
 

 
 

 ميثاق من أجل التغيير

 مركز المساعدات اإلنسانية

 

ة اإلنساانيأثناء القمة  تداولهاالمشاورات والمناقشات المستفيضة التي تم برحب ن، في مجال العمل اإلنساني عملنونحن المنظمات الموقعة أدناه، 

عان ررياا الا ام  ة العالمياةالقماة اإلنسااني مان خا لالمهماة بعا  التويايات  لتتخا  ا  إنساانيللجهات الفاعلة ونعتقد أن الوقت مناسب العالمية، 

وأكثر برو ا في االساتجابة  تناميدور م من لعب الجنوبية ورنيةالالفاعلة الجهات حتى تتمكن التنظيمية ررا عملهم في بتحقيا التغيير  أنفسهم

 .اإلنسانية

ونادعم  قارن فإنناافي شراكة مع المنظمات غير الحكومية الدولياة  تدخلوالتي  ية )في الجنوب العالمي(جنوبال حكوميةالمنظمات غير الفي حالة 

التاي لام  المنظمات تلكإلحياء ا الميثاا المنظمات غير الحكومية الدولية التي وقعت ه من  شركائنا وسوف نل م، ه ا الميثاا من أجل التغيير

 فيه.  شتراكل ومرالبتها بالسعى عليهتوقع 

    2018لتغيير بحلول شهر مايو عام في ميثاا ا التالية العناير الثمانيةتنفي  بنل م منظماتنا  ،في حالة موقعي المنظمات غير الحكومية الدولية

 : 

 

  :من أجل العمل اإلنساني الجنوبية الحكوميةزيادة التمويل المباشر للمنظمات غير  -1

فقر من المساعدات اإلنسانية مباشرة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية الورنية )المنظمات غير  ٪0.2 تم توجيه نحو في الوقت الحاضرف

مان أيال ملياون دوالر  46.6مادفو  الحيث بلغت القيمة االجمالية للمبلغ  –لعمل اإلنسانيمن أجل اومنظمات المجتمع المدني( الحكومية 

المانحاة اووروبياة )بماا فاي  لاك نلت م من خ ل الدعوة والتأثير على السياسة في أمريكا الشمالية والجهات ونحن ، (1)بليون دوالر 24.5

حكوميااة الغياار ال منظماااتالإلااى  الساانو  اإلنساااني همتشااجيعهم علااى  يااادة نساابة تمااويلب (والقرااا  الخااا  مؤسساااتالمانحااة وال لهيئاااتا

حكوميااة المنظمااات غياار الاإلنساااني إلااى  ناااماان تمويل ٪20 مااا ال يقاال عاانبتوياايل  2018مااايو شااهر  مل مااون بحلااولونحاان -يااةجنوبال

 .على التمويل المباشر حيولهمبهدف  ينالمانحين المباشر إلىتقديم شركائنا من المنظمات غير الحكومية ب كما نلت م، (2)يةجنوبال

 

 :التأكيد على مبادئ الشراكةإعادة  -2

وهي )المساواة، الشفافية، النهج الموجه نحو النتائج، والمسؤولية والتكامل(  وقد قمنا بالتوقيع عليها، وتشمل مبادئ الشراكة،نؤكد على  إننا

 .2007 عام المنهاج اإلنساني العالمي فيقدمها وأقرها  مبادئ

 

 :الوطنية والمحلية الجنوبيةحكومية المنظمات غير الزيادة الشفافية حول نقل الموارد إلى  -3

إلاى  الموجاهالمسااءلة والكفااءة ل ساتثمارات وتحقيا تجاه الشفافية مان أجال بنااء الثقاة،المتبع تغيير كبير في النهج  من الضرور  إحداث

 ،ساتجابة اإلنساانيةفاي اال هاانتعااون مع ات التايالمنظمتوثيا أنوا  بنلت م  ومن جهتنا فإنناين،عبر الوسراء الدوليالفاعلة الجهات الورنية 

