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تجسري اله َّوة التمويلية للحامية املجتمعية

خالد كورس وآميي كننغهام

إذا ُأط ِلقت مبادرة ملساعدة املجتمعات املحلية يف بناء لدونتها إزاء التطرف العنيف فقد تقدم دروساً
مفيدة يف كيفية مساعدة املجتمعات املحلية عىل الوصول إىل التمويل لدعم جهودهم يف الحامية الذاتية.
غياب التمويل من أهم العوائق التي تواجه املجتمعات املحلية يف منها تدوم ثالث سنوات بالتزامن مع توفري الدعم لبناء القدرات عىل
خضم تنظيمها لتأمني الحامية الذاتية .فاملجتمعات املحلية يف أغلب مهارات جمع التربعات.
األحيان تتوافر عىل فهم أفضل من الجهات الخارجية حول التحديات
عي سعياً
ولديهم أفكار مبدعة للتغلب عىل تلك التحديات لكنَّ ما ينقصهم وال يقل أهمية عن دعم املجتمعات املحلية املستضعفة َّ
الس ُ
لرتجمة تلك األفكار واقعاً عملياً هو التمويل.
أكرث انتظاماً ملعالجة فجوة التمويل .ومن إحدى الطرق التي يفعل
بها ذلك الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها
وقد حددت دراسة بحثية أجراها الصندوق العاملي إلرشاك عىل التكيف إرشاكه يف آلية التمويل لنطاق من أصحاب املصلحة
املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل التكيف ثالثة أسباب متنع املعنيني مبن فيم الحكومات الوطنية واملجتمع املدين والقطاع الخاص
املجتمعات املحلية من جمع املال .األول هو غياب الشبكات وممثلو الجهات املانحة املحلية .ولذلك ،عىل سبيل املثال ،عندما
املناسبة .فهي تفتقر إىل الدراية الكافية بفرص التمويل أو قد تكون ترسم الحكومات خطط عملها الوطنية ملنع التطرف العنيف ،يكون
غري قادرة عىل الوصول إىل املصادر املتاحة ،ومنها عىل سبيل املثال متويل املجتمعات املحلية من أكرث األمور أهمية .وباملثل ،ارتفع
الحكومات الوطنية وبرامج املنح الصغرية للهيئات املانحة واملنظامت مستوى الوعي بني الرشكات التجارية املحلية حول إمكانية أن تقدم
غري الحكومية الدولية أو الوطنية .والثاين إ َّنه حتى عند معرفة الفرص ،استثامراتهم الدعم يف املساعدة عىل جلب االستقرار للبيئات َّ
الهشة.
غالباً ما تكون املجتمعات املحلية غري مستوفية للرشوط أو غري قادرة
أص ًال للتقدم بطلبات التمويل .فقد ال تكون مسجلة أو قد ال تكون وينصب تركيز الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز
قادرة عىل تعبئة األطر املنطقية املطلوبة مس َّبقاً أو كتابة مقرتحات قدرتها عىل التكيف عىل مبادرات املجتمعات املحلية 1الرامية إىل
املوازنات ،وقد ال تكون قادرة عىل إجراء عمليتي الرصد والتقييم بناء اللدونة إزاء األجندات املتطرفة العنيفة .ومع َّأن الروابط القامئة
املطلوبة يف العادة .وثالثاً ،قد تكون الثقة مفقودة بني املجتمعات بني التطرف العنيف والتَّهجري مل يخضعا بعد لدراسة وافية ،يحدث
املحلية واملمولني املتوقعني سواء أكانوا من الحكومة املحلية أم من كثري من التَّهجري يف العامل اليوم ضمن املجتمعات املبتالة بالتطرف
العنيف .ويف بعض الحاالت ،يركز الصندوق دعمه مبارشة عىل
املانحني ثنائيي األطراف أو املنظامت غري الحكومية.
املهجرة كام الحال مع مجتمعات الروهينغيا يف بنغالديش
املجتمعات َّ
يسعى منوذج التمويل لدى الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات عىل سبيل املثال .ومع ذلك ،حتى لو كانت املجتمعات املعنية غري
املحلية وتعزيز قدرتها عىل التكيف إىل ذليل هذه التحديات متأثرة تأثرياً مبارشاً بالتَّهجري ،فهناك دروس مستفادة يف دعم اللدونة
بثالث طرق .فهو صندوق مدمج مبعنى أ َّنه يجمع املساهامت من بني املجتمعات املستضعفة تنطبق دون أدىن شك عىل جهود دعم
الحكومات وغريها من الجهات املانحة ثم يقدم املنح باسمه .ونتيجة املستضعفني بخطر التَّهجري.
لذلك ،يصبح التمويل حيادياً وميثل طريقة للتغلب عىل ضعف الثقة
بني املجتمعات املحلية وبعض املانحني ثنائيي األطراف .وإضافة وتقع املبادرات التي دعمها الصندوق يف الجولة األوىل من صناعة
لذلك ،يقدم الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز املنح (منتصف  )2016إىل ثالث فئات أساسية تتمثل إحداها يف رفع
قدرتها عىل التكيف التمويل التحادات املبادرات املحلية املرتكزة الوعي حول التطرف العنيف من خالل العمل ،عىل سبيل املثال ،مع
إىل مستقبل أصيل غالباً ما يكون منظمة غري حكومية ضمن عدة وسائل اإلعالم املحلية .وأخرى تتعلق بالتعبئة ملواجهة التطرف وذلك،
معايري لالختيار أهمها مدى تخاطب تلك املنظمة مع املجتمعات عىل سبيل املثال ،عن طريق تأسيس فرق االستجابة املجتمعية.
املحلية .ومع أ َّنه يجب عىل أولئك املستقبلني األصيلني أن يتمتعوا وهناك مجموعة أخرية من التدخالت مصممة لتوفري بدائل عن
ببعض الخربة يف إدارة التمويالت ،فال رشوط مس َّبقة بأن ال يكون التطرف العنيف مثل توليد الدخل عىل سبيل املثال .لكنَّ التحديات
أي من املستقبلني الفرعيني للمنحة يف ذلك االتحاد قد حصل عىل ما زالت قامئة وهي تحديات ال يستهان بها ويجب التغلب عليها
متويل سابق .وهناك هدف آخر وهو التغلب عىل اله َّوة التمويلية يف مجاالت الرصد والتقييم واألمن وضبط النفقات اإلدارية للضامن
بطريقة مستدامة وذلك بتوفري جوالت استثامرية متتابعة كل واحدة وصول أكرب متويل ممكن إىل املجتمعات املحلية .إال َّأن هناك دروساً
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مستفادة من هذه املبادرات ويجب النظر إليها يف نهاية األمر عىل آميي كننغهام a.cunningham@gcerf.org
أنها ذات قيمة أوسع نطاقاً وصوالً إىل مبادرات دعم املجتمعات مستشار أول ،الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية
وتعزيز قدرتها عىل التكيف (GCERF
املستضعفة واملتعرضة لخطر التَّهجري.

