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Büyük Pazarlık nedir?
Neden oluşturulmuştur?
Başarmak istediği nedir?
Büyük Pazarlık’ın çalışma alanları nelerdir ve nasıl katılabilirim?
ICVA, ilkeli ve etkili insani eylem için adanmış insani STK’lar küresel ağı, bu Büyük Pazarlık özet
raporunu STK’ların (ve tüm insani aktörlerin) Büyük Pazarlık’ı daha iyi anlamaları ve sürece dahil
olmaları için hazırlamıştır. Bu özet rapor, ICVA’nın insani finans öğrenme müfredatının bir parçasıdır.
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Büyük Pazarlık Açıklandı: ICVA Özet Raporu

BÜYÜK PAZARLIK’IN
KÖKENLERİ
İnsani finansman açığı yükselmeye devam ediyor. 2015
yılında, OCHA toplam fon gereksiniminin 19,8 milyar $
olduğunu açıkladığında, sadece 10,9 milyar $ bağışçılar
tarafından sağlanabilmiş, %45’lik bir açık oluşmuştu.
Önceki BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon bu açığı tasdik
etmiş, zamanın Mülteciler Yüksek Komiseri (şu an Genel
Sekreter) António Guterres ve yine zamanın Acil Yardım
Koordinatörü Valeri Amos ile görüşmelerde bulunmuş,
Ocak 2015’te “Üst Düzey bir Panel” oluşturacaklarını ilan
etmişti. Panelin amacı, “fon açığına yanıt vermek için yeni
yöntemleri ve fırsatları gözden geçirmek”ti.

BÜYÜK PAZARLIK’IN
MÜZAKERE EDİLMESİ
Büyük Pazarlık’ın asıl vizyonu, özellikle “güven açığı”nın
ele alınmasına yardımcı olmak için en büyük 5 bağışçı
ile en büyük 6 BM kurumu arasında bir anlaşma için
müzakere etmekti.
Bu anlaşma teklif edildikten sonra, ICVA, Kristalina
Georgieva’ya bir mektup göndererek, sahada yardım
esnasında ön cephede olan STK’ların müzakerelere de
dâhil edilmesi gerektiği konusunda kendisine baskıda
bulundu. Şubat ayında Georgieva, IFRC [Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu], ICRC
[Uluslararası Kızılhaç Komitesi] ve geniş bir bağışçı ve

Üst Düzey Panel üyeleri 2015 yılının Mayıs ayında
açıklandı ve farklı arka planlardan gelen bu etkili kişiler
memnuniyetle karşılandı. Eş başkanlar arasında o zaman
Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynakları Başkan
Yardımcısı olan Kristalina Georgieva ve Malezya’daki
Perak Hükümdarı Sultan Nazrin Şah yer aldı. Tüm liste
için Panel Üyeleri Ek I’e bakınız.
2016 yılının Ocak ayında Panel, “Asla başarısız
olunmaması gerekecek kadar önemli-insani finans
açığını ele almak” adlı raporunu yayımladı. Üç bölüm
altında kategorize edilen rapor şu an meşhur olan “Büyük
Pazarlık” kavramını tanıtmıştı: (Tüm öneriler için Ek II’ye
bakınız.)
1.İhtiyaçları azaltın: Ortak bir sorumluluk
2.İnsani eylem için kaynak tabanını derinleştirin ve
genişletin
3.Dağıtımı iyileştirin: Verimlilik konusunda Büyük bir
Pazarlık
Büyük Pazarlık’ın arkasındaki temel mantık şudur:
Hem bağışçılar hem de kuruluşlar değişirse (örneğin,
bağışçılar fonları belli bir amaca tahsis etmeyi azaltır,
kuruluşlar da fonların nasıl harcandığı konusunda daha
şeffaf olursa) yardım dağıtımı daha verimli hale gelecek,
insani ve mali kaynaklar mağdur kişilerin yararı için
doğrudan kullanılabilecektir. Verimlilik kazançlarının 1
milyar dolar tasarruf sağlayacağı umuluyordu. Raporun
ilk iki bölümünde belirtildiği gibi, Büyük Pazarlık’ın daha
büyük fon açıklarını gidermek için yapılacak eylemin
yerine geçmesi için planlanmadığını belirtmek önemlidir.
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kuruluş yelpazesine ek olarak üç STK konsorsiyumunun
(ICVA, InterAction ve İnsani Yardım Yönlendirme Komitesi
[SCHR]) müzakerelere dâhil edileceğini ilan etti.

“Sherpas” [Müzakereciler]
Büyük Pazarlık’ın “Sherpas”ları — veya müzakereciler
i—, Büyük Pazarlık müzakerelerine dâhil olan kurumların
temsilcileriydi. Şubat 2016 ile Mayıs 2016 arasında dört
kere toplanan müzakereciler (toplantı raporlarını burada
bulabilirsiniz [sayfanın en altında]), 10 çalışma başlığı
altında kategorize edilen muhtelif taahhütler geliştirdi.

Bağışçılar
1.Avustralya

9.Norveç

2.Belçika

10.İsveç

3.Kanada

11.İsviçre

4.Danimarka

12.Türkiye

5.Avrupa Birliği, Sivil
Koruma ve İnsani
Yardım Operasyonları
Genel Müdürlüğü
(ECHO)

13.BAE
14.İngiltere
15.ABD

Kuruluşlar
16.BM Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO)
17.Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC)
18.İlkeli ve Etkili İnsani
Eylem için Adanmış
İnsani STK’lar Küresel
Ağı (ICVA)

23.İnsani Yardım
Yönlendirme Komitesi
(SCHR)
24.BM Kalkınma
Programı (UNDP)
25.BM Mülteciler
Yüksek Komiserliği
(BMMYK/UNHCR)
26.BM Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF)

6.Almanya

19.Uluslararası Kızılhaç
ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC)

7.Japonya

20.InterAction

27.BM Filistinli
Mültecilere Yardım
Kuruluşu (UNRWA)

8.Hollanda

21.Uluslararası Göç
Örgütü (IOM)

28.Dünya Gıda
Programı (WFP)

22.BM İnsani Yardım

29.Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)
30.Dünya Bankası

Büyük Pazarlık resmi olarak 2016 yılının Mayıs ayında
gerçekleşen Dünya İnsani Zirvesi’nde başlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncelikle üye devletlerine
danışmak zorunda kalırken, tüm müzakereciler de
başlangıçta (Sherpas) Pazarlık’ı imzalamadı: (Türkiye ve
BAE). Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Lüksemburg,
Polonya, BM Nüfus Hareketleri Fonu (UNFPA) ve BM
Kadın Birimi (UN Women)’nin de aralarında bulunduğu,
müzakerelerde yer almayan diğer aktörler ise, Büyük
Pazarlık’ı Dünya İnsani Zirvesi’nde başlatılmadan önce
imzalamıştı.

Büyük Pazarlık Müzakere Sürecindeki
Eş Toplantı Organizatörleri

Bağışçılar

Kurumlar

1.Şeffaflık

Hollanda

Dünya Bankası

2.Sahadaki yanıtlayıcılar

İsviçre

IFRC WFP

3.Nakit bazlı programlama

İngiltere

BMMYK

4.İdari masrafları azaltma

Japonya

OCHA

5.Daha fazla ortak ve tarafsız ihtiyaç analizi

ECHO

UNICEF

6.Katılım Devrimi

ABD

FAO

7.Daha fazla çok yıllı insani fonlama

İsveç

ICRC

8.Daha az tahsis etme

Almanya

ICVA

9.Uyumlu hale getirilmiş/basitleştirilmiş raporlama
gereksinimleri

Danimarka

UNDP

10.İnsani yardım ve kalkınma aktörleri arasındaki
ilişkilerin güçlendirilmesi
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BÜYÜK PAZARLIK’IN
UYGULANMASI
Büyük Pazarlık Paylaşılan Taahhütler Belgesi 10
çalışma akışı bünyesinde kategorize edilmiş 51 taahhüdü
içerir. Bu kılavuz her çalışma akışının bir özetini, ilgili
taahhütleri ve faydalı irtibatları sunar. “Turuncu ile
vurgulanan” taahhütler ICVA ve STK’lar tarafından
yakınen takip edilenleri gösterir.

