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19-COVID وس كورونا    19- مرض فت 

ECD  تنمية الطفولة المبكرة 

FCDO  ي  مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية
يطابن  الت 

HDC    ي
ن التنموي واإلنسابن ن العملي   ( HDC) االتساق بي 

INGO  المنظمات غت  الحكومية الدولية 

ISIS   ي العراق
 )داعش( و الشامالدولة اإلسالمية فن

MEERS  ق األوسطو  التدريب و  الدعم ي الشر
ي قطاع التعليم فن

 البحث فن

MENA    ق األوسط منطقة  شمال أفريقيا و  الشر

NGO منظمة غت  حكومية 

NWOW الطريقة الجديدة للعمل 

OCHA  تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( ل  األمم المتحدة مكتب 

OECD  التنمية و  منظمة التعاون االقتصادي 

RERA   المخاطرو  التحليل الشي    ع للتعليم 

USAID   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 



USAID.GOV   مجموعة أدوات( االتساق بين العملين التنموي و اإلنسانيHDC)  |1 

ن و  مجموعة أدوات   الممارسي 
ّ
 مقدمة ال ين: المنفذ

ق األوسط التابع   و المشار    USAID)  للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وضعت مجموعة األدوات هذه بتكليف من قبل مكتب الشر
ق األوسط )   برنامج( من خالل  إليها بالوكالة  ي الشر

ي مجال التعليم فن
نامج مدته أرب  ع  هذا ال(.  MEERSالبحث والتدريب والدعم فن ت 

ن   خمسة   وبتمويل قدرهسنوات   ي المنطقة.  ي  هدف إل  و   أمريك    دوالر  ماليي 
 دعم األبحاث التعليمية وتحليل البيانات وبناء القدرات فن

ي استكشفت موضوع  
ي تعتمد مجموعة األدوات هذه عىل األبحاث النر

ن التنموي واإلنسابن ن العملي  و المشار إليه    HDC)  االتساق بي 
ق األوسط وشمال إفريقيا ) باالتساق  ي منطقة الشر

ي قطاع التعليم فن
ك( MENA( فن ن بشكل خاص عىل ثالث حاالت: لبنان  ، مع التر ت 

 ،  رياديوسوريا واليمن. هذا البحث  
 
   ويمثل معلما

 
ي نقل    هاما

ن   من  االتساقللقطاع فن  العمىلي   النظري إل  الحت 
ن   استند .  التشغيىلي   الحت 

ي  هذا البحث 
 هذه األسئلة البحثية األرب  ع:  ل إتنوير جهوده فن

ي يمكن لها مساعدة أو تقديم المعلومات لالتساق  ما هي األدلة و األدوات و المصادر   .1
 لصنع القرار و النر

 
األخرى المتوفرة حاليا

ق األوسط و شمال أفريقيا؟  ي منطقة الشر
ي اإلغاثة اإلنسانية و المساعدة التنموية فن

ن فن ن الفاعلي   بي 
ي اإل  .2

ن فن ن الفاعلي  غاثة اإلنسانية و المساعدة التنموية  ما هي مصادر التمويل و نماذج التمويل المستخدمة لزيادة االتساق بي 
ي قطاع التعليم؟ ما هي التحديات و الدروس المستفادة من األزمات الماضية؟ 

 فن
ي يستخدمها الفاعلون اإلنسانيون و التنمويون لزيادة االتساق فيما بينهم؟  .3

ما هي الممارسات و السياسات المؤسساتية النر
ي تحقق نتائج التعليم و الحماية    و ما هي الطريقة األكتر فعالية لتخطيط و 

تسلسل و تراكب التدخالت و النشاطات و النر
ق األوسط و شمال أفريقيا؟  ي منطقة الشر

 الجماعية لألطفال المتأثرين من األزمات فن
ينصح   .4 ي 

النر التمويل  نماذج  و  المؤسساتية  السياسات  و  اإلجراءات  و  حة 
ّ
المنق أو  الجديدة  القرار  صناعة  أدوات  هي  ما 

للتنمية باست األمريكية  بالوكالة  الخاص  التعليم  و  الشباب  و فئة  الرصاعات  و  األزمات  و  البعثات  خدامها من قبل طاقم 
ق األوسط و  USAIDالدولية )  ي منطقة الشر

ي قطاع التعليم فن
ن اإلغاثة اإلنسانية و المساعدة التنموية فن ( لدعم االتساق بي 

 شمال أفريقيا؟ 

التقرير المصاحب نتائج   التوصيات  يبحث  ي )إل جانب 
البحنر ( ويولي  الخاصة بكل بلد، وكذلك عىل الصعيد اإلقليمي هذا الجهد 

 لألسئلة البحثية  
 
 خاصا

 
ي  :  واالتساق"الرصاع  ،  يحمل التقرير اسم.  3- 1اهتماما

ي فن
ن التنموي و اإلنسابن ن العملي  ي االتساق بي 

تحقيق فن
ق األوسط و شمال أفريقي ي منطقة الشر

 وهو متاح أيض،  لبنان وسوريا واليمن"من  : دراسات حالة  ا قطاع التعليم فن
 
باللغة العربية.    ا

ي الرابع  عىل السؤالمجموعة األدوات هذه    تجيب
ي مجالويستهدف هذا المنشور    . البحنر

ن فن التعليم الذين يعملون   المنفذين العاملي 
ي سياق األزمات

امج    ةالالزم   ية التوجيه   وفر الخطوط يو   ،فن حات وتنفيذ ومراقبة الت  إضافة إل ذلك،  .  المراعية لالتساقلتصميم المقتر
أيض  تتوفر 
 
المانحة  ا للجهات  تكميلية  أدوات  أدوات  ،  مجموعة  ي تسم "مجموعة 

التنموي واإلنسابن ن  العملي  ن  بي    الخاصة   االتساق 
ن التنموي و  لالتساقلجهات المانحة: إرشادات با ن العملي  ي بي 

ي التعليم   اإلنسابن
ي بفن

ق األوسط وشمال المعنن  فريقيا".  أمنطقة الشر

ي األدوات
 جنب، كلتا مجموعنر

 
غالبية الموارد   رسمت، حيث لقطاع التعليم ابتكاريةهي موارد ، "الرصاع واالتساق" تقرير  إل جنب مع  ا

، مجتمع   "واالتساق الرصاع" ب  ة  ، مقرون. وتطبق مجموعات األدواتاالتساقنظرية  إطار  خطوط  حنر اآلنالمتوفرة  ن  االتساق   ي 
 
مبدا

المعنية البلدان  من  المستقاة  الحالة  دراسات  ل  عىل  للفرق  الالزمة  األساسية  األدوات  الوتوفر  ي 
فن تنفيذ مساعدتهم  ي 

فن   معايت    بدء 
ي طور النشوء   االتساق جهود تحقيق  ال  ز تال  ،  ومع ذلك.  االتساق

امات،  فن ن   وقيادته   االتساق  لصالح  تمويلالب  المتعلقة   وال تزال االلتر
ي تستخدمها مجموعة األدوات هذه بشأن تطبيق االتساق قليلة، إال    تبفر   ، . لهذا السببخطواتها األول  تخطو التنظيمية  

األمثلة النر
  .
 
ممكنا ذلك  ذكرها كلما كان  أتينا عىل  إل خمس  ،  وبالتالي أننا  ثالث  ي غضون 

فن األدوات هذه  بتحديث مجموعة  المؤلفون  يوصي 
 لتقديم المزيد من األمثلة التوضيحية. ، سنوات

 أهداف مجموعة األدوات

ي نقل  لمساعدتهم  للمنفذينطريق  خارطة الوعة األدوات هذه  مجم  ترسم
ن  من    االتساقفكرة    فن قدم  ، وتالتنفيذ   مرحلة  إل  النظريالحت 

ن  احات عملية لدعم الحوار بي  ن حول موضوع المنفذين اقتر ن والمانحي  ن واألكاديميي   .  االتساقوصناع القرار المحليي 

 تعاونية متعددة المراحل.  عملية    نتيجةتطوير األدوات المقدمة هنا    جاء
 
شكل مراجعة    الذي اتخذ البحث الثانوي  جهود  من    فانطالقا

ي لها عالقة تكميلية مع  ،  مكتبية
ي  و   االتساق،حدد فريق البحث المفاهيم النر

ي ذلك تحليالت  ،  قد تكون معززة لبعضها البعضالنر
بما فن

وأطر  السياسي  النظم    االقتصاد  ي 
فن ) التفكت   والتكيف  والتعلم  التعاون  وأدوات  التعقيد(  نظرية  ذلك  ي 

فن   للوكالة التابعة  (  CLA)بما 
حتها أداة    60قائمة بأكتر من    ليحدد   البحث األولي النوعي   جاء. ثم  األمريكية للتنمية الدولية  أصحاب الشأن  مجموعة متنوعة من    اقتر

ن   ي المعنيي 
احات    مجال   فن ن التعليم. تراوحت االقتر ق األوسط  مناق  ما بي  ي منطقة الشر

شات حول رؤى التنمية اإلنسانية طويلة األجل فن
 إل وشمال إفريقيا 

ً
ات حول " وصوال ، أخت  . "ماهية االتساقالنشر

 
ي خالل ورشة عمل  ا تم عرض مجموعة األدوات عىل جمهور خارج 

منتصف    صالحيتها التحقق من   ي 
ردود  ،  2022  حزيرانفن التمست  ي 

احات    األفعال والنر ن    واألفكار واالقتر النهائيي  ن  المستخدمي  من 
ن لمجموعة األدوات.   ي الوقت عينه،  المحتملي 

ي    أفكارها   األدواتتستمد مجموعة  وفن
من نتائج البحث والتحليل والتوصيات الواردة فن

ي 
 "الرصاع واالتساق". ،  التقرير المصاحب النهاب 



 

USAID.GOV   مجموعة أدوات( التنسيق بين العملين التنموي و اإلنسانيHDC)  |2 

  مجموعة األدوات 
ن
 التنقل ف

 أداة(:   11أقسام )تتكون مما مجموعه  6ه إل  تنقسم مجموعة األدوات هذ

 

 

 

نامج.    الخارطة ذات  ترسم الت  ي أعىل كل صفحة من مجموعة األدوات إل    األيقوناتتشت   و األقسام الستة دورة حياة 
الموجودة فن

 أحمر   األيقونة  إذا كان رمز ،  )عىل سبيل المثالحينها  القارئ    يعمل عليهالقسم الذي  
 
  وتعالج فإن القارئ موجود داخل هذا القسم(.  ،  ا

 "(. االتساقم ورش عمل تيست  نصم )"كيف  قضية ما، مثل: كل أداة 

ن مجموعة األدوات هذه بخمسة أنواع من األدوات:   تتمت 

 وصف األداة  فئة األداة  يقونة األ 

 

 

 مذكرات

 توجيهية  

ي هذه الوثيقة شد
 تقدم المالحظات التوجيهية فن

 
،  المفاهيم التقنية الجديدة  يوضح  ا

والحواجز  التمكينية  ب  ة الحالي  والمعارف  والعوامل  الصلة  ذات  القضايا  واألفكار 
 . التساقباإلضافة إل تحديد مدى مالءمتها ل ، الرئيسية

 

 

 أمثلة

األمثلة ي  ية  التوجيه  توفر 
النر المختلفة  السيناريوهات  و/أو  الخيارات  من  مجموعة 

تحديد   وبالتالي   معايت  تساعد عىل  والفرص  معرفة  النظام  أدوات    القيود  أمام وضع 
 . بشكل عمىلي   لتشغيلاالتساق قيد ا

 

 

قوائم  
 المهام العمل/ 

قائمة  تحدد   المهام  أثناءلشد  قوائم  أو  قبل  إكمالها  يجب  ي 
النر العمليات  أو   المهام 

بها  االتساقتشغيل   القيام  الواجب  بالمهام  قائمة  إضافة  المنفذ  يك  للشر ويمكن   .

 . ، حسب االقتضاء وتكييفها للوفاء بالغرض المقصود 

 

 

 

قوائم  
 المرجعيةالتحقق/ 

 . االتساق تفعيلالقوائم المرجعية هي عملية موثقة يجب إكمالها قبل أو أثناء 

 

 

جداول أعمال 
 ورشة العمل 

هي  األعمال  خالل    جدول  النشاط  أو  المجموعة  مناقشة  لتسهيل  حة  مقتر عملية 
 .  اجتماع/حدث رسمي

ي قد ال يكون هناك ملخص  
ي    وافن

ي مجموعة األدوات هذه.    يمكن لإلجابات والمسارات النر
ولكن ثمة  أن يسلكها الممارس أو المانح فن

ي استكشاف كل موضوع  نقطة
 .  متاحة هنا  دخول مفيدة للبدء فن

 إذا لم تكن متأكد
 
 فقد ترشدك شجرة القرار أدناه إل األداة األكتر صلة: ، مجموعة األدوات ضمنمن كيفية التنقل  ا
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  قراءة المزيد 
 ؟  أين يمكننن

األدوات هذه   اإلنسانية كما هو مطبق    تقريريرافق مجموعة  التنمية  أدوات  ي حول موضوع مجموعة 
تقرير    فن يعد  التعليم.  قطاع 

ق األوسط  االتساق  وتطبيق عدسة    االتساق"الرصاع واالتساق" نقطة مرجعية مفيدة لفهم نظرية   ي منطقة الشر
عىل ثالثة سياقات فن

 .  مبدأ االتساق  نظرة عامة عىل التوصيات اإلقليمية لتفعيل، ناهيك عن تقديم يمن( وشمال إفريقيا )سوريا ولبنان وال

ي مجال  المنفذين    ولمساعدة،  باإلضافة إل ذلك 
ن التنموي و تم وضع تقديم باور بوينت  ،  االتساقالجدد فن ن العملي  حول االتساق بي 

ي )
وتقرير "الرصاع واالتساق"  والعرض التقديمي    األدوات  ةالذي يوفر مقدمة مفيدة. يمكن العثور عىل مجموع  ( HDC 101اإلنسابن

ي جميعها، 
ات المركز تبادل  فن نت. ة التابع لوكالة التنمية الدولية األمريكيةتنمويالخت   ، عت  اإلنتر
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ي   االتساق ما هو 
ن التنموي و اإلنسابن ن العملي   ؟ بي 

ن التنموي و : للمنفذين: مذكرة توجيهية 1األداة  ن العملي  التعريق باالتساق بي 
 .  
   اإلنسانن

 

ي هذه األداة المحتوى من شأن
 .  التساقلمقدمة ميشة ل   سأسا توفت   المستخدم فن

   ؟االتساقما هو 

ي 
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  (  NGOالمنظمات غت  الحكومية )  بإمكانك أن تتخيل أنهو عملية أو طريقة للتفكت  والعمل.    االتساق بي 

ة ضمن لوحة بازل قطعة  هي   ي يواجهها يع االحتياجات  حيث توضح اللوحة المكتملة جم.  صغت 
قطع  بينما تشكل  ،  قطاع التعليم  النر

ي الوقت الحالي عىل اختالفها منفذة  المنظمات  الالفردية    البازل
أي اطالع عىل اللوحة    منظمة منفذة أو قطعة لغز   يوجد أليال  ،  . فن

ي تحاول    الكاملة
ي المكان الخطأ   حشر لذلك قد يحاولون    –  تجميعها النر

ي قد ال  ،  قطعة اللغز الخاصة بهم فن
قطع اللغز    تتواءم معوالنر

كل قطعة لغز كيف تبدو صورة  تعرف فيه    نظام  عىل أنه  االتساق  القائم عىل تطبيق نظام  التعامل مع الاألخرى. قد يكون من المفيد  
قطع    مع ضمان أن جميعوأن بتم توجيهها إل الموقع الذي يجب أن تنتهي إليه،  ،  اللغز اإلجمالية قبل أن تحاول العثور عىل مكانها 

 أنها مع   عىل دراية  اللغز 
 
ي صورة متماسكة )أو استجابة للحاجة(. تشجع    ا

ي  عىل التفكت  أصحاب الشأن  جميع    مبادئ االتساقتبنن
 فن

من أكتر  باعتبارها  أجزائهم  مجرد   التدخالت  األخرى،  مجموع  الفاعلة  الجهات  تدخالت  مراعاة  الخاصة  ،  مع  المضافة  والقيمة 
 وخطة قطاع التعليم ورؤيته. ، بالمنظمات المختلفة

 

 ؟  االتساق  المرجوة منما الفوائد 

ي   االتساق  يعتقد الناس أن،  المستقاة  القصص والتجاربفبناًء عىل  .  كاف بشكل  التساق  لم يتم إثبات القيمة المضافة ل  
إل    قد يفىصن

 أكتر استجابة    اتمساعد
 
نامج    قبلفهم صورة اللغز  إن  فمع احتياجات الناس.    وأفضل توافقا ي القيمة المضافة الفريدة للت 

