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.1

المقدمة

الخلفية
أقر مؤتمر القمة العالم اإلنسان لعام  2016بمركزية الجهات الفاعلة المحلية (الوطنية ودون الوطنية) ف االستجابات اإلنسانية.
الكبى  -الت بدأت ف القمة اإلنسانية العالمية  -ما يصل إىل  62موقعا من المنظمات
ومنذ ذلك الحي ،كان لمبادرة الصفقة ر
اإلنسانية ،وقدم المانحون سلسلة من التعهدات وااللبامات الت تم الحصول عليها ف  10مجاالت عمل ،بما ف ذلك زيادة االستثمار
نحو تعزيز قدرات ال ر
الكبى
شكاء المحليي والوطنيي ف التأهب واالستجابة والتنسيق اإلنسان1 .يركز مجرى العمل  2من الصفقة ر
عىل التعريب كأولوية ويعبف بأن

"غالبا ما يكون المستجيبون الوطنيون والمحليون ،بما ف ذلك الحكومات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدن المحىل ،أول من
يستجيب لألزمات ،حيث يظلون ف المجتمعات الت يخدمونها قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها .يلبم الموقعون عىل الصفقة
الكبى بجعل العمل اإلنسان المبدن محليا قدر اإلمكان ودوليا عند الضورة .وهم يدركون أن الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية
ر
تؤدي دورا حيويا وتتعامل مع المستجيبي المحليي والوطنيي بروح من ر
الشاكة بهدف تعزيز القدرات المحلية والوطنية بدال من
استبدالها".
وباإلضافة إىل هذا اإلقرار ،فإن االستثمار ف تطوير القدرات التقنية والمؤسسية للجهات الفاعلة المحلية والوطنية هو إحدى
الخطوات األوىل للنهوض بالتوطي الفعال .ويؤكد هذا االعباف البام مجرى العمل الكبب  2بزيادة ودعم االستثمار المتعدد
السنوات ف القدرات المؤسسية للمستجيبي المحليي والوطنيي ،بما ف ذلك قدرات التأهب واالستجابة والتنسيق ،وال سيما ف
ر
وتفش األمراض المتكررة وآثار تغب المناخ.
السياقات الهشة وحيث تكون المجتمعات المحلية عرضة للضاعات المسلحة والكوارث
وينبغ أن نحقق ذلك من خالل التعاون مع رشكاء التنمية وإدماج تعزيز القدرات ف اتفاقات ر
الشاكة" .وسيساعد هذا االستثمار
ر
الشكاء المحليي والوطنيي عىل تحقيق القدرة عىل أداء مهامهم األساسية واالستجابة بشكل أفضل لألزمات اإلنسانية.
كان لوباء كوفيد  19تأثب غب مسبوق عىل االستجابات اإلنسانية ،حيث أدت تدابب االحتواء والسالمة الت تم سنها إىل تقليل كبب ف
بصمة الجهات الفاعلة الدولية ف جميع االستجابات اإلنسانية النشطة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية2 .ويعت
هذا الفراغ ما يبتب عىل ذلك من اعتماد عىل الجهات الفاعلة المحلية بوصفها الجهة الرئيسية الت تقدم خدمات االستجابة
اإلنسانية عىل مستوى ناتج مكاف لما تفعله الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية عادة.
والجهات الفاعلة المحلية (الوطنية ودون الوطنية) ه من السكان المتضرين ،كما أن قرب ها المادي واالجتماع واللغوي يجعلهم
مشاركي و ر
شكاء وقادة ال غت عنهم ف االستجابات اإلنسانية .فه تتمتع بقدرة أفضل عىل الوصول إىل السكان وبناء عالقات أعمق
معهم وامتالك فهم أكب دقة لتاري خ وسياسات المناطق المحلية المتضرة من األزمات .وعندما يتم تعزيز األنظمة الوطنية ودون
أكب وفعالية التكلفة والتعلم من القيام بذلك مع البكب عىل األزمات المقبلة.
الوطنية ،يمكنها التعجيل بالتأهب واالستجابة بشعة ر

1حول المزيد من أدوات الدعم والتمويل للمستجيبي المحليي والوطنيي ف  ، Grand Bargain Workstream 2يرج االطالع عل
https://interagencystandingcommittee.org/more-support-and-funding-tools-for-local-and-national-responders.
2يرج االطالع عل االستجابة اإلنسانية الرسمية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية website
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التوطيننفننالتنسيقن
وتتوخ مجموعة الحماية العالمية ،وحماية الطفل ،ومجاالت المسؤولية المتعلقة بالعنف القائم عىل نوع الجنس ،والمجموعة
التعليمية العالمية وجود آليات تنسيق أكب شموال وتشاركية ،باعتبارها آليات ذات إمكانات هائلة للتحول عىل نطاق المنظومة.
3ويرجع ذلك إىل أن الجهات الفاعلة المحلية تشكل ف كثب من البلدان ما يصل إىل  75ف المئة من أعضاء مجموعات التنسيق.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الجهات الفاعلة المحلية عادة ما تكون أول المستجيبي وتستمر ف العمل عندما تنسحب الوكاالت الدولية.
''تقود فرق التنسيق القطرية وضع اسباتيجيات وطنية لالستجابة اإلنسانية؛ وتساعد الحكومة والمانحي ومديري الصناديق
المجمعة عىل تحديد مت وأين يستثمرون الدعوة والتمويل والموارد األخرى" .ونتيجة لذلك ،فإن نظام التنسيق ملزم بتعزيز التعريب
ر
والبشية الكافة وتأمي التغيب
وفرصة  -لدعم الوكاالت التخاذ برامج تجريبية ناجحة للتوطي لتوسيع نطاقها وتعبئة الموارد المالية
4 .
الهيكىل أو النظام ،وأخيرا تعزيز االستجابة اإلنسانية
وضعت مجموعات الحماية والتعليم اإلطار المفاهيم للتوطي بالتنسيق مع خمسة أبعاد ،مبينة أدناه:

إطارنمفاهيمننلتوطيننتنسيقنالحمايةنوالتعليم
ماذاننيعنننهذاننللتنسيق؟ن

البعدن

وينبغ أن تتاح للجهات الفاعلة المحلية فرص متكافئة للقيام بأدوار قيادية وقيادة مشبكة عىل
الصعيدين الوطت ودون الوطت وأن يكون لها مقعد عىل الطاولة عند اتخاذ القرارات االسباتيجية (عىل
سبيل المثال ،ف المجموعات االستشارية االسباتيجية أو اللجان التوجيهية).

الحوكمةنوصنعن
القرار

وينبغ أن تتاح الفرصة للجهات الفاعلة المحلية للتأثب عىل قرارات منطقة المسؤولية/القطاع.
وللقيام بهذا األمر ،فإنها تحتاج إىل الحصول عىل المعلومات والتحليالت بشكل منصف بشأن التغطية
والنتائج ،وما إىل ذلك والفرص والمهارات الالزمة لنقل آرائهم وأفكارهم بفعالية ومصداقية.

المشاركةنوالتأثين

وينبغ للمنسقي أن يروجوا لثقافة ر
الشاكة المبدئية ،سواء ف طريقة تفاعل فريق التنسيق مع أعضائه
أو ف كيفية تفاعل األعضاء مع بعضهم البعض .وف بعض الحاالت ،يتطلب ذلك االنتقال من التعاقد
من الباطن إىل شراكات أكثر إنصافا وشفافية ،بما ف ذلك االعباف بقيمة المساهمات غب النقدية
الت تقدمها الجهات الفاعلة المحلية ،مثل الشبكات أو المعرفة.
وحيثما تكون لديها القدرة المؤسسية عىل إدارة أموالها الخاصة ،ينبغ أن تكون الجهات الفاعلة المحلية
قادرة عىل الحصول عىل األموال ر
أكب
مباشة .وينبغ أن تحصل الجهات الفاعلة المحلية عىل حصة ر
من الموارد اإلنسانية ،بما ف ذلك األموال المجمعة ،حيثما ينطبق ذلك.

وف حي أن تقوية القدرات التقنية أمر هام ،ينبغ أن تشجع مجموعات التنسيق بنشاط أيضا عىل
توفب فرص أكب انتظاما وتنسيقا لتلق الدعم لتعزيز المهام التشغيلية ،كجزء من استراتيجية القطاع
الشاملة لزيادة الخدمات.

ر
الشاكاتن

التمويل

القدرةنالمؤسسية

 3مجموعة الحماية والتعليم :التوطي ف ملخص التنسيق.2017 ،
https://www.dropbox.com/s/yu6f1i6z6ezgc1b/2. Localisation in Coordination Summary.pdf?dl=0
⁴مجموعة الحماية العالمية ،ومجاالت المسؤولية عن حماية الطفل والعنف القائم عل نوع الجنس ،والمجموعة التعليمية العالمية :ملخص التوطي بالتنسيق2017 ،
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بينما كان هناك بعض االستثمار الملحوظ ف األبعاد األربعة األوىل (اإلدارة وصنع القرار ،والمشاركة والتأثب ،ر
والشاكات ،والتمويل) ف
اإلطار المفاهيم ،لم يكن هناك اهتمام مركز بالقدرة المؤسسية .وبالتالي ،فإن تطوير هذا اإلطار يهدف إلى تحقيق تنمية القدرات
المؤسسية ف صميم التوطي بالتنسيق.

عرضنالمشكلة
تركز تنمية قدرات ال ر
شكاء المحليي ف مجموعات التنسيق عموما عىل أحداث التعلم الت تحسن المهارات التقنية ف مجال البكب
المواضيعي .وتشب المحادثات الت أجريت مع المنظمات الوطنية والمحلية والمجتمعية إىل الحاجة إىل تطوير قدراتها بما يتجاوز
مخبين رئيسيي ،ف تقييم مبادرة توطي منطقة مسؤولية حماية الطفل ،أن غالبية
كفاءاتها التقنية .فعىل سبيل المثال ،الحظ عدة ر
بناء القدرات قدركزت عىل التدريب عىل المهارات التقنية لحماية الطفل لمرة واحدة .وفي المقابل ،التوجيه الطويل األمد والبكب
عىل بناء القدرات المؤسسية ضروري للنهوض بجدول أعمال التعريب .ومن المسلم به أن القدرة المؤسسية المحدودة عىل
استيعاب التمويل تشكل تحديا حاسما ،إال أنه ف عام  ،2019لم تبلغ سوى أرب ع مجموعات تنسيق ( 13ف المئة من المجموع) عن
إجراء تدريبات التطوير المؤسش أو التنظيم5 .ويواجه عدد كبب من الجهات الفاعلة المحلية ضعف القدرة التشغيلية واالفتقار إىل
الضوابط الداخلية .وهذا التحدي الرئيش يجعل من الصعب عىل الجهات الفاعلة المحلية توفب مستوى المساءلة المالية الذي
يطلبه المانحون الدوليون.

هذاناإلطار
والهدف من هذا اإلطار هو دعم األعضاء المحليي والوطنيي ف فرق التنسيق القطرية لحماية الطفل والتعليم لتحسي قدراتهم
التشغيلية ف المجاالت الرئيسية .ومن المتوقع أن يؤدي هذا االستثمار إىل نتائج قابلة للقياس ف تحقيق أهداف وغايات منظمتهم.
األكب واألكب تعقيدا ،وعىل الوصول إىل
ويمكن للمنظمات أن تطور باستمرار قدرتها عىل االستجابة بكفاءة وفعالية ف الوضعيات
ر
المزيد من األشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية .تعمل مجموعات الحماية والتعليم منذ عام  2017عىل زيادة المشاركة
المنسقة للجهات الفاعلة المحلية والوطنية باستخدام اإلطار المفاهيم المذكور أعاله.
والهدفنمننهذاناإلطار هو توفب ما يىل:
.1

البامج والجهات المنسقة القطرية للتعليم مع معلومات لتطوير اسباتيجيات لتنمية القدرات المؤسسية
مكتب تنسيق ر
ودمجها ف دورة البرنامج اإلنساني.

