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 ؟ اإلرشادية  بهذه التوجيهات  المستهدفون م  ه

علىَالمستوىَالُقطري،َومنَهذهَََالعملَاإلنسانيَومجتمعَالسالمَوالتنميةََفيَالجهاتَاإلداريةَالعلياََاإلرشاديةَستهدفَهذهَالتوجيهاتتَ 
المقيموَنالجهاتََ ُمنّسقلََالمنسقونَ المتحدةَ/َ لاََوألممَ المتحدةَ المقيمين،َومكاتبََ(UNRC / HC)لشؤونَاإلنسانيةََألممَ ألممَلََالمنسقينَ

َالخاّصََومّثل،َوالم(RCO)ََالمتحدة َنوابََُون َأو َالمتحدةيالممّثلينَالخاّصَََن َلألمم َالعام َلألمين َلهم،َورؤساءَََواألفرقةََ(SRSG / DSRSG)ََن التابعة
األممََََوأفرقة/ََََ(UNCTs)األممَالمتحدةَالُقطريةََََوأفرقةاألممَالمتحدةَورؤساءَالمنظماتَغيرَالحكومية،ََ)برامج،َهيئاتَ...(ََوكاالتََ

مفيدًةَأيضًاَلألفرادََاإلرشاديةََوربماَتكونَهذهَالتوجيهاتََََالجهاتَالمانحة.ََو،َوممّثل(HCTs)ََةاإلنسانيََالمعنيةَبالشؤوَنالمتحدةَالُقطريةََ
1َ.المسؤولينَعنَتنفيذَالبرامجَعلىَالمستوىَالميداني،َماَُيسهمَفيَتحقيقَالنتائجَالجماعية

َالتوجيهاتََوتَ   َالسالمَوالتنميةََََالجامعالمصطلحََاإلرشاديةََستخِدُمَهذه َاإلنساني"مجتمع َلوصفHDPََََوالعمل َاألطرافََََالنطاق" الكاملَمن
مو  ،َالتيَوالعملَاإلنسانيالفاعلةَفيَمجاالتَالسالمَوالتنميةَ

ُ
َالمعنيَ.َ(البلدالُقطرَ)وتعملَفيَََلت

 
برنام  1 سكوت،  راتشيل  مع  االتصال  اإلنسانية  الشؤون  لمنسّقي  اإلنمائي  جيمكن  المتحدة  اإللكتروني   األمم  البريد  خالل    من 

(rachel.scott@undp.org)من خالل البريد اإللكتروني  مارتا فالديز، أوكسفاممع  ، و  (marta.valdes@oxfam.org)  لفريق ، الرئيس المشترك  

 ، للحصول على المزيد من التوضيحات أو الدعم. اإلنساني واإلنمائيلدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن التّعاون  4 –النتائج 

لماذا
.  2-1الصفحتان -الجهة المستهدفة، السياسة الخلفية، التّغييرات على مستوى النظام : مقّدمة•

ماذا
وابط مع السالم، المبادئ، إطار مؤلَّف من : التعريف• . 4-2الصفحات -خطوات 8القيمة الُمضافة، الرَّ

متى
5-4الصفحتان -1الخطوة : والتَّأهبالُمحفّزات•

َمن
7-6الصفحتان -2الخطوة : عقد اجتماع بين أصحاب المصلحة وتنظيمهم أنفسهم•

كيفََ
صد والتقييم، واإلدماج• 18-7الصفحات : 8-3الخطوات : التحليل والّصياغة والتمويل والتنفيذ، والرَّ
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ز عىل العمل  -2 كت 
ر

ي الحاجة اآلن الّت
ي لماذا تقتضز

 تحقيق النتائج الجماعية؟  ب  المعنز

للتنميةَََمقصدا169ًََهدفًاَو17ََماَمجموعه2030َََلعامَ for sustainable developmentAgendaَخطة التنمية المستدامةحّددَتَُ
َالمستدامة،َ الذينَيعيشونَفيَََ،العالمَبأّنَأكثريةَفقراء2َالدوليغيرَمضمونَإلىَحّدَبعيد.َوُتقّدرَمجموعةَالبنكَأمٌرَتحقيقهاَعلمًاَبأنَّ

ةَمتضررةَمنَالّنزاع،َوأّنَماَيصلَإلىَثلثيَفقراء2020ََستعيشَبحلولَعامََ،فقرَمدقع العالمَكحدَأقصى،َمنَالذينَفيَأوضاعَهشَّ
النتائجَالجماعيةَأيضًاَمنََتحقيقََوقدَكانَالّتركيزَعلى.2030َبحلولَعامََالبيئاتربماَيعيشونَفيَمثلَهذهََيعيشونَفيَفقرَمدقع،

َاإلنساني.ََللعملالّسماتَاألساسيةَالتيَاّتصفَبهاَمؤتمرَالقمةَالعالميَ

القابلية  )مبدأ "عدم ترك أحد خلف الّركب"، ووضع حّد لالحتياجات عن طريق تقليص المخاطر ومواطن الضعف تطبيق  اآلن برعت  ي  و 
واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. كذلك فإّن   ،وم حّركات الّنزاع التزامًا مشتركًا من األمم المتحدة والّتعرُّض للمخاطر ...(  أثُّرللت  

، بهدف  ، واالستثمار على المدى المتوسط إلى الطويلاآلنّيةي يطول أمدها يتطل ب  كاًل من تلبية االحتياجات تقليص أثر الّنزاعات الت
تقليص مواطن الضعف والمخاطر التي ت لحق الضرر بالمجتمعات وبالنظام االقتصادي ومنظومة الحوكمة، وت سهم في تحقيق الت نمية  

والسالم   ََوي تعيَََّ.الم ستدامالمستدامة،  الفاعلة األطرافَ علىَ ََنَ المعونة مجالَ ََفيَ وأساليب فكرهاَ هذهََتطويرَ إلىَ للتَّصّديَ عملهاَ
َفيََ)المسائلَوالقضاياَ...(ََاإلشكالياتََ علىَالنحوَالُمعتادَلنَُيحّققَالنتائجَالمطلوبة،ََََأداءَاألعمالبطريقةَأكثرَتماسكًا.َإّنَاالستمرار

ََلوإّنَاّتجاهَالّسياسةََ جعل "الطريقة  بهدف    ،يتعي ن  تغيير الّسلوكات والمواقف والخطوات العملية ألداء العملواضحَوراسخَاألركان:
ََ.الّراسخ لألداء رالمعياالجديدة في العمل" 

َخطَةََجانبََاإلنمائي،َإلىََالنظامجهودَاإلصالحَالتيَيبذلهاَاألمينَالعامَلألممَالمتحدةَفيماَيتعلَّقَبوتشملَاألعمالَذاتَالعالقةََ
َاستدامةَالسالمَ.

ي السالم والتنمية   لرابطةتعريف النتائج الجماعية  -3
 والعمل اإلنسانز

بهدفََََ،8201فيَعامََََ،depth research-inَََةدراسةَبحثيةَمتعّمقإجراءََبكلَّفتَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَبينَالوكاالتَإحدىَالجهاتََ
ََ الجماعية للنتائجَ تعريفَمشتركَ ََوضعَ في الواردَ الّتعريفَ معَ متوافٌقَ الّتعريفَ وهذاَ أدناه.َ اإلطارَ فيَ ََالُمرافقَةََالوثيقةالمعروضةَ

  UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF)ََالمستدامةََالتنميةََبشأنإطارَاألممَالمتحدةَللتعاونََََلتوجيهات

 اإلنساني.َالعملالسالمَوالتنميةََوَرابطةحولَ

 

 
  Fragility and Conflict: On the Front الهشاشة والنزاع: في الخطوط األمامية لمعركة مكافحة الفقر(: 2020مجموعة البنك الدولي )  2

Lines of the Fight against Poverty . 

رةٌ بطريقة مشتركة تهدف إلى التعامل مع وتلبية االحتياجات، والتعامل مع وتقليص المخاطر   النتيجة ُ الجماعية هي نتيجٌة ُمتصوَّ

ومواطن الضعف، وتتطلَُّب جهودًا متضافرةً من مجتمعات السالم والتنمية والعمل اإلنساني، ومن األطراف الفاعلة اأُلخرى حسب  

هذه النتائج الجماعية مؤّثرة، فإنها يجب أن تكون محّددة السّياق، وأن تُشارك فيها الميزة الّتنافسية لجميع  االقتضاء. ولكي تكون 

األطراف الفاعلة، وأن تعتمد على ُأطر زمنية متعددة السنوات. كذلك يجب تطوير هذه النتائج الجماعية من خالل التحليل المشترك  

لتكميلي ووضع البرامج التكميلية، والقيادة المؤّثرة / الّتنسيق المؤّثر، والتمويل الُمحسَّن فيما  )أو الُمتضافر الجهود(، أو التخطيط ا

 يتعّدى نطاق التمويل القائم على المشروع، والتتابع المتسلسل في الّصياغة والتنفيذ.  

WHY 

WHAT 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/who_commissioned_collective_outcomes_consultancy_report_final_june_2018_0.pdf
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33324/9781464815409.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33324/9781464815409.pdf
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َاواعتبرتهَ،أغلبيةَأصحابَالمصلحةَاهتحسبماَعرَّفَوالعملَاإلنسانيَالسالمَوالتنميةَركائزَفيماَبينَوَنالّتعاالعملَعلىَمنَالضروريََو
َاإلنساني،َوت َللعمل َالعالمي َالقمة َفيَمؤتمر َالحكوميةََضمَ أولويةَعليا َالمانحة،َوالمنظماتَغير َالجهات َاألغلبية َالمتضّررةََََ،هذه والدول

فيََمطلوبةجميعهاَّنهاَ:َإمتواليةَوبناءَالسالمَليستَعملياتَاإلنمائيوالّتعاونََ،إّنَالمساعداتَاإلنسانيةمنَالّنزاعاتَوآخرينَغيرهم.َ
المخاطرَومواطنَالضعف.َوُيمكنَتحقيقَالتَّعاونَعنَطريقَالعملَصوبََتقليصََاالحتياجاتََوََالحّدَمنلكيَيتسّنىََََ،الوقتَنفسه

َلنطاقَمتنّوعَمنَاألطرافَالفاعلة.َفقَد طريقةَالنتائجََََنشأتََتحقيقَالنتائجَالجماعية،َعلىَمدىَعدةَسنوات،َاستنادًاَإلىَالميزةَالتّنافسية
ال استراتيجيةَيستخدمهاَالعاملونَفيَالمجالَاإلنساني،َواألطرافَالفاعلةَعلىَالصعيدَاإلنمائيَوالسَّ َ،مالجماعيةَإلىَحّيزَالوجودَكأداةًَ

احتياجاتََََالحّدَمنسيعملونَمعًاَعلىَتحقيقهاَفيَبلدَمحّددَبعينه،َبهدفَعامَيتمثَّلَفيَََو،ََلكيَيّتفقواَعلىَنتائجَملموسةَوقابلةَللقياس
َ.َالتيَيتعّرضونَلهاومواطنَالضعفََالمخاطرتقليسَالناسََو

ماََعندَََ(OECD DAC)منظمةَالتعاونَوالتنميةَفيَالميدانَاالقتصاديََالتابعةَلوقدَاعترفَبهذاَأيضًاَأعضاءَلجنةَالمساعداتَاإلنمائيةََ
َوضعواَتوصياتهمَفيَهذاَالشأن.َ

ََيفهََ؛علىَأفضلَوجهََالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيََركائزََالّتعاونَبينََيتحّققاألداةَللطريقةَالتيَبوساطتهاََََيإّنَالنتائجَالجماعيةَه
ُرَت هََبطريقةَضُعَنتائجَملموسةَوقابلةَللقياس،َُتطوَّ جماعيةَفيماَبينَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَفيَبلٍدَمحّددَبعينه،َوُتوجَّ

.َوهذهَالنتائجَتقومَعلىَدراسةََالتيَيتعّرضونَلهاََومواطنَالضعفََالمخاطرتقليصََللناسََوََالحتياجاتَاإلنسانيةلََوضعَحدَّصوبََ
لةَبوضوح مجالَأمامَاألطرافَالفاعلةَفيَمجالَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،َثّمَتفسحَالفهمَمشتركعلىََو،ََتحليليةَمشتركةَومفصَّ

(َ..َ.َتكليفهاَوأ،َوفقَوالياتهاَ)اختصاصاتهاَالجماعيةوتصويبهاَنحوَتحقيقَتلكَالنتائجََ،لتقومَبمواءمةَبرامجهاَعلىَالمستوىَالفردي
ه.َ َفيماَيخص  َكلٌّ

هَ،واستنادًاَإلىَوالياتهم َفيماَيخص  التابعَلألممََمشتقةَمنَقراراتَالجمعيةَالعامةَلألممَالمتحدةَأوَمنَقراراتَمجلسَاألمنوهيََ-َكلٌّ
لكيَتضمنَََ،لعمللفقدَقامتَاألطرافَالفاعلةَفيَمجاالتَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَبتطويرَمبادئَوسياساتَوُسُبل3َََ،المتحدة

الّتحّيزََََ،َوعدمَُاإلنسانية،َوالحياديةَََُمبادئَُاإلنسانيََََوّجهَالعملَ بأّنهاَقادرةَعلىَتحقيقَأفضلَالنتائجَللناسَالذينَتخدمهم.َوُترِشُدَوتَُ
ََ principles of humanity, neutrality, impartiality and independenceََواالستقالل مََ. ُيقدَّ الذيَ الّدعمَ علىَ اإلنمائيَ الّتعاونَ وُيبنىَ

وفيَإطارَملكيتهاَتلكَاألولوياتَوالخطط،َفيَمسعًىَمنهاَإلىَتحقيقََالقومية،َبقيادةَالحكوماتََ(الوطنية)َلقوميةالألولوياتَوالخططَ
هيَاأُلخرىَالتزاماتَاألممَالمتحدةَفيَمجالَاإلصالح.َََوّجههاعلةَفيَمجالَبناءَالسالمَفتَُاأهدافَالتنميةَالمستدامة.َأماَاألطرافَالف

تعيَوتلتزمَبمبدأَ"الَضررَوالَضرار"،َوهيَإلىَجانبَذلكَتحاولَضمانَمراعاةَحساسّياتَالّنزاعَفيَإّنَجميعَاألطرافَالفاعلةََ
َاالستعراضَالشموليَللسياسات،َالذيَُيجرىَمرًةَ موليةَللنظامَكلهَ،كلَأربعَسنواتواحدًةََبرامجها.َوُيقر  وتشملَََ-َبأّنَ"االستجابةَالش 

