تقدم املزيد من ادلمع للجهات املس تجيبة احمللية والوطنية من املشاركني يف التنظمي وتعزيز آليات المتويل دلهيا :تقرير موجز لالحتاد ادلويل
وسويرسا عن تقدم آعامل الفريق العامل ،آكتوبر 12017
تنس يق آعامل الفريق العامل
عينت مجموعة املهمتني من املوقّعني عىل مبادرة الصفقة الكربى منسقني للمشاركة يف الفريق العامل املعين بتوطني العمل الإنساين.
وتعقد هذه اجملموعة الكبرية اجامتعات عن بعد مرة لك شهرين .وعقدت آول اجامتع لها يف شهر سبمترب.
وقد وضع مرشوع خطة معل من آجل الفريق العامل مع الرتكزي عىل الكيفية اليت ميكن هل آن يعزز ويسهل وفاء مجيع املوقّعني عىل
مبادرة الصفقة الكربى ابلزتامات توطني العمل الإنساين .ولتحقيق ذكل ،س يكون للخطة آربعة آهداف رئيس ية:
 oضامن تقامس املعلومات واملشاركة عىل نطاق واسع من جانب الطراف املوقّعة عىل مبادرة الصفقة الكربى واجلهات الفاعةل
احمللية يف آعامل هذا الفريق العامل والفرقة العامةل الخرى ذات الصةل مببادرة الصفقة الكربى ،فض اال عن املبادرات والعمليات
الخرى،
 oالربهنة عىل إاماكن اإدخال حتسينات عىل توطني العمل الإنساين من خالل الاضطالع بأنشطة تعاونية جتريبية يف بدلان
خمتارة،
 oتقامس التجارب والبحوث من آجل التفاق عىل آفضل الس بل لتحقيق آهداف معلية توطني العمل الإنساين،
 oدمع قياس التقدم احملرز بشأن حتقيق آهداف المتويل احمللية.
وقد نظم الفريق العامل ثالثة اجامتعات لطراف معنية متعددة لس تكشاف كيفية /اإماكنية تنظمي معلية توطني العمل الإنساين،
وكيفية امليض قدم اا من آجل تنفيذها ،وما اذلي تعنيه هذه العملية حتديد اا للجهات الفاعةل احمللية (منحهم منرب اا للتعبري عن اقرتاحاهتم
وشواغلهم اإىل املوقّعني عىل املبادرة) ،وزايدة اخنراط مجيع الطراف املعنية .وجتدر الإشارة اإىل آنه قد بذلت هجود جبارة إلرشاك
اجلهات الفاعةل احمللية يف لك من هذه النشطة.
ويف اإطار امليض قدم اا ،وافق الفريق العامل عىل إارشاك اجلهات الفاعةل احمللية يف اجامتعات دورية عن بعد والمل معقود عىل
إارشاكهم يف مجيع النشطة يف إاطار خطة العمل.
كام اإيد الفريق العامل اإيفاد بعثة مشرتكة بني الواكلت القران اإىل مدينة غازي عنتاب الرتكية ،ركزت عىل معلية توطني العمل
الإنساين ،بغرض التعرف عىل املامرسات السلمية ومجعها ،وقد عقدت بعد ذكل ندوة ش بكية ملناقشة النتاجئ .يرىج الاطالع عىل
الرابط التايل:
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/upcoming-webinar-local-actors-equal-strategic-partners
،http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localisation

ومتاح آيض اا عرض رشاحئ عرب الرابط:

والرابط:

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/deliveraidbetter-wp/wp-content/uploads/2017/09/26151302/Website-PPTX.pptx

