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  عام تنمية الل عالمية للمعونة و ( ه  حملة انشر ما تمولببلش وات يو فند )
 
م عالما تكون فيه معل2008شفافية. أطلقت ف ومات ، تعت  

   متاحة و  مية شفافة و التن المعونة و 
 
.  المساءلة العامة و  القرار الفعال و  اتخاذ مستخدمة ف  التغيتر الدائم لجميع المواطنير 

   لألشخاص الذين شاركوا  ممتنة( انشر ما تمولببلش وات يو فند )
 
  إنتاج هذا التقرير. نود أن نشكر المسؤولير  اإلنسانيير  ف

 
لعراق اف

  
 
وع. نتوجه بشكر  و  االستبياناتالذين أعطوا وقتهم للمشاركة ف   البحث، كراو  المقابالت الخاصة بهذا المشر

 
كائنا ف ند خاص إىل شر

 . تروث سولوشت   

 المؤلفون:

ي لويس ، هنر  
وع اإلنسان   )انشر ما تمول(ببلش وات يو فند ، مدير المشر

 )انشر ما تمول(ببلش وات يو فند  ،، الرئيس التنفيذيغاري فورسن  

ي بواسط
ر
 ة: مع بحث إضاف

  كراوند تروث سولوشت   ،  قاربى اسح

ن   كراوند تروث سولوشت   ،  ماكس سيلنر

 المراجع: 

 (، العراق AMADالنشطة الطبية )االطباء ل معونةد. طارق الجراح، 

كاء  وع: شر  المشر

د ( ه  منظمة دولية غتر حكومية تساعSTG) كراوند تروث سولوشت   

رين من األزمات  ذ تنفي بالتأثتر عىل تصميم و األشخاص المتض 

 منظور الموظفير  الميدانيير  و المنظمة  سجلالمساعدات اإلنسانية. كما ت

يكة كنالمنظ    قيضمات المحلية الشر
لوجهات نظر أولئك الذين وقعوا ف 

 https://groundtruthsolutions.org/ ات إنسانية. اكتشف المزيد عىلأزم

 

ركز عىل ية دولية مستقلة تو ه  منظمة تنم( IDانيشياتفز ) ديفيلوبمنت

  دور البيانات 
تحقيق التنمية المستدامة. اكتشف  الحد من الفقر و  ف 

 https://devinit.org/ المزيد عىل

 

 الممول: 

 .وزارة الشؤون الخارجية الهولنديةا البحث من قبل تم تمويل هذ

 

 

 

 

 

 

https://groundtruthsolutions.org/
https://devinit.org/
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وع  نظرة عامة عىل المشر

ى   مايو  1تم إطالق الصفقة الكتر
 
  ف

  القمة العالمية للعمل اإلنسان 
 
  التمويل   . و 2016ف

 
  معالجة الفجوة ف

 
كان هدفها المتمثل ف

  تسعة مجاالت 
 
امات ف   أن يتحقق من خالل سلسلة من االلت  

كت الحكومة الهولندية و 2رئيسية اإلنسان    مجال الشفافية، اشت 
 
 . ف

امهم بنشر بيانات عالية الجودة و    تنفيذ الت  
 
  تنظيم "مسار عمل الشفافية" لدعم الموقعير  ف

 
  الوقت المناسب حول  البنك الدوىل  ف

 
ف

  و كيفية تخصيصه و استخدامه، التمويل اإلنس
  1.1 )تعهد ( ITAIالمعونة )شفافية لالدولية مبادرة المعيار حسب ان 

 
  ف

؛ الموعد النهان 

  ذلك القدرة عىل تحديد تمتر  األنشطة و  3(. 2018مايو 
 
 يجب ان تكون هذه البيانات ذات جودة مناسبة لدعم تحليل البيانات، بما ف

مجة و  و  بيئاتال المنظمات و    التر
 
ا باالستفادة من البيانات المتاحة ف

ً
م الموقعون أيض اتخاذ القرار، لتحسير  المنصة  الظروف. الت  

كاء لنشر البيانات و  الرقمية، و   .الوصول إليها لدعم الشر

  المرحلة األوىل من أنشطته )
ام بنشر البيانات )تعهد (، ركز م2018-2017ف  ( من أجل تحفتر  توفتر 1.1سار عمل الشفافية عىل االلت  

   تقديم الدعم إىل لدعم نشر البيانات اإلنسانية و  ( ITAIالمعونة ) شفافيةلمبادرة الدولية ال البيانات، من خالل تعزيز معيار
الموقعير  ف 

ها فحسب، بل يجب  نشر بياناتهم اإلنسانية. إلطالق العنان لإلمكانيات الكاملة للبيانات اإلنسانية الشفافة، يجب أال يتم نشر

 ال المحدودة بكفاءة لحاالت األزمات. لذلك، كان  المصادر تخصيص  التدخالت القائمة عىل األدلة و عن إلبالغ لاستخدامها بشكل نشط 

  الميدان عاملةاالنسانية الليشمل الجهات  الجهات المعنيةبد من توسيع نطاق 
ها من المعلوم ، لتتبع التدفقات المالية و ف  ات غتر

 .بشكل كامل

ى، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، بتكليف ببلش وات يو فند  شفافية عمللهذا السبب، قام مسار  )انشر ما  الصفقة الكتر

  احتياجات المعلومات و  و كراوند تروث سولوشت    تمول(
  يواجهها  إلجراء بحث ف 

  الميدانمستخدمو البيانات  التحديات الت 
  ظل  ف 

ف 

 االوضاع المطولة لالستجابة االنسانية. 

 

 

 

 

 

                                                           
، يرجر االطالع عىل  1   ذلك اسم جميع الموقعير 

 
ى، بما ف  للمزيد من المعلومات حول الصفقة الكتر

bargain-https://interagencystandingcommittee.org/grand  
ى من قبل  2  و وكالة تابعة لألمم المتحدة، و حركتان للصليب األحمر،  12منظمة غتر حكومية، و  21عضو دولة، و  24موقع ) 61تم التوقيع عىل الصفقة الكتر

  األصل من ع
 
ى ف ة مجاالت موضوعية رئيسية، و لكن منذ إنشائها تم تقليصها إىل تسعة مجاالت رئيسية منظمتان حكوميتان دوليتان(. تتألف الصفقة الكتر  و شر

ام واحد شامل  .الت  
   ، و البيانات(ITAI، فإن هذا يشمل معيار المبادرة الدولية لشفافية المعونة )(ITAIعندما يتحدث فريق البحث عن المبادرة الدولية لشفافية المعونة ) 3

الفعلية الت 

  
  تستخدم بيانات المبادرة الدولية لشفافية المعونة )(ITAIمن المبادرة الدولية لشفافية المعونة ) تأن 

(. للمزيد من d-portalمثل ) (ITAI، و المنصة/ات الت 

 ، يرجر االطالع عىل (ITAIالمبادرة الدولية لشفافية المعونة )المعلونات حول معيار 

/https://iatistandard.org/en 

 (؟ ITAI) : ما هي المبادرة الدولية لشفافية المعونة1صندوق 

 للمنظمات نشر معلوماتالمعيار هو عبارة عن مجموعة من القواعد واإلرشادات لنشر بيانات تنموية وانسانية موحدة. يمكن 

وع، و  وع، و نتائج المشر انيات المشاري    ع، و مخصصات التمويل( و األنشطة )مثل مواقع المشر عن الشؤون المالية )مثل متر 

عونة المبادرة الدولية لشفافية الم . تنشر مجموعة من المنظمات وفقا لمعيار LMXالتقييمات(. يتعير  توفتر البيانات بتنسيق 

(ITAI )  
  ذلك الحكومات المانحة و بعض وكاالت االمم المتحدة و المنظمات الغتر حكومية.  بما ف 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://iatistandard.org/en/
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 البحث  منهجية
نت، و  استبيان و أجرى الفريق مجموعة من األبحاث المكتبية،  ين الرئيسيير  )مع مقابلة  عتر اإلنت    بلدين. تم للبحث ( KIIالمختر

ف 

الوقت، سىع الفريق إىل استكشاف  طيلة(. 4المنهجية)اطلع عىل باستخدام عدد من المعايتر  اختيار العراق كواحد من الدول النهائية

  الميدانجودين ا سمعه من أفواه المو من ثم تقديم نتائجه، بطريقة تتفق مع م ، و البحث
  العراق.  ف 

  تفستر أي لذلك و ف 
، ينبىع 

   خذ بأ لمثال فيما يتعلق بمبادرات محددة،، عىل سبيل اإغفاالت 
 االعتبار.  هذا الفهم ف 

ا( و  109) االستبيانقدم 
ً
ين الرئيسيير   ردود   32) المقابالت مع المختر

ً
  ( معلومات حول التحديات الامشارك

بون  يواجهها المستجيت 

  الوصول إىل البيانات و  دوار و أنيون عتر مجموعة من اإلنسا
 63استخدامها من أكتر من  مشاركتها و  تقديمها و  أنواع المنظمات ف 

  العراق
  ا مستجيبير  تقسيم عدد ال . يتم5منظمة ف 

ين الرئيسيير  و الستبيان ف    المقابلة مع المختر
   ف 

 مستند حسب نوع المنظمة ف 

وكاالت  لكنها تضمنت مقابالت مع الوزارات الحكومية و  ، و 6المحلية الوطنية و  عاملةلصالح الجهات الة المنهجية. تم ترجيح الدراس

   األمم المتحدة و 
 مكاتب البعثات المانحة.  و  7حكومية الدوليةغتر الالمنظمات  و  الكتلمنسق 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 منهجية بحث شفافية البيانات االنسانية لببلش وات يو فند )انشر ما تمول(:  4
/ransparencyt-https://www.publishwhatyoufund.org/projects/humanitarian 
 االقرار بأن حجم العينة المحدود ينتج عنه بعض التحديات المتعلقة باألهمية اإلحصائية للنتائج الفردية.  5
  عدة مناطق من ذلك البلد و المنظمات الغتر حكو  6

 
  بلد واحد، و لكن ف

 
أنها ىل عمية المحلية يعرف فريق البحث المنظمات الغتر حكومية الوطنية عىل أنها تعمل ف

  منطقة واحدة داخل البلد. 
 
