تقرير البعثة
الصفقة الكربى ،الفريق العامل املعين بتوطني العمل الإنساين
البعثة امليدانية اإىل البدلان الاختبارية ،العراق 22-18 ،نومفرب 2018

يتاح هذا التقرير للجمهور وهو موجه يف املقام ا ألول اإىل أأعضاء الفريق املعين بتوطني العمل الإنساين يف اإطار الصفقة الكربى وإاىل أأفراد
خمتلف املنظامت احمللية والوطنية ،واجلهات املاحنة ،وواكلت ا ألمم املتحدة ،واملنظامت ادلولية غري احلكومية ،وإاىل احلركة ادلولية للصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف العراق ويف اإقلمي كردس تان العراق اليت كرس ممثلوها قسطا من وقهتم المثني ملشاطرة فريق البعثة وهجات نظرمه.
وسيمت تبادل النتاجئ والاس تنتاجات مع املعنيني من اخلارج عرب ندوة ش بكية ،كام س يصار اإىل اإبرازها يف حلقات العمل ا إلقلميية يف أأوائل
العام .2019
واكنت قد تولت التخطيط للبعثة وتنظميها ،مجموعة املنظمني املشاركني يف الفريق املعين بتوطني العمل الإنساين ،والاحتاد ادلويل مجلعيات
الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) ،والواكةل السويرسية للتمنية والتعاون ) (SDCبدمع من الربانمج املعين بإعادة التاهيل
والتعلمي والصحة يف اجملمتعات احمللية  ،REACHومجعية الهالل ا ألمحر العرايق ،وجلنة تنس يق املنظامت غري احلكومية يف العراق ،ومنظمة
أأوكسفام ،ومكتب املنسق املقمي ل ألمم املتحدة /ومنسق الشؤون الإنسانية.
متثل وهجات النظر الواردة يف هذا التقرير أراء البعثة كلك ول متثل بلرضورة الراء الفردية للمنظامت املشاركة.
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عرض موجز
أأوفدت اإىل العراق يف الفرتة ما بني  18و 22نومفرب  2018البعثة امليدانية الثانية اإىل البدلان الاختبارية املنفذة يف اإطار توطني العمل
الإنساين ،واكن هدفها تشجيع وتيسري الوفاء بلزتامات الصفقة الكربى املتعلقة بتوطني العمل الإنساين (موضوع التباحث  .)2وعقد فريق
املكون من س بعة أأعضاء ،بقيادة مشرتكة من اخلرباء يف موضوع التوطني من الواكةل السويرسية للتمنية والتعاون ،والاحتاد ادلويل
البعثة ّ
مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل ،مناقشات مع اجلهات الإنسانية الفاعةل يف واكلت خمتلفة ،ومع اجملموعات املعنية
املتواجدة يف اإقلمي كردس تان بشلك رئييس ،اإضافة اإىل قيامه بزايرة قصرية اإىل بغداد من أأجل فهم ماذا يعين للجهات املعنية توطني العمل
الإنساين وحتديد املامرسات السلمية واحلواجز املتبقية يف هذا اجملال.
يعيش العراق حاليا يف مرحةل ما بعد الزناع منذ انهتاء العمليات العسكرية ضد ادلوةل الإسالمية يف العراق والشام يف ديسمرب .2017
غري أأن عددا من القوى احملركة اليت ل ميكن التكهن هبا تربز يف خمتلف أأحناء البالد تؤدي اإىل حراكت نزوح جديدة وتؤثر يف عودة النازحني
يف ادلاخل .ويشمل ذكل الهجامت املتفرقة اليت تقوم هبا جامعات مسلحة ،والعمليات العسكرية ضيقة النطاق ،ومصادر عدم الاس تقرار
اجلديدة املرتبطة بتنايم معدلت الفقر ،وغياب فرص كسب العيش ،والتوترات الس ياس ية والاجامتعية .وقد أأدت أاثر الزناع مقرتنة
التصحر والزلزل ،اإىل تفامق حاةل الاس تضعاف اليت يعاين مهنا الشعب
بحامتلت تعرض البالد ألخطار طبيعية مثل اجلفاف والفيضاانت و ّ
العرايق ،وإاعاقة قدرات احلكومة العراقية ،و ّشل عدد كبري من اخلدمات ا ألساس ية .وتفامق بشلك خاص وضع النساء والفتيات اللوايت ل
يزلن عرضة ل ألخطار ،ا ألمر اذلي دفع بحلكومة والواكلت الإنسانية اإىل جعل موضوع امحلاية يف أأعىل ّ
سّل برامها.
وتتقدم معلية توطني العمل الإنساين يف العراق بلرمغ من التفاوت يف التقدم احملرز دلى املوقّعني عىل الصفقة الكربى والكياانت ا ألخرى،
للوفاء مبختلف الالزتامات .واكنت املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية ومنظامت اجملمتع املدين يف الصفوف ا ألوىل لتقدمي املساعدة
الإنسانية ،ذكل أأهنا اكنت تس تطيع ،يف بداية استيالء ادلوةل الإسالمية ،الوصول اإىل مناطق تمتزي بدرجة كبرية من انعدام ا ألمن ،ومناطق
حساسة يتعذر الوصول اإلهيا ،واكنت هذه يه مزيهتا النسبية .ولكهنا أأقرت ،من هجة أأخرى ،بلقيود اليت تواجه قدرهتا عىل الاضطالع
بدور أأكرب وقيادة أأفضل يف وضع الربامج الإنسانية .واعرتفت اجلهات الفاعةل ادلولية واحمللية/الوطنية عىل حد سواء ،بصعوبة اإجياد التوازن
الصحيح لتقامس اخملاطر فامي بيهنا عندما اكن ا ألمر يتعلق بخملاطر الئامتنية والتشغيلية .ولحظنا أأن اجلهات الفاعةل احمللية تواجه صعوبت
يف التقيّد بملعايري الإنسانية ،و أأن الواقع العرايق أأكرث تباينا وتعقيدا مما يعرض غالبا عن املوضوع يف النقاشات اليت جتري يف املقر.
واختذت اجلهات الفاعةل ادلولية خطوات تريم اإىل معاجلة بعض املشالك املتعلقة بلرشاكة والقدرات اليت حددت يف الصفقة الكربى،
ولكن ينبغي بذل املزيد من اجلهود لرتمجة ا ألقوال اإىل أأفعال يف مال توطني العمل الإنساين .وهناك عدد من املامرسات السلمية اليت تسامه
يف تقدم برانمج توطني العمل ا إلنساين لس امي املامرسات اليت تسعى اإىل حتسني التاكمل اإىل أأقىص قدر ممكن ،وإاقامة رشااكت حقيقية.
ولكن ل تزال هناك عقبات خضمة مهنا الزنوع اإىل تفادي اخملاطر اذلي يتسبب بفقدان الثقة ،واعامتد مواقف وطرق معل ترى فهيا اجلهات
الفاعةل احمللية شيئا من الاس تعالء ،واس تخدام طرق لتعزيز القدرات تظل مركزة عىل اجتاه واحد وعىل اإجناز مرشوع معني .كام تبني أأن
غياب التنظمي اذلايت دلى اجلهات الفاعةل الوطنية واحمللية لس امي منظامت اجملمتع املدين املنخرطة يف العمل الإنساين يف سعهيا اإىل التغيري
وإاجياد حلول حملية ،يشلك أأيضا عائقا أأمام اإحراز التقدم يف توطني العمل الإنساين.
وسعيا اإىل وضع برانمج حتوييل لتوطني العمل الإنساين يف العراق تقود فيه اجلهات الفاعةل احمللية اس تجابة اإنسانية فعاةل وقامئة عىل املبادئ
وخاضعة للمساءةل ،يقدم أأعضاء الفريق التوصيات التالية:
 -1توصيات اإىل املؤسسات املاحنة والواكلت الثنائية ( :أأ) وضع اسرتاتيجيات رائدة (جتريبية) لتقامس اخملاطر تتناول قلق اجلهات
الفاعةل احمللية والوطنية بشأأن الالزتامات الئامتنية بلمتثال وعدم التحزي؛ (ب) اإدراج أأحاكم يف اتفاقات الرشاكة مع الرشاكء
ادلوليني تضمن نس بة دنيا من تغطية التاكليف ا ألساس ية ،وتعزيز القدرات ،وإابراز معل الرشاكء احملليني والوطنيني؛ (ج) دمع
مشاريع الاحتادات بني واكلت ا ألمم املتحدة /املنظامت غري احلكومية ادلولية واجلهات الفاعةل احمللية والوطنية؛ (د) زايدة المتويل
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اخملصص لتعزيز قدرات اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية يف الإدارة الفعاةل ل ألموال املقدمة من خالل الصندوق الإنساين املشرتك
للعراق وزايدة الاستامثرات متعددة الس نوات؛ (هـ) وضع رشوط بس يطة وموحدة و أأكرث مرونة لتقدمي التقارير.
 -2توصيات اإىل واكلت ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية غري احلكومية ( :أأ) حث املاحنني والرشاكء ادلوليني الخرين عىل قبول أأو
اس تخدام تقيمي اخملاطر اذلي جيريه الرشيك احمليل ،وإااتحة الفرصة للجهات الفاعةل احمللية والوطنية يك تثبت أأهنا جديرة بلثقة؛
(ب) عقد حماداثت مفتوحة ورصحية ومنتظمة مع الرشاكء احملليني بشأأن وهجات نظر الطرفني عن اخملاطر والتحدايت ،والتفاق
عىل س بل التقدم يف العمل؛ (ج) اس تكشاف رشااكت متعددة اجلوانب متويلية وغري متويلية مع اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية؛
(د) وضع أأو اس تعراض اسرتاتيجيات وس ياسات للرشاكة بلتعاون مع الرشاكء احملليني؛ (هـ) دمع معل جلنة تنس يق املنظامت
غري احلكومية يف العراق بشأأن بناء قدرات املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية؛ (و) مبارشة حماداثت وحوارات قطرية
منتظمة تتعلق بلصفقة الكربى والزتاماهتا بشأأن توطني العمل الإنساين؛ (ز) معاجلة الشواغل اخلاصة بجلهات الفاعةل احمللية
بشأأن الهيالك واجامتعات التنس يق؛ (ح) الاعرتاف بدلور الهام للمنظامت املعنية حبقوق املر أأة واملنظامت اليت تقودها النساء يف
مرحةل اإعادة الإعامر ،والاهامتم املتع ّمد بعملها خاصة فامي يتعلق بمحلاية واملساواة.
 -3توصيات اإىل اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية ( :أأ) اإجراء حماداثت لس تكشاف اإماكنية تشكيل احتاد/حتالف/ش بكة تستند اإىل
فهم مشرتك ورؤية متبادةل لتوطني العمل الإنساين ويسرتشد هبام؛ (ب) وضع و /أأو تعزيز اسرتاتيجية تنظميية للتمنية وحتديد
ا ألولوايت يف مبادرات تعزيز القدرات اليت تتصدى لنقاط الضعف يف احلمك وا ألنظمة والس ياسات؛ (ج) اس تكشاف الفرص
املتاحة وجدوى الاضطالع بأأنشطة متويل حملية (فرادى أأو جامعيا) دعام لعمل الاس تجابة الإنسانية والاس تدامة املالية للمنظمة.
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املقدمة
-1

