفاعلينحول الزيادة من درجة المعرفة والوعي والمشاركة اإلجرائية 

 

 

 Global Protection Cluster دمج مبادئ التوطين في آليات التنسيق:حول أمثلة 

ستجابة وآليات التنسيق، استراتيجيات اال تمتثلللحرص على أن ( AoRs)مناطق مسؤوليته األربعة و Global Protection Cluster (GPC)يسعى تجّمع 

لمنّسقي التجّمعات  GPCعلى موقع  وراق التوجيهيّة واألدواتاألالعديد من هنالك  "محليّا قدر اإلمكان ودوليّا قدر الحاجة".لمبدأ ، بما يتعّلق بالحماية

والتي تم  ،مكّونة من صفحة واحدة حول كيفية دمج التوطين بدورة البرامج اإلنسانيةتوجيهّية ورقة وتتضّمن هذه األوراق على الشريكات الوطنيّة \والشركاء

تم إجرائها في كل من نيجيريا والصومال تحتوي على دروس مستخلصة من مبادرة حديثة . هنالك أيضا ورقة 3ضمن المرفق رقم إدراجها في هذا البحث 

 . وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبيا وميانمار وباكستان
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 الخالصة. 4

 ات بالعمل نحو التوطين؟ \ملتزمينللماذا يعني هذا بالنسبة 

ات \ات والوطنيين\ات المحليين\قيادة الفاعلين"اإلسراع من التوطين عبر الشراكات" بشكل أساسي الى اإلسراع من عمليّة التوطين عبر تعزيز  بحثهدف 

قدرتها على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية  من حيثالشراكات نظر البحث الى درجة مصداقية وفاعليّة مع التركيز على الشراكات. لالستجابة اإلنسانية 

تشاركية الالزمة الممارسات واإلجراءات العبر تحديد على هذا طّورت أطر التوطين الوطني األربعة في الوصول الى استجابة إنسانية تقاد محليّا. ومساهمتها 

ات لتوفير بيئة \ات اإلنسانيين\بقيّة الفاعلينة الى تحديد اإلجراءات المطلوبة من في العمل اإلنساني المبني على الشراكة باإلضافمن أجل اإلسراع من التوطين 

 تمكينيّة للتوطين. 

 الجهات الدوليّة والممّولة اتّباعها من قبلوالتي يجب ات \ات والوطنيين\ات المحليين\الفاعلينيحّدد إطار التوطين الدولي مجموعة واضحة من توقّعات فيما 

 ،الشأن اإلنسانيطرف معني ب 150تّم تحديدها من قبل أكثر من  ،. تحتوي هذه المجموعة على إجراءات ذات أولويّةأو تمّولها\ستجابة اإلنسانية والتي تشارك باال

بإحداث تغيير حقيقي ن \التزمواللواتي ا\ات اّلذين\ات اإلنسانيين\لجميع الفاعلينتشّكل المجموعة هذه قاعدة توجيهية مختلفة جغرافيّا وسياسيّا وإنسانيّا. أربع سياقات في 

 من خالل وخارج الشراكات.  الستجابة إنسانية تقاد محليّامن أجل السماح ّن \في سبل عملهم

لتوطين عبر الشراكات" ات لبحث "اإلسراع من ا\اعتبر المستجيبونشكله في بلد معيّن. ية العمل اإلنساني وماهيّة القّوة والنفوذ لتحديد كيفات \نات الدوليي\لدى الفاعلين

 ،ات\ات والوطنيين\ات المحليين\بدأ الفاعلين، ويليها المنّظمات الدولّية. القرارات التمويليّة لدى الدول والجهات الممّولةبأّن وكاالت األمم المتحدة هي األكثر تأثيرا في 

وبلورة تغيير موازين وديناميات القّوة بهذه النقاشات، ل أطر التوطين الوطني األربعة، بتقاد محليّا خال عادلة منظومة إنسانيةحول ّن \ّن عن توقّعاتهم\خالل تعبيرهم

جميع أصحاب المصلحة في ن يحلّل أل يشّكل إطار التوطين الدولي تحديّا وفرصةواضحة وصلبة وقابلة للقياس في سبيل اإلسراع من عملية التوطين. إجراءات 

وأن يثبتوا  ،على األمد البعيدات \تعزيز قدرات واستدامة مؤسسات الشركاء والشريكات المحليينأكثر في  نيستثمرووأن  ،نّ \طريقة عملهمالمنظومة اإلنسانية 

