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ما هي "الصفقة الكبرى"؟ لماذا تم إنشاؤها؟
ما الذي تأمل في تحقيقه؟
ما هي مسارات عمل "الصفقة الكبرى" وكيف يمكنني المشاركة؟
المجلس الدولي للوكاالت التطوعية ،هو شبكة عالمية من الم نظمات اإلنسانية غير الحكومية مكرسة للعمل اإلنساني ذو المبادئ والفعالية،
أنشأ ورقة معلومات "الصفقة الكبرى" هذه لدعم المنظمات غير الحكومية (وجميع الجهات اإلنسانية الفاعلة) لفهم أفضل ولالنخراط في
"الصفقة الكبرى".

وتشكل ورقة المعلومات هذه جزءا من مسار التعليم في مجال تمويل األعمال األنسانية التابع للمجلس الدولي للوكاالت التطوعية.
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الصفقة الكبرى

أصول الصفقة الكبرى
التفاوض على الصفقة الكبرى
ما تزال فجوة التمويل اإلنساني مستمرة باالرتفاع .في عام  ،2015عندما
وضع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إجمالي إحتياجات التمويل بمبلغ
 19.8مليار دوالر ،لم تقدم الجهات المانحة سوى  10.9مليار دوالر،
مما خلف عجزا بنسبة  .%45وقد أقر األمين العام السابق لألمم المتحدة
بان كي مون بهذه الفجوة ،واستنادا إلى المناقشات التي جرت مع المفوض
السامي لشؤون الالجئين آنذاك (األمين العام حاليا) أنطونيو غوتيريس
ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ آنذاك فاليري آموس ،أعلن في كانون
الثاني  /يناير  2015عن تشكيل " فريق رفيع المستوى ".
وكان غرض الفريق هو "النظر في طرق وفرص جديدة لمعالجة فجوة التمويل.
" تم اإلعالن عن أعضاء "الفريق رفيع المستوى" في أيار/مايو عام ،2015
وكان جميعهم يتمتعون بالتقدير واصحاب تأثير ومن خلفيات مختلفة .وشملت
الرئيسان المشاركان كريستالينا جورجيفا  -التي كانت آنذاك نائبة الرئيس لشؤون
الميزانية والموارد البشرية في المفوضية األوروبية  -وسلطان نزرين شاه ،حاكم
والية بيراك الماليزية .راجع القائمة الكاملة ألعضاء الفريق في المرفق .I

كانت الرؤية األصلية للصفقة الكبرى هي التفاوض على اتفاق بين أكبر خمسة
مانحين وأكبر  6وكاالت لألمم المتحدة ،وعلى وجه الخصوص للمساعدة في
معالجة "عجز الثقة".
وبعد أن تم إقتراح هذا االتفاق ،وجه المجلس الدولي للوكاالت التطوعية رسالة إلى
كريستالينا جورجيفا يحثها فيه على االعتراف بأنها كمنظمات غير حكومية تقدم
المعونة على الخطوط األمامية ،ينبغي إدراجها في المفاوضات .وفي فبراير /
شباط ،أعلنت أن ثالثة اتحادات للمنظمات غير الحكومية (المجلس الدولي للوكاالت
التطوعية ،إنينرأكشن واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية) ستدرج في
المفاوضات ،باإلضافة جمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر ،واللجنة الدولية
للصليب االحمر
ومجموعة واسعة من الجهات المانحة والوكاالت.

في كانون الثاني/يناير  ،2016بدأ الفريق تقريره المسمى "أهميته الكبيرة ال
تسمح له باالخفاق"– يعالج فجوة التمويل ".االنسانيوقدم التقرير ،الذي تم
تصنيفه إلى ثالثة فصول ،مفهوم "الصفقة الكبرى" المشهورة اآلن( :انظر
المرفق الثاني لالطالع على المجموعة الكاملة من التوصيات)

.1
 . 2تعميق وتوسيع قاعدة الموارد للعمل اإلنساني
 . 3تحسين التسليم :الصفقة الكبرى المعنية بالكفاءة
تقليص االحتياجات :مسؤولية مشتركة

المنطق الكامن وراء "الصفقة الكبرى" هو أنه إذا قامت الجهات المانحة
والوكاالت بإجراء تغييرات (على سبيل المثال ،إذا قلص المانحون المخصصات
وكانت الوكاالت أكثر شفافية بشأن كيفية إنفاق األموال) ،فإن تقديم المعونة
سيصبح أكثر كفاءة ،مما يطلق الموارد البشرية والمالية لما فيه منفعة السكان
المتضررين .وكان من المأمول أن تسفر مكاسب الكفاءة في جني مليار
دوالرللمدخرات .ومن المهم مالحظة أن الصفقة الكبرى لم يقصد بها أن تحل
محل اإلجراءات الرامية إلى معالجة الفجوة الكبيرة في التمويل،
كما هو مبين بالفصلين األولين للتقرير.

"الخبراء"
"الخبراء" – أو المفاوضون – في الصفقة الكبرى ،كانوا ممثلين عن الوكاالت
المشاركة في مفاوضات الصفقة الكبرى .وقد اجتمع الخبراء في أربع مناسبات بين
فبراير  /شباط وأيار  /مايو ( 2016يمكن االطالع على تقارير االجتماعات هنا
[أسفل الصفحة]) ،وقد وضعوا التزامات مختلفة تم تصنيفها إلى  10مسارات عمل.

الجهات المانحة
 . 1أستراليا
 . 2بلجيكا
 . 3كندا
 . 4الدنمارك
 . 5مكتب المفوضية األوروبية
لإلغاثة والحماية المدنية
(إيكو)
 . 6ألمانيا
 . 7اليابان
 . 8هولندا

 .9النرويج
 . 10السويد
 . 11سويسرا
 . 12تركيا
 . 13اإلمارات العربية المتحدة
 . 14المملكة المتحدة (بريطانيا)
 . 15الواليات المتحدة األميركية.

الوكاالت
 .16منظمة األغذية والزراعة
(الفاو)
 .17اللجنة الدولية للصليب
األحمر
 .18المجلس الدولي للوكاالت
التطوعية
 .19االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل
األحمر
 .20إنتراكشن
 .21المنظمة الدولية للهجرة
 .22مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية
 .23اللجنة التوجيهية لالستجابة
اإلنسانية

 .24برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
 .25مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين
 .26منظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف)
 .27األونروا
 .28برنامج الغذاء العالمي
 .29منظمة الصحة العالمية
 .30البنك الدولي
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تم إطالق الصفقة الكبري بشكل رسمي في القمة العالمية للعمل
االنساني أيار/مايو .2016
لم يوقع جميع المفاوضين (شيرباس) على الصفقة في البداية( :تركيا واإلمارات
العربية المتحدة) ،في حين كان على منظمة الصحة العالمية أن تتشاور أوال مع
الدول األعضاء فيها .ووقعت األطراف األخرى التي لم تشارك في المفاوضات  -بما
في ذلك بلغاريا والجمهورية التشيكية وإيطاليا ولكسمبرغ وبولندا وصندوق األمم
المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة  -على الصفقة الكبرى قبل إطالقها في
القمة العالمية للعمل اإلنساني.

الوكاالت

المنظمون المشاركون في الصفقة الكبرى
المفاوضات

الجهات
المانحة

البنك الدولي

هولندا سويسرا

 . 1الشفافية

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر

المملكة المتحدة

 . 2المستجيبون في الخطوط األمامية

برنامج الغذاء العالمي
مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
اليونيسف
اللجنة الدولية للصليب األحمر
المجلس الدولي للوكاالت التطوعية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

اليابان

 . 3وضع البرامج القائمة على اساس نقدي

إيكو

 . 4خفض تكاليف اإلدارة

— الواليات المتحدة

 . 5المزيد من تقييمات االحتياجات المشتركة والمحايدة

السويد

 . 6ثورة المشاركة

ألمانيا

 . 7المزيد من التمويل اإلنساني لعدة سنوات

الدنمارك

 . 8مخصصات أقل
 . 9متطلبات اإلبالغ المنسقة\المبسطة
 . 10تعزيز المشاركة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية
واإلنمائية

تنفيذ الصفقة الكبرى
تتضمن "وثيقة االلتزامات المشتركة" الخاصة بالصفقة الكبرى  51التزاما
مصنفة ضمن  10مسارات عمل .يوفر هذا الدليل ملخصا ً لكل مسار عمل،
وااللتزامات المقابلة وجهات االتصال المفيدة .االلتزامات 'المميزة باللون
البرتقالي' تمثل تلك االلتزامات التي يتم إتباعها بعناية من قبل المجلس الدولي
للوكاالت التطوعية والمنظمات غير الحكومية.

