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َمن

كيفَ
َ

 -1من هم المستهدفون بهذه التوجيهات اإلرشادية؟
تَستهدفَهذهَالتوجيهاتَاإلرشاديةَالجهاتَاإلداريةَالعلياَفيَمجتمعَالسالمَوالتنميةََوالعملَاإلنسانيَعلىَالمستوىَالُقطريَ،ومنَهذه َ
نسقو َاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانية َ)َ،(UNRC / HCومكاتب َالمنسقينَالمقيمين َلألممَ
الجهات َالمنسقونَالمقيمونَ َل
ألممَالمتحدةََ/م ّ
ُ
لينَالخاصينَلألمينَالعامَلألممَالمتحدةَ)َ(SRSG / DSRSGواألفرقةَالتابعةَلهمَ،ورؤساءَ
َّ
نَالخاص َونَأوَنو َُ
َّ
المتحدةَ)َ،(RCOوالممثّل َو
ابَالممثّ

وكاالت َ(برامجَ،هيئاتََ )...األممَالمتحدةَورؤساءَالمنظماتَغيرَالحكوميةَ ،وأفرقة َاألممَالمتحدةَالُقطرية َ)َ /َ (UNCTsوأفرقة َاألممَ

نَاإلنسانيةَ)َ،(HCTsوممثّلوَالجهاتَالمانحةَ.وربماَتكونَهذهَالتوجيهاتَاإلرشاديةَمفيدةًَأيضاًَلألفرادَ
المتحدةَالُقطريةَالمعنيةَبالشؤو َ
امجَعلىَالمستوىَالميدانيَ،ماَيسهمَفيَتحقيقَالنتائجَالجماعيةَ 1.
المسؤولينَعنَتنفيذَالبر
ُ

وتَ ِ
ستخد ُمَهذهَالتوجيهاتَاإلرشاديةَالمصطلحَالجامعَ"مجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيََ"HDPلوصفَالنطاقَالكاملَمنَاألطرافَ
ُ

الفاعلةَفيَمجاالتَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،التيَتمولَوتعملَفيَالُقطرَ(البلد)َالمعنيََ .

1

1

يمكن لمنسّقي الشؤون اإلنسانية االتصال مع راتشيل سكوت ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل البريد اإللكتروني
) ،(rachel.scott@undp.orgومع مارتا فالديز ،أوكسفام من خالل البريد اإللكتروني ) ،(marta.valdes@oxfam.orgالرئيس المشترك لفريق
النتائج –  4لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن التّعاون اإلنساني واإلنمائي ،للحصول على المزيد من التوضيحات أو الدعم.
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ّر
الت ز
ز
ز
المعن بتحقيق النتائج الجماعية؟
العمل
عىل
كت
تقتض الحاجة اآلن
 -2لماذا
ي
ي

WHAT

حددَخطة التنمية المستدامةََAgenda for sustainable developmentلعامََ2030ماَمجموعهََ17هدفاًَوََ169مقصدَاًَللتنميةَ
َتُ ّ

2
المستدامةَ،علماً َّ
بأنَأكثريةَفقراءَالعالمَ،الذينَيعيشونَفيَ
أمرَ
غيرَمضمونَإلىَحدَبعيدَ.وتُ ّ
ّ
قدرَمجموعةَالبنكَالدولي َ ّ
َبأنَتحقيقهاَ ٌ

َّ
أنَماَيصلَإلىَثلثيَفقراءَالعالمَكحدَأقصىَ،منَالذينَ
فيَأوضاعَهشةَمتضرر
فقرَمدقعَ،ستعيشَبحلولَعامََ2020
ّ
ةَمنَالنزاعَ،و ّ

يعيشونَفيَفقرَمدقعَ،ربماَيعيشونَفيَمثلَهذهَالبيئاتَبحلولَعامََ.2030وقدَكانَالتّركيزَعلىَتحقيقَالنتائجَالجماعيةَأيضاًَمنَ

السماتَاألساسيةَالتيَاتّصفَبهاَمؤتمرَالقمةَالعالميَللعملَاإلنسانيَ َ.
ّ

حد لالحتياجات عن طريق تقليص المخاطر ومواطن الضعف (القابلية
الركب" ،ووضع ّ
ويعتبر اآلن تطبيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف ّ
للت ُّ
فإن
أثر وال ّت ُّ
حركات الّنزاع التزاماً مشتركاً من األمم المتحدة ،واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .كذلك ّ
عرض للمخاطر  )...وم ّ

اآلنية ،واالستثمار على المدى المتوسط إلى الطويل ،بهدف
تقليص أثر الّنزاعات التي يطول أمدها يتطلب كالً من تلبية االحتياجات ّ
تقليص مواطن الضعف والمخاطر التي تلحق الضرر بالمجتمعات وبالنظام االقتصادي ومنظومة الحوكمة ،وتسهم في تحقيق التنمية
صديَ إلىَ هذهَ
المستدامة ،والسالم المستدامََ.ويتعيََّنَ علىَ األطرافَ الفاعلةََفيَ مجالَ المعونةََتطويرَ فكرهاَ وأساليبََعملهاَ للتَّ ّ

WHY

عتادَلنَيحّققَالنتائجَالمطلوبةَ،
علىَالنحوَالم
َ.إنَاالستمرارَفيَأداءَاألعمالَ
اإلشكالياتَ(المسائلَوالقضاياََ)...بطريقةَأكثرَتماسكاً ّ
ُ
ُ

السلوكات والمواقف والخطوات العملية ألداء العمل ،بهدف جعل "الطريقة
إنَاتّ
وّ
جاهَالسياسة َلواضحَوراسخَاألركانَ :يتعين تغيير ّ
ّ
الراسخ لألداءََ .
الجديدة في العمل" المعيار ّ

وتشملَاألعمالَذاتَالعالقة َجهودَاإلصالحَالتيَيبذلهاَاألمينَالعامَلألممَالمتحدةَفيماَيتعلَّقَبالنظام َاإلنمائيَ،إلى َجانب َخط َةَ
استدامةَالسالمَ َ.

ز
اإلنسان
 -3تعريف النتائج الجماعية لرابطة السالم والتنمية والعمل
ي
اسةَبحثيةَمتعمق َةََ ،in-depth researchفيَعام ََ ،2018بهدفَ
كلَّفتَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَبينَالوكاالتَإحدىَالجهات َبإجراء َدر
ّ
المرافق َةَ
وضعَ تعريفَ مشتركَ للنتائجَ الجماعيةََالمعروضةَ فيَ اإلطارَ أدناه َ.وهذاَ التّعريفَ متو ٌ
افقَ معَ التّعريفَ الواردَ فيََالوثيقةََ ُ

لتوجيهات َإطارَاألممَالمتحدةَللتعاون َبشأن َالتنمية َالمستدامة َ)UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF

التنميةَوالعملَاإلنساني.
َ
حولَرابطةَالسالمَو

تصورةٌ بطريقة مشتركة تهدف إلى التعامل مع وتلبية االحتياجات ،والتعامل مع وتقليص المخاطر
النتيجة ُ الجماعية هي نتيج ٌة ُم َّ
ب جهود ًا متضافرةً من مجتمعات السالم والتنمية والعمل اإلنساني ،ومن األطراف الفاعلة ُ
األخرى حسب
ومواطن الضعف ،وتتط َّل ُ
االقتضاء .ولكي تكون هذه النتائج الجماعية مؤ ّثرة ،فإنها يجب أن تكون محدّدة السّياق ،وأن تُشارك فيها الميزة ال ّتنافسية لجميع
األطراف الفاعلة ،وأن تعتمد على ُأطر زمنية متعددة السنوات .كذلك يجب تطوير هذه النتائج الجماعية من خالل التحليل المشترك
(أو ال ُمتضافر الجهود) ،أو التخطيط التكميلي ووضع البرامج التكميلية ،والقيادة المؤ ّثرة  /ال ّتنسيق المؤ ّثر ،والتمويل ال ُمحسَّن فيما
يتعدّى نطاق التمويل القائم على المشروع ،والتتابع المتسلسل في الصّياغة والتنفيذ.
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مجموعة البنك الدولي ( :)2020الهشاشة والنزاع :في الخطوط األمامية لمعركة مكافحة الفقر Fragility and Conflict: On the Front
.Lines of the Fight against Poverty

المسودة الثالثة – توجيهات خفيفة بشأن النتائج الجماعية
ّ

نَفيماَبينَركائزَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَحسبماَعرَّفتهاَأغلبيةَأصحابَالمصلحةَ،واعتبرتهاَ
َومنَالضروريَالعملَعلىَالتّعاو َ

الدولَالمتضررة َ
أولويةَعلياَفيَمؤتمرَالقمةَالعالميَللعملَاإلنسانيَ،وتضمََهذهَاألغلبيةَالجهاتَالمانحةَ،والمنظماتَغيرَالحكوميةَ،و
ّ

إنَالمساعداتَاإلنسانيةَ،والتّعاونَاإلنمائيَوبناءَالسالمَليستَعملياتَمتواليةَ:إ ّنهاَجميعهاَمطلوبةَفيَ
ّ
منَالنزاعاتَوآخرينَغيرهمّ َ.

اطنَالضعفَ.ويمكنَتحقيقَالتَّعاونَعنَطريقَالعملَصوبَ
الحدَمن َاالحتياجاتَ َوتقليص َالمخاطرَومو
الوقتَنفسهَ ،
لكيَيتسنى َ ّ
ّ
ُ
نافسيةَلنطاقَمتنوعَمنَاألطرافَالفاعلةَ.فقَدَنشأتَطريقةَالنتائجَ
تحقيقَالنتائجَالجماعيةَ،علىَمدىَعدةَسنواتَ،استناداًَإلىَالميزةَالتّ
ّ

السالمَ،
الجماعيةَإلىَحيزَالوجودَكأداةًَاستراتيجيةَيستخدمهاَالعاملونَفيَالمجالَاإلنسانيَ،واألطرافَالفاعلةَعلىَالصعيدَاإلنمائيَو َّ
ّ

الحدَمنَاحتياجات َ
لكيَيتّفقواَعلىَنتائجَملموسةَوقابلةَللقياسََ،وسيعملونَمعاً
َعلىَتحقيقهاَفيَبلدَمحددَبعينهَ،بهدفَعامَيتمثَّلَفيَ ّ
ّ

التيَيتعرضونَلهاَ َ.
الناسَ َوتقليسَالمخاطرَومواطنَالضعفَ
ّ

وقدَاعترفَبهذاَأيضاًَأعضاءَلجنةَالمساعداتَاإلنمائيةَالتابعةَلمنظمةَالتعاونَوالتنميةَفيَالميدانَاالقتصاديَ(َ)َOECD DACعندما َ
وضعواَتوصياتهمَفيَهذاَالشأنَ َ.

يَ
إنَالنتائجَالجماعيةَهيَاألداةَللطريقةَالتيَبوساطتهاَيتحّققَالتّعاونَبينَركائزَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَعلىَأفضلَوجه؛َفه َ
ّ
ٍ
َمحددَبعينهَ،وتُوجَّهَ
طوُرَبطريقةَجماعيةَفيماَبينَمجتمعَالسالمَوالتنميةَو
ضعَنتائجَملموسةَوقابلةَللقياسَ،تُ َّ
العملَاإلنسانيَفيَبلد ّ
ت ُ

التيَيتعرضونَلهاَ.وهذهَالنتائجَتقومَعلىَدراسةَ
وضعَحد َلالحتياجاتَاإلنسانية َللناسَ َوتقليص َالمخاطر َومواطنَالضعف َ
َّ
صوب َ
ّ
َ،ثمَتفسحَالمجالَأمامَاألطرافَالفاعلةَفيَمجالَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ
َّ
تحليليةَمشتركةَومفصلةَبوضوحََ،وعلىَفهمَمشترك ّ
لتقومَبمواءمةَبرامجهاَعلىَالمستوىَالفرديَ،وتصويبهاَنحوَتحقيقَتلكَالنتائجَالجماعيةَ،وفقَوالياتهاَ(اختصاصاتهاَأوَتكليفهاََ)َ...

كلَفيماَيخصهَ َ.
ٌّ
كلَفيماَيخصهََ-وهيَمشتقةَمنَق ارراتَالجمعيةَالعامةَلألممَالمتحدةَأوَمنَق ارراتَمجلسَاألمنَالتابعَلألممَ
واستناداًَإلىَوالياتهمٌّ َ،

العملَاإلنسانيَبتطويرَمبادئَوسياساتَوسُبلَللعملَ،لكيَتضمن َ
المتحدةَ3َ،فقدَقامتَاألطرافَالفاعلةَفيَمجاالتَالسالمَوالتنميةَو
ُ
بأنهاَقادرةَعلىَتحقيقَأفضلَالنتائجَللناسَالذينَتخدمهمَ.وتُ ِ
حيزَ
َُ
مبادئ َاإلنسانية َ،والحيادي َُة
َُ
وجهَالعملَ َاإلنساني َ
رش ُد َ
ّ
َ،وعدم َالتّ ّ
َوتُ ّ

الدعمَ الذيَ ُيقدَّمَ
ويبنىَ التّعاونَ اإلنمائيَ علىَ ّ
واالستقاللََُ ََ.principles of humanity, neutrality, impartiality and independence

لألولوياتَوالخططَالقوميةَ(الوطنية)َ،بقيادةَالحكوماتَالقوميةَوفيَإطارَملكيتهاَتلكَاألولوياتَوالخططَ،فيَمسعىَمنهاَإلىَتحقيقَ
ً
وجههاَهيَاألُخرىَالتزاماتَاألممَالمتحدةَفيَمجالَاإلصالحَ .
َ
أهدافَالتنميةَالمستدامةَ.أماَاألطرافَالفا
علةَفيَمجالَبناءَالسالمَفتُ ّ
اعاةَحساسياتَالنّزاعَفيَ
إنَجميعَاألطرافَالفاعلة َتعيَوتلتزمَبمبدأَ"الَضررَ والَضرار"َ،وهيَإلىَجانبَذلكَتحاولَضمانَمر
ّ
ّ

بأنَ"االستجابةَالشموليةَللنظامَكلهََ-وتشمل َ
امجهاَ.ويقرَاالستعر
بر
اضَالشموليَللسياساتَ،الذيَيجرىَمرةًَواحدةًَكلَأ ربعَسنواتّ َ،
ُ
ُ

التعاونَ والتّكامليةَ،بدرجةَأكبرَ ،فيم اَبينَالتنميةَ،وتقليصَمخاطرَالكوارث َ،والعملَاإلنسانيَ واستدامةَالسالم َ– َ َوتعتبر َكلها َعامالَ
إنَ"االستجابةَلتناشدَنظامَاألممَالمتحدةَاإلنمائيَ،
أساسياًَلتلبيةَاالحتياجاتَ،وتحقيقَأهدافَالتنميةَالمستدامةَ،بطريقةَكفؤةَومؤثّرةَ".و ّ
ّ

يزَسُبلَالتّنسيقَمعَالمساعداتَاإلنسانيةَوجهودَبناءَالسالمَعلىَالمستوىَالقوميَ
معَالتزامهاَالكاملَبو
ٌّ
الياتهاَكلَفيماَيخصهاَ،لتعز ُ
4
إنَخطةَالتنميةَالمستدامةَ
فيَالبلدانَالتيَتواجهَالطوارئَاإلنسانيةَ،وفيَالبلدانَالتيَتعيشَأوضاعَالنزاعَوأوضاعَماَبعدَالنزاعّ َ ".

