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( أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوًعا على مستوى العالم؛ حيث أن واحدة من كل ثالث نساء تقريبًا GBVيعد العنف القائم على النوع االجتماعي )

وعلى الرغم من أن الطوارئ اإلنسانية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء  تها.تتعرض لالعتداء الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على األقل طوال حيا

وفي الكثير من الحاالت ال يتم  والفتيات، لكن غالًبا ما ال يتم إعطاء األولوية بشكل مالئم لحمايتهن في سياق تدخالت البرنامج أو تدفقات التمويل ذات الصلة.

 1ء بشكل ذو مغزى كعوامل للتغيير في مبادرات الحماية أو االستجابة أو التنسيق.دمج النساء والمنظمات التي تقودها نسا

تحديد الهدف ساعدت التزامات مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني والتزامات الصفقة الُكبرى الالحقة في وضع جدول أعمال تعزيز الطابع المحلي، مع 

وعلى الرغم من أن هذا االلتزام على المستوى العالمي،  دات اإلضافية مباشرةً إلى األشخاص األكثر احتياًجا.المتعلق بتحسين القدرات المحلية وتقديم المساع

أو كيفية الترويج  لكن يبقى هناك نقص في اإلجماع داخل النظام اإلنساني فيما يتعلق بأفضل طريقة لنقل السلطة والموارد إلى أيدي الجهات الفاعلة المحلية

وفي كثير من األحيان، يميل كل من التمويل والسلطة إلى البقاء مركزين في أيدي القليل من الجهات الفاعلة  ع المحلي في سياق االستجابة المبدئية.لتعزيز الطاب

مالية وهيكلية وسلطوية الكبيرة في مجال العمل اإلنساني التي توجد بشكل أساسي في دول الشمال الغنية، وتستمر الجهات الفاعلة المحلية في مواجهة عوائق 

 كبيرة في الوصول إلى السلطة في النظام اإلنساني.

ة أسرع وأكثر فعالية تشير األدلة إلى أن زيادة سلطة الجهات الفاعلة المحلية وقدرتهم على الوصول إلى عملية صنع القرار والتمويل تؤدي إلى استجابة إنساني

أن تُعزى هذه الفوائد إلى حقيقة أن الجهات الفاعلة المحلية لديها فهم أكبر للسياق، ويمكنهم الوصول بشكل أكثر  وفي الكثير من الحاالت، يمكن 3، 2واستدامة.

تعد هذه الفوائد حقيقية بشكل خاص فيما يتعلق  سهولة إلى السكان المتضررين، ولديهم استعداد أكبر للتنقل بين الديناميات السياسية واالجتماعية المعقدة.

الحاسمة في ت الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له، حيث أن إدراج النساء والمنظمات التي تقودها نساء يعتبر من العوامل بمبادرا

وحسب الشكل الذي  4اعي.التعامل بفعالية مع مسائل عدم المساواة بين الجنسين واألعراف االجتماعية الضارة التي تُسهم في العنف القائم على النوع االجتم

في تفاقم المحركات تتخذه النظم اإلنسانية، ودرجة رعايتها للمشاركة الهادفة للنساء، يمكن أن تكون حاالت الطوارئ إما محفزة للتغيير التحويلي أو تتسبب 

 الموجودة مسبقًا للعنف القائم على النوع االجتماعي.

 .ActionAid .النوع االجتماعي والصفقة الُكبرى يه؟ليس ما تفاوضت عل التيمير، ك.، وموليت، هـ. 1

 . Local2Global مراجعة لألدبيات. تعزيز الطابع المحلي واالستجابة لألزمات تحت قيادة محلية: (.2016) وول، ل.، وهيدلوند، ك. 2

 https://www.local2global.info/research اإللكتروني  على الموقع Local2Globalلمزيد من األبحاث المتعلقة بتعزيز الطابع المحلي للحماية، يرجى زيارة  3

4 IRC. (2017.) .تعزيز الطابع المحلي لالستجابة إلى العنف القائم على النوع االجتماعي في الطوارئ 

 أساسية معلومات

https://www.local2global.info/research
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 إنسانية استجابة إلى يؤدي والتمويل القرار صنع الوصول على وقدرتها المحلية الفاعلة جهاتال سلطة زيادة أن إلى األدلة تشير

