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 رؤية استشرافية: ورقة بشأن الصناديق القطرية المشتركة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اآلن وفي المستقبل

  
    
، ســـــيجلب مكتـــــب تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية مســـــاعدات اإلغاثـــــة للمتضـــــررين 2017حبلـــــول عـــــام  الرؤيـــــة:  •

. الــيت يــديرهاالصــناديق القطريــة املشــرتكة  بالنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة علــى حنــو أســرع وأكثــر كفــاءة عــن طريــق

 ةاإلنســـاني نشـــطةاأل متويـــلور القيـــادي الـــذي يؤديـــه يف جمـــال وسُيحســـب ملكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية الـــد

  .2017-2014مع إطاره االسرتاتيجي للفرتة  والذي يؤديه مبا يتماشى

علــى الــذي أُنشــئت مــن أجلــه واحلفــاظ  الصــناديق القطريــة املشــرتكة احملافظــة للغــرض اســتمرار مالءمــة الهــدف:  •

موعــة كبــرية مــن الشــركاء.  وإتاحــةلقــى التمويــل الكــايف مــن اجلهــات املاحنــة أمهيتهــا، وت ــا  إمكانيــة االســتفادة 

توسـع الصـناديق مـن املزمـع أن شـاملة. و و  ، ودقيقـة التوقيـت،وتبقى الصـناديق القطريـة املشـرتكة آليـات متويـل مرنـة

تعبئـة املـوارد اإلضـافية مـن اجلهـات املاحنـة غـري التقليديـة املتعـددة من خالل التمويل املتاح نطاق القطرية املشرتكة 

األطـــراف ومـــن القطـــاع اخلـــاص واألفـــراد. وتـــوفر الصـــناديق القطريـــة املشـــرتكة املـــوارد يف الوقـــت املناســـب ملواجهـــة 

ة. وتكفــل األزمــات اإلنســانية اجلديــدة واملســتمرة، وتوســع نطــاق املســاعدة بزيــادة مشــاركة اجلهــات الفاعلــة احملليــ

ُنظــــم ســــليمة وضــــع الصــــناديق القطريــــة إدارة املخــــاطر بشــــكل جيــــد باســــتخدام تــــدابري مالئمــــة إلدارة املخــــاطر و 

  للُمساَءلة.
  

  مقدمة    

تــوفر املبــادئ التوجيهيــة العامليــة اجلديــدة املتعلقــة بالصــناديق القطريــة املشــرتكة إطــارا لصــياغة رؤيــة طويلــة األجــل   - 1

متويـــل نســـانية خبصـــوص الصـــناديق القطريـــة املشـــرتكة، كجـــزء مـــن مشـــاركته يف تـــوفري ملكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإل

وبغيــة حتقيــق هــذه الرؤيــة، ســيقوم املكتــب بتبنيهــا علــى صــعيد مؤسســي واســتثمار املــوارد . األنشــطة اإلنســانية

ناديق القطريــة وميثــل وجــود رؤيــة واضــحة للصــ. الالزمــة لإلجنــاز الفعــال هلــذه الوظيفــة األساســية املشــمولة بواليتــه

املشــرتكة الــيت يــديرها مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية نرباســا يهديــه يف حتديــد املوقــع الــذي يريــد أن يــرى فيــه 

ـا تلـك  الصناديق القطرية املشرتكة بعـد أربعـة أعـوام مـن اآلن، وفيمـا بعـد ذلـك، والكيفيـة الـيت يبغـي أن حتقـق 

ها مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف إطــاره ألتزامــات الــيت بــداال تعزيــز. وتســهم هــذه الرؤيــة أيضــا يف الرؤيــة

  وتتساوق مع خطته اإلدارية الراهنة. 2017-2014االسرتاتيجي للفرتة 
  

  معلومات أساسية    

 يعــود أصــوله إىلساســية ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية األ ائفوظــإحــدى ال متويــل األنشــطة اإلنســانيةميثــل   - 2

يف إلغاثـة ل، وهو القرار الذي يوفر إطارا عامـا 1991يف عام  46/182قرار الجمعية العامة تاريخ اعتماد 
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عنصــر  متويــل األنشــطة اإلنســانيةمنظومــة األمــم املتحــدة. ويــنص هــذا القــرار علــى أن  داخــلالطــوارئ حــاالت 

  رئيسي يف تنسيق العمليات اإلنسانية.