ممنَتُركواَ
رسخةَفيَجوهرَحقوقَاإلنسانََ-
لعامَُ َ2030م َّ
"عدمَتركَأحدَخلفَالركبَ َ،وفيَالمقامَاألولَالوصولَإلىَم ُ
ّ
نَهمَأبعدَ ّ
اماتَعمليةَفيَبارقةَالسالمَ  Peace Promiseوفيَالرسائل األساسية
خلفَالركبَ،والتّصديَالنعدامَالمساواةَوالتّمييز"َ.وقدَُوضعتَالتز ٌ

 3العمل اإلنساني GA 46/182 (1991) and GA 58/114 (2004 ) -؛ التنمية A/RES/72/279 and A/RES/72/236 (2018) -؛ والسالم .SC 2282 (2016) -
 ،A/RES/71/243 4في  21ديسمبر  /كانون األول  ،2016الفقرتان  14و .24
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ّ

بشأن الرابطة اإلنسانية واإلنمائية وروابطها مع
َ َ.Peace

السالمَ Key Messages on the Humanitarian Development Nexus and its links to

طورَ
وتفسحَ
َُ
لقدَتطورتَمبادئَوسياساتََوسبلَالعملَألسبابَوجيهةَ،وهيَغالباًَماَتكونَمتّسقةًَومتماسكةًَ.
النتائجَالجماعيةَ،التيَتُ َّ
َّ
ُ

علىَالمستوىَالُقطريَ َ ،المجالَأمامَتحديدَنتيجةَملموسةَتقودَعمليةَالبرمجةَالتكميليةَلألطرافَالفاعلة َفيَمجتمع َالسالمَ والتنميةَ
الياتهاَ،كلَفيماَيخصهَ .
والعملَاإلنسانيَ،وفقَو
ٌّ

وتحدد النتائج الجماعية نتيج ًة ملموس ًة وقابل ًة للقياس تريد األطراف الفاعلة في مجتمع السالم والتنمية والعمل اإلنساني تحقيقها،
يتعرضون لها .وعلى ذلك ،فإن النتائج
بصورة مشتركة ،في بل ٍد ما ّ
للحد من احتياجات الناس وتقليص المخاطر ومواطن الضعف التي ّ

عززَ
الجماعية تعتبر األداة الرئيسة لتعاون أوثق بشأن مجتمع السالم والتنمية والعمل اإلنسانيَ.فالنتائجَ َّ
تتصورَنتيجةَمشتركةَ،وتُ ّ

الترابطيةَوالتكامليةَفيماَبينَالخططَوالبرامجَضمنَالوالياتَالقائمةَ(المعمولَبها)َ،وفيماَيتعلّقَبالمبادئَ.كذلكَبوسعَالنتائجَالجماعيةَ
عززَالمزيدَمنَالتمويلَالكفؤَ،وتمويلَالحلولَعنَطريقَالتركيزَعلىَالبرامجَالتيَتُساهمَفيَتحقيقَالنتائجَ
أنَتفسحَالمجالَأمامَ،وتُ ّ

الجماعيةَ .

اتَ،فإنَاألنشطةَاإلنمائيةَوأنشطةَبناءَالسالمَتتطلَّ ُبَ
وإذاَماَ ُق ّدرَللنتائجَالجماعيةَأنَتُعالَجَخاللَإطارَزمنيَيتراوحَبينََ3وََ5سنو
ّ
طنَالضعفَ،بماَيحّققَأهدافَالتنميةَ
الحدَمنَ َاالحتياجاتَ َوتقليص َموا
استثما اًرَفورياًَ،بحيثَتستطيعَهذهَالبرامجَالمساهمةَفي َ ّ
ُ

استدامةَالسالمَ .وضمن إطار تنفيذ النتائج الجماعية ،فإن األطراف الفاعلة في مجال التنمية وبناء السالم ،واألطراف
المستدامة َ،و
ّ

منَجملةَأطرافَأُخرىَ،
كانية
الفاعلة على المستويين المحلي والوطني ،والفئات ُّ
ّ
الس ّ
المتضررة ،واألوساط األكاديمية والقطاع الخاصُ َ،

غييرَاالستثمارَبطريقةَمتّسقةَ،فيَسياقَمشتركَسليمَ،معَتحليلَ
تحتاجَكلّهاَإلىَالمشاركةَبطريقةَمفيدةَوهادفةَمنذَالبدايةَ.ويتطلّبَالتّ ُ
للمخاطر؛َوتحفيزَلخططَوبرامجَاالستجابةَالمتضافرةَعلىَنحوَأفضل؛َوتعزيزَالقيادةَوالتنسيقَ،وإعادةَمعايرةَطرائقَالتّمويلَ َ.

سياق
 -4توجيهات لعملية محدَّدة ال ّ
تتّفقَ أدبياتَ رابطةَ السالمَ والتنميةَ والعملَ
اإلنسانيَ ََ َ،والممارساتَ الفضلى َ،والدروس َ
المستفادةََ5علىَضرورةَأنَتكونَالنتائجَالجماعيةَ
احد يناسب
السياقََ.فال يوجد
نهج و ٌ
ٌ
ُم ّ
حددةَ ّ
السياقات (األطر) كلها ،لتحقيق النتائج
ّ
الجماعية .ويمكن لإلطار المقترح المكون من 8

خطوات مساعدة مجتمع السالم والتنمية والعمل

اإلنساني لكي يرتقي ويمضي قدماً .ويتعيَّنَعلىَ

الشركاءَ َتحديد وصنع سلسلة من القرارات

والخيارات لتحقيقَ َالنتائجَ الجماعية َ،وترتيبَ

أولوياتهاَوتسلسلهاَ َ.
WHAT

5

4

اللجنة التوجيهية المشتركة لألمم المتحدة للنهوض بالتعاون اإلنساني واإلنمائي ) ،(JSCنفّذت على سبيل المثال استعراضا ً لبلدان مجتمعات السالم
والتنمية والعمل اإلنساني السبعة التي تحظى باألولوية  ،www.un.org/jscشدّد على أهمية النتائج الجماعية ال ُمحدّدة السّياق (اإلطار).
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ّ

وربماَ يقتضيَ األمرَ اتّخاذَ خطواتَ أُخرى َ،بشأنَ إشكاليات َ
وخياراتَتواجهَالقادةَوالجهاتَالمنّفذةَغيرَالمذكورةَهناَ.

كون من  8خطوات لتحقيق النتائج الجماعية
 -5إطار ُم َّ
الخطوة  :1تحديد ال ُمحفّزات وفهم الت َّأهُّب
الغرض :تحديد نقاط الدخول والمح ّفزات ،الواعدةَبدرجةَأكبر  ،والالزمة لبدء تنفيذ نهج رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني بشأن
النتائج الجماعية ،وتعُّرف عملية التخطيط األكثر مالءمة لرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،وتقييمَاستعداد أصحاب المصلحة
األساسيين للمشاركة ،وفهم العوائق أمام التغيير ،التي من المحتمل أن تكون قائمةً.

اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
 )1تحديد ماهية نقطة الدخول األفضل للتخطيط لرابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني ،وللنتائج الجماعية .وهذاَالتحديدَمنَ
ئيسيَأوَالمنسقَالمقيمَ
جهَمنَالقمةَإلىَالقاعدةَ ،نتيجة َالدَّفعَبهاَمنَجانبَالمقرَالر
المحتملَأنَيكونَ َعملي ٌة َمسارهاَيَتّ
ّ
ّ

نتجهاَمجتمعَالسالمَ والتنميةَ والعملَاإلنساني َداخل َبلدَيفهمَاحتمالية َإقامة َتعاونَأوثقََ،
َّ
إلقرارَنتائجَجماعيةَ ،أوَ ربما َ ُي

وضعَحدَالحتياجاتهمََوتقليصَالمخاطرَومواطنَالضعفَالتيَ
َّ
يتسنىَ
لكيالَيتسنىَفحسبَتلبيةَاحتياجاتَالناسَ،بلَأيضاًَل َّ
ّ
يتعرضونَلهاَ.ويتمثّلَأحدَالخياراتَفيَتعريفَالنتائجَالجماعيةَفيَإطارَالتعاونَ َالقائم َبينَاألممَالمتحدةَ والحكومةَ،أوَ

في َإجراء َتقييم َللتعافيَوبناءَالسالمَ،أو َفيَوضع َخطة َلالستجابةَاإلنسانيةَ،أوَفي َوضع َخطةَاستجابةَلالجئينَ.وربماَ
فتحَفضاءَ
ًَ
أنَهذاَالتّغييرَمنَالممكنَأنَي
تكونَإحدىَالفعالياتَأيضاًَ،كتغييرَالحكومةَمثالًَ،نقطةَدخولَمناسبة؛َنظ اًرَإلىَ َّ
ّ

WHEN

أمامَعملَجماعيَيشمل َركائز َعديدةَ.وقد َأظهرتَ َاألمثلةَالحديثةَالعهدَعلىَذلكَأنَالنتائجَالجماعيةَمنَالمحتملَأنَ
ضمنَأزمةَطالَأمدها؛َألنَذلكَيوّفر َلألطرافَالفاعلةَفيَمجتمعَالسالمَ والتنميةَ والعملَ
تكونَأكثرَنجاحاً َعندماَتُ َّنفذ َ
ّ

حددَوت حصرَاالحتياجاتَوالتحدياتَ،بطريقةَمشتركةَ،إلىَجانبَتحديدَمستوىَاالستقرارَالمطلوبَلتنفيذَ
َ
اإلنسانيَالفرصةَلتُ ّ

البرامجَالطويلةَاألمد.

 )2تحديد ما إذا كان الدعم الجماعي الملتزم به في الوقت الحاضر يحّقق األثر المتوقّع منهَ.وهذاَهوَاختيارَ"البوابة"َالحرجةَ.
نسقَالمقيمَلألممَالمتحدةََأو َمنسقَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانيةَ،بالتشاورَمعَالحكومة َ
ويتعيَّنَأنَيقومَبهذاَالتحديدَال ُم ّ
منسقَالمقيمَلألممَالمتحدة َ
و
ّ
القادةَفيَجميعَالركائزَالثالثةَداخلَمنظومةَاألممَالمتحدةَوخارجهاَ.ففيَبوركيناَفاسوَ،وجدَال ّ

يقةَفاعلةَلبناءَالدعمَألجلَالتّغيير َهيَعقدَاجتماعاتَمنفردةَمع َعددَمنَالقادةَمنَكلَركيزةَ ،قبلَعقدَ
َّ
بأن َأفضلَطر
َّ
المناقشاتَالمشتركةَ،لكيَيفهمَوجهاتَنظرهمَومواقفهمَبشأنَ رابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،وذلكَقبلَأنَيجتمعَ

بتلكَالركائزَكلهاَمعاًَ.

 )3تحديد استعداد الحكومة المضيفة لقيادة ،أو للمشاركة في قيادة عملية النتائج الجماعيةَ .تتح َّملَالحكوماتَالمسؤوليةَ
تَ
الرئيسةَعنَاالستجابةَللكوارثَ،وحمايةَالفئاتَالسكانيةَفيَبلدانهاَومنهمَاألشخاصَالالجئونَوالنازحونَ،وااللتزامَباالتفاقيا َ
المعنيةَبالالجئينَ،واحترامَالمبادئَاإلنسانيةَالدوليةََومبادئَالقانونَاإلنسانَالدوليَ.ويجبَعلىَالحكوماتَكذلكَقيادةَعمليةَ
فيَبلدانها؛َكماَيجبَعليهاَأنَتؤديَدو اًرَبالغَاألهميةَ
إنجازَخطةَالتنميةَالمستدامةَلعامََ،2030وأهدافَالتنميةَالمستدامةَ
ّ

في َتوضيح َوتحقيق َالنتائجَالجماعيةَ،إنَأمكنهاَذلكَ.وتُ ّبينَالدراسةَُالتحليليةَاألوليةَالتيَأجرتهاَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَ

بينَالوكاالتَللتّصنيفاتَالنموذجيةَللمشاركةَ،الموضحةَفيَالملحقَبََ،typologies of engagement, shown in Annex B

السلبيةَالتيَ
(خمسة؟ََ)Check the English version, pleaseأ ربعةَسيناريوهاتَ(احتماالت)َأساسيةَتصفَاألدوارَاإليجابيةَو ّ
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ّ

مكنَللحكوماتَأنَتؤديهاَفيَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَ.وينبغيَلمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَأنَيستعملَتلك َ
ُي
ّ

WHO

التصنيفاتَالنموذجيةَوالحوارَمعَالمسؤولينَالحكوميينَالختيارَماَإذاَكانَسيسعىَ،ومتىَسيسعىَلدىَالحكومةَلتقومَبقيادةَ

َأساسياًَمنذَ
النتائجَالجماعيةَأو َلتشارك َفيَقيادتهاَ.وفي َإثيوبياَ،كانتَالحكومة ََ Ethiopia, the governmentطرفاًَفاعالً
ّ

البدايةَفيَتحديدَالنتائجَالجماعيةَبالنسبةَإلىَالمناطقَالمعرضةَلموجاتَالجفافَولحقوقَالالجئينَ.وفيَباكستانَ،أصبحت َ

عندماَتمَتمويلَخطةَالنتائجَالجماعيةَ(جزئياً)َ.
حكومةَمحافظةَخيبرَ–َباختونخاَمشاركةَبنشاطَ،فقطَ
ّ

 )4حصر عوامل التمكين من ،والعوائق التي تعترض سبيل التعامل مع األزمات التي يطول أمدها ،وتقييم القدرات ،والموارد
المفقودة لدى مجتمع السالم والتنمية والعمل اإلنسانيََ.لكيَ يتسنّىَ تحقيقَ أهدافَ التنميةَ المستدامةُ َ،يطلبَ حالياًَ منَ
َ.ويتعينَعلىَ
الحكوماتَومجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَالعملَبطريقةَمختلفةَوفقَخطةَالتنميةَالمستدامةَ2030
ّ