 .حالياً يف بنغالديش وكينيا وكوسوفو ومايل وميامنار ونيجرييا

1

)

خالد كورس k.koser@gcerf.org
املدير التنفيذي ،الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية
وتعزيز قدرتها عىل التكيف (GCERF

www.gcerf.org

الصفقة ُ
الكربى  -أَ َمزيدٌ من التمويل للهيئات املحلية؟

)

)

)

ووقعت سبعة وعرشون منظمة دولية غري حكومية ً
أيضا عىل ميثاق التغيري
الجديد  (Charter4Change (https://charter4change.orgوتعهدت
بتحويل  20%من متويالتها إىل املنظامت الوطنية غري الحكومية بحلول عام
( 2018ونرش النسبة املئوية الفعلية بشفافية وتعهدت أيضاً مبعالجة اآلثار

)

كام هو متوقع ،رجحت كفة ’إضفاء الطابع املحيل‘ يف نقاشات القمة العاملية
للعمل اإلنساين التي عُ قدَت يف مايو/أيار  2016والتي توصلت لالتفاق عىل
’الصفقة ُ
الكربى‘ التي تنطوي عىل توجيه  25%من متويل األنشطة اإلنسانية
توجيهاً "مبارشاً بقدر اإلمكان" إىل الهيئات املحلية والوطنية.

)

السلبية الناجمة عن تعيني موظفني محليني يف املنظامت غري الحكومية
الدولية وتفريغ املنظامت املحلية من طاقاتها.
وشهدت هذه القمة أيضاً إطالق منظمة نري (شبكة متكني استجابة
املساعدات  ، (NEAR www.near.ngoوهي عبارة عن شبكة تهدف
إىل "إعادة تشكيل نظام األنشطة اإلنسانية واإلمنائية القائم عىل التبعية
إىل نظام يقوده وميتلكه املجتمع املحيل وقائم عىل رشاكات منصفة وكرمية
ومسؤولة".
نق ًال بترصف عن ‘القمة العاملية للعمل اإلنساين :الرابحون والخارسون’ ،شبكة
األنباء اإلنسانية (إيرين  26 ،مايو/أيار http://bit.ly/2d9PgQb .2016
)
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