عامالَََكلهاََتعتبرَوََ–ََاَبينَالتنمية،َوتقليصَمخاطرَالكوارث،َوالعملَاإلنسانيَواستدامةَالسالمفيم،َبدرجةَأكبر،ََالتعاونَوالّتكاملية
اإلنمائي،ََالمتحدةَنظامَاألممأساسّيًاَلتلبيةَاالحتياجات،َوتحقيقَأهدافَالتنميةَالمستدامة،َبطريقةَكفؤةَومؤّثرة."َوإّنَ"االستجابةَلتناشدَ

ها،َلتعزيزَُسُبلَالّتنسيقَمعَالمساعداتَاإلنسانيةَوجهودَبناءَالسالمَعلىََ َفيماَيخص  المستوىَالقوميَمعَالتزامهاَالكاملَبوالياتهاَكلٌّ
إّنَخطةَالتنميةَالمستدامةَََ 4".بعدَالنزاعََمافيَالبلدانَالتيَتواجهَالطوارئَاإلنسانية،َوفيَالبلدانَالتيَتعيشَأوضاعَالنزاعَوأوضاعََ

خةَفيَجوهر2030ََََلعامََ ُتركواَمّمنََََم نَُهمَأبعدالوصولَإلىََفيَالمقامَاألولََ"عدمَتركَأحدَخلفَالّركب،ََوََ-ََحقوقَاإلنسانُمرسَّ
َالركب،َوالّتصديََ َالمساواةَوالّتمييز".ََخلف َفيََََوقدالنعدام َالتزاماٌتَعملية َالسالمُوضعت الرسائل األساسية وفيََ  Peace Promise ََبارقة

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

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://agendaforhumanity.org/initiatives/5041
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 Key Messages on the Humanitarian Development Nexus and its links toَوروابطها مع السالمواإلنمائية  الرابطة اإلنسانيةبشأن 

Peace.ََ

رَََ،النتائُجَالجماعيةَوتفسحَُالعملَألسبابَوجيهة،َوهيَغالبًاَماَتكونَمّتسقًةَومتماسكًة.ََوسبلَلقدَتطوَّرتَمبادئَوسياساَت التيَُتطوَّ
السالمَوالتنميةََََفيَمجتمعالمجالَأمامَتحديدَنتيجةَملموسةَتقودَعمليةَالبرمجةَالتكميليةَلألطرافَالفاعلةََََ،علىَالمستوىَالُقطرَي
ه.َوالعملَاإلنساني،َوفق َفيماَيخص  َوالياتها،َكلٌّ

 و 
 
حد

 
،  العمل اإلنساني تحقيقه جتمع السالم والتنمية واالنتائج الجماعية نتيجًة ملموسًة وقابلًة للقياس ت ريد األطراف الفاعلة في م دت

وعلى ذلك، فإن النتائج   .التي يتعّرضون لهاومواطن الضعف    المخاطرتقليص  احتياجات الناس و   للحّد منبصورة مشتركة، في بلٍد ما  
رَنتيجةَمشتركة،َوُتعّززَفالنتائجََََالجماعية ت عتبر األداة الرئيسة لتعاون أوثق بشأن مجتمع السالم والتنمية والعمل اإلنساني. تتصوَّ

ماعيةَالترابطيةَوالتكامليةَفيماَبينَالخططَوالبرامجَضمنَالوالياتَالقائمةَ)المعمولَبها(،َوفيماَيتعّلقَبالمبادئ.َكذلكَبوسعَالنتائجَالج
التيَُتساهمَفيَتحقيقَالنتائجََََالمزيدَمنَالتمويلَالكفؤ،َوتمويلَالحلولَعنَطريقَالتركيزَعلىَالبرامجََأمام،َوُتعّززأنَتفسحَالمجالََ

َالجماعية.

تتطلَُّبََسنوات،َفإّنَاألنشطةَاإلنمائيةَوأنشطةَبناءَالسالم5ََو3ََجَخاللَإطارَزمنيَيتراوحَبينَوإذاَماَُقّدرَللنتائجَالجماعيةَأنَُتعالَ 
المساهمةَفيََ البرامجَ َوََالحّدَمَناستثمارًاَفوريًا،َبحيثَتستطيعَهذهَ التنميةَمواتقليصََاالحتياجاتَ ُيحّققَأهدافَ بماَ طنَالضعف،َ

الجماعية، فإن األطراف الفاعلة في مجال التنمية وبناء السالم، واألطراف    تنفيذ النتائجوضمن إطار  المستدامة،َواستدامةَالّسالم.ََ
كانّية المتضّررة، واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص، َُأخرى،َََالفاعلة على المستويين المحلي والوطني، والفئات السُّ َأطراف منَُجملة

َبطريقةَمّتسقةويإلىَالمشاركةَبطريقةَمفيدةَوهادفةَمنذَالبداية.ََََكّلهاََتحتاج ،َفيَسياقَمشتركَسليم،َمعَتحليلَتطّلبَالّتغييُرَاالستثمار 
َللمخاطر؛َوتحفيزَلخططَوبرامجَاالستجابةَالمتضافرةَعلىَنحوَأفضل؛َوتعزيزَالقيادةَوالتنسيق،َوإعادةَمعايرةَطرائقَالّتمويل.ََ

 توجيهات لعملية محدَّدة الّسياق   -4

السال رابطةَ أدبياتَ والعملَتّتفقَ والتنميةَ مَ
َ َاإلنساني،َ والدروسَََ الفضلى،َ والممارساتَ

تكونَالنتائجَالجماعيةَعلىَضرورةَأن5ََالمستفادَة
الّسياق.ََ يناسب ُمحّددةَ واحٌد  نهٌج  يوجد  فال 

كلها،   )األ طر(  النتائج   لتحقيق الّسياقات 
ن من     8الجماعية. وي مكن لإلطار الم قترح المكو 

والعمل   والتنمية  السالم  مجتمع  مساعدة  خطوات 
مًا.  يرتقي و ياإلنساني لكي   ويتعيَّنَعلىَمضي ق د 

َ القرارات    تحديدالشركاءَ من  سلسلة  نع  وص 
َلتحقيقوالخيارات   وترتيبَََ الجماعية،َ النتائجَ

َأولوياتهاَوتسلسلها.ََ

 
، نفّذت على سبيل المثال استعراضاً لبلدان مجتمعات السالم  (JSC)اللجنة التوجيهية المشتركة لألمم المتحدة للنهوض بالتعاون اإلنساني واإلنمائي   5

 ، شّدد على أهمية النتائج الجماعية الُمحّددة السّياق )اإلطار(.  www.un.org/jscباألولوية  والتنمية والعمل اإلنساني السبعة التي تحظى

WHAT 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/key_messages_on_the_humanitarian-development_nexus_and_its_link_to_peace_2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/key_messages_on_the_humanitarian-development_nexus_and_its_link_to_peace_2019.pdf
http://www.un.org/jsc
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يقتض إشكالياتََوربماَ بشأنَ ُأخرى،َ خطواتَ اّتخاذَ األمرَ يَ
 وخياراتَتواجهَالقادةَوالجهاتَالمنّفذةَغيرَالمذكورةَهنا.َ

ن من  -5  ةالنتائج الجماعي لتحقيقخطوات   8إطار ُمكوَّ

 : تحديد الُمحفّزات وفهم التَّأهُّب  1الخطوة 

، والالزمة لبدء تنفيذ نهج رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني بشأن  الواعدةَبدرجةَأكبرنقاط الدخول والم حّفزات،  تحديدالغرض: 
استعداد أصحاب المصلحة لرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،َوتقييمََخطيط األكثر مالءمة  رُّف عملية الت  ع  النتائج الجماعية، وت  

 وائق أمام التغيير، التي من المحتمل أن تكون قائمًة.  كة، وفهم العاألساسيين للمشار 

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

منَََاَالتحديدوهذالدخول األفضل للتخطيط لرابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني، وللنتائج الجماعية.    ةتحديد ماهية نقط (1
فعَبهاَمنَجانبَالمقرَالرئيسيَأوَالمنّسقَالمقيمَََنتيجةجهَمنَالقّمةَإلىَالقاعدة،ََتَّمسارهاَيعمليٌةََََكوَنالمحتملَأنَي الدَّ

َََ،تعاونَأوثقََإقامةبلدَيفهمَاحتماليةََََداخلمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيََالُينتجهاَمجتمعَالسَََّأوَربماََ،إلقرارَنتائجَجماعية
التيََومواطنَالضعفََالمخاطرََتقليصََحتياجاتهمََوالََوضعَحدَّىََيتسنَّلتلبيةَاحتياجاتَالناس،َبلَأيضًاََلكيالَيتسّنىَفحسبََ

بينَاألممَالمتحدةَوالحكومة،َأوََََالقائمََيتعرضونَلها.َويتمّثلَأحدَالخياراتَفيَتعريفَالنتائجَالجماعيةَفيَإطارَالتعاوَن
.َوربماََخطةَاستجابةَلالجئينوضعََفيََالستجابةَاإلنسانية،َأوََلخطةََوضعََفيََلتعافيَوبناءَالسالم،َأوََلتقييمََإجراءََفيََ

َفتحَفضاءًَيمنَالممكنَأنََََهذاَالّتغييرََأنَّإلىََنظرًاََتكونَإحدىَالفّعالياتَأيضًا،َكتغييرَالحكومةَمثاًل،َنقطةَدخولَمناسبة؛ََ
ائجَالجماعيةَمنَالمحتملَأنَاألمثلةَالحديثةَالعهدَعلىَذلكَأنَالنتََأظهرَتعديدة.َوقدََََركائزأمامَعملَجماعيَيشملََ

ََ لألطرافَالفاعلةَفيَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملََضمنَأزمةَطالَأمدها؛َألّنَذلكَيوّفرََََعندماَُتنفَّذتكونَأكثرَنجاحًا
حصرَاالحتياجاتَوالتحديات،َبطريقةَمشتركة،َإلىَجانبَتحديدَمستوىَاالستقرارَالمطلوبَلتنفيذََحّددَوتاإلنسانيَالفرصةَلتَُ

 برامجَالطويلةَاألمد.ال
َ"البوابة"َالحرجة.ََََزم به في الوقت الحاضر ي حّقق األثر المتوّقع منه.لت  تحديد ما إذا كان الدعم الجماعي الم   (2 وهذاَهوَاختيار

منسقَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانية،َبالتشاورَمعَالحكومةََأوََََألممَالمتحدَةلمقيمَلاُمنّسقََالويتعيَّنَأنَيقومَبهذاَالتحديدََ
ألممَالمتحدةََلمقيمَلمنّسقَاالوالقادةَفيَجميعَالّركائزَالثالثةَداخلَمنظومةَاألممَالمتحدةَوخارجها.َففيَبوركيناَفاسو،َوجدَ

قبلَعقدَََ،قادةَمنَكلَركيزةنَالعددَمهيَعقدَاجتماعاتَمنفردةَمعََعمَألجلَالّتغييرََأفضلَطريقةَفاعلةَلبناءَالدَََّبأنَّ
رابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،َوذلكَقبلَأنَيجتمعَََبشأنالمناقشاتَالمشتركة،َلكيَيفهمَوجهاتَنظرهمَومواقفهمََ

 بتلكَالركائزَكلهاَمعًا.ََ
الحكومة الم ضيفة لقيادة (3 استعداد  أو للمشاركة فيتحديد  الجماعية.قيادة    ،  النتائج  المسؤوليةَت ت حََعملية  الحكوماتَ مَّلَ

َباالتفاقي َالالجئونَوالنازحون،َوااللتزام َاألشخاص َبلدانهاَومنهم َفي َالسكانية َالفئات َللكوارث،َوحماية َاالستجابة ََاَتالرئيسةَعن
َالدوليةََو َاإلنسانية َالمبادئ َبالالجئين،َواحترام َالدوليمبادئََالمعنية َاإلنسان َالحكوماتويجبَعلََ.القانون َقيادةَعمليةَََى كذلك

َبلدانها؛َكماَيجبَعليهاَأنَتؤّديَدورًاَبالغَاألهميةََََ،َوأهدافَالتنميةَالمستدامة2030إنجازَخطةَالتنميةَالمستدامةَلعامََ في
النتائجَالجماعية،َإنَأمكنهاَذلك.َوُتبّينَالدراسُةَالتحليليةَاألوليةَالتيَأجرتهاَاللجنةَالدائمةَالمشتركةََََوتحقيقتوضيحََفيََ

،ex B, shown in Anntypologies of engagementََََالموضحةَفيَالملحقَبََ،لمشاركةلََللّتصنيفاتَالنموذجيةبينَالوكاالتََ
سيناريوهاتَ)احتماالت(َأساسيةَتصفَاألدوارَاإليجابيةَوالّسلبيةَالتيََََأربعةََ(Check the English version, pleaseََة؟خمس)

WHEN 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-strengthening-humanitariandevelopment-nexus-focus-protracted-contexts/documents-5
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وينبغيَلمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَأنَيستعملَتلكََُيمكنَللحكوماتَأنَتؤّديهاَفيَاألزماتَالتيَيطولَأمدها.َ
َإذاَكانََ َالحكوميينَالختيارَما َالمسؤولين َالنموذجيةَوالحوارَمع َلسيسعى،ََالتصنيفات َالحكومة َلدى َبومتىَسيسعى قيادةَتقوم

طرفًاَفاعاًلَأساسّيًاَمنذEthiopia, the governmentَََََإثيوبيا،َكانتَالحكومة.َوفيََفيَقيادتهاََلتشاركالنتائجَالجماعيةَأوََ
َالجماعي َالنتائج َتحديد َفي َالمعرضالبداية َالمناطق َإلى َبالنسبة َأصبحتََََةة َباكستان، َالالجئين.َوفي َالجفافَولحقوق لموجات

 عندماَتّمَتمويلَخطةَالنتائجَالجماعيةَ)جزئيًا(.ََفقطَباختونخاَمشاركةَبنشاط،ََ–حكومةَمحافظةَخيبرَ
والموارد   ، التعامل مع األزمات التي يطول أمدها، وتقييم القدراتالتي تعترض سبيل  عوائق  الحصر عوامل التمكين من، و  (4