الوكاالت

المنظمون المشاركون في الصفقة الكبرى
التنفيذ

الجهات
المانحة

البنك الدولي

هولندا

 . 1الشفافية

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر

سويسرا

 . 2المستجيبون في الخطوط األمامية

برنامج الغذاء العالمي
مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية
اليونيسف
اللجنة الدولية للصليب األحمر
المجلس الدولي للوكاالت التطوعية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المملكة المتحدة
اليابان
إيكو
الواليات المتحدة
كندا
السويد
ألمانيا
الدنمارك

 . 3وضع البرامج القائمة على اساس نقدي
 . 4خفض تكاليف اإلدارة
 . 5المزيد من تقييمات االحتياجات المشتركة والمحايدة
 . 6ثورة المشاركة
 . 7المزيد من التمويل اإلنساني لعدة سنوات
 . 8مخصصات أقل
 . 9متطلبات اإلبالغ

المنسقة\المبسطة

 . 10تعزيز المشاركة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية
واإلنمائية
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 .1الشفافية
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :منظمات اإلغاثة والجهات المانحة تلتزم بما يلي:
 . 1نشر بيانات  -شفافة ومتسقة ومفتوحة عالية الجودة وفي الوقت المناسب  -بشأن تمويل العمل اإلنساني في غضون عامين من القمة العالمية للعمل
اإلنساني في اسطنبول .نحن نأخذ "مبادرة شفافية المساعدات الدولية" بِعَيْن اال ْعتِبار من أجل توفير قاعدة لهدف المعيار المشترك.
 .2االستفادة من تحليل البيانات المناسبة ،وتوضيح الطابع المميز لألنشطة والمنظمات والبيئات والظروف (على سبيل المثال ،الحماية ،ومناطق
النزاع).
 .3تحسين المنصة الرقمية واالنخراط مع معيار البيانات المفتوحة للمجتمع للمساعدة في ضمان:
• مساءلة الجهات المانحة والمستجيبين ببيانات مفتوحة من أجل إمكانية االسترداد والتحليل؛
• تحسينات في عملية صنع القرار ،استناداً إلى أفضل المعلومات الممكنة؛
• تخفيف عبء العمل على مر الزمن كنتيجة لقبول الجهات المانحة لمعيار عام للبيانات لبعض أغراض
تقديم التقارير؛ و
• إمكانية تتبع تمويل المانحين في جميع مراحل سلسلة الصفقات حتى النهاية
• المستجيبين واألشخاص المتضررين ،حيثما أمكن ذلك.
 . 4دعم قدرة جميع الشركاء على الوصول إلى البيانات ونشرها.
المنظمون المشاركون :البنك الدولي وهولندا
جهة اتصال مفيدة :التيمر شارلوت ،مبادرات التنمية Charlotte.Lattimer@devinit.org

ماذا يحدث؟

كيف يمكنك المشاركة:

• اشتركت هولندا مع مبادرات التنمية في إجراء دراسة أساسية ،تقدم
تفاصيل المنظمات التي تقدم تقاريرها إلى مبادرة شفافية المساعدات
الدولية وما هي التحديات التي تواجهها المنظمات في هذه العملية.
وستتواصل هولندا و مبادرات التنمية مع جميع األطراف الموقعة على
الصفقة الكبرى وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين إلجراء
الدراسات االستقصائية ،تحديد وتحليل أي ثغرات موجودة.

• تعرف على المزيد حول معيار بيانات مبادرة شفافية
المساعدات الدولية في http://iatistandard.org

وسيصدر تقرير يلخص النتائج بحلول نهاية أيار  /مايو  ،2017في الوقت
المناسب النعقاد االجتماع السنوي للصفقة الكبرى في حزيران  /يونيو 2017
(قبل انعقاد المجلس االقتصادي واالجتماعي مباشرة) .وستدخل التحديات التي
جرى تحديدها في مناقشة الخطوات المقبلة.

• سيقوم فريق العمل المعني بتمويل األعمال األنسانية التابع للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت بإصدار توجيهات متعلقة بالروابط بين مبادرة
شفافية المساعدات الدولية ودائرة التتبع المالي.

• تعقد مبادرات التنمية ومبادرة شفافية المساعدات الدولية سلسلة من الندوات عبر
االنترنت :الندوة اإللكترونية األولى ( 23فبراير/شباط  )2017تقدم مدخل إلى
معيار بيانات مبادرة شفافية المساعدات الدولية في سياق العمل اإلنساني؛ و
الندوة اإللكترونية المتتالية ( 2مارس/آذار  )2017تبحث في "الشروع في
العمل :دليل لنشر بيانات األعمال اإلنسانية لمعيار "مبادرة شفافية المساعدات
الدولية" الروابط لتسجيالت هذه
من المؤمل ان يتم مشاركة الندوات عبر االنترنت في األسابيع المقبلة.
• ينظم المجلس الدولي للوكاالت التطوعية ومبادرات التنمية ورشة عمل في
 29آذار/مارس ،على هامش المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للوكاالت
التطوعية لعام .2017

المجلس الدولي للوكاالت التطوعية أخذ:
• يشجع هذا االلتزام وكاالت المعونة على تقديم تقارير إلى معيار بيانات
مبادرة شفافية المساعدات الدولية – إطار نشر تقني يسمح بمقارنة
البيانات.
• طلب المجلس الدولي للوكاالت التطوعية النظر في معيار بيانات مبادرة
شفافية المساعدات الدولية جنبا إلى جنب مع التزامات "الصفقة الكبرى"
األخرى ذات الصلة ،ال سيما المتعلقة بتقديم تقارير منسقة ومبسطة ،وقد
طلب توضيحا ً فيما يتعلق باستخدام "دائرة التتبع المالي" كمنصة لتقديم
التقارير.
• المجلس الدولي للوكاالت التطوعية شدد على أهمية االلتزامات التي
تعهدت بها الجهات المانحة لقبول معيار بيانات مبادرة شفافية
المساعدات الدولية بدالً من الوسائل األخرى لتقديم
• التقارير ،ولدعم قدرة
الشركاء على التعرف على المعيار واعتماده.
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المستجيبون الوطنيون والمحليون (التوطين)

االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :تلتزم المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:
 . 1زيادة ودعم االستثمار لعدة سنوات في القدرات المؤسسية للمستجيبين المحليين والوطنيين ،بما في ذلك قدرات التأهب واالستجابة والتنسيق ،ال سيما
في السياقات الهشة وحيثما تكون المجتمعات المحلية معرضة للصراعات المسلحة ،والكوارث والتفشي المتكرر لألمراض وآثار تغير المناخ .وينبغي
أن نحقق ذلك من خالل التعاون مع الشركاء في التنمية ،و إدماج تعزيز القدرات في اتفاقات الشراكة.
 . 2فهم أفضل والعمل على إزالة أو تقليص العوائق التي تمنع المنظمات والجهات المانحة من الشراكة مع المستجيبين المحليين والوطنيين من أجل
التخفيف من أعبائهما اإلدارية.
 . 3دعم آليات التنسيق الوطنية واستكمالها حيثما وجدت وإدراج المستجيبين المحليين والوطنيين في آليات التنسيق الدولية حسب االقتضاء وتمشيا مع
المبادئ اإلنسانية.
 . 4بحلول عام  ،2020تحقيق هدف عالمي ومجموعا ً ال يقل عن  25في المائة من التمويل اإلنساني للمستجيبين المحليين والوطنيين على نحو مباشر
قدر اإلمكان لتحسين النتائج بالنسبة لألشخاص المتضررين وخفض تكاليف المعامالت.
 . 5تطوير  -مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  -وتطبيق عالمة 'التوطين' لقياس التمويل المباشر وغير المباشر للمستجيبين المحليين
والوطنيين.
 . 6زيادة االستفادة من أدوات التمويل التي تزيد وتحسن المساعدة التي يقدمها المستجيبون المحليون والوطنيون ،مثل الصناديق المشتركة
القطرية التي تقودها األمم المتحدة ،صندوق الطوارئ لإلغاثة في الكوارث التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ،والتي تقودها المنظمات غير الحكومية وغيرها من الصناديق المشتركة.

ماذا يحدث؟

المنظمون المشاركون :سويسرا واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر

• تركزت الجهود المبذولة في مسار العمل هذا حتى تاريخ (شباط/فبراير )2017
بشكل أساسي على االلتزام  :5#تطوير "عالمة" التوطين .وقد اجتمعت
وكاالت وجهات مانحة تابعة لمجموعة "اللجنه الدائمه المشترکه بين الوکاالت
بلس" شهريا ،الستكشاف خيارات لتطوير العالمة.

اتصاالت مفيدة :شارع آن ،الوكالة الكاثوليكية للتنمية فيما وراء البحار،
 ;astreet@cafod.org.ukاجاي ماديوالي ،االتحاد
الدولي لجمعيات الهالل والصليب االحمر،
ajay.madiwale@ifrc.org

• عقد االتحاد الدولي لجمعيات الهالل والصليب االحمر وسويسرا ورشة
عمل للموقعيين على الصفقة الكبرى من أجل المضي قدما في مسار
العمل في أواخر شباط/فبراير  2017الذي نظر في جميع االلتزامات
الستة.

كيفية المشاركة؟
• ساهم أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بالفعل في مسار العمل هذا،
بما في ذلك تقديم تغذية رجعية على ورقة تعريفات عالمة التوطين .ويمكنهم
المشاركة من خالل مجموعة العمل المعنية بالتمويل األنساني التابعة للمجلس
الدولي للوكاالت التطوعية و/أو فريق العمل المعني بالتمويل األنساني التابع
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
• تشارك منظمة أوكسفام بريطانيا العظمى مع قسم تنسيق التمويل التابع
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في رئاسة منصة مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية مع المنظمات غير الحكومية للصناديق القطرية المشتركة.
• في أوائل العام  ،2017سيتم إصدار الدعوة المفتوحة للمنظمات غير
الحكومية للمشاركة في مجموعة العمل المعنية بالصندوق المشترك.

المجلس الدولي للوكاالت التطوعية أخذ:
• يعتبر المجلس الدولي للوكاالت التطوعية أن مسار العمل هذا واحداً من
أهم االشياء في "الصفقة الكبرى".
• اعتبارا من شباط/فبراير  ،2017ستجري مناقشة تطوير عالمة التوطين
بشكل أكبر لضمان توافق في اآلراء بشأن:

.1
 . 2كيفية تفسير "بشكل مباشر قدر اإلمكان" عندما يتعلق األمر
من ينبغي اعتباره جهة وطنية /محلية،

بالتمويل المباشر ،و

.3

ما يمكن تتبعه (مثال ،التدفقات المالية هي أيضا مساهمات عينية
وغيرها من أشكال الدعم).

