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  االستراتيجيات المتعددة االختصاصات

 األطراف المعنية بمعالجة المشكلة؟ تعرف هل 

من المنظمات   ةاستراتيجي  مشاركة  الحماية القائمة على النتائج  تتطلب  
والوكاالت  التنمية  ووكاالت  السالم  لحفظ  الدولية  والجهات  الدولية 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية 

 والمنظمات المجتمعية.

 رئيسي ا؟ عنصرهذا العتبر ي لماذا

تقليل وحدها  لألن الجهات الفاعلة في مجال الحماية نادر ا ما تستطيع  
تعاون ا    بالعادةمخاطر الحماية بشكل كامل. فتحقيق نتائج الحماية يتطلب  

 بين مختلف القطاعات واالختصاصات.  اتكميلي  عمال  و 

 العناصر الرئيسية للحماية القائمة على النتائج هي: 
د السياقالمتواصل واللحماية ا تحليل (1  محدَّ
 موجهة نحو النتائجالساليب األ (2
 متعددة االختصاصات الستراتيجيات اال (3

 . تتوفر ملخصات منفصلة لكل عنصر

 يمكنك تطبيقه؟ كيف

حّدد أصحاب المصلحة الذين يملكون مصلحة أو تأثير ا على نتيجة  •
 الحماية.

من أجل فهم العالقات بين أصحاب المصلحة    للسلطةأجٍر تحليال    •
تالرئيسيين و  التي  الذين أولئك  ؤثر على  معرفة األطراف واألمور 

واسترشد بهذه  ؛يتمتعون بأكبر قدر من السلطة على نتائج الحماية
هذا   ةراجعاحرص على مكذلك  و استراتيجيتك.  المعلومات لوضع  

 مع الوقت. وتحديثه التحليل 

فهم   • إلى  واألولويات اسَع  واالستراتيجيات  الصالحيات  مختلف 
ووجهات النظر الخاصة بأصحاب المصلحة على اختالفهم، وإلى 
القطاعات   بين  تعاون  إقامة  إلى  وبادر  معها.  التعامل 
ووضع  التحليل  مراحل  أولى  منذ  المختلفة  واالختصاصات 

 االستراتيجية.

تها، بل رّكز على تذّكر أن التعاون والتنسيق ليسا هما الغاية بحد ذا •
 كيفية إسهام التعاون في تحقيق نتائج الحماية المنشودة. 

 مثال عن الممارسات السليمة: منظمة إنقاذ الطفولة 
المجتمع   دعم  خالل  من  واألطفال"  النساء  "حماية 

 1المدني وإدارة حماية األسرة في األردن 

، أقامت منظمة إنقاذ الطفولة شراكة  مع 2005"في عام  
الحكومة األردنية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تطوير نظام تعاوني 
متعدد االختصاصات لحماية الطفل... ورّكزت الشراكة على تنمية قدرات 
الموظفين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني لشؤون 

كمظلة داعمة للتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع   األسرة الذي يعمل
المدني في قضايا األسرة. وقد ساهمت هذه الشراكات في تقوية عمليات  
اإلصالح المحلية وأنظمة حماية الطفل الشاملة من خالل الحوار والتعاون 
بين السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدانمارك واألردن. 

منظمات المجتمع المدني الدعم الالزم لنظمة إنقاذ الطفولة  مقدمت  كما  
لعنف ضد النساء واألطفال من القضاء على االرامية إلى  لتعزيز جهودها  

هذه المنظمات بما يمّكن  الفنية والتدريب على المهارات  الدراية  خالل تقديم  
ويشار إلى مناصرة.  المبادرات    إلطالقفردي  جماعي و من العمل بشكل  

و بذل  لمشروع  اأن   المهمشة  المجتمعات  إلشراك  ا  خاص  ا  التي تلك  جهد 
على   الي حرص  حالملتشاور مع قادة المجتمع  لو   ،يصعب الوصول إليها

متعدد الكان لهذا البرنامج  وقد  ".  للواقع والحفاظ على دوامهاالجهود  مالءمة  
الوكاالت من    ،دوار الجهات الفاعلة المختلفةألالمستويات رؤية واضحة  
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إلى • بأّن    تنّبه  تؤثر  التالية  معهم العوامل  تعمل  الذين  األشخاص 
 بها: معهم الطريقة التي تعمل بو 

o مخاطر التعاون  من األمن وغير ذلك 
o  مستوى الثقة بين أصحاب المصلحة 
o  الحماية لدى أصحاب المصلحة درجة التقارب بين أهداف 
o   المصلحة أصحاب  مختلف  يستطيع  التي  والخبرات  القدرات 

 تقديمها 
حّدد نوع التعاون الذي يمكن إقامته والذي ُيحتمل أن يحقق القدر   •

، والعمل الجماعيثمة طيٌف واسع من التعاون  فاألكبر من الفعالية.  
واال كالشراكات  وثيق  بشكل  المنسقة  العالقات  من  ا    تحادات بدء 

 .الركيكةالرسمية، وصوال  إلى االلتزامات والتفاعالت 

المنشودة نتائج  الفي تحقيق  المحلي،  الحكومية وغير الحكومية والمجتمع  
 حماية الطفل. في مجال  

في األردن الوطني لشؤون األسرة  المجلس  السياق، صّرح  ن أ  وفي هذا 
ا من   ،األسباب الجذرية للعنف واإلساءة معقدة ومكافحتها تتطلب مجهود 

 . فرق متعددة االختصاصاتضمن العمل من هنا ضرورة عدة أطراف، 

 
 