اإلنسانيال والعمل  والتنمية  السالم  مجتمع  لدى  منَََ.مفقودة  حاليًاَ ُيطلبَ المستدامة،َ التنميةَ أهدافَ تحقيقَ يتسّنىَ لكيَ
.َويتعّينَعلى2030ََالحكوماتَومجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَالعملَبطريقةَمختلفةَوفقَخطةَالتنميةَالمستدامةَ

ماهيةَائمةَلدىَالسلطاتَالحكوميةَومجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،َوتأكيدََعوائقَالتغييرَالقماهيةََتأكيدََالقادةََ
بلَللّتغل بَعليها.َوإّنَأفضلَطريقةَإلجراءَهذاَالّتقييمَهيَعقدَورشةََ تشاركيةَفيماَبينَأصحابَََ(عمل)حلقةََأفضلَالس 

عتادة،َعلىَأربعةَمجاالتَمَُالَفيَاألحوالرَالذيَُيرّكز،َوتوجدَأدبياتَجوهريةَعنَتقييمَالّتأه بَللّتغيَيالمصلحةَاألساسيين.َ
الموظفينَوالقادة،َوالمناخَالتنظيميَََةَلدىشخصياَلصفاتََالللتغيير،ََوالالزمةََهي:َالدافعَإلىَالّتغيير،َوالمواردَالمؤسسيةََ

وللقادةَاآلخرين،َومعرفةَأصحابََََمكتبَالمنسقَالمقيمَلألممَالمتحدةلاإلداريةََََالغريزةللتغيير.َوفيَالممارسةَالعملية،َفإّنََ
 المصلحةَاألساسّيينَوالعالقةَمعهمَتؤّديَدورًاَمهّمًاَفيَفهمَالّتأّهبَللتغيير.َ

ينبغيَأنَتكونَالقدراتَََالجماعية بوتيرة مقبولة.   النتائج  وتحقيققدرات تفي بالغرض لصياغة  فر  اتحديد ما إذا كانت تتو  (5
زةَل كافيةَللشروعَفيَالّتخطيطَلرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.ََََمكتبَالمنسقَالمقيمَلألممَالمتحدةدىََاألساسيةَالُمعزَّ

،َُوِصفَتوافرََإضافية.َففيَالكاميرونَوجمهوريةَالكونغوَالديمقراطيةغيرَأّنَالّتقّدمَاألعظمَيتحّققَفيَحالَوجودَقدراتََ
عامٌلَمساعدَفيَتطبيقَنهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.َوُيمكنَللتقييمََََالمواردَالبشريةَالُمكرَّسةَلهذهَالجهودَبأّنه

َبينَالقدراتَالقائمةَوالضروريةََ َيضمنَتكليفَالموااألوليَللفجوةَفيما وإذاَاقتضتََََ–ردَالبشريةَالموجودةَبمهمةَالمساهمةََأن
َفيَتبريرَاالستثمارَفيَقدراتَإضافية.َويوجُدَالكثيُرَمنَاألدوات،َمثلََ منهجيةَبرنامجَاألممَالمتحدةََالحاجةَأنَُيساعد 

َالقدراتََ َلتقييم َالذيUNDP’sَCapacityَAssessmentَMethodologyََاإلنمائي َتضم َ، َالمهمة.َوربما َتكييفهَألغراضَهذه ُيمكن
منَالمقرَالرئيسي،َأوَحاالتَانتدابَمنَالوكاالتَالمشاركة،َبمنََََاًَأوَدعملمشروع،َالقدراتَاإلضافيةَمواردَبشريةَُيمّولهاَا

َالحكومية.َوفيََََهافي مو  ،Ugandaََََأوغنداالمنظماتَغير
ُ
َالدوليةََلت َالحكومية َالوظائفَالمنظماتَغير َإحدى َبشكلَجماعي، ،

تعزيزََََيهذهَالمنظماتَوفالتيَُتحّققهاََمنجزاتََاَلضمنَاألمانةَالعامةَلإلطارَالشموليَلالستجابةَلالجئين،َماَيسهمَفيََ
 دورَمساعٍدَفيَهذاَالّسياق.ََصوتها.َوتستطيعَاألطرافَالثالثةَومقّدميَالخدماتَالمستقلينَأداءَ

  مهم: عقد اجتماع ألصحاب المصلحة وتنظي2الخطوة  

للّتأكد من أن تكون وعقد اجتماع لألشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة للجلوس "على مائدة االجتماع"، وذلك    تحديدالغرض:  
 . العملية شمولية وتضّم جميع أصحاب المصلحة

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

وفيَاألحوالَاالعتيادية،َفإّنَهذهَ.  تقرير م ن هو األفضل مكانًة ووضعًا من أصحاب المصلحة وعقد اجتماع فيما بينهم (1
َاالالمهمةَمنَمسؤوليةََ َلمنّسق َأوَمنّسقََلمقيم َالمتحدة َالحكومة.َويَُألمم َاإلنسانية،َوبالّتعاونَمع َللشؤون َالمتحدة ستدعىَاألمم

أصحابَالمصلحةَمنَالحكوماتَالقوميةَوالمحلية،َوالفئاتَالسكانيةَالمتضررة،َومجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ
مؤسساتَالتمويلَالدوليةَوالمنظماتَغيرَالحكومية.ََعاتََوالذيَيتألفَمنَمنظومةَاألممَالمتحدة،َوالمجتمعَالمدني،َوالمجتم

WHO 

https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2018/May/Progress%20Update-Ethiopia-NWOW-1May2018.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/undp-capacity-assessment-methodology.html
https://opm.go.ug/comprehensive-refugee-response-framework-uganda/
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التيَتمّثلَاألوساطَاألكاديمية،َوالقطاعَالخاصَََ-للجماعاتَاألخرىََُيسمحََومنَالمهمَضمانَمشاركةَالمرأةَوالشباب.ََو
 المشاركة.بوالجماعاتَالدينيةَواألقليات،َمنَجملةَجهاتَأخرى،َ

القائمة. (2 الممََتقوية هياكل الّتنسيق  المثالََََكنمنَ القائمة،َومنهاَعلىَسبيلَ الهياكلَ الُقطريََََفريقمواءمةَ المتحدةَ األممَ
(UNCT)َََََوفريقَاألممَالمتحدةَالُقطريَالمعنيَبالشؤونَاإلنسانية/(HCT)َ،َلتحقيقَهذاَالغرضَمنَخاللَتعديلَتكوينَاألفرقة،

هياكلَجديدة.َويتعّينَعلىَالهياكلَأنَتستوفيََوقدَُشّكلتَفيَبعضَالبلداَنإذاَاقتضتَ/َحسبماَتقتضيَالحاجةَإلىَذلك.َ
 الوظائفَالثالثَالتالية:ََ

الناحيةَالمثالية،َالقيادةَالمشتركةَمنََالحوكمة • الّتقّدمَنحوَالنتائجَالجماعية.َومنَ :َتحديدَاالتجاه،َبمعنىَرصدَ
تأخذَبزمامَََُأخرَىََوكالةمنَِقب لََألممَالمتحدةَ/َمنّسقَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانية،َأوََلمقيمَلمنّسقَاالجانبََ

للركائ ممّثلَ إلىَ إضافةَ للحكومة،َ وممّثلَ ََالقيادة،َ الثالثة، والمجتمعََوزَ المتضررةَ والمجتمعاتَ المانحةَ الجهاتَ
 المدني.

والمستدرَ ََالعمليات: • المتطوعةَ القدراتَ منَ باالستفادةَ التنسيق،َ هياكلَ فيَ العضويةَ الحوكمةَ هيئةَ جةََُتحّددَ
 جَالجماعية.م سة(َوالمستعانَبهاَمنَالخارجَمنَالركائزَالثالث،َوالتيَتصوغَوتراقبَعمليةَتنفيذَالنتائ)الُملتَ 

كانيةَالُمتضررة،َمّمنََ • المشاورات:َمجموعةَكبيرةَومتنوعةَوُمختارةَذاتّيًاَمنَأصحابَالمصلحة،َومنهمَالفئاتَالس 
 تجتمعَبصورةَدوريةَللّتحق قَمنَالنتائجَالجماعية،َولنشرَالمعلوماتَاألساسيةَ.

التزاماتَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَبينََُتبّينَلقرار. التأكد من مشاركة األشخاص المتضّررين في عمليات التخطيط وصناعة ا (3
َالمتضررينََ َاألشخاص َأمام َالمساءلة َبشأن بلَ،IASC’s Commitments on Accountability to Affected Personsََالوكاالت الس 

المتضرَّ ينبغيَلألشخاصَ ُوّثقتََالتيَ لقدَ القرار.َ التخطيطَوصناعةَ المشاركةَفيَعملياتَ ََخبرات عملية رينَمنَخاللهاَ
practical experienceَفيَضمانَمشاركةَاألشخاصَالمتضّررينَرغمَََيلمساعدةَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسان

َالتعلمََأنَدراسةََ َالمسالّنشطََشبكة َالعملَاإلنسانيََألغراض َفيَميدان َأّنَمشاركتهم2014ََََلعامََََ”ALNAP“اءلةَواألداء وجدت
ويتعيَّنَالّتصديَللتحدياتَالعمليةَوالهيكليةَوالمهاراتيةَوالمواقفيةَومعالجتهاَبهدفَوضعَاألشخاصَفيَالتصميمَكانتَنادرة.ََ

َفيََالمتضرَّ َاإلنساني.َولََُصلَبرين َالسالمَوالتنميةَوالعمل َقبيلََعمليةَرابطة َأداٌةَمن َتكون َلألممَربما َالسامية َالمفوضية إطار
مفيدًةَلضمانity FrameworkUNHCR's Age, Gender and Diversََََالمتحدةَلشؤونَالالجئينَللعمرَوالنوعَاالجتماعيَوالّتنّوع

مجتمعَالسالمَوالتنميةََماَيتبّقىَمنَلمختلفَاحتياجاتَالرجالَوالنساءَوالفتيانَوالفتيات.َوختامًا،َيتعّينَعلىََاإلدماجَالفّعال
َالمتضرَّ َاألشخاص َبشأنَمشاركة َيقظًا َيظّل َاإلنسانيَأن َفيهاَالحكوماتَزمامََوالعمل َتأخذ َالتي َالظروف َفي قيادةَالنتائجَرين

 دَفيَالدعوةَإلىَشمولهمَفيَالعملياتَكافةَ.هَ جَ ،َوأنَيَ الجماعية
الّتنافسية   (4 الميزة  الم  لتحديد  تّتسم حدّ ألدوار  بطريقة  اإلنساني  والعمل  والتنمية  السالم  رابطة  عملية  في  مشارك  لكل  دة 

َالتوجيهاتَالخاصةَبالتحليلَالُقطريَالمشتركإّنَالمسؤوليةَعنَتحديدَالميزةَالّتنافسيةَليسَواضحة.َوتعرضََََبالشفافية.
Guidance on Common Country Analysisَََللنتائج برمّتهاَ مالئمًةَ تكونَ الَ ربماَ ولكّنهاَ الشأن،َ هذاَ فيَ المعاييرَ بعضَ

لبية الجماعية.َومنَالمهّمَالتأكدَمنَوجودَ فافية لتجن ب نشوء المواقف الس  التيَعملية تحديد للميزات التنافسية تّتسم  بالش 
َاإلنساني. َوالعمل َالسالمَوالتنمية َنهجَرابطة َتطبيق َتقويض َ"المشتبهَََوََتستطيع َيستقطبون َالقادة َتجعل َأسبابَعملية رغمَوجود

تحديدَجعلَعمليةََبهمَعادًة"َمنَأصحابَالمصلحةَلالضّطالعَبأدوارَمحّددةَفيَتطبيقَالّنهج،َإالَأّنَالضرورةَتقتضيََ
 ،َوذلكَعنَطريق:ََبالهيكليةَوالّشفافيةَمحكومةَأصحابَالمصلحةَوتكليفهمَبالمهمات

ت التي يتعي ن على المنظمة وضوعية وقابلة للت حّقق منها على الواليات والخبرات والقدراتسليط األضواء بطريقة م •
 ألداءَاألدوارَالُمحّددةَ.)صاحبة المصلحة( إظهارها عمليًا 

 تقييم الميزة الّتنافسية.تختّص بعملية وضعَ •

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/TOOLS%20to%20assist%20in%20implementing%20the%20IASC%20AAP%20Commitments.pdf
https://sohs.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/background-paper-29th-meeting.pdf
https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html
https://undg.org/programme/undaf-guidance/common-country-analysis/
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منَكلَركيزةَمنَالركائزَالثالث،َأوَمنََأي المنّظمات التي ينبغي أن تمّثل أقرانها  تطبيقَهذاَالّنهجَعلىَاختيارََ •
 المجتمعاتَالمتضّررة،َوغيرَذلك.َ

 فيَالمشاوراتَكمساهمةَمهّمةَفيَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.ألهمية المشاركة الّترويجَ •
ل (5 االتأكد من وجود فهم مشترك  الجماعية.  مفهوم  ََََ،المهمَََّمنلنتائج  الشروعَفيَعملية النتائجََََتحقيقََكيفيةََتوضيحقبلَ

،َأنَيكونَلدىَأصحابَالمصلحةَالّتعريفَنفسهَوالرؤيةَنفسهاَللّتعاونَبشأنَالنتائجَالجماعيةَوعمليتها.َفانتقاءََالجماعية
 وفهمَالتفضيالتَوالحساسّياتَعلىَالمستوىَالمحلي.َََةالمصطلحاتَالصحيحةَهوَاختيارَُمحّددَالّسياقَيستندَإلىَمعرف

تعظيم مشاركة مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، في عملية رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني من البداية.  (6
َت َالتي َللبلدان َتمويلهم َبزيادة َالدولية َالتمويل َالمانحةَومؤسسات َالدولي،َوالجهات َالبنك َالتزم َالهشاشةَوالنزاعَوالعنف.َفقد واجه

َالّتحّديات،ََ َتنطويَعلى َأن َُيمكن َالجماعيةَمسألٌة َالنتائج َفيَعملية َُتشارك َالمالية َالمؤسسات َبأّنَجعل َأظهرت َالخبرة َأّن غير
 Stateََمصندوقَالدولةَوبناءَالسالإذاَماَكانتَهذهَالعمليةَتندرجَخارجَمعاييرَأدواتَالّتعاونَالُمعرَّفةَصراحًة،َمثلَأداةََ

and Peacebuilding Fundََ مبادرة المبادرات،َمثلَ المضيفة.َأماَ الالجئين والمجتمعات  تشاد  مشروع دعم   PARCA inََفي 