• شدد المجلس الدولي للوكاالت التطوعية على أهمية نوعية وكمية التمويل،
وتعقيد هذه القضايا والحاجة إلى اختبار أي نهج في سياقات قطرية محددة.
• عمل المركز أيضا من خالل مبادرات منفصلة على زيادة إمكانية وصول
المنظمات غير الحكومية ،خصوصا فيما يتعلق بالصناديق المشتركة ،وفرص
استثمار القدرات (وال سيما في الشراكات بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين والمنظمات غير الحكومية) وهياكل تنسيق أكثر شمولية.
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 .3البرمجة القائمة على النقد
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :منظمات اإلغاثة والجهات المانحة تلتزم بما يلي:
 . 1زيادة االستعمال المنتظم للنقد إلى جانب أدوات أخرى ،بما في ذلك تقديم المساعدة العينية ،والخدمات (الصحية والتغذوية) وقسائم
الشراء .وضع مؤشرات لقياس الزيادة والنتائج.
 . 2االستثمار في نماذج التسليم الجديدة التي يمكن زيادتها في الحجم مع تحديد أفضل الممارسات والتخفيف من المخاطر في كل سياق .وضع مؤشرات
لتتبع تطورها
 . 3بناء قاعدة أدلة لتقييم التكاليف والفوائد واآلثار والمخاطر المتعلقة بالنقد (بما في ذلك الحماية) فيما يتعلق بالمساعدة العينية ،وتدخالت تقديم الخدمات
والقسائم الشرائية ،وتوليفات منها.
 . 4التعاون ،وتبادل المعلومات ،ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية للبرمجة النقدية من أجل فهم أفضل لمخاطرها وفوائدها.
 . 5ضمان أن يتم وضع آليات التنسيق ،والتسليم ،والرصد والتقييم للتحويالت النقدية.
 . 6الهدف إلى زيادة استخدام البرمجة النقدية لمستويات أبعد من المستويات الحالية المنخفضة ،حيثما كان ذلك مناسباً.
ولعل بعض المنظمات والجهات المانحة تود أن تحدد أهدافًا.

ماهي األحداث؟
• عدة منظمات غير حكومية والموقعة على "الصفقة الكبرى" تعهدت
بزيادة كبيرة في نسبة المساعدات التي تقدمها من خالل البرمجة
النقدية.
• يقوم المنظمون المشاركون بوضع الصيغة النهائية لخطة العمل والتي
سيعلن عنها قريبا.
• اختبر برنامج األغذية العالمي والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة مبادرات "التأهب النقدي" في
أربعة دول لزيادة االستعداد النقدي المشترك بين الوكاالت لمعرفة ما إذا
كان هذا المفهوم يمكن استخدامه على نطاق أوسع في جميع أنحاء القطاع
اإلنساني.
• أنشأت مبادرة الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية إطار
عمل للتدفق النقدي برئاسة كل من المملكة المتحدة والنرويج.
• تبنت وزارة التنمية الدولية دراسة ،أجرتها منظمة "مبادرات تنموية"
لتحسين قياس المساعدة النقدية وتقديم توصيات بشأن كيفية تعقب
األموال النقدية في النظام اإلنساني.
• أجرى معهد التطوير عبر البحار مشاورات عقب اجتماع رفيع المستوى
حول النقد كما يقوم المعهد بوضع الصيغة النهائية لدراسة حاالت نماذج من
أجل توسيع نطاق استخدام النقد (في النيبال وأوكرانيا والعراق...إلخ)
• ووضعت شراكة التعلم النقدي (كالب) إطار عمل يجمع توصيات االجتماع
رفيع المستوى،
المبادئ العشرة للمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية،
وااللتزامات التي تصاحب التقدم بطريقة شاملة .وستستخدام (كالب) هذا
اإلطار إلنتاج تقرير"دولة عالم النقد" لتقديم تحليل أكثر تفصيالً حول تنفيذ
االلتزامات المتعلقة بالنقدية في "الصفقة الكبرى".

المنظمون المشاركون :برنامج األغذية العالمي ووزارة التنمية الدولية
جهات اتصال للمساعدة :كالب :كارولين هولت
بريد إلكتروني:
cholt@cashlearning.org
برنامج األغذية العالمي :سلفانا
جيوفريدا صفحة الموقع:
silvana.giuffrida@wfp.org

( :REدورة التعلم اإللكتروني عن النقدية لبرنامج
األغذية العالمي)

كيفية المشاركة؟
• يتيح برنامج األغذية العالمي مجموعة من الدورات التدريبة األساسية
عبر اإلنترنت بشأن كيفية تنفيذ البرمجة النقدية ،وهي مفيدة كمقدمة
أساسية للمنظمات غير الحكومية الصغيرة ومنظمات المجتمع المدني.
• ويمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة في الشبكة العالمية للدعم
النقدي .يمكن أن تشارك المنظمات غير الحكومية المتواجدة في جنيف في
مجموعة العمل النقدي
• يمكن ألعضاء (كالب) المشاركة في وضع الصيغة النهائية لعملية اإلطار
والتشاور لتقرير 'دولة العالم النقد".

رأي المجلس الدولي للوكاالت التطوعية:
• كمنظم مشارك مسؤول عن تبسيط ،ومواءمة ،وتقليل حجم التقارير،
يساور المجلس الدولي للوكاالت التطوعية قلقًا حول المقترحات التي قد
تنشأ لتقديم تقارير إضافية ثقيلة على المساهمات النقدية.
• تقوم نماذج توسيع نطاق استخدام النقد فقط على تقليل خطر الكفاءة
المتعلقة بالمواصفات المحلية.
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 .4الحد من تكاليف اإلدارة
ماهي األحداث؟
• باسم شبكة األمم المتحدة للمشتريات (التي تغطي  %95من مشتريات األمم
المتحدة) تعاقدت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع شركة
استشارية لتحديد مجاالت مشتركة ممكنة للشراء تكون متاحة للمشتريات
الكبرى (مثل المواد غير الغذائية ،المركبات ،المواد الطبية ،معدات
تكنولوجيا المعلومات ،خدمات ،إلخ .).أقيمت ورشة عمل في ديسمبر
 2016وأخذت في االعتبار التوصيات واستنتاجات هذه الدراسة يجب أن
تتوفر في اجتماع "شبكة المشتريات" في آذار/مارس عام .2017

االلتزامات الفعلية المتفق عليها من قبل "الصفقة الكبرى"
المفاوضون تلتزم منظمات اإلغاثة والجهات المانحة باآلتي:
 . 1خفض التكاليف وقياس الكفاءة المكتسبة من تقديم المساعدة
بالتكنولوجيا (بما في ذلك الخضراء منها) واالبتكار .ستقدم منظمات
اإلغاثة الخطوات بالتفصيل الواجب اتخاذها قبل نهاية عام .2017
أمثلة حيث يمكن توسيع استخدام التكنولوجيا:
•

• في كانون الثاني/يناير  ، 2017استضاف المجلس الدولي للوكاالت التطوعية
التقرير األولي المقدم من قبل من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وبرنامج األغذية العالمي ومكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لمنظمات غير حكومية يتعلق بالنظر في
خيارات لمواءمة إجراءات الستيفاء المتطلبات واختيار الشريك من خالل:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

التوسع في استخدام بوابة الشراكة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين،
نماذج االتفاقيات والميزانيات،
 اإلبالغمشاركة مراجعة الحسابات

تستشار المنظمات غير الحكومية على نطاق أوسع من خالل الدراسات
االستقصائية ،وفي االستشارات السنوية في الشراكة.
• ضمن فريق تمويل العمل االنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بين
وكاالت األمم المتحدة سيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/قسم تنسيق
التمويل بإجراء دراسة الستكشاف خيارات لتقييم قدرة الشريك لتصبح أكثر
قابلية للتشغيل في بيئات بعض الدول.

كيفية المشاركة؟
• أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية مدعوون لالستجابة إلى
االستطالعات المقبلة حول خيارات األمم المتحدة للموائمة.
• يمكن ألعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية المهتمين بتقييم قدرة الشريك،
االدالء بأرائهم في التصميم وتقديم الدراسة المقبلة لللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت فريق العمل المعني بتمويل األعمال االنسانية وذلك بشأن تقييمات
قدرات الشركاء.
• يتوجب على أعضاء المجلس الدولي للوكاالت التطوعية المهتمين بتشكيل
مشاركة المجلس من خالل مبادرة "ورق أقل وإغاثة أكثر" ،بما في ذلك عن
طريق الوحدة الحربية الخاصة بالجهة المانحة ،االتصال ب
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org

رأي المجلس الدولي للوكاالت التطوعية:
• يعد سير العمل هذا هو األكثر قوة من بين عشر أعمال أخرى ،وذلك يرتبط
بشكل وثيق باإلبالغ المبسط والمالءمة.
• بعض الجهات قد تكون محبطة بسبب قلة الجهود الجماعية المبذولة لتنفيذ االلتزام
المتعلق بموائمة هياكل التكلفة ،ولكن مجلس الالجئين النرويجي ( )NRCسيجري
دراسة ذات صلة قد تساعد في هذا األمر.

