
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تخفيف  ضمن إطار المساءلة المجتمعية الزاجعةدور التغذية 
 ةفي سوري العاملةأثز المخاطز التشغيلية ضمن بزامج المنظمات 

 
The Role of Feedback Mechanism within the 

Accountability Framework in Mitigating the 

Impact of Operational Risks within the 

Implemented Programs by NGOs in Syria 

 

 بك عبد هللاخليل  هسار  –بك  عبد هللاالره خليل  االسم:

  الرقم:
 5959 عدد الكلمات:

 الذؤون العلمية       التهقيع
 
 



 

2 

 

 ملخص البحث
 

في مكانيا الرحيح في والسفعمة  (FAMs)السجتسعية  السداءلةضسغ إشار آليات التغحية الخاجعة  تزسغ

الذخكاء(  يتزسغ وجػدالحي  التجخل)بسا في ذلظ  ضسشيا السشطسات الجوليةالتي تعسل  مشاشق التجخلجسيع 

مأخػذة  – ىذاشةبسا في ذلظ األكثخ  -عسل فييا تالسجتسعات التي  وأفخاد اتأن آراء السذاركيغ في السذخوع

 والتشسية، السداعجات اإلندانية،بغس الشطخ عغ مجة أو شبيعة التجخل )عمى سبيل السثال  بعيغ االعتبار،

 .الذخكاء وما إلى ذلظ(العسل مغ خالل  السباشخ، أووالتشفيح 

ىحه وشخكائيا لتحقيق أىجاف طسات الجولية ىحه السشطػمة عسل السش فدتجعع فعال،إذا تع تذغيميا بذكل فيسا 

 وبالتالي الحج أو التخفيف مغ أثخ السخاشخ التذغيمية ضسغ البخامج السشفحة. وقيسيا والتداماتيا اتالسشطس

( مع FAM)السجتسعية إلنذاء وتذغيل آلية التغحية الخاجعة والسداءلة  الجولية سعاييخال الجراسةتحجد ىحه 

 استخجاميا مع ىحه السشطساتأيًزا أدوات وأمثمة عسمية يسكغ لفخق وشخكاء بحلظ ػفخ وتالسػارد ذات الرمة 

 .ليحه السشطػمةسياقيع السحجد أثشاء تصػيخىع وتشفيحىع  األخح بعيغ االعتبار

مقجم البحث بالتعاون مع أفخاد ومػضفيغ ضسغ احجى مغ قبل  2021 حديخانفي  البحثتع جسع البيانات ليحا 

   .اإلندانية العاممة في سػرياالسشطسات 

 : التغحية الخاجعة، السعاييخ الجولية، السداءلة السجتسعية، معاييخ اسفيخ،الكمسات السفتاحية
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Abstract 

 

The feedback and community accountability mechanisms (FAMs) in 

place in all intervention areas in which international organizations 

operate (including the intervention involving the presence of partners) 

ensure that the views of project participants and members of the 

communities in which we work - including the most vulnerable - taken 

into account, regardless of the duration or nature of the intervention (eg 

humanitarian aid, development, direct implementation, work through 

partners etc.). 
If it is effectively operated, this system will support the work of 

international organizations and their partners to achieve the goals, 

values and commitments of these organizations and thus reduce or 

mitigate the impact of operational risks within the implemented 

programs. 
This study sets out international standards for establishing and operating 

a feedback and community accountability mechanism (FAM) with 

relevant resources and thus also provides tools and practical examples 

that these organizations' teams and partners can use, given their 

specific context as they develop and implement the system. Data 

collection for this research occurred in June 2021 by the researcher 

supported by members and employees in one of the operating NGOs in 

Syria. 
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 واالختصبراث انهفظٍت انمختصزاث

 
AAPالسشكػبيغ تجاه ....................  السداءلة 

CARM................... آلية اإلبالغ لمسداءلة السجتسعية 
CDAC Network.......  الذبكة السعشية بالتػاصل مع السجتسعات السحمية الستزخرة مغ

 الكػارث

CHSوالسداءلة بالجػدة الستعمقة األساسية اإلندانية ....................  السعاييخ 
FAM.....................  السجتسعية آلية التغحية الخاجعة والسداءلة 

GAP .................... مذخوع السداءلة العالسية 
IASCالػكاالت بيغ السذتخكة الجائسة .................... المجشة 
IFRC  ....................د الجولي لجسعيات الرميب األحسخ واليالل األحسخاالتحا 

IFAD....................  االستثسار في الدكان الخيفييغ 

OCHA  ..................مكتب األمع الستحجة لتشديق الذؤون اإلندانية 

 PCNC................... السجمذ الفمبيشي لذيادة السشطسات غيخ الحكػمية

UNICEF................. مشطسة األمع الستحجة لمصفػلة 

 

 انمقذمت

 

 تدعى السشطسات اإلندانية والييئات اإلغاثية في ضل الكػارث والشداعات واألزمات اإلندانية إلى

 العسل عمى تشفيح العجيج مغ السذاريع التي تيجف لتمبية احتياجات ومتصمبات األشخاص

 يخفف مغ معاناتيع ويديج مغ قجرتيع عمى تحسل األثارالستزخريغ مغ تمظ الشداعات بذكل 

 الدمبية لألزمات اإلندانية، ىحا ويجب عمى السشطسات عشج العسل عمى تشفيح مذاريعيا أن تحتخم
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 قػاعج ومبادئ العسل اإلنداني والتي تفخض عمييا العجيج مغ االلتدامات والتي يأتي في مقجمتيا

بسا  لكيام بتقجيع السداعجات اإلندانية لمستزخريغ مغ األزماتالحياد وعجم التحيد والحي يفتخض ا

الجشذ عمى يتالءم مع الحاجة مع إعصاء األولػية لالحتياجات األكثخ إلحاحًا دون أي تسييد قائع 

 العخق أو العسخ أو االنتساء الدياسي أو الجيشي، وبحيث تكػن السشطسة مدؤولة عغ أعساليا أو

 دمصة السسشػحة ليا تجاه مختمف الجيات السعشية وباألخز الجياتوقخاراتيا واستخجاميا لم

بعسمية  الستأثخة بسسارسة تمظ الدمصة مع إمكانية تعخضيا لمسحاسبة مغ قبميع وىػ ما بات يعخف

 السداءلة.

التخكيد مغ  ويتفخع عغ السداءلة بسزسػنيا العام مفيػم السداءلة لمسجتسعات الستأثخة والتي يتع

السذاريع  إشخاك الستزخريغ مغ األزمات والكػارث اإلندانية بذكل فعال في اختيارخالليا عمى 

رقابي  التي يسكغ أن تداىع في تمبية احتياجاتيع الخئيدية، إضافة إلى تسكيشيع مغ لعب دور

 عمى عسل السشطسات اإلندانية مغ خالل بيان نقاط الزعف واألخصاء التي تعتخي السذاريع

 سات الدمبية التي قج ترجر عغ العامميغ ضسغ كػادر السشطسة، كسا تفتخضالسشفحة أو السسار 

 السداءلة لمسجتسعات الستأثخة أيزًا أن تقػم السشطسة بسذاركة السعمػمات حػل مذاريعيا.

