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تعهد بالتغيري 
ركزت كوفيد والرصاع وتغري املناخ االنتباه عىل أوجه عدم املساواة يف العامل بشكل مل يسبق له مثيل. كقادة للمنظامت غري الحكومية 

الدولية ، فإننا نعمل مع املنظامت الوطنية واملحلية يف جميع أنحاء العامل من أجل مستقبل أكرث إنصافًا يتم فيه تلبية احتياجات جميع 

األشخاص والحفاظ عىل حقوقهم، وتفي الحكومات مبسؤولياتها ويزدهر املجتمع املدين. لتحقيق ذلك ، نحن بحاجة إىل بناء نظام إيكولوجي 

أقوى للمعونة يقوم عىل مبادئ التضامن والتواضع وتقرير املصري واملساواة

يجب أن تعمل املعونة بشكل أكرث فعالية ألولئك الذين تهدف إىل مساعدتهم وعكس التحديات التي سيواجهها العامل يف املستقبل. وهذا 

يعني إنشاء رشاكات حقيقية مع املنظامت والحكومات املحلية والوطنية ، وتحويل املزيد من السلطة وصنع القرار واملال إىل أولئك الذين 

يعيشون يف األماكن املتأثرة باألزمة والفقر. فقط من خالل هذه الرشاكات سنزيل أي اعتامد عىل املساعدة ونستمر يف بناء قوة املجتمعات 

التي نسعى جاهدين لدعمها.

كوننا قادرين محليًا ومتصلني عامليًا سيعني أنه ميكننا إحداث تأثريات أكرب وأطول أمداً عىل حياة الناس. هناك أوقات يتعني فيها عىل 

املنظامت غري الحكومية الدولية أن تكمل املعرفة والخربة والعالقات املحلية مبواردنا ومهاراتنا ، لكننا نحتاج إىل معرفة متى نتخىل أيًضا.

نحتاج أيًضا إىل تغيري الطريقة التي نقدم بها عملنا إىل الجمهور. أحيانًا نصور األشخاص الذين يعيشون يف فقر يف جنوب الكرة األرضية 

عىل أنهم »مختلفون« عن أنفسنا - كضحايا عاجزين يحتاجون إىل منقذين. تعزز هذه »املقتنيات البيضاء« الصور النمطية التي نعطي 

بواسطتها ، وهم يتلقون بشكل سلبي. الواقع مختلف متاما. تتحقق أفضل النتائج عندما يقود الناس يف مجتمعاتهم عملية صنع القرار. لهذا 

السبب نتعهد هنا ليس فقط بالعمل عن كثب مع املجتمعات ، ولكن أيًضا لرواية قصصهم باحرتام أكرب.

تعهدنا هو نتيجة لعملية غري مسبوقة استمرت ملدة عام عقدتها Adeso ، وهي منظمة إنسانية وإمنائية يف الصومال ، حيث استجاب 

قادة املنظامت غري الحكومية الدولية يف شامل الكرة األرضية للتحديات التي تواجه طرق عملهم من تلك املوجودة يف جنوب الكرة 

األرضية. التعهد يبني عىل االلتزامات السابقة التي قطعها قطاعنا ، عىل سبيل املثامليثاق التغيريو االلصفقة الكربى، يف السعي وراءاألهداف 

العامليةوافق عليها قادة العامل يف عام 2015. بينام تركز هذه املبادرات عىل دور املنظامت غري الحكومية الدولية ، يؤكد التعهد عىل 

الدور الذي يجب أن تلعبه املنظامت املحلية وحقوق واحتياجات وأولويات املجتمعات املحلية.

نحن ملتزمون بترسيع التغيري الحقيقي. ندرك أيًضا أن مؤسساتنا متنوعة يف الحجم ومناذج األعامل ومامرسات الرشاكة وستتخذ مسارات 

مختلفة نحو أهدافنا الجامعية. لقياس التقدم واإلبالغ عن عملنا نحو هذه األهداف املشرتكة:

سنحدد املصطلحات الرئيسية بشكل أفضل ونصقل إجراءاتنا املشرتكة لكل تعهد ؛  •
سوف نشارك التقارير األساسية ونراجع تدابرينا.  •

نلتزم بتقديم تقارير سنوية شفافة حول تقدمنا. سيكون التغيري تدريجيًا يف البداية ، لكننا ملتزمون بتحويل قطاعنا بحلول عام 2030.  •

هذا هو تعهدنا بالتغيري 2030. ندعو أقراننا واملانحني لالنضامم إلينا.
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التعهد 1: الرشاكات العادلة

اتخذت منظامتنا بعض الخطوات نحو »التوطني« ، واالعرتاف وتقوية القيادة وصنع القرار للرشكاء الوطنيني واملحليني.ومع ذلك ، نحن 

بحاجة إىل الذهاب إىل أبعد من ذلك بكثري وبشكل أرسع ، لذلك نحن نتعهد بااللتزامات التالية:

ستكون الرشاكات املنصفة هي نهجنا االفرتايض بحلول عام 2030. ستقود املنظامت الوطنية واملحلية الجهود اإلنسانية واإلمنائية   •

حيثام أمكن ذلك. سوف نساعدهم يف السيطرة ، ولن نتدخل بشكل مبارش إال عندما ال توجد قدرة وطنية أو محلية كافية لتلبية 

احتياجات الناس.