بالتحـديات الـيت تواجـه التصـدي لألزمـات  2005ة لعـام خطة إصالح نظام المساعدة اإلنسـانيوقد أقرت   - 3

موعـات   )1. وتضّمن هذا اإلصالح ما يلي: متويل األنشطة اإلنسانيةالرئيسية، مبا فيها توفري  إدخـال نظـام ا

ــال اإلنســاين؛  )2كآليــة تنســيق معــززة يف حــاالت الطــوارئ؛  إنشــاء آليــات  )3تــدعيم القــدرات القياديــة يف ا

  تعزيز الشراكات. )4ويل؛ جديدة للتم

إىل إدخال مزيد مـن التحسـينات يف عمليـة  2010منذ كانون األول/ديسمرب التحّول  برنامجوتسعى مبادرة   - 4

بتغى من 
ُ
فعاليـة تلـيب  أكثـرهـو حتقيـق اسـتجابات متسـقة  الربنامجإصالح نظام املساعدة اإلنسانية. والقصد امل

حتــت لــواء  املندرجــة، ســّرعت الوكــاالت 2013مــن ِقــَبلهم. ويف عــام  احتياجــات املتضــررين وختضــع للُمســاَءلة

التحــول، مبــا يف ذلــك الــدفع قُــُدماً بــبعض العناصــر الــيت  برنــامج تدشــنياللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــني الوكــاالت 

ســاَءلة، ومنهــا إدخــال إصــالحات يف التخطــيط علــى نطــاق املنظومــة تشــمل: تدشــني االســتعراض العــام 
ُ
تعـزز امل

حتـــدد خطـــط  ،اإلنســـانية امجســـتجابة االســـرتاتيجية. وكجـــزء مـــن دورة الـــرب الحتياجـــات اإلنســـانية وخطـــط االل

االســـتجابة االســـرتاتيجية الرؤيـــة االســـرتاتيجية للفريـــق القطـــري للعمـــل اإلنســـاين وأولوياتـــه وأهدافـــه، وهـــي رؤيـــة 

  معها.  ينبغي أن ُتسهم الصناديق القطرية املشرتكة يف حتقيقها وتظل على تساوق

بعــض مــن خــالل إدخــال و  ةنياإلنســا األنشــطة لتمويــلقطريــة املشــرتكة متثــل أدوات مهمــة وســتظل الصــناديق ال  - 5

التعـــديالت العمليـــة الالزمـــة الـــيت ســـينظر مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية يف تنفيـــذها مـــن أجـــل متكـــني هـــذه 

ـــالتوازي مـــع الســـياق اإلنســـاين املتغـــري. وستواصـــل الصـــناديق القطريـــة املشـــرتكة العمـــل   الصـــناديق مـــن التطـــور ب

ــا اجلهــات املاحنــة والشــ ركاء املنفــذون واملنتفعــون يف مشــهد لتقــدمي املعونــة جتتمــع فيــه كــأدوات قيِّمــة تســتعني 

  مصادر متعددة للتمويل.

  

  مبادئ الصناديق المشتركة    

 ،ومجـع األمـوال ،وتعضـد جهـود التنسـيق ،اإلنسـانية اترتكة وجـود قيـادة يف جمـال املسـاعدتدعم الصناديق املشـ  - 6

 ،واحلكومــــات ،واجلهــــات املاحنــــة ،وإقامــــة الشــــراكات بــــني وكــــاالت األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة

اإلنسـاين. وقــد أتاحــت الصــناديق املشـرتكة اإلنســانية مثــل الصــندوق املركــزي  العمــل جمــالوالشـركاء اآلخــرين يف 

يف  اآلخـرين ناديق القطرية املشرتكة الفرصـة لوكـاالت األمـم املتحـدة والشـركاءلالستجابة حلاالت الطوارئ والص

وقابــل للتنبــؤ لســد فجــوات  ،وآين ،ومــرن ،حلصــول علــى متويــل ســريعواباشــر امل للوصــول اإلنســاينجمــال العمــل 

واســتكمال جهــود االســتجابة يف أحــوال الطــوارئ املفاجئــة وجهــود  متوقعــةحامســة، ومواجهــة احتياجــات غــري 
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. ومتكِّن الصناديق املشرتكة من اختاذ قـرارات بشـأن متويـل أنشـطة طويلة األمداإلنسانية  األوضاعاالستجابة يف 

ا على الصعيد القطري وُيستفاد فيها باملعارف واخلربات   احمللية.  لالستجابة اإلنسانية ُيضطلع 

