ميثاق من أجل التغيير
مركز المساعدات اإلنسانية

نحن المنظمات الموقعة أدناه ،ونعمل في مجال العمل اإلنساني ،نرحب بالمشاورات والمناقشات المستفيضة التي تم تداولها أثناء القمة اإلنساانية
العالمية ،ونعتقد أن الوقت مناسب للجهات الفاعلة إنساانيا لتتخا بعا التويايات المهماة مان خا ل القماة اإلنساانية العالمياة عان ررياا الا ام
أنفسهم بتحقيا التغيير في ررا عملهم التنظيمية حتى تتمكن الجهات الفاعلة الورنية الجنوبية من لعب دور متنامي وأكثر برو ا في االساتجابة
اإلنسانية.
في حالة المنظمات غير الحكومية الجنوبية (في الجنوب العالمي) والتي تدخل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية الدولياة فإنناا نقار ونادعم
ه ا الميثاا من أجل التغيير ،وسوف نل م شركائنا من المنظمات غير الحكومية الدولية التي وقعت ه ا الميثاا إلحياء تلك المنظمات التاي لام
توقع عليه ومرالبتها بالسعى ل شتراك فيه.
في حالة موقعي المنظمات غير الحكومية الدولية ،نل م منظماتنا بتنفي العناير الثمانية التالية في ميثاا التغيير بحلول شهر مايو عام 2018
:

 -1زيادة التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية الجنوبية من أجل العمل اإلنساني:
ففي الوقت الحاضر تم توجيه نحو  ٪0.2فقر من المساعدات اإلنسانية مباشرة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية الورنية (المنظمات غير
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني) من أجل العمل اإلنساني –حيث بلغت القيمة االجمالية للمبلغ المادفو  46.6ملياون دوالر مان أيال
 24.5بليون دوالر( ،)1ونحن نلت م من خ ل الدعوة والتأثير على السياسة في أمريكا الشمالية والجهات المانحاة اووروبياة (بماا فاي لاك
الهيئااات المانحااة والمؤسسااات والقرااا الخااا ) بتشااجيعهم علااى يااادة نساابة تمااويلهم اإلنساااني الساانو إلااى المنظمااات الغياار الحكوميااة
الجنوبيااة-ونحاان مل مااون بحلااول شااهر مااايو  2018بتوياايل مااا ال يقاال عاان  ٪20ماان تمويلنااا اإلنساااني إلااى المنظمااات غياار الحكوميااة
الجنوبية( ،)2كما نلت م بتقديم شركائنا من المنظمات غير الحكومية إلى المانحين المباشرين بهدف حيولهم على التمويل المباشر.
 -2إعادة التأكيد على مبادئ الشراكة:
إننا نؤكد على مبادئ الشراكة ،وقد قمنا بالتوقيع عليها ،وتشمل (المساواة ،الشفافية ،النهج الموجه نحو النتائج ،والمسؤولية والتكامل) وهي
مبادئ قدمها وأقرها المنهاج اإلنساني العالمي في عام .2007
 -3زيادة الشفافية حول نقل الموارد إلى المنظمات غير الحكومية الجنوبية الوطنية والمحلية:
من الضرور إحداث تغيير كبير في النهج المتبع تجاه الشفافية مان أجال بنااء الثقاة،وتحقيا المسااءلة والكفااءة ل ساتثمارات الموجاه إلاى
الجهات الورنية الفاعلة عبر الوسراء الدوليين،ومن جهتنا فإننا نلت م بتوثيا أنوا المنظمات التاي نتعااون معهاا فاي االساتجابة اإلنساانية،
ونشر ه ه اورقام (أو النسب) في الحسابات العامة لدينا باستخدام تينيفات معترف بها مثل منظمة المساعدة اإلنسانية العالمية GHA 3في
الوقت الراهن ،و .IATI4

-1انظر http://devinit.org/#!/post/global-humanitarian-assistance-report-2015

-2إ ما المنظمات غير الحكومية الورنية أو المنظمات غير الحكومية المحلية على النحو المحدد في تينيف منظمة المساعدة اإلنسانية العالمية ،انظر الهامش 3
-3ينفت منظمة المساعدة اإلنسانية العالمية المنظمات غير الحكومية إلى  5فئات :المنظمات غير الحكومياة الدولياة ،والمنظماات غيار الحكومياة الدولياة الجنوبياة ،المنظماات
غيااار الحكومياااة الورنياااة التابعاااة (وهاااي جااا ء مااان المنظماااات الدولياااة غيااار الحكومياااة) ،والمنظمات غيااار الحكومياااة الورنياااة والمنظماااات غيااار الحكومياااة المحلياااة.انظر
http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2014يفحة .119
-4مع االحترام الكامل للنواحي اومنية ،وليس بالضرورة نشر أسماء اوفراد الشركاء.

 -4وقف تقويض القدرات المحلية:
سوف نقاوم بتحدياد وتنفيا تعاوي عاادل للمنظماات المحلياة عان فقادان الماوظفين المهارة إ ا ماا قمناا بالتعاقاد ماع ماوظفي منظماة محلياة
مشتركة في العمل اإلنساني ،و لك في غضون  6أشهر من بداية حدوث أ مة إنسانية أو أثناء أ مة رويلاة اوماد ،علاى سابيل المثاال دفاع
رسوم توظيف  ٪10من راتب أول ستة أشهر.
 -5التشديد على أهمية الجهات الوطنية الفاعلة:
نتعهد بدعوة الجهات المانحة لجعل العمل من خ ل الجهات الورنية الفاعلة ج ءا من معاييرها لتقييم إرار العمل ماع الشاركاء ،والادعوة
لتقديم مقترحات المشاريع.
 -6التعاقد من الباطن:
يساهم المشتركين المحليين والورنيين في تيميم البرامج من البداية كما يشااركون فاي يانع القارار برريقاة تعاادل وتماثال تاأثيرهم علاى
تيميم البرامج وسياسات الشراكة.
 -7الدعم التنظيمي القوي وتعزيز القدرات:
سوف نقوم بدعم الجهات المحلية الفاعلة لتيبح مؤسسات قوية من شأنها أن تحسن  -باستمرار -دورها وحيتها فاي االساتجابة اإلنساانية
العالمية الشاملة ،كما نتعهد بدفع الدعم اإلدار الكافي ،وسيظهر اختبار جديتنا في بنااء القادرات بحلاول ماايو  ، 2018حياث سنخيا
الموارد لدعم شركائنا في ه ا المجال ،كما سنقوم بنشر النسب المئوية لمي انيتنا اإلنسانية التي تا هب مباشارة إلاى الشاركاء لبنااء القادرات
اإلنسانية في مايو .2018
 -8التواصل مع وسائل اإلعالم والجمهور بشأن الشركاء:
خ ل أ توايل مع وسائل اإلع م الدولية والورنية ومع الجمهور ،سنعمل علاى تع يا دور الفااعلين المحلياين والتعرياف بالعمال الا
يقومون به ،كما سيتم إدراجهم كمتحدثين رسميين عندما تسمح الظروف اومنية ب لك.

توقيع( :المنظمات غير الحكومية الدولية)

أقرته( :المنظمات غير الحكومية الورنية)

للتوقيع أو اإلقرار على ه ا الميثاا من أجل التغيير يرجاى مراسالتنا علاى البرياد االلكتروناي : admin@charter4change.orgماع إدراج
االسم الكامل للمنظمة التي تنتمي إليها ،و لك بحلول  1أكتوبر 2015
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