العوائق أمام تمكي المظمما

ير الككومة المكية العااية

التأثي .مع ذلك ،هنالك عوائق
غي الحكومية العراقية مجتمع ناشط ،حيوي ومتحفز للنمو يف الحجم و ر
إن مجتمع المنظمات ر
غي الحكومية ألجل العراق (
متنوعة تحد من النمو
غي الحكومية .لجنة تنسيق المنظمات ر
الجماع و الفردي للمنظمات ر
ي
غي الحكومية العراقية
غي حكومية يف العراق ،تعمل عىل توحيد المنظمات ر
 ،(NCCIكمنتدى يضم منظمات دولية و محلية ر
مع ر
الشكاء من اجل تعزيز أصواتهم و تذليل العوائق أمام تمكينهم يف العراق.
محليي وأن تطلق مجموعة من
دوليي و
فاعلي
هذه الوثيقة تهدف اىل دمج البحث و التقارير المتنوعة المستحصلة من
ر
ر
ر
غي الحكومية العراقية.
المحىل المهتم
الدوىل و
غي الحكومية
بتمكي المنظمات ر
األولويات الواضحة أمام مجتمع المنظمات ر
ر
ي
ي
2
1
التغيي .
الكيى و ميثاق من أجل
ر
إنها ترتكز عىل اإلليامات و المبادرات الدولية مثل الصفقة ر
إن المجاميع الستة المدرجة ادناه تجسد المواضيع المشيكة من مصادر متنوعة مثل تقرير أوكسفام ليقةادة النسانة
غي الحكومية لجل
المكية  ،تقرير الزيارة الميدانية لفريق عمل مسار—الصفق
الكرى—و اعضاء لجنة تنسيق المنظمات ر
ر
غي الحكومية المحلية يف العراق.
توفي اسئلة مبسطة عن مجتمع المنظمات ر
العرق  NCCIيف ر

القدرا :
بينما يتفق الجميع عىل الحاجة اىل بناء القدرات ،يدور الجدل حول مجالت القدرات
الت يج ان تع ى األولوية .إن تقوية القدرات غالبا ما يركز عىل المور التقنية يف تنفيذ
ي
المشاري ع وغالبا ينفذ فقط ضمن اإلطار و المدة الزمنية للمنحة .3إن البحث المستفيض4
غي الحكومية ألجل العراق ( )NCCIيظهر ان المنظمات المحلية
للجنة تنسيق المنظمات ر
التنظيم –مثال :الحوكمة ،النظمة المالية ،تكنلوجيا
بحاجة اىل مساندة يف التطوير
ي
ً
ً
غي محددا عن طريق تعبئة
الت يمكن أن تولد دخال ر
المعلومات و قدرات يف جمع األموال ي
الموال العامة.
غي الحكومية عىل ان القدرات المنففضة ناتج سسب
يف هذه األثناء يتفق مجتمع المنظمات ر
الموظفي واألنظمة و الهيكليات.
فجوات يف التمويل المنتظم الالزم لتنمية و إستدامة قدرات
ر

ً
هل حقا ان القدرات يف تنفيذ
ه
المشارع بحاجة اىل التقوية أم ي
القدرات عىل التعامل مع صعوبة
الدوىل :من صيغ المشاري ع
النظام
ي
ومتطلبات التقارير  ،األمتثال و
األنسان ،
الفهم ألسالي العمل
ي
السياقات و األجراءات؟

الفية و التدري
فجوات يف ر

و

التوصةا :



غي الحكومية المحلية خالل دورة حياة ر
المشوع من
يج ان
تستشي المنظمات الدولية و تنسق مع المنظمات ر
ر
ً
ر
تحسي القدرات و تقوية الشاكة اعتمادا عىل إحتياجات المنظمات المحلية.
أجل
ر
ً
اكي يف تحديد إحتياجاتها ،األمر الذي سيساعد الجهود يف
غي الحكومية المحلية دورا ر
يج ان تلع المنظمات ر
الكيى).
غي الحكومية الدولية (.أنظر الصفقة ر
بناء القدرات الحالية المزودة من قبل المنظمات ر

https://interagencystandingcommittee.org/content/grand-bargain-hosted-iasc
https://charter4change.org/
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GB localization workstream; the second localization workstream demonstrator country field mission was conducted in
Iraq from 18 to 22 November 2018 with the aim of promoting and facilitating the achievement of the Grand Bargain
Localization (Workstream 2) commitments. (Click to link).
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)NCCI report-Learning Needs Assessment (LNA) surveyed from Iraqi NGOs (Click to link
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غي الحكومية الدولية جهود بناء القدرات لتواك
يج ان تنسق المنظمات ر
التأثي الملموس.
من المواضيع فيما يفص المنظمات المحلية مع
ر