التفكت  فن
ي قد تفرضها  ،  كقطعة لغز 

نامج يمكنه تجاوز بعض القيود النر ي أن فريق الت 
ي السياق  ،  السياسة. عىل سبيل المثاليعنن

إذا كان األطفال فن
( لاللتحاق بالمدرسة ويحتاجون ي

وطة )إنسابن    "س" بحاجة إل تحويالت نقدية مشر
 
( لضمان أن تنمويإل شهادة واعتماد )   أيضا

نامج غت  قادرة عىل تمويل األنشطة ال،  التعليم مفيد لهم  لن    وفر فائدة ألنهتهنا    االتساق  بةمقار   فإن،  ةتنموي ولكن الجهة المانحة للت 
الفور    ينظر  أنها عىل  نامج عىل رسم خرائط    االتساق تشجيع مقاربة    فمن شأن.  ة مقيد  إل هذه المسألة عىل  الت  ن فريق  ي    للعاملي 

فن
  لجة الشق لمعا   ثم استكمال تمويلهم بالتدخالت النقدية ،  أو يمكن استخدامه لهذا الغرض  ،تمويل يتم استخدامهمن خالل  المنطقة  

نامج.   ي للت 
ي يمكن  عندها، تصبح  اإلنسابن

ي   مواجهتها الحواجز النر
 أقل    عىل المستوى الثناب 

 
عدسة    عند النظر إليها من منظور   إلحاحا

 . االتساق مقاربةتطبق عىل مستوى القطاع أو الموقع 
 
 

  األزمات فقط    االتساق   مقاربة فيد ت هل 
ن
 ؟ المديدة  ف

ي    ةاالتساق مفيد مقاربة  إن  
ي جميع السياقات. ف فن

ن أنفن ي حاالت األ  ا عند تطبيقه بشكل ال يصدق    ة مفيدها   حي 
،  طويلة األمد   اتزمفن

ي تؤكد مالءمته مثلةالكثت  من األ  كلهنا
ي  ا النر

 : المراحلكل   فن

 

ي حاالت الطوارئ  الحاالت الحادة/الطارئة:  •
ن  ،  حنر فن ويحتاج العديد من الطالب ،  تدريسهميواصل العديد من المعلمي 

ن أن التدخالت اإلنسانية هي النوع السائد من التدخالتقادرة عىل ال ةتعليمي توجيهاتإل  ي حي 
، تكيف مع احتياجاتهم. فن

ن   ي قد يستخدمها األطفال    ومجموعاتال تزال هناك حاجة إل تمويل أجور المعلمي 
من المواد التعليمية عالية الجودة النر

و التنقل ي  كثت 
 غالب  النر

 
 . استخدام التكنولوجيا ما تتطلب  ا

 :  هدف المذكرة التوجيهية

 . االتساقتقديم نظرة عامة مبسطة على  •
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ي   تلك  من قبيل  المديدة استمرت العديد من األزمات  لطالما  :  األزمات المديدة •
ي جرت فن

مايدوغوري وسوريا والروهينجا    النر
أو عقود عديدة.  ي سوق كوكس لسنوات 

السياقات  فن ي مثل هذه 
نن ،  فن التعليم   برمته   خاطر بجيل ضائعحن  إذا لم يوفر 

ن أن العديد من  ي حي 
ي وظائف ذات مغزى. وفن

لألطفال المؤهالت الالزمة لمواصلة التعليم أو الدخول إل سوق العمل فن
ي التنقل  ة متنمويفإن التدخالت ال،  األش ستحتاج إل تدخالت إنسانية لتلبية االحتياجات األساسية

طلوبة لدعم األطفال فن
ن غت  الرسمي والرسمي والحصول عىل االعتماد والشهادة.  ن القطاعي   بي 

 ما  ما بعد األزمة:  مرحلة   •
 
ي  غالبا

ي المراحل التالية لتحمل التدخالت النر
ن ، مثل الحاجة إل  التنموي  الطابع  ،ألزمةتنشأ فن كت 

التر
ن  هناك العديد من  ،  وإعادة بناء المدارس. ومع ذلك  وتعزيز أنظمة التعليم   جودة توفت  التعليم   ورفع   عىل تدريب المعلمي 

ي  
ن الذين سيستمرون فن ي يخلفها،    الرصاع أو الضغوطات اليومية ات  تأثت    اختبار المتعلمي 

. النر مثل الفقر أو التهميش المجتمعي
ن ل  اسيةاألس  حتياجاتاال من المهم أن تضمن األنشطة اإلنسانية تلبية   ربما من خالل شبكات األمان المالية  ،  هؤالء المتعلمي 

 . فردية حسب الحالةأو برامج التغذية المدرسية أو الحماية اإلضافية أو الدعم التعليمي الذي يتم تقديمه بطريقة 

جائحة  لننظر إل  – السياق غت  متوقعة تعرقل  ق مفاجآتلتخ وأن يمكن أن تكون األزمات عالمية االستعداد: الجاهزية و  •
وس كورونا  ة  19-  مرض فت  السياقات قد تتطلب تدخالت    كأقرب مثال.   األخت  ن أن بعض  ي حي 

ورة فمن  ،  ةتنمويفن الرصن
ي يمكن تنفيذها عند وقوع الكارثة. وب  عىل الصعيد   للتأهب  راسخةخطط    لدينا كون  تأن    بمكان

ي هذا يجب  ،  ذلكاإلنسابن
فن

 . هات المحتملةعند تخطيط السيناريو  االتساقمقاربة طبيق تالمقام 
 

 

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

Mowjee, T ، .ة. عبر اإلنترنت: تنمويالصراع: الجمع بين تدفقات المساعدات اإلنسانية وال حاالت في االتساق. 2015وآخرون 

https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/coherence_in_confli
ct_web_1.pdf 

https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/coherence_in_conflict_web_1.pdf
https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/coherence_in_conflict_web_1.pdf
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   االتساق تمويل
ن
ن التنموي و اإلنسان ن العملي   بي 

ن و ال : أمثلة 2األداة  ن : لمنفذينلممارسي    وال تحقيق التناغم بي 
عىل المستويات   تنمويالتمويل اإلنسانن

 المحلية

 

ق األوسط وشمال إفريقيا   ي منطقة الشر
ن عىل المنظمات غت  الحكومية المحلية فن .  بشكل كامل  ة نإمكاناتها الكام  استغاللال يزال يتعي 

تفعيل  ولقد تم إعدادها بشكل جيد ل،  والعوامل التمكينية  ،فهم عميق الحتياجات المجتمع والحواجز بالجهات الفاعلة المحلية    تنعم
ن  اتساق ي كثت  من األحيان االستفادة من: و  ويالتنم العملي 

. يمكن للمنظمات غت  الحكومية المحلية فن ي
 اإلنسابن

 

ي وجود  المرونة
 ة اإلنسانية. تنمويتمتد عت  الفجوة ال مزدوجة  صالحيات: المرونة التشغيلية المتمثلة فن

 
 

للعالقات:  العالقات راسخة  شبكة  شأن  الصعيد   من  اع    توفت    المحىلي   عىل  ن التن مناطق  إل  المباشر  الوصول 
رة وصناع القرار  ي فهم االحتياجات بشكل أفضل.  ، المختلفة والمجتمعات المترصن

 مما يمكن أن يساعد فن
 
ن المنظمات غت   :  تنوي    ع مصادر التمويل  تساعد مصادر التمويل المتعددة من مجموعة متنوعة من المانحي 

 "داخلي اكب القيام بالتر الحكومية عىل 
 
 " وتقديم استجابة شاملة لالحتياجات عىل أرض الواقع.  ا

 

 

 

 

يتم   أن  اكب  يمكن  أن    –التر ي 
المنطقة  يعنن ي نفس 

)إنسانية وتنموية( فن أهداف مختلفة   عىل    –تنفيذ برامج ذات 
 
أو خارجيا  

 
داخليا

 .  مستوى المنظمة 
 
ن بعد إجراء تقييم شامل    ةتنموي  منظمة  تحديد ، تبدو هذه المنظمة وكأنها منظمة تختار  خارجيا ي موقع معي 

فن
ي ذلك الموقع

 م تدخالت تكميلية. أما  يتقديمكن    لالحتياجات ألنه هنالك بالفعل جهات فاعلة إنسانية عىل األرض وفن
 
، قد  داخليا

  .  يتخذ شكل منظمة ذات صالحيات مزدوجة يمكنها تجميع الموارد لتحقيق أقىص قدر من التأثت 

 
ن متعددين  ،  بنفسجمثل  ،  غب  الحكومية   يف استخدمت المنظمات السورية المحلية يوضح المثال التال  ك  التمويل من مانحي 

 .  االتساق  مقاربة لتفعيل 

 : الهدف، نفذينمممارسين و الأمثلة لل

 توضيح كيف يمكن لمنظمة ذات مصادر دخل متعددة من جهات مانحة مختلفة أن تعزز التكامل على المستويات المحلية.  •

 تطبق مبدأ تراكب موارد الدعم محلية لمنظمة حالة دراسة: 2 الشكل

 

 :مثال

، تختص من القطاع الخاصمحلية شهيرة    شركة نشر   يه  سيبارشركة  ،  بالنظر إلى ما وراء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 8  –  0على تأليف كتب لألطفال من المرحلة العمرية ما بين  في المقام األول  وتركز الشركة  في كمبوديا.    ألطفالاكتب  بنشر  
من مجموعة من المصادر    تنمويتتلقى سيبار التمويل اإلنساني وال،  في السوق  المرموقةلمكانتها    ا  نظرو.  يةالخميرلغة  الب  سنوات

مباشرة    ما تبيعهباإلضافة إلى  ،  والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص  بما في ذلك األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
( على المستوى المحلي. تستخدم سيبار مبدأ تراكب التمويلإلى الجمهور. تفهم سيبار معايير التمويل وقد نسقت التمويل )من خالل  

الكتب والتمويل اإلنساني لتوفير الكتب وتوزيعها. وتنقسم مصادر التمويل المختلفة إلى طبقات في نفس   إلنتاج  تنمويالتمويل ال
 مما يؤدي إلى أقصى قدر من التأثير على المستخدم/المستفيد النهائي. ، سلسلة التوريد

Looking beyond the MENA region, Sipar is a well-known private-sector local children’s book 

publisher in Cambodia. They develop books, primarily for 0-8y.o. in Khmer. Because of their unique 

place in the market Sipar receives both humanitarian and development funding from a range of 

sources including the UN, international governmental organizations (INGOs), NGOs, and private 

sector, as well as selling directly to the public. Sipar understands the parameters of the funding and 

has harmonized the funding (by layering) at a local level. Sipar uses development funding to create 

the books and humanitarian funding to provide and distribute the books. Different funding sources 

are layered in the same supply chain, leading to maximum impact for the end user/beneficiary. 

 

https://violetsyria.org/en/
http://www.sipar.org/en/our-programs/publishing-in-khmer
http://www.sipar.org/en/our-programs/publishing-in-khmer
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:  فيما يمكن لمنظمات مثل بنفسج تحقيق التكامل واالتساق من خالل النظر    يىلي

ن لتمويل مكونات مختلفة  استخ • ك ومنسق لالحتياجات ل   دام مصدري التمويل المنفصلي  ي  ،  تقييم مشبر
مما يتيح النظر فن

 ة.  تنمويكل من االحتياجات اإلنسانية وال

اح   • ن   متوائمة تنطبق   تقارير   من خالل تقديم  اإلبالغمواءمة عملية  إمكانية  اقتر ن   عىل كل من المانحي  ي إطار نموذج   االثني 
فن

ام االإل  1موحد واحد. قد يكون من المفيد اإلشارة  ن ىب  “لتر  عند بدء هذه المناقشة. ، بالتقارير المنسقة "الصفقة الكت 

ي   •
ن وينبعن يجب أن   عقلية "الفريق الواحد" عىل مستوى المنظمات غت  الحكومية   من خالل  أن العملعىل    تعويد المعنيي 

  
 
 فريق ممول جزئي ل   واحد  . قد يشمل ذلك وجود قائدتوقعات واضحة  ىلعيكون قائما

 
وعقد  ،  من كال مصدري التمويل  ا

للفريق كة  مشبر أن  ،  اجتماعات  من  قبل  والتأكد  من  ن  الممولي  ن  الموظفي  من  مزي    ج  لديها  مدرسة  ن  ال  كال كل  مانحي 
ن   وما إل ذلك.    المختلفي 

أن   للمنظمات  إلويمكن  التكلفة   تطمح  من حيث  الفعالية  ن  لالحتياجات،  تحسي  االستجابة  نتيجة  ،  وزيادة  األثر  زيادة  ي 
فن واألمل 

اكب ن البلدان    تنمويمن خالل مواءمة مصادر التمويل عىل المستوى المحىلي سعيا إل تحقيق التعاون ال  لتطبيق مبدأ التر فيما بي 
 النامية. 

 

 

  

 
1-83-template-reporting-requirements/harmonized-reporting-simplify-and-https://interagencystandingcommittee.org/harmonize

template-final 

االتساق لتحقيق المحلي المستوى على التمويل تدفقات تنسق( سورية حكومية غير منظمة) بنفسج منظمة:  3 الشكل   

مثال: 

بنفسج هي منظمة   محلية وغير حكومية تعمل في شمال غرب سوريا  ، حيث توجد احتياجات إنسانية وتنموية ملحة في قطاع التعل يم. 
تتمتع   بنفسج بصالحيات  مزدوجة تمكنها من تنفيذ التدخالت اإلنسانية والتنموية على حد سواء. حصلت بنفسج مؤخر ا  على منح من  
الجهات المانحة ذا ت الصالحيات  المختلفة  مثل  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  )أوتشا(  )عن طريق   منظمة   كير( ذات 
التخصص  اإلنساني، وكذلك من  مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية )FCDO(  ذات التخصص  التنموي  -  لدعم التعليم 
المقدم من كل جهة مانحة شروط صارمة  تحظر  توظيفه  إال  في االختصاص  المحدد  ذو  الصلة بصالحيات  إدلب. وللتمويل  في 
الجهات المانحة )اإلنسانية أو التنموية(. يمكن فهم هذا  التصلب وعدم المرونة  في التمويل  من الناحية السياسية والقانونية،  ولكنه 
يصعب على بنفسج  إفهام  المجتمعات أن التدخالت  الممكن تقديمها،  إما  ستستجيب  لالحتياجات قصيرة األجل أو االحتياجات طويلة 

األجل، إال أنها غير قادرة على التدخل الشامل.  

ومع ذلك ،  واجهت بنفسج هذا التحدي من قبل  ونجحت في  التغلب  عليه من خالل مواءمة  مصادر  التمويل داخل المنظمة،  حيث  
تعمل بنفسج على فصل  تدفقات  الدعم  وتحرير  تقارير منفصلة  لكل مانح،  مع االلتزام  بشروط وأحكام كل منظمة  مانحة على حدة، 
على أن   تراكب  تدخالت النشاط في نفس  المنطقة  الجغرافية  لتحقيق أقصى  أثر. إضافة إلى ما سبق،  وحيثما أمكن،  تشجع بن فسج 

أعضاء الفريق المسؤولين عن نَوع ي مصادر التمويل على التنسيق والعمل معا  حيثما كان ذلك ممكن ا/مناسبا .  

 

ّ

 

َ   

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 عبر اإلنترنت: متاح  . المقاربات: 4القسم ، ةتنموي. العالقة بين المساعدات اإلنسانية وال2015ر. ،  هندز

 
 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08969ed915d3cfd00022a/hdq1185.pdf
 

متأثرة بالصراع: توليف لألدلة وتوصيات في البيئات الهشة وال هاالتمويل الصحي وتنفيذ سياسة -2020جويت. إم، وآخرون، 
 عبر اإلنترنت: متاح السياسة. 