 إن نجاح السشطسات اإلندانية في تصبيق نطام السداءلة لمسجتسعات الستأثخة بسفيػمو الدابق

 اشًا وثيقًا بسجى قجرة السشطسة عمى الحرػل عمى البيانات مغوتحقيق أىجافو يختبط ارتب

 األشخاص الستزخريغ مغ الكػارث واألزمات والحيغ تدعى إلى تمبية احتياجاتيع خالل مختمف

 مخاحل العسل، إذ يجب عمى السشطسات قبل البجء بتشفيح مذاريعيا أن تقػم بإجخاء تقييع شامل
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 فتيات( وذلظ بيجف –فتيان  –نداء  –مغ األزمات )رجال الحتياجات مختمف الفئات الستزخرة 

الػقػف عمى أبخز متصمبات تمظ الفئات وتحجيج االحتياجات األكثخ إلحاحًا والتي يجب العسل 

 تمبيتيا وبحلظ يربح بسقجور السشطسة العسل عمى ترسيع السذاريع السالئسة لتمبية احتياجات عمى

 األمثل لحلظ.الفئات األشج ضعفًا واختيار الصخق 

 االشكبنٍت
 

االترال وإشخاك السجتسعات السحمية دور وأثخ  عمى ىشاك اتفاق عام في قصاع العسل اإلنداني

ورغع أن العجيج مغ السشطسات والحكػمات تمتدم  .االرتقاء بالعسل االندانيفي زيادة الفعالية و 

 ة بذكل مشيجي.ليكػن ذلظ جدًءا مغ التأىب واالستجاب بحلظ، ال يتع اتخاذ إجخاء

فسع كل تجخل انداني ججيج، تكبخ الفجػة لتربح أكثخ وضػحًا عشج تصبيق استخاتيجيات خخوج 

أي مشطسة مغ مشصقة مشكػبة. إن ميسة اشخاك السجتسعات السشكػبة في تفاصيل أي تجخل 

مسشيج ىي معيار مفرمي لتحقيق األىجاف االستخاتيجية عمى كافة األصعجة. إال أن بعس 

 سات الحكػمية العاممة ضسغ الجاخل الدػري:السشط

 كيفية تمقي الدكان الستأثخيغ  ال تكّيع األعخاف والسسارسات االجتساعية والثقافية التي تؤثخ عمى

  .حاالت الصػارئ الرحية أو اإلندانية تقييًسا مسشيًجا لمسعمػمات وفيسيا أثشاء

  السجتسعات  وتقبلمسا يؤثخ عمى فيع  األميةأو محػ  الحػاجد المغػيةال تأخح بعيغ االعتبار

 .تغييخ ما او إلجخاءالسشكػبة 

مغ الثغخات التي تدعدع مغ شبيعة الخجمة السقجمة كػضع آليات تغحية راجعة ال تتشاسب  والعجيج

أو التغاضي عغ قياس رضا السدتفيجيغ مغ خجمة ما كجدء مغ  واحتياجاتومع تخكيب السجتسع 

 .يعوالتقيمشطػمة الخصج 
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يأمل الباحث مغ خالل دراستو إيجاد احابة واضحة لتداؤل يذغل بال معطع السشطسات اإلندانية 

 التي تخى في السداءلة السجتسعية مدتكباًل أفزل لتشسية مدتجامة ضسغ بخامجيا:

ىل تدتصيع سياسات التغحية الخاجعة ضسغ اشار السداءلة السجتسعية سج الثغخات و السخاشخ 

التي يدببيا خمل واضح في اشخاك السجتسعات السشكػبة في مخحمة ليكمة و ترسيع التذغيمية و 

 التجخل؟

 انبحث فزضٍبث
تعسل التغحية الخاجعة عمى الحج والتخفيف مغ أثخ السخاشخ التذغيمية فيسا إذا تع تفعيميا بذكل دقيق 

 . قيق أىجاف مػضػعيةآخحة بعيغ االعتبار جسيع الفخوق السجتسعية والثقافية والمغػية لتح وكامل

 دهذا  األ
 لقج كان مغ أىع أسباب ضيػر السداءلة لمسجتسعات الستأثخة ىػ السذاريع التي تشفح وتؤدي إلى

 نتائج سمبية غيخ متػافقة مع حاجات السجتسع والتي كان سببيا الخئيدي ضعف القجرة عمى

 لزسان تػافق AAPالتػاصل بيغ السشطسة والسجتسع الستأثخ، وفي الػقت ذاتو وججت معاييخ ال 

 Standards  (CHS) األساسيةالعسل اإلنداني والسذاريع السشفحة مع السعاييخ اإلندانية 

Core Humanitarian  التي ىيو: 

 الذفافية االستجابة اإلندانية مشاسبة ومالئسة 

 فعالة وتتع في التػقيت السشاسب االستجابة اإلندانية 

 االستجابة اإلندانية تعدز القجرات السحمية وتجشب اآلثار الدمبية 

 االستجابة اإلندانيّة مبشية عمى أسذ التػاصل والسذاركة والتعميقات 

 الذكاوى مخحب بيا وتتع معالجتيا 

 الستجابة اإلندانية مشدقة ومتكاممة مع باقي األشخاف السعشيةا 
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  في القصاع اإلنداني يتعمسػن ويتصػرون باستسخارالعاممػن 

 عادلة ومشرفة يتع دعع السػضفيغ لمكيام بعسميع عمى نحػ فعال، ويتع التعامل معيع بصخيقة 

 يتع إدارة السػارد واستخجاميا بصخيقة مدؤولة لتحقيق اليجف السشذػد 

 

واألدوات السػحجة في دعع  والخجماتُتحجد ىحه الػثيقة الجور السحتسل الحي تقػم بو مشاىج العسل 
 التأىب واالستجابة في مجال العسل اإلنداني. تيياالترال وإشخاك السجتسعات السحمية في عسم

وُتدمط الزػء عمى أشخ العسل  إنيا ترف السدايا والثغخات والتحجيات التي تػاجو الُشيج الحالية.
ات الجيجة. وفي الختام، تقتخح الػثيقة تػصيات السسارس وااللتدامات الحالية وُتقجم نبحة مػجدة عغ

 .واألدوات السػحجة، وتدييمو ،والخجمات ،العسلتشفيح مشاىج  لتدميط الزػء عمى

بالسخترخ، قجم ىحا البحث تعديدًا لجراسات سابقة كثيخة وتسييجًا ألخخى مغ شأنيا السداىسة في 
اشخاك السجتسعات السحمية أماًل مغ دعع نطخية السداءلة السجتسعية والتغحية الخاجعة بيجف 

 الباحث:

 إلى خصػات  االندانية سعاييخلماألشخاف الفاعمة في مجال السداعجات  فحز مجى تخجسة

 .سػرياوتخجسة مفيػم السداءلة في الحياة اليػمية في  عسمية،

 ا ومذاركة السعمػمات وتحديشي أن تعدز نتائج ىحا البحث والشقاشات الستختبة عميو التػاصل

السحمية  –السداعجات وبيغ السشطسات نفديا  بيغ السجتسع واألشخاف الفاعمة في مجال

 والجولية، والخاصة والعامة.

 والسانحيغ. ويتصمب ذلظ معخفة أفخاد  زيادة التػاصل السباشخ بيغ متمقي السداعجات والسشفحيغ

بعسمية السداعجات، وبأن والسذاركة في الشقاشات الستعمقة  السجتسع بحقيع في إبجاء الخأي

 .ليع لمكيام بحلظ واضحة ويسكغ الػصػل إلييا اآلليات الستػفخة

  األدهمٍت
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أكثخ  يداىع تصبيق نطام السداءلة لمسجتسعات الستأثخة بتصػيخ العسل اإلنداني وتقجيع خجمات

 فائجة وفاعمية لمسجتسعات الستزخرة، إذ يسكغ لمسشطسات اإلندانية مغ خالل حرػليا عمى

 البيانات الستجفقة مغ السجتسعات السشكػبة أن تعسل عمى تصػيخ بخامجيا ومذاريعيا بذكل أكثخ

 مالئسة الحتياجات الدكان الستزخريغ ويقمل مغ احتسالية وقػع األخصاء، فسغ خالل عسميات

 تقييع االحتياجات التي تتع قبل تشفيح السذخوع يسكغ لمسشطسات الحرػل عمى البيانات الخئيدية

حػل الفئات األكثخ ضعفًا ضسغ السجتسع وأبخز احتياجاتيا وتختيب ىحه االحتياجات حدب 

السذاريع  وىػ ما يعتبخ أساسًا يتع االستشاد إليو في عسمية التخصيط االستخاتيجي وترسيع األولػية

خصط العسل واألنذصة التي سيتع تشفيحىا وتحجيج الفئات التي سػف يتع استيجافيا  ووضع

 اختيار السدتفيجيغ. خومعايي

الستأثخة  كسا يسكغ لمسشطسات اإلندانية مغ خالل متابعة الخدود والتعميقات الػاردة مغ السجتسعات

السخاقبة والتقييع  خالل مخاحل تشفيح السذخوع وتحميل البيانات التي يتع الحرػل عمييا مغ عسميات

السذخوع ومعخفة آراء  التي تعتخي تشفيح وأليات الذكاوى والتغحية الخاجعة مغ معخفة أبخز األخصاء

العسل عمى تالفييا، كسا  السدتفيجيغ باألنذصة السقجمة وما تحتػيو مغ ثغخات ونقاط ضعف ليتع

مػضفييا لسدؤولياتيع تجاه  تزسغ السشطسات اإلندانية مغ خالل تصبيق نطام السداءلة احتخام

ضعفيع وىػ ما يسكشيا مغ تحجيج  ع ونقاطالسجتسعات الستأثخة وتحجيج الدمػكيات الخاشئة لجيي

عمى تشسية قجراتيع بذكل مدتسخ لكي  السعارف والسيارات التي يحتاجيا السػضفػن وبالتالي العسل

 يتسكشػا مغ أداء واجباتيع بكفاءة أكبخ.