اكي عدد ممكن
المبادرات و
تغ ى ر
ي

ر
الشاك :
غي الحكومية المحلية اىل زيادة مستوى ر
الشاكة مع المنظمات الدولية ،وكالت األمم المتحدة و الجهات
تسىع المنظمات ر
ً .
والت من الممكن
الفاعلة األخرى ،مع ذلك هنالك عدة عوائق اول ،إن كل مانح و منظمة دولية لديهم عملية تقييم خاصة بهم ي
5
ه مسألة شاملة من كل الجوان  ،تتسب يف إن
أن تكون مرهقة للمنظمات المحلية
ر
الصغية لإلليام بها  .ثانيا ،إن الثقة ي
ً
غي الحكومية الدولية تقوم غالبا بمشاركة نفس المنظمات المحلية يك تضمن تقدم المشاري ع بصورة سيعة و من
المنظمات ر
دون حدوث اية أخطاء.
تحتاج ألمنظمات غي الحكومية الدولية رساكات ر
اكي جوهرية تمض اىل ابعد من القدرات التقنية و التمويل .ر
الشاكة يج
ر
ي
ر
اإلنسان يف العراق.
أن تمكن من تحول طويل األمد يف المعرفة ألجل ان تشعر المنظمات المحلية انها اكي تفاعال يف العمل
ي

التوصةا :










غي الحكومية
غي الحكومية الدولية رساكة طويلة األمد مع المنظمات ر
يج ان يتبت المانحون و المنظمات ر
ً
ر
المحلية .حاليا العالقات غالبا ماتكون تعاقدية مع فية زمنية لبضعة اشهر فقط ،اعتمادا عىل منحة مشوع معينة
ً
ر
الكيى).
ه إليما( أنظر الصفقة ر
أكي مما ي
غي الحكومية
اكات السياتيجية مع المنظمات ر
يج ان يحسن المانحون و المنظمات ر
غي الحكومية الدولية ال رش ٍ
غي الحكومية المحلية يف العمل األنسا ين(.
المحلية ( برصف النظر عن التمويل) وذلك لزيادة مشاركة المنظمات ر
اعضاء .)NCCI
يج ان تكثف الجهات الفاعلة الدولية و المحلية جهود المدافعة يف عنونة تحديات المنظمات المحلية فيما يفص
التمويل و ر
الشاكة.
أكي مصداقية و ر
يج ان تكون للجهات الفاعلة الدولية والمحلية حوارات ر
اكي انتظاما تركز حول ما يصلح وما
الكيى).
ليصلح من أجل تعزيز الثقة ( الصفقة ر
غي الحكومية الدولية ،من خالل آليات التمويل ،مشاري ع التحالفات ب ري
يج أن يساند المانحون و المنظمات ر
ر
متساويي و بالضافة اىل
وكالت األمم المتحدة /المنظمات الدولية و الجهات الفاعلة المحلية و الوطنية كشكاء
ر
الكيى).
مشاري ع األتحاد ربي الجهات الفاعلة المحلية و الوطنية( الصفقة ر
غي الحكومية و وكالت األمم المتحدة نماذج تقييم القدرات ليتست أستفدامها من قبل
يج أن توحد المنظمات ر
ر
جميع الوكالت العاملة مع الشكاء )أوكسفام).

التمويل:
للكثي من المنظمات
غي الحكومية المحلية .إن عملية التمويل الجارية محبطة
يبق التمويل هو الشاغل
ر
الرئيس للمنظمات ر
ي
اكي يف أألستجابة األنسانية و التنمية داخل العراق .وكمثال
تأثي ر
الت تحاول ان تتوسع و ان يكون لها ر
ر
غي الحكومية المحلية ي
ر
غي الحكومية المحلية .مع
اف
األنسان ( )IHFالذي أوجد لدعم التمويل المباس للمنظمات ر
ي
عىل ذلك صندوق التمويل العر ي
ون.
ذلك هناك
ر
الكثي من القضايا متعلقة بنس التمويل ،و التدقيق و عملية التقديم األلكي ي

