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 االتنفيیذيي االملخص

 

 

 

 االملخص االتنفيیذيي
٬، وولكن ااختلف 1ااإلنسانيیة بالعمل على تقليیل االعمل ااإلدداارريي االمتعلق بإددااررةة أأمواالل االجهھاتت االمانحةاالتزمت االجهھاتت االمانحة للمساعدااتت 

. ووقد تمكنت االقمة االعالميیة للعمل ااإلنساني االمقبلة وواالجهھودد االمبذوولة للحصولل على "االصفقة االكبرىى" في 2مدىى االوفاء بهھذهه اااللتزااماتت
هھاتت االمانحة من أأجل تمكيینهھم من االحصولل على فهھم أأفضل لآلثارر االمترتبة على االشرووطط االكفاءةة من توليید نوعع من االزخم في مجتمع االج

االتي يیفرضونهھا على االمستجيیبيین٬، وواالخيیاررااتت االمتاحة لتحسيین نوعيیة ووجوددةة االشرااكاتت. ووعليیهھ٬، قامت إإكفا بالتعاوونن مع مجموعة من 
 .3هھھھذاا االزخم ووإإططالقق حملة "ووررقق أأقل٬، مساعدااتت أأكثر"االمنظماتت غيیر االحكوميیة ووشبكاتت االمنظماتت غيیر االحكوميیة بالبناء على 

قامت هھھھذهه االدررااسة٬، وواالتي تشكل جزًءاا ال يیتجزأأ من االحملة٬، بفحص توجيیهھاتت االجهھاتت االمانحة ووااألمم االمتحدةة حولل تصورر االمنظماتت 
وولل ن االجهھاتت االمانحة. كما تتناعن تقديیم االتقارريیر٬، ووتقيیيیم قدررةة االشريیك٬،  ووشرووطط االتدقيیق االمراافقة للمنح االمقدمة م 4غيیر االحكوميیة

االدررااسة ثغرةة معرفيیة هھھھامة حيیث تعمل على إإيیصالل صوتت موظظفي االمنظماتت غيیر االحكوميیة االعامليین في مجالل تقديیم االمساعدااتت 
 ااإلنسانيیة٬، وومقاررنة االمتطلباتت االحاليیة للجهھاتت االمانحة٬، ووتسلط االضوء على أأثر متطلباتت االجهھاتت االمانحة على مواارردد االمنظماتت غيیر

االحكوميیة من خاللل ااالستعرااضض االمكتبي وومرااجعة االمواادد االمنشوررةة٬، ووااالستبيیاناتت٬، وواالمقابالتت٬، ووددررااساتت االحالة٬، وونقاشاتت االمائدةة 
االمستديیرةة مع مجموعاتت االعمل. ووخلصت االدررااسة إإلى أأنّن تنفيیذ شرووطط االجهھاتت االمانحة يیستهھلك االكثيیر من االوقت وويیتطلب مشارركة 

 يیع إإددااررااتت االمنظماتت غيیر االحكوميیة.االعديید من االموظظفيین من جم

 

ال تشكك االنتائج االتي توصلت إإليیهھا االدررااسة في ووجودد االحاجة إإلى االمساءلة وواالشفافيیة في ااستخداامم أأمواالل االجهھاتت االمانحة٬، ووهھھھو ااألمر 
 –ساني اارردد االعمل ااإلناالذيي يیمكن تقديیرهه ووتفهھمهھ بشكل جيید٬، وولكنهھا تدعو إإلى االبحث فيیما إإذذاا كانت هھھھذهه االشرووطط تؤدديي إإلى ااستغاللل مو

على االنحو يیضمن االحد ااألقصى من االفعاليیة وواالكفاءةة بالفعل. فعلى سبيیل االمثالل٬، هھھھل أأفضل ااستخداامم  -االمستخدمة إإلى إإقصى حد بالفعل
للمواارردد يیقتضي أأنن يیقومم االمستجيیبيین في خط االموااجهھة٬، مثل ااألططباء وواالممرضيین وواالمماررسيین االصحيیيین٬، بجمع ثالثث أأوو أأرربع 