القادة َتأكيد َماهية َعوائقَالتغييرَالق ائمةَلدىَالسلطاتَالحكوميةَومجتمعَالسالمَ والتنميةَ والعملَاإلنسانيَ،وتأكيد َماهيةَ
إنَأفضلَطريقةَإلجراءَهذاَالتّقييمَهيَعقدَورشة َ(حلقة َعمل) َتشاركيةَفيماَبينَأصحابَ
أفضلَالسبلَللتّغلبَعليها َ.و ّ

رَالذيَيرّكزَ،فيَاألحوالَال َُمعتادةَ،علىَأربعةَمجاالتَ
المصلحةَاألساسيينَ.وتوجدَأدبياتَجوهريةَعنَتقييمَالتّأهبَللتّغيَي
ُ
للتغييرَ،والصفات َالَشخصيةَلدى َالموظفينَ والقادة َ،والمناخَالتنظيميَ
َ
هيَ:الدافعَإلىَالتّغيير َ،والمواردَالمؤسسية َالالزمة َ

للتغييرَ.وفيَالممارسةَالعمليةَ،فإن َالغريزة َاإلدارية َلمكتبَالمنسقَالمقيمَلألممَالمتحدة َوللقادةَاآلخرينَ،ومعرفةَأصحاب َ
ّ
أهبَللتغييرَ.
المصلحةَاألساسيينَو
ّ
َمهماًَفيَفهمَالتّ ّ
ّ
العالقةَمعهمَتؤديَدو اًر ّ

 )5تحديد ما إذا كانت تتوافر قدرات تفي بالغرض لصياغة وتحقيق النتائج الجماعية بوتيرة مقبولةَ .ينبغيَأنَتكونَالقدراتَ
األساسيةَالم َّ
عززةَلدىَمكتبَالمنسقَالمقيمَلألممَالمتحدةَكافيةَللشروعَفيَالتّخطيطَلرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ.
ُ
قدمَاألعظمَيتحّققَفيَحالَوجودَقدرات َإضافيةَ.ففيَالكاميرونَوجمهوريةَالكونغوَالديمقراطيةَ،و ِ
صفَتوافرَ
غيرَأنَالتّ ّ
ّ
ُ

العملَاإلنسانيَ.ويمكنَللتقييمَ
عاملَمساعدَفيَتطبيقَنهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَو
يةَالمكر
ّ
ُ
َّسةَلهذهَالجهودَبأنهَ ٌ
المواردَالبشر ُ

األوليَللفجوةَفيماَبينَالقدراتَالقائمةَوالضروريةَأنَيضمنَتكليفَالمواردَالبشريةَالموجودةَبمهمةَالمساهمةَ–َوإذاَاقتضتَ

َالكثيرَمنَاألدواتَ،مثل َمنهجيةَبرنامجَاألممَالمتحدة َ
اتَإضافيةَ.ويوجد
الحاجةَأنَيساعدَفيَتبريرَاالستثمارَفيَقدر
ُ
ُ
ُ
اإلنمائيَلتقييمَالقدراتََ،UNDP’sَCapacityَAssessmentَMethodologyالذيَُيمكنَتكييفهَألغراضَهذهَالمهمةَ.وربماَتضمَ

مولهاَالمشروعَ،أوَدعمَاًَمنَالمقرَالرئيسيَ،أوَحاالتَانتدابَمنَالوكاالتَالمشاركةَ،بمن َ
القدراتَاإلضافيةَمواردَبشر ُ
يةَي ّ
ُ

فيهاَالمنظماتَغيرَالحكوميةَ.وفيَأوغنداََ،Ugandaتمولَالمنظماتَغيرَالحكوميةَالدوليةَ،بشكلَجماعيَ،إحدىَالوظائفَ

ضمنَاألمانةَالعامةَلإلطارَالشموليَلالستجابةَلالجئينَ،ماَيسهمَفي َالَمنجزات َالتيَتُحّققها َهذهَالمنظماتَوفي َتعزيزَ

ٍ
َفيَهذاَالسياقَ.
دورَمساعد
افَالثالثةَومقدميَالخدماتَالمستقلينَأداءَ
صوتهاَ.وتستطيعَاألطر
ّ
ّ

الخطوة  :2عقد اجتماع ألصحاب المصلحة وتنظيمهم
الغرض :تحديد وعقد اجتماع لألشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة للجلوس "على مائدة االجتماع" ،وذلك لل ّتأكد من أن تكون
وتضم جميع أصحاب المصلحة.
العملية شمولية
ّ

اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
الَاالعتياديةَ،فإنَهذهَ
 )1تقرير من هو األفضل مكان ًة ووضعاً من أصحاب المصلحة وعقد اجتماع فيما بينهم .وفيَاألحو
ّ
عاونَمعَالحكومةَ.ويستدعىَ
َُ
منسقَالمقيمَل
ألممَالمتحدةَأوَمنسقَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانيةَ،وبالتّ
ّ
المهمةَمنَمسؤوليةَال ّ
أصحابَالمصلحةَمنَالحكوماتَالقوميةَ والمحلية َ،والفئاتَالسكانيةَالمتضررةَ،ومجتمعَالسالمَ والتنميةَ والعملَاإلنسانيَ
الذيَيتألفَمنَمنظومةَاألممَالمتحدةَ،والمجتمعَالمدنيَ،والمجتمعاتََومؤسساتَالتمويلَالدوليةَوالمنظماتَغيرَالحكوميةَ.
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ّ

ومنَالمهمَضمانَمشاركةَالمرأةَ والشبابَ َ.وُيسمح َللجماعاتَاألخرى ََ -التيَتمثّلَاألوساطَاألكاديمية َ،والقطاعَالخاصَ

والجماعاتَالدينيةَواألقلياتَ،منَجملةَجهاتَأخرىَ،بالمشاركة.

 )2تقوية هياكل ال ّتنسيق القائمةَ .منَالممكن َمواءمةَالهياكلَالقائمةَ،ومنهاَعلىَسبيلَالمثال َفريق َاألممَالمتحدةَالُقطريَ
)َ/َ(UNCTوفريقَاألممَالمتحدةَالُقطريَالمعنيَبالشؤونَاإلنسانيةَ)َ،(HCTلتحقيقَهذاَالغرضَمنَخاللَتعديلَتكوينَاألفرقةَ،

هياكلَجديدةَ.ويتعينَعلىَالهياكلَأنَتستوفيَ
وقدَش ّكلتَفيَبعضَالبلدانََ
إذاَاقتضتََ/حسبماَتقتضيَالحاجةَإلىَذلكُ َ.
ّ
الوظائفَالثالثَالتاليةَ:
•

قدمَنحوَالنتائجَالجماعيةَ.ومنَالناحيةَالمثاليةَ،القيادةَالمشتركةَمنَ
الحوكمةَ:تحديدَاالتجاهَ،بمعنىَرصدَالتّ ّ

جانبَالمنسقَالمقيمَلألممَالمتحدةََ/منسقَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانيةَ،أوَ ِ
منَقبلَوكالةَأُخرىََتأخذَبزمامَ
ّ
ّ
القيادة َ،وممثّلَ للحكومة َ،إضافةَ إلىَ ممثّلَ للركائزَ الثالثةَََ،والجهاتَ المانحةَ والمجتمعاتَ المتضررةَ والمجتمعَ

المدني.
•

المستدرجةَ
َ
حددَ هيئةَ الحوكمةَ العضويةَ فيَ هياكلَ التنسيق َ،باالستفادةَ منَ القدراتَ المتطوعةَ و
العملياتََ:تُ ّ

•

ةَ،ممن َ
ةَذاتياًَمنَأصحابَالمصلحةَ،ومنهمَالفئاتَالس
المشاوراتَ:مجموعةَكبير
ةَومتنوعةَومختار ّ
كانيةَالمتضرر ّ
ُ
ُ

(الملتَمسة)َوالمستعانَبهاَمنَالخارجَمنَالركائزَالثالثَ،والتيَتصوغَوتراقبَعمليةَتنفيذَالنتائجَالجماعية.
ُ
تجتمعَبصورةَدوريةَللتّحققَمنَالنتائجَالجماعيةَ،ولنشرَالمعلوماتَاألساسيةَ.

المتضررين في عمليات التخطيط وصناعة القرار .تُ ّبينَالتزاماتَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَبينَ
 )3التأكد من مشاركة األشخاص
ّ
الوكاالتَبشأنَالمساءلةَأمامَاألشخاصَالمتضررينََ،IASC’s Commitments on Accountability to Affected Personsالسبلَ
ارَ.لقدَوثّقت َخبرات عمليةَ
التيَينبغيَلألشخاصَالمتضررينَمنَخاللهاَالمشاركةَفيَعملياتَالتخطيطَوصناعةَالقر
َّ
ُ
فيَضمانَمشاركةَاألشخاصَالمتضررينَرغمَ
يَ
َpractical experienceلمساعدةَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسان َ
ّ

وجدتَأنَمشاركتهم َ
النشطَألغراضَالمساءلةَواألداءَفيَميدانَالعملَاإلنسانيَ”َ“ALNAPلعامََ2014
أنَدراسةَشبكةَالتعلمَ ّ
ّ
فيَالتصميمَكانتَنادرةَ.ويتعيَّنَالتّصديَللتحدياتَالعمليةَوالهيكليةَوالمهاراتيةَوالمواقفيةَومعالجتهاَبهدفَوضعَاألشخاصَ

صلبََعمليةَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ.ولربماَتكونَأداةٌَمنَقبيلَإطارَالمفوضيةَالساميةَلألممَ
َّ
المتضررينَفيَ ُ

المتحدةَلشؤونَالالجئينَللعمرَوالنوعَاالجتماعيَوالتّ ّنوعََUNHCR's Age, Gender and Diversity Frameworkمفيدةًَلضمانَ

َ،يتعينَعلىَماَيتبّقىَمنَمجتمعَالسالمَوالتنميةَ
اإلدماجَالفعالَلمختلفَاحتياجاتَالرجالَوالنساءَوالفتيانَوالفتياتَ.وختاماً
ّ
ّ
َبشأنَمشاركةَاألشخاصَالمتضررينَفيَالظروفَالتيَتأخذَفيهاَالحكوماتَزمامَقيادةَالنتائجَ
َّ
و
العملَاإلنسانيَأنَيظلَيقظاً
ّ

الجماعيةَ،وأنَيَجَهَدَفيَالدعوةَإلىَشمولهمَفيَالعملياتَكافةَ.

حددة لكل مشارك في عملية رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني بطريقة ت ّتسم
 )4تحديد الميزة ال ّتنافسية لألدوار الم ّ

إنَالمسؤوليةَعنَتحديدَالميزةَالتّنافسيةَليسَ واضحةَ.وتعرض َالتوجيهاتَالخاصةَبالتحليلَالُقطريَالمشتركَ
بالشفافيةّ َ .
ولكنهاَ ربماَ الَ تكونَ مالئمةًَ برمتّهاَ للنتائجَ
ََGuidance on Common Country Analysisبعضَ المعاييرَ فيَ هذاَ الشأنّ َ،

الجماعيةَ.ومنَالمهمَالتأكدَمنَوجودَعملية تحديد للميزات التنافسية ت ّتسم بالشفافية لتجنب نشوء المواقف السلبية التيَ
ّ
تستطيعَتقويضَتطبيقَنهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيََ.ورغمَوجودَأسبابَعمليةَتجعلَالقادةَيستقطبونَ"المشتبهَ

هجَ،إالَأنَالضرورةَتقتضي َجعلَعملية َتحديدَ
طالعَبأدو
بهمَعادةً"َمنَأصحابَالمصلحةَلالض ّ
ارَمحددةَفيَتطبيقَالنّ
ّ
ّ

الشفافيةَ،وذلكَعنَطريقَ:
أصحابَالمصلحةَوتكليفهمَبالمهماتَمحكومةَبالهيكليةَو ّ
•
•
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تسليط األضواء بطريقة موضوعية وقابلة للتحّقق منها على الواليات والخبرات والقدرات التي يتعين على المنظمة

حددةَ.
ارَالم ّ
(صاحبة المصلحة) إظهارها عملياً ألداءَاألدو ُ

تختص بتقييم الميزة ال ّتنافسية.
وضعَعملية
ّ

المسودة الثالثة – توجيهات خفيفة بشأن النتائج الجماعية
ّ

•

تطبيقَهذاَالنّهجَعلىَاختيارَأي المنظّمات التي ينبغي أن تم ّثل أقرانها منَكلَركيزةَمنَالركائزَالثالثَ،أوَمن َ

•

اتَكمساهمةَمهمةَفيَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.
التّرويجَألهمية المشاركة فيَالمشاور
ّ

المجتمعاتَالمتضررةَ،وغيرَذلكَ.
ّ

المهمَ ،قبلَ الشروعَفيَعملية َتوضيح َكيفية َتحقيق َالنتائجَ
 )5التأكد من وجود فهم مشترك لمفهوم النتائج الجماعية .من َ َّ
الجماعيةَ،أنَيكونَلدىَأصحابَالمصلحةَالتّعريفَنفسهَوالرؤيةَنفسهاَللتّعاونَبشأنَالنتائجَالجماعيةَوعمليتهاَ.فانتقاءَ
الحساسياتَعلىَالمستوىَالمحليَ.
دَالسياقَيستندَإلىَمعرفةَوفهمَالتفضيالتَو
المصطلحاتَالصحيحةَهوَاختيارَم ّ
ّ
حد ّ
ُ

 )6تعظيم مشاركة مؤسسات التمويل الدولية ،مثل البنك الدولي ،في عملية رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني من البداية.
فقدَالتزمَالبنكَالدوليَ،والجهاتَالمانحةَومؤسساتَالتمويلَالدوليةَبزيادةَتمويلهمَللبلدانَالتيَتواجهَالهشاشةَوالنزاعَوالعنفَ.
حدياتَ ،
غيرَأنَالخبر
َيمكنَأنَتنطويَعلىَالتّ ّ
ّ
ّ
ةَأظهرتَبأنَجعلَالمؤسساتَالماليةَتُشاركَفيَعمليةَالنتائجَالجماعيةَمسألةٌ ُ

َّفةَصراح ًةَ،مثلَأداةَصندوقَالدولةَوبناءَالسالم َ State
إذاَماَكانتَهذهَالعمليةَتندرجَخارجَمعاييرَأدواتَالتّعاونَالمعر

ُ
َ.and Peacebuilding Fundأماَالمبادراتَ،مثلَ مبادرة َمشروع دعم الالجئين والمجتمعات المضيفة في

