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 ورقة تقديمية حول:  

  triple nexusتنسيق الجهود اإلنسانية والتنموية وجهود بناء السالم

 مقدمة:

 في وتيرة األزمات  يشهد العالم  
ً
الشرق األوسط مما أدى الى تنامي حجم املساعدات اإلنسانية وتكلفتها وطولها على  منطقة  السيما  تزايدا

التنموي لجهة العشر املاضية بشكل كبير، وبسبب الطبيعة الطويلة األمد لألزمات الحالية وتعقيدامدى السنوات     تها وتراجع العمل 

%، وفي حين تلبي املساعدات  400االستجابة لالحتياجات االنسانية، حيث بلغت حجم الزيادة في النداءات االنسانية في العقد املاض ي  

للاالنسانية االحتياجات ال  بالنية  أنه    االنفاق املالي املرتفعخطر واملهمشين، اال أنه وبرغم حجم  حفاظ على حياة املهددين  في  اال  آخذ 

نسانية كما ال يضمن تحقيق املرونة والصمود   لمساعدة اإل لحماية الدائمة للفئات املتلقية ل، وال يحقق االتراجع وتغيب عنه  الديمومة  

  نتهاء من التدخل االنساني.مواجهة األزمات بعد اال  القدرة على و 

تزايد   و ومع  اإلنسانية  األزمات  أمدها حجم  طال  التي  املتضررين   النزاعات  األشخاص  اإلنساني  العمل  في  الفاعلة  الجهات  تعد  لم   ،

معالجة األسباب  فكان ال بد من عمل عدة جهات فاعلة في املجال اإلنساني والسالم والتنمية معا وبشكل متناسق  من أجل منع و  ،  لوحدها

 NEXUSالجذرية لألزمات ومع تلبية االحتياجات اإلنسانية وبناء القدرات الطويلة األجل للفئات املتضررة وهذا ما عرف الحقا 

في    وذلك  ألول مرة خالل الثمانينيات ،    nexusتم تقديم مصطلح    لقد    ، بين شيئين  فعل الربط    يصف    " بالالتينيةNexusطلح "إن مص  

(. ومع ذلك ، اكتسب نهج نيكزس مكانة  Food-Energy Nexus   ،(Sachs and Silk 1990)مشروع من قبل جامعة األمم املتحدة )برنامج  

اء والطاقة واألمن الغذائي".  بشأن "العالقة بين امل   2011بارزة في األوساط األكاديمية والسياسات الدولية في الفترة التي سبقت مؤتمر بون  

مثل هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تحسين املياه والطاقة واألمن الغذائي من خالل دمج "اإلدارة والحكم    حيث طرح املؤتمر في وقتها بأن  

   .في القطاعات والحد من املقايضات ، وبناء التآزر ، وتعزيز االستدامة الشاملة واالنتقال إلى االقتصاد األخضر

فيما يتعلق بضرورة أن يتماش ى  ء  بين الدول األعضا ظهر إجماع قوي  2016( في عام WHSالقمة العاملية للعمل اإلنساني )اجتماع   وفي  

بشكل مشترك   أكثر فعالية والعمل  بشكل  واإلنمائي  إلى    القطاعان اإلنساني  العديد من    حيث    طويل األجل   التخطيط  للوصول  دعا 

واالستثمار في األقاليم املهمشة والتي تعاني  الح النظام الدولي لالنتقال من نموذج العرض إلى نموذج قائم على الطلب  املشاركين إلى إص

وأزمات   ليس فقط  ممتدة    من صراعات  األعضاء  الدول  أيًضا  لكما دعت  ولكن   ، االحتياجات  وإدارة    للحد  تلبية  الضعف  نقاط  من 

 .    الجهود املبذولة لتأمين مسار أفضل نحو التنمية املستدامةوتكريس املخاطر بشكل أفضل 
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، كان هناك تركيز متزايد على السالم باعتباره    2016في عام   (WHS) انعقاد القمة العاملية للعمل اإلنساني  ومن الجدير ذكره أنه ومنذ

بالعمل التنمو  حل  ي  حيث أن تحقيق السالم  سوف يعمل على  عنصرا أساسيا ومهما في إنجاح النيكزس ودمج التدخالت اإلنسانية 

 .   triple nexusومن هنا برز مصطلح الرابطة الثالثية  النزاعات والحد من الفقر وضمان التنمية املستدامة

 

 : NEXUS والسالم  والتنمية ةاالنسانيالتدخالت  بين   الرابط   املفاهيم األساسية للنهج

يعتبر طريقة عمل جديدة تعمل على تحقيق  ،  Triple NEXUS أو فيما يعرف    والسالم    االنساني والتنموي ان النهج الرابط بين العمل  

لتحقيقه، وانما    ية  عملجد له خطوات محددة  وحيث انه نهج حديث فال يمكن أن ن   نتائج جماعية تقلل من الحاجة واملخاطر والضعف،

