
 تقّدم هذه الوثيقة ملّخصاً حول نقاشات حوار تمويل األنشطة اإلنسانيّة في المستقبل الشامل لعّدة قطاعات   

 .2014تشرين الثاني  17في عّمان بتاريخ  وكاالت التطوعيةوالذي استضافه المجلس الدولي لل 

 المنبثقةالموضوعات 

  اإلنسانّي ليست في متناول أو ال تشمل النطاق الكامل من الجهات الحزمة الحاليّة من أنظمة التنسيق والتمويل والتتبّع

لة والمستجيبة في المنطقة.  الفاعلة المموِّ

   يوجد لدى التمويل الخاص للمنطقة مجموعةً من الخصائص المحدَّدة جّداً والتي تَُعّد مفهومةً في الوقت الحالّي بدرجة

ة الغربيّة المعنيّة باألنشطة اإلنسانيّة، ومن شأن ذلك أن يحّد من جالء هذه محدودة  جّداً من قِبَل الجهات الفاعلة الدوليّ 

 المساهمات واشتمال الجهات الفاعلة الجديدة والجدوى العمليّة من تحقيق تغطية  منصفة  لالحتياجات.

 م المالّي لنطاق  واسع  من تواجه الجهات الفاعلة المعنيّة باألنشطة اإلنسانيّة في المنطقة احتمال الحاجة إلى تقديم الدع

الالجئين لمّدة  زمنيّة  ممتّدة  مع األخذ بعين االعتبار وجود احتمال تضاؤل التمويل اإلنسانّي بشكل  ملحوظ  على المدى 

 المتوّسط.

   دَرج التدفّقات بات التمويليّة المبيّنة في النداء المنسَّق لألمم المتحدة، وال تُ في تعريف االحتياجات والمتطلّ  هناك عدم ثقة

الماليّة القادمة من الجهات الفاعلة الجديدة في التتبّع والتحليل المالّي بصورة  فّعالة، كما يوجد تصّوٌر يتمثّل في إمكانيّة 

توسيع نطاق طموح األنشطة اإلنسانيّة على نحو  ملحوظ، مّما يمكن أن يكون مبالغةً في الزيادة الملموسة في االحتياجات 

 ة.اإلنسانيّ 

  يُساء تمثيل الجهات المانحة من الدول اإلسالميّة والعربيّة في النظام اإلنسانّي الرسمّي الحالّي، ويتمثّل أحد اآلراء المتكّررة

في أّن هذه الجهات تريد المساهمة في النظام اإلنسانّي بأشياء ال تتمثّل باألموال فحسب، وقد كان تحقيق تنّوع  أكبر في 

 مانحة أولويّةً تّم االتفاق عليها.منتديات الجهات ال

 

 وتبيّن األقسام التالية بعضاً من موضوعات النقاش الرئيسيّة التي تّم بحثها أثناء الحوار.

 االستجابة التمويليّة الشاملة

صنع القرار، ال سيّما في  تعتقد الجهات المانحة من الدول اإلسالميّة والعربيّة أّن مساهماتها الماليّة ال تتوافق مع اشتمالها في عمليّات

تها عمليّات األمم المتحدة. ويمكن لذلك أن يكون جزئيّاً نظراً لوجود اختالفات  في التقارير المتعلّقة بالمساهمات، مما يعني أّن مساهما

ليّة الحاليّة كانت قد بُنِيَت من ليست جليّةً في جميع األوقات، إاّل أّن التصّور اإلجمالّي يتمثّل في أّن البنيان واألنظمة والعمليّات الدو

 خالل الجهود ولتلبّي احتياجات الجهات المانحة الغربيّة وأنّها ليست مفتوحةً بشكل  كامل  للجهات الفاعلة الجديدة.

تأثير وتشارك منظّمة التعاون اإلسالمّي في مجموعة  من العمليّات، بما في ذلك القّمة العالميّة للعمل اإلنسانّي، لتعزيز صوت و

 الجهات المانحة من الدول اإلسالميّة والعربيّة وتحسين قابليّة تبادل األنظمة الخاّصة بإعداد التقارير الماليّة. وقد تّم طرح مسائل

تتعلّق بعدم الكفاية الملموسة في وكاالت األمم المتحدة وأموالها وعدم وجود الشفافيّة وعدم إمكانيّة الوصول المباشر إلى التمويل 

 لمنظّمات المحليّة والوطنيّة.ل

 تشيروتَُعّد القدرة على الوصول إلى الصناديق الدوليّة بالنسبة لمنظّمات المجتمع المدنّي المحليّة تحديّاً من نوع  خاّص، حيث 

شروط عائقاً في المنظّمات إلى اإلجراءات والمتطلّبات غير المألوفة والمعرقِلة وتشريع مكافحة اإلرهاب بشكل  خاّص، كما تشّكل ال

 وجه الوصول إلى الصناديق الدوليّة.