المنظمون المشاركون :المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين واليابان جهات اتصال
مفيدة:
االلتزام الشامل:
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين :أراكي هيروكو
 araki@unhcr.orgمكتب تنسيق األمم
المتحدة:
 sherif@unhcr.orgتبادل تقييمات الشريك:
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/قطاع تنسيق التمويل :خوان شافيز
chavesj@un.org
ورق أقل وإغاثة أكثر:
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org

تكنولوجيا الهاتف النقال لتقييم االحتياجات/للمتابعة ما بعد
التوزيع.
المنصات الرقمية واألجهزة المحمولة للمعامالت
المالية؛
التواصل مع المتضررين عبر مراكز االتصال،
الرسائل النصية إلخ.
القياسات الحيوية؛ و
الطاقة المستدامة
مواءمة اتفاقات الشراكة ومشاركة معلومات تقييم الشريك
باإلضافة إلى البيانات المتعلقة باألشخاص المتضررين ،بعد
أن تكون ضمانات حمايةالبيانات قد استوفيت بنهاية
عام  ،2017بغية توفير الوقت وتجنب االزدواجية.

.2
في العمليات.
تلتزم منظمات اإلغاثة بـ:
 . 3توفير هياكل التكلفة بشفافية وبشكل قابل للمقارنة
بنهاية عام  .2017ونحن نعي بأن اإلدارة التنفيذية للموقعين على
"الصفقة الكبرى" – األمم المتحدة ،والمنظمة الدولية للهجرة (،)IOM
الصليب األحمر وحركة الهالل األحمر وقطاع المؤسسات غير
الحكومية قد تستلزم اتباع نهج مختلفة.
 . 4التقليل من االزدواجية في اإلدارة والتكاليف األخرى من خالل تحقيق
أقصى قدر من الكفاءة في مجال المشتريات والخدمات اللوجيستية
للسلع والخدمات المطلوبة عادة .ويجب على عمليات الشراء
المشتركة االستفادة من الميزة النسبية لمنظمات االغاثة وتشجيع
االبتكار.
مجاالت مقترحة لالهتمام المبدئي:
•
•
•
•
•
•
•
•

النقل/السفر؛
المركبات وإدارة المركبات؛
التأمين؛
نظم تتبع الشحن؛
خطوط األنابيب للمشتريات المشتركة /بين
الوكاالت(/المواد غير الغذائية ،المأوى ،والمياه
والصرف الصحي ،الغذاء)؛
خدمات تكنولوجيا المعلومات والمعدات؛
االستشارات التجارية؛ و
خدمات الدعم المشتركة

تلتزم الجهات المانحة بـ:
 . 5عمل نشرة مشتركة لألداء و للرصد الوظيفي المنتظم ،والحد من
تقييمات المانحين الفردي ،والتقييمات ،والتحقق ،وإدارة المخاطر،
وعمليات الرقابة.

برنامج األغذية العالمي :ماركوس بريور
 m arcus.prior@wfp.orgاليونيسيف:
أندريا سولي asuley@unicef.org
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين :فاطمة شريف -نور
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ماهي األحداث؟

 .5تقييم االحتياجات

• في أيلول/سبتمبر عام  ،2016اتصلت جون جينج الذي يعمل بمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية بمنسقي العمل االنساني وفرق العمل االنساني المحلي فيما
يتعلق بالتزامات "الصفقة الكبرى" ،بقصد تعزيز نظرة عامة حول
االحتياجات اإلنسانية ( )HNOلعام .2017

االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها من قبل "مفاوضو الصفقة
الكبرى" :تلتزم منظمات اإلغاثة اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:

• مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية ،من خالل
تعزيز قدرة االستجابة (المنسق)  2017برنامج التمويل ،نشرت في تشرين
الثاني/نوفمبر عام  ، 2016سيدعم مبادرات تعزيز قدرة المجتمع اإلنساني على
تقييم احتياجات تمشيا مع التزامات "الصفقة الكبرى"-

 . 1توفير إجراء تقييم عام واحد وشامل ،لعدة قطاعات ،ممنهج بطريقة
سليمة ونزيه لالحتياجات لكل األزمات إبالغ القرارات االستراتيجية في
كيفية االستجابة والتمويل ،وبالتالي تقليل عدد التقييمات والنداءات التي
تقدمها المنظمات فرادى.

• وقد شارك مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية مع
وكاالت ومجموعات األمم المتحدة ،ومنظمات غير حكومية عالمية ،والجهات
المتخصصة بما في ذلك مشروع تقييم القدرات ( ،)ACAPSومنظمة ريتش،
وجيبس وذلك للتوصل إلى فهم مشترك للفجوات فيما يتعلق بتقييم االحتياجات،
وتحديد خطوات إلى األمام.
• نظم مكتب المفوضية األو روبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ورشة عمل تقنية عقدت من  28شباط/فبراير إلى 1
مارس  2017وذلك للتحديد الجماعي للتحديات الراهنة والسبل الممكنة إلى
األمام .ورشة العمل ستستخدم أيضا لتحديد نهج لقياس نوعية تقييم االحتياجات.
• هناك مناقشات معلقة عن دراسة األسس الممكن االضطالع بها في أوائل
عام  2017لتقييم إلى أي درجة كانت عملية تقييم االحتياجات في السنوات
الماضية وافية لمعايير التزامات  GBا المتعلقة بتقييمات لالحتياجات
وتحديد كيفية قياس التقدم المحرز أمام التزامات سير العمل.

كيفية المشاركة؟
• لمعرفة المزيد ،واالستماع إلى التسجيل  8فبراير  2017ويبينارستايت حول
عمليات تقييم االحتياجات .ويمكن للمهتمين أيضا يمكنهم االنضمام إلىسلسلة
ويبينار ستايت الشهري-
• يعمل حاليا فريق غير رسمي يقوده مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
على لتعزيز التحليل التعاوني .ويؤيد الفريق أيضا الفرق الميدانية مع تحليل
البيانات الثانوية عند االقتضاء .الفريق مفتوح ألي وكالة راغبة وقادرة على تبادل
البيانات وخبرة التحليل (وقت الموظفين) عندما يتم توفير الدعم الميداني.
المنظمات غير الحكومية التنفيذية موضع ترحيب لالنضمام إلى هذه المجموعة
لمشاركة البيانات و/أو خبرة التحليل  .للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى
االتصال رئيس لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في "قسم دعم التقييم المنسق" ،دور
انياس.dhur@un.org ،
• وبعد ورشة عمل مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية
والحماية المدنية -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في آذار/مارس
 2017يجوز اتخاذ إجراءات إشراك المنظمات غير الحكومية.

 . 2تنسيق وانسيابية جمع البيانات
لضمان التوافق والجودة والقابلية للمقارنة والتقليل إلى أدنى حد من
التدخل في حياة األشخاص المتضررين .إجراء تقييم شامل في
عملية شفافة وتعاونية بقيادة المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية
بمشاركة كاملة من جانب فريق العمل االنساني في البلد
والمجموعات/القطاعات ،وفي حالة الكوارث المفاجئة ،حيثما أمكن ،من
الحكومة .ضمان القيام بتقييمات قطاعية لتخطيط العمليات تجرى تحت
مظلة خطة منسقة للتقييم.
على مستوى المشترك بين المجموعات\القطاعات.
 . 3المشاركة ببيانات تقييم االحتياجات في الوقت المناسب ،مع التخفيف
المالئم للحماية ومخاطر الخصوصية .والقرار المشترك على
االفتراضات والطرق التحليلية المستخدمة للتوقعات.
والتقديرات.
 . 4تخصيص الموارد وإشراك األخصائيين المستقلين داخل المجموعات
لتعزيز جمع البيانات وتحليلها في عملية تتسم بالشفافية الكاملة،
والتعاونية ،والتي تتضمن موجزاً للقيود المنهجية والتحليلية للتقييم.
 . 5إعطاء األولوية لالستجابة اإلنسانية عبر القطاعات استناداً إلى األدلة
المستخرجة من التحليل .كجزء من عملية خطة االستجابة اإلنسانية
للجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة على أرض الواقع،
انها مسؤولية منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق المقيم المخول لضمان
تطوير استجابة ذات األولوية ،استنادًا إلى األدلة وتخطط.
 . 6مالحظات اللجنة المستقلة وتقييم جودة نتائج تقييم االحتياجات
واستخدامها في تحديد األولويات لتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة في
عملية تقييم االحتياجات.
 . 7إجراء تحليل للمخاطر والقابلية للتأثر مع الشركاء في التنمية،
والسلطات المحلية ،مع التمسك بالمبادئ اإلنسانية،
للتأكد من انسجامها مع
البرامج االنسانية والتنموية.

رأي المجلس الدولي للوكاالت التطوعية:
• خالل مفاوضات "الصفقة الكبرى" ،كان سير أعمال تقييم االحتياجات األصعب
تيارات من بين تيارات العمل العشر للتوصل إلى توافق في اآلراء.
• المنظمات غير الحكومية ترغب في التأكد من أن أي نهج ال يبطئ من
االستجابة التنفيذية ،ويترك مساحة
لوجهات نظر مستقلة والتحليل المتخصص (مثل نوع الجنس واإلعاقة).

