
 

 

 

 

 

 

 

 

تبسيط إمكانية الوصول للمنظمات    –التمويل اإلنساني باألمم المتحدة  محتوى هذا الموضوع:  

المساهمات من األفراد واألبحاث  ، تم االطالع عليه من خالل مجموعة من  غير الحكومية

 المكتبية. 
 
مع توجيه الشكر الخاص لكل من فاطمة شريف نور من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وماركوس بريور من برنامج األغذية العالمي 

، التي تم تنظيمها  ندوة اإلنترنت لهذا الموضوعوسيسليا روسيلي من المجلس النرويجي لالجئين وكينيث هانسن من منظمة فاروس لمشاركتهم في  

 عة: (، وتوليهم ترتيب أسئلة المتابPHAPبالشراكة مع الرابطة الدولية للمهنيين في مجال المساعدات والحماية اإلنسانية )
 

 

 أسئلة المتابعة 

 
هل تحسنت االستجابة لتذليل العوائق التي تحول   “هل كانت هناك أي مراجعات أو تقييمات لمدى فعّالية ترتيبات التمويل اإلنساني لألمم المتحدة وكفاءتها؟

 دون سرعة صرف األموال نتيجة ظهور أزمات جديدة بمرور الوقت؟ 

 دولية، في فرنسا محلل سياسي بمنظمة حكومية 

 فاطمة شريف نور )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( 

"كانت هناك العديد من المراجعات مع اختلاف بؤرة الاهتمام والمنهجية. تشتمل بعض التحسينات اللازمة  

ما    لتسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات والحصول على الأموال والتي أبرزت تلك التحسينات أهميتها على

يلي: يجب على جميع أصحاب المصلحة المشاركة في مفاوضات فورية بشأن الميزانية وشروط الاتفاقية؛  

ويجب تبسيط الإجراءات المؤدية إلى صرف الأموال؛ كما يجب تحسين إمكانيات التمويل على سنوات عديدة  

ولكن تغيير    – ى التمويل السنوي  )على سبيل المثال، تعتمد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليًا عل 

 هذا الأمر يتطلب أيًضا تحسين مستوى المرونة لدى المانحين(". 
 

 
 "ما المرحلة التي وصل إليها تفكير وكاالت األمم المتحدة بشأن تنفيذ التزامات "الصفقة الكبرى"؟" 

 مستشار السياسة اإلنسانية بمنطمة دولية غير حكومية، في أوغندا 
 

 شريف نور )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( فاطمة 
( واجتماعات WHSكان العديد من وكاالت األمم المتحدة أطرافًا فاعلة في التمهيد لمبادرات مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني )“

من الخطوات لتحقيق األهداف المحددة في  "الصفقة الكبرى". إذ تشترشد منظمة األمم المتحدة بنتائج "الصفقة الكبرى". يتم اتخاذ العديد 

"الصفقة الكبرى"، والتي تتضمن تعزيز المساعدات النقدية المقدمة لالجئين وزيادة الدعم ألول المستجيبين الوطنيين وتنسيق عمليات  

 لة”. التمويل بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفو 
 

 
على الرغم من "كيف يمكن إلحدى المنظمات التعاون مع وكاالت األمم المتحدة لتضمين تكاليف المقر الرئيسي باعتبارها تكاليف مباشرة لتنفيذ المشروع؟ 

)االستشارات الفنية والمتابعة والتقييم اضطالع موظفي المقر الرئيسي بعدد من األنشطة المرتبطة مباشرةً بتنفيذ المشروع في البلدان المستضيفة للمشروع 

  عقيد".وتجميع البيانات ومعالجتها من بين أمور أخرى(، أصبح تضمين تكاليف المقر الرئيسي المباشرة كجزء من تسليم المشروع أمًرا في غاية الت
 مراقب المشروع بمنظمة دولية غير حكومية، في هولندا 

 
 

 دة لشؤون اللاجئين( فاطمة شريف نور )مفوضية الأمم المتح
% من قيمة الدعم المقدم لتحمل تكاليف المقر 7"تقدم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ووكاالت األمم المتحدة األخرى حوالي  

 الرئيسي كجزء من تكاليف إدارة العمليات الميدانية التي تندرج ضمن فئة الميزانيات المحددة". 
 