تشاد َ PARCA in

َ،فهيَتُظهرَأهميةَمشاركةَالبنكَالدوليَفيَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَََ.
َ
Chad

الخطوة  :3القيام بإجراء تحليل مشترك
المحركاتََواألسباب الجذرية للنزاعاتَ التيَ يطولَ أمدهاََ،وللمخاطر ومواطن الضعفَ
الغرض :إجراء تحليل مشتركََلتحديدَ وفهمَ ّ

استعمالَماَيجمعَمن َاألدلة لتحديد الفئات
حركات النزاع ،وال ّتصدُّعات وأصحاب المصلحةَ .و
وعواقبها على الصعيد اإلنساني ،وم ّ
ُ

األشد في أن "ت ْترك خلف الركب" ،واإلجراءات ذات األولوية في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة المدىَ ،وذلك َ
عرضة للخطر
ّ
الم ّ
الحدَمنَمواطنَالضعفَالمستقبليةَفيَالركائزَالثالثَكافةَ َ.
لوضعَحدَلالحتياجاتَاإلنسانيةَو ّ
ّ

HOW

اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
حددَبعض َ
حدد َ
 )1االتفاق على إطار مفاهيمي للتحليل المشتركُ َ .ي َّ
اإلطارَالمفاهيميَالموضوعاتَالمطلوبَتحليلهاَ،كماَي ّ
ُ
تفاعالتهاَاألساسيةُ َ ،
المؤشراتَالبحثيةَ.
ويمكن َعمليةَتوزينَاألهميةَالنسبيةَلمختلفَالمو
يسرَصياغةَاألسئلةَ و ّ
ُ
اضيعَ،وي ّ

ىَ
وتستعملَكلَركيزةَمنَركائزَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَنطاقَاًَمنَاألُطرَالمفاهيميةَالرَّاسخةَ.ويحتويَالملحقَجَعل َ

التّركيزَعلىَأولئكَاألقلَانتفاعاًَ،أوَالذينَفاتتهمَتماماًَ
عدمَتركَأحدَخلفَالركب"َ َ
حركَسياسةَ"
ّ
بَم ّ
مثالينَعلىَذلكَ.ويتطلّ ُ
لَالمشتركَأنَيرّكزَ
ُفرصَتقديمَالخدماتَالروتينيةَمنَالحكومةَ،ومنَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ.وينبغيَللتحلي
ُ

علىَماَيليَ:
•

الركبََ–ََبيانََالنوعَ االجتماعي َ،والعمرََ،واإلعاقةََ،والوضعَ االجتماعي َ،والجنسيةَ
منَ ُهمَ الذينَ تُركواَ خلفَ ّ
ِ
اإلثنيةَ(العرقية)َ ،وأيَخاصيةَ أُخرىَمالئمةَللسياق؟َمنَهمَأولئكَالذين َيستطيعونَتقديمَأفضلَ
(القومية)َ ،و

•

الءَالناسَخلفَالركب؟
أينَتُرِكَهؤ
ّ

•

خلفَالركبَ(المخاطرَ،مواطنَالضعفَوالقدراتَغيرَالكافية)؟َ
الناسَيتركواَ
َُ
ماَهيَاألسبابَالتيَتجعلَهؤالءَ
ّ

•

اَخلفَالركبَ.
ضينَللمخاطرَمنَأنَيتركو
عر
ماَهيَالطر
ّ
ُ
يقةَالتيَتمنعَالناسَالم ّ
ُ

•
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المساهماتَلتحسينَالوضعَالذيَيطالَالناسَالمتضررينَمنَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَ؟
َّ

الركب؟َ
متىَيحتملَأنَ ُيتركَهؤالءَالناسَخلفَ ّ
ُ

اقبَتركَالناسَخلفَالركبَمختلفةَ،وتعتمدَعلىَالجنسَالبيولوجيَ،والعمرَوالقدرةَ،وماَإلىَذلكَ؟
هلَأسبابَوعو
ّ

المسودة الثالثة – توجيهات خفيفة بشأن النتائج الجماعية
ّ

حددةَبعينهاَ ،
الخاص
ٍَ
كلَمنَالوثيقةَالمرفقةَبالتحليلَالُقطر
َوَُيوّفرَ ٌّ
يَالمشتركَ،ونطاقَمنَالنّهوجَالتّحليليةَ َّ
ةَبوكاالتَم ّ
ُ

ٍ
َ،توجيهاتَبشأنَكيفيةَتقييمَالمخاطرَ،ومواطنَ
مثلَ نهج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينَUNHCR’s
تضررينَ َ.
َُ
الضعفَوالقدراتَالتيَلدىَ
أولئكَاألشخاصَالم ّ

ولفهمَالسياقاتَالتي َسيتمَفيهاَتحقيقَالنتائجَالجماعيةَعلىَنحوَأفضلَ،ولفهمَالتفاعالتَفيماَبينَمبادراتَتدخل َ
ّ
اعَ،منَالمهمَإجراءَتحليل َ
َّ
األطرافَالفاعلةَفيَ رابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،فيَسياقاتَالنزاعَوماَبعدَالنز
لحساسيةَالنزاعَ،عنَطريقَتطبيقَمبدأَ"الَ
للنزاعَ.ويتساوىَفيَاألهميةَمعَذلكَ،تنفيذَالنتائجَالجماعيةَبطريقةَمراعيةَ
ّ

اءاتَالم َّنفذةَعلىَالفئاتَالسكانيةَ
خفيفَوطأةَاألثرَالسلبيَلإلجر
ضررَوالَضرار"َ،وذلكَلكيَيتسنّىَمنعَحدوثَ،وت
َّ
ُ

المتضررةَ6َ.وسوفَتقريرَالتحليلَالمشتركَ،أوالًَوقبلَكلَشيءَ،منَتبادلَنوعَمنَالفهمَالمشتركَلالحتياجاتَوالمخاطرَ
التيَستُش ّكلَالمنطلقََلعمليةَالتخطيطَوالبرامجَالخاصةَباألطرافَالفاعلةَفيَ رابطةَالسالمَ
َ
ومواطنَالضعفَالكليةَ،و
فإنَ التقريرَ
والتنميةَ والعملَ اإلنساني َ،فيَ أُطرَ التخطيطَ لديهمٌّ ََ،
كلَ فيماَ يخصه َ.وعلىَ وجهَ التّحديد َبدرجةَ أكبرّ َ،

حدد من يحظى وما يحظى باألولوية القصوى من المجموعات المستهدفة ،والمناطق ،واالحتياجات
المذكورَسوف َي ّ

إلى السالم والتنمية والعمل اإلنساني ،وأسبابها الجذرية كلهاََ،والتيَ ُيمكنَ استخالصهاَ وتضمينهاََفيََالمواضيع

الرئيسة للبرامجَ َ.
)2

تم االنتهاء من تحضيره من عمل ،أو االستعراض السنوي للتحليل القطري المشترك ،ووثيقة االستعراض العام
استعمال ما ّ

لالحتياجات اإلنسانية ،وتقييم ال ّتعافي وبناء السالم إلجراء ال ّتحليل المشترك .ومنَالمعقولَالقيامَبإدماجَالتحليلَالمشترك َ
ٍ
َتأسستَأصالًَإلجراءَعملياتَتقييمَلوالياتَأُخرىَ.وتعتبرَالمشاركةََُبنطاقَعريضَمالئمَمنَ
للنتائجَالجماعيةَفيَعمليات َّ
اضَإجراءَالتحليلَالُقطريَالمشتركَ،أوَإلعدادَنبذةَعامةَعنَاالحتياجاتَاإلنسانيةَ،أم اًرَمحتمالًَ.
َ
أصحابَالمصلحةَ،ألغر
فقدَعملَتحديدَأسبابَمواطنَالضعفَواألسبابَالهيكليةَ،التيَجرىَالتشديدَعليهاَ،فيَوثيق َةَاالستعراضَالعامَلالحتياجات َ

اإلنسانيةَالخاصةَبتشادَ،كنقطةَانطالقَلفريقَاألممَالمتحدةَالقطريَالمعنيَبالشؤونَاإلنسانيةَ،نحوَتطويرَإطارَاستراتيجيَ
فإنَخططَاالستجابةَاإلنسانيةَالسنويةَ،وإطارَاألممَالمتحدةَللمساعدات َ
لمدةَثالثَسنواتَ(َ.)2019َ–َ2017وبدورهاَّ َ،

عدهاَالبنكَالدوليَ،والخطةَالتنمويةَالقوميةَ(الوطنية)َلألعوامََ2017
اإلنمائيةَ،والورقةَالبحثيةَاالستراتيجيةَالُقطريةَالتيَي ّ

النتائجَالجماعيةَ.وفيَالصومالَ،فإنََوثيقةَاالستعراضَالعام َلالحتياجاتَاإلنسانيةَلعام َ
–ََ2021تُسهمَحالياًَفيَتحقيقَ
ّ

نتاَالتحليلَالمشتركَالذيَشدد َ
َ،تضم
َ َ،2017وتقييم أثر الجفاف واالحتياجاتَDrought Impact and Needs Assessment
ّ
ّ
علىَصياغةَالنتائجَالجماعيةَالستخدامهاَفيَإطارَالتّعافيَوالصمودََthe Recovery and Resilience Frameworkفيَذلكَ

البلدَ.

 )3تشكيل الفريق المناسب من المحّللين للقيام بالمهمة .منَالمهمَحشدَالقدراتَالمناسبةَإلجراءَالتحليلَالمشتركَ،فهذاَالتحليل َ
المشتركَيتطلّبَمنَالمشاركينَتكريسَوقتَمتواصلَ،بصورةَدوريةَ،ألداءَهذهَالمهمةَ.والَيعتبرَإسنادَوظيفتينَأوَثالثَ
َفعاالًَللمضيَ ُق ُدماًَفيَهذاَالعملَ.ففيَالباكستانَ،استخدمَمكتبَالمنسقَالمقيمَ
وظائف َللموظفين َفيَنفسَالوقت َأسلوباً ّ
قدمَمن َعمليةَتقييمَوتوصيفَاألشخاصَالنازحينَداخليَاً َالتي َتُعدها َاللجنةَالدوليةَلإلنقاذ َ IRC’s
لألممَالمتحدة َا ََّ
لدعم َالم ّ

ُ
َ، IVAPألجلَدعمَعمليةَجمعَالبياناتَ،بمشاركةَفريقَعاملَمنَاالختصاصيينَمنَوكاالتَاألممَالمتحدةَوالمنظماتَغيرَ

الحكوميةَالتيَتُقررَفيَمسألةَتصميمَالدراسةَالمسحيةَوأساليبَإجرائهاَ.وعيّنَالبنكَالدوليَأحدَموظفيهَاألقدَمَرتبةًََلتحليلَ
6

توفّر المبادئ التوجيهية لتحليل النزاع ،مثل تحليل النزاع والتنمية الذي يجريه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،التوجيهات اإلرشادية بشأن بتحديد
ديناميكيات النزاع واألطراف الفاعلة األساسية في النزاعhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP_CDA - :
;Report_v1.3-final-opt-low.pdf؛ وتوفّر المبادئ التّوجيهية لتقييم االحتياجات ما بعد النزاع ،الذي يجريه أيضا ً برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
المزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق منظور يراعي النزاعhttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis - :
.prevention-and-recovery/pdna-guidance--integrating-conflict-sensitivity.html
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ّ

البياناتَوإعدادَتقريرَعنَاالستنتاجاتَ.وقدَاسترشدتَالنتائجَالجماعيةَإلطارَالتحولَاالنتقاليَللمناطقَالقبليةَالمدارةَعلىَ
الكاميرونَ،يجرىَالتحليلَالمذكورَفيَالوقت َ
اليَالممولَبهذهَاالستنتاجاتَ.وفيَجمهوريةَالكونغوَالديمقراطيةَو
المستوىَالفدر
ُ
ّ

HOW

الحاضرَ بدعمَ منََالشبكةَ الدوليةَ للنزاعَ والهشاشةََبمشاركةََمنظمةَ التعاونَ والتنميةَ فيَ الميدانَ االقتصاديَ ََ،وباستخدامَ
المنهجيةَالمتّبعةَلديهمَفيَعمليةَتحليلَسياقَالصمود.

السياق – المحلي ،القومي واإلقليميَ.تتأثّرَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَبالعواملَالتيَتدفعَبهاَمختلفَمستويات َ
 )4تحديد نطاق ّ
املَذاتَالصلةَبالتحليلَعلىَ
حددَالعو
الَب ّد
عي
َللتحليلَالمشتركَمنَأنَي ّ
ّ
المجتمعَفيَبلدَم ّ
ُ
نَ،وماَيتعدىَحدودَذلكَالبلدََ.و ُ
ّ
ُ
جميعَالمستوياتَ،وأنَيشملَجميعَركائزَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ.ويحتويَالملحقَدَعلىَأمثلةَعلىَذلكَ.