المنظمون المشاركون :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومكتب
المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية
اتصاالت  :مكتب المفوضية األوروبية لإلغاثة والحماية
المدنية :دانيال كالوس،
Daniel.CLAUSS@ec.europa.eu
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية :دور أجنس،
dhur@un.org
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 .6ثورة المشاركة
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "مفاوضو الصفقة الكبرى" :تلتزم المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:
 . 1تحسين آليات القيادة والحكم على مستوى الفريق االنساني المحلي وآليات المجموعة/القطاع لضمان المشاركة والمساءلة أمام الناس والمجتمعات
المحلية المتأثرة باألزمات -
 . 2وضع معايير مشتركة ونهجا منسقا إلشراك المجتمعات المحلية والمشاركة ،ومع التأكيد على إدراج الفئات األكثر ضعفا ،بدعم نهج موحد لتبادل
وتحليل البيانات لتعزيز عملية صنع القرار والشفافية ،والمساءلة ،والحد من االزدواجية.
 . 3تعزيز الحوار المحلي وتسخير التكنولوجيات لدعم الحصول على تغذية مرتدة أكثر مرونة وشفافية ولكن آمنة بشكل مالئم.
 . 4بناء صالت منتظمة بين التغذية المرتدة واإلجراءات التصحيحية لضبط البرمجة.
تلتزم الجهات المانحة بـ:
 . 5التمويل بشكل مرن لتسهيل تكييف البرنامج استجابة للتغذية المرتدة من المجتمع المحلي.
 . 6استثمر الوقت والموارد في تمويل هذه األنشطة.
تلتزم منظمات اإلغاثة بـ:
 . 7ضمان أنه ،بنهاية عام  ،2017تبين جميع خطط االستجابة اإلنسانية – ورصدها االستراتيجي
 -التحليل والنظر في المدخالت المقدمة من المجتمعات المحلية المتضررة.

المنظمون المشاركون :المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق اإلنسان
والواليات المتحدة
جهة اتصال مفيدة :المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق اإلنسان ،كيت
هالفSCHR@IFRC.ORG ،

ماذا يحدث؟
• تُعدّ الواليات المتحدة والمركز السويسري للخبرات في مجال حقوق اإلنسان
من المنظمين المشاركين الجدد لمسار العمل هذا ،وقد طلبوا من األطراف
الموقعة على "الصفقة الكبرى" أن يساهموا إلى ثالثة تيارات فرعية واسعة:

.1
.2

.3

توضيح ما تعنيه عبارة "المشاركة"،
تيسير وتشجيع االلتزامات المتفق عليها ،بما في ذلك تلك المتصلة بـ
"المعايير المشتركة" و "المنصة المشتركة لتبادل وتحليل البيانات"-
دون تشكيل
هياكل تنسيق جديد معقدة
تحديد الحوافز لتشجيع المشاركة الفعالة على المستويين
الجماعي والتنظيمي.

وجهة نظر المجلس الدولي للوكاالت الخيرية:
• لقد ناضل المجلس الدولي للوكاالت الخيرية مع إدراج المنظمات غير الحكومية
في مجموعة منسق الشؤون اإلنسانية/الفريق القطري للعمل اإلنساني ،ال سيما
المنظمات غير الحكومية الوطنية ،وذلك لسنوات.
تبدو هذه التجربة ذات صلة بالمناقشة حول مثل هذه اآلليات المتعلقة بإشراك
المجتمعات المتضررة.
سيكون من المثير لالهتمام معرفة الحوافز التي حددها مسار العمل هذا ،وكيف
يمكن النظر فيها لمشاركة المنظمات.
• ينبغي النظر في أي مناقشة للمعايير المشتركة والمنصات المشتركة لتبادل
البيانات ضمن سياق ما هو موجود بالفعل ،وبهدفورقيات أقل ومعونة
أكبر(وبعبارة أخرى،
عدم زيادة البيروقراطية).

• تتمثل نيتهم في أن يتم تعميم هذا العمل ضمن مسارات العمل األخرى في
"الصفقة الكبرى" حسب االقتضاء.

كيفية المشاركة؟
• اتفقت عدة منظمات غير حكومية على المشاركة في العملية المذكورة أعاله.
يرجى االتصال بهالف كيت من المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق
اإلنسان SCHR@IFRC.ORG ،لمزيد من المعلومات.
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 .7التخطيط والتمويل متعدد السنوات
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :تلتزم المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:
 . 1زيادة التخطيط متعدد السنوات والتعاوني والمرن وأدوات التمويل متعدد السنوات وتوثيق اآلثار على كفاءة البرامج وفعاليته ،وضمان أن
المستلمين يطبقون ترتيبات التمويل ذاتها مع شركائهم المنفذين.
 . 2الدعم في خمسة بلدان على األقل بحلول نهاية عام  2017التخطيط التعاوني متعدد السنوات وخطط االستجابة من خالل التمويلمتعدد
السنوات ورصد وتقييم نتائج هذه االستجابات
 . 3تعزيز جهود التنسيق القائمة لتبادل تحليل االحتياجات والمخاطر بين القطاعات اإلنسانية واإلنمائية وتحسين مواءمة أدوات التخطيط اإلنسانية
واإلنمائية والتدخالت مع احترام مبادئ كال الطرفين.

المنظمين المشاركين :اليونيسيف وكندا
جهة اتصال مفيدة :المجلس النرويجي لالجئين – سيسيليا روسيلي
cecilia.roselli@nrc.no

ماذا يحدث؟
• تقوم اليونيسيف وكندا بإنشاء خطة عمل من صفحة واحدة ترد فيها األنشطة إلى
غاية حزيران/يونيه عام  .2017يتمثل النشاط األول في وضع خرائط أولية
للجهات المشاركة بالفعل في التمويل متعدد السنوات.
• وقذ تم النظر في التخطيط متعدد السنوات خالل المعتكف المشترك "العالقة بين
التنمية اإلنسانية ا لتابع للجنة الدائمة" المشتركة في تشرين الثاني/نوفمبر  2016و
مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية بشأن التحوالت الذي عقد في نيويورك.
• يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإجراء دراسة تخطيط متعدد السنوات
لإلبالغ عن دورة البرنامج اإلنساني والتوجيهات المحتملة لسنة  .2018تشمل
دراسات الحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى
وتشاد والكاميرون والصومال والسودان وهايتي.
• في إطار فرقة العمل المعنية بتمويل األنشطة اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ،تعمل منظمة األغذية والزراعة ومكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية والمجلس النرويجي لالجئين على إطالق دراسة حول
التمويل متعدد السنوات .وستك ّمل هذه الدراسة األبحاث بشأن التخطيط متعدد
السنوات التي أجراها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وتهدف إلى جمع
األدلة المتعلقة بالقيمة المضافة ،وأفضل الممارسات ،واالبتكار ،فضالً عن
تحديد التحديات المرتبطة بالتمويل متعدد السنوات.
• وقد قررت الفرق القطرية للعمل اإلنساني أنها تنوي استخدام التخطيط متعدد
السنوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى
والصومال والكاميرون وهايتي والسودان
 -باستخدام أساليب مختلفة.

كيفية المشاركة؟
• على المنظمات غير الحكومية الراغبة في المساهمة في الدراسة المقبلة لفرقة
العمل المعنية بتمويل األنشطة اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت حول التمويل المتعدد السنوات االتصال باآلنسة بروسيلي سيسيلي
التابعة للمجلس النرويجي لالجئين cecilia.roselli@nrc.no

وجهة نظر المجلس الدولي للوكاالت الخيرية :
• قبل المفاوضات ،كان مسار العمل هذا مركزاً على التمويل متعدد السنوات.
وخالل المفاوضات،
تحول التركيز إلى التخطيط متعدد السنوات .المهم بالنسبة للمنظمات غير
الحكومية هو أن جميع الجهود الرامية إلى تعزيز التخطيط متعدد السنوات
تنعكس على تطوير األدوات واآلليات لترجمة ذلك إلى
التمويل متعدد السنوات
• تُعطي المنظمات األولوية لمسار العمل هذا نظراً للقيود المفروضة على العمل
اإلنساني من خالل المساهمات التي تدوم سنة واحدة فقط أو أقل .وفي هذا
الوقت ،من الصعب أن نرى
عدد الجهات المانحة التي سوف تتغلب على القيود المفروضة على تمويل
المساعدة اإلنسانية .يُعدّ النقص في األدلة الملموسة حول فوائد التمويل متعدد
السنوات تحديا ً رئيسياً .ومن المأمول أن بعض الدراسات والتجارب القطرية
سوف تبين السبيل إلى ذلك.
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 .8الحد من التخصيص
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :تلتزم المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:
 . 1العمل على تحديد بشكل مشترك وعلى أساس سنوي الطريقة األكثر فعالية وكفاءة لإلبالغ عن التمويل غير المخصص والمخصص تخصيصا ً
غير ملزم والشروع في إعداد هذا التقرير بنهاية عام .2017
 . 2الحد من درجة تخصيص األموال التي تساهم بها الحكومات والمجموعات اإلقليمية التي تقدم حاليا ً مستويات منخفضة من التمويل المرن.
تلتزم منظمات اإلغاثة بدورها بالقيام بنفس الشيء مع تمويلها عند نقله من خالل الشركاء.
وتلتزم منظمات اإلغاثة بما يلي:
 . 3أن تحافظ على الشفافية وتقوم بتبادل المعلومات بانتظام مع الجهات المانحة مع تحديد المعايير المتعلقة بكيفية تخصيص التمويل األساسي وغير
المخصص (على سبيل المثال ،االحتياجات العاجلة ،والتأهب لحاالت الطوارئ ،والسياقات المنسية ،وتحسين اإلدارة)
 . 4زيادة وضوح التمويل غير المخصص والمخصص بشكل غير ملزم ،مما يؤدي إلى االعتراف بالمساهمة المقدمة من قبل الجهات المانحة .
تلتزم الجهات المانحة بـ:
 . 5الحد تدريجيا ً من تخصيص مساهماتهم اإلنسانية .ويتمثل الهدف في الطموح لتحقيق
هدف عالمي يبلغ  30في المائة من المساهمات اإلنسانية غير المخصصة أو المخصصة تخصيصا ً غير ملزم بحلول عام .2020

المنظمون المشاركون :اللجنة الدولية للصليب األحمر والسويد
جهة اتصال مفيدة :ايلينا جاراجوري أتريستين egaragorri@icrc.org

ماذا يحدث؟

وجهة نظر المجلس الدولي للوكاالت الخيرية:

• تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر والسويد على وضع خط أولي لمعرفة
حالتنا فيما يتعلق بالتخصيص.