.2

المنظمات اإلنسانية وفرص االستثمار للمانحي لدعم تطوير القدرات المؤسسية ف مسار العمل  2من البامات الصفقة
الكبى .ويوفر اإلطار معلومات عن التكلفة اإلجمالية لمختلف عنارص تحسي القدرات المؤسسية الت ستسهم ف إبراز
ر
القدرات التشغيلية الوطنية والمحلية.

.3

الكبى
المنظمات اإلنسانية الدولية الت لديها معلومات عن كيفية الوفاء بالبامات مسار العمل  2لتوطي الصفقة ر
والعمل عىل تعزيز القدرة المؤسسية ل ر
شكائهم والجهات الفاعلة المحلية األخرى .ويمكن للمنظمات اإلنسانية ،بالعمل مع
ر
شكائها المحليي ،أن تحدد مجاالت لتعزيز القدرات عىل الفور وأن تضع خريطة طريق للدعم من أجل استدامة نمو
ر
الشكاء عىل المدى المتوسط والطويل.

وفيما يتعلق بالتنفيذ ،يشمل هذا اإلطار مجموعة منظمة من العمليات لتحديد الثغرات أو االحتياجات ف القدرات المؤسسية ويوفر
خيارات وفرصا لسدها .ويتضمن معلومات عن كيفية تطبيق المعارف والمهارات والتقنيات المكتسبة وكيفية رصد األداء وكيفية دمج
البامج والعمليات .وهذا اإلطار وثيقة حية ،وستكون له مراجعات وتحديثات دورية
الجهود المستمرة لتنمية القدرات المؤسسية ف ر
.
لدعم الرصد وتنمية القدرات المؤسسية المستمرة وتقدم الطبعة األوىل معلومات عن المجاالت ذات األولوية الحالية الت حددتها
المنظمات الوطنية والمحلية لبناء قدراتها التشغيلية .وستقدم التحديثات معلومات عن مواضيع مهمة ذات أولوية جديدة لتعزيز
القدرات المؤسسية واختيار أوسع نطاقا ألشكال التدريب والتطوير.
البنامج
وينقسم اإلطار إىل قسمي :يركز القسم األول عىل تفري غ القدرات المؤسسية وتعزيزها ،وإدماج القدرات المؤسسية ف دورة ر
اإلنسان ،وفهم النهج المرحىل لجهود تعزيز القدرات .أما الجزء الثان فهو المرفق الذي يضم معلومات عن العنارص الممكنة لجهود
تعزيز القدرات المؤسسية.

 5المرجع نفسه ،بلد واحد لإلدارة المالية؛ واحد للقيادة واإلدارة؛ ثالثة لتصميم ر
المشوع؛ وواحدة إلدارة التامج.
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 .2تفري غنالقدراتنالمؤسسيةنلتعزيزنالجهاتنالفاعلةن
الوطنيةنودوننالوطنية
الكبى ،سيسمح االستثمار المركز
ولتحقيق هدف مسار العمل  2من الصفقة  6ر
للقدرات المؤسسية للمنظمات المحلية بالحصول عىل المهارات التقنية والتشغيلية
المطلوبة .وجرى التشديد كذلك عىل تمكي المنظمات المحلية ف التوجيهات
المؤقتة للجنة التوجيهية المشبكة بي الوكاالت :التوطي واالستجابة لكوفيد19-
7وينص عىل أن تعزيز القدرة التنظيمية لل ر
شكاء المحليي سبيد من قدرتهم عىل
تقديم خدمات االستجابة اإلنسانية ف الوقت المناسب بنفس النطاق الذي تقوم به
الوكاالت اإلنسانية الدولية التقليدية .وسيسمح الترفيع من االستثمار الفوري ف
مهارات الموظفي وإنشاء أو ترقية انظمة المنظمات بزيادة تقديم المساعدة اإلنسانية
المهنية .وسيمهد هذا االستثمار الطريق أمام قدرة المنظمات الطويلة األجل عىل
االستجابة لألزمات الحالية والجديدة الت قد تنشأ.
ومع زيادة االستثمار المستدام ف البنية التحتية التشغيلية المحلية ،يمكن لل ر
شكاء
المحليي االضطالع بمهام مبايدة التعقيد .ومع تعزيز الثقة ف القدرة المؤسسية
للمنظمات المحلية ،من المرجح أن يحصلوا ر
مباشة عىل التمويل من الصناديق
المجمعة القطرية وغبها من الجهات المانحة  -وهو الهدف ذاته من مجرى العمل
الكبى.
 2للصفقة ر

الشكل  :1التعريب على النحو المتوخى في مجرى العمل
2
الحد من الحواجز
التي تمنع المنظمات
والجهات المانحة من
المشاركة
زيادة ودعم
االستثمارات المتعددة
السنوات في القدرات
المؤسسية

مجرى العمل 2
 25٪من التمويل
مباشرة للمستجيبين
المحليين
إشراك المستجيبين
المحليين
والوطنيين في
آليات التنسيق

برنامج/تقت  -موجهة إىل
وكانت الجهود التقليدية لتنمية القدرات ذات طابع
ر
االستجابة المحلية واألفراد عىل األطراف وليس إىل المستويات المؤسسية
للمستجيبي الوطنيي والمحليي .وف الوقت نفسه ،تركزت الجهود الرامية إىل تعزيز
القدرات عىل تقديم دورات تدريبية قصبة ونمطية للتحقق من عالمات الحد األدنى للمعايير اإلنسانية .وحت اآلن ،ال تزال الوكاالت
الدولية الكببة الت تمولها جهات مانحة كببة بنفس القدر تدير االستجابة الشاملة ،وتقوم بدورها بهذه التدريبات دائما باعتبارها "
البنامج اإلنساني ينطوي عىل جهود مستدامة وشاملة لتعزيز
تنشيطية " .إن اإلدماج المستمر لتعزيز القدرات المؤسسية ف دورة ر
القدرات ،استنادا على الثغرات واالحتياجات والقدرات ونقاط القوة المحددة.
الكبى أن هذا يجب أن يتغب .ويدرك ممارسو تنمية القدرات بصورة مبايدة أهمية العمل عىل
يوضح مجرى عمل التعريب للمساومة ر
مستوى بناء الأنظمة التنظيمية لضمان تعزيز الكفاءات المتعددة .وبالتاىل ،فإن القدرة المعززة يتم استغاللها في الأزمات المعقدة –
والممتدة في كثير من األحيان– بهدف استثمار الوكاالت المحلية ف المهارات الالزمة لالستجابة عىل المدى الطويل8 .ويشمل ذلك
استهداف االستثمارات عىل نحو كاف ،وتحسي مهارات الموظفي ،وترقية أو إنشاء أنظمة وإجراءات فعالة ف مجال الحوكمة
ر
والبشية.
والموارد المالية
أكب من حب تنسيق الشؤون اإلنسانية للجهات الفاعلة المحلية ذات الخبرة
الهدف من التوطي هو أيضا ضمان تخصيص حصة ر
والسليمة تقنيا والت تجلب القيمة المضافة للمعرفة األصلية لالستجابة.

 6ألق نظرة https://interagencystandingcommittee.org/more-support-and-funding-tools-for-local-and-national-responders
 ⁷ألق نظرةhttps://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-interim-guidance-localisation-and-covid-
19-response-developed.

⁸

ألق نظرة www.betterevaluation.org/en/themes/capacitydevelopment .
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وستبهن نتائج االستثمار ف تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الفاعلة دون الوطنية والوطنية عىل ما يىل:
ر
−
−
−
−

−

التدريت.
تحسي المعرفة والمهارات والكفاءات للطاقم التنظيمي من خالل التدريب والتوجيه والدعم
ر
التدريت .فعىل سبيل المثال ،ينبغ أن
التغيب في مواقف وممارسات الموظفي الذين تلقوا التدريب والتوجيه والدعم
ر
يكون الموظفون الذين استفادوا من التدريب والتوجيه والتمرين ف مجال اإلدارة المالية قادرين عىل تنفيذ سياسة مالية
محدثة أو جديدة.
وسيتمكن الموظفون الذين تلقوا تدريبا عىل القدرات من نقل المهارات والمعارف المكتسبة إلى الزمالء ف اإلدارة وفي إدارة
سلسلة التوريد والمشبيات.
التغيبات ف السياسات واإلجراءات التنظيمية الت من شأنها أن تظهر طريقة عمل المؤسسة .وقد يشمل ذلك ،عىل سبيل
المثال ال الحض ،التغيبات ف الحوكمة واإلدارة المالية ،وجمع األموال وإدارة الموارد ر
البشية ،والقيادة ،وما إىل ذلك .وف
مجال اإلدارة المالية ،ستتحقق هذه التغيبات من خالل اإلبالغ الماىل ف الوقت المناسب ،وتقاعد األموال ،واالستخدام
السليم للتحويالت المضفية ،والمصالحات الشهرية ،وما إىل ذلك .وستكون هناك كفاءة مبايدة وإجراءات واضحة لصنع
القرار وضوابط داخلية أقوى.
وف أخيرا ،سيكون هناك تغيب ملحوظ ف الطريقة الت تدير بها المنظمة المستهدفة المشاري ع لتحقيق أهدافها الرئيسية.
ومن المرجح أن تكون المنظمة الت لديها نظم رقابة داخلية أقوى أكب فعالية وكفاءة ف تنفيذ االستجابة اإلنسانية .ومن
المرجح أيضا أن تقوم هذه المنظمة بشعة بزيادة عملياتها واتخاذ المزيد من المشاري ع عند الحاجة.
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.3

الينامجناإلنسانن
دمجنتعزيزنالقدراتنالمؤسسيةنفنندورةن ر

وينبغ أن تنظر كل مرحلة من مراحل لجنة دورة البرنامج اإلنساني لقائمة ف احتياجات المنظمات الوطنية ودون الوطنية من
القدرات المؤسسية .فعىل سبيل المثال ،يحدد ويقيم الستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية السكان المتضرين واحتياجاتهم .وف هذا
اتيج ،من المهم ضمان إبراز القدرة المؤسسية للمنظمات الوطنية والمحلية طوال مراحل دورة البرنامج اإلنساني.
الوقت االسب ر
ويوضح الرسم البيان أدناه كيف يمكن إدخال تعزيز القدرات المؤسسية إىل لجنة دورة البرنامج اإلنساني.
.1

.2
.3
.4
.5

مناالحتياجات وتحليلها :ستكون هناك حاجة إىل بذل جهود متضافرة لضمان مشاركة الجهات الفاعلة المحلية ف هذه
تقيي ن
العملية وتحديد احتياجاتها من القدرات المؤسسية والثغرات ف نفس الوقت الذي يتم فيه تحديد احتياجات السكان
المتضرين.
ر
اتيج :تنعكس احتياجات القدرات والثغرات الت تم تحديدها خالل عمليات تقييم االحتياجات ف خطة
االسي ر ن
التخطيط
االستجابة اإلنسانية ،مما يجعل تنفيذ خطط تعزيز القدرات ممكنا.
تعبئة الموار ند :تدعو المجموعات إىل تخصيص األموال ،بما ف ذلك األموال المجمعة القطرية لتنفيذ خطط تعزيز القدرات
المؤسسية.
التنفيذ والرص ند :سيكون هناك رصد مستمر أثناء تنفيذ خطط تنمية القدرات وتقديم دعم إضاف حسب الحاجة لتحقيقها.
استعراضنوتقييمنالنظراءنالتشغيليين :ستستخدم نتائج تقييم تنمية القدرات المؤسسية إلثراء استثماراتها ف تعزيز القدرات
التشغيلية للجهات الفاعلة المحلية والوطنية.