 

https://www.icvanetwork.org/topic-two-un-humanitarian-funding-demystifying-ngo-access
https://www.icvanetwork.org/topic-two-un-humanitarian-funding-demystifying-ngo-access
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1691&v=nXWbOTvSxlo
https://phap.org/


 

  أخطاء شائعة تود اإلشارة إليها فيما يتعلق بمقترحات المنح المقدمة من المنظمات غير الحكومية؟""هل توجد أي نصائح أو  
 مدير بمنظمة غير حكومية، في جمهورية بنين 

 فاطمة شريف نور )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( 

لة باحتياجات  "في حالة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اجعل المقترح موجًزا وذا ص

 اللاجئين/الأشخاص المعنيين، بطريقة توضح كيفية تقديم قيمة مضافة إلى الشراكة". 
 

 
دولية للشفافية في المعونة  "إذا كنت بصدد تحليل أداء بوابة برنامج األغذية العالمي للشركاء، فما رأيك في مواكبتها للتطورات المستقبلية المتعلقة بالمبادرة ال

(IATI )( وخدمة التتبع الماليFTS"؟)  
 مدير المنح اإلنسانية بمنظمة غير حكومية دولية، في المملكة المتحدة 

 

 ماركوس بريور )برنامج الأغذية العالمي( 

"يقدم برنامج الأغذية العالمي بالفعل تقاريًرا رفيعة المستوى لكل من المبادرة الدولية للشفافية في المعونة  

(IATI  وخدمة التتبع )( الماليFTS  ولكن لا تمثل أي منهما أداة ذات جدوى تحديًدا لإدارة الشراكات التي تركز )

اهتمامها اليومي على التشغيل، وهو السياق الذي تكمن فيه أهمية البوابة في نظرنا. ومع ذلك، تبرر مواكبة  

"معالجتها" لتصبح ذات جدوى  هذه الأنظمة أهمية البيانات المالية التي تبدي أي بوابة إلكترونية رغبتها في 

 أيًضا للتحليلات الأخرى. 
 

 
  قود؟""ما خطة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في التعامل مع سأم المانجين الذي لطالما شهدته حاالت مخيمات الالجئين الموجودة منذ ع

 المدير التنفيذي بمنظمة غير حكومية، في الهند 

 )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( فاطمة شريف نور 

"هناك زخم وحافز متجددان دائًما لسير الإجراءات، ممثلًا ذلك في القمة العالمية للعمل الإنساني  

و"الصفقة الكبرى" وميثاق اللاجئين وغير ذلك. في ظل هذه الإجراءات، تهدف مفوضية الأمم المتحدة 

لعلاقة بين العمل الإنساني والإنمائي وتحفيز الرغبة في إيحاد  لشؤون اللاجئين إلى تعزيز فرصة توطيد ا 

الحلول لمواقف اللاجئين التي طال أمدها، مع الحفاظ على حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم طواعيًة،  

 عندما يسود الأمان". 
 

 
الشركاء في تخطيط االستجابة، فهل ترى المفوضية تحسنًا في تحويل ”بالنظر إلى أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ترغب في االنخراط مع 

تقارير أكثر إيجاًزا  الوجهة من االلتزام بالتقارير المحاسبية التفصيلية التي تركز على مخرجات اإلنفاق إلى السماح بإعداد ميزانيات وإخراح نتائج أو حتى 

  مستندة إلى حقائق تبرر الغاية من المنح؟"
 الشؤون المالية/أعمال التدقيق بمؤسسة دولية غير حكومية، في سويسرامنسق 

 

 فاطمة شريف نور )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( 

( لدى المفوضية. وتدرس المفوضية  RBM"يستند وضع الميزانية إلى إطار عمل الإدارة القائم على النتائج )

لقائمة على النتائج لجعلها أكثر بساطة وملاءمة. فهو نظام  حاليًا إجراء مراجعة شاملة وتحسين إدارتها ا 

ينطوي بفهومه الكبير على التخطيط، فضلًا عن مستوى الميزانية، ليس فيما يتعلق بالشراكات فقط بل 

 أيًضا الإجراءات التي تخص المفوضية". 
 

 