)Oxfam report-Strengthening Local Humanitarian Leadership in Iraq (click to link
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ً
غي الحكومية المحلية لها فرصة يف التمويل
التيعات محليا يف العراق .فالقليل من المنظمات ر
باألضافة اىل ذلك ،صعوبة تعبئة ر
الصغية و المتوسطة تصارع من أجل البقاء.
غي الحكومية المحلية
و كنتيجة لذلك
ر
الكثي من المنظمات ر
ر

التوصةا :






ر
المباس للمنظمات
يج أن يأخذ المانحون بنظر األعتبار الفطوات الرصورية يف الوصول اىل  %25من التمويل
غي الحكومية المحلية (  %25هو الحد األدن لكن بإمكان المانحون أن يهدفوا بالوصول اىل  %40يف المستقبل عىل
ر
سبيل المثال)( أعضاء .)NCCI
ً
ر
يج ان يدرج ر
الشكاء الدوليون أحكاما يف اتفاقيات الشاكة فيما يفص نسبة الحد األدن للتكاليف العامة ،لبناء
القدرات و تسليط األضواء عىل ر
المحليي (اعضاء .)NCCI
الشكاء
ر
يج أن يساند ر
المحليي.
المانحي
غي الحكومية المحلية لجمع األموال من
الشكاء الدوليون قدرات المنظمات ر
ر
ر
غي الحكومية الدولية و الجهات
يج أن يساند المانحون مشاري ع التحالفات ربي وكالت األمم المتحدة /المنظمات ر
األنسان.
الفاعلة المحلية يف العمل
ي

التوطي و تمكي الجها

الفاعي المكية :

الكثي منها ليست
غي الحكومية المسجلة يف العراق ،فإن
ر
كبي من المنظمات ر
بما إن هنالك عدد ر
التوطي الراهنة .إن هذه الفجوة سببها األفتقار اىل النقاشات حول التوصيات و
عىل علم بجهود
ر
التوطي يف أن تكون حقيقية.
األليمات للفروج بحلول ممكن أن تساعد جهود
ر
ً
الت
الكثي من المنظمات ر
ر
غي الحكومية المحلية حاضة ميدانيا وقادرة عىل تنفيذ نفس الفعاليات ي
غي الحكومية
بميانية أصغر ،باألضافةاىل قدرة المنظمات ر
تقوم بها المنظمات الدولية ولكن ر
المحلية العمل يف أماكن يصع عىل المنظمات الدولية الوصول اليها
غي الحكومية المحلية ورغم الحقيقة
الت ترصف عىل
تمكي المنظمات ر
ر
بالرغم من المبالغ الطائلة ي
المانحي ول نزال
تعان من األفتقار لثقة
كبية وفاعلة لكنها
ان
الكثي منها تعد اليوم منظمات ر
ر
ر
ي
غي الحكومية المحلية لتملك القدرات الكافية.
نسمع أن المنظمات ر
من جان آخر ،إن مشكلة قدرات الجهات الفاعلة المحلية ف دعم المبادئ األنسانية ه ر
أكي
ي
ٍ
ي
ً
التوطي عىل مستوى العالم.
ماه مصورة يف حوارات
من
اف
ر
الع
السياق
ضوء
ف
تعقيدا
و
اختالفا
ر
ي
ي
ي

التوطي يتم
أن برنامج
ر
فهمه بطرق مفتلفة.
ً
البعض يراه سعيا نحو
التكامل ربي الجهات
الدولية و المحلية ،بينما
اآلخرون يفهموه عىل إنه
برنامج للتحول حيث
الفاعلون المحليون
سيقودون اإلستجابة اىل
حالتهم الطارئة يف نهاية
المطاف.

