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تمويل الجهات اإلنسانية الوطنية
والمحليـــــة الفاعلــــة في سوريــــا

L2GP / 2016 أيار

كريستان ٕايلز وخلود منصور ونيلز كرستانسن

تسعى مبادرة حامية من املحيل إىل العاملي L2GP إىل ترويج االستجابات الفعالة والكفؤة واملستدامة وإىل 

إيجاد الحلول لألزمات اإلنسانية وأزمات الحامية مع الرتكيز الواضح عىل متكني االستجابات التي يقودها 

الفاعلون املحليون. 

www.local2global.info ولالطالع عىل املزيد يرجى زيارة املوقع info@local2global.info :لالتصال بنا

بين المقاولـــة الفرعيــــة 
والشـــراكـات
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تعريــف املؤلفيـــن

كريستان إيلز خبري استشاري ملبادرة من املحيل إىل العاملي L2GP. يقوم كريستان كذلك مبرشوع بحثي حول نشوء مفاهيم التجارة يف مجتمع العمل اإلنساين بالرتكيز 

عىل تاريخ خطر اإلرضار بالسمعة. يحمل كريستان درجة املاجستري يف الفيزياء وعمل يف السنوات املاضية عىل الدراسات االجتامعية ملشاريع البحوث العلمية يف الواليات 

املتحدة وأوروبا. 

خلود منصور خبرية استشارية أعىل يف مبادرة L2GP وزميلة أكادميية أعىل سابقة يف شاثام هاوس. يركز بحثها الحايل عىل املساعدة اإلنسانية يف سوريا ومنظامت املجتمع 

املدين السوري والالجئني ونظام األمم املتحدة. تحمل درجة البكالوريوس يف االقتصاد ودبلوم الدراسات العليا يف العالقات االقتصادية الدولية من جامعة دمشق ودرجة 

املاجستري يف دراسات الرشق األوسط من جامعة لوند. عملت سابقاً يف سوريا مع الالجئني وبرامج التوطني واإلتجار بالبرش واملساعدة اإلنسانية.   

نيلز كريستانسن رشيك مؤسس ومدير يف مبادرة L2GP وكبري استشاري العمل اإلنساين يف منظمة DanChurchAid. عمل نيلز يف استجابات األزمات اإلنسانية منذ أواخر 

الثامنينيات مع خلفية عمله يف الصحافة. وقد شارك يف العديد من أنشطة العمل اإلنساين منها عىل سبيل املثال السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا وأريترييا 

وشامل كوريا وبورما/ مينامر وفلسطني/ األرايض الفلسطينية املحتلة وهاييتي وسوريا.

تحرير: كارين هيدلوند  

الرسوم البيانية: كريستان إيلز

التصميم: آن موسنت

جاءت مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي L2GP مببادرة من Church of Sweden و DanChurchAid )أعضاء يف تحالف آكت أالينس Act Alliance( بالتعاون مع منظامت وأفراد 

يف البالد التي تتم فيها الدراسات. تتلقى مبادرة L2GP الدعم املايل من الوكالة الدامناركية للتنمية الدولية Danida يف الدامنارك. إن التحليل واآلراء الواردة يف هذا التقرير هي مسؤولية 

املؤلفني حرصاً وال ميكن أن تُعزى إىل املؤسسات الوارد ذكرها أعاله. وميكن إيجاد الدراسات التابعة ملبادرة L2GP يف بورما/ مينامر وفلسطني )األرايض الفلسطينية املحتلة( والسودان 

www.local2global.info وجنوب السودان وزمبابوي وغريها من الدراسات عىل املوقع

nic@local2global.info لالتصال وللمزيد من املعلومات: نيل كريستانسن
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ملخـــــص تنفيــــذي

تقدر دراسة جديدة لـ L2GP أن الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة قد تلقت ٠.٣٪ فقط من التمويل النقدي املبارش و ٩.٣٪ من التمويل النقدي غري املبارش املتوفر 

ملجمل االستجابات يف سوريا عام ٢٠١٤ علامً أنها كانت مسٔوولة عن تنفيذ ٧٥٪ من املساعدات اإلنسانية يف سوريا من العام نفسه. وبينت الدراسة الصعوبات التمويلية 

التي تعرضت لها املنظامت السورية غري الحكومية، عىل الرغم من دورها الحيوي، للحصول عىل تغطية معظم التكاليف األساسية املشمولة يف اتفاقيات املقاولة الفرعية 

واتفاقيات الرشاكات مع املنظامت الدولية. وعىل الرغم من أن الجهات الدولية الفاعلة ملتزمة جميعا مببدأ الشفافية، لكن يبقى ٣٠٪ من التمويل املعلن غري معروف َمن 

تلقاه ِمن الجهات اإلنسانية الفاعلة. ووجدت الدراسة أن التحويالت املالية الخاصة واملساعدات املرسلة من قبل املغرتبني السوريني يف دول املهجر تلعب دوًرا مهامًّ يف 

توفري الدعم للسوريني ومساعدتهم يف البقاء عىل قيد الحياة من يوم آلخر، ولكن يبقى من املستحيل تقدير الحجم الفعيل لهذه التحويالت.

بناًء عىل البيانات املتوفرة الخاصة بالتمويل اإلنساين يف سوريا، تقدر دراسة “بني املقاولة الفرعية والرشاكات” أن إجاميل التمويل اإلنساين املعروف لسوريا كان ٢.١ مليار 

دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤، أكرث من ٧٠٪ من هذا التمويل أىت من خمس دول من املانحني الكبار فقط وهم: الواليات املتحدة، الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية ومقرها 

الكويت، املفوضية األوروبية، اململكة املتحدة وأملانيا. ومن الجدير بالذكر أن خمس وكاالت تابعة لألمم املتحدة تلقت ٥٠٪ من املساعدات اإلنسانية يف سوريا عام ٢٠١٤.

ُوجد أن الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة كانت مسؤولة عن تنفيذ ما يقارب ٧٥٪ من املساعدات اإلنسانية الرسمية لسوريا يف ذلك العام١. ويف نفس الوقت تبـنيَّ من 

خالل تحليل أكرث من٥٠٪ من التمويل )أي ما يعادل ١.١ مليار دوالر أمرييك(، أن ١٠٪  فقط من مستحقات التمويل منها كانت متاحة بشكل منح نقدية مبارشة أو غري 

مبارشة للجهات اإلنسانية السورية الفاعلة.

تلقت الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة ١.٥ مليون دوالر فقط بشكل مبارش من الدول املانحة األجنبية – إضافة إىل ٥ مليون دوالر أمرييك من خالل الصندوق املشرتك 

التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA HPF، أْي: ما يعادل ٠.٣٪ فقط من إجاميل التمويل املبارش “املستوى األول” املتاح عام ٢٠١٤. أما يف عام 

٢٠١٥، فقد ازداد التمويل املبارش للمنظامت السورية غري الحكومية )مبا فيها منظامت دول املهجر أو الشتات( ليصل تقريبًا إىل ٢٠ مليون دوالر أمرييك أْي: ما نسبته ٠.٩٪ 

من إجاميل التمويل املقدر بـ ٢.٣ مليار دوالر أمرييك. وعىل الرغم من أن هذه األرقام تشري إىل أن املنظامت السورية غري الحكومية قد تلقت من التمويل املبارش أكرث من 

الجهات املحلية والوطنية الفاعلة يف أي مكان آخر يف العامل، لكن مستوى التمويل املبارش لها ميثل ١٪ فقط من مجمل التمويل املتاح. 

ويف الوقت الذي تتلقى فيه وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية الجزء األكرب من التمويل وتستخدم “رشكاء« سوريني كمقاولني فرعيني لتنفيذ املشاريع، 

كانت فرصة الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة يف الحصول عىل النفقات العامة )Overheads( متدنية جداً إذ مل تستطع الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة عىل الدوام 

من تعويض النفقات الكاملة ألنشطة اإلغاثة التي تقوم بتنفيذها لصالح املانحني وملا يسمى »رشكائهم«. إضافة إىل أن املنظامت السورية غري الحكومية مل تحصل عىل      

الـ %7 من النققات العامة إال يف حاالت قليلة جداً، كالتمويل املقدم من قبل الصندوق اإلنساين املشرتك التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يف حني 

تحصل الجهات الفاعلة الدولية عىل هذه النسبة بشكل اعتيادي. وتعاين الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة من استنزاف املوارد البرشية لديها بسبب الفروق العالية يف 

الرواتب ما بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية من جهة واملنظامت السورية غري الحكومية من جهة أخرى ما يدفع املوظفني األكرث كفاءة إىل 

مغادرة تلك املنظامت إىل منظامت دولية ذات رواتب أعىل. 

أظهرت املقابالت التي أُجريْت مع الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة والتي تعمل ضمن االستجابات عرب الحدود السورية-الرتكية عن وجود »رشاكات جيدة« وأخرى أقرب 

إىل الرشكات الربحية التي تُوَجد ضمن القطاع الربحي حيث إن بعض االتفاقيات املربمة تشبه صفقات العمل ما بني الرشكات العاملية التي “متتلك« “املعرفة« والتصميم، 

وتسيطر عىل األسواق واملستثمرين، يف حني يعمل »رشكاء العمل« املحليون عىل توفري يد عاملة رخيصة ومنتجات ذات تكلفة منخفضة حتى ولو مل تكن تلك نية وكاالت 

األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية موضع التساؤل. 

بعيداً عن تحليل التمويل اإلنساين الدويل، تلقي هذه الدراسة الضوء عىل كيفية استمرار مجموعات اإلغاثة السورية يف إيجاد فرص متويل خاصة وكبرية وبشكل رئيس من 

الشتات السوري. عىل الرغم من الحرب والنزاع، فإن التحويالت الفردية املرسلة بشكل مبارش من السوريني يف الخارج إىل عوائلهم وأصدقائهم يف الوطن تستمر مبستوى 

عاٍل. وبلغ إجاميل التحويالت املرسلة إىل سوريا ١.٦ مليار دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٠ حسب ما جاء يف تقرير البنك الدويل. وعىل الرغم من صعوبة الحصول عىل حجم 

التحويالت الحايل، فإن هذه الدراسة ودراسة أخرى حديثة تؤكدان أن التحويالت مستمرة مبستويات عالية جداً. 

والخالصة  أنه عىل الرغم من كون البيانات املتوافرة شحيحة وغري متجانسة غالباً، لكن من الواضح أن حصة الفاعلني السوريني من التمويل اإلنساين الدويل ال تتناسب بأي 

حال من األحوال مع دورهم يف التنفيذ الفعيل يف إيصال املساعدات. توضح هذه الدراسة أن املؤسسة اإلنسانية العاملية ال ميكنها  أن تتهرب من معالجة قضايا التمويل 

للجهات اإلنسانية الفاعلة املحلية والوطنية. تشكل األموال وإمكانية الوصول إليها نفوذاً وقوة بحد ذاتها. وقد اقرتح الفريق ذو املستوى الرفيع  حول املوارد املالية 

اإلنسانية ومبادرة ميثاق التغيري، ان هنالك حاجة ماسة إىل زيادة كبرية يف وصول الفاعلني املحليني والوطنيني إىل مصادرالتمويل وكذلك هي الحاجة إىل الشفافية املالية 

عىل جميع املستويات ضمن النظام اإلنساين. 

تم العمل عىل بحث »بني املقاولة الفرعية والرشاكات« يف الفرتة املمتدة بني ترشين األول ٢٠١٥ ونيسان ٢٠١٦ وتألف من تحليل بيانات التدفق النقدي، ومراجعة 

الدراسات السابقة وأكرث من ٥٠ مقابلة يف املنطقة مع مراسالت مكثفة عرب الربيد األلكرتوين.
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١ مقدمــــــة        

٢ التمويل لالستجابة اإلنسانية يف سوريا

٣ أزمة واحدة ـ استجابات عدة

٤ االستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية

٥ الصفقات الجيدة والصفقات السيئة - الرشاكة واملقاولة الفرعية

٦ الثقة والسيطرة

٧ القدرات: بناؤها - تآكلها

٨ الخامتة

أ.١ املانحون

أ.٢ املنهجية ـ تحليل اإلنفاق اإلنساين

UNICEF أ.٣ نفقات منظمة

UNHCR أ.٤ نفقات منظمة

WFP أ.٥ نفقات منظمة

أ.٦ جدول التدفقات النقدية من املستوى الثاين

أ.٧ الرواتب

٦

٧

١٣

١٤

١٧

٢0

٢٢

٢٤

٢٧

٢٨

٢9

٣0

٣١

٣٢

٣٢

جدول املحتويات
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االختصـــــارات

Community based Organization منظمة مجتمعية      CBO

Creditor Reporting System نظام اإلبالغ الدائن    CRS

Development Assistance Committee لجنة املساعدة اإلمنائية   DAC

Emergency Respond Fund صندوق االستجابة للطوارئ    ERF

Financial Tracking Service خدمة التتبع املايل   FTS

Grant Management System نظام إدارة املنح   GMS

Humanitarian Pooled Fund الصندوق اإلنساين املشرتك    HPF

International Committee of the Red Cross اللجنة الدولية للصليب األحمر   ICRC

International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر     IFRC

International Islamic Charity Organisation الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية    IICO

Local to Global Protection   L2GP

International Non-Governmental Organistaion منظمة دولية غري حكومية   INGO

Non-Governmental Organistaion منظمة غري حكومية   NGO

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs       OCHA

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

Official development assistance املساعدة اإلمنائية الرسمية   ODA

Organisation for Economic Co-operation and Development       OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

Syrian Arab Red Crescent        SARC  الهالل األحمر العريب السوري 

Syria Needs Analysis Project        SNAP  مرشوع تحليل االحتياجات يف سوريا

Syrian Non-Governmental Organisation منظمة سورية غري حكومية  SNGO

United Nations Population Fund      UNFPA  صندوق األمم املتحدة للسكان 

United Nations High Commissioner for Refugees    UNHCR  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

United Nations Children’s Emergency Fund    UNICEF  منظمة األمم املتحدة للطفولة

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East    UNRWA

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني  يف الرشق األدىن  

World Food Programme برنامج األغذية العاملي   WFP

World Health Organization منظمة الصحة العاملية    WHO

يرجى مالحظة أن مصطلح “فاعلني محليني”، “جهات إنسانية فاعلة”، “جهات إنسانية سورية فاعلة”، “جهات إنسانية وطنية ومحلية” تتضمن الهالل األحمر العريب 

السوري SARC واملنظامت السورية غري الحكومية. تتضمن البيانات املالية حول “املنظامت الوطنية واملحلية غري الحكومية” التمويل ملجموعات املغرتبني يف دول 

املهجر )مجموعات الشتات( مبا أن التقرير املايل لـ OCHA HPF ال مييز بني املنظامت املحلية والوطنية غري الحكومية وبني مجموعات دول الشتات.
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١ مقدمــــــة 

تركز دراسة “بني املقاولة الفرعية والرشاكات” عىل جانبني من االستجابة اإلنسانية إىل سوريا. أوالً: يحاول هذا التقرير تحديد مصادر وحجم املوارد املالية األكرث أهمية 

وتحديد قنوات التمويل ذات الصلة من املانحني إىل املنظامت التي تقوم بإيصال املساعدات اإلنسانية داخل سوريا. ثانياً: يسعى التقرير إىل تحليل بعض أمناط التعاون 

)الرشاكات واملقاولة الفرعية( بني الجهات الفاعلة الدولية واملحلية التي تعمل ضمن االستجابة اإلنسانية عرب الحدود الرتكية ـ السورية. 

إن طرح أسئلة مثل “ما هو حجم التمويل اإلنساين املخصص لسوريا؟” أو “ما هو حجم التمويل الذي يذهب إىل الوكاالت الدولية وما هو حجم التمويل املتاح للمنظامت 

السورية؟” غري مجد؛ ألنها أسئلة  معقدة ألسباب عدة أبسطها أن املعضالت الناجمة عن الحاجة اإلنسانية امللحة يف بلد ابتليت بحرب ورصاع عنيفني. وال تزال هذه األسئلة 

تتهرب من اإلدالء بأي إجابة موجزة وبسيطة عىل الرغم من أشهر عدة من البحث والتحليل املتفاين من قبل مطلعني من داخل الوكاالت. 

برز يف هذه الدراسة عدد من القضايا اإلجاملية والتوجهات واألحجام عىل الرغم من الثغرات والتناقضات الكبرية يف أغلب املعلومات املتاحة عن املوارد املالية اإلنسانية. 

وتحاول األقسام الثالث األوىل من التقرير أن ترشح بيشء من التفصيل ماهية وحجم التدفقات التمويلية اإلنسانية من املمولني )الحكوميني أو القطاع الخاص( إىل الجهات 

الفاعلة الدولية والسورية التي تعمل عىل االستجابة لالحتياجات داخل سوريا )عرب الحدود ويف الداخل(. فيام يحاول القسامن ٤ و ٥ استكشاف أمثلة عن اتفاقيات التنفيذ 

عرب الحدود الرتكية ـ السورية. كام يتم بحث العالقات التعاقدية واالتفاقيات بني املانحني الدوليني الكبار ووكاالت اإلغاثة الدولية والتي تسيطر عىل معظم املستوى األول 

من التمويل النقدي من جهة وبني املنظامت السورية التي تقوم بتنفيذ العديد من األنشطة الفعلية عىل أرض الواقع من جهة أخرى. يلقي القسامن ٦ و ٧ الضوء بشكل 

خاص عىل قضايا مثل الثقة والتحكم والقدرات واألجور بناًء عىل خربات ووجهات النظر ملوظفي اإلغاثة الدوليني والسوريني العاملني يف االستجابة عرب الحدود الرتكية ـ 

السورية. 

ال يقوم التقرير بتغطية  أي تفاصيل متعلقة بالرتتيبات التعاونية بني الوكاالت الدولية والجهات الفاعلة السورية مثل الهالل األحمر العريب السوري الذي يقوم بتنفيذ الجزء 

األكرب من االستجابة يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وال يعود هذا إىل التقليل من الدور الحاسم للجهات الفاعلة الوطنية/ املحلية التي تعمل من دمشق 

)أو من األجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية(. وإمنا يعود األمر ببساطة إىل عدم القدرة عىل الوصول إىل تلك املناطق إضافة إىل ضيق الوقت واملوارد املحدودة 

ملؤلفي هذا البحث. أيضا ال يحاول التقرير تغطية التمويل واملساعدة املتعلقة باالستجابة اإلقليمية لالجئني داخل املنطقة أو خارجها. 

تم البحث يف هذا التقرير يف الفرتة الواقعة بني ترشين األول ٢٠١٥ ونيسان ٢٠١٦ حيث مل تكن البيانات املالية للعام ٢٠١٥ مكتملة ولذلك يحاول البحث تعقب وتوثيق 

البيانات املالية املتعلقة بالعام ٢٠١٤، مع اإلشارة إىل بعض املراجع الخاصة بعام ٢٠١٥ بهدف املقارنة. ال بد من اإلشارة إىل أن حجم التدفقات التمويلية وكذلك أمناط 

التعاون لالستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية قد شهدت تغيرياً منذ عام ٢٠١٤ ويتم التنويه يف هذا البحث إىل التغيريات الرئيسة التي حدثت يف عام ٢٠١٥ كلام كان 

ذلك ممكناً. تضمن البحث متابعَة املعلومات املتاحة وتحليلَها من خالل حجم التدفقات النقدية واتجاهها وتضمن مراجعًة مكثفًة للدراسات السابقة وأكرثَ من خمسني 

مقابلة شخصية معمقة تم إجراؤها خالل رحالت بحثية إىل جنوب تركيا استُكِملت بعدد محدود من املقابالت داخل سوريا. أيًضا تم إجراء مقابالت عرب السكايب وعرب 

الهاتف إضافًة إىل مراسالت مكثفة عرب الربيد االلكرتوين عند عدم إمكانية إجراء املقابالت الشخصية.

بعيداً عن القسوة الشديدة للمعاناة اإلنسانية جراء الحرب والرصاع يف سوريا، فإن السلوك الذي اتخذته االستجابة اإلنسانية قد تطور منذ عام ٢٠١١ مام يعطي أسباباً 

إضافية إىل بحث األمور املالية وقنوات التمويل والرتتيبات التعاقدية. أصبحت قدرة املوظفني الدوليني العاملني يف املجال اإلنساين محدودة للغاية ـ ناهيك عن املناطق 

املحارصة واملناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة حيث االحتياجات كانت )وما تزال( مرتفعة جداً. ويف نفس الوقت، حافظت الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة ـ عىل الرغم 

من املخاطر والصعوبات الجًمة وبذل التضحيات الجسيمة وقدرتها عىل اإلبداع ـ عىل مستوى ملحوظ من إمكانية الوصول إىل املنافذ والقدرة عىل مساعدة العديد ممن 

هم بحاجة إىل املساعدة. 

امتلك العديد من الناشطني السوريني ومجموعات اإلغاثة السورية خربة محدودة جداً مببادئ العمل اإلنساين الدويل ويف البنى واألنظمة التي تسيطر عىل االستجابة 

اإلنسانية الدولية يف الوقت الحارض ويعود ذلك إىل أن سوريا مل تخترب أزمات إنسانية عىل نطاق وطني واسع قبل عام ٢٠١١. لقد أصبحت هذه املجموعات، ويف فرتة زمنية 

قصرية للغاية، معنية بشكل كبري بالعمل مع الهيئات املانحة والوكاالت اإلنسانية الدولية حيث حاول كال الطرفان االستجابة إىل االحتياجات املتنامية بشكل كبري يف املناطق 

صعبة الوصول. متتلك الوكاالت الدولية القدرة عىل الوصول إىل مصادر التمويل من املانحني التقليديني الكبار، ولكن قدرتها محدودة يف الوصول إىل تلك املناطق الصعبة. يف 

حني متتلك املجموعات السورية والتي تطورت بشكل رسيع القدرة عىل الوصول إىل تلك املناطق ولكن إمكانيتها محدودة يف الوصول إىل التمويل اإلنساين الدويل. 

