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تحديد    سير أعمال العمليات التشاورية: 

االحتياجات والفرص البحثية 

 
 بحثي للتكيف مع تغير املناخ التحالف ال

 2021مايو  28

  املقدمة (1

نيا عامليا لحفز مزيد من االستثمارات والقدرات لتطوير بحوث  مع تغير املناخ جهدا تضامالتحالف البحثي للتكّيف    يمثل

على نحو واسع    –بشكل رئيس ي في الدول النامية    –ذات منحى عملي من شأنها أن تدعم التكّيف الفاعل مع تغير املناخ  

خدم بشكل أفضل  حلول تستند إلى األدلة لت.  ويهدف التحالف لتشجيع  النطاق ووفقا للحاجة امللحة التي يتطلبها العلم

يتسم باملرونة   من شأنه أن نظاما ايكولوجيا من البحث العملي  املجتمعات األكثر ضعفا من جراء تغير املناخ. ويتطلب ذلك
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الوثيقة بين: ممولي األعمال التط الرابطة  إيجاد مواءمة بين جميع الفاعلين املؤثرين في هذه  بيقية، وممولي البحوث،  مع 

 ستفيدة التي توجد في خط املواجهة مع تغير املناخ، والباحثين والجهات الوسيطة.  ناع السياسات، والجهات املوص

 

وتحقيق تقدم قابل للقياس    تأقلمالتكيف والفي أعمال    إيجاد معالجة فعالة لالحتياجات املعرفية امللحة  يستطيع التحالف

أدل الخالق،  والحاليةقة  سابالالتكيف  تدخالت  ة بشأن فاعلية  وتوفير  ستهدفة، والتعاون 
ُ
امل التوعية  وتسليم    من خالل 

نطاق واسع.   وتيرة  ويشمل ذلك    املوارد على  البحوث  وتوسيع    االستثماراتتسريع  لدفع مسيرة  النامية  الدول  في  إطارها 

دى الطويل، وتساعد على  تبني القدرات املؤسسية والبشرية على امل   العملية التي تركز على احتياجات املستخدمين بطرق  

تحقق  كين فيها و عالية تتمتع بملكية واسعة النطاق من املشار ل بحوث ذات جودة  كفث مما يعملية البح   تحقيق التحول في

 أثرا عمليا أكبر.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثي للتكيف  تحالف البحتابعة لل مرحلة املشاورات التمهيدية التي استفادت بشكل كبير من ثالث مجموعات عملإثر ختام 

املناخ العمل  2لحوكمة، ومجموعة العمل  : ا1لعمل  )مجموعة ا، وهي:  مع تغير  املوارد، ومجوعة  البحث عملي  3: تعبئة   :

 تحالف.مرتبطة باملرحلة القادمة من تطور العمل  مسارات  6، انبثقت املنحى(

  حالف واملنظمات األخرى صاحبة املصلحة، وستقدم يشرف على كل مسار عمل فريق عمل مختص يضم أعضاء من الت

   حدد.  الجدول الزمني امليد على األداء املطلوب في للتأك دمات املساندة أمانة التحالف خ

 

إلنجاز   املتبع  النهج  التالية  املفاهيمية  املذكرة  التحالفتبين  رؤية  لتفعيل  دعما  التشاورية  العملية  عمل  البحثي    مسار 

  تشكيل بشأن    يقة على تحديد التوجه والرؤيةوالفترة التي تليه. وتعمل هذه الوث  26األطراف  للتكّيف في إطار اإلعداد ملؤتمر  

 الذي ندعوكم لاللتحاق به وتطويره على نحو  مشترك بالتعاون مع أمانة التحالف.  املعين مسار العمل  

 

 استعراض مسار العمل (2

  ات تنفيذ عمليو عملية تشاورية متعددة الخطوات لتحديد    حالف في تنظيمإنجاز أهداف التتتمثل اآللية الرئيسية املتعلقة ب

التي تحظى بأولويةاالحتي  البحثية واملعرفية  الكفيلة بمعالجة هذه االحتياجات، وإدماج البحوث  اجات  ، وإتاحة الفرص 

 البحثي للتكيف مع تغير املناخمسارات عمل التحالف 

 ية إطالق عمليات تشاور لتحديد االحتياجات والفرص البحث •

 لتحاق بالعضوية حمالت للترويج للمبادئ واال •

 التحليليةاندة واملس –مراجعات األدلة إجراء  •

 علم تبادل التجارب والت املتابعة و  •

 عمل املشترك لخلق فضاء مختص بتشكيل الشبكات، وبناء التحالفات، وتطوير برامج جديدة ال  •

 تغير املناخ ملتحدة اإلطارية بشأن  واتفاقية األمم ا 26الروابط بين مؤتمر األطراف  تعزيز  •
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في بوتقة واحدة بها  املعنية  الفي ظل    واملجتمعات  البحثية  التضافر والتعاون لتحديد االحتياجات  العمل  تي توجه  جهود 

 من ترسيخ أثره.  وتدعمه وتمكن 

تحالف  وكل فئات أعضاء المن تخصصات عدة وأقاليم جغرافية    ورية مجموعة متباينة من التجاربلية التشاتجمع العم