تت من االبيیاناتت لتلبيیة متطلباتت االقواالب االجاهھھھزةة للجهھاتت االمانحة االمختلفة؟ أأمم أأنّن االتمويیل يیعتمد بشكل أأكبر على قدررةة االمنظماتت مجموعا
على ااالمتثالل لشرووطط االجهھاتت االمانحة االمتعدددةة٬، بدالً من تحليیل ااحتيیاجاتت ووااضح وومستنيیر؟ فمثل هھھھذهه ااألسئلة تسلط االضوء على االطرقق 

هھا تقويیض ااجرااءااتت وومباددئئ االعمل ااإلنساني في االمماررساتت االحاليیة٬، وويیمكن أأنن يینصب جل تركيیز نظم االمساءلة٬، االتي يیمكن من خالل
 بشكل غيیر متعمد٬، على ااحتيیاجاتت االجهھاتت االمانحة بدالً من االسكانن االمتضررريین.

 :ااكتشفت االدررااسة أأنّن االمماررساتت االحاليیة تفتقر للكفاءةة وواالتوااززنن في االمحاوورر االخمسة االتاليیة

                                                
  .Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship.GHD, 2003 23أأنظر:  1 

and ECHO, 2007. ghd.html-practice-good-ghd/principles-of-practice-good-http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles 
The European Consensus on Humanitarian Aid, Brussels: European Commission. http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-

civil-protection/european-consensus_en 
 
 2 Paris: OECD.Imagining More Effective Humanitarian Aid: A Donor Perspective, Scott, R., 2014.  

http://www.oecd.org/dac/Imagining%20More%20Effective%20Humanitarian%20Aid_October%202014.pdf 
هھھھي مباددررةة تنفذهھھھا االمنظماتت غيیر االحكوميیة للحد من عبء شرووطط االجهھاتت االمانحة على ووكاالتت ااإلغاثة٬، ووبالتالي تحسيین كفاءةة  "ووررقق أأقل٬، مساعدااتت أأكثر" 3 

٬، ي لالجئيیناالعمل ااإلنساني. أأططلقت إإكفا مع مجموعة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالشبكاتت االعاملة (االمجلس االنروويیجي لالجئيین٬، كيیر٬، االمجلس االدنماررك
االقمة االعالميیة للعمل فويیس وو اائتالفف٬،بالنن٬، االلجنة االكاثوليیكيیة االدووليیة للهھجرةة ٬، أأووكسفامم٬، هھھھانديیكابب إإنترناشيیونالل٬، ووووررلد فيیجيین٬،٬، لجنة ااإلنقاذذ االدووليیة ٬،اانترسوسس

اائمة االمشتركة بيین ووكاالتت ااألمم بناء على ااألنشطة االتي تنفذ ددااخل فريیق عمل االتمويیل ااإلنساني االتابع للجنة االد 2015ااإلنساني) هھھھذاا االمشرووعع في دديیسمبر 
 االمتحدةة.

 تتكونن من منظماتت غيیر حكوميیة ددووليیة وومنظماتت غيیر حكوميیة ووططنيیة. 4 
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: يیؤثر تحليیل االمخاططر ووااسترااتيیجيیاتت إإددااررةة االمخاططر لدىى االجهھاتت االمانحة بشكل كبيیر على االشرووطط االمفرووضة على االمخاططر  .1
االشركاء االمنفذيین٬، فضًال عن تأثيیر تصنيیف االمخاططر االمخصص للشريیك على عددد مرااتت إإعداادد االتقارريیر٬، ووتقيیيیم قدررةة االشريیك٬، 

جرااءااتت وواالضواابط االتي من االممكن أأنن يیتم ططلبهھا. ووتقومم االجهھاتت االمانحة في كثيیر من وواالتدقيیق٬، ووااحتماليیة تطبيیق االمزيید من ااإل
وومن هھھھذاا االمنطلق٬، تبرزز االحاجة إإلى ااألحيیانن بنقل االمخاططر إإلى مرحلة االتنفيیذ ددوونن توفيیر االدعم االكافي إلددااررةة هھھھذهه االمخاططر. 

