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ي الفعال والقائم عىل المبادئ للمنظمات غ�ي الحكومية خالل 
نسا�ف ف العمل االإ أعدت إكفا هذه المذكرة من أجل دعم الحوار حول تحس�ي

، حيثما أمكن.  ي
ف عىل تعزيز العمل المحىلي والوط�ف ك�ي االستجابة لجائحة كوفيد-19، مع ال�ت

نسانية العالمية لجائحة كوفيد-119 تفاصيل خطة  تقدم خطة الستجابة الإ
نسانية الفورية وتلك  ي الدوىلي لالستجابة إىل التبعات الإ

نسا�ن المجتمع الإ
ي تواجه 

ي ستؤثر بدورها عىل شعوب البلدان ال�ت
المتعلقة بالصحة العامة ال�ت

ي دعم خطط 
بالفعل أزمات إنسانية مستمرة2. كما توضح الخطة الأولويات �ن

الستجابة الحكومية القائمة، حيث تمت صياغتها باعتبارها أولويات عالمية 
كاء والقطاعات. كما تسلط الضوء عىل الحاجة  لالستجابة الدولية متعددة ال�ش
ن والمنظمات  اكة أقوى وتقديم الدعم بشكل أك�ب للموظف�ي إىل بناء عالقات �ش

نسانية؛ ولكن عىل  ي الستجابات الإ
ن �ن الوطنية والمحلية، وبصفة خاصة العامل�ي

شارة إىل أن هذه الخطة ل تسعى إىل محاولة توضيح  الرغم من ذلك، تجدر الإ
كيفية تقديم هذا الدعم.  

، يتمثل  ن نسانية من خالل شق�ي ي السياقات الإ
يتواجد تأث�ي جائحة كوفيد-19 �ن

ي البلدان ذات 
ة �ن ي المخاوف الملحة من حالت الطوارئ الصحية الكب�ي

أولهما �ن
المنظومة الصحية محدودة القدرات، والكثافة السكانية العالية، والموارد 

نسانية القائمة  ي صعوبة الحفاظ عىل الجهود الإ
كز ثانيهما �ن المحدودة، بينما ي�ت

نسانية الحالية أو الجديدة  ي الوفاء بالحتياجات الإ
وضمان عدم إخفاقنا �ن

بطريقة فعالة وقائمة عىل المبادئ، حيث يعت�ب أمًرا ملًحا بنفس القدر. 

تسلط الستجابة لجائحة كوفيد-19 الضوء عىل الحاجة الملحة لتخاذ المزيد 
من الإجراءات الملموسة لدعم نهج أك�ش تنظيًما للعمل مع ودعم المؤسسات 

نسانية. يدرك التخطيط الأوىلي لخطة  ي المنظومة الإ
المحلية والوطنية �ن

نسانية العالمية بأن الستجابة ستعتمد بشكل كب�ي عىل الجهات  الستجابة الإ
ن فيما  ن الدولي�ي الفاعلة المحلية والوطنية، نظًرا للقيود المفروضة عىل الموظف�ي

ي العمليات الميدانية، وتشتت 
يتعلق بالسفر أو القدرة عىل النتشار بحرية �ن

الخدمات اللوجيستية العالمية. كما تتوقع المنظمات مجابهة العديد من 
ي العمل، حيث 

ي من شأنها التأث�ي عىل طرقهم المعتادة �ن
التحديات الأخرى ال�ت

نسانية الدولية،  ي المنظومة الإ
ًا عن الممارسات القائمة �ن يمثل ذلك تحولً كب�ي

ن  ن الدولي�ي ي أعداد الموظف�ي
ة �ن ي ل تزال تعتمد بشكل كب�ي عىل الطفرة الكب�ي

وال�ت
غاثة  ي حالت الطوارئ المختلفة والتدفق الحر نسبًيا لمواد الإ

ن �ن العامل�ي
ي مختلف المناطق. 

ات �ن والخ�ب

نسانية عىل أن الأوضاع الحالية  تؤكد بنود الخطة العالمية لالستجابة الإ
ورة، ول يمكن النظر  ن لدواعي ال�ن تستدعي التحول للقيادة والتنفيذ المحلي�ي

إىل هذا التحول عىل أنه عملية من أجل التغي�ي عملت عىلي تنفيذها العديد من 

ة. ويعكس ذلك  ي عىل مدار السنوات الأخ�ي
نسا�ن ي العمل الإ

الجهات الفاعلة �ن
ي واجهتها أجندة العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية 

التحديات ال�ت
نسانية  امات إىل واقع ملموس منذ انعقاد القمة الإ ن جمة الل�ت فيما يتعلق ب�ت

ي 
نسا�ن ي العمل الإ

ي الوقت الراهن، تطبق الجهات الفاعلة �ن
ي 2016. و�ن

العالمية �ن
نطاًقا واسًعا من نُُهج العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية، ويشمل 

ي 
ن �ن اكات، وكيفية توجيه التمويل، وتحديد المساهم�ي ذلك طريقة هيكلة ال�ش
امج، وسبل تقييم الحتياجات والقدرات. لقد كان يُنظر إىل هذه  تطوير ال�ب

ي ذلك من قبل إكفا3، ولكن 
ي عىل أنها نقطة قوة، بما �ن

ي الما�ن
الُنُهج المتنوعة �ن

ز الحاجة إىل زيادة  نسانية اليوم ت�ب ي تواجهها المنظومة الإ
التحديات ال�ت

التساق والتفاق بشكل واسع عىل الُنُهج المقرر استخدامها من جانب مجموعة 
ة من أصحاب المصلحة.  كب�ي

ي بشكل جماعي عدًدا من التحديات 
نسا�ن ي العمل الإ

ستواجه الجهات الفاعلة �ن
ي ذلك تحديد طرق تقديم التعزيز 

عىل مدار الأسابيع والشهور المقبلة، بما �ن
نسانية  ي السياقات الإ

الفاعلة والمناسب للجهات الفاعلة المحلية والوطنية �ن
ي الحوار 

المتنوعة والمعقدة، وسيحتاج جميع أصحاب المصلحة إىل المشاركة �ن
ي تقديم المساعدة القائمة عىل المبادئ 