حيثام ال توجد رشاكة ، أو نستجيب لحالة طوارئ ، سنجد طرقًا للعمل مع املنظامت الوطنية واملحلية يف أول فرصة. ثم سندعمهم   •

عندما يتولون زمام األمورصنع القرار. أينام نعمل ، هدفنا العام هو تشجيع مجتمع مدين أكرث مرونة واستقاللية وتنوًعا يعمل يف تضامن 

حقيقي مع املنظامت الدولية.

ميكن للمنظامت غري الحكومية الدولية التي تتنافس عىل األموال والتسهيالت واملواهب أن تضعف عن غري قصد املجتمع املدين يف   •

البلدان التي نعمل فيها. يف السنوات املقبلة ، سنخصص املزيد من املوارد ملساعدة املنظامت الوطنية واملحلية عىل تويل زمام املبادرة. 

سنعمل بالرشاكة معهم للتأكد من أنهم يستفيدون من وجودنا.

سوف نتقاسم عبء التكاليف بطرق تجعل رشكائنا أقوى وأكرث استدامة.  •

سنتخذ نهًجا أكرث تعاونًا إلدارة املخاطر. سوف نتجنب تطبيق متطلبات مخاطر أكرث رصامة عىل رشكائنا من أنفسنا ونبحث عن طرق   •

لتقليل عبء االمتثال عىل الرشكاء.

سيكون هناك املزيد من التعاون بني املنظامت غري الحكومية الدولية للحد من ازدواجية الجهود عندما تتعامل املنظامت املحلية مع   •

اثنني أو أكرث منا. ينبغي أن يعني هذا نهجا مشرتكا لالمتثال والعناية الواجبة. وقد يعني أيًضا تجميع األموال واتخاذ خطوات أخرى 

لتحقيق وفورات الحجم.

التعهد 2: الحكاية األصلية

عززت بعض القصص التي نرويها والصور التي توضحها الصور النمطية الضارة. هذا النوع من رسد القصص ، الذي يرتبط أحيانًا بـ »النظرة 

البيضاء« ، يشوه الواقع ، ويجب القضاء عليه من اتصاالتنا الداخلية والخارجية. سنقوم بالتغيريات التالية:

ستعكس عمليات جمع األموال واالتصاالت التي نقوم بها التزاماتنا مبكافحة العنرصية ، واملبادرات املحلية ، واملساواة بني الجنسني ،   •

والرشاكات املنصفة. سنستخدم منصاتنا لعرض اإلجراءات التي تقودها املجتمعات املحلية أثناء األزمة وأثناء تعافيها ، والتأثري الذي 

أحدثته املنظامت املحلية.

سنستمر يف إظهار الحقائق القاسية للفقر والرصاع والجوع والكوارث الطبيعية ألنه ال ينبغي تصحيح األزمات اإلنسانية. لكننا سنتجنب   •

الصور االستغاللية التي تصور الناس عىل أنهم ضحايا ال حول لهم وال قوة. سنمنح االئتامن للرشكاء عند استحقاقه.

سوف نعزز الجهود لجعل جميع قصصنا أخالقية وآمنة ، بناًء عىل املوافقة املستنرية والتمثيل الدقيق. سنقوم بتضخيم القصص التي   •

يريد الناس رسدها بدالً من مجرد التحدث نيابة عنهم. سنحافظ عىل أصالة القصة طوال عملية التحرير ، من جمع الكلامت والصور 

إىل التحرير واإلنتاج والنرش.

سنتوقف عن استخدام املصطلحات التي تربك جمهورنا وزمالئنا واملجتمعات التي نعمل فيها. سنستخدم كلامت بسيطة ميكن ترجمتها   •

بسهولة من اإلنجليزية أو الفرنسية إىل لغات مختلفة وميكن للجميع فهمها بسهولة.

سرناجع بانتظام كلامتنا وصورنا ، ونخلق ثقافة مناهضة للعنرصية والتأمل والتعلم. مع تطور اللغة ، سندعو الزمالء واملنظامت املحلية   •

وجهات النظر ، ونزيل الكلامت التي أصبحت قدمية أو مسيئة.

سوف نستخدم اللغة والصور إللهام تغيري ثقايف أوسع. سنشارك يف إنتاج القصص والصور ومقاطع الفيديو مع املنظامت واملواهب   •

املحلية. حيثام أمكن ، سنضع السكان املحليني يف قلب القصة.
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التعهد 3: التأثري عىل تغيري أوسع نطاقاً
سنعمل عىل تعزيز أهدافنا من خالل رشح التعهد ملوظفينا وأقراننا والداعمني واملانحني وحثهم عىل دعمنا واالنضامم إلينا.

سيعلن قادتنا هذا التعهد علًنا ، موضحني لألقران واملانحني وفاعيل الخري والقطاع الخاص ملاذا قررنا تغيري طريقة عملنا وكيف سنفعل   •

ذلك.

سوف ندافع عن إجراء هذه التغيريات عرب قطاع املساعدة والتنمية وسنخلق فرًصا لقادة الجنوب العاملي لقيادة املحادثات والدعوة   •

للتغيري يف املنصات العامة.

سوف نتحدث ضد أي سياسات حكومية أو عمل دويل من شأنه أن يديم النهج االستعامري للمساعدة والتنمية.  •

سنتتبع تقدمنا يف تنفيذ تعهد التغيري 2030 ونبلغ عنه علًنا لنظهر للموظفني والداعمني والرشكاء ونظام املساعدة العاملي أننا   •

›نواصل الحديث.
سوف نشارك ما تعلمناه ونوضح كيف نحول السلطة واملوارد إىل الجنوب العاملي بهدف تشجيع املنظامت غري الحكومية الدولية األخرى   •

عىل أن تحذو حذوها.
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