 تعمل ف

  بلدان متعددة. INGOsيعرف فريق البحث المنظمات الغتر حكومية الدولية ) 7
 
 ( عىل أنها منظمات تعمل ف

  

امات مسار 2 صندوق ر ى:  عمل: الن   شفافية الصفقة الكنى

  غضون عامير   منسقة و  شفافة و  نشر بيانات عالية الجودة و  .1
 
  ف

  الوقت المناسب حول التمويل اإلنسان 
 
مفتوحة ف

  اسطنبول. نحن 
 
  ف

 معونةالالدولية لشفافية مبادرة نأخذ بعير  االعتبار المن انعقاد القمة العالمية للعمل اإلنسان 

(ITAI) ك. التوفتر أس  س لغرض وضع معيار مشت 

ة لألنشطة و  ، و ةمن تحليل البيانات المناسب االستفادة  .2 ح الخصائص الممتر  لظروف ا البيئات و  المنظمات و  شر

 ، مناطق الضاع(. )عىل سبيل المثال: الحماية

  ضمان:  لقياس  ا المشاركة مع مجتمع معايتر البيانات المفتوحة الرقم  و تحسير  النظام  .3
 
 للمساعدة ف

جاع و لمفتوحة  الذين لديهم بيانات شاركير  الم مساءلة الجهات المانحة و  .أ  ؛تحليلال الست 

  اتخاذ  .ب
 
 ؛ناًء عىل أفضل المعلومات الممكنة، بالقرار التحسينات ف

كة عبء العمل بمرور الوقت نتيجة قبول المانحير  لبيانات تخفيف .ت  و؛ موحدة لبعض أغراض اإلبالغ مشت 

  جميع مراحل سلسلة الم .ث
 
، و  وصوال اىلعامالت إمكانية تتبع تمويل الجهات المانحة ف  المستجيبير  النهائيير 

رين. اىل احيثما أمكن،   ألشخاص المتض 

ها.  كفاءةدعم   .4 كاء عىل الوصول إىل البيانات ونشر  جميع الشر

 

 

https://www.publishwhatyoufund.org/projects/humanitarian-transparency/
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ي 
 القسم الثان 

 النتائج و االستنتاجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 تقرير الغرض من ال
  الميدان عاملةالاإلنسانية المعلوماتية للجهات ياجات يستكشف موجز البحث هذا االحت

 
  شمال العراق و  ف

 
  يواج ف

هونها التحديات الت 

  الوصول إىل هذه
 
  البيانات  يستند عىل اساسهو  القرار. و  استخدامها لهدف اتخاذ  المعلومات و  ف

 يانعها من خالل استبيجمتتم الت 

نت و تم عتر  ين الرئيسيير   اإلنت     مقابالت مع المختر
  أغسطس  الت 

 
 . 2019تم إجراؤها خالل رحلة ميدانية إىل محافظة أربيل ف

ا من المجاالت المختلفةسيغط  هذا الموجز ال
ً
  عدد

  ذلك نشر البيانات المالية حسب ، ببحتر
 
ة لشفافي الدولية مبادرةالمعيار ما ف

  و  (، FTSلماىل  التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )نظام التتبع ا ( و IATI) المعونة
 
هذا  كيف يمكن للمنظمات ف

نامجية عملية و تخدمها لإلبالغ عن القرارات التس تحللها و  تجمع البيانات و أن المجال    ي ، و التر
ستخدمها ما ه  المنصات الرقمية الت 

   التحديات و  و المستجيبون 
 قدرة المنظمات المختلفة عىل إدارةمكيف تؤثر قدرة استخدام البيانات عىل   ، و يواجهونها الفرص الت 

 إىل فهم أدوار و هذه المجاالت ل ت بفعالية. للتصديالبيانا
ً
  لمخمسؤوليات المنظمات ا ، يحتاج فريق البحث أوال

 
  االستجاب تلفة ف

 
ة ف

  يت ، و العراق
، و عير  عليهم اتخاذها عىلما ه  القرارات الت     واع البياناتبالتاىل  أن ، و كيف يتخذون هذه القرارات   أساس يوم 

الت 

  صحاب الجهات المأ ما أكد  ها التخاذ القرارات. نتيجة لذلك، يحدد هذا الموجز المزيد منبحاجة اىل  حاليا و  ها ماستخديقومون با
 
عنية ف

  تحسير  تبادل الم الميدان
 
  االستجابة. علوماعىل أنهم بحاجة إىل التغيتر للمساعدة ف

 
 يانات، و قضايا جودة الب يتناول و هو تحديدا ت ف

المشاركة  / ةقلمحوكمة البيانات، و اال التنسيق، و  ليات فيما يتعلق بإدارة البيانات، و المسؤو  األدوار و  ، و القدرة عىل استخدام البيانات

 المحلية. 

 من
ً
وسع زء من البحث األ، بينما يركز الموجز اآلخر عىل بنغالديش. كجقطريةتقريرين لدراسات الحالة ال يشكل موجز البحث هذا واحدا

وع ج إلنتا  العالميير   اصحاب الجهات المعنية المقابالت مع ديش و ، تم دمج النتائج من العراق مع تلك الواردة من بنغال لهذا المشر

  األزمات المسلسلة من أربعة تقارير تستكشف شفافية البيا
توى . استهدفت التقارير األربعة جمهوًرا عىل المسديدةنات اإلنسانية ف 

ى:  العالم  و  ام مسار عمل شفافية الصفقة الكتر  
 يتماسر كل منها مع الت 

  1موجز البحث . 1
 : نشر بيانات التمويل اإلنسان 

  األزمات اإلنسانية الاستخدا تحليلها و  : جمع البيانات و 2موجز البحث . 2
 مديدةمها ف 

 الفرص المرتبطة بالمنصات الرقمية التحديات و  : االستخدام و 3موجز البحث . 3

  األزمات اإلنسانية 4موجز البحث . 4
 المديدة: القدرة عىل استخدام البيانات ف 

 لماذا العراق؟

  قلب الضاع و 
وح منذ عقود. أد كان العراق ف    الثمانينيات، و ت االت  

ه قادتالغزو الذي  ، و حرب الخليج األوىل لحرب مع إيران ف 

 تهم و أثرت بشدة عىل حيا ، إىل نزوح ماليير  المدنيير  العراقيير  و التمرد  ألهلية و سنوات من الحرب ا ، و 2003الواليات المتحدة عام 

  كردستان العراق أصبحتمسبل 
  ف 
  حير  أن منطقة الحكم الذان 

ا من بقية البالد  عيشهم. ف 
ً
تأثرة بآثار ، إال أنها ال تزال ماآلن أكتر أمان

اعات و  ا توترات بير  حكومخارجيا باتها الخاصة ها من نزوح المجتمعات. تواجه المنطقة صعو تما أعقب هذه الت  
ً
ة إقليم  ، بينما تواجه أيض

  بغداد.  كردستان و 
 الحكومة المركزية العراقية ف 

  العراق االن االستجابة اإلنسانية 
   ( رسمًيا UNAMIعاًما. تأسست بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ) 17 ربامنذ ما يق نشطةف 

ف 

ا مقيًما و  . و 2003عام 
ً
ا إنسانًيا لمساعدة الحكومة العراقية عىل التعامل مع االحتياجات اإلنسانية الك شمل ذلك منسق

ً
ة منسق بتر

وح.  عن سنوات الضاع و  الناشئة   ، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مسؤول عن قيادة االستجابة اإلنساناليومالت  
ية. ف 

ت. ، فقد عانت من عدد من التحدياسانية العاجلة للنازحير  حت  اآلنحير  أن االستجابة تمكنت من تلبية العديد من االحتياجات اإلن

ة من البالد نتيجة تقييد الوصول إىل المانحير  و  كلل  تشمل التمويل المحدود نتيجةبعض التحديات الرئيسية  مخاوف ال أجزاء كبتر

   ، بسببهذه التحديات، إىل حد ما  القيود الحكومية. تفاقمت األمنية و 
  العراف 

 القدرة المؤسسية و  ، و محدودية المجتمع المدن 

   الطائفية، و االنقسامات  المشهد السياس  المعقد، و  الحكومية )نتيجة عقود من الضاع(، و 
  البلدان المجاورة، بما ف 

 ذلك الضاع ف 

. سوريا   
 ، مما أدى إىل إبعاد تركتر  المجتمع اإلنسان 

https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-1.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-2.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-3-1.pdf
https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/Humanitarian-Research-Brief-4.pdf
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  البالد حالًيا 
 
  محافظة أربيل 496.236، مع 8مليون نازح داخلًيا 1.4يوجد ف

 
  العراق لعام ت. ت9نازًحا ف

 
طلب خطة االستجابة اإلنسانية ف

2020 ) HRP(520  أمريك  مليون دوالر
  استهداف  10

 
  حير  أن هذا يمثل  11مليون شخص 1.7للمساعدة ف

 
  جميع أنحاء البالد. ف

 
ف

ا عن ع
ً
ا طفيف

ً
، ال ال أن االحتياجات ال تزال مرتفعة، إالمطلوبة أو األشخاص المستهدفير   ، سواء من حيث األموال122019ام انخفاض

  مجاالت الحماية و 
 
  و  سيما ف

 الصحة.  األمن الغذان 

 كردستان العراق ذا النحو، قدم العراق، و عىل ه
ً
وح  و  ، الفرصة لفريق البحث الستكشاف أزمة تتمتر  بالضاع المستمر تحديدا الت  

من  ، مع الوصول اآلمن إىل مجموعة واسعةحتياجات متعددة من حيث المعلوماتذلك للفريق فرصة استكشاف ال. أتاح مديد ال

  الميدانالمنظمات اإلنسانية 
 
  الوصول إىل هذه المعلومات و لفهم ا ف

 
  تواجههم ف

 استخدامها.  لتحديات الت 

 االستنتاجات

ي االستجابة.  ا عىل الدور و الحاجة إليه يعتمد استخدام المعلومات و  - 1 االستنتاج
ر
ي تلعبها المنظمة ف

 المسؤوليات الت 

، تم تقسيم الجهات اللغرض هذا ال  
  الميدان عاملةموجز البحتر

 
المنسقون" و "المنفذون". رأى الفريق " -إىل فئتير  مختلفتير   ف

" عىل أنهم حكومات دول متلقية و    م عىل مستوى االستجابة )مثل وكاالت األمم المتحدة و تعمل مجموعات تنسيق  "المنسقير 
نسق 

المشاركة بشكل أفضل. إنهم  المنظمات صنيفت ، الذين يحتاجون إىل معلومات لفهم حجم االستجابة و الجهات المانحة( و  كتلال

وع و  بحاجة إىل دمج هذه المعلومات   تقارير تحليل المشر
وع و  متابعة مثل لوحاتالتصورات  ، و الوضع ف   ، و لعمال معلومات المشر

  راق(. أوضح المنسقون العاملون لمحات عامة متعددة القطاعات )مثل خطة االستجابة اإلنسانية للع
ىل إ بحاجةأنهم عىل االستجابة  ف 

امج، و مثل ه   الوق ، و صادر ضمان االستهداف المناسب للم و ، المعلومات فجواتتحديد  ذه المعلومات لمنع تكرار التر
ت االستجابة ف 