 )5تحديد مصادر البيانات التي ينبغي تحليلها واالتفاق عليها .وكممارسةَجيدةَ،العملَعلى َإجراءَاستعراضَمكتبيَلترتيبَ
المستقاةَمنَالحكومةَ،
ومقارنةَالمؤشراتَوالبياناتَاالجتماعيةَاالقتصاديةَ،واإلنسانيةَواإلنمائيةَ–َالقائمةَمنهاَوالتاريخيةَ–َ ُ
ومؤسساتَ التمويلَ الدولية َ،والجهاتَ المانحة َ،واألممَ المتحدةَ والمنظماتَغيرَ الحكوميةَ منَ بينَ جهاتَ أُخرى َ.ويحتويَ

ةَمنَالمصادرَالمشتركةَ.ويتعينَإدماجَموضوعاتَحقوقَاإلنسانَ،والعوائقَالتيَتعترضَ
الملحقَ(ه)َعلىَمجموعةَمختار
ّ

إنَإضافةَ
سبيلَتمكينَالمرأةَ والفتاة َ،واإلقصاءَاالجتماعيَ والنزاعَفيَهذهَالعملية َللتَّأك
َّ
دَمنَتضمينَمنظورَالسالمَفيهاّ َ .
طبقةَالتركيزَالجغرافيَلالستثماراتَالقائمةَفيَالمجاالتَاإلنسانيةَواإلنمائيةَوإجراءاتَالسالمَعلىَالبياناتَالمسحيةَللفقرَ

واإلقصاءَاالجتماعيَوالمساواةَبينَالجنسينَوالكوارثَوعواملَالخطورةَاألُخرىَ،غالباًَماَتكونَتنويريةَالطابعَ.ففيَالكثيرَ

منَالبلدانَ،يترّكزَاالستثمارَاإلنمائيَفيَالمناطقَالتيَيكونَفيهاَتقديمَالخدماتَمتحّققَبأفضلَالصورَالمالئمةَ،بدالَعن َ
لفَالركبَ.
خ
َلخطرَأنَيتركواَ َ
هاَفيَالمناطقَالتيَي
تركيز
وجدَفيهاَالناسَاألشدَتعرَّضاً
ّ
ّ
ُ
ُ

 )6إعداد خطة لجمع وتحليل البيانات .توصيَالمفوضيةَالساميةَلألممَالمتحدةَلشؤونَالالجئينَبإجراءَعمليةَتحليلَتتألَّفَمن َ
َللعمليةَ.ويمكنَاالطالعَعليهاَفيَالملحقَ
ثالثَخطواتَ،هيَ:اإلعدادَ،واإلجراءَ،والنَّشرَوالتَّعلمَ،وهيَتوّفرَإطا اًرَمالئماً
ُ
ويمكنَاالتفاقَعلىَبعضَاألساليبَاإلحصائيةَاألساسيةَالستقصاءَالعالقات َ
(و)َ.ويجبَأنَتُ ِعدََّالخطةََالجه َُةَالتّنفيذيةَ.
ّ
سببة) َفيماَبينها َ َ–َاالتجاهاتَ والسالسل َوتكبيرَ
اتَ،وذلكَبهدفَتحديدَالسببيةَ
تغير
َّ
والتّ
(األعمالَالم ّ
فاعالتَفيَأوساطَالم ّ
ُ
ُ

التأثيراتَ،وذلكَبهدفَتحديدَأهميتهاَ،وتحديدَوشرحَنماذجهاَ.أماَتطبيعَالبياناتَللتّمكينَمنَعقدَالمقارناتَبينَمجموعات َ
عَمنَالتحليلَالكميَ والتّحّققَمنهَباستخدامَالبياناتَالنوعيةَ.أوَ
البياناتَفيكتسيَأهميةًَهوَاآلخرَ.ويجبَتعزيزَهذاَالنو
ّ

طةَلجمعَالعيناتَ،وتحديدَالمنهجيةَ،واستخدامَ
األوليةَ(إذاَاقتضتَالحاجة)َ،ووضعَخ
يتعينَالقيامَبماَيليَ:جمعَالبياناتَ
ُ
ّ
ّ

َ،ووضعَمقاييسَموحدةَلضبطَالجودة َ،واالتفاقَعلىَالعمليةَ
َّ
أداةَلجمعَالبياناتَ،ومراجعةَالبياناتَ،وتنفيذَعمليةَإدخال

التحليليةَللبياناتَََ.

الخطوة  :4صياغة وبرمجة النتائج الجماعية
المدة
حددة ،قابلة للقياس ،قابلة لل ّتحقيق ،ذات صلة ،ومحددة ّ
الغرضَ:الموافقةَعلىَالعديدَمنَالنتائجَالجماعيةَالتيَتتّصفَبأنهاَ:م ّ

التيَيمكنَتنفيذهاَعلىَمدى إطار زمني يتراوح بينَ 3و  5سنواتََ،والتيَتضعهاَأطرافَفاعلةَتُظهرَعملياًَميزتها
(سمارت َ)SMART
ُ
ال ّتنافسية المالئمةَبالعملَفيَمجالَكلَركيزةَمنَالركائزَالثالثَ َ.
اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
 )1تشكيل أفرقة نتائج مواضيعية في كل مجال من المجاالت ،تضم في عضويتها مم ّثلين من كل ركيزةَ.وتُسنَُدَالمسؤوليةَإلىَ
دهَتحليلَمشتركَلالتّفاقَعلىَالنتائجَالجماعيةَ.
حد
كل َوكالةَلديهاَميزةَتنافسي َة َواضحة َفيَكلَمجالَمو
َّ
اضيعيَمنهاَ،ي ّ
ٌ
ُ
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ّ

تضم أفرقة النتائج ممثلين من كل ركيزة من ركائز السالم والتنمية والعمل اإلنسانيَ .كذلكَيتعيَّنَأخذَموافقةَ
ّ
ويتعينَأن َ ّ
أعضاءَالعملياتَعلىَجدولَزمنيَواضحَلتحديدَالنتائجَالجماعيةَ.
)2

منافع النتائج الجماعية المعدة وفق صفات (سمارت )SMART
منَحيثَالموافقةَعليهاَ،ولكنهاَ
رَالنتائج َالجماعيةَالعريضةَالنطاق َمستوى َالمشاركةَ،وهي َ َ– َبصفةَعامة َ– َأسهل َ
َُ
يس
ُ
تُ ّ

أصعبَفيَالقياسَ.علىَسبيلَالمثالَ،صاغَالعديدَمنَأفرقةَالبلدانَنتائجَجماعيةَمنَحيثَ"الوصولَإلىََ/الحصولَعلى َ

كلَمنَسلَّةَالخدماتَالفعليةَ َ،ومنهجيةَالقياسَ.وفيَشمالَشرقَ
(وجودة)َالخدماتَاالجتماعيةَاألساسية"َمنَدونَتعريفَ ّ
يضةَالنطاقَتنصَعلىَماَيلي"َ:بحلولَعام ََ،2021سوفَتتوافرَللعددَالمتزايدَمنَ
نيجرياَ،كانت َالنتيجةَالجماعيةَالعر
ّ

الناسَالمتضررينَفيَشمالَشرقي َنيجيريا َإمكانية َالوصولَإلىََ /الحصولَعلى َالخدماتَ االجتماعيةَاألساسيةَالجيدة َ
َّ
والمتكاملة"َ َ.

وستكونَالنتيجة َالجماعية َ َّ
يرَأنَهذهَ
َُ
حد
يقةَم ّ
دةَأكثرَمتّسم ًَة َبصفاتَأكثرَمنَصفات َ"سمارت َ"SMART؛َغ ّ
المركزةَبطر ُ
ُ

دةًَ(إلىَاآلخرين) َ
هاَعلىَالنتائجَ،ومسَن َ
َُ
َعلىَالمخرجاتَمقارن ًةَبتركيز
جازفَفيَكونهاَأقلَجماعي ًَةَ،وأكثرََتركي اًز
ََّ
النتيجةَربماَتُ
ُ
حددةَفيَبدايةَصياغةَالعمليةَ،ثمَ
طوُرَ
بشكلَأكبرَ.وفيَكثيرَمنَاألحيانَ،كماَهوَالحالَفيَالصومالَ،تُ َّ
نتائجَجماعيةَم ّ
ُ

َ.ويوصىَباالستمرارَفيَالتركيز َعلى َنتائجَجماعيةَ
َتُ َّبوبَفيَفئاتَوتُصق
لَعلىَهيئةَنتائجَفيَجملَخبريةَأوسعَنطاقاً ُ
ُ

افَفاعلةٌَعديدةَ(علىَسبيلَالمثالَ،خفض َ
وفقَصفاتَ"سمارتََ،"SMARTتُ
ضبطَعلىَالمستوىَالصحيحَ،ويشاركَفيهاَأطر ٌ
ُ
معدلَوفياتَاألمهاتَبنسبة ََ%10بحلول َعام ََ،2022ورفعَمستوىَالتّماسكَاالجتماعيَبنسبة ََ%10عنَمستوىَخطَ

المرّكبَلتسجيلَالدرجاتَ”َ“UN-SCORE indexبحلولَعامََ،2022وغيرَذلك)َ َ.
األساسَ،حسبماَيقيسهَمؤشرَاألممَالمتحدةَ ُ

أن إطار الخطط أو النتائج القائمة ي هدف إلى تبيان مساهمات الدعم الدولي للنتائج الجماعيةُ .يحددَإطارَ
 )3التأكد من ّ
كائزَلتحقيقَنتيجةَمحددةَ
ةَمنَالر
حددةَالتيَستُساهمَفيَإنجازها َالوكاالتَفيَكلَ ركيز
طةَأوَالنتائجَالمخر
الخ
ّ
جاتَالم ّ
ُ
ّ
ُ
ُ
امجَالقائمةَالممولةَ،أوَتلكَالتيَتكونَقيدَاإلعدادَوالتّنفيذَ،
َُ
المحددةَتلكَالتيَ ُق ّدمتَفيَالبر
َُ
بعينهاَ.وقدَتتضم
ّ
نَالمساهماتَ ُ

الممولةَ التيَ تستهدفَ الفجواتَ التيَ ُح ّددتَ فيَ التحليلَ المشتركََ.ويجبَ تحديدَ مجموعةَ األهدافَ
أوََفيََالبرامجََغيرَ ّ

َعلىَمساهمةَالوكالةَالمحددةَبعينهاَفيَتلكَالمجموعةَ،وذلكَبهدفَ
والمؤشراتَبشكلَصريحَواضحَبماَيتماشىَمعَماَيدل
ّ

إنشاءَ آليةَ المساءلةَ عنَ إنجازهاَ وتحقيقها َ.ومنَ الضروريَ وضعَ إطارَ زمنيَ للتنفيذَ منََأجلََترتيبَ التسلسلَ التّتابعيَ

لتقييمَإجماليَكلفةَالمخرجاتَ،ومدىَتغطيةَتلكَ
فيَكلَالركائزَ.وختاماًَ،تقتضيَالحاجةَوجودَإطارَتمويلي َ
لإلجراءاتَ َ
ّ
ُ

التكاليفَ ضمنَ نطاقَ منَ المشاريعَ والبرامجَ القائمة َوالعائدةَ لمختلفَ أصحابَ المصلحة َ،وتحديدَ الفجوةَ أوَ الفائضَ فيَ

التمويلَبوضوحَ.ويتعينَإدماجَإطارَالنتائجَفيَإطارَالتعاونَوََ/أوَفيَأدواتَالتخطيطَلجعلَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَ
ّ
اإلنسانيَملموسةَالطابعَ.أماَخارطةَالطريقَالخاصةَبتنفيذَإطارَالتخطيطَالمشتركَللمساعداتَفيَتشادَ Joint Planning

األعمالَالتيَتخصَإطارَالتنفيذَكجزٍءَمنَعمليةَ
حددَ–َفيَالهدفََ8منهَ–َ
َ،Framework of Assistance in Chadفهيََتُ ّ
ّ

النتائجَالجماعيةَ.ويحتويَالملحقَ(ز)َشكالًَنسقيَّاًَإلطارَنتائجَالرابطةَ،ولتحليلَالفجوةَالمالية.

 )4التأكد من بناء السالم والوقاية في متن النتائج الجماعية .فالنزاعَوالعنفَهماَسبباَحدوثَالكثيرَمنَاألزماتَالتيَيطولَ
يتهاَ.وتتضمنَبارقةَالسالمَ"نتيجةَجماعيةَقصوى"َتتمثّلَفيَوضعَحدَللمعاناةَاإلنسانيةَ.فمنَالممكنَ
أمدهاَ،وفيَاستم ارر
َّ

إدماجَنهوجَبناءَالسالمَفيَاألنشطةَاإلنسانيةَواإلنمائية َ،علىَسبيلَالمثالَ،عنَطريقَضمَمختلفَالمجموعاتََ/الفئات َ

(التيَمنَالمحتملَأنَتكونَعلىَخالفَمعَبعضهاَبعضاً)َفيَالتحليلَوالتصميمَوالتنفيذَوالرصدَوالتقييمَ،وفيَوضعَآلياتَ
ٍَ

الحوارَوََ/أوَالتَّظلمَ،التيَمنَشأنهاَأنَتسهمَفيَ زيادةَالثّقةَفيماَبينَالسلطاتَ والسكانَ،وفيَأوساطَمختلفَالفئاتََ /

فيماَبينَالمجتمعاتَالمضيفةَواألشخاصَالالجئينَوالنازحينَ.
الجماعاتَ،وعلىَسبيلَالمثالَ
ُ
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ّ

حركاتَالنزاعَ،والوقايةَمنَالنزاعاتَ
ويمكنَللمساهماتَاإليجابيةَالمتأتيةَمنَركيز
رَم ّ
ُ
ّ
ةَالسالمَأنَتتضمنَالمشورةَبشأنَتطو ُ
الجديدة َ،والمساهماتَعلىَالمستوىَالمحليَبغيةَاستدامةَالسالمَ،مثلَالعملَمعَالمجتمعاتَعلىَتدبرَشؤونَالمصادرَ

الطبيعيةَ.وبوسعَاألطرافَالفاعلةَفيَركيزةَالسالمَتحسينَمستوىَفهمَالكيفيةَالتيَتستطيعَبوساطتهاَالمساعداتَاإلنسانيةَ
واإلنمائيةَأنَتُسهمَ(وأنَتُكيَّف)َبهدفَتحسينَآفاقَتحقيقَالسالمَواالستقرارَالمحلّ ّيينَ.ففيَالصومالَ،وّفرتَركيزةَالسالم َ

نَالمواردَالمقدَّمةَمنَالمنظماتَالمعنيةَ
حددةَبشأنَإدراجَمنظورَللحمايةَوحقوقَاإلنسانَفيَأُطرَالتخطيطَ.كماَأ َّ
توجيهاتَم ّ
ُ
طردةَ،داخلَالبلدَأوَعلىَالمستوىَاإلقليميَ،ألجلَالمساعدةَفيَإدماجَإجراءاتَومنظوراتَالسالمَ
بالسالمَمتوافرةَبصورةَم ّ

كمَالقانونَ.كذلكَيمكنَالعثورَأيضاًَعلىَ
المساءلةَوح
فيَمجاالتَمنَقبيلَالمساواةَ،وعدمَالتمييز َ،والمشاركةَ والشمولَ و
ُ
ُ

الممارساتَالجيدةَفيَتقريرَعنَمساهمةَبرنامجَاألغذيةَالعالمي َفيَتحسينَآفاقَالسالمَ report on WFP’s Contribution

.َto improving the Prospects for Peace
َالجماعيةَالتيَتمَتصميمهاَوأخذَ
ََّ
َالنتائج
عتبر
ُ
 )5تقرير عدد القطاعات التي ينبغي إدراجها ضمن مجاالت النتائج المواضيعية .تُ ُ

فإنََ
الموافقةَعليهاَحتىَتاريخَإعدادَهذهَالوثيقةَ ،فيَمعظمها ََ -إنَلمَيكنَفيهاَجميعهاّ َ ،
متعددةَالقطاعاتَ.ومعَذلكّ َ ،

ي؛َفالنتائجَالجماعيةَالمعرَّفةَ،والتّحليلَالمشتركَسوفَ
َقطاعَمنَالقطاعاتَفيَالنتائجَالجماعيةَأمرَغيرَضرور
تضمينَكل
ٌ
ّ
ُ

َعبرَالركائزَالتيَسبقَذكرهاَ،لضمانَعدمَ
ُيم ّكنانَمنَتعَر
َجماعياً
فَإشكالياتَتلكَالقطاعاتَاألساسيةَالتيَتتطلَّبَنهجاً
ّ
ّ
ّ
تركَأحدَخلفَالركبَ.
ّ

الخطوة  :5تمويل البرامج التي ت ُسهم في تحقيق النتائج الجماعية
الغرض :تحديدَالمواردَالماليةَالالزمة َلتحقيق َالنتائجَالجماعيةَالتيَتفيَبالغرضَمنَحيث َالكمية ،والمدة والمرونة .وستكونَهذه َ
المواردَ،بصفةَسائدةَ،األموالَالمتوافرةَمنَالموازنات البرامجية الحالية ،مع إمكانية التمويل اإلضافي المحتملَمنَالوكاالتَوالجهاتَ
HOW

المانحةَوالحكوماتَالقوميةَ َ.
اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:

 -1إقرار نهج رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني بما يتوافر من التمويلَ.يتمثَّلَاألساسَالمنطقيَللنتائجَالجماعيةَ
اطنَالضعفَ،وبالتاليَتحقيقَنتائجَأفضلَللناسَالمتضررينَ
فيَخفضَالمستوىَالكليَلالحتياجاتَوالمخاطرَومو
ّ

النهج َليسَأداةًَلحشدَاألموالَاإلضافية؛َفالكثيرَمنَالبرامجَالتيَتُسهمَفيَتحقيقَأو َتنفيذَ
إنَهذا َ ّ
منَاألزمةّ َ .