 لديها المحلية الفاعلة الجهات أن حقيقة إلى الفوائد هذه تُعزى أن يمكن الحاالت، من الكثير وفي .واستدامة فعالية وأكثر أسرع

 الديناميات بين للتنقل أكبر استعداد ولديها سهولة، أكثر بشكل المتضررين كانالس إلى الوصول ويمكنها للسياق، أكبر فهم

 االجتماعي النوع على القائم العنف منع بمبادرات يتعلق فيما خاص بشكل حقيقية الفوائد هذه .المعقدة واالجتماعية السياسية

 مسائل مع بفعالية للتعامل ضروريًا تبريع المحلية اءنس تقودها التي والمنظمات المحليات النساء إشراك أن حيث له، واالستجابة

 الشكل وحسب .االجتماعي النوع على القائم العنف زيادة في تُسهم التي الضارة االجتماعية واألعراف الجنسين بين المساواة عدم

 التحويلي للتغيير ةمحفز إما وارئالط حاالت تكون أن يمكن للنساء، الهادفة للمشاركة رعايتها ودرجة اإلنسانية، النظم تتخذه الذي

 .االجتماعي النوع على القائم للعنف مسبقًا الموجودة المحركات تفاقم في تساعد أو

 

 

 

 

وقد أظهرت بيانات  5بقى هناك نقص كبير في تمويل جهود التعامل مع مسائل العنف ضد النساء والفتيات.بالمقارنة مع قطاعات االستجابة اإلنسانية األخرى، ي

% 0.12أن العنف القائم على النوع االجتماعي حصل على  2018إلى  2016( خالل الفترة من FTSالتمويل اإلنساني العالمي المزودة في نظام التتبع المالي )

كما يبقى التمويل المحلي  6إلنساني، أي ما يعادل الثلث فقط من كل طلبات التمويل ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي.فقط من إجمالي التمويل ا

 2015% فقط من إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية في 0.4لكل االستجابات اإلنسانية منخفًضا بشكل الفت للنظر مع حصول الوكاالت المحلية على 

اه ذلك مع العلم بأن آليات التتبع المالي ال توفر وسيلة لإلبالغ عن حجم التمويل الموجه إلى النساء والفتيات أو حجم التمويل الذي تتلق 7. 2016% في 0.3و

 9، 8المنظمات التي تقودها نساء.

ويتطلب العمل  لنظام اإلنساني الحالي لتلبية الطلبات المتزايدة.مع ازدياد تواتر األزمات اإلنسانية وطول أمدها وتعقيدها، يلزم إجراء تغييرات جذرية في ا

 لوطنية.اإلنساني األكثر تأثيًرا تحواًل في هياكل السلطة الحالية للسماح بزيادة عدد الوكاالت وزيادة المشاركة من جانب المنظمات المحلية وا

لي لمجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي دراسة حول تعزيز الطابع وفي ضوء هذه المسائل، أجرى فريق العمل المعني بتعزيز الطابع المح

على الرغم من أن هذه الدراسة تركز  .2019المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية خالل الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار 

للعنف القائم على النوع االجتماعي، إال أنها تولي اهتماًما خاًصا إلى الدور الخاص الذي تلعبه النساء والمنظمات  على نطاق واسع على تعزيز الطابع المحلي

وتعتمد الدراسة على البحث الحالي المتعلق بتعزيز  التي تقودها نساء في مجال الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتنسيق بشأنه واالستجابة له.

لتعزيز الطابع طابع المحلي الذي تم إجراؤه بواسطة مجال المسؤولية لحماية الطفل ومجموعة الحماية العالمية األوسع عن طريق التحقق من الطرق الخاصة ال

اإلنساني والمنظمات التي المحلي في قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي والتحديات الخاصة التي تواجهها الجهات الفاعلة من اإلناث في مجال العمل 

 تقودها نساء.