 . ّن بالتغيير التحويلي\التزامهم

ومتمحور حول األشخاص.  العمل إنساني فعّ  في سبيل صالحمسار ات مسؤولية أيضا في الحرص على أن يكون التوطين \ات والوطنيين\ات المحليين\لدى الفاعلين

أطر  تنصحول قدرة الوصول الى التمويل اإلنساني. غالبا ما يترّكز الحديث حول التوطين على المستوى الوطني ولكّن  ،هنالك تزايد بالوعي واالمتثال لهذا الهدف

 وطين جنوب السودان وميانمار على التالي: ت

 

التدابير  اتخاذعلى  ات\ات والوطنيين\ات المحليين\يشّجع الفاعلين"

  ّن الداخلية" \ّن ونظمهم\قدراتهم الالزمة في سبيل بناء

ّن ومن \الزيادة من قدراتهمات \ات والوطنيين\ات المحليين\على الفاعلين" 

وتنفيذ برامج ّن من إدارة التمويل اإلضافي \لتمكينهمّن \األنظمة الداعمة لهم

 فعّال"  بشكلاإلنسانية االستجابة 

 ( 2019إطار ميانمار للتوطين )  ( 2019نوب السودان للتوطين )إطار ج

 

، مالئمة ومناسبة للمنّظمات الدولّية ووكاالت األمم المتحدة تم تسليط الضوء عليها في إطار التوطين الدوليوالتي  ،اإلجراءات والمؤشرات والنتائج المقترحة تعتبر

يرجى من يلّخص إطار التوطين الدولي هذا مجموعة من اإلجراءات ذات األولوية. ات. \ات والوطنيين\ات المحليين\والجهات الممّولة والسلطات الحكومية والفاعلين

تتطلّب . اتتقّدمال هذه تحقيقزمني ل جدولمن أجل تحديد  أثرهاعلى عمل طموحة وواقعية  طخطتطوير و ،الشأن اإلنساني مراجعة هذه اإلجراءاتب األطراف المعنية

إذا أردنا تحقيق هذه االلتزامات، ومن اآلن خطوات فعليّة من جميع ذوي الشأن  ،2016خالل القّمة العالمية للعمل اإلنساني في  هاالتي تم تحديد ،لتزاماتمجموعة اال

. اتّباعها نحو التوطين مسارات سهليحتوي إطار التوطين الدولي على هذه االلتزامات. ل نّ \امتثالهمات حسب \الدوليينات \فصاعدا يجب الحكم على جميع الفاعلين

 علينا اآلن أن نتّجه نحو الفعل. 
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 تكميليّة في إطار التوطين الدولي: أهداف وإجراءات ومؤشرات ونتائج 

  الصفحة

 (C4C)اإلعالن من أجل التغيير 

 اإلعالن من أجل التغيير: الشراكة؛ إعادة التأكيد على مبادئ الشراكة. 9

 ات في اإلعالم وعالنيّة.\ات المحليين\ير: الترويج؛ التعزيز من دور الفاعليناإلعالن من أجل التغي 9

 ثار السلبية.ااإلعالن من أجل التغيير: التوظيف؛ التطّرق لألثر السلبي الناتج عن توظيف كوادر المنّظمات الوطنية خالل الطوارئ، ومنع حدوث هذه اآل 10

 دعم مؤسساتي صلب وبناء القدرات. اإلعالن من أجل التغيير: الدعم؛ توفير 10

Grand Bargain )GB( 

: الزيادة من ودعم استثمارات لعدة سنوات في القدرات المؤسساتية للشركاء والشريكات المحلية 1، االلتزام Grand Bargainثاني مسار عمل من  10

ت الهشة حيث يوجد مجتمعات عرضة للصراع المسلّح والكوارث وتأثير والوطنية مما يتضّمن إمكانات التجهيز واالستجابة والتنسيق، خاص في السياقا

 التغييرات المناخية. علينا أن نحقق هذا من خالل التعاون مع شركاء وشريكات تنموية وإدراج بند تعزيز القدرات في عقود الشراكة. 