• كان التخصيص أحد أهم القضايا التي حددها فريق العمل المعني بتمويل
األنشطة اإلنسانية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،بما في ذلك
في تقريره الصادر في نيسان  /أبريل  2016حول شروط الجهات المانحة
وآثارها على االستجابة اإلنسانية.

• وتتولى السويد قيادة مجموعة من الجهات المانحة في إطار مبادرة
الممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية (.)GHD

كيفية المشاركة؟
• وتدعى المنظمات غير الحكومية إلى االستجابة للمسح األساسي .يرجى
االتصال بأيلينا غاراغوري أترستين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر
egaragorri@icrc.org

• وينبغي ربط المناقشة المقبلة بشأن كيفية اإلبالغ عن التمويل المخصص
وغير المخصص تخصيصا ً ملزما ً بالعمل على إعداد تقارير مبسطة
ومنسقة.
• وقد تضمنت افتتاحية وثيقة "الصفقة الكبرى" بشأن التخصيص النص
التالي:
"تُعدّ توصية األمين العام بمضاعفة الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ
إلى  1مليار دوالر أمريكي وزيادة حصة التمويل المتأتي من النداءات
للصناديق القطرية المشتركة في األمم المتحدة إلى  15في المائة ،بما في ذلك
من خالل المصادر الجديدة واإلضافية ،من األهمية بمكان ي زيادة مبلغ
التمويل غير المخصص والمخصص تخصيصا ً غير ملزم.
كما ينبغي استكشاف إمكانية فتح الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ لتوفير التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني ".
ويدرك المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية أن أمانة الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ تنظر حاليا ً في وصول المنظمات غير الحكومية إلى
الصندوق ،وقد دعوناهم إلى إطالع فريق عمل التمويل اإلنساني حالما ينتهون
من تدوين أفكارهم على الورق.
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 .9متطلبات اإلبالغ المنسقة والبسيطة
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :تلتزم المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:
 . 1تبسيط وتنسيق متطلبات اإلبالغ بحلول نهاية عام  2018بتخفيض حجمها واتخاذ قرار مشترك بشأن المصطلحات الشائعة وتحديد المتطلبات
األساسية وتطوير هيكل إبالغ مشترك.
 . 2االستثمار في التكنولوجيا ونظم اإلبالغ لتمكين وصول أفضل إلى المعلومات.
 . 3تحسين نوعية التقارير المقدمة لجمع النتائج بشكل أفضل وتمكين التعلم وزيادة كفاءة اإلبالغ.
المنظمون المشاركون :المجلس الدولي للوكاالت الخيرية وألمانيا
جهات اتصال مفيدة :ألمانيا ،توماس ويثونير  pol-5-io@genf.auswaertiges-amt.deالمجلس الدولي للوكاالت
الخيرية ،بيتوتي ميليسا Melissa.Pitotti@icvanetwork.org
ورقيات أقل ومعونة أكبر ،جيريمي ريمبيل Jeremy.Rempel@icvanetwork.org

ماذا يحدث؟
كيفية المشاركة؟
• بدعم من ألمانيا ،قام المعهد العالمي للسياسات العامة بتحليل مجموعة متنوعة
من متطلبات اإلبالغ ،واقترح اتباع نهج " "3 + 10قصد تنسيق التقارير
السردية ،والذي حدد  10أسئلة 'أساسية' و 3أسئلة 'ترتبط بالسياق'.
• وقد عُقدت ورشة عمل في جنيف يوم  18نوفمبر  2016حيث اجتمعت
ألمانيا والمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية مجدداً مع األطراف الموقعة على
"الصفقة الكبرى" لمناقشة مقترح البحث الذي قدمه المعهد العالمي للسياسات
العامة ووضع خطة للمستقبل.
• وقد تواصلت ألمانيا والمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية مع األطراف
الموقعة على "الصفقة الكبرى" ومجموعة مبادرة الممارسات السليمة في
تقديم المنح اإلنسانية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت اللتماس
ردود األفعال حول اقتراح المعهد العالمي للسياسات العامة وتعيين
متطوعين الختبار نهج  3 + 10في بعض السياقات القطرية .تتبرع
الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
باالنضمام إلى االختبار.
• سيتم إطالق االختبار في اجتماع للمتطوعين الذي سيعقد في
برلين في  24مارس .2017

• بإمكان منظمات غير الحكومية التي ترغب في المشاركة في دعم مبادرة
"ورقيات أقل ومعونة أكبر" في التركيز على اإلبالغ والتنسيق بين األمم
المتحدة وتقييمات قدرات الشركاء ،االنضمام إلى فرقة عمل شروط المانحين
التابع للمجلس الدولي للوكاالت الخيرية عن طريق التواصل مع جيريمي
ريمبيل Jeremy.Rempel@icvanetwork.org
• على المنظمات غير الحكومية الراغبة في المشاركة في االختبارات على
المستوى القطري لنهج اإلبالغ االتصال على وجه السرعة بجيريمي رمبل
 Jeremy.Rempel@icvanetwork.orgللحصول على مزيد من
المعلومات.

وجهة نظر المجلس الدولي للوكاالت الخيرية :
• يُعتبر مسار العمل هذا مساراً متينا ً للغاية ،ويوفر فرصة إحداث فرق حقيقي في
التجربة اليومية لموظفي هذه المنظمات غير الحكومية في الميدان وفي المقرات.
• يبذل المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية جهداً لربط المناقشات بشأن مسار
العمل هذا بتلك الخاصة بمبادرة شفافية المساعدات الدولية (الشفافية) وخفض
تكاليف اإلدارة (تنسيق األمم المتحدة إلقامة شراكات مع المنظمات غير
الحكومية).
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 .10تعزيز االلتزام بين الجهات اإلنسانية والجهات اإلنمائية
االلتزامات الفعلية التي اتفق عليها "خبراء الصفقة الكبرى" :تلتزم المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بما يلي:
 . 1استخدام الموارد والقدرات المتاحة بشكل أفضل لتقليص االحتياجات اإلنسانية على المدى الطويل بغية المساهمة في نتائج "أهداف التنمية
المستدامة" .زيادة الوقاية إلى حد كبير والتخفيف واالستعداد التخاذ إجراءات مبكرة لتوقع وتأمين الموارد ألغراض اإلنعاش .وهذا سوف يحتاج
إلى
أن يكون ليس فقط محور تركيز منظمات اإلغاثة والجهات المانحة فحسب ولكن أيضا ً الحكومات الوطنية على جميع المستويات والمجتمع المدني
والقطاع الخاص.
 . 2االستثمار في إيجاد حلول دائمة لالجئين والنازحين داخليا ً والدعم المستدام للمهاجرين ،والعائدين والمجتمعات المضيفة/المستقبلة ،فضالً
عن حاالت الضعف المتكررة األخرى.
 . 3زيادة برامج الحماية االجتماعية ،وتعزيز النظم الوطنية والمحلية وآليات التصدي من أجل بناء القدرة على التحمل في السياقات الهشة.
 . 4أداء تحليل مشترك للمخاطر متعددة األخطار ومواطن الضعف ،والتخطيط متعدد السنوات حيثما كان ذلك ممكنا ً ومناسباً ،مع التنسيق الوطني
واإلقليمي والمحلي من أجل تحقيق رؤية مشتركة للنتائج .سيتم وضع مثل هذه الرؤية المشتركة للنتائج على أساس تحليل المخاطر المشتركة بين
المجتمعات اإلنسانية ،ومجتمعات التنمية واالستقرار وبناء السالم.
 . 5تعبئة شراكات جديدة تمكن من جلب قدرات وموارد إضافية إلى ال دول المتأثرة باألزمات من خالل "المصارف اإلنمائية متعددة األطراف" ضمن
واليتها وتعزيز الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص.

المنظمون المشاركون :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والدانمارك
جهة اتصال مفيدة :تيجا كونتينين شارب (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) taija.kontinen@undp.org
جيتي ميكلسين (الدانمارك) Jetmik@um.dk
سارة سيكينس (فريق العمل اإلنساني-اإلنمائي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت) sara.sekkenes@undp.org

مالحظة:
يختلف مسار العمل  10ضكم "الصفقة الكبرى" في طبيعته عن غيره نظراً إلى
أنه:

• يتم تسجيل األداء والنتائج الخاصة به إلى حد ما من خالل تيارات سير
العمل األخرى ذات الصلة (بما في ذلك التخطيط والتمويل متعدد السنوات،
وتقييم وتوطين االحتياجات المشتركة)،
• ميزة ربط مكونات السياسة الخاصة به بالعمليات األخرى .يلتقط مسار
العمل النقاط المرحلية الرئيسية للعمليات ،مثل بدء تنفيذ طريقة جديدة
للعمل وتنفيذ إطار استجابة الالجئين الشامل التي تنتج عن مؤتمر القمة
في  19أيلول/سبتمبر المعني بتحركات كبيرة لالجئين والمهاجرين،
وكال األمرين عبارة عن أمثلة عمليات ترتبط بأهداف ونتائج "الصفقة
الكبرى
• " ولكن ال تحكمها "الصفقة الكبرى".
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ماذا يحدث؟
• بادر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والدانمرك في شباط  /فبراير 2017
بإطالق منصة لتبادل المعارف تدمج بين الممارسة المثلى والمعلومات عبر
مسارات العمل .كما ينظمون اجتماعا سيعقد في كوبنهاغن يومي  12و 13
آذار  /مارس  2017للنظر في عمليات ملموسة تدعم المشاركة المعززة
والتسلسل في أربعة بلدان.
• تشمل مجموعات العمل التي تقدم بعض نتائج مسار عمل "الصفقة
الكبرى" رقم  ،10فريق العمل المعني بتمويل األعمال األنسانية التابع
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )HFTTو فريق العمل التابع
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعني بالصلة القائمة بين التنمية
والمساعدة اإلنسانية.
• في عام  ،2017سوف يعمل فريق العمل المعني بتمويل األعمال
األنسانية في سبيل التقدم بهذا القسم من خالل

 . 1رسم خرائط للتدفقات المالية وآليات الصندوق المشترك
التي تدعم الصلة القائمة بين التنمية والمساعدة اإلنسانية
حسب البلد؛ و
 . 2وضع مذکرة مفاهيمية للنظر في تجزؤ التمويل عبر
مختلف مصادر التمويل علی المستوى القطري ،والعمل
مع الشرکاء ،مثل الصندوق االستئماني المتعدد الشرکاء
التابع لألمم المتحدة ،لوضع إطار مشترك لتقديرات
التمويل علی المستوى القطري في سياق معين.