-2

-3

-4

وقّعت عرشات ادلول املاحنة واملنظامت الإنسانية ادلولية عىل الصفقة الكربى يف مايو  2016مبناس بة انعقاد مؤمتر القمة العاملي
للعمل الإنساين ،وتعهدت بتغيري ممارساهتا يف عرش مالت (تسمى مواضيع التباحث) سعيا اإىل جعل نظام بيئة العمل الإنساين
أأكرث كفاءة وفعالية و أأكرث تركزيا عىل الناس .ويشمل موضوع تباحث توطني العمل الإنساين الزتامات بمتويل اجلهات الفاعةل
احمللية بصورة مبارشة قدر املس تطاع ،والاستامثر يف القدرات املؤسس ية طويةل ا ألمد للجهات الفاعةل احمللية ،وإازاةل احلواجز
اليت متنع اإقامة رشااكت أأكرث تاكفؤا بني اجلهات الفاعةل ادلولية واحمللية وتشجيع اإقامة مثل هذه الرشااكت ،وضامن حتسني
التاكمل مع أليات التنس يق احمللية.1
سعيا اإىل تشجيع وتيسري تنفيذ هذه الالزتامات ،اختار املوقعون عىل الصفقة الكربى املشاركون يف الفريق العامل املعين بتوطني
العمل الإنساين ثالثة بدلان اختبارية للبعثات امجلاعية من أأجل حتقيق ما ييل:
• حتسني فهم ما يعنيه توطني العمل الإنساين خملتلف اجلهات املعنية،
• حتديد املامرسات السلمية والتحدايت واحلواجز القامئة أأمام التنفيذ يف اجملالت الرئيس ية ا ألربعة من الزتامات الصفقة
الكربى املتعلقة بتوطني العمل الإنساين املربزة أأعاله ،فضال عن اإدراج قضااي النوع الاجامتعي يف هجود التوطني،
• تشجيع اإحراز التقدم يف الوفاء بلزتامات توطني العمل الإنساين يف لك بدل من البدلان املعنية.
املكون
اكنت البعثة اإىل العراق يف الفرتة من  18اإىل  22نومفرب  2018الثانية يف هذه السلسةل من البعثات .ومض فريق البعثة ّ
من س بعة أأعضاء ممثلني من مقرات اجلهات املاحنة ( أأملانيا ،وسويرسا) ،ومكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية
 ،OCHAومنظمة يونيسف ،ومنظامت دولية غري حكومية ( CAREو أأوكسفام ) ،والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) .ومن املؤسف أأن عضو الفريق املعين بجلهات احمللية من نيجرياي مل يس تطع تأأمني تأأشرية
ادلخول يف الوقت املناسب لالنضامم اإىل البعثة .وتوجه اخلرباء يف موضوع التوطني من الواكةل السويرسية للتمنية والتعاون
والاحتاد ادلويل – اذلين تولوا أأيضا القيادة املشرتكة للبعثة اإىل بغداد – مع فريق البعثة باكمل أأعضائه اإىل كردس تان حيث
عقدت مناقشات مع خمتلف الواكلت/واملنظامت وامجلاعات املعنية – احلكومة الاحتادية ،وحكومة اإقلمي كردس تان ،واملنظامت
غري احلكومية احمللية والوطنية ومن بيهنا مخس منظامت معنية حبقوق املر أأة ،واحلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر،
وواكلت ا ألمم املتحدة ،واملنظامت ادلولية غري احلكومية ،واجلهات املاحنة .وانقسم الفريق اإىل مجموعتني ،وقىض يوما اكمال يف
زايرة خماميت للنازحني والالجئني (حسن شام ،وهرمش ،ودبغة ،وقوشتبه).
يقدم هذا التقرير املالحظات الرئيس ية لفريق البعثة وادلروس املس تفادة ،اإضافة اإىل توصيات استندت اإىل مساهامت اجلهات
املعنية أأو قدمهتا هذه ا ألخرية مبارشة خالل اجامتعات ومناقشات الفريق وخالل ا ألايم امخلسة اليت اس تغرقهتا هممة البعثة .وقد
أأرفقت بلتقرير تفاصيل الربانمج والاجامتعات مع اجلهات الفاعةل الإنسانية ،وقامئة بأأسامء أأعضاء الفريق.

س ياق البدل
وصف ألخطار الكوارث
 -5تالحقت الكوارث اليت شهدها العراق ابتداء من احلرب املدمرة مع اإيران  ،1988-1980مث العقوبت املفروضة بعد احتالل
الكويت عام  ،1990والرصاع ادلاخيل اذلي تبع اجتياح القوات بقيادة الولايت املتحدة عام  .2003وخالل صيف ،2014

 1ميكن الاطالع عىل النص الاكمل للصفقة الكربى (بللغة الإجنلزيية) مبا يف ذكل الالزتامات الس تة لتوطني العمل الإنساين يف اإطار موضوع التباحث  ،2عىل املوقعني التاليني:
 https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iascو
https://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/home/
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اس تولت ادلوةل الإسالمية يف العراق والشام (داعش) عىل عدة مدن عراقية ا ألمر اذلي أأدى اإىل نزوح أأكرث من س تة ماليني
خشص حاولوا الهرب من العنف.2
 -6تس ببت أأربع س نوات من املعارك الضارية وش به املس مترة ،بعواقب هائةل عىل املس توى الإنساين .ففي العام  ،2014نزح 2،5
وفر 700000خشص
مليون من الساكن املدنيني اإىل داخل العراق ،ويف العام ّ 2015فر أأكرث من مليون خشص من منازهلمّ ،
أخر يف عام  ،2016ويف عام  2017اكن هناك  1،7مليون انزح جديد .و أأصبحت ا ألزمة العراقية ،نتيجة جحم هذا الزنوح
ووتريته ،إاحدى أأكرب ا ألزمات و أأشدها تقلبا يف العامل ،واكن الساكن املدنيون يتعرضون طوال هذه الفرتات اإىل خماطر قصوى،
من القصف اجلوي ،اإىل نريان املدفعية ،وإاطالق النار املتبادل ،والقناصة ،واذلخائر غري املنفجرة .واس تخدم عرشات ألف
املدنيني كدروع برشية وجنا مئات اللف من أأوضاع شبهية بحلصار.3
 -7منذ انهتاء العمليات العدائية بني احلكومة العراقية وداعش يف ديسمرب  ،2017عاد ما يقدر بأأربعة ماليني انزح اإىل دايرمه
مرشدين .وتشلك النساء وا ألطفال ممن يشتبه
ومناطقهم ا ألصلية ،بيامن ل يزال  1،9مليون من النازحني اإىل داخل البالد ّ
بصلهتم بمجلاعات املتطرفة الفئة أالكرث ضعفا من بني اذلين ل يزالون يف خماميت الزنوح .ويتعرض هؤلء اإىل المتيزي والفصل
داخل خماميت النازحني ،ويمنعون من العودة اإىل منازهلم ،وحتجب عهنم املساعدات الإنسانية ،ويتعرضون للعنف اجلنيس.
 -8يواجه البدل أأيضا مجموعة من ا ألخطار الطبيعية العائدة اإىل مناخه ،وتزتايد احامتلت تعرضه للجفاف ،والفيضاانت ،والعواصف
الرملية ،والتص ّحر ،وتدهور النظام البييئ ،وملوحة الرتبة يف ا ألرايض اخلصبة ،والزلزل .وقد سامه الفقر املدقع ،والزنوح،
والاثر املس مترة للزناع يف تفامق ضعف الشعب العرايق أأمام ا ألخطار الطبيعية .و أأعاق الزناع املسلح وتبعاته قدرة احلكومة ،و أأدى
اإىل شلل العديد من اخلدمات ا ألساس ية الالزمة للحد من اخملاطر ،وإادارة ا ألخطار الناش ئة ،ومواهجة الكوارث.4
اجلهات الفاعةل وهيالك العمل الإنساين
 -9يتوىل املركز املشرتك للتنس يق والرصد يف بغداد تنس يق العمل الإنساين عىل املس توى الاحتادي ،بيامن أأقامت حكومة اإقلمي
كردس تان مركز التنس يق املشرتك ل ألزمات يف إاربيل من أأجل متكني الرشاكء من مواهجة حالت الطوارئ الإنسانية يف اإقلمي
كردس تان.
 -10يضم الفريق القطري للعمل الإنساين حاليا  29عضوا من بيهنم ثالث منظامت غري حكومية (اإعادة التاهيل والتعلمي والصحة يف
اجملمتعات احمللية  ،REACHومؤسسة رصوح للتمنية املس تدامة  ،SSDFومنظمة DAMAللمساعدة الطبية) ،وواكلت ل ألمم
املتحدة ،ومنظامت دولية غري حكومية ،وهجات ماحنة ،اإضافة اإىل اللجنة ادلولية ومنظمة أأطباء بال حدود بصفة مراقب .وينشط
يف بغداد فريق معين بلتنس يق املشرتك بني اجملموعات ،بيامن تشلك جلنة تنس يق املنظامت غري احلكومية يف العراق NCCI
منتدى للمنظامت غري احلكومية ،ادلولية مهنا والوطنية ،وتضم  95عضوا وست منظامت غري حكومية مراقبة تنفذ يف البدل
أأنشطة اإنسانية وإامنائية عىل حد سواء.
 -11قامت ،اترخييا ،ألف املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية ومنظامت اجملمتع املدين بأأنشطة يف العراق ،وما يقارب من 3000
منظمة من هذا النوع مسجةل يف البالد ككياانت نشطة .وتتشلك تقليداي من مجعيات خريية أأو تضامنية قامئة عىل اجملمتعات
احمللية وتساند مجموعات معينة بناء عىل هوايهتا وواجباهتا ادلينية أأو العرقية .ويتأأثر اجملمتع املدين العرايق اإىل حد كبري بتنوع هيالكه
الاجامتعية والعرقية وقد سامه لحقا التارخي الس يايس للبدل يف تشكيل معامله .ومرة أأخرى سارعت س يطرة داعش منذ بدايهتا
يف  2014يف حتويل تركزي معل الكثري من املنظامت غري احلكومية احمللية /ومنظامت اجملمتع املدين حنو تقدمي املساعدة الإنسانية
املبارشة يف مناطق غري أمنة وشديدة احلساس ية ويصعب الوصول اإلهيا .وتمكن نقاط قوة املنظامت غري احلكومية احمللية يف قرهبا
 2منظمة الهجرة العاملية ،بعثة العراقDisplacement Tracking Matrix, IDPs ،