البناء لتحديد أيهم سيكون الأفضل �ن
ي المستقبل، وعندما يكون إدخال 

ي أمس الحاجة إليها، الآن و�ن
إىل من هم �ن

وريًا، يجب أن تدار هذه التحويالت  ات أمًرا مناسًبا أو �ن التحولت أو التغي�ي
، أو ل تقدم  ن كاء، ل سيما المحلي�ي ي إرباك ال�ش

ات بطريقة ل تتسبب �ن أو التغي�ي
قرار بهذه  ورية، وبالنسبة للمنظمات غ�ي الحكومية، يعد الإ لهم المصادر ال�ن

ورية حول سبل  ي النقاشات ال�ن
التحديات خطوة أوىل لضمان مشاركتها الكلية �ن

تكييف العمليات القائمة بطريقة تراعي السياق حيثما لزم الأمر، ولن تتم هذه 
ي 

اكات القوية، بما �ن المناقشات بمعزل عن الجهات الأخرى، حيث سيكون لل�ش
اكات مع وكالت الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والهالل  ذلك ال�ش

ي ضمان التقديم المستمر للمساعدة 
الأحمر والجهات المانحة، دوًرا محوًرا �ن

نسانية الفعالة والقائمة عىل المبادئ حيثما اشتدت إليها الحاجة.  الإ
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النهج الشامل للعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية 
ي إطار قياس العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية الذي أعده 

تدور هذه المذكرة حول المجاالت السبعة الواردة �ف
نسانية ورابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غ�ي الحكومية، حيث تعت�ب مكملة للمجاالت  الفريق االستشاري للمساعدة االإ

طارين عىل  ق آسيا، ويقوم كال االإ ي منطقة شمال �ش
ي اشتمل عليها إطار قياس االأداء للعمل مع ودعم المؤسسات المحلية �ف

ال�ت
ات الناشئة والتوصيات العملية"، من  العمل السابق "الواقع العمىلي للعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية: المؤ�ش

ي 2018، وتعد هذه االأطر وما يتصل بها من أدوات مصادر مفيدة ومتاحة 
إعداد المبادرة العالمية للرصد لصالح شبكة START �ف

للجمهور ويمكن أن تستخدمها المنظمات أو الشبكات أو جهات التنسيق لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالعمل مع ودعم 
ي سياقاتها. 

المؤسسات الحلية والوطنية �ف

اكات، والقيادة، والتنسيق والتكامل، والمشاركة، والتأث�ي عىل السياسات والمنارصة، والقدرات،  هذه المجاالت السبعة هي: ال�ش
ي العمل مع ودعم المؤسسات 

والتمويل. تسلط المذكرة الضوء عىل عدد من التوصيات أو التحديات للممارسات الجيدة �ف
المحلية والوطنية والمتعلقة بكل واحدة من هذه المجاالت. 

من المحتمل أن تؤدي القيود المفروضة عىل القدرة عىل الحفاظ عىل عدد 
ي العمليات الميدانية الحالية – 

ن ومستويات المشاركة �ن ن الميداني�ي الموظف�ي
ناهيك عن زيادتها – إىل سعي العديد من الجهات الفاعلة الدولية إىل تشكيل 
ي هذه الأثناء، حيث سوف 

ن �ن ن والوطني�ي اكات جديدة مع نظرائها المحلي�ي �ش
اكات والحفاظ عليها  تستدعي هذه الجهود اتباع نُُهج جديدة لتأسيس ال�ش

أثناء العمل عن بعد معظم الوقت أو كله. ومن أجل البدء من نقطة انطالق 
امهم  ن ي تجديد ال�ت

نسا�ن ي العمل الإ
كة، ينبغي عىل جميع أصحاب المصلحة �ن مش�ت

اكة4 )المساواة، والشفافية، والنهج الموجه نحو تحقيق  بالحفاظ عىل مبادئ ال�ش
ي 

ي تقدم إطار عمل لجميع الجهات الفاعلة �ن
النتائج، والمسؤولية والتكامل( وال�ت

     . ي للمشاركة عىل أساس بناء وعىل قدم مساواة بشكل أك�ب
نسا�ن ن الإ الح�ي

نسانية المعقدة  عند الستجابة لحالة طوارئ صحية عالمية ضمن السياقات الإ
بالفعل، لن يكون بإمكاننا اتباع نهج ل يسمح بالمخاطر مطلًقا، فثمة فرصة 

للعمل بشكل جماعي من أجل تطوير نُُهج جديدة لمشاركة المخاطر وإداراتها. 
ي حوار مفتوح لمناقشة أفضل الطرق 

كاء الدخول �ن ولفعل ذلك، يجب عىل ال�ش
ي ل بد منها دون التضحية بالقدرة عىل تقديم 

للتخفيف من جميع المخاطر ال�ت
نسانية الفعالة والقائمة عىل المبادئ5، حيث ستحتاج الجهات  المساعدة الإ

المانحة ووكاالت االأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية إىل إعادة 
ي الوقت 

6. و�ن ف ف والوطني�ي كائها المحلي�ي ي مشاركة المخاطر مع �ش
تقييم نُُهجها �ف

دارة مستوى  كاء فهم المسؤولية المناطة بهم لإ ذاته، يجب عىل جميع ال�ش
ن الجهة  اكات ب�ي مناسب من المخاطر، فمجرد تحويل المخاطر ع�ب سلسلة ال�ش

اكة فعالة أو عمليات فعالة. المانحة والعمليات الميدانية ل يمكن أن ينتج عنه �ش

ي مختلف البلدان مصدًرا قّيًما 
قد توفر محافل المنظمات غ�ي الحكومية �ف

اكات القائمة عىل الثقة والمراعية للمخاطر، وذلك من خالل  لدعم تطوير ال�ش
عملها عىل الحفاظ عىل المبادئ والمعاي�ي والمسؤولية الجماعية، حيث تكون 
نسانية بمثابة شبكات  ي معظم الأوضاع الإ