بماَتكونَممول ًةَأصالًَ.ومعَذلكَ،فمنَالمحتملَأنَتوجدَأيضاًَفجواتَفيَتمويلَالبرامجَوجمعَ
النتائجَالجماعيةَر
َّ

الَب َّدَ َمن َحشدَاألموالَاإلضافيةَلتلكَالبرامجَ.ومن َ
األموالَلهاَضمنَإطارَالنتائجَالمعنيَبالنتائجَالجماعية؛َ و ُ

حسنةَلصالحَ
شاهدَ َعلىَأرضَالو
َ
الممكنَأنَتزدادَفرصَجمعَاألموالَالخاصةَبالجودة َ
َالم َّ
عندماَتُ ُ
ُ
اقعَالنتائج ُ

الناسَالمتضررينَ.ف قدَساعدتَخطةَاإلطارَالشاملَلالستجابةَلالجئينَفيَأوغنداَبعضَالجهاتَالمانحةَالثنائيةَ
ّ

األطرافَفيَ تحويلَتمويلهاَإلىَالمناطقَالتيَتستضيفَالالجئينَ،بهدفَدعمَالنتائجَاإليجابيةَالمتفقَعليهاَمعَ
الحكومةَالمستضيفةَ،واألطرافَالفاعلةَاإلنسانيةَوالبنكَالدوليَ.

 -2إشراك الجهات المانحة بصفتها من فئة الشركاء الثنائية األطراف في عملية النتائج الجماعية من البداية .ينبغيَ
لقادةَ مجتمعَ السالمَ والتنميةََوالعملَ اإلنسانيَ أنَ ُيلقواَ نظرةَعريضةَعلىَ مجتمعَ المانحينََ،عنَ طريقَ إشراكَ

الشركاءَغيرَالتّقليديينَفيَالتنميةَ،إضافةًَإلىَإشراكَالمنظماتَغيرَالحكوميةَ،وآلياتَتمويلَالمناخَ،وكيانات َ
العملَاإلنسانيَ،وذلكَمنَخاللَالمشاركةَابتداءَمنَمرحلة َ
القطاعَالخاصَ،بشأنَدعمَنهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَو
ً
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ماتَالمنّفذةَتستطيعَاستخدامَالمواردَالقائمةَللشروعَفيَتنفيذَ
ظ
تحليلَالبرامجَ،وحتىَمرحلةَتمويلها
َ.ومعَأنَالمن ّ
ّ
ُ
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ّ

أنَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَ
إالَأنَالجهاتَالمانحةَيجبَأنَتفهمَ ّ
نهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيّ َ،

القصيرَاألجلَأوَالمقيَّدَبدرجةَشديدة؛َفالتزامَ
مويل َ
مكنَأنَيعيقَاستم ارريتهاَالت َُ
اإلنسانيَعمليةٌَطويلةَاألجل َ ُي
ُ
ُ

HOW

الجهاتَالمانحةَبزيادةَتمويلَنهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَجزٌءَمنَتوصيةَلجنةَالمساعداتَاإلنمائيةَ

التابعةَلمنظمةَالتعاونَوالتنميةَفيَالميدانَاالقتصاديَ.وينبغيَاستعمالَعمليةَتحديدَالفجواتَالماليةَفيَالدعوةَ
إلىَالحصولَعلىَأموالَإضافيةَ.

ولربماَترغبَالجهاتَالمانحةَفيَالمشاركةَفيَحوكمةَالعمليةََ/حوكمةَالمستوىَاالستراتيجيَمنَالعمليةَ،بهدفَ

تبادلَالمعلوماتَوالتّحليلَ،أوَالمساهمةَبطرقَأُخرىََ.ففيَجمهوريةَالكونغوَالديمقراطيةَ،تدعمَالسويدَنهجَرابطةَ
السالمَ والتنميةَ والعملَاإلنسانيَعنَطريق َرئاسةَمجموعةَإشراكَالجهاتَالمانحةَ ،ألجلَ رفعَمستوىَالتوعيةَ

وبناءَالدعمَبغيةَتنفيذَنهجَجماعيَومتماسكَبدرجةَأكبرَ.وينبغيَالتّشجيعَعلىَذلكَبافتراضَأنَمشاركةَالجهات َ

عالقةَبالرابطةَ،بعضهاََأُشيرَإليهَ
َتحدياتَداخليةَلهاَ
وتُوا ِجهَالمنظماتَأيضاً َّ
المانحةَالَتخلََبالمبادئَاإلنسانيةَ َ.
ّ
حدياتَالتيَتُصاحبَ
فيَتقريرَتوليفَالمبادراتَالتنموي َةَ.7ولربماَأيضاً
َيكونَتوضيحَالطموحَ،بغيةَالتَّغلبَعلىَالتّ ّ
ُ
الحلولَالجديدةَللمشكالتَالعامةَالمشتركةَ،فرصةًَتعلميةًَوحاف اًزَللتغييرَمنَجانبَالجهاتَالمانحةَأيضاًََ.

َ -3استخدام الصوت الجماعي والخبرة الجماعية للشركاء في رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني لل ّتأثير في

تمويل األزمات الطويلة األمد .فأعمالَالتنفيذَالتيَتقومَبهاَالوكاالتَاألعضاءَفيَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَبين َ
ٍ
ماَيستفادَ
َُ
اإلنمائيةَالكليةَفيَأيَبلدَبعينهَ.وينبغيَتطبيقَ
الوكاالتَتش ّكلَفيَالعادةَجزءاًَصغي اًرَمنَالمساعداتَ
منَاألدلةَالمكتسبةَمنَالتحليلَوالتنفيذَالمشتركينَللنتيجةَالجماعيةَفيَالدعوةَإلىَالتأثيرَفيَالخياراتَاالستثماريةَ
للحكوماتَوالجهاتَالمانحةَالثنائيةَاألطرافَ.

ويمكنَللتحليلَالمشتركَ والنتائجَالجماعية َأنَيكوناَأداةًَقويةَللتأثي َرَ فيَسلوكَالتدفقَالتمويليَالثنائيَاألطراف َ
ُ
هَللناسَالمتضررينَمنَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاََ.
افَ،الموج
المتعددَاألطر
و ّ
ّ
ّ

 -4دور المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل اإلنمائي .يجبَتحفيزَالشراكاتَمعَالبنوكَاإلنمائيةَالمتعددةَ
َ،والمؤسساتَالماليةَالدوليةَومؤسساتَالتمويلَاإلنمائيَ،القوميةَمنهاَوالدوليةَ،علىَقدمَالمساواةَ،حسبماَ
األطراف َ

اقتُرحَفيَلجنةَالمساعداتَاإلنمائيةَالتابعةَلمنظمةَالتعاونَوالتنميةَفيَالميدانَاالقتصاديَ.ويجبَعلىَمجتمعَ
تقدمهاَالمؤسساتَالماليةَالدوليةَومؤسساتَالتمويل َ
السالمَ والتنميةَ والعملَاإلنسانيَتحديدَفرصَالتمويلَالتي َ ّ

اإلنمائيَ،كماَيجبَعليهَإشراكهاَمنذَالبدايةَاألولىَلمرحلةَالتخطيطَ 8َ.

الخطوة  :6تنفيذ النتائج الجماعية
الغرض :دعمَتنفيذَالنتائجَالجماعيةَمنَخاللَتقويةَعرى ال ّتنسيق وإدارة المعلومات علىَالمستويينَالوطنيَودونَالوطنيََ .
اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
هيَُئهمَ
َّفَالناسَبطرقَتُ َّ
 -1تعزيز الحوافز وتغيير الثقافة التنظيمية بغية توثيق التنمية اإلنسانية والتعاون ألجل السالمَ.يتصر ُ

منظماتهمَلهاَ.وهذاَيساعدَالمنظماتَ،فيَكثيرَمنَاألحيانَ،علىَتحقيقَأهدافهاَ.فوضعَالنتائجَالجماعيةَ والعملَنحوَ
ُ

7
8

HOW

الجهات المانحة المشاركة في الرابطة ،المبادرات اإلنمائية ،العام .2019
توفر الدراسةُ "تمويل الرابطة :الفجوات والفرص من منظور ميداني" ،التي كلَّ ف ك ٌّل من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،والمجلس
جهةً
إضافية:
ت
معلوما ٍ
بإجرائها،
ما
اإلنمائي
المتحدة
األمم
وبرنامج
لالجئين
النرويجي
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/financing -the-nexus-report/financing-the-nexus-report.pdf
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ّ

ُ

التعاونََوالتكامليةَ والتّماسكَ عبرَ المنظمات َ
َ
افزََالموظفينَ وثقافاتَ المنظماتَ
جََتشجعََفيهَ حو َُ
تحقيقهاَ يتطلبَ تطبيقَنه ٍَ

المشاركةَ .ويتعيَّنَعلىَالقادةَفي َ مجتمعَالسالمَ والتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،علىَالمستوياتَكافةَ،تنفيذَالحوافزَنحوَتغييرَ
ماتهمَ.ويمكنَلالعترافَبتحقيقَاألداءَالمرغوبَفيهَعلىَمستوىَاألفرادَأوَاألفرقةَ،وتوفيرَالتدريبَلهمَ،
ظ
السلوكَداخلَمن ّ
ُ

اَبأنَسلوكهمَالشخصيَولغتهمَتدعمَ
واالنتدابَ،وفرصَاالرتقاءَأنَتكونَفعَّالةَجدَاًَفيَتحقيقَذلكَ.وينبغيَللقادةَأنَيتأكدو ّ
التعاونَفيَمجالَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَفيَجميعَاألوقاتَ.

 -2تعزيز القدرات على التخطيط والتطبيق على المستوى الوطني والمستوى دون الوطني .تُصاغَالنتائجَالجماعيةَوي َّ
خططَلها،
ُ

اتيجيَ،وتوليدَالزخمَ
سهلَمشاركةَكبارَالموظفينَفيَتحديدَاالتجاهَاالستر
فيَاألحوالَاالعتياديةَ،علىَالمستوىَ
ّ
الوطنيَ،ماَي ّ
ُ

ويوصىَبإشراكَالمؤسساتَعلىَالمستوىَدونَالوطنيَ ،وموظفيَ
والقبولَلدىَمجتمعَالسالمَ والتنميةَ والعملَ اإلنسانيُ َ .
َّنَوضعَ
ويمسكَالمستوىَدونَالوطنيَبزمامَالقيادةَأثناءَمرحلةَالتطبيقَ(التنفيذ)َ.ويتعي ُ
الوكاالتَفيَعمليةَالتخطيطَاألوليُ َ.

9
مسكَالسلطات َ
آليةَإلدارةَعمليةَالتطبيقَبمشاركةَوََ/أوَبقيادةَالسلطاتَالمحلي َة  َ،والمنظماتَالمنّفذةَ .ففيَالكاميرونَ،تُ
ّ

المجتمعيةَحاليَاًَبزمامَالقيادةَمنَخاللَآلياتَخطةَالتنميةَالمجتمعية.

آليات جديدة إذا دعت الحاجة
ٍ
 -3تقييم مدى مالءمة آليات ال ّتنسيق القائمة لتحقيق النتائج الجماعية ،بتعديلها أو بإنشاء

إلى ذلكَ.فقدَتكونَبعضَالهياكلَالقائمةَمفيدةَلبعضَمهماتَالتنسيقَالمحددةَبعينهاَبشأنَ رابطةَالسالمَوالتنميةَوالعمل َ
الركائزَ الثالثَ ألغراضَ الحوكمةَ
اإلنساني َ.ومعَ ذلك َ،فالَ يوجدَ منتدىَ قائمََ ُيشاركَ فيهَ أصحابَ المصلحةَ منَ جميعَ ّ
االستراتيجيةَأوَعملياتَتطبيقََ/تنفيذَالنتائجَالجماعيةَ.وفيَالكثيرَمنَالبلدان َالتيَتنّفَذَفيها َاللجنةُ التوجيهية المشتركة

أسهمَهيكلَالعملَاإلنسانيَ،بصورةَكبيرةَ،فيَ
َُ
لألمم المتحدة للنهوض بالتعاون اإلنساني واإلنمائي ) ،(JSCمشاريعَرياديةَ،

تحقيقَالنتائجَالجماعيةَعنَطريقَاستخدامَهياكلَالتّنسيقَاإلنسانيةَلعقدَاجتماعاتَفيماَبينَأصحابَالمصلحةَ،فيَأغلب َ

األحيانَ ،على َ مستوىَالتنسيقَالمشتركَبينَالمجموعاتَالعنقوديةَ،وعلىَالمستوىَالمحليَ.وينبغيَألصحابَالمصلحة َ
استعراضَشروطَالمرجعيةَ،واألدواتَالمعمولَبهاَ،والعضويةَ،والنطاقَالبرمجيَ،والقدرةَعلىَالتنسيقَعبرَالحدودَالقطاعيةَ،
التّخاذَالقرارَبشأنَماَإذاَكانتَالحاجةَتستدعيَاستخدامَأوَمواءمةَأوَاستبدالَالهياكلَاإلنسانيةَأوَهياكلَالتنسيقَالقائمةَ

األُخرىَ.