النتائج تحقيق  و الشائعة  وخبراتها ومواردها وشبكاتها المختلفة لتلبية احتياجات الحماية  صالحياتها  استخدام  الوكاالت في  كل  جهود  تضافر    "إنّ 
أن    ، بلالشيء نفسه   الوكاالت كلها  تفعل  . ]هذا[ ال يعني أن إلى حدٍّ كبير  تحقيق هذه الحماية يزيد من احتماالت  المرجوة للسكان المهددين  

الحماية بعدة   في تعزيزمهم ا  وحدة الجهود عامال   تعتبر    ،تنوع في البرامجبالرغم من هذا الو .  مؤهلة لفعلهما هي  بو تجيده  ما  بكل وكالة    تقوم
 ALNAP)) ،2005 .2اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني  تعّلممن شبكة ال لوكاالت اإلنسانيةاالحماية: دليل   -"أضعاف

 

 
 ؟تحتاج لتطبيقهإالَم 

 

 فهم مشترك بين أصحاب المصلحة المتعاونين والمعنيين بنتائج الحماية التي تحاول تحقيقها.  احرص على إرساء •

حّدد دور أصحاب المصلحة المختلفين في هذا المجهود الجماعي، وافهم كيف تتوافق النتيجة المتفق عليها مع األهداف العامة لكل   •
 مؤسسة أو صاحب مصلحة. 

 وطريقة هذا التعامل. اي تتعامل معهتاألطراف ال  للتأكد من صحةطّور وحّدث تحليل أصحاب المصلحة وتحليل السلطة  •

أصحاب المصلحة  مختلف  القدرة على العمل مع  اكتسب  اعمل على تنمية مهارات بناء العالقات الفعالة بين موظفي المنظمات المختلفة، و  •
 والمواقف المتضاربة. اآلراء والتعامل مع 
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الجهات عمل  لتوجيه  في جمهورية الكونغو الديمقراطية: تحليل أصحاب المصلحة والسلطة    ات المحليةلجان حماية المجتمع
 3الفاعلة المتعددة

طابع  عملية ذات    ذه، وه لالسترشاد بها في البرنامجتوفر المعلومات المناسبة  عن كثب  السلطة األوسع  هيكليات  مراقبة    إن"
وتحديثه كل  للسلطة  ، يتم إجراء تحليل  ء نشاط في منطقة جديدةبدعند  نة ….  و مر ال  محلي بامتياز وتتحلى بدرجة كبيرة من

ز تحليل السلطة  بعض نقاط الضعف التي تمت معالجتها الحق ا: غالب ا ما ركّ   2011عام  جري  أالذي  ولي  األتقييم  الحدد  وقد  ثالثة أشهر.  
التي ال تزال موجودة في بعض   "الحكماء" لجان  كغير الرسمية  الهيئات  همل  أ و   كالحكومة المحلية والجيش والشرطة( )على السلطة الرسمية  

على غرار زعماء ،  تتمتع السلطات التقليدية،  وعلى النحو نفسهفي مجتمعات أخرى.  خسرت نفوذها  أنها  المحلية حتى اليوم مع  المجتمعات  
، في حين أن السلطات اإلدارية الرسمية  المعزولة أكثر من سواها(في المناطق  ال سيما  )المحلية  في بعض المجتمعات    بنفوٍذ أكبر،  القرى 

 ".بالنفوذ، ولكن بدرجات متفاوتة اأيض  هي المؤسسات الدينية كما تتمتع المدن الكبرى. ك تهمين في مجتمعات أخرى 

المنظمات وتتولى  تغيير.  دعاة النسائية و ال  والمحافل [  المجتمعات المحليةحماية    ين من ]لجاننحو ثالث  دعم"يتمثل جوهر استراتيجية التغيير في  
ا على الشركاء من خارج المجتمع  حيث  ،  أعمال الحماية تقريب اتنفيذ كل    الشريكةالمحلية  غير الحكومية   كسب  المحلي  كان من الصعب جد 

عاملين    والذين يستخدمون   ،التي يعملون فيهاالمحلية  هم الذين ينتمون إلى المجتمعات  فعالية  الشركاء األكثر  لذا فإن  .  أبناء المجتمعاحترام  
ال  يدفعون  المجتمعات.    ةمجتمعيالتعبئة  الشركاء  من داخل تلك  عالقات جيدة مع  لهم  ، و المحليةوالسياسة    ةللسلط  أدقّ   افهم  ويملك هؤالء 

،  منظمة أوكسفامأفضل من  المستهدفة  المحلية  إلى المجتمعات  يستطيعون الوصول  ، وغالب ا ما  المسؤولةية  الجهات المحلالمجتمعات المحلية و 
في برامج المياه   أوكسفام السابق  كان النخراط،  لبرنامجمن ا األيام األولى  وخالل  بعد دورة المشروع.    إلى مايستمر في الغالب  تواجدهم  كما أن  

تسهيل  وشركاؤها  موظفو أوكسفام  ويتولى  في بناء أسس الثقة التي يقوم عليها العمل.    مهم  المجتمعية دورٌ   والصرف الصحي ولجان المياه
 ".ةالحمايبمسائل لقوانين المتعلقة وتوفير التدريب للمدنيين والسلطات على المعايير القانونية وا مع السلطات المحليةاالتصاالت 

 ؟حول االستراتيجيات المتعددة االختصاصاتهل تحتاج إلى المزيد من اإلرشادات والموارد 
 الثاني رابط إلى وحدة العنصر الرئيسي •
 ثانيلعنصر الرئيسي الل اإلضافية مواردالرابط إلى  •
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