ات \ات المحليين\% على األقل من التمويل اإلنساني للفاعلين25: تحقيق الهدف الدولي بتحويل 4، االلتزام Grand Bargainثاني مسار عمل من  12

 ات بشكل مباشر للتحسين من النتائج الممكنة للمجتمعات المتأثرة والخفض من التكاليف المعامالت والحواالت. \والوطنيين

ن شأنه أن يحّسن ويزيد من المساعدات التي يمكن : استخدام أدوات التمويل بشكل أفضل، الذي م6، االلتزام Grand Bargainثاني مسار عمل من  12

( وصندوق الطوارئ لإلغاثة في CBPFالتابعة لألمم المتحدة ) مشتركةالقطرية الصناديق ات، مثل ال\ات والوطنيين\ات المحليين\ايصالها للفاعلين

 مات الغير حكومية. ( وغيرها من الصناديق المشتركة التي تدار من المنظّ DREF) IFRCحالة الكوارث التابع ل

أو التخفيف من العراقيل التي تمنع المنّظمات والممّولين من التشارك مع \: العمل باتّجاه إزالة و2، االلتزام Grand Bargainثاني مسار عمل من  12

 ات للتخفيف من العبء اإلداري، وفهم هذه العوائق بشكل أفضل. \ات والوطنيين\ات المحليين\المستجيبين

ات \ات والوطنيين\ات المحليين\: دعم وتكملة آليات التنسيق الدولية الموجودة وتضمين المستجيبين3، االلتزام Grand Bargainاني مسار عمل من ث 13

 في آليات التنسيق الدولية مع الحفاظ على المبادئ اإلنسانية. 

  (NEAR) اإلطار لقياس أداء التوطين

ات من االستجابة بشكل فعّال لألزمات اإلنسانية، وأن يحصلوا على الدعم الهادف \ات والوطنيين\ات المحليين\ّكن الفاعلينالقدرة. مؤشر األثر: بأن يتم 10

 والمناسب من المنّظمات الدولّية ووكاالت األمم المتحدة. 

 Grand Bargainات على قواعد التزامات \طنيينات والو\ات المحليين\التمويل. مؤشر األداء األساسي: زيادة حجم التمويل اإلنساني للفاعلين 12

 واإلعالن من أجل التغيير. 

ا الشيء ذاته التمويل. مؤشر األداء األساسي: يجب على الجهات الممّولة أن يقّدموا تمويل لعّدة سنوات وأن يحفّزوا الحاصلين على تمويلهم بأن يفعلو 12

 ّن والحرص على برامج أفضل وقدرة مؤسساتية أكبر من حيث التجهيز واالستقرار والجودة. \ادرهمات من االحتفاظ بكو\ات المحليين\لتمكين الفاعلين

 (PoP) مبادئ الشراكة

ا البعض. على التكامل: يشّكل التنّوع ضمن المجتمع اإلنساني قيمة بحد ذاته بحال تمكنا من االستفادة من الميّزات النسبية وأتممنا من مساهمات بعضن 9

 ات اإلنسانية أن تهدف لجعل هذا التنّوع جزء أساسي من االستجابة للطوارئ. يجب تخطي عوائق اللغة والثقافة. المنّظم

  (GPC)تجّمع الحماية الدولية 

(. موجود على: HPCانظر أيضا الى ورقة تجّمع الحماية الدولية: إرشاد حول كيفية إدراج التوطين في دورة البرامج اإلنسانية ) 13

http://bit.ly/2VwBEAe  3وفي الملحق 

 

http://bit.ly/2VwBEAe
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قالملح 1: الئحة المنظمات والمؤسسات التي ساهمت بإعداد هذه الورقة  

Myanmar 

1 ActionAid 14 Local Resources Center (LRC) 

2 Aryone Oo 15 Mon Taxi Youth Group 

3 Better Life 16 Myanmar Baptist Churches Union (MBCU) 

4 CAFOD 17 Myanmar Baptist Convention (MBC) 

5 Christian Aid 18 Myitta Resources Foundation (MRF) 

6 Church of Province Myanmar (CPM) 19 Oxfam 

7 Community Empowerment & Resilience 

Association (CERA) 

20 Pathein-Myaung Mya Association (PMA) 

8 Community Health and Development (CHAD) 21 Primary Colour Association 

9 Green Life Alliance for Development (GLAD) 22 Rakhine Women Network 

10 Karen Baptist Church (KBC) 23 Strength of Survival (SOS) 

11 Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) 24 Tawin Thazin Women Group 

12 Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) 

Pathein 

25 Tearfund 

13 Local Development Network  

Nepal 

1 ActionAid Nepal  19  Janahit Gramin Sewa Samittee (JGSS)  

2 Association for Rural Social Welfare 

(ARSOW – Nepal) 

20 National Disaster Management Network 

of Nepal (DiMaNN)  