 ،Iraq: 2018 Humanitarian Response Plan Jan -Dec 2018 3متاح أأيضا بلعربية :خطة الاس تجابة الإنسانية.2018 ،
 4العراق ،تقرير دراسة حاةل قطريةHow Law and Regulation Support Disaster Risk Reduction, UNDP June 2014 :
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من الناس أ(أكرث من اإماكنية الوصول اإىل املناطق) ألهنا معنية بشلك مبارش ولها مصلحة راخسة يف حتقيق الانتعاش .وتتعلق
نقاط الضعف املسجةل يف ادلراسات احلديثة 5بنوعية احلمك الرديئة ،وعدم كفاية فهم دور املنظامت غري احلكومية وما تسعى
اإليه ،وضعف املساءةل والشفافية والالزتام بملبادئ الإنسانية.
احلد من خماطر الكوارث
 -12يف ظل ا ألزمات والزناعات املتتالية واخملاطر الطبيعية املتعددة ،أأدى الإطار املؤسيس الضعيف اترخييا اإىل املزيد من تقويض
قدرة اجملمتعات احمللية وا ألفراد عىل اإدارة خماطر الكوارث .واكنت احلكومة العراقية تواجه تقليداي الكوارث املقرتنة بلفيضاانت
والزلزل واجلفاف والزناعات واحلوادث الصناعية ،عىل سبيل رد الفعل حفسب .وتشمل الإجراءات املدرجة قبل عام 2003
لإدارة خماطر الكوارث قانون الاس تعانة الاضطرارية لس نة  ،1961وقانون ادلفاع املدين لس نة  ،1978وقانون الرعاية
الاجامتعية لس نة  ،1980وقانون الصحة العامة لس نة  .1981و أأصبحت قدرة مؤسسات ادلوةل عىل اإدارة خماطر الكوارث
بشلك فعال مشلوةل أأثناء مرحةل ما بعد احلرب.
املالحظات والنتاجئ الرئيس ية
فهم الس ياق
 -13يعترب العراق بدلا متوسط ادلخل من الرشحية العليا ،علام أأن حاةل الضعف الاقتصادي ل تزال فعلية وبلغة اخلطورة يف أأجزاء
كثرية من البالد .وقد رفع املس توى  3من حاةل الطوارئ س نة  ،2017ويشار اإىل ا ألوضاع الإنسانية بأأهنا يف مرحةل انتقالية
"بعد املوصل" أأو " بعد انهتاء الزناع" .ول تزال تقع أأزمات ونزاعات معقدة ،أأغلهبا نزاعات حمصورة يف مناطق حمددة ،بيامن
تنتقل يف الوقت نفسه مناطق أأخرى اإىل مرحةل احللول املس تدامة .ويبقى موضوع امحلاية شاغال رئيس يا يف املناطق اليت ل تزال
متسك بلقانون ادلويل الإنساين وضامن امحلاية الالزمة خاصة للنساء وا ألطفال يف اخملاميت،
يف حاةل نزاع ومن الرضوري ال ّ
وا ألقليات ،واذلين يشتبه برتباطهم املزعوم بمجلاعات املتطرفة.
التحول حنو احللول
 -14يتناقص المتويل الإنساين بشلك عام ويؤدي ذكل اإىل تنايم التنافس فامي بني الواكلت .ومن املرحج أأن يقود ّ
حتول يف الرتكزي اجلغرايف ملناطق الاس تجابة اليت تعاين حاليا من
املس تدامة يف خطة الاس تجابة الإنسانية لس نة  2019اإىل ّ
نقص يف اخلدمات واليت يبقى وصول اجلهات الفاعةل ادلولية اإلهيا حمدودا .وهناك الن اإعالانت هامة إبعادة الإعامر والتعهد بدمع
دويل يقدم يف معظمه عىل شلك قروض .وجتد منظامت اجملمتع املدين الوطنية صعوبت كبرية يف احلصول عىل المتويل الرايم اإىل
الانتعاش/وإاعادة الإعامر ،ولهذا تعمتد اإىل حد كبري عىل المتويل الإنساين لتنفيذ احللول املس تدامة.
 -15موضوع قدرة اجلهات الفاعةل احمللية عىل احرتام املبادئ الإنسانية هو أأكرث دقة وتعقيدا يف س ياق العراق مما يوصف غالبا يف
حوارات توطني العمل الإنساين العاملية .واكنت تتكرر فكرة غرق اجلهات احمللية يف ادليناميات احمللية الضيقة وخضوعها للضغوط
الس ياس ية مما جيعل من الصعب علهيا ،اإن مل يكن من املس تحيل ،أأن تكون حمايدة وغري متحزية .ولكن من املفارقات أأيضا أأن
هذا القرب من بيئة العمليات يعترب أأيضا مزية ختول هذه اجلهات التفاوض مع السلطات /وامجلاعات املسلحة ،والوصول اإىل
أأماكن ل ميكن للجهات ادلولية الوصول اإلهيا (عىل سبيل املثال يف املوصل قبل حتريرها) .وجيب الانتباه أأكرث اإىل املقايضة بني
اإماكنية الوصول اإىل اإحدى املناطق  /أأو التفاوض من أأجل ذكل ،واحرتام احلياد/وعدم التحزي ،ألن اإماكنية الوصول اإىل الضحااي
لها أأيضا مثهنا (اللجنة ادلولية) .ورمبا لن يمكن تعريف النجاح يف البقاء بعيدا عن ضغط احلكومة وعالقاهتا ،بل يف اإماكنية التحرر
برسعة من الضغوط الس ياس ية بعد المتكّن من الوصول اإىل املناطق املعنية .وتس تطيع اجلهات الفاعةل احمللية مقاومة الضغوط

 5تشمل هذه ادلراسات )1 :تقيمي احتياجات املنظامت غري احلكومية احمللية يف التعّل ،العراق و إاقلمي كردس تان العراقNCCI and RedR UK ،؛  )2متابعة الصفقة الكربى من منظار العمل امليداين،
Truth Solutions؛  )3اس تطالع للجهات املعنية أأجري كجزء من اإعداد التقرير ا ألويل لهذه البعثة اإىل بدل اختباري ،الاحتاد ادلويل.
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الس ياس ية يف حالت كثرية كام يساعد أأيضا نظام الضوابط واملوازانت املتوفر يف هيالك العمل الإنساين يف التصدي لهذه
التعقيدات.
فهم معىن توطني العمل الإنساين
 -16ميكن فهم برانمج توطني العمل الإنساين بطرق خمتلفة .يرى البعض أأنه السعي اإىل حتقيق التاكمل بني العمل ادلويل والعمل
احمليل ،بيامن يرى فيه البعض الخر برانما حتويليا ستمتكّن فيه اجلهات الفاعةل احمللية يف هناية املطاف من قيادة الاس تجابة
حلالت الطوارئ اليت حتدث عندها .وتتطلب هذه الرؤية ا ألخرية قدرات أأكرث اس تدامة لتنفيذ العمل الإنساين يف العراق مع
الإقرار بأأن من املرحج أأن تقلّص اجلهات الفاعةل ادلولية أأنشطهتا وتنسحب من العمل نظرا اإىل اخنفاض المتويل املتوفر يف ا ألماكن
اليت أأصبحت يف مرحةل ما بعد الزناع .ويف س ياق املرحةل الانتقالية للعراق ،تعترب بعض اجلهات الإنسانية ادلولية أأن توطني
العمل الإنساين هو جزء من اسرتاتيجية اخلروج.
 -17اإن مس توايت الوعي مبا تعنيه الصفقة الكربى متدنية 6دلى خمتلف اجملموعات املعنية ،ومن الرضوري اإغناء احلديث عن توطني
العمل الإنساين وعدم حرصه بمنوذج اجلهات ادلولية مقابل اجلهات احمللية .ومن املهم تركزي الالكم عن توطني العمل الإنساين
عىل التاكمل يف نظام العمل الإنساين .كام من املهم أأيضا الإشارة اإىل نظام الضوابط واملوازانت اذلي توفره اجلهات ادلولية
واجلهات احمللية ممتعة .فعىل سبيل املثال ،يتطلب اإجياد احللول ملواضيع امحلاية فهام معيقا للثقافة والس ياق احمليل(وهذه نقطة قوة
اجلهات احمللية) ،ولكن حضور املنظامت غري العراقية ودمعها هو أأيضا بلغ ا ألمهية .ويف مال امحلاية ،أأشارت مصادر خمتلفة أأن
املنظامت النسائية حتتل املوقع ا ألفضل لتلبية احتياجات النساء وا ألطفال للحامية ألهنا دلهيا معرفة وثيقة بلثقافة احمللية وحباجات
النساء " .املنظامت احمللية يه اليت تقوم بدلور الفاعل يف [موضوع العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي]" (اجملموعة الفرعية املعنية
بلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي) .ولهذا من الواحض أأن املنظامت النسائية واحلكومة قد تكون عىل طريف نقيض يف الاس تجابة
حلاجات النساء اإىل امحلاية خاصة النساء وا ألطفال ممن يشتبه برتباطهم املزعوم بدلوةل الإسالمية واذلين منحهتم منظامت اجملمتع
املدين حامية أأفضل .ومن املهم عدم وضع لك "اجلهات الفاعةل احمللية" يف نفس السةل ألن املهام والقدرات املتوفرة (خاصة فامي
يتعلق بقضااي النساء) ختتلف جذراي من هجة اإىل هجة أأخرى.
 -18دفع اجلهات الفاعةل احمللية أأو اس تغالل مزيهتا النسبية قد يتسبب أأيضا بعواقب وخمية .عندما اكنت تسود بعض املناطق كام يف
املوصل مس توايت عالية من انعدام ا ألمن ومل يكن من املمكن جلهات دولية كثرية الوصول اإلهيا ،حظيت اجلهات احمللية بتقدير
كبري لتصدهيا للقيود ا ألمنية .ومتتكل املنظامت احمللية اإماكنيات واسعة بلوصول اإىل عدد كبري من ا ألماكن ولكن هذا يعين أأهنا
أأول من سيتعرض لنعدام ا ألمن والضغوط .حصيح أأن اجلهات ادلولية ختضع أأيضا للضغوط لكن املنظامت احمللية يه أأكرث تعرضا
لها .ويشري ممثل منظمة غري حكومية حملية اإىل أأن" ا ألمم املتحدة و املنظامت ادلولية غري احلكومية تعّل هبذه املشالك ،وترتك

للمنظامت احمللية أأمر التصدي لها بيامن تس متر يف التشدد بش أأن ا إلبالغ وغريها من املسائل".