اع المناسب لضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية للنازحير  و  رين من الت    . المتض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8   

 
نت ف وح. تم الوصول إليها عتر اإلنت   

 http://iraqdtm.iom.int/: 29/07/2020مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع الت 
 المرجع نفسه 9

نت: 2020مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية للعراق  10  . تم الوصول إليها عتر اإلنت 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_hrp_2020.pdf 

 المرجع نفسه 11
نت: 2019االستجابة اإلنسانية للعراق (، خطة OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) 12  . تم الوصول إليها عتر اإلنت 

ites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_2019_hrp_26_02_https://www.humanitarianresponse.info/s
2019final_english.pdf 

  

http://iraqdtm.iom.int/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_hrp_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_2019_hrp_26_02_2019final_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_2019_hrp_26_02_2019final_english.pdf
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 "المنسقون"

جموعات وكاالت األمم المتحدة و م و الجهات المانحة و  كتلالتنسيق )مثل المجموعات  حكومات الدول و  من: 
 الفرعية( كتلالعمل/ ال
امج/ السياسات/  مسؤولو ، و كتلانية، و منسقو المسؤولو الشؤون اإلنس األدوار:   ت، و ، و ممثلو الوزاراالدعمالتر
 (IMOالمكتب، و موظفو إدارة المعلومات ) مدير 

 : ر كنر
افاالرقابة، و السياسة، و التقييم، و  الن   ، و التكليف، و تمويل المنفذينالشر

 ، و التمويلعاملةم االستجابة، تنوع الجهات الحج المعلومات المطلوبة: 

 "المنفذون"

ت كاال غالًبا و  ، و الغتر حكوميةالمنظمات الدولية  ، و (NNGOsالوطنية ) غتر حكومية المحلية و الالمنظمات  من: 
ة إىل الفئات  األمم المتحدة )تعمل كمنسق ا الخدمات مباشر

ً
 من السكان( المستضعفةاستجابة بينما تقدم أيض

   األدوار: 
وع، مدير المسؤول الميدان   (IMOمعلومات )ال، مسؤول إدارة المخيم، مدير مشر

 : ر كنر
امج للمستفيدين تصميم مصادر التمويل و  الن   تنفيذ التر

 ت و تقييم االحتياجا ، و ، إلخ(٣/٤Wالوصول، بيانات  لومات اإلدارة )معلومات األمان و مع المعلومات المطلوبة: 
 بيانات المستفيدين

 : "المنسقون" مقابل "المنفذون"1 شكل

  الوقت نفسه، كان "المنفذون" هم من يصممون
امج عىل المستوى المحىل  ين التمويل و  مصادر  ف    أثناء تقديم  / فذون التر

الميدان 

رة )مثل المنظمات  ة إىل المجتمعات المتض  حكومية(. فه  غتر الالمنظمات الدولية  الوطنية و  حكومية المحلية و غتر الالمساعدة مباشر

بالغ عن بيانات المستفيدين لإل  / تقييم االحتياجات ( و 13 W٤/٣ بيانات ، و الوصول تتطلب معلومات إدارية أفضل )أي بيانات األمان و 

  العراقتوجيه خدماتهم إىل المناطق األكتر احتياًجا. هذا م تنفيذ برامجهم و  تصميم و 
، حيث نزح الناس هم بشكل خاص لالستجابة ف 

  جميع أنحاء البالد. نظًرا لطبيعة دورهم و 
امج ا ف    كثتر من األحيانخصوصية التر

  يقدمونها ف 
، فقد طلبوا أن تكون هذه المعلومات لت 

  الوقت المناسب و رة متوف
اتهم  دقيقة و  ف  معتمدة. قال "المنفذون" إنهم بحاجة إىل هذا النوع من المعلومات لضمان تخصيص ختر

، و  امج، و  / تقليل ازدواجية الخدمات حيثما تكون الحاجة أكتر   االستجابة.  و  عمليةمنع الفجوات ال التر
 التنفيذية ف 

  يواجهها لفهم التح
  الوصول إىل البيانات و ت المعنية اصحاب الجهاديات الت 

استخدامها، من المهم فهم استخدامهم المحدد  ف 

  ، ال2 شكلوضح تصيل. ابمزيد من التفالالحقة البيانات  احتياجات للبيانات و 
حيث  ، أوجه التشابه منخالل المسح األوىل   ا تم جمعه ت 

  قال الم األنواع الرئيسية
:  استخدموها عىل أساس شهري و نهم با ستجيبير  من البيانات الت   ما يحتاجون إليه أكتر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  تنفذ تلك األنشطة داخل  who does what where) يفعل ماذا وأينمن ه   3/4Wبيانات  13

  تتعقب موقع األنشطة، و الجهات العاملة الت 
ل ك( )أي البيانات الت 

، و مستويات التمويل(. يتم استخدام البيانات األولية المقدمة لتوفتر معلومات للتنسيق و تحليل الفجوات. يجب ان تتم قيادة مجموعة قطاع/ قطاع فر   4W/ 3ع 

 (. IMOعن طريق مكتب إدارة المعلومات )
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ر 2 شكل ر عىل االستيبان: أنواع البيانات المستخدمة والمطلوبة بير  المستجيبير

  استخدموها بشكل متكرر كانت تلك المتعلقة  بياناالست مستجيبير  عىل، أوضح ال14فيما يتعلق باستخدام البيانات
أن البيانات الت 

اف ، و ٪4W (52)و  3W، و (ستجيبير  ٪ من الم72ات االحتياجات )قييمببيانات ت ، و ٪(46الموقع ) رسم الخرائط و  ، و ٪(46) االشر

  ال
٪(. ذكر األشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم استخدموا هذه البيانات لمساعدتهم عىل فهم 41الديموغرافية ) و  تعداد السكان 

  المخيمات و المزي    ج المتنوع من االحتياجات بير  أولئ
الخدمات المطلوبة. قال من من ثم تصميم مزي    ج  غتر المخيمات و  ك النازحير  ف 

 و  بياناالست مستجيبير  عىلال
ً
ءقبل كل  إنهم يحتاجون أوال  

التعداد  ٪( و 75إىل مزيد من البيانات المتعلقة بتقييمات االحتياجات ) 15سر

  
اف ، و ٪(45األمن ) ، و ٪(54الموقع ) الخرائط و رسم بيانات ٪(. تبع ذلك 56الديموغرافية ) و  السكان   ٪(. 44) االشر

ي تنسق االستجابةالبيانات المالية أكنر فائدة لت - 2 االستنتاج
 لكن جودة البيانات تحتاج إىل معالجة عاجلة.  ، و لك المنظمات الت 

  )( IATI)شفافية المعونة ل الدولية مبادرةالمعيار حسب ، كما تم اإلبالغ عنها وجد البحث أن البيانات المالية
ل إليها من يمكن الوصو الت 

انها ، (FTSماىل  )نظام التتبع ال ( و OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) منشر  االستعالم( و  و  d-portalخالل 

  ة"المنسقأكتر صلة بالمنظمات  عىل نطاق أوسع و تستخدم 
فافية المبادرة الدولية لش، ُينظر إىل االستجابة. عىل المستوى العالم   " ف 

المساعدات  تتبع البيانات المتعلقة بتدفقات عىل أنهما معايتر اإلبالغ الرئيسية اللتقاط و  (FTSنظام التتبع الماىل  )و  (IATIالمعونة )

  األزمات اإلنسا
عن  مختلفة للعراقالقطاعات ال / كتللاألموال المخصصة ل من يمول ماذا و  نية. يمكن العثور عىل معلوماتالمالية ف 

 أفادوا أنهم ستجيبير  ٪ من الم17، وجد الفريق أن االستقصاء هذه المعلومات. خالل مرحلة منصات للوصول إىل استخدام  طريق

  المقام األول مع المنظمات 
ات المنظم حكومية الدولية و غتر الاستخدموا هذا النوع من البيانات بشكل متكرر. كان هذا هو الحال ف 

هم ٪ من المستجيبير  أن30، قال هيئة تنسيق واحدة. عالوة عىل ذلك مع عدد قليل من وكاالت األمم المتحدة و  الوطنية حكوميةغتر ال

ومية حكغتر الالمنظمات  و  الوطنيةحكومية غتر ال، شكلت المنظمات (. مرة أخرى2 شكلىل من البيانات المالية )انظر ا بحاجة إىل مزيد 

 كيانات التنسيق.   ، تليها عدد قليل من وكاالت األمم المتحدة و مستجيير  ية هؤالء الغالبالدولية 

نت و تبيان ه  الفرق بير  الردود عىل اسلهذا العمل  ذكر الجديرة بال المالحظاتكانت إحدى  ين  الفريق عتر اإلنت  محادثات مقابلة المختر

ات المحتملة لهذا داخل البلد. أحد ا الرئيسيير    ستجيبير  أجاب الم بيان، هو أنه خالل االستيق البحث، الذي ناقشه فر االختالفلتفستر

 من منظور دورهم و  الستخدام البيانات و  شاملةظر توضيح وجهة نلمحاولة ك؛  "نيابة عن األزمة"
ً
أهدافهم  و  منظمتهم االحتياجات بدال

  كان من السهل استكشافها شخصًيا. وجد الفريق أن البيانات المال
 ما عند ية ورد ذكرها بشكل أقل تكراًرا أثناء المقابالت نفسها. الت 

  ال ، قالت وكاالت األمم المتحدة و نوقشت
  التسلسل  الجهات المانحة و  و  كتلمنسق 

الحكومة المركزية )أي تلك المنظمات األعىل ف 

                                                           
  الشهر؟ )حدد كل ما ينطبق من القائمة(.  14

 
  تستخدمها عىل األقل مرة ف

 سؤال االستطالع: ما نوع البيانات الت 
  تحتاج المزيد منها؟ )حدد كل ما ينطبق من القائمة(.  15

 سؤال االستطالع: ما نوع البيانات الت 
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حصول عىل بيانات مالية دقيقة تشتر إىل لل تحديدا  سعوا حجم االستجابة.  طلب معلومات مالية لفهمتتلالستجابة(، إنها الهرم  

ا لكن  ، و برامج محددة و  عاملةجهات  و  معينة قطاعات
ً
، مثل األموال الماىل أيض مقابل تغطية  خصصةمعلومات عىل المستوى الكىل 

ا لذلك.  لتحديد ستوى التمويل الوارد إىل البالد اإلنفاق أو التمويل لكل قطاع. طلبت الحكومة هذه المعلومات لفهم م
ً
انياتها وفق متر 

 المبادرة العالمية لشفافية المعونة العثور عليه باستخدام هذا النوع من المعلومات و  لحصول عىلا، حد ما  ، إىل، يمكن بالفعلحالًيا 

(IATI)  نظام التتبع الماىل   و (FTS) . 