Büyük Pazarlık Uygulama Sürecindeki
Eş Toplantı Organizatörleri

Bağışçılar

Kurumlar

1.Şeffaflık

Hollanda

Dünya Bankası

2.Sahadaki yanıtlayıcılar

İsviçre

IFRC

3.Nakit bazlı programlama

İngiltere

WFP

4.İdari masrafları azaltma

Japonya

BMMYK

5.Daha fazla ortak ve tarafsız ihtiyaç analizi

ECH

OCHA

6.Katılım Devrimi

ABD

SCHR

7.Daha fazla çok yıllı insani fonlama

Kanada

UNICEF

8.Daha az tahsis etme

İsveç

ICRC

9.Uyumlu hale getirilmiş/basitleştirilmiş raporlama
gereksinimleri

Almanya

ICVA

Danimarka

UNDP

10.İnsani yardım ve kalkınma aktörleri arasındaki
ilişkilerin güçlendirilmesi

1.ŞEFFAFLIK
Büyük Pazarlık Müzakerecileri’nin kabul ettiği güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt ederler:
1.İstanbul’da gerçekleşen Dünya İnsani Zirvesi’ni takip eden iki yıl içerisinde insani yardım finansmanı konusunda
zamanında, şeffaf, uyumlu, açık ve yüksek kaliteli veriler yayınlayın. Uluslararası Yardım Şeffaflığı Girişimi (IATI)’nin ortak
bir standart için bir temel sağlayacağını düşünüyoruz.
2.Faaliyetlerin, kurumların, ortamların ve koşulların (örneğin, koruma, çatışma bölgeleri) farklılıklarını açıklayan uygun
veri analizlerini kullanın.
3.Dijital platformu geliştirin ve aşağıdakilerin sağlanmasına yardımcı olmak için açık veri standardı topluluğuyla
etkileşimde olun;
•geri dönüş ve analiz için bağışçı ve yanıtlayıcıların açık veri ile hesap verebilirliği;
•karar alma sürecinde gelişmeler, mümkün olan en iyi bilgi baz alınarak;
•bağışçıların, bazı raporlama hedeflerinde ortak veri standardını kabul etmesi sonucu zaman içinde azalan iş yükü; ve
•bağışçıların fonlarını işlem zincirinin sonuna kadar izleyebilmeleri,
•yanıtlayıcılar ve, uygun olduğu durumda krizden etkilenen insanlar.
4.Tüm ortakların veriye erişme ve veri yayınlama kapasitelerini artırın.
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Eş Toplantı Organizatörleri: Dünya Bankası ve Hollanda
Faydalı İrtibat: Charlotte Lattimer, Kalkınma Girişimleri
Charlotte.Lattimer@devinit.org

Neler oluyor?
•Hollanda, hangi kuruluşların Uluslararası Yardım
Şeffaflığı Girişimi’ne (IATI) rapor vereceğini ve kuruluşların
bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını
detaylandıran temel bir çalışma yürütmek için Kalkınma
Girişimleri (DI) ile ortaklık kurdu. Hollanda ve DI, anket
yapmak, mevcut eksiklikleri tanımlamak ve analiz etmek
için tüm Büyük Pazarlık imzacılarına ve diğer ilgili
paydaşlara ulaşacaktır.
Bulguları açıklayacak olan rapor 2017 yılının Mayıs ayı
sonunda, Haziran 2017’de (ECOSOC’tan hemen önce)
gerçekleşecek olan yıllık Büyük Pazarlık toplantısına
hazır olacak şekilde açıklanacaktır. Tanımlanan zorluklar
sonraki aşamalarda yapılacak görüşmeleri besleyecektir.
•IASC’nin İnsani Yardım Finansmanı Görev Ekibi (HFTT),
IATI ve Finansal İzleme Servisi arasındaki bağlantılarla
ilgili rehberlik yapmaktadır.

Nasıl katılabilirsiniz:
•IATI veri standardı hakkında daha fazla bilgi için bkz:
http://iatistandard.org/

için giriş mahiyetindedir; 2 Mart 2017’de gerçekleşecek
ardışık seminer de “Başlarken: İnsani verilerin IATI veri
standardında yayınlanması için bir rehber” konusuna
eğilecektir. Bu web seminerlerinin kayıtlarına ilişkin linkler
umarız önümüzdeki haftalarda paylaşılacaktır.
•ICVA ve DI, 29 Mart’ta, ICVA’nın 2017 yıllık konferansı
dâhilinde, bir atölye düzenlemektedir.

ICVA’nın görüşü:
•Bu taahhüd yardım kuruluşlarını IATI veri standardına
-verilerin mukayese edilmesine imkan veren teknik bir
yayın çerçevesi- uygun bir şekilde raporlama yapmaya
teşvik eder.
•ICVA, özellikle uyumlu ve basitleştirilmiş raporlama
konusu ile ilgili olarak, IATI veri standardının Büyük
Pazarlık’ın diğer taahhütleri ile birlikte dikkate
alınmasını talep etmiş ve Finansal İzleme Servisi’nin bir
raporlama platformu olarak görülmesi noktasında netlik
arayışında olmuştur.
•ICVA, bağışçıların, diğer raporlama yöntemleri yerine
IATI standard bilgilerini kabul etme, ve partnerlerin
standard hakkında bilgi edinme ve standardı benimseme
kapasitelerini destekleme konusundaki taahhütlerinin
önemini vurgulamıştır.

•DI ve IATI, bir dizi web semineri düzenlemektedir: 23
Şubat 2017’de gerçekleşecek olan başlangıç semineri, IATI
veri standardının insani yardım bağlamında kullanılması-

2.ULUSAL VE YEREL YANITLAYICILAR (YERELLEŞTİRME)
Büyük Pazarlık müzakerecileri tarafından kabul edilen güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt
ederler:
1.Afete hazırlık, yanıt ve koordinasyon kapasiteleri dahil olmak üzere, özellikle kırılgan ortamlarda ve toplumların iklim
değişikliğinin etkilerine, tekrar eden salgınlara, afetlere ve silahlı çatışmalara karşı savunmasız olduğu yerlerde, yerel
ve ulusal yanıtlayıcıların kurumsal kapasitelerine çok yıllık yatırımı artırın ve destekleyin.
2.Daha iyi anlayın ve idari yüklerini hafifletmek için kurum ve bağışçıların yerel ve ulusal yanıt vericiler ile ortaklık
yapması önündeki engelleri azaltmak ve bertaraf etmek için çalışın.
3.Mevcut olduğu yerlerde ulusal koordinasyon mekanizmalarını destekleyin ve tamamlayın, insani prensiplerle
uygunluğunu sağlayarak yerel ve ulusal yanıt vericileri uluslararası koordinasyon mekanizmalarına dâhil edin.
4.Krizlerden etkilenen kişiler için daha iyi sonuçlar elde etmek ve işlem masraflarını azaltmak için, 2020’ye gelindiğinde,
total bir hedef olarak insani yardım finansmanının en az %25’ini mümkün olduğunca dolaysız bir şekilde yerel ve milli
cevaplayıcılara sunun.
5.Kurumlar Arası Daimi Komite (Inter-Agency Standing Committee / IASC) ile birlikte yerel ve ulusal yanıtlayıcılara
sunulan doğrudan ve dolaylı finansmanı ölçmek için bir “yerelleştirme” göstergesi geliştirin ve bunu uygulayın.
6.BM liderliğindeki ülke merkezli havuzlanmış fonlar (CBPF), IFRC’nin Afet Yardımı Acil Yardım Fonu (DREF) ve STK
merkezli ve diğer havuzlanmış fonlar gibi yerel ve ulusal yanıtlayıcılara sunulan desteği artıracak ve geliştirecek olan
finansman araçlarını daha çok kullanın.
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Eş toplantı organizatörleri: IFRC ve İsviçre
Faydalı irtibatlar: Anne Street, CAFOD, astreet@cafod.org.
uk; Ajay Madiwale, IFRC, ajay.madiwale@ifrc.org

Neler oluyor?
•Bu çalışma akışında bugüne kadarki çabalar (Şubat
2017) öncelikli olarak #5 taahhüdüne odaklandı:
yerelleştirici bir “gösterge” geliştirme. Bir “IASC plus”
kurum ve bağışçı grubu, aylık olarak bir araya geldi ve
gösterge geliştirme seçeneklerini araştırdı.
•IFRC ve İsviçre, Şubat 2017 sonunda, altı taahhüdün
tamamını ele alan çalışma akışını incelemek üzere Büyük
Pazarlık imzalayıcıları ile bir atölye düzenledi.

Nasıl katılabilirsiniz?
•Yerelleştirme göstergesi tanımlama raporuna
geribildirim sağlama da dâhil olmak üzere ICVA üyeleri
bu çalışma akışına zaten katkıda bulunmaktadır. ICVA’nın
İnsani Finansman Çalışma Grubu ve/veya IASC İnsani
Yardım Finansmanı Görev Ekibi aracılığıyla çalışmaya
dâhil olabilirler.
•OCHA’nın Fonlama Koordinasyon Bölümü ile
birlikte Oxfam İngiltere eş başkanları, ülke merkezli
havuzlanmış fonlar için OCHA-STK platformu.
•Havuzlanmış Fonlar Çalışma Grubu’na katılmak isteyen
STK’lar için 2017 yılı başında açık bir duyuru yapılacaktır.
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ICVA’nın görüşü:
•ICVA bu çalışma akışının Büyük Pazarlık’ın en mühim
unsuru olduğunu düşünmektedir.
•Şubat 2017 itibariyla, bir yerelleştirme göstergesinin
geliştirilmesi daha geniş şekilde tartışılacaktır,
aşağıdaki konularda görüş birliği sağlama amacıyla:
1.Kimin ulusal/yerel aktör olarak görüleceği,
2.Doğrudan fonlama söz konusu olduğunda “mümkün
olduğu kadar doğrudan” ifadesinin nasıl yorumlanacağı
ve
3.Neyin izleneceği (ör: mali akışlar aynı zamanda nakdi
katkılardır ve diğer desteklerdir).
•ICVA fonlamanın niceliği kadar niteliğine, bu konuların
karmaşıklığına ve belirli bir ülkeye özel durumda
uygulanacak yaklaşımı test etmenin önemine vurgu
yapmaktadır.
•ICVA ayrıca, özellikle havuzlanmış fonlar, kapasite
geliştirme fırsatları (özellikle BMMYK-STK
ortaklıklarında) ve daha fazla dâhil edici koordinasyon
yapıları konusunda, STK’Ların erişilebilirliğini artırmak
üzere birçok girişimde çalışmıştır.