عملي  تحول البحوث ملنحى  ت، واملجموعات الوسيطة واملستخدمة. وبما أن عوائق  من: الجهات املمولة للعلوم واملمارسا

إدماج مختلف أصحاب املصلحة في املشاورات بما  على    أو االقتصاد السياس ي، نشجع بقوةترتبط بالسلوكيات واملؤسسات  

االجتماعية العلوم  من  املختصين  يساعدنا علىفيها  كل    ، وهذا  من  لالحتياجات  للحوار واالستجابة  أفضل  أرضية  تهيئة 

البحثية  الفجوات  ا)  األطياف بما يشمل  إلى ضرورة تحديد  إنتاج علم جديد( وصنع القرار واملعرفة  لحاجة إلى  مما يشير 

بطرق مختلفة عما كان عليه الوضع في    مزيد من االستثمارات أو االستثمار أن نعكف على    مما يشير إلى ضرورةبالحلول ) 

   نقل املعرفة واستخدامها(. 

اء من بلدان الجنوب وموضوعاتهم االستراتيجية ومناهجهم.  بيئة للحوار وتوثيقا آلراء الخبر ئ مسار العمليات التشاورية  ُينش 

ال املسار تعزيز مشروعية  التطبيقية  ويستطيع  للبحوث  املنتجين واملستخدمين  إطار جمع  في  البحوث  املنبثقة عن  نتائج 

صلحة.  شعورا بملكية النتائج املذكورة من ِقبل مختلف أصحاب املأيضا  لى التنمية، بينما يخلق املسار بذلك  املطبقة ع 

( مما  واملناصرة  )مثل التوعية  وباملقابل، يتمكن أصحاب املصلحة املعنيين من استخدام هذه النتائج ألغراضهم الخاصة 

 برامج التكيف والتأقلم الناشئة. مصداقية البحث في ظل من يعزز 

 صل ملا يلي من:  مفما يرغب فيه املستخدم من إيضاح دقيق و وتهدف العمليات التشاورية حاليا لتحديد  

 أو بالتعلم؛  سواء كانت احتياجات معرفية أو متعلقة باالبتكار احتياجات،   •

ع تحقيقها من جهود  فضال عن الفوائد املتوقمكن عبرها معالجة هذه االحتياجات  التي ي  بالسبل   متعلقةأو فرص   •

ان  كالعنصر س أو كنا على معرفة به، لنا  "إذا كان لديي سياق هذه املعادلة  املعرفة والبحث، ويمكن عكس ذلك ف

 ."ص تأثير تغير املناخمع   خلقنا مواءمةأو  ص التوصل إلى إنجاز   بإمكاننا

 
كثر  لبحثية تستجيب لالحتياجات الحقيقية وتولد )أو تنتج باالشتراك( أعلى أن األنشطة ا  يؤكد تحديد هذه االحتياجات 

 املعارف ثراًء التي من شأنها أن توجه البحث وتدعمه.  

ى للمجتمع البحثي أن  ويتعين بشكل عام   أن تساعد هذه العمليات التشاورية في معالجة األسئلة امللحة مثل: كيف يتسنَّ

الجهات املمولة في    ملاسة لإلجراء املناخي في هذا العقد؟ كيف يتم إجراء بحث عملّي املنحى، وما هو دور يستجيب للحاجة ا

الجهود املرتبطة بالتكيف مع تغير املناخ،  وما هي العراقيل التي تقف حاجزا أمام دفع مساعي    تحفيز هذا البحث العملّي؟

   وكيف يمكن التغلب عليها؟

بها توجيه تفكير التحالف    وُيقصد  إثبات صحة املفهوم  مرحلة يتم فيها  العمليات التشاورية بمثابةن م  تعتبر املرحلة األولى 

ن مسار العمل هذا بمثابة  استمرار هذا النشاط في املستقبل. ونتوقع أن يكو  وإمكانية والتخطيط لعمليات التشاور التالية 

ملرحلة الثانية  تنفيذ مهامه. أما او التحالف  قيق أهداف وعنصرا أساسيا لتح  يعكف عليه التحالفومستمر    نشاط رئيس ي 

  ا هتم )بتعبئة املوارد(. لهذا يعتبر مسار العمل هذا نشاط واملرحلة الثالثة تعاون في مجال البحوث(،  تفُتعنى )بالتخطيط وال
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  ،فضاء مشترك، وتشكيل شبكة تعاون على إنشاء  حفز  المثل مساهمة في  ت  مخرجاتيؤدي إلى إنتاج تقرير تجميعي أو    ارئيسي

   ، وما إلى ذلك. وبناء تحالفات، وتطوير مقترحات في هذا املجال

 

 أهداف مسار العمل (3

الدولي لبحوث التنمية   ت األمانةقام،  26واستعدادا النعقاد مؤتمر األطراف    يةالعمل   لعكس جدوى وقيمة هذه    واملركز 

(IDRC )  ث عملي املنحى  ر رؤية التحالف بشأن البح إلثبات املفهوم أو عمليات تجريبية الختباموازية  ة اجتماعات  قد أربعبع

املواضيعية"  في سياق مج "املجاالت  في  موعة  تجريبية  املنبثقة عن كل عملية  األساسية  النتائج    موجز "املختارة. سُتدرج 

لدعم    الرئيس" الحاجة  إليه  دعت  الذي  البحث  بشأن  عليها  املتحصل  اآلراء  يتضمن  بكل  الذي  الخاص  جانب  اإلجراء 

 مواضيعي. 