=https://eresearch.qmu.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12289/10103/10103.pdf?sequence
 isAllowed=y&1 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08969ed915d3cfd00022a/hdq1185.pdf
https://eresearch.qmu.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12289/10103/10103.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eresearch.qmu.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12289/10103/10103.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 السياق تقييم

ن و : قائمة المهام 3األداة  : إجراء تقييم لالحتياجات لمنفذينا الخاصة بالممارسي 

   االتساق يراع  
ن التنموي واإلنسانن ن العملي   . بي 

 

 نادر 
 
ي تتسم بها   تعقيدات لما تستجيب تقييمات االحتياجات ل  ا

األمر الذي ينطوي  ،  حد سواءة عىل  تنموياالحتياجات اإلنسانية وال  النر
ي االحتياجات المعقدة.    عىل خطر تقديم استجابة مجزأة ال تلن 

 
ي طورها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو  ف –تقديم تقييم شامل لالحتياجات  إل  هذه األداة    تسعال  

عندما ننظر إل األدوات النر
 من ذلك  –  أن العديد من األسس موجود بالفعل  نجد ،  الصليب األحمر الدولي اليونيسف أو  

ً
لألخذ    تقدم هذه األداة معايت    ، ولكن بدال

ن االعتبار، مراعية ل  ي عي 
ي يمكن أن تكمل وتعزز تقييم االحتياجات. تعتمد القائمة المرجعية التالية    التساقفن

  المراعية لالتساق والنر
ح للجهات الفاعلة اإلنسانية وال  2022لعام    2يم احتياجات المجموعات اإلنسانية القوائم المرجعية لتقي  عىل مجموعة    ةتنمويوتقتر

ي تقييماتها لالحتياجات التعليمية  مقاربة االتساق  لتعكس   من االعتبارات
ي  ، بشكل أفضلفن

الطريقة الجديدة  . أسس األداة متجذرة فن
 (. NWOW)   للعمل

 

 عدسات تقييم االحتياجات / بناًء عىل أسئلة المحددة االتساق: خصائص 1جدول 

 
2 er.app.box.com/v/needsassessmentpackage/folder/89698825669https://educationclust  

ن   نقاط بشأن االتساق لألخذ بعي 
  االعتبار 

 سؤال/عدسة تقييم االحتياجات 

عىل مدى   إل االحتياجنظر ال
ي 
 .تنمويال - الطيف اإلنسابن

. 

ة األجل عىل  •  ؟ مستوى المجتمعما هي االحتياجات الفورية قصت 

 ؟ ما هي االحتياجات طويلة األجل عىل مستوى المجتمع •

 ؟  ما هي احتياجات النظام التعليمي  •

  األنظمة الوطنية والمحلية  تعزيز 
 من 

ً
 محلها الحلول بدال

 ؟  هل هناك سلطة تعليمية محلية •

ي  •
ة" x"  الشهور ال  هل قام ممثل من هيئة التعليم المحلية بزيارة مجتمعية فن  ؟  األخت 

ي تعزيز السلطة السياسية/الهياكل المؤسسية الحالية  تساهمهل  •
   ؟ التنسيقفن

   ؟عزل عن بعضهم البعضن م بشكل هل تعمل السلطات المحلية/صناع القرار   •

منتديات حوارية   • هناك  الجهات    مصممةهل  مختلف  للحصول عىل مدخالت من 
 ؟  التنسيقالفاعلة المتنوعة لدعم 

عىل تحقيق نتائج جماعية   العمل
 طيف التنمية اإلنسانية.  عىل مدى

 ؟  هل هناك خطة لقطاع التعليم •

هل هناك خطة تعليمية عىل المستوى المحىلي تقودها السلطات التعليمية المحلية   •
التعليم  لقطاع  الوطنية  الخطة  مع  يتماسر  المحرز  ( )بما  التقدم  تقيم  هذه  ل ، كيف 

   ؟ الخطة

ن الجهات الفاعلة اإلنسانية والشائعة هل هناك نتائج   • كة بي 
 ؟  ةتنمويمشتر

ي 
والتنبؤ  دمج التخطيط التكيفن

 من انتظار   بحدوث
ً
األزمات بدال

 وقوعها 

عىل توسيع نطاق األنشطة اإلنسانية    لديها القدرة   عىل األرض هل هناك جهات فاعلة   •
 ؟ األزمات تفاقمتإذا 

ة  تنموي لديها القدرة عىل توسيع نطاق األنشطة العىل األرض    هل هناك جهات فاعلة •
 ؟  إذا سادت ظروف االستقرار 

أوقات   • ي 
فن المالية  بالمرونة  تتمتع  ي 

النر المنطقة  ي 
فن العاملة  الفاعلة  الجهات  هي  ما 

 ؟  عملهمنطاق ما هو  ؟األزمات

 :  الهدف من قائمة المهام

 ة. تنمويوتغطي المساعدات اإلنسانية وال تنوع االحتياجات تتحرىلتأكد من أن تقييمات االحتياجات ا •

https://educationcluster.app.box.com/v/needsassessmentpackage/folder/89698825669
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ع الجهات المانحة عىل أن تض شجَّ

ُ
معلومات إضافية قد تكون ذات صلة بالمنطقة المستهدفة. إن  أية    المذكورة  االعتباراتف إل  اوت

 .  كليهما ، ةتنموياألسئلة هو مسؤولية الجهات الفاعلة اإلنسانية وال  ا النوع منطرح هذ
 
 

  

ما الذي يفعله اآلخرون )الجهات  
ي هذا تنمويالفاعلة اإلنسانية وال

ة( فن
وكيف يمكن تحقيق  ، المجال
اكب  ؟  التر

 حالي  هناك عمليات تراكبهل  •
 
ن الجهات الفاعلة اإلنسانية وال ا  ؟  ةتنمويبي 

 ؟ اكبهل هناك فرص للتر  •

كاءخصائص ال إجراء مسح لتحديد هل تم  • ن )العاملالمنفذين   المختلفة للشر  حالي  ي 
 
ي   ا
فن

عىل سبيل المثال المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية  ، المنطقة المستهدفة( 
ي تتفاعل مع مقدمي الرعاية  

ي مجال التغذية النر
والحماية والجهات الفاعلة فن

ن واألطفال  ؟ والمعلمي 

كاء هل تم إجراء مسح • بية والتعليم لتحديد الخصائص المختلفة لشر المنفذين   التر
ن )العامل  حالي ي 

 
ي المنطقة المستهدفة(  ا
 ؟  فن

ي   •
ن فن ن العاملي  ن والتنمويي  ن النظراء اإلنسانيي  ما مدى التوافر / االستعداد للتنسيق بي 

ي المنطقة؟  
 قطاع التعليم فن

أصحاب الشأن  هل لدى أي من هذه الجهات الفاعلة "عالقات خاصة" مع  •
ي التعليم

ن فن  ؟  الرئيسيي 

هل تشارك   ؟ ما هي القطاعات/الجهات الفاعلة الموجودة، قةالمنط عىل مستوى •
   ؟ةتنمويهذه الجهات الفاعلة مع مجموعات العمل اإلنسانية أو ال 

اكب هل يتم  •  حالي تطبيق التر
 
ن الجهات الفاعلة اإلنسانية وال ا ي مجال  تنموي بي 

ة فن
 ؟  التعليم

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 المنفذين بين التنمية اإلنسانية والسالم: مذكرة للشركاء  للتناسق. اعتبارات البرمجة 2022الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 
 عبر اإلنترنت: متوفر . ةمشترك وابحث عن أجندة  ط بشكل جماعيّط  خَ الفصل: ، للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

-hdp-considerations-ilience/reports/programmingres-resiliencelinks.org/building
oherencec   
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ن و المنفذين/ : قائمة المهام4األداة  : إنشاء أسس إنسانية العمل الخاصة بالممارسي 

 راسخة

 
 
اكبمبدأ    مقاربة االتساق عىلعتمد  ت امج عىل    يجببمعنن أنه    –  التر ي ت   استكشافتشجيع الت 

ي وعمل  من هي الجهات النر
،  منطقة   أي  فن

ي   إسهاماتها وتحديد  
ن األنشطة الجديدة بتلك التدخالت الموجودة    مجال  فن ي بعد ذلك أن تقتر

بطريقة تكميلية  ،  لبالفعالتعليم. وينبعن
اكب يشار إليها باسم    – ي غياب مقاربة تال  هذه فإن  ،  . ومع ذلكالتر

ي التنفيذ. وفن
عمل بشكل أفضل عندما يكون هناك بالفعل تنوع فن

ن بموجبه عىل ، التنوع ي يتعي 
ن سد الفجوات والتكاملال ااالكتفاء ب منفذينالينشأ تحد أخالفر  .  ية ختيار بي 

 
ي توجد فيها فجوات لم تتم معالجتها 

ي الحاالت النر
ن أو بناء القدرات    دعم  الثانوي أو   التعليم عىل سبيل المثال، توفت     ، فن أجور المعلمي 

ي القطاع  يؤدي إلفإن هذا  ،  المحلية
اكبويقلل من احتمالية    عدم االستقرار فن ي   تأسيسفإن  ،  نطلقالمهذا    ومن.  التر

  و ه   نظام إنسابن
اكب مع برامج إنسانية أو حدد ي يذال  ة أخرى. تنموي إل أي مدى يمكن عندئذ تطبيق التر
 

ي  ،  ولألسف
ي العديد من االستجابات اإلنسانية عىل التعليم االبتداب 

ن فن ن الذي يمكن  نظر إليه  غالبا ما يُ الذي  و   – هناك تركت  عىل أنه الحت 
اك  ،  فيه تحقيق أكت  عائد عىل االستثمار  ن  أو الذي يمكن إشر ن المتدربي  . الحوارات حول تحديد  أعظم األثر أو تحقيق  ،  فيه  المهنيي 

   هذا الخيار   قد تجعلاألولويات  
 
 وطبيعيا

 
ي حال عدم يكون الخيار "الصحيح"    من الممكن أنوالذي  ،  يبدو مألوفا

ر من  اتخاذ القرا  فن
ي نفس الوقت.  

ن فن المانحي  العديد من  ي   ال يستهان بها   اتاستثمار تم الحصول عىل  جانب واحد عت  
ي من    مجال  فن

التعليم االبتداب 
ي كثت  من األحيان،  مختلف الجهات المانحة

توفت  التعليم عت  مختلف الفئات    استمراريةعىل حساب  ولكن  ،  بطريقة غت  منسقة فن
 .  العمرية والفئات المهمشة 

 
ر إذا  

َّ
اكب  تعذ ي الخدمات الرئيسية  تنموي ألن الجهات الفاعلة اإلنسانية وال  تحقيق التر

 ال مفر منه،  ة ترى سد الفجوات فن
 
)إذا كانت  أمرا

ي  
من    الحماية أو المشكالت تتعلق ب  التعلم أو مخاوف  خسارة عمليةتفاقم    تسببهناك حاجة واضحة مرتبطة بتلك الخدمات النر

اكبالوصول( قبل حيث   فعال.    اتساقفهذا يحد من احتمالية وجود ،  تحقيق التر
 

ن عىل فهم مدى حدوث ذلك:   قد تساعد األسئلة الرئيسية المانحي 

ن بالمدارس • ن والشباب غت  الملتحقي  تبة عىل عدم توفت  خيارات التعليم الرسمي للمراهقي 
وبشكل  ،  ما هي التداعيات المتر

( ما هي آثار نظام ا  أخّص، ي
ي  ،  بمرور الوقت  الذي ينكمش  لتعليم )الذي يتألف إل حد كبت  من التعليم االبتداب 

عىل تعافن
ن بالمدارس    ؟نظام التعليم وحياة الشباب غت  الملتحقي 

ي سن المرحلة االبتدائية والثانوية )سواء كانت تلك الفرص   •
ن فن ن المتعلمي  يك المنفذ عىل دراية بتقسيم التمويل بي  هل الشر

 ؟  أولئك األقرب إل السياقاالحتياجات من منظور هل يتوافق هذا مع فهم  ؟رسمية( غت  أو رسمية 

التعليم  • إل  للوصول  رئيسية حاسمة  تدخالت  أي  هناك  التعليم   هل  توفت   األطفال  أو جودة  يتم  ،  أو ضمان سالمة  لم 
ي المنطقة المستهدفة التصدي لها 
 ؟  ما هو السبب الرئيسي لذلك ؟فن

يحة   •  معينة  هل تؤثر الفجوات بشكل غت  متناسب عىل شر
ً
أم  ،  متعدد الجوانبو واسع النطاق    من المجتمع تتطلب تدخل

ي أو ال
ي التمويل اإلنسابن

اكب حلها عن طريق يمكن  تنمويأنها فجوات فن  ؟  التر

المانحون • يدرك  هي   هل  التعليمية    من  التدخالت  تمويل  عىل   
 
قانونيا أو   

 
سياسيا القادرة  المانحة/المؤسسات  الجهات 

   ؟المختلفة/المجموعات العمرية

امج الموجودة مسبق  إجراؤها هل هناك أي تعديالت طفيفة يمكن   •  لدعم الت 
 
هل هناك مانحون لديهم ؟  لسد هذه الثغرات  ا

ي إلثارة نفوذ ال
ي اجتما الكافن

ن هذه القضية فن  ؟  ع مجموعة عمل المانحي 
 

حة لدفعالسئلة فيما يىلي بعض األ  عىل كل حال،  :  عجلة  مقتر  المحادثة. ويمكن أن تشمل اإلجراءات العملية ما يىلي

المقصودة   • السلبية غت   التمويل والعواقب  ن لمناقشة مخصصات  للمانحي  االدعوة إل عقد اجتماع  لتمويل  الناتجة عن 
 المزدوج. 

ح عليم وضع خطة لقطاع الت •  . ما هي مسؤولياتهبوضوح من هو المسؤول و  تشر

 :  الهدف من قائمة المهام

 تفعيل االتساق علىثغرات االستجابة  التي تخلفها واآلثار، النظر في كيفية بناء استجابة على نطاق المنظومة تعجيل •



 

 

USAID.GOV   مجموعة أدوات( بين العملين التنموي و اإلنسانيHDC)  |12 

اك  تنمويمن خالل دعوة الجهات الفاعلة اإلنسانية وال  االتساقعظيم أثر  إظهار الشمول وت  • الشباب   وإدماجة إلعادة إشر
. من المرجح أن تكون الوسائل األكتر فعالية من حيث التكلفة وقابلية  ي نظام التعليم الرسمي

هي    لتكيف ا خارج المدرسة فن
ي تتم من خالل 

 التعليم عن بعد.  النر

ي االستجابةتنمويإنشاء مجموعة عمل إنسانية و  •
كة لتتبع الثغرات فن ن عىل حد سالمنفذين إبالغ مع ، ة مشتر -   واء والمانحي 

ي و
 عواقب سلبية غت  مقصودة.  بالتمويل   تسبب إذا  - الوقت المناسب  فن

 

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 . التعليم: االحتياجات والحقوق والوصول في حاالت النزوح. عبر اإلنترنت: 2019مراجعة الهجرة القسرية. 

 https://www.fmreview.org/education-displacement 

EFA. 2015 . عبر اإلنترنت:21التعليم للجميع: ورقة السياسة العامة تقرير الرصد العالمي لتوفير . 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233557  

 

https://www.fmreview.org/education-displacement
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233557
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ن و المنفذين/ : قائمة المهام5األداة  : تطبيق مبادئ العمل الخاصة بالممارسي 

اكب  البر

 

اكب ه  ي أساس فهم مفهوم    و التر
ن التنموي واإلنسابن ي العملي 

ن فهم  المنفذين  . أساء العديد من  االتساق فن عىل أنه    االتساقوالمانحي 
ن أن هذا قد يكون أحد  ف.  ة ضمن برنامج واحدتنمويدمج المساعدة اإلنسانية وال ي حي 

ي الواقع العديد  ،  االتساق   أوجهفن
إال أن هناك فن

ضها   ي يمكن أن يفتر
أو كانت هناك تدخالت إنسانية أو  ،  واحدة  صالحية . إذا كانت لدى المنظمة  االتساقمن االختالفات األخرى النر

اكب شكل  ،  ة محددة ال يمكنها دعمها تنموي  التساق مع المنظمات األخرى. التكامل والتنسيق وا فقد يتخذ التر

 

 

ي عام  
ي فن
ي أعقاب القمة العالمية للعمل اإلنسابن

ي الميدان االقتصادي ) ،  2016فن
أصحاب  أن  (  OECDالحظت منظمة التعاون والتنمية فن

ي التعليم  الشأن  
  ة دقيق عملية تراكب  من خالل  ،  كطريقة للوصول إل نتائج جماعية بشكل أكتر فعاليةتساق  "يجب أن ينظروا إل اال فن

مجة المختلفة ".  :  ألدوات التمويل والت  ن  وتابعوا قائلي 

ي  ” االتساق 
ي جدول أعمال سياسي أوسع“.   قحام إال يعنن

 المساعدة اإلنسانية فن

ي "عىل    بل
اتيجياتهم القطرية أو    اغتنام  التنمية والجهات المانحة اإلنسانية   موظفن فرصة تصميم استر
ك  استعراضها  تقييمات،  بشكل مشتر مثل  كة  تحليلية مشتر أدوات    مع   ،الضعف  مواطن  باستخدام 

ن تلك   ". ، عند االقتضاءاألدواتتوضيح العالقة بي 

ي الخصائص التالية عند التصميم 
ي التفكت  فن

امج فن اكب لمراعاةقد ترغب الت   : التر

اهة اإلنسانية وال • ن  ؟  ةتنموي هل يتطلب السياق من المنظمة حماية التن

 ؟  مركزةم صالحية مزدوجة أ  صالحياتهل لدى المنظمة  •

 ؟  صالحية مركزةصالحيات مزدوجة أم هل لدى الجهة المانحة  •

 ؟  المسموح بها وأيها غت  مسموح بها  المقارباتوما هي األنشطة/ ، ما هي معايت  التمويل لهذه المساعدة •