أصحاب المصلحة تهدف هذه الدراسة إلى توجيه فريق العمل المعني بتعزيز الطابع المحلي لمجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي، وأعضاؤه و

دة المشاركة الهادفة للجهات الفاعلة المحلية في التنسيق بشأن العنف األوسع في مجتمع العنف القائم على النوع االجتماعي، حول الممارسة المتعلقة بطرق زيا

 القائم على النوع االجتماعي.القائم على النوع االجتماعي في مجال العمل اإلنساني، مع تعزيز الحماية واالستجابة اإلنسانية المبدئية والفعالة فيما يتعلق بالعنف 

 

 

 

مراجعة لالتجاهات والتحديات والفرص فيما يتعلق ببرامج نهج الحماية المحلي  ]مسودة[ تمويل الحماية: (.2018) وود، إي.، وموتاندوا، ر.-فليتشر 5

 شركة خدمات األبحاث والتقييم المحدودة. والذي تقوده نساء.

6 IRC. (2019.) كيف يفشل النظام اإلنساني في تمويل إنهاء العنف الممارس ضد المرأة والفتيات. أين األموال؟ 

7 IRC. (2017.) .تعزيز الطابع المحلي لالستجابة إلى العنف القائم على النوع االجتماعي في الطوارئ 

ما الذي تخبرنا به  تمويل نهًجا محليًا ذو قيادة نسائية للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي: (.2019) وود، إي.، وموتاندوا، ر.-فليتشر 8

 .ActionAid . البيانات؟

الجديدة ستسمح بالتتبع على نحو أفضل لمجال المسؤولية، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي، لكن  HRPو HNOالرغم من أن نماذج على  9

ممارسات يعتمد نظام التتبع المالي على ال يبقى من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات متسقة عن التمويل بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي.

الجديدة ونظام التتبع المالي ال تشمل التمويل المقدم إلى المنظمات التي تقودها  HRPو HNOمع مالحظة أن نماذج  المحاسبية الداخلية ودقة التقارير.

 نساء.
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ت الدراسة نهًجا للطرق المختلفة التي تشمل تحليل العديد من مصادر الب ووفقًا لتفويض مجال المسؤولية  مقابلة رئيسية غنية بالمعلومات. 45يانات الكمية وأقرَّ

وقد تم تحديد أربعة بلدان  (.IDPsللعنف القائم على النوع االجتماعي، كانت هذه الدراسة تركز بشكل رئيسي على اإلعدادات مع األشخاص المشردين داخليًا )

 العراق ونيجيريا وجنوب السودان وكل محور سوريا/ تركيا. بما في ذلك ما يلي: ذات أولوية كسياقات محورية لهذا البحث،

على النوع االجتماعي،  قام الباحث في إطار هذا العمل بجمع البيانات من مجموعة من الجهات الفاعلة المحلية والدولية المشاركة في التنسيق بشأن العنف القائم

فرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية بما في ذلك منسق أو منسقي المجموعة ال

لإلشارة إلى  منظمة محليةيستخدم مصطلح  والمنظمات غير الحكومية الدولية والقادة العالميين اآلخرين المشاركين في المناقشة حول تعزيز الطابع المحلي.

( وشبكات النساء المحلية، وال NGO( وتحالف المنظمات غير الحكومية )NNGOS( والمنظمات غير الحكومية الوطنية )CSOsالمدني ) منظمات المجتمع

( والمنظمة غير CSOوفيما يتعلق بهذا البحث، تستخدم مصطلحات منظمة المجتمع المدني )10  يشمل الهيئات الحكومية المضيفة الوطنية أو المحلية.

 ( بالتبادل على المستوى المحلي وهي تعبر عن اإلبالغ الذاتي من قبل المستجيبين.NNGOالوطنية ) الحكومية

 

 

 

 

أشارت البيانات المأخوذة من  ، غير واضحة وتختلف حسب السياق.NNGOو CSOتبقى المصطلحات على مستوى الحقل بالنسبة للبلدان المحددة، بما في ذلك تعريف  10

للمنسق والمستخدمة في هذه الدراسة إلى أن ثالثة من أربعة سياقات ذات أولوية )العراق ونيجيريا ومحور كل سوريا وتركيا( لم يكن بها  دراسة الظروف األساسية

بين من هذه السياقات على الرغم من ذلك، استخدم الكثير من المستجي أعضاء منظمات مجتمع مدني ُمبلغ عنهم في المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي.