كيفية المشاركة؟
• يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في هذا العمل من خالل
االنضمام إلى مسار عمل الصلة القائمة بين التنمية والمساعدة
اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت و االنخراط في
أعمال فريق العمل المعني بالتمويل اإلنساني التابع للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت .تُعدّ مساهمات المنظمات غير الحكومية في
مسارات العمل األخرى ذات الصلة الخاصة بالصفقة الكبرى مهمة
أيضاً ،حيث يُشكل ذلك النتائج العامة لمسار العمل رقم .10
• بمجرد إطالق منصة تبادل المعرفة ستكون هي أيضا ً مصدراً مفتوحا ً
للمعلومات التي يمكن للزمالء االستفادة منها.

وجهة نظر المجلس الدولي للوكاالت الخيرية:
• الحظ المجلس الدولي للوكاالت الخيرية والمنظمات غير الحكومية المشاركة
في المعتكف المشترك الذي عُقد في سبتمبر  2016أن الحوار حول التحليل
والتخطيط المترابطين يركزان حاليا ً في الغالب على اإلجراءات الداخلية
لألمم المتحدة.
• ويبدو أن هناك رغبة قوية في حماية المبادئ اإلنسانية ووضع أدوات
ملموسة لتعزيز المشاركة بين المنظمات اإلنسانية واإلنمائية والمنظمات
متعددة الواليات.

• يُعدّ عمل فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعنية
بالصلة القائمة بين التنمية والمساعدة اإلنسانية ،قيد التنفيذ بالفعل .قامت
المجموعة بعقد أول معتكف مشترك مع الفريق العامل باألمم المتحدة
المعني باالنتقاالت في تشرين األول  /أكتوبر  ،2016واتفق على خطة
عمل للنهوض بطريقة العمل الجديدة بين الجهات الفاعلة في ميدان الشؤون
اإلنسانية والتنمية والسالم.وکنتيجة رئيسية للورشة ،وضع المشارکون
خارطة طريق للمجموعتين لتقديم دعم أفضل للعمليات الميدانية إلجراء
تحليل مشترك وتخطيط استراتيجي وبرمجة مشترکة (قدر اإلمكان) مقابل
النتائج المشترکة المتفق عليها علی المدى القصير والمتوسط والطويل ،
استناداً إلى نقاط قوة نسبية محددة.

• ق يتم عقد اجتماعات مشتركة أخرى في المستقبل القريب ،وتشمل
المواضيع المقترحة لجدول أعمال التمويل والتنسيق والقيادة .ويتصل
هذا أيضا ً بسياق التزام مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني
والمشارکة في الصفقة الکبرى .وبما أنه ما يزال يجري تأكيد
مواعيد ،ستشمل الدعوات كامل أعضاء للفريق العامل باألمم
المتحدة المعني باالنتقاالت < >ex/واللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت بما في ذلك المنظمات غير الحكومية واالتحاد الدولي
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والصليب
األحمر الدولي.
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متابعة الصفقة الكبرى
• يُرشد "الصفقة الكبرى" اآلن "فريق تيسير" يتألف من مزيج تمثيلي من األطراف
الموقعة على الصفقة الكبرى :مكتب المفوضية األوروبية لإلغاثة والحماية
المدنية ،واالتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر ،ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،والمركز السويسري للخبرات في مجال حقوق اإلنسان ،وسويسرا،
وهيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العالمي .تجتمع مجموعة التيسير
بانتظام لمعالجة قضايا مثل جمع وتحليل التقارير الذاتية لألطراف الموقعة،
والتكليف بإعداد تقرير سنوي مستقل عن الصفقة الكبرى ،والتخطيط لالجتماع
السنوي لألطراف الموقعة على الصفقة الكبرى.
• يدعم فريق التيسير موظف في األمانة العامة وتستضيفه أمانة اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت في جنيف .وسيتم قريبا ً تحديث الصفحة اإللكترونية
لتوفر المزيد من المعلومات عن الصفقة الكبرى .بما أنه تتم استضافتها معاً،
من المفترض أن تدعم هذه األمانات روابط أفضل بين المبادرات الجارية
وجهود الصفقة الكبرى ،بهدف الحد من تكرار
األنشطة والوظائف.

• وقد تم تأييد "الصفقة الكبرى" من قبل "شخصية مرموقة" ،السيدة
كريستالينا جورجيفا من المفوضية األوروبية ،والتي شغلت ذلك المنصب
حتى نهاية عام  .2016اآلن وبعد أن انتقلت إلى وظيفة جديدة في البنك
الدولي ،تبحث مجموعة التيسير حاليا ً عن شخصية مرموقة جديدة.
• يُرحب بالمنظمات غير الحكومية التي ترغب في التوقيع على الصفقة الكبرى
ويممكنها أن تقوم ب ذلك عن طريق االتصال باألمانة العامة للصفقة الكبرى .ال
تُعدّ الصفقة الكبرى اتفاقا ً ملزماً،
ولكن األطراف الموقعة عليها تأخذ التزامات الصفقة الكبرى على محمل الجد
وستقدم تقريراً سنويا ً عن كيفية تحقيقها لاللتزامات .منذ أن تم التفاوض بشأن
الصفقة الكبرى ،وقع عليها "الخ

براء" التاليون:

الجهات المانحة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بلغاريا
جمهورية التشيك
إيطاليا
لوكسمبورج
إستونيا
إسبانيا
سلوفينيا
فنلندا
إيرلندا
بولندا

الوكاالت
•
•
•
•
•

المجلس النرويجي
لالجئين
هيئة المعونة
المسيحية
منظمة العمل
الدولية
الهيئة الكاثوليكية
للتنمية في الخارج
هيئة كاريتاس
اإلسبانية لإلغاثة

• وبذلك يصل العدد اإلجمالي للموقِّعين على الصفقة الكبرى وقت كتابة
هذا التقرير إلى  22( 50جهة مانحة و  28منظمة إنسانية).
• وقد ُ
طلب من الموقعين على الصفقة الكبرى تقديم مسودة "تقرير ذاتي" عن تقدمهم
في تنفيذ التزامات الصفقة الكبرى بحلول  6شباط  /فبراير  .2017ومن المقرر
تقديم التقارير الذاتيى في  27مارس  /آذار  2017وسيتم نشرها
على موقع الصفقة الكبرى اإللكتروني.
• يجري حاليا ً إعداد تقرير سنوي مستقل عن تنفيذ الصفقة الكبرى من قبل فريق
من الخبراء المستقلين يرأسه المعهد العالمي للسياسة العامة في برلين.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هيئة األمم المتحدة للمرأة
صندوق األمم المتحدة للسكان
منظمة "كير " الدولية
هيئة تركيا إلغاثة سوريا
لجنة اإلنقاذ الدولية
هيئة اإلغاثة الدولية
فيلق الرحمة الدولي
المنظمة الدولية للرؤية
العالمية
منظمة المجتمعات العالمية
هيئة الخدمات الكاثوليكية
لإلغاثة

حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني "

لقد قام فريق التيسير بتعميم"مفكرة
في الصفقة الكبرى،
الذي أعده فريق "أصدقاء الشؤون الجنسانية غير الرسميين" للصفقة الكبرى
بتنسيق
من هيئة األمم المتحدة للمرأة.

• وسيعقد االجتماع المقبل لألطراف الموقعة على الصفقة الكبرى في  20حزيران
 /يونيه  2017في جنيف ،مباشرة قبل الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية
للمجلس االقتصادي واالجتماعی.

•
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جهود المجلس الدولي للوكاالت الخيرية في التمويل اإلنساني
في الصفقة الكبرى:
• عمل المجلس الدولي للوكاالت الخيرية بصفته واحدةً من ثالث اتحادات غير
حكومية تتفاوض بشأن نص الصفقة الكبرى .وقد قام المجلس الدولي للوكاالت
الخيرية ،قبل كل جلسة مفاوضات صفقة كبرى ،بصياغة وتوزيع ورقة موقف
إلى أعضائه لتقديم مالحظاتهم .وبعد كل مفاوضة ،قام المجلس الدولي للوكاالت
الخيرية بمشاركة تقرير وتحليل مع األعضاء .هذه الوثائق متاحة ألعضاء
المجلس الدولي للوكاالت الخيرية على رابط
http://www.icvanetwork.org/humanitarian-financing

• وقد اشترك المجلس الدولي للوكاالت الخيرية مع ألمانيا في عقد اجتماع
عمل بشأن مسار عمل الصفقة الكبرى المتعلق بعملية تقديم التقارير
المنسقة والمبسطة.قام المجلس الدولي للوكاالت الخيرية مع ألمانيا
باستضافة ورشتين لخبراء الصفقة الكبرى للنظر في لغة االلتزام والوسائل
المحتملة للمضي في تحقيق هذه االلتزامات.
وقام المجلس الدولي للوكاالت الخيرية مع ألمانيا باستضافة اجتماع سبتمبر
 2016لألطراف الموقعة على الصفقة الكبرى الذي عُقد في مدينة بون ،والذي
نقل الصفقة الكبرى من المفاوضات إلى التنفيذ على أساس إجماع مشترك
صاغته ألمانيا مع المجلس الدولي للوكاالت الخيرية.