ي المنطقة المستهدفة العاملةما هي المنظمات   •
 ؟  فن

 ؟  هل هناك خطة لقطاع التعليم •

ي المنطقة لدى هل •
ي خطة قطاع التعليل واضح  فهم  المنظمات العاملة فن

 ؟  ممساهمتها فن

ي خطة قطاع التعليم •
 ؟  ما هي الفجوات فن

ي تقدمها منظمات أخرى  – ما هي األنشطة  •
نامج  مما  –الجارية بالفعل والنر  ؟ قد يكملها تدخل الت 

ي نفس •
نامج فن  ؟ لتحقيق أقىص تأثت   -  بالفعل العاملةمثل تلك  - ة الجغرافي المنطقة كيف يمكن أن يعمل الت 

 :  الهدف من قائمة المهام

 على احتياجات السياق. ا  وكيف يمكن تطبيقه بشكل مختلف اعتماد التراكبفهم ماهية  •

 تأثير أقصى لتحقيق القطاعات متعدد التراكب 4: الشكل 

 

 

 دراسة حالة إفرادية

وتزويدها  قدم البنك الدولي تمويال لمنظمة إنقاذ الطفولة من أجل تجديد الفصول الدراسية لما قبل المرحلة االبتدائية  ،  في الصين
للتعلم واللعب المبكرة وإبراز  ،  بالمواد الالزمة  الطفولة  لنماء  لبناء استراتيجية  المعنية  الوزارات  العمل عن كثب مع  فضال عن 

لكن منظمة إنقاذ الطفولة  ،  ة الخاصة بالتعليمتنمويخصائص 'المدرسة النموذجية'. لم يمتد التمويل إلى ما هو أبعد من األنشطة ال
 ا  ونادر،  العديد من األطفال من سوء التغذية  فلطالما عانىمخاوف إنسانية واقتصادية كبيرة لدى السكان المستهدفين.    الحظت وجود

ن مقدمي كما فشل العديد م ،  الطفل  لمتطلبات  سلوكيات تقديم الرعاية المستجيبةب  بمبدأ "العرض والجواب" أو  الرعاية  اهتم مقدموما  
الطفولة مع فريق    مرحلة  إلى مراكزللسفر من والوقت(    إيجادأو  )  تخصيصفي  الرعاية   إنقاذ  المدرسة. عملت منظمة  قبل  ما 

األنشطة.   لهذه  الموارد  لتوليد  الخيري  الطفولة  وقامت  التمويل  إنقاذ  للتطبيق)داخليا ،  منظمة  قابل  أن األمر  من خالل   أيضا    مع 
لتمويل اإلنساني لتلبية االحتياجات األساسية وتمويل التنمية المصمم لتحسين  ا  بمراكبةالشراكة غير الرسمية مع المنظمات األخرى(  

 جودة التعلم في السنوات األولى. 

التراكب   المعنية    يساعد،  بهذه الطريقةإن تحقيق  التعلم يحدث  لفكرة  أعمق  فهم  تشكيل  علىالوزارات  تلبية االحتياجات   أن  عند 
. ومن التنشئة  برعاية  المعني  اإلطاراستراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة تجاوزت التعليم لتعكس    وضع  مما أدى إلى،  الشاملة لألطفال

 المستفيدين ونظام التعليم. تحسن أثرها على، على المستوى التشغيلي تنمويخالل مواءمة التمويل اإلنساني وال
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ي تعمل   •
 حاليهل تفكر المنظمات النر

 
 ؟ االتساق عدسة  بالعمل من خالل ا

كة  • نامج دعم أي تقييمات مشتر  ؟ ة(تنموي واللالحتياجات )عت  المجاالت اإلنسانية  مستقبليةهل يمكن للت 

نامج تنظيم االحتياجات عىل أرض الواقع  •  ؟  ةتنموي إنسانية و ضمن تركيبات هل يمكن للت 

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 المنفذين. اعتبارات البرمجة للترابط بين التنمية اإلنسانية والسالم: مالحظة للشركاء 2022الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

 . عبر اإلنترنت:التكامل، الطبقة، التسلسلالفصل: ، للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/2022- 
Programming_Considerations_HDP_Coherence.pdf/2 

 

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/2022-2/Programming_Considerations_HDP_Coherence.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/2022-2/Programming_Considerations_HDP_Coherence.pdf
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ن و المللم: مذكرة توجيهية 6األداة  التحليل الرسي    ع  : تنفيذ نفذينمارسي 
 للتعليم والمخاطر

 

كيف تؤثر المخاطر    التحليلستكشف  ي قطاع التعليم. سوف  مصمم ل هو تحليل حالة    ( RERA)   التحليل الشي    ع للتعليم والمخاطر 
ق األوسط    –السياقية مثل العنف وانعدام األمن   ي الشر

وكيف يتكيف نظام التعليم أو يتغت  استجابة  ،  التعليم  عملية  عىل  –المتوطنة فن
كيفية بناء المجتمع للمرونة وكيف يمكن ترسيخ المرونة    النظر إلالشي    ع    تحليلمن شأن اللهذه المخاطر المتصورة والحقيقية.  

ي المجتمع لدعمه 
ي بشكل أكت  فن

 تحمل المخاطر السياقية. فن

 

 

 ؟  معنن ذلك بالنسبة لالتساق ما 

ي سياق تفعيل  
 كما ي،  أن يعمل عىل تعزيز قدرة المجتمع عىل الصمود   لألخت    يمكن،  االتساقفن

 
  االتساق مكن أن يؤدي االفتقار إل  تماما

شد  ي إل تآكل قدرة المجتمع عىل الصمود. قد   باللون    تعديالت عىل هذه األسئلةحيث تم إجراء  ،  باألسئلة التالية  التحليل الشي    عستر
ة، األحمر   :  اقالتس بشكل أكتر ل الستنباط إجابات مباشر

 

 

ي   .1
ي والبين 

كيف    ؟للبالد   عىل المستوى األعم كيف يرتبط قطاع التعليم بالوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألمنن
ي  ؟مرور الوقتذلك مع تغت  

 ؟ ةتنمويالتدخالت اإلنسانية وال عىل مدى، قطاع التعليم طخطأي من هل ينعكس ذلك فن
ي البلد وخصائصها وعواقبها وتفاعالتها ما هي أسباب المخاطر السياقية  .2

   ؟الرئيسية فن

 :  هدف المذكرة التوجيهية

،  )رسم خريطة لكيفية تأثير المخاطر السياقية على التعليم  والمخاطر  للتعليم  السريع  التحليلمع    االتساقفهم كيفية دمج   •
 (. بالعكسوالعكس 

 ( RERAالمفاهيمي لـلتحليل السريع للتعليم والمخاطر) : اإلطار 5 الشكل

 

 

 

https://www.eccnetwork.net/resources/rapid-education-and-risk-analysis-rera-toolkit
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ن المخاطر السياقية وقطاع التعليم .3 ي االتجاه بي 
هل تحد    ؟ال سيما عىل مستوى المدرسة والمجتمع،  ما هو التفاعل ثناب 

ال أو  اإلنسانية  األنشطة  تنفيذ  الفاعلة عىل  الجهات  قدرة  من  السياقية  االستجابة    و أ،  ةتنموي المخاطر  ي 
فن ك فجوات  تتر

 ؟  التعليمية
ي عىل الوصول إل التعليم   .4 ي تؤثر بشكل إيجاب 

كيف يمكن تعزيز   ؟ىل سالمته وجودتهمع الحفاظ ع ما هي عوامل المرونة النر
ابطدعم المزيد من التساق مقاربة اكيف يمكن ل  ؟هذه العوامل    ؟والمرونة التر

 
ي    االتساق يجب أن ينعكس  

 م،  التحليل الشي    عات  توجيه فن
 
إنسانية    اتخلفي  من ن اختيار أعضاء الفريق )تحديد أفراد متعددين  بدءا

ي كيف يمكن أن يؤدي وجود مساحة إنسانية/ وانتهاًء ب،  ة( تنمويو/أو  
ن النظر فن اع. سيحتاج  تنمويتضمي  ن ة منعزلة إل تفاقم دوافع التن

ي    التحليل الشي    ع والجهات المانحة عىل حد سواء إل تعديل أداة  المنفذون  
ويرد أدناه مثال عىل كيفية  ،  االتساقلتقديم النظر فن

 باللون األحمر. االتساق، مع التعديالت المتعلقة ب، تحقيق ذلك

 

  للمجتمع المدرس  :  ( RERA 10التحليل الرسي    ع )   أداة عىل  تعديل  
. تعديل األسئلة  3فقط   ،5و   4و  2، األسئلة  أداة العمل الميدانن

 فقط.  المتقاطعة 

ي للمجتمع المدرسي : RERA 10 التحليل الشي    ع أداة  : تعديل2جدول 
ي ( QU2,4,5)األسئلة  أداة العمل الميدابن

ن التنموي و اإلنسابن ن العملي   .حول االتساق بي 

رمز  
 السؤال 

األسئلة إرشادات  تتضمن مجموعة 
)الميرسين( ومدون المالحظات.   للميرس 
الغامق إل السؤال الرئيس     الحرفيشب   

 . ن مب 
تشب  الحروف المائلة إل  بينما للبر

للميرس ومدون الموجهة  التعليمات 
 المالحظات 

.   خيار   
ن عىل المستوى الميدانن مب 

 )خيارات( االستجابة للبر

ن  كب 
يرجر اإلشارة إل التوزي    ع   ،بالنسبة لمناقشات مجموعات البر

 النسنر  ألنواع االستجابة 

ما هو الدافع وراء االنقسام والرصاع  ،  برأيك 2- الكل
ي مجتمعك

ي دوافع    ؟فن
ي التفكت  فن

قد ترغب فن
األجل   طويل  منظور  من  والرصاع  االنقسام 
قصت    ومنظور  الرصاع(  بداية  ي 

فن )التفكت  
)عوامل   ما  التفاقم  ال األجل  دور  اليومية(. 

يلعبه   الوصول  الذي  عدم  )أو  إل  الوصول 
وجودة التعليم المتلفر )وصلته  إل( التعليم  

طفلك(   ي باحتياجات 
االنقسام    سياق  فن

ناقش بمزيد من التفصيل القضايا    ؟والرصاع
 ذات الصلة. 

a) المالي  عدم المساواة/الظلم   
b)  /محددة  مكوناتاستبعاد مجموعات سكانية 
c)  ي الحصول عىل الخدمات األساسية عدم

 المساواة/الظلم فن
d)   ي جودة الخدمات األساسية المتلقاة

 عدم المساواة/الظلم فن
e)  ي  االنتماء اإل  يديولوج 
f)   الطموح اإلقليمي 
g)  

 
 الموارد الطبيعية   - ثامنا

h)  تساعد عىل التوحيدعدم وجود قيم 
i)   ها غت 

ي  اإلجراءاتما هي أهم ، رأيكب 4- الكل
  اتخذتها النر

ن السالمة   المجتمعات المدرسية لتحسي 
ي المدرسة عىل   وإبقاء األطفال/ الشباب
فن

 المدى القصت  )أي الحضور غد
 
( والطويل  ا

 عام 12 عىل مدى)أي المنافسة 
 
من   ا

ي    ؟( التعليم 
طة المحلية فن كيف تشارك الشر

ن عىل   مساعدة المدارس والطالب والمعلمي 
ن  التحسينات   ما هي ؟ البقاء آمني 

إنفاذ  ماذا عن؟ الهيكلية/المادية
طة برامج ما بعد   ؟القانون/الشر

امج   المدرسة/الساعات الممتدة/الت 
ن المدرسة   ؟المكيفة كة بي 

جهود مشتر
ي المدرسة ؟والمجتمع

  ؟نشاطات اآلباء فن

 :  4عىل المدى القصت 
a)  .ن بيئة المدرسة  تحسي 

 
b) رفع  . ن ن الطالب والمعلمي  ة التفاعل الشخىصي بي   وتت 
c)   ضمان حصول األطفال عىل القرطاسية والكتب المدرسية والمواد

 ذات الصلة بالتعلم. 
d)   ن التعلم وإصدار الشهادات مثل تحديد األهداف تعزيز العالقة بي 

 . اف الرسمي  واالعتر
e) ن ل  تعزيز المواظبة عىل الدراسة. االستفادة من نفوذ الزعماء الدينيي 
f)  .ي المناهج الدراسية

 إدراج تعليم أكتر اعتمادا عىل الدين فن
g)   الرعاية ومقدمي  المدرسة/المعلم   

ن بي  والمشاركة  االتصال  زيادة 
 والمجتمع. 

 
 .فقط  5و  4و  2األسئلة ولكنه أجرى تعديالت توضيحية على ،  األداة بأكملهاإلى هذا التكييف  يسبرأمثلة ونقاط انطالق لمزيد من المناقشة. ال  ضربمن عمليات التكيف  ي قَصد 33
  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266105: من خالل التعليمباستخدام معايير من إرشادات اليونسكو بشأن منع التطرف العنيف  ئنشأ 4

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266105
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الحوار مع الجهات   ؟ جودة المدرسة
  ؟الفاعلة المسلحة 

عدسة   باستخدام  التحليل  عند  ملحوظة: 
التقديرية  ،  التساقا السلطة  تطبيق  يجب 

ات   المؤشر هذه  كانت  إذا  ما  لفهم 
ة. عىل سبيل  تنموي واالستجابات إنسانية أو  

(  dولكن ، ( يمكن اعتبارها إنسانيةc،  المثال
المفيد فهم ما  و يمكن اعتبارها تنم ية. ومن 

من   ن  معي  نوع  ي 
فن ثغرات  هناك  كانت  إذا 

 األحكام. 

h) التفكت     إدخال مثل  الناعمة  المهارات  لتطوير  الفرص  من  المزيد 
ن التواصل.   النقدي وحل المشكالت وتحسي 

i)   مثل  زيادة مختلفة  وسائل  باستخدام  المخصص  التعليم  فرص 
لية ودعم األقران.  حل نوادي ن  الواجبات المتن

j)   واالجتماعية الرياضية  األنشطة  من  المزيد  ي    -إدراج 
فن الثقافية 

ي للمدرسة. 
 الجدول الزمنن

k)  الربط بشكل أكتر وضوح 
 
ن فرص التعلم والقوى العاملة.  ا  بي 

l) لتعليم. زيادة الحوار المجتمعي بشأن أهمية ا 
m)  ء ي

 ال سر
 

 عىل المدى الطويل: 
 كما هو مذكور أعاله 

-   الكل  
5 

بية   التر وزارة  من  المطلوب  الدعم  هو  ما 
ن نظام التعليموالتعليم   وجعله أكتر    لتحسي 

اع ن ي مواجهة آثار التن
ما الذي تفعله    ؟مرونة فن

حالي  الوزارة 
 
مفيد   ا يكون   والذي 

 
أقل    ا أو 

الوصول  عىل وجه التحديد من حيث  ،  فائدة
التعليم إل  السياسات    ؟العادل  هي  ما 

  ؟ ما هي السياسات المطلوبة  ؟المعمول بها 
أو   فساد  يوجد  مالي هل  بمقابل  ،  مطالبة 

القطاع عىل  ذلك  يؤثر  تدعم    ؟وكيف  هل 
ن  ن أم تدريب المعلمي   ؟ المعلمي 

a)   ن قبل الخدمة  تدريب المعلمي 
b)   ن أثناء الخدمة  تدريب المعلمي 
c) ه اتأجر المعلم وتعويض 
d)  ن  الدعم النفسي االجتماعي للمتعلمي 
e)  ن ن واإلداريي     الدعم النفسي االجتماعي للمعلمي 
f)   المدرسية  المواد الكتب  الدراسية )مثل  والقرطاسية    والمقاعد 

) ن  وأدلة المعلمي 
g)  ي

   الهياكل األساسية المادية للمدارس االستثمار فن
h)   ي المناهج الدراسية

ات فن  التغيت 
i)  والشهاداتربط المنهج بفرص االعتماد . 
j)   .ي أو التوظيف أو الفرص المهنية

 ربط فرص التعلم بالتعلم التطبيفر
k) ي المدارس

ن فن  الحد من استخدام العنف أو العقاب المهي 
l) التأهب مناهج  تتضمن  ،  زيادة  ي 

النر المختلط  التعلم  فرص  أي 
   عن بعد.  مقاربات التعلم

m)   الدراسية الفصول  الطلب وأن أحجام  ي  يلن  العرض  أن  التأكد من 
. ا من قبلقابلة لإلدارة  ن ن والمتعلمي   لمعلمي 

n)   إدارة معلومات  نظام  ي 
فن والتعليم  البيانات  إدارة  نظم  ن  تحسي 

 التعليم. 
o)   ي السياسات أو األنظمة

 التغيت  فن
p) ي موقع المدرسة

ات فن  )المدارس(    التغيت 
q)   ي المعايت

ات فن  التغيت 
r)  ء ال ي

  سر

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 (: عبر االنترنت:RERAالتحليل السريع للتعليم و المخاطر )مجموعة أداة  –( .N.Dروابط تعليمية ) 

https://www.edu-links.org/resources/rapid-education-and-risk-analysis-rera-toolkit-1 
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ن و الللية توجيه: مذكرة 7األداة    التفكب   دمج: منفذينممارسي 
ن
ن   واالتساق النظم  ف بي 

  
ن التنموي و اإلنسانن  العملي 

 

ي النظم  يمكن أن يكون  
 ال    أداتان  ونظرية التعقيد التفكت  فن

ُ
الجدول  . يوضح  االتساقفهم  عىل    تعظيم القدرة من حيث  قدران بثمن  ت

ي النظم  التالي أهداف 
 . االتساقأن يدعم  له  وكيف يمكن التفكت  فن

ي النظم عىل  االتساق: توضيح إمكانية تطبيق 3الجدول 
 التفكت  فن

 

ي النظم    حول التفكت  يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات  
ي  فن

  جامعة كورنيل ،  مختت  التعلم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةفن
الد ميدجىلي من قبل  المقدم تقديمي العرض الو  ي ، جت 

 .  طوة بخطوة، خالنظمالستكشاف عملية تطبيق التفكت  فن

  النظم 
ن
 مقاربة االتساق العالقة مع  هدف التفكب  ف

فهم األنماط وتوقع 
 التحديات المستقبلية. 