ت التنسيق وقد تّمت اإلشارة إلى اللغة والثقافة كعائقَْين رئيسيَّْين للحوار والتنسيق والشراكة على كافّة المستويات، كما اعتُقَِد أّن آليّا

حكوميّة المحليّة والوطنيّة في المنطقة، حيث قامت هذه التي تتّبعها األمم المتحدة ال تتالءم جيّداً مع احتياجات المنّظمات غير ال

 المنظّمات بإنشاء شبكات  ومنتديات تنسيق  خاّصة  بها.
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 المفاهيم الرئيسيّة

أو "الهبات" هو عرٌف إسالميٌّ تكون فيه  الوقف:

كاألراضي أو  –المتعلّقة بالبضائع القيّمة الحقوق 

صةً ألغراض   –المباني أو حتى األموال  مخصَّ

توزع األرباح  ثمخيريّة  وال يمكن شراؤها أو بيعها، 

 .على شكل أعمال خيريةمن هذا الوقف  المتأتيّة

سة، حيث يتعيّن هي أحد أركان اإلسالم الخم الزكاة:

 –على كّل مسلم  بالغ  يحتفظ بمقدار  معيّن  من المال 

% من هذه األموال 2.5أن يدفع  –يسّمى النصاب 

كزكاة. وتُخصَّص أموال الزكاة للفقراء والمحتاجين 

والرقاب والغارمين وابن السبيل وإنفاقها في سبيل 

هللا. ويجب على المؤسسات الخيريّة التي تقبض 

 استيفاءأموال الزكاة أن تفعل ما في وسعها لضمان 

من مشورة الهذه الشروط، كما يمكنها أن تطلب 

  .علماء الدين

المصدر: استناداً إلى مواصفات وتعريفات األعمال 

الخيرية في اإلسالم وفقاً "لمنظمة اإلغاثة 

 اإلسالميّة".

 

 

 العطاء الخاص

تم يراً منه ال ييُعتقَد أّن العطاء الخاّص المتعلّق باالستجابات في المنطقة مهّماً وال يُشار إليه كثيراً في التقارير، كما يُعتَقَد أّن جزءاً كب 

ة في تتبّعه نهائيّاً في اإلحصاءات الرسميّة، مّما يشّكل تحديّات  في تحليل الفجوات والتنسيق ويسيئ تمثيل دور الجهات الفاعلة اإلقليميّ 

 االستجابة التمويليّة الجماعيّة.

% من أموالها من التبّرعات 95د ما نسبته وقد تّم إدراج أمثلة  لمنظّمة  غير حكوميّة  أردنيّة  تلبّي احتياجات السكان المضيفين، مما يزي

الخاّصة ضمن األردن وفي الشتات األردنّي في المنطقة، وعلى سبيل المثال، قامت مؤّخراً بإطالق حملة رسائل نصيّة  بين المغتربين 

 األردنيّين الذين يعملون في اإلمارات العربيّة المتحدة.

ص  ويوجد هناك حوافز ضريبيّة  في بعض دول المنطقة من أجل تشجيع العطاء الخاص والعطاء الدينّي )الزكاة والوقف(، حيث تَُخصَّ

النوعين بالذات من العطاءات. وعادةً ما تُقبَض حوافز ضريبيّة  لهَذْين 

أموال الوقف والزكاة وتُدار بواسطة الحكومات في المنطقة، وبالتالي 

يعكس اختيار الشريك والنشاط أولويّات الحكومة. وعادةً ما تكون 

مرتبطةً  –ال سيّما في دول الخليج  –المؤسسات الخاصة في المنطقة 

عكس أوليّات السياسة الرسميّة كذلك األمر. بالعائالت الملكيّة، مما ي

وعلى نحو  مماثل، عادةً ما تُنظَّم وتُدار حمالت جمع األموال من القطاع 

الخاص محليّاً بواسطة الحكومات. وضمن منظّمات المجتمع المحلّي، 

يمكن أن يكون هناك اختالفاٌت تشغيليّةٌ وثقافيّةٌ بين المنظّمات التي 

لون رس ل من مصادر يرعاها مموِّ ميّون وملكيّون والمنظّمات التي تُموَّ

 مستقلّة.