اقتىض ذلك ومنذ العام ٢٠١٢ إىل وجود درجة من التعاون واالعتامد املتبادل بني الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية والدولية الفاعلة والذي نادًرا ما تتم رؤيتها يف 

االستجابات اإلنسانية واسعة النطاق. ورمبا ساعد عىل ذلك أن سوريا كانت بلداً متوسط الدخل قبل الرصاع وميتلك مستويات مرتفعة من التعليم إىل جانب التطور الرسيع 

ملجموعات اإلغاثة السورية الكبرية يف دول الشتات. أدت هذه الدرجة الكبرية من االعتامد املتبادل إىل بذل تركيز أكرب من املعتاد عىل ديناميكيات النفوذ واالتفاقيات 

التعاقدية الفعلية بني الجهات الفاعلة املحلية والوطنية والدولية. يبقى تحليل هذه القضايا يف أي بلد أو أزمة إنسانية خاًصا بالسياق إىل درجة كبرية لكن هنالك أوجه 

تشابه عىل أية حال وتبقى بعض نتائج هذا التحليل الخاص بسوريا معنية باالستجابات يف أزمات إنسانية أُخرى.    

أعطى عدد كبري من العاملني يف الشأن اإلنساين، أفراداً مستقلني وموظفني يعملون لدى منظامت، جزءاً كبرياً من وقتهم الثمني ومبادلة خرباتهم وبياناتهم وآرائهم املتعلقة 

باالستجابة اإلنسانية يف سوريا مع فريق بحث مبادرة L2GP واستثمر العديد منهم الوقت الكبري إلعطاء التعقيبات والنقد واملقرتحات للمسودات األوىل من هذه 

الدراسة وببساطة مل تكن هذه الدراسة ممكنة لوال مساهامتهم الثمينة. ال ميكن تسمية العديد من أولئك الذين قدموا مساهامتهم وآرائهم هنا ألسباب تتعلق بسالمتهم 

الشخصية، ولذلك، عوضاً عن ذكر بعض األسامء وإغفال العديد ممن أدلوا باملساهامت األكرث أهمية، نتقدم بالشكر الجزيل لكل أولئك الذين قدموا وقتهم وبصريتهم 

وحكمتهم وشغفهم.
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٢ التمويل لالستجابة اإلنسانية يف سوريا

 OCHA( إن البيانات املتعلقة بالتمويل اإلنساين لالستجابة لسوريا مأخوذة بشكل رئيس من نظام التتبع املايل التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

FTS( ونظام اإلبالغ الدائن التابع ملنظمة التنمية والتعاون االقتصادي )OECD CRS(. يرجى الرجوع إىل الصندوق رقم ١ أدناه لالطالع عىل بعض القيود الهامة والثغرات 

)املجاهيل( والشكوك املتعلقة باستخدام بيانات OCHA FTS و OECD CRS. وعىل الرغم من ذلك ال تزال مجموعات البيانات هذه تقدم املعلومات املتاحة األفضل 

حول التمويل من الجهات املؤسساتية املانحة )حكومات ومؤسسات كربى( لالستجابة اإلنسانية لسوريا. وعىل العكس من ذلك، ال ميكن التقاط أو تتبع غالبية التربعات 

الخاصة وتربعات الرشكات التي تذهب إىل املنظامت السورية غري الحكومية )مبا يف ذلك مجموعات الشتات( وإىل املنظامت الدولية غري الحكومية يف أي من السجالت 

املركزية أو قواعد البيانات ويقوم عدد قليل من املنظامت بإعطاء معلومات مفصلة عن جمع التربعات الخاصة التي تقوم بها وجعلها متاحة بشكل علني٢. هنالك 

مساهمة مالية أخرى مهمة للغاية تساعد يف البقاء عىل قيد الحياة يف كل يوم لعدد كبري من السوريني وهي التحويالت الفردية الخاصة التي يرسلها السوريون يف الخارج 

إىل عوائلهم وأصدقائهم يف الوطن. وعىل الرغم من أهمية هذه التحويالت، لكن ال تتوفر ”بيانات رقمية“ عن هذه الحواالت منذ عام ٢٠١٠. 

ومع أخذ هذه القيود بعني االعتبار، بلغ حجم التمويل اإلنساين لألزمة السورية بحسب أرقام OCHA FTS ٢.١ مليار دوالر لعام ٣٢٠١٤ .وبعيداً عن رقم التمويل اإلنساين 

الذي من املمكن اختياره، سيطر عدد محدود نسبياً من املانحني الكبار عىل االستجابة لسوريا يف عام ٢٠١٤. ويف الحقيقة أىت أكرث من ٧٠٪ من التمويل من خمسة مانحني 

فقط وهم: الواليات املتحدة واملفوضية األوروبية واململكة املتحدة وأملانيا )الرتتيب تنازلياً حسب حجم التمويل(. باإلضافة إىل هؤالء املانحني ”التقليديني”، يأيت ترتيب 

 .)IICO( وتتم إدارة االتحاد من قبل الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية ،)اتحاد املنظامت غري الحكومية ومقره الكويت من املانحني يف املرتبة الثانية )بعد الواليات املتحدة

والتزمت الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية مببلغ ١٧٥ مليون دوالر أمرييك لالستجابة يف سوريا يف عام ٢٠١٤. يوضح الرسامن البيانيان رقم ١ و ٢ وامللحق رقم  تدفق التمويل 

اإلنساين وحجمه من جميع املؤسسات األساسية الرئيسة املعروفة يف عام ٢٠١٤. 

معظم التمويل املعلن ال يأيت من عدد قليل جداً من املانحني فقط، ولكن خمس وكاالت من وكاالت األمم املتحدة وهي )برنامج األغذية العاملي WHO واملفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن UNRWA ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

UNICEF ومنظمة الصحة العاملية WHO( استلمت أكرث من ٥٠٪ من التمويل ذي املستوى األول املبارش الذي تم االلتزام به لالستجابة داخل سوريا )مبا يف ذلك 

االستجابة عرب الحدود( يف عام ٢٠١٤ - انظر إىل الرسم البياين رقم ٢ ملعرفة املزيد من التفاصيل. وفيام يتعلق باملستقبلني للتمويل ذي املستوى األول )وتتم اإلشارة إليهم 

كذلك باملستقبلني للتمويل املبارش(، فإن هناك فجوات رئيسة يف البيانات التي تم إقرارها إىل OCHA FTS. يتمثل أحد هذه الفجوات عىل سبيل املثال بأن دولة من 

أكرب الجهات املانحة وهي الواليات املتحدة ال تفصح عن أسامء أي من املنظامت غري الحكومية التي تقوم بتمويلها يف سوريا. وبشكل مشابه، فإن الهيئة الخريية اإلسالمية 

العاملية IICO والعديد من الجهات املانحة األخرى ال يقومون عىل الدوام بذكر املستقبلني للتمويل يف البيانات املقدمة إىل OCHA FTS. ويعني هذا  بشكل مجمل أن 

 ٣٠٪ تقريبًا من التمويل املقرر إىل OCHA FTS  يبقى غري معروف من ناحية املستقبلني عىل املستوى األول.

فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي أعلنت عن التمويل املبارش للمنظامت السورية غري الحكومية إىل OCHA FTS حيث بلغ هذه التمويل ١.٥ مليون دوالر أمرييك يف 

عام ٢٠١٤. وبغض النظر عن عدم توفر البيانات العامة وبناًء عىل التشاور املبارش مع العديد من املانحني األساسني الكبار، ميكن االستنتاج وبثقة أن حصة الجهات الفاعلة 

املحلية والوطنية السورية من التمويل املبارش من قبل الحكومات كانت متواضعة للغاية يف عام ٢٠١٤.
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الرسم البياين رقم ٢: املانحني الكبار واملستقبلني األساسيني للتمويل اإلنساين الدويل من الدرجة األوىل.

يظهر الرسم البياين املانحني واملستقبلني للتمويل اإلنساين من الدرجة األوىل )املبارش( يف سوريا يف عام ٢٠١٤. بُني حجم وكاالت األمم املتحدة األكرب )WFP, UNRWA, UNHCR, UNICEF, WHO( استناداً إىل النفقات 

 OCHA FTS :املصدر .OCHA FTS أو بيانات التمويل التي تم الحصول عليها مبارشة من هذه املنظامت. وبُني حجم وكاالت األمم املتحدة األخرى وجميع املستقبلني للتمويل من الدرجة األوىل استناداً إىل بيانات

والتقارير السنوية لوكاالت األمم املتحدة املذكورة.

بدأت منذ عام ٢٠١١ تدفقات متويلية مهمة للغاية خارج إطار التمويل اإلنساين الرسمي وذلك من قبل املانحني من القطاع الخاص واألفراد ورجال األعامل وبخاصة 

املغرتبني السوريني يف دول املهجر. لقد تُرجمت مساهامت مجموعات الشتات السوري إىل عمل إنساين مهم جداً عىل أرض الواقع إذ تم إلقاء الضوء عليه من قبل العديد 

من املصادر٧. 

أظهرت املقابالت التي أجريت مع سوريني يف داخل سوريا وخارجها أن التحويالت الفردية الخاصة ذات حجم مرتفع جداً  وتستمر يف لعب دور مهم للغاية يف بقاء العديد 

من السوريني عىل قيد الحياة يوماً بعد يوم. أوردت الحكومة السورية قبل االنتفاضة السورية أن التحويالت الفردية الخاصة بلغت ١.٦ مليار دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٠ 

والتي تم إرسالها إىل سوريا8. يظهر الرسم البياين رقم ٣ حجم التحويالت املالية يف عام ٢٠١٠ باملقارنة مع املساعدة اإلمنائية الرسمية لدول لجنة املساعدة اإلمنائية إىل 

سوريا ما بني األعوام ٢٠١١ و ٢٠١٤. 

 الصندوق ١: املنهجية - البيانات املالية العامة

إن املصدرين األساسيني للبيانات املالية عىل املستوى العاملي واملتاحني للعموم فيام يتعلق بالتدفقات النقدية اإلنسانية لألزمات اإلنسانية الكربى هام: خدمة 
التتبع املايل )FTS( التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( ونظام اإلبالغ الدائن )CRS( التابع ملنظمة التنمية االقتصادية والتعاون 
)OECD(. وعىل الرغم من أن هذين املصدرين للبيانات يقومان إىل حد ما بضبط معظم التمويل الرسمي من دول لجنة املساعدة اإلمنائية )DAC(، لكنهام 

ال يضبطان التدفقات النقدية األخرى بشكل دقيق )التمويل الخاص ومتويل الرشكات … إلخ(. ولسوء الحظ، فإنهام ال يقدمان معلومات دقيقة بشكل متجانس 
فيام يتعلق باملكان الذي رُصِف فيه هذا التمويل. تقوم معظم الدول بإعطاء معلومات تفصيلية حول املكان الذي تم فيه إنفاق التمويل، يف حني أن دواًل أخرى 

تقوم باإلبالغ عن النفقات اإلقليمية فحسب ولكن بدون إعطاء تفاصيل عن كل دولة عىل حدة. 

تقوم بيانات خدمة التتبع املايل OCHA FTS باإلبالغ عن ”التزامات/ مساهامت” الجهات املانحة، وتشري إىل حد ما إىل املساهامت الفعلية املدفوعة من معظم 

الحكومات املانحة الرئيسة. يقوم نظام اإلبالغ الدائن OECD CRS بتقرير كل من “االلتزامات” و”املبالغ اإلجاملية الفعلية املدفوعة” من دول لجنة املساعدة 

اإلمنائية )الحكومات املانحة التقليدية الكربى - أو ما تسمى ـ االقتصاديات املتطورة(. وتعدُّ املدفوعات الفعلية يف كلتا الحالتني أقلَّ وبشكل ملحوظ من االلتزام 

األويل، فعىل سبيل املثال وبحسب نظام اإلبالغ الدائن CRS أنفقت الواليات املتحدة ٦٠٪ من إجاميل التزاماتها فقط. وفيام يتعلق مبن يقوم يف النهاية بتنفيذ 

األنشطة املمولة، فإن التفاصيل املتعلقة باملستوى الثاين والثالث من املستقبلني واملنفذين للتمويل غري مكتملة - إذا مل تكن يف معظم الحاالت، غري موجودة 

مبجملها.

١.٢ التحويالت الفردية الخاصة ومجموعات دول املهجر والتدفقات التمويلية خارج إطار املساعدات اإلنسانية
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2011: USD 45.25 million out of 185.42
2012: USD 445.21 million out of 548.17
2013: USD 1663.44 million out of 1956.82
2014: USD 1480.69 million out of 1773.92

2010: USD 1623.00 million

Total ODA by DAC members (USD million)

Humanitarian Assistance by DAC members (USD million)

Remittances Inflow Syria (USD million)

REMITTANCES

2011
2012 2013 2014 2010

الرسم البياين ٣: التحويالت الفردية يف عام ٢0١0 باملقارنة مع املساعدة اإلمنائية الرسمية للبلدان املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية بني ٢0١١ - ٢0١٤. 

تعادل التحويالت الفردية الخاصة املرسلة من خارج سوريا إىل داخلها يف عام ٢٠١٠ تقريباً املساعدات اإلنسانية املقدمة من قبل ٢٩ دولة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية ومؤسسات 

االتحاد األورويب يف عامي  ٢٠١٣ و ٢٠١٤. ال توجد أية احصائيات رسمية حول التحويالت الشخصية بعد عام ٢٠١٠. لقد كانت حصة املساعدات اإلنسانية من التمويل يف عام ٢٠١١ صغرية 

باملقارنة مع الحجم املطلق يف حني تم تصنيف القسم األكرب من املساعدة اإلمنائية الرسمية إىل سوريا كمساعدات إنسانية ما بني ٢٠١٢ و ٢٠١٤. املصادر: ODA: OECD CRS )األسعار 

الثابتة لعام ٢٠١٣(، التحويالت الشخصية: البنك الدويل

أدى انتشار الحرب والرصاع يف سوريا إضافة إىل األنظمة املعمول بها داخل البلد والعقوبات الدولية عىل سوريا إىل صعوبة تحويل األموال عرب القنوات الرسمية إىل داخل. 

وعىل الرغم من هذه املعوقات، تستمر أنظمة التحويل الرسمية وغري الرسمية بالعمل يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة واملناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة٩. أثبتت 

املقابالت التي أجريت مع السوريني ومع وكالء ويسرتن يونيون Western Union داخل سوريا وخارجها إىل إمكانية استمرار إرسال األموال من الخارج إىل معظم مناطق 

الداخل السوري. وبشكل أقل وضوحاً وإمنا عىل نحو من األهمية، يحمل األشخاص الذين يسافرون بني سوريا والدول املجاورة األموال بشكل شخيص والتي إذا ما متت 

إضافة هذه املبالغ فتصبح ذات أهمية كربى. إن أنظمة الحوالة غري الرسمية منترشة وتستمر بالعمل عندما تعجز األنظمة املالية الرسمية عن ذلك. يشكل كل هذا قناة 

مهمة للتحويالت الفردية وكذلك املعامالت االقتصادية األخرى يف العديد من املناطق١٠.

ومبعزٍل عن البحث الذي أجرته هذه الدراسة، هنالك العديد من األبحاث األخرى املنشورة التي تؤكد عىل استمرار تدفق التحويالت الفردية بأحجام كبرية جداً عىل 

الرغم من الصعوبات الجمة١١. ومع األخذ بعني االعتبار طبيعة هذه التحويالت املالية الفردية وغري الرسمية عىل األغلب، فمن املستحيل التأكيد فيام إذا كان حجم هذه 

التحويالت قد ارتفع أو انخفض منذ االحصائيات السورية الرسمية التي قدرت هذه التحويالت بـ ١.٦ مليار دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٠. يشري تقرير ريتش إينيشيتف 

Reach Initiative الذي نرش يف عام ٢٠١٥، إىل أن التحويالت الفردية تشكل املصدر الرئيس للدخل لـ ٦٧٪  من ٣٠٤ من املجتمعات التي متت دراستها يف ١٤ محافظة 

سورية. ويشكل هذا زيادة أكرث من أربعة أضعاف يف االعتامد عىل التحويالت املالية مقارنة مع مستويات ما قبل األزمة اإلنسانية يف سوريا١٢. ومع أخذ حجم التحويالت 

الفردية بعني االعتبار واألهمية النسبية لهذه التحويالت أثناء خسارة مصادر الدخل األخرى إضافة إىل الهبوط الحاد يف قيمة اللرية السورية )أكرث من ٦٠٠٪ منذ عام 

١٣٢٠١١(، يظهر أن الدور واألهمية الكربى للتحويالت الفردية  تستوجب البحث يف هذا املوضوع أكرث مام استطاعت أن تقدمه هذه الدراسة.   

هناك منوذج آخر من التمويل إىل االستجابة لألزمة اإلنسانية لسوريا ال بد من ذكره قبل إنهاء هذا القسم وهو املساعدات غري اإلنسانية١٤ من دول لجنة املساعدة اإلمنائية 

والذي بلغ حوايل ٢٧٠ دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤ حيث تم توجيه حصة كبرية من التمويل إىل عدد من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري مثل وحدة تنسيق 

الدعم١٥ وصندوق االئتامن إلعادة إعامر سوريا١٦. 

قد تتداخل األنشطة التي تقوم بتمويلها جهات فاعلة تعمل خارج إطار العمل اإلنساين مع تلك األنشطة املمولة من الجهات اإلنسانية، وبسبب طبيعة تلك املنظامت ال 

يدخل هذا التمويل ضمن إطار العمل اإلنساين - حتى لو تضمنت هذه األنشطة توزيع مواد إغاثة مثالً أو إعادة إصالح املياه أو أنشطة الدفاع املدين مثل إنقاذ الناجني من 

بقايا املتفجرات.

إن ترصيحات كبار موظفي اإلغاثة الدوليني مثل: “إننا نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية تستطيع تأدية العمل. نحتاج 

إىل املنظامت السورية غري الحكومية لتنفيذ العمل”١٧، تشري إىل الدور األسايس الذي تلعبه املنظامت السورية غري الحكومية واملنظامت املجتمعية يف االستجابة اإلنسانية 

داخل سوريا. أكد مراقبون مستقلون مثل مرشوع تحليل االحتياجات يف سوريا )SNAP( يف عام ٢٠١٣ أنه الوقت الذي يرتكز االهتامم فيه عىل املساعدة املقدمة من قبل 

الجهات الفاعلة الدولية كان الجزء األكرب من الدعم املقدم لألشخاص الذين هم بحاجة وجزء مهم جداً من املساعدات اإلنسانية يف سوريا يأتيان من السوريني أنفسهم 

لنظرائهم السوريني وذلك من خالل املجتمعات املحلية والهياكل اإلدارية غري الرسمية واملنظامت املحلية والسوريني املغرتبني يف دول املهجر١8. 

تشري فرضية سائدة بشكل واسع إىل أن الجهات الفاعلة اإلنسانية السورية تقوم بإيصال النسبة األكرب من مساعدات اإلغاثة داخل سوريا، لكن إثبات هذه الفرضية 

٢.٢ الحصة األكرب من التنفيذ ـ وليس من التمويل
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بالبيانات الكمية يشكل تحدياً كبرياً. تقوم بعض الجهات الفاعلة الدولية، وليس جميعها، بتتبع مسؤوليات الفاعلني املحليني بشكل منتظم فيام يتعلق بالتنفيذ. يشري هذا 

ومن خالل تحليل االحصائيات واملعلومات املتاحة إىل أن الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة تنفذ حوايل ٢/٣ إىل ٣/٤ من العمل الفعيل بحسب التحليل التايل:

تظهر معلومات معطاة أثناء مقابالت أجريت مع منظامت WFP; ICRC, UNHCR يف عام ٢٠١٤ )تشكل مبجملها ٧٥٠ دوالر أمرييك من حيث النفقات أو ١/٣ 	 

من إجاميل التمويل يف سوريا( أن املنظامت السورية الفاعلة قامت بإيصال ٧٥٪ من املساعدات املجملة يف عام ١٩٢٠١٤. ورصح االتحاد الدويل لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر IFRC عىل موقعه الرسمي أن الهالل األحمر العريب السوري قد وزع ٦٠٪ من إجاميل اإلغاثة املقدمة من قبل األمم املتحدة يف دمشق. 

وفقاً لتحليل احصائيات أكرب ثالث منظامت دولية غري حكومية تعمل عىل املساعدات عرب الحدود من تركيا )ومتثل إجاميل نفقاتها ١٥٠ دوالر أمرييك(، قامت 	 

الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة بتوزيع ٧٣٪ من مساعداتهم يف عام ٢٠٢٠١٤. 

أخرياً، وبناء عىل تحليل بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ٢١OECD حول التمويل اإلنساين املقدم من دول لجنة املساعدة اإلمنائية ٢٢DAC يف عام ٢٠١٤، 	 

 OECD CRS قامت املنظامت الوطنية غري الحكومية بتنفيذ ٢/٣ من التمويل اإلنساين املقدم لهذه املنظامت٢٣. يف حني عادًة ما تكون بيانات نظام اإلبالغ الدائن

حول التمويل املقدم من دول DAC موثوقة، فإن املخاطرة يف احتامل حدوث نسبة خطأ برشي عندما يقوم موظفو الجهات املانحة بإدخال البيانات املتعلقة بهذه 

 OECD الفئة الخاصة )املنظامت الوطنية غري الحكومية( يستدعي أن تؤخذ هذه البيانات كمؤرش فحسب. ومع أخذ هذا االستحقاق بعني االعتبار، تشري بيانات

إىل النتيجة ذاتها التي توصلت إليها بيانات أخرى متت اإلشارة إليها أعاله حيث تقوم الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة بإيصال القسم األكرب من جميع املساعدات 

اإلنسانية داخل سوريا. 