ن العملتساق  اال يتعلق   ن التنموي و بي  ي  ي 
،  متكاملة  بطريقةة  تنموي الحلول اإلنسانية وال  بمراكبةاإلنسابن

ي    فهم األنماط  ومن شأن
أكتر    تحقيق تراكبوبالتالي  بشكل أفضل    توقع االحتياجاتأن يساعدنا فن

 فعالية.  

ن التنموي و أشار التقرير المصاحب  ،  وباإلضافة إل ذلك ن العملي  ي  بشأن االتساق بي 
إل أنه  اإلنسابن

ي أوقات األزمات 
ي عدم "،  فن

ي أن تستمر عىل نطاق أصغر.  ،  ةتنموي" المساعدة القطعينبعن
بل ينبعن

ي األزمات أو  
ن فن ن لها إن القدرة عىل توقع التحديات وفهم المساهمي  يمكن أن تساعدنا عىل    الدافعي 

 اإلنسانية. ة/المساعدة تنمويالتخطيط بشكل أفضل لطلب المساعدة ال

النظام من خالل   معالم بناء 
األمور  " و  تحديد الهياكل

 ".   األخرى

 

 

ي االتساق    مساعدةالنظام    معايت  فهم  من شأن  
ي   المعايت  تحديد    فن ال سيما  ،  السياسية بشكل منهح 

. بمجرد أن نفهم الحدود السياسية )عىل الرغم من أن   عند استكمالها بتحليل اقتصادي سياسي
و/أو حدود تتغت  بمرور الوقت( يصبح من األسهل  ، السياسية هي عىل األرجح حدود مرنةالحدود 

لتطبيق   عملية  طرق  االتساقتحديد  المخاوف    مبادئ  مع  وتتعامل  للحاجة  تستجيب  ي 
النر

 . ، عىل حد سواء السياسية

ي تعزز  األمورحدد "
" النر

وتلك  األنماط داخل النظام 
ي تعتت  

معرقلة  عوامل   النر
 . لها 

ي تعزز    األمور يمكن أن يساعدنا فهم  
شبكات  و األنماط عىل بناء "شبكة استشعار".    تعرقل   و أالنر

ات   . وهذا يمكن أن يساعدنا    بديلة االستشعار هي مؤشر نا منر قد تحدث أنماط التغيت  بدوره  تخت 
االستعداد   ال  رفعتوليف  ل عىل  المساعدة  تخفيض  الوقت  تنمويأو  ي 

فن اإلنسانية  ة/المساعدة 
 ناسب. الم

  ذهنيةنماذج  تحديد 
مختلفة لكيفية رؤيتنا  

توفت  مساحة  بهدف للعالم 
للتفكت  المتنوع وتحدي  

 ن. الوضع الراه

" النموذج   ي
ي    الذهنية ي" هما اثنان من العديد من النماذج  و التنمالنموذج "و   "اإلنسابن

المختلفة النر
السياق لتفست   أولوياتنا لالحتياجات. إن فهم  ،  التغيت    ية حدوث كيففهم  و ،  نستخدمها  وتحديد 
ي  
ي    لذلك أن   هذه العدسات وكيف   تنت  الثقافة والخصائص النر

يتفاعل أو يكمل عدسات اآلخرين فن
ي  
اضات النر ي االفتر

واالنتقال إل نموذج    شكلناها النظام يمكن أن يساعدنا عىل التفكت  بشكل نقدي فن
   للتنمية الدولية.   المحددةية عقلالبأقل يعنن ستجابة للحاجة و يعنن أكتر باال 

 :  هدف المذكرة التوجيهية

  –   ونظرية التعقيدالتفكير في النظم    اعتبار  –  من خاللهنوع النظام الذي يعملون    فهمفي  والمنفذين  لمانحين  ا  مساعدة •
 . االتساقواستخدام هذا الفهم السياقي لتحديد فرص 

https://usaidlearninglab.org/learning-approaches/systems-thinking
http://www.cornellpolicyreview.com/learning-systems-thinking-at-the-graduate-level/
https://www.youtube.com/watch?v=yYyTUs9ipmc


 

 

 

 

 

 

USAID.GOV   بين العملين مجموعة أدوات( التنموي و اإلنسانيHDC)  |19 

ي النظم  ُيطبق  
جهة بعض أصحاب  من    اتكان هناك بعض التحدي،  ومع ذلك،  مع الوقت  عىل نطاق واسع ويزداد شعبيةالتفكت  فن
ي أن    نظرية التعقيد 

.  النظم  الذين يجادلون فن ي النظم  يستنتجون أن  حيث  لها معايت 
المنحنن  يشجع طريقة التفكت  من نوع  التفكت  فن

ض احتمالية أقل  الجرسي    تجادل نظرية التعقيد بأن األحداث ذات االحتمالية المنخفضة بينما  .  بالغة الحدةأحداث  وقوع  ل  حيث نفتر
ض.    عىل النحو الذي العالي ربما ليست منخفضة االحتمالية    األثر و  المناسب عىل خلفية    الفكرة  ههذ   لمعت نفتر ي الوقت 

مرض  فن
وس كورونا ي أوكراني،  19-فت 

العالمية،  ا والحرب فن المالية  المثال ال الحرص ،  واألزمة  أمثلة محدودة عن  ،  عىل سبيل  وهي ما تشكل 
ي واجهناها األحداث المتطرفة  

ي النظام مهمة بالنسبة ل  النر
. احتمالية حدوث تغيت  شديد فن ن ن الماضيي  حيث  ،  التساقعىل مدى العامي 

 وفق ،  النقصانأو    الزيادةنحو    الدعم  ليف من حيث تو عىل التكيف مع التغيت     القدرةإل  األخت   يحتاج  
 
لما يمليه السياق. إذا كان التغيت     ا

 
ً
نامج أكتر احتماال ض  داخل دورة حياة الت   فإن هذا يوفر أساس،  مما نفتر

 
 منطقي   ا

 
 قوي  ا

 
ي كيفية  مقاربة لوهو    – لالتساق  ا

تصميم يفكر فن
ي وال  تراكب

ي تضمن أننا يمكن أن    المقارباتباإلضافة إل  ،  تنمويالتفكت  اإلنسابن
االستجابات اإلنسانية    نرفع ونخفضالتكيفية النر

 ة كما يمليه السياق. تنمويوال

 

بالوكالة األمريكية للتضمن إطار   الخاص  )التعاون والتعلم والتكيف  الدولية  والذي يعتمد بشكل كبت  عىل نظرية    -(  USAIDنمية 
ي   –التعقيد  

ن   إطار عمل  يأبر ي السلطة داخل النظام  ،  يشد أربعة أنواع من األنظمةل(  Cynefin)   كوهنيفي 
وكيف يمكن ألولئك الذين فن

ي النظام يستجيبون    -  . يمكن أن يساعدنا فهم نوع النظام الذي يوجد فيه السياقمعها   أن يتفاعلوا 
وما إذا كان أولئك الموجودون فن

ي  - متوقععىل النحو ال
ي النظام.   تنبؤ فن

 التحديات المحتملة فن

 

•  

ي العراق وسوريا )داعش( عىل الرقة
ي نظام فوضويويمكن القول  ،  استول تنظيم الدولة اإلسالمية فن

حيث لم يكن  ،  إنه كان يعمل فن
ي كيان  فراغات  الهناك نظام وكانت  

نقلوا النظام    إنهم القول    نا يمكنهنا،  السلطة واضحة. ترصفوا دون تشاور واستجابوا للسياق.  فن
إذا ،  انتقال  مرحلةبلسياق  ا  يمر ما  عند  مقارباتهمفإن الخطأ الشائع هو أن صانعي القرار ال يكيفون  ،  من الفوصن إل التعقيد. ومع ذلك

ي الوجود  / السلطويةاستمرت  
ي الوقت الذي،  مركبنظام    ضمن الديكتاتورية فن

 من ذلك إل    فيه   يحتاج  فن
ً
عمليات  صانعو القرار بدال

ي    سيبدؤون،  المجتمع بطريقة أكتر تعاونية  لحاجاتواستشعار    ست  
  عىل مدى الدعم العام. من المهم تكرار تحليل النظام    خسارةفن

نامج ألنه يجب أن يتغت  بشكل طبيعي بمرور الوقت.    الت 

 

كانيفين  عمل إلطار توضيحي رسم : 6   الشكل

https://usaidlearninglab.org/cla/cla-toolkit/understanding-cla
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 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 ومعقد. عبر اإلنترنت:   مركبفي عالم  الوصول للمعنى. الديناميات الجديدة لالستراتيجية: 2000الحافة المعرفية. 

comlex -a  -in  -sense making -strategy-of-dynamics-new-fin.co/library/thehttps://thecyne 
  /and - complex - world - 

Cenc. 2022 . عبر اإلنترنت: نيفيناك : إطار عمل للنظمالتفكير العملي . 

https://www.cense.ca/practical-systems-thinking-the-cynefin-framework/ 

https://thecynefin.co/library/the-new-dynamics-of-strategy-sense-making-in-a-complex-and-complicated-world/
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  تصميال
ن
ن التنموي و اإلنسان ن العملي   م المراع  لالتساق بي 

ن و المللممرجعية التحقق/ال: قائمة  8األداة   مراعية لالتساق: تصميم برامج تعليمية نفذينمارسي 

 

 قد أكملوا تقييم االحتياجات وفهم التحديات األكتر المنفذون نتوقع أن يكون المانحون/ ، قبل استخدام دليل التيست  هذا
 
ي  إلحاحا
فن

اك المجتمعات المحلية ، وبالتالي يعد تصميم برنامج جديد عىل السياقيعتمد السياق.  . إشر
 
 أساسيا

 
سيقدم هذا الدليل المشورة  أمرا

ي يجب أن تكون مصممة 
 –جميع المعايت  المدرجة أدناه عىل كل سياق  تطبيقمن غت  الممكن  إنه ، حيثلسياقلتناسب االعامة النر

ة ، عىل سبيل المثال  هو ممكن من منظور التصميم لليمن وما يمكن أن يكون  فيماهناك اختالفات كبت 
 
ي لبنان. توفر هذه ممكنا
فن

 جديد. األداة قائمة مرجعية من المعايت  لضمان حصول فريق التنفيذ عىل المعلومات الالزمة لتصميم برنامج 

 

 قائمة التدقيق 

ن عمل عالمي  إطار (، وهوNWOWالطريقة الجديدة للعمل ) استخدمنا، بالنسبة لهذه القائمة المرجعية وي التنم التساق العملي 
ي و

. تستند  ،اإلنسابن ي
 إل ثالثة مبادئ:  هذه الطريقةوضعته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بعد القمة العالمية للعمل اإلنسابن

I . من أخذ مكانها5األنظمة الوطنية والمحلية - تعزيز 
ً
 ، بدال

ن   تخطي ثانيا:    ي حت 
ة النسبية وعىل  ،  التنمية اإلنسانية من خالل العمل نحو النتائج الجماعية  االنقسامات فن ن بناًء عىل المت 

 مدى الجداول الزمنية متعددة السنوات. 

 ال تنتظر األزمات.  -توقع  - ثالثا 

 التساقل لصالحتصميم ال  : أسئلة قائمة التحقق عند 4جدول 

 أسئلة قائمة التحقق االتساق معايب  

ي حماية 
كيف يمكننن

سالمة المبادئ  
 ؟ ة تنموياإلنسانية وال

 

ي هل  
ض هل  ؟سياق عالي الخطورة نعمل فن ي هذا السياق  يتعرَّ

 اعتبارهم خطر   إل عمال اإلغاثة فن
 
ين سياسيا ن  ؟  متحت 

هناك   وال  مجالهل  اإلنسانية  المساعدة  ن  بي  بوضوح  ن  )اإلنسانية تنمويللتميت  الثقافات  من  مبادئ كل  وحماية  ة 
 ؟  ة(تنمويوال

نامج حلها  ي يحاول الت 
   ؟ما هي المشكلة النر

 ؟ اإلنسانية-ةتنمويمزي    ج من المساعدة الم أنها أ  ،ةتنمويإنسانية أو  بشكل عامهل ستكون االستجابة 

يك المنفذ    الصالحية هل تم تعميم معايت    ن  التنظيمية للشر نامج    ؟بشكل واضحعىل جميع المعنيي  هل يفهم فريق الت 
 ؟  المعايت  السياسية والمالية للجهة المانحة

ي 
 مراكبةكيف يمكننن

التدخالت اإلنسانية 
 ؟  ةتنمويوال

مع   نامج  الت  فريق  تحدث  الشأن  هل  الم أصحاب  )السلطات  التعليم  ي 
ن ،  األطفال،  المجتمعات،  حليةفن ، المعلمي 

ي يعتقدون أنها تؤثر عىل المشكلة
ي المنطقة لفهم الدوافع والحواجز النر

 ؟  المنظمات غت  الحكومية( فن

نامج   ي يرونها    التواصلهل يمكن لفريق الت 
ي السياق لفهم التحديات والفرص النر

  بشأن مع المنظمات األخرى العاملة فن
اكب  ؟  التر

 
يمكن التنبؤ به من أي   ا  وجزءالسائدة يجب على الجهات الفاعلة الدولية البحث عن فرص لنقل المهام والقيادة إلى الجهات الفاعلة المحلية. يجب أن تكون هذه هي العقلية ، "منذ البداية  5

 (. 2016، العامة لألمم المتحدة  الجمعية).” خطة استجابة دولية منذ بداية العملية

 : ف القائمة المرجعيةاهدأ

 . االتساقللتفكير في خيارات التصميم من خالل عدسة  المنفذيندعم  •

، والصالحياتاالستجابة لقيود الميزانية والسياسة    للمنفذين وكيف يمكن  ،  ة في السياقتنمويفهم المتطلبات اإلنسانية وال •
 . مراعية لالتساقبطريقة 

https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Education-and-Humanitairan-Development_April-2019-A.pdf
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Education-and-Humanitairan-Development_April-2019-A.pdf
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نامج منظمات أخرى تعمل بالفعل ولديها   أو تتعامل مع المشكلة بطريقة مختلفة   ةمختلف  صالحياتهل حدد فريق الت 
 ؟  ولكن متكاملة

كاء منف نامج ما إذا كان من الممكن لشر ي سياق التشغيل   ويتآزروا ذين متعددين أن يتعاونوا  هل حدد فريق الت 
 ؟ بفعالية فن

نامج إل قيادة المدرسة حول أي مخاوف أو فرص يتوقعونها   العديد من المنظمات غت     منأي هل تحدث فريق الت 
ي نفس المدرسة

ي تقدم تدخالت تكميلية فن
 ؟ الحكومية النر

نامج ما إذا كان من الممكن   مع الوكاالت المانحة األخرى ووكاالت األمم المتحدة    االنخراط التعاون/ هل حدد فريق الت 
الفعال  التنفيذ  وتنسيق  الموارد  لتعبئة  األخرى  الحكومية  غت   الدولية  الحكومية/المنظمات  غت   والمنظمات 