 لعملية ما يلي:املرتبطة بها( من هذه ا  تتضمن األهداف )والنتائج

تحديد احتياجات املعرفة الهامة للبحث العملي    العملية التجريبية على  تعكف هذهتياجات والفرص:  تحديد االح .أ

وتؤكد هذه العملية أن التمويل    ت.  اوالخيارات الخاصة بالبحث العملي واالبتكار املتعلق بمعالجة هذه االحتياج

 دفات ويعالج املسائل الحقيقية.  يكون محدد املسته

الشبكات:   .ب التشكيل  هذه  املصلحة  عملية  تساعد  أصحاب  هوية  على  التعرف  التجمعات  على  من  الصلة  ذوي 

ناصر  بع  يحظى املوضوع املعينيمكن أن  ، و بعينهاملعنية بالعلوم والسياسات العامة واملمارسات في كل موضوع  

البحث العملي  في تشكيل شبكات وشراكات تهتم بدفمن أصحاب املصلحة  ويرغب املعنيين به    ،قوة تكميلية ع 

 واالستفادة من مخرجات البحث.   االحتياجات تلك ملعالجة 

البرنامج: .ج التشاورية األساس لجذب اهتمام الجهات املمولة وهيكلة برامج البحث    تطوير  نأمل أن تضع العملية 

 العملي.  

 رجات التالية:خعن امل األربعة التمهيدية   ارب املتعلقة بإثبات املفاهيم لكل من املوضوعاتتثمر التجس

 عبر البحث العملي ملعالجتها. لهم تحديد املستخدمين املميزين واحتياجاتهم والفرص املتاحة  .أ

 في سياق كل تشاور.  املوضوعات املعنية في الحصول على آراء الخبراء املختصين و  .ب

النو  .ج النتائج  تحّصلجمع 
ُ
امل التحالف  عليها  هائية  املناخ  قبل إطالق  تغير  للتكيف مع  إبان  في نوفمبر    البحثي 

 . 26انعقاد مؤتمر األطراف 

 والقيمة، تحقق هذه التجربة هدفين إضافيين، وهما:  براز الجدوى فضال عن إ

حيث تم اقتراح أن يعمل التحالف البحثي للتكيف    ائتالف العمل املتعلق بالتكيف مع تغير املناخ  دعم -أ 

 ة جهة معنية بمساعي البحوث وجمع األدلة بشأنها.  بمثاب

مبادرة رئيسية جديدة للبحث  وهي    –(  Clareمؤسسة كلير ) مرة التي تقوم بها  عملية التطور املست توجيه  و  -ب

 العملي الذي تخطط له اململكة املتحدة وكندا.  

 



 

 
 

5 

OFFICIAL 
 الف البحثي للتكيف املساهمات في إنجاز نتائج نظرية التغيير التابعة للتح (4

لويات  املوضوعات املختارة املتسقة مع األو   تركز علىالتي  تشاورية  العمليات  من هذه ال  4  –  3يسعى التحالف إلطالق نحو  

بذل جهود لتطوير املبادرات  التي حددها مؤتمر األ 
ُ
تساهم    في الوقت الذي  االستفادة منها القائمة و والحمالت  طراف. وست

 التغيير.   إنجاز نظرية التحالف فيفي  فيه هذه املبادرات 

 النتائج   مساهمة مسار العمل 

بشأن  ورية في مجاالت مواضيعية معينة من الوعي ستزيد العمليات التشا

  لعملية في سياقات معينة.تلعبه البحوث ايمكن أن لذي الدور الهام ا

ترقية مكانة البحث عملي املنحى واملختص  .أ

 بالتكيف مع تغير املناخ 

جهات املمولة  وضع األساس لجذب اهتمام ال تطوير البرنامجُيقصد بهدف 

 ولهيكلة برامج البحوث العملية. 

بحوث زيادة التمويل في الدول النامية لل .ب

مع تغير  والـتأقلم تكيف لالعملية املتعلقة با

 املناخ 

الشبكاتيهدف   باإل   نشاء إل  تشكيل  عنى 
ُ
ت وشراكات  على شبكات  شراف 

مخرجات ستفادة من  والتأكيد على اال ملعالجة االحتياجات  البحوث العملية  

 هذه البحوث. 

