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حول إكفا 

تأسس املجلس الدويل للوكاالت التطوعية )إكفا( يف عام 1962 ويُعد شبكًة عامليًة تضم تحت مظلتها أكرث من 130 منظمة 
غري حكومية نشطة يف 160 دولة حيث تعمل عىل جميع األصعدة، العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية، وتتمثل رسالة 

إكفا يف جعل العمل اإلنساين أكرث فعالية ومتسًكا باملبادئ اإلنسانية من خالل العمل بصورة جامعية ومنفردة من أجل 
التأثري يف  السياسات واملامرسات املتبعة، فاستناًدا إىل اسرتاتيجيتها لـعام 2030 فإن إكفا تسعى إىل ترويج وتيسري مشاركة 

املنظامت غري الحكومية يف تنمية قطاع العمل اإلنساين مع الرتكيز عىل الهجرة القرسية، وتنسيق العمل اإلنساين، ومتويل 
العمل اإلنساين، وإحداث التحوالت يف مجاالت التغيري املواضيعية مثل العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، 

والرتابط، وتغري املناخ، واالستغالل واالعتداء الجنيس، وغريها من املواضيع املهمة.

رسالة إكفا تتمثل يف جعل العمل اإلنساين أكرث فعاليًة ومتسًكا باملبادئ اإلنسانية من خالل العمل بصورة جامعية ومنفردة 
من أجل التأثري يف السياسات واملامرسات املتبعة.

قيم ومبادئ إكفا:  يستند عملنا إىل املبادئ اإلنسانية املتمثلة يف اإلنسانية، وعدم االنحياز، والحياد واالستقالل، ومبادئ 
املساواة وعدم التمييز، والرشاكة.

نعمل صوب نظام مُُيَكِّن األشخاص املتأثرين باألزمات اإلنسانية من الحصول العادل عىل املساعدات والحامية الجيدة 
والذي يستمد جذوره من القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان.

نشجع الُنُهج االبتكارية لوضع وتنفيذ السياسات اإلنسانية وتوفري املنارصة القامئة عىل األدلة وإيجاد الحلول.

نشجع املشاركة الشاملة والعادلة للمنظامت غري الحكومية من أجل تحقيق القيمة الكاملة للتنوع ولضامن مرشوعية 
عملنا.

عىل الرغم من وجود مقرها يف مدينة جنيف عىل مر التاريخ، إال أنَّ إكفا نجحت يف توسيع نطاق وجودها يف عام 2013 
ليشمل آسيا، ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وأفريقيا بهدف ضامن القرب من أعضائها يف املناطق بصورة أوثق، 

وتوسيع نطاق التمثيل ليشمل الجهات الفاعلة اإلنسانية والسياسية القامئة يف هذه املناطق عىل الصعيدين اإلقليمي 
والعاملي، وبناء روابط أقوى بني الحقائق امليدانية والسياسات العاملية.

شكر وتقدير

كَتب هذا التقريَر السيد/ رأفت لودين من رشكة لودين للخدمات االستشارية ذ.م.م مبساعدة من السيدة إمُيان 
إسامعيل أبو محمد )املمثل اإلقليمي إلكفا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، والسيدة ستيفاين يوسف )نائب 

املمثل اإلقليمي إلكفا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، والسيد ماركو روتييل )املمثل اإلقليمي إلكفا يف 
أفريقيا والرئيس املشارك يف الفريق العامل املعني بـمجتمع املامرسة العاملي للرتابط، والسيدة مرييال شوتريييك )مديرة 

السياسات يف إكفا(.

 يود فريق البحث أن يتقدم بالشكر لجميع من أسهم بوقته إلجراء املقابالت، وإكامل الدراسات االستقصائية، وغريها 
من أشكال الدعم لهذا املرشوع، ال سيام مكاتب محافل املنظامت غري الحكومية املختلفة ومكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف جميع أنحاء املنطقة. 
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لجنة الحلول االسرتاتيجية   SSC
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فريق األمم املتحدة الُقطري   UNCT

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  UNDAF 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ     UNDP
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متطوعو األمم املتحدة   UNV
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة   USAID

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية   WASH
مجموعة البنك الدويل   WB
برنامج األغذية العاملي   WFP

إطار اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر  3RF
بنك التنمية اآلسيوي  ADB

AIDA  رابطة وكاالت التنمية الدولية
صندوق قطري مشرتك  CBPF

التحليل الُقطري املُشرتك  CCA
املنظامت غري الحكومية واملؤسسة التشاركية يف إيطاليا  CESVI

خطة االستجابة لألزمات  CRP
منظامت املجتمع املدين  CSO

املسؤولية االجتامعية للرشكات  CSR
لجنة املساعدة اإلمنائية  DAC
مؤسسة التمويل اإلمنايئ  DFC

مؤسسات التمويل اإلمنايئ  DFI
وزارة التنمية الدولية  DFID

DSRSG  نائب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
مصفوفة تتبع النزوح  DTM

إدارة املساعدات اإلنسانية والحامية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية  ECHO
االتحاد األورويب  EU

الحكومة األردنية  GoJ
منسق الشؤون اإلنسانية  HC

الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين  HCT
برنامج تنمية الشؤون اإلنسانية  HDP

فريق الرشكاء املعني بتنمية الشؤون اإلنسانية  HDPG
االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية  HNO

منتدى رشكاء الشؤون اإلنسانية  HPF
خطة االستجابة اإلنسانية  HRP

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  IASC
فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات  ICCG

البنك اإلسالمي للتنمية  IDB
األشخاص النازحون داخليًا  IDP
مؤسسة التمويل الدولية  IFC

مؤسسة مالية دولية  IFI
منظمة غري حكومية دولية  INGO

املنظمة الدولية للهجرة  IOM
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(  ISIS

منظامت املعايري الدولية  ISO
تقييم مواطن الضعف املشرتك والعام  JCVA

اتفاقية التمويل املشرتك  JFA
خطة االستجابة املشرتكة  JRP

بنك االئتامن إلعادة اإلعامر )بنك التعمري األملاين(  KfW
التقدير والدراسة االستقصائية والتقييم الخاص بلبنان  LASER

الرشق األوسط وشامل أفريقيا  MENA
وزارة الرتبية والتعليم  MOE
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امللخص التنفيذي:

يُعد الرتابط الثاليث أو الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم نقطة تقاطع بني أنشطة العمل اإلنساين والتنمية والسالم 
يف العمل اإلنساين، حيث كانت بداية ظهور مفهوم التقاطع، بداًل من العالقة التسلسلية للمساعدة الدولية يف حاالت 

الطوارئ اإلنسانية والعمل اإلمنايئ وصنع السالم، يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف عام 2016 يف إسطنبول يف تركيا؛ 
وبحلول عام 2019 وضعت لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مجموعة من 
التوصيات التي أوضحت بقدر أكرب نطاق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، حيث كانت ُملزِمًة لجميع أعضاء 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الذين صّوتوا لصالحها.

يهدف هذا البحث إىل تحسني فهمنا للمرحلة الحالية لتفعيل نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف عدد 
من الدول املختارٍة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتشمل: العراق، سوريا، سوريا عرب الحدود من تركيا، األردن، 
لبنان، فلسطني، اليمن، وليبيا؛ حيث يسعى البحث إىل توثيق التغريات يف السياسة العامة وتغريات األوضاع السائدة التي 

تعكس نهج الرتابط، كام يسعى إىل جعل املامرسات واألمثلة الجيدة يف متناول مختلف الجهات الفاعلة ملساعدتهم يف وضع 
أدوات توجيهية واستحداث تفكري إسرتاتيجي حول دمج نُُهج الرتابط يف اإلسرتاتيجيات والربامج وغريها.

متكن البحث، باستخدام مزيٍج من الدراسة املكتبية والدراسات االستقصائية الستطالع اآلراء واملقابالت مع مقدمي 
املعلومات، من تحديد بعض نقاط القوة الهامة والفرص والتحديات يف املنطقة ويف كل دولة من الدول املستهَدفة والتي 
ٍم كبريٍ يف تنفيذ بعض عنارص نهج الرتابط بني  كان لبعضها تداعيات عاملية؛ حيث اتضح أنه عىل الرغم من أن إحراز تقدُّ

العمل اإلنساين والتنمية والسالم إال أنه مل يتم األخذ بتوصيات لجنة املساعدة اإلمنائية بالكامل إىل جانب درجات متفاوتة 
من اإلنجازات التي تحققت يف دول مختلفة يف املنطقة.

أشار البحث إىل أن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم قد قطع شوطًا كبريًا يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا لتشكيل حالة تقديم املساعدة عىل أرض الواقع، ومع ذلك فإن املستوى التشغييل ومدى فعالية الرتابط بني العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم يختلفان اختالفًا كبريًا من بلٍد إىل آخر، فعىل الرغم من الفوارق عىل املستوى الُقطري إال أن 
االتجاهات اإلقليمية واضحة، حيث تواجه الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين مسائَل تتعلق بالغموض بشأن تعريف 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، وعدم دمج أو إضفاء الصفة املؤسسية عىل الرتابط، والتعاون النادر أو غري 
املنهجي مع الجهات الفاعلة الحكومية وغريها من الجهات الفاعلة الرئيسية يف مجايّل العمل اإلنساين والتنمية، وعدم كفاية 

التمويل الجيد واملرن.

وعىل الرغم من هذه التحديات، فقد أحرزت منظامٌت يف بعض الدول شيئًا من التقدم لدمج إعداد وتنفيذ برامج الرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف عملهم من خالل املرشوعات واالتصاالت واستيعاب الحوار حول السياسات، فقد 

أحرز األردن –واألرايض الفلسطينية املحتلة إىل حد ما– تقدًما يف ضامن وجود الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم 
وتفعيله بشكٍل فّعاٍل إىل حد ما، يف حني أن دول أخرى مثل لبنان واليمن والعراق وسوريا والعمليات السورية عرب الحدود 
القامئة يف تركيا قد اتخذت خطوات كبرية –لكنها ال تزال يف مراحل مبكرة– يف تبني نُُهج الرتابط حيث ال يزالون يواجهون 

مجموعًة مختلفًة من التحديات الهيكلية التي تؤثر سلبًا يف قدرتهم عىل الوفاء بااللتزامات العاملية بشأن الرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم.

وقد خلص البحث إىل أن جميع الدول الثامنية املستهدفة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحتاج إىل خطط 
عمل واضحة لدمج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف شبكة تقديم املساعدة يف مجتمعاتهم؛ وباإلضافة إىل 
ذلك، يبني البحث أن هناك حاجة إىل نهج متعدد األطراف املعنية وكذلك توضيح األدوار الدقيقة لهذه الجهات الفاعلة 
املختلفة التي تحتاج إىل دمج رابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف الخطط الُقطرية مبا يف ذلك الجهات املانحة، 
الحكومة، املنظامت غري الحكومية اإلنسانية، املنظامت غري الحكومية اإلمنائية، جهات التنسيق، منظومة األمم املتحدة، 
الجهات الفاعلة املحلية والوطنية وغريها، ففي حني أن تفعيل الرتابط يجب أن يتقيد بااللتزامات الدولية إال أنه ينبغي 

وضعه يف سياقه الصحيح وأن يكون يف مصلحة الفئة السكانية املستهدفة، فمن الرضوري زيادة تعزيز املساءلة وبناء الثقة 
مع املجتمعات املتأثرة إىل جانب تقديم الدعم الالزم إىل الجهات الفاعلة املحلية والوطنية التي أظهرت عدًدا كبريًا من 

املامرسات اإليجابية حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
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لضامن االمتثال ملبادئ الرتابط؛ ينبغي إيالء األولوية للنتائج الجامعية، والُنُهج التعاونية املشرتكة، والتحليل املشرتك للسياق 
يف الخطط الُقطرية لضامن إحراز تقدم بشأن تفعيل الرتابط. ويف حني أن معظم الجهات الفاعلة قد أقرّت بأهمية نهج 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، فقد ذكر الكثرُي منها االفتقار إىل الدراية العملية حول كيفية تفعيل الرتابط بني 
العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف منظامتها عىل مستوى اإلسرتاتيجية وتنفيذ الربامج حيث تواجه تحديًا يتمثل يف كيفية 

اًم خصيًصا لهذا الغرض؛  دمج عمل التنمية وبناء السالم يف الربامج اإلنسانية والعكس، حيث يتطلب األمر توجيًها ُمصمَّ
بناًء عىل نتائج هذا البحث، تحتاج املنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية إىل مزيد 

من الدعم بشأن املعرفة واألدوات الالزمة لدمج عنارص العمل اإلنساين والتنمية والسالم، كام ينبغي أن تنخرط يف رشاكات 
متكافئة ومستدامة أطول أجاًل.

نظرًا لإلنجازات والفرص والتحديات التي تم تحديدها يف هذه الدول، انتهى هذا البحث إىل النقاط املقرتحة التالية للنظر 
فيها:

1(    تجاوز الخطب: هناك حاجة ماسة إىل صياغة متسقة بني مختلف الجهات املانحة بشأن اتساق العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم، حيث إن استخدام املفاهيم والتعاريف املتسقة املتعلقة مبسائل الرتابط واتساق العمل اإلنساين 

والتنمية والسالم سيؤدي إىل التوصل لفهم مشرتك وأهداف مشرتكة كام سيوفر وضوًحا يف أدوار ومسؤوليات مختلف 
الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية وَمن يعملون عىل عنرص السالم.

2(    التحيل بالشمول واإلنصات إىل األشخاص املعنيني: يتمثل أحد املداخل الرئيسية للتعاون عىل نطاق الرتابط يف وضع 
الشعوب يف صميم خطة وإسرتاتيجية العمل اإلنساين والتنمية والسالم، حيث سيمثل اإلنصات لهم بعناية، وتخطيط 

تدخالت لالستجابة الحتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم ليك يحصلوا عىل حقوقهم املؤرشات الحقيقية عىل أننا نحرز 
تقدًما بشأن نهج الرتابط، إضافة إىل أن العمل مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة املحلية واالستفادة من 
قيادتهم والعمل صوب إقامة رشاكات منصفة وهادفة سيمثل مؤرًشا حقيقيًّا آخَر عىل كيفية تفعيل نهج العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم.

3(    التمويل النوعي واملرن متعدد السنوات: مُيثل التمويل النوعي واملرن متعدد السنوات حجر األساس للرتابط بني 
العمل اإلنساين والتنمية والسالم، حيث يَُعّد عاماًل أساسيًّا يف بناء إعداد وتنفيذ برامج تُعرّب عن أصوات األشخاص 

املعنيني ودعم بناء الثقة بني الرشكاء والسامح بالتحول من إعداد وتنفيذ الربامج اإلمنائية إىل إعداد وتنفيذ الربامج 
اإلنسانية والعكس حسب تغريُّ السياق، كام سيعزز التمويل النوعي القيادة من جانب الجهات الفاعلة املحلية مع 
ضامن تجهيزهم بصورة أفضل من الناحية التنظيمية لالستجابة ملختلف املخاطر والتحديات القامئة وضامن جودة 

إعداد وتنفيذ الربامج.



7 ADVANCING NEXUS IN THE MENA REGION

هدف البحث

يهدف البحث إىل تحسني فهم املرحلة الحالية من تفعيل نهج الرتابط يف الدول املختارة يف جميع أنحاء الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، حيث يوثق التغريات يف السياسة العامة وتغريات األوضاع السائدة التي تعكس نهج الرتابط، كام يعرض 

املامرسات واألمثلة الجيدة املتاحة يف متناول الجهات الفاعلة يف مجاالت العمل اإلنساين والتنمية والسالم، كام يهدف 
البحث أيًضا إىل تحديد أفكار متعلقة بتناول التقوقع وسد الفجوة بني الجهات الفاعلة يف مجاالت العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم، ويتطرق البحث أيًضا لكيفية دمج نُُهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتفعيلها عىل الصعيد العاملي، 

ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ويف كل دولة من الدول املستهدفة.

املقدمة

تشكلت املساعدة اإلنسانية طوال عقود عديدة لتوفري وتلبية االحتياجات العاجلة للفئات السكانية املعرضة للخطر، فمع 
زيادة الكوارث والنزاعات وتزايد حاالت الطوارئ طويلة األمد تتضح رضورة تعديل هيكل املساعدة لتلبية مجموعة أوسع 

من االحتياجات، حيث ال تؤدي جميع املساعدات إىل تحقيق ازدهار اجتامعي-اقتصادي مستدام، فقد أدت الشواغل 
املتعلقة بتهيئة االعتامد عىل املساعدة الدولية، والتأثري سلبًا يف النسيج االجتامعي، وزعزعة اقتصاد السوق الحرة إىل 

 استحداث مفهوم املساعدة اإلمنائية املتمثل يف “ال رضر وال رضار” الذي مَتّْت صياغته يف التسعينيات 
.)CDACollaborative, 2021(

لسنواٍت كان مبدأ “ال رضر وال رضار” جزًءا من عملية فهم العالقة التسلسلية بني املساعدة اإلنسانية، املعونة اإلمنائية، 
 CDACollaborative,( وصنع السالم، إذ كان يُعتَقد أنه ينبغي تنسيق التحول من املساعدة اإلنسانية إىل التعاون اإلمنايئ

2021(كام ينبغي أيًضا أن يرتبط ارتباطًا وثيًقا مببادرات بناء الدولة وصنع السالم يف الدول ذات األوضاع االجتامعية-
)Hoevelman, 2020( . ”السياسية غري املستقرة، وكان يُطلق عىل هذا النهج اسم “التعايف املبكر” أو “الحكومة بأكملها

مُيكن أن يعود التحدي الهائل يف تقديم املساعدات الفعالة واملستدامة إىل األشخاص يف الدول ذات حاالت الطوارئ 
الطبيعية والسياسية إىل النظم والقنوات املستقلة )التقوقع( التي تستخدمها مختلف أنواع املساعدات، حيث تقوم 
املساعدات اإلنسانية يف الغالب عىل أنشطة اإلغاثة العاجلة وهي تدخالت قصرية األجل يف جميع األبعاد يف املناطق 

واملجتمعات املستهدفة، بينام تستجيب املساعدة اإلمنائية للمسائل الهيكلية الجارية حيث تقوم عىل تدخالت متكاملة 
طويلة األجل ومتعددة القطاعات يف جميع أنحاء املنطقة أو يف الدولة بأكملها.
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يوجد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عدد من الدول املستقرة التي متتلك برامج تنموية وطنية بينام يف املقابل 
توجد دول أخرى تصنف بأنها مناطق نزاع نشطة تساهم يف صنع حاالت الطوارئ اإلنسانية عرب الحدود، وترجع غالبية 

حاالت الطوارئ اإلنسانية القامئة إىل أسباب بيئية وسياسية، حيث تعترب من الحاالت التي طال أمدها لدرجة كبرية وتتطلب 
مساعدًة إنسانيًة وإمنائيًة إىل جانب إقامة روابط مع مبادرات صنع وحفظ السالم.

 يف املايض القريب، استمرت الخطط اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت للجهات املانحة ملعدل متوسط بلغ 7 سنوات وزاد 
توزيع مواردها بنسبة OCHA, 08/2019(  400%(حيث كانت هناك حاجة إىل التمعن يف تقاطع هذه الخطط مع 

إعداد اإلسرتاتيجيات التي تتيح نظاًما أكرث اتساقًا وتنسيًقا وبالتايل أكرث فعاليًة إليصال املساعدات إىل املجتمعات املستهدفة، 
مة من  ففي أعقاب اعتامد أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش وأجندة 2030 يف عام 2015، ناشدت التوصيات املقدَّ

مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين عام 2016 ومفهوم األمم املتحدة “أسلوب جديد يف العمل” عام 2017 باآليت: “أن 
تعمل الجهات الفاعلة يف مجايّل العمل اإلنساين والتنمية مًعا بصورة تعاونية استناًدا إىل مزاياهم النسبية نحو تحقيق 

‘نتائج جامعية’ تعمل عىل تقليل االحتياجات واملخاطر والتعرض 
 للخطر عىل مدى عدة سنوات.” 