3 Bageshwori Asal Shasan (BAS) Club 21 National Network of Community Disaster 

Management Committees (NCDMC), Nepal  

4 Bagmati Welfare Society 22 National Society for Earthquake Technology 

(NSET) - Nepal 

5 CARE Nepal  23 NELUMBO Nepal  

6 Caritas Nepal  24 NGO Federation of Nepal (NFN) 

7 Center for Community Development, Nepal 

(CCDN) 

25 Oxfam Nepal  

8 Center for Disaster Management Studies 

(CDMS), Women Humanitarian Platform  

26 Protection Nepal (PN) 

9 Centre for Development and Disaster 

Management (CDM-Nepal) 

27 Rural Development Centre (RDC) Nepal 

10 Community Development & Advocacy Forum 

Nepal (CDAFN) 

28 Shree Swanra Integrated Community 

Development Center (SSICDC)  

11 Community Development Center (CDC-Nepal) 29 Social Development & Research Centre 

(SDRC) 

12 Development Project Service Center 

(DEPROSC) Nepal 

30 Sustainable Enterprise & Environment 

Development Society (SEEDS) 

13 Disaster Preparedness Network- Nepal (DPNet-

Nepal) 

31 Tearfund Nepal  

14 Education Training & Service for Community-

Nepal (ETSC-Nepal) 

32 The Group of Helping Hands (SAHAS) – Nepal 
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15 Forum for Community Upliftment System Nepal 

(FOCUS-Nepal) 

33 United Nations Children's Fund (UNICEF) 

16 Federation of Nepalese Chambers of 

Commerce and Industry (FNCCI) 

34 UN Resident Coordinator Office (UNRCO) 

17 Feminist Dalit Organization (FEDO) 35 Volunteer Corps Nepal 

18 Homenet Nepal (HNN)  

Nigeria 

1 BudgIT 21 Keen and Care Initiative (KCI) 

2 CARE International 22 Life at Best Development Initiative (Labi) 

3 Catholic Caritas Foundation of Nigeria 23 Mercy Vincent Foundation 

4 CEDASY 24 Ministry of Budget and National Planning 

5 Centre for Citizens with Disability (CCD) 25 National Emergency Management Agency 

(NEMA) 

6 Centre for Social Cohesion, Peace and 

Empowerment (CENSCOPE) 

26 National Youth Action For Development and 

Empowerment (NAYADE) 

7 Christian Aid 27 Nigeria NGO Network (NINGONET) 

8 Christian Rural and Urban Development 

Association of Nigeria (CRUDAN) 

28 Participation Initiative for Behavioural Change 

in Development (PIBCID) 

9 Connected Development 29 RIDE 

10 Cool FM 30 Street Child 

11 CRUE 31 Swiss Agency for Development Cooperation 

(SDC)  

12 Development Action Group 32 Swiss Embassy 

13 Faith live Foundation 33 The Guardian 

14 Federal Ministry of Humanitarian Affairs 34 United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (UNOCHA)  

15 Federal Ministry of Women Affairs and Social 

Development 

35 West Africa Network for Peacebuilding 

(WANEP) 

16 Global Education Emergencies Support 

Initiatives (GEESI) 

36 Women and Children in Support Community 

Development Initiative (WOCCI) 

17 ICARE Global Development Initiative 37 Women for Peace in Nigeria (WOPIN) Katsina 

18 International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies (IFRC) 

38 Women in the New Nigeria and Youth 

Empowerment Initiative (WINN) 

19 Justice and Development Peace Commission 39 Womens Right to Educational Programme 

(WREP) 

20 Kebetkache Women Resource Centre  

South Sudan 

1 Across 29 LAM 

2 Action for Children Development Foundation - 

South Sudan (ACDF-SS) 

30 Language and Social Development 

Organisation (LSDO) 

3 Africa Development Aid (ADA) 31 Lulu Care 

4 African Leadership and Reconciliation Ministries 

(ALARM) 

32 MLI 

5 Aliab Rural Development Agency (ARUDA) 33 Narrative Hub 
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6 ALSI 34 NDA 

7 ARD-A 35 Organization for Peace, Relief and 

Development (OPRD) 

8 AWICO 36 Oxfam 

9 AWIDA 37 PDW 

10 AYWEO 38 Peace and Development Collaborative 

Organisation (PDCO) 

11 CARE International 39 Peace Corps Organisation (PCO) 

12 Centre for Emergency and Development 

Support (CEDS)  