يشري الرسم البياين رقم ٤ إىل حجم التنفيذ الفعيل لالستجابة الدولية لألزمة اإلنسانية يف سوريا الذي تم تنفيذه من قبل الجهات الفاعلة املحلية والوطنية السورية باملقارنة 

مع حصة هذه الجهات من التمويل املبارش وغري املبارش )تتم مناقشة التمويل غري املبارش بالتفصيل يف القسم ٣(. كانت قيمة التمويل املبارش للمنظامت السورية غري 

الحكومية املعلن عنها٢٤ ضئيلة جداً يف عام ٢٠١٤ إذ بلغت )٠.٣٪( وهي أعىل بقليل من النسبة العاملية للتمويل املبارش للمنظامت املحلية والوطنية غري الحكومية والتي 

بلغت )٠.٢٪(٢٥. إن املصدر اآلخر والوحيد للتمويل املبارش للفاعلني املحليني يف عام ٢٠١٤ غري التمويل الذي أقرته الحكومات )١.٥ مليون دوالر أمرييك( جاء من صندوق 

التمويل اإلنساين التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA HFP يف تركيا وبلغ ٥ ماليني مليون دوالر أمرييك. 

تضاعف التمويل املبارش ثالث مرات يف عام ٢٠١٥ من ٠.٣٪ إىل ٠.٩٪، إذ كان صندوق التمويل اإلنساين HPF يف تركيا يعمل بشكل كامل خالل السنة وقام كذلك الصندوق 

املشرتك التابع لـ OCHA يف دمشق بتوزيع التمويل للجهات اإلنسانية السورية الفاعلة. ولقد بلغ حجم التمويل املبارش للمنظامت السورية غري الحكومية كذلك ٢٠ 

مليون دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٥. واشتمل هذا التمويل عىل حوايل ٥٠٪ من إجاميل التمويل املبارش للمنظامت املحلية والوطنية غري الحكومية عىل املستوى العاملي يف 

عام ٢٠١٤ )٤٦.٦ مليون دوالر أمرييك٢٦(.  ومن الجدير بالذكر أن هذه األرقام عىل الرغم من أنها تشري إىل استالم املنظامت السورية غري الحكومية من التمويل املبارش 

أكرث من الجهات املستجيبة اإلنسانية املحلية والوطنية يف أي مكان آخر من العامل، لكن مستوى التمويل املبارش ما يزال ١٪ فقط من إجاميل التمويل املتاح.

75% (2014)

Implementation

USD 752 million investigated (36%)
Indirect Funding

USD 1.1 billion investigated (52%)
Direct Funding

USD 2.1 billion investigated (100%)

SYRIAN HUMANITARIAN ACTORS

0.3% (2014)
0.9% (2015)

9.3% (2014)

الرسم البياين رقم ٤: تنفيذ املشاريع عرب الجهات الفاعلة الوطنية مقابل التمويل املبارش وغري املبارش  

يظهر الرسم التباين يف مستويات التنفيذ مقابل التمويل املبارش وغري املبارش للجهات اإلنسانية السورية الفاعلة. 

OCHA: GMS & FTS, ICRC, UNHCR, SNAP, WFP :املصدر
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يحاول هذا القسم تفريغ وتحليل تكاليف ثالث من وكاالت األمم املتحدة WFP, UNHCR, UNICEF وإظهار ”أين تذهب األموال”، عىل سبيل املثال: مكونات التكلفة 

لهذه العمليات مبا فيها السلع والخدمات املقدمة للمستخدم النهايئ. يشكل إجاميل اإلنفاق عىل عمليات وكاالت األمم املتحدة الثالث هذه أكرث من ٧٠٠ مليون دوالر 

أمرييك أي ما يعادل ثلث التمويل اإلجاميل املعلن يف عام ٢٠١٤.

 نقدم هنا تحليالً كامالً وشفافاً للتكاليف بهدف تفريغ وتحليل تدفق التمويالت من الجهات املانحة عرب الوكاالت اإلنسانية لتصل يف املحصلة إىل املستخدم أو املستهلك 

النهايئ للسلع والخدمات. ال يركز هذا التحليل عىل املشاريع الفردية، وإمنا عىل تحليل النفقات اإلجاملية يف البلد وكذلك الحصة التناسبية من النفقات الكلية للمكاتب 

الرئيسية للوكاالت. يحاول هذا التحليل أن يفرق بني: ١. التكاليف املرتبطة مبارشًة بالخدمات والسلع املتاحة إىل املستخدم النهايئ ٢. التمويل املتاح ملنظامت رشيكة 

لإلنفاق عىل املخزون االحتياطي والتوزيع ٣. ونفقات أخرى تحتوي عىل تكاليف الربامج وتكاليف الدعم عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني. الرجاء العودة إىل 

امللحق رقم ٢ لتفاصيل أكرث عن الطريقة املنهجية املتبعة هنا٢٧. 

كام يوضح الرسم البياين رقم ٥، استخدمت منظمة UNHCR ٤٢٪ من متويلها عىل املشرتيات من السلع والخدمات للمستخدم النهايئ يف عام ٢٠١٤، يف حني كانت األرقام 

املامثلة ٤٦٪ لـمنظمة UNICEF و 8٦٪ ملنظمة WFP. قامت منظمة UNHCR بتخصيص ١٦.٥٪ لتغطية تكاليف املكتب الرئيس والتكاليف اإلقليمية، يف حني خصصت 

 ٪١٩.٥ UNICEF ٤.8٪ يف حني أنفقت منظمة WFP ٦.8٪ لنفس التكاليف. ويف ما يخص تكاليف الربامج وتكاليف الدعم فقد أنفقت منظمة WFP ١٧٪ و UNICEF

و منظمة UNHCR ٩.٣٪. خصصت منظمة UNHCR حوايل ١8٪ لرشكائها )الدوليني والوطنيني واملحليني( لتغطية تكاليف التنفيذ يف حني بلغت النسبة املامثلة ١٥.٦٪ 

لـمنظمة UNICEF و ٢٪  لـمنظمة ٢8WFP. تقدم املالحق ٣، ٤، و ٥ تفاصيل عن تحليل نفقات UNHCR, UNICEF & WFP تباعاً يف استجابتهم يف سوريا. 

٣.٢ تحليل إنفاق التمويل اإلنساين 

UNICEF UNHCR WFP

WASH

Medical

NFI

Nutrition

Education

Food and ext TransportNFI + Medical

HQ Support Costs

Implementing Partner

Program and Support Costs

Currently Unknown

Logistics

16.5%

19.5%

15.6% 16.4%

9.9%

9.8%

5.2%
4.6%

2.5%

17%

9.3%

18%
34%

15%

7.7% 6.8%
2%

71.1%

4.8%
15.3%

الرسم البياين رقم ٥: نفقات وكاالت األمم املتحدة يف سوريا. 

يظهر الرسم تفاصيل نفقات كل من املنظامت الثالث UNICEF, UNHCR & WFP يف استجابتهم لسوريا يف عام ٢٠١٤. أنفقت وكاالت األمم املتحدة الثالث ما بني ١١.٦٪ و ٣٦.٥٪ عىل التكاليف املتعلقة 

بنفقاتها وأنشطتها املبارشة )تكاليف املكتب الرئييس وتكاليف الربامج وتكاليف الدعم( يف حني أنها خصصت ما بني ٢٪ إىل ١8٪ من التمويل املتاح يف عام ٢٠١٤ كمنح نقدية للمنظامت الدولية غري الحكومية 

والرشكاء السوريني. وهذا يعني )بعيداً عن التربعات العينية( بأنه عند إنفاق كل دوالر عىل الرشكاء املنفذين، تم إنفاق ما بني ١.٥ و ٥.8 دوالرات أمريكية من قبل املنظامت نفسها. ملزيد من التفاصيل انظر 

املالحق ٣، ٤، ٥.
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٣ أزمة واحدة ـ استجابات عدة 

تطورت االستجابة اإلنسانية داخل سوريا مع تصاعد وترية الحرب والرصاع يف سوريا وتفاقم األزمة اإلنسانية وذلك من خالل عدة آليات استجابة وقنوات متويلية منفصلة نسبياً.  

يتم تنظيم املستوى األول من دمشق بتعاون وثيق مع الحكومة السورية والهالل األحمر العريب السوري حيث تقوم وكاالت األمم املتحدة  واالتحاد الدويل لجعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر مع عدد محدود من املنظامت الدولية غري الحكومية٢٩ بتنفيذ هذه العمليات. 

كانت العمليات اإلنسانية عرب الحدود هي املسار الثاين من املساعدات والذي تطور بشكل تدريجي ويتم تنفيذه بشكل أسايس من قبل الجهات السورية الفاعلة. انضم 

عدد قليل من املنظامت الدولية غري الحكومية إىل االستجابة عرب الحدود يف عام ٢٠١٢. وصلت املساعدات بشكل رئيس عرب هذا املسار إىل األشخاص األشد احتياجاً 

يف املناطق التابعة لسيطرة املعارضة يف سوريا ويتم تنفيذها من تركيا وبدرجة أقل من العراق واألردن٣٠. وبعد القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدويل ٣٢٢١٣٩ و 

٣١٢١٦٥ يف عام ٢٠١٤، بدأ عدد من وكاالت األمم املتحدة الكربى بإيصال املساعدات عرب الحدود. ومل  يصل حجم عمليات األمم املتحدة عرب الحدود إىل حجم عمليات 

“نقطة الصفر” التابعة للهالل األحمر الرتيك إال يف نهاية عام ٢٠١٥ فقط٣٣. أصبح التمويل )وكذلك التعاون( ممكناً بشكل أكرب للجهات السورية الفاعلة عرب الحدود من 

تركيا عندما فتحت وكاالت األمم املتحدة االستجابة عرب الحدود. يركز القسم التايل بشكل أسايس عىل بيانات عام ٢٠١٤، وسيتم تزويد معلومات إضافية حول التغيريات 

الجوهرية التي حدثت يف عام ٢٠١٥ عندما يكون ذكر ذلك ممكناً ووثيق الصلة.

  

١.٣ عمليات مقرها دمشق

كام تم ذكره آنفاً، سيطر عدد قليل جداً من وكاالت األمم املتحدة الكربى وهي )WFP, UNICEF & WHO( عىل املساعدات اإلنسانية من دمشق واستخدموا رشكاء 

منفذين بشكل أسايس لتأدية العمل. تقوم منظمة UNRWA والتي تركز عىل الالجئني الفلسطينيني يف سوريا بتنفيذ برامجها بشكل مبارش. ويلعب الهالل األحمر العريب 

السوري SARC دوراً رئيساً يف تنسيق وتوزيع بنود اإلغاثة يف جميع العمليات اإلنسانية التي مقرها يف دمشق. إن SARC عىل سبيل املثال هو الرشيك األسايس لـمنظمة 

UNHCR يف إيصال بنود اإلغاثة األساسية٣٤ وقد قام بتوزيع ما بني %50 - %60 من الغذاء التابع ملنظمة الغذاء العاملي WFP يف عام ٣٥2014.  

باإلضافة إىل وكاالت األمم املتحدة، يعمل جميع أعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والتي تدير أعاملها من دمشق بشكل أو بآخر مع الهالل األحمر 

العريب السوري SARC وتعد اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC أكرب أعضاء هذه الحركة بإجاميل نفقات١٠٠ مليون دوالر أمرييك. إضافة إىل هذا التعاون املبارش، يقوم 

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر IFRC بتمويل الهالل األحمر العريب السوري SARC بشكل مبارش إضافة إىل ثالث من جمعيات الصليب األحمر 

الغربية حيث تعمل هذه األخرية بدورها مع الهالل األحمر العريب السوري SARC وتقوم بدعمه. 

عملت ست منظامت دولية غري حكومية كربى بعمليات فائقة الحجم من دمشق يف عام ٢٠١٤ـ ويشكل إنفاق أربعة من هذه املنظامت الدولية مجتمعة ما يعادل ٤٠ 

مليون دوالر أمرييك٣٦. وباملقارنة مع هذه املنظامت التي تعمل من دمشق كان إنفاق واحدة فقط من املنظامت الدولية غري الحكومية التي تعمل عرب الحدود من تركيا 

٧٠ مليون دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤. 

٢.٣ التمويل للجهات الفاعلة املحلية والوطنية من دمشق

إن صندوق االستجابة للطوارئ ERF التابع لـ OCHA يف سوريا هو الوحيد املُعلَن عنه كتمويل من املستوى األول )التمويل املبارش( للجهات اإلنسانية السورية الفاعلة 

والتي مقرها دمشق. مل يخصص صندوق االستجابة للطوارئ ERF يف سوريا أي متويل يف عام ٢٠١٤. ولكن استلم الهالل األحمر العريب السوري SARC ما يعادل ١.٢ مليون 

دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٥ يف حني استلمت ثالث منظامت غري حكومية سورية مجتمعة ١.٣ مليون دوالر أمرييك وميثل هذا ١٩٪ من إجاميل ١٣ مليون دوالر أمرييك 

املتاحة لصندوق االستجابة للطوارئ ERF التابع لـ OCHA يف دمشق يف عام ٢٠١٥. 

كام ذكر أعاله، فإن املعلومات املتوفرة بشكل علني عن التمويل ذي املستوى الثاين )التمويل غري املبارش عرب وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية 

للجهات اإلنسانية املحلية والوطنية السورية الفاعلة( محدودة جداً. وعىل أية حال، قامت أربع من أكرب وكاالت األمم املتحدة التي تعمل من سوريا مشكورة بتزويدنا 

باملعلومات لهذا التقرير حول تدفقاتها النقدية إىل املنظامت السورية غري الحكومية وإىل الهالل األحمر العريب السوري SARC. باإلضافة إىل ذلك فقد متت مراجعة بيانات 

التدفقات النقدية ضمن الجمعيات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. تتضمن هذه البيانات تدفق التمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC إىل الهالل 

األحمر العريب السوري SARC ونداء عام ٢٠١٤ الذي قام به االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر IFRC وثالث من مجتمعات الصليب األحمر الوطنية 

)أملانيا، الدمنارك، والرنويج( التي تعمل بشكل ثنايئ مع الهالل األحمر العريب السوري SARC يف عام ٢٠١٤.  

يلخص الرسم البياين رقم ٦ والجدول رقم ١ يف امللحق ٦ التدفقات النقدية إىل ـ ومن خالل ـ بعض الجهات الفاعلة اإلنسانية األساسية التي تعمل من دمشق. مع األخذ 

بعني االعتبار أن هذه البيانات ال تتضمن قيمة السلع العينية والخدمات كاملعونات الغذائية واملواد غري الغذائية. فعىل سبيل املثال، استلمت الجهات املحلية اإلنسانية 
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الرسم البياين رقم ٦: املستوى الثاين من التدفقات النقدية إىل الجهات الفاعلة السورية. 

تظهر البيانات املقدمة يف الجدول رقم ١ حجم التدفقات النقدية من املستوى الثاين من أربعة من وكاالت األمم املتحدة الكربى وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر إىل الجهات املحلية والوطنية السورية 

الفاعلة. إن مجمل النفقات لهذه الجهات الدولية الفاعلة تبلغ أكرث من ٥٠٪ من إجاميل التمويل النقدي املتاح يف عام ٢٠١٤. يف حني كانت الجهات اإلنسانية السورية الفاعلة مسؤولة عن توزيع القسم األعظم 

من مواد اإلغاثة، وبغض النظر عن قيمة البضائع العينية، فقد استلمت الجهات السورية أقل من ١٠٪ من التمويل النقدي املتاح. 

٤ االستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية

تطورت عمليات اإلغاثة عرب الحدود بشكل تدريجي لالستجابة إىل األزمة اإلنسانية املتعاظمة يف سوريا. يركز هذا القسم من التقرير وبشكل استثنايئ عىل االستجابة عرب 

الحدود الرتكية - السورية حيث متثل أكرب االستجابات عرب الحدود من ناحية الكمية وعدد الجهات الفاعلة والقيمة املالية٣٩.  

بدأ عدد من املجموعات السورية الرسمية وغري الرسمية بالعمل بشكل أسايس عىل املساعدة عرب الحدود من تركيا إىل األجزاء الخاضعة لسيطرة املعارضة يف شاميل سوريا 

وذلك يف نهاية عام ٢٠١١ وبداية عام ٢٠١٢. ومل يكن هناك يف ذلك الوقت قرار صادر عن مجلس األمن الدويل يصادق عىل تلك العمليات مام جعل الحكومة السورية 

والعديد من الجهات اإلنسانية الفاعلة تعد تلك االستجابات املبكرة عرب الحدود غري قانونية بحسب القانون الداخيل السوري. ويف حني حاولت آليات التنسيق املحلية يف 

املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة أن تضمن التنسيق عىل األرض، لكن ال توجد بيانات ميكن االرتكاز عليها من حيث الحجم لهذه االستجابات األولية عرب الحدود. أشار 

مدير أحد املنظامت السورية غري الحكومية الكربى إىل أن العمليات عرب الحدود الرتكية - السورية قد تجاوزت ١٠٠ مليون دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٢ وأتت بشكل رئيس 

من تربعات السوريني أنفسهم سواء داخل الوطن أم خارجه٤٠. 

بدأت أوىل املنظامت الدولية غري الحكومية االنضامم إىل الجهود يف شامل سوريا يف منتصف ونهاية عام ٢٠١٢ وحاولت ضمن سياق العملية أن تحصل عىل منافذ الوصول 

وعىل املعلومات الظرفية عن طريق املجموعات السورية املوجودة أصالً يف ذلك الحني٤١. “كان  مجتمع املانحني مستميتاً ليعرف ماذا يحصل داخل سوريا باالستناد إىل 

بيانات كمية.” كام رشح مدير أحد املنظامت السورية غري الحكومية يف كانون الثاين ٤٢٢٠١٦. ومع هذا، فقد أدى الوضع األمني املتوتر وغياب تشارك املعلومات إىل عمل 

العديد من املنظامت السورية والدولية غري الحكومية مبعزل عن بعضها البعض يف البداية٤٣. ركزت بعض املنظامت الدولية غري الحكومية عىل دعم املهجرين داخلياً 

سواًء عىل طول الحدود أم يف القرب منها. يف حني حاول بعض آخر يعمل مع مجموعات سورية أو من خاللها الوصول إىل األشخاص األشد احتياجاً يف مناطق أكرث توغالً يف 

الداخل السوري مثل محافظات حلب وإدلب وحتى يف الغوطة الرشقية يف جنوب دمشق٤٤. ويف حني تنامى عدد الجهات الفاعلة وأنشطة املشاريع، تأسست آلية تنسيق 

برعاية املمولني )ولكن بقيادة من منظامت غري حكومية( يف جنوب تركيا وأخذت عىل عاتقها العديد من املهام التي تقوم بها الـ OCHA عادة يف الظروف ذاتها٤٥. وقد 

واجهت منظمة OCHA العديد من الشكوك، إذا مل نقل غياب الثقة التام، عندما أسست لوجودها يف جنوب تركيا يف عام ٢٠١٣ من قبل املنظامت السورية غري الحكومية 

والعديد من املنظامت الدولية غري الحكومية التي كانت موجودة وتعمل هناك.   

استطاعت منظمة OCHA والعديد من وكاالت األمم املتحدة أن توسع وجودها ونفوذها بني الوكاالت واملنظامت غري الحكومية التي تعمل من جنوب تركيا بعد إصدار 

السورية الفاعلة متويالً قدره 8 ماليني دوالر أمرييك من منظمة الغذاء العاملي WFP ويف نفس الوقت قامت بتوزيع ٤٠٠،٠٠٠ طن مرتي من املواد الغذائية املقدمة من 

WFP. فإذا مل يتوفر لدى الرشكاء املنفذين مع منظمة الغذاء العاملي WFP موارد متويل إضافية، سيكون لديهم ٢٠ دوالر أمرييك لتوزيع كل ١ طن مرتي من الغذاء. 

وإذا تم تقسيم هذا إىل حصص مبعدل ٥٠ كغ لكل عائلة، فهذا يعني أن الجهات املحلية الفاعلة استلمت ١ دوالر أمرييك عن كل حصة تم إيصالها. بشكل عام وبناء عىل 

املعلومات املتوفرة، تم تحويل ١٠١ مليون دوالر أمرييك من التمويل النقدي من الجهات الدولية الفاعلة إىل الهالل األحمر العريب السوري SARC وعدد من املنظامت 

السورية غري الحكومية٣٧. هذا يعادل تقريباً ٩.٣٪ من إجاميل ١.١ مليار دوالر أمرييك من التمويل النقدي املعلن عنه واملتاح للوكاالت الدولية٣8.
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قراري مجلس األمن يف األمم املتحدة ٢١٣٩ و ٢١٦٥ والذين أعطيا إذناً للمساعدة عرب الحدود إىل سوريا،. وبحسب تقييم عام ٢٠١٦ لعمل منظمة OCHA التنسيقي 

خالل االستجابة لألزمة اإلنسانية يف سوريا، فإن االستثامر يف بناء قدرات املنظامت السورية غري الحكومية وإعطائها إمكانية الوصول إىل صناديق التمويل القطرية املشرتكة 

التي تقودها منظمة OCHA كانت مهمة جداً لتحقيق نجاح منظمة OCHA الالحق بإدخالل نفسها كمنسق رئيس ومركز للمعلومات لالستجابة املتنامية عرب الحدود٤٦. 