التوصةا :






يج أن ي ِّ
التوطي يف العراق ،كيف يمكن أن يؤثر عىل دور
غي الحكومية معت مفهوم
عرف مجتمع المنظمات ر
ر
غي الحكومية المحلية وأيضا ان يضمن ان المنظمات المحلية مطمأنة لهذا المفهوم.
المنظمات ر
اف مع اليامات
توطي وطنية مطابقة للسياق
غي الحكومية خطة
يج أن يطور مجتمع المنظمات ر
ر
ي
النسان العر ي
التوطي( أوكسفام)
لقياس التقدم يف
ر
الطرفي
غي الحكومية الدولية و المحلية نقاشات نزي هة و منتظمة لمشاركة تطلعات كال
يج ان تفتح المنظمات ر
ر
الكيى)
يف خصوص المفاطر و التحديات والتفاق عىل سبل التقدم (.الصفقة ر
يج أن تبدأ المنظمات غ ري الحكومية الدولية باألستشارات و الحوارات المنتظمة عىل مستوى البلد بما يفص
التوطي.
الكرى بما فيها إليامات
الصفق
ر
ر
ً
بمايىل:
أن تحويل التمويل اىل الجهات الفاعلة المحلية و الوطنية يج ان يكون مصحوبا
ي

-

معايي قياسية و موضوعية و عن طريق
الشفافية يف صناعة القرار لضمان ان قرارت التمويل تعتمد عىل
ر
ً
آليات معروفة و مفهومة جيدا من خالل جميع الجهات الفاعلة؛
تفويض تفويل أكي للمستجيبي المحليي بما إنه ،ف ر
اكي الحيان ،يتم تحويل التمويل لكن القرارات
ر
ر
ر
ي
التفصيىل ) تتفذ من قبل الجهات الفاعلة الدولية مع رتييرهم ان الجهات
جميعها ( احيانا عىل المستوى
ي
المحلية تفتقر اىل القدرات .مع ذلك ان األدارة التفصيلية تمنع تنمية القدرات وتفلق بيئة من إنعدام الثقة
ر
غي فاعلة.
وساكة ر

اليغ و كتاب التقاريا:
ً
غي الحكومية المحلية وتحول دون مساهمتها عىل قدم المساواة اثناء األجتماعاتو يف تقديم
تعد اللغة عائقا للمنظمات ر
المقيحات وقراءة ر
الغي
النشات .هذا يقلل من فرص المنظمات المحلية يف تمثيل أنفسها بصورة جيدة مع المانح .التقارير ر
ر
ر
غي الحكومية المحلية يف الظهور يف الواجهة و أستشعار
مباسة و عوائق اللغة تجعل األمر اكي صعوبة بالنسبة للمنظمات ر
الثقة منها.
َّ
عي المنظمات الدولية ووكالت المم المتحدة وهم يدعون الفضل بجهود المنظمات
يتم حاليا توجيه جميع التصالت ر
المحلية.

التوصةا :




يج ان توفر وكالت األمم المتحدة و المنظمات غي الحكومية الدولية مواعيد نهائية و رسوط ر
اكي مرونة يف كتابة
ر
التقارير و المقيحات ( اوكسفام)
ر
يج ان تضمن وكالت األمم المتحدة و المنظمات الدولية و المانح ري ذكر الشكاء المنفذين يف تقاريرهم.
ر
والنشات اىل العربية سشكل منتظم(
يج ان تيجم وكالت األمم المتحدة و المنظمات الدولية كل المطبوعات
أعضاء )NCCI

التنسيق:

آلةا

تعان يف اإلنفراط
الت تجعل المنظمات المحلية ي
إن نظام التنسيق معقد وهيكلياته مسيطر عليها من قبل المنظمات الدولية ي
النكليية ،و ذلك
كي حت لولئك الذين يتقنون
ه صعبة
ر
ر
للكثي من المشار ر
الت ي
ألسباب متعددة مثل لغة األجتماعات ي
تأطي الهتمامات .و كذلك غالبا ما يتم توجيه جداول العمال نحو إحتياجات
لتفوفهم من المفترصات اللغوية و طرق
ر
الكثي من الوقت يع ى اىل القضايا المتعلقة سسمات الدوخول.
المنظمات الدولية ،عىل سبيل المثال ان
ر

التوصةا :



غي الحكومية الدولية اليجمة خالل إلجتماعات وإستفدام اللغة
يج أن توفر وكالت األمم المتحدة و المنظمات ر
الكيى)
المبسطة ( الصفقة ر
غي الحكومية المحلية
غي الحكومية الدولية مساحة للمنظمات ر
يج أن تيك األمم المتحدة و المنظمات ر
للمساهمة يف النقاشات ،و أن تؤخذ مداخالتهم بجدية يف عملية صنع القرار ( أن عددهم ليزال اقل من المنظمات
التغيي)( أعضاء )NCCI
وممثىل األمم المتحدة يف آليات التنسيق ليتمكنوا من إحداث
الدولية
ر
ي