من املؤسسات الدولية العاملة في    العديدبدأت    .التي يجب تطبيقها وأخذها بعين االعتباراالسترشادية  مجموعة من املفاهيم والُنهج    و ه

 على اهتمام املمولين والدول املانحة، وتطبيقه في البرامج واملشاريع املنفذة.  استحوذ  هذا النهج الجديد الذي ، تبني  املجال االنساني 

الن   والتنمية  ان  االنساني  العمل  بين  الواصل  اإلنسانية  والسالم     هج  الفاعلة  الجهات  بين  والتنسيق  التعاون  من  بمزيد  القيام  يعني 

إن هذا النهج يحقق مزايا نسبية للعاملين في املجال االنساني  بطريقة تحترم املبادئ اإلنسانية.  والساعية في تحقيق السالم     واإلنمائية 

 برامجهم مستجيبة أكثر الحتياجات الفئات املهمشة واملتضررة.  والتنموي لجعل  

 التقارب بين العمل اإلنساني والتنموي:    

لها ، ال سيما بالنسبة    تالقى  ت  لها واالستجابة  ألكثر  للفئات ا  اإلجراءات اإلنسانية واإلنمائية حول الحاجة إلى منع األزمات واالستعداد 

برنامج تنمية املوارد البشرية( تمكن العاملين في املجال    -النهج املتعدد السنوات )خطة االستجابة اإلنسانية  إن    ضعفا وعرضة للخطر.  

،ولكنها تحتاج أيًضا إلى أن تستكمل باستثمارات تنموية مصممة لتلبية احتياجات  طويلة األمد  صياغة استجاباتهم لألزمات    من اإلنساني  

 أهداف التنمية املستدامة.

 :    Triple nexusحدوثها عند تطبيق نهج  املتوقع التغييرات اإليجابية 

 األزمات املمتدة.   زيادة حضور الجهات الفاعلة في مجال التنمية  خاصة  في  -

 .  حلول مستدامة لألزمات املمتدة في أجواء مستقرة  -

 تكامل أفضل بين العمل اإلنساني والتنموي وجهود السالم  دون تجاهل املزايا النسبية التي يحققها كل مجال.    -

 التركيز على التخطيط طويل األجل  وتوفير املوارد وزيادة فرص التمويل.   -
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 د السالم (:  كيف يمكن أن تعمل القطاعات الثالث مع بعضها البعض ) العمل اإلنساني، العمل التنموي وجهو 

من الناحية النظرية ، يمكن أن يحدث التنسيق بين هذه القطاعات. حيث أنه على افتراض وصول  القطاع اإلنساني إلى نقطة االنهيار  

 في بعض املناطق فإن الرابطة الثالثية  تسمح بتقاسم العبء عن طريق التنمية والجهات الفاعلة لتحقيق السالم.  

فرصة للجهات الفاعلة من مختلف القطاعات للتعلم من بعضها البعض. حيث أن  هناك طرق يمكن للجهات     توفر الرابطة الثالثية

من املهم اإلشارة إلى أن التعاون ال يكون دائًما  ولكن    الفاعلة اإلنسانية اتباعها  لدعم عمل الجهات الفاعلة في مجال التنمية والسالم..  

اإلنسا املبادئ  وأن حماية   ، الرابطةمنطقًيا  في  والعمل  البرامج  وتنفيذ  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  عاتق  تقع على  متالزمين حسب    نية 

 .  السياق املحلي الذي تتواجد فيه األزمات

 :   triple nexusتحديات تطبيق 

 ال يوجد مفاهيم متفق عليها واضحة فيما يتعلق بالرابطة الثالثية.   -1

 ال يوجد تناسق بين الخطط املطروحة )السالم والتنمية والعمل اإلنساني(.   -2

 ما تمول مشروع ما لعدة سنوات. -3
ً
 التمويل طويل األجل  صعب الن الجهات املانحة نادرا

 ه الطريقة الجديدة في العمل. ال يوجد منهج واضح وآليات عمل واضحة ومحددة لهذ  -4

 يؤدي الى تسيس  العمل اإلنساني .   والعمل التنموي  السالم وجهود االنساني  العمل   هناك خوف من أن  دمج انشطة كٍل من  -5

بخصوص نهج الرابطة الثالثية:  الدولية  رؤية بعض املنظمات  

 : NEXUSTriple   رؤية أوكسفام في تطبيق النهج الجديد

،  Triple NEXUSتنظر أوكسفام للنهج بثالث أبعاد وهي تنسيق الجهود اإلنسانية والجهود التنموية وجهود بناء السالم، لذا تطلق عليه  

املخاطر ونقاط الضعف وتزايدها، كما ال يمكن للنظام اإلنساني وحده أن يلبي احتياجات هذا الحجم  وتبرر الحاجة اليه بسبب تعقد  