 ؟  للتدخالت 

بالمبادئ  ه المساس  خطر  عىل  ينطوي  ذلك  أن  أم  األخرى  المنظمات  مع  الرسمية  اكة  للشر مجال  هناك  ل 
 ؟  اإلنسانية/مساحة العمل

  لجهودي يمكن  كيف
  جهود   أن تستكمل

اآلخرين الذين  
ي نفس  

يعملون فن
المنطقة  

 ؟  المستهدفة

ي فهم االحتياجات المحلية 
نامج منطقة مستهدفة وبدأ فن   ؟هل حدد فريق الت 

ن   بتعيي  نامج  الت  فريق  قام  الماديةهل  وفهم    المعايت   األخرى  االستجابة  مواطنللمنظمات  سبيل    ؟فجوات  )عىل 
ي نفس المدرسة بقيت دون دعم ولكن المناوبة الثانية   ،تم دعم المناوبة األول ، المثال

 (. فن

نامج يقومهل  ،  من خالل سد فجوة االستجابة ي عليه؟بالفعل  بتكميل ما يدور  الت 
ي ذلك المجال، ويبنن

  فن

ي هذا التدخلهل حدد فريق 
تها فن نامج أي جهات فاعلة غت  حكومية يمكن االستفادة من خت   ؟  الت 

نامج تحديد طرق  اك أولياء األمور والمجتمع المحىلي إل هل يمكن لفريق الت 
 ؟  بشكل فعال لتدخلاتنفيذ لشر

نامج قائمة بالمخاطر المحتملة للتدخل اع  ، هل أعد فريق الت  ن ي ذلك مخاطر التن
 ؟  ومخاطر الكوارثبما فن

نامج بتعميم تصميم التدخل والنوايا مع   ( هل قام فريق الت  العمل والجهات   المحلية ومجموعات  التجمعات )الكلستر
ي 
،الفاعلة التعليمية البارزة فن ن  ؟ وطلب مدخالتهم  ذلك الحت 

ى  هل هناك رؤ 
ونتائج   شائعة

ن   كة بي 
مشتر

ي 
المنظمات العاملة فن

 ؟  هذا المجال

كةوجود عىل دراية بهل الفريق    ؟  خطة قطاعية مشتر

ي هذ
م أولئك الذين يعملون فن ن ن هل يلتر  ؟ بخطة القطاع ا الحت 

أدوار ومسؤوليات واضحة تحدد   تكميلية،  مختلفة  إسهامات هل هناك  القطاع،  ولكن  ي خطة 
اإلجابة   ؟فن إذا كانت 

ن لمناقشة ، بنعم نامج القادة القطاعيي   ؟ التصميم المقصود فهل استشار فريق الت 

ي يعمل القطاع بشكل جماعي  
ات النتائج النر  ؟  ، مفهومة من الجميعلتحقيقها هل هناك مجموعة من مؤشر

ات النتائج هذه ي واحد عىل األقل من مؤشر
 ؟  هل يساهم التدخل فن

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

األمن   مقاربة. إدراك العالقة الثالثية: الخبرات المكتسبة من تطبيق 2022صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري. 
 . عبر اإلنترنت:والبرمجة الفصل الثاني: التخطيط، البشري

https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2022/03/FINAL-Triple-Nexus-
Guidance-Note-for-web_compressed.pdf  

. تفعيل العالقة بين التنمية اإلنسانية والسالم: الدروس المستفادة من كولومبيا ومالي ونيجيريا 2019المنظمة الدولية للهجرة. 

 عبر اإلنترنت:متوفر والصومال وتركيا. 

 https://publications.iom.int/fr/system/files/pdf/operationalizing_hdpn.pdf 

https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2022/03/FINAL-Triple-Nexus-Guidance-Note-for-web_compressed.pdf
https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2022/03/FINAL-Triple-Nexus-Guidance-Note-for-web_compressed.pdf
https://publications.iom.int/fr/system/files/pdf/operationalizing_hdpn.pdf
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ن و 9األداة  ورشة عمل البتكارات    نظيم: تالمنفذين: جدول أعمال ورشة عمل للمانحي 
   االتساق

ن التنموي و اإلنسانن ن العملي   بي 

 
إدماج  يعد   ي ضمن  مقاربة  التشجيع عىل 

التنموي واإلنسابن ن  العملي  ن  بي  و   مقارباتاالتساق  المانحة    أمر المنفذين  الجهات 
 
 أساسيا

 
  ا

ح المانحون الذين يسعون إل حلول محلية وكذلك  ،  لتحقيق االتساق. أثناء جمع البيانات األولية لهذه المهمة المحليون  المنفذون  اقتر
. يمكن أن تكون ورش العمل  تتعلق باالتساقورش عمل ابتكارية    تعزيز االتساق،تأثت  أكت  عىل جدول أعمال  إحداث  الذين أرادوا  

ي االبتكارية بمثابة منتدى مفيد للتواصل االجتماعي حول ماهية  
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  ،  وفهم السياق واالحتياجات،  االتساق بي 

ي تراعي 
ي تبادل األفكار حول الحلول اإلبداعية النر

 .  الشأنمع مجموعة متنوعة من أصحاب  االتساقموضوع والتعاون فن

ي أن تشمل  
ن ذوي    ورشوينبعن ي  تنوع  العىل    يحث مما  ،  ة ومزدوجةتنمويإنسانية و   صالحياتالعمل المتعلقة باالبتكار ممثلي 

الفكر.  فن
كة ي بناء رؤية مشتر

اكبويمكن أن تشجع  ،  يمكن أن تساعد هذه المنتديات فن ن    بناءناهيك عن قدرتها عىل  ،  التر عالقات مهنية بي 
ي ورش العمل التصميمية(.  تنموي الجهات الفاعلة اإلنسانية وال

ي قد ال تتاح لها الفرصة للمشاركة مع بعضها البعض فن
 ة )النر

ي تصميمها   ورش االبتكار   تتبع قد  
ي قطاع التكنولوجيا الواسعة  شعبية  فالهاكاثون، ذو ال".    الهاكاثون"  نموذج  فن

هو المكان الذي تجتمع  ،  فن
ي المكثف، و   فيه مجموعات من األفراد من خلفيات متنوعة

ة. للعصف الذهنن ة زمنية قصت 
ي فتر

كة فن   6تبادل األفكار لحل مشكلة مشتر
 غالب
 
بقأفضل حل.  صاحب  جائزة ل  منح  ما تكون التجربة تنافسية مع   ا

ُ
ي وال  المقاربة  ههذ   ت وقد ط

  ا ولكنه   تنمويعىل القطاع اإلنسابن
 لم 
ُ
احات الستخدام نموذج الهاكاثون لتحديد الحلول اإلبداعية  ت  : لالتساقعتمد عىل نطاق واسع. فيما يىلي اقتر

 

 : االعتبارات اللوجستية لورشة العمل بشأن االتساق7 الشكل

 الحضور: 

ن ) المنفذين  ستشمل ورشة العمل مشاركة من الجهات المانحة و  ن والمحليي  ن  الدوليي  ي والمن المجالي 
( وصناع القرار  تنموياإلنسابن

ن و   عىل سبيل المثال ممثىلي المجتمع )إذا كان ذلك مناسب –اآلخرين أصحاب الشأن المحليي 
 
 ممكن/ ا

 
 (. ا

 

 تشجيع المشاركة: 

ها موظفون مستقلونيوص بشدة بأن يتول قيادة حلقة   أصحاب الشأن  من أجل تهيئة مناخ يمكن فيه لجميع  ،  العمل وتيست 
 ة. تنمويال تعط األفضلية للجهات الفاعلة اإلنسانية أو البحيث ، المشاركة عىل قدم المساواة

 

 التقدم:  متابعة 

 من المرجح أن يكون الحل الفائز مبتكر 
 
ي القطاع  وغت  مطروقة  ويمثل مساهمة جديدة  ا

نامج   متابعةومن المهم  ،  فن تنفيذ هذا الت 
ي التنمية اإلنسانية. أصحاب الشأن وتقييمه وتبادل الدروس المستفادة عىل نطاق واسع مع 

 فن

 
 على مسؤوليات تقديم الرعاية وطرق العمل والمعايير االجتماعية األوسع.  ا  لنهج إلى تكييفها مع السياق المختلف اعتمادقد تحتاج معايير هذا ا 66

 : هدف جدول أعمال ورشة العمل

من المنظمات  المستقاة  حشد األفكار اإلبداعية  و  نحو أعلى الهرم  بطريقة تصاعديةمراعية لالتساق  فهم كيفية بناء برامج   •
 لالحتياجات.ا  أعمق غير الحكومية المحلية التي قد يكون لديها فهم

https://pages.devex.com/devex-world-2020-hackathon.html
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ح:   ويرد أدناه جدول أعمال مقتر

 االتساق: جدول أعمال ورشة عمل 5جدول 

الوقت   العنوان  يوم 
 المخصص

 الوصف 

1 

وتحديد   التقديم 
 األهداف 

ساعة  
 واحدة 

وعرض موجز لإلحاطة بأهداف    التقديماتبوستبدأ حلقة العمل  
إل    الورشة.  المشاركون  يسع  الذي  التحدي  يكون  أن  يجب 

ي  
فن االتساق  مناهج  يستخدم  أو  ب االتساق،   

 
مرتبطا إما  مواجهته 

ح.   الحل المقتر

 

1 

التماس التحديات  
والتحديثات  

 الرئيسية 

ي طلب  ،  الهاكاثون  مسابقات  عىل عكس ساعات 4
المنظمون فن قد يرغب 

ن  المشاركي  من  المشكلة  ما  بيانات  ي ي، 
فن الطابع    ساعد  إضفاء 

الهادفة.    المحىلي  المشاركة  من  المزيد  عىل  هذويشجع    ه تعمل 
ة  تنمويعىل تشجيع كل من الجهات الفاعلة اإلنسانية وال   المقاربة

إذا كانت تدرك   التفكت  فيما  التمكينية  عىل  التحديات والعوامل 
ي تزيد من تفاقم المشكلة عىل وال

أرض الواقع بطريقة    عوامل النر
كة  تم ماثلة. قد يعمل هذا عىل تسليط الضوء عىل النتائج المشتر

ي قد  
إليها عىل أنها  ة  تنمويالجهات الفاعلة اإلنسانية وال   تنظر النر

المراعي  تفكت   المما يساعد عىل تعزيز طريقة  ،  عوامل توحيدية
 . لالتساق

1 

ساعة   القواعد والمعايب  
 واحدة 

الميش   من    بتنوير سيقوم  سيتم  ي 
النر المعايت   حول  ن  المشاركي 

والفعالية   المالءمة  المعايت   تشمل  قد  حلولهم.  تقييم  خاللها 
واالتساق   وتقدير    واألثر والكفاءة  والتوقيت/المدة  واالستدامة 

 التكاليف. 

2 

يضمن أن كل مجموعة    بشكل ،  إل مجموعاتُيقسم المشاركون   ساعات 8 تطوير الحلول
ال المجاالت  من  ن  ممثلي  من  واإلنسانيةتنموي تتكون  ومن  ،  ة 

أن  
 
مثاليا من    المفضل  كل  .  المنفذين  تشمل  ن من والمانحي 

يكون الفريق بالفعل عىل دراية جيدة بالمشكلة )من  المتوقع أن  
السابق(   لهاليوم  والعرض    وسيتاح  الحل  إلعداد  كامل  يوم 

 . ي والمالي
 التقديمي والعرض الفنن

3 
حلول  عروض ال

 مبتكرة  ال
ساعة  

واحدة لكل  
 مجموعة

ح   المقتر االبتكاري  الحل  بإيجاز  مجموعة  المتعلق  تعرض كل 
لطرح أسئلة    ية ميحكتالواللجنة  . ستتم دعوة الجمهور  تساقباال 

ح  عىل المجموعة حول حلهم   . المقتر

3 

  د الحل الفائز تحدي
 بالمسابقة 

 ساعتان 

 

،  الفائز. وحيثما أمكناالتساق  سيصوت المشاركون الختيار حل  
صغت   ي  تجرين  نطاق  عىل  الحل  تمويل  ي 

تبادل  كما  ،  ينبعن ي 
ينبعن

المعلومات المستكملة عن التقدم المحرز والدروس المستفادة  
ي والأصحاب الشأن مع 

ن اإلنسابن ي المجالي 
 . تنمويفن
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 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

Aronov, E.n.d.Top10Tips for Runing a Hackathon . .متاح أفضل طريقة لتنظيم الهاكاثون على اإلنترنت
 عبر اإلنترنت:

 https://eventornado.com/blog/how-to-organize-hackathon 

 جـ

https://eventornado.com/blog/how-to-organize-hackathon


 

 

USAID.GOV  
  
  

 26|  (HDCبين العملين التنموي و اإلنساني )مجموعة أدوات  

امج التكيفية  تصميم البر

ن و المنفذينلل: مذكرة توجيهية 10األداة     التكيفية : اإلدارةممارسي 
 والتصميم التكيفن

 
التنبؤ   ي يشهدها   عراض أحد األ   و هإن عدم القدرة عىل 

العالمي الحالي   النر طوارئ بسبب    ت أو حاال   المديدة  اتزماألسواء  ،  المناخ 
ي أوقات االستقرار    الجهوزية والتأهب    أو ببساطة االفتقار إل   المريرة  اتأو الرصاع  االقتصادية األزمات  أو    البيئية   الكوارثأو    األوبئة

فن
 لعدم  

 
ي    جاذبيتها نظرا

.  كورقة رابحة فن التكيفية و ا  من شأنالتصويت السياسي التكيفيةإلدارة  امج  الت  امج عىل    مساعدة   تصميم  الت 
امج التكيفيةحسب الحاجة.    تعديل بوصلة مخططاتها  ترنو    مقارباتهي "،  كما تعرفها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  تصميم الت 

ات  إل   القرارات والتعديالت استجابة للمعلومات الجديدة والتغت  ي تطرأ عىل السياقاتخاذ 
الوكالة األمريكية للتنمية  و ".  النر ي 

تمىصن
  هذه   بل تتعلق بتغيت  المسار المستخدم لتحقيق،  الدولية إل مالحظة أن: "اإلدارة التكيفية ال تتعلق بتغيت  األهداف أثناء التنفيذ 

 
ً
السياق/   األهداف استجابة ي 

]فن ات  والت  الحاجة[.“للتغيت  التدخالت اإلنسانية  النقصان،  ة  تنمويعد  أو  الزيادة  للتوليف نحو  القابلة 
 حسب السياق أمر 
 
 أساسي ا

 
امج التكيفيةلدعم   ا  الفعالة.  تصميم الت 

 

امج التكيفيةتوفر المذكرة التوجيهية حول   ات حول كيفية دمج اإلدارة التكيفية  توجيه  من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  تصميم الت 
ي 
مجة.  عملية فن  الت 

 

امج التكيفية االتساق عىل : آثار 6الجدول   تصميم الت 

الوكالة  مبدأ 
األمريكية للتنمية  

 الدولية 

امج التكيفية كيفية دمج  تبة عىل  تصميم البر  االتساق اآلثار المبر

ن المرونة من  تمكي 
خالل دمج تخطيط 
ي  
السيناريوهات فن

التخطيط  
ي  اتيح   االستر

 

ي  
فن السيناريوهات  لتخطيط  معالم  بناء 

 خطة العمل. 

ط  ال تأكد من أن تخطيط السيناريو هو شر
لضمان  مطلوب   اح  االقتر مرحلة  ي 

فن حنر 
ضد   المرن  التصميم  مبادئ  اختبار 

 الضغوطات. 

السيناريو   تخطيط  أن  من      يحدد التأكد 
والسياسية   )االجتماعية  المحفزات 

ي قد  ب  و المعنيةواالقتصادية  
اعات( النر ن التن

بوادر لتتبع التغيت  القادم و / أو عدم    تكون
ي سياق ما." 

 االستقرار فن

ندير إبرة تدفق  لسيناريو عىل فهم منر  يساعدنا تخطيط ا
نحو "الزيادة"، ومنر نديرها    ةتنموي التدخالت اإلنسانية وال

"النقصان"  العمل    يتطلب.  نحو  خطة  وتوجيه  تكييف 
الصحيح  المحور  نحو   وقت  بوصلتها 

 
يكون   ا عندما  )حنر 

 مخطط 
 
شأنله!(    ا من   ، المحفزات  وبالتالي أن   تحديد 
لتغيت     يساعد  الالزم  المسبق  التحذير  الفرق  إعطاء  ي 

فن
 . المقاربة

والإبرة    توليفويكون   اإلنسانية  نحو  ة  تنموي التدخالت 
اتساق  أسهل عندما يكون هناك بالفعل الزيادة أو النقصان  

ن الجهات الفاعلة اإلنسانية والممار     ة )التنسيق تنمويس بي 
 وتبادل البيانات(.  واالجتماعات المنتظمة

خدام فرص  است
 التعلم والتفكت  

توصي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  
مستوى   عىل لملف ابمراجعات 

اتيجية  الدورة   وتقييم منتصف االستر
اتيجية التعاون ال   القطري تنمويالستر

امج والتأكد من أنها ال تزال ذات   لتقييم الت 
 صلة بالسياق. 