 ، و ر القرا تخاذ ن ال نستخدمها كأداة ال لمالية. نح[ ألنها أداة مهمة بالنسبة لنا لتوثيق المساهمات اFTS"نحن نستخدم هذه المنصة ]
  العراق "

 مانحال -لكن كوسيلة للنظر إىل ما تفعله المنظمات األخرى ف 

)أي "المنفذون"( أنه بينما يمكن  الوطنية حكوميةغتر الالمنظمات  حكومية الدولية و غتر ال، رصحت المنظمات من ناحية أخرى

 مكانيةا حقق منللت( FTS) نظام التتبع الماىل   و  (IATI) المبادرة العالمية لشفافية المعونةاستخدام البيانات المالية الخاصة بمعيار 

  الواقع تتطلب المزيد من البيانات الدقيقة عىل مستوى السوق و جمع األموال المحتملة
 
ي ، إال أنها ف  د البناء و ، مثل تكلفة موااتالمشت 

رة أو تكلفة نقل المواد  الالجئير    و أدوات المأوى( إىل مخيمات النازحير   غذائية )مثل مواقد الغاز و غتر الالتشييد إلصالح المنازل المتض 

  جميع أنحاء ا
 
  تقع عىل دوار و أل ا ا هو باالساس نتيجةلبالد. هذف

  االستجابة المسؤوليات الت 
 
 فه  بالتاىل   ، و عاتق هذه المنظمات ف

امج المستقبلية و  وع. كانت هناك حاجة خاصة إىل بحاجة إىل هذه البيانات للتنبؤ بأنشطة التر انيات عىل مستوى المشر  تعيير  المتر 

يات من قبل المنظمات    تقدم غتر الالبيانات المالية المتعلقة بالمشت 
وكاالت  مشاري    ع نيابة عنالتنفذ  و  خدماتالحكومية المحلية الت 

يات التفصيلية / السوق عىل المزيد من بيانات . ال يمكن حالًيا الحصولالدولية حكوميةغتر الالمنظمات  األمم المتحدة و   المشت 

   . (FTS) نظام التتبع الماىل   و ا (IATI) المبادرة العالمية لشفافية المعونةبواسطة 
  يحتاجها انات الماليالبيتم تعزيز هذا االختالف ف 

ة الت 

  الميدان تا المنصتير  منخفضاستخدام كل و دراية "المنسقون" و "المنفذون" من خالل حقيقة أن 
   الجهات المعنية. من بير  ف 

ف 

 فقط تر صغقال جزء  و  (IATI) المبادرة الدولية لشفافية المعونةبأنهم عىل دراية ب بياناالست عىل ستجيبير  ٪ فقط من الم5، أفاد العراق

ا. بالنسبة إىل( IATI) المبادرة الدولية لشفافية المعونة ٪( أنهم استخدموا بيانات1)
ً
عنه لدراية ات كان،  (FTS) نظام التتبع الماىل   سابق

ا. عتر كال النظامير  17)ال يزال االستخدام لكن ، (IATI) المبادرة الدولية لشفافية المعونة ٪( من47أعىل )
ً
 ، كان عدد ٪( منخفض

  تقوم بتحميل البيانات، مرة أخرى المنظمات
ا الت 

ً
ا جد

ً
فية لمبادرة الدولية لشفال  بياناالست عىل ستجيبير  ٪ من الم1عند ، منخفض

 (. 3 شكلىل )انظر ا (FTS) نظام التتبع الماىل  ٪ ل 13و  (IATI) المعونة

 

ر  FTSو  IATIتحميل البيانات إىل  استخدام و  و  دراية: 3 شكل ر عىلبير  االستبيان المستجيبير

ين الرئيسير   اثناء مقابالت ، وجدوا أن األشخاص الذين تمت يق الستكشاف هذا األمر بشكل أكتر ، عندما أتيحت الفرصة للفر المختر

تساءل . (FTSنظام التتبع الماىل  ) و  (IATI) المبادرة الدولية لشفافية المعونة مقابلتهم لديهم مخاوف جدية بشأن جودة البيانات حول

  حير   ، و إىل أي مدى يتم التحقق من صحتها  ، و أهميتها  حسن توقيتها و  عن شمولية البيانات و تحديدا المستخدمون 
بالتاىل  دقتها. ف 

ها من خالل االفتقار إىل ، فإن هذا العاملة اإلنسانية لهذه المنصات من قبل الجهاتتقارير تقديم ال أن بعض هذه المخاوف يمكن تفستر
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 ( و HRP، أراد "المنسقون" رؤية بيانات التدفق الماىل  لكل من خطة االستجابة اإلنسانية ) مخاوف أخرى. عىل سبيل المثالفش ال ي

  أبرزها األشخاص الذين تمت مقابلتهم كانت نسبة االستجابة اإلنسانية إىل الدولة متعلقة بخطةغتر الالتدفقات 
، لكن المشكلة الت 

  لم يتم االستجاب غتر متعلق بخطةالالتمويل 
ا للجهات هذا  – (FTS) نظام التتبع الماىل   بواسطة تسجيلها ة اإلنسانية الت  ً يمثل تحدًيا كبتر

   عاملةال
 
كتر   و عن األزمة اإلنسانية حضا االبتعاد حيث يبدأ العراق ف

 المبادرة الدولية لشفافية المعونةعىل التنمية. فيما يتعلق ب  اكتر  الت 

(IATI)تم تقديمها ، أبرزت ال  
مكاتب المحلية للمنظمات الغتر حكومية الدولية و الجهات المانحة أنها ال تتعرف دائًما عىل البيانات الت 

  البيانات ال تعكس تلك من قبل مقارها العالمية، نظًرا ألن 
أنهم وجدوا  بالتحديد  أبرز أحد المانحير  . عىل ارض الواقع ا يرونه الحقيقة الت 

. تؤدي مخاوف الجودة هذه إىل تآكل ا تواري    خ بدء غتر صحيحة و  مشاري    ع مفقودة و    تحتفظ بها الجهات منفذين غتر معروفير 
لثقة الت 

   لعاملةا
 
المبادرة الدولية لشفافية  ، لم يتمكن الفريق من العثور عىل أي حاالت استخدام لبياناتمصادر البيانات هذه. نتيجة لذلك ف

ا تجدر المالحظة، مع ذلك، إىل أنه  . و عىل ارض الواقعالتخاذ القرار  (FTS) الماىل  نظام التتبع  أو  (IATI) المعونة
ً
ستخدم أحيان

ُ
آليات  ت

  العراق لتباد تقارير و ال و  ،(FTS)نظام التتبع الماىل  
 
  اجتماعات التنسيقلوحات معلومات التمويل الشهرية ف

 
  ل المعلومات ف

 
، بما ف

 ذلك بعض االجتماعات رفيعة المستوى. 

، للكتلمجموعات العمل الفرعية  و  الكتل، وال سيما أولئك من بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم تم تقديم فرصة عندما سلط

  الغتر الضوء عىل الحاجة إىل البيانات 
 النتائج و  عىل ، و حالًيا الحصول عليها  (IATI) المعونةتستطيع المبادرة الدولية لشفافية مالية الت 

امج الحالية و   الجهات المانحة وكاالت األمم المتحدة و  و  كتل. أرادت التحديدا  المنتهية الصالحية بيانات التقييم المتعلقة بالتر

  تنفذها المنظمات من اجل الحصول عىل مفهوم ، استخدام هذه البيانات بالتحديد 
نامج الت  حكومية الغتر أفضل لفعالية أنشطة التر

  المستقبل. رغبوا ، بحيث يمكن تكرارها أو توسيع نطاقهالوطنية الغتر حكوميةالمنظمات  الدولية و 
ا  ا أو تكييفها ف 

ً
  الحصول عىل  أيض

ف 

  هذه الحاالت، أراد أصحاب الجمن أفضل لتعلم ل القدرة
  كل من منتجا هات المعنيةممارسات اآلخرين. ف 

ت رؤية بيانات النتائج ف 

ما إىل ذلك( مع  ، و CSV، و Excelالنموذج األوىل  )مثل  ما إىل ذلك( و  ، و التصورات ، و الملخصات ، و المعلومات )مثل تقارير التقييم

حقيقة أن  ف بشأن جودة البيانات و ، كانت هناك مخاو قياس موثوقية البيانات. مرة أخرىمنهجية جمع البيانات التفصيلية المرفقة ل

  الوقتمتوفرة هذه البيانات يجب أن تكون 
  اتخاذ  ف 

 القرار.  المناسب إذا كانت ستستخدم ف 

تسىع الجهات ، بينما الغنر فعال للبياناتاستخدامها بسبب التنسيق  ا و تحليله يتم إعاقة جمع البيانات و  - 3 االستنتاج

ر الجودة و عاملال . البحث عن مجموعة بيانات  ة إىل تحسير
ً
 أكنر شموال

  تنشر البيانات"هناك العديد من المنظ 
ا العثور عىل البيانات الصحيحة. تتمتع بعض المنظمات  ، و مات المختلفة الت 

ً
من الصعب أحيان

ة لبياناتها و    مشاركة نتائجها. يمكن تحسير  المشاركة " بحماية كبتر
ي منظمة غنر حكوم -ال ترغب ف 

ر
 ية دوليةموظف ف

  تفاقمت بسبب ضعف التنسيق ، و الغتر فعالة للبياناتتؤدي المشاركة 
، مما يؤدي إىل تثبيط جودتها  البيانات و  ابراز ، إىل إعاقة الت 

  االستجابة. قال أ  التحليل و 
  العراق إن مؤسساتهم  االستبيان ستجيبير  عىلكتر من نصف الماالستخدام من قبل المنظمات األخرى ف 

ف 

  تشارك البيانات للم
  تحسير  التنسيق العام ف 

  الواقع يتم  وجد الفريق بمجرد وصوله إىل الميدان، مع ذلك االستجابة. و  ساعدة ف 
أنه ف 

كومية حالغتر المنظمات  ، ال سيما بير  وكاالت األمم المتحدة و (MoUsمذكرات التفاهم ) استخدام اتفاقيات مشاركة البيانات و 

قد أدى ذلك إىل تخلف معظم المؤسسات عن مشاركة البيانات المطلوبة فقط ألغراض اإلبالغ  ، بشكل غتر متسق. و الحكومة و الدولية 

  النهايةتو  البيانات و  ابراز حد من تم ال، فقد عىل هذا النحو  ، و االمتثال و 
، يتم حالًيا اتخاذ قرارات مهمة دون افرها ضمن االستجابة. ف 