Chadَََُظهرَأهميةَمشاركةَالبنكَالدوليَفيَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.ََ،َفهيَت 

 إجراء تحليل مشترك القيام ب: 3الخطوة  

مشتركالغرض:   تحليل  ََََإجراء  المحّركات وفهمَ الجذرية  لتحديدَ ََواألسباب  أمدها، يطولَ التيَ الضعفللنزاعاتَ ومواطن  َوللمخاطر 
الصعيد اإلنساني، وم حّركات النزاع،   المصلحة.  والّتصدُّعاتوعواقبها على  ُيجمعَمنََََوأصحاب  الفئات واستعمالَماَ األدلة لتحديد 

وذلكََََالمدى، والطويلة  في اآلجال القصيرة والمتوسطة  ية  و ، واإلجراءات ذات األول"الم عّرضة للخطر األشّد في أن "ت ْتر ك خلف الر كب
َلوضعَحّدَلالحتياجاتَاإلنسانيةَوالحّدَمنَمواطنَالضعفَالمستقبليةَفيَالركائزَالثالثَكافة.َ

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

اإلطارَالمفاهيميَالموضوعاتَالمطلوبَتحليلها،َكماَُيحّددَبعضََََدُيحدَََّ.االتفاق على إطار مفاهيمي للتحليل المشترك (1
ََ  تفاعالتهاَاألساسية،

 
البحثية.ََََنوُيمك المواضيع،َوُييّسرَصياغةَاألسئلةَوالمؤّشراتَ النسبيةَلمختلفَ عمليةَتوزينَاألهميةَ

َركيزةَمنَركائزَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَنطاقاًَ َويحتويَالملحقَجَعلَىفاهيميةَالرَّاسخة.َمنَاأُلطرَالمَوتستعملَكل 
أوَالذينَفاتتهمَتمامًاَركيزَعلىَأولئكَاألقلَانتفاعًا،ََالتَََّ"عدمَتركَأحدَخلفَالّركب"نَعلىَذلك.َويتطّلبَُمحّركَسياسةََيمثال

لَالمشتركَأنَُيرّكزَومنَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.َوينبغيَللتحليََ،ُفرصَتقديمَالخدماتَالروتينيةَمنَالحكومة
 علىَماَيلي:َ

• ََ الّركب خلفَ ُتركواَ الذينَ ُهمَ ََََ–م نَ والعمربيان االجتماعي،َ والجنسيةَََ،واإلعاقةََ،النوعَ االجتماعي،َ والوضعَ
)الِعرقية(ََ،)القومية( الذينََََ،واإلثنيةَ للسياق؟َمنَهمَأولئكَ تقديمَأفضلََوأيَخاصيةَُأخرىَمالئمةَ يستطيعونَ

 رينَمنَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَ؟المساهماتَلتحسينَالوضعَالذيَيطالَالناسَالمتضرَّ
َهؤالءَالناسَخلفَالّركب؟ •  أينَُتِرك 
 الّركبَ؟َخلفهؤالءَالناسََُيتركمتىَُيحتملَأنَ •
خلفَالّركبَ)المخاطر،َمواطنَالضعفَوالقدراتَغيرَالكافية(؟ََََتركواالناسَيَََُماَهيَاألسبابَالتيَتجعلَهؤالء •

 هلَأسبابَوعواقبَتركَالناسَخلفَالّركبَمختلفة،َوتعتمدَعلىَالجنسَالبيولوجي،َوالعمرَوالقدرة،َوماَإلىَذلكَ؟
 ماَهيَالطريقةَالتيَتمنعَالناسَالُمعّرضينَللمخاطرَمنَأنَُيتركواَخلفَالّركب.ََ •

HOW 

https://www.worldbank.org/en/programs/state-and-peace-building-fund
https://www.worldbank.org/en/programs/state-and-peace-building-fund
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/12/chad-a-60-million-world-bank-grant-to-support-refugees-and-host-communities
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/12/chad-a-60-million-world-bank-grant-to-support-refugees-and-host-communities
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َمنََوّفرََُيََو ةَبوكاالتَُمحّددمنَالّنهوجَالّتحليليةََََالوثيقةَالمرفقةَبالتحليلَالُقطريَالمشترك،َونطاقٍَكلٌّ بعينها،ََََةالخاصَّ
،َتوجيهاٍتَبشأنَكيفيةَتقييمَالمخاطر،َومواطنUNHCR’sََََنهج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينمثلََ

ََ.تضّررينأولئكَاألشخاصَالمَُلدىَالضعفَوالقدراتَالتيَ
سيتمَفيهاَتحقيقَالنتائجَالجماعيةَعلىَنحوَأفضل،َولفهمَالتفاعالتَفيماَبينَمبادراتَتدخ لََولفهمَالّسياقاتَالتيََ

إجراءَتحليلََََعلةَفيَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،َفيَسياقاتَالنزاعَوماَبعدَالنزاع،َمنَالمهمَّاألطرافَالفا
لحساسيةَالّنزاع،َعنَطريقَتطبيقَمبدأَ"الََللنزاع.َويتساوىَفيَاألهميةَمعَذلك،َتنفيذَالنتائجَالجماعيةَبطريقةَمراعيةَ

لبيَلإلجراءاتَالُمنفَّذةَعلىَالفئاتَالسكانيةَضررَوالَضرار"،َوذلكَلكيَيتسّنىَمنعَحدوث،َوت خفيفَوطأةَاألثرَالسَّ
َالمشترك،ََََوسوف6َََ.المتضررة َالتحليل َلالحتياجاتَوالمخاطرَتقرير َالمشترك َالفهم َنوعَمن َتبادل أواًلَوقبلَكلَشيء،َمن

لعمليةَالتخطيطَوالبرامجَالخاصةَباألطرافَالفاعلةَفيَرابطةَالسالمَََشّكلَالمنطلقَ والتيَستَََُ،ومواطنَالضعفَالكلية
لديهم التخطيطَ ُأطرَ فيَ اإلنساني،َ والعملَ الّتحديدََ،والتنميةَ وجهَ وعلىَ ه.َ يخص  فيماَ َ أكبرََكلٌّ التقريرََبدرجةَ فإّنَ َ،

مناطق، واالحتياجات  باألولوية القصوى من المجموعات المستهدفة، والوما يحظى  ي حّدد م ن يحظى  المذكورَسوفََ
كلها، الجذرية  وأسبابها  اإلنساني،  والعمل  والتنمية  السالم  ََََإلى  وتضمينها استخالصهاَ ُيمكنَ ََوالتيَ المواضيع  في

ََالرئيسة للبرامج.
 االستعراض العام وثيقة  تحليل الق طري المشترك، و للأو االستعراض السنوي    ،استعمال ما تّم االنتهاء من تحضيره من عمل  (2

ومنَالمعقولَالقيامَبإدماجَالتحليلَالمشتركََ  الّتحليل المشترك.جراء إلوتقييم الّتعافي وبناء السالم  الحتياجات اإلنسانية،  ل
ستَ بنطاقَعريضَمالئمَمنَََإلجراءَعملياتَتقييمَلوالياتَُأخرى.َوتعتبرَالمشاركةَُأصاًلَللنتائجَالجماعيةَفيَعملياٍتَتأسَّ

عدادَنبذةَعامةَعنَاالحتياجاتَاإلنسانية،َأمرًاَمحتماًل.ََإلأوََََ،اءَالتحليلَالُقطريَالمشترك،َألغراضَإجَرأصحابَالمصلحة
الحتياجاتََلالعامََاالستعراضََََوثيقَةََفقدَعملَتحديدَأسبابَمواطنَالضعفَواألسبابَالهيكلية،َالتيَجرىَالتشديدَعليها،َفي

َاستراتيجيََ َإطار َتطوير َنحو َاإلنسانية، َبالشؤون َالمعني َالقطري َالمتحدة َاألمم َلفريق َانطالق َبتشاد،َكنقطة َالخاصة اإلنسانية
خططَاالستجابةَاإلنسانيةَالسنوية،َوإطارَاألممَالمتحدةَللمساعداتََََفإنَّ،ََ.َوبدورها(2019ََ–2017ََلمدةَثالثَسنواتَ)

2017َلبنكَالدولي،َوالخطةَالتنمويةَالقوميةَ)الوطنية(َلألعوامََعّدهاَايالتيََاالستراتيجيةَالُقطريةََثيةََالبحوالورقةََََاإلنمائية،
الحتياجاتَاإلنسانيةَلعامََلالعامََاالستعراضََََوثيقةََالنتائجَالجماعية.َوفيَالصومال،َفإنَّتحقيقََفيََحاليًاََُتسهم2021ََََََ–

،َتضّمنتاَالتحليلَالمشتركَالذيَشّددDrought Impact and Needs Assessmentََََتقييم أثر الجفاف واالحتياجاتو،2017َََ
مودعلىَصياغةَالنتائجَالجماعيةَالستخدامهاَفيََ فيَذلكrameworkthe Recovery and Resilience Fَََََإطارَالّتعافيَوالص 

 البلد.َ
َالمناسبةََتشكيل الفريق المناسب من الم حّللين للقيام بالمهمة.   (3 َالقدرات َالمهمَحشد َالتحليلََََإلجراءمن َفهذا َالمشترك، التحليل

المشتركَيتطّلبَمنَالمشاركينَتكريسَوقتَمتواصل،َبصورةَدورية،َألداءَهذهَالمهمة.َوالَيعتبرَإسنادَوظيفتينَأوَثالثَ
َأسلوبًاَفّعااًلَللمضيَُقُدمًاَفيَهذاَالعمل.َففيَالباكستان،َاستخدمَمكتبَالمنسقَالمقيمََفيَنفسَالوقتََللموظفينََوظائف

هاالتيََََعمليةَتقييمَوتوصيفَاألشخاصَالنازحينَداخلياًَالُمقّدمَمنََعمََلدََّالألممَالمتحدةََ  IRC’sََاللجنةَالدوليةَلإلنقاذََُتعد 

IVAPََألجلَدعمَعمليةَجمعَالبيانات،َبمشاركةَفريقَعاملَمنَاالختصاصيينَمنَوكاالتَاألممَالمتحدةَوالمنظماتَغير،
لتحليلَََرتبةًََأحدَموظفيهَاألقدَمالبنكَالدوليََوعّينالحكوميةَالتيَُتقررَفيَمسألةَتصميمَالدراسةَالمسحيةَوأساليبَإجرائها.َ

 
ة بشأن بتحديد  توفّر المبادئ التوجيهية لتحليل النزاع، مثل تحليل النزاع والتنمية الذي يجريه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التوجيهات اإلرشادي  6

النزاع:   في  األساسية  الفاعلة  واألطراف  النزاع  ttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP_CDAh-ديناميكيات 
; low.pdf-opt-final-Report_v1.3ئي، ؛ وتوفّر المبادئ التّوجيهية لتقييم االحتياجات ما بعد النزاع، الذي يجريه أيضاً برنامج األمم المتحدة اإلنما

النزاع:   يراعي  منظور  تطبيق  كيفية  حول  المعلومات  من  https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-المزيد 
sensitivity.html-conflict-gratinginte--guidance-recovery/pdna-and-prevention . 

https://www.dropbox.com/s/uf1gg94jh53xr1s/Joint%20Analysis%20-%20UNHCR%20Practical%20Guidance.pdf?dl=0
https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-drought-impact-needs-assessment
http://mop.gov.so/wp-content/uploads/2018/04/Roadmap-towards-recovery-resilience-framework-3-January-2018.pdf
http://www.ivap.org.pk/
http://www.ivap.org.pk/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP_CDA-Report_v1.3-final-opt-low.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP_CDA-Report_v1.3-final-opt-low.pdf
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البياناتَوإعدادَتقريرَعنَاالستنتاجات.َوقدَاسترشدتَالنتائجَالجماعيةَإلطارَالتحولَاالنتقاليَللمناطقَالقبليةَالمدارةَعلىَ
َالوقتََ َفي َالمذكور َالتحليل َُيجرى َالديمقراطيةَوالكاميرون، َالكونغو َاالستنتاجات.َوفيَجمهورية َبهذه َالممّول َالفدرالي المستوى

ََ من بدعمَ ََالشبكالحاضرَ والهشاشة للنزاعَ الدوليةَ ََََبمشاركةةَ االقتصادي، الميدانَ فيَ والتنميةَ التعاونَ باستخدامَََومنظمةَ
 عمليةَتحليلَسياقَالصمود.المنهجيةَالمّتبعةَلديهمَفيَ

َبهاَمختلفَمستوياتََََ. واإلقليمي  القومي المحلي،    –تحديد نطاق الّسياق   (4 َتدفع َالتي َبالعوامل َأمدها َيطول َالتي َاألزمات تتأّثر
والَُبّدَللتحليلَالمشتركَمنَأنَُيحّددَالعواملَذاتَالّصلةَبالتحليلَعلىََََالمجتمعَفيَبلدَُمعّين،َوماَيتعّدىَحدودَذلكَالبلدَ.

 السالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني.َويحتويَالملحقَدَعلىَأمثلةَعلىَذلك.َََجميعَالمستويات،َوأنَيشملَجميعَركائز
إجراءَاستعراضَمكتبيَلترتيبَوكممارسةَجيدة،َالعملَعلىََتحليلها واالتفاق عليها.    تحديد مصادر البيانات التي ينبغي (5

منَالحكومة،َََالُمستقاةَ–القائمةَمنهاَوالتاريخيةَََ–االجتماعيةَاالقتصادية،َواإلنسانيةَواإلنمائيةَومقارنةَالمؤشراتَوالبياناتَ
ويحتويَ ُأخرى.َ جهاتَ بينَ منَ الحكوميةَ والمنظماتَغيرَ المتحدةَ واألممَ المانحة،َ والجهاتَ الدولية،َ التمويلَ ومؤسساتَ

علىَمجموعةَمختارةَمنَالمصادرَالمشتركة.َويتعّينَإدماجَموضوعاتَحقوقَاإلنسان،َوالعوائقَالتيَتعترضََ(ه)الملحقَ
المَفيها.ََََقصاءَاالجتماعيَوالنزاعَفيَهذهَالعمليةسبيلَتمكينَالمرأةَوالفتاة،َواإل إّنَإضافةََللتَّأك دَمنَتضمينَمنظورَالسَّ

طبقةَالتركيزَالجغرافيَلالستثماراتَالقائمةَفيَالمجاالتَاإلنسانيةَواإلنمائيةَوإجراءاتَالسالمَعلىَالبياناتَالمسحيةَللفقرََ
وعواملَالخطورةَاأُلخرى،َغالبًاَماَتكونَتنويريةَالطابع.َففيَالكثيرََََواإلقصاءَاالجتماعيَوالمساواةَبينَالجنسينَوالكوارث

المناطقَالتيَيكونَفيهاَتقديمَالخدماتَمتحّققَبأفضلَالصورَالمالئمة،َبدالَعنََمنَالبلدان،َيترّكزَاالستثمارَاإلنمائيَفيََ
 لفَالّركب.ََتركيزهاَفيَالمناطقَالتيَُيوجدَفيهاَالناسَاألشّدَتعرَّضًاَلخطرَأنَُيتركواََخ

توصيَالمفوضيةَالساميةَلألممَالمتحدةَلشؤونَالالجئينَبإجراءَعمليةَتحليلَتتألَّفَمنََإعداد خطة لجمع وتحليل البيانات.   (6
ثالثَخطوات،َهي:َاإلعداد،َواإلجراء،َوالنَّشرَوالتَّعل م،َوهيَتوّفرَإطارًاَمالئمًاَللعملية.َوُيمكنَاالطالعَعليهاَفيَالملحقَ

َالخطةَ ََ(.َويجبو) ويمكنَاالتفاقَعلىَبعضَاألساليبَاإلحصائيةَاألساسّيةَالستقصاءَالعالقاتََالّتنفيذية.ََََالجهةَََُأنَُتِعدَّ
ببيةََ وتكبيرََاالتجاهاتَوالسالسلَََََ–فيماَبينهاََ)األعمالَالُمسّببة(ََوالّتفاعالتَفيَأوساطَالُمتغّيرات،َوذلكَبهدفَتحديدَالسَّ

أهميتها،َوتحديدَوشرحَنماذجها.َأماَتطبيعَالبياناتَللّتمكينَمنَعقدَالمقارناتَبينَمجموعاتَََتحديدوذلكَبهدفََالتأثيرات،
.َأوََالبياناتَفيكتسيَأهميًةَهوَاآلخر.َويجبَتعزيزَهذاَالنوعَمنَالتحليلَالكّميَوالّتحّققَمنهَباستخدامَالبياناتَالنوعية

األوليةَ)إذاَاقتضتَالحاجة(،َووضعَُخطةَلجمعَالعّينات،َوتحديدَالمنهجية،َواستخدامَيتعّينَالقيامَبماَيلي:َج معَالبياناتََ
البيانات،َوتنفيذَعمليةَإدخال البيانات،َومراجعةَ العمليةََ،َووضعَمقاييسَموحَّأداةَلجمعَ دةَلضبطَالجودة،َواالتفاقَعلىَ

 َََالتحليليةَللبيانات.َ

 عية  : صياغة وبرمجة النتائج الجما 4الخطوة  

دذات صلةم حّددة، قابلة للقياس، قابلة للّتحقيق،  التيَتّتصفَبأنها:ََََالموافقةَعلىَالعديدَمنَالنتائجَالجماعيةََالغرض:   ة المّدة ، ومحد 
ميزتها  التيَتضعهاَأطرافَفاعلةَُتظهرَعمليًاَََو،ََسنوات  5و    3ََإطار زمني يتراوح بين  التيَُيمكنَتنفيذهاَعلىَمدىََ(SMART)سمارت  

َالمالئمةَبالعملَفيَمجالَكلَركيزةَمنَالركائزَالثالث.َالّتنافسية 

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

المسؤوليةَإلىََوُتسن دََُعضويتها ممّثلين من كل ركيزة.في نتائج مواضيعية في كل مجال من المجاالت، تضم  تشكيل أفرقة (1
فيَكلَمجالَمواضيعيَمنها،َُيحّددهَتحليٌلَمشتركَلالّتفاقَعلىَالنتائجَالجماعية.ََََواضحةََوكالةَلديهاَميزةَتنافسيَةََكلَّ

HOW 
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كذلكَيتعيَّنَأخذَموافقةََََالم والتنمية والعمل اإلنساني.ممثلين من كل ركيزة من ركائز الس  أفرقة النتائج    تضمّ ويتعّينَأنََ
 اتَعلىَجدولَزمنيَواضحَلتحديدَالنتائجَالجماعية.َالعمليأعضاءَ

ة وفقالنتائج الجماعية منافع   (2  (SMART)سمارت صفات  الم عد 
لموافقةَعليها،َولكنهاَمنَحيُثَاأسهلََََ–بصفةَعامةَََََ–المشاركة،َوهيََمستوىََالجماعيةَالعريضةَالنطاقََََُتيّسرَالنتائجَُ

الحصولَعلىََََ/،َصاغَالعديدَمنَأفرقةَالبلدانَنتائجَجماعيةَمنَحيثَ"الوصولَإلىََأصعبَفيَالقياس.َعلىَسبيلَالمثال
منهجيةَالقياس.َوفيَشمالَشرقََوسلَّةَالخدماتَالفعلية،ََكّلَمنََ)وجودة(َالخدماتَاالجتماعيةَاألساسية"َمنَدونَتعريفََ

،َسوفَتتوافرَللعددَالمتزايدَمن2021َََالنتيجةَالجماعيةَالعريضةَالنطاقَتنّصَعلىَماَيلي:َ"بحلولَعامََتنيجريا،َكان
المتضرَّ ََََنيجيريارينَفيَشمالَشرقيََالناسَ ََإمكانية / االجتماعيةَاألساسيةَالجيدةََََالحصولَعلىالوصولَإلىَ الخدماتَ

َوالمتكاملة".َ
النتيجة زةَبطريقةَُمحّددةَأكثرَمَََُالجماعيةََوستكونَ أّنَهذهَ؛َغ"SMARTسمارتََ"ََبصفاتَأكثرَمنَصفاتََّتسمةًَالُمركَّ يرَ

َأقلََّ َفيَكونها َُتجازف َالنتائج،َومَََُ،َوأكثرَ جماعيةًَََالنتيجةَربما َبتركيزهاَعلى َالُمخرجاتَمقارنًة َاآلخرين(ََََن دةًَسَ تركيزًاَعلى )إلى
ُرَ.َبشكلَأكبر نتائجَجماعيةَُمحّددةَفيَبدايةَصياغةَالعملية،َثم ََوفيَكثيرَمنَاألحيان،َكماَهوَالحالَفيَالصومال،َُتطوَّ

نتائجَجماعيةََعلىََبوَّبَفيَفئاتَوُتصق لَعلىَهيئةَنتائجَفيَُجملَخبريةَأوسعَنطاقًا.َوُيوصىَباالستمرارَفيَالتركيزََتَُ
،َُتضبطَعلىَالمستوىَالصحيح،َوُيشاركَفيهاَأطراٌفَفاعلٌةَعديدةَ)علىَسبيلَالمثال،َخفضََ"SMARTسمارتََ"وفقَصفاتََ

%َعنَمستوىَخط10َ،َورفعَمستوىَالّتماسكَاالجتماعيَبنسبة2022ََعامََ%َبحلول10ََمعدلَوفياتَاألمهاتَبنسبةََ
ََ.،َوغيرَذلك(2022بحلولَعامََ”UN-SCORE index“لتسجيلَالدرجاتَالُمرّكبَََاألممَالمتحدةَمؤشرَهحسبماَيقيسَ،األساس

القائمة   (3 النتائج  أو  إطار الخطط  أّن  الجماعية.  يالتأكد من  الدولي للنتائج  الدعم  تبيان مساهمات  إلى  ُيحددَإطارََهدف 
ف التيَسُتساهمَ الُمحّددةَ الُمخرجاتَ النتائجَ ََالُخطةَأوَ لتحقيقَنتيجةَمحّددةَيَإنجازها الّركائزَ الوكاالتَفيَكلَركيزةَمنَ

مولة،َأوَتلكَالتيَتكونَقيدَاإلعدادَوالّتنفيذ،ََالُمحددةَتلكَالتيَُقّدمتَفيَالبرامجَالقائمةَالمََُبعينها.َوقدَتتضّمنَالمساهماتَُ
ََ ََأو ََفي ََالبرامج المشترك. التحليلَ فيَ ُحّددتَ التيَ الفجواتَ تستهدفَ التيَ الممّولةَ األهدافَغيرَ تحديدَمجموعةَ ويجبَ

َعلىَمساهمةَالوكالةَالمحّددةَبعينها بهدفََََ،َوذلكفيَتلكَالمجموعةََوالمؤشراتَبشكلَصريحَواضحَبماَيتماشىَمعَماَيدل 
ََ من للتنفيذَ زمنيَ إطارَ وضعَ الضروريَ ومنَ وتحقيقها.َ إنجازهاَ عنَ المساءلةَ آليةَ ََإنشاءَ الّتتابعيَأجل التسلسلَ ترتيبَ

لتقييمَإجماليَكلفةَالُمخرجات،َومدىَتغطيةَتلكَََيفيَكلَالّركائز.َوختامًا،َتقتضيَالحاجةَوجودَإطارَتمويلََاَتلإلجراء
والب المشاريعَ نطاقَمنَ ضمنَ ََالتكاليفَ القائمة لرامجَ فيََوالعائدةَ الفائضَ أوَ الفجوةَ وتحديدَ المصلحة،َ أصحابَ مختلفَ

أدواتَالتخطيطَلجعلَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَالتمويلَبوضوح.َويتعّينَإدماجَإطارَالنتائجَفيَإطارَالتعاونَوَ/َأوَفيََ
 Joint Planningلمشتركَللمساعداتَفيَتشادََإطارَالتخطيطَااإلنسانيَملموسةَالطابع.َأماَخارطةَالطريقَالخاصةَبتنفيذََ

Framework of Assistance in Chadاألعمالَالتيَتخّصَإطارَالتنفيذَكجزٍءَمنَعمليةََََ–منه8ََََفيَالهدفََََ–حّددََُتَََي،َفه
 رَنتائجَالرابطة،َولتحليلَالفجوةَالمالية.النتائجَالجماعية.َويحتويَالملحقَ)ز(َشكاًلَنسقيًَّاَإلطا

ب ب افالنزاعَوالعنفَهماََالتأكد من بناء السالم والوقاية في متن النتائج الجماعية.   (4 حدوثَالكثيرَمنَاألزماتَالتيَيطولََََس 
 نتيجةَجماعيةَقصوى"َتتمّثلَفيَوضعَأمدها،َوفيَاستمراريتها.َوتتضمَّنَبارقةَالسالمَ"

 
للمعاناةَاإلنسانية.َفمنَالممكنََحد

اتََ،َعلىَسبيلَالمثال،َعنَطريقَضمَمختلفَالمجموعاتَ/َالفئواإلنمائيةََإدماجَنهوجَبناءَالسالمَفيَاألنشطةَاإلنسانية
والتصميمَوالتنفيذَوالرصدَوالتقييم،َوفيَوضعَآلياتََمعَبعضهاَبعضًا(َفيَالتحليلَََ)التيَمنَالمحتملَأنَتكونَعلىَخالفٍَ

الحوارَوَ/َأوَالتَّظل م،َالتيَمنَشأنهاَأنَتسهمَفيَزيادةَالّثقةَفيماَبينَالسلطاتَوالسكان،َوفيَأوساطَمختلفَالفئاتَ/ََ
 فيماَبينَالمجتمعاتَالُمضيفةَواألشخاصَالالجئينَوالنازحين.َالجماعات،َوعلىَسبيلَالمثالَ

https://www.un.org/jsc/content/chad
https://www.un.org/jsc/content/chad
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رَُمحّركاتَالنزاع،َوالوقايةَمنَالنزاعاتَ وُيمكنَللمساهماتَاإليجابيةَالمتأتيةَمنَركيزةَالسالمَأنَتتضّمنَالمشورةَبشأنَتطو 
معاتَعلىَتدب رَشؤونَالمصادرَالجديدة،َوالمساهماتَعلىَالمستوىَالمحليَبغيةَاستدامةَالسالم،َمثلَالعملَمعَالمجت

مستوىَفهمَالكيفيةَالتيَتستطيعَبوساطتهاَالمساعداتَاإلنسانيةَالطبيعية.َوبوسعَاألطرافَالفاعلةَفيَركيزةَالسالمَتحسينَ
المََواإلنمائيةَأنَُتسهمَ)وأنَُتكيَّف(َبهدفَتحسينَآفاقَتحقيقَالسالمَواالستقرارَالمحّلّيين.َففيَالصومال،َوّفرتَركيزةَالس

َالتخطيط.َك َُأطر َفي َاإلنسان َللحمايةَوحقوق َإدراجَمنظور َبشأن َأتوجيهاتَُمحّددة َالمقدَّمةَمنََََنَّما َالمعنيةَالموارد المنظمات
بالسالمَمتوافرةَبصورةَمّطردة،َداخلَالبلدَأوَعلىَالمستوىَاإلقليمي،َألجلَالمساعدةَفيَإدماجَإجراءاتَومنظوراتَالسالمَ

ساواة،َوعدمَالتمييز،َوالمشاركةَوالشمولَوالمساءلةَوُحكمَالقانون.َكذلكَُيمكنَالعثورَأيضًاَعلىَفيَمجاالتَمنَقبيلَالم
 report on WFP’s Contributionََفيَتحسينَآفاقَالسالمََالعالميتقريرَعنَمساهمةَبرنامجَاألغذيةََالممارساتَالجيدةَفيََ

to improving the Prospects for Peace.َ 
َتصميمهاَوأخذَُتعتبُرَالنتائُجَالجماعيةَالتيَتمََّ.  تقرير عدد القطاعات التي ينبغي إدراجها ضمن مجاالت النتائج المواضيعية (5

ََََ،الموافقةَعليهاَحتىَتاريخَإعدادَهذهَالوثيقة ََََ-فيَمعظمها ََفإنَّ.َومعَذلك،ََمتعّددة َالقطاعاتإنَلمَيكنَفيهاَجميعها،
َالُمعرَّفة َالجماعية َفالنتائج َأمٌرَغيرَضروري؛ َالجماعية َالنتائج َفي َالقطاعات َقطاعَمن َالمشتركَسوفََتضمينَكّل ،َوالّتحليل