الشكل  :2إدماج القدرات المؤسسية ف دورة البرنامج اإلنساني

يتيح دمج تعزيز القدرات المؤسسية ف دورة البرنامج اإلنساني فرصا للمجموعات للعمل معا للتعجيل بتحسي القدرات التشغيلية
برنامجة محسنة .أرجع إلى
للجهات الفاعلة المحلية .وسيبجم تحسي القدرات التشغيلية والضوابط الداخلية القوية إىل استجابة
ر
نموذج ر
ر
النموذخ لتعزيز القدرات المؤسسية المتعلقة بدورة البرنامج اإلنساني.
المشوع
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تعزيز نالمشاركة نفن نتكنولوجيا نالمعلومات نواالتصاالت :نظرا ل كوفيد 19وإلبقاء هذا اإلطار عىل المسار الصحيح ،فإن المبادرات
المقبحة لتنمية القدرات المؤسسية الفورية والمتوسطة األمد ستكون عىل اإلنبنت إىل حد كبب ،وستكون تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الكافية رشطا مسبقا لتعزيز القدرات المؤسسية الفعالة .وبالتاىل ،فإن التقييمات األولية (واالستثمار المحتمل) ف البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات ستكون جزءا من مرحلة تقييم االحتياجات .تتطلب المنظمات المحلية والوطنية الهواتف الذكية
واالتصال باإلنبنت للمشاركة الغنية بالمحتوى مع المدربي وال ر
شكاء وأصحاب المصلحة .ومن المفهوم أيضا أن بعض الموظفي
سيحتاجون إىل مهارات أساسية ف مجال محو األمية الحاسوبية ألغراض البحث وتجهب النصوص وجداول البيانات واستخدام
تطبيقات أخرى ف البداية.

الشكل  :3خطوات تعزيز القدرات المؤسسية

الخطوةن1نالمشاركة:ننبدءنمناقشةنقضايانتعزيزنالقدراتنالمؤسسية
قد هيمنت المسائل المتصلة بقدرات األعضاء المحليي والوطنيي ف المجموعات وال تزال تهيمن عىل اجتماعات التنسيق بي
البامجية .وفي غالب األحيان ما قدمت
المجموعات ف جميع المجاالت .وغالبا ما ركزت هذه المناقشات عىل القدرات التقنية /ر
ر
المنظمات الدولية األعضاء ف مجموعات تشارك الجهات الفاعلة المحلية التدريب لتحسي القدرات التقنية لشكائها .وينبغ اآلن أن
تركز المناقشات بشأن القدرة عىل احتياجات الجهات الفاعلة المحلية من القدرات المؤسسية ف جميع المجاالت ،ال أن تقتض عىل
اسباتيجيات المجموعات .وينبغ أن تتيح المجموعات فرصا للجهات الفاعلة المحلية لمناقشة احتياجاتها من القدرات التشغيلية
وتبادل األفكار بشأن كيفية تلبية هذه االحتياجات .وينبغ أن يناقش األعضاء الدوليون ف المجموعات السبل الت يمكن أن يسهموا
بها ف تعزيز القدرات التشغيلية للجهات الفاعلة المحلية .وينبغ أيضا أن تجري مناقشات بشأن كيفية مساهمة الجهات الفاعلة
المحلية ف قدرات الجهات الفاعلة الدولية فيما يتعلق بالمعرفة المحلية واحتياجات السكان المتضرين .وهذا النهج التكميىل سيعزز
مبادئ ر
الشاكة9 .وحيثما أمكن ذلك ،يمكن لمقدم القدرات المؤسسية أن يقودوا المناقشة مع الجهات الفاعلة المحلية بشأن تعزيز
قدراتهم المؤسسية.
ويمكن بعد ذلك إدراج نتائج المناقشات المتعلقة بالقدرة المؤسسية للجهات الفاعلة المحلية ف العمليات التنظيمية المتعلقة
ّ
األولي للاحتياجات
باالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية
وخطة االستجابة االنسانية حيثما ينطبق ذلك .وسيسمح ذلك بالتحديد ّ
والثغرات ف القدرات خالل االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية ووضع اسباتيجيات لمعالجة الثغرات خالل عملية خطة االستجابة
الشاكة بي المنظمات الدولية و ر
اإلنسانية ويمكن أيضا أن تغذي نتائج هذه المناقشات ف اتفاقات ر
شكائها المحليي.

 9ألق نظرة .www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
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الخطوةن2نالتقييم:نندعمنتقييمناحتياجاتنالقدراتنالمؤسسيةنوالثغراتن
وبمجرد تحديد احتياجات القدرات المؤسسية والثغرات ،ستكون هناك حاجة إىل تقييم متعمق للقدرات .واعتبارا من هذه المرحلة
فصاعدا ،ستحتاج الجهات الفاعلة المحلية المشاركة ف مبادرة القدرات المؤسسية إىل دعم المنظمات الدولية إما لدعم الخطوة التالية
خباء /ر
شكات ف مجال التطوير التنظيم لقيادة هذه العمليات.
ف العملية أو تحديد ر
وستدرس تقييمات القدرات التنظيمية الهيكل اإلداري ،وأنظمة إدارة الموارد المالية ،والموارد ر
البشية وإدارة اللوجستيات ،وأثر ذلك
عىل األداء التنظيم العام .وسيساعد هذا التقييم المتعمق أيضا عىل تحديد اإلمكانيات التنظيمية لتطبيق تكنولوجيات أو مجموعات
مهارات جديدة10 .وستنظر تقييمات قدرات الموظفي الفردية ف أداء الموظفي و/أو الوحدات لتحديد ما إذا كانت لديهم المهارات
والكفاءات الالزمة ألداء المهام الحاسمة .وهناك عدة أدوات يمكن استخدامها ف إجراء تقييم القدرات التنظيمية أو القطاعية للجهات
الفاعلة ف المجال اإلنسان ،مثل:
.1
.2
.3
.4

11

أداة تقييم القدرات التنظيمية ()OCAT
أداة  CADRIمن خالل مبادرة القدرة عىل الحد من الكوارث() CADRI
13
تقييم القدرات التنظيمية ()OCA
14
أداة تقييم القدرات البسيطة ()SCAT

12

وستتاح الفرصة للجهات الفاعلة المحلية المشاركة ف تقييم القدرات التنظيمية للوصول إىل استشاريي خارجيي ،أو مستقلي ،أو
خباء خارجيي نظرة أكثر شمولية إلمكانيات
متخصصي ،أو مقدم خدمات تدريبية .ويمكن أن توفر المشاورات الت تجرى عن طريق ر
المنظمة للتوسع والنمو.

الخطوةن3نصياغة ن:نخططنتعزيزنالقدرات
الخباء إذا لزم األمر .سيقوم تقييم القدرات المؤسسية ب(أ) تحديد
وستؤدي الجهات الفاعلة المحلية دورا رائدا ف وضع الخطط بدعم من ر
الثغرات ف القدرات وتصنيفها وترتيبها حسب األولوية؛ (ب) تحديد مدى مستويات التدريب/التعلم المطلوبة؛ و (ج) يوص الضوابط
خباء أو ر
شكات التطوير التنظيم هذه
الداخلية ،وإعادة هيكلة  /إعادة تشكيل أو غبها من المواد واألدوات التشغيلية .وسيستخدم ر
.
المعلومات لمناقشتها مع الجهات الفاعلة المحلية واالتفاق عىل خطط لتنمية القدرات التنظيمية والموظفي وستتضمن هذه الخطط
دورات تدريبية مقبحة وجدوال زمنيا ومبانيات .ويمكن أن تكون هذه الخطط أساسا لوضع اسباتيجيات لتعزيز القدرات المؤسسية
للجهات الفاعلة المحلية .ويمكن تقديم هذه االسباتيجيات إىل ّ
خطة االستجابة اإلنسانية حيثما ينطبق ذلك أو إدماجها ف اتفاقات
الشاكة بي ال ر
ر
شكاء الدوليي والمحليي.
وستشمل هذه الخطط دورات تدريبية إلزامية تمكّّ ن المنظمات المحلية من التفاعل مع الجهات المانحة اإلنسانية والحصول على
مشاركة أكبر عىل مستوى التنسيق .وسيسهل إطار تعزيز القدرات ما يىل:
.1

يجب عىل المنظمات الوطنية والمحلية الت تسغ للحصول عىل مؤهل للتحويالت النقدية المنسقة ( 15)HACTإجراء تقييم
كىل لتحديد قدرة المنظمة عىل اإلدارة المالية .ويمكن القيام بذلك جنبا إىل جنب مع تقييمات القدرات المؤسسية .ويحدد
كالهما فرصا لتحسي األنظمة والعمليات الداخلية ،الت تشكل رشطا لزيادة التمويل من أجل بناء القدرات وتوسيع نطاق
عملياتهما.

 10دليل تنمية القدرات ر
البشية والمؤسسية ،نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDلتحسي األداء المستدام (.)2010
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADW783.pdf
 11يرج االطالع على  .ALNAPأداة تقييم القدرات التنظيمية ( )OCATه دراسة استقصائية قياسية أنجزها أشخاص رئيسيون داخل منظمة وتم تطويرها ف البداية من قبل رشكة
ماكيتي لتقييم قدراتهم التشغيلية وتحديد نقاط القوة والمجاالت للتحسي.
 12يرج االطالع عل مبادرة ) ،(CADRIوه اتحادات عالمية تضم  20عضوا تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تزويد البلدان بخدمات تنمية القدرات
لمساعدتها عل الحد من مخاطر المناخ والكوارث مع أدلة خاصة بالقطاع لتقييم القدرات.
13يرج االطالع عل مختت التعلم التابع للوكالة األميركية للتنمية الدولية ) .(USAIDإن مكتب مكافحة األلغام  OCAهو أداة منظمة إلجراء تقييم ر
ذات ميش لقدرة المنظمة ،يليه
تخطيط عمل لتحسي القدرات.
 14وهذا مثال عل أداة للتقييم.
 15إطار النهج المنسق ألهداف األمم المتحدة اإلنمائية ) (UNDGsإزاء التحويالت النقدية )(HACT
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.2

ويجب عىل المنظمات اإلنسانية الدولية والمحلية أن تمر بعملية بذل العناية 16الواجبة التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية قبل التقدم بطلب للحصول عىل التمويل ،بما ف ذلك األموال المجمعة عىل المستوى القطري .وتؤكد
تقييمات العناية الواجبة ما إذا كانت المنظمة لديها األنظمة والعمليات التشغيلية المطلوبة وتفتح فرصا للمناشدة من أجل
فرص تمويل إنسانية أخرى.

.3

وتسغ األمم المتحدة من خالل بوابة رشكاء األمم 17المتحدة إىل إقامة رشاكات مع منظمات ذات ممارسات إدارية مثبتة،
وحوكمة جيدة وشفافية ومساءلة وإدارة مالية ناجحة.

المرب ع :خيارات مجال التدريب المدرجة ف اإلطار
الت ر
ويقدم مرفق هذا اإلطار معلومات عن مختلف المراحل وخيارات مجال التدريب ر
يقتحها مكتب مجال مسؤولية حماية
الطفل ومجموعة التعليم العالم  GECلتطوير القدرات المؤسسية ف إطا ر مسار العمل  2للتوطين.
أ) وصف المجاالت الرئيسية/ذات األولوية لتعزيز القدرات المؤسسية؛ العنارص الرئيسية ف مجال العمل وأهمية ذلك بالنسبة
لتنمية القدرات المؤسسية؛ والتوجيه األساس بشأن إنشاء أو تعزيز مجال األولوية.

ب) قائمة مجمعة(كتالوج)لفرص التعلم والتطوير والهيكل الموص به وتكلفة األشكال الموص بها للتدريب والتطوير.
ر
المقتحي الذين يمكن اختيارهم مسبقا وتكليفهم بدعم دورة تطوير التدريب.
ج) قائمة بمقدم خدمات التدريب والتطوير

الخطوةن4نالتنفيذ ن:نخططنتعزيزنالقدراتن
وستكون الجهات الفاعلة المحلية المشاركة ف أنشطة تعزيز القدرات ف طليعة تنفيذ خطط تطوير الموظفي التنظيمية والفردية
المتفق عليها بشكل متبادل .وستتخذ الجهات الفاعلة المحلية قرارا بشأن االستعداد لتنفيذ الخطط .وسيتخذون قرارات بشأن الموارد
الخباء للمشاركة .وستقرر الجهات الفاعلة المحلية أيضا ما إذا كانت ترغب ف ر
الشوع ف هذه العملية بوصفها منظمات
واختيار ر
فردية أو ترغب ف العمل ككونسورتيوم واالستفادة من فرص التعلم من األقران.