 تضافر االجهھودد إليیجادد بداائل لتقاسم االمخاططر.
:  توجد هھھھناكك كميیة كبيیرةة من االوثائق االتي يیتم إإصدررااهھھھا ووتقديیمهھا إإلى االجهھاتت االمانحة٬، وولكن االذيي يیظهھر من ااألددلة االمحدووددةة االكميیة  .2

مم تتطلب ووكاالتت ااألأأنهھ ال يیتم ااستخداامم هھھھذهه االوثائق بالفعل٬، وويیعد هھھھذاا ااألمر صحيیًحا بشكل خاصص في االتقارريیر.  ووبشكل عامم٬، 
٬، فهھي تتطلب ما ال يیقل عن ستة تقارريیر٬، ووبحد أأقصى ثمانيیة تقارريیر بة أأعلى من االمؤسساتت االمانحةاالمتحدةة تقديیم االتقارريیر  بنس

سنويیًا. وومع ذذلك٬، فإنّن هھھھذهه ااألررقامم تقلل من قدرر كميیة االتقارريیر االمنجزةة٬، فهھناكك عامل االضربب االناشئ نتيیجة ططلباتت االجهھاتت االمانحة 
ل ااإلجرااءااتت٬، حيیث ذذكرتت االمنظماتت غيیر االحكوميیة االتي تم االتشاوورر معهھا غيیر االمتوقعة ووااإلضافيیة٬، باإلضافة إإلى تكراارر ووتدااخ

ووتسليیمهھم حسب موااعيید ززمنيیة محدددةة. ووقد يیصل عددد  تقريیًراا سنويیًأ 36في كل ددوولة تعمل فيیهھا أأنن تقومم بإعداادد أأنهھ يیتوجب عليیهھا 
تم ااحتسابب االطلباتت االخاصة٬، حيیث يیتوقع  تقريیر في بعض االحاالتت٬، إإذذاا ما 80االتقارريیر االمطلوبة من كل منظمة غيیر حكوميیة إإلى 

. ووقد يیختلف مستوىى االتفاصيیل 5ساعة 24تقريیر ووااحد كل من كل منظمة غيیر حكوميیة تماررسس أأنشطتهھا في ست ددوولل بتقديیم 
االمطلوبة في هھھھذهه االتقارريیر٬، ووتقيیيیم قدررةة االشريیك٬، ووااجرااءااتت االتدقيیق بشكل كبيیر٬، فقد يیتوجب على االمنظمة غيیر االحكوميیة خاللل 

ووعلى هھھھذاا االنحو٬، فإنّن تحقيیق  ملحقًا. ٬91، وويیطلب منهھا تقديیم ما يیقربب من سؤاالل 100يیيیم قدررةة االشريیك ااإلجابة على أأكثر من تق
االمتطلباتت ااإلدداارريیة سيیتطلب من االمنظماتت غيیر االحكوميیة االكثيیر من االعمل ووإإشرااكك االعديید من االموظظفيین. ووتشيیر االدررااسة إإلى أأنّن 

٬، ووتشمل االعمليیة مشارركة سبعة موظظفيین من  ساعة إلكمالل كل عمليیة تدقيیق 440ا تحتاجج إإلى االمنظماتت غيیر االحكوميیة عاددةة م
ر ووعليیهھ٬، فإنهھ يینبغي تخفيیض عددد االتقارريیمختلف االوظظائف٬، بيینما يیقومم ثمانيیة موظظفيین بإعداادد االتقريیر االوااحد للجهھة االمانحة. 