 CSOوأشار العديد من منسقي المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي أيًضا إلى أن مصطلحات  ( في عملية المقابلة.CSOمصطلح منظمة مجتمع مدني )

لمنظمات المحلية وألن منظمات المجتمع المدني هذه، كما يُفهم من )منظمة غير حكومية( تستخدم بالتبادل نتيجة للطبيعة المرنة والمتغيرة ل NGO)منظمة مجتمع مدني( و

( بالتبادل NNGO( ومنظمة غير حكومية وطنية )CSOمن أجل ذلك، تستخدم مصطلحات منظمة مجتمع مدني ) تعريفها العالمي، غير موجودة في السياق الخاص بهم.

لم تشمل دراسة الظروف األساسية للمنسق إحصاء عدد المنظمات التي  وال تمثل تعريفات متفق عليها عالميًا.في هذا البحث، حيث تعتمد كلتا الفئتان على اإلبالغ الذاتي 

( ربما كانت تتم اإلشارة إليها ذاتيًا WLO( ألن ذلك سيؤدي إلى ازدواج الحساب، وبالتالي فمتى كانت تتم مناقشة مصطلح منظمة تقودها نساء )WLOsتقودها نساء )

 ( في استبيان الظروف األساسية للمنسق.NNGOنظمة غير حكومية وطنية )باعتبارها م

 والنتائج الطرق
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 أدناه عرًضا عاًما للسياقات التي تناولتها هذه الدراسة: 1يوضح جدول 

 

 معلومات المجموعة الفرعية في البلد ذو األولوية :1جدول 

 

 

 البلد

 

إجمالي عدد أعضاء المجموعة  سياق االستجابة
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 ي العامالمستويات المنخفضة لتعزيز الطابع المحل

تماعي على المستويين تشير النتائج التي توصل إليها هذا البحث إلى أن تعزيز الطابع المحلي العام في سياق المجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع االج

لمستجيبين في ثالثة من أربعة سياقات العالمي والقُطري كانت عند الحد األدنى لها، مع انخفاض مستوى تعزيز الطابع المحلي المتصور الموصوف من قبل ا

 لية.كما وصف المستجيبون جهود تعزيز الطابع المحلي التي كثيًرا ما تكون مدفوعة من المانحين ومؤيدة بالكالم فقط دمج الجهات الفاعلة المح 11ذات أولوية.

تستعين بشركاء محليين فقط تلبيةً لرغبة المانحين الذين يطلبون االستعانة  يقول أحد المستجيبين "ال تؤمن المنظمات غير الحكومية الدولية بفكرة الشراكة، وهي

الغرض من ذلك فقط هو الحصول  وقد ردد مستجيب محلي آخر نفس الفكرة عندما قال "إن دمج جهة فاعلة محلية ليس أكثر من مجرد عنصر "إثارة".  بهم".

 لمزيد من األموال".يعجب المانحون بذلك ويشجعهم على تقديم ا على التمويل.

فعاليتها، تتوقف إلى حد  تشير النتائج أيًضا إلى أنه لم يتم تطبيق تعزيز الطابع المحلي بشكل رسمي على المستوى المحلي، مما يجعل فعالية هذه العملية، أو عدم

لمستجيبين "نحتاج إلى إشراك منظمات المجتمع المدني على وقد قال أحد ا كبير على السياقات القُطرية وليس على المعايير المعترف بها للممارسة السليمة.

على سبيل  نحتاج إلى سلطة صنع القرارات، ويلزم أن تكون منظمات المجتمع المدني على الطاولة العالمية. المستوى العالمي، مشاركة فعلية وليست رمزية.