محافل المنظمات غ�ي الحكومية �ن
ي كث�ي 

تدعم أعضائها، بل ومجتمع المنظمات غ�ي الحكومية الأوسع نطاًقا �ن
ي بعض البلدان، تعمل محافل المنظمات غ�ي الحكومية دون 

من الحالت. و�ن
ي المحىلي بشكل فعال من 

ي المجتمع المد�ن
الوطنية وشبكات الجهات الفاعلة �ن

ت العديد من المنظمات غ�ي الحكومية  أجل تقديم التنسيق والدعم، فقد اعت�ب
اكات  الدولية مؤخًرا العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية وال�ش

ي 
اتيجي، من أجل دعم أعضائها �ن نها الس�ت ضمن الركائز أساسية لنطاق ترك�ي

قليمي، تقدم  ن العالمي والإ هذه المجالت بشكل أفضل. أما عىل المستوي�ي
إكفا ومنظمة 7InterAction الدعم المستمر لمحافل المنظمات غ�ي الحكومية 

ي الموضوعات المتعلقة 
نسانية، من أجل تعزيز المشاركة �ن ي الأوضاع الإ

العاملة �ن
بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية. 

اكات ال�ش
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لقد أدى التأث�ي المحتمل لجائحة كوفيد-19 عىل السكان الضعفاء إىل تحريك 
ي ذلك من خالل وضع الخطة العالمية لالستجابة 

، بما �ن المجتمع الدوىلي
رة من  ي العديد من البلدان المت�ن

نسانية، من أجل تقديم استجابة دولية �ن الإ
هذه الأزمة، حيث ستعمل هذه الستجابة عىل توسيع نطاق القيادة الحالية 

ي 
نسانية، من خالل زيادة نطاق المسؤوليات وتقليل القدرات �ن لالستجابات الإ

نسانية بعض التحديات الناجمة  العديد من الأوضاع. كما قد تواجه القيادة الإ
ي العديد من البلدان، ومن ذلك فرض القيود 

عن إجراءات السلطات الحكومية �ن
ي هذه 

نسانية �ف عىل التدفق الحر للمعلومات. لذلك، يجب أن تكون القيادة االإ
ي بأكمله، وأن ال يقترص 

نسا�ف االأوقات شاملة وتعمل عىل دعم المجتمع االإ
ذلك عىل وكاالت االأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية فقط.

ستكون هناك حاجة إىل وجود قيادة محلية لتتمكن من التعامل مع الحكومات 
ي ذلك 

ن الآخرين، بما �ن المحلية والوطنية وأصحاب المصلحة الأساسي�ي
المؤسسات العسكرية والوكالت الصحية عىل وجه الخصوص، وفهم هذه 

الجهات؛ وتعت�ب الحكومات المحلية وحكومات الأقاليم بشكل خاص هم 
نسانية  ن فيما يتعلق بتقييد وصول المساعدات الإ أصحاب المصلحة الأساسي�ي
غالق التام.  أو السماح بوصولها، وبخاصًة عندما تطبق هذه الجهات تداب�ي الإ
ويمكن أن تستفيد المنظمات غ�ي الحكومية ذات التواجد المحىلي من خالل 

نمائية القائمة من عالقاتها الحالية من أجل دعم  نسانية أو االإ امج االإ ال�ب
يجابية مع الوكاالت الحكومية.  المشاركة االإ

اف بالأشكال الأخرى للمجتمع المحىلي والقيادة الحكومية  كما ينبغي الع�ت
المحلية ودعمها، وخاصًة الدور الذي تلعبه القرى أو المخيمات أو القادة 

؛ ففي كث�ي من الحالت، قد تعتمد الحكومات عىل هؤلء القادة  ن المجتمعي�ي
ليكونوا جهة التنسيق الخاصة بإدارة الستجابة لجائحة كوفيد-19 داخل 
ي تفرض فيها الحكومات قيوًدا صارمة عىل 

ي الأوضاع ال�ت
مجتمعاتهم، و�ن

التنقل، قد تكون المجتمعات المحلية نفسها هي المستجيب الوحيد. ستحتاج 
المنظمات غ�ي الحكومية – خالل سعيها للمشاركة عن بعد أو  مع إمكانية 

محدودة للوصول – إىل بناء نماذج جديدة للدعم قائمة عىل تعزيز العالقات 
اك القادة  ي ذلك إ�ش

ي المجتمعات المحلية، بما �ف
ف �ف ف والمتطوع�ي مع العامل�ي

ي يدعمونها. 
ي المجتمعات ال�ت

ف �ف الناشئ�ي

رة من وباء إيبول8 أن رجال الدين  ي البلدان المت�ن
لقد أظهرت تجارب العمل �ن

ي منها. 
ي الستجابة لحالت الطوارئ الصحية والتعا�ن

يمكنهم لعب دور محوري �ن
ة، عملت العديد من االتحادات أو الشبكات الدولية  خالل السنوات االأخ�ي

ي العمل مع 
ي بشكل مكثف من خالل نُُهجها الخاصة �ف

ذات التوجه الدي�ف
ودعم المؤسسات المحلية والوطنية، وهو ما يمكن أن يقدم دروًسا للجهات 

الفاعلة الدينية االأخرى.  

يجب أن تواصل المنظمات غ�ي الحكومية دعم وتعزيز القيادة النسائية، 
اف  وذلك عن طريق المنظمات أو الشبكات النسائية ذات الصلة، والع�ت

ي غالًبا ما تكون 
ي توف�ي خدمات الرعاية الأساسية )وال�ت

بالدور الذي تلعبه المرأة �ن
مجانية( لعائلتها ومجتمعها، حيث أظهرت نتائج تحليل أجرته منظمة الصحة 

العالمية مؤخًرا شمل عينة تتكون من 104 بلًدا أّن النساء يشكلن %70 من القوى 
ي 

ي القطاعات الصحية والجتماعية9، وقد تحول الأعراف الجنسانية �ن
العاملة �ن

ي 
أماكن عدة دون حصول النساء بشكل مبا�ش عىل المعلومات والخدمات، وال�ت
ن وأرباب الأ� من الذكور. ولذلك،  غالًبا ما يستحوذ عليها القادة المجتمعي�ي

اتيجيات  ي تقودها النساء عىل وضع اس�ت
سيضمن العمل مع المنظمات ال�ت

الرسائل والن�ش العامة المناسبة وصول المعلومات المهمة إىل المزيد من النساء 
والفئات المهمشة.  