عزيز أثر االستثمارات البحثية عبر تحسين  ت .ج

واال  األولويات  وترتيب  من التنسيق  ستفادة 

 راتاالستثما

بناء القدرات على املستويات الفردية   .د ال ينطبق 

 واملؤسسية 

تعزيز التعلم واالستفادة من البحوث في  .ه ال ينطبق 

 وتحسينها  مجاالت التطبيق

لجهات صاحبة املصلحة املعنية  ا ف بهاتعددية التي تتصطبيعة اليمكن ل

على جميع املستويات  مختلف التخصصات و في  –لعمليات التشاورية با

 لشبكات الجديدة.بين اخ الروابط ز العالقات وترستعز أن  –واألحجام 

تعزيز التعاون بين مختلف البلدان )بين   .و

بلدان الجنوب، وبين بلدان الجنوب  

والشمال( في جميع املجاالت وعلى أوسع 

 نطاق

 

 طريقة ونهج التشاور  (5

الف  احتياجات املستخدم وكيفية معالجتها في اإلطار املستقبلي. وبما أن التح  وضيح تهدف العملية التشاورية لتلخيص وت

ن تضع  لبحثي للتكيف يسعى لتعبئة املوارد املالية وزيادة االستثمارات في البحوث املتعلقة بالتكيف مع تغير املناخ، نتوقع أا

تقرير الرئيس" عن أي جانب    موجز "لذلك ينبغي كتابة  املشاورات املوجهات بشأن التعاون وإعداد البرامج الجديدة وإدارتها.  

مجتمع التكيف مع  أعضاء  شاركين وُينشر بشكل معلن لجميع املهتمين من  للماملوجز  أن ُيتاح  يغة محايدة و عي بص مواضي

ة في أنشطة  من خالل املساهم  مي  في تعميق مقترحنا للقِ   الرئيس"  وجزات"م  ناريب أن تساعدتغير املناخ. ونتوقع في األجل الق

ونتوقع بشكل  .  26طراف  في مؤتمر األ   التحالف  قإطال عداد ملناسبة  توعية واإل التحالف بما فيها تطوير البرامج الجديدة أو ال

الذي يرونه مناسبا لتوجيه أنشطتهم ولوضع مقترحات جديدة بالتعاون مع    ات بالشكل وجز استخدام املعام من األعضاء  

التشاورية  الشركاء. و العملية  السياق، تكون مخرجات  املثاليةفي هذا  الناحية  م   من  في  بمثابة  ُمدمجة  نشطة  األخرجات 

 مل األخرى التابعة للتحالف. علامسارات  و 

 
هو: ما هي العوائق التي تحول دون إجراء البحث العملي في التكيف  لهذه املشاورات    مرتكزا عتبر  ي  ذي ال  الرئيس ي   سؤال ولعل ال

املناخ   تغير  املتاملعرفة والبحث واالبتكار؟  التي يمكن معالجتها عبر  و على    موجز وهو    أساس ي  خرجمُ   شاورات عنتمخض 

ملستخدمين املعينين واحتياجاتهم والعوائق التي يواجهونها في إجراء البحوث. ويتوقع من جدوال يحدد االرئيس الذي يتض 
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راء بشأن كيفية التغلب على هذه العراقيل والدور الذي يمكن أن يلعبه التحالف في هذا  أن تبرز املشاورات التجارب واآل 

 الصدد. 

  

والتوصية ملختلف الجهات  …

التالية  إلجراءاتة أن تتخذ االفاعل

لضمان إحداث البحوث للتغيير  

 غير املناخ. املطلوب في التكيف مع ت

املناقشات واملداوالت  أبرزت 

لتغلب  الكفيلة بارص فهذه ال

 ...  ى هذه العوائقعل

تحديد "االحتياجات  القيام ب …

املعرفية املوجهة للعمل" أو  

حول دون إحداث  العوائق التي ت

طلوب في  بحوث للتغير املال

  التكيف مع تغير املناخ.

ء هؤال

 املستخدمون 

 

لبحوث بإعطاء  ل ةمولالجهات املقيام 

 أولوية ملواءمة السياسات املتعلقة

 عزل الكربون. و بحيازة األراض ي 

استيعاب كيفية استفادة الناس  

بية للمحافظة  من الحواف الغا

تكّيف  ال ضمان على البيئة و 

لتكيف مع ا مع إجراءات املحلي

 تغير املناخ. 

تصميم خطط إدارة املناطق  

  املحمية

مثل موظفي 

 الغابات 

 

للبحوث  جهات املمولةينبغي لل

  توسيع نطاقالعملية والوسطاء 

   األمثلة الناجحة.

لحراري مع  جهاد ادمج إنذارات اإل 

 املناخ الحالية.  خدمات معلومات

  زارعون امل   الحراري  لإلجهاداالستجابة  ةكيفي

 

التوجيهيسيقو  املجلس  عبالتعاون  للتحالف    م  فريق  املمع  بتحديد  املسار  المل  بعملية  قاييس  الخاص  والنطاق  عامة 

لإل  معينة  ملوضوعات  توجيهية  مجموعات  ن  وسُتكوَّ مو التشاور،  على  حيث  شراف  بعينها،  املجموعات    إنضوعات  هذه 

 العملية التشاورية.    تشرف على تنفيذ تعمل "قائدة لألداء والتنفيذ" لكيحدد املنظمة أو الشبكة التي  ستُ 

صوات املستفيدين بقوة من  ع / النظام / اإلقليم املستهدف لضمان تمثيل ألقطابافريق األداء بمعرفة قوية    قادة  يتمتع

 لة.  شامخالل عملية مفتوحة وشفافة و 

أول جول املفهوم وتجربته  وسيقود  التشاورية  في ظلة إلثبات  العملية  )  مسار عمل  التنمية  الدولي لبحوث  (  ICDRاملركز 