3.NAKİT BAZLI PROGRAMLAMA
Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt
ederler:
1.Ayni yardımlar, hizmet sunumu (sağlık ve beslenme gibi) ve makbuzlar dahil olmak üzere diğer araçlarla birlikte
nakdin rutin kullanımını artırırlar. Artış ve sonuçları ölçmek için göstergeler kullanırlar.
2.Her bağlamda en iyi uygulamaların belirlenmesi ve risklerin hafifletilmesi ile birlikte ölçeklendirilebilecek yeni
dağıtım modellerine yatırım yapın. Dönüşümlerini izlemek için göstergeler kullanın.
3.Masraf, fayda, etki, ayni yardımla ilgili olarak nakdin riskleri (korunması dâhil), hizmet dağıtım müdahaleleri, makbuz
ve bu gibi konuların birleşimlerini değerlendirmek için bir delil tabanı oluşturun.
4.Nakit programlamanın risk ve faydalarını daha iyi anlamak için işbirliği yapın, bilgi paylaşın ve standartları ve
yönergeleri geliştirin.
5.Nakit transferleri için koordinasyon, dağıtım, izleme ve değerlendirme mekanizmalarının uygulandığından emin olun.
6.Uygun olduğu durumlarda mevcut düşük seviyelerin ötesinde nakit programlama kullanılmasını artırmayı hedefleyin.
Bazı kuruluşlar ve bağışçılar hedef belirlemeyi isteyebilirler.

Neler oluyor?
•Büyük Pazarlık’ın imzacısı olan çok sayıda STK, nakit
programlama aracılığıyla dağıtılan yardım oranlarını
önemli ölçüde artırma sözü verdi.
•Eş toplantı organizatörleri kısa süre içerisinde
paylaşılacak bir çalışma planını tamamlamak üzereler.
•WFP, BMMYK, UNICEF ve OCHA, kurumlar arası nakit
hazırlığını artırmak ve böyle bir kavramın insani yardım
sektörü genelinde daha geniş çapta ölçeklendirilip
ölçeklendirilemeyeceğini öğrenmek için dört ülkenin
“nakit hazırlığı” girişimini test etti.
•İyi İnsani Bağış (Good Humanitarian Donorship) grubu,
İngiltere ve Norveç’in eş başkanlığını yaptığı bir nakit
çalışma akışı oluşturdu.
•Uluslararası Kalkınma Departmanı (The Department for
International Development / DFID), nakit temelli yardımın
ölçülmesini geliştirmek ve insani yardım sisteminde
nakdin izlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere
Kalkınma Girişimleri tarafından yürütülen bir çalışma
başlattı.
•Yurtdışı Kalkınma Enstitüsü (The Oversees Development
Institute / ODI), Üst Düzey Panel’in nakid konusundaki
oturumunu takiben bir istişare gerçekleştirmiştir ve nakit
kullanımını artırmak için örnek olay incelemeleri (Nepal,
Ukrayna, Irak vb.) yapmaktadır.
•Nakit Öğrenme Programı (The Cash Learning
Partnership / CaLP), ilerlemeye kapsamlı bir şekilde eşlik
etmek üzere, İnsani Yardım Finansmanı Üst Düzey Paneli
(HLP)’nin tavsiyelerini, ECHO’nun 10 ilkesini ve Büyük
Pazarlık taahütlerini toparlayan bir çerçeve geliştirdi.
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CaLP, bu çerçeveyi, Büyük Pazarlık’ın nakitle ilgili
taahhütlerinin uygulanması hakkında daha ayrıntılı
bir analiz sağlamak için “Nakit Dünyası’nın Durumu”
raporunun hazırlığında kullanacaktır.
Eş toplantı organizatörleri: WFP ve DFID
Faydalı irtibatlar: CALP: Caroline Holt
cholt@cashlearning.org WFP: Silvana GIUFFRIDA silvana.
giuffrida@wfp.org
(Özet rapor: WFP’nın nakit e-öğrenme dersi)

Nasıl katılabilirsiniz?
•WFP, daha küçük STK’lar ve sivil toplum yapıları
için faydalı bir temel giriş mahiyetinde olan, nakit
programlanmasının nasıl uygulanacağı hakkındaki online
temel eğitim paketini hazır hale getirdi.
•STK’lar Küresel Nakit Savunma Ağı’na dahil olabilir.
Cenevre’de bulunan STK’lar Nakit Çalışma Grubu‘na
katılabilir.
•CaLP üyeleri “Nakit Dünyası’nın Durumu” raporu için
danışmanlık sürecine ve çerçevenin tamamlanmasına
katılabilir.

ICVA’nın görüşü:
•Raporlama hacmini azaltma, uyumlu hale getirme
ve basitleştirmeyi hedefleyen çalışma akışının eş
organizatörlerinden olan ICVA, nakit katkıları konusunda
ilave olarak ağır raporlama gerektirecek teklifler
konusunda endişelidir.
•Sadece verimlilik riskine dayanan nakit artırma
modelleri yerelleştirme ile ilgili taahhütlere zarar
vermektedir.

4.İDARİ MASRAFLARI
AZALTMA
•Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen
güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar
taahhüt ederler:
1. Maliyetleri düşürün, teknoloji (yeşil dâhil) ve yenilik ile
yardım dağıtmadan dolayı elde edilen verimliliği ölçün.
Yardım kuruluşları atılacak adımları detaylı bir şekilde
2017 yılı sonunda sunacaktır. Teknoloji kullanımının
genişletilebileceği örnekler:
•İhtiyaç analizi/dağıtım sonrası izleme için mobil
teknoloji;
•Mali işlemler için dijital platformlar ve mobil cihazlar;
•Çağrı merkezleri aracılığıyla krizden etkilenen
insanlarla iletişim kurulması, SMS mesajı vb.
•Biyometri; ve
•Sürdürülebilir enerji.
2.Veri koruma önlemleri 2017 yılı sonu itibariyle
alındığında, zamandan kazanma ve diğer operasyonlarda
tekrara düşmeyi önleme adına partnerlik anlaşmalarını
uyumlu hale getirin ve krizden etkilenen kişilerin
bilgilerinin yanı sıra partner değerlendirme bilgilerini de
paylaşın.
Yardım kuruluşları taahhüt eder:
3.2017 yılı sonunda şeffaf ve karşılaştırılabilir maliyet
yapıları sağlayın. Büyük Pazarlık imzacılarının –BM,
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızılhaç ve Kızılay
Hareketi ve STK sektörü- operasyonel yönetimi farklı
yaklaşımlar gerektirebilir.
4.Yaygın olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin
tedariği ve lojistiği için verimliliği en üst düzeye
çıkarmak suretiyle yönetim masraflarının ve diğer
maliyetlerin tekrarlanmasını azaltın. Ortak tedarik,
yardım kuruluşlarının karşılaştırmalı üstünlüğünden
yararlanmalı ve yeniliği teşvik etmelidir.
Başlangıç aşamasında önerilen alanlar:
•Taşımacılık/Seyahat;
•Araç ve filo idaresi;
•Sigorta;
•Gönderi takip sistemleri;
•Kurumlar arası/ortak tedarik hatları (gıda dışı ürünler,
barınak, TEMİZLİK, gıda);
•IT hizmetleri ve ekipmanlar;
•Ticari danışmanlıklar; ve
•Ortak destek servisleri.
Bağışçılar taahhüt eder:
5.Düzenli işlevsel ortak izleme ve performans
değerlendirmeleri yapın ve bireysel bağışçı analizi,
değerlendirme, doğrulama, risk yönetimi ve gözetim
süreçlerini azaltın.
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Neler oluyor?
•BMMYK, BM tedarik ağı adına (BM tedarikinin% 95’ini
kapsar), büyük tedariklerin gerçekleştiği muhtemel ve
uygulanabilir ortak tedarik alanlarını (örneğin gıda dışı
eşyalar, araçlar, tıbbi ürünler, IT ekipmanı, hizmetler
vs.) tespit etmek için bir danışmanla anlaşmıştır. 2016
yılının Kasım ayında gerçekleşen bir çalıştayda tavsiyeler
dikkate alınmıştır ve çalışmanın sonuçları Mart 2017’deki
Satınalma Ağı toplantısında hazır edilmelidir.
•ICVA, Ocak 2017’de, BMMYK, UNICEF, WFP ve OCHA’nın
hazırladığı bir başlangıç brifingine ev sahipliği yaptı;
STK’lara durum tesbiti ve partner seçimini aşağıdakiler
aracılığıyla uyumlu hale getirmeleri için seçenekler
sundu:
•BMMYK Partner Portalı’nın genişletilmiş kullanımı,
•Anlaşma şablonları ve bütçeleri,
•Raporlama,
•Ortak denetimler
STK’lara anketler ve yıllık partnerlik danışmanlıkları
aracılığıyla daha geniş çapta danışılacaktır.
•IASC’nin İnsani Yardım Finansmanı Görev Ekibi
bünyesinde, OCHA/FCS, bazı ülkeye özel bağlamlarda
daha fazla ortak çalışma yapabilmek için, partner
kapasite değerlendirme seçeneklerini araştırmak üzere
bir çalışma yürütecektir.