 -19وفقا خملتلف اجلهات الفاعةل ادلولية اليت متت مقابلهتا اكنت أأس باب رفضها أأو ترددها يف دمع اجلهات احمللية بشلك مبارش يه
التالية )1( :ال ّتصور بأأهنا قد ل تكون حمايدة – اإما بسبب احنيازها اخلاص أأو نتيجة ضغوط خارجية من مصادر س ياس ية،
( )2خماطر ائامتنية )3( ،انطباعات بعدم وجودها يف املوقع املالمئ لتحقيق أأهداف خطة حشد املوارد الإنسانية .و أأعطيت،
من هجة أأخرى ،أأمثةل عن النتاجئ الإجيابية اليت حققها احلوار بني املنظامت ادلولية واملنظامت احمللية بشأأن أأمهية املبادئ الإنسانية.
عالوة عىل ذكل ،اكن هناك اإقرار بشجاعة بعض املواطنني العراقيني العاملني يف منظامت دولية ويف منظامت حملية اذلين
تصور نفسها بأأهنا حمايدة
يظهرون أأعىل مس توايت من اخملاطرة لتقدمي املعونة .و أأشري اإىل أأن عددا كبريا من املنظامت ادلولية ّ
ولكن اجملمتع العرايق بشلك عام ل يشاطرها هذه الرؤية .فلام اكنت جذور العديد من املنظامت ادلولية جذورا غربية وتتلقى
أأموال من الغرب ،ميكن النظر اإلهيا بأأهنا أأيضا منحازة .ومتاش يا مع املبادئ الإنسانية جيب أأن تقوم لك اجلهات الإنسانية الفاعةل
بإعادة تقيمي نفسها بس مترار واختبار الزتاهما هبذه املبادئ.
 6نظم فريق التنس يق املشرتك بني اجملموعات نقاشات بشأأن الصفقة الكربى وحددت ثالثة مواضيع تباحث ذات أأولوية مهنا توطني العمل الإنساين .ووضع مرشوع خطة معل اطلع عليه الفريق القطري للعمل الإنساين.
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 -20ذكرت أأيضا املنظامت احمللية مسأأةل اللغة كحاجز مينعهم من الشعور بأأهنم يس تطيعون املشاركة بشلك متساو .ل يتعلق ا ألمر
أأساسا بللغة العربية /أأو الكردية مقابل الإجنلزيية ،بل يتعلق أأكرث بملصطلحات واخملترصات املس تخدمة وبطريقة تقدمي احلجج
اليت تبدو هلم غريبة .ويعلّق أأحد املمثلني احملليني بلقول " :شاركت خالل  18شهرا [يف الفريق القطري للعمل الإنساين] لكين
ل أأزال مضطرب عندما أأتلكم .فهم يقولون أأهنم يس متعون اإيل ،ولكن حراكت جسدمه تقول يل أأمصت" .وتصف املنظامت احمللية
بعض عنارص تقيمي القدرات والعناية الواجبة بأأهنا "همينة" ،و أأن "كبار كهنة " املنظامت ادلولية حيامكوهنم وفقا ملعايري مل يتعرفوا
اإلهيا .وتشري ،اإضافة اإىل ذكل ،اإىل أأن العديد من املنظامت اليت تضطلع هبذا التقيمي ليست نفسها ممتازة ،وبلرمغ من مواردها،
تواجه يه أأيضا قيودا عىل قدراهتا ادلاخلية.
 -21يف س ياق املرحةل الانتقالية للعراق بعد انهتاء الزناع ،ل يتعلق توطني العمل الإنساين مبسأأةل الكفاءة حفسب ،بل يتعلق أأيضا
بتسخري عودة بروز اجملمتع املدين .توجد أأكرث من  5000منظمة غري حكومية مسجةل وتبذل حاليا مساع تريم اإىل تنظمي
ومراجعة معلية التسجيل .وتعمل ما بني  100و 150منظمة غري حكومية يف رشااكت اإنسانية يعمتد متويل غالبيهتا بشلك
أأسايس عىل اجلهات املاحنة ادلولية ،وواكلت ا ألمم املتحدة ،واملنظامت ادلولية غري احلكومية .وتفتقر اجلهات الفاعةل احمللية اإىل
صوت مشرتك وتأأثري مشرتك بيامن توجد فرص هائةل للتنظمي اذلايت جيب اس تغاللها .وقد شلكت املنظامت احمللية يف بدلان
أأخرى حتالفات للمطالبة بلتغيري.

"است مثروا يف بنائنا ،وسامهوا يف بناء أأمة" (ممثل منظمة غري حكومية حملية).

القدرة وتعزيز القدرات
 -22ترى اجلهات الفاعةل احمللية يف القيود املتعلقة بقدراهتا عائقا رئيس يا أأمام قياهما بدور أأكرب وبملزيد من املهام القيادية يف برامج
العمل الإنساين .ويه تقبل بذكل اإىل حد ما ،وتمتىن املزيد من الالزتامات الاسرتاتيجية من جانب رشاكهئا ادلوليني والتخطيط
لإقامة عالقات أأطول أأمدا .وتمتزي حاليا العالقات بني اجلهات ادلولية واملنظامت احمللية بطابع تعاقدي يف غالب ا ألحيان يس متر
فقط بضعة أأشهر بناء عىل منحة تقدم ملرشوع معني بدل من الالزتام مبواكبة العمل .وميكن أأن تتغري طبيعة ونوعية العالقات
مع اجلهات ادلولية برسعة حني يتغري املوظف املعين يف الرشيك ادلويل وهو أأمر ميكن أأن يتكرر كثريا" .ول ميكن أأن ينجح
بناء القدرات مبجرد معلية عابرة" ،فهو يتطلب وقتا وس نوات طويةل من الرشاكة امللزتمة.

" التحدي الرئييس اذلي نواهجه مكنظمة غري حكومية حملية هو الاس تدامة املالية ملنظمتنا .ل حترتم اجلهات املاحنة اإل املنظامت
غري احلكومية ادلولية وتعطهيا ا ألموال .اإننا ننسق مع املنظامت ادلولية غري احلكومية لن مت ّكن من تنفيذ املشاريع .وتنحرص الرشاكة
معها يف تقدميها ال متويل" (ممثل منظمة غري حكومية حملية).
 -23تفتقر اجلهات املاحنة اإىل التنس يق فامي بيهنا بشأأن معليات تقيمي القدرات للمنظامت احمللية والوطنية .ول يوفر الهنج قصري ا ألمد
القامئ عىل مرشوع معني مال واسعا لعملية شامةل واسرتاتيجية (تنظميية) لتعزيز القدرات .وبس تثناء خطة صندوق المتويل
الإنساين يف العراق اليت تركز عىل بناء قدرات الرشاكء من املنظامت غري احلكومية الوطنية وليس عىل مرد زايدة متويلها ،ل
يوجد حاليا اإل القليل جدا من المتويل الإنساين املؤسيس اخملصص لتعزيز القدرات.
 -24جيري النقاش حول نوع القدرات املطلوبة فعال :هل يه يف احلقيقة القدرة عىل تنفيذ املرشوع املعين ،أأو القدرة عىل التعامل مع
تعقيدات النظام ادلويل :مناذج املشاريع وتقدمي القرارات ،ورشوط الامتثال ،وفهم هيلك العمل الإنساين والس ياسات
والعمليات؟ نتوقع من املنظامت احمللية أأن "حترتم قواعد لعبتنا" أأكرث مما نتوقع من اجملموعة ادلولية أأن تبذل اجلهود الالزمة للتكيّف
مع الس ياق احمليل والوطين.
 -25غالبا ما يركز تعزيز القدرات عىل القدرة التقنية عىل تنفيذ املشاريع .غري أأن العديد من املنظامت احمللية حتتاج اإىل دمع تنظميي –
عىل سبيل املثال :أأهجزة حمك املنظمة ،وا ألنظمة املالية وتكنولوجيا املعلومات ،والقدرات املتعلقة جبمع ا ألموال (واليت ميكن أأن
تودل اإيرادات غري مقيّدة من خالل امحلالت العامة احمللية مجلع ا ألموال) .وهناك تاكليف تتجاوز مرد احلفاظ عىل النفقات العامة
يف الاستامثر اخملصص للمنظمة.
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 -26بيامن يركز الربانمج ادلويل لتوطني العمل الإنساين اإىل حد كبري عىل المتويل ،ل يشلك هذا املوضوع الشاغل الوحيد للجهات
الفاعةل احمللية .املنظامت احمللية يه حريصة بلتأأكيد عىل احلصول عىل املزيد من املوارد ولكن دلهيا أأيضا شواغل أأخرى أأمه.
و أأعربت هجات عديدة عن رغبهتا يف وجود مؤرشات للرشاكة تتجاوز مسأأةل جحم المتويل اذلي حتصل عليه لتتناول جوانب
نوعية من الرشاكة .فالشفافية تعترب مسأأةل أأساس ية –املنظامت احمللية ل تفهم القرارات املتخذة بشأأن المتويل .وقد أأعربت بعض
املنظامت عن اإحباطها لتلقهيا تعليقات غري واحضة عىل املقرتحات املرفوضة ،أأو حىت عدم تلقهيا أأي تعليق.7
 -27مبوجب اإرشادات الصندوق القطري املشرتك /صندوق المتويل الإنساين يف العراق ،تغطى تاكليف دمع الربامج دلى الرشاكء
احملليني (اجلهات املنفذة الفرعية) بنس بة أأقصاها  7بملائة من النفقات املبارشة املعمتدة اليت يتكبدها الرشيك (ادلويل) املنفذ.
ويف أأغلب ا ألحيان ،ل ينقل اإل القليل أأو ل ينقل أأحياان أأي مبلغ من الرشيك ادلويل اإىل الرشيك احمليل .أأما أليات المتويل
ا ألخرى اليت قد تكون رمبا متاحة للجهات الفاعةل احمللية والوطنية فتتطلب مسامهة مقابةل ل متتلكها ،وتشعر أأحياان هذه اجلهات
مبنافسة غري عادةل يف تقدمي العطاءات.
 -28صندوق المتويل الإنساين يف العراق هو اللية الرئيس ية لمتويل املاحنني للجهات احمللية والوطنية سواء بشلك مبارش أأو من
خالل وس يط (واكةل ل ألمم املتحدة أأو منظمة دولية غري حكومية) .وبس تثناء س ياسات اجلهات املاحنة احلالية (املكتب الإنساين
للجامعة ا ألوروبية  ،) ECHOأأو معلياهتا (مكتب املساعدة اخلارجية يف حالت الكوارث  )OFDAاليت حتظر المتويل املبارش
للجهات احمللية ،تواجه اجلهات املاحنة ،نظرا اإىل ا ألوضاع يف العراق ،صعوبت كبرية يف اإجياد التوازن بني التعرض للمخاطر
وضامن الامتثال وصالبة ا ألنظمة الئامتنية .وفامي يتعلق بصندوق المتويل الإنساين يف العراق ،تعاجل هذه الصعوبت عرب اإطار
اإدارة اخملاطر القامئ واذلي يس تدعي الاضطالع بأأنشطة مثل مراقبة املشاريع امليدانية ،والقيام بعمليات التفتيش املالية يف املاكن،
وتدقيق احلسابت.
 -29تتفق خمتلف مكوانت اجلهات املعنية مبا يف ذكل اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية عىل أأن الاحتيال وإاساءة اس تخدام ا ألموال ل
يزالان موضع قلق كبري ،8و أأن بناء القدرات هو اسرتاتيجية هامة يف اإدارة اخملاطر من أأجل التصدي ذلكل وزايدة مس توايت
المتويل اخملصص للجهات الفاعةل احمللية والوطنية .وجيب التعهد بستامثرات طويةل ا ألمد يف بناء القدرات ،ا ألمر اذلي يقتيض
اإقامة عالقات ثقة متبادةل بني اجلهات احمللية وادلولية.
 -30أأشار موظف حكويم اإىل أأن اجلهات احمللية احلكومية وغري احلكومية ل متكل فهام واحضا ألدوات وأليات وهيالك متويل اجلهات
ادلولية مثل واكلت ا ألمم املتحدة ،واملنظامت غري احلكومية وغريها من اجلهات ا إلنسانية الفاعةل .عالوة عىل ذكل ،ل يوجد نظام
تتبع شفاف أأو اإحصائيات عن معدلت المتويل اخملصص للجهات احمللية والوطنية.
التنس يق والصوت املسموع والتأأثري (مبا يف ذكل صوت النساء)
 -31تس يطر املنظامت ادلولية عىل هيالك التنس يق و ّ
يتعني عىل املنظامت احمللية بذل هجود كبرية للمشاركة فهيا وذكل ألس باب عدة
مهنا ما ييل :أأ) جتري الاجامتعات بللغة الإجنلزيية بدون توفر الرتمجة؛ ب) غالبا ما يكون جدول ا ألعامل موهجا حنو حاجات
املنظامت ادلولية ،عىل سبيل املثال يكرس وقت طويل لقضااي تتعلق بتأأشريات ادلخول؛ ج) نظام التنس يق معقد وحىت اذلين
يتخوفون من اس تخدام اخملترصات ومن طريقة صياغة املشالك.
يتلكمون الإجنلزيية بسهوةل ّ