وقدَثبتت َفيَبعضَالبلدانَإمكانيةَُ َ إدماجَآليةَتنسيقَالنتائجَالجماعيةَفيَالمستوىَالمحليَ،وعملياتَالتخطيطَ والتنسيقَ

التيَتقودهاَالحكومةَ،كماَهوَ واقعَالحالَفيَالكاميرون َولبنان ََ.Lebanonوفيَبيئاتَ أُخرىَ،ومنهاَعلىَ سبيلَالمثالَ
المناطقَالقبليةَفيَباكستانَ،جرىَتعطيلَعملَالمجموعاتَالعنقوديةَاإلنسانيةَ،وإحاللَمجموعاتَالتنسيقَالمرَّكزةَوالمعني َةَ

بالنتائجَالجماعيةَمحّلهاَ،فقامتَمجموعاتَالتنسيقَبإشراكَالقياداتَالحكوميةَ َوتفعيلَمشاركة َاألطرافَالفاعلةَاإلنسانيةَ

واإلنمائيةَفيَالعملية.
 -4وضع قدرات ونظم إدارة المعلومات المشتركة والمالئمة موضع التنفيذ .تُعتبرَالكفاءةَفيَالمشاركةَفيَالمعلوماتَوتحليلها

مَالمنسقةَلكيَتعملَكماَينبغيَلهاَأنَتعملَ.كذلكَتُعتبرَنظمَإدارةَالمعلوماتَالعاملةَضمنَإطارَ
ََّ
ظ
عامالًَبالغَاألهميةَللن ُ

منسقين َالمقيمينَلألممَالمتحدةَنقاطَانطالقَمهمة َللبناءَعليهاَ .
مكاتبَمنسقيَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانيةَومكاتب َال ّ
ّ
غيرَأنَنظمَإدارةَالمعلوماتَاإلنسانيةَ واإلنمائيةَلدىَاألممَالمتحدة َغير َقابلةَللتشغيل َمعَبعضهاَبعضاًَ،أوَمعَالنظمَ
ّ

ٍ
عملَجارَحالياًَعلىَمعالجةَتلكَاإلشكاليةَ.ونتيجةَلذلكَ،فإنَالمعلوماتَالتيَتُنتجهاَ
أنَال
األخرىَخارجَشبكاتهاَ،وذلكَرغمَ َّ
جهودَلتأسيسَ
لقدَب ِذلتَ ٌ
الجهاتَالمانحةَأوَالمنظماتَغيرَالحكوميةَالَيسهلَإدماجهاَفيَالمنتوجاتَالمعلوماتيةَالجماعيةُ َ.
منسقينَالمقيمينَلألممَالمتحدةَأوَداخلَالمؤسساتَاألُخرىَ،ومنهاَعلىَ
نظمَإدارةَمعلوماتَمتكاملةَضمنَإطارَمكاتب َال ّ

9

األخذ بعين االعتبار ضرورة حماية الفضاء اإلنساني.
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سبيلَالمثالَ،البوابة اإللكترونية للتّعافي االقتصادي واالجتماعي العائدة لوزارة المناطق ال ُمحتلة مؤقَّتا ً بأوكرانيا

Ukraine’s

َ،Ministry of Temporarily Occupied Territories portal for economic and social recoveryومعَذلكَ،لمَتُوضعَحتىَاآلنَ
ظمَإدارةَالمعلوماتَالجماعيةَ،
إجر
اءاتَعملَموحدةَإلدارةَمعلوماتَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَ.وتُوجََُدَأمثل ٌةَُيحتذىَبهاَعلىَُن ُ
ّ

ومنهاَمثالَُ نظامَإدارةَمعلوماتَالعنفَالمبنيَعلىَالنوعَاالجتماعي )َ،(GBVIMSالذيَيوّفرَأمثلةَمفيدةَ.ويجبَعلىَهيكلَ

عملياتَ رابطةَ السالمَ والتنميةَ والعملَ اإلنساني َ،بالتعاونَ معَ مجتمعَ السالمَ والتنميةَ والعملَ اإلنسانيََ،تأسيسَ محطات َ

محوريةَمعلوماتيةَ،تجمعَوتنشرَالمعلوماتَوتحلّلهاَ َ،وتستقيهاَمنَ َ،وتنشرهاَإلىَنطاقَعريضَمنَأصحابَالمصلحةَ،معَ
إيالءَاالعتبارَالواجبَإلىَخصوصيةَوأمنَالبياناتََ.
هاَعاملَتحفيزيٌََّعلى َ
ٌَ
 -5إقامة شراكات ذات صلة لتسريع إنجاز النتائج الجماعية .منَالمحتملَأنَتُثِبتَالنتائجَالجماعيةَبأنّ
تشكيلَأنوعَجديدةَمنَالشراكاتَالتنفيذيةَ،ومنهاَوجودَدورَمتزايدَللقطاعَالخاصَفيَتقديمَالخدماتَ.ويجبَعلىَقادةَ

يادياًَ،بماَفيَذلكَالشراكات َ
مجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَتيسيرَهذاَالتشكيلَ،وتجربةَهياكلَالشراكاتَالجديدةَ ر ّ

امجَالمشتركةَللمناطقَالمتضررةَ.
خصصةَلوضعَالبر
الم ََّ
ّ
ُ

الخطوة  :7رصد التقدم وتقييم النتائج
الغرض :تأسيسَعملية جماعية للرصد والتقييم وبناء القدرات ،تبني على ال ّترتيبات القائمة (على سبيل المثال ،إطار األمم المتحدة

المحرزَ علىَ صعيدَ
للتعاون بشأن التنمية المستدامة  UNSDCFو  /أو أطر نتائج خطط االستجابة اإلنسانية) ،لقياسَ التقدمَ َُ
حددةَفيَإطارَالنتائجَ،والتغييراتَفيَالسياقَالتنفيذيَ(التشغيليَأوَالعملياتي)َاألوسعَنطاقاًَ .
اإلجر
اءاتَالم ّ
ُ
اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
ظمَبهدفَرصدَالنتائجَ،
 -1االستثمار في ثقافة الرصد والتقييم داخل البلدَ.معَأنَالكثيرَمنَالوكاالتَالَتزالَتستثمرَفيَالن ُ
استخدامَبياناتَالرصدَوالتقييمَلتصحيحَالمسارَ.فالحاجةَإلىَالنتائجَالجماعيةَ
إالَأنَالكثيرينَمنَاألطرافَالفاعلةَالَيجيدونََ
ّ
ّ

HOW

ويتعين
تنبثقَ،فيَجزٍءَمنهاَعلىَاألقلَ،منَاالعتر
ّ
افَبأنَ"ممارسةَالعملَكالمعتاد"َماَزالتَالَتؤتيَالنتائجَالمرغوبَفيهاّ َ.

على مجتمع السالم والتنمية والعمل اإلنساني استعمال التحليل المشترك كخط أساس واضح يقاس األداء من خالله .ومنَ

المتضمنةَ
َّ
شأنَالرسائلَاألساسيةَ،المدعومةَباالحتفاءَبالتّعلمَ والتغيير َ،والموجَّهةَإلىَجميعَاألطرافَصاحبة َالمصلحة َ،و
هذاَالفحوىَ،أنَتُساعدَفيَتطويرَثقافةَرصدَوتقييمَالنتائجَالجماعيةَ.

ويتعين تحديد جهة مكلفة بالمسؤولية عن "الرصد والتقييم" لوضع آلية وظيفية للرصد والتقييم موضع التنفيذَ،تستفيدَمن َ
الجهةَالمكّلفةَبالمسؤوليةَعنَآليةَالرصدَوالتقييمَبتوزيعَاستنتاجاتَ
المواردَالقائمةَأوَالخارجيةَأوَمنَكليهماَمعاًَ.وستقومَ
ُ

اقعَالعمليَ،فإن َ
هذهَاآلليةَ،ورصدَالتعديالتَالتيَيدخلهاَمجتمعَالسالمَ والتنميةَ والعملَاإلنساني َعلىَبرامجهَ.وفيَالو
ّ
ُ

مكتبَالمنسقَالمقيمَلألممَالمتحدةَ،كجزءَمنَدورهَفيَهيكلَحوكمةَ رابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،يتّخذَموضعَاًَ
الجهةَالمكلَّفةَبالمسؤولية"َ.
جيداًَللعملَبصفةَ"
ُ
َإلىَأن َ
الحد الممكن .نظ اًر
 -2استخدام أطر وآليات الرصد والتقييم المستقاة من البرامج القائمة لتحقيق النتائج الجماعية إلى ّ
ّ
فإنَأُطرَالرصدَوالتقييمَواآللياتَسوفَتبقىَ
النتائجَالجماعيةَسوفَتُنجزَ،فيَجزءَكبيرَمنهاَ،منَخاللَالبرامجَالقائمةّ َ،

مَالقائمةَيخّففَالحاجةَإلىَ"إعادةَاختراعَالعجلةَ(أيَ:البدايةَمنَالصفر)"َوتجنبَازدواجيةَالجهودَ.
ظ
مهمةَ.وإنَاستخدامَالن ُ
ُ
ّ
صمم ًةَلقياسَاألثرَالطويلَ
حددةَبعينهاَ،ناد اًرَماَت
حد
ظمَالرصدَوالتقييمَ،الخاصةَببر
كونَم َّ
َأنَن ُ
دَبعينهَأوَبوكالةَم ّ
نامجَم ّ
ب يد ُ
ُ
ُ
ُ

َّ
كائزَ.كذلكَفإنَعدداًَ
ةَعبرَمختلفَالر
ينَمنَاألزمةَ،وبخاص
األجل َالذيَتُحدثهَالمشاريعَ والبرامج َعلىَالسكانَالمتضرر
ّ
ّ

ظمَقويَبماَيكفيَلتوفيرَجميعَاإلجاباتَعنَمبادراتَالتدخلَالتيَتحّققَأفضلَاألداءَوأعلىَقيمةَمقابلَالمبلغَ
قليالًَمنَالن
ٌّ
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ّ

المدفوعَ(المستثمر)َ.ويوحيَتقريرَشبكةَالتعلمَالنّشطَألغراضَالمساءلةَواألداءَفيَميدانَالعملَاإلنساني َ”َ“ALNAPلعامَ

بأنَالحاجةَتقتضيَإعادةَالتفكيرَبدرجةَ
َ–َ2014عودةَإلىَلوحَالرسمَّ َALNAP’s 2019 Back to the Drawing Board report

ظمَوعملياتَالرصدَوالتقييمَ،وتمويلهاَ،ووضعهاَموضعَالتنفيذَ،لكيَتقيسَالنتائجَالجماعيةَ.وهذاَالجهدَ
كبيرةَ
َ
فيَتصميمَن ُ
ُ

عرفةَمسبقاًَ،واستعمالَقياساتَشاملةَللقطاعاتَبدرجةَأكبرََ،وتقسيمَتعريفَالنتائجَ،
بماَيتضمنَ"االبتعادَعنَالمؤشر
ر
اتَالم ّ
ّ
ُ

وبناءَنماذجَطويلةَاألجلَلجمعَاألدلةَأوَإنشاءَفضاءَلالستفساراتَالمفتوحةَ.وربماَيكونَالوقتَحتّىَقدَحانَللبحثَفي َ
َالنتائجَالجماعيةَالنظرَفيماَيليَ:
َلهيكلَالعملياتَالذيَي َِعد
الَب ّد
ّ
ُ
نماذجَأنشطةَأعمالَمختلفةَللرصدَوالتقييمَعبرَالقطاع"َ.و ُ
•

حددةَالتيَيجبَعلىَوظيفةَالرصدَوالتقييمَلدىَذلكَالهيكلَخدمتها؟َهلَهيَ:رصدَالتّقدمَ
ماَهيَاألغر
اضَالم ّ
ُ

•

ةَالتنافسيةَالموجودةَداخلَالبلدَ،التيَيمكنَاالستفادةَمنها؟َماَهيَ
ماَهيَمصادرَالمعلوماتَ،والقدراتََ/والميز
ُ
اتَاإلضافيةَ،إنَوجدتَ،التيَقدَتستدعيهاَالحاجةَمنَمقدميَالخدماتَالخارجيين؟َ
القدر
ّ

•
•

المحرز؟َإدارةَاألداءَالتنفيذي؟َالتَّعلم؟َتقييمَاألثرَ؟
ُ

ماَهوَمستوىَاالستقالليةَالمطلوبَلوظيفةَالرصدَوالتقييمَلكيَتكونَقادرةًَعلىَتلبيةَالتّوّقعاتَ؟

ماَهيَكلفتها؟

 -3ترتيب األولويات التي ينبغي رصدها وتقييمها .توجدَإجراءاتَوإشكالياتَالَحصرَلهاَتحتاجَإلىَالرصدَوالتقييمَ.وفيماَيليَ
عرضَلبعضَالمجاالتَالمفيدةَلهياكلَالَحوكمةَوالهياكلَالتنفيذيةَالتيَينبغيَالنظرَفيها:
•

جاتَمحددةَبعينهاَلمشاريعَأوَبرامجَالوكاالتَ.
رصدَمخر
ّ
ُ

•

التقييمَ،ورصدَماَيقدمونهَمنَتغذيةَ
َّ
رصدَمشاركةَاألشخاصَالمتضررينَفيَالتحليلَوالتخطيطَوالتنفيذَوالرصدَو
َّ

•

َرصدَالتدابيرَالنوعيةَ والكميةَللوضعَاالجتماعيَاالقتصاديَاآلخذَفيَالتّغييرَفيَمناطقَاألزمةَالتيَيطولَ

راجعةَ(آراءَومالحظاتََ)...منَخاللَاآللياتَالدائمةَ.

أمدهاَ،بماَفيَذلكَرصدَالمتغيراتَ،مثلَاالستفادةَمنَالخدماتَ،والوضعَالتّغذويَ،ودخلَوإنفاقَاألسرةَ،وأسعار َ
ّ

السلعَ،والثقةَفيَالدولةَواألممَالمتحدةَوفيَاآلخرين.
•

السلبيةَفيماَبينَالركائزَ.
رصدَاألمثلةَعلىَالتفاعالتَاإليجابيةَو
ّ

•

اتَالناسَالمتضررينَمنَاألزمةَعنَالسلطاتَواألممَالمتحدةَ،وعنَأمنهمَالبشريََ.
اتَفيَتصور
تقييمَالتغيير
ّ
ّ

•

تقييمَأثرَالتغييراتَعلىَالنتائجَالجماعيةَ،وإطارَالنتائجَاستجاب ًةَالستنتاجاتَالرصدَوالتقييمَ.