املتضررة ومعالجة   املجتمعات  لدعم  األزمة  بداية  من  واإلنمائية  اإلنسانية  املجاالت  تقريب  من  بد  لذا ال  وتنوعها؛  األزمات  من  الكبير 

معالجة متماسكة لضعف الناس قبل  ة جديدة من الهشاشة وعدم االستقرار، وتحقيق  التأثيرات االقتصادية واملساعدة في منع دوام

، والتعرف على العجز في التنمية وعدم املساواة اللذان يقودان الى الحاجة اإلنسانية،كما يجب وضع األشخاص  األزمة وخاللها وبعدها 

ا والقدرات  للمعرفة  األولوية  التدخالت مع إعطاء  في مركز  نتائج أفضل وتلبية فورية  املتأثرين  تحقيق  يعني  ملحلية، تحقيق كل ما ورد 
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تطبيق النهج الجديد يعتبر فرصة لتعزيز العدالة بين الجنسين، التركيز على القيادة املحلية،    لالحتياجات وضمان االستثمار طويل األجل.

فاءة. لذا يتوجب عمل تحليالت سياق متكاملة وشاملة  والعمل املبكر واستخدم األنظمة الحالية لتقديم املساعدة بشكل أسرع وأكثر ك

تضمن إجراء تقييمات إنسانية قائمة على االحتياجات وتضع أصوات املتضررين في املقدمة، وبناء استراتيجيات طويلة األجل وشراكات 

 جديدة ومتنوعة وتمويل مرن متعدد السنوات. 

 :   e nexus Triplرؤية االتحاد األوروبي في تفعيل النهج الجديد 

ال يمكن للنظام اإلنساني وحده أن يعالج حجم االحتياجات املتزايدة وتنوعها وخاصة األزمات املمتدة، لذا فان    رى االتحاد األوروبي انهي 

اد األوروبي  الروابط بين التنمية املستدامة والعمل اإلنساني ومنع النزاعات وبناء السالم. لذا تؤكد رؤية االتحيدرك    NEXUSالنهج الجديد  

االحتياجات   تلبية  مع  والصراع  والهشاشة  الضعف  وراء  الكامنة  الجذرية  األسباب  ومعالجة  منع  أهمية  على  الجديد  النهج  تفعيل  في 

 .اإلنسانية في وقت واحد وتعزيز املرونة ، وبالتالي تقليل املخاطر

اإلنسانية املساعدات  ربط  تحسين  خالل  من  املرونة  تعزيز  إلى  الحاجة  واالستعداد    ان  والكوارث  األزمات  لتوقع  اإلنمائي  والتعاون 

مما يؤدي إلى    املنظمات، واالستجابة لها، حيث يتطلب تشغيل العالقة بين العمل االنساني والتنمية رؤية مشتركة وتغييرات ثقافية في  

هج جديدة في السياسات واألطر القانونية لتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية وغيرها من الجهات ذات   نُ

 لالستجابة في وقت مبكر وبفعال إ  صلة.ل ا
ً
ية أكبر  ذ ينبغي تصميم التعاون اإلنمائي واملساعدة اإلنسانية وتقديمهما بطريقة أكثر تكامال

بشكل منهجي في جميع مراحل التنمية اإلنسانية.   الجنسانيلديناميات الهشاشة والفقر والضعف، كما البد من تعميم مراعاة املنظور  

واملساعدة   اإلنساني  العمل  في  في ذلك  بما  التغيير  في  فاعلة  كعناصر  املرأة  الخصوص دور  السالم    اإلنمائية، وعلى وجه    واألمن، وبناء 

 .ومنع النزاعات واألزمات اإلعمار، حة وإعادة واملصال 

تبادل املعلومات في الوقت املناسب من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية وتحليل السياق املشترك املنهجي   كما يجب أن يكون 

 ل املرن. الذي يحدد املخاطر ويقيم أسباب الهشاشة، والقدرة على التكيف على مختلف املستويات ويسمح بالتموي 
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املتعددة  إ والبرمجة  التخطيط  لدورات  واإلنمائي  اإلنساني  املجالين  في  الفاعلة  الجهات  استخدام  زيادة  على  يشجع  الجديد  النهج  ن 

السنوات، والتحليل املشترك للمخاطر والضعف، والتخطيط املشترك، بناًء على فهم أفضل للنظم االجتماعية والسياقات االقتصادية  

ألمنية للبلد ، مع االحترام الكامل للمبادئ اإلنسانية، وهذا يتطلب أدوات وطرائق تمويل مرنة وجيدة التنسيق ، مما يتيح  والسياسية وا

زيادة استخدام   يتطلب  للوقاية، كما  الهشة، وكذلك  الحاالت  في  الطوارئ واإلنعاش وخاصة  أنشطة  في  السريعة والتكيف  االستجابة 

 ة األزمات املمتدة على نحو أفضل.التمويل متعدد السنوات ملعالج

  

 