40 RAO 

13 Change in Society Health Aid (CSHA) 41 Save the Children 

14 Charity and Empowerment Foundation (CEF) 42 Smile Again Africa Development Organization 

(SAADO) 

15 Christian Aid   43 South Sudan Development Agency (SSUDA) 

16 Community Initative for Development 

Organisation (CIDO)  

44 South Sudan Grassroot Initiative for 

Development (SSGID) 

17 CORED 45 Sudan Evangelical Mission (SEM) 

18 CSHO 46 Sudanese Fellowship Mission (SUFEM) 

19 DAS 47 SWIGO 

20 Diar for Rehabilitation & Development 

Association (DRDA) 

48 Tearfund 

21 Disabled Association for Rehabilitation and 

Development (DARD) 

49 TGCDA 

22 Evangelical Alliance of South Sudan (EASS) 50 The Organisation for Children Harmony 

(TOCH) 

23 GACDO 51 Titi Foundation (TF) 

24 Health Action Aid (HAA)  52 UNCDR 

25 Hope Agency for Relief and Development 

(HARD)  

53 UNH 

26 Hope South Sudan Initiative (HSSI)  54 Voice of the Peace (VOP) 

27 Humanitarian Aid for Change and 

Transformation (HACT)  

55 WFC 

28 Lacha Community and Economic Development 

(LCED) 

56 Women Empowerment Centre South Sudan 

(WECSS) 

Global 

1 ActionAid 4 Christian Aid 

2 CAFOD 5 Oxfam 

3 CARE 6 Tearfund 
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 ممارسات وأساليب تشاركية من أجل التوطين: مذكرة إرشادية: 2الملحق 

 ممارسات وأساليب تشاركية من أجل التوطين: مذكرة إرشادية

ات \شّكل الفاعلين ركية األنسب وذات األولوية من أجل التوطين.الممارسات التشامنّظمة إنسانية في تحديد  400ساهمت أكثر من 

بناء على نتائج البحث الذي أجري في ميانمار هذه المذكرة اإلرشادية  صياغةتّم  ّن.\منهم %85حوالي  ات\ات والوطنيين\المحليين

أجمع المستجيبين على البحث، شراكات". كجزء من برنامج "اإلسراع من التوطين عبر ال 2018ونيجيريا وجنوب السودان في ونيبال 

تم المصادقة ممارسات تشاركية رأوا أنها األكثر مساهمة ودعما لعملية التوطين. منّظمة، على مجموعة  350والّذين يمثّلون أكثر من 

 Grand Bargain Localisationلالمؤتمرات الثالث  ات في\والتوافق على هذه المذكرة اإلرشادية أيضا من قبل المشاركين

Workstream  في هذه الجهات المعنيّة بالشأن اإلنساني أن يأخذوا الممارسات التشاركية . يرجى من جميع 2019الذين عقدوا في

 ات أساس وبوصلة جميع االستجابات. مع إبقاء المجتمعات المتأثرة باألزم المذكرة بعين االعتبار وأن يبذلوا الجهد لتطبيقهم

 دارة الماليّةإدارة المشاريع واإل

بالتشارك مع المنّظمات اإلنسانية الدولية والتي بدورها توفّر الدعم التقني من حيث كتابة أو تصّمم المنّظمات المحليّة المشاريع والميزانيات  .1
 وغيرها من األمور التقنية، عند الحاجة اليها. العروض 

تتضّمن العقود مقاولون يعرض عليهم مشاريع وميزانيات معّدة مسبقا. كوليس يتم التعامل مع المنّظمات المحليّة كشركاء متساوون،  .2
 التشاركية على أدوار ومسؤوليّات الجهتين. 

التطّورات والعوائق والتعديالت الالزمة. يحافظ تاحة فرصة للحديث عن اىل المستفيدين إل  بزيارات مراقبة مشتركةيقوم الشركاء  .3
ن عىل عالقات جيدة م كاء المحليير مات الدولّية والجهات الممّولة و  ،ع المجتمعات المحليةالشر

ّ
المحلّية بالتوافق مجتمعات التزور المنظ

ن \ مع، أو عند اصحابهم  من قبل، الفاعلير
ّ
ن \ ن  ات. \ ات المحليير

ونة كافية للتعديل الشركاء المحليين وتسمح بمرمراقبة من خلصة المستالنتائج تتقبّل الجهات الدوليّة النقاش مع الفاعلين المحليين حول  .4
 حسب ردود فعل المجتمعات المتأثرة. لالستجابة بشكل فعّال للمتغيّرات في الحاجات على البرامج والميزانيات 