يذكر أن مدير أحد املنظامت السورية غري الحكومية يف لقاء مع كبار ممثيل OCHA يف عام ٢٠١٣ كيف ضغطت املنظامت السورية عىل OCHA للوصول إىل الصناديق 

املشرتكة لألمم املتحدة من أجل عمليات عرب الحدود ويف النهاية نجحوا يف ذلك٤٧ وكذلك كان هناك طلب آخر من املنظامت السورية غري الحكومية وهو الحصول عىل 

.٤8HCM ترجمة فورية خالل اجتامعات تنسيق العمل اإلنساين

١.٤ التمويل لالستجابة عرب الحدود من تركيا

رشح رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف دمشق يف مقال له يف عام ٢٠١٣ كيف أنه ”يتوجب عىل العمل اإلنساين يف سوريا أن يعمل يف ظل شبكة سلسة ومتشابكة 

من الجهات الفاعلة ومن خالل مامرسات مبتكرة ومتغرية وليس عرب “نظام معامري” صارم”٤٩. يحاول الرسم البياين رقم ٧ أن يضبط التدفقات النقدية البسيطة نسبياً 

والتي دعمت االستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية يف عامي ٢٠١١ ـ ٢٠١٢. فيام يحاول الرسم البياين رقم 8 ضبط التعقيدات التي نشأت عن نفس التدفقات النقدية يف 

السنوات الالحقة )٢٠١٥ - ٢٠١٦(.

Private Donors

Syrian CBOs

RemittancesDiaspora
Groups

Large Syrian NGOs

Government Donors

Large Syrian NGOs

Syrian CBOs

Private Donors

HPF 
Humanitarian 
Pooled Fund

INGOs Diaspora
Groups RemittancesUN

HUMANITARIAN LANDSCAPE

الشكل البياين ٨: التدفقات النقدية لالستجابة عرب الحدود الرتكية ـ السورية يف عامي ٢0١٥ - ٢0١٦

برز منوذج معقد ما بني الجهات الفاعلة اإلنسانية والتدفقات النقدية بعد سنوات عدة من األزمة اإلنسانية يف سوريا وعىل أي حال، استمرت الجهات الفاعلة السورية ) مجموعات الشتات واملنظامت السورية 

غري الحكومية الكربى واملنظامت املجتمعية( يف أن تكون املنفذ األسايس. يعتمد هذا الشكل عىل املعلومات املقدمة من قبل كبار املوظفني السوريني أو الدوليني الذين يعملون يف الشأن اإلنساين يف سوريا.

الرسم البياين رقم ٧: التدفقات النقدية لالستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية يف عامي ٢0١١-٢0١٢

سيطرت مجموعات املغرتبني يف دول املهجر واملنظامت السورية غري الحكومية واملنظامت املجتمعية عىل االستجابة عرب الحدود يف بداية األزمة اإلنسانية بناًء عىل معلومات قدمها موظفون رئيسيون يف 

منظامت سورية غري حكومية.
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إن الحجم الدقيق للتمويل لالستجابة عرب الحدود من تركيا غري معروف. عىل أية حال وبناًء عىل بيانات خدمة التتبع املايل OCHA FTS، يُقدر حجم التمويل املقدم 

إىل املنظامت الدولية غري الحكومية والتي تعمل عرب الحدود يف عام ٢٠١٤ بـ ٤٠٠ مليون دوالر أمرييك٥٠ يف حني كانت عمليات وكاالت األمم املتحدة عرب الحدود ذات 

حجم متواضع يف العام ذاته. وال ميكن متييز نفقات عمليات األمم املتحدة عرب الحدود من األرقام اإلجاملية لسوريا )انظر الجدول ١(. ميكن الحصول عىل مؤرش آخر عىل 

حجم االستجابة عرب الحدود من خالل بيانات الهالل األحمر الرتيك. ففي حني كان الهالل األحمر العريب السوري ال يعمل عىل االستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية، قام 

الهالل األحمر الرتيك بتسهيل إيصال جزء هام من املساعدات ملا يسمى “نقاط الصفر” عىل الحدود الرتكية - السورية. وقد نقل الهالل األحمر الرتيك البضائع اإلنسانية 

وتقدر قيمتها بحوايل ٢٢٠ مليون دوالر أمرييك )مبا يعادل ٥٠٠  شاحنة يف كل شهر( من خالل “عملية نقطة الصفر” يف عام ٢٠١٤. وبالعمل مع مقاولني خاصني، كانت 

املجموعات السورية وباإلضافة إىل عدد قليل من املنظامت الدولية غري الحكومية مسؤولة عن نقل وتوزيع البضائع من الحدود إىل داخل سوريا.

٢.٤ التمويل ذو املستوى األول )املبارش( للمنظامت السورية غري الحكومية عرب الحدود

كام هو الحال بالنسبة ملنظامت املساعدة اإلنسانية األخرى، تستطيع املنظامت السورية غري الحكومية من حيث املبدأ أن تصل إىل التمويل املبارش )املستوى األول( من 

خالل طرق عدة: 

القيام بجمع التربعات من األفراد ورجال األعامل السوريني بشكل أسايس؛ 	 

جذب التمويل من الحكومات املانحة بشكل مبارش؛	 

 	 .OCHA لسوريا والذي تديره HPF التقديم للتمويل املقدم من صندوق التمويل اإلنساين

كان التمويل من الجهات الفاعلة الخاصة ومن القطاع الخاص كبرياً يف السنوات األوىل من األزمة اإلنسانية السورية )٢٠١١-٢٠١٢(٥١. ولكن انخفضت هذه التمويالت مع 

استمرار األزمة اإلنسانية استناداً إىل العديد من املوظفني الرئيسيني يف منظامت سورية غري حكومية. ما تزال مجموعات الشتات قادرة عىل جمع أموال كبرية ولكن نسبة 

صغرية جداً معروفة عن الحجم الدقيق لهذا التمويل مبا أنه غري مسجل يف أي من املصادر الرئيسية املعروفة٥٢. أما فيام يتعلق بالتمويل اإلنساين املبارش من الحكومات 

املانحة يف عام ٢٠١٤، فقد أظهرت املنظامت السورية غري الحكومية أنها استطاعت الحصول عىل ١.٥ مليون دوالر أمرييك فقط٥٣. ال يوجد هناك أي متويل إنساين مبارش 

للجهات السورية الفاعلة عرب الحدود من املانحني الكبار مثل ECHO أو أملانيا أو اململكة املتحدة يف عام ٥٤٢٠١٤. بادرت الواليات املتحدة األمريكية إىل إنشاء برنامج 

قيمته ١٠ ماليني دوالر أمرييك يف نهاية عام ٢٠١٤ لدعم عمل املنظامت السورية املحلية ولكن مل يتم تطبيق هذا الربنامج إال يف عام ٢٠١٥ ولذلك مل يُؤخذ بالحسبان هنا 

٥٥ ٥٦. وافقت اململكة املتحدة من حيث املبدأ يف عام ٢٠١٦ عىل متكني املنظامت السورية غري الحكومية من التقديم بشكل مبارش للحصول عىل التمويل، ولكن البد من 

االنتظار لرؤية كيف سيتم تطبيق ذلك عىل أرض الواقع.   

  

تأسس صندوق التمويل اإلنساين HPF تركيا يف عام ٢٠١٤ وأصبح متاحاً إىل الجهات السورية الفاعلة عرب الحدود يف أواخر ذلك العام. تتم إدارة هذا الصندوق من قبل 

 ،HPF ويقدم التمويل املبارش إىل األنشطة التابعة لوكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية والسورية غري الحكومية داخل سوريا. وبحسب الدليل الخاص بـ OCHA

يشمل هذا التمويل عىل تقدير االحتياجات التشاركية للمنظامت السورية غري الحكومية مع مواد أخرى تم رشحها كبناء القدرات٥٧.

منحت HPF تركيا ٥٥٪ )أي ما يعادل ٢8 مليون دوالر أمرييك( 

من التمويل بشكل مبارش إىل الجهات الدولية الفاعلة )األمم 

املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية( يف عامي ٢٠١٤ و 

٢٠١٥. ذهب منها ٤٥٪ )أي ما يعادل ٢٤ مليون دوالر أمرييك( 

بشكل مبارش إىل املنظامت السورية غري الحكومية )أي ٥ ماليني 

دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤ و ١٩ مليون دوالر أمرييك يف عام 

٢٠١٥(. وباإلضافة إىل ذلك، ذهب أكرث من نصف التمويل املقدم 

إىل الجهات الدولية الفاعلة إىل املنظامت السورية غري الحكومية 

التي تعمل كرشيك أو كمقاول فرعي مع وكاالت األمم املتحدة 

واملنظامت الدولية غري الحكومية )١٩ مليون دوالر أمرييك( يف 

عامي ٢٠١٤-٢٠١٥ ولذلك يتم استخدام مصطلح”التمويل غري 

املبارش” يف مثل هذه الحاالت. تلقت املنظامت السورية غري 

الحكومية بشكل مجمل حوايل 8٠٪ من كامل متويل صندوق 

التمويل اإلنساين HFP تركيا، ٤٥٪ بشكل مبارش و٣٥٪ بشكل 

غري مبارش عن طريق وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية 

غري الحكومية٥8. بشكل إجاميل، بلغت قيمة التمويل املبارش 

وغري املبارش املقدم من HPF تركيا إىل املنظامت السورية غري 

الحكومية ٧ ماليني دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤ وتضاعفت قيمة 

هذا التمويل بشكل ملحوظ لتبلغ ٣٦ مليون دوالر أمرييك يف 

عام ٢٠١٥. 

الرسم البياين 9: صندوق التمويل اإلنساين يف تركيا )٢0١٤-٢0١٥(

يظهر الرسم التدفقات النقدية من املانحني إىل صندوق التمويل اإلنساين HPF ومن ثم بشكل مبارش وغري مبارش إىل 

OCHA CBPF :املنظامت السورية غري الحكومية. املصدر
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أكد العديد من مديري املنظامت السورية غري الحكومية عىل أن التقديم إىل صندوق التمويل اإلنساين HPF الذي تديره OCHA كان “مغرياً لقواعد اللعبة” منذ أن 

أصبح متاحاً ملنظامتهم. رشح مدير أحد املنظامت السورية غري الحكومية أن تيسري الوصول إىل HPF قد “ساعدنا عىل فهم نظام العمل اإلنساين بشكل أفضل. تعلمنا عن 

النفقات العامة Overheads. كنا نعتقد قبل صندوق التمويل اإلنساين HPF أن املنظامت الدولية غري الحكومية هم املانحون أنفسهم. أن التقديم إىل HPF واإلجراءات 

املتعلقة بذلك ساعدتنا عىل النمو كمنظامت غري حكومية”. ألقت املنظامت السورية غري الحكومية الضوء عىل إحدى امليزات الرئيسية لـ HPF وهي السامح للمتقدمني 

الناجحني بالحصول عىل نسبة ٧٪ لتغطية النفقات العامة )Overhead( إضافة إىل تكاليف الربامج وتكاليف الدعم الفعلية - وهذا األمر غالباً ما يتم إنكاره عىل املنظامت 

غري الحكومية املحلية والوطنية يف اتفاقيات الرشاكة واملقاولة الفرعية مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية. ومع ذلك ترى املنظامت السورية غري 

الحكومية أن HPF تركيا لديه نقص يف عدد املوظفني ومعقد عند التعامل مع هذه التمويل. وكام رشح أحد موظفي املنظامت السورية غري الحكومية ذلك قائالً إنك 

عندما تتعامل مع HPF فإنك “ال تتكلم إىل املوظفني يف HPF وإمنا تتكلم إىل ]اإلنرتنت[ النظام.” وكذلك فقد ألقى عرض مستقل عن HFP يف عام ٢٠١٤ الضوء عىل أن 

هذا التمويل كان “لديه نقص كبري جداً يف عدد املوظفني٥٩”.

٣.٤ املستوى الثاين )غري املبارش( من التمويل إىل املنظامت السورية غري الحكومية

كام ذُكر سابقاً، فإن الحجم الفعيل للتمويل غري املبارش إىل املنظامت السورية غري الحكومية واملنظامت املجتمعية التي تعمل عرب الحدود غري معروف. ولكن بناء عىل 

البحث واملقابالت مع عدد من املنظامت السورية والدولية غري الحكومية األساسية، فإن التقدير األويل للتمويل غري املبارش )املستوى الثاين( من املنظامت الدولية غري 

الحكومية إىل املنظامت املحلية غري الحكومية يبلغ ما بني ٤٠ - 8٠ مليون دوالر أمرييك يف عام ٦٠٢٠١٤. وهذا بدوره يشري إىل أن التمويل غري املبارش )املستوى الثاين( الذي 

يذهب إىل الجهات املحلية والوطنية الفاعلة يف االستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية ميثل جزءاً مهامًّ جداً من االستجابة عرب الحدود أي عىل األقل ١٠٪-٢٠٪ من إجاميل 

٤٠٠ مليون دوالر أمرييك تم تقديرها وأعطيت إىل املنظامت الدولية غري الحكومية التي تعمل يف االستجابة عرب الحدود. يعكس حجم التمويل غري املبارش الوضع األمني 

الصعب للغاية وكذلك يعكس عرقلة الوصول إىل املنافذ يف املناطق املستهدفة. ويف أغلب الحاالت، فإن قدرة املنظامت الدولية عىل الوصول واالستمرار يف الوجود كان 

صعباً جداً منذ عام ٢٠١٤ مام نتج عن ذلك ظرفاً إذ تقوم الجهات الفاعلة السورية املحلية والوطنية بتنفيذ القسم األعظم من األنشطة التشغيلية داخل سوريا.

٥ الصفقات الجيدة والصفقات السيئة - الرشاكات واملقاولة الفرعية

إن الفرق الجوهري بني املستلم للتمويل من الدرجة األوىل واملستلم للتمويل من الدرجة الثانية هو قدرة املنظمة املستلِمة عىل تغطية تكاليفها املتنوعة والكلية. ميكن 

تقسيم تكاليف املرشوع اإلنساين إىل خمس فئات: السلع والخدمات، تكاليف الخدمات اللوجستية، تكاليف دعم املكتب الرئيس، وتكاليف الربامج وتكاليف الدعم. يرجى 

مراجعة الصندوق رقم ٢ ملناقشة هذه الفئات بشكل تفصييل. يقبل املانحون عادة أن يدرج املستلمون من الدرجة األوىل )غالباً وبشكل خاص وكاالت األمم املتحدة 

Over-( وتعرف كذلك بالنفقات العامة )٪٥٪ - ٧  واملنظامت الدولية غري الحكومية( جميع هذه النفقات مبا فيها نفقات الدعم غري املبارشة )والتي ترتواح عادة ما بني

head( أو نفقات املكتب الرئيس٦١. وعىل النقيض من ذلك، ويف ما يخص مستلمي التمويل من املستوى الثاين )عادة املنظامت املحلية والوطنية غري الحكومية(، يخضع 

ذلك للمفاوضات لتحديد فيام إذا كانوا يستطيعون تحميل النفقات العامة وتكاليف الدعم ويف حال استطاعوا ذلك فأي نسبة بإمكانهم الحصول عليها. يف العديد من 

الحاالت, يسمح للمنظامت املحلية غري الحكومية أن يحملوا النفقات املوثقة املرتبطة بتنفيذ مرشوع بعينه ويقومون فيام بعد بتعويض النفقات العامة وتكاليف الدعم 

عن طريق متويل آخر أو من خالل العمل التطوعي عندما يكون ذلك ممكناً. 

تظهر هذه االستحقاقات املختلفة بشكل جوهري ما بني املستلمني للتمويل املبارش )املستوى األول وهم عىل األغلب وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري 

الحكومية( واملستلمني للتمويل غري املبارش )املستوى الثاين وهم عىل األغلب الفاعلون املحليون( باتفاقيات التعاقد بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري 

الحكومية وبني الجهات الفاعلة املحلية والوطنية. تقوم هذه الفروقات، أكرث من أي عامل آخر، بتحديد وحسم عالقة النفوذ الفعلية ما بني املانحني الكبار ووكاالت األمم 

املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية الكربى من جهة، وما بني املنظامت املحلية والوطنية غري الحكومية وبعض املنظامت الدولية غري الحكومية الصغرى من جهة 

أخرى.  

وبأخذ هذه التناقضات فيام يتعلق بالوصول إىل التمويل مبا فيها النققات العامة )Overhead( ونفقات الدعم بعني االعتبار، والحقيقة القامئة عىل أن الجهات الفاعلة 

املحلية والوطنية تقوم بالجزء األكرب من العمل، فليس مستغرباً أن تستمر مصطلحات مثل “النفقات العامة” و”نفقات الدعم” و”الثقة” و”القدرات” و”الرشاكة” 

و”املقاولة الفرعية” يف إشعال جدل مثري بني العاملني الدوليني والوطنيني يف الشأن اإلنساين. يستكشف هذا القسم بعض من التجارب والتصورات املتعلقة باتفاقيات 

التعاقد وجوانب أخرى من العالقات املعقدة واملعتمدة بشكل متبادل ما بني الجهات اإلنسانية الفاعلة املحلية والوطنية والدولية التي تعمل عىل استجابة الحدود الرتكية 

- السورية. 
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رشح املؤلفون هاو وستايتز وشداكوف يف دراستهم يف عام ٢٠١٥ النامذج األساسية الثالث لتنفيذ الربامج واملشاريع التابعة لوكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري 

الحكومية واملنظامت السورية غري الحكومية وهي: التنفيذ املبارش واملقاولة الفرعية والرشاكات. أظهرت مقابالت أُجريْت مع موظفي اإلغاثة السوريني والدوليني الفروق 

الواضحة بني املقاولة الفرعية والرشاكات٦٢ والتي غالباً ما يكون من الصعب تحديدها حسب الوقائع يف االستجابة السورية. قد تتبع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

الدولية غري الحكومية يف بعض الحاالت مامرسات مختلفة تجاه الجهات الفاعلة املحلية وقد تتبع وكالة دولية واحدة معينة طرقاً مختلفة من العمل مع كل من الرشكاء 

املحليني الذين يعملون يف نفس املنطقة )سواء عىل املستوى الجغرايف أو حسب القطاع( وهذا ما يجعل األمور أكرث صعوبة. ويف الرد عىل ذلك، طالبت بعض املنظامت 

السورية غري الحكومية عىل الجهات الفاعلة الدولية أن تستخدم طرائق متامثلة وواضحة عند العمل مع جهات فاعلة محلية متعددة تعمل يف نفس املناطق داخل سوريا. 

وصف أحد كبار موظفي اإلغاثة السوريني حالة االرتباك واإلحباط مع الوضع الراهن للتعاون بقوله: “لقد تعبنا، نحن املنظامت السورية غري الحكومية، من كوننا مقاولني 

فرعيني؛ فنحن من يقوم باملخاطرة وتنفيذ العمل… إلخ. نحاول العمل عىل املنارصة للدفع تجاه الرشاكة الفعلية وإيقاف املقاولة الفرعية هذه.” يف حني رشح أحد 

املدراء العاملني يف األمم املتحدة كيف وجد أنه “ال توجد رشاكة فعلية باملعنى الحقيقي - وكل ما يحدث عبارة عن مقاولة فرعية. لو أردتم سؤايل مل الحال كهذا - ذلك 

ألن املانحني يسمحون بذلك.” يف حني أقر موظف إغاثة دويل آخر أن “بعض املنظامت الدولية غري الحكومية متأل أفواهها مبفهوم “الرشاكة”. يف الحقيقة، إنهم يستغلون 

املنظامت السورية غري الحكومية للتعويض عن  عجزهم. مل تعرف املنظامت السورية غري الحكومية النظام الدويل من قبل ولذلك فقد تم استبعادهم من الوصول املبارش 

إىل مصادر التمويل.٦٣” 

يحاول الصندوق رقم ٣ التقاط بعض الفروقات بني “املقاولة الفرعية” وبني “الرشاكات” الحقيقية التي برزت من خالل املناقشات والبحث عند إعداد هذه الدراسة.

الصندوق ٢: تقسيم الكعكة اإلنسانية

ميكن  تسمية تكاليف املرشوع اإلنساين وتقسيمها بطرق عديدة وقد تبدو التسمية 

لتكلفة معينة أقل أهمية. ولكن من املهم جداً أن تكون جميع النفقات ذات الصلة والتي 

تتكبدها الجهات الفاعلة الوطنية مغطاة. تقسم التكاليف يف هذا القسم وفقاً للطريقة 

التي تستخدمها وكاالت األمم املتحدة يف املقطع ٢ وامللحق ٢: نفقات السلع والخدمات 

للمستخدم النهايئ، النفقات اللوجستية، نفقات دعم املكتب الرئيس، وتكاليف الربامج 

وتكاليف الدعم مع مالحظة، عىل عكس الرسم البياين يف الشكل ٣، تقسم تكاليف الدعم 

والربامج إىل قسمني. تتألف فئة السلع والخدمات فحسب من تكاليف املواد الغذائية 

واإلغاثية والتي يتم توزيعها إىل املستخدم النهايئ. تتضمن التكاليف اللوجستية نفقات 

تسليم هذه السلع. تتضمن تكاليف الربامج عىل سبيل املثال رواتب املوظفني الذي لهم 

عالقة يف تنفيذ املرشوع واملشرتيات وأجور املستودعات وصيانة املركبات،.. إلخ. تكاليف 

الدعم لها عالقة بشكل غري مبارش بتنفيذ املرشوع وتغطي عىل سبيل املثال التكاليف 

املتعلقة باملوظفني املاليني وموظفي املرشوع الذين يساهمون يف إدارة مرشوع معني. 

تكاليف دعم املكتب الرئيس هي التكاليف التي ال ميكن إسنادها إىل مرشوع واحد محدد 

بسهولة وغالباً ما متثل مساهامت يف األنشطة التي تجري عىل مستوى املكتب الرئيس مثل 

املنارصة وتعبئة املوارد وكذلك النفقات األساسية مثل تكلقة آجار املكتب الرئييس 

والكهرباء والرواتب للموظفني الرئيسيني والتنفيذيني. يف حالة االستجابة عرب الحدود من تركيا، تتم تكاليف الربامج وتكلفة السلع والخدمات والنفقات اللوجستية 

داخل سوريا )حيث عىل األغلب تُعطى السلع بشكل عيني من قبل جهة دولية فاعلة(، يف حني غالباً ما تحدث تكاليف الدعم والتكاليف العامة يف تركيا حيث 

يوجد معظم املنظامت الكربى )التي متت تغطيتها يف هذا البحث(.