هذا النهج التنازلي  دعوتكم أبدًا لحضور اجتماعات صنع القرارات في الخطوة التالية. المثال، يمكن أن تتم دعوتكم إلى ورشة العمل االفتتاحية، لكن لن تتم

بينما صرح مستجيب محلي آخر قائالً "الشيء الُمخزن أنهم ]األمم المتحدة والمنظمات غير  لتعزيز الطابع المحلي يفرض عبئًا على الجهات الفاعلة المحلية".

ويل ثم يقومون بالتنفيذ من خالل شركاء محليين، ومع ذلك فإنهم يعتبروا الجهات الفاعلة المحلية غير جيدة بشكل كاٍف الحكومية الدولية[ يحصلوا على التم

 ليكونوا شركاء".

 

 الحاجة إلى االستثمار في تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي

ت سليمة، لكن النتائج تشير إلى أن النُهج الحالية تعتبر غير كافية إلدراك تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع على الرغم من وجود ممارسا

الية وبالرغم من االلتزامات الدولية الحالية لتعزيز الطابع المحلي، لكن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة، فيما يتعلق بالموارد الم االجتماعي بطريقة هادفة.

وقد قال أحد المستجيبين من  واإلرادة السياسية على حد سواء، لالنتقال بتعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي من النظرية إلى التطبيق.

كما نحتاج إلى تمكين الجهات الفاعلة  د.المنظمات غير الحكومية الدولية "نحتاج إلى جعل هذا العمل تحويليًا أكثر، ونحتاج إلى تغيير السلطة وتحويل الموار

 العراقية حتى تكون قادرة على محاسبتنا ومحاسبة الحكومة".

وأوضح أحد المستجيبين المحليين  يجب أن يكون العمل قائًما على معرفة وقدرة الجهات الفاعلة المحلية الذين تُتاح لهم فرًصا قابلة للتطبيق للقيادة والمشاركة.

 نحتاج إلى منظمات محلية أقوى ألن المنظمات الدولية ستغادر والمنظمات المحلية هي التي ستبقى، ونحن أدرى الناس باحتياجاتنا". يستمع إلنا. قائالً "ال أحد

 

النسبة تم إدراك مستوى عاٍل لتعزيز الطابع المحلي فقط ب تم إدراك مستوى منخفض لتعزيز الطابع المحلي في العراق ونيجيريا وجنوب السودان. 11

 لمحور كل سوريا وتركيا.
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موارد المطلوبة في النهاية، يجب أن يركز العمل المتضافر على تزويد المنسقين بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي المتخصصين على مستوى الحقل بال

وقد أوضح أحد المستجيبين  فيما بعد خروج الجهات الفاعلة الدولية. لتنفيذ مبادرات للمنع واالستجابة وثيقة الصلة وسياقية تتماشى مع معايير الممارسة السليمة

تفعيل تعزيز الطابع المحلي بعد المنظمات غير الحكومية الدولية نزوالً إلى المنظمات غير  -المحليين قائالً "يتعلق تعزيز الطابع المحلي بالمجتمعات 

ى وضع النظم التي من شأنها أن تضمن حدوث ذلك على المستوى المحلي... المساعدات المقدمة نحتاج إل الحكومية، مع التأكد من وصول ذلك إلى المجتمع.

وأردف مستجيب محلي آخر قائالً "الخطر الحقيقي يكمن في  إلى المجتمعات ليست مستدامة، لكننا نحتاج إلى التعلم معًا حتى نتمكن من تغيير حياة الناس".

ير الحكومية الدولية وعندئذ يبرز سؤال ما األثر الذي أحدثته؟... هذه المنظمات غير الحكومية الدولية تتسبب عن دون قصد تغادر المنظمات غ استدامة التغيير.

لذلك فإن مسؤولية مزودي  هذا هو أصعب جانب بالنسبة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. إنها توفر الخدمات، ثم تأخذها وتذهب. في الضرر:

 مة عن بناء الهياكل والتأكد من التغيير تعتبر مستمرة ومستدامة".الخد

 

 تقييد سلطة المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي

وقد قال أحد المستجيبين  وعة كأحد التحديات.حدد المستجيبون أيًضا مسألة تقييد سلطة المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي داخل نظام المجم

يتم إهمال العمل المتعلق بالعنف القائم  "تنظر المجموعات األخرى إلى المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي باعتبارها ليست من األولويات".