( 2مقبولة،  إداريةنفقات ( 1: ، من أجلات، بحسب السياق والحاجة\ات المحليين\تتضّمن ميزانيات المشاريع على جزء خاص للفاعلين .5

من أجل األمان أو الستدامة المنّظمة ممتلكات ضروريّة من أجل تنفيذ المشروع أو ( 3كنسبة من ميزانية المشروع(، )تكاليف غير مباشرة 

 مؤسساتي. يجب أن تظهر الميزانيات بوضوح الجزء المخصص للتمويل األساسي. ( تعزيز 4ماليّا، 

ي تحاو  ات بممارسات توظيف أخالقية.\ات اإلنسانيين\يلتزم جميع الفاعلين .6
مات الدولّية بأن تبق 

ّ
المعاشات واالمتيازات ضمن ل المنظ

 الجهات المحليّة بالوقت ذاته لدعم كوادرها ى. وتسعجنّب تفاوتات كبيرة بينها وبين المنّظمات المحليّة والوطنيةمحّدد بحيث تتنطاق 

 ّن بشكل عادل ومتساوي. \ومعاملتهم

في تصميم ومراقبة وتنفيذ وتقييم المشاريع مع التركيز بشكل خاص لمجتمعات المتأثرة مساهمة اات \ات اإلنسانيين\يدعم جميع الفاعلين .7
 على المستضعفين والمهّمشين واألقليّات مثل النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة. 

ات الدعم \ات الدوليين\لفاعلينيوفّر اشراكة أو عمل على مبدأ التكامل. قيمتها المضافة في أي المعنيّة اإلنسانية جميع الجهات  تحّدد .8
يتم تفضيل الدعم في بناء القدرات على األمد البعيد بدال من ّن )بدال من العرض(. \ّن وحاجتهم\للشركاء والشريكات المحليّة بناء على طلبهم

حتياجات الشركاء وحيث يتم مخّصصة ال يرتبط حصرا بالمشاريع. هنالك أهميّة كبيرة لوجود شراكات استراتيجيةالدعم قصير األمد والّذي 
 تحديد التكامل قبل األزمة. 

 تعزيز ومشاركة القدرات

بهدف تطوير خطط يتم تحديد نقاط القوة والضعف . يتم إجراء تقييم القدرات بشكل مشترك للمنّظمات الدوليّة والمحليّة على حّد سواء .9
 . دعم والعملطويلة األمد، والتي يتم تشاركها مع غير جهات لتنسيق الاستجابة 

تّم تسليط تعزيز ومشاركة القدرات طويلة األمد وال تختصر على مشروع واحد وتتضّمن على خطط تدريبية وإرشاديّة.  تكون خططبأن  .10
 األكثر فاعليّة مثل التوجيه والتدريب خالل العمل والمتابعة بعد التدريب. مقاربات على ال ءالضو

لهذه النشاطات. بشكل وتخصص جزء من جميع الميزانيات التشاركية يز القدرات وتطوير المنّظمات بتعز الدوليّة والممّولةتسمح الجهات  .11
ّن \ات من وقتهم\ات المحليين\يستثمر الفاعلينأو الصناديق الخاصة لهذه النشاطات. \من الميزانيّات ومثالي، يتم تحديد نسبة مئوية معيّنة 

 ّن. \منّظماتهم ّن وتطوير\ّن لالستثمار بقدراتهم\ومواردهم

أو باالستثمار بمدّربين  الثغرات إّما بتعزيز خبرات كوادرهمتقيّم الجهات الدولية قدراتها في تعزيز القدرات والخبرات ويحاولون ملئ  .12
 محليين. 

 تاستراتيجيا. أو مساعد أو ثانوي عندما يكون هنالك خبرات محليّة كافيةرغبة واضحة بتبنّي دور استشاري تظهر المنّظمات الدولية  .13
 أساسيّة في هذا الحال. المراجعة 
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 التمويل

مما يتضّمن سياسات وإجراءات من شأنها أن ّن )\ات للتطوير من استدامتهم\ات المحليين\تدعم المنّظمات الدولية والجهات الممّولة الفاعلين .14
، والسماح المشاريع ميزانيةكجزء من  بالتمويل األساسي والسماح ،من خالل توفّر تمويل لعّدة سنواتات( \تحافظ على الكوادر والموّظفين