Goods 
and 
Services

Program
Costs 

Support
Costs

Logistics

HQ 
Support
Costs

الصندوق ٣: الصفقات الجيدة - الصفقات السيئة

صادقت املنصة اإلنسانية العاملية يف عام ٢٠٠٧ عىل مجموعة من ”مبادئ الرشاكة” )PoP( وذلك من أجل تعزيز فعالية االستجابة اإلنسانية الفعالة وتأكيد 

القدرة املحلية كجزء أسايس من العمل يف املجال اإلنساين. تركز مبادئ الرشاكة بشكل قوي عىل املساواة والشفافية واملسؤولية والتكامل٦٤. وبكل األحوال، فإن ما 

يتم فهمه من “الرشاكة” ال يتم تعريفه بشكل واضح يف مبادئ الرشاكة. وهذا ما نتج عنه “تطبيق هذا املصطلح عىل أي شكل من أشكال التعاون٦٥”. 

وبهدف هذا التقرير، فإن املعيار املعتمد للتمييز بني “املقاولة الفرعية” و”الرشاكة” هو الدرجة التي تكون فيها الجهة الفاعلة املحلية/ الوطنية مشاركة وتؤثر 

بشكل فعيل عىل تقدير االحتياجات وتصميم املشاريع الناتجة عنها والتخطيط وصناعة القرار التي لها عالقة مبرشوع معني. املعيار اآلخر الذي تم أخذه بعني 

االعتبار هو الدرجة التي يتم فيها دفع النفقات العامة بشكل جاد للجهات الفاعلة املحلية/ الوطنية وكذلك تقديم بناء القدرات كجزء من االتفاقية - وذلك 

بالنقيض مع تعويضها فقط عن النفقات املبارشة الفعلية والتي ترتبط باألنشطة املعينة.
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يوضــح الرســم البيــاين رقــم ١١ أدنــاه كيــف تعمل واحدة من العمليــات التي تقودها إحدى كربيات املنظــامت الدولية غري الحكومية عــىل الحدود الرتكية - 

الســورية٦٦. تقــوم هــذه املنظمــة الدوليــة بالتعاقد مع عدد كبري من املنظامت الســورية غــري الحكومية واملنظامت املجتمعية لتوزيع ســلل من “املــواد الغذائية وغري 

الغذائيــة” املعــدة مســبقاً يف مواقــع محددة. تســتلم املنظامت الســورية ٢ دوالر أمرييك مقابل كل ســلة وتقوم املنظمــة الدولية غري الحكومية باملشــرتيات والنقل 

األويل بنفســها. وتقــوم املنظــامت الســورية بتحديــد املســتفيدين وتنظيــم وإدارة التوزيع، يف حني تقــوم املنظمة الدوليــة بتنفيذ تأكيد الجودة والرقابــة والتقييم من 

خــالل موظفيهــا )الســوريني(. قــام أحــد املوظفني الكبار املرتبطني بهذا املرشوع بالتعريف عن هذه العالقة التعاونية مع املجموعات الســورية بأنها عالقة “رشاكة” ويف 

الوقت ذاته أكد املوظف نفسه عىل “أننا نحكم قبضتنا عليهم”. 

يف هذا املثال، يتم تحويل ١٪ من النفقات الكلية للمنظمة الدولية غري الحكومية بشكل نقدي إىل املنظامت السورية كجزء من هذا التعاون. متتلك املجموعات السورية 

قواعدها داخل سوريا - وغالباً ما تكون يف أكرث املناطق خطورة ويف املناطق صعبة الوصول يف البالد. يتقاىض موظفو التوزيع أجراً ال يتجاوز ١٠٠ دوالر أمرييك يف الشهر. 

أحد األسباب الختيار هذا التعاقد الخاص والذي ألقت عليه الضوء املنظمة الدولية أنه أصبح باإلمكان من خالل هذا اإلجراء العمل مع العديد من املنظامت املجتمعية 

الصغرية عوضاً عن التعامل مع فئة محدودة من املنظامت السورية الكربى. تم وضع أجور منخفضة بشكل متعمد وذلك “حتى ال تشجع األفراد واملنظامت عىل أن تكون 

األموال حافزهم األسايس”. تؤكد جهات دولية فاعلية أخرى عىل أن هذه النامذج تحد من خطورة الفساد وإغناء “اقتصاد الحرب” وكذلك حامية مبادئ “التطوع” وذلك 

من خالل إعطاء التفضيل إىل املنظامت املجتمعية السورية الصغرية عوضاً عن تفضيل عدد قليل جداً من املنظامت السورية غري الحكومية الكربى.   

الرسم البياين ١١: املنظامت املجتمعية السورية كمقاولني فرعيني

تختلف وجهات النظر املحلية حول هذا النوع من التعاقد. كام رشح أحد رؤساء املنظامت السورية غري الحكومية: “لدينا ٢ دوالر أمرييك )٢ لكل حقيبة( ونقوم بالتسليم 

من الباب إىل الباب وندفع أجرة املخازن وأمني املستودع وفريق العمل امليداين. بعض املنظامت الدولية غري الحكومية الكربى تستخدمنا كمقاولني فرعيني بسعر رخيص.” 

وعىل العكس، رشع يرشح كيف مكنت الرشاكُة مع منظمة دولية غري حكومية أخرى املنظمة السورية من امتالك األجهزة والربمجيات والتدريب الالزم لتسليم التقارير 

املحاسبية واملالية املتعلقة بتنظيم املنح من املنظامت الدولية غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة. 

تقبل العديد من املنظامت السورية غري الحكومية التي متت مقابلتها الرشاكات مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية عىل الرغم من عدم دفع النفقات العامة 

)Overhead( أو نفقات الدعم لها. ويقبل بعضهم العقود والرشاكات حتى عندما تقوم وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية بتزويد السلع العينية فحسب ولكنها 

ال تستطيع، أو لن، تقوم بتغطية تكاليف النقل والتوزيع ذات الصلة. تلقي هذه املنظامت السورية الضوء عىل أن النقطة الجوهرية بالنسبة لها أوالً وقبل أي يشء آخر 

هو تقديم املساعدة لألشخاص داخل سوريا. هنالك سبب آخر تم ذكره لقبول مثل هذه “الصفقات” وهو أن أية رشاكة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري 

الحكومية ستساعدهم يف إبراز عملهم وإسم منظمتهم ولذلك يصبح أكرث سهولة جذب متويالت عديدة.

أقرت منظامت محلية غري حكومية أخرى أنها مل تعلم يف السنوات األوىل أن بعض الجهات الفاعلة املحلية قد ضمنت النقفات العامة ونفقات الدعم يف ميزانياتها وطلباتها 

- ومل تقم أي من وكاالت األمم املتحدة أو املنظامت الدولية بإعالمها عن هذا الخيار. وكام رشح مدير أحد هذه املنظامت السورية املوضوع قائالً: “جميع املنظامت 

األخرى كانت تتوسع وكان لديها كثري من األموال تحت ترصفها ومل نكن نعلم من أين نأيت باألموال لندفع حتى فاتورة الكهرباء ملكتبنا. مل نعلم قط أن هناك ما يدعى 

بالنفقات العامة, مل يذكر أحد لنا ذلك…”

ميتلك املانحون ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية مامرسات مختلفة حول الرشاكات واملقاولة الفرعية واألمور املالية املتعلقة بالنفقات العامة ونفقات الدعم. 

بعضهم قام بتغيري هذه املامرسات مع الوقت. ومن أحل البدء بالعمليات عرب الحدود الرتكية ـ السورية برسعة، بدأت منظمة برنامج الغذاء العاملي WFP بتزويد 

املساعدات الغذائية للمنظامت الدولية غري الحكومية )والتي قام بعضها بالتعاقد مع منظامت سورية غري حكومية للقيام بالتسليم( لالستجابة عرب الحدود يف شهر متوز 

٢٠١٤. تم النظر إىل هذا اإلجراء كمحاولة تجريبية وعىل الرغم من الصعوبات الجمة واملخاطر يف نقل وتوزيع املواد النهائية داخل منطقة حرب، فإن WFP مل تعرض 

تغطية نققات لهذه الجوانب وهذا ما قبلته املنظامت الدولية غري الحكومية يف ذلك الوقت. يف نهاية عام ٢٠١٤، وعندما أصبح جلياً أن عمليات االستجابة عرب الحدود 

جوهرية وقابلة للتطبيق، بدأت WFP بدفع التكاليف املتعلقة بالنقل والتوزيع للرشكاء املنفذين. وباملعدل الوسطي تقاىض رشكاء الـ WFP الذين يعملون عرب الحدود 

الرتكية “تعويضاً” قيمته ٤.8٥ دوالرات أمريكية لكل طن مرتي تم توزيعه داخل سوريا ومتت زيادة هذا املبلغ إىل مبلغ قدره ما بني ٧8-٩٠ دوالر أمرييك لكل طن مرتي يف عام ٢٠١٥.  
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أقرت العديد من املنظامت السورية غري الحكومية بشكل مشابه بأن التفاوض للحصول عىل النفقات العامة )Overhead( وتغطية كامل النفقات مع وكاالت األمم 

املتحدة أمر صعب للغاية وغالباً ال ينتج عنه اتفاقية تعاقد منصفة. تذكر إحدى املنظامت السورية غري الحكومية كيف أنه تم إعالمها أثناء التفاوض حول اتفاقية رشاكة: 

”إذن، تريدون الحصول عىل النقفات العامة )Overhead(؟ عليكم إذن أن تفتحوا مكتباً يف أنقرة.” ورشحت إحدى املنظامت السورية الكربى: “مل نستلم ٧٪ النفقات 

العامة ولكن فقط ٤٪ عىل متويل معني. وعىل أية حال، مل تدفع لنا معظم وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية قرشاً واحداً من النفقات العامة. 

تركز األمم املتحدة واملنظامت الدولية عىل التنفيذ فحسب ولكنهم ال يعطوننا النفقات العامة التي تسمح للمنظامت السورية بأن تنمو”. عىل الجانب اآلخر، ذكرت 

منظامت سورية صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA وبعض املنظامت الدولية األخرى كأمثلة عن “املامرسات الجيدة”. تم ذكر UNFPA عىل وجه الخصوص مبا أنها 

المتيز العالقات مع الجهات الفاعلة املحلية يف سياستها فحسب وإمنا كذلك يف التطبيق، وهذا ما ينعكس من خالل تغطية أفضل للنفقات مبا فيها النفقات العامة٦٧ أو كام 

لخصت إحدى املنظامت السورية غري الحكومية: “UNFPA أكرث رسعة ومرونة وفعالة بكثري٦8”

يتم نقد وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية بشكل مستمر إذ إن ترتيبات الرشاكات واملقاولة الفرعية ال تسمح بتغطية النفقات العامة ونفقات 

الدعم وكيف أن هذه الرتتيبات ال تسمح للجهات الفاعلة املحلية أن تكون رشيكة أكرث يف التصميم والتخطيط وصناعة القرار٦٩. ويف املقابل، فإن سياسات األمم املتحدة 

واملنظامت الدولية عىل مستوى املكتب الرئييس قد تطورت عرب السنني لتعرتف بأهمية الجهات الفاعلة املحلية ولتقوم - من حيث املبدأ - بإفساح املجال لرشاكات أفضل 

وأكرث عدالة ومساواة. ومن خالل الحكم عىل الخربات التي تم تبادلها مع املنظامت السورية غري الحكومية، مع استثناءات قليلة جداً، فإن هذه التطورات يف السياسات 

املؤسساتية يجب أن تتم برهنتها عند التطبيق العميل. 

إن القضايا والتحديات املتعلقة بالرشاكات واألنواع األخرى من الرتتيبات التعاقدية بني الجهات الفاعلة السورية والدولية معقدة وما تزال حساسة وصعبة الفهم بشكل 

صحيح. لخصت مديرة إحدى املنظامت السورية النقاش بطريقة رمبا تتوافق عليها معظم الجهات الفاعلة، عىل األقل بشكل مبدأي، حني قالت: “يف النهاية، فإن السوريني 

هم الذين يخاطرون بحياتهم ويعملون داخل سوريا وينفذون العمل. نريد رشاكات حقيقية ونحتاج إىل أن نكمل بعضنا البعض ال أن نتنافس مع بعضنا٧٠”. 

٦ الثقة والسيطرة

يصل املانحون ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية للعمل وهم ميتلكون معرفة قليلة أو حتى دون أية معرفة أو عالقات مع املنظامت السورية غري 

الحكومية وهذا ما يجعل مهمتهم صعبة لتأسيس وتوسيع تعاونهم مع الجهات الفاعلة املحلية التي تعمل يف املناطق التي ال يستطيع املوظفون الدوليون الوصول إليها 

أو أن قدرتهم يف الوصول إليها محدودة جداً. ما هي املعلومات التي ميكن أن تثق بها؟ من هم األفراد الذين ميكنك االعتامد عليهم؟ من هم أولئك الذين تستطيع الوثوق 

بهم مببلغ كبري من املال؟ هل بإمكان منظمة محلية، غري معروفة، تنفيذ العمل اإلنساين بشكل مباديئ وبإدارة جيدة؟ هل بإمكانها تقديم التقارير املطلوبة؟ َمْن ِمن تلك 

املنظامت ستسعى فحسب إىل تحقيق مكاسب اقتصادية رسيعة ومن سيكون لها ارتباطات مع مجموعة سياسية أو مسلحة أو دينية معينة٧١؟   

إن األسئلة السابقة محقة ألي مانح أو هيئة أمم متحدة أو منظمة دولية غري حكومية تعمل يف األزمات اإلنسانية حول العامل. ومع األخذ بعني االعتبار عدم القدرة 

عىل منافذ الوصول والواقع االستقطايب واملعْسَكر للغاية يف سوريا، تبدو هذه األسئلة وثيقة الصلة هنا أكرث من أي أزمة إنسانية أخرى. إن تعدد الجهات الفاعلة املحلية 

والوطنية هو ثروة مهمة لالستجابة اإلنسانية. ولكنها ال تجعل من تأسيس نظرة عامة حول الجهات الفاعلة املتعددة وقدراتها مهمة أسهل. تتبعت منظمة OCHA تركيا 

١١٠ منظامت ومجموعات سورية غري حكومية يف عام ٢٠١٥ والتي اندمجت، أو ميكنها االندماج، يف نظام التنسيق الذي تقوده األمم املتحدة وميكنها التقديم إىل منح 

صندوق التمويل اإلنساين ٧٢HPF يف حني يقدر املوظفون السوريون العاملون يف املنظامت السورية أن هناك ما يقارب 8٠٠ منظمة سورية غري حكومية ومنظمة مجتمعية 

يف عام ٧٣٢٠١٥.  

ويف محاولة ملعالجة وإدارة املخاطر الناجمة عن األذى الحاصل من التعاون مع الجهات الفاعلة املحلية الخاطئة، فإن املانحني الكبار ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

الدولية غري الحكومية قد طورت بشكل منفرد مجموعة من أدوات تقييم الرشيك والتي يقومون بتوظيفها لفحص الرشكاء واملتعاونني املحتملني املحليني والوطنيني. 

ويف حني أن مثل هذا اإلجراء مفهوم من وجهة نظر الجهات املانحة واألمم املتحدة واملنظامت الدولية، لكن يبدو ولسوء الحظ أن هناك تنسيقاً ضعيفاً أو مقاربات موحدة 

لتقييامت الرشكاء هذه بني الجهات الفاعلة الدولية املختلفة. ووفقاً لذلك، فإن املنظامت السورية غري الحكومية تشتيك من كون هذه التقييامت ال تأخذ وقتاً طويالً 

فحسب، لكن عليها أن تخضع لهذه التقييامت مراراً وتكراراً كلام اقرتبوا للتعاون مع جهة مانحة أو وكالة دولية جديدة. وكام رشح أحد مديري املنظامت السورية: ”لقد 

اضطررنا للخضوع للتقييم والتدقيق من قبل كل وكالة أمم متحدة أو منظمة دولية غري حكومية. ويف كل مرة يتخذ هذا اإلجراء وقتاً طويالً ملساعدتهم يف فحص ميزانياتنا 

وفحص كل يشء آخر ولذلك لتلبية متطلباتهم الخاصة. لقد خضعنا إىل ١٧ تقييم مختلف إىل اآلن.٧٤“
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اقرتح الفريق ذو املستوى الرفيع حول املوارد املالية اإلنسانية )HLPHF(٧٥ أنه “إذا خضعت منظمة وطنية غري حكومية إىل تقييم دقيق وتم اعتامده من قبل وكالة أو 

منظمة دولية غري حكومية فليس هناك من حاجة للمنظامت األخرى أن تجري فحصاً متكرراً آخر عىل املنظمة الوطنية ذاتها. وكذلك، فإن األداة الدقيقة لتسجيل هذه 

املنظامت غري الحكومية من خالل خرباتها وقدراتها ستمكن الرشكاء املحتملني من اختيار رشكائهم املنفذين برسعة. إن جعل مثل هذه املعلومات متاحة يف مستهل حاالت 

الطوارئ سيوفر كثريًا من الوقت واملصادر الشحيحة٧٦. 

هناك نهج آخر إلدارة املخاطر الناجمة عن العمل يف رشاكات مع الجهات الفاعلة املحلية وهي البدء مبشاريع تجريبية صغرية تنطوي عىل متويل صغري وتغطية متناهية 

الصغر أو تكاد تكون معدومة للنفقات العامة )Overhead( ونفقات الدعم. وباالعتامد عىل نتائج هذه املشاريع التجريبية، فمن املمكن أن تتزايد املنح بشكل ملحوظ 

من ناحية الحجم والرسعة واملجال - ولذلك قد متتلك املنظامت السورية غري الحكومية القدرة عىل املطالبة بتغطية معقولة للنفقات العامة ونفقات الدعم. وكام تم رشحه 

سابقاً، يستخدم صندوق التمويل اإلنساين OCHA HPF نظاماً من “تقييم املخاطر” وذلك لتحديد سقف كل من املنح ملستفيديها املختلفني. أعطت املنظامت السورية 

غري الحكومية عديًدا من األمثلة املختلفة عن كيفية قيام املنظامت الدولية “باختبارهم” عن طريق مشاريع مبدئية صغرية جداً دون تغطية أي من النفقات العامة 

ونفقات الدعم قبل التحرك بشكل تدريجي نحو منح أكرب واالنفتاح باتجاه تغطية تكاليف الدعم أو نسبة معتمدة من النفقات العامة. 

ويف حني يبدو سري العمليات االحرتازية هذه مضجرًا وبطيئًا بشكل ال مربر له يف أعني املنظامت السورية التي تكرس نفسها لدعم األشخاص الذين هم بأمس الحاجة 

للمساعدة بشكل عاجل، فمن منظور إنساين أوسع ميكن إيجاد تربير أسايس فيام يتعلق بحامية مبادئ العمل اإلنساين واملحاسبة و”عدم التسبب باألذى” )أو “التسبب 

بأذى أقل”(. رشح عديد من املنظامت الدولية التي متت مقابلتها بأنهم اختربوا نسبة مخاطرة ومساءلة خاصة وأعىل من املعتاد عند دعم االستجابة السورية عرب 

الحدود٧٧. وبأخذ عدم القدرة إىل منافذ الوصول املبارش بعني االعتبار والصعوبات التي تواجه الرقابة املستقلة، تم إلقاء الضوء عىل مثل هذه املخاطر مبا يتضمن عدم 

استالم الوثائق املناسبة )الفواتري األصلية واألختام ووثائق الحواالت املالية(. تربز مثل هذه املخاطر من خالل عدم وجود األنظمة املرصفية الرسمية يف مناطق مختلفة يف 

سوريا. وبشكل مشابه فقد شددت وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية بشكل متكرر عىل الخوف واملخاطرة بأن تنتهي املساعدات التي تقدمها يف أيدي املجموعات 

املتقاتلة داخل سوريا.  

تعمل الثقة عادة يف كال االتجاهني واالستجابة عرب الحدود يف سوريا ليست مستثناة من ذلك. فكام تكافح وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية يف تحديد من تستطيع 

الوثوق به من املنظامت غري الحكومية واملنظامت املجتمعية السورية )وكيف تستطيع تقديم التربيرات للجهات املانحة وملكاتبها الرئيسية(، عربت الجهات السورية 

الفاعلة عن أمور جدية فيام يتعلق بالثقة وعدم الثقة مع وكاالت معينة من األمم املتحدة واملنظامت الدولية والتي تعمل يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. 