Nasıl katılabilirsiniz?
•ICVA üyeleri BM uyum seçenekleri için yapılacak
anketleri yanıtlamaya teşvik edilmektedir.
•Partner kapasite değerlendirmesi ile ilgilenen ICVA
üyeleri, IASC İnsani Yardım Finansmanı Görev Ekibi’nin
önümüzdeki Partner Kapasite Ölçümleriyle (Partner
Capacity Assesment / PCA) ilgili çalışmasının tasarımına
ve dağıtımına destek olabilir.
•Bağış koşulları görev gücü dâhil olmak üzere, Daha Az
Kağıt Daha Çok Yardım aracılığıyla ICVA’nın katılımını
şekillendirme ile ilgilenen ICVA üyeleri, Jeremy.Rempel@
icvanetwork.org ile irtibat kurmalıdır.

ICVA’nın görüşü:
•Bu, 10 çalışma akışı içerisinde en somut olandır ve
basitleştirilmiş ve uyumlaştırılmış raporlama ile yakından
ilgilidir.
•Bazı aktörler uyumlaştırılmış yapılarla ilgili taahhüdü
yerine getirmek için ortak çaba gösterilmemesi nedeniyle
hayal kırıklığına uğrayabilirler, ancak Norveç Mülteci
Konseyi (Norwegian Refugee Council / NRC) bu konuda
yardımcı olabilecek ilgili bir çalışma başlatıyor.

Eş toplantı organizatörleri: BMMYK ve Japonya
Faydalı irtibatlar:
Tüm taahhüd:
BMMYK: Hiroko Araki araki@unhcr.org UN uyumu:
WFP: Marcus PRIOR marcus.prior@wfp.org UNICEF:
Andrea Suley asuley@unicef.org
BMMYK: Fatima SHERIF-NOR sherif@unhcr.org
Partner değerlendirmelerini paylaşma:
OCHA/FCS: Juan Chaves chavesj@un.org
Daha Az Kağıt Daha Çok Yardım: Jeremy.Rempel@

5.İHTİYAÇ ANALİZİ
Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen
güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt
ederler:
1.Krizlere nasıl yanıt verileceğini ve fon sağlanacağını
belirleyecek stratejik kararların alınmasında, her bir krizde
ihtiyaçları tek, kapsamlı, sektörler arası, metodolojik olarak
güçlü ve tarafsız bir şekilde bütüncül olarak değerlendirerek
bilgi sağlayın; dolayısıyla bireysel kuruluşlardan gelecek
değerlendirme ve başvuruların sayısını azaltın.
2.Uyumluluk, kalite ve karşılaştırılabilirliği sağlamak ve
krizden etkilenen insanların yaşamına müdahaleyi en
aza indirgemek adına veri toplanmasını koordine edin ve
kolaylaştırın. Aniden ortaya çıkan felaketlerde, İnsani
Yardım Koordinatörü/Daimi Koordinatör’ün liderliğinde
İnsani Yardım Ülke Ekibi’nin, küme ve sektörlerin, mümkün
olduğunda hükümetin tam katılımı ile, şeffaf ve işbirliğine
dayalı bir süreçle bütüncül bir değerlendirme yapın.
Operasyonel planlama için sektöre özgü değerlendirmelerin
kümeler/sektörler arası düzeyde koordineli bir
değerlendirme planı çerçevesinde yapıldığından emin olun.
3.Koruma ve gizlilik risklerini uygun şekilde azaltın,
ihtiyaç analiz verilerini zamanında paylaşın. Projeksiyon ve
tahminler için kullanılan analitik yöntemlere ve varsayımlara
birlikte karar verin.
4.Kaynakları tahsis edin, veri toplama ve analizini
güçlendirmek için kümelerin içindeki bağımsız uzmanları
dâhil edin; değerlendirmenin metodolojik ve analitik
sınırlarının kısa bir özetini içeren tamamen şeffaf, işbirliğine
dayalı bir süreçte bulunun.
5.Analizlerin sunduğu verilere dayanarak sektörler arasında
insani yanıtı önceleyin. Sahada IASC İnsani Yardım Yanıt
Planı sürecinin bir parçası olarak, önceliklendirilmiş,
kanıta dayalı yanıt planları sunmak yetkili İnsani Yardım
Koordinatörü’nün/Daimi Koordinatör’ün sorumluluğudur.
6.İhtiyaç analizi bulgularının kalitesi hakkında bağımsız
inceleme ve değerlendirmeler yapın ve bunları tüm
ortakların ihtiyaç analizine olan güvenini güçlendirmesi için
kullanın.
7.İnsani yardım ve kalkınma programlamasının düzene
©ICVA sağlamak için, insani ilkelere uygun bir şekilde,
girmesini
kalkınma ortakları ve yerel yetkililerle risk ve kırılganlık
analizleri yürütün.
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Neler oluyor?
•Eylül 2016’da, İnsani İhtiyaçlara Genel Bakış 2017’yi
güçlendirme amacıyla, OCHA’dan John Ging, İnsani
Yardım Koordinatörleri ve İnsani Yardım Ülke Ekipleri’yle
Büyük Pazarlık taaahütleri hakkında irtibat kurdu.
•ECHO, Kasım 2016’da yayımlanan, Güçlendirilmiş
Yanıt Kapasitesi (ERC) 2017 aracılığıyla, ihtiyaç analizini
Büyük Pazarlık taahhütleri ile uygun bir şekilde
gerçekleştirmeleri için, insani yardım toplumunun
kapasitesini güçlendirecek girişimleri destekleyecektir.
•ECHO, ihtiyaç analizi ile ilgili eksiklikler konusunda
ortak bir anlayışa ulaşmak ve atılacak adımları
belirlemek için, BM kuruluşları ve kümeleri ile ACAPS,
REACH ve JIPS de dâhil olmak üzere birtakım uzman
aktörlerle ve uluslararası STK’larla çalışmaktadır.
•ECHO ve OCHA, 28 Şubat ve 1 Mart 2017 tarihleri
arasında, hâlihazırdaki zorlukları tanımlama ve atılacak
adımları hep birlikte belirleme adına teknik bir atölye
çalışması düzenleyecektir. Atölye ayrıca ihtiyaç analizinin
kalitesini ölçmek için bir yaklaşım belirleme noktasında
da faydalı olacaktır.
•Tartışmalar, önceki yıllarda yapılan ihtiyaç
analizlerinin Büyük Pazarlık’ın ihtiyaç analizi
taahhütlerindeki kriterlere ne derece uygun olduğunu
ölçmek ve çalışma akışı taahhütleri karşısında
gelişmenin nasıl ölçüleceğini tanımlamak üzere 2017
yılı başında yapılacak muhtemel bir temel çalışmayı
beklemektedir.

Nasıl katılabilirsiniz?
•Daha fazla bilgi edinmek için 8 Şubat 2017’de ihtiyaç
analizi konusunda gerçekleşen STAIT web seminerinin
kaydını dinleyiniz. İlgilenenler STAIT’nin aylık web
seminerleri serisine de katılabilir.
•OCHA’nın yönettiği gayri resmi bir grup hâlihazırda ortak
analizi güçlendirmek için çalışmaktadır. Grup ayrıca talep
edildiği takdirde sahadaki ekipleri ikincil veri analizleriyle
desteklemektedir. Grup, saha desteğine ihtiyaç
duyulduğunda, analiz uzmanlığı (asıl olarak personel
zamanını) ve veri konusunda paylaşım yapmaya istekli ve
paylaşma imkanı olan her kuruma açıktır. Operasyonel
STK’ların veri ve/veya analiz uzmanlığı sunmak için bu
gruba katılmaları memnuniyetle karşılanır. Daha fazla
bilgi için, OCHA’nın Koordineli Yardım Destek Bölümü Şefi
Agnès Dhur, dhur@un.org ile irtibat kurunuz.
•STK’ların dâhil olacağı adımlar Mart 2017’de
gerçekleşecek ECHO-OCHA atölyesinden sonra atılabilir.

ICVA’nın görüşü
•İhtiyaç analizi çalışma akışı, Büyük Pazarlık
müzakereleri sürecinde üzerinde ittifak edilen on çalışma
akışından en zoruydu.

platform” ile ilgili olanlar dâhil, kolaylaştırılması ve
teşvik edilmesi.
3.Kolektif ve örgütsel düzeyde etkin katılımı artırmak için
teşviklerin belirlenmesi.

•STK’lar, herhangi bir yaklaşımın operasyonel yanıtı
yavaşlatmayacağından ve bağımsız bakış açıları ve
özelleştirlmiş analizlere (ör. Cinsiyet, sakatlık) yer
bırakacağından emin olmak ister.

•Bu çalışmanın diğer Büyük Pazarlık çalışma akışına
uygun şekilde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedirler.

Eş toplantı organizatörleri: OCHA ve ECHO

•Çok sayıda STK yukarıda belirtilen sürece katılmayı
kabul etmiştir. Daha fazla bilgi için SCHR’den Kate Halff,
SCHR@IFRC.ORG ile irtibat kurunuz.