ري حماذاة الصناديق املشرتكة اليت يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع املبـادئ اإلنسـانية العامليـة الـيت وجت  - 7

أيضــا نرباســاً  متويــل األنشــطة اإلنســانيةتكــّرس للنزعــة اإلنســانية والنزاهــة واحليــاد واالســتقاللية. وتشــكل مبــادئ 

املمارسـات السـليمة يف تقـدمي ذي جـرى تدوينـه يف مبـادرة تدي به الصناديق اإلنسانية املشرتكة على النحو ال

  .املنح اإلنسانية

وســـوف تظـــل الصـــناديق املشـــرتكة، وبـــاألخص الصـــناديق القطريـــة املشـــرتكة، متثـــل أدوات مهمـــة ومالئمـــة عنـــد   - 8

  استخدامها يف االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية مبا يتماشى مع الغايات الواردة فيما يلي:

ستســتمر الصــناديق املشــرتكة يف تقــدمي مســامهة تكافليــة لتــوفري اســتجابة إنســانية أكثــر دقــة  - التكامــل  •  

يف التوقيــت والفاعليــة بصــرف النظــر عــن اختالفهــا يف األهــداف واحلجــم واألطــر الزمنيــة وحمــاور الرتكيــز 

تمويــــل األخــــرى االســــرتاتيجي. وستواصــــل الصــــناديق القطريــــة املشــــرتكة العمــــل بــــالرتافق مــــع مصــــادر ال

ــج اســرتاتيجي. وسيســعى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أيضــا  وتكميــل جهــود االســتجابة باتبــاع 

إىل التوكيــد علــى وجــود تقســيم واضــح للشــركاء املســتهدفني يف الصــناديق املشــرتكة الــيت يــديرها، حيــث 

 األنشـــطة اإلنســـانيةمتويـــل يقــوم الصـــندوق املركـــزي لالســتجابة حلـــاالت الطـــوارئ باســـتيفاء احتياجــات 

تمــع املــدين والشــركاء  لوكــاالت األمــم املتحــدة، وتقــوم الصــناديق القطريــة املشــرتكة بتلبيــة احتياجــات ا

  احملليني على حنو غالب.

ستواصـل الصـناديق املشـرتكة ختصـيص املـوارد وإنقـاذ األرواح عنـد نشـوء االحتياجـات  - دقة التوقيـت  •  

ا. وسي ســتمر التخصــيص والصــرف األكثــر ســرعة مــن الصــناديق املشــرتكة مــن اإلنســانية أو تزايــد حــد

 يف جمـــال العمـــل ز قـــدرة الشـــركاءيـــعز يف توالعاجلـــة  املتوقعـــةأجـــل مواجهـــة االحتياجـــات اإلنســـانية غـــري 

. وســـيلتزم مكتـــب تنســـيق الشـــؤون يف التوقيـــت املناســـب ســـاعدة للمحتـــاجنياملعلـــى تقـــدمي  اإلنســـاين

خطـــة اإلدارة مـــن أجـــل اإلســـراع بصـــرف األمـــوال عقـــب  تتضـــمنها مرجعيـــة داخليـــة مبعـــايرياإلنســـانية 

  تقدمي املقرتحات.

ستواصــل الصــناديق القطريــة املشــرتكة مســاوقة حمــاور تركيزهــا الربنــاجمي مــع أولويــات  - مرونــة التمويــل  •  

موعـات الـيت جيـري صـياغتها داخـل البلـد، واحملافظـة علـى  خطط االستجابة االسـرتاتيجية وأولويـات ا

. وبــــنفس نشــــوئهاعنــــد  املتوقعــــةطــــوارئ غــــري الحتياجــــات وحــــاالت المرونتهــــا مــــن أجــــل االســــتجابة ل

األســلوب، ســتكون الصــناديق القطريــة املشــرتكة مؤهلــة لتمويــل أنشــطة القــدرة علــى التكيــف واإلنعــاش 

ا أنشطة اسرتاتيجية ذات أولوية على الصعيد القطري.   املبكر إذا ُقضي بأ
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ستواصــل الصــناديق القطريــة املشــرتكة دعــم املنظمــات غــري احلكوميــة  - تنــوع الشــراكاتو  يةالشــمول  •  

الوطنيـــة والدوليـــة وحركـــة الصـــليب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر. وبـــدخول هـــذه الصـــناديق يف شـــراكات مـــع 

ــا توســيع نطــاق وصــول االســتجابة  ،املنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــات الفاعلــة احملليــة ســيكون بإمكا

ية إىل أشــد الفئــات ضــعفا يف منــاطق النــزاع واملنــاطق املنكوبــة بــالكوارث، وتــأمني ســبيل إنســاين اإلنســان

لتقـــدمي االســـتجابة املنســـقة لألمـــم املتحـــدة، وضـــمان احـــرتام حساســـية األعـــراف الثقافيـــة  نطاقـــاً  أوســـع

  للمجتمعات احمللية.