تبيغ ىحه السعاييخ بأن السداءلة بسفيػميا العام يعشي إعادة ليكمة متكاممة لمسشطسة، وفي السقابل 

حػل أنذصتيا  إن التدام السشطسة مغ خالل نطام السداءلة بتػفيخ السعمػمات الالزمة والسشاسبةف
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اختيار السدتفيجيغ،  وغاياتيا وأىجافيا ومذاريعيا والشتائج الستػقعة وتحجيج أشخىا الدمشية ومعاييخ

مداعجتيع والجيات  ومذاركتيا بذفافية مع السجتسعات الستأثخة واألشخاص الحيغ تيجف إلى

درجة الثقة بأعسال  السعشية األخخى كالجاعسيغ والسانحيغ الجولييغ والدمصات السحمية يديج مغ

 السشطسة ومرجاقيتيا ويعدز قجراتيا عمى تػقيع عقػد الذخاكة.

 وبشاء عمى ما سبق وفي ضػء أىسية تصبيق السداءلة لمسجتسعات الستأثخة مغ قبل السشطسات

 عمى تحجيج مفيػم السداءلة لمسجتسعات ةالحالي الجراسةا سػف نعسل مغ خالل اإلندانية فإنش

 .الستأثخة، مع بيان أبخز السعاييخ التي تقػم عمييا

 انفئت انمستهذفت

مجال العسل اإلنداني،  تدتيجف ىحه الػثيقة صانعي القخار والجيات السدؤولة عغ االستجابة في

الشيج السػحج السصبق عمى نصاق السشطػمة  تعجيالت عمىوخاصة القادة والسشطسات التي أجخت 

في مجال العسل اإلنداني مع االلتدام بسدؤولياتيع الفخدية  إلحجاث تغييخ في عسمية االستجابة

 الػقت عيشو. والتشطيسية في

 انسببقت انذراسبث
استسج السؤلفات التي  مغ ثخوة الحكػمية غيخ السشطسات مداءلة حػل العالسي الخصاب يخمق

 آخخون  يقػم السصخوحة بيشسا القزايا عمى الزػء مشيع العجيج يمقي .مشيا ىحا البحث التسييجي

 .بتدخيغ الشقاش دون الػصػل ألرضية مذتخكة أو حمػل مبتكخة ببداشة

 مغ يجعل اليائل الحجع األدبيات ألن ليحه الكامل الشصاق تغصية إلى الجراسة ىحه تيجف ال

بحلظ إنسا ىي محاولة لبشاء وتجسيع أكبخ قجر مغ الجراسات األدبية والسؤلفات  الكيام السدتحيل

 .التي تشتج عشيا تػصيات ىحه الجراسة
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( GAP) العالسي السداءلة السداءلة مذخوع عسل إشار لتصػيخ السبحولة الجيػد أحجث بيغ مغ

 آليات ىيو  مغ السداءلة رابًعا عشرًخا GAP يزيف. One World Trust لسشطسة التابع

 الذكاوى  معالجة مغ السرمحة أصحاب السشطسة تسكغ خالليا آليات مغ" وىي والتظلم الذكهى 

 .1"والترخف الذكاوى مخاجعة ىحه صحة تزسغ خالليا مغ والتي واإلجخاءات، ضجىا القخارات

) CDAC Networkالمحلية المتضررة من  الذبكة المعنية بالتهاصل مع المجتمعات

 2(الكهارث

الدمغ. والججيج ىػ  تػاصل مشطسات اإلغاثة التػاصل مع السجتسعات السحمية وإشخاكيا لعقػد مغ

عمى أساس التعمُّع مغ الكػارث وربط إشخاك  شيج الجاري اختباره واقتخاحو كصخيقة ججيجة لمعسلسال

 القخار بذكل واضح. السجتسعات السحمية بعسمية صشع

 االترال وإشخاك جيػد متعسجة مختمفة لتحديغ تذارك مجسػعة مغ الذخكاء بالفعل في

غيخ الحكػمية الجولية  والسشطساتIFRCوالسجتسعات السحمية، بسا في ذلظ األمع الستحجة 

والقصاع  وشبكات وسائل اإلعالم وشخكات االتراالت والتكشػلػجيا والسجتسع السجني والػششية

 الخاص.

تع اختبارىا وصقميا مغ  أكثخ تػحيًجا لمعسل،وتتزّسغ بعس الخصػات الخئيدية التاريخية شخق 

المحلية المتضررة من  الذبكة المعنية بالتهاصل مع المجتمعات CDACشبكة  قبل أعزاء

 ما يمي: الكهارث

                                                            
1
  Lloyd, R. “The Role of NGO Self-Regulation in Increasing Stakeholder Accountability”, July 2005, 

Pg36. 
2
CDAC Network،   2217الشبكة المعنٌة بالتواصل مع المجتمعات المحلٌة المتضررة من الكوارث وثٌقة سٌاسات 

WWW.CDACNETWORK.ORG    :14/7/2221آخر زٌارة. 

http://www.cdacnetwork.org/
http://www.cdacnetwork.org/


 

13 

 

السعشية بالتػاصل مع  في ىايتي مباشخة، قامت الذبكة 2010في أعقاب زلدال عام  2010

لمػصػل السبكخ إلى السػقع ليا. وسعت  مبادرةالسجتسعات السحمية الستزخرة مغ الكػارث بأول 

السشطػمة"؛ لتسكيغ العسميات اإلندانية مغ تػصيل  عمى نصاق إلى تػفيخ "آلية تشديق االتراالت

في مجال  إلى الدكان الستزخريغ وتػجيو أصػاتيع إلى الجيات الفاعمة األساسية السعمػمات

 السداعجات.

التابع لسكتب تشديق  صشجوق اإلغاثة في حاالت الصػارئ  وقج تع تسػيميا إلى حج كبيخ مغ خالل

 .3العالسية ، ومغ ثع مشطسة الرحةOCHAالذؤون اإلندانية 

الستزخرة مغ الكػارث في الجعػة إلى  بالتػاصل مع السجتسعات السحمية CDACبجأت  2013

االستجابة بعج الثغخات التي وِجَجت في  2013في عام  "خجمات مذتخكة" أكثخ قابمية لمتشبؤ

 والكػارث الالحقة.  4الفمبيغ عرار بػفا فيإل

الػكاالت بذأن نسػذج  اجتساعات مذتخكة بيغ CDAC، تخأست أمانة 2015إلى  2013مغ 

والسجسػعات، بيجف مددوج يتسثل في تػفيخ  "خجمة مذتخكة" محتسل لجعع السشطسات اإلندانية

مغ السجتسعات وتجسيعيا وتحميميا لمتأثيخ لمستزخريغ وجسع التعميقات  السعمػمات بذكل مػّحج

 عسميات صشع القخار عمى السدتػييغ االستخاتيجي والتذغيمي. عمى

لمكػارث  تسػياًل في إشار بخنامج وزارة التشسية الجولية البخيصانية لمتأىب CDACمشحت  :2014