التقدم العام احملرز يف جمال التنفيذ
وفق اا للتقرير الس نوي املس تقل عن تنفيذ مبادرة الصفقة الكربى اذلي آعده املعهد العاملي للس ياسة العامة ):(GPPI
 1ليس هذا اس تعراض اا شام اال مجليع العامل اليت تضطلع هبا مجيع اجلهات الفاعةل يف اإطار تنفيذ الالزتامات املتعلقة بعملية توطني العمل الإنساين .فهناك
الكثري جد اا مما حيدث ويصعب جد اا جتس يده يف الوقت ذاته .وعوض اا عن ذكل ،فاإن هذا التقرير يقدم حملة رسيعة عن بعض اجلهود اليت يبذلها الفريق العامل
والارتقاء مبس توى الشفافية .وسوف جيري نرش مزيد من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين عرب الرابط:
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc
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يظل توطني العمل الإنساين يتصدر جدول العامل الس يايس .اإذ تتعلق آقوى النشطة ( % 73من املوقّعني) ابلستامثرات يف
تعزيز قدرة املس تجيبني احملليني والوطنيني .واب إلضافة اإىل ذكل ،فقد آفاد  %51من املوقّعني عن بذل اجلهود من آجل تقيمي
ومعاجلة احلواجز القانونية والفنية اليت حتول دون متويل املس تجيبني احملليني والوطنيني ،بيامن آفاد  %34عن زايدات يف ال متويل
معظمها نتيجة لزايدة املساهامت يف الصناديق امجلاعية .ومن املتوقع اختاذ قرار بشأن كيفية تتبع تدفق الموال اإىل اجلهات الفاعةل
احمللية والوطنية.

روابط اإىل معليات
آخرى قامئة

روابط اإىل آفرقة
عامةل آخرى

نشاط بشأن الزتامات
مشرتكة

نشاط منظامت معونة

نشاط ماحنني

الفريق العامل

التوطني

تعزيز القدرات
الالزتام ( :)1زايدة ودمع الاستامثر متعدد الس نوات يف تعزيز القدرات املؤسس ية للمس تجيبني احملليني والوطنيني ،مبا يف ذكل القدرات
ملتعلقة ابلتأهب والاس تجابة والتنس يق ،ل س امي يف الس ياقات الهشة وحيث تكون اجملمتعات احمللية عرضة للناعات املسلحة والكوارث
وتكرر حالت تفيش المراض والوبئة وآاثر تغري املناخ .وينبغي لنا حتقيق ذكل من خالل التعاون مع الرشاكء الإمنائيني وإادماج تعزيز
القدرات يف اتفاقات الرشاكة.
التقدم اذلي آحرزه املوقّعون (التقرير املس تقل اذلي آعده معهد )GPPI
وفقا ملا ورد يف تقرير املعهد ،آفاد  %73من املوقّعني عن آنشطة قامئة ،بيامن آفاد  %7آهنم قد خططوا لالضطالع بأنشطة .ولحظ
املعهد ما ييل:

خصص املوقّعون استامثرات كبرية يف بناء قدرات املس تجيبني احملليني والوطنيني .فقد زادت هولندا ،عىل سبيل املثال ،من مزيانيهتا
لتعزيز القدرات ا إلنسانية من  1.7مليون يف عام  2016اإىل  2.15مليون يف عام  .2017وب متويل من وزارة الت منية ادلولية
يف اململكة املتحدة ،تنفذ ست من املنظامت غري احلكومية العضاء يف ش بكه س تارت ،مبا يف ذكل املنظمة اخلريية الاكثوليكية للت منية
ادلولية ) (CAFODواملنظمة املس يحية للمعونة ،برانمج "نقل القدرة" اذلي يس متر عامني من آجل تعزيز قدرة  55من الرشاكء
احملليني اخملتارين يف مخسة بدلان فامي يتعلق ابلتأهب والاس تجابة يف جمال العمل الإنساين .كام آفادت منظامت معونة عن استامثرات
ذات صةل يف قدرات الرشاكء.
غري آنه كثريا ما يكون من غري الواحض ما اإذا اكنت استامثرات املوقّعني متعددة الس نوات آم ل .واب إلضافة اإىل ذكل ،ف إان معظم
املوقّعني ليس دلهيم نظم تتبع شامةل ل متويلهم يف تعزيز قدرات احلكومات واجمل متعات احمللية وامجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل
المحر واجمل متع املدين احمليل.
املامرسات السلمية:
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للصندوق امجلاعي اذلي تديره المم املتحدة يف نيجرياي انفذة حمددة ملبادرات تعزيز قدرات اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية .وخيصص
بعض املاحنني آموا ال لتعزيز القدرات آو يدرجون التاكليف الساس ية يف منحهم للجهات الفاعةل احمللية/الوطنية ،بيامن تتقامس بعض
املنظامت ادلولية غري احلكومية التاكليف مع الرشاكء.
خطط آنشطة الفريق العامل:
التعاون من آجل وضع توجهيات بشأن كيفية القيام بتعزيز القدرات املؤسس ية بأقىص قدر من الفعالية.
المتويل والقياس
الالزتامات:
( )4حتقيق هدف متويل عاملي حبلول عام  ،2020يقيض بتخصيص ما ل يقل عن  %25من المتويل الإنساين للمس تجيبني
احملليني والوطنيني بشلك مبارش قدر الإماكن من آجل حتسني النتاجئ من آجل املترضرين واحلد من تاكليف املعامالت.
( )5القيام ،ابلتعاون مع اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت ،بتطبيق مؤرش توطني العمل الإنساين لقياس المتويل املبارش وغري
املبارش املو ّجه اإىل املس تجيبني احملليني والوطنيني.
وحتسن املساعدة اليت يقدهما املس تجيبون احملليون والوطنيون ،مثل الصناديق
( )6زايدة اس تخدام آدوات المتويل اليت تزيد ّ
امجلاعية القطرية اليت تقودها المم املتحدة ) ،(CBPFوصندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت الكوارث اذلي يديره الاحتاد ادلويل،
والصناديق امجلاعية اليت تديرها املنظامت غري احلكومية وغريها من الصناديق.
التقدم امجلاعي
آنشئ فريق العمل املعين مبؤرش التوطني ) (LMWGكفريق معل فرعي اتبع للفريق العامل التابع للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت
) (IASCومنظمة املساعدة عىل تغذية القزم ) (HFTTللنظر يف مسأةل القياس .ورآى هذا الفريق آن آفضل طريقة لقياس
المتويل يف الجل الطويل يه من خالل اس تخدام الليات القامئة ،مثل دائرة التتبع املايل ) ،(FTSومنظمة التعاون والتمنية يف
امليدان الاقتصادي ) ،(OECDفض اال عن املبادرة ادلولية للشفافية يف املعونة ) .(IATIآما التقارير والبحوث احملددة بشأن مبادرة
الصفقة الكربى ،فس تكون رضورية يف الجل القصري.
وقد آقر الفريق آمهية التفاق عىل تعاريف/فئات اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية والمتويل املبارش قدر الإماكن ،وخاض ابلتايل يف
معلية واسعة النطاق للتواصل مع الطراف املعنية املتعددة ،مبا يف ذكل اجلهات الفاعةل احمللية .وقامت  IASCو LMWGبوضع
املقرتح.
واستناد اا اإىل هذا املقرتح وإاىل مزيد من التشاور مع املوقّعني ،قدم املشاركون يف تنظمي املبادرة ورقة مبسطة تتضمن تعاريف وفئات
اإىل املوقّعني للموافقة علهيا (عن طريق املوافقة الضمنية) .ومتت املوافقة عىل الوثيقة.
ومنذ ذكل الوقت ،طلب إاجراء تعديل طفيف يوحض تعريف اجلهة الفاعةل احمللية .ووافق آعضاء فريق العمل عىل التعديل املقرتح
وس يجري اإطالع مجيع املوقّعني عليه وآخذ موافقهتم عن طريق املوافقة الضمنية .وس تعرض الصيغة الهنائية لتعديل منوذج الإبالغ
احلايل ملبادرة الصفقة الكربى مبجرد وضعها.
وقد بدآ العمل عىل وضع تعريف مرجعي يستند اإىل هذه التعاريف والفئات ،مع قيام خبري استشاري ابجراء حبوث حمددة يف هذا
الصدد.
3/6