ايد عىل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية  ن ينبغي أن يُستكمل العتماد الم�ت
ي ذلك 

ي آليات التنسيق، وسيقت�ن
بزيادة المشاركة الفعالة لهذه الجهات �ن

ي 
نسا�ن ي الفرق القطرية للعمل الإ

ن �ن كاء المحلي�ي اك المتواصل والهادف لل�ش الإ�ش
)أو ما يكافئها(، والمجالس الستشارية لصناديق التمويل القطرية، والقطاعات/
ي 

ها من المجموعات المماثلة، و�ن المجموعات، وفرق التخطيط لالستجابة، وغ�ي
نسانية، جرت العادة عىل عدم منح الأولوية لمشاركة  العديد من الأوضاع الإ

ي اجتماعات التنسيق، ولكن هذه 
المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والوطنية �ن

اك المنظمات  ي مستويات مشاركة وإ�ش
عادة النظر �ف االستجابة تمثل فرصة الإ

ي آليات التنسيق، عىل المستويات الوطنية أو دون 
غ�ي الحكومية الوطنية �ف

ي من شأنها أن تجعل الجتماعات أك�ش 
الوطنية، ويمكن اتخاذ الخطوات ال�ت

شمولية، مثل ترجمة مذكرات الجتماعات إىل اللغات المحلية، وضمان استشارة 
الجهات الفاعلة الوطنية عند إعداد جدول الأعمال، أو السماح لها بالطالع عىل 

ي واقع 
ة أو بناء عالقات توأمة. و�ف عمل ممثىلي المنظمات غ�ي الحكومية ذات الخ�ب

ي زيادة نسبة المشاركة، 
نت �ف ن�ت االأمر، قد يساهم عقد االجتماعات ع�ب االإ

عىل سبيل المثال، من ممثىلي المنظمات غ�ي الحكومية المحلية الذين ال توجد 
ي العواصم.    

مقارهم �ف

نسانية إىل  ي مجال المساعدة الإ
ن �ن ى جميع العامل�ي لقد دعت الصفقة الك�ب

"تعزيز وليس استبدال" القدرات المحلية والوطنية، حيث تم إحراز بعض 
ي هذا الصدد عىل مدار السنوات الماضية، ولكن التقييمات المستقلة 

التقدم �ن
ي – ل يزال هناك الكث�ي 

ى10 أظهرت أنه – عىل المستوى الميدا�ن للصفقة الك�ب
ي 

مما يجب فعله. ونحن الآن نواجه وضًعا قد يتعذر معه – إن لم يستحيل – �ن
المستقبل القريب، أن تتمكن بعض الجهات الفاعلة الدولية من المحافظة عىل 

نسانية، حيث يمثل  ي العمليات الميدانية الإ
مستوى ونوع مشاركاتها السابقة �ن

ف عىل التحول إىل "التعزيز،  ك�ي ذلك فرصة لنوع جديد من المشاركة، بال�ت
التعزيز، التعزيز". سوف تستمر حاجة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية 
ك  ي والتنظيمي، ول ينبغي أن ي�ت

ي والميدا�ن
إىل نطاق واسع من الدعم الف�ن

اكة، إذ يحتاج جميع االأفراد والمنظمات المحلية  ذلك لتقييمات قدرات ال�ش
والوطنية والدولية إىل تقييم قدراتهم ومتطلبات الدعم الخاصة بهم 

واالستعداد لتشارك القدرات الحالية، وطلب الدعم الخارجي، حيثما دعت 
الحاجة إليه. بل قد تصبح القدرات المحلية المتعلقة بالوصول إىل المجتمعات 

اكها – أك�ش من ذي قبل – الأساس الذي تستند إليه الإجراءات  المحلية وإ�ش
المكملة. 

تتحمل المنظمات غ�ي الحكومية الدولية مسؤولية تغي�ي طرق عملها ب�عة 
ي نُُهج 

وفعالية للسماح باتباع نهج تكميىلي أك�ش دعًما، وقد يشمل ذلك الستثمار �ن
اء المنظمات  ونًيا، والتوجيه والدعم عن بعد بواسطة خ�ب مشاركة القدرات إلك�ت
ن  ن والوطني�ي كاء المحلي�ي غ�ي الحكومية الدولية. ولكي ينجح ذلك، ينبغي عىل ال�ش

فهم أنواع الدعم الذي سيطلبونه بوضوح، وسيتطلب االأمر وضع أنظمة 
جديدة للسماح بوجود نهج قائم عىل االحتياجات من أجل تقديم الدعم 

ف أنفسهم، حيث ستلعب المنظمات  كاء المحلي�ي الخارجي وفًقا لتقييمات ال�ش
ات، وضمان  غ�ي الحكومية الدولية دوًرا مستمًرا لتقديم الدعم والتوجيه والخ�ب

ي 
ي جميع السياقات المختلفة. ونظًرا إىل أّن التقدم المحرز �ن

الستمرارية �ن
تها المحلية ل يزال  تحويل تدفقات الأموال من الجهات الفاعلة الدولية إىل نظ�ي

محدوًدا11، فمن المحتمل أن تواصل المنظمات غ�ي الحكومية الدولية إدارة 
ة من تمويل الجهات المانحة، عىل سبيل المثال من خالل اتفاقيات  أجزاء كب�ي

مة مع المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والوطنية.  اكة الم�ب ال�ش

التنسيق والتكامل 

القيادة
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ن الستجابة الصحية لجائحة كوفيد-19 والستجابات  قد يتطلب التنسيق ب�ي
ابط"  نسانية الأوسع نطاًقا أيًضا العتماد عىل نُُهج "ال�ت لحالت الطوارئ الإ