ت الذبكة الدػدان. وعقج وحاالت الصػارئ لجعع مشاىج العسل الػششية في بشجالدير وجشػب

                                                            
 2212 النهائً،التقرٌر ، Haiti Learning Review، CDAC هاٌتً،استعراض التعلُّم فً لٌونغمان،  سٌسٌلٌا م. 3
 من المتضررة المحلٌة المجتمعات مع بالتواصل المعنٌة الشبكة عن الصادر 2213 لعام بوفا إعصار حول التعلُّم استعراض 4

 22/7/2221آخر زٌارة:  / resources-and-www.cdacnetwork.org/toolsمتوفر على . الكوارث

http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources
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مجسػعة مغ األدوات السذتخكة لتقييع االحتياجات  شخاكة مع مشطسة مذخوع تقييع القجرات لتصػيخ

  واالتراالت لمسجتسعات الستزخرة مغ الكػارث وتقجيع التجريب عمييا. الستعمقة بالسعمػمات

السجتسعات  الذبكة السعشية بالتػاصل مع CDAC  5 ، وافق اجتساع 2015في أكتػبخ  :2015

 لمتصبيق بحج أدنى باألىجاف التالية: السحمية الستزخرة مغ الكػارث بذكل عام عمى نسػذج قابل

الستزخريغ، وتسكيغ  أ. تسكيغ العامميغ في السجال اإلنداني مغ التػاصل مع األشخاص

 مقجمي السداعجات. األشخاص الستزخريغ مغ التػاصل فيسا بيشيع ومع

في عسمية صشع  شخاص الستزخريغ بذأن االستجابة اإلندانيةب. ضسان دمج ترػرات األ

 ) السذتخكة بيغ الػكاالت القخار )عمى سبيل السثال: مغ خالل "مخكد" لمسعمػمات

 واالتحاد الجولي ،OCHAومكتب تشديق الذؤون اإلندانية ،UICEFدّششت اليػنيدف :7102

االترال  ، مبادرةCDACوالذخكاء، تحت  IFRCلجسعيات الرميب األحسخ واليالل األحسخ

لتمبية الحاجة إلى نيج أكثخ تشطيسًا  وإشخاك السجتسعات السحمية. وييجف إلى تشطيع خجمة مػّحجة

السجتسعية مع األشخاص الستزخريغ. ومغ الستػخى أن  وتشديقًا في مجال االتراالت والسذاركة

 رية واالرتقاء بيا في سياقات معيشة. فيكػضيفة دعع الستكسال الجيػد الجا تعسل ىحه الخجمة

   6السجسػعات. نطام السجسػعات، عمى سبيل السثال، سيتع دمج الخجمة في آلية التشديق بيغ

                                                            
 2217الملخص والخطوات التالٌة،  ، ورشة عمل حول الخدمات العامة:CDACشبكة  5
 .22/7/2221آخر زٌارة:  http://www.cdacnetwork.org على العنوان CCEIانظر مذكرة اإلحاطة بشأن لجنة  6

)، ومكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة، واالتحاد  الٌونٌسٌف فً: منظمة األمم المتحدة للطفولة( تقود المبادرة مجموعة أساسٌة متمثلة
وأمانة الشبكة المعنٌة بالتواصل مع المجتمعات المحلٌة المتضررة من الكوارث  الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهالل األحمر،

 ،Near Networkالمعاٌٌر اإلنسانٌة األساسٌة المتعلقة بالجودة والمساءلة، واللجنة التوجٌهٌة لالستجابة اإلنسانٌة، ومنظمة  وتحالف
المعنٌة بالحماٌة من االستغالل  واللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت المعنٌة بالمساءلة أمام السكان المتضررٌن/ فرقة العمل

 من بٌن الجهات الفاعلة الرئٌسٌة األخرىواالنتهاك الجنسٌٌن، 

http://www.cdacnetwork.org/
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الذبكة السعشية بالتػاصل  يدتكذف عجد مغ أعزاء السػّسعة،وبفزل الخبط مع مبادرة الخجمة 

اتيجيػن العالقات التعاونية لتػسيع استخ  مع السجتسعات السحمية الستزخرة مغ الكػارث وشخكاء

 متخررة. نصاق تقجيع خجماتيع الحالية في مجاالت

السػّحجة واستجامتيا  ومع ذلظ، ال تدال ىشاك حاجة إلى مديج مغ الشطخ في كيفية ليكمة الخجمات

في ذلظ األزمات ذات التجاعيات  )بسا في بيئات سياقية متشػعة، وكحلظ عبخ األزمات السستجة

 ومػارد محجودة(. تسػياًل  واألزمات التي تتمقى يسية والستعجدة البمجاناإلقم

PCNC 

مجتسع السشطسات غيخ  إال أن الفمبيشي،السجتسع  وجػد شخائح متشػعة ضسغعمى الخغع مغ 

يخاشب نفدو لجسيػر ضيق. بيشسا تذارك بشذاط و الحكػمية ىػ قصاع مقرػر عمى فئة معيشة 

معخوف فقط بيغ السسارسيغ والسجتسعات  ىحه السشطسات عسلإال أن  العامة، اتفي الخصاب

السدتفيجة والقصاعات السيسذة والجيات السانحة وبعس الػكاالت الحكػمية وبعس قصاعات 

 األعسال.

وسائل  ىحه السشطسات عمى اىتسام استحػذت األخيخة،في اآلونة ومغ الججيخ بالحكخ أنو فقط 

 في الفمبيغ حرخاً السدؤولػن الحكػميػن  ويػلع األخبار الدمبية عشيع. مشتقيغ بالغالباإلعالم 

٪ مغ 1السشطسات غيخ الحكػمية ترل فقط إلى  تجعي أن األصل اقتباس دراسة غيخ معخوفةب

وىي نقصة ال تدتصيع السشطسات غيخ الحكػمية مشاقذتيا لعجم وجػد أدلة  -الفقخاء في البالد 

المجتمعات عادة إشراك إلم تظهر شطسات غيخ الحكػمية الفمبيشية الحكيقة ىي أن السو مخالفة. 

قاعجة فإنيع يعانػن مغ  الستقجمة،نطخائيع في البمجان  . عمى عكذفي عملها المتضررة بالكهارث
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 فقج السجتسعات السحمية القادرةضيقة جًجا مغ الستصػعيغ ولع يبحلػا جيًجا لجسع األمػال مغ 

ىحه بدبب  فقط .وججوا أنو مغ األندب الحرػل عمى األمػال مغ الجيات السانحة الدخية

تعاني السشطسات غيخ الحكػمية الفمبيشية اآلن مغ  التحجيات والبعس مغ األخصاء الغيخ متجاركة،

واستسخت السشح في االختفاء وأغمقت الجعع  تػقفتفقج لع يدبق ليا مثيل مغ قبل.  وجػد أزمة

 7سات غيخ الحكػمية واحجة تمػ األخخى.السشط

                                                            
7
 Danilo A. Songco, The Evolution of NGO Accountability Practices and their Implications on 

Philippine NGOs: A literature review and options paper for the Philippine Council for NGO 

Certification, 2007 
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 8جعت وانتمكٍناقصص نجبحبث مختبرة عن انتغذٌت انز
بعةاالمرحلة الر  - بنغالديش: مذروع تنمية أقاليم شارالند والتهطين فيها  

بشغالدير،  يأقاليع شارالنج الداحمية ف يعسمية التػشيغ ف يت فتكاراأدخل السذخوع عجدا مغ االب

غ مغ خالليا كيس ية السجتسعية، وتعدز مغ شفافية العسمية التكت لمسذار تكارااالب وتخوج ىحه

. وقج تع إعجاد استبيانات مغ حيازة إلى يضراية األكػك لسمكتحرل عمى ص لألسخ السعجمة أن

غ ليع أن يذاىجوا بأم أعيشيع، كبأسخه، بحيث يس يالسجتسع السحم دخاى مغ أفخأأخخى، عمى م

تب كم يئط والسعمػمات عغ األسخ فخاتع نذخ الخ وتػثيقيا. وبعجئحراضي يف يتع قياس األك

ض التفاصيل، والتقجم خاباستع يالسحم السقاشعة الفخعية، مسا مشح الفخصة لمسجتسع يفراضي األ