عين ر
اإلنينت
الدوراتنوالمواردن ر ن

18

عب اإلنبنت أو مقابل رسوم رمزية في نطاق واسع من الموضوعات المتخصصة
تقدم العديد من المنظمات والمعاهد دورات مجانية ر
19 .
وباإلضافة إىل ذلك ،قام مكتب مجال مسؤولية حماية
للمنظمات غب الحكومية اإلنسانية ،وال سيما مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
الطفل ومجموعة التعليم العالم بتجميع فهرس من الجهات الموص بها لتعزيز القدرات المؤسسية المقدمة لهذا اإلطار .يقدم الكتالوج
مجموعة من الدورات من األساسية إىل المتقدمة والمختومة بشهادة.

خدماتنالتوجيهنوالتدريبن
عب اإلنبنت) رصورية لمساعدة الموظفي عىل تطبيق مهاراتهم وإدارة
تعتب خدمات التوجيه والتدريب االحبافية (الشخصية أو ر
ر
عب اإلنبنت من بضع ساعات إىل أقل من أسبوعي .يمكن
األنظمة والسياسات التنظيمية ف مجاالت عملهم .تباوح الدورات التدريبية ر
الخباء أو التظليل بالبامن مع الدورات ذات الخىط الذاتية.
أن تشمل خيارات التوجيه والتدريب التعلم أثناء العمل أو إعارة ر

 16نظام إدارة المنح ( )GMSالعناية الواجبة .انظر أيضا نظرة عامة على GMS )https://gms.unocha.org/content/grants-management-system-gms-
)overview?plid=466
 17بوابة شركاء األمم المتحدة
باإلنتنت تحديات ف الوصول إىل الدورات الدراسية عت ر
ر
اإلنتنت؛ ومن ثم ،ف الصفحة  8من اإلطار ،هناك تفست لتقييم البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات
 18وقد يخلق االتصال
ر
للشكاء المحليي ،ودعم تعزيز ذلك قبل تنفيذ خطط تعزيز القدرات.
 19وأحد األمثلة شموال عل ذلك هو بوابة مكتب تنسيق ) (OHCA’sالشؤون اإلنسانية لفرص التدريب اإلنساني.
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عب وظائف المنظمة .ويسمح
ويحدد التوجيه المهارات والكفاءات الالزمة لمزيد من التطوير ويساعد عىل تشكيل العالقات اإلنتاجية ر
التدريب والتظليل ر
بنش المهنيي ف دور المرصد لضمان تطبيق التعلم مهنيا ومناسبا .كما يمكن استخدام مقدم خدمات أو رشاكات
متخصصة مختارة مع وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات الدولية والوطنية لتوفب التوجيه والتدريب.
وسيستند مستوى االستثمار الالزم ف بناء القدرات إىل تقييم القدرات لتحديد المجاالت والمهارات الت ينبغ تحسينها .وسيستخدم
المنسقون القطريون هذه المعلومات ف تجميع المنظمات وفقا الختصاصاتها ومستويات قدرتها عىل التوجيه والتدريب .وهذا يوسع
نطاق الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية ،عىل سبيل المثال ،من خالل تجميع  3-2منظمات لديها الح ّد األدنى من القدرات ،أو 4-3
منظمات ذات أنظمة أساسية ،ولكنها ضعيفة .وتعزز منظمات التجميع التعلم من األقران ،ودعم األقران عىل المدى الطويل ،والسماح
لمزيد من المنظمات بتلق الدعم ف غضون فبة قصبة .وباإلضافة إىل ذلك ،ستحدد مكاتب المساعدة (اإلسبانية والفرنسية والعربية)
20 .
فعىل
مقدم خدمات التوجيه والتدريب اإلقليميي الذين قد يتم التعاقد معهم لتقديم الدعم المستمر لعدة منظمات ف وقت واحد
سبيل المثال ،قد تحتاج المنظمات الت لديها بالفعل سياسة مالية ،ولكن لديها ثغرات ف اإلدارة المالية إىل فبة أقض للتوجيه والتدريب.

وبالنسبة للمنظمات الت لديها نظم أو هياكل وظيفية ضعيفة أو معدومة ،فإن إدخال نظم أو أدوات إدارية جديدة سيحدث جنبا إلى
جنب مع التدريب وتوجيه الموظفي .فعىل سبيل المثال ،يتلق موظفو الشؤون المالية دعما عمليا ف مجال التوجيه عند إدخال أدوات
والتدريت اعتمادا
المحاسبة المالية مثل صحائف المحاسبة المتفوقة أو دفاتر وكتب األستاذ .وهنا ،سيتم توسيع نطاق الدعم اإلرشادي
ر
عىل خطة تنمية القدرات التنظيمية والفردية .ويتكون الجدول الزمت للتوجيه والتدريب من مرحلت االستقراء والتطبيق للمهارات
والتقنيات الجديدة ،تليها فبة لمراقبة تطبيقها أو إمكانية تقديم التدريب المتقدم أو إدخال األنظمة.
مقدمننخدماتنالتوجيهنوالتدريبنالمتاحةنللمنظماتنالوطنيةنوالمحلية:ن
وعىل الصعيد العالم ،تقدم منظمات مثل Micromentor, Humentum and the Global Mentoring
.a
 Initiative23خدمات التوجيه والتدريب 24للمنظمات اإلنسانية لتعزيز القدرات المؤسسية .يمكن أن تكون خدمات
عب اإلنبنت أو وجها لوجه أو كليهما.
التوجيه والتدريب ر
22

21

.b

وتقدم منظمات القطاع الخاص مثل  Deloitte, KPMGو Haskinsخدمات إرشاد وتدريب مصممة خصيصا .وه تشمل
التظليل والتدريب أثناء العمل .ومعظمها يتطلب رسوما ،وتقدم بعض الخدمات دون أي تكلفة تبعا للعالقة بي منظمة
عب اإلنبنت أو وجها لوجه أو كليهما.
القطاع الخاص والتنظيم الوطت والمحىل .يمكن أن تكون هذه الخدمات ر

.c

وتقدم المنظمات الدولية خدمات التدريب والتوجيه إىل ر
شكائها الوطنيي والمحليي ،وغالبا ما يكون ذلك من قبل موظق
المنظمات الدولية؛ وعىل سبيل المثال ،يقدم موظفو العمليات ،أو الشؤون المالية ،أو الموارد ر
البشية ،أو التقارير التدريب
أثناء العمل إىل ال ر
شكاء الوطنيي أو المحليي ف الموقع .يوفر موظفو العمليات ف المنظمة غب الحكومية الدولية معارف
تقنية كببة لل ر
شكاء المحليي لبناء أنظمتهم وهياكلهم .ويمكن للتمويل اإلضاف المقدم إىل المنظمات غب الحكومية
المخصصة خصيصا للتوجيه والتدريب أن يزيد من تطوير وتعزيز األنظمة والهياكل واإلجراءات.

.d

ويمكن للجهات الفاعلة المحلية ،وال سيما المنظمات غب الحكومية الوطنية ذات األنظمة والهياكل التشغيلية األكب كفاءة،
أن ترشد المنظمات المحلية وتدرب ها .ويمكن أن يتم ذلك من خالل التظليل أو التدريب أثناء العمل أو تبادل الموظفي،
حيث يعمل موظفو المنظمة المحلية لبعض الوقت ف المنظمة غب الحكومية الوطنية والعكس صحيح .وستحتاج
المنظمات غب الحكومية الوطنية ،شأنها شأن المنظمات غب الحكومية الدولية ،إىل تمويل لتوفب خدمات التوجيه والتدريب
للمنظمات المحلية.

.e

وستقدم ال ر
شكات االستشارية أو المنظمات ف المنطقة أو البلدان الت تعان من أزمة إنسانية خدمات التوجيه والتدريب
ر
عب اإلنبنت مقابل رسوم .وتكون هذه ال ر
شكات االستشارية مرنة ويمكنها أن تقدم خدمات مناسبة تماما حت
المباشة ر
للمنظمات المجتمعية والشبكات المجتمعية .وسوف يعملون معهم طوال العملية وباللغات المحلية أيضا.

 20يعمل مكتبا مساعدة  CP AoRو GECاآلن بلغات متعددة.
www.micromentor.org/21
www.humentum.org/22
www.gmentor.org/23
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ويمكن اعتماد مجموعة من أساليب تعزيز القدرات فيما بي ال ر
شكاء ف كل مجال مواضيغ ،بما ف ذلك التدريب ومجتمعات الممارسة
والدورات التدريبية النموذجية .ويمكن االطالع عىل قائمة كاملة من هذه الخيارات وغبها هنا.
وستقوي عملية تعزيز القدرات فعالية هذه الجهود باتباع نهج شبك عىل األصعدة الفردية والتنظيمية والمؤسسية ودمج تعزيز القدرات
ف كل منها .وسيحدد ر
مؤشات مرجعية محددة حين رصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيقها .وسبتبط القياس عىل وجه التحديد
البامج والعمليات ،إىل إدارة المواهب وإىل الكفاءات
ي االحتياجات لتعزيز القدرات المحددة  -من التمويل ،إىل ر
باألداء المستدام عبر أ ّ
الفردية ذاتها لتحقيق النتائج.

الخطوةن5نرصد:ننتنفيذنجهودنتعزيزنالقدراتن
وسيكون هناك مستويان لرصد جهود تنمية القدرات :أ) الرصد الذي يجري أثناء تنفيذ خطط تنمية القدرات ،و (ب) رصد نتائج
جهود تعزيز القدرات.
 )aرص ندنتنفي نذنخططنتعزي نزنالقدرات
وسيناقش ال ر
خباء/مستشاري التوجيه والتدريب بشأن مراقبة أداء الموظفين األفراد الذين يتلقون الدعم
شكاء المحليون ويتفقون مع ر
الخباء/المستشارون دعما إضافيا ويحددون التحديات الت تواجه تعلم أو تطبيق التعلم .وستشمل أنشطة
التدريت .وسيقدم هؤالء ر
ر
الرصد هذه دعم ما يىل:
•
•
•
•
•

اإلدارة والموظفي ف استعراض المهام المتوقعة ،والمعالم والجداول الزمنية ،وتتبع أدائهم.
التدريت ف نقل التدريب إىل زمالئهم اآلخرين.
الموظفون الذين يتلقون التدريب أو التوجيه والدعم
ر
المنظمات ف وضع خيارات للنمو األفق والعامودي للموظفي ،والت يمكن أن تحسن االحتفاظ بالعاملين .
جلسات تعلم جماعية ألعضاء آليات التنسيق للتعلم من تجارب هم أو حل مشاكل تشغيلية محددة ومشبكة .
أعضاء الوحدات أو الموظفي من المنظمات األخرى الت لديها ثغرات مماثلة ف القدرات.

وسيناقش ال ر
شكاء المحليون ويتفقون مع مستشاري التوجيه والتدريب بشأن رصد التغبات ف أداء المنظمات المشاركة ف مبادرات
تعزيز القدرات المؤسسية .وسبصد الخ رباء/المستشارون كيفية استخدام المهارات المكتسبة وما إذا كان ذلك يحسن األنظمة
التشغيلية للمنظمات.
ت
 )bرص ندننتائجنجهو ندنتعزي نزنالقدرا ن
وسينصب البكب هنا عىل التغيبات القصبة األجل والطويلة األجل ف األداء والكفاءة التشغيلية .واألهداف القصبة األجل ه
التغيبات المتوقع أن تظهر ف األعمال اليومية للمنظمات وإنجازاتها .ويشمل ذلك فعالية التكلفة وضوابط داخلية قوية ونوعية
الخدمات المقدمة إىل المجتمعات المتضرة .وستشمل األهداف الطويلة األجل مدى نجاح المنظمة ف تحقيق أهدافها وقدرتها عىل
االرتقاء بها وقدرتها عىل االستجابة بفعالية لألزمات اإلنسانية .وعىل المدى الطويل ،فإن المجتمعات المحلية المتضرة الت تعمل
ستبهن عىل تقديرها للخدمات المقدمة.
فيها المنظمة ر
وف رصد جهود تنمية القدرات ،سيعمل المستشارون مع المنظمات لتحديد أهداف حول ما ترغب المنظمات ف تحقيقه .وهذا
يخلق حوافز لتطوير القدرات بطرق تعمل لصالح المنظمة .وهذا يعت تجاوز وضع سياسات مثل السياسة المالية أو سياسة الموارد
ر
البشية .فعىل سبيل المثال ،كيف تنفذ منظمة ما سياسة مالية لتعزيز اإلبالغ الماىل وكيف يمكن ضمان المساءلة؟ هل يؤدي دليل
الموارد ر
البشية المفصل إىل تحسي إدارة الموظفي؟
ويستغرق دعم تعزيز القدرات وقتا لتغيب األداء الفعىل .وعندما يعمل مستشارو التوجيه والتدريب مع المنظمات لتحديد األهداف،
من المهم االعباف بتأخر جهود تنمية القدرات ف إحداث التغيب .وهناك أدوات متاحة لتتبع تعزيز القدرات التنظيمية ف سياقات
التنمية الت يمكن لمستشاري التوجيه والتدريب تكييفها مع التنمية التنظيمية ف السياقات اإلنسانية.