Faydalı irtibatlar: ECHO: Daniel CLAUSS, Daniel.CLAUSS@
ec.europa.eu OCHA: Agnès Dhur, dhur@un.org

6.KATILIM DEVRİMİ

Nasıl katılabilirsiniz?

ICVA’nın görüşü:

Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen
güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt
ederler:
1.Krizlerden etkilenen insan ve toplumlarla etkileşimi ve
hesap verebilirliği sağlamak adına insani yardım ülke ekibi
ve küme/sektör mekanizmaları düzeyinde liderlik ve yönetim
mekanizmalarını iyileştirin.

•ICVA yıllardan beri STK’ların, özellikle ulusal STK’ların,
İnsani Yardım Koordinatörü/İnsani Yardım Ülke Ekibi
kümelerine dâhil olması ile uğraşıyor. Bu tecrübe, krizden
etkilenen nüfusun katılımı ile ilgili mekanizmalara dair
yapılan tartışmalarla oldukça ilgili gözüküyor. Bu çalışma
akışının tanımladığı teşvikleri ve bunların STK katılımı
için nasıl etkili olduğunu görmek ilginç olacaktır.

2.Toplumsal etkileşim ve katılım için ortak standartlar
ve koordineli bir yaklaşım geliştirin; en hassas kişilerin
dâhil edilmesi vurgusuyla, karar alma, şeffaflık ve hesap
verebilirliği güçlendirmek, tekrarları sınırlamak için ortak
bir paylaşım ve veri analiz platformu tarafından desteklenen
bir yaklaşım.

•Veri paylaşımı ile ilgili ortak standartlar ve ortak
platformlar konusundaki her bir tartışma, halizhazırda
var olanın, Daha Az Kağıt Daha Çok Yardım (diğer bir
deyişle, bürokrasiyi artırmamak) ruhu bağlamında
düşünülmelidir.

3.Daha faal, şeffaf fakat uygun güvenli geri bildirim için yerel
diyaloğu ve donanım teknolojilerini güçlendirin.
4.Programlamayı düzenlemek için geri bildirim ve düzeltici
eylem arasında sistematik bağlantılar kurun.
Bağışçılar taahhüt eder:
5.Topluluk geri bildirimlerine yanıt olarak program
uyarlamasını kolaylaştırmak için esnek bir şekilde fon
sağlayın.
6.Bu faaliyetlere fon sağlamak için zaman ve kaynak yatırımı
yapın.
Yardım kuruluşları taahhüt eder:
7.2017 yılı sonu itibarıyla tüm insani yanıt planlarının –ve
bunların stratejik olarak izlenmesinin- krizlerden etkilenen
toplumlardan alınan veriler hakkında değerlendirme ve
görüşleri yansıtmasını sağlayın.

Neler oluyor?
•Bu çalışma akışının yeni imzacılarından olan ABD ve
SCHR, Büyük Pazarlık müzakerecilerinden üç geniş altakışı desteklemelerini talep etti:
1.“Katılım” ile kastedilen şeyin açıklanması,
2.Yeni ve karmaşık koordinasyon yapıları oluşturmaksızın
üzerinde mutabakat sağlanan taahhütlerin, “genel
standartlar” ve “veri paylaşımı ve analizi için ortak
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7.ÇOK YILLI PLANLAMA VE
FONLAMA
Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen
güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt
ederler:
1.Çok yıllı, işbirlikçi ve esnek planlamayı ve fon araçlarını
artırın ve program verimliliği ve etkililiği üzerindeki
etkileri belgeleyin, alıcıların uygulama ortakları ile aynı
fon düzenlemeleri için müracaat ettiklerinden emin
olarakdüzenleyi.
2.2017 yılı sonunda en az beş ülkede, çok yıllı finansman
aracılığıyla çok yıllı işbirlikçi planlama ve yanıt planlarını
destekleyin ve bu yanıtların sonuçlarını izleyin ve
değerlendirin.
3.İnsani yardım sektörü ve kalkınma sektörü arasındaki
ihtiyaç ve risklerin analizlerini paylaşma konusunda mevcut
koordinasyonu güçlendirin; ve -her ikisinin ilkelerine de
saygı duyarken- insani yardım ve kalkınma sektörlerinin
planlama araçlarını ve müdahaleleri daha iyi düzenleyin.

Eş toplantı organizatörleri: UNICEF ve Kanada
Faydalı irtibat: NRC — Cecilia Roselli cecilia.roselli@nrc.no

Neler oluyor?
•UNICEF ve Kanada, 2017 Haziran ayına kadar yapılacak
faaliyetleri listeleyen 1 sayfalık bir eylem planı hazırlıyor.
İlk eylemleri, çok-yıllı finansmana çoktan dâhil olan
aktörlerin temel bir haritasını çıkarmaktır.
•Çok yıllı planlama, Kasım 2016’da, New York’da
düzenlenen, IASC İnsani Yardım ve Kalkınma Bağlantısı
(IASC Humanitarian Development Nexus) ve BM Geçişler
Grubu (UNDP Group on Transitions) arasındaki ortak
girişimde değerlendirildi.
•OCHA, 2018 İnsani Yardım Program Döngüsü’nü ve olası
rehberliği bilgilendirmek için çok yıllı planlama üzerinde
bir çalışma yürütüyor. Örnek olay incelemeleri arasında
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Çad, Kamerun, Somali, Sudan ve Haiti bulunuyor.
•IASC İnsani Yardım Finansmanı Görev Ekibi bünyesinde,
Dünya Gıda Örgütü, OCHA ve NRC (Norveç Mülteci
Konseyi), çok yıllı fonlama konusunda bir çalışma
başlatıyor. Çalışma, OCHA’nın çok yıllı planlama ile ilgili
yürüttüğü araştırmayı tamamlayacak ve çok yıllı fonlama
ile ilişkilendirilen zorlukları belirlemenin yanı sıra,
katma değer, en iyi uygulama ve yenilik konularında delil
yakalamayı hedefleyecektir.
•İnsani Yardım Ülke Ekipleri (HCT’ler), farklı yaklaşımlar
kullanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çad, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kamerun, Haiti ve Sudan için
çok yıllı planlama uygulamaya karar vermişlerdir.

Nasıl katılabilirsiniz?
•Çok yıllı fonlama ile ilgili IASC HFFT’nin önümüzdeki
çalışmasına katkıda bulunmak isteyen STK’lar, Norveç
Mülteci Konseyi(NRC)’nden Cecilia Roselli cecilia.roselli@
nrc.no ile irtibat kurmalıdır.

8.TANIMLAMAYI AZALTMA
Büyük Pazarlık Müzakerecileri’nin kabul ettiği güncel
taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar taahhüt
eder:
1.Ortak olarak, yıllık bazda, tanımlanmamış ve yumuşak
şekilde tanımlanmış finansman hakkında raporlamanın en
etkili ve verimli yolunu belirleyin ve bu raporlamayı 2017 yılı
sonuna kadar başlatın.

2.Hükümetlerin ve halihazırda düşük seviyede esnek
finansman sağlayan bölgesel grupların katkılarıyla
oluşan fonların tanımlanma derecesini azaltın. Buna
karşılık olarak yardım kuruluşları da fonları partnerleri
arasında dağıtırken aynısını yapmayı taahhüt etsin.
Yardım kuruluşları taahhüt eder:
3.Şeffaf olun; temel ve tanımlanmamış fonların nasıl
tahsis edildiğine dair kriterleri belirleyen bağışçılarla
düzenli olarak bilgi paylaşın (örneğin, acil ihtiyaçlar,
acil durum hazırlığı, unutulan bağlamlar, iyileştirilmiş
yönetim)
4.Tanımlanmamış ve yumuşak bir şekilde tanımlanmış
fonlamanın görünürlüğünü artırın, böylece bağışçılar
tarafından yapılan katkıların farkına varılır.
Bağışçılar taahhüt eder:
5.İnsani yardım katkılarınızı tanımlamayı aşamalı olarak
azaltın. Amaç, 2020’ye gelindiğinde küresel çapta insani
katkıların %30’unun tanımlanmamış yahut yumuşak bir
şekilde tanımlanmış olmasıdır.

Eş toplantı organizatörleri: ICRC ve İsveç
Faydalı irtibat: Elena Garagorri Atristain egaragorri@icrc.
org

ICVA’nın görüşü:

Neler oluyor?

•Müzakerelerden önce, bu çalışma akışı çok-yıllı
finansmana odaklanmıştı. Müzakereler esnasında, ilgi
çok-yıllı planlamaya doğru kaydı. STK’lar için önemli
olan, çok yıllı planlamayı geliştirmeye yönelik tüm
çabaların, çok yıllı finansmana çevirmek için araç ve
mekanizmaların gelişimine yansımasıdır.

•ICRC ve İsveç, tanımlama konusunda nerede
durduğumuzla ilgili bir temel değerlendirme oluşturmak
için çalışıyor.

•STK’lar, insani eyleme yalnızca bir yıl veya daha az süren
katkı sınırlamalarını göz önüne alarak bu çalışma akışına
öncelik verdi. Bu aşamada bağışçılardan kaçının insani
yardım finansmanı konusundaki kısıtların üstesinden
gelebileceğini görmek güç. Çok yıllı fonlamanın
faydalarına dair somut delillerin yokluğu temel bir
sıkıntı. Bazı çalışmaların ve ülke bazlı tecrübelerin yol
göstermesi umuluyor.
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•İsveç, bu konuda İyi İnsani Bağış (GHD) girişimi
bünyesinde bir grup bağışçıya liderlik ediyor.

