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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
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 خلفية

، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك 2017اآلراء الرئيسية حول أداء الصندوق في عام لجمع  2018أجرى صندوق التمويل اإلنساني للعراق مسًحا سنوًيا ألصحاب الشأن في آذار/ مارس 
مجموعة / قطاع نشط في البلد، وشركاء  13لتحسين عمليات إدارة الصندوق. هذا وُدعي أعضاء المجلس االستشاري للصندوق، ومنسقو المجموعات والمنسقون المشاركون الذين يمثلون 

سؤااًل يغطي عمليات تحديد أولويات  23. وتضمن المسح 2018آذار/ مارس  31شباط / فبراير و 28للعراق إلى المشاركة في إجراء المسح في الفترة بين  صندوق التمويل اإلنساني
فه، والدعم المقدم من وحدة التمويل اإلنساني التابعة التخصيص وجودة استراتيجيات التخصيص، وعمليات المراجعة االستراتيجية والفنية، وأداء صندوق التمويل اإلنساني للعراق مقابل أهدا

 المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني لمكتب األمم

 االستقصائيةنتائج الدراسة 

ُطلب من المشاركين فقد في الغالب أسئلة متعددة الخيارات، المسح استجابة من أصحاب الشأن الذين يمثلون جميع الدوائر االنتخابية. وبينما كان شمل  70 االستقصائي تلقى االستطالع
نة ومشاركات الشركاء على مدار العام. ومن الجدير بالذكر حس  كانت اإلجابات إيجابية إلى حد كبير خاصة فيما يتعلق بعمليات التخصيص المُ و تقديم تعليقات موضوعية عند االقتضاء. 

 (. وفيما يلي ملخص للنتائج والتوصيات الرئيسية.مقبولالدعم الكلي لوحدة التمويل اإلنساني مرٍض )ممتاز، جيد جدًا أو في المائة من المجيبين وجدوا أن  80أن 
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 2017التوقيت المناسب لمراجعة وتوقيت صندوق التمويل اإلنساني للعراق لعام 
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 2017صندوق التمويل اإلنساني للعراق لعام ل توزيالجودة استراتيجيات 
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صندوق التمويل اإلنساني  لمخصصامشاركة أصحاب المصلحة في تحديد األولويات 
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 لمنظمات الوطنيةاقدرات زيادة التمويل المباشر ودعم  1.

اقترح عدد من المجيبين زيادة حصة تخصيص الصندوق إلى الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
الوطنية إلى جانب دعم القدرات. وشملت التوصيات زيادة تمثيل المنظمات غير الحكومية في المناقشة 

بين المنظمات الدولية والوطنية لتعزيز  واألقوىشراكات األوسع واألكثر االستراتيجية بشأن االستجابة، وال
دعم القدرات كجزء من التخطيط المشترك للمشاريع وتنفيذها، وتعزيز االتصاالت والدعم الفني من ِقبل 

 ومجموعات المنظمات غير الحكومية الوطنية. وحدة التمويل اإلنساني

 األولويات أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر شمولية. جعل مشاورات التخصيص وتحديد 2

عام  لتخصيصاتالمشاورات المحدودة لتحديد األولويات القائمة على االحتياجات  آراء كثيرة حولوردت 
بوضوح، يتم شرحها . ورأى العديد من المجيبين أن معايير التركيز واالنتقاء لبعض التوزيعات لم 2017

عبر المجموعات.  تختلفالمشروع واالتصاالت والدعم المقدمين للشركاء  وأن تحديد األولويات على مستوى
 واقترحوا أن تكون مشاورات التخصيص أكثر قابلية للتنبؤ والشمول لضمان تحديد األولويات المناسبة.

 . زيادة تعزيز توقيت وكفاءة عمليات التخصيص الشاملة3

بسبب التأخير في إطالق  2017أشار العديد من المستجيبين إلى التأخير في التخصيص القياسي لعام 
. وكان من بين التوصيات 2018عام لخطة االستجابة اإلنسانية، والحظوا تحسنا في أول تخصيص قياسي 

استراتيجيات توزيع أكثر وضوحًا، وتعزيز مع وضع  للتخصيصات المالية االستباقي االنطالق المشتركة
  األموال بصورة أسرع. وصرف، الشأناالتصاالت لضمان المشاركة الفعالة ألصحاب 
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 االحتياجات وفقا للمبادئ اإلنسانيةتعزيز المساعدة القائمة على  .2
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اإلنساني المنسق  تعزيز التنسيق والقيادة في المقام األول من خالل وظيفة .3
 بنظام المجموعات واالرتقاء
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 االستراتيجيتحسين أهمية وتماسك االستجابة اإلنسانية من خالل التمويل  .4
 خطة االستجابة اإلنسانيةلألولويات المحددة في إطار 

 صندوق التمويل اإلنساني للعراق في تلبية أهدافهأداء 
 

 التمويل الهامةوسد ثغرات اذ الحياة والحفاظ على الحياة دعم أنشطة إنق  .1
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تقديم المساعدة في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خالل  زيادة .5
 الشراكة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

 صندوق التمويل اإلنساني للعراق أكثر العناصر تحدًيا في عمل
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 صندوق التمويل اإلنساني للعراقجودة دعم 
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