سيعقد املركز  لتعاون الوثيق مع أمانة التحالف. وألداء هذا الدور،  مل هذا املسار ويكون ذلك بائيسا لفريق ع باعتباره ر 

 ختارة.  املوضوعات املالتماسك والتجانس في سياق كل    ماعا لفريق مسار العمل لضمانالدولي لبحوث التنمية اجت
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انب املواضيعية الخاصة بمسار عمل العملية التشاورية في مرحلة    املفهومإثبات تجربة الجو

تحديد احتياجات ية واإلدماج االجتماعي:  الجنسان  املساواة

البحوث واملعرفة املتعلقة بالعوامل االجتماعية املعقدة التي 

ناخ والقدرة  تؤثر على أوجه الضعف التي يتسبب فيها تغير امل

 التكيف مع تغير املناخ. على 

والغذاء(:   )الزراعة  الغذاء  واملعرفة أنظمة  البحوث  احتياجات  تحديد 

وتطوير    عياالبتكار الزراإحداث تحول في  لصغار املزارعين )وربط ذلك بحملة  

املناخ   تغير  برنامج  به  قام  الذي  املستقبلي  الغذائي  العمل  واألمن  والزراعة 

(CCAFS)( . 

امل املخاطر  ب  ناخيةتقييمات   الخطط املعنية 

مع    االستراتيجياتو  للتكيف  املناخالوطنية  توفير  :  تغير 

 فرص تعزيز قدرات تقييم املخاطر املناخية في الدول األقل 

 مناطق جغرافية معينة.  يركز ذلك قطاعات أو ربما  –نموا 

العامة لتحسين :  الصحة  بالبحوث  املتعلقة  واالحتياجات  الفرص  تحديد 

 خاذ إجراء يكفل ما يلي:  االستيعاب وات

 تغير املناخ  مع أنظمة صحية تضمن التأقلم بناء .أ

املخاطر الصحية املترتبة على أحداث املناخ الحادة )مثل الحد من  .ب

 موجات الحر(. 

الحد من مخاطر املناخ الصحية من خالل التكيف مع تغير املناخ في   .ج

  القطاعات األخرى.

 

ات أعضاء التحالف والفجوات  إلى رغب  املعينة في الجولة الثانية من العمليات التشاوريةيستند اختيار الجوانب املواضيعية  

 أخرى، ما يلي:   مجاالتيعية، ضمن ب املواضاملعرفية الناشئة لديهم. وتتضمن الجوان

 من الدرجة الثانية والثالثة  سريعة النموالتأقلم في القطاع غير الرسمي في املدن  •

  شروعات التكيف مع تغير املناخفي م  لتعلمإدماج فاعلية ا •

ة مع أهداف املناخ  متقاطعهذه الحلول  الطبيعة للتكيف مع تغير املناخ على أن تكون    إيجاد حلول قائمة على •

املوامل  في  ال سيما  البيئة  على  مثل حلول حافظة  املعينة  الجغرافية  امل  ناطق  مستجمعات  وااليكولوجيا  إدارة  ياه 

   الزراعية ونحوها. 

  مبادرة  مثلمة  لتي ترتبط بالبرامج القائخاصة تلك ا(SIDS)كز على البلدان النامية الجزرية الصغيرة  الجهود التي تر  •

 الطبيعة.  قائمة على أو الحلول ال (CREWSخاطر املناخية )بامل نظم اإلنذار املبكر 

بين   • التوترات  عن  املناقشات  لتوجيه  البحثية  والفرص  االحتياجات  التمويالتوفير  في  والكيف  املناخي  كم    – ل 

 ناخي الذي من شأنه أن يحدث تحوال.  وصف وتحديد التمويل املما يتعلق بكيفية خاصة 

 

،  لكأساسا لذبرامج التمويل للبحوث العملية وأن تصبح  لتصميم توفر مدخالت    لعمليات التشاورية أنهذه  بينما يمكن ل

أيٌّ من أصحاب املصلوال    –  ستكون كل العمليات مفتوحة وشاملة املؤسسات التي تدير  املنظمات و   بما فيهم )حة  يتمتع 

برز برنامج تمويل حقيقي. ومن شأن هذا اإلجراء أن يزيل  مهما كان فيما يتعلق بالتمويل املستقبلي إذا   تياز بأّيِ ام(  العملية

 أية مخاوف مرتبطة بتضارب املصالح.  
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 رائق العملية التشاوريةط (6

  لعملية التشاوريةتنظيم ا .أ

  تضم نترنت حيث  شبكة اال   برورات عشخصية، سُتعقد املشاالعلى السفر والتجمعات  املفروضة  حالية  باإلشارة للقيود ال 

لتمكين   ( مشاركا في كل موضوع. وبقدر ما أمكن يجوز للمجتمعين عقد مختلف االجتماعات عبر االنترنت20نحو عشرين )

لتعبير عن  و املشاركين اآلخرين من اأملختلفة  ، واللغات ااطق ذات املواقيت الزمنية املختلفةناملالعديد من  املشاركين من  