 7أليات التعقيب موجودة يف بنظام الربامج التشغيلية خلطة الاس تجابة الإنسانية ويف مشاريع اإدارة منح صندوق المتويل الإنساين يف العراق .ورمبا اختارت بعض املنظامت غري احلكومية الوطنية عدم مشاركة منسقي
اجملموعات ،أأو عدم مشاركة ممثلهيا يف اجملموعات ويف اجمللس الاستشاري ،أأو يف نظام املعلومات املتاح مبارشة عىل الش بكة أأو يف أأي ماكن أخر.
 8من بني  11رشياك مت اختيارمه للمتويل عرب انفذة املنظامت غري احلكومية الوطنية ،صنّف تقيمي القدرات لصندوق المتويل الإنساين يف العراق  10رشاكء بعتبارها "شديدة اخلطورة" ،ومن بني  64منظمة غري
حكوميةوطنية تتلقى متويال من الصندوق 54 ،منظمة يه مصنّفة كرشيك شديد اخلطورة .ومن ادللئل عىل هذه اخملاطر عدد التحقيقات اجلارية بسبب الاشتباه بوجود احتيال وتتعلق  %75مهنا بعمليات رشيك شديد
اخلطورة ،و %87من هؤلء الرشاكء مه من املنظامت غري احلكومية الوطنية .صندوق ال متويل الإنساين يف العراق ،الصفقة الكربى ،موضوع التباحث  -2توطني العمل الإنساين ،مكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق الشؤون
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 -32أأعربت املنظامت املعنية حبقوق املر أأة اليت متت مقابلهتا عن التجاهل الواسع دلورها وقدراهتا من جانب اجلهات ادلولية املتواجدة
لالس تجابة وعن اس تحواذ اجملمتع ادلويل للمتويل وحرمان املنظامت النسائية من مواردها (املعتادة)" .يف بداية ا ألزمة مل نؤخذ
عىل محمل اجلد " (ممثةل ملنظمة معنية حبقوق املرأأة) .ومل تلتقط اجلهات الفاعةل ادلولية الطابع املعقد لقضااي املر أأة كام تظهر يف
الثقافة العراقية ،ويه "متيل اإىل اعامتد صور منطية عن القضااي اليت هتم املرأأة".
 -33وفقا ألقوال املنظامت املعنية حبقوق املر أأة يف املقابالت ،جتاهل اجملمتع ادلويل اإىل حد كبري يف اس تجابته الإنسانية برامج التمنية
القامئة واجلهود الساعية اإىل متكني املر أأة ،ا ألمر اذلي أأ ّّض بلتقدم احملرز يف ادلفاع عن حقوق املر أأة .وتوقف عدد كبري من
ا ألنشطة اخملصصة للنساء يف اجملمتعات احمللية املضيفة حني وصل متويل الاس تجابة الإنسانية للنازحني اإىل داخل البالد .و أأشارت
هذه املنظامت اإىل أأن هذه الس ياسات أأدت بدورها اإىل اخنفاض استامثرات احلكومة ومتويلها ل ألنشطة النسائية يف اجملمتعات
املضيفة .وتأأثر اإىل حد كبري التقدم احملرز يف املساواة بني اجلنسني.
 -34أأصوات النساء غري مسموعة بلقدر الاكيف؛ تستشري اجلهات الإنسانية /الواكلت العامةل يف اخملاميت الرجال وتس متع اإىل أراهئم
بدلرجة ا ألوىل .و أأكدت املنظامت النسائية أأن اجملمتع ادلويل الإنساين مل يمتكن من الاس امتع اإىل أأصوات النساء وإادراج حاجاهتن
وقدراهتن اخلاصة يف معليات تقيمي القدرات .و أأدى ذكل اإىل عدم اإعطاء ا ألولوية لقضااي النساء وخاصة ل ألشخاص املعرضني
للخطر مثل ا ألطفال املولودين نتيجة حالت الاغتصاب من جانب ادلوةل الإسالمية ،و أأفراد ا ألقلية اليازدية وخاصة النساء،

"هناك اللف ممن عانني ما عانته انداي" [بلإشارة اإىل انداي مراد ،احلائزة عىل جائزة نوبل للسالم].
 -35تقدم أأصوات النساء مسامهة أأساس ية يف حتقيق الاس تقرار وإاعادة الإعامر والتالمح الاجامتعي -ولهذا تضطلع املنظامت املعنية
حبقوق النساء /واملنظامت اليت تقودها النساء،واحلكومة بدور حموري يف هذا اجملال .وما تطلبه املنظامت النسائية من اجلهات
املاحنة هو ختصيص صندوق ملعاجلة قضااي العنف ضد النساء/العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،كجزء من الصندوق اخملصص
لتثبيت الاس تقرار (مع اإعطاء أأفضلية احلصول عىل املساعدات للمنظامت النسائية).
 -36يش تيك عدد من اجلهات الفاعةل احمللية من عدم اإبراز معلهم أأو عدم اإبداء التقدير هلم يف التقارير املقدمة اإىل املاحنني .ويقول أأحد
ممثيل منظمة حملية غري حكومية" :هل يعرف املاحنون من اذلي ينفذ فعال ا ألنشطة؟ متر مجيع التصالت عرب املنظمة ادلولية

غري احلكومية  /أأو ا ألمم املتحدة ويه تنسب اإلهيا الفضل يف ما ننجزه حنن من معل ".