 .4األدوارنوالمسؤوليات والملكية
وسوفنيقومنكلنمنن ر
شكةنمجال مسؤولية حماية الطفل ومجموعة التعليم العالميةناللتيننتقوداننالجهودنالراميةنإىلنتطويرنهذان
اإلطارنبمانيل:ن
الدعوة إىل إنشاء مجموعات عالمية أخرى لدعم الجهود الرامية إىل تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الفاعلة المحلية
−
والوطنية.
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−
−
−

الدعوة مع المانحي وجمع األموال لدعم جهود تعزيز القدرات المؤسسية.
الدعوة مع المنظمات الدولية إىل االلبام بتعزيز القدرات المؤسسية ر
لشكائهم المحليي.
تقديم اإلرشاد إلى فرق التنسيق القطرية لدعم تعزيز القدرات المؤسسية.

الننيتمثلندورهانفننضماننتغطيةنالخدماتنوجودتهانفننالسياقاتناإلنسانيةنبمانيل ن:
نستقومنفرقنالتنسيقنالقطريةن ر ن
ضمان مشاركة الجهات الفاعلة المحلية ف عملية االستعراض العام لالحتياجات االنسانية/وخطة االستجابة االنسانية عىل
−
الصعيدين الوطت ودون الوطت.
تسهيل تحديد االحتياجات والثغرات ف القدرات المؤسسية وضمان أن تنعكس هذه االحتياجات والثغرات ف االستعراض
−
العام لالحتياجات االنسانية.
الدعوة إىل تخصيص األموال لدعم جهود تعزيز القدرات المؤسسية.
−
وضع اسباتيجيات لتعزيز القدرات المؤسسية ر
للشكاء المحليي األعضاء ف مجموعاتهم.
−
الدعوة إىل إدراج أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية ف خطة االستجابة االنسانية.
−
وضع معايب االختيار لألعضاء المحليي ف المجموعة الذين سيشاركون ف جهود تعزيز القدرات.
−
ر
ر
الدعوة مع األعضاء الدوليي ف المجموعات إىل االلبام بتعزيز قدرات شكائهم المحليي كجزء من اتفاقات الشاكة.
−
ستقومنالجهاتنالفاعلةنالوطنيةنوالمحليةناألعضاءنفننفرق التنسيقنالقطريةنبمانيل ن:
المشاركة ف المناقشات حول مسائل تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل األفكار ووجهات النظر .وتقع عىل عاتقها المسؤولية
−
الرئيسية في عمليات التغيب.
االستعداد للمشاركة ف عملية االستعراض العام لالحتياجات االنسانية/وخطة االستجابة االنسانية ومناقشة كيفية مشاركتهم
−
مع منسق المجموعات.
االستجابة للدعوات إىل تقديم المقبحات بمجرد فتح معيار االختيار.
−
إعداد موظفيها للمشاركة ف جهود تعزيز القدرات المؤسسية إذا تم اختيارهم.
−
إجراء تقييم ذان أوىل لقدراتهم المؤسسية الخاصة.
−
العمل مع مستشاري التدريب والتوجيه والتدريب الذين تم تحديدهم لمساعدة منظمات مختارة ف جهود تعزيز القدرات
−
المؤسسية.
ومننالمتوقعنأننتقومنالجهاتنالفاعلةنالدوليةناألعضاءنفننفرقنالتنسيقنبمانيل:ن
المشاركة ف المناقشات العنقودية المتعلقة بتعزيز القدرات المؤسسية للجهات الفاعلة المحلية.
−
دعم المجموعات ف تحديد احتياجات القدرات المؤسسية والثغرات الت تفصل بي الجهات الفاعلة المحلية األخرى
−
خالل عملية االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية.
الدعوة مع الجهات المانحة إىل إدراج أموال لدعم تعزيز القدرات المؤسسية ر
لشكائهم المحليي.
−
ر
تطوير مخرجات بشأن تعزيز القدرات المؤسسية للشكاء المحليي وإدراجها ف أوراق المشاري ع الخاصة بعملية الخطة
−
اإلنسانية لالستجابة.
تسهيل صياغة وتنفيذ ورصد جهود تعزيز القدرات المؤسسية ر
لشكائها المحليي.
−
المرفق:ننمجاالتنتعزيزنالقدراتنالمؤسسيةنذاتناألولويةن

يقدم هذا المرفق معلومات عن بعض المجاالت ذات األولوية لتعزيز القدرات المؤسسية للجهات الفاعلة المحلية .ويتضمن أوصافا
موجزة لمجاالت األولوية لمعالجة احتياجات وثغرات القدرات المؤسسية .وستكون هناك مراجعات وتحديثات دورية لدروس
الفهرس مع إتاحة فرص جديدة للتعلم والتطوير.
وتركز مجموعات تنمية القدرات ف مجال التنسيق عىل التعلم الذي يهدف إىل تحسي المهارات التقنية .وكثبا ما تعرب المنظمات
الوطنية والمحلية األعضاء ف فرق التنسيق عن الحاجة إىل تطوير قدراتها بما يتجاوز كفاءاتها التقنية .رتبز المجاالت التالية كأولوية
لتعزيز القدرات المؤسسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلدارة المالية
إدارة الموارد ر
البشية
تكنولوجيا المعلومات
الحوكمة المؤسسية
القيادة
اإلدارة
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.7
.8
.9
.10
.11

تعبئة الموارد
إدارة المخاطر
إدارة المشاري ع
أنظمة إدارة المشبيات
إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية

اإلدارةنالمالية
1.
أهميةناإلدارةنالماليةنللقدراتنالمؤسسية
البامج .وينبغ أن تستند اإلدارة المالية إىل أنظمة موثوق بها إلدارة
اإلدارة المالية أساسية للتخطيط التنفيذي السليم وتنفيذ ر
المعامالت المالية من أجل المساءلة الداخلية والخارجية .وتشمل بعض الجوانب الرئيسية (أ) إجراءات تقدير الموارد النقدية؛ (ب)
تتبع التكاليف المقدرة لألنشطة لوضع المبانيات؛ (ج) رصد النفقات مقابل حالة المشاري ع؛ و(د) مراجعة المعامالت المالية
للمساعدة ف تحسي الكفاءات المستقبلية ،وتصحيح الثغرات والتنبؤ باالستدامة والتوسع.
وبدون اتخاذ تدابب صارمة للتخطيط والرقابة المالية ،فإن المنظمات غب الحكومية تخاطر بخسائر مالية ،أو الفشل في تقديم
المساعدة اإلنسانية الحاسمة و/أو عدم القدرة عىل التعامل مع نقص التمويل .وبغض النظر عن حجم المبانية التشغيلية ،يجب أن
تكون المنظمات غب الحكومية ملمة بنفس تدابب اإلدارة المالية الت تتخذها أوساط المانحي لتحقيق االستدامة.
وتشمل الفوائد الهامة لتدابب التخطيط والرقابة المالية ما يىل:
•
•
•
•
•

السماح للمنظمات غب الحكومية المحلية ،الت تبق عىل تمويل المانحي الذي يتطلب المساءلة المالية الكلية للحفاظ عىل
ثقة المانحي وتنميتها ،بتأمي االستدامة التشغيلية من خالل الثقة عند القيام بها بشكل صحيح .
ضمان الحوكمة واالمتثال القانون والتنظيم .
السماح بتحقيق األهداف التنظيمية بسالسة دون نقص ف السيولة النقدية.
دعم التوثيق السليم وتحسي صنع القرار.
توزيع األموال بفعالية ،وتقليل الخسائر ،والحد من مخاطر التجاوزات واالحتيال والشقة .

ر
تتماش مع المبادئ المطلوبة للمساءلة والشفافية والنجاعة والتناسق ما يىل:
وتشمل العنارص الرئيسية لإلدارة المالية الت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الخطط االسباتيجية التنظيمية
سياسة اإلدارة المالية ،الت تتضمن إطار مسؤولية (من يقوم بما يفعله ،مت وكيف؟)
اإلدارة المالية التشغيلية واالسباتيجية وخطط الطوارئ
خطط الموارد ر
البشية السنوية وخطط الدورة
البنامج مع جداول
خطط عمل ر
خطط ر
الشاء
مالمح عوامل البيئة الخارجية – ظروف السوق ،المعلومات التجارية المنشورة
اتفاقات المانحي
والبامج ودفاتر المحاسبة وسجالت التسوية
عمليات المنظمة – القوالب ر
إطار التدقيق الماىل
سجل المخاطر وخطط الطوارئ
كتيبات القواني والضائب والقواني والمعايب التنظيمية
تسجيل األصول والبنية التحتية

إدارةنالمواردن ر
البشية
2.
ر
أهميةنإدارةنالمواردنالبشيةنللقدراتنالمؤسسية
وباإلضافة إىل القدرة ف األنظمة والهياكل األساسية ،تشكل الموارد ر
البشية أساس إيصال المساعدة اإلنسانية .ويرجع ذلك إىل
حساسية األزمة ،وضرورة التدخل ،ومتطلبات العمل ف بيئات صعبة.
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ف تخطيط وإدارة الموظفي ،تقوم إدارة الموارد ر
البشية ب مطابقة المهارات المناسبة مع األدوار والمسؤوليات المناسبة وتحفب
وتطوير الفريق .تعمل إدارة الموارد ر
البشية مع المديرين لبناء قيم المنظمة وثقافاتها الت تدعم سالمة الموظفي وأمنهم وصحتهم
ورفاههم العام .وهذا يزيد من اإلنتاجية اإلجمالية للمؤسسة من خالل ضمان عمل الموظفي ف بيئة داعمة .لتعزيز القدرة المؤسسية
للمنظمة ،تقوم إدارة الموارد ر
البشية ب:
•
•
•
•
•

ر
اإلشاف عىل عملية إدارة المواهب لضمان وجود مهارات داخل المؤسسة للوفاء بمهامها التشغيلية.
تراقب باستمرار الموظفي وتحدد الفرص لتحفب الموظفي ،وتحافظ عىل الزخم وتحافظ عىل األداء العاىل .
تضمن عالقات صحية بي صاحب العمل والموظفي .
تعالج األجور المناسبة ويحافظ عىل الرضا الوظيق العاىل .
تحمي سمعة المنظمة باتباع قواني العمل الوطنية وقوانين السلوك وتدابب الصون بما ف ذلك منع االستغالل والعنف
الجنسيي .

العنارصنالرئيسيةنإلدارةنالمواردن ر
البشيةن
ينبغ أن يشمل تعيي الموظفي وتدريبهم وتطويرهم وتعويضهم وتقييمهم ،والحفاظ عىل القوة العاملة بحوافز ودوافع مناسبة،
العنارص التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

ر
دليل الموارد ر
يتماش
البشية الذي يتضمن األخالقيات والقيم وقواعد السلوك وإجراءات الصون ومقاالت تسوية الباعات بما
ر
مع االلبام  8من المعيار اإلنسان األساش والمعايب الدنيا لحماية الطفل ،المعيار  :2الموارد البشية .
الهيكل التنظيم الذي يفصل مالمح الوظائف ،والوظائف والتصنيف والتقديرات.
البشية الت تتوقع احتياجات الموارد ر
خطة الموارد ر
البشية لكل دورة برنامج.
تفاصيل عملية التوظيف وإدراج السياسات ،والتعيي ،والتوجيه ،واالحتفاظ.
دليل األداء والتعويض والمزايا .
عالقات الموظفي واالمتثال القانون .
خطة تطوير الموظفي مع أنشطة التعلم وتنمية المهارات .
معايب الصحة والسالمة واألمن.