لضمانَعدمََالتيَسبقَذكرها،َر فَإشكالياتَتلكَالقطاعاتَاألساسّيةَالتيَتتطلَّبَنهجًاَجماعّيًاَعبرَالّركائزُيمّكنانَمنَتَع
 تركَأحدَخلفَالّركب.ََ

 : تمويل البرامج التي تُسهم في تحقيق النتائج الجماعية 5الخطوة  

وستكونَهذهََالكمية، والمدة والمرونة.  النتائجَالجماعيةَالتيَتفيَبالغرضَمنَحيثََََلتحقيقتحديدَالمواردَالماليةَالالزمةََ  الغرض:
َالمتوافرةَمنََ َاألموال َبصفةَسائدة، َالوكاالتَوالجهاتََََمع إمكانية التمويل اإلضافي الم حتمل  ،الموازنات البرامجية الحاليةالموارد، من

َ.َتَالقوميةالمانحةَوالحكوما

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

َالجماعيةََََ.والتنمية والعمل اإلنساني بما يتوافر من التمويلإقرار نهج رابطة السالم   -1 َللنتائج َالمنطقي َاألساس يتمثَّل
َالمتضّررينَ َللناس َأفضل َالضعف،َوبالتاليَتحقيقَنتائج َلالحتياجاتَوالمخاطرَومواطن َالكلي َالمستوى فيَخفض

لحشدَاألموالَاإلضافية؛َفالكثيرَمنَالبرامجَالتيَُتسهمَفيَتحقيقَأوََالّنهجََإّنَهذاََمنَاألزمة.ََ تنفيذَليسَأداةًَ
لًةَأصاًل.َومعَذلك،َفمنَالمحتملَأنَتوجدَأيضًاَفجواتَفيََالجَالنتائج تمويلَالبرامجَوجمعَماعيةَربماَتكونَمموَّ

حشدَاألموالَاإلضافيةَلتلكَالبرامج.َومنََمنََََ؛َوالَُبدََّاألموالَلهاَضمنَإطارَالنتائجَالمعنيَبالنتائجَالجماعية
بالجودة تَََُالممكنَأنَتزدادَفرصَجمعَاألموالَالخاصةَ نةَلصالحََََشاهدَُعندماَ الُمحسَّ النتائُجَ الواقعَ علىَأرضَ

قدَساعدتَخطةَاإلطارَالشاملَلالستجابةَلالجئينَفيَأوغنداَبعضَالجهاتَالمانحةَالثنائيةَفََالناسَالمتضّررين.
متفقَعليهاَمعَتحويلَتمويلهاَإلىَالمناطقَالتيَتستضيفَالالجئين،َبهدفَدعمَالنتائجَاإليجابيةَالفيََاألطرافََ

 الحكومةَالمستضيفة،َواألطرافَالفاعلةَاإلنسانيةَوالبنكَالدولي.ََ
ينبغيَالشركاء الثنائية األطراف في عملية النتائج الجماعية من البداية.  فئة  إشراك الجهات المانحة بصفتها من   -2

ََ والتنمية السالمَ القادةَمجتمعَ مجتمعَ نظرةَعريضةَعلىَ ُيلقواَ أنَ اإلنسانيَ إشراكَََ،لمانحينوالعملَ عنَطريقَ
الشركاءَغيرَالّتقليديينَفيَالتنمية،َإضافًةَإلىَإشراكَالمنظماتَغيرَالحكومية،َوآلياتَتمويلَالمناخ،َوكياناتََ

َالسالمَوالتنميةََ َالخاص،َبشأنَدعمَنهجَرابطة َابتداًءَمنَمرحلةََالقطاع َالمشاركة َاإلنساني،َوذلكَمنَخالل والعمل
.َومعَأّنَالمنّظماتَالُمنّفذةَتستطيعَاستخدامَالمواردَالقائمةَللشروعَفيَتنفيذََهالةَتمويلوحتىَمرحََالبرامج،ََتحليل

HOW 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/wfp_global_report.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/wfp_global_report.pdf
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أّنَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملََيجبَأنَتفهمََالجهاتَالمانحةََإالَأّنََنهجَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،ََ
القصيرَاألجلَأوَالُمقيَّدَبدرجةَشديدة؛َفالتزامَََمويلَُُيمكنَأنَُيعيقَاستمراريتهاَالتاإلنسانيَعمليٌةَطويلةَاألجلََ

َنهجََ َتمويل َبزيادة َالمانحة َاإلنمائيةََََرابطةالجهات َالمساعدات َلجنة َتوصية َمن َاإلنسانيَجزٌء السالمَوالتنميةَوالعمل
عمليةَتحديدَالفجواتَالماليةَفيَالدعوةََمنظمةَالتعاونَوالتنميةَفيَالميدانَاالقتصادي.َوينبغيَاستعمالَلَالتابعة

 إلىَالحصولَعلىَأموالَإضافية.ََ
ولربماَترغبَالجهاتَالمانحةَفيَالمشاركةَفيَحوكمةَالعمليةَ/َحوكمةَالمستوىَاالستراتيجيَمنَالعملية،َبهدفَ

فيَجمهوريةَالكونغوَالديمقراطية،َتدعمَالسويدَنهجَرابطةَََفتبادلَالمعلوماتَوالّتحليل،َأوَالمساهمةَبطرقَُأخرى.َ
المانحةرئاسةَمجمالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَعنَطريقََ التوعيةَََ،وعةَإشراكَالجهاتَ رفعَمستوىَ ألجلَ

َالجهاتََ َأنَمشاركة َالّتشجيعَعلىَذلكَبافتراض َأكبر.َوينبغي َالدعمَبغيةَتنفيذَنهجَجماعيَومتماسكَبدرجة وبناء
شيرَإليهََعالقةَبالّرابطة،َبعضهاَأََُاياتَداخليةَلهواِجهَالمنظماتَأيضًاَتحدَّوتَُبالمبادئَاإلنسانية.ََََتخلَ المانحةَالََ
َالتنمويَةََتوليففيَتقريرََ َُتصاحب7َالمبادرات َالتي َالّتحّديات َالتَّغل بَعلى َالط موح،َبغية َأيضًاَيكونَتوضيُح .َولربما

 ََجانبَالجهاتَالمانحةَأيضًا.ََمنالحلولَالجديدةَللمشكالتَالعامةَالمشتركة،َفرصًةَتعل ميًةَوحافزًاَللتغييرَ
استخدام الصوت الجماعي والخبرة الجماعية للشركاء في رابطة السالم والتنمية والعمل اإلنساني للّتأثير في َ -3

فأعمالَالتنفيذَالتيَتقومَبهاَالوكاالتَاألعضاءَفيَاللجنةَالدائمةَالمشتركةَبينََتمويل األزمات الطويلة األمد.  
ََماَيستفادَُاإلنمائيةَالكليةَفيَأيَبلٍدَبعينه.َوينبغيَتطبيقََالوكاالتَتشّكلَفيَالعادةَجزءًاَصغيرًاَمنَالمساعدات

َالت َالمكتسبةَمن َاألدلة َاالستثماريةَمن َالخيارات َالتأثيرَفي َإلى َالدعوة َالجماعيةَفي َللنتيجة ين َالمشترك  حليلَوالتنفيذ
 للحكوماتَوالجهاتَالمانحةَالثنائيةَاألطرافَ.

فيَسلوكَالتدفقَالتمويليَالثنائيَاألطرافََََأنَيكوناَأداًةَقويةَللتأثيَرََوُيمكنَللتحليلَالمشتركَوالنتائجَالجماعية
 ََوالمتعّددَاألطراف،َالموّجهَللناسَالمتضّررينَمنَاألزماتَالتيَيطولَأمدها.َ

يجبَتحفيزَالشراكاتَمعَالبنوكَاإلنمائيةَالمتعددةََدور المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل اإلنمائي.  -4
المؤسساتَالماليةَالدوليةَومؤسساتَالتمويلَاإلنمائي،َالقوميةَمنهاَوالدولية،َعلىَقدمَالمساواة،َحسبماَ،ََواألطراف

منظمةَالتعاونَوالتنميةَفيَالميدانَاالقتصادي.َويجبَعلىَمجتمعََلََالتابعةاقُترحَفيَلجنةَالمساعداتَاإلنمائيةََ
تقّدمهاَالمؤسساتَالماليةَالدوليةَومؤسساتَالتمويلََََالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَتحديدَفرصَالتمويلَالتي

 َ 8اإلنمائي،َكماَيجبَعليهَإشراكهاَمنذَالبدايةَاألولىَلمرحلةَالتخطيطَ.

  الجماعية  تنفيذ النتائج: 6الخطوة  

َعلىَالمستويينَالوطنيَودونَالوطنيَ.ع رى الّتنسيق وإدارة المعلومات الجماعيةَمنَخاللَتقويةََتنفيذَالنتائجدعمَالغرض: 

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

همََئَُيتصرَُّفَالناسَبطرقَُتهيََّ.تعزيز الحوافز وتغيير الثقافة التنظيمية بغية توثيق التنمية اإلنسانية والتعاون ألجل السالم -1
منظماتهمَلها.َوهذاَُيساعدَالمنظمات،َفيَكثيرَمنَاألحيان،َعلىَتحقيقَأهدافها.َفوضعَالنتائجَالجماعيةَوالعملَنحوََ

 
 . 2019الجهات المانحة المشاركة في الرابطة، المبادرات اإلنمائية، العام   7
، التي كلَّف كلٌّ من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمجلس  "تمويل الرابطة: الفجوات والفرص من منظور ميداني"توفر الدراسةُ     8

م جهةً  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  لالجئين  إضافية:  النرويجي  معلوماٍت  بإجرائها،  ا 
report.pdf-nexus-the-report/financing-nexus-the-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/financing HOW 

HOW 
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نهجٍَ تطبيقَ يتطلبَ عََتحقيقهاَ شج 
ُ
حوافزَََُت التعاونَ ََفيهَ المنظماتَ وثقافاتَ المنظماتََََالموظفينَ عبرَ والّتماسكَ والتكامليةَ

مجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،َعلىَالمستوياتَكافة،َتنفيذَالحوافزَنحوَتغييرََََويتعيَّنَعلىَالقادةَفيالمشاركة.ََ
السلوكَداخلَمنّظماتهم.َوُيمكنَلالعترافَبتحقيقَاألداءَالمرغوبَفيهَعلىَمستوىَاألفرادَأوَاألفرقة،َوتوفيرَالتدريبَلهم،َ

.َوينبغيَللقادةَأنَيتأكدواَبأّنَسلوكهمَالشخصيَولغتهمَتدعمَكفيَتحقيقَذلََواالنتداب،َوفرصَاالرتقاءَأنَتكونَفعَّالةَجداًَ
 التعاونَفيَمجالَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَفيَجميعَاألوقات.َ

ُتصاغَالنتائجَالجماعيةَوُيخطَّطَلها،.  وطنيال  دون والمستوى    وطنيتعزيز القدرات على التخطيط والتطبيق على المستوى ال -2
الوطني،َماَُيسّهلَمشاركةَكبارَالموظفينَفيَتحديدَاالتجاهَاالستراتيجي،َوتوليدَالّزخمََفيَاألحوالَاالعتيادية،َعلىَالمستوىََ

اإلنساني. الوطنيََوالق بولَلدىَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَ المستوىَدونَ المؤسساتَعلىَ بإشراكَ وظفيَومََ،وُيوصىَ
َبزمامَالقيادةَأثناءَمرحلةَالتطبيقَ)التنفيذ(.َويتعيَُّنَوضعََالوكاالتَفيَعمليةَالتخطيطَاألولي.ََ وُيمسكَالمستوىَدونَالوطني

فيَالكاميرون،َُتمسكَالّسلطاتََف،َوالمنظماتَالمنّفذة.9ََآليةَإلدارةَعمليةَالتطبيقَبمشاركةَوَ/َأوَبقيادةَالسلطاتَالمحليَة
 َبزمامَالقيادةَمنَخاللَآلياتَخطةَالتنميةَالمجتمعية.المجتمعيةَحالياًَ

تقييم مدى مالءمة آليات الّتنسيق القائمة لتحقيق النتائج الجماعية، بتعديلها أو بإنشاء آلياٍت جديدة إذا دعت الحاجة -3
سالمَوالتنميةَوالعملََبشأنَرابطةَالََبعينهاََفقدَتكونَبعضَالهياكلَالقائمةَمفيدةَلبعضَمهماتَالتنسيقَالمحددةََإلى ذلك.

قائم منتدىَ يوجدَ فالَ ذلك،َ ومعَ الحوكمةَََاإلنساني.َ ألغراضَ الثالثَ الّركائزَ جميعَ منَ المصلحةَ أصحابَ فيهَ ُيشاركَ
التوجيهية المشتركة  اللجنةُ فيهاََََتنّفَذالتيََََاالستراتيجيةَأوَعملياتَتطبيقَ/َتنفيذَالنتائجَالجماعية.َوفيَالكثيرَمنَالبلدان

العملَاإلنساني،َبصورةَكبيرة،َفيَََأسهمَهيكلَََُريادية،ََ، مشاريع(JSC)اإلنمائي  اإلنساني ولألمم المتحدة للنهوض بالتعاون  
،َفيَأغلبََلعقدَاجتماعاتَفيماَبينَأصحابَالمصلحةعنَطريقَاستخدامَهياكلَالّتنسيقَاإلنسانيةَالنتائجَالجماعيةََتحقيق

العنقودية،َوعلىَالمستوىَالمحلي.َوينبغيَألصحابَالمصلحةََََعلىََ،األحيان بينَالمجموعاتَ التنسيقَالمشتركَ مستوىَ
َبها َالمعمول َالمرجعية،َواألدوات َالقطاعيةاستعراضَشروط َالحدود َالتنسيقَعبر َالبرمجي،َوالقدرةَعلى َ،،َوالعضوية،َوالنطاق

الهياكلَاإلنسانيةَأوَهياكلَالتنسيقَالقائمةَمَأوَمواءمةَأوَاستبدالَالّتخاذَالقرارَبشأنَماَإذاَكانتَالحاجةَتستدعيَاستخدا
 َاأُلخرى.
إدماجَآليةَتنسيقَالنتائجَالجماعيةَفيَالمستوىَالمحلي،َوعملياتَالتخطيطَوالتنسيقََََفيَبعضَالبلدانَإمكانيةَََُتوقدَثبت

الكاميرونََ الحالَفيَ الحكومة،َكماَهوَواقعَ تقودهاَ المثالLebanonََََولبنانالتيَ بيئاتَُأخرى،َومنهاَعلىَسبيلَ .َوفيَ
َزةَوالمعنيَةمجموعاتَالتنسيقَالمركَّوإحاللََََ،المناطقَالقبليةَفيَباكستان،َجرىَتعطيلَعملَالمجموعاتَالعنقوديةَاإلنسانية

األطرافَالفاعلةَاإلنسانيةََتفعيلَمشاركةََبالنتائجَالجماعيةَمحّلها،َفقامتَمجموعاتَالتنسيقَبإشراكَالقياداتَالحكوميةََو
واإلنمائيةَفيَالعملية.