)United Nations, n.d.( ونتيجة لذلك ُدعيت الجهات الفاعلة 
يف مجايّل العمل اإلنساين والتنمية لاللتفاف حول هدف مشرتك 

يتمثل يف تقليل املخاطر وحالة التعرض للخطر من خالل تطبيق 
نُُهج مستدامة ومنسقة تنسيًقا جيًدا، فلم يعد ينظر إىل املساعدة 

اإلنسانية واإلمنائية وصنع السالم –الذين يُطلق عليهم اسم “الرتابط 
الثاليث أو الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم”– باعتبارهم 
أشكااًل مستقلًة من املساعدات بل عىل أنهم مبادرات مرتابطة؛ ويف 
عام 2019، عرفت لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي –التي تضم 30 بلًدا عضًوا– الرتابط 
الثاليث باعتباره “جهًدا جامعيًّا يهدف إىل الحد من حالة التعرض 

للخطر بصورة عامة وكذلك عدد االحتياجات التي مل تتم تلبيتها إىل 
جانب تعزيز قدرات إدارة املخاطر وتناول األسباب الجذرية للنزاع.” 
مة  كام خرجت لجنة املساعدة اإلمنائية مبجموعٍة من التوصيات املقدَّ
إىل الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين، من بينها توجيه بشأن 

تنسيق ومتويل وإعداد وتنفيذ برامج الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم، حيث تجسد هذه التوصيات املعايري التي يتم 

تقييم الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم عىل أساسها لجميع األعضاء املصوتني يف منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.

إطار السياسات
لتناول الروابط فيام بني إجراءات العمل اإلنساين والتنمية والسالم بفعالية، قامت كيانات مختلفة 
بصياغة سلسلة من الحوارات والسياسات واالتفاقات اإلطارية التي تريس أساس الرتابط بني العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم. وفيام ييل بعض هذه السياسات:

توصية لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 	 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

االتفاق العاملي بشأن الالجئني.	 

اتفاقية الصفقة الكربى.	 

األسلوب الجديد يف العمل.	 

استنتاجات مجلس االتحاد األورويب بشأن النهج املتكامل إزاء النزاعات واألزمات الخارجية.	 

استنتاجات مجلس االتحاد األورويب بشأن تفعيل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية.	 
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منهجية البحث
يتألف البحث من جمع البيانات الكمية والنوعية، فتستند البيانات 

ع للمؤلفات ذات الصلة التي  النوعية لهذا البحث عىل استعراض ُموسَّ
تتناول سياسات أو بيانات أو اتجاهات بشأن الرتابط يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا وكمجموعة من املقابالت التي أجريت مع 
مقدمي املعلومات الرئيسيني عن بُعد مع مامرسني يف مجال العمل 
اإلنساين يف مجموعة فرعية من البلدان التي تشمل: العراق، لبنان، 

ليبيا، سوريا، مركز سوريا/تركيا، واليمن، فكانت املقابالت ِشبه منظمة 
حيث ُعقدت مع 50 ُمشارِكًا من جميع أنحاء املنطقة، وشكلت 

املنظامُت غرُي الحكومية الدولية %28 من املقابالت )14 مشاركًا( 
يف حني بلغت نسبة املنظامت غري الحكومية الوطنية نسبة 30% 

)14 مشاركًا(، أما النسبة املتبقية كانت من هيئات التنسيق )20%( 
ووكاالت األمم املتحدة )%22( وممثل وحيد عن الجهات املانحة؛ 

وشكلت النساء ما يزيد عن %40 من األشخاص الذين أجريت 
معهم مقابالت، إضافًة إىل نسبة مامثلة من الرجال إىل النساء بني 

األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت من املنظامت غري الحكومية 
الوطنية، ونُظِّمت املقابالت بطريقة الحوار املفتوح الذي يهدف إىل االستفادة من تجارب املشاركني عىل أرض الواقع مع 
منظامتهم ويف دول أخرى شاركوا فيها حيث ُسِئلوا عن نوع التحديات التي تواجهها منظامتهم ماّم أثار حوارات صادقة 

ورصيحة وثاقبة قدمت تصوراٍت دقيقًة حول تنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف البلدان التي يعملون 
بها ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا األوسع نطاقًا، وتشمل بعض املعوقات القامئة يف هذا البحث عدم تناول 

دور الحكومات بتعمٍق بصورٍة مبارشٍة وعدم إجراء مقابالت مع موظفني حكوميني، كام مل تُدَرْج معلومات ووجهات نظر 
الحكومات الوطنية يف الدول املختارة كجزء من نطاق الدراسة، وبالتايل مل يتم تجسيد وجهة نظرهم، ويتمثل معوق آخر يف 

القيود املفروضة عىل السفر بسبب جائحة كوفيد19- العاملية ماّم حال دون إجراء بحٍث عىل الصعيد امليداين.

أجريت يف بداية البحث دراسة استقصائية للتصورات الكمية مع ممثلني من منظامت غري حكومية دولية، ومنظامت غري 
الحكومية وطنية، ومحافل للمنظامت غري الحكومية يف 8 دول، حيث شارك ما مجموعه 72 شخًصا يف دراسة استقصائية 
شاملة شكلت فيها املنظامت غري الحكومية الوطنية نسبة %45، واملنظامت غري الحكومية الدولية نسبة %43، ومحافل 

املنظامت غري الحكومية نسبة %12، وتم متثيل جميع الدول املستهَدفة لهذا البحث يف الدراسة االستقصائية بنسبة 28% 
لليمن، %12 للبنان، %11 و%12 لسوريا وعرب الحدود من تركيا إىل سوريا عىل التوايل، فيام شّكلت دولة العراق نسبة 
%12 واألردن %11 وليبيا %9 واألرايض الفلسطينية املحتلة %4، ومثلت اإلناث نسبة %52 والذكور نسبة %48 من 

املجيبني عن الدراسة االستقصائية.
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يتَمثّل الغرض من إجراء الدراسة االستقصائية النوعية يف قياس مدى تصور املشاركني يف جميع أنحاء املنطقة حول التقدم 
الذي أحرزه الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم واملجاالت التي تثري القلق الذين يشعرون أنها تعوق إحراَز مزيٍد 
م نظرًة متعمقًة حول تغلغل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف العمل اليومي للمامرسني. من التقدم، كام تُقدِّ

نظرًا للظروف املحددة يف املنطقة املستهدفة ويف كل دولة من الدول املستهدفة، فمن الهام مقارنة التقدم املحرز لتحقيق 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم مبعايري واضحة، فقد وضعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

صكًّا قانونيًّا بعنوان “توصية لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن الرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم” )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/الشؤون القانونية/5019( حيث 

يعرض نتائج لجنة املساعدة اإلمنائية بعد اجتامعها رفيع املستوى الذي ُعِقد يف 22 فرباير 2019 الذي ينص عىل أن: 
“تعزيز االتساق بني جهود العمل اإلنساين والتنمية والسالم هو الهدف من خفض احتياجات األشخاص واملخاطر وحاالت 
التعرض للخطر بصورة فعالة ودعم جهود الوقاية، وبالتايل التحول من تقديم املساعدة اإلنسانية إىل القضاء عىل الحاجة”.

سريجع هذا البحث إىل املعايري التي أرستها توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية لتنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ويف كل دولة من الدول املستهدفة.

وتنقسم توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية إىل 3 فئات وهي: التنسيق، إعداد وتنفيذ الربامج، والتمويل.

تشمل توصيات التنسيق تحلياًل ُمشرتَكًا لألسباب الجذرية للعوامل الهيكلية املسبِّبة للنزاع، والعوامل اإليجابية للقدرة عىل 
مواجهة األزمات، وصياغة النتائج الجامعية التي تتضمن تدابري العمل اإلسالمي والتنمية والسالم، كام تشمل أيًضا تقديم 

املوارد املناسبة لتمكني الدور القيادي الالزم للتنسيق الفّعال من حيث التكلفة عرب هيكل العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

تشمل توصيات إعداد وتنفيذ الربامج إيالء األولوية للوقاية والوساطة وصنع السالم فضاًل عن االستثامر يف التنمية مع 
الوفاء باالحتياجات اإلنسانية العاجلة، كام تويص أيًضا بوضع األشخاص يف قلب هذه األولويات مع التصدي لالستبعاد 

وتعزيز املساواة بني الجنسني ويجب أاّل تُسبِّب األنشطة أيَّ أذى وأن تراعي ظروف النزاعات، وتتجنب اآلثار السلبية غري 
املقصودة، وتزيد من اآلثار اإليجابية إىل أقىص حدٍّ ُممكٍن يف جميع إجراءات العمل اإلنساين والتنمية والسالم، وأن تتيح 

متايش عملية إعداد وتنفيذ الربامج املشرتكة مع بيئة املخاطر، كام يَُعّد تعزيز القدرات املحلية والوطنية واالستثامر يف 
التعلم وجمع األدلة يف جميع إجراءات العمل اإلنساين والتنمية والسالم عنارَص هاّمًة ضمن توصيات إعداد وتنفيذ الربامج.

توفر توصيات التمويل إسرتاتيجياٍت متويليًة قامئًة عىل األدلة للعمل اإلنساين والتنمية والسالم عىل الصعيد العاملي 
واإلقليمي والوطني وعىل كافة األصعدة املحلية مع مراعاة التدرج والتسلسل املناسب للتدفقات التمويلية الكافية، كام 

تويص باستخدام متويل مرن وقابل للتنبؤ ومتعدد السنوات حيثام أمكن.

ومن الجدير بالذكر أن توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية تستهدف الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين شأنها شأن 
نطاق املرشوع –علاًم بأنه قد تم أيًضا إدراج التفاعالت مع الجهات الفاعلة يف مجال التنمية.

ومن الجدير بالذكر أن توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية تستهدف الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين شأنها شأن 
نطاق املرشوع –علاًم بأنه قد تم أيًضا إدراج التفاعالت مع الجهات الفاعلة يف مجال التنمية.

“ إن تعزيز االتساق بني جهود العمل اإلنساين والتنمية والسالم هو الغاية من خفض احتياجات األشخاص واملخاطر 
وحاالت التعرض للخطر بصورة فعالة ودعم جهود الوقاية، وبالتايل التحول من تقديم املساعدة اإلنسانية إىل القضاء 

عىل الحاجة.” 

)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلمنائية(
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النتائج الرئيسية

مت نتائج هذا البحث إىل نتائج عىل الصعيد اإلقليمي ونتائج عىل الصعيد الُقطري إذ توضح النتائج عىل الصعيد  قُسِّ
اإلقليمي التقدم املحرز والفرص والتحديات املشرتكة التي حددتها جميع الجهات الفاعلة يف جميع أنحاء املنطقة، أّما 

النتائج عىل الصعيد الُقطري فتُبنّي التقدم املحرز والفرص والتحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة يف ظل الظروف الخاصة 
بكل بلد.

النتائج عىل الصعيد اإلقليمي

كشفت الدراسة عن وجود دافع ورغبة قوية بني مختلف الجهات الفاعلة لدمج وتفعيل الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل الرغم من وجود قيود مختلفة مثل االفتقار إىل إعداد 

وتنفيذ الربامج الشاملة والتشاركية والشفافة، واملساواة يف الحصول عىل التمويل، وتوافر التمويل الجيد، وغياب الوعي 
باألهداف والسياسات وتدابري تنفيذ الرتابط عىل الصعيد الُقطري، واالفتقار إىل تبادل التجارب والتحليل املشرتك. 

كام أظهرت الدراسة االستقصائية للتصورات أن ما يقرب من %27 من املجيبني عن الدراسة االستقصائية كانوا يعتقدون أن 
سياسات العمل اإلنساين والتنمية والسالم كانت قامئًة يف الدول التي يعملون بها، يف حني أن %73 منهم كانوا يعتقدون أنه 

مل تكن هناك سياسة خاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم )%33( أو أنهم مل يعلموا بشأنها )40%(.

وبغض النظر عن وجود سياسة خاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف الدول التي يعملون بها، اعتقد 
%71 من املجيبني عن الدراسة االستقصائية أن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم كان يُجرى تطبيقه بشكل عام 

)%23(، أو أنه قد طُبِّق إىل حد ما )%48(، بينام اعتقد %13 أن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم ال يُجرى 
تطبيقه، يف حني مل يكن %16 منهم عىل علم بحالة تطبيقه.

يتمثل أحُد الجوانب الهامة للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف قدرة جميع الجهات الفاعلة يف مجال العمل 
اإلنساين عىل حشد ما لديها من آليات للتنسيق من أجل تحقيق أهداف مشرتكة، وأظهرت الدراسة االستقصائية أن الدول 

املستهدفة تبيل بالًء حسًنا فيام يتعلق بحشد موارد التنسيق لديها )%77(، يف حني كان يعتقد %23 بعدم وجوِد حشٍد 
ملوارد التنسيق يف الدول التي يعملون بها.

هل توجد سياسات خاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف الدولة التي تعمل بها؟

هل تعمل الدولة التي تعمل بها عىل تطبيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؟

هل هناك تحليل مشرتك وتبادل للتجارب بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؟

ال أعرف نعم

إىل حد ما 

ال إىل حد ما نعم

 نعمال أعرف

ال

ال
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يتمثل أحُد الجوانب الهامة للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف قدرة جميع الجهات الفاعلة يف مجال العمل 
اإلنساين عىل حشد ما لديها من آليات للتنسيق من أجل تحقيق أهداف مشرتكة، وأظهرت الدراسة االستقصائية أن الدول 

املستهدفة تبيل بالًء حسًنا فيام يتعلق بحشد موارد التنسيق لديها )%77(، يف حني كان يعتقد %23 بعدم وجوِد حشٍد 
ملوارد التنسيق يف الدول التي يعملون بها.

تتمثل الركيزة األساسية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف التمويل طويل األجل )متعدد السنوات( املرن 
والقابل للتنبؤ، ويف هذا املجال ال تشعر جميع الدول املستهدفة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالرضا 

-بدرجة كبرية- عن طبيعة وجودة متويلهم، حيث يعتقد %44 من املجيبني عن الدراسة االستقصائية أن التمويل يتوفر 
يف األغلب ملرشوعات اإلغاثة العاجلة، كام يتوافر فيام يبدو بعٌض من التمويل اإلمنايئ، حيث اعتقد %10 من املجيبني 

عن الدراسة االستقصائية بعدم وجود أي متويل إمنايئ عىل اإلطالق.

وفيام يبدو أن جودة التمويل دون مستوى التوقعات مع قلة شيوع العوامل الهامة مثل التمويل طويل األجل )10%(، 
التمويل املرن )%8(، التمويل القابل للتنبؤ )%9(، باإلضافة إىل التمويل غري املخصص أو املخصص بدرجة متدنية 

.)11%(

 يتمثل التصور العام للمجيبني عن الدراسة االستقصائية يف أن املنظامت غري الحكومية الوطنية ال تتمتع بفرص متكافئة 
للحصول عىل التمويل، حيث كان يعتقد %11 فقط من املجيبني عن الدراسة االستقصائية بأن املنظامت غري الحكومية 

الوطنية تتمتع بتكافؤ فرص الحصول عىل التمويل، يف حني اعتقد %35 أنهم ال يتمتعون بتكافؤ فرص الحصول عىل 
التمويل.

هل هناك تحليل مشرتك وتبادل للتجارب بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؟

ذ يف البلد التي تعمل بها؟ كيف تصف التمويل املتاح للمرشوعات التي تُنفَّ

ذ يف البلد التي تعمل بها؟ كيف تصف التمويل املتاح للمرشوعات التي تُنفَّ

النعم 

يتوفر التمويل يف الغالب ملرشوعات اإلغاثة يف حاالت الطواري 

يكاد ينعدم توافر التمويل اإلمنايئ 

يتوفر التمويل املرن لتنفيذ املرشوعات والربامج 

التمويل إما متويل غري مخصص أو مخصص بدرجة متدنية 

عادًة ما يتوافر التمويل طويل األجل

التمويل قابل للتنبؤ حتى ال ترُتَك املنظامت دون أي فكرة كل عام 

أحيانًا اليف الغالب ال 
ال

نعم
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يتضح أيًضا أنه ال يُجَرى تعزيز املامرسات الجيدة واستخدامها كأداة تعلُّم يف مجتمع الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم، حيث يَذكر %70 أنه ال يُجرى تعزيزها واستخدامها )%36(، أو غالبًا ما ال يُجرى تعزيزها واستخدامها )44%(.

يعتقد %73 من املجيبني عن الدراسة االستقصائية أنه ال يُجَرى إعداد وتنفيذ الربامج والتخطيط الشامل والتشاريك 
والشفاف للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف الدول التي يعملون بها، يف حني اعتقد %27 أن هذا يحدث 

، وفيام يبدو أنه ال توجد إرادة سياسية إلطالق وتفعيل إعداد وتنفيذ برامج الرتابط بني  ٍم تدريجيٍّ بالفعل لكن بتقدُّ
العمل اإلنساين والتنمية والسالم )%63( باإلضافة إىل عدم توافر التمويل الالزم لتعزيز القدرات وتبادل املعارف يف 

دعم الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم )84%(.

النتائج الرئيسية املستخلصة من املقابالت

مت املقابالُت التي أجريت مع الخرباء والجهات الفاعلة الرئيسية يف الدول املختارة نظرًة متعمقًة يف فهم الديناميات  قَدَّ
الداخلية لتطبيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وفيام ييل بعض 

النتائج الرئيسية:

انعدام الوضوح – هناك غموض يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بوجٍه عاٍم فيام يتعلق بتعريف الرتابط بني العمل 
ا من عدم االرتياح عند  اإلنساين والتنمية والسالم يف كل السياقات، ونتيجًة لذلك يواجه العديُد من املامرسني مستوًى عامًّ

التعامل مع الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم ومناقشة سبل التقدم، حيث ينخفض مستوى الوعي -نسبيًا- بشأن 
أهداف ومقاصد الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ إذ 
ا بأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يَُعّد أمرًا نظريًّا وُمعَقًدا يَصعب تطبيقه، وقد ذكر  ًرا عامًّ إن هناك تصوُّ

األشخاُص الذين أجريت معهم مقابالٍت مزيًجا من سوء التفاهم والفهم الخاطئ والوعي الجزيئ بالرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم، فكان هناك إجامع بني املشاركني الرئيسيني مّمن أجريت معهم مقابالت عىل رضورة بذل جهود لرفع 
اللبس عن الرتابط وتبسيط الصيغة وبالتايل توضيح الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، كام أظهرت املقابالت 

رضورة توضيح التعريفات وخلق الوعي املناسب للسياق.