تكنولوجيانالمعلوماتنواالتصاالت ن
3.
تستمر التكنولوجيا في تحويل االستجابة لألزمات فيما يتعلق بتتبع التدخالت اإلنسانية ورصدها واإلبالغ عنها ،وتطور تنفيذها.
ّ
ويمكن لنظام معلومان مناسب (تكنولوجيا) أن يزيد من كفاءة وقدرة المنظمة والمجاالت الرئيسية لخدمتها .تشمل بعض السمات
والقدرات التكنولوجية ذات األهمية لبناء قدرات المنظمات ما يىل:
•
•
•
•
•
•
•

قدرة إدارة المعلومات :يزيد من قدرة المؤسسة عىل جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وتصور واإلبالغ عن كميات كببة من
البيانات .
ر
التواصل :تعزيز التواصل والتعاون داخل المنظمة وشكائها الرئيسيي ،عىل الصعيدين الدوىل والمحىل.
النجاعة :تؤدي إىل تحسي جودة وشعة تقديم الخدمات .تسجيل المعلومات ف الوقت الحقيق وتبادلها ومعالجتها يضمن
تشي ع العمليات اإلنسانية.
المراقبة واإلدارة عن بعد :يدعم ويدير العمل الميدان ،وتزويد الفرق باإلرشادات التقنية األساسية لتعزيز االستجابة.
معالجة المعلومات والبيانات :يدعم اتخاذ القرارات من خالل سهولة جمع البيانات؛ يوفر فرصا لمحاكاة السيناريو ،وخاصة
للتأهب للكوارث.
قاعدة المعرفة :تفيد جهود الدعوة ،وبناء الوع ،وتنمية المهارات .
الحد من المخاطر :يحم المعلومات الشية المتعلقة بالعمليات و/أو المستفيدين عند وضع بروتوكوالت حماية مناسبة
للبيانات؛ األمن وقوانين البخيص لمنع االحتيال .

وغالبا ما تكون المعلومات والبيانات الت يتم جمعها واستخدامها إلدارة التدخالت اإلنسانية حساسة ،ويجب دائما حماية شية
وخصوصية السكان المتضرين .يجب أن يكون العنض األساش لتكنولوجيا المعلومات هو أمن البيانات للمعلومات مع إدارة صارمة
لمن يمكنه إدارة النظام أو النفاذ إىل المعلومات .
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الحوكمةنالمؤسسية
4.
ر
ولتعزيز الحوكمة ،تعي المنظمات مجلس إدارة لإلشاف عىل المنظمة من خالل ضمان وجود هياكل وسياسات وأنظمة مناسبة
لتنفيذ المهمة وتلبية مصالح مختلف أصحاب المصلحة .ويعمل مجلس اإلدارة بشكل مستقل عن اإلدارة ،ولكنه يعمل عن كثب مع
اتيج للمنظمة.
كبار المديرين لضمان التوافق مع التوجه االسب ر

أهميةناإلدارةنالمؤسسيةنللقدراتنالمؤسسية
تمثّل الحوكمة قدرة هامة لكل نوع من أنواع المنظمات .وقد استنتجت مشاري ع بحثية مختلفة إىل أن أنجح ال ر
شكات أو المنظمات إما
الهادفة للرب ح أو غب الربحية لديها العنض المشبك لإلدارة الرشيدة الت تضمن توجيه المنظمات ومراقبتها بشكل جيد .تقع عىل
البنامج والعمليات واألنشطة بالمعايب اإلنسانية
عاتق الحوكمة المؤسسية للمنظمات اإلنسانية مسؤولية ضمان أن تق خطط ر
األساسية للجودة والمساءلة.

لهذه النقاط التالية أهميّة رئيسية بخصوص الحكم الرشيد:
•
•
•
•
•
•
•

أكب ،وتحسي الوصول إىل الموارد ،والتخفيف من المخاطر،
فهو يتجنب سوء اإلدارة ويمكن المنظمات من العمل بكفاءة ر
وحماية مصالح أصحاب المصلحة ومالءمتها .
يضمن تأثب المنظمة الناجح والمستدام عىل مكوناتها .
الحكم القوي يبت مصداقية المنظمة وثقة المستثمرين /الممولي ،مما يمكن المنظمة من زيادة مواردها.
ويوفر ر
اإلشاف السليم عىل اإلدارة لتحقيق األهداف الت تهم أصحاب المصلحة .
كما أنه يقلل من الهدر والفساد والمخاطر وسوء اإلدارة .
يساعد عىل بناء العالمة التجارية ويدعم قدرة المنظمة عىل البقاء عىل المدى الطويل .
يضمن إدارة المنظمة بطريقة تناسب المصالح الفضىل للجميع.

بغض النظر عن حجم المنظمة أو طبيعتها ،يسهم الحكم الرشيد إسهاما كببا ف التنفيذ الناجح للعمليات والتنظيم ،مما يعود
بالفائدة عىل المنظمة وأصحاب المصلحة والمتلقي للخدمات.
العنارصنالرئيسيةنلإلدارةنالمؤسسية
تقوم هيئة إدارية بتطوير وإبالغ المعايب والرؤية االسباتيجية والتوجيه ،وتضع أهدافا وسياسات رفيعة المستوى .ويوجه دور الرقابة
المنظمة بتحديد مهمة ما وحمايتها ،وصياغة اسباتيجية لتحقيق األهداف التنظيمية وتقييم التقدم المحرز ف تحقيق تلك
األهداف .ويجب عىل المنظمات أن توفر ضمانات خاصة لألطفال واألشخاص المعرضي للخطر .ويجب أن يكون لدى هياكل
البنامج والتشغيل هذا ر
الشط.
اإلدارة مبادئ توجيهية لك تطبق سياسات ر
البشية وعمليات المنظمة ،بما يكفل أن تضع المنظمة خطة وتتبعها أثناء ر
تشف الهيئة عىل الشؤون المالية والموارد ر
كما ر
نش الموارد
وإدارتها بشكل مسؤول وفعال .تهدف الحوكمة إىل ضمان االمتثال للتنظيم القانون .وتشمل العنارص الهامة للحكم ما يىل:
•
•
•
•

مجلس إدارة مشكل :يجسد روح عدم التميب واإلنصاف والشمولية والمصداقية.
المخطط التنظيم :المهمة والرؤية والقيم والقوانين الداخلية أو المبادئ التوجيهية واالسباتيجيات وخطة العمل.
الهيكل التنظيم :التسلسل القيادي واإلدارات ونظام التنسيق ونظام اإلبالغ.
ر
بروتوكوالت االمتثال والكتيبات :سياسة التخفيف من المخاطر ،وسياسة الموارد البشية ،وسياسة إدارة التغيب ،ودليل اإلدارة
ر
المالية ،وبروتوكوالت االتصال ر
ومؤشات األداء الرئيسية الرفيعة المستوى للموظفي والمنظمة،
وإشاك أصحاب المصلحة،
وبروتوكوالت الرقابة الداخلية والقواني والمعايب القانونية والصناعية .

القيادة
5.
أهميةنالقيادةنللقدرةنالمؤسسية
يضمن القائد أن يكون لدى الموظفي الدافع وااللبام بنجاح المؤسسة .ويشمل ذلك رفع الروح المعنوية والحفاظ عليها من خالل
التواصل مع كل عضو من أعضاء الفريق وتقدير دورهم الحيوي ومساهمتهم القيمة ف المنظمة .ويقدم القادة التوجيه نحو المكان
الذي يجب أن تكون فيه المنظمة وكيفية الوصول إىل هناك .يمكن أن تساعد القيادة السليمة المنظمة بطرق متعددة.
للقيادة القوية والمؤهلة تأثب بارز عىل قدرة المنظمة ف بعض الطرق التالية:

Page 18 of 24

•
•
•
•
•
•

تحديد االتجاه التنظيم :القيادة الفعالة تبجم مهمة المنظمة ورؤيتها وأهدافها إىل خريطة طريق واضحة تحدد اتجاه الفريق
لتحقيق هدفه .
تحسي النجاعة واإلنتاجية :يؤثر القادة عىل فعالية المؤسسة من خالل تحفب الموظفي وإلهامهم .يعمل الموظفي المتحمسي
بشكل أفضل ويسمحون للمؤسسة بتحسي النتائج .يجب عىل القيادة تنشيط الموظفي ،خاصة عندما تكون التوقعات سلبية.
يؤثر عىل السلوك :الباهة والقيام ر
بالشء الصحيح أمر حيوي للقيادة ،الت يتبعها الفريق.
يضمن التخطيط الجيد للخالفة :يقوم طاقم التدريب والتوجيه بغرس الصفات القيادية لتخطيط التعاقب السلس للموظفي.
يساعد التوجيه عىل نقل المعرفة والمهارات والمواقف الحاسمة.
بناء سمعة المنظمة :لدى القادة تأثب عام عىل السمعة الداخلية والخارجية للمنظمة .إنهم يبنون القيم والثقافة التنظيمية من
خالل مثالهم .
إلهام االبتكار واإلبداع :لالستجابة لألزمات المتغبة (الديناميكية؟) تحتاج المنظمات إىل قادة يتوقعون التغيب ويشجعون
الموظفي عىل النظر ف طرق فريدة للتأكد من أن التدخل اإلنسان مناسب .

المكوناتنالرئيسيةنللقيادةنالتنظيميةن
تتطلب القيادة التنظيمية البكب عىل هدفي متكاملي :العمل عىل تحقيق أفضل أداء لألفراد ف أفضل حاالتهم مع الحفاظ عىل
البكب عىل ما هو أفضل للمنظمة بأكملها .كما تتطلب أيضا الموقف الصحيح ومبدأ العمل الذي يشجع األفراد ف أي دور عىل القيادة
25 .
من أعىل أو وسط أو أسفل المنظمة
تتألف القيادة التنظيمية من عدة عنارص ،منها:
•

•
•

•

الرؤية االسباتيجية :يدرك القائد مهمة وأهداف وخطط وغايات المنظمة أو الوحدة أو الفريق .يحدد القادة الطريق ويحددون
األدوات ويعالجون القيم والمبادئ المطبقة لتحقيق األهداف .فالقيادة القوية تفهم السياق التشغيىل العام ،والتأثب االجتماع
واالقتصادي لألزمات ،ونقاط القوة أو الضعف ف المنظمة أو الفريق أو الوحدة .
الوظيفة اإلدارية :تحدد الرؤية النتائج الت يكون تسليمها مسؤولية قائد الفريق أو المنظمة .ر
ويشف الدور القيادي عىل أداء
الفريق ،ويضمن الجودة ويوفر الهيكل واألنظمة الداعمة .وهو يتطلب اإلذن والتفويض والتدريب ووضع المعايب .
حل القضايا :يؤدي الدور القيادي إىل وضع سياسات سليمة وثقافة تنظيمية وإجراءات إدارة التغيب وآليات حل الباعات.
يتعامل القطاع اإلنسان مع التغبات المستمرة الت تؤثر عىل العمليات الداخلية .تحدد القيادة بيئة العمل ،واألخالقيات ومعايب
رشوط الممارسة الت تحدد تصميم وتنفيذ نشاط الفريق .
هياكل الدعم :تقوم القيادة الجيدة بتطوير األنظمة والهياكل الت تشجع اإلنتاجية المستمرة .ويشمل ذلك االتصال الفعال
والخارخ) ،وتدريب وتطوير الموظفي ،ومبادرات بناء الفرق ،وآليات الموارد ر
ر
البشية لضمان بيئة عمل موثوقة
(الداخىل
وصحية وآمنة .