 . ات بأن يقوموا بأنشطة ربحيّة\ات المساعدين\ات المحليين\للفاعلين

، ويتم تيسيرها وأن تقوم بالتواصل والتنسيق مع الجهات الممّولة لتأسيس عالقات متينةأن تساهم المنّظمات المحليّة باالجتماعات بشكل فعّال  .15
 منّظمات الدولية بحال كان هنالك حاجة لذلك. من قبل ال

بأهميّة السرديّات في اإلقرار الداعمين والممولين مع ّن مع \ات خالل تواصلهم\ّن المحليين\ات دور شركائهم\ات الدوليين\قّدر الفاعليني .16
 شكيل وتحوير النظرة العاّمة لقيادة محليّة لالستجابة اإلنسانية. ت

باإلضافة الى إصالح آليّات وإجراءات حين يكون الحد األدنى من المعايير للمحاسبة واالمتثال، هم البعض لتحديد ينّسق الممولون بين بعض .17
ليتمّكنوا من االلتزام بهذه المعايير وتستثمر المنّظمات المحلية تدعم الجهات الدوليّة شركائها وشريكاتها المحليّة هنالك ضرورة إلجراء ذلك. 

 عايير. تلتزم بهذه الملكي 

 التنسيق

الشريكات المحلية وغيرهم \المساهمة الفعّالة لدى الشركاء، خاصة وكاالت األمم المتحدة ومنّسقي التكتاّلت، الجهات الدوليّةوتدعم تسيّر  .18
ّظمات التي من حيث المنّظمات الممثّلة، مما يتضّمن المن وتحرص الجهات الدوليّة على وجود تنّوع كافيات، \ات المحليين\من الفاعلين

 .تقودها نساء أو ترّكز بعملها على النّساء

خالل  في االستجابة اإلنسانية المبنية على الشراكةدور الشركاء والشريكات المحلية ات الضوء على \المحلينات \يسلّط الفاعلين .19
 ّن في اجتماعات التكتاّلت أو أي اجتماع آخر للتنسيق. \تواجدهم

 األمن والسالمة 

تعمل الجهات المحليّة في مناطق ذات خاص عندما والحماية حول األمن وإدارة المخاطر ر التدريبات والنصائح والمعلومات أن يتم توفي .20
 تزويد وطني لهذا النوع من الخدمات. إلنشاء والحفاظ على ات التمويل \ات الدوليين\خطورة عالية. يخصص الممّولين والفاعلين

،  ّن الدوليين\القرار حول إدارة الخطر واألمن مع شركائهميشارك الفاعلين المحليين في صنع  .21 مع إجراء التعديالت للسياق المحىلي
 . حسب نصائح الجهات المحلّية

 المناصرة 

بقرارات حول ّن القيام بذلك من أجل التأثير \عند الطلب منهميتفاعلوا مع الحكومة ات ل\ات الوطنيين\تدعم المنّظمات الدوليّة الفاعلين .22
 .ابة اإلنسانية وللحرص على الفاعلية باالستجابةاالستج

بما يتعلّق والجهات الدوليّة وسلطات الحكومة من أجل القيام بالمناصرة تيّسر الجهات المحليّة التواصل بين المجتمعات المتأثرة باألزمة  .23
 باالستجابة اإلنسانية.

 

ّن \يمكنكم. caid.org.uk/54ّن زيارة الموقع التالي: \، يمكنكم"العمل اإلنساني ليّة "مسارات لتوطينوالورقة الدولقراءة تقارير "اإلسراع من التوطين عبر الشراكة" 

Oriented Approach, Responsibility, -(Equality, Transparency, Results of Partnership Principles :ابط التاليوأيضا زيارة الر

(Section 1:  Measurement FrameworkNEAR Localisation Performance ; Charter 4 Changeand Complementarity); 

.Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS)Partnerships); and  

http://caid.org.uk/54
https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
http://www.near.ngo/home/workdetail?id=21
https://charter4change.org/
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/language-versions
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(HPC) أمثلة عن كيفية دمج التوطين بدورة البرامج اإلنسانية : 3لملحق    

Global Protection Cluster (2019) Guidance on how localisation can be integrated into the Humanitarian Planning Cycle (HPC). Available online: 

http://bit.ly/2VwBEAe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وا مناصب قيادية  •
ّ
دعم المنظمات والمؤسسات المحلية ليتول