إضفاء الصفة املؤسسية عىل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – ذكر البحث أن العديد من اإلنجازات املحققة 
يف دمج نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم ال تقوم إاّل عىل املبادرات التي يقودها األفراد أو فرادى الكيانات 

ضمن الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية بداًل من وجود نهج وجهد شامل ومنهجّي يف 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، وقد أعرب املشاركون -مّمن أجريت معهم مقابالت- عن قلقهم إزاء عدم 

إضفاء الصفة املؤسسية عىل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف املنطقة، وبالتايل ينعدم وجود عملية فعالية 
واعية ومتسقة وممنهجة تعمل تحديًدا عىل تحقيق أهداف دمج العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

هل هناك تحليل مشرتك وتبادل للتجارب بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؟

هل هناك تحليل مشرتك وتبادل للتجارب بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؟

يف الغالب ال

النعم

ال نعم 
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التعاون مع الجهات الفاعلة املحلية – متتلك بعض دول املنطقة -مثل العراق ولبنان واألردن واألرايض الفلسطينية املحتلة- خطًة 
إمنائيًة وطنيًة حيث تعترب بعض األطراف الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين يف هذه الدول بأن املشاركة مع الحكومات أمٌر غريُ فّعاٍل 

أو حتى يؤدي إىل نتائج عكسية يف بعض الحاالت يف إحراز تقدم لتقديم املساعدات عىل نحو فعال ومستدام إىل املستفيدين 
من العمل اإلنساين، كام أن هناك عوامل جعلت من الصعب االلتزام بأهداف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم مثل 

التنافس بني الحكومة ومجتمع تقديم املساعدات اإلنسانية، انعدام التنسيق بني الجهات الفاعلة يف مجايّل العمل اإلنساين واإلمنايئ، 
والتحديات السياسية الداخلية التي يواجهها املسؤولون ومنظامت املجتمع املدين ماّم أعاق اتباع نهج منظم للرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم؛ كام أثر انعدام املشاركة مع السلطات الوطنية واإلقليمية سلبًا يف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم يف الدول التي لديها هياكل متعددة للسلطة مثل اليمن وسوريا واألرايض الفلسطينية املحتلة وليبيا، وقد أوىص معظم 
الخرباء الذين أجريت معهم مقابالت برضورة مواصلة التعاون النشط مع السلطات أو الحكومات الوطنية وسلطات وحكومات 

األمر الواقع مبا ال يقترص عىل تناول املسائل املتعلقة بإمكانية الوصول.

التنسيق – إن تنسيق األنشطة اإلنسانية ُمنظَّم تنظياًم جيًدا للغاية يف جميع أنحاء املنطقة، وذلك باستخدام شبكة من املجموعات 
وِفرق العمل التقنية التي تقودها املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة إال أن املشاركني الذين أُجريت معهم مقابالت 

أعربوا عن قلقهم إزاء عدم إجراء أّي تغيري ملحوظ ملواءمة آليات التنسيق مع متطلبات الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم 
حيث غالًبا ما ال يتم جمع وتحليل البيانات املشرتكة فضاًل عن إعداد وتنفيذ الربامج والتخطيط املشرتك لحل املشاكل التشغيلية 

الحرجة إال أن جميع املشاركني واألعضاء املعنيني يُظهرون نوايا حسنة لتبادل التجارب والسعي نحو تنسيق فعال لتطبيق توصيات 
لجنة املساعدة اإلمنائية فغالبًا ما يرجع التقدم املحدود املحرز حتى اآلن إىل اإلسهام واملشاركة والجهود املخصصة من جانب رؤساء 

اللجان وبعض الوكاالت الفاعلة وليس عىل أساس نهج منظم ومتسق نحو إيجاد تنسيق فعال بني جميع الجهات الفاعلة.

التمويل الجيد – يُعترب التمويل املرن متعدد السنوات غري املخصص أو املخصص بدرجة متدنية متويل جيد، وال يُطبق هذا النهج 
سوى مجموعة صغرية جًدا من الجهات املانحة وقد ذكر تقريبًا معظم املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت أن توصيات لجنة 
املساعدة اإلمنائية تبدو مالمئة لسياقات أو بيئات أخرى؛ لكنها مع األسف ال تالئم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل وجه 

التحديد، ويف بعض الحاالت، مثلام يف العراق، ذكر ممثل وحيد عن املنظامت غري الحكومية الوطنية أن “التمويل لعام واحد يُنظر 
إليه باعتباره ترفيًها، بينام يبدو أن التمويل ملدة 6 أشهر هو العرف السائد.” ويكون التمويل متعدد السنوات أكرث شيوًعا يف دول 
فلسطني واألردن ولبنان، ففي فلسطني أبدت بعض الجهات املانحة مرونة وقدرة عىل التنبؤ يف التمويل، ويف اليمن يتزايد االتجاه 

نحو التمويل طويل األجل خاصًة لربامج املنظامت غري الحكومية الدولية. متثل التوقع العام للمشاركني الذين أجريت معهم مقابالت 
يف أن الجهات املانحة ستتقيد يف نهاية املطاف بالتزامات لجنة املساعدة اإلمنائية بتقديم التمويل الجيد للجهات الفاعلة يف مجايّل 

العمل اإلنساين واإلمنايئ يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

مشاركة املؤسسات املالية الدولية يف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – لقد بدأت مؤخرًا مؤسسات مالية دولية وبنوك 
تنمية متعددة األطراف –مثل البنك الدويل، مؤسسة التمويل الدولية، بنك التنمية اآلسيوي، البنك اإلسالمي للتنمية، بنك االئتامن 
إلعادة اإلعامر )بنك التعمري األملاين(، مؤسسة التمويل اإلمنايئ، وغريها من املؤسسات– يف املشاركة يف الرتابط بني العمل اإلنساين 

والتنمية والسالم كطريقة ملامرسة األعامل التجارية وقد شاركوا يف دولة األردن بدرجة أكرب من بعض األسواق األخرى حيث قدموا 
إسهامات ومشاركة وتعاونًا هادفًا أقل أهمية مع الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين، سواء كان ذلك يف إطار الرتابط بني العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم أو نُُهج أخرى تتصل بأنشطة العمل اإلنساين. وتوقع معظم األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت أن 
تنخرط املؤسسات املالية الدولية وبنوك التنمية متعددة األطراف بنشاط أكرب يف التنسيق والتعاون مع غريها من الجهات الفاعلة يف 
مجال املساعدات اإلنسانية من أجل تجنب اإلجراءات اإلسرتاتيجية والتشغيلية غري الفعالة والتي من شأنها أن تقوض عمل الجهات 

الفاعلة األخرى يف مجال الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

هناك حاجة ماّسة لزيادة التفاعل مع السلطات الحكومية وِمن بينها الجهات الفاعلة غري الحكومية التي تعمل 

بصفتها سلطات األمر الواقع لتعزيز فعالية واستدامة املساعدات اإلنسانية واإلمنائية الدولية.
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مُيكن لألزمة اإلنسانية االستفادة من الكثري من الفرص إال أننا غالبًا ما نتجاهل أو نفوت هذه الفرص، فيجب أن نتوصل إىل 

تقاطعات تتداخل مع جميع أنواع األزمات واملشاكل والهياكل ليك نكفل تحقيق الهدف.”

(االستجابة السورية التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)

النتائج عىل مستوى الدول

كشف هذا البحث عن كثري من أوجه التشابه بني مختلف الدول، مبا يف ذلك طبيعة الحالة اإلنسانية املتفاقمة واألطراف املعنية 
الرئيسية )الجهات املانحة، وكاالت األمم املتحدة، املنظامت غري الحكومية الدولية، والجهات الفاعلة املحلية والوطنية(. يتضمن هذا 

القسم تحديد فئتني من الدول، وهام:

الدول التي لديها برنامج إمنايئ نشط أو ناشئ.  أ. 

الدول التي ال يوجد لديها برنامج إمنايئ نشط أو ناشئ.  ب. 

إن هذه الدول التي متلك برنامًجا إمنائيًّا نشطًا مكرسة لتنفيذ خططها حيث يرجع ذلك إىل االستقرار الذي تتمتع به، يف حني أن 
الدول األخرى متلك برنامًجا ُوِضع حديثًا أو برنامًجا قامئًا يحتاج إىل الدعم أو ال متلك أي برنامج عىل اإلطالق.

يُظهر البحث أن اليمن وليبيا وسوريا يندرجون تحت فئة الدول التي ال يوجد لديها برنامج إمنايئ نشط وال متلك هذه الدول خطة 
م أي نشاط يتصل باملعونة إال من خالل املساعدات اإلنسانية، يف حني أن هناك دواًل أخرى مثل األردن ولبنان  إمنائية وطنية وال يُقدَّ
واألرايض الفلسطينية املحتلة والعراق متلك برنامًجا إمنائيًّا ناشئًا )العراق(، برنامج إمنايئ نشط )األردن(، أو برنامج إمنايئ شبه متوقف 
أو يواجه تحديات )لبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة(، حيث يوجد يف هذه الدول برنامج إنساين جنبًا إىل جنب مع برنامج إمنايئ 

ويواجه بعض التحديات التي أحيانًا ما تقوض فعالية كال الربنامجني، ويف حالة دولة العراق يتوقع االستغناء تدريجيًا عن الربنامج 
اإلنساين وتسليمه إىل الربنامج اإلمنايئ الذي تديره الحكومة. أعرب بعض املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت عن قلق كبري إزاء 

احتاملية عدم مواصلة الحكومة العراقية تنفيذها للربامج املحولة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية مام قد يؤدي إىل انهيار الخدمات 
اإلنسانية التي تُقدم إىل النازحني داخليًا وغريهم ِمّمن يحتاجون إىل املساعدة.

لبنان األردن
األرايض الفلسطينية 

املحتلة
ليبيا اليمن العراق سوريا الحالة

برنامج إمنايئ نشط

برنامج إمنايئ يواجه تحديات

برنامج إمنايئ ناشئ

ال يوجد برنامج إمنايئ
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وفيام ييل تحليل عىل مستوى الدول لحالة إجراءات الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم:

اململكة األردنية الهاشمية

شاركت الحكومة األردنية يف تنفيذ برنامج إمنايئ مبساعدة جهات مانحة ثنائية وبتنسيق من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وجهات 
فاعلة رئيسية أخرى حيث يتدفق التمويل إىل الحكومة من خالل تدخالت يف حدود امليزانية واتفاقات ثنائية نفذتها الحكومة 
بصورة مبارشة، وقد منا الربنامج اإلنساين لدى وصول الالجئني بعد اندالع النزاع املسلح يف العراق ثم يف سوريا ويأوي األردن يف 

الوقت الحايل ما يزيد عن 675 ألف سوري  )UNOCHA Jordan, 2022(الذين يقيمون داخل أو خارج مخيامت الالجئني، 
ففي حني أن الحكومة األردنية قد وّسعت من نطاق احتضانها لالجئني إال أن الطابع طويل األمد للنزاع قد أثار تطلعات مجتمع 
تقديم املساعدات لتناول التعايش املستدام ملجموعات الالجئني واحتياجاتهم املعيشية؛ نظرًا للظروف االقتصادية الصعبة للبالد 

واملشقة التي يواجهها األردنيون، واجهت فكرة دمج الالجئني يف النسيج األردين االجتامعي واالقتصادي بعض املقاومة ومتثل شيئًا من 
هذه املقاومة ضد متطلبات الالجئني الحرجة الستدامة سبل العيش ومن بينها تصاريح العمل، السكن الدائم، والحصول عىل الرعاية 

الصحية والخدمات التعليمية وغريها بصورة أكرث استدامة.

من خالل املشاركة الفعالة من وكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية، يظل الدعم 
املقدم لالجئني السوريني وكذلك الالجئني واملهاجرين من دول أخرى محور عملية إعداد وتنفيذ الربامج، وقد شملت األنشطة يف 

اآلونة األخرية العمل اإلمنايئ مع املجتمعات املضيفة وتقديم الدعم إىل مجالس البلدية وإدارات املياه وغريها من مقدمي الخدمات 
لتخفيف حدة بعض التأثريات الناجمة عن مستوطنات الالجئني يف البنية التحتية املادية واالجتامعية واالقتصادية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط: تم إنجاز عمل ملحوظ، ولكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

هناك فجوة كبرية يف مستوى املشاركة املنسقة املبنية عىل تحقيق نتائج جامعية وإعداد وتنفيذ الربامج املشرتكة.

عاٍل متوسط منخفض مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

توجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات 
املنظامت غري الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.
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التقدم املحرز والفرص والتحديات

هياكل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – شهد األردن تقدًما كبريًا من حيث وضع الهياكل السليمة الالزمة 
لتمكني إدماج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف العمل اإلنساين واإلمنايئ، فقد أدى توقيع وثيقة األردن يف عام 
2016 إىل متهيد الطريق نحو تفعيل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. “يُعد امليثاق مثااًل جيًدا عىل نهج الرتابط 

الذي اعتقد واتفق عليه بني الحكومة األردنية واملجتمع الدويل لتناول أزمة الالجئني السوريني بطريقة شاملة ومرنة.”  
)UNOCHA(وباإلضافة إىل ذلك فقد أنشأ مجتمع تقديم املساعدات يف األردن مجموعة معقدة من الهياكل لتلبية الحاجة 

إىل تطبيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف البالد حيث يشمل ذلك فريق الرشكاء املعني بتنمية الشؤون 
اإلنسانية الذي تأسس يف عام 2018، منتدى رشكاء الشؤون اإلنسانية الذي يُعد منتدى عىل مستوى القطاعات، وفريق 

العمل املعني بالرتابط الذي تأسس يف عام 2019 لبحث الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية.

تركيز الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – وفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يقود مكتب 
املنسق املقيم باألردن بجانب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مناقشات 

الرتابط يف األردن بدعم سخي من الحكومات املانحة، حيث عني منتدب من الحكومة السويرسية للعمل تحديًدا عىل 
الرتابط بصفته ميرًسا لفريق العمل املعني بالرتابط، وقد أطلقت اململكة املتحدة تركيز الرتابط يف عام 2018 عندما انتدبت 
وزارة التنمية الدولية الربيطانية مستشاًرا للرتابط حيث وضع أسس العمل حاليًا والذي يواصل االنتداب السويرسي إنجازه 
ويستند إىل اإلطار التحضريي الذي أرسته اململكة املتحدة، ويأمل مجتمع تقديم املساعدات يف األردن بوجود هذه الهياكل 

بأن يتمكن من اتخاذ خطوات كبرية يف تحقيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

ا من جوانب الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية  عمليات التحليل والتقييم املشرتكة – يُعد التحليل املشرتك جانبًا هامًّ
والسالم، فقد أجريت تقييامت عديدة يف األردن تسهم يف فهم أكرث فعالية لنطاق العمل اإلنساين واإلمنايئ، وتشمل تقييم 

َمواطن الضعف املشرتك والعام الذي كان يشكل جزًءا من إطار تقييم مواطن الضعف ويتناول االحتياجات املتغرية 
لألشخاص األكرث تعرًضا للخطر، والتحليل الُقطري املُشرتك الذي أجري يف عام 2020 وقام بتحليل السياق املتغري وصاغ فهاًم 

مشرتكًا بني منظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية.

التخطيط املشرتك – يُجرى التخطيط أيًضا من خالل نظام هيكيل إىل جانب خطة االستجابة اإلنسانية التي تُنظم جهود 
االستجابة اإلنسانية، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الذي يُنظم خطط األمم املتحدة يف األردن وإسهاماتها، 

وخطة االستجابة األردنية، واتفاقية التمويل املشرتك التي تتيح متويل قطاعات خاصة تحت قيادة الحكومة، واإلطار 
االجتامعي-االقتصادي الذي وضعت فيه فرق األمم املتحدة الُقطرية استجابة لتخفيف تأثري جائحة كوفيد19-، وغريها 

من الخطط املامثلة. وعىل الرغم من إيالء األولوية لالحتياجات اإلنسانية عىل مستوى إعداد وتنفيذ الربامج إال أنه يُجرى 
التأكيد بدرجة أقل عىل الوقاية والوساطة وصنع السالم، وعىل الرغم من بذل بعض الجهود يف تدابري بناء القدرة عىل 

مواجهة األزمات إال أن التنمية بهدف تحقيق االستدامة واالعتامد عىل الذات لدى املستفيدين واملجتمعات، ال سيام يف 
نطاق املساعدة اإلنسانية، تُستهدف بقدر أقل فعالية، وذكر العديد من املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت أنه ال يبدو 

أن هناك مستويات معقولة من اإلجراءات الفعالة لضامن أن تراعي تدخالت منظامت تقديم املساعدات حالة النزاع مبا 
أنه ال يُجرى تخطيط وتصميم الربامج بصورة جامعية باستخدام التحليل املشرتك. غالبًا ما تخطط وكاالت األمم املتحدة 

واملنظامت غري الحكومية والجهات املانحة تدخالتها بصورة منفصلة، ويف أغلب األحيان دون تعاون أو تنسيق فّعال.

التنسيق – عىل مستوى التنسيق، فقد أنشأت لجان وفرق عديدة للتمكني من تحقيق التآزر والتعاون والتنسيق بفعالية 
بني الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية والحكومة، وتشمل بعض هذه 

الفرق فريق الرشكاء املعني بتنمية الشؤون اإلنسانية، منتدى رشكاء الشؤون اإلنسانية، ولجنة الحلول اإلسرتاتيجية، وقد 
جرى إنشاء الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم واملشاركة يف/منارصة السياسات تحت إطار منتدى رشكاء الشؤون 

اإلنسانية والفريق االستشاري التابع له، والفريق العامل املشرتك بني القطاعات، وشبكة جهات التنسيق املعنية بالشؤون 
الجنسانية يف القطاع، ومجموعة من فرق العمل املعنية بالعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، هذا وتشرتك 

وكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة والبنك الدويل ومنتديات املنظامت غري الحكومية وغريها يف رئاسة بعض من هذه 
اللجان. هناك فرصة جيدة لالستفادة من منرب التنسيق الفعال والقائم يف األردن الذي تعمل يف إطاره املجموعات وفرق 

العمل التقنية بنشاط وتجمع بني ممثلني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية حيث مُيكن زيادة تحسينهم للرتكيز عىل 
أهداف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتوجيه عملية التحليل وجمع البيانات التي يقومون بها عىل أساس 

يتسم مبزيد من املشاركة مام مُُيكن املستفيدين ومجتمعاتهم واملسؤولني الحكوميني املحليني من املشاركة بصورة أوثق يف 
جهد التنسيق، وعالوًة عىل ذلك فيمكنهم توسيع نطاق تعاونهم لزيادة تبادل البيانات والتجارب الجيدة حول نهج الرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؛ ونظرًا لهياكل الحكومة املستقرة ومستوى املشاركة الجيد للسلطات الوطنية واملحلية 
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يف مختلف جوانب املساعدة اإلنسانية، مُيكن النظر إىل هذا التعاون الوثيق باعتباره فرصة جيدة إلدراج الجهات الفاعلة يف 
مجال املساعدة اإلمنائية وتوسيع نطاقهم من أجل زيادة مشاركة السلطات واملجتمعات املحلية. 

ال تستخدم توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية دامئًا كدليٍل لتنسيق الربامج وبالتايل فهناك عوامل مثل تحليل األسباب 
الجذرية القائم عىل دراسة املخاطر، وتحديد دوافع النزاع، وتعزيز العوامل اإليجابية للقدرة عىل مواجهة األزمات ال 

يتم متثيلها متثياًل جيًدا يف عملية التخطيط وإعداد وتنفيذ الربامج، ففي حني توافر آليات التنسيق من خالل اجتامعات 
املجموعات والفرق العاملة التقنية عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي إال أنه ال تقدم سوى موارد محدودة لتعميم العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم يف هيكل التنسيق القائم.

النتائج الجامعية: عىل الرغم من إحراز تقدم كبري يف األردن إال أن حالة تطبيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم 
ال يزال غري منهجي أو موحد حيث ال تتم صياغة نتائج جامعية للمساعدة اإلنسانية عىل الرغم من الحوار الهام بني 

الحكومة األردنية ومجتمع الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة.

دراسة حالة: 

نطاق مبادرة العمل اإلنساين والتنمية والسالم -التمكني املتبادل يف األردن

سعيًا للحصول عىل بيئة خالية من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، وضعت منظمة النهضة 
العربية للدمُيقراطية والتنمية -إحدى منظامت املجتمع املدين يف األردن- برنامًجا يستخدم نهج الرتابط بني 

العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

نهج العمل اإلنساين: تم تقديم تدريب للمدربني يركز عىل املخيامت واملجتمعات املضيفة إىل النساء 
الاليت يعشن يف املخيامت لتعزيز حصول املرأة عىل التدريب واملهارات بهدف توسيع نطاق انخراطهن يف 

املشاركة املدنية، كام أنشأ برملانًا نسائيًّا يف املخيامت لتحديد املسائل الرئيسية التي تواجهها املرأة ومن أجل 
زيادة وعيهن من خالل قنوات عديدة.