وقد أوضح  بدوره إلى تقييد التمويل والحيز المتاحين للجهات الفاعلة المحلية.على النوع االجتماعي ويتعرض لنقص التمويل المقدم من المانحين، مما يؤدي 

متعلقة بالمياه والصرف أحد المستجيبين قائالً "العنف القائم على النوع االجتماعي ليس من األولويات...لكن بدالً من ذلك تركز معظم المنظمات على المسائل ال

هناك مستجيب آخر من إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية ردد هذا الكالم قائالً "دائًما ما  وسبل العيش". ( والصحةWASHالصحي والنظافة الشخصية )

ويقول مستجيب  أو المأوى". WASHوال يتم إيالؤه نفس القدر من األهمية مثل قطاعات  يكون العنف القائم على النوع االجتماعي من المسائل الهامشية.

 ل المقدم إلى العنف القائم على النوع االجتماعي أقل من أي قطاع آخر".محلي آخر "إن التموي

 

 العوائق أمام المنظمات التي تقودها نساء والقيادة النسائية

ة تتحفظ على الشراكة مع المنظمات التي تقودها تشير النتائج إلى أن القليل من المانحين يمولون بشكل مباشر المنظمات التي تقودها نساء وأن المنظمات الدولي

ذلك  قال أحد المستجيبين الدوليين أن "المنظمات التي تقودها نساء شعبية أكثر وأقل ميالً إلى "التصنيف ضمن المنظمات غير الحكومية". نساء وتمويلها أيًضا.

أوضح أحد  لحكومية" ال تتلقى أمواالً واحتماالت وجودها على الطاولة أقل".مع العلم بأن المجموعات األقل ميالً إلى "التصنيف ضمن المنظمات غير ا

 ليست في المجال.المستجيبين المحليين قائالً "السبب في ذهاب التمويل إلى المنظمات غير الحكومية التي يقودها ذكور هو أن المنظمات التي تقودها نساء 

بعدئذ تحصل المنظمات غير الحكومية الذكورية على العقود وتقوم  لمنظمات التي تقودها نساء غالبًا ما يتم إغفالها.العوائق والمعايير عالية للغاية وبالتالي فإن ا

بناًء عليه، ال يتم إشراك المنظمات التي تقودها نساء بطريقة هادفة في االستجابة،  بمنحها من الباطن إلى نفس المنظمات التي تقودها نساء كجنود مجهولين.

يرى  ور.ذهب نصيب األسد من التمويل ذي الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية الكبيرة التي يقودها ذكحيث ي

 المستجيبون أن ذلك يضر بفعالية االستجابة بشكل عام.

قبل الجهات الفاعلة المحلية كنظام سلطوي، حيث أن الغالبية العظمى من  توصلت هذه الدراسة أيًضا إلى أن النظام اإلنساني األوسع يميل إلى اإلدراك من

أشار أحد المستجيبين المحليين إلى أن  المناصب يشغلها رجال، مما يحد من الحيز المتاح للنساء والمنظمات التي تقودها نساء على المستويين المحلي والدولي.

يعد ذلك من التحديات بسبب النظم  المنظمات التي تقودها نساء القوية، لكن ال يوجد حيز كافي لها. هناك عدد قليل من "معظم المنظمات يقودها رجال.

 أوضح مستجيب محلي آخر قائالً "الكثير من المنظمات تتلقى التمويل ألجل "قضايا المرأة"، لكن هذه المنظمات يقودها رجال". السلطوية".

وقد أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً "كل الجهات الفاعلة المحلية في االجتماعات تكون من  تويات القيادة.تتضح الفجوة بين الجنسين بشكل خاص على مس

يمكن أن يكون منسق العنف القائم على النوع االجتماعي من النساء،  النساء، لكن السلطة في المستويات األعلى من نظام المجموعة اإلنسانية تكون للرجال.