بخ مغ الذفافية، كقجر أ يػما، إذا دعت الزخورة. ولزسان 30أو التطمسات خالل  بالذكاوى 

إن يتع  ، حيث يتع إدخال جسيع التفاصيل، ماراضية سجالت األشّػر السذخوع نطاما إلدار 

 لكية كية الججيجة. وقج سسح ىحا الشطام باإلبقاء عمى الدجالت لسمكت تحت السمزاتدجيل الحيا

حلظ فقج أنتج أيزا كثخ مغ شخز. ك، وساعج عمى تجشب تخريريا ألراضيأرٍض مغ األ

ل حيازة عمى أساس حرتيغ متداويتيغ بيغ كمؤتستة عغ الحقػق. وتع تدجيل  سجالت نيائية

ية األرض.كصظ مم ياسع الدوجة أوال ف الدوج والدوجة، حيث يطيخ  

 

سابقا باسم: مذروع البرنامج الهطني للتمكين  القروية( المعروفإندونيديا: برنامج التنمية 

 ) الريفيةالمناطق  المجتمعي في

                                                            
8
IFAD  والمساءلة المسائل التشغٌلٌة: تعزٌز الشفافٌة والتسٌٌر جعة من أصحاب المصلحة حولاإطار التغذٌة الر ،تنفٌذيالمجلس ال 

 .2019كانون األول ،
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سة السحمية السحدشة. كودعع الحػ  ييغ السجتسعكالتسن بخنامج التشسية القخوية حاسسا لتعديد كا

مع الخرائز االجتساعية  ييقػدىا السجتسع السحم يت التار خاعسمية اتخاذ الق وتست مػاءمة

. وتع تجريب ينيج ججيجة لمتشطيع السجتسع يبابػا، وعدز مغ تبشي والثقافية لمدياق الدائج ف

حلظ كوضع األولػيات.  يتسعات السحمية فلجعع السج خسيغ ليحا الغخض،كميدخيغ قخوييغ م

اجتساعات السجالذ القخوية، لتذاشخ السقتخحات ي اضصمع مسثمػ السجسػعات السجتسعية بجور ف

 .ات الدشػيةدانيط والسييوثائق التخص يجيا فراسيتع إد يالت

مع السسارسات والثقافة السحمية لمشداء لتيديخ  مخرػص متػاءم يوتع تػفيخ دعع تجريب

يصمع  كيأدخل السذخوع السداءلة والذفافية، مثل نذخ خصط التشسية القخوية،  حلظكشيغ. خاانخ

آليات التطمع معخوفة ومتاحة. وقج خمق ىحا السذخوع أيزا خصا  عمييا جسيػر العامة وجعل

 ررة حػل عسمية التخصيط.أسئمة مخ أو لإلجابة عمى بالذكاوى ساخشا لمتقجم 

 مب انذي ٌمٍز دهذه انذراست عن انذراسبث انسببقت؟

تيجف ىحه الجراسة الى إيجاد حمػل سخيعة وفعالة لسا يعتبخه الباحث مغ وجية نطخه فذاًل ذريعًا 

عمى مدتػًى عاٍل فيسا يخز اشخاك السجتسعات السحمية والسدتيجفة ضسغ بخامج السشطسات 

 صشع القخار.اإلندانية في عسمية 

 

 انمبحث األول: مبدهٍت انمسبءنت وعالقتهب ببنتغذٌت انزاجعت

العام؟  بالسفيػم والسداءلة الستأثخة السداءلة لمسجتسعات بيغ الفخق  وما السداءلة؟ ىي ما ولكغ

وما عالقة ىحه الستغيخات بسفيػم التغحية الخاجعة وأثخىا عمى البخامج السشفحة مغ قبل السشطسات 

 اإلندانية العاممة في سػريا. 

 انمطهب األول: انمسبءنت: معبٌٍز ومتطهببث 
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القصاع  في العامميغ مغ الصمب أنيا عمى السداءلة 9اإلنسائي الستحجة األمع بخنامج يعّخف

وتشفيح  صالحياتيع استخجام كيفية حػل السرمحة ألصحاب الالزمة التػضيحات تقجيع اإلنداني

 (بعس) وقبػل عمييع الستختبة الستصمبات وتمبية ليع تػجو التي باالنتقادات واألخح واجباتيع،

 والغر. الخجاع عغ أو الكفاءة وعجم الفذل عغ السدؤولية

 معاييخ ىي والسحمية الجولية السشطسات لجى العالع مدتػى  عمى اعتساداً  السداءلة معاييخ أكثخ مغ

(Humanitarian Accountability Principles)  ،HAP عمى السعاييخ تمظ وتحتػي  ىاب 

 ىي: و لكياس تحكيقيا ومؤشخات فخعية متصمبات مشيا يتفخع رئيدية بشػد ستة

 

 تعخيف وتصبيق التدامات السشطسة .1

 كفاءة شاقع العسل .2

 لسعمػماتتبادل ا .3

 السذاركة .4

 التعامل مع الذكاوى  .5

 التعمع والتحديغ السدتسخ .6

 
 

كغ اعتبارىا معاييخ مخترخة مغ السداءلة بسفيػميايس  AAP السداءلة لمسجتسعات الستأثخة 

 العام مع تخكيد أكبخ عمى فتح قشاة تػاصل باتجاىيغ بيغ السشطسة والسجتسع الستأثخ، إذ تعج

                                                            
 .22، ص2219آب  ،واالستشارات للتحلٌل واألبحاث اندٌكٌتورز المتأثرة،المساءلة للمجتمعات  9
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 الستأثخة بأنيا التداًما نذًصا الستخجام الدمصة بذكل مدؤول مغ قبلالسداءلة لمسجتسعات 

االلتدامات  السشطسات اإلندانية التي تدعى إلى تقجيع السداعجة ليحه السجتسعات، ومخاعاة ىحه

بالتالي تسكغ  والسحاسبة عمييا، وفتح قشاة لمتػاصل ثشائية الجية، مغ السشطسة لمسجتسع وبالعكذ،

وزيادة فعالية  درجة الذفافية والعسل السػجو بذكل صحيح ورفع مقجار الثقة مغ زيادة AAP ال

 .السذاريع

 إن أىع ىجفيغ لمسداءلة لمسجتسعات الستأثخة AAP ىسا الػصػل واالستساع ألكثخ الفئات ضعفاً 

  في السجتسع، والثاني ىػ حساية السدتفيجيغ مغ أية حاالت انتياك شخرية والحساية مغ

 .PSEAاالعتجاء الجشدياالستغالل و  

 
 انمطهب انثبنً:

 ، بجون تخاتبية محجدة، تعسل السعاييخ10تبشى السداءلة لمسجتسعات الستأثخة عمى خسدة معاييخ

الجيتيغ  بذكل متكامل بيغ بعزيا لتزسغ أفزل بشية متساسكة لمسداءلة وقشػات االترال بيغ

باإلضافة إلى  وذكخ متصمبات كل معيار)السشطسة والسجتسعات الستأثخة(، سشقػم بذخح السعاييخ 

تشعكذ عمى  أمثمة عسمية حػل الشتائج الدمبية لعجم تصبيق السعيار، والشتائج اإليجابية التي

.السذخوع اإلنداني عشج تصبيقو  

 

 

 

 

                                                            
10

 .22ص مرجع سابق، المتأثرة،المساءلة للمجتمعات  
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 تعخف الكيادة بأنيا إضيار االلتدام مغ خالل ضسان أن السداءلة متكاممة مع االستخاتيجيات

 وترسيع البخنامج والخصج والتقييع والتػضيف وتعميسات السػضفيغ والجورات التجريبية القصخية،

 وإدارة األداء واتفاقات الذخاكة وأنيا تع ايزاحيا في إعجاد التقاريخ، في حيغ أن الحػكسة تعشى

وإدارة  تصبيق الشطام أي أنيا تحجد وجػد نطع يعسل عمى التحكع في إدارة العسل بذكل متكامل

 كافة األشخاف األساسية التي تؤثخ في األداء، مسا يعصي العسل ليكمية تبشى عمى أساسو

 فعالية.السذاريع لتكػن أكثخ 
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 تعخف ىيئة األمع الستحجة الذفافية بأنيا حخية تجفق السعمػمات، أي تػفيخ السعمػمات والعسل

 ت الزخورية لمحفاظ عمىبصخيقة مشفتحة تدسح ألصحاب الذأن بالحرػل عمى السعمػما

أمام  مرالحيع واتخاذ القخارات، وبالتالي فيي العسمية التي تجعل مغ السعمػمات واضحة ومعمشة

غسػض  أصحاب السرمحة بسا يسكشيع مغ فيع القخارات واإلجخاءات بذكل واضح، بعيجًا عغ اي

لمسشطسة  جرة أوسعفي العسل يخمق نػع مغ الخيبة، مسا يخفع مغ مقجار الثقة الستبادلة ومق

 لمتػاصل مع السدتفيجيغ أو مع أصحاب السرمحة

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 تسكيغ السجتسعات مغ لعب دور نذط في القخارات التي ستؤثخ عمى حياتيع مغ خالل وضع

 مبادئ تػجييية ومسارسات واضحة بذأن السذاركة وضسان تسثيل أكثخ لمفئات السيسذة

لمخصخ ةوالسعخض . 