Nasıl katılabilirsiniz?
•STK’lar temel değerlendirme anketine katılabilir.
ICRC’den Elena Garagorri Atristain egaragorri@icrc.org ile
irtibat kurunuz.

ICVA’nın görüşü:

Eş toplantı organizatörleri: ICVA ve Almanya

•Tanımlama, IASC İnsani Finansman Görev Ekibi’nin
belirlediği en öncelikli konulardan biridir. 2016 Nisan
ayında hazırlanan Bağışçı Koşulları ve İnsani Yanıta
Uygulanması raporunda da yer almıştır.

Melissa.Pitotti@icvanetwork.org

•Tanımlanmış ve tanımlanmamış fonlamanın nasıl
rapor edileceğine dair gelcekteki tartışmalar, uyumlu
ve basitleştirilmiş raporlama konusundaki çalışma ile
irtibatlandırılmalıdır.
•Büyük Pazarlık belgesinin tanımlama ile ilgili kısmı
aşağıdaki metni içermektedir:
“Genel Sekreter’in Merkezi Acil Müdahale
Fonu(CERF)’nun ikiye katlanarak 1 milyar dolara
çıkarılması ve BM Ülke Tabanlı Havuzlanmış Fonlar
(CBPF) için temyiz fonu oranının yeni ve ek kaynaklar
dâhil olmak üzere %15’e çıkarılması önerisi,
tanımlanmamış ve yumuşak bir şekilde tanımlanmış
fon miktarını artırmak için önemli olması hasebiyle,
kabul edildi. Sivil toplum kuruluşlarına doğrudan fon
sağlamak için CERF’i açma olasılığı araştırılmalıdır.”
ICVA, CERF Sekreteryası’nın şu anda STK’ların
CERF’e erişimini yansıttığını biliyor ve fikirlerini yazıya
döktüklerinde İnsani Yardım Finansmanı Çalışma
Grubumuzu bilgilendirmeleri için kendilerini davet ettik.

9.UYUMLU HALE
GETİRİLMİŞ VE
BASİTLEŞTİRİLMİŞ
RAPORLAMA
GEREKSİNİMLERİ
Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen
güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar
taahhüt eder:
1.Hacmi azaltarak, ortak terminolojiye beraber karar
vererek, temel gereklilikleri belirleyerek ve ortak bir
rapor yapısı geliştirerek, 2018 yılı sonunda raporlama
gerekliliklerini uyumlu ve basit hale getirin.
2.Bilgiye daha iyi erişim için teknolojiye ve raporlama
sistemlerine yatırım yapın.
3.Sonuçları daha iyi yakalamak için raporlama
kalitesini artırın, öğrenmeyi sağlayın, ve raporlamanın
verimliliğini artırın.
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Faydalı irtibatlar: Almanya, Thomas Weithoener pol-5-io@
genf.auswaertiges-amt.de ICVA, Melissa Pitotti
Daha Az Kağıt Daha Çok Yardım, Jeremy Rempel
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org

Neler oluyor?
•Küresel Kamu Siyaseti Enstitüsü (GPPI), Almanya’nın
Desteği ile çok sayıda raporlama gereklliklerini
inceledi ve anlatımsal raporlamanın uyumu için “10+3”
yaklaşımını önerdi ki bu yaklaşım 10 ‘temel’ soru ve 3
‘bağlama özel’ soru tanımlamaktadır.
•Almanya ve ICVA, GPPI’nın araştırma teklifini tartışmak
ve önümüzdeki süreç için bir plan geliştirmek üzere,
Büyük Pazarlık imzacılarını tekrar bir araya getirdikleri
atölye çalışmasını 18 Kasım 2016’da Cenevre’de
düzenledi.
•Almanya ve ICVA, GPPI önerisi için geri bildirim
istemek ve 10+3 yaklaşımını bazı ülke bağlamlarında
bir pilot uygulama ile test etmek üzere, Büyük Pazarlık
imzacılarına, GHD grubuna ve IASC’ye ulaştı. Bağışçılar,
BM kuruluşları ve STK’lar pilot uygulamaya katılmak için
dört gözle bekliyorlar.
•Pilot uygulama 24 Mart 2017’de Berlin’de düzenlenecek
olan gönüllüler toplantısında başlatılacak.

Nasıl katılabilirsiniz?
•Daha Az Kağıt Daha Çok Yardım’ın raporlama, BM
uyumu ve Partner Kapasite Ölçümü (Partner Capacity
Assesment / PCA) konusundaki çabalarına destek
olmak isteyen STK’lar, Jeremy Rempel Jeremy.Rempel@
icvanetwork.org ile irtibat kurarak ICVA’nın Bağışçı
Koşulları Görev Gücü’ne katılabilir.
•Raporlama yaklaşımının ülke bazlı denemelerine
katılmak isteyen STK’lar daha fazla bilgi için acilen
Jeremy Rempel Jeremy.Rempel@icvanetwork.org ile
irtibat kurmalıdır.

Nasıl katılabilirsiniz?
•Bu çalışma akışı oldukça somuttur ve gerek sahada
gerekse genel merkezdeki STK çalışanlarının günlük
tecrübelerinde gerçek bir fark oluşturma şansına
sahiptir.
•ICVA, bu çalışma akışı üzerindeki tartışmaları IATI
(şeffaflık) ile ilgili tartışmalara bağlamak ve yönetim
maliyetlerini azaltmak (STK’larla ortaklık için BM uyumu)
için çaba sarf ediyor.

10.İNSANİ AKTÖRLER VE
KALKINMA AKTÖRLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
GÜÇLENDİRİLMESİ

Not:
Büyük Pazarlık çalışma akışının 10. kısmı diğerlerinden
doğasında farklıdır, çünkü:
•Yaygınlaştırılması ve sonuçları bir şekilde diğer çalışma
akışları tarafından yakalanmıştır (çok yıllı planlama ve
fonlama, ortak ihtiyaç analizi ve yerelleştirme dahil olmak
üzere),
•Diğer süreçlere bağlayan güçlü politika bileşeni.

Büyük Pazarlık Müzakerecileri tarafından kabul edilen
güncel taahhütler: Yardım kuruluşları ve bağışçılar
taahhüt eder:
1.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunma
bakış açısıyla uzun vadede insani ihtiyaçları azaltmak
için mevcut kaynakları ve yetenekleri daha iyi bir şekilde
kullanın. Yeniden yapılanma durumunda kaynakları
öngörme ve güvenliğini sağlama için koruma, hafifletme
ve erken eyleme geçebilme hazırlığını dikkate değer
bir ölçüde artırın. Bu sadece yardım kuruluşları ve
bağışçıların odaklanacağı bir husus olmamalı, her
seviyede ulusal hükümetler de, sivil toplum ve özel
sektör de dâhil olmak üzere bu konuya eğilmelidir.
2.Süregiden diğer kırılganlık durumlarının yanı sıra,
mülteciler ve ülke içerisinde yer değiştirmiş kişiler için
uzun soluklu çözümler sağlanması, göçmenlere, geri
dönenlere ve ev sahibi toplumlara sürdürülebilir destek
sunulması konularında yatırım yapın.
3.Toplumsal koruma programlarını artırnr ve kırılgan
ortamlarda esneklik oluşturmak için ulusal ve yerel
sistemleri ve başa çıkma mekanizmalarını güçlendirin.
4.Sonuçlar için ortak bir vizyon edinmek adına, ulusal,
bölgesel ve yerel koordinasyona uygun ve ilgili olduğu
durumlarda, ortak çok-tehlikeli risk ve kırılganlık analizi
yapın ve çok yıllı planlama yapın. Sonuçlar için böyle bir
ortak vizyon, insani yardım, kalkınma, istikrar ve barış
inşası toplulukları arasındaki ortak risk analizine dayanarak
gelişecektir.

5.Yetkileri dâhilinde Çok Taraflı Kalkınma Bankaları
aracılığıyla, krizden etkilenen devletlere yeni yetenekler
ve kaynaklar getirecek ortaklıkları canlandırın, özel
sektör bünyesinde yenilikçi ortaklığı teşvik edin.
Eş toplantı organizatörleri: UNDP ve Danimarka
Faydalı irtibatlar: Taija Kontinen-Sharp (UNDP)
taija.kontinen@undp.org
Jette Michelsen (Danimarka)
jetmik@um.dk
Sara Sekkenes (IASC İnsani Yardım-Kalkınma Görev
Ekibi) sara.sekkenes@undp.org
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Çalışma akışı, Yeni Çalışma Yöntemi’nin uygulanması
ve Mülteci ve Göçmenlerin Kitlesel Hareketini ele alan
19 Eylül Zirvesi’nden çıkan Kapsamlı Mülteci Yanıt
Çerçevesi’nin uygulanması gibi süreçlerin dönüm
noktalarını yakalıyor. Her ikisi de Büyük Pazarlık’ın hedef
ve sonuçlarını bağlayan ancak Büyük Pazarlık tarafından
idare edilmeyen süreçlerin örneğidir.