•

اعَفيَالمناطقَالمتضررةَ.
َّ
تقييمَالتّغييراتَفيَنماذجَالنز

•

اطنَالضعفَلدىَالناسَالمتضررينَمنَاألزمةَ.
تقييمَالتغييراتَفيَتوصيفَ(د ارسةَأنماط)َالمخاطرَومو
ّ

 -4ا ّتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت قدرات الرصد والتقييم مالئمة ،ومرغوب بها وميسورة الكلفةَ.يعتبرَالتحليلَ،المستقلَوالمحايدَ،
مَالمحرزَنحوَتحقيقَالنتائجَالجماعيةَمالئماًَومرغوباًَفيهَفيَمعظمَالحاالتَ.وتعتبرَالتكلفةَوالقدراتَالمتوافرةَ
لألداءَو ّ
التقد ُ

العقبتينَاألكثرَاحتماالًَ.وبالنسبةَإلىَالبرامجَالمشتركةَ،منَالمحتملَأنَتحشدَفرادىَالوكاالتَموازناتَللرصدَوالتقييمَتهدفَ
تركَالوكاالتَالمنّفذةَ،فيَأيَحالةَمثاليةَ،فيَوضعَتضطرَفيهَإلىَرصدَوتقييمَ
ّ
إلىَتمويلَاآللياتَالمشتركةَ.ويجبَأالَتُ
ُ

َّ
ستقلَ لمؤشراتَ العمليةَ والنتائجَ ُيمكنَ أنَ تكونَََكلهاََمفيدةَ فيََتعزيزَََقبولَ التغييرَ وتحديدَ
الم ّ
أعمالهاََبنفسها َ.فالَتحليلَ ُ

الذيَيشهد َيقظ َةًَمفرطةًَ َبشأنَاالستعمالَالنّاجعَألموالَالمعوناتَ،منَالمحتملَأن َ
الممارساتَالجيدةَ .وفيَالمناخَالراهن َ
ُ
تجدَوظيفةَالرصدَوالتقييمَالقويةَوالمستقلةَجهاتَمانحةَداعمةَلهاَ.

 -5وضع آلية لل ّتغذية الراجعة خاصة بالفئات السكانية المتضررة ،ألجل استعمال جزء من نظام الرصد والتقييم للنتائج

يرَشبكةَالَتَّ
علمَالنشطَألغراضَالمساءلةَواألداءَفيَميدانَالعملَاإلنسانيََ،ALNAPبشأنَحالةَالنظامَ
َّ
ويؤكدَتقر َُ
الجماعيةَُ َ.

طويل؛َبمعنىَأنَمنَ
فهَالممارسونَمنذَأمد َ
ٍَ
اإلنسانيَلعام ََ State of the Humanitarian System 2018َ 2018ماَقدَعر
ّ
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ن َأفضلَعندماَتُسمعَأصواتهمَ .ويضمن الّنهج الحقوقي
إن َالبرامجََلتكو َ
يتلّقونَالمساعداتَيريدونَألصواتهمَأنَتُسمعَ ،و َّ

اإلنساني بأن تستشار المجتمعات منذ البداية ،وبأّنها تستطيع المشاركة بطريقة مفيدة طوال عملية ال ّتنفيذ .وفيَحينَأن َ
حددةَالبرنامج َ programme-specific feedback
الوكاالتَمنَالمحتملَأنَتستفيدَمنَنطاقَمن َآلياتَالتّ
غذيةَالراجعة َالم ّ
ّ

ُ
َقويَلتبسيطَخياراتَالتواصلَللم ِ
مينَالنهائيينََ-منَالناحيةَالمثاليةَ،عنَطريقَوضعَآليةَ
ستخد
ير ٌّ
ّ
َ،mechanismsيوجدَتبر ٌ
ُ

إنَازديادَإتاحةَاستعمالَ
تغذيةَ راجعةَمنفردةَلجمعَالتغذيةَالراجعةَ واإلقر
ارَباستالمهاَوتحليلهاَ،ومنَثمَلالستجابةَلهاَ .و ّ
ّ

اتفَالمحمولةَفيَالكثيرَمنَمناطقَالعالمَالمتضررةَمنَالنزاعَليستطيعَتسهيلَالحصولَعلىَالتغذيةَالراجعةَمنَخالل َ
َّ
الهو

اقعَالعمليَ،فإنَمكاتبََالمنسقينَالمقيمينَلألممَالمتحدةَ،أوَعملياتَوهياكلَحوكمةَ
َّ
الصوتَ،والبياناتَوالنصوصَ.وفيَالو

قررَماَإذاَكانَرصدَوتحليلَالبياناتَالواردةَمنَنطاقَمنَآليات َ
رابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،منَالمحتملَأنَتُ َّ

التغذيةَالراجعةَالقائمةَعلىَمستوىَالوكاالتَأوَالبرامجَأجدىَاقتصادياًَمنَاستحداثَوإنشاءَآلياتَجديدةََ.

HOW

الخطوة  :8إدماج النتائج الجماعية
الراسخة
الغرض :إدماجَالنتائجَالجماعيةَفيَإطارَالتعاونَ،وفيَالخططَاألخرىَالمالئمةَ.جعل "طريقة العمل الجديدة" هي الطريقة ّ

أن النتائجَالجماعية َهي َإحدىَطرقَعقدَاالجتماعاتَبينَالمنظماتَحول َ
للعمل في سياقات األزمات التي يطول أمدها ،نظراً إلى ّ
َّ
َجماعياًَ.وهذاَالَيستلزمَإصالحاًَكامالًَلكلَبرنامجَبمفردهَلدىَمختلفَاألط ارفَالفاعلةَ،
اء
ّ
اإلشكالياتَاألكثرَإلحاحَاًَ،والتيَتتطل ُبَإجر ً
َمحددَالسياقَ،واضحاًَومشتركاًَ،بشأنَماَإذاَكانتَالحالةَتسمحَأمَالَتسمحَبوجودَعمل َ
بلَيتطلّبَ،بدالًَعنَذلكَ،نهجاًَوق ار اًرَفاصالً َّ
متداخلَعبرَالركائزَالثالثَ.فإذاَكانتَهذهَهيَالحالَ،فيجب َأخذ َالنتائجَالجماعية َبعينَاالعتبار َ،وإدماجهاَفيَوثائقَالتخطيطَ

القائمةَ َ.
اإلجراءات األساسية المطلوب ا ّتخاذها:
تضمينَالنتائجَالجماعيةَفيَصلب َ
منظومةَاألممَالمتحدةَ،فإن َ
َّ
 -1إدماج النتائج الجماعية في إطار التعاونَ .بالنسبة َإلى َ
ُ
يَ
التّحليلَالقطر َ
كلَمنَ َ
ٌَ
وضحَبالتفصيلَ ٌّ
إطارَالتعاونَأمرَضروريٌََّلتحقيقَخطةَأهدافَالتنميةَالمستدامةَلعامََ َ.2030وَُي ّ
المشتركَ،وتوجيهاتَإطارَالتعاونََ،والوثيقةَالمرافقةَلرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،شمولَالنتائجَالجماعيةَ.

أن َحاالتَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَالَتكونََ ،أبدا ََوعلىَأغلب َتقديرَ ،الخاصيةَ ُ
المعرفة َالوحيدةَلبلدَماَ،فمنَ
ونظ اًرَإلى َ َّ
ً
ّ

َّ
حددةَ،فيَإطارَنهوجَإنمائيةَأُخرىَتنطبقَفيَأماكن َ
َّفَوتنف
َالمالحظةَبأنَالنتائجَالجماعيةَ ربماَتُعر
المهم
ذَفيَظروفَم ّ
ّ
ُ
ّ

أُخرىَ َ.

وتوجدَمنافعَعديدةَإلدماجَالنتائجَالجماعيةَفيَإطارَالتعاونَ،وأيضاًَفيَوثائقَالتخطيطَاألُخرىَ،ومنهاَودونَأنَتقتصرَ

علىَماَيليَ َ:
•

التنظيمَالمتسلسلَللتحليلَالمشتركَ َولعملياتَالتخطيطَللنتائجَالجماعيةَفيَإطارَراسخَمنفردَ.

•

مواءمةَنظريةَالتغييرَالكليةَللدعمَالذيَتقدمهَالخططَاإلنمائيةَلألممَالمتحدةَللنتائجَالجماعية.

•

تطورَ مساهماتَ مختلفَ وكاالتَ األممَ المتحدةَ واألطرافَ الفاعلةَ
استحداثَ خطةَ واحدةَ لألممَ المتحدةََ،تُ ّ
حددَ ّ

الحدَاألدنىَمنَالقدراتَاألساسيةَلمكتبَالمنسقَالمقيمَلألمم َ
األخرىَ،وآليةَالتنسيقَ،وعمليةَالرصدَ والتقييم َ،و ّ

المتحدةَلالنطالقَ،فيَقيادةَتنفيذَهذهَالخطةَ.
•

يلَتحدياتَالتوقيتَ
هاَتُز
الحاجةَإلىَإجراءَاستعراضَسنويَ،وتحديثَالتحليلَالقطريَالمشتركَ،وإطارَالتعاونَكل َ
ّ
والمرونةَ،المرتبطةَبإطارَاألممَالمتحدةَالسابقَ(إطارَاألممَالمتحدةَللمساعداتَاإلنمائيةَ”.(“UNDAF
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المسودة الثالثة – توجيهات خفيفة بشأن النتائج الجماعية
ّ

•

تأخذَالحكوماتَوالجهاتَالمانحةَوالمنظماتَغيرَالحكوميةَ،فيَكثيرَمنَاألحيانَ،بعينَاالعتبارَالخطةَاإلنمائيةَ
لألممَالمتحدةَ،عندماَتصوغَاستراتيجياتهاََ.

َالتوجيهاتَالخاصةَبإطارَالتعاونَعلىَأنَتحليلَالسياقَ
غمَذلكَ،فإنَإطارَالتعاونَفيهَقيودَتتعلقَبالشمولَ.وتُصر
ور
ّ
ّ
األساسيَوالتخطيطَلهَيجبَتنفيذهماَبطريقةَشموليةَوبمشاركةَالمنظماتَمنَخارجَمنظومةَاألممَالمتحدةَ.وهذاَالتنفيذَ
قَالمقيمَ،وينبغيَالتّشجيعَعليهَ.ومعَذلكَ،فإنَ
َ
أسَالمالَالسياسيَمنَقبلَالمنس
لتحقيقهَاالنضباطَونوعاًَمنَر
َ
يتطلبَ
ّ

ضمنةَفيَإطارَالتعاونَ،ولذلكَفإنَ
مساهماتَالمنظماتَاإلنمائيةَغيرَالمنضويةَتحتَلو
اءَاألممَالمتحدةَغيرَم َّ
ُ

الحاجةَإلىَاإلدماجَفيَخططَأخرىَالَتزالَقائمةَََ.

عتبرَاألداةَالمركزيةَلنظامَاألممَ
معَأنَإطارَالتّعاونَ ُي َُ
 -2إدماج النتائج الجماعية في خطط أو استراتيجيات أخرى ذات صلة.
ّ
ضيفةَلتحقيقَأهدافَالتنميةَالمستدامةَ،إالَأنهَ
معَالحكوماتَالم
المتحدةَاإلنمائيَ،الهادفَإلىَمواءمةَجهودَاألممَالمتحدةَ
ّ
ُ

َمحلَعملياتَوأدواتَالتخطيطَاألُخرىَ،وبخاصةَبالنسبةَإلىَتلك َاألدواتَوالعملياتَالتيَيستعملهاَمجتمعَالعمل َ
الَيحل َّ
اإلنسانيَ ومنظماتَ العملَ اإلنسانيَ خارجََإطارََمنظومةَ األممَ المتحدة َ،كالمنظماتَ غيرَ الحكوميةَ مثالً َ.كماَ أنَ إطارَ
َمحلَالحاجةَإلىَخططَالعملَاإلنسانيَالمستقلةَوالقائمةَعلىَالمبادئَ،علىَسبيلَالمثالَالَالحصرَ.ورغمَ
التعاونَالَيحل َّ

ينَالَيريدونَللنتائجَالجماعيةَأنَتستحدثَعملياتَتخطيطَإضافيةَ،إالَأنَاستعمالَالعملياتَالموجودة َ
لممارسينَالميداني
أنَا
ّ
ُ
الً َسيستمرَعلىَحالهَ.ولربماَيكونَإطارَالتعاونَوثيقةًَمرجعيةَمفيدةَللمزيدَمنَإدماج َالنتائجَالجماعيةَفي َخططَ
أص َ

االستجابةَاإلنسانيةَوعملياتَتقييمَالتعافيَوبناءَالسالم َ،وخططَالصمودَ(القدرةَعلىَمواجهةَاألزمات)َ،والخططَاإلنمائيةَ
َ
القوميةَ(الوطنية)َ،والخططَاالستراتيجيةَوالتنفيذيةَللوكاالتََ/للمنظماتَغيرَالحومية.
فيَ عامَََّ ََ،2017
مكتبََاألممَ المتحدةَ لتنسيقَ الشؤونَ اإلنسانيةَ فيَ باكستانَ عنَ إعدادََوثيقةََاالستعراضَ العام َ
توقفََ َُ

لالحتياجاتَاإلنسانيةَ،وخطةَاالستجابةَاإلنسانيةَالخاصتينَبالمناطقَالقبليةَ،باالتفاقَمعَمديريَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَ
َّ

بينَالوكاالت؛َوذلكَنظ اًرَإلىَأنَالطبيعةَاإلنسانيةَلألزمةَقدَأُعيدَتفسيرهاَمنَخاللَتصميمَوتنفيذَإطارَانتقاليَقائمَعلىَ

دَذاتَطابعَمنقذَللحياةَ،معَأنَاالحتياجاتَالعاجلةَ والمراعيةَللوقت َ
النتائجَالجماعيةَ.فاألزم ُةَفيَالمناطقَالقبليةَلمَت ُع
ُ
صممَلجمعَوتحليلَوعرضَالمعلوماتَعنَمواطنَالضعفَ
بقيتَقائمةَ.إنَاالستعر
اضَالعامَلالحتياجاتَاإلنسانيةَلمَي َّ
ّ
ُ

جتَالنتائجَالجماعيةَضمنَخططَاالستجابةَاإلنسانيةَ.ويتعينَ
ةَللسكانَ.ففيَبلدانَأُخرىَ،مثلَالصومالَوتشادَ،أُدر
ّ
ّ
األساسي ّ

علىَهيكلَالحوكمةَاتّخاذَالقرارَبشأنَالخططَالتيَسيتمَإدماجَالنتائجَالجماعيةَفيهاَ،ألجلَبناءَجهودَمرتَّ
بةَعلىَالتواليَ
َ

علىَنحوَجيدَ،لوضعَحدَلالحتياجاتَ،ولتقليصَمواطنَالضعفَاألساسيةَفيَمناطقَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَ.

ﯾرﺟﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت
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