اإلنســانية مــن ختصــيص  الشــؤونستواصــل الصــناديق القطريــة املشــرتكة متكــني منســقي  - القيــادة تعزيــز  •  

املـــوارد بســـرعة لالحتياجـــات عاليـــة األولويـــة علـــى حنـــو يتماشـــى مـــع خطـــط االســـتجابة االســـرتاتيجية. 

وســتظل آليــة حوكمــة الصــناديق القطريــة املشــرتكة قائمــة علــى الصــعيد القطــري مــن أجــل مواصــلة دعــم 

  دي ملنسق الشؤون اإلنسانية.الدور القيا

اإلنسـاين  العمـل الصـناديق القطريـة املشـرتكة متثـل أدوات مرنـة يف أيـدي جمتمـع ستظل - تعبئة الموارد  •  

على الصـعيد القطـري وينبغـي أن تُـرتجم إىل قـرارات متويـل جيـدة التنسـيق ذات صـلة وشـفافة وخاضـعة 

ـــا الصـــناد يق القطريـــة املشـــرتكة إىل مواصـــلة تزويـــد اجلهـــات للُمســـاَءلة. وســـتؤدي املرونـــة الـــيت تتصـــف 

  حمددة.  ألغراض املخصصةاملاحنة ببديل مهم وموثوق واسرتاتيجي وفعال لتوجيه املسامهات غري 
  

  ق هذه الرؤية؟يحقتكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لماذا سيفعل م    

ســــيدعم مكتــــب تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية بنشــــاط  - توســــيع نطــــاق الشــــراكات مــــع الشــــركاء المحليــــين  - 9

املنظمــات غــري احلكوميــة يف بنــاء قــدرة كافيــة تؤهلهــا للحصــول علــى التمويــل مــن الصــندوق القطــري املشــرتك 

وإقامـــة شـــراكات طويلـــة األجـــل مـــع مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية مبـــا يتماشـــى مـــع اإلطـــار االســـرتاتيجي 

ــــب بصــــياغة تــــدريب حمــــدد . وســــيق2017-2014للمؤسســــة للفــــرتة  قــــدرة املنظمــــات غــــري  لتعزيــــزوم املكت

ـــا. ويُعتـــرب وجـــود الشـــركاء مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، وبـــاألخص  املشـــروعاتاحلكوميـــة علـــى إجنـــاز  وإدار

مـن  هـذه املنظمـات ستجابة اإلنسـانية الفعالـة لقـرباال لضمان له أمهية حامسةاملنظمات غري احلكومية احمللية، 

تمعـــــات املتضـــــررة. وستســـــعى الصـــــناديق القطريـــــة املشـــــرتكة إىل تعزيـــــز  ـــــا معـــــارف أفضـــــل با احملتــــاجني وحياز

ـــوطين وتقـــدمي التمويـــل للـــربامج ذات  ـــدويل وال الشـــراكات االســـرتاتيجية مـــع جمتمـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ال

  األولوية.

سيضع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اسرتاتيجية عاملية  - تعبئة الموارد من الجهات المانحة غير التقليدية  - 10

ومحـــالت إعالميـــة  للـــدعوة وحشـــد التأييـــداملـــوارد مـــن أجـــل الصـــناديق القطريـــة املشـــرتكة ويشـــفعها جبهـــود  لتعبئـــة

واتصــالية. وستســاعد هـــذه اجلهــود الدعويـــة يف بنــاء زخـــم ملواصــلة تلقــي املســـامهات الــيت تقـــدمها اجلهــات املاحنـــة 

ســوف يــؤدي بــدوره إىل خلــق الثقــة يف الصــناديق القطريــة املشــرتكة لــدى اجلهــات املاحنــة غــري  ، وهــو مــاالتقليديــة
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 يالتقليديــة. وســتوجَّه هــذه اجلهــود الســتهداف اجلهــات املاحنــة غــري التقليديــة مثــل بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــ

ذين يهتمـون باملسـامهة يف جهـود اإلغاثـة يف واالقتصادات الناشئة والقطاع اخلاص واألفراد يف سائر أحناء العـامل الـ

  حاالت الكوارث اليت جتري عرب الصناديق املشرتكة اليت يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

ستســتمر الصــناديق القطريــة املشــرتكة  - بــين البــرامج اإلنســانية والبــرامج اإلنمائيــة وتــدفقات التمويــل التوفيــق  - 11
تساعد يف زيادة التآزر بني الربامج  حبيثاحة ملنسق اإلغاثة/منسقي الشؤون اإلنسانية متثل أدوات تنسيق قوية مت

اإلنســانية والــربامج اإلمنائيــة. وستواصــل الصــناديق القطريــة املشــرتكة تــوفري الــدعم لإلجــراءات املبكــرة والتــدخالت 
ــــا متثــــل أولويــــات ويـُّقــــ ر بــــذلك يف خطــــط االســــتجابة الراميــــة إىل زيــــادة القــــدرة علــــى التكيــــف عنــــدما يُقضــــى بأ

ال جاهدة جللب أدوات وموارد إضافية غري متصلة  االسرتاتيجية. وستسعى الصناديق القطرية املشرتكة يف هذا ا
باملســاعدة اإلنســانية والتنميــة بغيــة تغطيــة متطلبــات هــذه التــدخالت علــى حنــو أكثــر انتظامــا. وميكــن أن تســاعد 

فعاليــة تكــاليف  وضــمانيف مرحلــة مبكــرة علــى وقــف تــدهور حالــة ناشــئة  تــدخالت الصــناديق القطريــة املشــرتكة
املبــادرات املبكـــرة لإلنعــاش واملبـــادرات اإلمنائيــة. وســـوف تــوفر الصـــناديق القطريــة املشـــرتكة فــرص التمويـــل املتعـــدد 

املشـاركة السنوات على حنو يساير خطط االستجابة االسرتاتيجية املتعددة السـنوات، مبـا يتـيح حتسـني التخطـيط و 
  الطويلة األجل.

إنشاء صندوق إنساني عالمي إلعطاء مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قدرا أكبـر مـن المرونـة فـي دعـم   - 12
سينشئ مكتب تنسيق املساعدة اإلنسـانية مرفقـا عامليـا  - المساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ الكبيرة

مــن أجــل القيــام بشــكل فعــال بســد الفجــوات الــيت ال تــتمّكن الصــناديق القطريــة املشــرتكة بتشــكيلها احلــايل مــن 
تغطيتها، يضمن من خالله تفعيل الصناديق بسرعة يف حاالت الطوارئ وتعطيلها عندما تفقـد أمهيتهـا وكتلتهـا 

وسيصـــبح مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية أكثـــر فعاليـــة يف االســـتفادة مـــن التمويـــل املقـــدم مـــن  )1(.احلرجـــة
اجلهات املاحنة احملدودة ووضع أولويات حلاالت الطوارئ البـارزة واسـتهداف املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة يف 

  املقام األول عن طريق هذه اآللية التمويلية.

تــوفير تــدريب منهجــي مرّكــز عــن إدارة الصــناديق القطريــة المشــتركة وأنشــطتها مــن أجــل تــدعيم االحترافيــة   - 13
سيواصـل مكتـب  - المهنية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأصحاب المصلحة في الصـناديق المشـتركة

يف  املصـــلحة الرئيســـيني مبـــصـــحاب اتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية زيـــادة احرتافيتـــه املهنيـــة وزيـــادة االحرتافيـــة املهنيـــة أل
وأعضــاء جمــالس اإلدارة االستشــارية والتقنيــة، فيمــا يتعلــق جبميــع جوانــب إدارة  ةاإلنســاني ي الشــؤوننســقمذلــك، 

ج تدريب  حبيث يصبح موظفو مكتـب تنسـيق  تدرجيي من أعلى إىل األدىنالصناديق وأنشطتها. ويُتوخى اتباع 
منسقي الشـؤون ‘ تدريب’أيضا  املكونالشؤون اإلنسانية قادرين على تدريب الشركاء يف امليدان. وسيشمل هذا 

                                                         
ــــر اخلتــــامي،آليــــات الصــــناديق القطريــــة املشــــرتكة، عــــرض وحتليــــل مقــــاَرن، انظــــر:   )1(   ــــايلور  التقري ــــواتج ”غلــــني ت الن