نهج التنمية: تم تنسيق هذا الربنامج حتى تقوم وزارة التنمية االجتامعية بتشغيل املراكز املجتمعية حيث 
يهدف هذا الربنامج إىل تعزيز قدرات تلك املراكز لزيادة كمية وجودة الخدمات التي تقدمها ومتكينهم 

من االستجابة للناجيات من العنف الجنيس القائم عىل النوع االجتامعي وتقديم الحامية وخدمات اإلحالة 
لهن.

نهج بناء السالم: اعرتافًا بالديناميات الخاصة بالجنسني يف مجتمعات الالجئني واملجتمعات املضيفة، 
عملت منظمة النهضة العربية للدمُيقراطية والتنمية عىل ضامن أن يتناول هذا املرشوع ديناميات الرتابط 

االجتامعي الداخيل بني مجتمعات الالجئني واملجتمعات املحلية وتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 
من خالل التدريب املكثف، وأساليب حل املشكالت، وتقديم األدوات املناسبة.
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العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل الرشاكة مع املنظامت غري الحكومية الوطنية – متلك بعض املنظامت غري 
الحكومية الدولية -مثل منظمة أوكسفام، املعونة الكنسية الرنويجية، منظمة إنقاذ الطفل، ومنظمة كري، وبعض املنظامت األخرى- 

إسرتاتيجيات عاملية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية حيث تركز هذه اإلسرتاتيجيات عىل إقامة رشاكات مستدامة 
ومنصفة مع املنظامت غري الحكومية إذ إنها تحدد املنظامت غري الحكومية الرشيكة وتعمل معها عىل مدى سنوات لتعزيز قدراتهم 
ودعم استدامتهم. ال تشارك املنظامت غري الحكومية عادًة يف التخطيط والتصميم وغريها من األنشطة ذات الصلة ويف حالة إدراجها 

يف مرحلة مبكرة؛ فهناك حد لكيفية تأثريها يف تغريات معينة، كام يُجرى غالبًا تجاهل استدامة املنظامت غري الحكومية الوطنية، 
فعند توفري تنمية القدرات فإنها ترتبط بصفة عامة بتنفيذ مرشوع أو مبادرة معينة مثل كتابة املقرتحات، الرصد والتقييم، واإلبالغ 

والتي تهدف إىل متكني املنظامت غري الحكومية الوطنية ليك تصبح “رشكاء منفذين” أفضل، كام ال يتوافر استثامر مستدام ومستمر 
يف قدرة الرشكاء عىل االستمرار واإلنجاز وتحليل السياق بصورة أفضل وإدارة املخاطر، فوفًقا لتحليل مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية حول تبادل القدرات والرشاكات اإلنسانية يف 2021، فقد تم توجيه 7 ماليني دوالر أمرييك فقط )أو %0.9( إىل 

املنظامت غري الحكومية املحلية بصورة مبارشة من أصل 775 مليون دوالر أمرييك من التمويل اإلجاميل حيث جاء %11 من هذه 
األموال من جهات مانحة ثنائية، بينام جاء %89 من الصندوق اإلنساين ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وإجاماًل، 
فلم مُتنح املنظامت غري الحكومية الوطنية سوى 56 مليون دوالر أمرييك )%7.2( يف حني ُمنحت املنظامت غري الحكومية الدولية 

232 مليون دوالر أمرييك )%30( وقُدمت بعض هذه األموال من وكاالت األمم املتحدة إىل املنظامت غري الحكومية الدولية 
والوطنية وقُدم 690 مليون دوالر أمرييك )%89( إىل وكاالت األمم املتحدة.

التمويل – عىل مستوى التمويل، وعىل الرغم من بعض األنشطة الجارية للتنسيق عىل الصعيد العاملي بني الرشكاء متعددي 
األطراف واملؤسسات املالية الدولية والحكومات والقطاع الخاص، فوفًقا لبعض املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت، مل ترُتجم 

املناقشات إىل تغيريات تشغيلية ملحوظة ونتيجًة لذلك فقد شاركت املؤسسات املالية الدولية والقطاع الخاص والحكومات بصورة 
أقل نشاطًا يف سد فجوات التمويل، فوفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، كانت ترتاوح مدة %23 من التمويل بني 
3 سنوات أو أكرث حيث بلغت مدة %10 من التمويل مدة 3 سنوات، و%6 من التمويل مدة 4 سنوات، و%3 من التمويل مدة 5 
سنوات، يف حني بلغت نسبة التمويل الذي يرتاوح بني 6 سنوات إىل 15 سنة نسبة %4. كانت ترتاوح %57 من مدة التمويل بني 

سنة واحدة وسنتني، يف حني بلغ %19 من مجموع التمويل مدة أقل من عام واحد. ال يبدو أن التمويل يحظى بدعم من التحليل 
املشرتك املدروس، حيث أعرب الكثري من املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت عن قلقهم إزاء عدم دعم التمويل املقدم من 

معظم الجهات املانحة لزيادة االتساق بني إجراءات العمل اإلنساين والتنمية والسالم، باإلضافة إىل غياب التمويل املرن القابل للتنبؤ 
وغري املخصص أو املخصص بدرجة متدنية يف الغالب.

القطاع الخاص – ال تزال مشاركة القطاع الخاص يف املجال اإلنساين مشاركًة ضئيلًة، حيث تندر فرص التمويل التي تجمع بني 
األطراف املعنية بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم وترشك القطاع الخاص.
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منخفض متوسط عاٍل مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

توجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط:  تم إنجاز عمل ملحوظ، ولكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التقدم املحرز والفرص والتحديات

لقد بُذل جهد كبري يف لبنان لتعزيز نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، فالجهات الفاعلة عىل علم جيد نسبيًا بالرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم إال أن الدراسة قد أظهرت أن هناك حاجة لوعي تشغييل إضايف كام ذكر املشاركون يف البحث 

من األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية ومنتديات املنظامت غري الحكومية أن هناك فرًصا كثريًة لزيادة تعزيز 
تطبيق مختلف جوانب الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

 السياسات والخطط واالسرتاتيجيات – وفًقا للفريق الرابع املعني بالنتائج التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  
)IASC Lebanon, 2021(فإن فريق األمم املتحدة الُقطري يقوم بتطبيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم من خالل 
اإلطار االسرتاتيجي لألمم املتحدة يف لبنان حيث تم وضع بعض خطط العمليات مثل خطة االستجابة لألزمات، النداءات اإلنسانية، 

الجمهورية اللبنانية

يشهد لبنان اآلن واحدًة من أسوأ األزمات االقتصادية التي واجهها عىل اإلطالق، إضافًة إىل عدم قدرة الحكومة عىل التغلب عىل 
عجزها وتناول احتياجات الجهات املانحة من أجل “اإلصالحات الالزمة بشدة” مام يجعل األمور أكرث صعوبة، ونتيجة لذلك فقد تم 

م للبالد مام جعل الرؤية االقتصادية الوطنية 2025 غري واقعية نوًعا ما، ويف أثناء وضع  تجميد كثري من املساعدات اإلمنائية التي تُقدَّ
اللمسات األخرية عىل هذا البحث أعلنت الحكومة اللبنانية عن “إفالس الدولة وبنك لبنان املركزي” وتستمر معاناة لبنان من أزمة 

اقتصادية حادة وصفها البنك الدويل بأنها “كساد متعمد”.

كام يؤدي الهبوط الرسيع للرية اللبنانية مقابل الدوالر األمرييك يف اآلونة األخرية إىل تآكل القوة الرشائية للسكان ويخلق تحديًا 
إزاء االستثامر، باإلضافة إىل ضعف إسهام القطاع الخاص يف التنمية االقتصادية للبالد وتزايد نسبة البطالة إىل جانب التحديات التي 

تواجه الرتابط االجتامعي تدريجيًا.

ويف ظل هذه الظروف الصعبة، فإن تدفق الالجئني السوريني وإقامتهم الطويلة يف البالد يضيف بالفعل طبقة جديدة من التوتر يف 
البالد.
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وإطار اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر الذي يركز عىل الالجئني السوريني يف لبنان واألردن وتركيا وداخل سوريا، يف حني تقوم خطة 
االستجابة اإلنسانية التي وضعها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بإتاحة املجال أمام الجهات املانحة ووكاالت األمم 

املتحدة واملنظامت غري الحكومية بتقديم اإلغاثة املطلوبة بصورة ملحة والتي يحتاجها الالجئون واملجتمعات املضيفة للتغلب عىل 
الظروف الصعبة التي مُيرون بها حاليًا. بوجود هذه الخطط التشغيلية يتحقق التوافق بني املساعدة اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت 

الطواري والعمل اإلصالحي وإعادة اإلعامر طويل األجل.

يوجد لدى الصندوق اإلنساين اللبناين بقيادة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مجلس استشاري يضم منظمتني غري 
حكوميتني محليتني، ويف حني أنه مل يتم تعيني مستشار للرتابط حتى اآلن إاّل أّن مكتب املنسق املقيم يعمل بصفته األمانة العامة 

للرتابط، وال مُيلك لبنان إسرتاتيجية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ويتوقع أن يقوم التقييم الُقطري املشرتك باملساعدة يف وضع إطار جديد لألمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة والذي 

سيمثل الركيزة األساسية لُنُهج الرتابط يف لبنان، ويشمل اإلطار اإلسرتاتيجي الحايل لألمم املتحدة -والذي ُوِضع للفرتة 2017-2020 
وتم متديده إىل نهاية عام 2022، نتائج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم والتي تغطي أنشطة العمل اإلنساين والتنمية 

والسالم ومن بينها األولويات االجتامعية، والسياسية/الخاصة بالسالم، واألمن/الحوكمة، واألولويات االقتصادية والبيئية. وحسب 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإنه عىل الرغم من التحديات االقتصادية األخرية إال أن وكاالت األمم املتحدة 
والرشكاء كانوا يعملون عىل تحسني تحليالت مشرتكة وإطالق برامج مشرتكة تتسق مع األولويات املتفق عليها. وفيام يبدو أن 

الفجوة الرئيسية تتمثل يف “عدم وجود إسرتاتيجية متويل مشرتكة لدعم نُُهج الرتابط يف لبنان”. 

حسب بعض املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت، فإن جودة عمل املنظامت غري الحكومية الوطنية مرتفعة نسبيًا، كام تم 
إطالق برامج الصمود املجتمعي خالل األعوام القليلة املاضية. لقد قُوبل انفجار ميناء بريوت غري املسبوق باستجابٍة فوريٍة من 
الجهات الوطنية واملحلية الفاعلة يف املجتمع املدين، حيث أظهرت نتائج االنفجار الدور الهام لجمع املعلومات والحصول عىل 

الخدمات ورسعة تقدمُيها، وباإلضافة إىل ذلك فقد لعب املجتمع املدين دورًا كبريًا يف التغري االجتامعي والسيايس، وبالتايل فإن الدور 
النشط الذي تقوم به املنظامت غري الحكومية املحلية واملشاركة املستمرة مع هذه املنظامت املحلية مُيكن أن مُيهد الطريق لبذِل 

مزيٍد من الجهود صوب تجسيد الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف املجال اإلنساين واإلمنايئ.

التحليل املشرتك – وضع اإلطار اإلسرتاتيجي لألمم املتحدة بناًء عىل التحليل الُقطري املشرتك الذي يضم تحليالت من مختلف محاور 
األمم املتحدة ماّم يوفر إسهامات بشأن السالم واألمن والتنمية، كام جرى إعداد التقدير والدراسة االستقصائية والتقييم الخاص 
بلبنان مبشاركة الرشكاء يف مجال العمل اإلنساين، وهو ملف عرب اإلنرتنت يضم التقديرات والدراسات االستقصائية والتقييامت 

املكتملة والجارية واملخطط لها، التحليل الُقطري املشرتك. يتم تكرار التحليل الُقطري املشرتك كل عام باإلضافة إىل تبادل املعلومات 
مع جميع الرشكاء وكذلك من خالل املجموعات والفرق العاملة التقنية، فعىل الرغم من وجود مثال جيد عىل التحليل املشرتك إال 

أن أعضاء املنظامت غري الحكومية الذين أجريت معهم مقابالت قد ذكروا أن التحليل املشرتك نادر نسبيًا مام مُيثل تحديًا، كام يقل 
استخدام املعلومات املتبادلة مع املجموعات أو الفرق العاملة التقنية لدعم أو توجيه عملية اتخاذ القرار الربامجية أو التخطيطية.

إعداد وتنفيذ الربامج والتخطيط املشرتك – حسب اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، يُطبق الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم عىل املستوى االسرتاتيجي من خالل اإلطار االسرتاتيجي لألمم املتحدة وخطط االستجابة التشغيلية التي تتناول 

تنفيذها بشكل منسق تنسيًقا جيًدا، ومن أمثلة ذلك االستجابة النفجارات ميناء بريوت التي نُفذت من خالل عملية مشرتكة من 
ثالث مراحل تشمل تقييم االحتياجات اإلنسانية واالستجابة لها، التعايف، اإلصالح، وإعادة اإلعامر؛ وعىل غرار ذلك فقد نتج إطار 

اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر عن التعاون بني مختلف الجهات الفاعلة يف التقييم الرسيع لألرضار واالحتياجات يف بريوت الذي 
 أجري مبارشًة بعد انفجار ميناء بريوت. 

)IASC Lebanon, 2021( 

التنسيق – يُعد التنسيق مع املجموعات والفرق العاملة التقنية تنسيًقا منظم تنظياًم جيًدا إىل حد معقول عىل الرغم من أنها ال 
تتامىش مع اعتبارات الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، ويُعد تبادل اآلراء أمرًا طبيعيًّا خالل اجتامعات التنسيق حتى رغم 

ندرة اآلثار الربامجية لتبادل اآلراء واملناقشات حول العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

النتائج الجامعية – حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، هناك فرصة لالستفادة من خطط إطار اإلصالح والتعايف 
وإعادة اإلعامر من خالل عملية تصميم اإلطار اإلسرتاتيجي لألمم املتحدة لتحقيق نتائج جامعية تجمع بني الرتابط بني العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم إال أنه حتى اآلن مل تتم صياغة نتائج جامعية للبنان رغم أنه من املتوقع أن تتضمن النسخة املنقحة من 
اإلطار اإلسرتاتيجي لألمم املتحدة نتائج مشرتكة حول الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين والتنمية واألمن والسالم.
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التنسيق – تعترب املجموعات والفرق العاملة التقنية نشطة بالكامل وتجمع بني ممثيل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية. 
مُيكن تحسينهم أكرث للرتكيز عىل أهداف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، وتوجيه جمع البيانات وتحليلها يف جهد أكرث 

تنسيًقا، ومتكني املستفيدين ومجتمعاتهم ومسؤويل الحكومة املحلية من املشاركة يف عملهم بشكل أوثق. مُيكنهم أيًضا توسيع 
نطاق تعاونهم لزيادة تبادل البيانات والخربات الجيدة حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. يعترب التنسيق بني 
املجموعات والفرق العاملة التقنية أقل انتشارًا، مام يؤدي إىل تقديم مساعدات إنسانية أقل تنظيامً وتزامناً كافياً عرب القطاعات 

املختلفة، لذلك يجب أن يكون الرتابط نقطة ثابتة يف جدول األعامل عرب آليات التنسيق. 

دراسة حالة: 

 إقامة رشاكات مستدامة 
خدمات الحامية يف لبنان

مع فكرة تحسني فرص الحامية لكلٍّ من الالجئني واملجتمعات املضيفة من خالل متكني أصحاب الحقوق من 
مامرسة حقوقهم، قام مركز املوارد للمساواة بني الجنسني )أبعاد( بتصميم برنامج يستخدم جولة بالحافلة 

للوصول إىل الفئات السكانية األكرث تهميًشا واملناطق النائية لتقديم خدمات الحامية إىل املجتمع.

نهج العمل اإلنساين: يشمل النهج توطني التنسيق بهدف إقامة رشاكات مستدامة مع مجالس البلدية وقادة 
املجتمع واملنظامت غري الحكومية الرشيكة، واستخدمت جولة الحافلة مجموعة متنوعة من أنشطة إذكاء 

الوعي ومن بينها دورات إعالمية، عرض بالفيديو، مناقشات حية، عروض مرسحية، وأحداث مجتمعية، 
واستخدمت هذه املنهجيات لتبادل املعلومات بشأن الصحة واملوارد القانونية وموارد الحامية وتقديم 

الخدمات النوعية.

نهج التنمية: تستند طريقة املرشوع إىل مفهوم بناء قدرة املجتمعات املحلية عىل مواجهة األزمات والعمل 
صوب تعزيز وكالتهم الذاتية حتى تتخذ قرارات مستنرية تؤثر يف حياتهم. أجريت جوالت املرشوع بناًء 
عىل التنسيق املحيل بهدف إقامة رشاكات مستدامة مع مجالس البلدية وقادة املجتمع واملنظامت غري 

الحكومية الرشيكة.

نهج بناء السالم: تتصدى الجولة للتوترات االجتامعية وتجمع مختلف فئات املجتمع لحضور أحداث 
متنوعة وتكفل أن يشمل النشاط جميع الفئات. ركزت هذه املبادرة التي تقود إىل الحامية عىل تناول 

احتياجات الحامية العاجلة من أجل املجتمعات املحلية ومجتمعات الالجئني.

التمويل – عىل الرغم من نفور الجهات املانحة من إرشاك ودعم الحكومة القارصة عن أداء مهامها بنشاط وتوقع اإلصالحات، 
إال أنها جاهزة ومستعدة لالستثامر يف التمويل طويل األجل حيث إن هناك فرصة لزيادة كمية وجودة التمويل وإتاحة التمويل 
املبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية ففي عام 2021 تم رصف ما يزيد مجموعه عن 1.4 مليار دوالر أمرييك عىل مختلف 
أنواع األنشطة يف مجاالت من بينها األمن الغذايئ، التعليم، الرعاية الصحية، املساعدة األساسية، الحامية االجتامعية، وغريها من 

القطاعات، كام قدمت الجهات املانحة إسهاًما قويًّا يف عام 2022 وإن كان ال يزال هناك التزام كبري بنحو 600 مليون دوالر أمرييك.  
)United Nations Lebanon, n.d.( وعىل الرغم من الفرص السانحة إال أن هناك تحديًا يكمن يف االنخفاض التدريجي 

للتمويل بسبب انعدام الثقة بالحكومة واملفاهيم املغلوطة. ويف عام 2021 تم دفع ما مجموعه 1.2 مليار دوالر أمرييك إىل لبنان 
)%96 من الجهات املانحة العرشة األوىل( حيث تم تخصيص ما يقل بقليل عن %7.2 منها )28.6 مليون دوالر أمرييك( للربامج 

اإلنسانية. ذكر املشاركون الذين أجريت معهم مقابالت لهذا البحث أنه عىل الرغم من التزام بعض الجهات املانحة بتقديم التمويل 
النوعي إال أن معظم الجهات املانحة ما تزال مرتددة يف تقديم التمويل املرن متعدد السنوات والقابل للتنبؤ.
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التعامل مع السلطات - تالشت ثقة الجهات املانحة إىل حد ما بسبب تغري الحكومة اللبنانية كل عام واستبدال أعضاء مجلس 
الوزراء بشكل متكرر وتباين مواقفهم بني األحزاب السياسية والدينية. ومع ذلك، فإن الحكومات املحلية مستقرة نسبيًا ومُيكنها 
تقديم الخدمات واملساهمة يف تعزيز تنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف مناطقها. ومن ثم، هناك فرصة لبناء 

قدراتها وتعزيز مشاركتها الفعالة يف تنفيذ نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

الفهم غري املتسق للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم - خالل املقابالت، أعرب أحد املشاركني عن أن “الحكومة تعاين 
من نقص يف الفهم الجيد للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، مام أدى إىل ارتباك حول ما يندرج تحت القطاع اإلنساين أو 
التنموي، من حيث صلته ببدء تنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.” إن فاعلية الحكومة يف تعزيز التخطيط وإعداد 

وتنفيذ الربامج والعمل للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم ال تَكاد تُذكر. يوجد أيًضا فهم غري متسق للرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية، حيث توجد تصورات مختلفة حول طبيعة الرتابط بني 
العمل اإلنساين والتنمية والسالم، وال يزال تنفيذه لغزًا بالنسبة للكثريين. إن تنمية القدرات التي تهدف إىل تعزيز الرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم وتعزيز قدرات مجتمع منظامت املجتمع املدين نادرة ومتاحة يف الغالب فقط من خالل بعض املنظامت 

غري الحكومية الدولية التي لديها إسرتاتيجيات عاملية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية.