املامرسات السلمية يف توطني العمل الإنساين
 -37حيرز توطني العمل الإنساين تقدما حني تتواجد داخل النظام دوافع لتحقيق التوطني وحني جتعل منه قيادات املنظامت أأولوية.
اكن التقدم الواحض يف مال توطني العمل الإنساين اذلي لحظه فريق البعثة يعود يف غالب ا ألحيان اإىل مواقف القيادات .يف
املقابل مل يكن التقدم كبريا يف احلالت اليت مل هتمت فهيا بعض اجلهات املاحنة مثال مبوضوع التوطني أأو مل تضعه يف ا ألولوية.
 -38المتثيل واملشاركة يف أليات تنس يق العمل الإنساين من جانب املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية يه ممارسات جيدة
ملحوظة يف العراق .يضم الفريق القطري للعمل الإنساين أأعضاء من ثالث منظامت غري حكومية وطنية ( منظمة "داما"
 DAMAاملعنية ب ألنشطة الطبية ،والربانمج املعين بإعادة التاهيل والتعلمي والصحة يف اجملمتعات احمللية  ،REACHومؤسسة
رصوح للتمنية املس تدامة .) SSDFوهناك  64منظمة وطنية غري حكومية تتلقى حاليا دعام من صندوق المتويل الإنساين يف
العراق وتنشط داخل خمتلف اجملموعات ودلهيا ممثلون يف اجمللس الاستشاري لصندوق المتويل ويف جلان الاس تعراض التقين
حيث يسامهون يف حتديد ا ألولوايت ويف اختاذ القرارات.
 -39اكنت خطة الاس تجابة الإنسانية لس نة  2019أأكرث تركزيا عىل اإبراز قضااي العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي وقضااي النوع
وحتسن التنس يق بني اجملموعات املعنية بقضااي النوع الاجامتعي(مبا يف ذكل دور املنظامت النسائية احمللية).
الاجامتعيّ ،
 -40جلنة تنس يق املنظامت غري احلكومية يف العراق يه ألية غري معتادة وحمبذة للتنس يق بني اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية .وتضم
حاليا  169عضوا من املنظامت غري احلكومية 70 ،مهنا يه منظامت وطنية ،ودلهيا ش بكة تنس يق ميدانية يه فريق من 25
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منظمة غري حكومية وطنية رشيكة يه هجات التنس يق وتقع مراكزها يف مجيع حمافظات العراق البالغ عددها  18حمافظة .وي أأيت
عضوان من ا ألعضاء الس بعة يف ملس اإدارهتا من منظامت وطنية .ويه منتدى تنس يق شامل تس تطيع فيه املنظامت غري
احلكومية تبادل املعلومات املتعلقة ب ألنشطة الإنسانية وقرارات س ياسات العمل الإنساين يف العراق .وتقدم جلنة التنس يق
خدمات دمع متنوعة ألعضاهئا من املنظامت غري احلكومية ومهنا بناء قدرات املنظامت غري احلكومية احمللية واملنارصة داخل العراق
وخارجه .ويه تساعد يف عدم تس ييس العمل الإنساين دلى اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية وتشلك الإطار الوحيد املتوفر حاليا
للتنس يق بني املنظامت غري احلكومية /اجلهات الفاعةل الوطنية.
 -41منذ اإنشائه س نة  ،2015خصص صندوق المتويل الإنساين يف العراق أأكرث من  22مليون دولر أأمرييك أأو  %10من
أأمواهل اإىل املنظامت الوطنية غري احلكومية ،ومهنا  3،2مليون دولر أأمرييك ( )9%مت رصفها ما بني  1يناير و 31أأكتوبر
 .2018اإضافة اإىل ذكل ،قدمت دائرة المتويل الإنساين يف العراق للمنظامت غري احلكومية الوطنية التدريب فامي يتعلق بقرتاح
املزيانيات وإاعدادها ،ونظام اإدارة املنح ،وطريقة اخلضوع لتقيمي القدرات اذلي جيريه الصندوق القطري املشرتك من أأجل دمع
املنظامت غري احلكومية الوطنية يف حصولها عىل المتويل.
 -42قررت س نة  2017اجملموعة املعنية بلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي تشجيع توطني العمل الإنساين وتقدمي المتويل اإىل
املنظامت احمللية والوطنية .تعطى املنظامت احمللية والوطنية ا ألولولية يف اخملصصات احملددة للمجموعة وتكون الرشااكت بني
املنظامت غري احلكومية ادلولية والوطنية اإلزامية .و أأقرت أأيضا مجموعة س بل العيش يف حالت الطوارئ بلقمية املضافة للمنظامت
احمللية والوطنية خاصة يف الوصول اإىل أأماكن معزوةل وغري أمنة .وتزايدت رشااكت املنظامت ادلولية مع اجلهات احمللية لبناء
القدرات أأثناء العمل ،ومثة مؤرشات جيدة تدل عىل زايدة القدرات .وانقش من جانبه الفريق العامل املشرتك بني اجملموعات
موضوع الصفقة الكربى ووافق عىل اإعطاء ا ألولوية لثالثة مواضيع تباحث مهنا توطني العمل الإنساين .وجرى اإعداد خطة معل
اطلع علهيا الفريق القطري للعمل الإنساين ،وهناك تقدم يف التفكري والعمل املشرتك بني القطاعات يف موضوع توطني العمل
الإنساين.
 -43قامت أأيضا منظامت/وواكلت دولية خمتلفة بلستامثر يف تعزيز قدرات املوارد البرشية من أأجل توطني العمل الإنساين .يعمل
دلى منظمة أأوكسفام فريق معين بلرشاكة من س بعة موظفني ،وينشط يف ملس الالجئني ادلمناريك  DRCمنسق للرشاكة
يركز عىل تطوير هنج التنفيذ املبارش ،بيامن زادت وحدة المتويل الإنساين التابعة ملكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية
عدد موظفهيا من أأجل دمع املنظامت غري احلكومية الوطنية اليت ستشجع عىل املزيد من املشاركة يف هيلك العمل الإنساين
كرشط مس بق للمتويل.
 -44مثة مناذج متنوعة من املشاركة والرشاكة والاحتاد فامي بني اجلهات احمللية/والوطنية وادلولية من أأجل حتقيق هدف /أأو تلبية
حاجة .ول تزال هناك تعاقدات من الباطن لرشااكت قصرية ا ألمد (عادة مع واكلت ا ألمم املتحدة) ،ولكن توجد أأيضا رشااكت
طويةل ا ألمد موهجة حنو الرشاكة بني ا ألقران أأو حنو تمنية القدرات احمللية لإدارة املشاريع ا إلنسانية .واعترب أأن منوذج رشاكة
احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ومجعية الهالل ا ألمحر العرايق ومجعيات وطنية
أأخرى ،هل مزااي كبرية مثل الالزتام بنفس مدونة السلوك وامتالك هيئة تنظميية مشرتكة.
 -45تقامس القدرات أأو الاستناد اإىل املزااي النسبية للجهات ا ألخرى .اكن من املفيد مشاطرة اجلهات الفاعةل احمللية فهمها للس ياق
واللغة اخل .ومشاطرة اجلهات ادلولية جتربهتا يف أأزمات مماثةل .وتظهر بوضوح النتاجئ الإجيابية ذلكل يف معاجلة موضوع حامية
ا ألطفال ويف ا ألنشطة /والاس تجابت املتعلقة بلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي حيث تتوىل الن املنظامت احمللية اإدارة
معظمها .وتس تخدم الإجراءات التشغيلية املوحدة والعمليات وا ألنظمة اليت وضعهتا خمتلف اجملموعات مكراجع /أأو أأطر معل
للعديد من املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية .ومن بني ا ألمثةل ا ألخرى للمشاركة يف بناء القدرات الوطنية نذكر ما ييل:
أأ) جتربة منظمة اكريتاس يف دهوك يف ممارسات سلمية يف الرشاكة مع هيئة الإغاثة الاكثوليكية خاصة حول تعزيز القدرات
املستند اإىل أأهداف اسرتاتيجية متفق علهيا.
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ب) دمع الصليب ا ألمحر ا ألملاين لتعزيز قدرات مجعية الهالل ا ألمحر العرايق ومهنا اإعادة تأأهيل ماكتب فروعها وتثبيت ا ألنظمة
والإجراءات التنظميية.
ج) تعاون املنظامت املعنية حبقوق املر أأة مع اليونيسف بشأأن توزيع مواد النظافة الصحية والاس تعداد لفصل الش تاء ،مث التعاون
مع صندوق ا ألمم املتحدة للساكن ،واليونيسف ،وبرانمج ا ألغذية العاملي ،من أأجل ضامن حتديد حاجات النساء وتلبيهتا عىل
النحو املناسب.
د) ادلمع املس متر اذلي تقدمه مفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،واملركز املشرتك لتنس يق ا ألزمات يف إاربيل ،من أأجل
تعزيز قدرات مؤسسة برزاين اخلريية اليت أأولكت اإلهيا هممة التنس يق يف اخملاميت.
الثغرات يف املعلومات
 -46مل يتوفر لفريق البعثة فرصة البحث يف مسائل هامة أأخرى مهنا ما ييل:
• دور اجلاليات يف اخلارج يف تعزيز الاس تجابة الإنسانية – علام أأن هناك عددا من املنظامت اليت تقدم خدمات يف
العراق لس امي املنظامت املعنية بأأزمة الالجئني السوريني.
• دور القطاع اخلاص ومصادر المتويل ا ألخرى املؤسس ية والاجامتعية – تقّر املنظامت احمللية والوطنية بوجود فرص
متويل جيب اس تغاللها نظرا اإىل تقاليد العمل اخلريي يف العراق.
• برانمج اإعادة التأأهيل والإعامر -علام أأن هناك جحام كبريا من المتويل مت تقدميه أأو التعهد بتقدميه.
• ا ألخطار ا ألخرى وطريقة تصدي أليات العمل الإنساين لها – مل يركز فريق البعثة اإل عىل الاس تجابة ل ألزمة النامجة
عن الزناعات.
الاس تنتاجات والتوصيات
 -47يتقدم توطني العمل الإنساين يف العراق بلرمغ من التفاوت يف التقدم اذلي حيرزه خمتلف املوقّعني عىل الصفقة الكربى ،والتفاوت
بلنس بة اإىل خمتلف الالزتامات وخمتلف عنارص التوطني .غري أأن فرص ادلفع بربانمج توطني العمل الإنساين حنو ا ألمام متوفرة
نظرا اإىل سعي اجملمتع ادلويل الإنساين اإىل الانتقال الن حنو احللول املس تدامة .واختذت اجلهات الفاعةل ادلولية بعض اخلطوات
الرامية اإىل معاجلة عدد من قضااي الرشاكة والقدرات اليت أأثريت يف املايض ،ولكن ينبغي بذل املزيد من اجلهود من أأجل ترمجة
ا ألقوال اإىل أأفعال يف مال توطني العمل ا إلنساين .ول تزال هناك حواجز جيب التصدي لها مثل الزنوع اإىل تفادي اخملاطر،
وغياب الثقة ،واعامتد مواقف وطرق معل ترى فهيا اجلهات الفاعةل احمللية موقف اس تعالء ،واس تخدام طرق لتعزيز القدرات
تظل مركزة عىل اجتاه واحد وعىل اإجناز مرشوع معني.
 -48الثقة يه مسأأةل أأساس ية من مجيع اجلوانب .ويتطلب تعزيز الثقة أأن تعقد اجلهات الفاعةل احمللية وادلولية حماداثت منتظمة
ورصحية ومهنجية تركز عىل الإجراءات الناحجة والإجراءات الفاشةل .وميكن اس تكشاف الاس تخدام املهنجي للية التعقيب،
والتقيمي املتبادل ،واس تعراض ا ألقران .وجيب أأيضا تعزيز روح الرشاكة املبنية عىل الاحرتام املتبادل ،واحملاداثت القامئة عىل
ا ألدةل ،والترصحيات والتفاقات الواحضة حول ما ميكن معهل وما ل ميكن معهل و ألي سبب .وسيساعد بناء الثقة يف تقدمي املعونة
املستندة اإىل املبادئ ،وإارشاك امجليع ،وا ألمه اخلضوع ملساءةل الساكن املترضرين.
 -49يطرح فريق البعثة التوصيات التالية للنظر فهيا بعتبارها الطريق حنو حتقيق برانمج حتوييل لتوطني العمل الإنساين ميكّن اجلهات
الفاعةل احمللية من قيادة اس تجابة اإنسانية فعاةل وقامئة عىل املبادئ وخاضعة للمساءةل.
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اجلهات املاحنة (الواكلت املؤسس ية والواكلت الثنائية)
أأ) وضع و /أأو تبادل اسرتاتيجيات لتقامس اخملاطر /وحتويل اخملاطر تتناول الشواغل املتعلقة بللزتامات الئامتنية بلمتثال واحلياد
وعدم التحزي اليت حتول دون توفري المتويل املبارش للجهات الفاعةل احمللية والوطنية ،ول تدمع الرشااكت احلقيقية بني اجلهات
ادلولية واجلهات احمللية والوطنية.
ب) اإدراج أأحاكم يف اتفاقات الرشاكة مع الرشاكء ادلوليني تضمن للرشاكء املنفذين (الفرعيني) احملليني والوطنيني ما ييل )1( :نس بة
دنيا من تغطية التاكليف العامة /تاكليف دمع املرشوع؛ ( )2اسرتاتيجية لتعزيز القدرات والمتويل املالمئ؛ ( )3اإبراز معل الرشاكء
احملليني يف التقارير ويف البياانت الإعالمية؛ ( )4التأأكد من أأن الرشاكء احملليني يتلقون المتويل متعدد الس نوات لنفس املدة مثلام
يتلقاه الرشيك ادلويل.
ج) تقدمي ادلمع ،عرب صندوق المتويل الإنساين يف العراق وغريها من أليات المتويل ،ملشاريع الاحتادات بني واكلت ا ألمم املتحدة
/املنظامت ادلولية غري احلكومية واجلهات الفاعةل احمللية والوطنية يف رشاكة عادةل ،فضال عن مشاريع الاحتاد فامي بني اجلهات احمللية
والوطنية.
د) زايدة المتويل اخملصص لبناء قدرات اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية عرب أليات المتويل املناس بة ،واس تكشاف /أأو وضع اسرتاتيجيات
لستامثرات متعددة الس نوات تدمع بناء القدرات التنظميية للجهات احمللية يف مالت الانتعاش/الانتقال والتأأهب .أأما برانمج توطني
العمل الإنساين يف اإطار الصفقة الكربى ،لس امي ما يتعلق بتعزيز اجملمتع املدين وإاسامع صوته وتعزيز املساءةل ،فيجب أأن يكون مرتبطا
جبدول أأعامل التمنية (مبا يف ذكل موضوع احلمك) وبمتويل التمنية.
هـ) وضع رشوط أأكرث مرونة لتقدمي التقارير (عىل سبيل املثال ،مواعيد هنائية مرنة ،وتبس يط اللغة املس تخدمة يف الاقرتاحات ويف
مناذج التقارير) ،واس تخدام مناذج موحدة وبس يطة لتقدمي التقارير.
واكلت ا ألمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية ادلولية
أأ) اإاتحة الفرصة للجهات الفاعةل احمللية والوطنية يك تثبت أأهنا جديرة بلثقة ،مثل اإنشاء موقع اإلكرتوين ميكن أأن تشهد فيه أأطراف اثلثة
لصاحل املنظمة ،أأو ألية تقيمي/تعقيب شفافة ،أأو تسجيل نتاجئ معليات تدقيق احلسابت .دمع /حث املاحنني وواكلت ا ألمم املتحدة واملنظامت
غري احلكومية ادلولية ا ألخرى عىل قبول تقيمي اخملاطر اذلي جيريه الرشيك احمليل.
ب) عقد حماداثت مفتوحة ورصحية ومنتظمة مع الرشاكء احملليني بشأأن اخملاطر والصعوبت التشغيلية لالك اجلانبني ،والتفاق عىل س بل
امليض قدما .توفري املعلومات عن نظام العمل الإنساين (ادلويل) وطريقة معهل ،وزايدة تبادل املعلومات وتنظميه.
ج) اس تكشاف رشااكت متعددة اجلوانب متويلية وغري متويلية (حتالفات ،احتادات) مع اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية.
د) وضع /أأو اس تعراض اسرتاتيجيات وس ياسات للرشاكة بلتعاون مع اجلهات احمللية من أأجل دمع توطني العمل الإنساين وممارسات
الرشاكة السلمية .9وجيب أأن تتناول عىل ا ألقل شواغل اجلهات احمللية الرئيس ية بشأأن مبادئ الرشاكة ،وتعزيز القدرات ،والتاكليف
العامة/تاكليف دمع املرشوع ،واحلضور ،والتصالت.
هـ) دمع معل جلنة تنس يق املنظامت غري احلكومية يف العراق بشأأن بناء قدرات املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية ،والاستناد اإىل
قاعدة بياانهتا احلالية من أأجل وضع خريطة واحضة ومتحركة للمنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية ولقدراهتا.