ويُعتقَد أّن مساهمات األعمال التجاريّة الخاّصة في األنشطة اإلنسانيّة 

ذات نسبة  أقّل بكثير  منها في مناطق أخرى، كما يوجد هناك ثقافةٌ 

محدودةٌ حول المسؤوليّة االجتماعيّة للشركات، رغم أنّه من الممكن أن 

 كون ذلك طريقاً يؤّدي إلى النمّو المستقبلّي.ي

وعادةً ما يأتي التمويل من الجهات المانحة الخاّصة للمنطقة )سواء كانت 

مما  –جهات مانحة إقليميّة أو دوليّة( مع معايير تخصيصيّة  محددة  جّداً 

 –يمكن أن يكون مستنداً إلى تفضيالت  شخصيّة  أو انتماء  دينيٍّ أو قرابة 

ومما يشّكل تحديات  أمام تحقيق استجابة  نزيهة  ومستندة  إلى االحتياجات. 

ومن الممكن أن يمّكن توفّر المعلومات عبر اإلنترنت الجهات المانحة من 

طرح أسئلة  أكثر دقّةً وفرض مطالب أكثر تخصيصاً على مستلمي 

فق مع الوقت والموارد المخصَّصة لالستثمار من أجل إطالع األموال. وتواجه المنظّمات اإلنسانيّة ذات المبادئ ضرورة التوا

الجهات المانحة على الحاجة إلى االستهداف النزيه وفي دمج التمويل من مجموعة  من المصادر لتحقيق تغطية  نزيهة  ومنصفة  

 باإلجمال.
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  حول تمويل األنشطة اإلنسانية في المستقبل

 

نيابةً عن فريق العمل التابع للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول تمويل  "اإلنسانيّة في المستقبلتمويل األنشطة "ُعقِد حوار 

األنشطة اإلنسانيّة، حيث أُدير هذا الحوار من قِبَل مجموعة  توجيهيّة  تتكّون من الوكالة الكاثوليكيّة للتنمية الخارجيّة ومنظّمة 

لمتحدة ومنظّمة الرؤية العالميّة، كما تم تمويله من قِبَل الحكومة األلمانيّة ومنّظمة األغذية األغذية والزراعة التابعة لألمم ا

 والزراعة.

في مناقشة إمكانيّة النهج  الجديدة للتمويل والنظر في الكيفيّة  "تمويل األنشطة اإلنسانيّة في المستقبل"ويكمن الغرض من مبادرة 

جهوداً إنسانيّةً أكثر انفتاحاً وتكيّفاً، باإلضافة إلى بحث أنماط تجاريّة  جديدة  توائم الطبيعة التي يمكن أن تدعم بها هذه النّهج 

 المتغيّرة والنطاق المتغيّر لألزمات اإلنسانيّة.

 

تحّرياً بين أصحاب المصلحة المتعّددين إلمكانيّة ومضامين النهج  "تمويل األنشطة اإلنسانيّة في المستقبل"وسوف تتّبع مبادرة 

بما في ذلك الفرص والمخاطر التي تشّكلها بالنسبة للجهات الفاعلة  –التمويليّة المتّبعة في الخارج وعلى هامش القطاع اإلنسانّي 

 الرئيسيّة واألنماط الحاليّة لالستجابة اإلنسانيّة.

 

لحوار في لندن والمراكز الرئيسيّة الخاّصة بالتنسيق اإلنسانّي على المستوى اإلقليمّي، بما في ذلك عّمان وقد ُعقَِدت فعاليّات ا

 .2015وداكار وبانكوك، حيث سيتّم عمل توليف  نهائيٍّ في جنيف في شهر كانون الثاني 

 

 يلي: ما "تمويل األنشطة اإلنسانيّة في المستقبل"وتشمل النتائج المتوقَّعة من مبادرة 

 وقدرتها على  –حقيق فهم  أكثر متانةً ضمن المجتمع اإلنسانّي للخصائص والمزايا المقارنة الخاّصة بالنهج التمويليّة البديلة ت

 .االحتياجات اإلنسانيّة تلبية

  تشّكل جدول من التوصيات للموظَّفين الرئيسيّين وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي من شأنها أن مجموعة

أعمال  للبحث والتجريب والمواءمة واتّباع النهج التمويليّة الجديدة، باإلضافة إلى التوصيات المرتبطة التي تقترح إجراء 

 .التمويلي الحالي تعديالت  على النهج

  تمويل "إلى ما بعد انتهاء مبادرة  شبكة  تعاونيّة  موسَّعة  للجهات الفاعلة المعنيّة بالتمويل اإلنسانّي يمكن أن تُنشأ وتستمرّ بدايات

 ."األنشطة اإلنسانيّة في المستقبل

 

 