و  ليمكآرائهم.  األداء    قائدن  إجراء  فريق  لوجه  املاختيار  وجها  اإل قابالت  مرحلة  إل في  االنترنت  عبر  للنقاش  يضاح  عداد 

 كل مشارك.  ب الرؤية الخاصة راء األولية. يمكن لذلك أن يساعد في عكس  وجمع اآل  توقعاتال

جولتين من النقاش في املجموعات    نتء يمكن أن تتضمن كل جلسة عبر االنتر فريق األدا  قائد  ن  وجز م عقب الترحيب امل

ص الجولة   راء وتبادل العصف الفكري اآل الفرصة للتعبير عن ى األول ولة لجتيح اتفرعة أو الجلسة العامة. ستامل خصَّ
ُ
بينما ت

يعبرون   األولى مشاركين  الجولة  تج الثانية للحوار والتفكير املتعمق. تتضمن  في جدول مخصص لذلك  ربتهم و عن  آرائهم 

التحالف ملعالجة هذه االحتياجات".  ، ومعرفيعكس "املستخدمين  البحث العملي، والفرص املتاحة أمام  تهم باحتياجات 

( 
ُ
مكن للجلسة العامة األولى أن توفر للمشاركين فرصة لتسليط الضوء على فكرة أساسية  ي.  (دناهح أضَّ و أنظر للمثال امل

أفرقة    قادةتوفير صور منها للجميع. ويجوز لموعة بينما يعمل املجتمعون على تجميع املداخالت واآلراء و ن كل مج عثق  تنب

 األداء أن  
ُ
 معت سابقا، أو  ل إضافة على املادة التي ُج دِخ ت

ُ
الجولة الثانية    حتيأوردها بحث مكتبي أو انبثقت عن مقابالت. وت

للمشاركين   امن  فرصة  إطار  ُج توسيع  التي  أو  معت ملعلومات  بشأنها  الحوار  أو  تنقيحها  م   دمجها   أو  ن  باستخدام صورة 

   ملعلومات املتحصل عليها. ا

 

 
 

 ستقوم أمانة التحالف بوضع رسم بياني خالي هنا
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 وضية تيسير العملية التفا .ب

 بتفاديا لحالة التراخي في االجتماعات، نوص ي  
ُ
قة(. على  دقي  120أكثر من ساعتين )  تعقد عبر االنترنأال تتعدى كل جلسة ت

ة في كل جولة مما يسمح للمشاركين بالتواصل مع أكبر عدد من  مختلفأن تكون املجموعات الصغيرة    فضلالصعيد املثالي يُ 

 
ُ
 كين ليعرفوا بأنفسهم.  كل جولة وقتا مناسبا للمشار س كرِّ الناس. ولهذا ينبغي أن ت

الجولة    رة، وينبغي تشجيع املشاركين خاصة فيصغيكل مجموعة  ل  ريّسِ ُم   تخصيص د على  لتأكييحتاج قادة أفرقة األداء ل

تي تتطلب املعرفة من أجل العمل أو من  تفكير الناقد: ألي مدى نحدد الحاجة للحديث عن االحتياجات العلى الالثانية  

اج  عرفة والبحث، ويمكن إدر لتحديد الفوائد املستخلصة من امل  املشاركين   حفيزكذلك لت   لقادةهؤالء ا  أجل التعلم؟ ويحتاج 

أثر تغير  أو التكيف مع    "ص "ا على معرفة بوجوده، يمكننا إنجاز  أو كنّ   " س"إذا كان لدينا العامل  )ذلك في هذه املعادلة:  

ي املنحى العملي أو إثارة أسئلة بحث ممكنة، بل يجب أن  ذالتي تعرقل البحث  . وال نحتاج فقط لتحديد العوائق  ("ع"املناخ  

 لضمان تحقيقه لألثر املرجو.    جراء العملينفيذه، وربطه باإل نفكر في كيفية تصميم البحث، وت

 واملخرجات   نتائج تجميع ال .ج

    2500أكثر من ست صفحات أو  الرئيس"    موجز"من األفضل أال يتجاوز  
ً
لة كلمة، ويجب أن يتضمن مقدمة دقيقة ُمفّصِ

الذي   املللموضوع  له  التي  وجزيتطرق  إعداده، وا  تبع ات  ، وتاريخه، والعملية  املفي  بآكين الذين  شار ستعراض  رائهم  أدلوا 

 إن لم  م  وصف عا  على األقل علىاملوجز  )يحتوي  
ُ
 منفصل أو    ذكر هذه التفاصيل في ملحق منفصل باسمت

ً
  تكون ُملحقة

  ، ليكون ذلك بمثابة أن يشير للرسائل األساسية التي أثيرت أثناء العملية التشاوريةالرئيس    وجز النص األساس ي(. يمكن ملب

   تي الخيوط املشتركة ال
ُ
 نِس ت

ً
بطة بطبيعة  ميزة والفرص في بوتقة واحدة أو تعكس اآلراء واألفكار املرتاالحتياجات املت  ج معا

   هذه الرسائل األساسية. 