ويیل االمخصص ووحجم االعمل من أأجل االحد من االتقارريیر االمطلوبة. ووإإجرااء االمزيید من االدررااسة على االعالقة االتي تربط االتم
 ٬، االمطلوبة٬، ووذذلك بسبب مساهھھھمة االتمويیل االمخصص في ززيیاددةة االتقارريیر

: تتطلب ااإلجرااءااتت االمتنوعة وواالمعقدةة االتي تتطلبهھا االجهھاتت االمانحة ووجودد مستوىى عالل من االمهھاررةة االتعقيید ووأأووجهھ االصلة بالقدررةة  .3
ررةة٬، وواالتي تحتاجج في كثيیر من ااألحيیانن إإلى مواائمتهھا على نحو  يیضمن تحقيیق ااالمتثالل. ووقد يیؤدديي وواالنظم ااإلدداارريیة وواالماليیة االمتطو

 ووتبرزز االحاجةهھھھذاا ااألمر  إإلى خلق االمزيید من االتحديیاتت أأمامم االمستجيیبيین في خط االموااجهھة٬، وواالمنظماتت االصغيیرةة بشكل خاصص. 
ضال عن ضرووررةة ززيیاددةة نسبة االثباتت ووااالتساقق في لوجودد متطلباتت مبسطة وومتواافقة تتناسب مع حجم وومدةة االمشرووعع٬، ف

 االجوددةة٬، ووسهھولة االوصولل٬، وواالتدرريیب وومدىى تواافر االوثائق٬، خاصة في تقيیيیم قدررةة االشريیك وواالتدقيیق.
: تعتبر نسبة كبيیرةة من االتقارريیر٬، ووتقيیيیم قدررةة االشريیك وواالتدقيیق جهھودًداا مكرررةة تؤدديي إإلى  ااستخداامم االمواارردد بشكل غيیر  ااالززددووااجيیة  .4

من تقيیيیماتت قدررةة االشريیك تؤدديي إإلى حدووثث ااززددووااجيیة في  %59 - %40فإنّن  كفؤ٬، فمن ووجهھة نظر االمنظماتت غيیر االحكوميیة٬، 
االتي تم سؤاالهھا على أأنّن تقيیيیماتت قدررةة االشريیك االخاصة بهھا يیمكن مشارركتهھا بيین ٬، ووااتفقت جميیع االمنظماتت غيیر االحكوميیة االعمل

) االعمليیاتت االمتكرررةة مثل: االتقارريیر؛ ووتقيیيیم قدررةة االشريیك٬، وومختلف 1. ووقد تم تحديید ااالززددووااجيیة فيیما يیلي : 6االجهھاتت االمانحة
) وواالعمل ااإلضافي االمطلوبب من 2االجهھاتت االمانحة.  عمليیاتت االتدقيیق (أأوو عمليیاتت االتحقق) على نفس االمشرووعع/ االبرنامج لمختلف 

االمنظماتت غيیر االحكوميیة لمواائمة االمعلوماتت حسب االقواالب االجاهھھھزةة االخاصة بالجهھة االمانحة. ووفي هھھھذاا االصددد٬، قامت إإحدىى 
لذيي تبذلهھ ساعة من االجهھد اا 11000االمنظماتت االدووليیة غيیر االحكوميیة بإجرااء عمليیة حسابيیة خلصت فيیهھا إإلى أأنهھ يیمكنهھا توفيیر 

في االتقارريیر االماليیة االتي تقدمهھا ألكبر تسع جهھاتت مانحة في حالل وواافقت هھھھذهه االجهھاتت االمانحة على تعريیف االتكلفة ووااعتمدتت قالب 
االتمويیل نفسهھ. هھھھذاا وويیتوجب على االجهھاتت االمانحة ووووكاالتت ااألمم االمتحدةة٬، ووكذلك أأيي جهھاتت أأخرىى تتولى إإددااررةة ااألمواالل٬، االعمل 

سجامم ووتبسيیط ااتفاقيیاتت االشريیك االتشغيیلي ووعمليیة تقديیم االتقارريیر٬، بحيیث يیتم تنسيیق ااإلجرااءااتت وواالتنسيیقاتت وومنع سويیًا لتحقيیق ااالن
 ااالززددووااجيیة.