  المنظمات الوص
"تنشر معظم المنظمات الحد ، الغتر حكومية الدوليةول إىل جميع المعلومات الالزمة التخاذها. كما قال أحد موظق 

خالل ، سمع فريق البحث عدة مرات سبيل المثال عىل ."كمية البيانات المطلوبة من قبل الجهات المانحة  األدن  من الجودة و 

حكومية الدولية، لمشاركة بيانات الغتر بعض المنظمات  ، خاصة من وكاالت األمم المتحدة و داد المقابالت أن ال يوجد هناك استع

 صادر إهدار الم التقييم. يعتقد األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن هذا يؤدي عن غتر قصد إىل ازدواجية تقييمات االحتياجات و 

  منظمة
إنه حت  عندما ُيطلب منهم إجراء تقييم الحتياجات منظمة  حديد تغتر حكومية محلية بال المحدودة بالفعل. قال أحد موظق 

 الممارسة العملية للبيانات

ين الرئيسيير  داخل البلد، استمع فريق البحث إىل عدد من األمثلة  ت الجهات العاملةحيث كان خالل المقابالت مع المختر

ت (FTSنظام التتبع لماىل  ) بيانات تستخدم  FTS يستخدمونحكومية الدولية الفريق أنهم "غتر الالمنظمات  ىحدا. أختر

جدوا أنها و . القرار " التخاذ أداة ك" ال يستخدمونها   ذلك عىل الرغم من أنهم ، و أداة مهمة لتوثيق المساهمات المالية " باعتباره

   مفيدة لفهم ما تفعله المنظمات
عندما  [FTS] بيانات نستخدمنحن "أخرى:  وطنية جابة. قالت منظمة غتر حكوميةستاإل ف 
حاتنا. البيانات ، و فجواتمكان ال فهم نريد تحليل كيفية تمويل القطاع، و   ." عىل ما يرام عند كتابة مقت 
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  هذا المجال. باإلضافة إىل ذل / ية أو وكالة تابعة لألمم المتحدة، ال يمكنهم رؤيةغتر حكومية دول
 
ك، الوصول إىل التقييمات السابقة ف

  
 
  مشاركة البياالنفتاح بير  المنظمات إىل عدم  أدى هذا االفتقار ف

 
، كجزء من حيث يتعير  عىل المنظمات المحلية ،اناتالتوازن ف

ة من البيانات األولية  ، توفتر تطلبات إعداد التقارير واالمتثالم   االستجابة، بينما ال تشارك المؤسسات األكتر كمية كبتر
 
 . بياناتها النهائية ف

ة و  ، تآكلت الثقة و نتيجة لذلك  ومية المحلية. حكالغتر المنظمات  االنفتاح بير  المنظمات الكبتر

  نستخدمها إلحضار الجميع إىل طاولة المفاوضات  الكتل"نظام 
، فمن غتر المرجح أن ذا لم تكن جزًءا من هذا النظامإ -هو الوسيلة الت 

سمع صوتك"  موظف بوكالة األمم المتحدة - يُ

نا عدد من المنظمات  ، فإن مجرد الوصول إىل هذه البيانات يمكن أنالغتر حكومية المحليةبالنسبة للمنظمات  يمثل تحدًيا. أختر

 اجتماعات التحد ، و هم مستبعدون من اجتماعات التنسيقالمحلية أنهم شعروا بأن
ً
يضطرون إىل  ، حيث سيتلقون البيانات و كتليدا

  يحتاج
  ماالعتماد عىل طرق غتر رسمية أكتر للوصول إىل المعلومات الت 

 
ين الرئيسيير  قابلة ونها. أشار أحد المشاركير  ف من  المختر

 ادراك مناسب الوطنية ليس لديها فهم و  حكومية المحلية و  الغتر منظمة غتر حكومية محلية إىل حقيقة أن العديد من المنظمات 

  الدوىل  و 
. سيسمح لكتلاخالل اجتماعات المنظمات  ة هذهالذي قالوا إنه قد يؤدي إىل ضعف مشارك ، و كتلنهج ال للهيكل اإلنسان 

اف أفضل بالمنظمات  كتلاجتماعات ال حضور    غضون ذلك الوطنية حكومية المحلية و الغتر باعت 
 
  القطاع. ف

 
، بالنسبة العاملة ف

  تمللمنظمات المحلية ا
ام الملكتلت دعوتها إىل اجتماعات الت  ا من العوا ، و طلوب، هناك مستوى من االلت  

ً
ا عدد

ً
، ئقلكن هناك أيض

  ذلك الوقت و 
  االجتم العوائق المتعلقة بلغة األوراق و  ، و لية المرتبطة بالعودة من الميدانالما التكلفة بما ف 

 اعات. المناقشة ف 

ابط بشكل أكتر عىل مشاركة المعلومات يؤثر الذي  يتعلق التحدي الشامل الذي يجب مراعاته و  التنمية اإلنسانية. مع بدء ب، بالت 

كتر  اإل 
  التحول من الت 

  العراق ف 
كاالستجابة ف    إىل الت 

، أصبح الخط الفاصل بير  هذه تر  عىل التنمية عىل المدى الطويلنسان 

. أكد أحد األشخاص  عاملةتبادل المعلومات بير  الجهات ال و  هذا له تأثتر خاص عىل التواصل االستجابات غتر واضح. و    القطاعير 
ف 

فعله تىل نظرة ثاقبة لما ، لكنهم يفتقرون إستجابة اإلنسانية األوسعشامل لال الذين تمت مقابلتهم أنهم غالًبا ما يشعرون أن لديهم فهًما 

  التنمية بالتوازي مع االستجابة. و  عاملةالجهات ال
 "ال توجد أنظمة موازية أو : التأكيد عىل ذلك قائال د مسؤول ادارة المعلومات قد أعا ف 

  إىل التحدث بشكل أفضل. مع توقهناك حاجة  البنية التحتية غتر موجودة. هذا يحتاج إىل تحسير  و  أن
ف االستجابة اإلنسانية ف 

  تتحرك نحو أعمال التنمية " و  كتل، هناك انفصال مع نظام الالعراق
. بينما أنشأت األمانة العامة لألمم المتحدة مكتب الوكاالت الت 

(  
  للمشاركال ت اال انه، DCO)16التعاون اإلنمان 

  وجد آلية رسمية عىل المستوى الميدان 
، مما يجعل  القطاعات اإلنسانية و اإلنمائيةة ف 

 تبادل المعلومات أمًرا صعًبا بشكل خاص. 

  يمكن مشاركتها مالئمة حول حساسية البيانات إىل أفكار متضاربة الغتر السياسات  أدت القواعد و 
ي بأ كيف و   ، و حول البيانات الت 

ديموغرافية )مثل أسماء األشخاص الذين يتلقون المساعدة أو تفاصيل شخصية أو الشكل. تتضمن البيانات الحساسة أي معلومات 

  سياق مثل العراق التسجيل
  المخيم(. ف 

ة ، حيث تكون مخاطر الحماية للمدنيير  و ف  انات ، فإن التعامل مع البيالسكان النازحير  كبتر

  حير  أن العديد من المؤسسات الفر 
وري. ف  ، ياسات بيانات داخلية حساسة مطبقةدية لديها سالحساسة بطريقة آمنة باستمرار أمر رص 

كة حول ما يمكن مشاركته عتر االستجابة. و اال انه 
ستجيبير  عىل رب من رب  ع الما، أشار ما يقنتيجة لذلك ال توجد إرشادات مشت 

ل قا يانات المذكورة. للبإىل أن التحدي الرئيش  الذي يمنعهم من مشاركة المزيد من البيانات يتعلق بالطبيعة الحساسة  االستبيان

  مشاركة بيانات األمان و  بالتحديد  عىل االستبيان ستجيبير  الم
ددين بشكل خاص ف  ائط رسم الخر  تقييمات االحتياجات و  إنهم كانوا مت 

اف الموقع و  و    حير  أن هذا التخوف يعكس بشكل طبيىع  الطب4 شكلاىل )انظر  بيانات االشر
 ،هذه يعة الحساسة ألنواع البيانات(. ف 

ا بعض أنواع البيانات األكتر استخداًما و 
ً
 . عىل ارض الواقع العاملةالمطلوبة بير  الجهات  فمن المهم مالحظة أن هذه ه  أيض

                                                           
16 http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=951&Itemid=619&lang=en 

http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=951&Itemid=619&lang=en


15 
 

 

ي العراق؟4 شكل
ر
ا ف

ً
ي ال تشعر بالراحة عند مشاركتها علن

 : ما نوع البيانات الت 

األمم المتحدة ال تتبادل البيانات  حكومية الدولية و الغتر لضوء عىل أن المنظمات سلط بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم ا

البيانات من هوية الحكومية المحلية إن هذا كان يحدث حت  عندما يمكن إخفاء الغتر الحساسة عىل اإلطالق. قالت إحدى المنظمات 

ح بعض األشخاص الذين تمت و  حكومية الدولية أن الغتر  مقابلتهم من قبل المنظمات تجميعها بأمان لجعلها أقل حساسية. اقت 

أو  كتلاليمنع الوصول إىل  ، قد يزيد بشكل كبتر من المخاطر عىل موظفيهم و أين التحىل  بالشفافية بشأن من يعملون معهم و 

ةالجهات المعنية عن أعمال اصحاب  من احد  ريق إىل تقارير ، استمع الفالمخيمات. عىل سبيل المثال   ذلك انتقامية خطتر
، بما ف 

  المنظمات 
، ال سيما حول من كانوا يتلقون إلتاحة معلومات التمويل للجمهور  ، نتيجةالغتر حكومية المحليةالهجمات عىل موظق 

  حير  يج
  استخدام البيان ، و ب أخذ هذه المخاطر عىل محمل الجد التمويل منه. ف 

ر" باالعتبار، ال ينبىع  ات مبدأ "عدم إلحاق الض 

 الحساسة كذريعة لعدم مشاركة البيانات عىل اإلطالق. 