امل  الجزء األكبر من هذا  املستخدم  وجزويعكس  البحوث  جدوال يحدد  في دفع جهود  املتميزين واحتياجاتهم وفرصهم  ين 

لذلك بطريقة تحفز اتخاذ إجراء،    التحالفة أعضاء  العملية ومعالجة هذه االحتياجات. وبذكر "الفرص" هنا نعني استجاب

مستوى متوسط من  لب عليها. ويتعين أن يكون هنالك  غونتوقع أيضا جمع املقترحات املتعلقة بالعوائق والسبل املحتملة للت

يضاح  أو منظمة بعينها ما لم تكن هناك حاجة إل مرتبطة بموقع  التفاصيل املدرجة التي ال تحتاج إلدراج وضعية مخصصة 

توازن هنا يشير إلى عرض تفاصيل كافية من شأنها أن توجه التخطيط املستقبلي للبحوث،  . فالتتصف بالعموميةفرصة  

يقرر    االحتياجات أو الفرص بل  وجز املال يتوقع أن يدرج  تي يمكن صياغتها دون تشاور. ف ال  وتفادي تكرار الرسائل العامة 

 .  في صياغته قادة املستقبل التفاصيل والتسلسل املنطقي الذي يتبعه  إدراجبشأن املستوى األكثر معقولية في فقط 

 الروابط بين مسارات العمل .د

نتائج منبثقة عن العمليات  ، وربما يتضمن ذلك وابط قوية مع مختلف املسارات األخرى يتمتع مسار العملية التفاوضية بر 

   التشاورية
ً
   توجيها

ً
ة. فعلى سبيل املثال،  جاالت مواضيعيممسارات العمل األخرى في خلق  في    لألنشطة األخرى أو مساهمة

ت أن  معلومات مفيدةر مراجعات  سفيمكن  العملية    األدلة عن  و للبحوث  املناهج  أدوات  ومستودع  أو  املمارسات  أفضل 

لعمليات التشاورية  اغة اهم في صياملتعلقة بمجال مواضيعي معين أو مجاال عاما. يمكن لهذه النتيجة أن تس  التمويلوآليات  
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ع
ُ
ت إنشاء مسارات عمل مشتركة  من النتائج  حتوى د مو/أو  القدر، يمكن أن يؤدي  ا . بنفس  ن الحوار عبر  الستفادة مإلى 

تحالفات فضال عن تحفيز  العمليات التشاورية وإبراز نتائج من شأنها أن تسهم في تيسير إنشاء شبكات للتواصل أو بناء  

 تطوير البرامج الجديدة.  

 26هوم قبل انعقاد مؤتمر األطراف إلثبات املف  ةمواضيعي ت جاال ماختيار  (7

 ء( مجال مواضيعي: أنظمة غذائية )الزراعة والغذا

( مشاركا ملناقشة األنظمة  20نحو عشرين )الحوارات تضم   ت حيثشبكة االنترنعقد االستشارات عبر  .أ

 الغذائية )الزراعة والغذاء(. 

  املكتوب الذي يشتمل على رسائل رئيسية. الرئيس"   موجز" .ب

ا .ج البحث العملي ملعالجة هذإعداد جدول يبين  ه  ملستخدمين املميزين واحتياجاتهم والفرص الكفيلة بدعم 

 االحتياجات. 

 الصحة العامةمجال مواضيعي: 

قضايا ( مشاركا ملناقشة 20نحو عشرين )لحوارات حيث تضم اشبكة االنترنت عقد االستشارات عبر  .أ

 الصحة العامة. 

  ة. املكتوب الذي يشتمل على رسائل رئيسيالرئيس"   موجز" .ب

ا .ج الكفيلة بدعم  العملي ملعالجة هذه  إعداد جدول يبين املستخدمين املميزين واحتياجاتهم والفرص  لبحث 

 االحتياجات. 

 مجال مواضيعي: العدالة الجنسانية واإلدماج االجتماعي 

قضايا العدالة  ( مشاركا ملناقشة  20نحو عشرين )  راتاحيث تضم الحو شبكة االنترنت  عقد االستشارات عبر   .أ

 تماعي.  ة واإلدماج االج الجنساني

  املكتوب الذي يشتمل على رسائل رئيسية. الرئيس"   موجز" .ب

العملي ملعالجة هذه   .ج البحث  الكفيلة بدعم  إعداد جدول يبين املستخدمين املميزين واحتياجاتهم والفرص 

 االحتياجات. 

 ا مجال مواضيعي: تقييمات مخاطر تغير املناخ في الدول األقل نمو 

قضايا ( مشاركا ملناقشة 20نحو عشرين ) الحوارات حيث تضم  شبكة االنترنت عبر عقد االستشارات  .أ

 اطر تغير املناخ في الدول األقل نموا.  تقييمات مخ

  املكتوب الذي يشتمل على رسائل رئيسية. الرئيس"   موجز" .ب

العملي ملعالجة هذ  .ج البحث  الكفيلة بدعم  ه  إعداد جدول يبين املستخدمين املميزين واحتياجاتهم والفرص 

 االحتياجات. 
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 متطلبات املوارد  (8

بحسب نطاق العملية التشاورية ورغبة أعضاء التحالف في قيادة   يعييختلف مستوى متطلبات املوارد في كل مجال مواض