األرايض الفلسطينية املحتلة

تعاين فلسطني من بيئة ُمسيّسة للغاية، ويبدو أن الجهود املتعلقة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم تتعارض مع 
مستويات مختلفة من التحديات السياسية من كال الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل. ويف هذا السياق، مل يعد أمام العديد من الدول 
املانحة أي بديل سوى محاولة املوازنة بني املوقفني املتضاربني من خالل النهج الربنامجي الذي يبدو أنه ال يفي بتطلعات الرتابط بني 

العمل اإلنساين والتنمية والسالم. تؤدي الطبيعة املطولة للنزاع إىل زيادة تفاقم الحالة، حيث ال مُيكن لجهات تقديم املعونة أن تعالج 
الطبيعة املستدامة للحاجة بشكل فعال. متثل الحكومة غري الفعالة وسلطات حامس، التي تحكم قطاع غزة، والخاضعة للجزاءات، 

والقيود اإلرسائيلية عىل العمل يف املنطقة “ج” عوامل تقييد إضافية يف ضامن استمرار تقديم املساعدات إىل املجتمعات.

منخفض متوسط عاٍل مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

يوجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط:  تم إنجاز عمل ملحوظ، لكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
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التقدم والفرص والتحديات

النتائج الجامعية والسياسة واإلسرتاتيجية الخاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم - وفًقا ملصادر مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن فريق األمم املتحدة القطري يشارك بنشاط يف تخطيط UNSCDF الذي سيؤثر يف تطوير 

إسرتاتيجية الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. مل يتم تنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية السابق لعام 
2022-2018 “ألسباب سياسية” ومل يتم وضع سياسة رسمية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. سيقوم الفريق الُقطري 

املعني بالعمل اإلنساين وفريق األمم املتحدة الُقطري بوضع سياسة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم لألرايض الفلسطينية 
املحتلة والنتائج الجامعية مع تطويرUNSCDF   لعام 2023. حتى اآلن، مل يُْجِر صياغة أي نتائج جامعية لألرايض الفلسطينية املحتلة، عىل 

الرغم من أنه من املتوقع أن يتضمن تطويرUNSCDF   لعام 2023 نتائج مشرتكة حول الجهات الفاعلة يف السالم واألمن والتنمية 

واملجال اإلنساين. ووفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، من املتوقع أن تكون العملية شاملة وتشاورية، حيث 
ستضم املنظامت غري الحكومية بخالف أولئك األعضاء يف الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين. وكجزء من عملية تطوير سياسة 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، ينظر مكتب املنسق املقيم يف تعيني “مستشار” وقد حدد مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية بالفعل جهة مانحة من املحتمل أن تقدم الدعم التموييل. قام مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

بتعيني أحد متطوعي األمم املتحدة للمساعدة يف عملياتهم لالنضامم إىل مكتب املنسق املقيم املعني بالرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم.  

كان إنشاء األدلة عىل مامرسات الرتابط يدعم بشكل إيجايب تنفيذ الرتابط. يف عام 2021، جرى إصدار أحدث وثيقة من جانب 
شبكة املنظامت غري الحكومية الفلسطينية، بعنوان “تنفيذ الرتابط الثاليث، التحديات والفرص، حالة فلسطني”. تحدد هذه الوثيقة 

تسعة عنارص محددة من شأنها أن تقود نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف فلسطني. وتشمل هذه العنارص تحديد 
االتجاه اإلسرتاتيجي، والتنسيق، وتكييف ترتيبات التمويل، وإجراء التحليالت املشرتكة، واستخالص النتائج الجامعية، واستخالص 

خطط التنفيذ املشرتكة، والتنفيذ، والرصد، والتقييم، وبناء القدرات. ووفًقا ملمثيل شبكة املنظامت غري الحكومية الفلسطينية الذين 
جرت مقابلتهم من أجل البحث، تشارك بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية اآلن بنشاط يف تطوير إسرتاتيجياتها التنظيمية 

الخاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. 

يف نوفمرب 2020، نظّم منتدى املنظامت غري الحكومية الدولية، املسمى برابطة وكاالت التنمية الدولية، مناقشة مائدة مستديرة 
حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. أسفرت هذه املناقشة عن بعض التوصيات، مبا يف ذلك الدعوة إىل عملية شاملة 
وتشاركية تتمحور حول اإلنسان لتمكني التحليالت واملساءلة بشكل أفضل من خالل نهج تصاعدي يشمل منظامت املجتمع املدين 
املحلية وكذلك املدافعني عن حقوق اإلنسان عرب الخط األخرض؛ ومرونة املجتمع مع الرتكيز عىل احتياجات وتطلعات املجتمعات 

املحلية عىل املدى القصري والطويل؛ والتزام مشرتك بأجندة العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية؛ والرتكيز عىل تعزيز 
التحليل املشرتك، مبا يف ذلك تحليل مختلف مستويات الرصاع؛ والرتويج لنهج مرن، أي تكيّفّي وشامل لعدة قطاعات وقائم عىل 

املنطقة، لتقديم املساعدة. كام أكدت التوصيات عىل رضورة تحديد عنرص السالم يف الرتابط الثاليث. ال ينبغي أن يقترص السالم عىل 
“قضايا الرصاع الكبرية، بل يجب أن يضم أيًضا النزاعات عىل املستويات الدنيا، مبا يف ذلك داخل املجتمع الفلسطيني، عىل مستوى 

املجتمع املحيل وكذلك األمن الفردي”. 

تقوم أيًضا العديد من املنظامت غري الحكومية الدولية، مثل كري فلسطني ووي وورلد واملعونة الكنيسة الدمناركية/ املعونة الكنسية 
الرنويجية وغريها، بتنفيذ برامج مختلفة مدمجة مع نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. هذه املشاريع متعددة 

السنوات ببعض املرونة وتحتوي عىل عنرص العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية بشكل كبري وتعالج جميع الركائز الثالثة 
للرتابط.

وفًقا لبعض املشاركني الذين جرت مقابلتهم، فإن جودة عمل املنظامت غري الحكومية الوطنية عالية نسبيًا. حيث متتلك املنظامت 
غري الحكومية الوطنية املعرفة والخربة واألدوات الالزمة لوضع إسرتاتيجية متوسطة إىل طويلة املدى يتم من خاللها تحقيق تكامل 
بني جميع الربامج بشكل كامل. وجرى إطالق بعض األمثلة املرتبطة بربامج مرونة املجتمع خالل السنوات القليلة املاضية. بسبب 



25 ADVANCING NEXUS IN THE MENA REGION

الهياكل الحكومية التي تواجه تحديات قلّت ثقة الجهات املانحة إىل حد ما، بينام يف قطاع غزة تخضع حامس لجزاءات من جانب 
معظم الجهات املانحة. ومع ذلك، خارج قطاع غزة، تتمتع الحكومات املحلية باالستقرار النسبي ومُيكنها تقديم الخدمات واإلسهام 

يف تعزيز تنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف مناطقها. ومن ثم، هناك فرصة لبناء قدراتها وتعزيز مشاركتها الفعالة 
يف تنفيذ نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. ال يزال الحصول عىل التمويل الكايف والنوعي لتعزيز االستدامة املؤسسية 

أحد الحواجز الرئيسية للجهات الفاعلة املحلية.

التحليل املشرتك - لجمع البيانات وإجراء التحليل، يعتمد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عىل فريق التنسيق 
املشرتك بني املجموعات التابع له، الذي أدار فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات يف غزة وفريق التنسيق املشرتك بني املجموعات 

يف الضفة الغربية. تُجمع مجموعة بيانات األمم املتحدة/ الفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين الوثائق التي جرى جمعها من 
خالل األفرقة العاملة التقنية املختلفة، ثم تشاركها مع مجتمع املعونة ملزيد من التحليل. ووفًقا للتقرير القطري املوجز للجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لعام 2021 )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف األرايض الفلسطينية املحتلة، 2021(، ستقوم 
كيانات األمم املتحدة والحكومة الفلسطينية والجهات الفاعلة الوطنية واملحلية يف املجتمع املدين بشكل مشرتك بإجراء استقصاء 

يشمل 7500 أرسة لتقييم احتياجات القطاعات املتعددة. “بحلول نهاية عام 2021، سيطلق مكتب املنسق املقيم منصة تفاعلية 
إلكرتونية لتصور وتحليل نهج الرتابط، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة باالحتياجات واملخاطر ونقاط الضعف “. بينام يتم إجراء بعض 

العمل عىل التحليل املشرتك، وصفه غالبية األشخاص الذين جرى مقابلتهم بأنه مُيثل تحديًا وأشاروا إىل أن التحليل املشرتك نادر 
نسبيًا. ويتم استخدام املعلومات التي جرى مشاركتها مع املجموعات أو األفرقة العاملة التقنية بشكل أقل لدعم أو توجيه التخطيط 
أو اتخاذ القرارات الربامجية. أفاد بعض ممثيل املنظامت غري الحكومية أنه عىل الرغم من أن األمم املتحدة والجهات املانحة تصدر 

وثائق قابلة للمقارنة، فإنهم يف بعض األحيان ال يشاركونها مع مجتمع املنظامت غري الحكومية، مام يعيق التنسيق والتعاون الوثيقني 
بني مجتمع املعونة بأكمله. وذكر أن االجتامعات التي تعقدها وكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة يف كثري من األحيان يحرضها 

عضو أو عضوان من املنظامت غري الحكومية ووجهة نظرهم ال تحصل عىل االهتامم والدعم الالزمني.

التخطيط املشرتك وإعداد وتنفيذ الربامج - وفًقا للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة، 2021(، سيتم استخدام نهج مشرتك عرب الجهود اإلمنائية واإلنسانية للدورة املقبلة إلعداد وتنفيذ الربامج. ومن 
املتوقع إطالق التحليل الُقطري املُشرتك واالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وإطار التعاون/ عمليات خطة االستجابة اإلنسانية. 

املناقشات جارية مع السلطة الفلسطينية والرشكاء الدوليني الرئيسيني لتنفيذ برنامج استجابة وتَعاٍف متوسط وطويل األجل لغزة. 
ومن املتوقع أن يشارك البنك الدويل بشكل كامل يف العملية القادمة.

التنسيق - التنسيق داخل املجموعات والفرق العاملة التقنية منظم تنظيامً جيداً بشكل معقول، عىل الرغم من أنه ال يتامىش مع 
اعتبارات الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. ويعترب التنسيق بني املجموعات والفرق العاملة التقنية املختلفة غري موجود، 

مام يؤدي إىل عدم وجود تقديم للمساعدات اإلنسانية بطريقة منظمة تنظيامً جيداً ومتزامنة بشكل مالئم عرب القطاعات املختلفة. 
هناك فرصة عىل مستوى التنسيق واملجموعات والفرق العاملة التقنية لتكون أكرث نشاطاً بشكل كامل وتجمع بني ممثيل األمم 

املتحدة واملنظامت غري الحكومية. ومُيكن تحسينهم أكرث للرتكيز عىل أهداف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتوجيه 
جمع البيانات وتحليلها عىل أساس مشرتك أكرث.

التمويل - هناك فرصة لزيادة كمية ونوعية التمويل وإتاحة املزيد من التمويل املبارش للمنظامت غري الحكومية الوطنية. حيث 
تتلقى بعض املنظامت غري الحكومية الدولية بالفعل متوياًل طويل األجل ومُيكن متديد هذا التمويل ليشمل املنظامت غري الحكومية 

الوطنية أيًضا. يف حني أن بعض الجهات املانحة، مثل الحكومة الكندية والحكومة السويرسية وغريها، قد دعموا وَمّولوا مشاريع 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، إال أن الرتابط ليس الرشط السائد لقرارات التمويل وما زال. واتفق كل َمن جرت 

مقابلتهم من أجل البحث عىل أن دعم الجهات املانحة قد تقلص. ومتت اإلشارة إىل بعض أسباب تقلص التمويل مثل عدم ثقة 
الجهات املانحة يف السلطات الفلسطينية، وتصور الجهات املانحة أن بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية قد تكون مرتبطة بـ 

“منظامت إرهابية”، وامليل العام للجهات املانحة لفقدان الرتكيز عىل مثل هذه األزمة اإلنسانية املمتدة. 
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الفهم املوحد للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم - وفًقا ملمثل أحد الجهات املانحة الذي جرت مقابلته من أجل هذا 
البحث، هناك غموض كبري حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. من وجهة نظر البعض، يعترب الرتابط بني العمل 

اإلنساين والتنمية والسالم مرشوًعا وليس نهًجا. يوجد أيًضا فهم غري متسق للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم بني 
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية، حيث توجد تصورات مختلفة حول طبيعة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 

والسالم، وال يزال تنفيذه لغزًا بالنسبة للكثريين. 

عىل مدى السنوات القليلة املاضية، تدهورت العالقات بني مجتمع املعونة، مبا يف ذلك مجتمع املانحني، والسلطة الفلسطينية. 
ونتيجة لذلك، تقلص دعم الجهات املانحة للحكومة وانخفضت مشاركتهم النشطة يف عملية الرتابط بني العمل اإلنساين 

والتنمية والسالم إىل مستوى ضئيل. وقد ذكر بعض الخرباء الذين جرى مقابلتهم من أجل هذا البحث أن السلطة الفلسطينية 
غالبًا ما تعترب املساعدة اإلنسانية والتنموية التي تقدمها املنظامت غري الحكومية يف منافسة مع خدماتها. وقد يكون هذا 

املوقف هو السبب يف عدم تنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفرتة 2022-2018 “ألسباب سياسية”.

أما يف قطاع غزة، فإن الوضع حرج أكرث، حيث تتبع معظم الجهات املانحة الرئيسية سياسة عدم االتصال مع حامس، الحزب 
الحاكم. نتيجة لذلك، يتم تجنب املشاركة املبارشة للسلطات، مام يؤدي إىل بعض أوجه القصور يف التنسيق املتعلق بالرتابط بني 

العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

دراسات الحالة

 املجتمعات كوكالء للتغيري 
األرايض الفلسطينية املحتلة

يف الضفة الغربية وقطاع غزة، استحدثت املعونة الكنيسة الدامنركية/ املعونة الكنسية الرنويجية مرشوًعا فريًدا يركز 
عىل بناء املجتمعات التي تتسم باملرونة ومتكني املجتمعات من خالل دعمها لتصبح وكيل التغيري الخاص بنفسها. 

جرى تصميم هذا املرشوع لتلبية االحتياجات الفورية والتخطيط إلسرتاتيجيات متوسطة وطويلة املدى تتعلق 
بشكل أسايس بإرشاك املجتمعات املحلية ومتكينها. واستند التدخل إىل فهم أن املجتمعات املترضرة من األزمة هي 
أول املستجيبني. جرى تشكيل املجموعات املستندة إىل املجتمع املحيل ومتكينها ملعالجة املخاطر املجتمعية وفهم 

االحتياجات والدفاع عن حقوقها. كام جرى تقديم منح صغرية للمساعدة يف تنفيذ خطط العمل التي وضعتها 
املجموعات.

النهج اإلنساين - تضمن املرشوع تعزيز القدرات والتعلم للمجتمعات للتعبئة الذاتية، والتنظيم الذايت، والتوقع، 
وتصميم مشاريعها الخاصة. وبالتايل، جرى تحقيق تحول يف القوة نحو الجهات الفاعلة املحلية وتيسري زيادة 

الشعور مبلكية وقيادة املجتمع املحيل. يبني هذا النهج ثقافة عمل جديدة داخل املجتمع، بحيث يحول تفكري 
أفراد املجتمع من املصالح الفردية إىل املصالح املجتمعية.

النهج اإلمنايئ - تأخذ طبيعة هذا املرشوع يف االعتبار عالقات القوة داخل فئات املجموعة املجتمعية مثل املرأة 
والشباب التي ترتبط بالعمر واألرسة والوضع االجتامعي واالنتامءات السياسية والوضع االقتصادي. وقد ركز عىل 

تعزيز دور املرأة يف املجتمع وتغيري النظرة إىل دور املرأة والتمعن يف دورها الرئييس ونجاحاتها يف تحقيق التامسك 
االجتامعي وجهودها يف بناء السالم.

نهج بناء السالم - يتامىش إنشاء وكالء التغيري مع التزامات املنظامت تجاه “ املجتمع من أجل التغيري” وأجندة 
العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية. كام يغري مفهوم اإليذاء ومُيّكن أفراد املجتمع من تحقيق تغيري 

حقيقي برشوطهم يف أثناء الحاالت العصيبة والطارئة ويف الوقت نفسه معالجة قضايا االستدامة املحلية طويلة 
األجل. وهذا نهج طويل األجل يتطلب متوياًل مرنًا ليتم تكراره. يلزم تنسيق فريد مع مجتمع املانحني واملنظامت 

غري الحكومية الدولية والسلطات الوطنية والجهات الفاعلة املحلية لضامن اتباع نهج متامسك وللحصول عىل 
االلتزام بالدعم املستمر للرشكاء الذين لديهم واليات مزدوجة تركز عىل االحتياجات الطارئة والعاجلة يف أثناء 

التخطيط لقضايا االستدامة طويلة األجل.
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جمهورية العراق 

يف أغسطس 1990، اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة القرار رقم 661، الذي فرض جزاءات عىل العراق بعد غزو نظام 
صدام حسني للكويت. مثل برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ترعاه األمم املتحدة بداية برامج املساعدة اإلنسانية يف الدولة. بعد 
الغزو األمرييك للعراق يف مارس 2003، اندلعت حالة طوارئ جديدة وأسفرت عن تدفق الالجئني العراقيني إىل البلدان املجاورة 

وكذلك العديد من األشخاص املرشدين داخلياً. بعد سقوط املوصل يف يونيو 2014 يف يد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
)داعش(، اندلعت املوجة الثالثة من حاالت الطوارئ اإلنسانية التي استمرت حتى اليوم رغم سقوط داعش يف نوفمرب 2017. بعض 

السامت الرئيسية لحاالت الطوارئ اإلنسانية يف العراق تشمل الفقر ونقص فرص العمل والنزوح الداخيل وانعدام األمن واإلرهاب، 
باإلضافة إىل االفتقار إىل الُسبل الكافية للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش األساسية. 

منخفض متوسط عاٍل مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

توجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.

قيادة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم - عىل الرغم من الجهد األخري من جانب منسق الشؤون اإلنسانية لتنفيذ 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، ذكر العديد من ممثيل املنظامت غري الحكومية أن وكاالت األمم املتحدة يف املايض 

أخذت حيزاً من حيث تنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. ونتيجة لذلك، مل يتم النظر يف املبادرات املنسقة 
لتمكني تقدم مستدام نحو تحقيق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم عىل أرض الواقع. وكان التصميم املنسق بشكل 

فعال ومتعدد الوجوه للسياسات واإلسرتاتيجيات، فضالً عن العمل املنسق نحو صياغة نتائج جامعية، مفقوًدا يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة. 