ُتعتبرَالكفاءةَفيَالمشاركةَفيَالمعلوماتَوتحليلهاوضع ق درات ون ظ م إدارة المعلومات المشتركة والمالئمة موضع التنفيذ.   -4
َضمنَإطار.َكذلكَُتعتبرَنظمَإدارةَالمعلوماتَالعاملةَكماَينبغيَلهاَأنَتعملقةَلكيَتعملَاًلَبالغَاألهميةَللن ُظمَالمنسََّعام

للبناءَعليها.ََََةألممَالمتحدةَنقاط َانطالقَمهملمقيمينَلاََنمنّسقيالمكاتبَمنّسقيَاألممَالمتحدةَللشؤونَاإلنسانيةَومكاتبََ
معَبعضهاَبعضًا،َأوَمعَالنظمَََقابلةَللتشغيلََغيروماتَاإلنسانيةَواإلنمائيةَلدىَاألممَالمتحدةََغيرَأّنَنظمَإدارةَالمعل

.َونتيجةَلذلك،َفإنَالمعلوماتَالتيَُتنتجهاَتلكَاإلشكاليةمعالجةََعلىََعملَجاٍرَحاليًاََالََأنَّ،َوذلكَرغمََشبكاتهااألخرىَخارجََ
جهوٌدَلتأسيسَََلقدَُبِذلتالجهاتَالمانحةَأوَالمنظماتَغيرَالحكوميةَالَيسهلَإدماجهاَفيَالمنتوجاتَالمعلوماتيةَالجماعية.ََ

ومنهاَعلىََََألممَالمتحدةَأوَداخلَالمؤسساتَاأُلخرى،لمقيمينَلاََنمنّسقيالمكاتبََََضمنَإطارنظمَإدارةَمعلوماتَمتكاملةََ

األخذ بعين االعتبار ضرورة حماية الفضاء اإلنساني.    9

https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-enar
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 Ukraine’sالبوابة اإللكترونية للتّعافي االقتصادي واالجتماعي العائدة لوزارة المناطق الُمحتلة مؤقَّتاً بأوكرانيا  ،َالسبيلَالمث

ocial recoveryMinistry of Temporarily Occupied Territories portal for economic and sََىَاآلنََحت،َومعَذلك،َلمَُتوضع

َوُتوجَ  َأمدها. َيطول َالتي َاألزمات َمعلومات َالجماعية،َعلىََبهاََََُيحتذىأمثلةٌََََدَُإجراءاتَعملَموّحدةَإلدارة َالمعلومات َإدارة ُنُظم
،َالذيَيوّفرَأمثلةَمفيدة.َويجبَعلىَهيكلَ)GBVIMS( نظامَإدارةَمعلوماتَالعنفَالمبنيَعلىَالنوعَاالجتماعيومنهاَمثاُلَ

ََ اإلنساني، والتنميةَوالعملَ السالمَ مجتمعَ معَ بالتعاونَ اإلنساني،َ والتنميةَوالعملَ السالمَ رابطةَ تأسيسَمحطاتََعملياتَ
تنشرهاَإلىَنطاقَعريضَمنَأصحابَالمصلحة،َمعَََوََ،تستقيهاَمنَومحوريةَمعلوماتية،َتجمعَوتنشرَالمعلوماتَوتحّللها،ََ
 َإيالءَاالعتبارَالواجبَإلىَخصوصيةَوأمنَالبيانات.َ

علىَََتحفيزيٌََّبأّنهاَعاملٌََالنتائجَالجماعيةَُتثِبتََمنَالمحتملَأنإقامة شراكات ذات صلة لتسريع إنجاز النتائج الجماعية.  -5
التنفيذية،َومنهاَوج قادةَتشكيلَأنوعَجديدةَمنَالشراكاتَ تقديمَالخدمات.َويجبَعلىَ للقطاعَالخاصَفيَ ودَدورَمتزايدَ

،َوتجربةَهياكلَالشراكاتَالجديدةَريادّيًا،َبماَفيَذلكَالشراكاتََلمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَتيسيرَهذاَالتشكي
 صةَلوضعَالبرامجَالمشتركةَللمناطقَالمتضّررةَ.الُمخصََّ

 : رصد التقدم وتقييم النتائج  7الخطوة  

إطار األمم المتحدة ، تبني على الّترتيبات القائمة )على سبيل المثال،  وبناء القدراتتقييم  الرصد و جماعية للعملية  تأسيسََالغرض:  
المستدامة  بشأن  للتعاون   اإلنسانية(،    UNSDCFالتنمية  االستجابة  خطط  نتائج  أ طر  أو   / المَُو  التقدمَ صعيدََلقياسَ علىَ زَ حر 

َالعملياتي(َاألوسعَنطاقًا.َأواإلجراءاتَالُمحّددةَفيَإطارَالنتائج،َوالتغييراتَفيَالسياقَالتنفيذيَ)التشغيليَ

 اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

بهدفَرصدَالنتائج،ََفيَالن ُظمََمعَأنَالكثيرَمنَالوكاالتَالَتزالَتستثمرََ.ََاالستثمار في ثقافة الرصد والتقييم داخل البلد -1
َالفاعلةَالََ َاألطراف َمن َالكثيرين َأّن َالجماعيةَََيجيدوَنإال َالنتائج َإلى َفالحاجة َالمسار. َلتصحيح َوالتقييم َالّرصد َبيانات استخدام

ويتعّين  معتاد"َماَزالتَالَتؤتيَالنتائجَالمرغوبَفيها.ََتنبثق،َفيَجزٍءَمنهاَعلىَاألقل،َمنَاالعترافَبأّنَ"ممارسةَالعملَكال
ومنَعلى مجتمع السالم والتنمية والعمل اإلنساني استعمال التحليل المشترك كخط أساس واضح ي قاس  األداء من خالله. 

نةََالمصلحة،َوالمتضمَََّشأنَالرسائلَاألساسية،َالمدعومةَباالحتفاءَبالّتعل مَوالتغيير،َوالموجَّهةَإلىَجميعَاألطرافَصاحبة
 ثقافةَرصدَوتقييمَالنتائجَالجماعية.َهذاَالفحوى،َأنَُتساعدَفيَتطويرََ

،َتستفيدَمنََ"الرصد والتقييم" لوضع آلية وظيفية للرصد والتقييم موضع التنفيذعن  م كل فة بالمسؤوليةويتعي ن تحديد جهة 
آليةَالرصدَوالتقييمَبتوزيعَاستنتاجاتَََالجهةَالُمكّلفةَبالمسؤوليةَعنقومََتكليهماَمعًا.َوسمنََالمواردَالقائمةَأوَالخارجيةَأوََ

علىَبرامجه.َوفيَالواقعَالعملي،َفإّنََهذهَاآللية،َورصدَالتعديالتَالتيَُيدخلهاَمجتمعَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيََ
ََموضعاًَذََ،َكجزءَمنَدورهَفيَهيكلَحوكمةَرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني،َيّتخألممَالمتحدةلمقيمَلمنسقَاالمكتبََ

 ".َالجهةَالُمكلَّفةَبالمسؤوليةجيدًاَللعملَبصفةَ"
نظرًاَإلىَأّنََالممكن.    الحدّ استخدام أ طر وآليات الرصد والتقييم المستقاة من البرامج القائمة لتحقيق النتائج الجماعية إلى   -2

رَالرصدَوالتقييمَواآللياتَسوفَتبقىََفإّنَُأطالنتائجَالجماعيةَسوفَُتنجز،َفيَجزءَكبيرَمنها،َمنَخاللَالبرامجَالقائمة،ََ
البدايةَمنَالصفر("َوتجن بَازدواجيةَالجهود.َأي:ََمهّمة.َوإنَاستخدامَالن ُظمَالقائمةَُيخّففَالحاجةَإلىَ"إعادةَاختراعَالعجلةَ)

َبوكالةَُمحّددةَبعينها،َنادرًاَماَت َأنَُنُظمَالرصدَوالتقييم،َالخاصةَببرنامجَُمحّددَبعينهَأو كونَُمصمَّمًةَلقياسَاألثرَالطويلَب ي د 
َعدداًََََلمشاريعَوالبرامجالذيَُتحدثهَااألجلََ كانَالمتضررينَمنَاألزمة،َوبخاّصةَعبرَمختلفَالّركائز.َكذلكَفإنَّ علىَالس 

َبماَيكفيَلتوفيرَجميعَاإلجاباتَعنَمبادراتَالتدخلَالتيَتحّققَأفضلَاألداءَوأعلىَقيمةَمق ابلَالمبلغََقلياًلَمنَالن ظمَقويٌّ

HOW 

https://portal.mtot.gov.ua/en/home
https://portal.mtot.gov.ua/en/home
http://www.gbvims.com/
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لعامََََ“ALNAP”تقريرَشبكةَالتعلمَالّنشطَألغراضَالمساءلةَواألداءَفيَميدانَالعملَاإلنسانيََويوحيََََ.)المستثمر(ََالمدفوع
بأّنَالحاجةَتقتضيَإعادةَالتفكيرَبدرجةALNAP’s 2019 Back to the Drawing Board reportََََََعودةَإلىَلوحَالرسمََ–2014ََ

وهذاَالجهدَيذ،َلكيَتقيسَالنتائجَالجماعية.ََفيَتصميمَُنُظمَوعملياتَالرصدَوالتقييم،َوتمويلها،َووضعهاَموضعَالتنفََةكبيَر
تعريفَالنتائج،ََتقسيمََلقطاعاتَبدرجةَأكبر،ََولََشاملةربماَيتضّمنَ"االبتعادَعنَالمؤشراتَالُمعّرفةَمسبقًا،َواستعمالَقياساتََ

حانَللبحثَفيََوبناءَنماذجَطويلةَاألجلَلجمعَاألدلةَأوَإنشاءَفضاءَلالستفساراتَالمفتوحة.َوربماَيكونَالوقتَحّتىَقدََ
َالنتائجَالجماعيةَالّنظرَفيماَيلي:ََوالَُبّدَلهيكلَالعملياتَالذيَُيعَِنماذجَأنشطةَأعمالَمختلفةَللرصدَوالتقييمَعبرَالقطاع".َ  د 

مََََهلَهي:ََماَهيَاألغراضَالُمحّددةَالتيَيجبَعلىَوظيفةَالرصدَوالتقييمَلدىَذلكَالهيكلَخدمتها؟ • رصدَالّتقد 
 الُمحرز؟َإدارةَاألداءَالتنفيذي؟َالتَّعل م؟َتقييمَاألثرَ؟

ماَهيَمصادرَالمعلومات،َوالقدراتَ/َوالميزةَالتنافسيةَالموجودةَداخلَالبلد،َالتيَُيمكنَاالستفادةَمنها؟َماَهيَ •
 َ؟القدراتَاإلضافية،َإنَوجدت،َالتيَقدَتستدعيهاَالحاجةَمنَمقّدميَالخدماتَالخارجيين

 لكيَتكونَقادرًةَعلىَتلبيةَالّتوّقعاتَ؟ماَهوَمستوىَاالستقالليةَالمطلوبَلوظيفةَالرصدَوالتقييمَ •
 ماَهيَكلفتها؟ •

توجدَإجراءاتَوإشكالياتَالَحصرَلهاَتحتاجَإلىَالرصدَوالتقييم.َوفيماَيليَترتيب األولويات التي ينبغي رصدها وتقييمها.   -3
 حوكمةَوالهياكلَالتنفيذيةَالتيَينبغيَالنظرَفيها:عرضَلبعضَالمجاالتَالمفيدةَلهياكلَاَل

 رصدَُمخرجاتَمحّددةَبعينهاَلمشاريعَأوَبرامجَالوكاالتَ. •
مونهَمنَتغذيةََالتحليلَوالتخطيطَوالتنفيذَوالرصدَوالتقييم،َورصدَماَيقدَّرينَفيَرصدَمشاركةَاألشخاصَالمتضرَّ •

 راجعةَ)آراءَومالحظاتَ...(َمنَخاللَاآللياتَالدائمة.ََ
التيَيطولَََر • الّتغييرَفيَمناطقَاألزمةَ النوعيةَوالكميةَللوضعَاالجتماعيَاالقتصاديَاآلخذَفيَ التدابيرَ صدَ

أمدها،َبماَفيَذلكَرصدَالمتغّيرات،َمثلَاالستفادةَمنَالخدمات،َوالوضعَالّتغذوي،َودخلَوإنفاقَاألسرة،َوأسعارََ
 اآلخرين.،َوالثقةَفيَالدولةَواألممَالمتحدةَوفيَالسلع

 رصدَاألمثلةَعلىَالتفاعالتَاإليجابيةَوالسلبيةَفيماَبينَالّركائزَ. •
 رةَ.تقييمَالّتغييراتَفيَنماذجَالنزاعَفيَالمناطقَالمتضرَّ •
 َ.البشرَيتقييمَالتغييراتَفيَتصّوراتَالناسَالمتضّررينَمنَاألزمةَعنَالسلطاتَواألممَالمتحدة،َوعنَأمنهمَ •
 َ.المخاطرَومواطنَالضعفَلدىَالناسَالمتضّررينَمنَاألزمةسةَأنماط(َ)دراتوصيفَتقييمَالتغييراتَفيَ •
 تقييمَأثرَالتغييراتَعلىَالنتائجَالجماعية،َوإطارَالنتائجَاستجابًةَالستنتاجاتَالرصدَوالتقييم.ََ •