 9ينص ميثاق التغيري  Charter for Changeعىل مبادئ الرشاكة .املرشوع  Shifting the Power Projectوضع مذكرات تفامه مع املنظامت غري احلكومية ادلولية وااملنظامت غري احلكومية الوطنية للتقدم
يف تنفيذ ميثاق التغيري مع الش بكة الإنسانية  National Humanitarian Networkيف بكس تان ،وامليثاق املوقع مع التحالف الوطين يف بنغالدش
National Alliance of Humanitarian Actors in Bangladesh (NAHAB).
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و) مبارشة حماداثت وحوارات منتظمة مع املنظامت غري احلكومية احمللية والوطنية حول الصفقة الكربى وتوطني العمل الإنساين من أأجل
معرفة اس تعدادها لتقدمي املزيد من الطلبات وتأأدية دور يف دمع الالزتام بملساءةل ومن مث اإحداث التغيري.
ز) توفري مرتمجني يف اجامتعات التنس يق أأو إارشاك منظمة مرتمجني بال حدود ،وإااتحة املزيد من الوقت والفرص ملشاركة اجلهات احمللية
يف هذه الاجامتعات.
ح) الاعرتاف بدلور الهام للمنظامت املعنية حبقوق املر أأة واملنظامت اليت تقودها النساء يف مرحةل اإعادة الإعامر ،والاهامتم املتع ّمد بعملها
خاصة فامي يتعلق بمحلاية واملساواة.
اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية
أأ) جيب أأن جتمتع منظامت اجملمتع املدين املشاركة يف العمل الإنساين وتتلكم بصوت واحد ،وتسعى اإىل التغيري وإاجياد "حلول حملية
لتوطني العمل الإنساين".
ب) اإجراء حماداثت وحوارات لس تكشاف اإماكنية تشكيل احتاد/حتالف/ش بكة من اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية تستند اإىل فهم
مشرتك ورؤية متبادةل لتوطني العمل الإنساين وتسرتشد هبام.
ج) وضع و /أأو تعزيز اسرتاتيجية تنظميية للتمنية وحتديد ا ألولوايت يف مبادرات تعزيز القدرات اليت تتصدى لنقاط الضعف يف احلمك
وا ألنظمة والس ياسات.
د) اس تكشاف الفرص املتاحة وجدوى الاضطالع بأأنشطة متويل حملية (فرادى أأو جامعيا) دعام لعمل الاس تجابة الإنسانية
والاس تدامة املالية للمنظمة.
 -50يقدم أأيضا فريق البعثة التوصيات التالية اخلاصة بلزتامات توطني العمل الإنساين يف اإطار الصفقة الكربى كام وضعها املركز
املشرتك لتنس يق ا ألزمات يف اإقلمي كردس تان:

أأ) ينبغي أأن يرتافق حتويل ال متويل اإىل اجلهات الفاعةل احمللية والوطنية (و إاىل اجلهات ادلولية املعنية هبذا املوضوع كذكل) مبا
ييل ( :أأ) الشفافية يف صنع القرار من أأجل ضامن استناد قرارات ال متويل اإىل معايري موحدة ميكن التحقق مهنا مبوضوعية،
واس تخداهما أليات معروفة جيدا ومفهومة من مجيع اجلهات الفاعةل؛ ب) تفويض سلطة أأكرب للجهات املس تجيبة احمللية
ألن غالبا ما يمت حتويل ا ألموال ،ولكن املنظمة ادلولية تتخذ مجيع القرارات ( أأحياان حىت يف مس توى ال متويل البالغ الصغر)
املصغرة حتول فقط دون ت منية القدرات وختلق
حبجة أأن اجلهات الفاعةل الوطنية تفتقر اإىل القدرات الالزمة .اإل أأن الإدارة ّ
جوا من عدم الثقة وشعورا بعدم كفاءة الرشااكت.
ب) ينبغي التصدي للثغرات يف القدرات من خالل اإجراءات مس هتدفة بدل من حرمان الرشاكء من الت أأثري والسلطة .ومل حتظ
ت منية القدرات بهامتم كبري وظلت أأشاكلها وطرقها مرتبطة بتقدير لك منظمة مع عدم اعامتد أأي اسرتاتيجيات أأو هنج
مشرتكة حىت داخل منظومة ا ألمم املتحدة.
ج) ينبغي حتديد املعايري اخلاصة مبا يشلك ال متويل املبارش وغري املبارش فامي يتعلق بل متويل الإنساين املقدم اإىل اجلهات املس تجيبة
احمللية .ويس تحق موضوع التسلمي املبارش أأو غري املبارش عرب اجلهات الفاعةل الوطنية اهامتما خاصا ألنه حيدد درجة الت أأثري اذلي
س متلكها اجلهة احمللية املس تفيدة .ور أأينا عرب طائفة ا ألشاكل املمكنة لتسلمي املعونة الإنسانية من خالل اجلهات احمللية ،أأن املنظمة
ادلولية يف حاةل اإقلمي كردس تان ،حتتفظ يف غالب ا ألحيان مبس توى من الرقابة يؤدي معليا اإىل خضوع اجلهة احمللية ألنظمة اجلهة
املاحنة ادلولية وقراراهتا و إاجراءاهتا .ولهذا ميكن أأن يقدم تصنيف ا ألموال بـ أأهنا منقوةل مبارشة عرب اجلهات احمللية صورة مضلةل،
ول حيدد يف هناية املطاف أأي صةل اإجيابية بني تسلمي املعونة عرب اجلهات احمللية وكفاءة املعونة أأو فعاليهتا.
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د) ال متيزي بني اجلهات املس تجيبة احلكومية واجلهات احمللية ا ألخرى هو عامل أخر همم دليه تداعيات يف مالت احلمك واملساءةل
والاس تدامة .ول جدوى معليا من امجلع بدون متيزي بني اجلهات الفاعةل الوطنية واحمللية احلكومية وغري احلكومية .ففي اإقلمي
كردس تان ،حتجم املنظامت ادلولية بس مترار عن نقل ا ألموال بشلك مبارش عرب املؤسسات احلكومية وتذكر مجموعة من ا ألس باب
مهنا النقص يف القدرات ،أأو سوء الإدارة ،أأو ّضورة احلياد وعدم التحزي يف تقدمي املساعدة الإنسانية ،وتذكر حىت بصورة غري
رمسية املواقف الس ياس ية املتخذة .ومع ذكل ،وجه اجمل متع ادلويل نداءات متكررة اإىل حكومة اإقلمي كردس تان يك تتحمل مسؤولية
النازحني والالجئني اذلين يقدر اليوم أأن عددمه يصل اإىل  1،4مليون خشص ،اإىل جانب توفريها اخلدمات للساكن احملليني
البالغ عددمه  5،5مليون نسمة .ومع أأن حكومة اإقلمي كردس تان متفهمة للتفسريات اليت يقدهما اجمل متع ادلويل ،ميكن التصدي
للحواجز املذكورة من خالل اجلهود املشرتكة بدل من اإبراز هذه احلواجز لتربير جحب ال متويل املبارش عن املؤسسات احلكومية.
ولهذا نويص ب أأن تنقل نس بة دنيا من ال متويل الإنساين عرب املؤسسات احلكومية بشلك مبارش ،مرفقة بلطبع برشوط حمددة
تشلك ضامنة ضد اخملاطر واخملاوف املشرتكة .وميكن اس تنساخ ادلمع املايل املبارش اذلي يقدمه برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ اإىل
املركز املشرتك لتنس يق ا ألزمات واختاذه منوذجا لرشاكة انحجة يف أليات ال متويل املبارش.
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املرفق  :1أأعضاء فريق البعثة
الامس