  الميدانعاملفض. ذكرت الجهات المنخ دارة المعلومات، فإن سعة اعتر استجابة العراق
ة من البيانات الم  أن هناك ة ف  ، تاحةكمية كبتر

 استخدامها و  التحليل الفعال لها و داخل المنظمات يعيق  عىل مستوى االستجابة و  مسؤوىل  إدارة المعلومات المخصصير  لكن غياب 

    مشاركتها. 
رة ف بشأن نقص القدرة عىل إدامخاو  بالتحديد  المنظمات المحلية حكومية الدولية و الغتر المنظمات  و  الكتل كان لمنسق 

   و  مسؤوىل  ادارة المعلوماتحيث عدد  ، سواء منالمعلومات
  عدم وجود المهارات اليمتلكونها السلطة الت 

دات اإلرشا فنية و ، مما يعت 

  تحسير  التبادل الفعال 
حيث يتعير   كتلبشكل خاص لل ير  مهم مىل أنهعمسؤوىل  ادارة المعلومات معلومات. ُينظر إىل للللمساعدة ف 

ة من البيا معليه كاء التعامل مع كمية كبتر    ، و نات من مجموعة متنوعة من الشر
 عجميتال و  توحيد ال و  لتحليالتحتاج بعد ذلك إىل  الت 

كاء من نفس سهلة االستخدام بحيث يعمل   بتنسيقات ا لال النه ات. هذه النقطة مهمة، بيانمجموعة كل هؤالء الشر
ً
و  الكتل، ستبيانوفق

  العراق همجموعات العمل 
  37) المستجيير  مصدر الرئيش  لبيانات ال مف 

ىل إدارة المعلومات إعىل قدرة ال٪(. يؤدي هذا النقص ف 

  ذلكوطنيةال حكوميةالغتر المنظمات  ، و الغتر حكومية الدوليةالمنظمات  ، و كتلللخلق عدد من التحديات 
 : ، بما ف 
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نوع البيانات

 الممارسة العملية للبيانات

  العراق أهمية قدرة إدارة المعلومات. هذه المجموعة لديها الكتلأظهرت إحدى 
مساعد  و  مخصص مسؤول ادارة اعمال ف 

  يت
  الميدان. سمحإدارة البيانات للتعامل مع جميع البيانات الواردة الت 

 يقة شاملة و مشاركة بياناتها بطر ب لكتلهذا ل م جمعها ف 

  الوقت المناسب بير  
كاء غتر تابعير  لخطة االستجابة اإلنسانية عتر الرسوم البيانية  خطة استجابة إنسانية و   49 ف   و شر

االستجابة االنسانية  موقع ت الكتلجعل(. 2019)اعتباًرا من أغسطس لوحات المعلومات الصالحة لالستخدام  الخرائط و 

(HumanitarianResponse.info ) لمعلومات. كما قال امنتجات ل مشاركتها و  المنصة الرئيسية للوصول إىل البيانات و

   أكتر كفاءة و  كتلتنا   تجعلامتالك ادارة للمعلومات األخرى التعلم منا.  كتل"يمكن لل، كتلمنسق ال
ننا يمكن أفعالية. هذا يعت 

 و 
ً
 ." أكتر واقعية الكتلةبياناتنا. هذا جعل  ابراز تحسير  يمكننا أن نكون أكتر تفاعال
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I. بدورها  ادارة المعلوماتلمهارات الالزمة القيام بمهام يتعير  عىل الموظفير  الذين يفتقرون إىل ا  
  و الت 

تبعدهم عن المهام الت 

  وضع أفضل للقيام بها؛
 
 سيكونون ف

II.  الوقت المناسب و  ت المانحة و الكتل كل من الجهاحكومية المحلية لتقديم التقارير إىلالغتر تكافح المنظمات  
 
بطريقة  ف

كاء المحليير  الذين يبلغون عن بيانات  شاملة. عىل سبيل المثال، قالت الكتل إنها غالًبا ما تواجه  3/4Wصعوبات مع الشر

 ؛الخاصة بهم

III. الرقابة أثناء تطوير منهجي  
 
 ات جمع البيانات. هناك نقص ف

ورية لالستجابة و  مسؤوىل  ادارة المعلوماتبلتهم أن يعتقد األشخاص الذين تمت مقا يعزون عدم وجود هذه المواقف إىل عدم  رص 

  تم
 
 و  بلتهم من قبل الكتلبشكل رصي    ح. ذكر األشخاص الذين تمت مقا مسؤول ادارة المعلوماتويل وظائف رغبة المانحير  ف

  بعد انتهاء الضاع عىل المدى  مية أن هذا هو الحال بشكل خاص مع انتهاء االستجابة و حكو الغتر المنظمات 
 
التحرك نحو التعاف

. و   
انية أقل تركز عىل العمل اإلنسان    المنظمات الدولية  الطويل مع متر 

حكومية التأكيد عىل ذلك حيث قال: الغتر قد أعاد أحد موظق 

 اتساعها".  جودة البيانات و  قلت، ىل أنها أقل حدةاستجابة العراق ع"نظًرا إلعادة تصنيف 

 

 

 

ي العراق؟: ما مدى رضاك 5 شكل
ر
 عن جودة البيانات المتاحة للجمهور لالستجابة اإلنسانية ف

  ب ، و عىل عدم االرتياح لجودة البياناتسلط األشخاص الذين تمت مقابلتهم الضوء باستمرار 
، االفتقار إىل التغطية عض الحاالت ف 

 قرار ، قال جميعهم إنهم يستخدمون البيانات حالًيا التخاذ االستبيان ستجيبير  عىلهم ألنه بير  الم(. هذا أمر م5 شكلاىل  الشاملة )انظر 

، فمن المحتمل أن تستند أي تدخالت نت هذه البيانات ذات نوعية رديئةالمؤسسات. إذا كا و  الكتلللتنسيق عتر  دلة و األ عىل  مستند 

 إن هناك حاجة إىل تحسير  جمع البيانات و  يقة أو غتر كاملة. عىل هذا النحو، قال أصحاب الجهات المعنيةإىل بيانات غتر دق لالستجابة

  يتم إنتاجها و استخدامها لمساعد تحليلها و 
  االستجابة بشكل أفضل و  ة المؤسسات عىل فهم البيانات الت 

الثقة بها. بينما  مشاركتها ف 

دورة  ( و MCNA) الكتلتم العمل عىل تحسير  بعض جوانب تنسيق جمع البيانات لالستجابة من خالل تقييم االحتياجات متعددة 

(  
نامج اإلنسان  كة بير  القطاعات مثل خطة االستجابة اإلنسانية )، باإلضافة إىل تطوير الخط(HPCالتر

ال يزال اال انه (، HRPط المشت 

  االستجابة لم يتم تناولها بشكل كاٍف.  أصحاب الجهات المعنية
 يعتقدون أن قضايا جودة البيانات ف 

ي المحدود و المنصة عموًما استخدام البيانات يعكس استخدام - 4 االستنتاج
االتفاق عىل االستخدام الذي يتم  ، لكن الفهم التقتر

 استخدامه يعيقان استيعابها عىل نطاق واسع كأدوات استجابة. 

كتر  عىل عدد قلي ينحو االستخدام  و  الدراكاوجد البحث أن 
منظمة  63، حددت ل من المنصات المتخصصة. عتر االستجابةإىل الت 

ستخدم للوصول إىل البيانامنصة كان 26بيان شملها االست
ُ
بل أو مشاركتها. تم استخدام هذه المنصات بشكل عام من ق / ت و ت ت

  الكتل، من وكاالت األمم المتحدةمجموعة واسعة من أصحاب الجهات المعنية
 حكومية الدولية و الغتر ، والمنظمات ، إىل منسق 

وظائفها كانت كافية لتلبية  . قال األشخاص الذين تمت مقابلتهم إن عدد المنصات الحالية و الوطنية حكوميةالغتر المنظمات 

نامجية. عالوة عىل ذلك و  اجاتهم عند تطوير الخطط العمليةاحتي   التر
، يعكس استخدام المنصات عىل نطاق واسع دور المنظمات ف 

  تطلبها هذه الجهات العاملةاألنواع الرئيسية من البيانا االستجابة و 
تقييم ة إىل "المنفذين" بالتحديد، شمل ذلك . بالنسبت الت 

اف ، و 4Wو  3W، االحتياجات  البيانات السكانية والديموغرافية.  ، و الموقع رسم الخرائط و  ، و االشر

 

 

 

راض عىل غتر 
 االطالق

راض جدا غتر     راض اىل حد ما 
الغالبراض ف   راض تماما 

 ال يريد االجابة
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  االستخدام الدراية المنصة

مصفوفة تتبع النزوح لمنظمة الهجرة 
 (IOMالدولية )

77 61 

 74 32 (ReliefWebشبكة االغاثة )
موقع االستجابة االنسانية  
(HumanitarianResponse.info) 

69 41 

 59 33 (REACH)ريتش مبادرة  مصادرمركز 
 10 45 الفريق العامل المعني بعمليات العودة

بوابة البيانات العملية لموفوضية االمم 
 (UNHCR)المتحدة لشؤون الالجئين 

43 14 

ر  دراية: 1جدول  ر عىل واستخدام المنصات الرئيسية بير ( االستطالعالمستجيبير ر  )النسبة المئوية للمستجيبير

وح التاب ، كانت منصة مصفوفة تتبع الت   ة من النازحير  داخلًيا و الالجئير    العراق، مع وجود أعداد كبتر
 
عة لمنظمة نظًرا لطبيعة الوضع ف

ما قال ٪ عىل دراية بالمنصة، بين77االستبيان، كان  ستجيبير  عىلبالمعلومات. من بير  الم الهجرة الدولية ه  المصدر األكتر استشهادا 

ين الرئيسيير   مقابالتذين تمت مقابلتهم تقريًبا خالل ٪ إنهم يستخدمونها بشكل متكرر. أشار جميع األشخاص ال61 ، بطريقة المختر

  البيانات الموجودة داخلها. كما قال أحد أصحاب
؛ هاية لها نال  رائعة و "البيانات ان ، الجهات المعنية ما، إىل المنصة و أبرزوا ثقتهم ف 

  مخي
  جميع أنحاء البالديمكنك حرفيا الوصول إىل عدد األفراد العائدين ف 

  البيانات عالية بسب"مات مختلفة ف 
 300 ب وجود . الثقة ف 

وح،    الميدان. بعد مصفوفة تتبع الت  
(32٪ و ReliefWeb( )74) شبكة االغاثة موقعموظف مراقبة ف  موقع ، و ٪ عىل التواىل 

  ٪(. 33٪ و 59) (REACH) ريتش مبادرة صادر مركز م ، و ٪(41٪ و 69) (HumanitarianResponse.infoستجابة االنسانية )اال 

 . االستخدامو الدراك االمنصات الرئيسية من حيث  كانوا 

وح، يميل أصحاب الجهات المعنية الخاصة باحتياجاتهم  األنظمة المخصصة للكتل إىل استخدام المنصات و  خارج مصفوفة تتبع الت  