نسانية هذا النوع  ، حيث تعكس الخطة العالمية لالستجابة الإ ي
نما�أ -الإ ي

نسا�ن الإ
ن  ي أوضاع الالجئ�ي

ي التخطيط لالستجابة �ن
؛ عىل سبيل المثال: �ن من التفك�ي

ي الأزمات الممتدة، وتسليط الضوء عىل آثار ذلك عىل المنظومات 
ن �ن والنازح�ي

الصحية الوطنية المثقلة بالأعباء، وبالنسبة للعديد من المنظمات غ�ي 
نسانية  امج االإ الحكومية العاملة بالفعل عىل تنفيذ مجموعة مختلطة من ال�ب
، سيكون ذلك بمثابة توسع لعملها المستمر، وستكون هي االأفضل  ي

نما�أ واالإ

ي التكيف مع هذه المنهجية. ستلعب فرق التنسيق متعددة القطاعات 
�ف

ي 
ن دوًرا أساسًيا �ن ن المحلي�ي ي تشمل المستجيب�ي

ن الوكالت وال�ت كة ب�ي والمش�ت
ن  ي تجنب حدوث أي لبس ب�ي

امج، وستساعد �ن ن وسائل التواصل وال�ب المواءمة ب�ي
ي 

ي ربما عملت مسبًقا بمعزل عن بعضها البعض. كما ستساعد �ن
المنظمات ال�ت

رشادات التوجيهية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا  ضمان جدوى تطبيق الخطط والإ
ي 

ي تشمل الصحة والحماية والتعليم وسبل كسب العيش، سواًء �ن
الشاملة، وال�ت

، أو المساكن العشوائية، أو غ�ي ذلك.    ن المجتمعات المضيفة، أو مخيمات الالجئ�ي

نسانية المستمرة  رين من الأزمات الإ يجب أن تظل المساءلة أمام المت�ن
ة لعمل جميع الجهات الفاعلة  ات جائحة كوفيد-19 ذات أهمية كب�ي ومن تأث�ي

نسانية، حيث تعد المشاركة المجتمعية وإدارة المعلومات المغلوطة من  الإ
ي أي استجابة إنسانية. لقد أثبتت التجارب السابقة أن 

الجوانب الأساسية �ن
نسانية المتعلقة بالصحة تنطوي عىل إمكانية تحولها إىل قضايا تمس  العمليات الإ
الأمن أو السياسة، وقد تؤدي إىل انعدام الثقة والوصمة الجتماعية إذا لم تُنفذ 

12. وتعت�ب المنظمات غ�ي الحكومية  ن بطريقة تراعي السياق والثقافة المحلي�ي
ي العادة هي االأقدر عىل سد هذه 

ي �ف
ف المحىلي والوط�ف العاملة عىل المستوي�ي

الثغرة، حيث يمكنها عىل سبيل المثال فهم وجهات نظر المجتمع المحىلي 
، وقد تكون الجهات الفاعلة  ف ف والدولي�ي كاء الوطني�ي تجاه االأدوار المناسبة لل�ش

كائها  تبة لحالة الطوارئ الصحية عىل �ش المحلية الأنسب لفهم الآثار الم�ت
ي تخدمها، ولضمان قدرة هذه المجتمعات نفسها عىل 

ن والمجتمعات ال�ت المحلي�ي
ي وتكييف الستجابة. 

نسا�ن دفع عجلة صنع القرار المتعلقة بالعمل الإ

اك  ن تحديًا هاًما، إذ يلزم بصفة خاصة إ�ش وتعد مشاركة مجتمعات النازح�ي
عداد لالستجابة إىل جائحة كوفيد-19،  ي الإ

ن �ن ن والنازح�ي المهاجرين والالجئ�ي
ف والمهاجرين  ي يقودها الالجئ�ي

ويمكن أن تكون المنظمات المحلية ال�ت
ي هذه االأوقات، ويشمل ذلك الأوضاع الميدانية 

ف �ف كاء أساسي�ي أنفسهم �ش
والمنا�ة فيما يتعلق بالجهات المانحة والحكومات المضيفة لدعم مجتمعات 

ي الحالت 
ي هذه الأزمة، و�ن

ن الذين هم جزء من الأشخاص الأك�ش ضعًفا �ن النازح�ي
ي ل توجد فيها مثل هذه المنظمات أو ل يؤذن لها بالمشاركة، قد يعمل 

ال�ت
ن  ي ذلك مجموعات حقوق الالجئ�ي

الدعم المقدم ع�ب الشبكات الدولية بما �ن
ي 

ن والمهاجرين �ن والمنا�ة عىل تيس�ي المشاركة وتمثيل وجهات نظر الالجئ�ي
المناطق ذات الحتياجات الملحة13.   

نسانية،  ي مجال المساعدة الإ
ن �ن ومع تقيد العديد من أفراد المجتمع، والعامل�ي

ونية، ومن  لك�ت ايد العتماد عىل وسائل التواصل الإ ن ، ي�ت ىلي
ن بشكل كب�ي بالحظر الم�ن

ثم تزيد فرص سوء التواصل وانتشار المعلومات الخاطئة، وهذا مدعاة للقلق 
ي تكون فيها وسائل التصال الجتماعي 

ي السياقات ال�ت
عىل وجه الخصوص �ن

ونية  لك�ت الطريقة الأك�ش شيوًعا لتبادل المعلومات، وقد تثبت وسائل التواصل الإ
ي هذه 

ي مجتمعات كبار السن، والذين يشكلون الفئة الأك�ش ضعًفا �ن
صعوبتها �ن

الأزمة، وسيتطلب االأمر ابتكار المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والوطنية، 
اتيجيات فعالة للتواصل  اكات الدولية14، لوضع اس�ت بدعم من الشبكات وال�ش

اك كبار السن.  من أجل إ�ش

ي عىل ضمان وضوح 
نسا�ن ي العمل الإ

ينبغي أن يعمل جميع أصحاب المصلحة �ن
المراسالت ودقتها وخلّوها من المصطلحات المتخصصة. ل تتواصل العديد 

ي عملها اليومي، لذلك 
ية �ن ن نجل�ي من الجهات الفاعلة المحلية والوطنية باللغة الإ