/ســـبتمرب أيلول، بتكليـــف مـــن قســـم تنســـيق شـــؤون التمويـــل يف مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، “اإلنســـانية
2014. 
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فادة مــن الصــناديق القطريــة املشــرتكة يف ممارســة أدوار قياديــة أقــوى. وســوف ُحيتســب ســتاإلنســانية علــى زيــادة اإل
ــا يف جمــال ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية م .متويــل األنشــطة اإلنســانيةكانتــه كأفضــل وأرفــع هيئــة فنيــة موثــوق 



 الملحق: األثر اإليجابي للصناديق القطرية المشتركة 
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ــدماً بوظيفــة  مــؤثرةوقــد مثّلــت الصــناديق املشــرتكة أداة    األساســية املنوطــة  متويــل األنشــطة اإلنســانيةيف الــدفع ُق

الـــيت  †راضـــاتعديـــد مـــن التقييمـــات واالستعال تمبكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية. وعلـــى وجـــه العمـــوم، أبـــرز 

تناولــت الصــناديق املشــرتكة األثــر اإلجيــايب للصــناديق القطريــة املشــرتكة علــى االســتجابات اإلنســانية يف حــاالت 

  الطوارئ، وذلك على النحو التايل:

  تعزيز المشاركة واالستجابة االستراتيجيتين  -  1    

اإلنسـانية، حيـث تتشـكل الصـناديق القطريـة  امجاملشرتكة مكاناً اسرتاتيجيا يف دورة الـرب حتتل الصناديق القطرية   

ــل االســتجابة اإلنســانية الشــاملة القائمــة علــى االحتياجــات احملــددة  املشــرتكة حــول خطــط االســتجابة االســرتاتيجية وتكمِّ

ذه اخلطط. وعالوة على ذلك، أدت العمليات التشاركية للصناديق القطريـة املشـرتكة يف جمـال وضـع األولويـات واختيـار 

  األموال.  وختصيص اليت مت تقييمهاإىل تعزيز الرابطة بني االحتياجات  للمشروعات موعاتا
  

  التنسيق والقيادة تعزيز  -  2    

قــدمت الصــناديق املشــرتكة مســامهة مهّمــة يف تعزيــز التنســيق ســواء مــن خــالل املهــارات القياديــة ملنســقي الشــؤون   

موعـــــات. وأســـــفرت ال املشـــــاركة إضـــــافة إىل قياديـــــة ملنســـــقي الشـــــؤون اإلنســـــانية قـــــدرات الاإلنســـــاين أو مـــــن خـــــالل آليـــــة ا

جيـدة التنسـيق وذات صـلة وشـفافة  موعات عـن اختـاذ قـرارات متويـلالقطرية للعمل اإلنساين وا للفرقاالسرتاتيجية والتقنية 

   )2(وخاضعة للُمساَءلة.
  

  تعزيز الشمولية والتنوع  -  3    

الصـــناديق القطريـــة املشـــرتكة دورا رئيســـيا يف تعزيـــز االســـتجابة اإلنســـانية املتســـقة بـــني جمموعـــة كبـــرية مـــن  لعبـــت  

إىل دعـــم املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الوطنيـــة  2013يف املائـــة مـــن األمـــوال املخصصـــة يف عـــام  59الشـــركاء، حيـــث اجتـــه 

نطــاق  وســعت بــذلك مــن ،ملنظمــات غــري احلكوميــة احملليــةوالدوليــة. وباجتــاه الصــناديق القطريــة املشــرتكة إىل التشــارك مــع ا

 وقــــد شــــرعتواملنــــاطق املنكوبــــة بــــالكوارث.  اتاالســــتجابة اإلنســــانية ليصــــل إىل أشــــد الفئــــات ضــــعفا يف منــــاطق النزاعــــ

تمــع اإلنســاين يف البلــد يف تعزيــز الصــناديق القطريــة املشــرتكة  املعنيــة  وجــود االســتجابة املنســقة املســتندة إىل التشــاور مــع ا

  أسهمت يف االستفادة إىل احلد األقصى املمكن من املوارد احملدودة.كما 
  

                                                         
 2009ية ألزمـة التشـرد يف باكسـتان يف عـام تقييم مشرتك بني الوكاالت يف الوقت احلقيقي لالستجابة اإلنسان  )2(  