 :السذاركة إلى عجة مدتػياتويسكغ تقديع 

 السذاركة في اختيار االحتياج في السذاريع السقجمة لمسجتسع 

 السذاركة في تخصيط جدئي لمسذاريع 

 السذاركة في إدارة السذخوع وتشفيحه 
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إلى  ترسيع ورصج وتقييع أىجاف البخامج والسذاريع بسذاركة الدكان الستزخريغ، وإعادة التغحية

 .عمى أساس مدتسخ واإلبالغ عغ نتائج العسميةالسشطسة 
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 يعشي الدعي بشذاط لستابعة وجيات نطخ السجتسعات لتحديغ الدياسة ورفع كفاءة العسل، وبسا

)التػاصل،  يزسغ تبديط آليات التغحية السختجة والذكاوى، لتكػن مشاسبة وقػية بسا يكفي لمتعامل

رضا أصحاب  والتعمع مغ( الذكاوى الستعمقة بانتياكات الدياسة وعجمالتمقي، السعالجة، الخد عمى 

 .السرمحة

 
o مغ والتحقق لمذكاوى  ودوري  مدتسخ بذكل والستابعة مفعل، الخاجعة التغحية نطام أن مغ التحقق 

 اإلجابة أو ليا الحل تقجيع تع أن بعج الذكاوى  نطام ضسغ معيا التعامل تع الػاردة الحاالت أن

 عشيا

o بعيغ األخح مع الستأثخة، السجتسعات مع والذكاوى  الخاجعة التغحية أدوات مشاسبة مغ التأكج 

 الخاجعة تغحيتيع تقجيع مغ لمسجتسع وسيمة أفزل يزسغ بسا والثقافة والجشذ المغة االعتبار

 بفعالية

o شخحيا يتع التي التداؤالت جسيع عمى اإلجابة وإيرال والستابعة الدخية ضسان  

o االبتداز لحاالت بالشدبة خاصة الترشيف، حدب معيا والتعامل الذكاوى  لترشيف نطام وجػد 

  PSEAH .الجشدي والتحخش

o بقزايا تتعمق الذكػى  كانت إذا آمغ بذكل ثالث شخف إلى بذكػى  الستقجميغ تحػيل نطام 

 السشطسة التدامات ضسغ مغ ليدت

يجب أن ُيشطخ إلى آليات السالحطات والذكاوى عمى 

أنيا جدء مغ التدام أوسع بالجػدة والسداءلة يزع 

 محػرالسجتسعات واألشخاص الستأثخيغ باألزمة في 
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التخاذ  قشػات الذكاوى إشخاكيع في جسيع مخاحل االستجابة ومداعجتيع عمى استخجام أي  ةاالستجاب

 السشطسات اإلندانية. سيخ مذاريععمى تؤثخ عمى حياتيع و خيارات قج 

 
ومغ الججيخ بالحكخ أن نجاح أو فذل آليات الذكاوى ضسغ عسل السشطسات اإلندانية مشػط 

بالخد السشاسب عمى السبمغ أو صاحب الذكػى إلغالق الحمقة أو لذكػى السقجمة وذلظ لزسان 

فيسا يخز البخامج السشفحة استجابة متكاممة ووضع السجتسعات السشكػبة مػضع القائج والسدؤول 

 مغ قبل السشطسات اإلندانية.

مأخػذة مغ مشطسة ميخسي 
 CARMكػربذ سياسة 

 
 
 
 
 
 

 انمبحث انثبنً: دور انتغذٌت انزاجعت فً عمم انمنظمبث االنسبنٍت
 انمطهب األول: تحهٍم انعٍنت بنبء عهى استببنت انعبمهٍن ضمن أحذ منظمبث انعمم اإلنسبنً فً سىرٌت

االترال بأفخاد عامميغ ضسغ مشطسة إندانية تعسل في الجاخل الدػري حيث عبخوا عغ تع 

استعجادىع لمسذاركة في دفع ىحه الجراسة لتبرخ الشػر ومغ الججيخ بالحكخ أن ىحه السشطسة قج 

بجأت مؤخخًا في تػسيع عسميا ضسغ نصاق السداءلة السجتسعية والتغحية الخاجعة مسا سيل عمى 

 ة جسع البيانات وتحميميا.الباحث عسمي

خالل إعجاد ىحا البحث  عتع االترال بي األفخاد العامميغ ضسغ السشطسة والحيغيػجج لجى معطع 

معخفة دقيقة وواضحة بالدياسات  عذكاوى، ولجى عجد قميل مشياستكبال ال آليةمعخفة شاممة ب
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 28% 

 العمل الحالي -القسم المختص 

 قسم المراقبة والتقٌٌم القسم المالً القسم التقنً

 الخسسية وجػد عسمية مشيجية بالدياساتقرج ي. و الستبعة في تمقي الذكاوى والخد عميياخسسية ال

مغ قبل األفخاد العامميغ ضسغ السشطسة والخاضعيغ لمذخوط واألحكام  يديل الػصػل إليياعامة 

 . العامة الستبعة فييا

عمى شاكمة تقجيع نسػذج عبخ اإلنتخنت عمى السػقع اإللكتخوني الخاص تكػن آليات الذكاوى  وقج

أو  ورقية متػفخة بالمغة العخبية ومػزعة عمى السدتفيجيغ بالسشطسة أو شكاوى ونساذج تغحية راجعة

أجاب عجة قج . و خط ساخغ يتع اإلجابة عغ شخيقو عمى استفدارات السترميغ وتجويغ معمػماتيع

السدتفيجون يعخفػن مػقع مكاتبشا، »واالستجابة بأن  عمى األسئمة الستعمقة بآليات الذكاوى  أفخاد

ال تعتبخ ىحه العسمية رسسية وال تحقق ولكغ « مباشخةمعشا  ويسكشيع االترال بشا أو التحجث

 التدامات األشخاف العاممة في مجال السداعجات الستعمقة بالسسارسات اإلندانية الجيجة. ويقع عمى

األشخاف الفاعمة في مجال السداعجات العبء والسدؤولية لتيديخ ىحا الشػع مغ الحػار وتدييل 

السدألة مشرػص عمييا بػضػح في مختمف األشخ اإلندانية، مثل  اترال السدتفيجيغ بيع. وىحه

لمسشطسات الجولية غيخ الحكػمية ومجونة الدمػك  السعاييخ اإلندانية األساسية وميثاق السداءلة

الخاصة بالمجشة الجولية لمرميب األحسخ والسشطسات غيخ الحكػمية في مجال أعسال اإلغاثة في 

ى، عمى األشخاف الفاعمة في مجال السداعجات الجعػة لمتغحية حاالت الكػارث. وبكمسات أخخ 

 الخاجعة بفعالية، فػجػد آلية شكاوى لػحجىا ال يكفي.