: تعتبر االنتائج االموجزةة أأعالهه الفتة للنظر خصوًصا في ضوء ااكتشافف االدررااسة عدمم ووجودد متابعة أأوو عدمم كفايیة االتغذيیة االرااجعة  .5
ووااإلجرااءااتت االمنجزةة٬، حيیث كانت معظم االتغذيیة االرااجعة للتقارريیر تعودد إإلى قضايیا متعلقة باالمتثالل تغذيیة ررااجعة للوثائق االمقدمة 

أأوو ااإلددااررةة. أأما االتغذيیة االرااجعة االخاصة بالتدقيیق٬، ووخصوًصا شرووطط االمنح٬، فلم تساهھھھم في كثيیر من ااألحيیانن في مجالل االتعلم 
م وواالمشارركة من خاللل االبدء في تنفيیذ االمباددئئ االتوجيیهھيیة غيیر مستغلة. االمؤسسي. ووغالبًا ما كانت االفرصص االمتاحة لزيیاددةة االتفاهھھھ

                                                
 مليیونن ددووالرر أأمريیكي. 20 يیبلغ بميیزاانيیة متوسط قيیمتهھاحكوميیة  من منظمة غيیر  2014تشيیر هھھھذهه االبيیاناتت إإلى تحليیل ااألررقامم للعامم  5 
 االصفقة االكبرىى لـ" مشارركة معلوماتت تقيیيیم االشريیك بالحد ااألقصى االممكن" سسمع اااللتزاامم االمقترحح من قبل  شيیربا تماشيیًا 6 
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وولتحسيین االجوددةة٬، فإنهھ يینبغي ااستكشافف االسبل مع االجهھاتت االمانحة للحصولل على مشارركة ملموسة في تقيیيیم قدررةة االشريیك٬، ووإإعداادد 
 االتقارريیر٬، وونتائج االتدقيیق٬، بهھدفف ززيیاددةة االتعلم ووبناء االقدررااتت.

االذيي يیدوورر حولل "االصفقة االكبرىى"٬، تقترحح االدررااسة بعض االخطوااتت االملموسة لالنتقالل من مرحلة االسيیاسة إإلى ووبالبناء على االزخم 
االمماررسة ووذذلك من خاللل ططرحح أأسئلة عمليیة ررئيیسيیة للجهھاتت االمانحة٬، حيیث ووضعت هھھھذهه ااألسئلة في نهھايیة هھھھذاا االتقريیر ضمن إإططارر 

). ووتتماشى هھھھذهه ااألسئلة مع مباددئئ االتبسيیط وواالتواافق وواالتناسب٬، ووتسعى إإلى 43عمل االتغيیيیر االمقترحح لكل من االشرووطط االثالثة (صفحة 
 تحقيیق ططموحاتت مباددررةة: "ووررقق أأقل٬، مساعدااتت أأكثر"

وومن أأجل إإلهھامم االتغيیيیر في ططريیقة عمل االمنظماتت غيیر االحكوميیة مع االجهھاتت االمانحة ووووكاالتت ااألمم االمتحدةة٬، ووكذلك سائر االجهھاتت 
لتنفيیذ االعمل ااإلنساني٬، وويیذكر االتقريیر في قسمهھ االختامي االحاجة لوجودد عمليیة محدددةة ززمنيیًا للوفاء بشكل  االتي تقومم بتحويیل ااألمواالل

جماعي بااللتزااماتت االتي أأقرتهھا "االصفقة االكبرىى". وويیشمل ذذلك مجموعاتت االعمل االفنيیة االتي تتكونن من االجهھاتت االمانحة٬، ووووكاالتت 
أأجل مرااجعة ااتفاقيیاتت االشرااكة كأددووااتت لبناء االثقة٬، ووززيیاددةة مستوىى االجوددةة٬، ووتنفيیذ ااألمم االمتحدةة٬، وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة٬، من 

 ااالقترااحاتت االعمليیة االتي ططرحت في إإططارر عمل االتغيیيیر.

 

 

 

 

 