، عىل الأغلب عدة مرات، وينبغي  ن كاء الدولي�ي سيلزم ترجمة المراسالت مع ال�ش
كاء الدوليون طرق تعديل وسائل التواصل لديهم، ومن ثم  أن يراعي ال�ش

ي هذا الصدد، 
تعديل نسقها وتواترها بالتبعية، وتوجد بالفعل أمثلة إيجابية �ن

جمة حسب  تقدم فيها المنظمات غ�ي الحكومية الخدمات الهامة ومنها ال�ت
الطلب والخدمات اللغوية15، وقد سلطت الستجابة لجائحة كوفيد-19 الضوء 

بالفعل عىل التحديات الجديدة المتعلقة بقبول الحكومات والمجتمعات للعمل 
ف الجهات الفاعلة  ك والتواصل المفتوح ب�ي ، وقد يكون الفهم المش�ت ي

نسا�ن الإ
نمائية  نسانية واالإ ي جميع القطاعات الطبية واالإ

المحلية والوطنية والدولية �ف
ي التغلب عىل هذه التحديات. 

حجر أساس �ف

المشاركة
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ي منا�ة الجهات المانحة 
تلعب المنظمات غ�ي الحكومية الدولية دوًرا واضًحا �ن

اكات واتفاقيات التمويل الأك�ش مرونة واستجابة، ومن أجل  من أجل إتاحة ال�ش
نسانية المستمرة بمعزل عن الستجابة لجائحة  غاثة الإ امج الإ الدعم المستمر ل�ب

ي توف�ي التمويل المرن 
اك الجهات المانحة �ف كوفيد-19، يشمل ذلك إ�ش

ف التكييف  امج القائمة لتمك�ي ي ال�ب
الجديد، ولكن أيًضا السماح بالمرونة �ف

امج القائمة واالستجابة لحاالت الطوارئ الجديدة، وسيشمل ذلك  ال�يع لل�ب
ي العديد من الحالت، ستحقق الرسائل 

، و�ن المنا�ة العامة والخاصة والتأث�ي
ي ذلك ع�ب شبكات 

الأقوى أهدافها المرجوة من خالل المنا�ة الجماعية، بما �ن
اكة  ن ال�ش المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية مثل شبكة "التحالف من أجل تمك�ي
ي بالنتائج والتابع للجنة الدائمة 

، ومن خالل الفريق الخامس المع�ن ")A4EP(
نسانية17  ن الوكالت، تمكن إكفا ولجنة التوجيه المعنية بالستجابة الإ كة ب�ي المش�ت

هما من شبكات المنظمات غ�ي الحكومية من منا�ة قضايا التمويل الجيد  وغ�ي
ي التفاقيات القائمة، وتبسيط المفاوضات، وإجراءات 

الجديد، وزيادة المرونة �ن
بذل العناية الواجبة وإعداد وتقديم التقارير. 

ي حماية الفئات الأك�ش ضعًفا، خاصًة النساء 
تعت�ب منا�ة الحكومات الوطنية �ن

ن أمًرا بالغ  هم من النازح�ي ن وغ�ي والأطفال وكبار السن والمهاجرين والالجئ�ي
الأهمية، ففي بعض البلدان، تعت�ب المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والوطنية، 

ي 
اك حكوماتها �ن من خالل شبكاتها أو منتدياتها ذات الصلة، هي الأقدر عىل إ�ش

ن ودعم سياسات وممارسات الحكومة لالستجابة  القضايا المتعلقة بضمان تمك�ي
القائمة عىل المبادئ والحقوق والشاملة للمجتمع بأكمله، وقد يتطلب الأمر أيًضا 
ن  المنا�ة المتعلقة بموازنة واجب الرعاية مع تفادي الوصم الجتماعي للعامل�ي

ي تفرض فيها 
نسانية، ويشل ذلك الحالت ال�ت ي مجال المساعدة الإ

ن �ن الدولي�ي
ن للمنظمات  ن الدولي�ي ن الموظف�ي الحكومات القيود عىل جميع أشكال التواصل ب�ي
ات  ي يخدمونها، فللقرارات الشاملة تأث�ي

غ�ي الحكومية والمجتمعات المحلية ال�ت
ي الأوسع نطاًقا، وسيتوجب عىل جميع 

نسا�ن واسعة النطاق عىل العمل الإ
ف جهودها لمنارصة  المنظمات غ�ي الحكومية العمل مًعا لضمان المواءمة ب�ي

الحكومات، واستهداف هذه الجهود وتنفيذها بواسطة االأجدر بالقيام بذلك. 

وستواصل إكفا، إىل جانب شبكات المنظمات غ�ي الحكومية الأخرى، إيصال 
ي المباحثات العالمية 

أصوات المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والمحلية �ن
فم إكفا بضمان  ي التأث�ي عىل القرارات المتعلقة بالسياسات، وتل�ت

للمساهمة �ن
ي المحافل العالمية، 

توصيل رسائل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية �ف
ي المشاركة 

عىل سبيل المثال من خالل دعم المنظمات غ�ي المحلية الوطنية �ن
ي بالسياسات 

ن الوكالت والمع�ن كة ب�ي ي الفريق التابع للجنة الدائمة المش�ت
�ن

التشغيلية والمنا�ة، وستستمر منا�ة المزيد من المشاركة مع إنشاء المزيد 
من آليات التنسيق ووضع السياسات الدولية. 

نسانية عىل  ًا لمعظم المنظمات الإ ية تحديًا كب�ي سوف تشكل إدارة الموارد الب�ش
مدار الشهور المقبلة، ففي الأوضاع حيث تكون القدرات الدولية مستدامة، 

نسانية القائمة،  ن عىل الحتياجات الإ ك�ي ستبقى هناك حاجة إليها حيثما أمكن لل�ت
ضافية عىل تنفيذ استجابات جديدة، سواًء لها صلة  ي القدرات االإ

وستأ�ت
ف والمنظمات المحلية  ورة من العامل�ي بجائحة كوفيد-19 أو غ�ي ذلك، بالرصف

ي والدوىلي أقل 
ن الوط�ن ي بعض الحالت، قد يكون أي تفريق ب�ي

والدولية، و�ن
أهمية مما إذا كانت المنظمات غ�ي الحكومية قادرة عىل الحفاظ عىل عملياتها 

الحالية وتوسيع نطاقها ضمن الأطر الزمنية المطلوبة. 