ي هذه العمليات  االتساقدمج األسئلة حول  
عىل سبيل  ،  فن

عىل أنه أقرب بطبيعته إل  الفريق السياق  يقّيم  المثال "هل  
أاإل   المجال ي 

الفريق بتصنيف  ،  ي"و تنمال  منسابن "هل قام 
،  "وتنمويةنتائج تقييم االحتياجات إل مجموعات إنسانية  

اإلنسانية   الفاعلة  الجهات  رأي  الفريق  التمس  "هل 
ي الموقع الذي يعمل فيه الفريق    والتنموية
اء  أد  من حيثفن
نامج "  ؟ الت 

 :  هدف المذكرة التوجيهية

والتدخالت   في توليف الدعمبرنامج  الفهم كيفية دمج خيارات اإلدارة التكيفية والتصميم التكيفي منذ بداية البرنامج لدعم   •
 يمليه السياق. حسبما نحو الزيادة أو التقصان، ةتنموي اإلنسانية وال

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/dn_adaptive_management_final2021.pdf
https://usaidlearninglab.org/resources/how-note-strategy-level-portfolio-review
https://usaidlearninglab.org/cla/cla-toolkit/portfolio-review-and-cdcs-mid-course-stocktaking
https://usaidlearninglab.org/cla/cla-toolkit/portfolio-review-and-cdcs-mid-course-stocktaking
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إجراء مراجعات  
دورية للمشاري    ع  
لتقييم المشاري    ع  

 أثناء التنفيذ 

يمكن أن تساعد المراجعات الدورية  
امج عىل تقييم ما إذا كانت المدخالت   الت 
تؤدي إل المخرجات المقصودة. حنر لو  
 كان تأثت  النتيجة أو مستوى الهدف سابق
 
  ا

ي فعالية ، ألوانه
المدخالت  فإن التفكت  فن

 والمخرجات يمكن أن يكون مفيد
 
لتقييم   ا

نامج و  نقاط القوة  رصد مسار الت 
 والضعف.  

ي هو  
لتفكت  فيه طوال دورة  نمط يجب االتخطيط التكيفن
نامج    يكون  وال يجوز أنحياة الت 

 
ي الحجر   جامدا

.  كالنقش فن

ي تطبيق
نامج فن ات   الشي    عالجري  "  مبدأ   قد يرغب الت  لفتر

ة  ن ستة إل ثمانية أسابيع مركزة من  حدد مأي أن ي ،  "قصت 
صغت    الحثيث   التقدم  هدف  طوال  مع  ،  نحو  الرصد 
الشي    ع  ب  رفده ثم  ،  التنفيذ  الجري  نهاية  ي 

فن ات  تغيت  إجراء 
ينجح  لم  وما  نجح  لما  المست    استجابة  شأن  .  أثناء  من 

مصلحة   ي 
فن يصب  أن  ة  قصت  دورات  المركز ضمن  العمل 

ي يمكن    مما يفرض نقاط انعكاس  االتساق
ي المواطن النر

فن
ي  فيها 

 . االتساقالنظر فن

فهم األنظمة  
 والسياقات المحلية 

ي السياق المحىلي هو  
إن فهم ما قد يتغت  فن

امج التكيفيةمفتاح  الجيدة.   تصميم الت 
يمكن أن يكون فهم األسباب الجذرية  كما 

ي تزيد من مفاقمتها   للمشاكل
والعوامل النر

ي  كيف تم حل المشكالت المماثلة  و 
فن

 
 
 مفيد السابق، أمرا

 
 . ا

ي تفعيل    لعل
الرئيسية فن التحديات  ي    االتساق يكمنأحد 

فن
ي 
السيافر و   الوعي  ن  للمانحي  لفهم  المنفذينالمحدود   .

المجتمع   باحتياجات  قد يكون  ،  مقاربة االتساقالمتعلقة 
ن   بي  والالتوازن  اإلنسانية  حدوث  أو  ،  ةتنمويالتدخالت 

من المهم إجراء عمليات جرد  التنسيق بشكل فعال أم ال،  
اإلنسانية   المجاالت  من  تنال  ي 

النر ات  للتغيت  منتظمة 
ي السياق. 

 والتنموية فن

 

االلتماسات القائمة  
تحديد   -عىل النتائج  

 من   ماذا 
ً
   كيفبدال

إل   الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتشت  
يسمح   ل بشكأنه "يمكن تصميم األنشطة 

ملية  عر والتكرار عىل مدار يتطو بال
عىل  ة قائم  مقاربةالتنفيذ" باستخدام 

  المرونةللمنفذين  كذل النتائج. يوفر 
الجهات الفاعلة  انتقال  عند الالزمة 

الحاجة   إذا اقتضت، األخرى إل المنطقة
ي حال كان عليهم االنحراف  ، السياق و أ

أو فن
التصميم األصىلي بسبب األحداث غت    عن

 .المتوقعة أو استجابة لبيانات الرصد

االتساق  تتوقع ي   مقاربة 
فن ات  تغيت  السياقات    حدوث 

نامج الت  مدار  عىل  دمج  واالحتياجات  يؤدي  أن  ويمكن   ،
ي  عند الحاجة.    )التحول(   عامل المرونة إل دعم التمحور 

فن
ذلك،   مراعاة  عدم  قد  حال  ي 

النر الدالالت  تستغرق  فقد 
وقت التصميم  مرحلة  ي 

فن صلة  ذات   تكون 
 
من    ا ها  لتغيت 

ال وقراطيالناحية  حال  ةبت  ي 
إل    فن بحاجة  نامج  الت  كان 

 من  
ً
النتائج بدال القائمة عىل  اللغة  إن استخدام  التمحور. 
امج   ن عىل المدخالت يوفر المرونة التشغيلية للت  كت 

من  التر
توليف   عىل  القدرة  والحيث  اإلنسانية  ة  تنمويالتدخالت 
 كما يمليه السياق. نحو الزيادة أو النقصان،  

 

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

 : اإلنترنت عبر. الثالثية الرابطة في المرونة بناء للتغيير؟ جاهز .2019الناب، 

 https://www.alnap.org/help-library/ready-to-change-building-flexibility-into-the-triple-nexus 

 .نيويورك: روتليدج.  التنمية في والتعلم والسياسة التكيفية البرمجة: الفصل العالمية، للتنمية روتليدج دليل. وآخرون  ي أ.كران

ICF. 2019 .اإلنترنت عبر. الدولية  للتنمية بالنسبة" معتادكال العمل" ليس: التكيفية البرمجة :
https://www.icf.com/insights/public-policy/adaptive-management-and-programming 

 وزارة/  البريطانية  الدولية التنمية وزارة مع التكيفية البرمجة على لعملنا توليف: التعلم و التكيّف .2021. وآخرون  ي. الوز
: اإلنترنت عبر(. 2020- 2017) الدولي والتعاون التنمية

https://cdn.odi.org/media/documents/learnadapt_summary_note_2021.pdf 

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/dn_adaptive_management_final2021.pdf
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    التساقا مراقبة و تقييم
ن التنموي و اإلنسانن ن العملي     بي 

ن و ال لل: أمثلة 11األداة  ات لتشجيعمنفذينممارسي     االتساق : مؤشر
ن التنموي و اإلنسانن ن العملي  بي 

 

،  كما لوحظ سابق
 
ات    االتساقنظر  ييجب أن  ا ات العملية ومؤشر ي كل من مؤشر

نامج. يعتمد    مقاربةالنتائج لتقييم فعالية  / األثر فن الت 
 عىل الفكرة التالية:  االتساق 

 

ي  
ي عىل مستوى القطاع فن

اكة غب  رسميةيتم إنشاء النتائج بشكل تعاوبن ي  تنمويمع الجهات الفاعلة اإلنسانية وال  شر
ة النر

ي المنطقة. 
 تعمل فن

 
ي  تنموييجب أن تعمل الجهات الفاعلة اإلنسانية وال

ة لتحقيق  تنمويالمساعدة اإلنسانية والتراكب  لدعم    نفس الموقع ة فن
. نتيجة لذلكأقىص قدر من   يمكن أن يكون عزل اإلسناد أمر ، التأثت 

 
 صعب   ا

 
 .  ا

ي قد تفيد برنامج 
ات التوضيحية النر :  االتساقتتضمن المؤشر  ما يىلي

ات 7الجدول   المراعية لالتساق : المؤشر

 
البيانات  7 أداة جمع  الخمس(  تم تصميم  بالمنظمات )من(    )األسئلة االستفسارية  يتعلق  فيما  المعلومات األساسية  التي  لتوفير  المنظمات  تقوم هي 

 لمستفيدين )من(.وألي من افي أي فترة )متى(  ، وفي أي مواقع )أين(، و)ماذا(تنفذ أي أنشطة بالتنفيذ، و

 ؟ االتساقكيف سيدعم هذا  مثال عىل المؤشر  نطاق المؤشر 

ن  المئوية الجتماعات تنسيق النسبة  التنسيق    العملي 
نامج  و ي و التنم تها فرق الت  ي حرصن

ي النر
اإلنسابن

حيث يمكن للحضور إثبات أنهم سجلوا  
بشأن أي  وترصفوا مالحظات/شاركوا/ 

ي  إجراءات.  
)مالحظة: هذا ال يشبه المشاركة فن

ي تركز عىل  
اجتماعات المجموعات النر
 اآلليات اإلنسانية فقط.(

ن  "يتم إنشاء قنوات ا تصال متعددة بي 
ن الجهات المانحة  فيما و ، الجهات المانحة بي 

كاء التنفيذ الذين يعملون من أجل تحقيق   وشر
كة  . نتائج مشتر

اآلخرون يفعله  ما  فهم  ذلك،  إن  يفعلون  والتحديات  ،  وأين 
التنسيق   ن  لتحسي  الطريق  سيمهد  واجهوها  ي 

النر والفرص 
ي القطاع وتحديد فرص  

اكبواالتساق فن  . التر

ر النتائج  تطوي
كة   المشتر

األسئلة االستفسارية  عدد التقارير مقابل 
ي  الخمس

ي   7النر
تمت مشاركتها مع النظراء فن

ي 
ن اإلنسابن ي توضح   التنمويو المجالي 

والنر
كة   ي النتائج المشتر

بالتفصيل المساهمات فن
 عىل مستوى القطاع. 

 

ي يتم  ،  تساعد جهود الرصد المنتظمة عىل مستوى النظام
والنر

ي  
اإلنسابن ن  المجالي  ي 

فن النظراء  قبل  من  وتحليلها  توحيدها 
التحقق  ،  تنمويوال ي 

القطاع    صالحية من    المستمر فن خطط 
ات   المؤشر مقابل  المحرز  ي  والتقدم 

النر القطاع  مستوى  عىل 
 . االتساق حدوث تضمن

 :، الهدفنفذينمممارسين و الأمثلة لل

  ستغطي  -التساق بين العملين التنموي و اإلنساني  لـ  المقترحة  المؤشرات  من  صغيرة  مجموعة  لتوفير •
 االقتصاد  تتبع  وكيفية  ،و الكفاءة العملياتية  والفعالية  ي،تنمووال   اإلنساني  التأثير  بين  العالقة  المؤشرات

   االتساق بين العملين التنموي و اإلنساني. عدسة خالل  من التسليم في
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التعلم من  
 اآلخرين 

ي تعقد كل ثالثة أشهر  
عدد فعاليات التعلم النر

 . االتساقلمناقشة تشغيل 

م  – التعاون عدد دورات 
ّ
ي   التكّيف  – التعل

النر
ي  
ن فن كاء المنفذين العاملي  عقدت مع الشر

اكبات  نامج التر ي طبق الت 
نفس المنطقة )النر

 معها(. 

يتم تنظيم متطلبات اإلبالغ عن النشاط من  
م  – التعاوندورات خالل 

ّ
بما   التكّيف  – التعل

ات اإلبالغ )بعد كل جزء من  ي ذلك فتر
فن

وبعد التسلسل  ، التعاون والتعلم والتكيف
،  الصيغة، ىل سبيل المثال( ع، الكامل

 ومقاييس األداء. 

ي احتياجات  ي تلن 
إن تخصيص الوقت لفهم الحلول الفعالة النر

وكيف تغلبت المنظمات عىل القيود  ،  المجتمعات بشكل أفضل
الحمراء  والخطوط  عىل  ،  السياسية  أدلة  امج  الت  ي 

تبنن وكيف 
المعقدة البيئات  ي 

فن الممارسات  من ،  أفضل  المزيد  يدعم 
ن الجهات الفاعلة اإلنسانية وال وإثراء األفكار  ، ةتنمويالتنسيق بي 

ن  ن المجالي  ن والحلول بي   . الموضوعيي 

ي المنظمات غت  الحكومية   بناء القدرات 
عدد موظفن

ة( الذين تنموي المحلية )اإلنسانية وال
المصمم لكل  يستفيدون من التوجيه 

تنمية   ، وكذلك من نشاطاتشخص
 القدرات. 

ن األقران من أجل التدريب   اكات بي  عدد الشر
ن الجهات  الشخىصي الذي تم إنشاؤه بي 

 ة. تنمويالفاعلة اإلنسانية وال

ي السلطات   المتأصلة عدد األدوار الفنية 
فن

المحلية أو المنظمات غت  الحكومية المحلية  
 .  االتساقلدعم تشغيل 

شأن المح  من  الفاعلة  الجهات  قدرات  القرار  بناء  وصناع  لية 
ة   مستنت  قرارات  يدعمالتخاذ  أن  االتساق  المواءمة    من حيث 

ن التكامل. تنمويطويلة األجل لألنشطة اإلنسانية وال  ة وتضمي 

 

التخطيط  
 للتكيف 

ي  
يحدد المانحون الذين يمولون األنشطة فن

السياقات منخفضة االستقرار آليات تمويل  
ي   نوية داخلية لدعم المدخالت اإلضافية ثا

فن
ظروف الطوارئ أو األزمات حال اقتضت 

 ذلك. 

. 

إثبات عىل برمجة مرنة وقابلة للتكيف يمكنها    االتساقيتطلب  
و ال توليف  مرونة  التغيت   عىل  القدرة  حيث  وتطوي    ع  من 
وإن  حنر  )   نحو الزيادة أو النقصان  ةتنموي لتدخالت اإلنسانية والا

ي وقت واحد( مع 
ي كليهما مستمرين فن

 تغت  السياق. كانت تبفر

 

 لقراءة المزيد عن هذا الموضوع: 

. 3الفصل: الملحق ، السالم من أجل الصحة -ة تنمويال -دليل لتنفيذ العالقة اإلنسانية -. سد الفجوة 2021منظمة الصحة العالمية. 

 عبر اإلنترنت: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351260/9789290227502-
 eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351260/9789290227502-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351260/9789290227502-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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يحة العرض   ي   سنتعرف  : 1شر
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  ي هذا العرض عىل االتساق بي 

سيغطي    .فن
ي الوقت عينه نشجع عىل    التقديمي   عرض هذا ال

قراءة مستفيضة لتقرير  الالنقاط األساسية، لكننا فن
ي  
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  ي  االتساق بي 

ن التنموي و اإلنسابن ن العملي  و مجموعة أدوات االتساق بي 
ي ا
ن  مفهوملتعرف بصورة أوسع عىل هذا اللمن يرغب فن . سيغطي هذا العرض تاري    خ االتساق بي 

االتساق وكيفية   الثالثية وماهية هذا  الرابطة  ن  وبي  بينه  والفروقات   ، ي
واإلنسابن التنموي  ن  العملي 

 تطبيقه.   