جاءت ندب األشخاف الفاعمة في مجال السداعجات والسختارة ضسغ وكسا يػضح الذكل أدناه، 

، 28%  لقدع التقشيا، 66%  قدع السخاقبة والتقييع /وىع محػر العيشة/عيشة ىحا البحث كاآلتي: 

 .7% القدع الساليو 
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 العسل الحالي –: استبانة العامميغ 1الذكل 

تع االترال بيا لغايات ىحا البحث نطام جيج في تػفيخ السعمػمات  والتي ىحه السشطسةىحا وتتبع 

لمسدتفيجيغ فيسا يتعمق بإجخاءات الذكاوى مغ حيث كيفية تقجيع الذكاوى أو التغحية الخاجعة مغ 

بجاية مذاريعيا. ويذسل ذلظ رقع ىاتف مجاني مخرز الستكبال التغحية الخاجعة، أو نساذج 

أو صشجوق شكاوى مقفل أو مػضف ميجاني مكمف بالتعامل مع  بية()متػفخة بالمغة العخ  كتابية

في أعساق مػقعيا  التغحية الخاجعة والذكاوى. ولكغ ىشالظ بػابة أو صفحة لمذكاوى مجفػنة

صعػبة في إيجاد ىحه السعمػمات  الباحث اإللكتخوني الستػفخ بالمغة اإلنجميدية فقط. وقج واجو

، ويسكششا تخيل صعػبة الػصػل إلييا بالشدبة لستمقي والػصػل إلييا لغايات ىحا البحث

 السداعجات.

ومغ الججيخ ذكخه عجم قجرة بعس األفخاد السذاركيغ في ىحا البحث رؤية رابط واضح أو سياسة 

% مغ األفخاد 11مسشيجة متبعة في تفعيل مشطػمة التغحية الخاجعة بذكميا الكامل. فيجج 

مشطػمة التغحية الخاجعة والتي مغ الػاجب أن يكػن ليا دور السذاركيغ ضعفًا واضحًا في إدارة 

فعال في اتخاذ القخار بذأن خصة أو مػقع تجخل ججيج بسا يتالءم مع احتياجات السجتسعات 

 السشكػبة. 
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 أثخ السداءلة والتغحية الخاجعة –: استبانة العامميغ 2الذكل 

باألشخاف الفاعمة بذأن عسميات عشج االترال  الباحث األخخى التي واجيت العػائقومغ 

كانت سػء الفيع بذأن الجية التي تدتيجفيا عسمية الذكاوى. فالعجيج مغ  ضسغ السشطسةالذكاوى 

معمػمات بذأن العسميات الجاخمية السفرمة لمتعامل مع الذكاوى، مثل الفرل  قجمػا األفخاد

أن البحث يخكد عمى ب االيزاحتع التعدفي لمسػضفيغ أو التحخش في مكان العسل، ولكغ حيغ 

فعمى الخغع مغ أن  أصبح الػصػل إلى السعمػمات أكثخ صعػبة عسميات الذكاوى لمسدتفيجيغ،

األفخاد السذاركيغ ليع دور فعال و ميع في عسمية الخد عمى الذكاوى إال أنيع عمى دراية سصحية 

يذيخ إلى أن التجريب والتػعية مسا بالسشيج الستبع ضسغ التغحية الخاجعة و السداءلة السجتسعية 

 أولػيات السشطسة. بذأن أىسية السداءلة وآليات الذكاوى واالستجابة ليدت مغ

مع حيث تعاممػا ، األفخادعجد صغيخ ججًا مغ  مع، والتي حجثت ىاومغ الشتائج السفاجئة التي وجج

وصخح أحج «. سخية»السعمػمات التي تحتػييا آليات الذكاوى واالستجابة وكأنيا معمػمات 

، ولكشيع ال يتستعػا بالرالحية ءفي ىحه الجراسة بأن آليات الذكاوى يشفحىا شخكا السذاركيغ

 لإلفراح عغ العسميات بدبب سخية ىحه السعمػمات.
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( HAP -)الالحقة لمذخاكة الجولية في السداءلة اإلندانية تشز السعاييخ اإلندانية األساسية

تبخ الػثيقة التػجييية الخئيدية لمعجيج مغ السشطسات والتي تع ،SPHERE -ومذخوع سفيخ

 11اإلندانية فيسا يتعمق بالسسارسات الفزمى، عمى اآلتي:

  تعخف السجتسعات والذعػب الستأثخة باألزمات حقػقيا ومدتحقاتيا وليا الحق بالػصػل إلى

 السعمػمات والسذاركة بالقخارات التي تؤثخ عمييا.

 أثخة باألزمات الػصػل إلى آليات آمشة ومدتجيبة لمترخف يحق لمسجتسعات والذعػب الست

 بالذكاوى.

  ويجب نذخ ىحه السعمػمات لمجسيػر كي يكػنػا عمى عمع بحقػقيع ولمػصػل إلى آليات

، «معمػمات سخية»الذكاوى واالستجابة. ولغ تشجح ىحه العسمية إذا اعتبخت الذكاوى السقجمة 

 السداعجات متخددة بذأن نذخ ىحه العسميات لمجسيػر. أو إذا كانت األشخاف الفاعمة في مجال
 

 انمطهب انثبنً: ممبرسبث مثبنٍت نتحقٍق فعبنٍت انتغذٌت انزاجعت
الجيجة آلليات  اتأن ىشالظ بعس األمثمة لمسسارس البحثبذكل عام، يتبيغ مغ نتائج ىحا 

الذكاوى واالستجابة. إن عسميات الذكاوى ال تدتخجم بذكل متكافئ عسػمًا وال يكػن الػصػل 

 إلييا سياًل دائسًا وغالبًا ما ال تدتخجم بذكل جيج كآليات تعمع ومداءلة.

 :بعض التهصيات المبنية على ممارسات جيدة فيما يخص آلية الذكاوى 

  ومغ السسكغ  عمى السػقع اإللكتخوني الخاص بالسذخوعرقع ىاتف مجاني معخوض بػضػح

تػزيعو ضسغ أنذصة ومذخوعات تابعة لمسشطسة لزسان وصػل الخقع ألكبخ عجد مغ 

 .السدتفيجيغ
                                                            

11
 Aid Watch Palestine 2215لوكسمبورغ،  المساءلة، روزا فً وىاالشك آلٌات ، دور  
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  نساذج تغحية راجعة بالمغة العخبية تػضع في صشجوق شكاوى مقفل في مكتب أو مكان تػاجج

جف لحساية ومخاقبة الرشجوق لزسان إشخاك ويفزل أن يعيغ أحج أفخاد السجتسع السدتي السذخوع

 .أكبخ لمسجتسعات السشكػبة في عسمية السداءلة والسحافطة عمى سيخىا

  يجب أن تكػن عشاويغ البخيج السقجمة عميو بخيج إلكتخوني ومػضف مكمف بستابعة الذكاوى .

لتي تػفخ اإللكتخوني التي تدتقبل الذكاوى واضحة عمى السػقع اإللكتخوني وفي السعمػمات ا

 لمسدتفيجيغ عشج بجاية السذخوع.

  الخاص رقع الياتف وعشػان البخيج اإللكتخوني مجرجان في ترخيح الذفافية يجب أن يكػن و

 .بذكل دائع في كافة مػاقع التػزيع والتدجيل بالسشطسة والسػجػد

  الترخف يتمقى كافة السػضفيغ والسشطسات الذخيكة والسشطسات السجتسعية التجريب بذأن آليات

باتباع تػجييات الذخاكة الجولية في السداءلة اإلندانية. وفي بجاية كافة السذاريع،  –بالذكاوى 

 نتأكج مغ معخفة السجتسعات السحمية بحقيع بتقجيع الذكاوى أو السقتخحات.