َالتحليلََوميسورة الكلفة.  بها  إذا كانت قدرات الرصد والتقييم مالئمة، ومرغوب  ما  اّتخاذ قرار بشأن -4 َ،والمحايدالمستقلََََ،يعتبر
مالئمًاَومرغوبًاَفيهَفيَمعظمَالحاالت.َوتعتبرَالتكلفةَوالقدراتَالمتوافرةَََةلألداءَوالتقّدمَالُمحرزَنحوَتحقيقَالنتائجَالجماعي

َللرصدَوالتقييمََََالعقبتين َالوكاالتَموازنات َفرادى َتحشد َأن َالمحتمل َالمشتركة،َمن َالبرامج َإلى َاحتمااًل.َوبالنسبة تهدفََاألكثر
َفيهَإلىَرصدَوتقييمََإلىَتمويلَاآللياتَالمشتركة.َويجبَأاّلَُتتركَالوكاالتَالُمنّفذة،َفيَ أيَحالةَمثالية،َفيَوضعَتضطر 

فالتَّبنفسهاََأعمالها تكوَن.َ أنَ ُيمكنَ والنتائجَ العمليةَ لمؤشراتَ الُمستقّلَ ََََكلهاََحليلَ في وتحديدََق َََتعزيزمفيدةَ التغييرَ بولَ
بشأنَاالستعمالَالّناجعَألموالَالمعونات،َمنَالمحتملَأنََََمفرطةًَََيقظةًَالذيَيشهُدََوفيَالمناخَالراهنََالممارساتَالجيدة.ََ

 جهاتَمانحةَداعمةَلهاَ.َةتجدَوظيفةَالرصدَوالتقييمَالقويةَوالمستقل
المتضررة -5 السكانية  بالفئات  خاصة  الراجعة  للّتغذية  آلية  والتقييوضع  الرصد  نظام  من  جزء  استعمال  ألجل  للنتائج  ،  م 

حالةَالنظامَبشأنََ،ALNAPشطَألغراضَالمساءلةَواألداءَفيَميدانَالعملَاإلنسانيَعلمَالنَّشبكةَالتََّؤكدَتقريرَُويََُالجماعية.
أمد2018ََState of the Humanitarian System 2018ٍَََاإلنسانيَلعامََ الممارسونَمنذَ قدَعرفهَ أّنَمنَََماَ بمعنىَ طويل؛َ

https://reliefweb.int/report/world/back-drawing-board-how-improve-monitoring-outcomes
https://sohs.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/The%20perspectives%20of%20aid%20recipients%20online.pdf
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ويضمن الّنهج الحقوقي  أفضلَعندماَُتسم عَأصواتهم.َََََلتكوَنالبرامجَ ََوإنَّنَُتسم ع،ََيتلّقونَالمساعداتَيريدونَألصواتهمَأ
وفيَحينَأنََأّنها تستطيع المشاركة بطريقة مفيدة طوال عملية الّتنفيذ. بستشار المجتمعات منذ البداية، و اإلنساني بأن ت  

specific feedback -programmeََالُمحّددةَالبرنامجآلياتَالّتغذيةَالّراجعةََالوكاالتَمنَالمحتملَأنَتستفيدَمنَنطاقَمنََ

mechanismsَلتبسيطَخياراتَالتواصلَللُمستخِدمينَالّنهائيين ريقَوضعَآليةَعنَطََ،منَالناحيةَالمثاليةََ-ََ،َيوجدَتبريٌرَقويٌّ
وإّنَازديادَإتاحةَاستعمالََتغذيةَراجعةَمنفردةَلجمعَالتغذيةَالراجعةَواإلقرارَباستالمهاَوتحليلها،َومنَثّمَلالستجابةَلها.ََ

ستطيعَتسهيلَالحصولَعلىَالتغذيةَالراجعةَمنَخاللََيرةَمنَالنزاعَلالهواتفَالمحمولةَفيَالكثيرَمنَمناطقَالعالمَالمتضرَّ
َوهياكلَحوكمةََالمنسقينَالمقيمينَلألممَالمتحدة،َأوَعملياتََمكاتبَ ََناتَوالنصوص.َوفيَالواقعَالعملي،َفإنَّالصوت،َوالبيا

رَماَإذاَكانَرصدَوتحليلَالبياناتَالواردةَمنَنطاقَمنَآلياتََ،َمنَالمحتملَأنَُتقرَّرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنساني
 ََتَأوَالبرامجَأجدىَاقتصاديًاَمنَاستحداثَوإنشاءَآلياتَجديدة.َالتغذيةَالراجعةَالقائمةَعلىَمستوىَالوكاال

: إدماج النتائج الجماعية  8الخطوة  

الطريقة الّراسخة  جعل "طريقة العمل الجديدة" هي  ََ.إدماجَالنتائجَالجماعيةَفيَإطارَالتعاون،َوفيَالخططَاألخرىَالمالئمةالغرض:  
إحدىَطرقَعقدَاالجتماعاتَبينَالمنظماتَحولََهيََالنتائجَالجماعيةََأّن  للعمل في سياقات األزمات التي يطول أمدها، نظرًا إلى  

َيستلزمََ،اإلشكالياتَاألكثرَإلحاحاًَ فَالفاعلة،ََإصالحًاَكاماًلَلكلَبرنامجَبمفردهَلدىَمختلفَاألطراََوالتيَتتطلَُّبَإجراًءَجماعّيًا.َوهذاَال
وجودَعملََبدَالسياق،َواضحًاَومشتركًا،َبشأنَماَإذاَكانتَالحالةَتسمحَأمَالَتسمحََنهجًاَوقرارًاَفاصاًلَمحدَََّ،بداًلَعنَذلكََ،بلَيتطّلب

،َوإدماجهاَفيَوثائقَالتخطيطََبعينَاالعتبارََالنتائجَالجماعيةََأخذ.َفإذاَكانتَهذهَهيَالحال،َفيجبََمتداخلَعبرَالركائزَالثالث
َََالقائمة.

اإلجراءات األساسية المطلوب اّتخاذها:

تضمينَالنتائجَالجماعيةَفيَُصلبََََمنظومةَاألممَالمتحدة،َفإنَّإلىََبالنسبةََ.ََإدماج النتائج الجماعية في إطار التعاون  -1
َمنوّضحَبالتفصيلََيَُ.ََو2030لتحقيقَخطةَأهدافَالتنميةَالمستدامةَلعامََََضروريٌَََّإطارَالتعاونَأمرٌَ ََحليلَالقطرَيالتَََّكلٌّ

َالنتائجَالجماعية.ََ،والوثيقةَالمرافقةَلرابطةَالسالمَوالتنميةَوالعملَاإلنسانيَ،المشترك،َوتوجيهاتَإطارَالتعاوَن  شمول 
ََ فةالخاّصيةََََتقدير،ََعلىَأغلبَوأبدًاََََ،حاالتَاألزماتَالتيَيطولَأمدهاَالَتكوَنََأنَّإلىََونظرًا ،َفمنَالوحيدةَلبلدَماََالُمعر 

المهّمَالمالحظةَبأّنَالنتائجَالجماعيةَربماَُتعرَّفَوتنفَّذَفيَظروفَُمحّددة،َفيَإطارَنهوجَإنمائيةَُأخرىَتنطبقَفيَأماكنََ
َُأخرى.َ

وثائقَالتخطيطَاأُلخرى،َومنهاَودونَأنَتقتصرََلنتائجَالجماعيةَفيَإطارَالتعاون،َوأيضًاَفيَوتوجدَمنافعَعديدةَإلدماجَا
َعلىَماَيلي:َ

 عملياتَالتخطيطَللنتائجَالجماعيةَفيَإطارَراسخَمنفرد.ََلالتنظيمَالمتسلسلَللتحليلَالمشتركََو•
 متحدةَللنتائجَالجماعية.مواءمةَنظريةَالتغييرَالكليةَللدعمَالذيَتقدمهَالخططَاإلنمائيةَلألممَال•
المتحد• لألممَ واحدةَ الفاعلةََََة،استحداثَخطةَ واألطرافَ المتحدةَ األممَ وكاالتَ مختلفَ مساهماتَ تطّورَ ُتحّددَ

األخرى،َوآليةَالتنسيق،َوعمليةَالرصدَوالتقييم،َوالحّدَاألدنىَمنَالقدراتَاألساسيةَلمكتبَالمنسقَالمقيمَلألممََ
 نفيذَهذهَالخطةَ.فيَقيادةَتَ،لالنطالقالمتحدةَ

زيلَتحّدياتَالتوقيتََكل هاَتَُوإطارَالتعاونََََ،الحاجةَإلىَإجراءَاستعراضَسنوي،َوتحديثَالتحليلَالقطريَالمشترك•
 .”UNDAF“)إطارَاألممَالمتحدةَللمساعداتَاإلنمائيةَوالمرونة،َالمرتبطةَبإطارَاألممَالمتحدةَالسابقَ)

HOW 

https://www.syrialearning.org/system/files/content/resource/files/main/closing-the-loop-alnap-cda-guidance.pdf
https://www.syrialearning.org/system/files/content/resource/files/main/closing-the-loop-alnap-cda-guidance.pdf
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َاإلنمائيةََ• َالخطة  َاالعتبار َبعين َاألحيان، َفيَكثيرَمن َالحكومية، َالمانحةَوالمنظماتَغير َالحكوماتَوالجهات تأخذ
 َلألممَالمتحدة،َعندماَتصوغَاستراتيجياتها.َ

َبالّشمول.ََ َتتعلق َقيود َفيه َالتعاون َفإنَإطار َتحليلَالسّياقَورغمَذلك، َأن َالتعاونَعلى َبإطار َالخاصة َالتوجيهات وُتصر 
خارجَمنظومةَاألممَالمتحدة.َوهذاَالتنفيذََمنََاألساسيَوالتخطيطَلهَيجبَتنفيذهماَبطريقةَشموليةَوبمشاركةَالمنظماتََ

منَرأسَالمالَالسياسيَمنَقبلَالمنّسقَالمقيم،َوينبغيَالتََّلتحقيقهَاالنضباطَ َيتطلب يعَعليه.َومعَذلك،َفإنََشجونوعاًَ
فإنَ التعاون،َولذلكَ المتحدةَغيرَُمضمَّنةَفيَإطارَ المنضويةَتحتَلواءَاألممَ المنظماتَاإلنمائيةَغيرَ مساهماتَ

ََالحاجةَإلىَاإلدماجَفيَخططَأخرىَالَتزالَقائمة.ََ

األداةَالمركزيةَلنظامَاألممَََُيعتبرَُمعَأّنَإطارَالّتعاونَإدماج النتائج الجماعية في خطط أو استراتيجيات أ خرى ذات صلة.  -2
معَالحكوماتَالُمضيفةَلتحقيقَأهدافَالتنميةَالمستدامة،َإالَأّنهَََاألممَالمتحدةَالهادفَإلىَمواءمةَجهودَ،المتحدةَاإلنمائي

َعملياتَوأدواتَالتخطيطَاأُلخرى،َوبخاصةََ َمحلَّ يستعملهاَمجتمعَالعملََالتيََلياتََاألدواتَوالعمتلكََبالنسبةَإلىََالَيحل 
ََ اإلنسانيَخارج العملَ ومنظماتَ ََاإلنسانيَ إطارَإطار أنَ كماَ مثاًل.َ الحكوميةَ غيرَ كالمنظماتَ المتحدة،َ األممَ منظومةَ

َالحاجةَإلىَخططَالعملَاإلنسانيَالمستقلةَوالقائمةَعلىَالمبادئ،َعلىَسبيلَالمثالَالَالحصر.َورغمَ َمحلَّ التعاونَالَيحل 
َا َإضافية،ََأن َتخطيط َتستحدثَعمليات َأن َالجماعية َللنتائج َُيريدون َالميدانّيينَال َأنلممارسين َالموجودةََََإال َالعمليات استعمال

َعلىَحالهََأصالًَ للمزيدَمنَإدماجََسيستمر  التعاونَوثيقًةَمرجعيةَمفيدةَ يكونَإطارَ خططَالنتائجَالجماعيةَفيََ.َولربماَ
،َوخططَالصمودَ)القدرةَعلىَمواجهةَاألزمات(،َوالخططَاإلنمائيةََالتعافيَوبناءَالسالمََتقييمعملياتََاالستجابةَاإلنسانيةََو

 القوميةَ)الوطنية(،َوالخططَاالستراتيجيةَوالتنفيذيةَللوكاالتَ/َللمنظماتَغيرَالحومية.

ََ عام 2017ََفيَ ،ََ ََََمكتبَُتوقَّف  إعداد عنَ باكستانَ فيَ اإلنسانيةَ الشؤونَ لتنسيقَ المتحدةَ ََاألممَ العامََوثيقة االستعراضَ
ينَبالمناطقَالقبلية،َباالتفاقَمعَمديريَاللجنةَالدائمةَالمشتركةََتلالحتياجاتَاإلنسانية،َوخطةَاالستجابةَاإلنسانيةَالخاّصَ

أُعيدَتفسيرهاَمنَخاللَتصميمَوتنفيذَإطارَانتقاليَقائمَعلىََدَقالطبيعةَاإلنسانيةَلألزمةَبينَالوكاالت؛َوذلكَنظرًاَإلىَأنَ
العاجلةَوالمراعيةَللوقتََ النتائجَالجماعية.َفاألزمُةَفيَالمناطقَالقبليةَلمَت ُعدَذاتَطابعَُمنقذَللحياة،َمعَأنَاالحتياجاتَ

رضَالمعلوماتَعنَمواطنَالضعفََبقيتَقائمة.َإّنَاالستعراضَالعامَلالحتياجاتَاإلنسانيةَلمَُيصمَّمَلجمعَوتحليلَوع
َالصومالَوتشاد،ََ َُأخرى،َمثل َبلدان َففي َللّسكان. َاإلنسانية.َويتعّينََاألساسّية َاالستجابة َالجماعيةَضمنَخطط َالنتائج ُأدرجت

اليََعلىَهيكلَالحوكمةَاّتخاذَالقرارَبشأنَالخططَالتيَسيتمَإدماجَالنتائجَالجماعيةَفيها،َألجلَبناءَجهودَمرتَّبةَعلىَالتَو
 علىَنحوَجيد،َلوضعَ

 
 لالحتياجات،َولتقليصَمواطنَالضعفَاألساسيةَفيَمناطقَاألزماتَالتيَيطولَأمدها.َََحد

  یرجي الرجوع إلي النسخة االصلیة لمراجعة الملحقات

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/UN-IASC%20Collective%20Outcomes%20Light%20Guidance.pdf
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