املوقع واملنظمة

Dr. Jemilah Mahmood

وكيةل ا ألمني العام املعنية بلرشااكت ،الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املقر ،سويرسا)

Mr. Philippe Besson

رئيس ادلائرة متعددة ا ألطراف ،وزارة اخلارجية الاحتادية السويرسية،
الواكةل السويرسية للتمنية والتعاون )(SDC

Ms. Lea Moser

دائرة املساعدة الإنسانية ،وزارة اخلارجية الاحتادية ،أأملانيا

Mr. Nigel Timmins

مدير الشؤون الإنسانية ،منظمة أأوكسفام (اململكة املتحدة)

Mr. Palmer Okpako

مدير مؤسسة  ،Mercy Vincent Foundationنيجرياي

Ms. Frederique Lehoux
Mr. John Bono

Mr. Antoine Gerard

منسقة الرشااكت الإنسانية ،منظمة ( CAREاململكة املتحدة)
اخصايئ يف حالت الطوارئ ،منطقة الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا،
يونيسف (ا ألردن)
كبري مستشاري الشؤون الإنسانية ،شعبة العمليات وادلعوة اإىل
املنارصة ،مكتب ا أ
لمم املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانيةOCHA
(الولايت املتحدة)

دمع الاحتاد ادلويل:
 ،Coree Steadman -1توطني العمل الإنساين ،الاحتاد ادلويل
 ،Atwa Jaber -2الس ياسات ادلولية ،الاحتاد ادلويل
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املرفق  :2قامئة بملنظامت اليت متت مقابلهتا
يف بغداد:
ا ألحد  18نومفرب 2018
• املنسقة املقمية /منسقة الشؤون الإنسانية ،الس يدة مارات رويداس
• مدير عام املركز املشرتك للتنس يق والرصد ،الس يد عبد ا ألمري محمد عيل
• مدير عام دائرة املنظامت غري احلكومية ،الس يد محمد طاهر المتميي
• رئيس مجعية الهالل ا ألمحر العرايق ،وبعثة اللجنة ادلولية
يف إاربيل:
الثنني  19نومفرب 2018
•

فريق التنس يق املشرتك بني اجملموعات)CWG, CCCM Cluster, Protection Cluster, CCS, OCHA, - (ICCG

•

WHO, OCHA-IHF, Emergency Livelihood Cluster
الفريق القطري للعمل الإنساينWHO, IOM, OXFAM, DFID, DAMA, UNHCR, NCCI, REACH-Iraq, -

•

ECHO
اجلهات املاحنةUSAID/OFDA, German Consulate, ECHO, Japan, DFAT-

•

واكلت ا ألمم املتحدةUNFPA, UNICEF, UNMAS, OCHA, UN-Habitat -

•

حمافظ إاربيلMr. Nawzad Hadi Mawloo ،

•

مدير املركز املشرتك لتنس يق ا ألزماتMr. Hoshang Mohamed ،

•

اجامتع مع اجلهات الفاعةل احمللية يف اإقلمي كردس تان – مجعية الهالل ا ألمحر العرايق،

CNSF, CNSF, KHRW, Rwanga Fou, AAF, RNVDO, IFRC, Caritas Dukok, YAO, DAMA,
Mamuzain, Al-rakeezeh, Barazani Charity Foundation, Pekawa, SIRD, PHO, PAO, Almortaqa, Alrakeza RRD.

الثالاثء  20نومفرب 2018
• اجامتع مع اجلهات الفاعةل احمللية العامةل عىل املس توى ا إلقلميي و /أأو عىل املس توى الاحتادي.

TAD, WRO, Hope,

PeKawa, K.R.A, Al-Tadamun, UIMS, REACH-Iraq, SSDF, Justice Center, YAO

• اجامتع مع املنظامت النسائية املعنية
• اجامتع مع البعثة الفرعية للجنة ادلولية يف إاربيل ،والصليب ا ألمحر ا ألملاين ،ومجعية الهالل ا ألمحر العرايق يف إاربيل.
• اجامتع مع املديرية العامة للعمليات ا ألوروبية للحامية املدنية واملعونة الإنسانية (املكتب الإنساين للجامعة ا ألوروبية ()ECHO
حبقوق املر أأة WOLA, Sewan, WRO, WEO

ا ألربعاء  21نومفرب 2018
• اجامتعات مع اجلهات الفاعةل احمللية ،ومع انزحني ولجئني يف خماميت حسن شام ،وهرمش ،ودبغة  ،1ودبغة ،2وقوشتبه.
• اجامتعات مع منظامت دولية غري حكومية -

PUI, HI, Mercy Corps, Oxfam, Ussom, SFO INGO, NCCI,

Save the Children, Christian Aid, NRC, Intersos, CARE, CRS
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امخليس  22نومفرب 2018
حلقة معل للتعقيب وإابداء املالحظات خمصصة للجهات الفاعةل احمللية ،واملنظامت ادلولية غري احلكومية ،وواكلت ا ألمم املتحدة ،وجلنة
تنس يق املنظامت غري احلكومية يف العراق ( )NCCIمقر إاربيل.
املرفق  :3برانمج البعثة
اليوم ا ألول ،ا ألحد ( 18نومفرب )2018
املوعد

النشاط

أأوقات خمتلفة

وصول القيادة املشرتكة للبعثة اإىل بغداد

أأوقات خمتلفة

وصول أأعضاء البعثة اإىل إاربيل

9،00 -8،30
10،00 -9،00
11،30-10،30

يف بغداد

ترحيب بلقيادة املشرتكة للبعثة وعرض للقضااي ا ألمنية
اجامتع مع املنسقة املقمية /منسقة الشؤون الإنسانية
اجامتع مع مدير املركز املشرتك للتنس يق والرصد

13،00-12،00

اجامتع مع مدير دائرة املنظامت غري احلكومية
اجامتع مع مجعية الهالل ا ألمحر العرايق

15،00-14،30

اجامتع مع اللجنة ادلولية

14،30-13،30

 19،00 -17،00سفر أأعضاء القيادة املشرتكة اإىل إاربيل
21،30-20،00

اجامتع فريق البعثة (حملة عامة عن الربانمج واملهام وتوزيع اجملموعات)

اليوم الثاين ،الثنني ( 19نومفرب )2018
9،00 -8،00

ترحيب بفريق البعثة وعرض للقضااي ا ألمنية

10،30 -9،00

اجامتع مع فريق التنس يق املشرتك بني اجملموعات

12،30-10،30

اجامتع مع الفريق القطري للعمل الإنساين
اجملموعة  :1اجامتع مع اجلهات املاحنة
اجملموعة  :2اجامتع مع واكلت ا ألمم املتحدة
اجملموعة  :1اجامتع مع حمافظ إاربيل
اجملموعة  :2اجامتع مع مدير املركز املشرتك لتنس يق ا أ
لزمات يف إاربيل EJCC

18،30-16،30

اجامتع مع اجلهات الفاعةل احمللية يف اإقلمي كردس تان

15،00-13،30
16،00-15،30

اليوم الثالث ،الثالاثء ( 20نومفرب )2018
11،00 -9،00

اجامتع مع اجلهات احمللية العامةل يف اإقلمي كردس تان و /أأو يف العراق الاحتادي

 13،00 -11،30اجامتع مع املنظامت املعنية حبقوق املر أأة
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14،30-14،00

عرض من جلنة تنس يق املنظامت غري احلكومية يف العراق  NCCIبشأأن الزايرة امليدانية يف اليوم الرابع

18،00-15،00

اجامتعات مع:
 البعثة الفرعية للجنة ادلولية يف إاربيل ،والصليب ا ألمحر ا ألملاين ،ومجعية الهالل ا ألمحر العرايق منظمة أأوكسفام املكتب الإنساين للجامعة ا ألوروبية ECHO

اليوم الرابع ،الاربعاء ( 21نومفرب )2018
12،30 -9،30

السفر اإىل اخملاميت داخل إاربيل وحولها
اجملموعة  :1خممي حسن شام للنازحني ،وخممي هرمش للنازحني
اجملموعة  :2خمامي دبغة للنازحني ولالجئني ،وخممي قوشتبه لالجئني

17،00-15،30

اجامتع مع املنظامت ادلولية غري احلكومية

9،00 -8،00

اليوم اخلامس ،امخليس ( 22نومفرب )2018
 11،30 -9،00حتضري فريق البعثة جللسة التعقيب
 15،00 -12،00حلقة معل للتعقيب وإابداء املالحظات مع اجلهات الفاعةل احمللية ،واملنظامت ادلولية غري احلكومية ،وواكلت ا ألمم
املتحدة
أأوقات خمتلفة

مغادرة أأعضاء فريق البعثة من إاربيل
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