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مستفادة من هذه املبادرات ويجب النظر إليها يف نهاية األمر عىل 
املجتمعات  دعم  مبادرات  إىل  وصوالً  نطاقاً  أوسع  قيمة  ذات  أنها 
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١. حالياً يف بنغالديش وكينيا وكوسوفو ومايل وميامنار ونيجرييا

املراجع واملصادر: املجتمعات املحلية والحامية الذاتية
إضافة إىل املراجع املذكورة يف نهاية املقاالت، فيام ييل قامئة مفيدة من املراجع اإلضافية:

 Barrs C A (2012( How Civilians Survive Violence: A Preliminary Inventory,
.Cuny Center 

 )بارز يس إيه )2012) كيف ينجو املدنيون من العنف: قامئةجرد مبدئية، مركز كني)
http://bit.ly/Barrs-Inventory-2012

 ECHO (May 2016( Humanitarian Protection: Improving protection
 outcomes to reduce risks for people in humanitarian crises, 

Thematic Policy Document No 8 
) إيكو )مايو/أيار 2012) الحامية اإلنسانية: تحسني نتائج الحامية لخفض املخاطر التي 

 يتعرض لها األشخاص يف األزمات اإلنسانية، وثيقة السياسة املوضوعية رقم 8) 
http://bit.ly/ECHO-humanitarian-protection-2016

19-Global Protection Cluster Strategic Framework 2016 
 )اإلطار االسرتاتيجي العنقودي للحامية العاملية 2016-19)

http://bit.ly/ProtectionCluster-Framework2016-19

 Global Protection Cluster/Oxfam (2016( Communication Package on
 Protection: what protection means in operational terms in an emergency

 and who is responsible for what. Available in English, French, Spanish and
.Arabic 

)مجموعة الحامية العاملية/ منظمة أوكسفام )2016) مجموعة االتصاالت الخاصة 
بالحامية: ماذا تعني الحامية من املنظور العمليايت يف حالة الطوارئ ومن مسؤول 

عن ماذا. هذا املرجع متاح باإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية والعربية.)

http://bit.ly/GPC-communication-package 
 Local to Global Protection (L2GP(: documents and promotes local

 perspectives on protection, survival and recovery in major humanitarian
.crises 

)الحامية من املحيل إىل العاملي L2GP: توثق وتعزز وجهات النظر املحلية حول الحامية، 
 والبقاء عىل قيد الحياة والتعايف يف كربى األزمات اإلنسانية.) 

www.local2global.info/resources

 Sanchez G (2010( Against All Odds: Experiences of IDP Self-Protection
 Measures in Colombia, Brookings Institution. 

)سانشيز جي )2010) رغم كلل املصاعب : خربات النازحني داخلياً يف تدابري 
http://brook.gs/2cL1EVS (.الحامية الذاتية يف كولومبيا، مؤسسة بروكينغز

 Slim H and Bonwick A (2005( Protection: An ALNAP guide for
 .humanitarian agencies, ALNAP 

)سليم إتش وبونويك إيه )2005) الحامية: دليل منظمة يب للهيئات اإلنسانية، 
www.alnap.org/pool/files/alnap-protection-guide.pdf (ألناب

 South A and Harragin S, with Corbett J, Horsey R, Kempel S,
 Fröjmark H and Carstensen N (2012( Local to Global Protection

,in Myanmar )Burma(, Sudan, South Sudan and Zimbabwe

ODI/HPN Paper 72 
ساوث إيه وهاريجان إس، بالتعاون مع كوربيت جيه، وهوريس أر، وكيمبل 

إس، وفروجامرك إتش وكارسيتنسني إن )2012) الحامية من املحيل إىل 
العاملي يف مينامر )بورما)، والسودان، وجنوب السودان وزميبابوي.

http://bit.ly/ODI-L2GP-2012

 Stimson Center‘s Civilians in Conflict project 
 )مدنيون يف النزاع، أحد مرشوعات مركز ستيمسون)

www.stimson.org/programs/protecting-civilians-conflict

 In particular: Gorur A (2013( Community Self-Protection Strategies: How
Peacekeepers Can Help or Harm 

)عىل وجه الخصوص: جورير إيه )2013) اسرتاتيجيات الحامية الذاتية يف املجتمع املحيل: 
 كيف ميكن لقوات حفظ السالم أن تعود بالنفع أو الرضر)

  http://bit.ly/Gorur-2013 

 Giffen G (2013( Community Perceptions as a
 Priority in Protection and Peacekeeping

)جيفني جي )2013)  تصورات املجتمع املحيل كأولوية يف الحامية وحفظ السالم)

http://bit.ly/Giffen-2013

 See also background papers on this subject for
 UNHCR-NGO Consultations 2014

انظر أيضاً الوثائق واألوراق الخلفية حول استشارات مفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية 2014)

 www.unhcr.org/uk/574308244

الصفقة الُكربى - أََمزيٌد من التمويل للهيئات املحلية؟

كام هو متوقع، رجحت كفة ’إضفاء الطابع املحيل‘ يف نقاشات القمة العاملية 
للعمل اإلنساين التي ُعقَدت يف مايو/أيار 2016 والتي توصلت لالتفاق عىل 

’الصفقة الُكربى‘ التي تنطوي عىل توجيه %25 من متويل األنشطة اإلنسانية 
توجيهاً "مبارشاً بقدر اإلمكان" إىل الهيئات املحلية والوطنية. 

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

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.ngo) ، وهي 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". 

نقاًل بترصف عن ‘القمة العاملية للعمل اإلنساين: الرابحون والخارسون’، شبكة 
http://bit.ly/2d9PgQb .2016 األنباء اإلنسانية )إيرين)، 26 مايو/أيار
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