ي ذلك المنظمات غ�ي الحكومية 
من المرجح أن تهدف المنظمات الدولية، بما �ن

ن إىل  ي أعداد الموظف�ي
ي تواجه نقًصا �ن

والأمم المتحدة عىل حد سواء، وال�ت
ن من الدخول  ن الدولي�ي التوظيف محلًيا، حيث ستمنع القيود عىل السفر الموظف�ي

ي التوظيف 
ي المستقبل القريب، والخيار الشخ�ي �ن

إىل العديد من البلدان �ن
نسانية، ولكن عىل المنظمات  ي مجال المساعدة الإ

ن �ن والعمل حق لكل العامل�ي
تبة عىل ممارسات التوظيف الخاصة بها عىل  الدولية أن تعي االآثار الم�ت

، والتخفيف من حدتها حيثما أمكن، وينبغي التقيد  ف كاء المحلي�ي قدرات ال�ش
ن أو  بممارسات التوظيف الأخالقية والمالءمة، خاصة لتفادي "�قة" الموظف�ي
ات انتقالية معقولة، من المهم أيًضا أال يخ�  التوظيف دون شفافية أو ف�ت

الموظفون الحاليون لدى الجهات الفاعلة المحلية والوطنية وظائفهم 
امج18.  الحالية بسبب بطء الموافقات أو تعليق الجهات المانحة لل�ب

ي طليعة 
ي بعض السياقات، ستكون الجهات الفاعلة المحلية والوطنية �ن

و�ن
ي العديد من الحالت الأخرى، 

الستجابات السابقة المتعلقة بالصحة، ولكن �ن
ي الستجابة لحالت الطوارئ 

ة الكافية �ن لن يكون لدى هذه المنظمات الخ�ب

الصحية، وإذا ظهرت الحاجة لمثل هذه الستجابات، سيلزم الأمر اتباع نُُهج 
ي تعزيز القدرات الموجودة بالفعل بأ�ع طريقة ممكنة، 

مبتكرة للمساهمة �ن
ي تعزيز القدرات/ وفًقا للتدريبات 

وقد يلزم االأمر استبدال الُنُهج التقليدية �ف
الفردية وورش العمل بأخرى دينامية تقوم عىل التدريب أثناء العمل 

ي ترتب أولويات تشارك القدرات داخل شبكات 
والمساعدة عن بعد وال�ت

الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية حيثما أمكن ذلك. 

ة المحتملة ذات الصلة بالستجابة إىل جائحة  تزيد المخاطر الصحية الخط�ي
ن بشكل  ن والوطني�ي كاء المحلي�ي كوفيد-19 من الحاجة إىل ضمان إمداد ودعم ال�ش

كاٍف لالستجابة الفعالة، مع الهتمام بصحة موظفيهم وسالمتهم وأمنهم، 
ويعد ذلك بمثابة الحجة الدامغة بالنسبة لجميع الجهات المانحة، بما 

ي ذلك وكاالت االأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية، لزيادة 
�ف

وط للتمويل االأساسي للجهات الفاعلة المحلية  مستويات الدعم غ�ي الم�ش
كاء  ، عندما يتلقى ال�ش ي الوقت الحاىلي

والوطنية بشكل عاجل وشامل، و�ن
ة المسموح  ، عادًة ما تكون تكاليفهم غ�ي المبا�ش ي

نسا�ن المحليون التمويل الإ
ن  كاء المحلي�ي ، مما يعيث قدرة هؤلء ال�ش ن كاء الدولي�ي بها محدودة مقارنًة بال�ش

ن وضمان المساءلة وتزويد  ن قدرات الموظف�ي عىل تطوير الأنظمة الالزمة لتحس�ي
ن لديهم بالرعاية وسبل السالمة، ولكي تقوم المنظمات غ�ي الحكومية  الموظف�ي

ي البيئة المعقدة لالستجابة لجائحة كوفيد-19، 
المحلية والوطنية بدور محوري �ن

يجب تقديم الدعم لها عىل نحو منصف ومسؤول للقيام بذلك. 

القدرات

التأث�ي عىل السياسات والمنارصة
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ورة توجيه  نسانية إىل �ن يش�ي نص مذكرات الخطة العالمية لالستجابة الإ
مكان إىل الجهات الفاعلة المحلية  ايد بشكل مبا�ش قدر الإ ن التمويل الم�ت

ى، وعىل الرغم من ذلك، تحظى  امات الصفقة الك�ب ن والوطنية، تماشًيا مع ال�ت
ح الخطة  وكالت الأمم المتحدة بنصيب الأسد من تخصيص التمويل، ول تق�ت
ن  اكات الفعالة ب�ي ي ذلك أن إدارة ال�ش

سبل تدفق التمويل من هذه النقطة، يع�ن
وكالت الأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية، خاصة المحلية والوطنية 
ي الأسابيع المقبلة، ول تزال التفاصيل العملية 

منها، ستكون مشكلة رئيسة �ن
ي ستصل بها 

لمبالغ التمويل القائمة عىل الحتياجات، بالإضافة إىل الآليات ال�ت
، بحاجة إىل المزيد من العمل، ومع العمل عىل  ن كاء المحلي�ي الأموال إىل ال�ش

وضع الخطط المفصلة لالستجابة لجائحة كوفيد-19 عىل المستوى القطري، 
ن  ن والوطني�ي كاء المحلي�ي ي الأسابيع المقبلة، مشاركة ال�ش

وري، �ن سيكون من ال�ن
ى، ينبغي  امات الصفقة الك�ب ف ي تقييم الحتياجات والتخطيط، وتماشًيا مع ال�ت

�ن
مكان  ي تتيح تخصيص الموارد بشكل مبا�ش قدر االإ

تطوير نماذج التمويل ال�ت
كاء االأقدر عىل االستجابة، مع منح االأولوية للجهات الفاعلة  لهؤالء ال�ش

المحلية والوطنية حيثما أمكن. 