الإدارة
6.
أهميةناإلدارةنللقدراتنالمؤسسيةن
منهج للمهارات والمعارف والتقنيات ،فإنها تقلل من قدرتها عىل تحقيق األهداف .وتتألف
وعندما تعمل مؤسسة ما دون تطبيق
ر
اإلدارة من اتخاذ القرارات الت تسبشد بالمبادئ ،وضمان تخصيص الموارد عىل النحو المناسب ،واستخدامها بكفاءة لتحقيق منتج
أو خدمة .وتهدف اإلجراءات الناتجة عن ذلك إىل تلبية توقعات جميع المستفيدين المستهدفي واألطراف المعنية ،بما ف ذلك
المانحون وغبهم من ال ر
شكاء.
أكب
التبعات ويعملون من أجل الرفاه االجتماع .وبالتالي ،هناك ضغط ر
لدى المنظمات غب الحكومية عدة جهات معنية .وهم أمناء ر
إلثبات فعاليتها وموثوقيتها التنظيمية وسمعتها للوفاء بالمعايب الدولية لالستجابة اإلنسانية.
تعود الممارسات اإلدارية الجيدة بفوائد عديدة عىل أداء المنظمة ،والتي تسهم ف قدرتها المؤسسية.
•
•
•

تعمل عىل ضمان أن يكون الجهد المشبك لجميع وظائف المنظمة متوافقا مع هدف أساش ويتوافق مع المعايب األخالقية،
والقانونية ،والتنظيمية ،والقطاعية.
خطط مستمرة لتلبية القدرات المطلوبة لالستجابة لألزمات.
تحفب الموظفي والحفاظ على تركيزهم واندفاعهم لتلبية وتجاوز توقعات المستفيدين والمانحي والحكومة ر
والشكاء اآلخرين.
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•

تأخذ المزيد من الحذر إلدارة الموارد اإلنسانية ،وتضمن المساءلة لجميع المكونات (والجمهور بشكل عام) ،ويلبم بالمهمة،
وفعالة ف الوفاء بالوالية .

المكوناتنالرئيسيةنلإلدارةن
تشمل إدارة وحدات المنظمة أو إداراتها إدماج جميع المهام والوحدات التنظيمية وإدارتها بصورة منهجية وتدريجية.
تشمل العنارص الرئيسية للمراحل المختلفة للدورة االستراتيجية أو البرنامج ما يىل:
•
•
•
•

التخطيط :االسباتيجية التنظيمية والمهمة والرؤية المش ّكلة وتحليل ( SWOTنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)
للتنظيم والجدوى ودراسات خط األساس.
التنظيم :الهيكل التنظيم وهيكل المساءلة وتفويض السلطة وخطة الموارد ر
البشية وخطة اإلدارة المالية وخطة تقييم
المخاطر وإدارتها والتوقعات وخطة المشبيات والخدمات اللوجستية وأصحاب المصلحة وخطة االتصال الداخىل.
التوجيه :رؤية مفصلة ومصفوفة و ر
ر
والخارخ.
مؤش األداء الرئيش ( )KPIوتطوير الموظفي واسباتيجية االتصال الداخىل
المتابعة :مراجعات ر
مؤشات األداء الرئيسية ورصد المخاطر وسياسة وخطة إدارة التغيب والمحاسبة المالية وعمليات
التدقيق وإطار إدارة التخفيف من المخاطر والتغيب وإطار مراقبة الجودة والبنية التحتية وإدارة األصول والمعايب القانونية
والتنظيمية ،والصناعية.

إدارةنالمشاري ع
7.
أهميةنإدارةنالمشاري عنللقدراتنالمؤسسيةن
وتلت
األخرى،
المهتمة
واألطراف
المانحي
ثقة
تبني
و
والموارد،
والوقت
التكلفة
عىل
وتتيح منهجيات إدارة المشاري ع رقابة أفضل
ر
احتياجات المستفيدين.
تشمل الفوائد الرئيسية إلدارة المشاري ع ف مجال القدرة المؤسسية توفير ما يىل:
•
•
•
•
•
•
•

وضوح البكب ومواءمة الخطة مع اسباتيجية المنظمة.
القيادة والتوجيه المناسبي ر
للمشوع :يخلق قاعدة سليمة للعمل الجماع والشفافية والتواصل واإلبالغ.
توقعات واقعية للنتائج :ضوابط الجدول الزمت والتكاليف.
الكفاءة ف إدارة المخاطر والتغب :عملية منظمة لتتبع المشاكل ورصدها وتقييمها عىل النحو السليم وحل المشاكل ف الوقت
المناسب التي تحدد الدروس المستفادة منها إدارة المخاطر ف المستقبل.
اإلدارة والتقييم الدقيقي للمشاري ع :يعاد تخصيص الموارد ،وذلك ما ينتج التأثير التدريجي للمخاطر من ر
مشوع إىل آخر أو
المنظمة.
البامج داخل المنظمة وتنسيق أصحاب المصلحة .
تسهيل تماسك ر
التوثيق السليم للعمليات والنتائج :تبسيط التنبؤ بالقدرات وبناء قاعدة معرفية وتوفب الدروس المستفادة منها وكلها تتيح أفضل
الممارسات إلثراء المشاري ع المستقبلية.

تنظر ممارسات إدارة المشاري ع ف أدوار ومسؤوليات الفرق والوظائف والموارد وتسمح بإدارتها بطريقة منسقة .ويؤدي ذلك إىل
تحقيق الكفاءة وضمان أال يؤثر أي رشء عىل تقديم أو جودة خدمة أو منتج وتلبية توقعات جميع المستفيدين المستهدفي من
ر
المشوع.

المكوناتنالرئيسيةنإلدارةنالمشاري عن
المشوع بتنفيذ أنشطة ف مراحل ر
تقوم إدارة ر
المشوع عىل النحو التاىل:
•
•

•
•

المشوع :رتبير ر
تقييم وتحليل ر
المشوع/مذكرة المفهوم ودراسات الجدوى والدراسات األساسية والخطة االسباتيجية والتعاون
بي أصحاب المصلحة والمستفيدين.
المشوع مع الجدول الزمت والمبانية وإطار ر
اتيج لالستجابة :خطة عمل ر
مؤشات األداء الرئيسية وخطة
التخطيط االسب ر
ر
االتصال وخطة إدارة المخاطر وإسقاطات اللوجستيات والبنية التحتية وخطط اإلدارة المالية والموارد البشية ومعايب االمتثال
القانونية والتنظيمية وخطة الرصد والتقييم.
تعبئة الموارد :أنشطة المشاري ع ومبانيتها ومذكرة ومقبحات مفهوم ر
المشوع وامتثال الجهات المانحة واالتفاق.
التنفيذ والرصد :عقود الموظفي ر
ونشهم وإدارة المشبيات واللوجستيات وسلسلة التوريد وعالقات المانحي وفعاليات رإشاك
أصحاب المصلحة وأدوات وتقنيات االتصال والمحاسبة وضبط الحسابات.
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•
•

استعراض وتقييم العمليات :تتبع المبانية؛ وتتبع الجدول الزمت وتغيب اإلدارة والتخفيف من المخاطر وتقارير المانحي
مصفوفة مؤشرات األداء الرئيسية واإلطار المنطق للرصد والتقييم وتنفيذ التوافق وتعديل القدرات وتطوير الموظفي.
المشوع :التقرير النهان ر
إنهاء ر
للمشوع والمانحي؛ التسوية المالية وتسليم الحسابات المدققة وتركيب وتسليم الوثائق وبروتوكول
إطالق  /إعادة توزيع الموظف  /المتطوع وإنهاء عقد المورد وتقرير تسوية سلسلة التوريد وبروتوكول اإلفراج عن األصول
وإعادة توزيعها وشهادة االمتثال القانونية أو المالية أو الصناعية وتحديث األساس وتقييم الرصد والتقييم و ر
نش الدروس
المستفادة منها وأفضل الممارسات.

وبالنسبة للجهات الفاعلة المحلية ،فإن خطة الرصد والتقييم ه خريطة الطريق الت تحدد وتتعقب وتساعد عىل جودة كل من
المشوع ،مع ر
العملية والنتيجة المرجوة .قد ت ّم تطوير إطار الرصد والتقييم إىل جانب خطة عمل ر
مؤشات تقيس التقدم المحرز.
ر
وتتألف مصفوفة الرصد والتقييم من المقاييس الكمية والنوعية للمهام والمهام القابلة للتسليم ،الت ترتبط بالموظفي ومؤشات
األداء الرئيسية اإلدارية .وتغذي هذه المعلومات تقارير المانحي وتحديثات أصحاب المصلحة وتؤثر عىل قرارات التغيب وإدارة
المخاطر.
تعبئةنالموارد
8.
تحل تعبئة الموارد محل مصطلح "جمع األموال" األكب تقليدية وضيقا ،حيث ال يشب مصطلح "الموارد" إىل األموال فحسب ،بل
يشب أيضا إىل الموارد ر
البشية والسلع والخدمات.
أهميةنتعبئةنالموارد
• تعبئة الموارد تدعم قدرة المنظمة وإمكانات نموها.
• يضمن استمرارية تقديم الخدمات من قبل المنظمة للعمالء والمجتمعات.
البمجة التنظيمية واالستدامة المؤسسية والمالية.
• يدعم ر
• يسمح بتحسي وزيادة منتجات المنظمة أو خدماتها.
• يجب عىل المنظمات العامة والخاصة عىل حد سواء توليد أعمال جديدة للبقاء ف العمل وتلبية االحتياجات المتغبة باستمرار
للمستفيدين المستهدفي أو المجتمع.

العنارصنالرئيسيةنلتعبئةنالمواردن
المشوع مع األولويات السياقية ومصالح ال ر
تعبئة الموارد ه مسألة مطابقة المزايا النسبية للمنظمة أو ر
شكاء .تحتاج المؤسسة إىل
بناء أو تعزيز مباتها ومنتجاتها وخدماتها الفريدة الت تمبها عن المنظمات األخرى .ولجذب اهتمام ودعم ال ر
شكاء المحتملي ،تعمل
المنظمة عىل إظهار القدرة عىل تلبية أولويات السياق الحاىل واحتياجات ال ر
شكاء.
عند وضع اسباتيجية إدارة اإليرادات وخطة العمل ،من المفيد النظر ف هذه العملية ذات الخطوات الخمس:
•
•