(اللجنـــة الدائمــــة املشـــرتكة بــــني الوكـــاالت)؛ جــــون كوســــغرافا وريكـــاردو بوالســــرتو وفـــاراوا زافــــار، مؤسســــة دارا، 
 .2010/أغسطس آب



 الملحق: األثر اإليجابي للصناديق القطرية المشتركة 
 

 8/10 
 

  المعلومات مشاركةحوافز من أجل  تقديم  -  4    

وتقاســم  الصــناديق القطريــة املشــرتكة حــوافز للشــركاء املنفــذين مــن أجــل املشــاركة يف اجتماعــات التنســيق تقــدم  

ــاة والتمــاس مقرتحــات لتغطيتهــا.  ةاإلنســانياألنشــطة تمــع جماملعلومــات. وســاعد ذلــك  لّب
ُ
علــى حتديــد االحتياجــات غــري امل

تنســيق يف نظــام  مرتســخةوأدت قــدرة الصــناديق القطريــة املشــرتكة علــى تعبئــة الكتلــة احلرجــة مــن املــوارد عــن طريــق آليــات 

 اإلنســـاينعنيـــني بالعمـــل املعلـــى الصـــعيد القطـــري إىل خلـــق حـــوافز إجيابيـــة لـــدى أصـــحاب املصـــلحة  ةاإلنســـانياألنشـــطة 

  إىل آليات التنسيق.‘ االنضمام’لإلقدام على 
  

  ةاإلنساني الممكنة لوصول المساعداتُسبل ال نطاق توسيع  -  5    

واجــه فيهــا ي الوصــول حيــثتعمــل الصــناديق القطريــة املشــرتكة يف بيئــات تتســم مبخــاطر أمنيــة عاليــة وقيــود علــى   

تمـع الـدويل مـع ذلـك أن يبقـى فيهـا ويُنجـز يف  مجع املعلومات الفعالـة مصـاعب متكـررة، وهـي بيئـات يظـل متوقعـا مـن ا

ا. وكانــت الصــناديق القطريــة املشــرتكة حامســة يف  الشــراكة االســرتاتيجية مــع املنظمــات غــري احلكوميــة  تشــجيع إقامــةســياقا

تمعــات املتــأثرة  وصــولعلــى ال ولــديها القــدرةلغــة والثقافــة والســياق احمللــي) الــيت تتســلح مبعــارف أفضــل (خبصــوص ال إىل ا

  حمظورة على األمم املتحدة. ما تكون اليت تكون غالبا
  

  تنويع مصادر التمويل  -  6    

مـن مث اإلنسـانية، و  اتنظـام تقـدمي املسـاعد حتـت رعايـةاجتذبت الصناديق القطرية املشـرتكة متـويال أكثـر تنوعـا   

سهمت يف تقليل التفضيالت التمويليـة غـري املنسـقة لفـرادى املـاحنني وقرّبـت عمليـة اختـاذ القـرار مـن االحتياجـات بطريقـة أ

دوالر  مليــار 2.7ة املشــرتكة مــا يزيــد علــى خصصــت الصــناديق القطريــ، 2006يف ختصــيص املــوارد. ومنــذ عــام شــفافة 

بلـــدا. وتلقــت الصـــناديق القطريـــة  20البشــر يف أكثـــر مــن  لالســتجابة حلـــاالت طــوارئ مـــن فعــل الطبيعـــة و/أو مــن صـــنع

ا دعمــا مــن أكثــر مــن  واجلهــات املاحنــة اخلاصــة  ،ومــن املنظمــات اإلقليميــة ،مــن الــدول األعضــاء 60املشــرتكة منــذ نشــأ

ثّلـت وعامة الناس. وكانـت الصـناديق القطريـة املشـرتكة أداة أسـهمت يف إجنـاز واليـة مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، وم

ا غــري املبــديال يكتســي باألمهيــة واملوثوقيــة والفعاليــة تســتطيع اجلهــات املاحنــة مــن خال ألغــراض  خصصــةلــه توجيــه مســامها

  حمددة.
  