في   3GHAمنظمة المساعدة اإلنسانية العالمية معترف بها مثل اتونشر ه ه اورقام )أو النسب( في الحسابات العامة لدينا باستخدام تينيف

 .4IATIو ، الراهنالوقت 

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

 
 3 لهامشا ظر المساعدة اإلنسانية العالمية، ان منظمة ما المنظمات غير الحكومية الورنية أو المنظمات غير الحكومية المحلية على النحو المحدد في تينيفإ-2
 
والمنظماات غيار الحكومياة الدولياة الجنوبياة، المنظماات  ،المنظمات غير الحكومياة الدولياةفئات:  5إلى غير الحكومية  المساعدة اإلنسانية العالمية المنظمات منظمةينفت -3

 انظر.والمنظمات غيااار الحكومياااة الورنياااة والمنظماااات غيااار الحكومياااة المحلياااةة(،ت الدولياااة غيااار الحكومياااهاااي جااا ء مااان المنظمااااوغيااار الحكومياااة الورنياااة التابعاااة )

http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2014  119يفحة. 
 .الشركاءاوفراد وليس بالضرورة نشر أسماء  اومنية، نواحيللمع االحترام الكامل -4

 
 

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


 

 
 

 :تقويض القدرات المحليةوقف  -4

ماوظفي منظماة محلياة  عماتعاقاد بال ماا قمنااتحدياد وتنفيا  تعاوي  عاادل للمنظماات المحلياة عان فقادان الماوظفين المهارة إ ا ب نقاوم سوف

 دفاع ، علاى سابيل المثاالرويلاة اوماد أ مة أثناءأ مة إنسانية أو  حدوث أشهر من بداية 6في غضون  ، و لكفي العمل اإلنساني مشتركة

 أول ستة أشهر.من راتب  ٪10رسوم توظيف 

 

 :ة الفاعلةالوطنيالجهات  د على أهميةيشدالت -5

والادعوة العمل ماع الشاركاء،  من معاييرها لتقييم إرارا الفاعلة ج ءالورنية  جهات المانحة لجعل العمل من خ ل الجهاتالدعوة بنتعهد  

 .لتقديم مقترحات المشاريع

 

 :التعاقد من الباطن -6

علاى  همتاأثيربرريقاة تعاادل وتماثال فاي يانع القارار  كما يشااركون البداية من المحليين والورنيين في تيميم البرامج  شتركينالم يساهم

 .الشراكةسياسات تيميم البرامج و

 

 :القوي وتعزيز القدرات الدعم التنظيمي -7

دورها وحيتها فاي االساتجابة اإلنساانية  -باستمرار -ن تحسن الفاعلة لتيبح مؤسسات قوية من شأنها أالمحلية دعم الجهات نقوم بسوف 

، حياث  سنخيا   2018اختبار جديتنا في بنااء القادرات بحلاول ماايو وسيظهر  دفع الدعم اإلدار  الكافي،بنتعهد كما ، العالمية الشاملة

بنااء القادرات لشاركاء الاإلنسانية التي تا هب مباشارة إلاى  تنابنشر النسب المئوية لمي اني، كما سنقوم الموارد لدعم شركائنا في ه ا المجال

 .2018مايو  ة فياإلنساني

 

 : شركاءال بشأنالتواصل مع وسائل اإلعالم والجمهور  -8

بالعمال الا    التعريافسنعمل علاى تع يا  دور الفااعلين المحلياين و ،جمهورمع الوسائل اإلع م الدولية والورنية و توايل مع خ ل أ 

 .متحدثين رسميين عندما تسمح الظروف اومنية ب لكك سيتم إدراجهم ه، كمايقومون ب

 

 

 

 ()المنظمات غير الحكومية الورنية ه:تأقر ()المنظمات غير الحكومية الدولية :توقيع
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