تنمية القدرات - ذكر معظم ممثيل املنظامت غري الحكومية الذين جرت مقابلتهم من أجل هذا البحث أن تنمية القدرات التي 
تهدف إىل تعزيز الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعزيز قدرات منظامت املجتمع املدين واملجتمع نادرة ومتاحة 
يف الغالب فقط من خالل بعض املنظامت غري الحكومية الدولية التي لديها إسرتاتيجيات عاملية للعمل مع ودعم املؤسسات 

املحلية والوطنية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط:  تم إنجاز عمل ملحوظ، لكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التقدم والفرص والتحديات

النتائج الجامعية والسياسة واإلسرتاتيجية الخاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم - وفًقا لإلطار اإلسرتاتيجي والتشغييل 
للحلول الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )حكومة العراق، 2021(، جرى إنشاء هيكل تنسيق الحلول الدامئة يف عام 2021 لحل 

مشكلة النزوح الداخيل يف العراق. أنشأ مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة الهجرة والنزوح هذا الهيكل، تحت قيادة 
نائب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة وكذلك املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية. وهدفه هو تقريب الرتابط بني 
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العمل اإلنساين والتنمية والسالم، والجمع بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية والجهات الفاعلة األخرى املتخصصة 
يف الربامج اإلنسانية واإلمنائية وتحقيق االستقرار وبناء السالم، ودعم حكومة العراق يف تنفيذ خطة الحلول الدامئة الوطنية الخاصة 

بها. تعمل اآللية كمنصة مشرتكة لتنسيق وتنفيذ األنشطة التي تسهم يف إيجاد حلول دامئة للنزوح الداخيل. ولها ثالثة أهداف 
رئيسية، وهي: “)1( تهيئة مساحة للجمع بني الجهات الفاعلة املختلفة عرب الرتابط بغرض معالجة النزوح الذي طال أمده؛ و)2( 

الدعم يف تنظيم وإدماج أنشطتهم بطريقة تدعم نتائج الحلول الدامئة؛ و)3( وضع واعتامد أطر ونُهج للسياق العراقي تعزز االلتزام 
باملعايري الدولية “. من املتوقع أن تدعم هذه اآللية “قدرة الجهات الفاعلة يف مجال تقديم املعونة عىل أداء دور تكمييل للحكومة 

عىل املستويني الوطني واملحيل، مع االعرتاف بأن السلطات املحلية والوطنية تتحمل املسؤولية األساسية عن تهيئة الظروف إليجاد - 
ودعم - الحلول الدامئة للسكان املرشدين داخلياً”.

االنتقال من املعونة اإلنسانية إىل املعونة اإلمنائية - عىل الرغم من أن االحتياجات اإلنسانية ال تزال سائدة يف الدولة، بسبب الطبيعة 
املستدامة لهذه االحتياجات، اتفقت الحكومة العراقية ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عىل أن برنامج االستجابة 

اإلنسانية سينتهي بحلول عام 2023 وسيتم تسليم جميع األنشطة اإلنسانية املتبقية رسميًا إىل الحكومة العراقية. يركز الربنامج 
اإلنساين الحايل الذي يقوده مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عىل شامل العراق، حيث نزح الناس بسبب قمع داعش. 

ويف الوقت الحايل، مل يتبَق سوى مخيم واحد للنازحني داخليًا، ومن املتوقع أن يظل مفتوًحا لبعض الوقت نظرًا لوجود رصاعات 
اجتامعية مستمرة يف مناطق السكان األصلية. كام ركز الربنامج اإلنساين الذي يقوده مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف 

الغالب عىل العائدين بدالً من النازحني داخليًا.

يقود برنامج التنمية برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ويسمى إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة، وهو برنامج إمنايئ 
مدته خمس سنوات جرى توقيعه بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والحكومة العراقية. وبينام تقرتح األمم املتحدة عنرص الحلول 

الدامئة لربنامج التنمية، فإن الصندوق االستئامين لتنمية العراق - وهو الهيئة املتاحة حرصيًا لوكاالت األمم املتحدة - سيديره برنامج 
التنمية الحكومي. وسيشمل عنرص بناء السالم؛ لكن لن يشتمل عىل عنرص إنساين. ومن ثم، يتحول الربنامج اإلنساين البحت إىل نهج 

الرتابط املزدوج مع عرص التنمية وبناء السالم؛ لكنه يخلو من العنرص اإلنساين.

هناك فرص لزيادة الرشاكة املجدية بشكل كبري بني املنظامت غري الحكومية الوطنية واملنظامت غري الحكومية الدولية لتمكني 
تعزيز قدرة املنظامت غري الحكومية الوطنية وتحسني فعالية برامج املنظامت غري الحكومية الدولية ونواتجها. ويوجد بعض التعاون 

واملشاركة من جانب السلطات املحلية وكذلك املجتمعات املحلية، مبا يف ذلك الجهات املستفيدة، عىل الرغم من وجود مشاركة 
محدودة يف عمليات صنع القرار والتخطيط.

مساحة للجمع بني الجهات الفاعلة املختلفة عرب الرتابط بغرض معالجة النزوح الذي طال أمده؛ و)2( الدعم يف تنظيم وإدماج 
أنشطتهم بطريقة تدعم نتائج الحلول الدامئة؛ و)3( وضع واعتامد أطر ونُهج للسياق العراقي تعزز االلتزام باملعايري الدولية “. من 

املتوقع أن تدعم هذه اآللية “قدرة الجهات الفاعلة يف مجال تقديم املعونة عىل أداء دور تكمييل للحكومة عىل املستويني الوطني 
واملحيل، مع االعرتاف بأن السلطات املحلية والوطنية تتحمل املسؤولية األساسية عن تهيئة الظروف إليجاد - ودعم - الحلول الدامئة 

للسكان املرشدين داخلياً”.

التمويل - وفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن متويل املعونة اإلنسانية يتضاءل. اعتبارًا من 31 يناير 2022، انخفض 
التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية من أكرث من 600 مليون دوالر أمرييك إىل حوايل 377 مليون دوالر أمرييك، ويخدم حوايل 960000 

م حوايل  ـ 1.1 مليون شخص يف عام 2021 )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف العراق، 2022(. يُقدَّ شخص مقارنة ب
4 يف املائة من هذا التمويل للمنظامت غري الحكومية الوطنية، بينام يُوجه 77 باملئة إىل املنظامت غري الحكومية الدولية، و18 باملئة إىل 
وكاالت األمم املتحدة، و7 باملئة آلليات التمويل الجامعي. إجاميل التمويل املقدم للعراق 594 مليون دوالر أمرييك، حيث إنه باإلضافة 

إىل متويل خطة االستجابة اإلنسانية جرى تقديم 217 مليون دوالر إضافية من خالل آليات غري متعلقة بخطة االستجابة اإلنسانية. 
يُستخدم بعض التمويل للحلول الدامئة، والتي تشمل أيًضا بعض أنشطة التنمية. سيستمر متويل برامج التنمية وبناء السالم من خالل 

القنوات الثنائية واملتعددة األطراف وسيتم االضطالع بها تحت إرشاف مبارش من الحكومة. ويثق ممثلو املنظامت غري الحكومية الذين 
جرت مقابلتهم لهذا البحث من أن التمويل املستقبيل للمنظامت غري الحكومية سيستمر، عىل الرغم من أن حجم هذا التمويل ونطاقه 

بسبب الطبيعة املتغرية لالحتياجات اإلنسانية، سينتهي برنامج االستجابة اإلنسانية بحلول عام 2023 وسيتم تسليم 

جميع األنشطة اإلنسانية املتبقية رسميًا إىل الحكومة العراقية.  

)مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف العراق(
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مل يتضحا بعد.

التحليل املشرتك - لجمع البيانات وإجراء التحليل، يعتمد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساين عىل آليات التنسيق بني 
املجموعات التابعة له التي تجمع البيانات “ملصفوفة تتبع النزوح؛ واألنشطة التشغيلية مثل إعادة بناء املساكن والبنية التحتية وسبل 
العيش والنقد مقابل العمل واملشاركة املجتمعية، باإلضافة إىل الدعم املبارش يف تسهيل العودة الطوعية للنازحني الذين واجهوا نزوًحا 
مطواًل. “ )األمم املتحدة يف العراق، 2021، بدون تاريخ(. ويتمثل التحدي يف إتاحة هذه البيانات ملجتمع املعونة بأكمله واملشاركة يف 
التحليل الجامعي بقصد التخطيط وتصميم الربامج التي تضمن نهًجا تعاونيًا لتحقيق النتائج الجامعية. جمع وتحليل البيانات املشرتك 
والتخطيط املشرتك والربامج املشرتكة - مبا يف ذلك صياغة النتائج الجامعية - باإلضافة إىل الرصد والتقييم التعاوين لتعزيز فعالية الربامج 

غالبًا ما يكون غائبة أو غائبة متاًما.

التنسيق - هناك مجموعات عمل إنساين راسخة والعراق هي الدولة الوحيدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي لديها منتدى 
مختلط وظيفي )يتألف من منظامت غري حكومية وطنية ودولية(. كام يجرى تطبيق آليات التنسيق بشكل جيد نسبيًا وقد خدمت 

برامج املعونة اإلنسانية. وفًقا ملمثل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن مستقبل آلية التنسيق يعتمد عىل هيكل نهج 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم العراقي الذي سيتم تحديده يف األشهر املقبلة. عالوة عىل ذلك، فإن املجموعات والفرق 

العاملة التقنية نشطة بالكامل وتجمع بني ممثيل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية وتوسع نطاق تعاونهم لزيادة تبادل البيانات 
والخربات الجيدة حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. 

النتائج الجامعية - وفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، سيتم صياغة النتائج الجامعية “يف األشهر املقبلة”. وجرى عقد 
بعض ورش العمل التعاونية مع املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة لقياس حيز تعاونهم. ووفًقا ملمثل مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية الذي جرى مقابلته لهذه املهمة، جرى إرسال العديد من األسئلة إىل املجموعات وستساعد ردودهم يف تشكيل 
الخطوات التالية يف صياغة النتائج الجامعية.

نوعية التمويل - كام هو موضح أعاله، يُقدم 4 باملئة فقط من مجموع متويل خطة االستجابة اإلنسانية إىل املنظامت غري الحكومية، 
بينام يُوجه 71 باملئة إىل املنظامت غري الحكومية الدولية. وأشارت املنظامت غري الحكومية الوطنية التي جرى مقابلتها من أجل هذه 

الدراسة إىل أن جودة التمويل تتقلص مبعدل ُمقلِق وكانت فرتات التمويل من أربعة إىل ستة أشهر هي القاعدة. ويبدو أن دورة التمويل 
ملدة عام واحد من الرفاهية والتمويل متعدد السنوات غائب يف الغالب ما مل يكن جزًءا من برنامج التنمية. كام أن جودة التمويل - التي 

تشمل أيًضا املرونة وقابلية التنبؤ واألموال غري املخصصة أو املخصصة بيرس - غائبة يف الغالب. إن متويل بناء القدرات للمنظامت غري 
الحكومية الوطنية ودعم الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم نادر. ليس لدى الجهات املانحة دوافع جيدة لالستثامر يف األنشطة 

اإلنسانية واإلمنائية. وذكر معظم الخرباء الذين جرت مقابلتهم من أجل هذا البحث أن الجهات املانحة تعتقد أنه مبا أن العراق دولة 
غنية؛ فيجب عليها تحمل املسؤولية عن الرفاهية االجتامعية واالقتصادية لشعوبها. إن املشاركة مع حكومة العراق يف برنامج الرتابط بني 
العمل اإلنساين والتنمية والسالم من شأنه أن يسهم بشكل كبري يف ضامن متويل األنشطة اإلنسانية واإلمنائية وأنشطة السالم يف املستقبل.

اإلسرتاتيجية والسياسة - اإلطار االسرتاتيجي والتشغييل للحلول الدامئة املشرتكة بني الوكاالت هو الوثيقة التأسيسية التي تتناول الرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. ومع ذلك، عند إجراء املقابالت، مل يكن معظم خرباء املنظامت غري الحكومية عىل دراية بوجود 
هذه الوثيقة وكانوا قلقني من أن وقف خطة االستجابة اإلنسانية يف عام 2023 سيؤدي إىل فراغ قد يسبب مشقة لألشخاص األكرث 

ضعفاً ويؤثر يف النزاع بطريقة سلبية. وعندما ُسِئل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن السياسات و/ أو اإلسرتاتيجيات 
ذات الصلة بالرتابط، أجابوا بأن “العراق تعمل حاليًا عىل خطط انتقالية مع املجموعات والفريق القطري املعني بالعمل اإلنساين وسيتم 

وضعها يف األشهر املقبلة.

التنسيق – مل تُعد آليات التنسيق الكلية املستخدمة يف العراق لخدمة برنامج يركز عىل العمل اإلنساين والتنمية والسالم ماّم أدى إىل عدم 
وجود نهج برنامجي يركز عىل العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف العراق وفًقا لعدد من املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت ألغراض 
هذا البحث، ومع التغريات الرسيعة التي تشهدها العراق ينبغي أن تكفل آليات التنسيق إيالء األولوية لنهج الرتابط بني العمل اإلنساين 

والتنمية والسالم وتناول شواغل املنظامت غري الحكومية حيث ينبغي البدء يف تنفيذ اسرتاتيجية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم بطريقة شفافة وشاملة وتشاركية.

التوعية بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – أبدى العديد من املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت ألغراض هذا البحث 
قلقهم إزاء عدم وجود وعي كاٍف باملصطلحات املستخدمة لوصف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، ومتطلباته، وطرق 

تفعيل النهج الخاص به، وأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة، فرغم أنه قد تكون هناك رغبة يف إضفاء الصفة املؤسسية عليه إال 
أنه ال يوجد فهم كاٍف مبا يتطلبه األمر لرتجمة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم إىل واقع. هناك تردد معرب عند الحديث عن 

مسؤوليات الحكومة لتنفيذ نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
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الرشاكات بني املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية – اشتكت معظم املنظامت غري الحكومية الوطنية من أن الرشاكات 
املجدية بني املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية نادرة للغاية وتقترص عىل الحاالت التي متلك فيها املنظامت غري 

الحكومية الدولية إسرتاتيجية عاملية للعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية، ويف معظم الحاالت تكون الرشاكات بني 
املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية استجابًة ملتطلبات الجهات املانحة ونتيجة لذلك فإنه يُنظر إىل الرشكاء املحليني 
باعتبارهم رشكاء لتنفيذ املشاريع بنهج قصري األجل يتعلق بالتنفيذ وليس الرتكيز عىل بناء العالقات الهادفة واملتكافئة طويلة 

األجل.

الغموض حول املستقبل – ما الذي سيحدث ملجتمع تقديم املساعدات؟ كيف سيكون حال النازحني داخليًا وغريهم مّمن 
يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ بعد انتهاء خطة االستجابة اإلنسانية؟ يتعلق هذان السؤاالن بجميع 

الجهات اإلنسانية الفاعلة يف العراق حيث مل تتم ترجمة فهم وتخطيط وتنفيذ الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم إىل 
واقع حتى اآلن يف العراق ويتطلب األمر اتخاذ إجراءات متفانية وملتزمة ومركزة من جانب مجتمع تقديم املساعدات احتذاًء 

مبثال كل من مبادرة الجهات املانحة ومنظومة األمم املتحدة.

الجمهورية العربية السورية/مركز تركيا

وقعت أزمة الالجئني السوريني بسبب حالة الطوارئ اإلنسانية التي نتجت عن الحرب األهلية السورية التي نشبت يف مارس 2011، 
ونتيجة لذلك فقد اضطر ما يزيد عن نصف السكان السوريني إىل الفرار من ديارهم بحثًا عن األمان، ووفًقا ملفوضية األمم املتحدة 

السامية لشؤون الالجئني يحتاج أكرث من 13 مليون سوري إىل مساعدات إنسانية، من بينهم ما يقرب من 7 ماليني شخص نازح 
داخليًّا.

نظرًا لتدفق أكرث من 3.5 مليون الجئ إىل تركيا، أنشأت العديد من املنظامت غري الحكومية الدولية وبعض املنظامت غري الحكومية 
الوطنية قواعد لها يف تركيا لخدمة الالجئني السوريني إىل جانب العمل عرب الحدود لتقديم خدمات إنسانية مختلفة وخدمات إمنائية 
فيام بعد إىل املجتمعات السورية. ووفًقا لبحث إقليمي أجرته إكفا حول “املشاركة املجدية للجهات الفاعلة املحلية يف قيادة العمل 

 اإلنساين  
)ICVA - International Council of Voluntary Association, Jan 2021(”، وفّر “إطار كامل سوريا بقيادة األمم 
املتحدة” هيكاًل شاماًل بقيادة املنسق اإلنساين يف دمشق وبدعم من املراكز التشغيلية يف تركيا واألردن حيث يغطي األنشطة عرب 

الحدود إىل شامل رشق وشامل غرب سوريا. قاد الفريق املعني باالتصال لألغراض اإلنسانية األنشطة اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت 
من تركيا بدعم من مجموعات تتصل جميعها من خالل إطار كامل سوريا.

منخفض متوسط عاٍل مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

توجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط: تم إنجاز عمل ملحوظ، لكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
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التقدم املحرز والفرص والتحديات

النتائج الجامعية والسياسة واإلسرتاتيجية الخاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – تُعد الخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات هي األساس اإلقليمي واإلسرتاتيجي لعملية مجتمع تقديم املساعدات يف سوريا وتركيا واألردن 
ولبنان والعراق ومرص حيث يقيم معظم الالجئني السوريني واألشخاص النازحني داخليًا ويضم 270 منظمة. “تُعد الخطة اإلقليمية 
لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات منربًا إسرتاتيجيًّا تنسيقيًّا وتخطيطًا للمنارصة وجمع األموال وإعداد وتنفيذ الربامج من 

 3RP - Regional Refugee and Resilience Plan,(  ”.أجل استجابة رشكاء العمل اإلنساين والتنمية لألزمة السورية
ا بالالجئني يتناول احتياجات الالجئني من  2022(ومتلك الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات عنرصًا خاصًّ

الحامية واملساعدة اإلنسانية إضافة إىل عنرص خاص بالقدرة عىل مواجهة األزمات يتناول احتياجات األفراد واملجتمعات واملؤسسات 
املتأثرة من القدرة عىل مواجهة األزمات واالستقرار والتنمية ويهدف إىل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الوطنية.

تشرتك مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف رئاسة الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز 
القدرة عىل مواجهة األزمات باعتبارها هيئة تنسيق إقليمية إسرتاتيجية تواصل تركيزها عىل الصعيدين اإلسرتاتيجي واإلقليمي عىل 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وذلك بصورة رئيسية من خالل إبراز التعاون بني الجهات الفاعلة يف مجايّل العمل 
اإلنساين والتنمية. عالوًة عىل ذلك، تشري مكونات “قدرة الجميع عىل مواجهة األزمات” يف الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات إىل بناء القدرة عىل مواجهة األزمات لكل من الالجئني وأعضاء املجتمع املضيف من خالل تدخالت تركز عىل 

سبل العيش، وإيجاد فرص عمل، وإقامة رشاكات، وإدراج الالجئني يف املؤسسات وتقديم الخدمات الوطنية.

التمويل – لدى الصندوق اإلنساين السوري عرب الحدود -الذي مُيثل صندوقًا قُطريًّا مشرتكًا ُمتعِدَد الجهات املانحة تأسس يف عام 
2014 عقب قرارّي مجلس األمن رقم 2139 و-2165 بعض املؤرشات عىل إعداد وتنفيذ الربامج املتكاملة حيث يدعم الصندوق 

االستجابة اإلنسانية السورية التي تحولت مؤخرًا لتشمل إعداد وتنفيذ برامج بناء القدرة عىل مواجهة األزمات. وعىل الرغم من 
تصميم الصندوق ليوفر موارد متسقة يف الوقت املناسب ومُيكن التنبؤ بها عرب الحدود وخطوط النزاع إال أن املشاركني الذين أجريت 
معهم مقابالت قد ذكروا أن هناك حاجة إىل إدخال مزيد من التحسينات لجعل هذه الفرصة التمويلية أكرث اتساقًا ويف وقت أنسب. 