•

•
•

الشكاء  /العمالء هو عملية مستمرة .يتطلب التحديث المستمر للتفاصيل والمصالح المحددة ر
التحدي ند :تحديد ر
للشكاء
المحتملي ف الموارد.
المشاركة :أوال ،ينطوي عىل إيجاد فرص لبناء عالقات قوية مع ر
الشكاء المحتملي؛ وثانيا ،توفب معلومات مناسبة للتأثب عىل
المشوع الذي يتطلب موارد .وه تقيم وتحافظ عىل حوار مفتوح ومنتظم مع ر
البنامج أو ر
الشكاء لبناء الثقة
صناع القرار بشأن ر
واالحبام المتبادلي.
التفاوض:ن تتضمن هذه الخطوة مجموعات متعددة من المعرفة والمهارات للحوار وتبادل المعلومات بشكل خالق وعرض
تلت احتياجات الموارد ومصالح ر
مساهماتها .يهدف التفاوض إىل االتفاق عىل رشوط ر
الشيك .يجوز للمنظمة
الشاكة الت ر
ر
يتماش مع المبادئ القانونية واإلنسانية .
الخباء لتأكيد أن االتفاق
استخدام نصائح ر
اإلدارةنواإلبالغ:ننتعبف المنظمة باالتفاق من خالل الحفاظ عىل عالقات جيدة ،وتوفب المخرجات والتقارير المطلوبة والعمل
من أجل إقامة رشاكات طويلة األجل.
ر
ر
ج :يعتبر تواصل قيمة الشاكات أمرا مهما .تنقل مواد االتصال العادية والجيدة رسائل أساسية حول المشوع أو
تواصلنالنتائ ن
الشيك .المنظمة ر
الخدمة لجمهور محدد .وهذا يبت سمعة المنظمة من حيث الموثوقية ويوضح مساهمة ر
والشكاء يكتسبون
رؤية واضحة داخل القطاع ويجتذبون اهتمام المزيد من ر
الشاكات .
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إدارةنالمخاطر
9.
إدارة المخاطر ه الثقافة والعمليات والهياكل الموجهة نحو اإلدارة الفعالة للفرص والمخاطر المحتملة .ومن المسلم به أن إدارة
المخاطر جزء ال يتجزأ من الممارسة اإلدارية الجيدة .وه عملية متكررة تتألف من خطوات تمكن ،عند تنفيذها بالتسلسل ،من
26 .
التحسي المستمر ف عملية صنع القرار
أهميةنإدارةنالمخاطرنللقدراتنالمؤسسية
.
إدارة المخاطر مهمة للحكم الرشيد ،الذي يمىل أن إدارة منظمة غب ربحية ملزمة بحماية مصالح أصحاب المصلحة فيها وتضمن
اإلدارة الفعالة للمخاطر توخ الحذر ف صنع القرار ،والحماية من التهاون واألرصار المحتملة الت قد تلحق بمصداقيتها .ويهيئ النهج
االستباف والعملية الوقائية للتأثبات السلبية واإليجابية المحتملة عىل عمليات المنظمة ،بما يكفل تحقيق أهدافها.
ّ
إن إدارة المخاطر جزء من االستعداد لالستجابة اإلنسانية وتأخذ ف عين االعتبار جميع العوامل الداخلية أو الخارجية الممكنة الت
.
البامج ،إذا كانت التغبات ف األزمة تؤثر
لتنفيذ
خيارات
من
الطوارئ
خطط
وتتألف
اإلنسانية
المساعدات
إيصال
ىل
ع
تؤثر
أن
يمكن
ر
عىل الجدول الزمت للمساعدة اإلنسانية أو تكلفتها أو إيصالها عموما .إن التخطيط للمخاطر المتوقعة يحم الرؤية والعمليات
االسباتيجية ،وبالتاىل يحدد مبانيات وجداول زمنية وتوقعات أو نتائج واقعيّة.
وتشمل الفوائد الرئيسية للمنظمة ما يىل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التخطيط للصدمات المحتملة لحماية أصول ووجود منظمة.
تجنب التهاون وضمان االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة والمعايب الدولية.
تجنب الباخ ف معايب العمليات ،والحفاظ عىل جودة الخدمة ،وتقليل الخسائر والتخطيط الكاف للقدرة عىل استيعاب
الصدمات الخارجية.
الحفاظ عىل التواصل وتحسي اإلبالغ.
تحسي الضوابط والكفاءات التشغيلية .
تحسي الوقاية من الخسائر وإدارة الحوادث.
تحسي التعلم التنظيم والمرونة التنظيمية.
فهم المخاطر المحتملة يلهم اإلبداع واالبتكار ف إيجاد الحلول وتصميم آليات االستجابة اإلنسانية .
تسهيل التحسي المستمر للمنظمة.

الوظائفنوالمكوناتنالرئيسيةنإلدارةنالمخاطرن
الخارخ.
ر
تحلل إدارة المخاطر احتمال وجود عوامل خطر ف سياسات اإلدارة واإلجراءات التشغيلية المتأصلة ف برمجتها وف سياقها
وهذا ما يحدد النتائج السلبية (أي التهديدات) أو اإليجابية (أي الفرص) ويحددها كميا من حيث التكلفة الت تتحملها المنظمة،
والجدول الزمت رلبامجها ،والجودة العامة لألهداف و/أو احتمال تحقيق األهداف .وبذلك ،تخطط المنظمة وتخصص رأس المال،
سواء من الموارد المالية أو ر
البشية ،للتخفيف من عامل الخطر .وتشمل العنارص الرئيسية إلدارة المخاطر أنشطة تحديد وقياس
وتخفيف وإبالغ ورصد ،وتشمل ما يىل:
•
•
•
•
•
•
•
•

سياسة إدارة المخاطر
بالبامج والعمليات والصحة والسالمة
خطط الطوارئ الخاصة ر
مواءمة إطار إدارة المخاطر ودمجه ف السياسات واإلجراءات والممارسات والقيم
أداة مصفوفة المخاطر لتصنيف المخاطر
سجل المخاطر لتسجيل المخاطر وكيفية إدارتها
خطة اإلبالغ عن المخاطر واالتصاالت
وحدة الرقابة عىل إدارة المخاطر
إطار عمل لمراقبة ومراجعة إدارة المخاطر

ر
المشييات
 10.نظامنإدارةن
ر
أهميةننظامنإدارةنالمشيياتنللقدراتنالمؤسسية
 ²⁵المرجع نفسه.
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ف السنوات األخبة ،أصبح تعزيز إدارة المشبيات أمرا بالغ األهمية لزيادة المساعدة اإلنسانية عىل نحو أكب فعالية .وتطبيق مبادئ
ر
الشاء األساسية المتمثلة ف المنافسة والشفافية المفتوحتي إىل جانب الكفاءة التشغيلية يقلل من احتمال الفساد ،ويزيد من الكفاءة
المهنية ،ويرفع من قيمة األموال ،ويزيد من شعة إيصال المساعدة اإلنسانية األساسية.
تشمل أنظمة االشباء الحديثة سجال رقميا لإلجراءات الرامية إىل توفب المعلومات الالزمة لدعم سلسلة التوريد .وتساعد أنظمة ر
الشاء
عىل تعظيم استخدام األموال من خالل ر
الشاء بالجملة ،والتعاقد مع الموردين ،وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة ،مما يحم
المنظمات من تجاوز التكاليف بسبب التغبات غب المتوقعة ف تكاليف السوق.
هناك عدة فوائد لنظام رشاء جيد يتجاوز الكفاءة ،مثل:
•
•
•
•
•
•

تمكي كفاءة أعىل ف العملية ف كل مرحلة من مراحل دورة ر
الشاء .المهام المختلفة للمنظمة تخطط بشكل أفضل ،مما يؤدي
بدوره إىل تقصب الوقت لمصدر السلع والخدمات ويتجنب إدخال تغيبات عىل جداول تسليم المساعدات اإلنسانية.
دعم الحكم الرشيد وبناء سمعة المنظمة مع المانحي وأصحاب المصلحة من خالل عمليات ر
الشاء الشفافة والسليمة .
الحماية من االحتيال من خالل التطبيق الصارم للقواعد واللوائح والسياسات وإجراءات البخيص ،والتي تكون موثقة رقميا مع
ضوابط أمنية سارية .
تقييم جميع الموردين للتأكد من أنهم يستوفون متطلبات حماية األطفال وحماية حقوق الجميع أثناء إنتاج وتوزي ع السلع
والخدمات.
تسهيل اتخاذ القرار من خالل إعداد تقارير إدارية مع معلومات عن اإلدارات المعنية المسؤولة عن أي مشبيات ،والبائعي،
والتكاليف ،وطرق الدفع والتسليم ،وتقارير التفتيش ،من بي أمور أخرى.
وجود ر
مؤشات أداء رئيسية ف معظم األنظمة الت تقيس أداء المشبيات ،مثل معالجة المشبيات ودقة الفواتب وأوقات تسليم
الطلبات .

يتمثل دور نظام إدارة المشبيات ف ضمان قيام المنظمة بمهامها ر
بشاء السلع والخدمات من خالل شبكة من الموردين تستوف
المعايب التنظيمية ومستويات الخدمة.

ر
المشيياتن
المكوناتنالرئيسيةنلنظامنإدارةن
وتنطوي عملية ر
والبامج ،وتحديد المورد المناسب
الشاء الفعالة عىل فهم متعمق لالحتياجات من قبل جميع وحدات التشغيل ر
27 .
للوفاء بتلك المتطلبات ،وتقييم أداء الموردين دوريا والتفاوض عىل العقود الت يمكن أن توفر أعىل قيمة بأقل تكلفة وتشمل
المكونات الرئيسية ما يىل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اسباتيجية إدارة المشبيات مع مبادئ توجيهية وسياسات واضحة
البنامج والعمليات مع احتياجات ر
الشاء لألنشطة
خطة عمل ر
متطلبات المنتج والخدمة
الهيكل التنظيم ر
للشاء ،مع سلطات الموافقة
االتفاقات التعاقدية إلدارة العقود وإدارتها
رشوط وأحكام ر
الشاء واإلرجاع والصيانة
دليل معايب ر
الشاء ،بما ف ذلك المعايب األخالقية وإجراءات حماية الطفل
الحوكمة التنظيمية وسياسة االمتثال
دليل معايب فحص الخدمة والجودة
كتالوجات المعدات المزودة والصناعية والتقنية

 11.إدارةنسلسلةنالتوريدنوالخدماتناللوجستية
أهميةنإدارةنسلسلةنالتوريدنواللوجستياتنللقدراتنالمؤسسية
تضاعف عدد الكوارث وتأثبها ثالث مرات ف العقود األربعة الماضية .وتتعرض المنظمات اإلنسانية لضغوط كببة إليصال
المساعدات اإلنسانية المناسبة إىل األشخاص المناسبي ف أقض وقت ممكن وتجنب معاناة السكان المتضرين لفبات طويلة.
فالكوارث ال يمكن التنبؤ بها وغالبا ما تكون حساسة أو معقدة .وهذا يفرض طلبا مبايدا عىل سالسل اإلمداد لالستجابة اإلنسانية،
األمر الذي يمكن أن يعجل بتحويل الموارد إىل سلع وخدمات أساسية.
 ²⁶المرجع نفسه.
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تؤثر إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية تأثبا بليغا عىل قدرة الجهات الفاعلة عىل توفب السلع والخدمات األساسية مع
ضمان الممارسات األخالقية ،والحفاظ عىل مساءلتها ،فضال عن الحفاظ عىل الجودة وحماية مصالح المستفيدين وحقوقهم.
وتشمل العوامل الت تسهم ف أهميته المبايدة باعتبارها حجر األساس ف تحقيق األهداف بنجاح وبناء القدرات المؤسسية ما يىل:
•
•
•

•
•
•

استخدام الكفاءة اللوجستية واإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد لخفض التكلفة وتحسين الخدمة ،وضمان وظيفة المنتج النهان أو
الخدمة وتوفب الفرص إلضافة قيمة إىل النتيجة.
السغ للحصول عىل أفضل قيمة مقابل المال ف دورة العرض بأكملها ،مما يمكن من تعظيم الموارد اإلنسانية المحدودة.
حماية المنظمة من مخاطر السمعة من خالل اتباع المبادئ اإلنسانية المتمثلة ف عدم إلحاق أي رصر وتجنب سلسلة التوريد
الت لها آثار أخالقية أو اجتماعية أو بيئية سلبية .ويشمل ذلك العمل مع الموردين الذين يوافقون عىل سياسة حماية الطفل
ويتبعونها بدقة.
منح المنظمة المرونة والخيارات لتحسي االستجابة اإلنسانية عبر الشبكة والعالقة مع المصنعي والموردين.
عب الوظائف التنظيمية ومع الحكومات ر
وعب سلسلة
وشكاء التنفيذ والقطاع الخاص والمجتمعات ر
تشجيع زيادة التعاون ر
التوريد ،مما يبت أهمية المنظمات وإمكانات النمو.
إلهام االبتكار واإلبداع ف البحث عن حلول لألزمات اإلنسانية المرتكزة على ثروة المعرفة المتاحة ف تنفيذ دورها .

مكوناتنإدارةنسلسلةنالتوريدنوالخدماتناللوجستية
ر
الهدف من إدارة سلسلة التوريد هو الربط بي السوق وشبكة التوزي ع وعملية التصنيع ونشاط الشاء بحيث يتم خدمة المستفيدين
بمستويات أعىل وبتكلفة إجمالية أقل28 .وتشمل العنارص الرئيسية لتحقيق ذلك ما يىل:
•
•
•
•
•
•
•
•

البنامج والعمليات مع تفاصيل اإلنجازات الرئيسية
خطة عمل ر
هياكل الحكم؛ السياسات المالية وسياسات المشبيات والموارد ر
البشية
مصفوفة المخاطر وسجل المخاطر
ر
ومؤشات األسعار
سجل الموردين وتقارير تحليل السوق
االتفاقات والتعريفات التجارية الدولية واإلقليمية
المعايب الوطنية والدولية ،مثل الجودة والبيئة والصحة والسالمة وأمن تكنولوجيا المعلومات ومعايب الغذاء والسالمة
أنظمة ومعايب وتعريفات البضائع والشحن والتخزين
دليل إدارة األسطول

²⁷مارتن ،كريستوفر .إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد .الطبعة الثالثة .لندن ،بتسون للتعليم المحدودة.2005 .
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