ي هذا الصدد، لأنها 
ومن المحتمل أن تلعب صناديق التمويل دوًرا أساسًيا �ن

ي تسمح للمنظمات غ�ي الحكومية 
إحدى الآليات القليلة القائمة بالفعل ال�ت

، وينفذ  ة من التمويل المبا�ش المحلية والوطنية بالحصول عىل حصص كب�ي
عدد من صناديق التمويل ممارسات جيدة موجودة بالفعل فيما يتعلق 
ي يمكن مشاركتها 

بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية وال�ت
ي سياقات أخرى19، قد يتيح ذلك الفرصة لتعزيز منصات 

واالستفادة منها �ف
ي تقودها المنظمات غ�ي الحكومية، مثل صناديق تمويل 

التمويل الجماعي ال�ت
اح إنشاء صناديق  ، حيث تعمل هذه المنظمات، أو اق�ت SAFER أو START

ي أوضاع أخرى. 
تمويل جديدة �ن

وري أن يتم حشد أموال إضافية لدعم الخطة العالمية لالستجابة  من الرصف
نسانية لجائحة كوفيد-19 وعدم تحويل هذه االأموال من العمليات  االإ

ي المستقبلية 
نسا�ف نسانية القائمة، وأال يتم التضحية بمخصصات التمويل االإ االإ

وري لتلبية  لصالح االستجابة لجائحة كوفيد-19، حيث ل يزال هذا التمويل �ن
ي 

اعات والكوارث، مع المساهمة أيًضا بشكل كب�ي �ن ن الحتياجات الناشئة عن ال�ن
رين والخدمات الأساسية لمواجهة الجائحة،  القدرات المتعلقة بالسكان المت�ن

نسانية القائمة بالفعل إل  ولن يؤدي تخفيض التمويل أو تحويله للعمليات الإ
ن بالفعل لالأزمات الصحية.   لتعزيز أوجه ضعف الأشخاص المعرض�ي

ي المواقف، 
تعد الآثار المحتملة لجائحة كوفيد-19 بمثابة دعوة للتغي�ي �ن

والعقليات، والسلوكيات المتعلقة بالتبسيط والمرونة ومشاركة المخاطر، 
ى، ينبغي أن تتسم مسارات التمويل  امات الصفقة الك�ب ف وتماشًيا مع ال�ت

ي ستكون 
ي االستجابة، وال�ت

بالمرونة من أجل السماح بالتعديالت ال�يعة �ف
ي هذه مثل هذه االأزمات �يعة التطور، وينبغي توجيه التمويل 

ورية �ف رصف
ي طليعة 

، الذين هم �ن ن ن المحلي�ي مكان إىل المستجيب�ي بشكل مبا�ش قدر الإ
صفوف الستجابة إىل جائحة كوفيد-19، وعالوًة عىل ذلك، سيعمل النهج 

المبسط المتناسق لتخصيص التكاليف وإعداد التقارير والحد من االإجراءات 
ي بتقديم االستجابة 

نسا�ف ي العمل االإ
كاء �ف وقراطية عىل السماح لل�ش الب�ي

ي الوقت المناسب.
المالءمة �ف

ة المدى المتوقعة ضمان أن يكون التمويل الجديد  ومن التحديات قص�ي
والقائم كافًيا وومرنًا بشكل يسمح بالتعامل مع حالت التنفيذ المتأخر، 

والتمديد المنطوي عىل تكاليف إضافية، والأنشطة الملغاة، واحتياجات العناية 
ها من التكاليف الأخرى، حيث سيكون من  ، وإدارة المخاطر، وغ�ي ن بالموظف�ي
ي النهج 

ي هذه المجالت، نظًرا للتحول �ن
ي الستجابة �ن

وري بناء المرونة �ن ال�ن
ن عىل حد سواء  ن والمحلي�ي كاء الدولي�ي نحو استجابة أك�ش محلية، وحاجة ال�ش

للتعود عىل طرق جديدة للعمل، مما يسلط الضوء عىل الحاجة إىل وجود نُُهج 
كاء بحيث تضمن المسؤولية الواجبة  ن جميع ال�ش معززة لمشاركة المخاطر ب�ي

ايد من المخاطر المرتبطة بهذه المرونة. ومن المهم أن  ن عن إدارة المستوى الم�ت
ف الجهات المانحة ووكاالت  يكون هناك نهج متسق لمعالجة هذه القضايا ب�ي

االأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية، فالتساق فيما يتعلق 
ن  بالتفاقيات والمرونة والتكاليف سيخفف من الأعباء الملقاة عىل كاهل الموظف�ي

امج.  ن الذين ينفذون ال�ب الميداني�ي

ي 2020 لن يتأثر بشكل 
وتش�ي الجهات المانحة حالًيا إىل أن التمويل الحاىلي �ن

كب�ي بالستجابة لجائحة كوفيد-19، وعىل الرغم من ذلك، فإن المشهد الماىلي 
العالمي لعام 2021 غامض للغاية فيما يتعلق بالتمويل المستمر، وستكون 
ي 

نسانية �ن انيات الأنشطة الإ ن المنا�ة الجماعية، والتطلع إىل مخصصات م�ي
ي لمخاطر زيادة الضعف 

ورية لضمان فهم الجهات المانحة الكا�ن 2021، �ن
ي يمكن أن تنشأ عن تخفيض التمويل المقدم 

ي ذلك الأوبئة، وال�ت
العالمي، بما �ن

نسانية، ومن جانبها ستدعم إكفا المنظمات غ�ي الحكومية  للعمليات الإ
للتواصل مع الجهات المانحة بشأن الدور المحوري الذي يلعبه المستجيبون 
نسانية، والحاجة إىل  ي التأهب واالستجابة لالأوضاع االإ

الوطنيون والمحليون �ف
ي والمرن والمستمر من أجل دعم هذه الجهات وجميع 

ضمان التمويل الكا�ف
المنظمات غ�ي الحكومية. 

التمويل
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