ال يحظى نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم تجاه متويل العمل اإلنساين بتمويل يف إطار هذا الربنامج.

غالبًا ما ال تقدم الجهات املانحة التمويل النوعي للجهات الفاعلة التي تعمل يف سوريا، سواء الجهات الفاعلة داخل سوريا أو عرب 
الحدود، وعادًة ما ال يستمر التمويل ألكرث من عام واحد إىل جانب تقديم التمويل متعدد السنوات من حني آلخر من بعض الجهات 

املانحة مثل الجهات املانحة السويرسية والرنويجية، وقد بدأت الحكومة األملانية وإدارة املساعدات اإلنسانية والحامية املدنية 
التابعة للمفوضية األوروبية بعض عمليات إعداد وتنفيذ الربامج متعددة السنوات إال أن طبيعتها محدودة نسبيًا. إن مرونة التمويل 

وإمكانية التنبؤ به أمر نادر يف حني أن التمويل غري املخصص أو املخصص بدرجة متدنية غري موجود تقريبًا.

أطلقت برامج تعزيز قدرة املجتمع عىل مواجهة األزمات يف السنوات القليلة املاضية مام يتيح فرصة لتعزيز التضافر والتعاون 
مع السلطات املحلية ومن بينها سلطات األمر الواقع، وقد ذكر أحد ممثيل املنظامت غري الحكومية الوطنية ممن أجريت معهم 
مقابالت أن حوايل %10 من املنظامت غري الحكومية الوطنية ترتبط باملنظامت غري الحكومية الدولية من خالل رشاكات مجدية 

طويلة األجل، وهو األمر الذي يُعد فرصة لزيادة هذا الرقم بشكل كبري.

“تطالب الجهات املانحة باالمتثال إلعداد وتنفيذ الربامج القامئة عىل الحقوق، القوائم املالية املراجعة، واجبة العناية، 

وغريها من املتطلبات ولكنها ليست مستعدة لدفع مثن تنفيذها.”

)ممثل منتدى املنظامت غري الحكومية(

التحليل املشرتك – يعتمد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عىل آليات تنسيق املجموعات التي تجمع بيانات من 
جميع أنحاء سوريا والبلدان املجاورة من أجل جمع البيانات وإجراء التحليل، ويكمن التحدي يف إتاحة هذه البيانات ملجتمع 

تقديم املساعدات بأرسه واملشاركة يف تحليل جامعي بهدف التخطيط وتصميم الربامج التي تكفل النهج التعاوين الالزم لتحقيق 
نتائج جامعية.
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التنسيق – هناك مجموعات راسخة من العمل اإلنساين إىل جانب آليات التنسيق التي تُنفذ تنفيًذا جيًدا نسبيًا حيث أفادت 
برامج املساعدة اإلنسانية. وفًقا ألحد ممثيل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن مستقبل آلية التنسيق يعتمد 

عىل هيكل نهج الرتابط السوري بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم والذي سيُتخذ قرار بشأنه يف األشهر القادمة، وتعمل 
املجموعات والفرق العاملة التقنية بنشاط تام وتجمع بني ممثلني من األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ومُيكن زيادة 
تحسينها بحيث تركز عىل أهداف الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتوجه عملية جمع وتحليل البيانات بطريقة 

تعاونية بدرجة أكرب.

العمل اإلمنايئ – إن التحديات األمنية يف شامل غرب سوريا تجعل العمل اإلمنايئ والتعايف أكرث صعوبة، يف حني أن هناك فرًصا 
يف أجزاء أخرى من سوريا للعمل اإلمنايئ وترغب الحكومة السورية يف التعاون بشأنها، كام تُجرى مناقشات مع األمم املتحدة 

لتيسري مثل هذه الربامج إال أنها مل تسفر عن أي نتائج ملحوظة.

النتائج الجامعية – حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ستتم صياغة النتائج الجامعية “يف األشهر املقبلة”. 
تهدف الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات إىل إدراج إعداد نتائج شاملة من أجل برنامج كامل سوريا.

فهم/قبول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – مل يتحول برنامج املساعدة اإلنسانية يف سوريا صوب الرتابط بني 
العمل اإلنساين والتنمية والسالم حيث رأى العديد من املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت أنه عىل الرغم من بدء تنفيذ 

بعض أعامل التعايف وإعادة اإلعامر والقدرة عىل مواجهة األزمات مبساعدة بعض التمويل املقدم من الجهات املانحة مثل 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إال أن معظم الربامج ال تزال برامج إنسانيًة بحتة يف طابعها وتشكل توزيع السالل الغذائية، 
الرعاية الصحية األساسية، وبعض الخدمات التعليمية األساسية، بينام ذكر مشاركني آخرين أن هناك فهاًم محدوًدا للرتابط بني 

العمل اإلنساين والتنمية والسالم من غالبية الجهات الفاعلة يف امليدان. عندما تواصل االستشاريون مع مكتب األمم املتحدة 
للسؤال عن إسرتاتيجية أو سياسة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم من أجل سوريا وعاّم إذا متت صياغة نتائج 

جامعية وإذا كان هناك منرب أو لجنة توجيهية معنية بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، أو أي تدخالت أو حوارات 
أو تعاون حول الرتابط وجاء الرد بأن “هذه املسائل ال تنطبق حاليًا عىل السياق السوري.”

تنمية قدرات املنظامت غري الحكومية الوطنية – يقترص متويل تنمية وبناء قدرات املنظامت غري الحكومية الوطنية أو املجتمع 
املحيل أو السلطات عندما تهدف إىل متكني املنظامت املحلية من االلتزام مبتطلبات الجهات املانحة وامتثالها كمتطلبات اإلبالغ 

ومراجعة الحسابات. تُعد تنمية القدرات املؤسسية التي متكن املنظامت من تقديم عمل أفضل جودة للمستفيدين أمر محدود 
حيث ذكر أحد املشاركني الذين أجريت معهم مقابالت أنه “تطالب الجهات املانحة باالمتثال ملبادئ واجبة العناية للتعويض 

عن اإلصابات التي تحدث للعاملني يف أثناء العمل إال أنها ليست مستعدة لدفع مثن هذه التكاليف.” وبسبب هذه املامرسات، 
تجد املنظامت غري الحكومية الوطنية نفسها مضغوطًة ماليًا وتشغيليًا ليك تحقق االمتثال ملتطلبات الجهات املانحة مع ضامن 

تحقيق أهداف الربنامج بفعالية وأحيانًا ما تكون املنظامت املحلية يف موقف صعب إزاء األموال التي ينبغي أن تستخدمها 
لتعزيز قدراتها املؤسسية وقدرات موظفيها حتى تتمكن من االعتامد عىل نفسها بعدما تنتهي أموال املشاريع.
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الجمهورية اليمنية

نشب النزاع يف اليمن يف عام 2011 الذي أجرب -حتى اآلن- ما يزيد عن 4 ماليني شخص عىل الفرار من ديارهم، ويف الوقت الحايل 
يحتاج أكرث من 20.7 مليون شخص أو %71 من السكان إىل نوع من الحامية أو املساعدة اإلنسانية من أجل النجاة بأنفسهم ومن 
بينهم 5 ماليني شخص يوشكون عىل املجاعة ويعاين بالفعل ما يقرب من 50 ألف شخص من ظروف تشبه املجاعات وفًقا ملا ذكرته 

األمم املتحدة.

كانت استجابة املجتمع الدويل لتقديم املساعدة عىل شكل مساعدة إنسانية تشمل توزيع الغذاء، وخدمات الرعاية الصحية 
األساسية، وتقديم الدعم فيام يتعلق بسوء التغذية، وخدمات توفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتوفري املالجئ، وغريها 

من الخدمات اإلنسانية التقليدية يف حاالت الطوارئ. تُقدم املساعدة يف الغالب إىل األشخاص املقيمني يف مخيامت النازحني داخليًا 
بالرغم من أن االحتياجات الطارئة للمجتمعات املضيفة والسكان املقيمني احتياجات ماسة للغاية.

منخفض متوسط عاٍل مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

توجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط: تم إنجاز عمل ملحوظ، لكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التقدم املحرز والفرص والتحديات

النتائج الجامعية والسياسة واإلسرتاتيجية الخاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – وفًقا لوثيقة عمل عملية الرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم لليمن 2022، أصبحت اليمن حقاًل تجاريًّا رئيسيًّا للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم 

عىل الصعيد العاملي عندما اختريت كـ “واحدة من الدول السبعة التي اتخذت منوذًجا تجريبيًّا يف مبادرة العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم التابعة للبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مبا يف ذلك إنشاء منرب للعمل اإلنساين والتنمية والسالم، برئاسة منسق 

الشؤون اإلنسانية.”  )UNOCHA Yemen, 2022(. وأجريت بعض التجارب عىل نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 
 )humanitarian+ focus( والسالم فيام بني الوكاالت مثل تعاون البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الوثيق مع

وقدمت وثيقة العمل جدول من 9 بنود لألهداف وما يرتبط بها من آليات وإدارة وتوجيهات املوارد بشأن كيفية تفعيل الرتابط 
بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف اليمن وتغطي هذه األهداف اقرتاحات من بينها تبادل معلومات التمويل بوترية كربى، 
وزيادة تبادل الدراسات والتحليالت القامئة، وإجراء تحليل مشرتك، وإجراء تقييم مشرتك وشامل، والتعاون من خالل استعراض 

األقران إلسرتاتيجيات الجهات املانحة يف مرحلة الصياغة، وتوحيد التجارب، وتوفري عملية معارصة للرصد والتقييم، ووضع إسرتاتيجية 
جامعية للرتابط بني الجهات املانحة تركز عىل القطاعات ذات األولوية، وإقامة منتديات التخاذ قرار برسيع بشأن الرتابط 

“للمساعدة يف طرح األسئلة الصعبة واإلجابة عنها”. 
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أعد مجتمع تقديم املساعدات وثيقًة لـ “إسرتاتيجية لتعزيز جهد العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف اليمن للفرتة 2020-2021” 
 UNOCHA Yemen,(  ”ووثيقة خيارات بعنوان “تعزيز التعاون عىل نطاق الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف اليمن

2020(وقدمت الوثيقتان كلتاهام توجيهاٍت إضافيًة بشأن كيفية تطور الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف اليمن.

كلف الفريق الُقطري املعني بالعمل اإلنساين برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بتويل مهمة قيادة تحقيق الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم يف اليمن وتم إعداد مسودة أوىل لإلسرتاتيجية يف عام 2019 بعد مشاورات مكثفة ونُقحت املسودة يف شهر يونيو 
2020 لبيان تأثري جائحة كوفيد19- ويستخدم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الوقت الحايل اإلسرتاتيجية عىل الصعيد الداخيل إال 
أنه ولألسف مل تُدمج اإلسرتاتيجية بعد يف عمليات تقديم املساعدات واسعة النطاق، ووفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية يف اليمن، فلم تتم صياغة النتائج الجامعية يف الوقت الراهن عىل الرغم من “طرح إطار اجتامعي-اقتصادي”. 

وفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، “يُجرى االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية/خطة االستجابة اإلنسانية 
)دورة برنامج العمل اإلنساين( يف اليمن لسنوات وأنه يف شهر يناير من عام 2022 دخل إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل 

التنمية املستدامة حيز التنفيذ، ولكن مل توقع عليه الحكومة اليمنية.” يُعد الفريق العامل يف اليمن املعني بالرتابط فريًقا غري رسمي 
بقيادة أملانيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وهم يف الوقت الراهن “مُيهدون الطريق إلعداد فريق توجيهي أكرث رسمية”. كام التحق 
مكتب املنسق املقيم ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبعض من الجهات املانحة املعنية والبنك الدويل بالفريق العامل، ولكن يف 

الوقت الراهن مل يعني مستشارًا للرتابط يف اليمن.

مشاركة الحكومة – نظرًا النقسام الحكومة بني الحوثيني يف الشامل والحكومة املعرتَف بها دوليًا يف الجنوب، فال يوجد أي مصدر 
حكومي لتنسيق عمل املساعدات اإلنسانية ونتيجًة لذلك يجب عىل منظامت تقديم املساعدات العمل بإسرتاتيجيات تشغيلية 

ثنائية ومتعددة، ففي حني مشاركة البنك الدويل وبعض الجهات املانحة القليلة يف يشء من التعاون مع الحكومة يف الجنوب، حيث 
مُيكن أن يندرج هذا التعاون تحت فئة التنمية عندما يتعلق األمر بتنفيذ برامج التعايف وأنشطة تعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات، 

إال أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واالتحاد األورويب يعمالن مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ من خالل مرشوع تعزيز املرونة 
املؤسسية واالقتصادية يف اليمن لتعزيز مرونة نظم الحكم املحيل وتعايف املجتمعات املتأثرة بالنزاع. وفًقا لهذا الربنامج، تستطيع 

السلطات املحلية أداء مهمتها بصورة أكرث فعالية من حيث: )أ( املهام األساسية؛ )ب( تقديم الخدمات األساسية؛ )ج( االحتياجات 
الناشئة مثل تسوية النزاع، املساعدات اإلنسانية، إدارة الكوارث، األشخاص النازحني داخليًا؛ )د( االنتعاش االقتصادي.

التمويل – تتخذ العديد من الجهات املانحة خطوات من أجل صياغة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم عىل الصعيد 
الداخيل محاولَة إدماج إعداد وتنفيذ الربامج اإلنسانية واإلمنائية بشكل أفضل.

التنسيق – قامت أملانيا يف مارس 2021 بتنصيب لوحة متابعة للتنمية واالستقرار بحيث تستخدم كأداة للتنسيق من أجل تحقيق 
الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، ولكن هناك تحديات تنسيقية كبرية وواسعة يف اليمن حيث يأخذ التنسيق عىل 

الصعيدين الوطني ودون الوطني شكل اجتامعات شهرية للمجموعة والفريق العامل التقني بقيادة مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية، ونظرًا للقيود املفروضة، ال يوجد سوى آلية تنسيق غري رسمية للمنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية، 

ويحدث تبادل البيانات والتجارب يف اجتامعات الفريق العامل التقني، كام ال مُيثل مستوى تقاسم وتبادل التجارب جزًءا من هيكل 
االجتامعات؛ لكنه يعتمد عىل مستوى مشاركة رئيس الفريق العامل.

كشفت املقابالت والبيانات يف هذا البحث عن وجود تحديات وفرص رئيسية يف السياق اليمني مثل إمكانية الوصول، والتفاوض مع 
السلطات الوطنية، ومستوى التمويل ومدى تأثر الشعب باألزمة التي طال أمدها يف اليمن. وفًقا لوثيقة العمل حول “عملية الرتابط 

بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم من أجل اليمن 2022” تشمل التحديات والفرص اإلضافية النقاط التالية:

•     ال يتم تبادل املعلومات، ومن بينها التخطيط والدراسات والتحليالت القامئة، بصورة فعالة من أجل تطبيق نهج متطور ومشرتك 
للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم عىل نطاق جميع الجهات املانحة.

•    ال تقوم الجهات املانحة بتحليل مشرتك للنزاع والسياق وكذلك التخطيط مام يؤدي إىل قلة كفاءة استخدام املوارد.

•    ال يُجرى أي تقييم شامل مشرتك عىل غرار تقييم التعايف وصنع السالم الذي مُيثل أداة قيمة تجمع بني فريق األمم املتحدة املعني 
بالتنمية، واملفوضية األوروبية، والبنك الدويل، كام أنه مل يوضع بالتعاون مع الحكومة املضيفة ومل يطلبوه.

•    إن التعاون بشأن إعداد وتنفيذ برامج الجهات املانحة ليس يف مراحله األوىل، ونتيجة لذلك فإنه يحدث بعد تنسيق الواقع بداًل 
من اإلسرتاتيجيات التي توضع بصورة مشرتكة إىل جانب استعراض األقران إلسرتاتيجيات الجهات املانحة يف مستويات الصياغة.

•    مل يستند التعاون الجديد واملعزز إىل التجارب السابقة نظرًا ألن الدروس املستفادة من التجارب السابقة للرتابط بني العمل 
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اإلنساين والتنمية ولسالم مل تدمج يف الربامج واإلسرتاتيجيات املستقبلية.

•    تُعد إسرتاتيجية العمل اإلنساين والتنمية والسالم التي صاغها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وثيقًة غريَ رسمية وغري إلزامية عىل 
عمليات الجهات املانحة واألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية يف البالد، كام متثل املشاورات التي تجرى مع الحكومة جزًءا 

من اإلسرتاتيجية التشغيلية مام يعني تقليل فعالية العمل اإلنساين واإلمنايئ إىل أدىن حد. 

التحليل املشرتك – أجرت الجهات املانحة تحليالت قطاعية من أجل تشجيع التعاون واإلجراءات املتخذة بشأن الرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم، فعىل سبيل املثال أجرى البنك الدويل تحلياًل بشأن الحامية االجتامعية يف حني أجرى االتحاد األورويب 

تحلياًل بشأن املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

دولة ليبيا

بعد سقوط الرئيس الليبي السابق، معمر القذايف، يف أكتوبر 2011، واجهت ليبيا نزاًعا كبريًا طويل األمد مع ضعف الحكومة 
املركزية والعديد من الفصائل املسلحة التي تعمل يف أجزاء متفرقة من البالد، ونتيجة لذلك ووفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية، يحتاج ما يُقدر بنحو 1.3 مليون مواطن ليبي إىل مساعدات من بينهم 451 ألف شخص معرض للخطر ويف 

حاجة ماّسة للمساعدة، وتشمل هذه الفئات السكانية املترضرة األشخاص النازحني داخليًا، الليبيني غري النازحني، األشخاص العائدين، 
املهاجرين، والالجئني الذين يقيمون يف 22 منطقة يف البالد، وتُستهدف هذه الفئات لتقديم املساعدات اإلنسانية من خالل خطة 

دت مؤخرًا حتى مايو 2022، وبعد ذلك ستتوقف االستجابة اإلنسانية وتُستبدل بربنامج التعاون  االستجابة اإلنسانية الليبية والتي ُمدِّ
اإلمنايئ الذي سيُمرر غالبًا من خالل الحكومة، ولكن نظرًا للغموض الحايل بشأن االنتخابات والنزاعات السياسية القامئة فمن املرجح 

متديد خطة االستجابة اإلنسانية مرة أخرى ملعالجة الحاالت غري املتوقعة.

منخفض متوسط عاٍل مجال الرتكيز الخاص بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم

توجد سياسات وإسرتاتيجيات مكتوبة حول الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

التعامل مع السلطات الحكومية واملحلية عىل مستوى العمل اإلنساين والتنمية.

توجد لجنة توجيهية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وتعمل بنشاط.

تُجرى صياغة نتائج جامعية والعمل بنشاط نحو تحقيقها.

يتوافر التمويل الجيد )مرن، متعدد السنوات، قابل للتنبؤ، وغري مخصص(.

يُجرى العمل عىل قدم وساق صوب العمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تعزيز قدرات املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والسلطات املحلية واملجتمعات املستفيدة.

دمج عنرص السالم يف نطاق العمل اإلنساين والتنمية.

منخفض: تم إنجاز بعض العمل، لكن النتيجة ال تتامىش بعد مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية.
متوسط: تم إنجاز عمل ملحوظ، لكن ما زال هناك عمل كثري إلنجازه.