:  التنظيمية و  نامجية. من أمثلة المنصات المذكورة ما يىل   التر

 (CPIMS+نظام إدارة معلومات حماية الطفل ) •

 (GBVIMS) الجندر نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل  •

 (EWARNاالستجابة لمنظمة الصحة العالمية ) و  التنبيه المبكر و  التحذير نظام  •

 (. HMISإدارة الصحة )نظم معلومات  •

 نظام إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام •

 iMMAPرسم خرائط األعمال المتعلقة باأللغام  •

ك لألسواق ) •  (JRAMالتقييم الشي    ع المشت 

 (EMISنظام معلومات مراقبة التعليم ) •

   تنميةالإدارة  نظام -الكردية منصات رقمية منفصلة لرصد المساعدات  تدير الحكومتان العراقية و 
نظام إدارة  و  17(IDMSالعراق ) ف 

ا  و ت الدراية . كان18(KDMSالتنمية الكردي )
ً
ا بير  الم االستخدام لكل من هذه المنصات منخفض

ً
٪ فقط 9االستبيان.  ستجيبير  عىلجد

  العراق كانوا عىل دراية بنظام  مستجيبير  لمن ا
 أنهم استخدموه. و ينما لم يقل أي من أصحاب الجهات المعنية ، بادارة التنمية ف 

٪ فقط أنهم استخدموا 2، حيث رصح ٪( بير  المنظمات اإلنسانية3أقل ) درايةمعدل نظام التنمية الكردي ، كان لدى منصة بالمقارنة

ا. لم يذكر أي من الذين تمت مقابلتهم أ
ً
ين الرئيسيير  مقابلة ا النظامير  خاللًيا من هذين النظام سابق . تشتر نظرة موجزة عىل لمختر

  العراق و  نظامالبيانات الموجودة داخل 
  البيانات عىل كال النظامير   ادارة التنمية الكردي نظامادارة التنمية ف 

ة ف  إىل وجود فجوات كبتر

 .  األساسيير 

                                                           
   تنميةالنظام إدارة  17

 
 https://idms.mop.gov.iq/ (: IDMSالعراق ) ف

 (: KDMSرة التنمية الكردي )نظام ادا 18
http://kdms.mopkrg.org/#/Eng/EXTERNALASSISTANCEPROJECTS/List/1_1_1_1 

https://idms.mop.gov.iq/
https://idms.mop.gov.iq/
http://kdms.mopkrg.org/#/Eng/EXTERNALASSISTANCEPROJECTS/List/1_1_1_1
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 ، إال أن االفتقار إىل االتفاق و تياجات المستخدمير  فيان لتلبية احوظائفها كا عىل الرغم من أن البحث وجد أن عدد األنظمة األساسية و 

  العراقمشار  التوجيه الذي يمكن استخدامه لتحميل البيانات و 
 
  انفو ) ، تم ذكر كتها كان يخلق تحديات. ف

 (2019ActivityInfoاكتيفيت 

افمشاركة البيانات. يتم استخدامه المنصة الرئيسية لتحميل و  كونها  متابعة ل ، و الدراة المعلومات ، و التقييم و  ا بشكل أساس  لالشر

  العراق (. إنها شائعة 3/4Wبيانات التنسيق بير  الوكاالت )أي متابعة  ، و الحاالت 
 
إلعداد  ةمناسب ا، فه  ، نظًرا لتصميمهخاصة ف

 و 
ً
ة جغرافيا كاء متع التقارير عن األنشطة المنتشر  إنهم حّملوا البيانات و  ناالستبيا ستجيبير  عىلددين. قال المالمنفذة من قبل شر

  شاركوها من خالل المنصات الرئيسية األخرى و 
مصفوفة تتبع  ،(HumanResponse.info( )22٪) موقع االستجابة االنسانية ه  الت 

وح لمنظمة الهجرة الدولية )  ، و ٪(REACH( )12ريتش )مبادرة  مصادر ٪(، مركز ReliefWeb( )12شبكة االغاثة )، (IOM( )17٪الت  

. نظًرا لعدد لك منصات خاصة بالكتلتلت ذ (. و 11٪) (UNHCRبوابة البيانات العملية لموفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئير  )

 سيما من المنظمات ال  ، و أكد األشخاص الذين تمت مقابلتهم ، فقد األغراض العملية المنصات المستخدمة ألغراض إعداد التقارير و 

، لم . عىل هذا النحو لتعلم المهارات الفنية الالزمة الستخدامها جميًعا  الموظفير   مصادر/قدرةيمتلكون دائًما ا، أنهم ال األصغر حجمً 

  يجب تحديد أولوياتها. نظًرا لعدم وجود اتفاق حالًيا عىل مستوى االستجابة 
  يجب يكونوا متأكدين من المنصات الت 

بشأن األنظمة الت 

 عىل استخدام منصات محددة.  اب الجهات المعنيةاستخدامها، فمن المحتم تشجيع أصح

عتر مجموعة واسعة من المنظمات أن القضايا األساسية المتعلقة بجودة البيانات تحول دون زيادة  جهات المعنيةقال أصحاب ال

  االستجابة. أختر منسقو الكتل استخدام هذه المنصات
 
   ف

 
، يتلقون البيانات بهالذي توقيت الفريق البحث أنهم يواجهون تحديات ف

  انفو ) ثل عدم تحديث منصات البيانات بأحدث معلومات االستجابة )مثلم
األنظمة األخرى المخصصة  و  (ActivityInfoاكتيفيت 

كاء ال  ( و كتللل   الوقت المحدد، الشر
  يقدمون بياناتهم ف 

ا لغالبية أصحاب ا، أو ال عىل اإلط اال بشكل جزن 
ً
ذين ال عنيةلجهات المالق. وفق

ين الرئيسيير   هم خاللتم التحدث إلي   البيغتر المالئمة أو غتر ال، فإن البيانات مقابلة المختر
 تقلل انات و مكتملة تخاطر بإنشاء فجوات ف 

  يحملها  القيمة و 
ول إىل ، أراد األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن يكونوا قادرين عىل الوصالمستخدمون فيها. عىل هذا النحو  الثقة الت 

يل البيانات األولية بتنسيقات يسهل الوصول إليه ، و موثوقيتها بشكل أفضل نهجية جمع البيانات لفهم حدودها و م ا القدرة عىل تت  

ير  المهارات الفنية للموظف وما إىل ذلك(. تنبع العديد من مشكالت جودة البيانات من نقص القدرات التنظيمية و  Excelو  CSV)مثل 

 (. 5اىل االستنتاج )انظر 

ي تمنع الوصول إىل  للمساندةناء القدرات إىل تشكيل دعامة مركزية يحتاج ب - 5 االستنتاج
من أجل معالجة القضايا الهيكلية الت 

 استخدامها.  البيانات عالية الجودة و 

 نات. و عىل إدارة البيا ، يعيق القدرةالوطنية حكومية المحلية و غتر الخاصة للمنظمات  ، و المحدود إىل التمويل سق و نغتر مالالوصول 

  العراق هذه المسألةوك اكدتقد 
قدرات الالزمة لبناء حكومية ال تملك الغتر ال"العديد من المنظمات ، حيث قالت: الة بحثية ف 

  العراق. باتحليلها" جمع البيانات و  تدريب العدادين و  و  ستقصاءاتاال 
 ، و ةالذي يمكن أن يتغتر بشع ، و لنظر إىل طبيعة السياق ف 

ا و نحو التنمية دفعةال
ً
  محدود

ين مقابلة المختر  غالًبا ما يكون قصتر األجل. خالل ، أصبح التمويل الذي يركز عىل العمل اإلنسان 

ا غتر ال، قالت المنظمات الرئيسيير  
ً
ة جد  سوى نسبة صغتر

، لحالمن تمويل االستجابة كما هو احكومية المحلية باستمرار إنها ال تتلق 

  المجمع )سواء كان 
 
  العراف

ة من المانحير  أنفسهم أو من خالل الصندوق اإلنسان  (. يعزو األشخاص الذين تمت IHFذلك مباشر

د بشكل أساس  عىل المشاري    ع حكومية المحلية هذا إىل حقيقة أن معظم التمويل الذي يتلقونه يعتمغتر المقابلتهم من المنظمات 

  غالًبا ال تدعم التكاليف األ  ، و ية أو وكالة تابعة لألمم المتحدةكوممن الباطن لمنظمة دولية غتر ح المتعاقدة
ل كاٍف. ساسية بشكالت 

  تلبية و عالوة عىل ذلك
ايد  ، تجد المنظمات المحلية صعوبة ف  ، لنحو السبل التمويل هذه. عىل هذا استيفاء المعايتر الصارمة بشكل مت  

، الذي بالتاىل  فه  قادرة فقط عىل الوصول إىل تمويل محدود و  عالية المخاطر و يتم تصنيف العديد من المنظمات المحلية عىل أنها 

  بشكل أساس  أنمرة أخرى
رات تطوير قد و ه كمنظمة ال يمكنهم استثمار ، غالًبا ال يشمل التكاليف األساسية لبناء القدرات. هذا يعت 

 حكومية المحلية الضوء عىل عدد غتر القابلتهم من المنظمات ، سلط األشخاص الذين تمت مالبيانات الخاصة بهم. نتيجة لذلكإدارة 

  جمع البيانات و 
  يواجهونها ف 

  ا مشاركتها بطريقة شاملة و  تحليلها و  معالجتها و  من التحديات الت 
، خارجًيا(و لوقت المناسب )داخلًيا ف 

  ذلك: 
 بما ف 

I.  ؤول التمويل المخصص لتخصيص وظائف مسنقص( إدارة المعلوماتIMO)؛ 

                                                           
  انفو ) ضملم يتم  19

ين الرئيسيير  د (ActivityInfoاكتيفيت    استبيان المسح حيث كانت هذه عبارة عن منصة تم اكتشافها خالل مقابالت المختر
 
  األصل ف

 
اخل ف

 البلد. 
  انفو ) 20

 ActivityInfo) : www.activityinfo.org/about/index.htmlاكتيفيت 

http://www.activityinfo.org/about/index.html
http://www.activityinfo.org/about/index.html
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II. عمليات إدارة البيانات و ع  
 
  تحسير  مهارات الموظفير  ف

 
ت )مثل تقنيات جمع البيانا دم القدرة عىل االستثمار ف

اد 
ّ
 ؛ما إىل ذلك( ، و تدريب العد

III. ع كيفية جم  ، و المفتوحة بيانل القدرة عىل فهم أسئلة االست، مثالموظفير  ذوي المهارات المتخصصة نقص

ية تحليل بيانات كيف  ، و مفهومةرح األسئلة الحساسة بطريقة كيفية ط  و  ،مستضعفةالبيانات من المجتمعات ال