يعمل موظفو وكاالت األمم املتحدة يف جنوب تركيا عىل نفس النداءات والخطط القطرية التي يعمل عليها زمالؤهم يف العاصمة دمشق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وعىل 

الرغم من التأكيدات املستمرة من قبل املوظفني الدوليني الكبار يف األمم املتحدة بأنه ال تتم مشاركة أي معلومات حساسة٧8، بشكل طوعي أو غري طوعي، مع الحكومة 

السورية، تبقى املنظامت السورية غري الحكومية العاملة عرب الحدود مرتابة ومرتددة بأن تأخذ مثل هذه الضامنات كمسلامت٧٩. عرب أحد عاميل اإلغاثة السوريني عن عدم 

ثقته باألمم املتحدة عندما سأل: “كيف ميكننا أن نثق بهم بشكل كامل؟ متتلك وكاالت األمم املتحدة أسامء رشكائها يف أنظمتها )الكمبيوتر( وهم يعملون يف دمشق، ولذلك 

يستطيع النظام السوري الحصول بسهولة عىل هذه املعلومات.8٠” 

برزت هذه الشكوك تجاه األمم املتحدة من قبل الجهات الفاعلة السورية يف عديد من املناسبات. واجهت منظمة OCHA هذا عندما حاولت تأسيس مقرها يف جنوب 

تركيا يف البداية. أقر عديد من املنظامت السورية غري الحكومية كيف أن األمم املتحدة )مبا يف ذلك OCHA( تسمح للحكومة السورية بالتالعب يف تقييم االحتياجات 

وخطط االستجابة. تم التعبري عن ذلك بشكل واضح يف شهر كانون الثاين ٢٠١٦ يف رسالة مفتوحة إىل رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، السيد ستيفن 

أوبراين، عندما كتب ١١٢ ناشط يعملون ويعيشون يف املناطق املحارصة داخل سوريا:” لقد سمحتم لألمم املتحدة بأن تكون أداة سياسية يف الحرب وذلك بسامحكم 

للنظام أن يستخدم الفيتو لرفض املساعدات إىل املدنيني يف املناطق الخارجة عن سيطرته. يجب أن تذهب املساعدات إىل أولئك الذين هم بأمس الحاجة إليها برصف 

النظر عن السياسة. ولذلك يعتقد الناس هنا بأن الحصار هو من قبل األمم املتحدة متاماً كام هو من قبل النظام. السيد أوبراين، إن زمالَءك يف دمشق إما قريبون جداً من 

النظام أو أنهم خائفون جداً من أن يتم رفض تأشريات دخولهم من نفس السلطات التي تحارصنا8١”. رد ستيفن أوبراين بعد أيام قليلة ورشح إىل جانب أمور أخرى بأنه 

“أستطيع التأكيد لكم بأن األمم املتحدة ليست قريبة من أي فريق وال تترصف بطريقة تشجع عىل استخدام تكتيكات الحصار.8٢”

إن هذه الريبة من قبل الجهات الفاعلة السورية ال تنحرص يف األمم املتحدة فحسب. رشح مدير إحدى املنظامت السورية الكربى يف مقابلة مطولة: “إننا ال نسدد لكمة 

يف وجههم )األمم املتحدة واملنظامت الدولية( - إمنا ننكزهم يف املعدة.” وبتلخيص عن رأيه يف أسلوب املنظامت الدولية غري الحكومية تجاه الجهات الفاعلة املحلية، فقد 

أدىل “أن نظرة املنظامت الدولية هي أن تأخذ وتقوم بالتسليم مقابل الرشاكة الحقيقية.” وكام متت مالحظته وتوثيقه يف أماكن أخرى، تتطلب الرشاكة الحقيقية8٣ الوقت 

والجهد وااللتزام واملصادر لتغذيتها واملحافظة عليها8٤. 

شدد العاملون السوريون والدوليون يف مجال املساعدات اإلنسانية عىل حد سواء اعتامداً عىل مقابالت معهم عىل “الحقيقة القدمية” وهي أن الرشاكة والتنسيق وتبادل 

الثقة كلها تعتمد إىل حد كبري عىل العالقات الشخصية بني األفراد يف الكيانات املختلفة. تسهل العالقات الشخصية الثقة املطلوبة لتأدية العمل - أو تعيقه. لخص أحد 

العاملني السوريني يف مجال اإلغاثة تجاربه مع املوظفني الدوليني كاآليت: “لقد رأينا عديًدا من املديرين الذين يعملون لدى املنظامت الدولية هنا، ومن الواضح أنهم هنا 

فقط من أجل الوظيفة واملكاسب فحسب- ويف الحقيقة ال يبدون أي اهتامم. تعتمد الرشاكة إىل حد كبري عىل املوظفني الدوليني - فيام إذا كانوا مهتمني ومعنيني بشكل 

شخيص وفيام إذا كانت لديهم الحساسية والوعي للسياق املطلوب.8٥”
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املوظفني للغرية والخطر وكذلك سيخلق خالفات ما بني الجهات الفاعلة املختلفة. “إن األجر األعىل الذي ندفعه داخل سوريا هو ٢٥٠ دوالر أمرييك ويعدُّ هذا مبلغاً كبرياً يف الداخل. 

سيكون من الخطر عىل طاقم العمل وسيبدو وكأننا أثرياء وبإمكاننا بعرثة النقود هنا وهناك.”٩٦ تبقى االختالفات يف مستويات األجور يف نفس املنظمة وأيضاً ما بني املوظفني 

املوجودين يف تركيا وأولئك الذين يعملون داخل سوريا معضلة أخرى تواجه كل من املنظامت الدولية واملنظامت املحلية التي تعمل عرب الحدود.  

بشكل إجاميل، يشري الرسم البياين رقم ١٢ إىل اختالفات حادة يف أمور تتعلق باملساواة أو عدم املساواة عند مقارنة األجور ما بني العاملني يف املجال اإلنساين يف االستجابة لسوريا. وعىل 

الرغم من أن املنظامت اإلنسانية عادة ما تقدم وتفهم نفسها )مع كثري من التأكيد والفخر( عىل أنها “غري ربحية”، فإن الفروقات النسبية يف األجور ما بني املوظفني الدوليني والوطنيني 
وما بني األجور األعىل واألدىن تظهر وكأنها تتطابق مع عديد من تلك الرشكات عابرة الوطنية الربحية الضخمة.٩٧

تثري مثل هذه الفروق الكبرية يف األجور أيضاً أسئلة أخالقية وفلسفية معقدة وأسئلة تتعلق بكفاءة الكلفة. كذلك فإن الفروق الكبرية تساهم إىل حد كبري بالشعور بعدم التواصل ما 

بني املوظفني الدوليني واملوظفني السوريني الذين من املفرتض أنهم يعملون تجاه األهداف والغايات اإلنسانية ذاتها. يف كثري من الحاالت، توجد كذلك هذه الفروق الكبرية ضمن نفس 

املنظمة. “إن التمييز ما بني املوظفني الدوليني واملوظفني السوريني بشع للغاية. إنهم )املوظفون الدوليون( يتقاضون أجوراً مرتفعة جداً باإلضافة إىل اإلقامة وتذاكر الطريان والتأمني 

الصحي ومنافع أخرى عديدة ولكننا ال منلك أي يشء من ذلك.” كام ذكرت موظفة سورية تعمل لدى إحدى املنظامت الدولية.

يوضح الرسم البياين رقم ١٢ القلق املستمر املتعلق بشكل وثيق بجهود بناء القدرات من قبل املنظامت املحلية غري الحكومية. وبسبب األجور املرتفعة لدى وكاالت األمم املتحدة، 

تجد الجهات الفاعلة املحلية والوطنية صعوبة يف التمسك واإلبقاء عىل موظفيها ذوي الكفاءات العالية. إىل جانب امللحق 8، يظهر الرسم عىل سبيل املثال كيف أن موظفاً/ موظفة 

كبرياً يتقاىض األجر األدىن ويعمل لدى منظمة غري حكومية )غالباً ما تكون منظمة محلية( سيزيد من أجره/ها الشهري أكرث من خمسة أضعاف فيام إذا انتقل/ت إىل منظمة غري 

حكومية )غالباً وكالة أمم متحدة أو منظمة دولية غري حكومية( باألجر األعىل. إن موضوع الفروقات الضخمة يف األجور ما بني املنظامت املحلية غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة 

واملنظامت الدولية غري الحكومية له أثر سلبي مبارش عىل قدرات وبناء قدرات املنظامت املحلية - ليس عىل األقل فيام يتعلق باملناصب الهامة كموظفي اإلدارة واملحاسبة. وتسعى 

املنظامت املحلية املستمر لبناء قدرات موظفيها فقط لتشهد مغادرة هؤالء املوظفني إىل مناصب ذات أجور أفضل مع املنظامت الدولية غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة )ما 

يدعون رشكائهم( يف معركة شاقة للجهات الفاعلة املحلية ما يجعلهم أرسى موقع “خارس” مقابل الجهات الفاعلة الدولية. هذا النوع من “هجرة األدمغة” املستمرة ليست بأي حال من 

األحوال قرصاً عىل االستجابة السورية وإمنا هي ظاهرة عاملية كام تم التعريف عنها يف مبادرة “ميثاق التغيري”. 

“تستمر املنظامت الدولية غري الحكومية يف تعيني موظفينا وحتى أنهم ال يسألوننا عن مرجعيتنا يف األفراد الذين سيوظفوهم. لقد خرسنا للتو اثنني من أكرث موظفينا خربة وكفاءة 

للعمل يف منظامت دولية” كام رشح أحد مدراء املنظامت السورية غري الحكومية. ويف نفس اإلطار، أضافت منظمة سورية أخرى: “إن املنظامت الدولية غري الحكومية ال تؤدي العمل 

ولكنها تحصل عىل الكثري لتغطية النفقات العامة والعديد من منظامت األمم املتحدة واملنظامت الدولية يرسقون السوريني من املنظامت املحلية. إن هذا النهج شائع جداً ويخلق عدم 

رىض ما بني املنظامت الدولية واملنظامت السورية غري الحكومية.” يرشح أحد كبار موظفي املنظامت الدولية ملاذا ال ميكن االستغناء عن طاقم العمل السوري قائالً: “نحن نعتمد عىل 

السوريني يف مكتبنا فلديهم الكثري من العالقات يف املناطق التي نعمل بها. لديهم درجة عالية من االلتزام وهم ذو قيمة عالية جداً للعمل، إنهم يتواصلون ويبقون عىل أهبة االستعداد 

عىل مدار ٢٤ ساعة خالل جميع أيام اإلسبوع يف حال حدوث أي يشء.”  

تدرك كل من املنظامت السورية واملنظامت الدولية غري الحكومية يف الوقت ذاته أن ارتفاع األجور بشكل كبري داخل سوريا سيكون له أثر معاكس عىل االقتصاديات املحلية وسيعرض 

املوظفني للغرية والخطر وكذلك سيخلق خالفات ما بني الجهات الفاعلة املختلفة. “إن األجر األعىل الذي ندفعه داخل سوريا هو ٢٥٠ دوالر أمرييك ويعترب هذا مبلغاً كبرياً يف الداخل. 

سيكون من الخطر عىل طاقم العمل وسيبدو وكأننا أثرياء وبإمكاننا بعرثة النقود هنا وهناك.” تبقى االختالفات يف مستويات األجور يف نفس املنظمة وأيضاً ما بني املوظفني املوجودين 

يف تركيا وأولئك الذين يعملون داخل سوريا معضلة أخرى تواجه كل من املنظامت الدولية واملنظامت املحلية التي تعمل عرب الحدود.  

بشكل إجاميل، يشري الرسم البياين رقم ١٢ إىل اختالفات حادة يف أمور تتعلق باملساواة أو عدم املساواة عند مقارنة األجور ما بني العاملني يف املجال اإلنساين يف االستجابة لسوريا. وعىل 

الرغم من أن املنظامت اإلنسانية عادة ما تقدم وتفهم نفسها )مع كثري من التأكيد والفخر( عىل أنها “غري ربحية”، فإن الفروقات النسبية يف األجور ما بني املوظفني الدوليني والوطنيني 

وما بني األجور األعىل واألدىن تظهر وكأنها تتطابق مع عديد من تلك الرشكات عابرة الوطنية الربحية الضخمة. 

تثري مثل هذه الفروق الكبرية يف األجور أيضاً أسئلة أخالقية وفلسفية معقدة وأسئلة تتعلق بكفاءة الكلفة. كذلك فإن الفروق الكبرية تساهم إىل حد كبري بالشعور بعدم التواصل ما 

بني املوظفني الدوليني واملوظفني السوريني الذين من املفرتض أنهم يعملون تجاه األهداف والغايات اإلنسانية ذاتها. يف كثري من الحاالت، توجد كذلك هذه الفروق الكبرية ضمن نفس 

املنظمة. “إن التمييز ما بني املوظفني الدوليني واملوظفني السوريني بشع للغاية. إنهم )املوظفون الدوليون( يتقاضون أجوراً مرتفعة جداً باإلضافة إىل اإلقامة وتذاكر الطريان والتأمني 

الصحي ومنافع أخرى عديدة ولكننا ال منلك أي يشء من ذلك.” كام ذكرت موظفة سورية تعمل لدى إحدى املنظامت الدولية.

٨ الخامتــــــة

يناقش تقرير ODI HPG “حان وقت التحرر” يف نيسان ٢٠١٦ أنه “عىل الرغم من وجود األدلة عىل أن الجهات الفاعلة واملنظامت املحلية هي املستجيب األسايس 

واملحرك يف كثري من املناطق، فشل النظام اإلنساين الرسمي يف التواصل بشكل مجد مع املؤسسات واملجموعات املحلية والوطنية.٩8” توضح هذه الدراسة حول التدفقات 

النقدية ومناذج التعاقد يف االستجابة اإلنسانية السورية عديًدا من هذه االدعاءات مدعمة بأمثلة متامسكة وحديثة. 
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من خالل تحليل التدفقات النقدية الكلية إىل سوريا يف عام ٢٠١٤، يبدو مدهشاً كيف تستمر مجموعات اإلغاثة السورية ومنذ عام ٢٠١٢ وحتى هذا اليوم يف توفري 

متويالت مهمة بشكل أسايس من السوريني أنفسهم. وبنفس األهمية تتم مالحظة التدفق املستمر للتحويالت املالية املبارشة من السوريني يف الخارج إىل عوائلهم 

وأصدقائهم يف الوطن. وعىل الرغم من كل الصعوبات نتيجة عن الحرب والنزاع والعقوبات، تستمر هذه التحويالت بإيجاد طريق لها إىل سوريا مَشكلة أهمية واضحة 

)عىل الرغم من أنها غري معروفة وغري مفهومة متاماً( كمصدر للبقاء عىل قيد الحياة بالنسبة لكثري من السوريني. ال يتم تعقب كل من التحويالت الفردية املالية 

واملساهامت اآلتية من املغرتبني يف دول الشتات بشكل ممنهج ومثبت أو قابل للتحقق منه من خالل أي سلطة أو مصدر مركزي. وبناًء عىل جميع املعلومات املتاحة، يبدو 

أن التمويل من الشتات تجاوز ١٠٠ مليون دوالر يف عام ٢٠١٤. أثبتت اإلحصائيات األخرية للبنك الدويل )عام ٢٠١٠( أن إجاميل العائدات إىل سوريا بلغت ١.٦ مليار دوالر أمرييك.

وأكدت مقابالت حديثة مع املرِسلني يف الخارج واملستقبلني لهذه التحويالت داخل سوريا أن التحويالت تستمر مبستويات مهمة للغاية يف كل من املناطق الخاضعة لسيطرة 

النظام وسيطرة املعارضة يف سوريا. تقرتح دراسة حديثة أن التحويالت من األصدقاء واألهل خارج سوريا تشكل املصدر الرئيس للدخل يف %67 من املجتمعات التي متت 

دراستها فيها عرب البالد. وإذا كانت تؤكد عىل يشء فإن هذه القيم الداللية تخدم بالتأكيد عىل دور التحويالت يف االستمرار يف العيش بشكل يومي يف سوريا. وبأخذ هذه 

األهمية والحجم بعني االعتبار، ما تزال التحويالت الفردية ومبا يدعو لالستغراب غري مفهومة جيداً لدى املؤسسات اإلنسانية األوسع.  

أتت أكرث من ٧٠٪ من املساعدات اإلنسانية الدولية املسجلة الكلية يف سوريا عام ٢٠١٤ من خمسة فقط من املانحني الكبار. ووفقاً لحجم مساهامتهم فهذه الدول هي 

الواليات املتحدة األمريكية و الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية ومقرها الكويت واملفوضية األوروبية واململكة املتحدة وامٔلانيا. خمس وكاالت فقط تابعة لألمم املتحدة 

)WFP, UNHCR, UNRWA, UNICEF, WHO( استلمت تقريباً ٥٠٪ من املساعدات اإلنسانية الرسمية املعروفة يف سوريا عام ٢٠١٤. أظهرت دراسة مفصلة ملنظامت 

WFP, UNHCR, UNICEF أن هذه الوكاالت أنفقت ما بني ١٢٪ إىل٣٧٪ من التمويل عىل النفقات املتعلقة مبكاتبها الرئيسة ونفقات الربامج ونفقات الدعم، وما بني ٢٪ 

و ١8٪ من متويالتها يف عام ٢٠١٤ تم تزويده إىل منظامت دولية غري حكومية وإىل رشكاء سوريني وذلك مقابل الحصول عىل خدماتهم. 

استلمت الجهات الفاعلة اإلنسانية السورية يف عام ٢٠١٤ ما يعادل ١.٥ مليون دوالر أمرييك فقط بشكل مبارش من الحكومات املانحة األجنبية ـ إىل جانب ما يعادل ٥ 

ماليني دوالر أمرييك عن طريق صندوقي التمويل اإلنساين HPF الذي تديره OCHA. تؤلف هذه املبالغ مبجموعها ٠.٣٪ فقط من الـتمويل املبارش املتاح )ذي املستوى 

األول( والذي تبلغ قيمته ٢.١ مليار دوالر أمرييك يف االستجابة لسوريا يف عام ٢٠١٤. تزايد التمويل املبارش يف عام ٢٠١٥ للجهات الفاعلة السورية ليبلغ ٢٠ مليون دوالر 

أمرييك إذ بلغ إجاميل التمويل املسجل ٢.٥ مليار دوالر أمرييك )٠.٩٪(. كام ازداد التمويل من خالل صندوق التمويل اإلنساين HPF بشكل خاص فبلغ ١٩ مليون دوالر 

أمرييك يف OCHA HPF يف تركيا و ٢.٥ دوالر أمرييك يف صندوق االستجابة للطوارئ ERF يف سوريا. أما فيام يتعلق باملستوى الثاين )غري املبارش( من التمويل، يقدر 

هذا البحث تدفق حوايل ١٤٠-١8٠ مليون دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤ من الجهات الفاعلة الدولية )وكاالت األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت الدولية غري الحكومية( إىل مجموعات اإلغاثة السورية للحصول عىل خدماتهم إما كرشكاء أو كمقاولني فرعيني.٩٩ 

باستخدام البيانات املتاحة، كان هناك ما يعادل ٩٪ تقريباً، من ٥٠٪ من إجاميل التمويل املعروف يف سوريا يف عام ٢٠١٤ )أي ما يعادل ١.١ مليار دوالر أمرييك(، متاحاً 

كمنح نقدية مبارشة أو غري مبارشة إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية السورية. ويف نفس السنة، كانت هذه الجهات الفاعلة السورية مسؤولة عن التنفيذ الفعيل للغالبية 

العظمى )تقدر بـ ٧٥٪( من جميع املساعدات اإلنسانية الرسمية إىل سوريا.  

يقوم نظام التمويل اإلنساين مبستقِبلِيه من املستوى األوىل والثاين )ويف بعض الحاالت الثالث والرابع( بتزويد املستقبلني عىل املستوى األول )عادة األمم املتحدة واملنظامت 

الدولية( بقيمة مناسبة من النفقات العامة وتغطية كاملة لجميع النفقات ذات الصلة من خالل التسلسل الهرمي املؤسسايت. عادة ما يكون املستوى الثاين من املستقبلني 

)الجهات الفاعلة املحلية/ الوطنية عىل األغلب(، من دون استثناء تقريباً، غري مخولني بالحصول عىل نفس املستوى من تغطية النفقات. مل ُيسمح للجهات الفاعلة املحلية 

بالحصول عىل النفقات العامة Overhead وذلك يف عديد من االتفاقيات املعينة والعقود التي متت دراستها. مل تقم العقود والتمويالت املرتبطة بها، يف عديد من الحاالت، 

بتعويض التكاليف الحقيقية املتعلقة بأنشطة الجهات الفاعلة املحلية التي تم التعاقد معها للقيام بالعمل. كان عىل الجهات الفاعلة السورية يف مثل هذه الحاالت أن 

تقوم بتغطية هذه النفقات من مصادر أخرى و/ أو تعتمد بشكل كبري عىل العمل والخدمات التطوعية. قدر املستجيبون السوريون بالفعل املستوى الثاين من التمويل 

الذي استلموه، يف حني شدد عديد منهم عىل أن تعاقدات املقاولة الفرعية والرشاكة هذه ترتك للجهات الفاعلة املحلية والوطنية الناشئة فرصة قليلة أو حتى عدم وجود 

فرصة عىل اإلطالق لتطور نفسها إىل منظامت أكرث كفاءة وقدرة.  

قدمت املقابالت مع جهات فاعلة مرتبطة باالستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية أمثلة عن األحكام والرشوط مامثلة لتلك املوجودة يف القطاع الربحي. تشبه بعض 

االتفاقيات املالية والتعاقدية بني الجهات الفاعلة الدولية واملحلية صفقات العمل إذ تحوز الرشكات الدولية عىل املعرفة و”متتلك” التصميم وتسيطر عىل املستثمرين 

واألسواق يف حني يقوم “رشكاء العمل” املحليني بتوفري يد عاملة رخيصة ومنتجات ذات تكلفة منخفضة - حتى ولو مل تكن تلك نية وكالة األمم املتحدة واملنظامت الدولية 

موضع التساؤل.

كام تم البحث يف األقسام ٤، ٥، ٦، و٧، فإن النامذج التي تم توظيفها لتدفق النقد من املانحني الكبار األصليني عن طريق مجموعات اإلغاثة الدولية ومنها إىل مجموعات 

اإلغاثة السورية قد يكون الغرض منها أو يُنظر إليها لضامن الجودة واملسائلة التصاعدية والسيطرة من األعىل إىل األسفل. ويف نفس الوقت، يفهم عديد من عاميل اإلغاثة 

السوريني  الذين متت مقابلتهم هذه النامذج عىل أنها تفيد الوكاالت الدولية )وموظفيها(، وتبطئ - أو حتى تعيق بشكل كامل - عملهم ويف بعض الحاالت متنع قدرتهم 

عىل التطور ليصبحوا أفضل وأكرث حرفية يف عملهم اإلغايث. 
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وجد عاملو اإلغاثة الدوليون والوطنيون أن التعاون ما بني الجهات الفاعلة الدولية واملحلية/ الوطنية يف االستجابة عرب الحدود قد تطورت بشكل إيجايب عرب الوقت. تحدث عاملو اإلغاثة 

السوريون وكذلك عديد من املوظفني الدوليني كيف تشكلت املجموعات الناشطة السورية برسعة لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية املتنامية وكيف تطور عديد من هذه املجموعات 

بشكل حثيث إىل منظامت غري حكومية أكرب وأكرث هيكلية وقدرة. تضمنت العوامل املساعدة االتفاقيات التعاقدية التي سمحت بتغطية كافية للنفقات الكلية وتغطية فعلية 

لنفقات املنظامت السورية غري الحكومية. وعىل نحو مواز وبأهمية أكرب، تم االستشهاد بجهود بناء القدرات التي تم تصميمها لتلبية احتياجات املنظامت املحلية كأمثلة 

عن “التطبيقات الجيدة” يف حني أن ورشات العمل الشاملة والتي يتم تصميمها وتحديدها من قبل الجهات الفاعلة الدولية أقل تفضيالً من قبل املنظامت السورية غري الحكومية.