عاٍل: تم إنجاز قدر كبرية من املواءمة مع توصيات لجنة املساعدة اإلمنائية حول نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
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التقدم املحرز والفرص والتحديات

النتائج الجامعية والسياسة واإلسرتاتيجية الخاصة بالرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم – وفًقا للموجز الُقطري الصادر 
)IASC RG4 Libya, 2021(  عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم

أُجرِي تحليل قُطري مشرتك يف عام 2018 إىل جانب وضع خطة االستجابة اإلنسانية الليبية التي ُمددت مؤخرًا حتى مايو 2022، 
باإلضافة إىل ذلك يُجرى التحضري إلجراء تقييم التعايف وصنع السالم بعد االنتهاء من استعراض مكتبي العام املايض، كام تم إنشاء 

إطار إسرتاتيجي )2022-2019( وفريق عامل مكرس معني بالرتابط يف عام 2019 حيث انتدبت الحكومة السويرسية جهة 
تنسيق معنية بالرتابط إىل برنامج األغذية العاملي، ويوشك هذا املنصب عىل االنتهاء يف الوقت الحايل حيث تُجرى مناقشة تعيني 

منصب جديد ملستشار معني بالرتابط. بالرتكيز عىل املناطق، اختار برنامج األغذية العاملي أن يركز اهتامم الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم عىل مدينة سبها التي تقع يف الجنوب ومدينة تاورغاء التي تقع يف الشامل. ففي حني أن مدينة سبها تواجه 

تحديات هيكلية كبرية تتعلق بالتخلف اإلمنايئ، فقد ُدمر معظم مدينة تاورغاء يف أثناء النزاعات املسلحة مام أجرب معظم سكانها 
عىل مغادرة املدينة وهم يعودون اآلن تدريجيًا إليها.

كان من املقرر وضع إسرتاتيجيات الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم لكال املوقعني حيث كان برنامج الرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم يف مدينة سبها تحت قيادة برنامج األغذية العاملي ومبشاركة عدد قليل من املنظامت غري الحكومية 

الدولية يف املراحل األوىل، ومع زيادة مشاركة املنظامت غري الحكومية الدولية اتضح أن األمر قد أصبح صعوبة للتوصل إىل اتفاق 
بشأن الخطوات التالية، باإلضافة إىل حدوث بعض الحوادث األمنية التي أعاقت قدرة املنظامت غري الحكومية الدولية وموظفي 
األمم املتحدة عىل زيارة مدينة سبها ماّم أدى يف النهاية إىل وقف إحراز مزيد من التقدم ونتيجة لذلك مل يُجَر تفعيل إسرتاتيجية 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.

واجهت مدينة تاورغاء مجموعة مختلفة من التحديات حيث أّدت النزاعات االجتامعية والسياسية إىل نزوح أعداد هائلة من 
السكان، وال تزال مسائل العدالة، والحقوق، والتامسك قامئة مع عودة السكان وتتطلب هذه املسائل مشاركة مجتمع تقديم 

املساعدات من خالل نهج للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. وقد وفرت بعض عمليات رسم خرائط الظروف يف مدينة 
تاورغاء معلومات حول الدينامية االجتامعية العامة للمدينة؛ لكن مل يتم وضع إسرتاتيجية وال صياغة نتائج جامعية بعد.

وفًقا لربنامج األغذية العاملي، فقد تم إحراز تقدم ضئيل حتى اآلن بشأن “إعداد وتفعيل إطار للنتائج” ففي حني تحديد 3 مجاالت 
للنتائج )الحوكمة والخدمات االقتصادية واألساسية( إال أنه مل تتم صياغة نتائج جامعية بعد. يوفر إعداد إطار األمم املتحدة للتعاون 

من أجل التنمية املستدامة للفرتة 25-2023 مداخل جديدة لتحديد النتائج وجعل عملية اإلبالغ عىل أساسها أمرًا ممكًنا وواقعيًّا 
لعدد كبري من األطراف املعنية.

اللجنة التوجيهية للرتابط – يُعد الفريق العامل املعني بالرتابط هو اللجنة التوجيهية الرسمية لتفعيل الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم حيث يشمل وكاالت األمم املتحدة، املنظامت غري الحكومية، منتديات املنظامت غري الحكومية الدولية، مؤسسات 

صنع السالم، جهات مانحة ثنائية، البنك الدويل، وغريها من الجهات الفاعلة املحلية.

التحليل املشرتك وتبادل التحليالت – وفًقا للموجز الُقطري للفريق الرابع املعني بالنتائج التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 
يوفر تقييم التعايف وصنع السالم أساًسا للفهم املشرتك لالحتياجات وَمواطن الضعف يف مجاالت مثل السالم واملصالحة، الهجرة، 

الحوكمة، االقتصاد، البنية التحتية، الخدمات االجتامعية، والحامية االجتامعية. سوف يستند التحليل الُقطري املُشرتك الجديد املقرر 
إصداره يف أغسطس 2021 إىل هذا التحليل، كام سوف يسرتشد باالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية.

نظرًا للنزاعات والقيود األمنية، تتمركز معظم املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة خارج الحدود يف 

تونس يف حني تتمركز جميع املنظامت غري الحكومية املحلية داخل ليبيا، وبالتايل ظلت قدرة املنظامت غري الحكومية 

املحلية والدولية عىل التعاون الوثيق مع بعضها البعض وأن تكون جزًءا من دائرة تقديم املساعدات من خالل 

التنسيق، وتبادل البيانات، والتقييم املشرتك، والتخطيط، وإعداد وتنفيذ الربامج محدودة للغاية. 

)منتدى املنظامت غري الحكومية الدولية(
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النتائج الجامعية – سيتيح اإلعداد القادم إلطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة فرصة جيدة لصياغة 
نتائج جامعية، وعىل الرغم من االضطرابات السياسية قد تعيق هذه العملية إال أن هناك أماًل بأن تتمكن األطراف املتنازعة 

من التوصل إىل اتفاق وأن يرسي العمل عىل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وفق ما هو مخطط له. 

التمويل – تحرص الجهات املانحة إىل حد ما عىل االستثامر يف األنشطة اإلنسانية واإلمنائية حيث تتيح مبادرات سبها 
تاورغاء تطبيق نهج يقوم عىل املناطق من شأنه أن يجذب التمويل النوعي من الجهات املانحة وبالتايل قد يكون من 

املمكن محاكاة هذه املبادرات وهذا النهج يف أجزاء أخرى من البالد. 

التنسيق – وفًقا لربنامج األغذية العاملي، هناك خطة لتعيني منسق جديد للرتابط يف مكتب املنسق املقيم قريبًا وهذا 
سيتيح التنسيق الوثيق بني جميع األطراف الفاعلة لضامن استدامة مبادرات الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، 

ونظرًا النضامم الجهات املانحة واملنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل وغريها للفريق العامل 
املعني بالرتابط، فإن إمكانية التنسيق املستدام أمر قابل للتحقق نسبيًا. إن العديد من املنظامت غري الحكومية، ومن بينها 
منظمة GVC WeWorld، املنظامت غري الحكومية واملؤسسة التشاركية يف إيطاليا، املجلس الرنويجي لالجئني، وغريها من 
املنظامت، قد وضعت برامج وخططًا خاصًة بها للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم وترتبط معظمها بإسرتاتيجيات 
سبها ومع ذلك فقد كشفت املقابالت عن أن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة قد 
عرضا نتائج جامعية يف أحد االجتامعات حيث تتامىش مع النتائج التي سبقت صياغتها يف إسرتاتيجية سبها ويدل ذلك عىل 

تحدٍّ يتمثل يف زيادة الحاجة إىل تنسيق ومواءمة أكرث فعالية بني مختلف وكاالت األمم املتحدة، ال سيام يف الرشاكات القامئة 
مع املنظامت غري الحكومية الدولية، وهو األمر الذي من شأنه أن يتسبب يف عدم اتساق األهداف ويؤثر سلبًا يف إجراءات 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم، وسيساعد تعيني منسق أو مستشار للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 
والسالم يف مكتب املمثل املقيم يف التغلب عىل هذه التحديات باإلضافة إىل تعزيز املشاركة مع مختلف األطراف املعنية 

لدفع عجلة الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف ليبيا.

رشاكات املنظامت غري الحكومية والعمل مع ودعم املؤسسات املحلية والوطنية – نظرًا للنزاعات والقيود األمنية، تتمركز 
معظم املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة خارج الحدود يف تونس يف حني تتمركز جميع املنظامت غري 
الحكومية املحلية داخل ليبيا، وبالتايل ظلت قدرة املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية عىل التعاون الوثيق مع بعضها 

البعض وأن تكون جزًءا من دائرة تقديم املساعدات من خالل التنسيق، وتبادل البيانات، والتقييم املشرتك، والتخطيط، 
وإعداد وتنفيذ الربامج محدودة للغاية، حتى املنظامت غري الحكومية الدولية التي لديها رشاكات مكثفة مع منظامت غري 
حكومية وطنية يف سياقات قُطرية أخرى تُعد ذاتية التنفيذ. مُيلك عدد قليل جًدا من املنظامت التي كانت جزًءا من هذه 
الدراسة رشاكات مجدية ومستدامة ومتكافئة مع املنظامت الحكومية التي تتعاون معها عن بُعد، وكشفت املقابالت التي 

أجريت ألغراض هذه الدراسة أن تنمية قدرات املنظامت غري الحكومية الوطنية والسلطات املحلية تعاين بسبب انعدام 
التقارب الجغرايف، وبالتايل فإن إمكانيات املشاركة املستقبلية بني الجهات الفاعلة املحلية والرشكاء الدوليني مقيدة وال 

تتيح استكشاف مزيد من السبل والرتكيز عىل تعزيز القدرات الحالية للجهات الفاعلة املحلية أو حتى تبادل إسرتاتيجيات 
التعلم بني الجهات الفاعلة الدولية واملحلية. عند بحث الفرص، تتيح مبادرات سبها وتاورغاء فرص للتعاون مع السلطات 

املحلية واملنظامت غري الحكومية الوطنية يف مختلف جوانب الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم مام قد ييرس 
تعزيز الرشاكة بني املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية ويؤدي إىل متكني املنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات 

الفاعلة املحلية، وهذا بدوره سيوفر زخاًم إيجابيًّا لتوسيع نطاق مختلف مبادرات العمل مع ودعم املؤسسات املحلية 
والوطنية.

التعاون مع الحكومة – نظرًا لعدم استدامة الحكومة الوطنية، مل تتمكن ليبيا من صياغة إسرتاتيجية إمنائية وطنية وهو ما 
أعاق أيًضا قدرة مجتمع تقديم املساعدات عىل إعداد نتائج شاملة ومتكاملة بشكل جيد، ومُيكن التغلب عىل هذا التحدي 

حينام تتم صياغة إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة 2023-2025.
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االستنتاج

خالل العقد املايض، واجهت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أزمة إنسانية زادت حالة النزاع من تفاقمها وهو األمر الذي 
أّدى إىل الهجرة القرسية والحاجة امللحة إىل املساعدة اإلنسانية، وقد استمر تزايد حجم وتكلفة وفرتة هذه املساعدة وقد أصبحت 

حاالت الطوارئ أزمات ممتدة، وقد حددت معظم األطراف املعنية يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين تعزيز الرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية باعتباره أولوية قصوى. لقد أدركنا من خالل هذا البحث أن تفعيل نهج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية 

والسالم مُيثل تحديًا كبريًا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ويتأثر عدم الوضوح بشأن ما يشكل الرتابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم بعدم صياغة تعريف وغرض وأهداف موحدة ونتيجة لذلك فإن تفعيل وإدماج إجراءات وبرامج وإسرتاتيجيات 

العمل اإلنساين والتنمية والسالم يشكل تحديًا كبريًا أمام الجهات الفاعلة املعنية.

وعىل األصعدة الُقطرية، فإن عدم وجود قائد واضح بوالية وسلطة الزمة للتأثري يف التوجه اإلسرتاتيجي واتخاذ القرار من خالل 
صياغة وتطبيق تفعيل النتائج الجامعية قد جعل من الصعب التوصل إىل أرضية مشرتكة، وال تزال الجهات الفاعلة يف مجال العمل 

اإلنساين مرتددة يف دمج إسرتاتيجيات وبرامج صنع أو حفظ السالم يف استجاباتهم اإلنسانية وال يسهل عليهم دامئًا عدم التحيز يف 
أثناء مناقشاتهم مع مختلف السلطات وغريهم من األطراف املعنية. 

إن االلتزامات املعلنة يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين واألساليب الجديدة يف العمل مل تتناول -بشكل كاٍف- العوائق الهيكلية 
ٍم يف هذا الجانب  املصاحبة للرتابط عىل الصعيد الُقطري واإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث سيعتمد إحراُز تقدُّ
عىل قدرة األطراف املعنية متعددة األطراف، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية، والجهات املانحة، وهيئات التنسيق 
والحكومات عىل الحد من االختالالت الهيكلية التي تعيق إحراز أي تقدم بشأن الرتابط وتشارك املسؤولية وتنسيق التعلم وتبادل 
أفضل املامرسات إذ إنها تحتاج إىل املشاركة يف إعداد وتنفيذ الربامج والتخطيط املشرتك وضامن توفري وقٍت كاٍف للتنفيذ. يجب 
أن يكون تبادل الدروس املستفادة أمرًا شائًعا ويجب إجراء مناقشات وحوار شفاف مع جميع الجهات الفاعلة يف قطاع تقديم 

املساعدات كام يجب أن تقود وكاالت األمم املتحدة عملية وضع نتائج جامعية بطريقة شاملة وأن تكفل شفافية وشمولية آليات 
الرصد وأن تكون جميع الجهات الفاعلة عىل دراية بها، وال ينبغي إرشاك الجهات الفاعلة املحلية يف املناقشات فحسب، بل ينبغي 

أيًضا أن يكونوا عنرصًا من عنارص التغيري وعوامل محركة للربامج واإلسرتاتيجيات، وال ينبغي أن يغيب عن أذهاننا يف أثناء املناقشات 
إسهامات الجهات الفاعلة الدولية ودورها الفريد حيث إن قدرتهم عىل الحشد الرسيع عىل نطاق واسع وتطبيق عقود من التجارب 
التي تم استخالصها من جميع أنحاء العامل تُعد عنرصًا ُمكماًل للقدرات الوطنية ال غنى عنه، ولهذا السبب يجب أن تكون الرشاكات 

املنصفة هي السبيل للميض قدًما.

نظرًا إلجراء البحث بالتعاون مع الجهات املانحة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية، وهيئات 
التنسيق من املنظامت غري الحكومية، ومن خالل بحث مكتبي ينظر يف أدوار الحكومة، فقد تم جمع األفكار التالية ليك تكفل 

جميع الجهات الفاعلة تفعيل الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم بشكل فعال. 
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طرق مقرتحة للمستقبل

بناًء عىل البيانات املجمعة من خالل املقابالت والدراسات االستقصائية والبحث املكتبي، يرد فيام ييل بعض االقرتاحات 
الرئيسية للمستقبل:

1. تجاوز حدود الخطب:

أظهرت هذه الدراسة أنه عىل الرغم من االلتزامات املختلفة التي تعهدت بها كثري من الجهات الفاعلة الرئيسية إال أن التقدم املحرز 

يف جميع أنحاء املنطقة تجاه الرتابط ال يزال غري كاٍف، وعىل الصعيد الُقطري مُيكن -بل وينبغي- بذل املزيد من خالل توضيح 

التعاريف وعنرص السالم والتحليل املشرتك الذي يُجرى بشكل منظم وتبادل املعلومات واملامرسات الجيدة والدروس املستفادة من 

أجل املساعدة يف تحقيق مزيد من التقدم ذي الوجهة العملية بشأن نهج الرتابط.

وتخلص الدراسة إىل رضورة تعزيز الدور القيادي من أجل تنسيق أكرث توجًها نحو تحقيق النتائج يف نطاق هيكل العمل اإلنساين 

والتنمية والسالم حيث ينبغي إدماج العمل اإلنساين والتنمية والسالم قدر اإلمكان يف املناقشات واملحافل القامئة عىل الصعيد 

الُقطري بداًل من بذل جهود رامية إىل بناء نظام مواٍز، وينبغي عىل القيادة يف العديد من دول املنطقة بدعم من جميع الجهات 

الفاعلة والوكاالت املانحة أن تسعى نحو تعزيز التنسيق بني الجهات الفاعلة يف مجاالت العمل اإلنساين والتنمية والسالم والهيئات 

الحكومية املحلية واإلقليمية واملؤسسات التمويلية يف إطار االحرتام الكامل للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان واملبادئ 

اإلنسانية.

2. التحيل بالشمول واإلنصات إىل األشخاص املعنيني:

يف حني أننا عىل املستوى اإلقليمي ال نزال نواجه احتياجات ملحة لزيادة توضيح املفاهيم وإعداد إسرتاتيجيات للرتابط بني العمل 
اإلنساين والتنمية والسالم واالتفاق عىل أهداف مشرتكة عىل نطاق أصغر عىل الصعيدين املحيل والوطني إال أنه مُيكن الوقوف عىل 
عدد كبري من املامرسات اإليجابية بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم حيث يأيت كثري من هذه التجارب اإليجابية من 

املنظامت غري املحلية الوطنية واملحلية التي تعمل بطبيعتها يف نهج للرتابط وتستجيب املنظامت غري الحكومية الوطنية واملحلية 
للحالة التي يرونها عىل أرض الواقع بدمج جميع العنارص الالزمة دون حاجة إىل متييز ما إذا كانت عنارص لصنع السالم أو عنارص 
إنسانية أو إمنائية، كام أن األشخاص الذين نعمل من أجلهم ال يهتمون كثريًا بهذه التصنيفات، حيث إن اإلنصات إليهم وتخطيط 

تدخالتنا بحيث تستجيب الحتياجاتهم ودعمهم للحصول عىل حقوقهم سيشكل مؤرشًا حقيقيًّا عىل أننا نتقدم صوب نهج الرتابط، 
ومن خالل العمل مع الجهات الفاعلة املحلية املتنوعة واالعتامد عىل قيادتهم والعمل صوب عقد رشاكة مجدية وعادلة سنواصل 

تعزيز املساءلة وبناء جسور الثقة مع املجتمعات مام يفسح الطريق أمام إعداد وتنفيذ برامج فعالة لنهج الرتابط عىل النحو 
املناسب.

3. التمويل النوعي واملرن متعدد السنوات: 

حددت هذه الدراسة أن إمكانات التمويل املرن القابل للتنبؤ متعدد السنوات غري املخصص أو املخصص بدرجة متدنية يف جميع 
أنحاء املنطقة ال تزال محدودة للغاية وهو األمر الذي ال يتوافق مع طبيعة األزمة يف املنطقة حيث إنه ال يعكس التزامات الجهات 
املانحة ووكاالت األمم املتحدة بتحقيق االرتباط، وبهذا فإنه تجب معالجته بشكل عاجل إذ يشكل التمويل النوعي واملرن متعدد 

السنوات الركيزة األساسية للرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم ويُعترب أمرًا أساسيًّا إلعداد وتنفيذ الربامج التي تعكس أصوات 
األشخاص املعنيني وتدعم بناء جسور الثقة بني الرشكاء ومُتكن عملية التحول من التنمية إىل إعداد وتنفيذ الربامج اإلنسانية والعكس 
حسب تغري السياق. سيعزز التمويل النوعي عنرص القيادة من جانب الجهات الفاعلة املحلية مع التأكد من تجهيزها بصورة أفضل 

من الناحية التنظيمية بحيث تستجيب ملختلف املخاطر والتحديات التي تواجهها وتكفل جودة إعداد وتنفيذ الربامج.
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املنظامت التطوعية يف مجال التعاون يف حاالت الطوارئ )فويس( – املنظامت غري الحكومية األوروبية – دراسات حالة. )2019(. 
وجهات نظر املنظامت غري الحكومية بشأن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم يف االتحاد األورويب
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Geneva Office
NGO Humanitarian Hub – La Voie-Creuse, 1202 

Geneva
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Regional Hubs

Asia
Bangkok, Thailand

MENA
Amman, Jordan

Africa
Addis Ababa, 

Ethiopia
Nairobi, Kenya

Latin America
Guandoloir, Mexico