من خالل اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت:
• يعمل المجلس الدولي للوكاالت الخيرية بوصفه أحد االتحادات الثالث للمنظمات
غير الحكومية المشاركة في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCالتي
تجمع بين وكاالت األمم المتحدة ،وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر،
والمنظمات غير الحكومية ،والبنك الدولي وآخرين للتصدي للتحديات المشتركة
المتعلقة بالعمل اإلنساني.

• يتشارك المجلس الدولي للوكاالت الخيرية مع مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية  /الصندوق المركزي لإلمم المتحدة في رئاسة هيئة فرعية تابعة
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت تسمى فريق العمل المعني بتمويل
األعمال األنسانية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (.)HFTT
ولفريق العمل المعني بتمويل األعمال األنسانية أربعة أهداف:

.1
 . 2تقليل شروط الجهات المانحة المرهقة،
 . 3سد الفجوة بين التنمية والمساعدة اإلنسانية،
 . 4زيادة شفافية تدفقات المعونة.
تمويل كاف ويسهل الوصول إليه،

كل هذه ذات صلة بالصفقة الكبرى ،ونتيجة لذلك فإن فريق فريق العمل المعني
بتمويل األعمال األنسانية لديه دور رسمي ،بالتعاون غالبا ً مع متبرعي المنح
اإلنسانية السليمة ،في تنفيذ أجزاء معينة من الصفقة الكبرى.

يجب على النظام اإلنساني أن يبتعد عن نهج نظام واحد يناسب الجميع
المركزي والقيادي والمسيطر واالنتقال إلى نظام حيوي يوجد فيه جهات فاعلة
اختلفةحيث تحصل الجهات المستجيبة على الجبهة على موارد كافية وفي
وقتها المناسب.

• ويمكن ألعضاء المجلس الدولي للوكاالت الخيرية المساهمة في هذه الجهود
من خالل االنضمام إلى فريق العمل المعني بتمويل األعمال األنسانية
للمنظمات غير الحكومية فقط التابعة للمجلس الدولي للوكاالت
الخيرية.للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراسلة
Melissa.Pitotti@i cvanetwork.org

ورقيات أقل ومعونة أكبر:
• يتم النظر في بعض االعتبارات ذات الطبيعة الفنية أكثر خلف المناقشات المتعلقة
بتقديم التقارير ،وتنسيق األمم المتحدة ،وتقييم قدرات الشركاء ،وعملية
المراجعة ،ومبادرة شفافية المساعدات الدولية ،من فريق عمل شروط المانحين
بالمنظمات غير الحكومية فقط التابعة للمجلس الدولي للوكاالت الخيرية.
• وقد ترأس فريق العمل هذا مبادرة ورقيات أقل ومعونة أكبر
<>bx/الخاصة مجلس الدولي للوكاالت الخيرية والتي وصلت إلى
الموظفين الميدانيين وفي مقرات المنظمات غير الحكومية إلبراز آثار تقديم
التقارير وعملية المراجعة وتقييم قدرات الشركاء .وكان التحليل الناتج و
"إطار التغيير" المقترح بمثابة مدخل رئيسي في مفاوضات الصفقة الكبرى
حول تقديم التقارير ،وتنسيق األمم المتحدة ،وتقييم قدرات الشركاء .للمزيد
من المعلومات ،يرجى مراسلة جيريمي ريمبيل منسق مشروع "ورقيات أقل
ومعونة أكبر" Jeremy.Rempel@icvanetwork.org
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الملحق :1األعضاء  -االجتماع رفيع المستوى المعني بالتمويل اإلنساني
الرئيسان المشاركان:

• السيد والت ماكني ،نائب رئيس مجلس إدارة كندا ،ماستركارد

• السيدة كريستالينا جورجيفا ،نائبة رئيس شؤون الميزانية والموارد البشرية في
بلغاريا ،المفوضية األوروبية

• السيد تريفور مانويل ،كبير مستشاري جنوب أفريقيا ،مجموعة روث
تشايلد

• صاحب السمو الملكي سلطان نسرين شاه ،حاكم ماليزيا في بيراك ،ماليزيا

• السيدة لينا موهلو ،محافظة بوتسوانا ،بنك بوتسوانا

أعضاء االجتماع حسب الترتيب األبجدي:

• السيد دانانجايان سريسكانداراجا ،أمين عام سري النكا،
التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

• السيدة هديل إبراهيم ،المديرة التنفيذية في المملكة المتحدة ،مؤسسة مو
إبراهيم

• السيدة مارغوت فالستروم ،وزيرة الخارجية السويدية

• السيد بدر جعفر ،المدير اإلداري في اإلمارات العربية المتحدة ،مجموعة
الهالل

الملحق  :2التوصيات الواردة في تقرير االجتماع رفيع المستوى
تقليص االحتياجات :مسؤولية مشتركة يوصي االجتماع بما يلي:

.1

إعادة توجيه المساعدة اإلنمائية الرسمية نحو
الحد من ومنع األوضاع الهشة.

.2

تكوين حيز مالي وتوليد القدرات المحلية والوطنية لمنع األزمات
واالستجابة لها.

.3

تشجيع التمويل اإلنمائي في األزمات التي يطول أمدها ،واالنتقال ،حيثما
أمكن ،إلى البرمجة المالية اإلنسانية واإلنمائية المشتركة.

.4

تغيير معايير األهلية للحصول على القروض والمنح ذات الفائدة المنخفضة
لمتابعة األشخاص المحتاجين.

.5

زيادة تمويل نافذة االستجابة لألزمات التابع لمؤسسة التنمية الدولية
( )IDAبما ال يقل عن ثالثة أضعاف.

تحسين اإلنجاز :صفقة كبرى معنية بالكفاءة
يوصي الفريق :بأن يُساهم عمل الجهات المانجة في مؤتمر القمة العالمي للعمل
اإلنساني ومنظمات المعونة نحو خارطة طريق جماعية لنشر األموال المتاحة حتى
تصل إلى عدد أكبر من األشخاص المحتاجين.
العناصر الرئيسية للصفقة الكبرى هي:
أنه على منظمات المعونة والجهات المانحة العمل معا ً بشكل أوثق نحو:
• تحقيق المزيد من الشفافية المالية.
• تحقيق المزيد من الدعم وأدوات التمويل ألول لمستجيبين الوطنيين.
• توسيع نطاق استخدام البرمجة القائمة على النقد وزيادة التنسيق في تنفيذها.
على منظمات اإلغاثة االلتزام بما يلي:

تعميق وتوسيع قاعدة الموارد للعمل اإلنساني

• الحد من التكرار والتكاليف اإلدارية.

ويوصي االجتماع بما يلي:

• مراجعات دورية للمهام الوظيفية.

.1
 . 2تكثيف التمويل من المانحين الجدد عن طريق ضمان حصول مساهماتهم

إنشاء آلية فرض ضرائب تضامن دولية لدعم الرعاية الصحية للنازحين.

على التقدير المناسب
في نظم التتبع الرئيسية للتمويل اإلنساني.

.3

إشراك القطاع الخاص في تخصيص موارد لالستجابة العينية ،مع إنشاء الميثاق
العالمي لألمم المتحدة فرصا ً لالستفادة من األصول والمهارات والقدرات.

.4

تطوير وتعزيز المزيد من أدوات التمويل الخاص بمواجهة المخاطر
للبلدان المعرضة للكوارث.

.5
.6

إطالق العنان لإلمكانات الكاملة للتمويل االجتماعي اإلسالمي.
تطوير منصات إعالمية دولية لتبرعات فردية أكثر انتظاما ً وثباتاً.

• المزيد من تقييمات االحتياجات المشتركة والحيادية.
• ثورة في المشاركة :االستماع أكثر إلى وإدراج المستفيدين في القرارات التي
تؤثر عليهم.
على الجهات المانحة االلتزام بما يلي:
• المزيد من التمويل اإلنساني متعدد السنوات.
• تخصيص أقل لمنظمات اإلغاثة اإلنسانية.
• تنسيق وتبسيط متطلبات اإلبالغ.
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شكر وتقدير
كانت ورقة الملخص هذه ممكنة بفضل مساهمات أعضائنا والجهات المانحة التالية:
مؤسسة المساعدات اإلنسانية األلمانية مؤسسة
"ايكيا"

وزارة خارجية الدانمرك وزارة الشؤون الخارجية
النرويجية
الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ( )SIDAالوكالة السويسرية للتنمية
والتعاون ()SDC
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب السكان والالجئين والهجرة ()PRM
اآلراء ال ُمعلنة في هذه الوثيقة ال تعكس بالضرورة وجهات نظر المانحين.

مكتب جنيف
 28- 26جادة جوسيبي موتا  - 1202جينيفا  -سويسرا هاتف)0(22 950 9600 :
+41
البريد اإللكتروني:
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
@ ICVAnetwork

المراكز اإلقليمية
أفريقيا
أديس أبابا ،إثيوبيا ،نيروبي،
كينيا

الشرق األوسط وشمال
أفريقيا
عمان ،األردن

آسيا
بانكوك ،تايلند