 

تــم تحديــد االختالفــات الجوهرية يف مســتويات األجور ما بني املوظفــني املحليني والدوليني وبني وكاالت األمم املتحــدة واملنظامت الدولية غــري الحكومية واملنظامت 

املحليــة غــري الحكوميــة كمعوقــات لتبــادل أكــرب للثقــة والتعاون. كانت الفروقــات الكربى يف األجور )أكرث من ١٥ ضعف الفرق بني األجــر األقل واألجر األعىل ضمن 

املنظمــة الواحــدة( املعيــار يف القطاعــات الربحية شــديدة املنافســة، ولكنها تبدو مفاجئة وزائفة يف القطاع “اإلنســاين”، والــذي يفتخر بالتمســك بالحقوق والقيم 

غــري التمييزيــة. وأكــرث مــن ذلــك تبدو هــذه التناقضات وكأنها وجدت لتقويض قــدرات املنظامت املحلية حيــث يغادر موظفوها ذوو الكفــاءات العالية إىل املنظامت 

الدولية. 

يف حني أن البيانات املتاحة نادرة وغري متجانســة وتعيق املحاوالت لتعقب وتحليل التدفقات النقدية اإلنســانية إىل ســوريا، يبقى من الواضح أن الجهات الفاعلة اإلنســانية 

املحلية والوطنية كانت مسؤولة بشكل جوهري عن تنفيذ الجزء األكرب من املساعدات داخل سوريا يف عام ٢٠١٤. ومن الواضح بشكل متواٍز أن حصة الجهات الفاعلة 

السورية من التمويل اإلنساين الدويل ال تتناسب بأي شكل من األشكال مع دورها يف اإليصال والتنفيذ الفعيل لهذه املساعدات. 

 

يناقش تقرير ODI HPG “حان وقت التحرر” أن “دينامكينات النفوذ والثقافة والتمويل والهياكل املحفزة املتعلقة بالقطاع )اإلنساين( تخلق أسباباً قوية لتبقى منغلقة 

ومتمركزة ورافضة لالبتكار والتعلم والتبدل”. يوضح هذا التحليل للتدفقات النقدية إىل سوريا عدم إمكانية املؤسسة اإلنسانية العاملية من التهرب من معالجة قضايا 

التمويل للجهات الفاعلة املحلية والوطنية وإيجاد الحلول بطرق ملموسة. تشكل األموال وإمكانية الوصول إليها نفوذاً وقوًة بحد ذاتها. إذا كان عىل الجهات الفاعلة 

املحلية والوطنية أن تحصل عىل رشوط العمل بشكل يتناسب مع األهمية املوثقة للتنفيذ واإليصال الفعيل للعمل اإلنساين إلنقاذ الحياة وللحامية، فإن إمكانية وصولهم إىل 

التمويل والتغطية الفعلية لالحتياجات ال بد أن تزداد بشكل مفصيل. 

إن األدبيات والسياسات اإلنسانية السابقة غنية بالتوصيات والتي تؤكد عىل أهمية الجهات املحلية والوطنية الفاعلة يف االستجابات لألزمات اإلنسانية وتدعو إىل إحداث 

التغيريات. من السهل اإلدالء بالتوصيات - ومن الواضح أن تنفيذها أكرث صعوبة. وعوضاً عن اقرتاح املزيد من التوصيات، فإن هذه الدراسة تستخلص باإلشارة إىل التوصيات 

وااللتزامات املوجودة من تقرير الفريق ذي املستوى الرفيع حول املوارد املالية اإلنسانية وميثاق التغيري )انظر الصندوق رقم ٤(. إذا تم تنفيذ هذه التوصيات فإن ذلك 

سريوج للنفوذ املحيل ويساهم بشكل ملموس بتحويل دينامكيات السلطة يف العمل اإلنساين إىل التفضيل واالستثامر يف الجهات املحلية الفاعلة وقدراتها - هناك حاجة 

ملحة ملثل هذا االستثامر إذا رغب املجتمع اإلنساين أن يستجيب بشكل جمعي إىل األعداد املتعاظمة من األشخاص املتأثرين بالكوارث املعقدة والطبيعية.

الصندوق ٤:  التوصيات املنتقاة من الفريق ذي املستوى الرفيع حول املوارد املالية اإلنسانية 
ومن ميثاق التغيري    

من تقرير الفريق ذي املستوى الرفيع حول املوارد املالية اإلنسانية HLPHF عام ٢٠١٦ “أهم جداً من أن يفشل”

عىل وكاالت تحويل األموال تخفيض أو اإلعفاء الكيل من الرسوم الحاصلة عىل العائدات املالية يف أوقات األزمات	 

شفافية مالية أكرب )وذلك كام يؤكد التقرير يف جزء آخر، بأن يستطيع كل فرد “بتتبع األموال” يف رحلتها من املانح إىل املستقبل(	 

دعم أكرب وأدوات متويل أكرث للمستجيبني الوطنيني األوائل	 

نهج مشرتك لتقييامت الرشكاء سيساهم يف تحسني االستجابة عن طريق تخفيض االزدواجية	 

مييز ويدعم الفريق االلتزامات الجادة كتلك املوجودة يف “ميثاق التغيري”.  	 

من التزامات ميثاق التغيري ٢0١٥ ليتم تنفيذها من املوقعني قبل أيار ٢0١٨: 

زيادة التمويل املبارش للمنظامت غري الحكومية والتي مقرها الجنوب يف الفعل اإلنساين	 

تأكيد مبادئ الرشاكة )٢٠٠٧(	 

زيادة الشفافية حول تحويالت املصادر إىل املنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية التي مقرها دول الجنوب	 

التوقف عن تقويض القدرة املحلية 	 

التأكيد عىل أهمية الجهات الفاعلة الوطنية	 

معالجة املقاولة الفرعية	 

تقديم دعم منظاميت قوي وتقوية القدرات	 

التواصل مع اإلعالم والجمهور حول الرشكاء.	 
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ملحق أ-٢: املنهجية 

تحليل اإلنفاق اإلنساين

الصندوق ٥: تحليل اإلنفاق اإلنساين

بناًء عىل الفكرة القامئة عىل أخذ جميع النفقات املتعلقة بتشغيل العملية اإلنسانية ملنظمة معينة بعني االعتبار، تقسم النفقات اإلجاملية إىل نفقات داخل البلد ونفقات خارج 

 Overhead البلد. وبناًء عىل الحجم النسبي للربنامج، تم أخذ النفقات خارج البلد بعني االعتبار ويطلق عليها تكاليف الدعم للمكتب الرئيس )غالباً ما تسمى النفقات العامة

أو نفقات الدعم غري املبارشة(. تكاليف دعم املكتب الرئيس تتضمن تكاليف املكاتب اإلقليمية واملكاتب الرئيسية والتكاليف العاملية مثل البحث عن التمويل واإلدارة العاملية 

واألبحاث واملنارصة واإلعالم والعالقات العامة… إلخ والتي ال ميكن أن، وال، تُنسب إىل نفقات برنامج قطري معني. ولذلك فإن نفقات الوكالة اإلنسانية إما أن تكون نفقات لدعم 

املكتب الرئيس أو نفقات قطرية ويشكل إجاميل هذه النفقات مع نفقات دعم املكتب الرئييس النفقات الكلية لربنامج قطري لوكالة إنسانية معينة. تضمن هذه املقاربة أنه ال 

 UNHCR توجد أي نفقات غري ظاهرة. وتجدر اإلشارة إىل نفقات دعم املكتب الرئييس عادة ما تشكل نسبة ثابتة من النفقات التشغيلية القطرية، وعىل أي حال فإن منظمتي

و UNICEF تستخدمان مصادر متويل أخرى لتغطية نفقات املكتب الرئيس اإلضافية.

عندما يتم حساب نفقات دعم املكتب الرئيس، تُقسم نفقات الربنامج القطري إىل عدة فئات كام يظهر يف الشكل ١٤: فئة للمشرتيات والبضائع والخدمات والتي تذهب بشكل 

مبارش إىل املستخدم النهايئ مثل املواد غري الغذائية والغذائية ونفقات مشاريع املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية WASH. باإلضافة إىل ذلك النفقات اللوجستية التي 

تحدث جراء تسليم ونقل البضائع. فئة أخرى تضبط التحويل إىل الرشكاء املنفذين والتي من املمكن أن تتضمن نفقات توزيع مواد اإلغاثة، تشغيل املكاتب.. إلخ ونفقات 

مشرتيات الرشيك. نفقات الرواتب، تجهيزات تكنولوجيا املعلومات ونفقات التواصل وآجار املكتب والطباعة وهي تقسم إىل تكاليف برامج وتكاليف الدعم. يصعب يف بعض 

الحاالت التمييز فيام إذا كانت املشرتيات تَُؤوَّل إىل مشرتيات املستخدم النهايئ القابلة للتوزيع أو إىل تكاليف الدعم. يف كل األحوال، فإن بعض الحاالت غري املؤكدة هي ثانوية 

ولها تأثري محدود عىل املخرجات النهائية للحسابات. يف حني يتم عادة تقديم التكاليف يف التقارير السنوية لعديد من الوكاالت واملنظامت بشكل مختلف وغالباً بطرق تفتقد 

إىل الشفافية الكاملة، فإن تقسيم النفقات بهذه الطريقة يضمن أنه من املمكن تطبيق التحليل عىل منظامت مختلفة.
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ملحق أ-٦: جدول التدفقات النقدية من املستوى الثاين

ملحق أ-٧: الرواتب

جدول رقم ١: التدفقات النقدية من املستوى الثاين:

من مجموعة محددة من الفاعلني الدوليني إىل فاعلني وطنيني ومحليني يف سوريا يف عام ٢٠١٤. يخلص جدول رقم ١ التدفقات النقدية املبارشة وغري املبارشة إىل - ومن خالل - جهات إنسانية دولية تعمل داخل 

دمشق مع األخذ بعني االعتبار أن هذه البيانات ال تحتوي عىل تربعات عينية. تلقى الفاعلون اإلنسانيون املحليون السوريون 8 ماليني دوالر أمرييك كتمويل من WFP ولكن كذلك استلموا يف الوقت ذاته 

٤٠٠٠٠٠ طن مرتي من العينات الغذائية. ال تحتوي كذلك بيانات الجدول رقم ١ عىل املواد الغذائية األساسية ملنظمة UNHCR والتي تقدر قيمتها حوايل 8٣.٩ مليون دوالر أمرييك

الرسم البياين رقم ١٨: مقارنة الرواتب - املوظفون السوريون. 

يُظهر مسح للرواتب بني الجهات املستجيبة عرب الحدود الرتكية-السورية إىل الفرق الكبري يف األجور بني املنظامت غري الحكومية. تٌظهر الرواتب املدفوعة من املنظامت الدولية واملنظامت السورية غري الحكومية 

فجوة كبرية بني األجور األدىن واألعىل وذلك من وظيفة مسؤول التنظيف إىل وظيفة مدير أعىل.
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١. إن البيانات حول من يقوم بتنفيذ اإلغاثة الفعلية داخل سوريا غري مكتملة. يُبنى هذا التقدير عىل تحليل بيانات WFP, UNHCR, ICRC. بلغت حصتهم اإلجاملية 
٣٦٪ من التمويل )٧٥٠ دوالر أمرييك( يف عام ٢٠١٤.  

 
٢. إن منظمة أطباء بال حدود MSF هي استثناء عن القاعدة حيث قامت بنرش تحليل مفصل عن التمويل )مبا فيه التمويل الخاص( لكل بلد تعمل فيه. تجمع مبادرات 

التنمية بيانات عن التمويل اإلنساين الخاص عىل املستوى العاملي، ولكنها ال تقوم بنرش البيانات الخاصة بأي منظمة - أو بلد.  

٣. تحتوي بيانات التتبع املايل FTS املتعلقة بسوريا متويالت لبعض املشاريع التي تم تنفيذها يف دول الجوار وليس يف الداخل السوري. لقد تم استبعاد هذا التمويل من 
مجموعة البيانات هذه مثل، املساهامت املقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل الحكومة األردنية.   

٤. متت مراجعة مصادر إضافية أخرى حول البيانات اإلنسانية املالية مثل تقرير املساعدات اإلنسانية العاملية الصادر عن مبادرات التنمية وكذلك بيانات مبادرة شفافية 
املعونة الدولية )IATI(. لقد وجدت بيانات IATI، عندما متت استشارتها، بأنها عىل اتساق مع مصادر أخرى وقد خدم ذلك يف اعتبارها مصدر موثوق لهذا البحث.  

٥. تعتمد كل من بيانات OCHA FTS و OCED CRS عىل أن يقوم املانحون بتقديم البيانات وهذا ما ينتج عنه بعض الغموض والفجوات. 

٥. بناء عىل بيانات FTS )وكذلك بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID(، التزمت الحكومة األمريكية مببلغ ٣٣٥ دوالر أمرييك إىل املنظامت السورية غري 
الحكومية العاملة داخل سوريا يف عام ٢٠١٤. ويف نفس الفرتة، رفعت CRS تقريراً بقيمة مامثلة لاللتزامات )٣٤٥ مليون دوالر أمرييك(. إال أن املبلغ اإلجاميل الفعيل 

املدفوع من قبل الحكومة األمريكية وفقاً لـ CRS كان يف الواقع ٦٠٪ من القيمة التي تم االلتزام بها )٢١١ مليون دوالر أمرييك(. 

http://www. irinnews.org/re- .)١٦ أيلول ٢٠١٥ IRIN( .٧. إليزابيث ديكنسون. اإلنسانيون غري املتوقعون  - ازدهار واحتامل سقوط معونات املغرتبني السوريني
port/102002/unexpected-humanitarians-%E2%80%93-rise-and-potential-fall-syrias-diaspora-aid

http://www.worldbank.org/en/topic/ migrationremittancesdiasporais- .)8. البنك الدويل. بيانات الهجرة والتحويالت املالية. )البنك الدويل، ٢٤ أيلول ٢٠١٥
sues/brief/migration-remittances-data

٩. بحث مبادرة من املحيل إىل العاملي، كانون الثاين - آذار، ٢٠١٦ 

١٠. املرجع السابق 

١١. ملزيد من املعلومات عىل سبيل املثال: ريم تركامين وآخرون. مواجهة منطق اقتصاد الحرب يف سوريا، دليل من ثالثة مناطق محلية. )لندن: مدرسة االقتصاد والعلوم 
السياسية، ٣٠ متوز ٢٠١٥(. http://www.securityintransition.org/wp-content/ uploads/2015/08/Countering-war-economy-Syria2.pdf. مبادرة الوصول. 

تقدير احتياجات الوضع اإلنساين داخل سوريا: سبل العيش. )مبادرة الوصول، أيلول ٢٠١٥(.
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/ resource-documents/reach_syr_livelihoods_thematic_report_september2015_final.pdf

 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ .)روجر دين. التحويالت املالية يف سوريا: ما الذي يعمل، أين وكيف )مجلس الالجئني الرنويجي، متوز ٢٠١٥
2015-07-nrc—remittances-to-syria---report-final-%281%29.pdf

١٢. باإلضافة إىل ٢٠٪ تعتمد عىل الدعم املقدم من العائلة واألصدقاء داخل سوريا. 

١٣. خالد أبو اسامعيل، عمر عامدي، ألياز كونشيك، أسامة نجوم. سوريا يف الحرب، خمس سنوات مضت. ) ESCWA، جامعة سانت أندروز. ٢٠١٦(. صفحة ٢٥. تدهور 
معدل سعر الرصف الرسمي االعتباري يف الفرتة ما بني آذار ٢٠١١ و نهاية ٢٠١٥ مبعدل ٦٤٧٪ وسعر الرصف غري الرسمي مبعدل ٧١٤٪. 

١٤. هناك حافز قوي لدول DAC إلرسال تقارير بجميع التدفقات النقدية التابعة لـ ODA وعىل األغلب ستكون مكتملة. إن  الهدف ٧٪ ODA من الدخل القومي 
DAC. http://www.oecd.org/dac/stats/45539274.pdf http://www. oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahisto-  اإلجاميل مقبول بشكل واسع ضمن دول

ry.htm ، عىل أي حال ، ال يتم إرسال التقارير املتعلقة بتدفقات دول ODA غري اإلنسانية بشكل منتظم )وذلك مشابه للتدفقات التمويلية اإلنسانية(. 

http://www.acu-sy.  .١٥. استملت وحدة تنسيق الدعم ١8٩ مليون دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤ معظمها تربعات عينية. التقرير السنوي لوحدة تنسيق الدعم عام ٢٠١٤
org/wp-content/uploads/2015/10/e-copy-Annual-Report-2014-Compressed.pdf

 http://www.srtfund.org/articles/9_contributions SRTF ١٦. املساهمة اإلجاملية كانون األول : ١٢٠.٢٧ مليون يورو

١٧. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا. كانون الثاين ٢٠١٦. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/relief_ac- .)٢٠١٣ SNAP( .جهات اإلغاثة الفاعلة يف سوريا .SNAP ١8. مرشوح تحليل احتياجات سوريا
tors_in_syria.pdf

١٩. تم توزيع حوايل ٤٠٠٠٠٠ طن مرتي من املواد الغذائية التابعة ملنظمة WFP من قبل الفاعلني السوريني )تم تزويد املعلومات من قبل WFP(. تقدر اللجنة الدولية 
UN- ٢/٣ من مساعداتها اإلنسانية تم تنفيذها عن طريق الهالل األحمر العريب السوري. استخدم تقريباً ٦٠٪ من النفقات اإلجاملية ملنظمة  للصليب األحمر بأن حوايل

HCR لتمويل الرشكاء املنفذين الوطنيني ولرشاء املواد غري الغذائية. قام الفاعلون السوريون، وفقاً لتحليل SNAP املتعلق بجهات اإلغاثة السورية الفاعلة، بتوزيع جميع 
هذه املواد. 

٢٠. بناًء عىل املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء املقابالت مع اإلدارة العليا ملنظامت دولية غري حكومية تعمل يف االستجابة عرب الحدود الرتكية - السورية.

٢١. مقابلة مع كبار املوظفني يف وكالة األمم املتحدة، كانون الثاين ٢٠١٦. 

الهوامش

http://www. irinnews.org/report/102002/unexpected-humanitarians-%E2%80%93-rise-and-potential-fall-syrias-diaspora-aid 
http://www. irinnews.org/report/102002/unexpected-humanitarians-%E2%80%93-rise-and-potential-fall-syrias-diaspora-aid 
http://www. irinnews.org/report/102002/unexpected-humanitarians-%E2%80%93-rise-and-potential-fall-syrias-diaspora-aid 
http://www.worldbank.org/en/topic/ migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 
http://www.worldbank.org/en/topic/ migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 
http://www.worldbank.org/en/topic/ migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 
 http://www.securityintransition.org/wp-content/ uploads/2015/08/Countering-war-economy-Syria2.pdf.
 http://www.securityintransition.org/wp-content/ uploads/2015/08/Countering-war-economy-Syria2.pdf.
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/ resource-documents/reach_syr_livelihoods_thematic_report_september2015_final.pdf 
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/ resource-documents/reach_syr_livelihoods_thematic_report_september2015_final.pdf 
http://www.srtfund.org/articles/9_contributions
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/relief_actors_in_syria.pdf 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/relief_actors_in_syria.pdf 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/relief_actors_in_syria.pdf 
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ECHO ٢٢. إدخال التحفظ عن الدول وليس عن

٢٣. يرجى مالحظة أن OECD CRS تقوم بإرسال التقارير عن قنوات اإليصال لحوايل ٢/٣ من التمويل اإلنساين الذي يتوجه إىل املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية 
كمنظمة غري حكومية وطنية أو منظمة غري حكومية محلية. تم أخذ إجاميل التمويل إىل املنظامت غري الحكومية من دول DAC يف عام ٢٠١٤ من OECD CRS. تم 

إضافة حصة دول DAC املانحة ذات الصلة من التمويل إىل املنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية عرب HPF تركيا.  

٢٤. يرجى مالحظة أنه متت إضافة مجموعات املغرتبني السوريني يف دول الشتات هنا بسبب أن التقرير املايل لـ OCHA HPF  ال مييز بني املنظامت غري الحكومية املحلية 
والوطنية وبني مجموعات الشتات. 