مات 
ّ
اتيجيات لنقل القيادة للمنظ وشبه قيادية أو وضع اسي 

 سات المحلية والمؤس

ن  • ن الفاعلير ن \ تضمير ي مجموعات االستشارة \ ات المحليير
ات فن

اتيجية )  ( HCT( والفرق اإلنسانية الوطنية )SAGاالسي 

الت  تصميم •
ّ
ي التكت

ومراقبة ثقافة مبنية عىل التشاركية فن

 والمجموعات المختلفة 

فاقات التمويل )مثل  •
ّ
المراجعة المستمّرة لتقديم الخدمات وات

( مع اللوحة التاب ن  SAGلوة أو المعلومات المخصصة للتوطير

( واستخدام التوصيات AoRعضوات منطقة المسؤولية )\ وأعضاء

اتيجيات واالستجابات.   ي تحديد االسي 
 فن

 

الحرص عىل أن يتضمن التقرير الموجز لالحتياجات اإلنسانية  •

(HNO ن ن \ ( عىل آراء ومعلومات الفاعلير ات. \ ات المحليير

ن وأعضاء عضوات \ يمكن أن يشمل هذا أيضا األكاديميير

ي 
 الجاليات والقطاع الخاص والمجتمع المدنن

احتياجات المجتمعات  HNOالحرص عىل أن يشمل ال •

ن المتأثرة  ات \ واحتياجات القدرات المؤسساتية لدى الفاعلير

ن   ات \ المحليير

ن  • يكات المحليير كاء والشر اك الشر ي \ الحرص عىل إشر
ات فن

ي جمع المعلومات 
 التحليل وليس فقط فن

إعطاء األولوية من حيث تقديم الخدمات لخطط االستجابة  •

ن  ن \ اإلنسانية لدى الفاعلير  ات  \ ات المحليير

اتيجية لبناء القدرا • ت المؤسساتية حسب القطاع إعداد اسي 

 HRPكجزء من ال

ي ودوىلي  •
ّ

ن محىل الت بير
ّ
ات التكت  تقسيم مؤشر

اكات المبنية عىل التدريب واإلرشاد بدال من تلك  • وي    ج للشر الي 

 المبنية عىل التعاقد من الباطن 

اإلشارة بشكل واضح لمخرجات بناء القدرات المؤسساتية  •

ي أوراق وتق
ل الخطر( فن

ّ
 ارير المشاري    ع.  )مثل الخفض من معد

ن  • ن \ دعم الفاعلير ي خدمة التتبع \ ات المحليير
ن
ات للمساهمة ف

 ( FTSالماىلي )

الموافق عليها لدى مشاري    ع الإعطاء األولوية ألوراق  •

ن  ن \ الفاعلير ي جوالت التمويل )مثل التمويل  ات\ ات المحليير
ن
ف

 )  الجماعي

كاءالمنا • يكات \ رصة لبناء القدرات المؤسساتية للشر الشر

ن  ات وتخصيص االستثمارات والموارد للقيام بذلك \ المحليير

 من التمويل الجماعي 

ي  •
الت التنّوع الموجود ضمن المجتمع اإلنسانن

ّ
الحرص عىل أن تعكس عضوية التكت

ن   ات والقطاع الخاص الخ. \ بحيث تشمل أعضاء وعضوات الجاليات واألكاديميير

 ترجمة الرسائل األساسية إىل اللغات المحلّية  •

يكات الد • كاء والشر ي واإلرشادي من الشر ن تيسير الدعم التدريب   وليير

ي المستقبل  •
ي مخططات االستجابة فن

 مشاركة الممارسات الجّيدة وتطويرها فن

ذة والممّولة  5Wsتعديل ال •
ّ
 للسماح بتصنيفها حسب الجهة المنف

إنتاج ومشاركة ألواح معلومات تحتوي عىل تحليل ويمكن تصنيفها أو تقسيمها إىل  •

ذة محلّية ودولّية 
ّ
 جهات منف

ن  • ن \ المنارصة لدعم الفاعلير ق بتقديم الخدمات \ ات المحليير
ّ
ات بشكل دائم فيما يتعل

    وبناء القدرات 

 

http://bit.ly/2VwBEAe


Christian Aid 
caid.org.uk

CARE 
care-international.org

Tearfund
tearfund.org

ActionAid 
actionaid.org.uk

CAFOD 
cafod.org.uk

Oxfam GB 
oxfam.org.uk
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 مدھو اھعیمج ةیعارزلا مھلیصاحم
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 نیّراج لاین ةدلب ىلإ ّن\مھتاكلتمم
 نیلوبرتلا يف ّن\مھتاكلتمم ّن\مھئارو
  .تاعقنتسملا ربع
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