 

 

 

 

 

يحة العرض   ي مطلع    : 2شر
لب فن

ُ
ي هذا العرض حصيلة بحث مستقل ط

تحرى التحديات  يي  ذوال  2022يأبر
ق األوسط وشمال أفريقيا، حيث   ي منطقة الشر

ي فن
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  والفرص المرتبطة باالتساق بي 

 تناولت هذه الدراسة األسئلة التالية:  
القطاع  -1 لهذا  يمكن  بكيف  والمسا   ةالمساعد  وتراكبتسلسل  القيام  وتنسيقها  و التنم  عدةاإلنسانية  ية 

 لتحقيق األهداف المرجوة من قطاع التعليم؛
 أعمق  اتكيف يمكن لهذا القطاع فهم دور الممارسات المؤسس  -2

 
ي ية ونماذج التمويل فهما

ن أو إعاقة    فن تمكي 
ن منظمات المساعدات اإلنسانية والمساعد  ي قطاع التعليم؛ و التنم ةاالتساق بي 

 ية فن
 ا هي الفرص المحتملة لبلوغ مستوى محسم  -3

ّ
ن الّ اإلنسانية والتنموية    جهات الفاعلةن من االتساق بي 

ي  
ه من القطاعات و   قطاعفن ن أو اختبار    تطوير التعليم وغت  دوات معينة األ أو    اإلجراءات   سياسات أو ال أو تحسي 

 لرفع مستوى اتساقها وفعاليتها.  
 مع  

 
أوليا  

 
الدراسة بحثا    72أجرت 

 
المشاركا اإلقليمية ومنظور  العالمي واآلراء  المنظور  يمثلون  و    ن  ممارسي 

ن المحلي المنفذين ي كل من اليمن وسوري ي 
 ولبنان.  ا فن

 هذه الدراسة ثالثة مخرجات:   نتجت عن 
ي تقرير ختامي يشتمل عىل دراسات  

ن العملواليمن، ويوضح إمكانية تنفيذ االتساق    ا لبنان وسوري  الحالة فن ن بي    ي 
. اإل وي و التنم ي

 نسابن
وتوفر توجيهات    لبحثدورة حياة ا  تم تحديدها خاللأداة    26مجموعة أدوات مصاحبة تعرض سلسلة من  
ي تنفيذ االتساق  

ن فن ي تساعد األطراف الراغبي 
ن التنموي واإلنسابن ن العملي   بي 

:    العرض ي  االتساق  التقديمي
واإلنسابن التنموي  ن  العملي  ن  مقدمة موجزة عن  (HDC 101)بي  ، عن طريق 

 الموضوع.  
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يحة العرض  ي يكمن   : 3شر
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  ي تعريف موجز لهذه الخصائص، نرى أن المقصود باالتساق بي 

فن
ن من التدخالت مع  ن المساعدات اإلنسانية والمساعدات التنموية، وإيصال هذين النمطي  ي تحديد مجاالت التكامل بي 

فن
ن    الحفاظ عىل ن العملي  ي المنطقة الجغرافية ذاتها. أما النقاط األساسية للوصول إل اتساق بي 

ي فن
التنسيق واالتساق التقنن

ي المبادئ التالية: 
ي فتتجىل فن

 التنموي واإلنسابن

ن  • ي و العمل ال يقصد باالتساق بي 
ن اإلنسابن ن عىل منظمة واحدة القيام بكل  ي  التنموي أنه يتعي 

ء، فإذا كنت  ي
ي )وليسعمل   تمتلك نطاقسر

  تنموي أو إنسابن
 
 مزدوج نطاقا

 
( فإنه من األهمية  ا

ن العمل المنوط بها.  ا النطاقبمكان حماية هذ  وحت 

ي  أقىص تأثت  ممكنلتحقيق  التدخالت مراكبة •
 للتنمية وعىل وشك البدء فن

 
. إن كنت برنامجا

 
ً
، فإنه عليك تحديد التدخالت اإلنسانية القابلة للتطبيق أصل ن ي مجال معي 

  ومحاولةالعمل فن
ي المدرسة عينها أو مع األش  

، لربما من خالل العمل بموجب ورديات متكاملة فن
 
تنسيقها معا

 ت ذاتها.  ذاتها أو استخدام المراجع وآليات إدارة الحاال 

ي التأثت  األقىص إن أمكن.  •
ي المناطق الجغرافية عينها لجنن

 نكرر، حاول العمل فن

ي  •
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  كة، ربما  عن طريق إيجاد  يجب تحديد شكل االتساق بي  رؤية مشتر

ن   ي الميداني 
من خالل خطة قطاع التعليم أو ما شابه، بينما قد تحقق الجهات الفاعلة فن

ي  
ن فن ي والتنموي األهداف النهائية المنشودة بطرائق مختلفة بحيث يسهم كال المجالي 

اإلنسابن
  .  الخطة بطرائق مختلفة لكن بأسلوب تكامىلي

 

 
يحة العرض ن :  4شر .    إن أصل االتساق بي 

 
ي حديث نسبيا

ن التنموي واإلنسابن  تم  العملي 
ً
االتساق كعملية خطية لالنتقال من التدخالت اإلنسانية    وصفبداية

ي الوقت عينه وبصورة  راكب  إل التدخالت التنموية خالل ثمانينات القرن الفائت، ليتحول إل مجال من الرعاية )أي ت
التدخالت اإلنسانية والتنموية فن

ي يشهد تطور متسقة  
ن التنموي واإلنسابن ن العملي    للحصول عىل التأثت  األعظمي المرجو( خالل تسعينات القرن الفائت. بعدها بدأ مفهوم االتساق بي 

 
ا

. وبحلول عام  
 
ن   تجدد االهتمام بموضوع االتساق  2016بطيئا ، وهو ما يعزى إل االحتياجات الهائلة والتكاليف  بي  ي

ن التنموي واإلنسابن المرتفعة    العملي 
ي عام  

ي شهدها هذا القطاع. وفن
ن التنموي 2016واألزمة السورية غت  المسبوقة النر ن العملي  ي لمناقشة االتساق بي 

، انعقد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنسابن
ي ورسم خارطة طريق عىل مدى السنوات الثالث القادمة لتحديد خصائصها والبدء باالنتقال نحو التطبيق. و 

ة المذكورة، تمخضت  واإلنسابن خالل الفتر
الرابط بناء السالم، حيث باتت تعرف باسم  ي أال وهي 

التنموي واإلنسابن ن  العملي  ن  ثالثة" إل االتساق بي  ة  ن المباحثات عن إضافة "ركت  الثالثية. بعض  ة 
 ب   الطريقة الجديدة للعمل" ما سمي  بدأ  2017وبحلول عام 

 
ن التنموي  وهو عبارة ع NWOW" أو ما يعرف اختصارا ن العملي  ن خطة لتطبيق االتساق بي 

ي بدأت بتحديد الخطوط العريضة لخصائصها، وتشتمل عىل النقاط التالية: 
 واإلنسابن
 من استبدالها    –النظم الوطنية والمحلية    تقوية

ً
ات المتنوعة    -بدال ي األطراف المعنية بالمجاالت اإلنسانية والتنموية بطيف من المسؤوليات والخت 

تأبر
ي القيام بعمل تنم

ي الميدان اإلنسابن
ي أنه عىل الجهات الفاعلة فن

ن التنموي واإلنسابن ن العملي  وي أو العكس. بل  إل ميدان التعليم. وال يقصد باالتساق بي 
اتها وقواها قب ن وخت  كة عن طريق تعزيز اختصاصها المعي 

ي أن كل جهة فاعلة قادرة عىل اإلسهام بالنتائج المشتر
ل نشوب أزمة ما أو خاللها  بالمقابل، يعنن
ي أعقابها.  

 أو فن
ة النسبية لكل من الجهات وعىل ن   والتنموي من خالل العمل عىل تحقيق نتائج جماعية، بناًء عىل المب 

ن اإلنسانن ن العملي   مدى تجاوز االنقسام بي 
ات زمنية متعددة السنوات.  كة هي "نتائج أو آثار متفق عليها بصورة مشتر   فبر ي النتائج المشتر

كة وهي قابلة للتحديد والقياس، وقادرة عىل اإلسهام فن
ي يتعرضون لها والحد من شعة تأثرهم  

 معها   وزيادة قدرتهم عىل التأقلمبها  خفض احتياجات األشخاص وتخفيف المخاطر النر
 
، وهو ما يتطلب جهدا

 من جانب جهات فاعلة مختلفة" )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 
 
كا ن شنر أصحاب ( 7، ص 2017مشتر كة حصيلة حوار بي 

ي هذه النتائج المشتر
. وتأبر

هم من المستفيدين إلجراء تحل ي والتنموي والمجتمعات المحلية وغت 
ي الميدان اإلنسابن

ك المصلحة، حيث تجمع صناع القرار والجهات الفاعلة فن يل مشتر
ي تعمل 

 الجهات الفاعلة عىل تحقيقها. لالحتياجات التعليمية لألطفال والشباب وتحديد مجموع النتائج النر
 من انتظار وقوعها    –توقع األزمات  

ً
اتيجياتها    الطريقة الجديدة للعملحفز  ت  -بدال استخدام أطر زمنية متعددة السنوات من أجل "تحليل العمليات واستر

ديناميك وأخرى  أهداف تخص سياقات محددة،  لتحقيق  تبنن عىل مدى سنوات عديدة  ي 
النر وتمويلها  فالتخطيط وخططها  ات معينة."  فتر ية خالل 

امج والجهات الفاعلة العمل بصورة متسلسلة بحيث تجنن منافعها النسب ية بطريقة  المسبق لسنوات عديدة يعطي إمكانية االنتقال السلس الذي يتيح للت 
 مناسبة. 
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يحة العرض   ي : آن بالفعل أوان الحفاظ عىل االتساق  5شر
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  . فاألزمات بي 

ي سياقات مثل سوري
ايدة. فعندما نفكر فن ن  بصورة متر

 
ات أطول وتتسع نطاقا أو    ا باتت تستمر لفتر

ي االستجابة    10اليمن، نرى أن االستجابة اإلنسانية األولية ألزمة امتدت ألكتر من  
سنوات تخفق فن

بأن لالح القول  ي ال يقصد من ورائه 
التنموي واإلنسابن ن  العملي  ن  بي  المختلفة. واالتساق  تياجات 

التنمية تحتل   ي مجال 
المساعدة فن أن  منه  تعد مطلوبة، كما ال يقصد  لم  اإلنسانية  المساعدات 

ي تنوع    فضل الصدارة، بل يقصد منه أن االستجابة األ
، أي المقارباتلالحتياجات المتنوعة تكمن فن

ن االعتبار ت ي تأخذ بعي 
ن لك النر   ةوالتنموي ةاإلنساني  المقاربتي 

 
 . معا
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العرض   يحة  خالل  6شر  
 
موجودا ما كان   

 
نادرا ي 

واإلنسابن التنموي  ن  العملي  ن  بي  االتساق  إن   :

ة منها تقديم الجهات المانحة للتمويل بمعزل    ،االستجابات لألسف. وهذا ما يعزى إل أسباب كثت 
المنظمات   اختالف  أو  أخرى،  نطاق  عن  المسؤولياتو  والطبيعة  ها  التنسيق  ضعف  أو  معينة، 

ي تمنع تمويل  
ي والتنموي، والقيود السياسية النر

ي المجال اإلنسابن
ن الجهات الفاعلة فن التنافسية بي 

اع.  التنمية و  ن ي التن
 فن
 
 تيش المساعدات اإلنسانية، ناهيك عن التحديات المرتبطة بكون الدولة طرفا

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحة العرض   ن  7شر ي والرابطة  : لطالما كان وضوح العالقة بي 
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  االتساق بي 

البرصي للرابطة الثالثية كمخطط  حالة من الضبابية، وذلك ألسباب تعزى إل التمثيل  بالثالثية  
“Venn  عند تراكب    النقطة األكتر فاعلية". من هنا يمكن استقراء أن هذه الرابطة الثالثية تمثل

المجاالت الثالثة هذه )اإلنسانية والتنموية وبناء السالم(. إال أن الوضع ليس كذلك. إذ قد تكون  
ن   عىل األخذ بعي 

 
 مساعدا

ً
اكباالعتبار    التمثيالت البرصية عامل ، حيث تنفذ بموجبه  مقاربة التر

ي ذات المنطقة الجغرافية للحصول عىل
ي  أقىص تأثت  ممكن  جميع أنواع التدخالت فن

. وهذا ال يعنن

ورة أن جميع هذه الجوانب، إال أنه يجب التعرف عىل ما يحدث    مراكبةعىل المنظمة ذاتها    ه بالرصن
ي المنطقة خالل خيارات التصميم وتح 

ي ذات المنطقة    تراكبديد  بالفعل فن
األنشطة التكميلية فن

 الجغرافية.  
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يحة العرض  تحليل البيانات األولية والثانوية الممول من    نشاط  : تنبع التوصيات التالية من 8شر
المتبعة والتحليل والنتائج   المقاربةالوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ويمكن إيجاد تفاصيل بشأن  

هذه   تنفيذ  بخصوص  توجيهات  إيجاد  يمكن  كما  المرفق.  التقرير  ي 
فن المفصلة  والتوصيات 

ي مجموعة األدوات المرفقة.  
 التوصيات فن

  ، ي
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  هذا يقودنا هذا إل بعض من التوصيات المحورية لتطبيق االتساق بي 

ي أهمية عد 
 م تسييس المساعدة التنموية وفصلها عن بناء الدولة أو تنميتها.  واحد منها يكمن فن

من التوصيات األخرى، المنظمة من قبل الجمهور المنشود، نذكر عقد اجتماعات منتظمة بشأن  
ي المجال  

ن فن ، وتحديد النظائر التنموية لمجموعة المنسقي  ي
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  االتساق بي 

الخطوط وتحديد   ، ي
بصورة    اإلنسابن وإدخال  عمليةالحمراء  اإليجابية،  الممارسات  وتحديد   ،

ي خيارات التصميم، ورسم الخطط  
مجة القابلة للتكيف عىل نطاق أوسع فن واصفات األزمة والت 

األزمة   وسياقات  ي 
واإلنسابن التنموي  ن  العملي  ن  بي  باالتساق  الوعي  المزمنةالمتعلقة  ن  وتحسي   ،

.  بالسياق لدى الجهات المانحة والمم ي
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  ن لدعم التفكت  باالتساق بي   ارسي 

 

 

 

 

 

 

يحة العرض   ي هو مجال حديث العهد وهنالك  9شر
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  : إن االتساق بي 

ي أو  
ن التنموي واإلنسابن ن العملي  بعض األمثلة عن تنفيذه، ناهيك عن عمليات تقييم االتساق بي 

ي يمكننا رؤيتها هنالك بناء اتحاد  
ن الصفات أو الخصائص الشائعة الموجودة النر مراجعتها. ومن بي 

كاء ي خيارات التصميم.    يعكس الشر
، وإدخال برمجة قابلة للتعديل فن ي

ي المجال التنموي واإلنسابن
فن

المنظمات   فهي  ي 
واإلنسابن التنموي  ن  العملي  ن  بي  االتساق  تنفيذ  ي 

فن فعالية  األكتر  المنظمات  أما 
من   يمكنها  ما  المجتمعية  لالحتياجات  وعميق  شامل  بفهم  تتحىل  ي 

والنر الواقع  ألرض  األقرب 
" و"التنموي" واالستجابة ببساطة إل "االحتياجات".  االبتعاد عن   ي

ن "اإلنسابن ن المجالي  الفصل بي 
ي هذا المقام مالحظة القدرة عىل التحول الشي    ع باتجاه تغذية المدارس، إال أن ثمة حاجة  

وتجدر فن
 إل  

 
. ضمان القيام بأي  2. فهم المعاوضات )ما الذي تم فقدانه من منظور جودة التعليم؟(  1أيضا

 من االستنارة بالبيانات.  
 
 تحول انطالقا
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يحة العرض   ي دراسة الحالة هذه، ال تقوم دار النشر "سيبار" بدمج القنوات المالية، بل    : 10شر
فن

ي والتنموي، فهي    تعمل عىل تصميم تدخالت لدعم التكامل ما
ن اإلنسابن ن قنوات تمويل المجالي  بي 

ي العمليات والتقارير منفصلة عن بعضها البعض عىل  من حيث التأثت  تقوم بدمجها، إال أنها تب
فر

ن االعتبار عند التصميم من شأنه   التوازي مع ظروف الجهات المانحة. وإن أخذ هذه الجوانب بعي 
ن سلسلة اإلمداد ما يجعلها أكتر مرونة واستجابة الحتياجات المستخدم.    تحسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحة العرض   ي عر 11شر
ي إل آخر مثال فن

ضنا هذا من منظمة "بنفسج". فلدى بنفسج العديد  : ونأبر
مراكبة  من قنوات التمويل وتعمل عىل تصميم يكامل ما بينها عىل المستويات المحلية من خالل  

امج عىل التنسيق   ي الت 
ن فن امج المختلفة. وتهتم "بنفسج" بتشجيع العاملي  ن الت  ن التنموي العمل  بي  ي 

ودعم و  البعض  بعضهم  من  للتعلم  ي 
إمكانية    اإلنسابن من  يزيد  ما  وهذا  الواحد".  "الفريق  عقلية 

ن تحقيق االتساق  ن التنموي و العمل بي  .  ي  ي
 اإلنسابن
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يحة العرض   ي مركز تبادل    : 12شر
ات التنمويةتتوافر هذه المصادر للعموم فن التابع    معلومات الخت 

 لوكالة التنمية الدولية األمريكية 
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