٢٥. تقرير املساعدة اإلنسانية الدولية GHA عام ٢٠١٥. كريستيان إيلز و نيلس كريستانسن. التمويل للجهات اإلنسانية الفاعلة املحلية والوطنية. )مبادرة الحامية من 
 http://www.local2global.info/wp-content/uploads/l2gp_local_funding_final_250515.pdf .)املحيل إىل العاملي، أيار ٢٠١٥

٢٦. املرجع السابق

 UNOPS. ٢٧. تظهر وكاالت األمم املتحدة مستوى أعىل من الشفافية فيام يتعلق ببيانات املشرتيات والتي يتم نرشها مرة يف السنة يف التقرير اإلحصايئ السنوي لـ
 https://www.unops.org/english/News/Publications/Pages/ASR.aspx

٢8. أوضحت منظمة WFP يف تعليق لها أن “تكلفة الرشيك املنفذ تعكس فقط املدفوعات لخدمات التوزيع املقدمة من املنظامت غري الحكومية، وليس أية دفعات 
 .”WFP إضافية تتعلق باملشرتيات. يقوم رشكاء املنظامت غري الحكومية يف سوريا بتوزيع ١٠٠٪ من املساعدات الغذائية والتي يتم رشاؤها ونقلها من قبل

٢٩. تم تسجيل حوايل ١٥ منظمة دولية غري حكومية مع الحكومة السورية وفقاً لـ OCHA يف ترشين األول ٢٠١٣. UN OCHA. الجمهورية العربية السورية الحضور 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. humanitarianre-  .)٢8 ترشين األول ٢٠١٣  اإلنساين: املنظامت الدولية غري الحكومية املسجلة )حتى

sponse.info/files/syr_INGOs_presence_131028_EN.pdf. يرجى املالحظة عىل أي حال بأن ست منظامت فقط يف عام ٢٠١٤ كان لديها “عمليات مستمرة كبرية” 
https://drc.dk/media/1194139/accountabil- .)أيار ٢٠١٥ DRC( .الجمهورية العربية السورية. إطار املحاسبة اإلنساين ،DRC  من دمشق. مجلس الالجئني الدامناريك

ity-framework-syria-2015.pdf صفحة ٣

٣٠. كانت )وما تزال( عمليات عرب الحدود يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة من العراق ولبنان واألردن صغرية الحجم مقارنة مع االستجابة عرب الحدود من تركيا. 
يُعزى السبب إىل عوامل سورية داخلية وكذلك إىل الصعوبات التي تضعها السلطات يف األردن ولبنان - من هذه الصعوبات، وعىل النقيض من تركيا، ال يسمحون 

للمنظامت السورية غري الحكومية بأن تقوم بالتسجيل وال يسمحون كذلك للوكاالت بالعمل عرب الحدود من دون موافقة رصيحة من الحكومة السورية. 
 http://unscr.com/en/resolutions/2165 .رقم ٢١٣٩ )٢٠١٤( ٢٢ شباط ٢٠١٤ :UNSC ٣١. ملزيد من التفاصيل حول قرار مجلس األمن

٣٢. قرار مجلس األمن UNSC رقم ٢١٦٥ )٢٠١٤( ١٤ متوز ٢٠١٤ http://unscr.com/en/resolutions/2139 UNSC )١8 شباط ٢٠١٦( تقرير األمني العام حول تنفيذ 
 http://www.un.org/en/ga/search/ view_doc.asp?symbol=S/2016/156 ) .)٢٠١٥( ٢٢٥8 ،)قرارات مجلس األمن ٢١٣٩ )٢٠١٤(، ٢١٦٥ )٢٠١٤(، ٢١٩١ )٢٠١٤

٣٣. تم انتقاد الحجم الصغري للتسليم عرب الحدود يف الفرتة ما قبل ٢٠١٥، مثالً هنا: املجتمع الطبي السوري األمرييك SAMS. وثيقة بيضاء: تنفيذ إغاثة عرب الحدود إىل 
https://www.samsusa.net/foundation/ images/PDFs/SAMS%20White%20Paper-%20  .)كانون األول ٢٠١٤ SAMS( .سوريا تحت قرار األمم املتحدة ٢١٦٥

Implementing%20Cross%20Border%20Aid.pdf

http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html ٣٤. موجز للربنامج التشغييل القطري - الجمهورية العربية السورية

WFP. http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278598.pdf .٣٥. تقرير املرشوع النموذج. سوريا

٣٦. بحث مبادرة الحامية من املحلية إىل العاملية

٣٧. يرجى مالحظة أن الفاعلني السوريني استخدموا جزءاً من هذا التمويل من أجل املشرتيات املتعلقة بالبضائع والخدمات. 

٣8. استخدمت حصة مهمة من الـ ١.١ مليار دوالر لرشاء الخدمات والبضائع، كام متت املناقشة يف األقسام ٢ ويف املالحق ٣، ٤، ٥. 

٣٩. انظر الهامش رقم ٣٠. 

٤٠. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦. 

٤١. أدى الوضع اإلنساين املتدهور داخل سوريا إىل تأسيس عدد من بنى التنسيق املحلية إلدارة اإلغاثة يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة ويشمل هذا عىل املجالس 
اإلدارية املحلية ولجان اإلغاثة املحلية ولجان التنسيق املحلية. 

٤٢. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦

)٢٠١٣ ،SNAP( .٤٣. آندي فيذرستون. االستعراض نصف السنوي الخارجي ملرشوع تحليل االحتياجات يف سوريا

٤٤. ملزيد من التفاصيل عن عمليات عرب الحدود من تركيا يرجى مراجعة: مرشوع تحليل االحتياجات يف سوريا. املساعدات املحتملة عرب الحدود من تركيا إىل سوريا. 
)SNAP، ٢٠١٤(. نقاط الحدود السورية ) SNAP، ٢٠١٣(. UN OCHA سوريا-تركيا: التطورات يف شامل غرب املحافظات )من ١٦ شباط(. 

لويس سيدا، لورينزو ترومبيتا، فريونيكا بانريو. تقييم استجابة OCHA لألزمة السورية. )UN OCHA، ٢٠١٦(. صفحة ٣١-٣٢. 

٤٦. املرجع السابق

http://www.local2global.info/wp-content/uploads/l2gp_local_funding_final_250515.pdf 
http://www.local2global.info/wp-content/uploads/l2gp_local_funding_final_250515.pdf 
https://www.unops.org/english/News/Publications/Pages/ASR.aspx  
https://www.unops.org/english/News/Publications/Pages/ASR.aspx  
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. humanitarianresponse.info/files/syr_INGOs_presence_131028_EN.pdf.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. humanitarianresponse.info/files/syr_INGOs_presence_131028_EN.pdf.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. humanitarianresponse.info/files/syr_INGOs_presence_131028_EN.pdf.
https://drc.dk/media/1194139/accountability-framework-syria-2015.pdf صفحة ٣ 
https://drc.dk/media/1194139/accountability-framework-syria-2015.pdf صفحة ٣ 
https://drc.dk/media/1194139/accountability-framework-syria-2015.pdf صفحة ٣ 
http://unscr.com/en/resolutions/2139 UNSC
 http://www.un.org/en/ga/search/ view_doc.asp?symbol=S/2016/156   
 http://www.un.org/en/ga/search/ view_doc.asp?symbol=S/2016/156   
 http://www.un.org/en/ga/search/ view_doc.asp?symbol=S/2016/156   
https://www.samsusa.net/foundation/ images/PDFs/SAMS%20White%20Paper-%20Implementing%20Cross%20Border%20Aid.pdf  
https://www.samsusa.net/foundation/ images/PDFs/SAMS%20White%20Paper-%20Implementing%20Cross%20Border%20Aid.pdf  
https://www.samsusa.net/foundation/ images/PDFs/SAMS%20White%20Paper-%20Implementing%20Cross%20Border%20Aid.pdf  
https://www.samsusa.net/foundation/ images/PDFs/SAMS%20White%20Paper-%20Implementing%20Cross%20Border%20Aid.pdf  
http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278598.pdf  
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278598.pdf  
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278598.pdf  
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٤٧. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

٤8. املرجع السابق

٤٩. بن باركر. اإلنسانية محارصة. ODI. )لندن: ODI، شبكة التطبيق اإلنساين، ٢٠١٣(. 

٥٠. كام ورد يف بيانات OCHA FTS مع افرتاض أن ٦٠ مليون دوالر أمرييك من التمويل املعروف للمنظامت غري الحكومية قد استٌخدم للمنظامت الدولية غري الحكومية 
من دمشق. 

٥١. أوردت إحدى مجموعات دول الشتات املقيمة يف الواليات املتحدة األمريكية أنها جمعت ١١٠ ماليني دوالر يف ٢٠١٢-٢٠١٣ للمساعدة إىل سوريا والالجئني السوريني. 
https://www.sams-usa.net/foundation/images/ARCS_Report_2014.pdf .انظر عىل سبيل املثال تقرير التحالف األمرييك لإلغاثة يف سوريا عام ٢٠١٤

٥٢. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦ و )ديكنسون، ٢٠١٥(

 ٥٣. وفقاً لبيانات OCHA FTS عام ٢٠١٤. 

 ٥٤. املرجع السابق

٥٥. USAID. USAID/DCHA/OFDA. بيان الربنامج السنوي )APS( رقم APS-OFDA-15-000001. دعم بناء القدرات املحلية وجهود حالة الطوارئ يف سوريا. 
)USAID، ٢٢ ترشين األول ٢٠١٤(. 

)٢٠١٥ ،Refugee International :٥٦. دارل غريسغرابر و سارناتا رينولدز. املعونات داخل سوريا. )واشنطن

https://www. humanitarian- .تركيا HPF ٢٠١٤(. ملزيد من املعلومات التفصيلية، الدليل والسياسة حول ،OCHA( .عرب الحدود تركيا HPF .٥٧. االستجابة اإلنسانية
response.info/en/operations/stima/hpf. وفقاً لـ OCHA، يعتمد سقف التمويل عىل تقييم املخاطر والذي تقوم به منظمة OCHA لتقييم املنظامت غري الحكومية 

الدولية واملحلية بشكل فردي: عالية الخطورة: 8٠٠٠٠٠ دوالر أمرييك، متوسطة الخطورة: ١.٥ مليون دوالر أمرييك، منخفضة الخطورة: ٣.٢ مليون دوالر أمرييك. 
٥8. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

٥٩. فيلينا ستوانوفا. مراجعة خربات املنظامت غري الحكومية مع الصندوق املشرتك املتعلق بسوريا. ICVA ترشين الثاين - كانون األول، ٢٠١٤. 

٦٠. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

http://www.ngovoice.org/documents/VOICE%20Study%20EU%20Donors%20funding%20and%20con- :ً٦١. للمنظامت الدولية غري الحكومية مثال
http://lesspapermoreaid.org/documents/VOICE-Study-EU-Donors-funding-and-condi- و ditions% 20for%20working%20with%20NGOs.pdf

tions. pdf
http:// .)١٦ كانون الثاين ٢٠١٣ ،UN( خارطة الطريق للميزانية املتكاملة: عرض مشرتك ألثر تعاريف التكلفة وتصنيف األنشطة معدالت اسرتداد التكاليف املتناسقة 

www.unicef.org/about/execboard/files/DPFPA2013-1_ EICEF2013-8-Road_map_to_an_integrated_budget-21Jan13.pdf
لالطالع عىل نظرة شاملة، لكنها قدمية بعض اليشء، عن التكاليف الكلية راجع مبادرات التنمية. املنح اإلنسانية الجيدة. دراسة تكاليف الدعم غري املبارش: التقرير النهايئ 

)مبادرة التغيري، ٤ متوز ٢٠٠8(.

 Feinstein مركز ,Tufts ٦٢. كمربيل هو، إليزابيث ستيتس، دانيا شوداكوف. كرس الساعة الرملية: الرشاكة يف إطار اإلدارة عن بعد - حالة سوريا وكردستان العراق. )جامعة
الدويل، ٢٠١٥(. 

٦٣. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

 /https://icvanetwork.org/system .)١٢ متوز ٢٠٠٧ ICVA( .٦٤. املنصة اإلنسانية العاملية. مبادئ الرشاكة. بيان االلتزام
files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf   

)٢٠١١ ،ODI ،٦٥. راشيل هيوتن. الحصول عىل نتائج أفضل من الرشاكة الفاعلة. معهد التنمية ملا وراء البحار، مجموعة سياسات العمل اإلنساين. )لندن

٦٦. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

٦٧. أحمد و كورديل. استشارة التنمية االجتامعية اململكة املتحدة، عرض مقارن بني اتفافيات رشاكة املشاريع لألمم املتحدة لتنفيذ املنظامت غري الحكومية للمشاريع 
https://icvanetwork.org/system/files/versions/Comparison_review_UN_Project_Agreement.pdf .اإلنسانية. شباط ٢٠١٥

٦8. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

)٢٠١٤ ،CAFOD و Caritas International( .٦٩. ليديا بول، التمويل عىل النهاية الحادة. االستثامر يف قدرات االستجابة للمنظامت غري الحكومية الوطنية

٧٠. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

٧١. خطورة التمويل - أو االتهام بالتمويل - من املمكن أن تصنف املجموعات املحلية كـ “مجموعات إرهابية” وهذا ما يشكل خطراً حقيقياً يف سوريا )وأي مكان آخر( 
والتي من املمكن أن يكون لها آثار خطرية عىل أي مانح، وكالة أمم متحدة أو منظمة دولية. انظر كذلك إىل جوناثان ويتول. خريطة املعونات اإلنسانية الجديدة. حالة 

 .٢٠١٤ ،MSF ،دراسة: تفاعل منظمة أطباء بال حدود مع فاعيل اإلغاثة غري التقليديني والناشئني يف سوريا ٢٠١٣ - ٢٠١٤. أطباء بال حدود

https://www.sams-usa.net/foundation/images/ARCS_Report_2014.pdf
https://www. humanitarianresponse.info/en/operations/stima/hpf.
https://www. humanitarianresponse.info/en/operations/stima/hpf.
https://www. humanitarianresponse.info/en/operations/stima/hpf.
http://www.ngovoice.org/documents/VOICE%20Study%20EU%20Donors%20funding%20and%20conditions% 20for%20working%20with%20NGOs.pdf 
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 ١٥ UN OCHA( .تقرير املراقبة الدوري. ١ كانون الثاين إىل ٣٠ نيسان ٢٠١٥. خطة االستجابة االسرتاتيجية - الجمهورية العربية السورية .UN OCHA ٧٢. انظر
حزيران، ٢٠١٥( 

٧٣. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦. للمزيد من املعلومات انظر: إيفا سفوبودا وسارة بانتليانو. الفاعلون الدوليون واملحليون/ 
والجاليات يف االستجابة السورية. مجموعة السياسات اإلنسانية، معهد التنمية ملا وراء البحار. ODI، ٢٠١٥. رنا خلف، عال رمضان و فريديرك ستوليس. الفعالية يف األوقات 
الصعبة. مجموعات املجتمع املدين يف سوريا ٢٠١١ - ٢٠١٤. مؤسسة فريدريش إيربت، ٢٠١٥. أو مواطنون من أجل سوريا. خارطة فاعيل املجتمع املدين السوريني. املرحلة 

األوىل. مواطنون من أجل سوريا، برلني: ٢٠١٥. 

٧٤. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

٧٥. تم تعيني الفريق ذي املستوى الرفيع حول املوارد املالية اإلنسانية من قبل األمني العام لألمم املتحدة يف الفرتة التي سبقت القمة العاملية للعمل اإلنساين يف أيار ٢٠١٦. 

٧٦. الفريق ذي املستوى الرفيع حول املوارد املالية اإلنسانية. أهم بكثري من أن يفشل - معالجة الفجوة يف التمويل اإلنساين. )UN OCHA، ٢٠١٦(. صفحة ١٦
 

٧٧. جوناثان ويتول. خريطة املعونات اإلنسانية الجديدة. حالة دراسة: تفاعل منظمة أطباء بال حدود مع فاعيل اإلغاثة غري التقليديني والناشئني يف سوريا ٢٠١٣ - ٢٠١٤. 
.٢٠١٤ ،MSF ،أطباء بال حدود

٧8. من املمكن جمع ومشاركة البيانات حول األسامء واملواقع والكثافة السكانية و التحركات ألهداف إنسانية حقيقية. ويف ذات الوقت -  ويتم اعرتاضها من قبل 
مجموعات أخرى - قد تكون خطرية بشكل متساو إذا تم استخدامها من أجل االستخبارات العسكرية والسياسية. 

http://  .”تتواءم وبشكل قريب جداً مع الحكومة السورية له آثاره عىل سمعة املنظمة WFP يف سوريا “ التصور بأن WFP ٧٩. وجد تقييم منظمة برنامج الغذاء العاملي
 documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp274337.pdfX

8٠. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.
 /http://www.huffingtonpost.com .8١. رسالة مفتوحة من السوريني املحارصين إىل ستيفن أوبراين من األمم املتحدة. ١٥ كانون الثاين ٢٠١٦

the-syria-campaign/open-letter-from-besieged_b_8979800.html

 /http://reliefweb.int/report .8٢. رسالة من ستيفان أوبراين موجهة إىل املجتمع املدين السوري. ١٧ كانون الثاين ٢٠١٦
syrian-arab-republic/note-correspondents-reply-usgerc-obrien-ngo-open-letter-syria-enar

8٣. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

8٦. )هيوتن، ٢٠١١( واالستعراض للمؤلفات الذي قامت به إموغن وول والذي سينرش ملبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي حول االتجاه نحو املحلية ودعم االستجابات 
املحلية.  

8٥. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

8٦. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

8٧. املرجع السابق

88. املرجع السابق

8٩. املرجع السابق

٩٠. املرجع السابق

٩١. املرجع السابق

٩٢. املرجع السابق

 .٢٠١٤ UNOPS ASR ٩٣. املرجع السابق والتقرير اإلحصايئ السنوي ملشرتيات األمم املتحدة

D2. http://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/ wfp271208.pdf ٩٤. املنصب األعىل بالنسبة لرواتب األمم املتحدة هو
إن البيانات حول األمم املتحدة مبنية عىل حسابات رواتب UNDP. https://info.undp.org/sas/onlinetools/SalCalcInt/SalCalcInt. aspx )تم األخذ بعني االعتبار 

الراتب الصايف املحتمل األعىل واألدىن + البدالت األخرى(. يرجى مالحظة أن UNDP هي عضو يف النظام املوحد لألمم املتحدة، ولذلك فإن األجور ممثلة لجميع أجور 
املنظامت األعضاء يف النظام املوحد لألمم املتحدة - ومن بينها UNICEF، WFP، و UNHCR. رواتب املنظامت الدولية غري الحكومية متثل منظمة دولية واحدة تعمل 

داخل سوريا. بيانات املنظمة السورية غري الحكومية هي من منظمة سورية غري حكومية مقرها يف تركيا وتعمل يف شامل سوريا. جميع الرواتب هي عبارة عن الرواتب 
األساسية والبدالت، الرواتب الصافية لألمم املتحدة، والرواتب اإلجاملية للمنظمة الدولية واملنظمة السورية غري الحكومية. يف ما يخص مقارنة املناصب، متت مواءمة 

املنصب ذي الراتب املدفوع األدىن )عامل بدون مهارات( والراتب املدفوع األعىل )املدير(. متت كذلك مواءمة ما بني الرواتب األعىل املدفوعة للموظفني املحليني، عىل 
سبيل املثال: متثل جميع الوظائف يف “القفزة” عىل الجانب اليمني يف منحنى األمم املتحدة واملنظامت الدولية أجور املوظفني الدوليني )األمم املتحدة واملنظامت الدولية( 

أو املوظفني يف تركيا )املنظامت السورية(. ميثل الجانب األيرس من القفزة، املوظفني املحليني، يف األمم املتحدة واملنظامت الدولية واملنظامت السورية، والذين يعملون 
جميعهم يف الداخل السوري. تم تصنيف الرواتب من األدىن إىل األعىل عىل مسافة متساوية من العامل بدون مهارات إىل املدير. يرجى مالحظة أن هذا الشكل البياين ال 
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ميثل إحصاء عن جميع الرواتب للجهات اإلنسانية الفاعلة املختلفة يف سوريا ولكنه قد يخدم كمؤرش توضيحي عن الفجوة يف األجور بني الفاعلني اإلنسانيني املختلفني، هذه 
الفجوة التي تم ذكرها من العديد من املنظامت السورية والدولية غري الحكومية. 

 ،CAFOD و Caritas International( .والتمويل عىل النهاية الحادة. االستثامر يف قدرات االستجابة للمنظامت غري الحكومية الوطنية www.charter4change.org .٩٥
)٢٠١٤

٩٦. بحث مبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي، جنوب تركيا، كانون الثاين ٢٠١٦.

 .https://hbr.org/2014/09/ceos-get-paid-too-much-according-to-pretty-much-everyone-in-the-worldhttps://www .٩٧
/glassdoor.com/research/ceo-pay-ratio http://www.payscale.com/data-packages/ceo-income/full-list

)https://www.odi.org/hpg/remake-aid/#lettinggo2 نيسان ٢٠١٦ ،ODI HPG ،٩8. حان وقت التحرر

٩٩. ١٠٠ مليون دوالر أمرييك كام متت املناقشة يف ٣، إضافة إىل ما يقدر بـ ٤٠-8٠ مليون دوالر أمرييك لالستجابة عرب الحدود من املنظامت الدولية غري الحكومية، بافرتاض 
أن ١٠٪-٢٠٪ وسطياً من متويل املنظامت الدولية غري الحكومية عرب الحدود قد تم توزيعه إىل منظامت سورية. 

١٠٠. إن متويل منظمة UNHCR للفاعلني الوطنيني هو تقدير مبني عىل نفقات التكاليف الكلية للرشكاء الدوليني. تم اعتبار جميع الرشكاء غري الدوليني كفاعلني وطنيني. 
املصدر:  UNHCR سوريا )تكاليف الرشاكة الكلية(، قسم املشرتيات UNHCR )التكاليف الكلية للمنظامت الدولية غري الحكومية(.

 UNICEF تقديرية فحسب مبا أن ليس جميع الرشكاء يقومون بتصنيف املنظامت إىل وطنية ودولية. املصدر قسم الرشاكة يف UNICEF ١٠١. بيانات منظمة

١٠٢. تنفذ منظمة UNRWA برامجها الخاصة بشكل أسايس ويف حني تعمل UNRWA مع كل من الهالل األحمر العريب السوري والهالل األحمر الفلسطيني لكنها ال متول 
أيًّا منهام. 

١٠٣. التقرير السنوي للجنة الدولية للصليب األحمر ٢٠١٤، صفحة ٥٠٤. 

١٠٤. تقرير املدقق املستقل إىل اإلدارة يف IFRC حول البيانات املالية للـ IFRC يف سوريا: نداء الطوارئ املعقدة يف الفرتة من ١ كانون الثاين ٢٠١٤ إىل ٣١ كانون األول 
٢٠١٤، صفحة 8، مع مالحظة أن املساهامت النقدية فقط تم أخذها بعني االعتبار. 
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