
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
حماية اإلنسانية تكملةً لندوة اإلنترنت لهذا الموضوع بشأن التمويل اإلنساني لألمم المتحدة، استغلت الرابطة الدولية للمهنيين في مجال المساعدات وال

(PHAPالفرصة للتحدث مع ماركوس، رئيس شرا )  .كات المنظمات غير الحكومية في قسم الشراكات والدعوة والتنسيق في برنامج األغذية العالمي

نسبة   توجيه  برنامج األغذية 75ومع  والتزام  الحكومية  المنظمات غير  العالمي من خالل  برنامج األغذية  المقدمة من  الغذائية  المساعدات  % من 

المستجيبين بعد مناقشات حول "الصفقة الكبرى"، فإن األسئلة المتعلقة بشراكات المنظمات غير الحكومية العالمي مؤخًرا بزيادة التمويل المقدم ألول  

 والتمويل تكون ذات أهمية محورية لعمل الوكالة.  

 
والحماية اإلنسانية   اقرأ أدناه للحصول على إجابة ماركوس عن العديد من األسئلة. مع توجيه الشكر للرابطة الدولية للمهنيين في مجال المساعدات

(PHAP  .إلجراء هذه المقابلة ) 

 

 
 األسئلة المتعلقة يمقابلة الخبراء

 
تحسين إمكانية  وفقًا لما صرح به ماركوس، على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت هناك الكثير من المناقشات بشأن التمويل اإلنساني، متضمنةً كيفية

 الحكومية إلى التمويل. في رأيك لماذا يُعد هذا الموضوع وثيق الصلة اليوم؟ وصول المنظمات غير 

  "أصبحت االحتياجات اإلنسانية أكبر من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن المانحين أصبحوا أكرم من ذي قبل، فال تزال هناك فجوة كبيرة بين

المتاحة   والموارد  المتزايدة  اإلنسانية  الفاعلة االحتياجات  والجهات  المانحين  مرة الجتماع  الكبرى" ألول  "الصفقة  االحتياجات. دعت  هذه  لتلبية 

ميع اإلنسانية األخرى في محاولة لتضييق هذه الفجوة أو سدها مع التركيز القوي على تحسين كفاءة هيكل التمويل اإلنساني الحالي. يجب على ج

ال يختلف برنامج األغذية العالمي   – زتهم التنافسية في مجاالت محددة ليتم النظر في تمويل المانحين  الجهات الفاعلة في النظام اإلنساني إثبات مي

 والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد". 

 يجري تنفيذ قدر كبير من عمل منظمتك من خالل المنظمات الشريكة. ما األسباب الرئيسية للعمل بهذه الطريقة بدًًل من التنفيذ مباشرةً؟ 

غالبًا ما "عند وجود خبرة مؤكدة في تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية، فإن تقديم مساعدة برنامج األغذية العالمي من خالل المنظمات الشريكة  

قارب أكبر نحو يحقق قيمة مضافة فعَّالة من حيث التكلفة للعمل اإلنساني. فعلى سبيل المثال، تتميز المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية بت

لألشخا أفضل  وصول  بإمكانية  تتمتع  فإنها  وبالتالي،  واحتياجاته.  المجتمع  لديناميكيات  وإدراك  محددة  سياقية  ومعرفة  المتأثرة  ص  المجتمعات 

. وباإلضافة إلى ذلك، المحتاجين، ال سيّما في المجتمعات األمنية المعقدة، وتكون قادرة ومستعدة لالستثمار في بناء القدرات مع الشركاء الوطنيين

 فإنها عادةً ما تكمل والياتنا وخبرتنا وقدرتنا مما يؤدي إلى تحقيق إمكانية الدعوة المشتركة". 

 "هل تعتقد أن "الصفقة الكبرى" ستؤثر على كيفية هيكلة عالقاتك مع المنظمات الشريكة؟

متعدد السنوات، فسيكون له تأثير مصاحب على قدرة برنامج األغذية العالمي على   نعم، بالتأكيد. أواًل، إذا شاركت الجهات المانحة بفعالية في التمويل

 إدارة الشراكات بشكٍل أكثر مرونةً، وفي بعض السياقات، إلقامة تعاون طويل األجل مع الشركاء الرئيسيين. 

نساني بشكٍل مباشر قدر اإلمكان إلى أول المستجيبين % من تمويله اإل25باإلضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج األغذية العالمي بتحويل ما ال يقل عن  

% من شركاء برنامج األغذية العالمي هم بالفعل منظمات غير حكومية وطنية، ويعطي برنامج 80. إن نسبة 2020المحليين والوطنيين بحلول عام 

 يين ذوي قدرات مناسبة.األغذية العالمي األولوية اآلن لنهج تعزيز القدرات الذي يتجاوز حاجتنا لشركاء تنفيذ

لتزام "الصفقة  وأخيًرا وليس آخًرا، يتعاون برنامج األغذية العالمي بشكل وثيق مع المفوضية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة في مرحلة مبكرة لمعالجة ا

لقد تم تحديد الموعد النهائي   –كائنا  الكبرى" بتنسيق وتبسيط متطلبات إعداد التقارير وإجراءات الشراكة األخرى بغرض رفع العبء اإلداري لشر 
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، على الرغم من أنه قد يتم تسليم بعض العناصر قريبًا. سيركز هذا اإلجراء المشترك في البداية على اختيار الشركاء  2018لهذه المبادرة بنهاية عام 

 وتقييمات القدرات وقوالب االتفاقيات والميزانيات وأشكال التقارير". 
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