التقدم اذلي آحرزه املوقّعون (التقرير املس تقل اذلي آعده معهد )GPPI
آفاد معهد  GPPIيف تقريره بأن  %34من املوقّعني قد آبلغوا عن آنشطة قامئة لتحقيق آهداف المتويل ،وآفاد  %8مهنم بأهنم قد
خططوا للقيام بأنشطة .ولحظ املعهد ما ييل:

آفاد  %42من املاحنني ومنظامت املعونة ممن دلهيم رشاكء منفذون عن قياهمم ابختاذ خطوات آو وضع خطط لزايدة ال متويل
للمس تجيبني احملليني ،إاما من خالل الصناديق امجلاعية و إاما مبارشة (قلام تمزي التقارير اذلاتية بني الثنني بشلك اكمل) .ومع ذكل،
يفيد العديد من املاحنني بأن الطريقة الرئيس ية اليت ميكهنم هبا الوفاء ابلزتاماهتم جتاه معلية التوطني ت متثل يف زايدة دمعهم للصناديق
امجلاعية .وقد ارتفعت مسامهة آملانيا يف الصناديق امجلاعية القطرية ارتفاع اا كبريا يف عام  2016اإىل  62مليون دولر آمرييك بيامن
ارتفعت مسامهة الرنوجي يف العام ذاته اإىل حنو  30مليون دولر .وبدآت الواكةل المريكية للت منية ادلولية يف املسامهة يف هذه
الصناديق يف العراق و إاثيوبيا عىل آساس جترييب .كام ضاعفت لكسمربغ تقريب اا من مسامههتا يف صندوق الطوارئ ل إالغاثة يف حالت
الكوارث يف عام  .2016و إاجام ال ،فقد زادت اخملصصات للمنظامت الوطنية غري احلكومية بصورة طفيفة مجليع الصناديق امجلاعية
القطرية الس بعة عرش القامئة حالي اا من  %14.63يف عام  2014اإىل  %17.88يف عام .2016
وفامي يتعلق ابلصناديق امجلاعية الخرى ،مل ي متكن فريق البحث من تقيمي حصة املوارد اليت وهجت اإىل املس تجيبني الوطنيني واحملليني.
كام آفاد ماحنون عن إاحراز تقدم بدرجة آقل يف زايدة املساهامت املبارشة اإىل املنظامت احمللية والوطنية ،ولحظ بعضهم آن هدف
توجيه  %25من ال متويل بشلك مبارش اإىل املس تجيبني يعد هدف اا طموح اا جد ا  .ويأيت مثال عىل املامرسة السل مية من بلجياك :اإذ
ذهب  %8من املزيانية ا إلنسانية البلجيكية يف عام  2016اإىل منظامت حملية ،كام آعاد وزير التعاون الإمنايئ البلجييك التأكيد
مؤخرا عىل هدف البدل امل متثل يف حتقيق نس بة  %25حبلول عام .2020
بعض املامرسات السلمية:
آحرز بعض التقدم حول إاماكن حصول اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية عىل آموال من الصناديق امجلاعية .فهناك عدد من الصناديق
امجلاعية القطرية اليت تديرها المم املتحدة دلهيا بنودا حمددة من آجل اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية .وعىل سبيل املثال ،يوجد يف
نيجرياي بند حمدد لبناء القدرات .كام قامت ش بكة س تارت ،اليت آنشئت ابلتعاون مع منظامت دولية غري حكومية ومنظامت وطنية
غري حكومية ،ابإنشاء صناديقها امجلاعية اخلاصة هبا ،وهناك مناقشة دائرة حول صندوق جامعي تديره منظمة وطنية غري حكومية.
كام آن الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب المحر بصدد اإنشاء صندوق لالستامثر يف امجلعيات الوطنية.
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خطط آنشطة الفريق العامل
تقامس التعاريف والفئات املقرتحة مع منظامت  FTSو OECDو ،IATIواقرتاح إابدراهجا يف التقارير الس نوية ملبادرة الصفقة
الكربى .ووضع آساس مرجعي عرب دراسة مس تقةل.
إاجراء دراسة بشأن الصناديق امجلاعية لتحديد مدى متكن اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية من اس تخداهما.
التعاون عىل وضع توصيات من آجل الصناديق امجلاعية (بميع آنواعها) بشأن كيفية حتسني اس تفادة اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية
مهنا.
التنس يق
الالزتام ( :)3دمع وتمكيل آليات التنس يق الوطنية حيامث وجدت وإادراج املس تجيبني احملليني والوطنيني يف آليات التنس يق ادلولية حسب
الاقتضاء ومبا يامتىش مع مبادئ ا إلنسانية.
التقدم اذلي آحرزه املوقّعون (التقرير املس تقل اذلي آعده معهد )GPPI
آفاد  %40من املوقّعني عن آنشطة قامئة لتنفيذ هذا الالزتام .ولحظ املعهد ما ييل:

يقترص حتليلنا لهذا الالزتام عىل مكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون ا إلنسانية ) (OCHAوالقيادات املشرتكة للمجموعات .وقد
خطت بعض هذه اجلهات الفاعةل خطواهتا الوىل .مفكتب تنس يق الشؤون ا إلنسانية ،عىل سبيل املثال ،يدعو اإىل تعزيز الروابط
مع اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية يف اإطار دمعه للماكتب امليدانية من خالل اإدارته املعنية ابلتنس يق بني اجملموعات .ويشارك برانمج
المم املتحدة الإمنايئ يف املناقشات ادلائرة يف اجملموعة العاملية لالنتعاش املبكر بشأن كيفية التحول من القيادة اخلارجية لعمليات
الإغاثة اإىل قيادهتا حملي اا .وآفادت منظمة  CAREعن عقد حلقة معل مشرتكة مع منسقي اجملموعة العاملية يف شهر ديسمرب عام
 2016لتعزيز التفكري واملامرسة فامي يتعلق بتوطني آعامل التنس يق.
املامرسات السلمية الخرى
هناك عدد من املبادرات اليت اضطلعت هبا هيئات التنس يق التابعة جلنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت عىل الصعيد العاملي ويف
امليدان ،فض اال عن بعض املبادرات الرامية اإىل تعزيز التعاون مع اجلهات الفاعةل احلكومية .وهناك عدد من خطط الاس تجابة
الإنسانية اليت تشري حتديد اا اإىل الزتامات الصفقة الكربى ،مبا يف ذكل توطني العمل الإنساين والعمل املكتيب يف إاطار املواضيع
الرئيس ية .ويضم فريق منسقي اجملموعة العاملية ) (GCCGفريق معل معين بتوطني العمل الإنساين ،يسعى اإىل وضع هنوج معلية
لتعزيز مشاركة اجلهات الفاعةل الوطنية يف اجملمتع املدين يف التنس يق ،وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية .وقد عينت اليونيسف
منسق اا معنيا بتوطني العمل الإنساين من آجل دمع اجملموعات الرئيس ية والفرعية اليت تقودها اليونيسف لتحسني معلها مع اجلهات
الفاعةل احمللية.
وفامي يتعلق ابلعملية ا إلنسانية يف سورية انطالق اا من تركيا ،خصص مكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية موظفني للعمل
عىل تعزيز مشاركة املنظامت احمللية غري احلكومية يف آعامل التنس يق والاس تجابة .حيث قدموا ادلمع اإىل املنظامت السورية غري
احلكومية لتسهيل اإملاهما بأعامل تنس يق الشؤون ا إلنسانية ،مثل التكتالت والفريق القطري الإنساين ،وابملبادئ ا إلنسانية .ودمعوا
اإنشاء منتدى املنظامت السورية غري احلكومية لتعزيز التنس يق بني املنظامت السورية غري احلكومية وكذكل مع كياانت مثل الفريق
القطري الإنساين .وقد آدى تواصل منسقي اجملموعة ومكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون ا إلنسانية مع املنظامت السورية غري
احلكومية اإىل حتقيق درجة عالية من املشاركة يف التنس يق ،مبا يف ذكل مشاركة منظامت وطنية غري حكومية يف قيادة ثالث
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مجموعات .وتعقد اجملموعة اجامتعاهتا ابللغة العربية آو ترتمجها ابس تخدام معدات الرتمجة الفورية اليت اشرتاها مكتب المم املتحدة
لتنس يق الشؤون ا إلنسانية وآاتهحا مجليع اجملموعات.
ويف ابنغي ،بمهورية آفريقيا الوسطى ،يعمل مكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون ا إلنسانية مع رئيس البدلية ومع اجملالس البدلية
احمللية ،وساعد عىل اإنشاء منرب للتنس يق يقوم بتوجيه املعلومات من مس توى الحياء اإىل املس توى املركزي .كام يساعد املكتب عىل
إادارة املعلومات وحتليلها ،وامجلع بني رئيس البدلية واجلهات الفاعةل ادلولية الإنسانية والإمنائية الرئيس ية فض اال عن اجلهات املاحنة.
والهدف من هذا الهنج هو تعزيز قدرة السلطة احمللية عىل التنس يق والاس تجابة لالحتياجات وضامن تنفيذ برامج الانتعاش جنبا
اإىل جنب مع النشطة ا إلنسانية.
وابملثل ،فقد نفذ عدد من احلكومات الوطنية قوانني خاصة حبالت الكوارث من آجل تسهيل ا إلغاثة ادلولية يف حالت الكوارث
وتوضيح هيألك ومعليات التنس يق .وقد حدث يف بعض الوقات آن جنحت مجعيات وطنية للصليب المحر والهالل المحر تعمل
مع الاحتاد ادلويل يف تعزيز قوانني وس ياسات الكوارث يف  30بدل اا منذ عام .2007
خطط آنشطة الفريق العامل
العمل مع مكتب المم املتحدة لتنس يق الشؤون ا إلنسانية والقيادات املشرتكة للمجموعات واملوقّعني من آجل دمع وضع ونرش
اإرشادات للمجموعات بشأن كيفية الاخنراط بشلك آفضل مع اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية.
الرشاكة
الالزتام ( :)2حتسني فهم احلواجز اليت حتول دون إارشاك املنظامت واملاحنني للمس تجيبني احملليني والوطنيني والعمل عىل إازالهتا آو
تقليلها خلفض آعباهئم ا إلدارية.
التقدم اذلي آحرزه املوقّعون (التقرير املس تقل اذلي آعده معهد )GPPI
وفق اا ملا ورد يف تقرير املعهد ،آفاد  %51من املوقّعني عن آنشطة قامئة لتنفيذ هذا الالزتام ،يف حني آفاد  %5بأهنم قد خططوا
للقيام بأنشطة .ولحظ املعهد ما ييل:

قام العديد من منظامت املعونة واملاحنني بتقيمي احلواجز القانونية والفنية اليت تواهجهم واختذوا خطوات ملعاجلهتا .فعىل سبيل املثال،
وافقت اإيطاليا عىل اإجراءات قانونية جديدة يف شهر يوليو عام  2016جتعل املنظامت احمللية غري احلكومية اليت آبرمت رشآاكت
مع منظامت اإيطالية غري حكومية مؤهةل للحصول عىل متويل اإيطايل مبارش .وتعمل بلجياك عىل تنقيح مرسوهما املليك اخلاص ابملعونة
ا إلنسانية للسامح ابملسامهة يف الصناديق امجلاعية اليت تديرها منظامت دولية غري حكومية .بيامن يس تكشف موقّعون آخرون ،مثل
املديرية العامة للمفوضية الوروبية للمساعدات الإنسانية وامحلاية املدنية ( ،)DG ECHOس بل امليض قدم اا يف معلية توطني العمل
الإنساين يف حدود بيئهتا القانونية احلالية .وآخريا  ،آفاد بعض املوقّعني مثل هيئة المم املتحدة للمرآة وهولندا بأهنم ل يواهجون آي
عقبات حتول دون إاقامة رشآاكت مبارشة مع املس تجيبني الوطنيني.
***
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