  ضمان التكامل مع مصادر التمويل األخرى  -  7    

ـــة املشـــرتكة    ـــج تكـــاملي  جنبـــاً إىل جنـــباســـُتخدمت الصـــناديق القطري مـــع مصـــادر التمويـــل األخـــرى ضـــمن 

  واسرتاتيجي يف االستجابة حلاالت الطوارئ الكبرية.
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  تدعيم اإلجراءات المبكرة والقدرة على التكيف  -  8    

الصـناديق القطريـة املشـرتكة أيضـا اإلجـراءات املبكـرة والتخفيـف مـن خمـاطر تعمُّـق األزمـات. ويف بعـض  دعمت  
تعزيـــز اإلجـــراءات املبكـــرة والـــروابط بـــني االســـتجابة اإلنســـانية وزيـــادة القـــدرة علـــى التكيـــف إىل  أدى ،الســـياقات القطريـــة

مضاعفة أثـر املسـاعدة اإلنسـانية واإلمنائيـة وزيـادة فعاليتهـا مـن حيـث التكـاليف. وحتتـل الصـناديق القطريـة املشـرتكة مكانـا 
  )3(بكر مراحل هذه احلالة.مناسباً يؤهلها لالستجابة االستباقية حلالة الطوارئ أو يف أ

  ، نيويوركقسم تنسيق شؤون التمويل
  2014تشرين الثاين/نوفمرب  25

  
__________  

تشــمل بعــض التقييمــات ومراجعــات األداء والدراســات الــيت أبــرزت أمهيــة اآلثــار النامجــة عــن الصــناديق القطريــة   †
  املشرتكة ما يلي:

التابعــة ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية؛ تســنيم مــوجي اســتعراض صــناديق االســتجابة حلــاالت الطــوارئ   •  
  .2007، كانون الثاين/يناير ‘مبادرات التنمية’وجوديث راندال، 

  -تقيــيم الصــناديق اإلنســانية العامة/املشــرتكة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والســودان، بارنــايب ويلــتس   •  
ام، كانون األول/ديس   .2007مرب كينغ، وتسنيم موجي وجني بار

الــدويل. اســتعراض وتقيــيم مقــارن لــألدوات، دراســة ملبــادرة املمارســات الســليمة  متويــل األنشــطة اإلنســانية  •  
ــــا مكتــــب املســــاعدة األجنبيــــة يف حــــاالت الكــــوارث التــــابع للواليــــات  يف تقــــدمي املــــنح اإلنســــانية كلــــف 

  .2008املتحدة األمريكية، آيب ستودارد، متوز/يوليه 
املعونـــة املتعـــددة األطـــراف: حنـــو ضـــمان احلـــد األقصـــى لقيمـــة أمـــوال املعونـــة املقدمـــة مـــن اململكـــة  اســـتعراض  •  

  ، إدارة التنمية الدولية.2011املتحدة عن طريق املنظمات املتعددة األطراف، آذار/مارس 
رئ؛ تقريــــر مراجعــــة أداء مكتــــب تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية اإلداري لصــــناديق االســــتجابة حلــــاالت الطــــوا  •  

  .AN 2009/590/05، املهمة رقم 2010حزيران/يونيه  11مكتب خدمات الرقابة الداخلية، 
  .2011حملة موجزة عن صناديق االستجابة حلاالت الطوارئ، املساعدة اإلنسانية العاملية، متوز/يوليه   •  
آذار/مــارس  21تقيــيم الصــندوق اإلنســاين املشــرتك، تقريــر تــوليفي، هيــو غويــدر، مؤسســة حبــوث شــانيل،   •  

2011.  
، التقريـر اخلتـامي، 2011-2008التقييم اخلارجي لصندوق هاييت لإلغاثـة واالسـتجابة حلالـة الطـوارئ،   •  

  .2011ليسلي ج. مورينريي، تقرير مستقل، نيسان/أبريل 

                                                         
مليــون دوالر مــن الصــندوق اإلنســاين املشــرتك يف عــامي  3.2جــرى يف الســودان علــى ســبيل املثــال، ختصــيص   )3(  

اإلجــراءات املبكــرة اســتهدفت التصــدي حلالــة مرتقبــة النعــدام األمــن الغــذائي يف  ملشــروعات 2013 و 2012
تمعات الرعوية وبني املشردين داخلياً والعائدين يف املناطق االنتقالية ويف واليات احلدود. وتضمنت األنشطة  ا

وجمموعـــات لـــوازم الطـــب البيطـــري  ذات الصـــلة شـــراء وتوزيـــع األدويـــة واللقاحـــات واملقويـــات الغذائيـــة لألطفـــال،
واملدخالت الزراعية. ومشلت األنشطة األخرى إنشاء مراكز عبور لتـوفري احلمايـة واملسـاعدة للفئـات الضـعيفة يف 

 املرحلة اليت أعقبت االنفصال.
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