 ؛المسح بعد جمعها 

IV. ؛تبادل البيانات لتحديث السياسات الداخلية بشأن البيانات الحساسة و  الموظفير  وقت  / عدم كفاية قدرة 

V.  ن قديم التقارير عت و  كتلالغ عن أنشطة االستجابة للالموظفير  لتخصيصها لكل من اإلباالفتقار اىل مصادر

 ؛أنشطة المشاري    ع للجهات المانحة

VI.  أن المنظمات  ابراز االفتقار إىل  
المحلية حكومية غتر المنهجيات جمع البيانات باإلضافة إىل نقص التمويل يعت 

 الالزمة لتكريسها لتصميم منهجية جمع البيانات الصارمة الخاصة بها. صادر لديها الم

ستخدم المنظمات 
ُ
ة من الميدان و غالًبا ما ت   العراق لجمع البيانات مباشر

 
قدرتها عىل  المستفيدين بسبب المهارات اللغوية و  المحلية ف

  تكافح المنظمات 
، لذلك سيكون لهذا تأثتر غتر مباشر للوصول اليها  األمم المتحدة حكومية الدولية و غتر الالوصول إىل مناطق البلد الت 

وري توجيه المزيد من األموال لمساعدة المنظمات المحلية عىل التغلب عىل بة. لذلكعتر االستجاالبيانات جودة من حيث  ، من الض 

 قدرتها عىل االستخدام.  تطوير إدارة البيانات الخاصة بها و  الحواجز الهيكلية و 

موظف  - "م االحتياجاتيقول معظم المانحير  إنهم لن يمولوا تقييمات االحتياجات. األموال المجمعة ال تشمل تمويل عمليات تقيي"

 من منظمة غنر حكومية دولية

  غتر  ال، مخاوفهم من أن التمويل غتر حكومية الدوليةالالمنظمات  المحلية و  عاملةال سيما الجهات ال ، و شارك عدد من المنفذين
كاف 

وع و  ات التعريف األساسية داخل تدخالت. خالل مؤشر لل لتقييم االحتياجات يؤدي إىل بيانات أقل موثوقية لتصميم أنشطة المشر

. البلد    كثتر من األحيان تقييمات االحتياجات بشكل مباشر
، أصبح واضًحا من األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن المانحير  ال يمولون ف 

  العراقكما 
امج ف    ، قال أحد مديري التر

  "داخل القطاع اإلنسان 
 تمنحك ، فإنهم ]المانحون[ غتر مستعدين لتمويل التقييمات الت 

  تحتاجها."
  حير  أن المنظمات  البيانات الت 

ة غالًبا ما تكون قادرة عىل الدولية حكومية غتر الف   تمويل تقييمات احتياجاتها الخاصةالكبتر

  يتعير  و المحدودة بالفعل  صادر ت األصغر أن تكون متحفظة بالم، يتعير  عىل المنظمابها 
    عليها تكريسها. الت 

ه لن أن بالتحديد  هذا يعت 

 / صارمة و  تطوير منهجية شاملة و  و  القدرة التقنية، لالستثمار الكامل ، من حيث وقت الموظفير  و التنظيمية للمصادر  لزوم كون هناكي

  لجامىع  البيانات و 
  الميدانالعداد  أو التدريب الكاف 

  المنظمات بحسب ما ، . باإلضافة إىل ذلكلتقييم االحتياجات ف 
رصح أحد موظق 

  العراق غتر ال
ا لالست. اتساع البيانات مع انخفاض التمويل" جودة و  قلت"، بالتحديد حكومية الدولية ف 

ً
  تم وفق

نتبيان الت  ، عتر اإلنت 

  العراق نوع البيان ( و مستجيبير  ٪ من ال73ا من البيانات )تعد بيانات تقييم االحتياجات ه  النوع األكتر استخدامً 
ات األكتر طلًبا ف 

ز أهمية الحصول عىل بيانات دقيقة. ، مما ي٪(75)  تر

  القدرة المحلية عىل جمع معلومات عالية الجودة و 
ي  -تحليل البيانات"  "هناك نقص ف 

 دولية حكوميةغنر منظمة أحد موظفر

ين الرئيسيير  وجد فريق البحث خالل  وكاالت األمم المتحدة تعتقد باستمرار أن  حكومية الدولية و غتر الأن المنظمات  مقابالت المختر

  حير  أنه من الصحيح أن تحديات القدرات )التنظيمية غتر الالمنظمات 
حكومية المحلية لديها قدرة غتر كافية عىل استخدام البيانات. ف 

  العراق، فقد أكد المالالتقنية( لها تأثتر غتر متناسب عىل المنظمات  و 
 أنفسهم أن هناك عدم ير  المحلي ستجيبير  غتر حكومية المحلية ف 

  إعطاء األولوية للتدريب حول استخدام البيانات الدولية حكومية غتر الالمنظمات  وكاالت األمم المتحدة و  رغبة من قبل المانحير  و 
ف 

. و  كائهم المحليير    شر
ناء قدرات السكان إن بالذي قال " كتلة المحلية من قبل منسق العاملدعم هذا الشعور بير  الجهات القد تم  ف 

  الممارسة"
  تعزيز القدرات المحليير  غالًبا ما ال يكون له األولوية ف 

  شكل توجيه. يمكن أن يأن 
  كثتر من الحاالت ف 

الذي ال يتطلب  ، و ف 

ورة نفس مستويات التمويل مثل الد   المنظمات ورات التدريبية )عىل سبيل المثالبالض 
األمم  / الدولية غتر حكوميةال، يمكن لموظق 

ك و  ، و لة المحليةعاميات جمع البيانات مع الجهات الالمتحدة تصميم منهج مع ذلك، مع  تحليلها مًعا(. و  جمع البيانات بشكل مشت 

اب انتهاء االستجابة . عالوة عىل ذلك، يتم إلغاء ترتيب أولويات تدريب سعة الاقت  حكومية غتر ال، اعتقدت المنظمات بيانات بشكل أكتر

  جلب المعرفة المحلية و  المحلية
ا أن نقاط قوتها ف 

ً
  تمت مقابلتها أيض

  لم تكن تمتلكها  المهارات اللغوية و  الت 
إمكانية الوصول الت 

حلية تم إهمالها من قبل أن معرفتهم الم بالتحديد  ذكروا د تم تجاهلها. وكاالت األمم المتحدة ق حكومية الدولية و غتر الالمنظمات 

.  المنظمات / الوكاالت   األكتر
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 خاتمة
  العراق ناجحة إىل حد ما فيما يتعلق بما أنجزته من حيث إدارة البيانات مقارنة 

 
، بسياقات األزمات المماثلة األخرىكانت االستجابة ف

  ال تزال بحاجة إىل معالجة لزيادة تحسير  استخدام 
  موجز البحث هذا تسلط الضوء عىل عدد من القضايا الت 

 
لكن النتائج المقدمة ف

  البيانات و الغتر منالتوجيهات  فعالة و غتر الالبيانات. تؤدي مشاركة البيانات 
 
إعاقة  سقة حول حساسية البيانات إىل خلق فجوات ف

  الوصول إىل الم
  االستجابة التخاذ قرارات قائمة عىل األدلة. إن االفتقار إىل التمويل الضي    ح لموظق 

 
  تحتاجها المؤسسات ف

علومات الت 

بت  عليها االستجابة. هذا هو الحال بشكل  إدارة المعلومات و 
ُ
  ت
تقييمات االحتياجات يهدد بجمع البيانات ذات الجودة الرديئة الت 

، مثل تبادل منهجيات جمع البيانات أو زيادة التمويل الخطوات العمليةالمزيد من . أخذ سابقة أكتر خاص ألن أنشطة التنمية ت

  معالجة القضايا المتعلقة بالقدرات و الغتر للمنظمات 
 
  الم فجواتال حكومية المحلية تساعد ف

 
، و  صادر ف  

   عىل المستوى الميدان 
الت 

  شكلها الحاىل  كحواجز أمام تحسير  جودة
 
  تبادل المعلومات. بينما يحدد موجز البحث هذا التحديات ال البيانات و  تعمل ف

رئيسية الت 

  الميدان
 
 إىل المعالجة: المشاركة و  تواجه الجهات العاملة ف

ً
التنسيق. يعد  فيما يتعلق بالبيانات، هناك قضيتان شاملتان تحتاجان أوال

وريً  معينة من اللجوانب ا ا لفهم كيفية إدراك هؤالء المستخدمير  المحليير  التعامل مع مستخدم  البيانات عىل المستوى المحىل  رص 

ا لبيانات الجودة داخل االستجابة. إدارة البيانات
ً
  موجز البحث هذا المشكلة اليعكس هذا ، مثل ما يشكل تعريف

 
  ه  حول  شاملة ف

و الت 

ا نهائًيا ألن البحث ، بيانات الجودةلكونات متفق عليها جودة البيانات. عىل الرغم من وجود م
ً
إال أن هذا الملخص لم ينتج عنه تعريف

 معالجتها.  ردود فعل لفهمها و  تتطلب حلقات تفاعل و  يوضح إىل أي مدى تكون الجودة إىل حد كبتر بناًءا محلًيا و 

  موجز البحث هذا من
الذي من شأنه أن يلعب  ، و خالل كيان شامل لتنسيق البيانات يمكن معالجة العديد من القضايا الموضحة ف 

حل المشكالت المتعلقة بالبيانات. يمكن أن يشمل  لديه القدرة عىل جمع المنظمات عتر االستجابة إليجاد حلول و  دوًرا استشارًيا و 

   ادراة المعلومات سؤوىل  عىل زيادة اعداد م توفتر قدرة ، و لبيانات من حيث صلتها باالستجابةذلك تحديد جودة ا
تقر تفللمنظمات الت 

  البيانات التقنيير  
، مع ذلك و الدولية.  المحلية و  اركة البيانات بير  الجهات العاملةالموافقة عىل بروتوكوالت مش تطوير و  ، و إىل موظق 

وري جل معالجة هذه القضايا بشكل فعالمن أ مستخدم  البيانات عىل المستوى  و التعامل مع كل من منتجر  البيانات ، من الض 

  الوصول إىل المعلومات المذكورة و  احتياجاتهم من المعلومات و المحىل  لفهم 
 مساعدتهم عىل مواجهة أي تحديات يواجهونها ف 

  كان استخدامها. قال عدد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم إن أنواع المناقشات و 
فريق البحث يطرحها معهم لم تكن  األسئلة الت 

   موجودة
حكومية الدولية أن الغتر المنظمات  الجهات المانحة و  ، يجب عىل وكاالت األمم المتحدة و و العراق. عىل هذا النح استجابةف 

كائها المحليير  لتميتر   معرفة ما إذا كانت البيانات المتاحة لهم  و  الخاصة بهمالبيانات  سعة حدود تسىع بنشاط إىل المشاركة مع شر

ة إىل   المستفيدين. مفيدة فيما يتعلق بتنفيذ المشاري    ع مباشر