.  إنجاز األنشطة التجريبيةجهود التضامن والشفافية يتوقع التحالف دعما عينيا لكفالة  أو دعم العملية. وفي سياق  /و

امل انتهاء  التحاوإثر  أعضاء  بالحوار مع  العمل  التحالف وفريق مسار  أمانة  تقوم  التجريبية  املصلحة  رحلة  لف وأصحاب 

 هذا.   مسار العملاآلخرين لتعبئة املوارد لتنفيذ 

  أقاليم للمنظمات والشبكات التي تم التواصل معها إلدارة هذه العمليات في قطاعات /    املاليةالتحالف موارد  يمكن إتاحة  

 عن شؤون التعاقد.  وتكون أمانة التحالف في هذه الحاالت مسؤولة  ق جغرافية معينة إن دعت الحاجة. مناط /

 فرص الحوار  (9

ملخصصة  توقع تهيئة الفرص الضمان التعاون الفاعل بين مختلف التخصصات في كل مراحل األداء ملسار العمل هذا، يُ 

 التالية: 

 (.IDRC) لبحوث التنمية  دوليفريق عمل املسار الذي يترأسه املركز ال •

 مجموعات توجيهية ملوضوعات معينة.  ( 4)أربع  •

o  راعة والغذاء(ائية )الز أنظمة غذ 

o  الصحة العامة 

o  املساواة الجنسانية واإلدماج االجتماعي 

o  تغير املناخ في الدول األقل نموا مخاطر دورات تقييم 

 لألداء قادة (4)أربعة  •
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 سار العملالفريق املختص بم .ب

 :ما يلي، ويكون مسؤوال ع (IDRC) املركز الدولي لبحوث التنمية ختص بمسار العمليترأس الفريق امل 

الذين يختصون بتنظيم    فريق األداء  قائدالتوجيهية للموضوعات و   اتموعلمجلليكون موجها   طار جامعإعداد إ •

 مليات التشاورية وتنفيذها.  الع

 عات.ملوضو املختصة ببحث ا لمجموعات التوجيهيةاملنتقاه ل باملوضوعاتاختيار الخبراء املختصين  •

من أجل عرض النتائج في    معينةعملية التشاور ملوضوعات    نتائج املنبثقة عنملختلف الاملساهمة في إعطاء معنى   •

 .  26ي مؤتمر األطراف مناسبة إطالق التحالف ف

 املجموعات التوجيهية املعنية بموضوعات معينة . ج

  ينة مسؤولة عما يلي: تكون املجموعات التوجيهية املعنية بموضوعات مع

 ينفذها.  ذي ينظم العمليات التشاورية و ق األداء الفري قائدل مجاالت املوضوعات وتقديم التوجيه  نطاقتحديد  •

 املتعلقة بموضوع معين في ظل عملية التشاور.  باملوضوعات  اختيار الخبراء املختصين  •

مشاركتها مع فريق    التشاور ملوضوعات معينة ويتمعملية  نتائج املنبثقة عن  ملختلف الاملساهمة في إعطاء معنى   •

   "الرئيس" ووضع اللمسات الختامية عليه.  موجزك املساهمة في إثراء لسار، ويشمل ذعني باملالعمل امل

 ألداء فريق ا قائد .د

 املجموعات التوجيهية للموضوعات:  سؤوال عما يلي في الوقت الذي يخضع فيه لتوجيهات  فريق األداء م  قائديكون 

Workstream Task 
Force

IDRC

Food Systems Topic 
Steering Group 

Organisations/networks  TBC

Delivery Lead

Organisations/networks  TBC

Global Health Topic 
Steering Group

Organisations/networks  TBC

Delivery Lead

Organisations/networks  TBC

Gender & Social 
Inclusion Steering 

Group
Organisations/networks  TBC

Delivery Lead

Organisations/networks  TBC

Climate Risk 
Assessment in LDCs 

Steering Group
Organisations/networks  TBC

Delivery Lead

Organisations/networks  TBC
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ى املشاركين املحتملين،  بما يشتمل على توجيه الدعوات املكتوبة إل العملية التشاوريةاجتماعات  عقد  تنظيم و  •

 وتاريخها ونتائجها.  أعداد وتقديم املوضوعات وتحديد الهدف من العملية التشاورية و 

ي نستعد فيه إلجراء  صية في الوقت الذشخوإجراء املقابالت ال رونيةااللكت تسهيل عقد االجتماعات عبر الشبكة  •

 بحسب االقتضاء.   نترنتشبكة اال النقاش على 

 "الرئيس" بما يتضمن الرسائل األساسية.   موجزنتاج  تيسير تجميع وإ •

 

 زمني املؤقت لالجدول ا (10

ف كل مجموعة معنية بموضوع معين بتطوير أنشطة معينة للتحضير ملؤتمر األطراف 
َّ
 .  26سُتكل

مؤتمر 

األطراف  

26 

األسبوع   ..... 

ادس الس

  عشر

ع  األسبو  … .…

 الثالث

األسبوع   األسبوع الثاني

  األول 

 املهام 

1نشاط           

2نشاط           

3نشاط           

 