 ...في قصاع العسل اإلنداني الدائج العخف األمثمةيجب أن تربح ىحه 

 انخبتمت
 

دور التغذية الراجعة ضمن إطار المداءلة المجتمعية في  "قامت الجراسة الحالية والسعشػنة ب 

في محاولة دؤوبة " تخفيف أثر المخاطر التذغيلية ضمن برامج المنظمات العاملة في سهرية

الستكسال أبحاث سابقة قامت عمى أساس بحثي تذخيري دون الغػص في أي حمػل سخيعة 

 كجدء . تشاول البحث في البجاية مقجمة عامة عغ دور التغحية الخاجعة تصبيكياً كانت أم تخميسية

مغ مشطػمة السداءلة السجتسعية والتي أصبحت مػضػعًا مصخوقًا أكثخ مغ ذي قبل وذلظ 

تعتبخ  لمػصػل ألكبخ قجر مغ السذاركة السجتسعية الفعالة ضسغ مذاريع التجخل اإلنداني.
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السقجمة تسييجًا لصخح إشكالية البحث والتي تخكد عمى الثغخة القائسة بيغ السجتسعات السشكػبة 

والسشطسات اإلندانية العاممة ضسغ الجاخل الدػري فيسا يجفع ببعس الجيات السانحة لقصع 

استشادًا عمى ردود فعل ىحه السجتسعات والتي تدعى  وذلظاالمجادات السالية أو تقميريا 

اإلنداني العام. تدتشج اإلشكالية في اشارىا العام عمى عجم  اإلشارالسشطسات لخجمتيا ضسغ 

 السجتسع الستزخر مغ أزمة أو كارثة في ترسيع وتشفيح أي تجخل فيو. واىسال دورالتشديق 

يفتخض البحث بالسجسل أن الحل واإلجابة لدج ىحه الثغخة ىي السداءلة السجتسعية متزسشًة 

عميًا آلليات التغحية الخاجعة والتي مغ شأنيا تعديد التذاركية بيغ السشّفح والسشفَّح لو في تصبيقًا ف

حال أخح بعيغ االعتبار شبيعة وتخكيب السجتسع الستزخر ثقافيًا واجتساعيًا. ييجف ىحا البحث 

لمعبػر نحػ مدتقبل انداني أفزل فيسا يخز تعديد قشػات التػاصل بيغ األشخاف السداىسة 

الجولييغ  والسشدقيغ والباحثيغأصحاب القخار  ويدتيجفالسجتسع السحمي  وبيغ والسشفحة لجاعسةوا

يعصي البحث مثاليغ واقعييغ أحجىسا عغ نجاح  في محاولة لتدميط الزػء عمى السذكمة القائسة.

السعشية  الذبكة“ CDACجدئي إلحجى السشطسات الجولية في حل السذكمة بذكل مؤقت وىي 

" وعغ فذل ذريع لمسشطسات العاممة في مع السجتسعات السحمية الستزخرة مغ الكػارث بالتػاصل

في فيع معادلة السجتسع واشخاكو في صشع القخار. يسيد الباحث شخحو  PCNCالسجتسع الفمبيشي 

عغ ىحه الجراسات الدابقة كػن ىحا البحث يصخح بذكل سخيع حمػاًل فعالة ضسغ بعس البخامج 

 والسداءلةالسبحث األول ليؤكج عمى مفاليع أساسية لمسداءلة بسعشاىا العام  يأتيالسشفحة. 

العالقة بيشيا و بيغ آليات التغحية  عنػ  وماالقائسة عمييا  والسعاييخ AAPلمسجتسعات السشكػبة 

مغ السجتسعات السعمػمات كاٍف مغ جفق لالخاجعة و ما الخصػات الالزم تصبيقيا لمػصػل 

بحث الثاني والحي يتشاول تحميل العيشة السعصاة بشاء عمى استبانة مقجمة السشكػبة. يميو الس

لمعامميغ ضسغ احجى السشطسات اإلندانية في الجاخل الدػري. يخمز ىحا التحميل الى نتيجة 
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قصعية تؤكج عجم فيع السشطسات نفديا آلليات التغحية الخاجعة التي تقػم بتصبيقيا مسا يؤثخ عمى 

سعات السشكػبة بشػع وشبيعة الخجمة السقجمة والحي يشعكذ سمبًا عمى مجى عسمية اشخاك السجت

رضا السدتفيجيغ. يؤكج ىحا السبحث عمى بعس السسارسات الفعالة في تصبيق آلية التغحية 

الخاجعة كتخريز مػضف رسسي لتمقي الذكاوى السقجمة والخد عمييا بذكل مسشيج ضسغ آليات 

ة السشفحة وتجعسيا الجيات السانحة ماليًا ولػجدتيًا. يؤكج الباحث وسياسات داخمية تمتدم بيا الجي

في نياية البحث أن أي خمل او ثغخة قائسة ىػ ضعف ليكمي في تصبيق سياسات ومعاييخ 

إندانية دولية تدعى لتسكيغ السجتسع السشكػب أو الستزخر كعشرخ فعال أكثخ مغ كػنو متمٍق 

 بشاء عمى احتياجو. وترسيسوالتجخل  مكانتو في عسمية صشع وتعدزلمسداعجة 

 

 
 

 انتىصٍبث
 

 دعع لغخض مدتكبالً  ُتتخح التي اإلجخاءات في لُتصبق ذكخىا اآلتي الثسانية التػصيات اقتخحت

 12السحمية: وإشخاك السجتسعات لالترال مػحجة آلية وضع عمى القجرة

 التهصية األولى

وتدتخجميا لػضع آليات  والػششية الحالية تقخ السشطسات اإلندانية الجولية باآلليات السحمية

 مػحجة لالترال وإشخاك السجتسعات السحمية.

 التهصية الثانية
                                                            

 2217 ، مرجع سابق،الكوارث من المتضررة المحلية المجتمعات مع بالتواصل المعنية الشبكة سٌاسات وثٌقة 12
WWW.CDACNETWORK.ORG  14/7/2221آخر زٌارة 
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االترال السحمية وتحمميا  يشبغي لمجيات الفاعمة في مجال العسل اإلنداني أن تقف عمى سياقات

ياق عمى حجة التأىب أو بخامج التأىب الخاصة بكل س وُتحيط بالجيات السعيشة التي يتعيغ عمييا

ُتجرج بالكامل  الػششي باإلضافة إلى الجعع السقجم مغ خالل الخجمات العالسية حتى عمى السدتػى 

 في ليكل العسل اإلنداني.

 التهصية الثالثة

والرميب األحسخ أن ُتجرج  يشبغي لجسيع الييئات التابعة لمسشطسات غيخ الحكػمية واألمع الستحجة

شػال دورة بخامجيا اإلندانية التشطيسية وفي عسميات  عات السحميةعسمية االترال وإشخاك السجتس

بيغ  ُتجخييا، عمى سبيل السثال دورة البخامج اإلندانية لمجشة الجائسة السذتخكة التعاون التي

 الػكاالت وخصط التأىب لحاالت الصػارئ واالستجابة ليا.

 التهصية الرابعة

والسبادئ التشطيسية الستعمقة  داني أن تعدز االلتداماتيشبغي لمجيات الفاعمة في مجال العسل اإلن

 السشطػمة وتشفحىا وتمتدم بيا التداًما تاًما. بالجػدة والسداءلة السصبقة عمى مدتػى 

 التهصية الخامدة

وإشخاك السجتسعات  يشبغي لمػكاالت السانحة أن تفي بالتداميا الستسثل في تحديغ االترال

 في مجال العسل اإلنداني. أكبخ مغ التسػيل السخن السحمية مغ خالل تػفيخ قجر 

 التهصية الدادسة

وإشخاك السجتسعات السحمية  يشبغي لجسيع السشطسات اإلندانية أن ُتجرج إجخاءات مػحجة لالترال

 في خصتيا لمتأىب لحاالت الصػارئ.
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 التهصية الدابعة

أن ُتػحج السسارسات  ارثيشبغي لمذبكة السعشية بالتػاصل مع السجتسعات الستزخرة مغ الكػ 

 السحمية وُتعسسيا. الجيجة الستبعة لتحقيق االترال وإشخاك السجتسعات

 التهصية الثامنة

في مجال اإلعالم في  يشبغي لمسشطسات اإلندانية أن ُتجرج تقشيات االترال والجيات الفاعمة

والعالسي، ومغ بيشيا الرعيجيغ الػششي  آلياتيا لالترال وإشخاك السجتسعات السحمية عمى

 بيغ الػكاالت في عسمية االستجابة. مبادرات التشديق الخئيدية أو
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