Neler oluyor?
•UNDP ve Danimarka Şubat 2017’de çalışma akışında en
iyi uygulamayı ve bilgileri pekiştiren bir bilgi paylaşma
platformu oluşturuyor. Ayrıca, 12-13 Mart 2017’de
Kopenhag’da, dört ülkede daha fazla katılım ve sıralama
sağlayacak somut süreçler hakkında bir toplantı
düzenliyorlar.
•Büyük Pazarlık çalışma akışı 10’un sonuçlarının bir
kısmını yayan çalışma grupları arasında IASC İnsani
Yardım Finansmanı Görev Ekibi (HFFT) ve IASC İnsani
Yardım-Kalkınma Bağlantısı Görev Ekibi bulunmaktadır.
•HFFT 2017’de bu çalışmayı aşağıdakiler aracılığıyla
ilerletecektir:
1.Mali akışlar ile ülke bazında insani gelişme bağını
destekleyen birleştirilmiş fon mekanizmalarını eşleştirme
ve
2.Ülke düzeyindeki muhtelif fonlama akışları boyunca
finansman dağılımını incelemek üzere bir kavram
raporu geliştirme ve ülke düzeyinde finansman
değerlendirmelerinin belirli bir bağlamda nasıl
görünebileceği hakkında ortak bir çerçeve için BM Çok
Ortaklı Güven Fonu gibi partnerlerle çalışmak.
•IASC İnsani Yardım-Kalkınma Bağlantısı Görev Ekibi’nin
çalışması çoktan başladı. Grup, ilk ortak toplantıyı BM
Geçişler Çalışma Grubu ile Ekim 2016’da gerçekleştirdi
ve insani yardım, kalkınma ve barış aktörleri arasında
Yeni Çalışma Yöntemi’ni ilerletmek için bir eylem planını
onayladı. Atölyenin önemli bir sonucu olarak katılımcılar,
iki grubun ortak analiz, stratejik planlama ve kısa, uzun
ve orta vadede ittifak edilmiş ortak sonuçlara karşı ortak
programlama (mümkün olduğu ölçüde) yürütebilmeleri
için saha operasyonlarını daha çok desteklemek üzere bir
yol haritası geliştirdi.

•Gündem için önerilen finansman, koordinasyon ve
liderlik temaları ile ilgili olarak ilave ortak toplantılar
yakın gelecekte düzenlenebilir. Bu, Dünya İnsani Zirvesi
Eylem Taahhüdü ve Büyük Pazarlık bağlamı ile de ilgilidir.
Onaylanma tarihine daha var fakat davetler, BM Geçişler
Çalışma Grubu’nun tam üyeliğini, STK’ları, IFRC ve ICRC
dâhil olmak üzere IASC’yi içerecek şekilde olacaktır.

Nasıl katılabilirsiniz?
•STK’lar, bu çalışma akışına IASC İnsani YardımKalkınma Bağlantısı Çalışma akışına ve IASC İnsani
Yardım Finansmanı Görev Ekibi’ne katılarak dâhil
olabilir. STK’ların Büyük Pazarlık’ın diğer ilgili çalışma
akışlarına katkısı da önemlidir, zira bu katkılar 10.
çalışma akışının genel sonuçlarını şekillendirecektir.
•Bilgi-paylaşma platformu kurulduğunda bu aynı
zamanda meslektaşların faydalanabileceği açık bir bilgi
kaynağı olacaktır.

ICVA’nın görüşü:
•Eylül 2016’daki ortak toplantıya katılan ICVA ve STK’lar,
ortak analiz ve ortak planlamanın şu an baskın bir şekilde
iç BM prosedürlerine odaklandığını gözlemledi.
•Hem insani prensipleri koruma hem de insani
yardım, kalkınma ve çok egemenli kuruluşlar arasında
etkileşimin güçlendirilmesi için somut araçların
geliştirilmesi konularında güçlü bir istek var gibi
gözüküyor.

BÜYÜK PAZARLIK’IN TAKİBİ
•Büyük Pazarlık şu an, Büyük Pazarlık imzacılarının
bir kısmının temsilcilerinin oluşturduğu “Kolaylaştırma
Grubu” tarafından yönlendirilmektedir: ECHO, IFRC,
OCHA, SCHR, İsviçre, BM Kadın Birimi ve Dünya Gıda
Programı. Kolaylaştırma grubu, imzacıların kendi
raporlarını toparlama ve analiz etme, Büyük Pazarlık
hakkında bağımsız bir yıllık rapor hazırlama ve Büyük
Pazarlık imzacılarının yıllık toplantısını planlama gibi
konuları görüşmek üzere düzenli olarak toplanmaktadır.
•Kolaylaştırma Grubu, Cenevre’deki IASC Sekreteryası
tarafından misafir edilen bir Sekreterya personeli
tarafından desteklenmektedir. Web sayfası yakında
hazır olacak ve Büyük Pazarlık hakkında daha fazla
bilgi sunacaktır. Birlikte oldukları için Sekreterya’ların,
faaliyetlerin ve işlevlerin tekrarlanmasını en aza
indirgemek amacıyla, devam eden girişimler ve
Büyük Pazarlık çabaları arasında daha iyi bağlantılar
kuracakları varsayılmaktadır.
• Büyük Pazarlık’ı, Avrupa Komisyonu’nda 2016 sonuna
kadar görevine devam eden “Seçkin Kişi” Bayan
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Kristalina Georgieva yürütmüştür. Georgieva şu an
yeni bir pozisyon için Dünya Bankası’na geçmiştir ve
bu nedenle Kolaylaştırma Grubu yeni bir Seçkin Kişi
aramaktadır.
•Büyük Pazarlığı imzalamak isteyen STK’ların, Büyük
Pazarlık Sekreteryası ile iletişime geçerek bunu yapması
memnuniyetle karşılanır. Büyük Pazarlık bağlayıcı
bir anlaşma değildir ancak imzacıları Büyük Pazarlık
taahhütlerini ciddiye alır ve taahhütleri ne derece
gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri konusunda yıllık
olarak rapor vereceklerdir. Büyük Pazarlık müzakere
edildiğinden beri, aşağıdaki “müzakereci” olmayan
kişiler, imzalamıştır:
•Yazım aşaması itibariyle Büyük Pazarlık imzacılarının
toplam sayısı 50’ye ulaşır (22 bağışçı ve 28 insani yardım
kuruluşu).
Büyük Pazarlık imzalayıcılarından 6 Şubat 2017’ye
kadar Büyük Pazarlık’ın taahhütlerini uygulama
konusundaki gelişimleri hakkında bir “öz rapor” taslağı
sunmaları istenmiştir. Öz raporların son hali için son
tarih 27 Mart 2017’dir ve Büyük Pazarlık web sitesinde
yayınlanacaklardır.
•Büyük Pazarlık uygulamasına ilişkin bağımsız bir yıllık
rapor halihazırda Berlin’deki Küresel Kamu Siyaseti
Enstitüsü’nün liderlik ettiği uzmanlardan oluşan bir ekip
tarafından derlenmektedir.
•Kolaylaştırma Grubu, “Gayri resmi Cinsiyet Dostları”
grubu tarafından BM kadınlarının eşgüdümü
altında Büyük Pazarlık için hazırlanan, “Cinsiyetin
Yaygınlaştırılması Notu”nu dağıttı.
•Büyük Pazarlık imzacılarının bir sonraki toplantısı 20
Haziran 2017’de, ECOSOC İnsani İşler Segment’inden
hemen önce, Cenevre’de düzenlenecektir.

Bağışçılar
•Bulgaristan
•Çek Cumhuriyeti
•İtalya
•Lüksemburg
•Estonya
•İspanya
•Slovenya
•Finlandiya
•İrlanda
•Polonya

Kuruluşlar
•UN Women
• NRC
•UNFPA
• Christian Aid
•Care International
• ILO
•Syria Relief Turkey
• CAFOD
•IRC
• Caritas Spain
•Relief International
•Mercy Corps
•World Vision
•Global Communities
•CRS

ICVA’NIN İNSANİ
YARDIM FİNANSMANI
KONUSUNDAKİ ÇABALARI
Büyük Pazarlık’ta:
•ICVA, Büyük Pazarlık’ın metnini müzakere eden
üç STK konsorsiyumundan biri olarak çalıştı. Her
bir Büyük Pazarlık müzakeresi öncesinde, ICVA bir
geribildirim durum raporu hazırladı ve üyelerine dağıttı.
Her müzakere sonrasında ICVA üyeleri ile bir rapor ve
analiz paylaştı. Bu belgeler http://www.icvanetwork.
org/humanitarian-financing adresinde ICVA üyelerinin
erişimine açıktır.
•ICVA, Büyük Pazarlık çalışma akışının uyumlaştırılmış
ve basitleştirilmiş raporlama konusu ile ilgili olarak
Almanya ile bir araya geldi. ICVA ve Almanya, Büyük
Pazarlık müzakerecilerinin taahhüt dilini ve bu
taahhütlere ulaşmanın muhtemel yollarını gözden
geçirmeleri için iki atölye çalışmasına birlikte ev sahipliği
yaptı.
ICVA, Almanya ile birlikte Büyük Pazarlık imzacılarının
Eylül 2016’daki toplantısına Bonn’da ev sahipliği yaptı. Bu
toplantı, Almanya ve ICVA’nın ortaklaşa oluşturduğu fikir
birliğine dayanarak, Büyük Pazarlık’ı müzakerelerden
uygulama aşamasına taşıdı.
İNSANİ YARDIM SİSTEMİ, MERKEZİ, KOMUTA
VE KONTROL, AYNI-SİSTEM- HERŞEYE-UYAR
YAKLAŞIMINDAN, SAHADAKİ CEVAP VERİCİLERİN
UYGUN KAYNAKLARA ZAMANINDA ERİŞEBİLDİĞİ BİR
FARKLI AKTÖRLER EKOSİSTEMİNE YÖNELMELİDİR

IASC aracılığıyla:
•ICVA, Büyük Pazarlık’ın metnini müzakere eden üç STK
konsorsiyumundan biri olarak çalıştı. Her bir Büyük
Pazarlık müzakeresi öncesinde, ICVA bir geribildirim
durum raporu hazırladı ve üyelerine dağıttı. Her müzakere
sonrasında ICVA üyeleri ile bir rapor ve analiz paylaştı. Bu
belgeler http://www.icvanetwork.org/humanitarian-financing
adresinde ICVA üyelerinin erişimine açıktır.
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IASC aracılığıyla:
•ICVA, BM kuruluşlarını, Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’ni,
STK’ları, Dünya Bankası’nı ve diğerlerini insani eylemle
ilgili ortak zorlukları ele almak için bir araya getiren
Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC)’ye katılan üç STK
konsorsiyumundan biri olarak faaliyet göstermektedir.
•ICVA, OCHA/CERF ile birlikte IASC’nin bir alt yapısı
olan İnsani Yardım Finansmanı Görev Ekibi (HFTT)’ne eş
başkanlık yapmıştır. HFTT’nin dört hedefi bulunmaktadır:
1.Uygun ve erişilebilir finansman,
2.Bağışçılar üzerindeki külfetli şartların azaltılması,
3.İnsani kalkınma ayrımında köprü olma, ve
4.Yardım akışında şeffaflığı artırma.
Bunların hepsi Büyük Pazarlık’la ilgilidir ve sonuç
olarak İnsani Yardım Finansmanı Görev Ekibi (HFTT)’nin
uygulamada resmi bir rolü vardır, genellikle Büyük
Pazarlık’ın belli unsurları ile, GHD bağışçıları (Goofd
Humanitarian Donorship, İyi İnsani Bağış) ile sıklıkla
işbirliği halindedir.
•ICVA üyeleri, ICVA’nın sadece-STK’lar için olan İnsani
Yardım Finansmanı Çalışma Grubu’na katılarak bu
çalışmalara destek olabilirler. Daha fazla detay için
Melissa.Pitotti@icvanetwork.org ile irtibat kurunuz.

Daha Az Kağıt Daha Çok Yardım:
•Raporlama, BM uyumu, partner kapasite analizi,
denetim, ve IATI gibi konularda, tartışmaların arkasındaki
daha teknik düşüncelerden bazıları, ICVA’nın sadeceSTK’lar için olan Bağışçı Koşulları Görev Gücü’nde yer
almaktadır.
•Bu Görev Gücü, ICVA’nın Daha Az Kağıt Daha Çok Yardım
girişimini yürütmüş; sahada STK’lara genel merkezlerde
personele, raporlama, denetim ve partner kapasite
ölçümünün etkilerini göstermiştir. Sonuçta ortaya çıkan
analiz ve önerilen “Değişim Çerçevesi”, raporlama, BM
uyumu ve partner kapasite ölçümü konuları ile ilgili
Büyük Pazarlık müzakereleri için önemli bir girdi olarak
hizmet etmiştir. Daha fazla bilgi için, Daha Az Kağıt Daha
Çok Yardım proje koordinatörü Jeremy RempelJeremy.
Rempel@icvanetwork.org ile irtibat kurunuz.

EK I: ÜYELER - İNSANİ
YARDIM FİNANSMANI ÜST
DÜZEY PANELİ
Eş Başkanlar:
•Bayan Kristalina Georgieva, Bulgaristan, Avrupa Komisyonu
Bütçe ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı.
•Sultan Nazrin Şah Hazretleri, Malezya, Perak Hükümdarı.

Alfabetik sırada panelistler:
•Hadeel İbrahim, İngiltere, Mo Ibrahim Foundation Yönetici
Müdürü.
•Badr Jafar, Birleşik Arap Emirlikleri, The Crescent Group
Yöneticisi.

İnsani eylem için kaynak
tabanını derinleştirin ve
genişletin
Panel tavsiye eder:
1.Yerinden edilmiş kişilerin sağlık refahını desteklemek için
uluslararası bir dayanışma artırma mekanizması oluşturun.
2.Katkılarının insani yardım finansmanı temel izleme
sistemlerinde uygun şekilde tanınacağı teminatını vererek
yeni bağışçılardan gelecek fonları artırın.
3.BM Küresel Sözleşmesi ile varlıklara, becerilere ve
yeteneklere dokunma fırsatları oluşturarak, ayni yardımlar
için kaynak sağlama konusunda özel sektöre ilgi gösterin.
4.Afete yatkın ülkeler için daha fazla risk finansman aracı
geliştirin ve teşvik edin.

•Walt Macnee, Kanada, Başkan Yardımcısı, MasterCard

5.İslami toplumsal finansmanın tüm potansiyelini açığa
çıkarın.

•Trevor Manuel, Güney Afrika, Baş Danışman, Rothschild
Group

6.Daha sistemli ve öngörülebilir bireysel bağışlar için
uluslararası medya platformları oluşturun.

•Linah Mohohlo, Botsvana, Vali, Bank of Botsvana

Dağıtımı geliştirin: Verimlilik
konusunda büyük bir pazarlık

•Dhananjayan Sriskandarajah, Sri Lanka, Genel Sekreter,
CIVICUS
•Margot Wallström, İsveç Dışişleri Bakanı

EK II: İNSANİ YARDIM
FİNANSMANI ÜST DÜZEY
PANELİ (HLP) RAPORUNUN
TAVSİYELERİ
İhtiyaçları azaltın: Ortak bir
sorumluluk
Panel tavsiye eder:
1.Resmi kalkınma desteğinin yönünü kırılganlık
durumlarının azaltılması ve önlenmesi doğrultusunda
değiştirin.
2.Mali alan oluşturun, krizlerin önlenmesi ve krizlere yanıt
verilmesi için yerel ve ulusal kapasiteyi geliştirin.
3.Uzun süren krizlerde kalkınma finansmanını teşvik edin ve
mümkün olan her durumda, ortak insani yardım-kalkınma
finansal programlamasına geçin.
4.İhtiyaç sahibi kişileri takip edebilmek adına düşük faizli
kredilere ve hibelere erişim için uygunluk kriterlerini
değiştirin.
5.Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)’nin Kriz Yanıt Penceresi
fonunu en az üç kat artırın.
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Panel tavsiye eder: Dünya İnsani Zirvesi bağışçıları ve yardım
kuruluşları, mevcut paranın daha çok sayıda ihtiyaç sahibi
insana ulaştırılması için ortak bir yol haritası üzerinde
çalışmaktadır.
Büyük Pazarlık’ın temel unsurları:
Yardım kuruluşlarının ve bağışçıların aşağıdaki hususlarda
daha sıkı bir şekilde birlik içinde çalışmaları:
•Daha fazla mali şeffaflık.
•Ulusal ilk yanıtlayıcılara daha fazla destek ve finans
araçları sunulması.
•Nakit bazlı programlama kullanımının artırılması ve
dağıtımda daha fazla koordinasyon.
Yardım kuruluşları için:
•Tekrarı ve idari masrafları azaltma.
•Periyodik fonksiyonel harcama incelemeleri.
•Daha fazla ortak ve tarafsız ihtiyaç analizi.
•Bir Katılım Devrimi: Yardım alan kişileri daha fazla dinleme
ve kendilerini etkileyen kararlara dâhil etme.
Bağışçılar için:
•Daha fazla çok-yıllı insani yardım finansmanı.
•İnsani yardım kuruluşlarına daha az tanımlı fon.
•Daha fazla ahenkli ve basitleştirilmiş raporlama
gereksinimleri.

Teşekkür
Bu raporun hazırlanması üyelerimizin ve aşağıda belirtilen bağışçıların katkıları ile mümkün olmuştur:
Almanya İnsani Yardım Desteği/ German Humanitarian Assistance IKEA Vakfı / IKEA Foundation
Danimarka Dış İşleri Bakanlığı /Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Norveç Dış İşleri Bakanlığı / Norwegian Ministry of Foreign Affairs
İsveç Uluslararası Kalkınma Kooperasyon Ajansı / Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
İsviçre Kalkınma ve Kooperasyon Ajansı / Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
ABD Dış İşleri Bakanlığı, Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu / United States Department of State, Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM)
Bu belgede ifade edilen görüşler bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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26-28 Avenue Giuseppe Motta 1202 — Cenevre — İsviçre
Tel: +41 (0)22 950 9600
Email: secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
@ICVAnetwork
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İHH İnsani Yardım Vakfı Tarafından Türkçeye Tercüme Edilmiştir
Translated to Turkish by courtesy of the IHH.