يعتقد المستجيبون أنه من الضروري التعامل مع مسألة عدم المساواة بين  لمنسق مجموعة الحماية وقيادات األمم المتحدة، فإن جميعهم من الرجال". لكن بالنسبة

نهم ال يؤدوا عمالً فإ UNFPAوقد أوضح أحد المستجيبين المحليين قائالً "حتى في  الجنسين في القطاع وزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب ذات سلطة.

كما قال أحد المستجيبين الدوليين "إن الغالبية العظمى من أعضاء المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع  عظيًما، لكن ال توجد لديهم أي قيادة نسائية".

وبالنسبة للكثير من المنظمات غير الحكومية  من الرجال. االجتماعي من النساء، واألدوار الفنية تشغلها نساء في األساس، لكن أغلب المشرفين وقادة المنظمات

 فإن الجزء األكبر من عملها ليس في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ويقودها رجال".

 

 نقص التركيز على العمل التحويلي للنوع االجتماعي

ها مقيدة للحيز المتاح للنساء والمنظمات التي تقودها نساء في االستجابة وتركز نصيب األسد من التمويل الخاص نأينظر المستجيبون إلى النظم السلطوية على 

 وفي أعقاب األزمة، يمكن أن يؤدي هذا النقص في االلتزام بدعم بالعنف القائم على النوع االجتماعي في أيدي المنظمات التي يقودها ذكور.
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وقد أوضح أحد المستجيبين من المنظمات  نساء والحركات حتى إلى تراجع التقدم الذي تم إحرازه في السابق بشأن قضايا حقوق المرأة. المنظمات التي تقودها

مرأة بعين لاؤخذ قضايا غير الحكومية الدولية قائالً "ال يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة وقدرتها والدور الذي تلعبه...ال ت

لقد تأثر العمل المتعلق بحقوق المرأة والعمل المتعلق بالتطوير، وتم نقل كل هذه األموال إلى أنشطة  االعتبار في االستجابة، لكن يُنظر إليها كمجرد "أعراض".

ينظر البعض إلى االعتماد المفرط على  تذهب هباًء". إنهم يشعرون بالتراجع في العمل، وبأن كل أنجازاتهم في تغيير القوانين والمضي قدًما بالحقوق الطوارئ.

المحليين قائالً "ال المنظمات التي يقودها ذكور على أنه يقيد المزيد من التقدم والعمل التحويلي فيما يتعلق بالنوع االجتماعي، حيث أوضح أحد المستجيبين 

(، مما LGBTQقضايا مثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا ) نعتتحدث المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي أبدًا 

هناك حيز محدود للغاية لذلك...المنظمات غير الحكومية التي يقودها ذكور متحفظة  -يعني تغيير معايير النوع االجتماعي والصور النمطية للنوع االجتماعي 

 للغاية".

بالهياكل السلطوية على أنه يقوض االلتزام بالتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي في النظام اإلنساني، ويتسبب في  منظر المستجيبون إلى هذا االلتزا

"يُنبئ  وقد أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً  تآكل بناء الحركات النسائية، ويقوض التحسينات المستقبلية في حقوق المرأة والوصول في القضايا اإلنسانية.

إن السلطوية تغلب على كل  السلطوية وغياب اإلرادة السياسية للتعامل مع المسألة. –ذلك عن السبب في تهميش مسألة العنف القائم على النوع االجتماعي 

وم على الحكومات، مع الحفاظ على للصرح أحد المستجيبين المحليين قائالً "تفضل المنظمات البقاء في الجانب اآلمن بدالً من إلقاء ا السياقات العالمية".

حيًزا أكبر للمنظمات التي يقودها ذكور ألنها مرتبطة  INGO/UNيشغل الرجال كل المناصب حاليًا؛ حيث يمنح نظام  استمرارية النظام والمجتمع السلطوية.

جال لتمثيل النساء، مما يعني أننا نحتاج إليهم للتحدث بإسمنا، وأنه رليجلس ا يعد ذلك تكراًرا للصورة النمطية: بالحكومة...هذا هو الفساد، ويتعلق ذلك بالسلطة.

يُنظر إلى النساء ولكن ال يُسمع إليهن...وتعتبر مسألة الحيز  –وقد قال مستجيب محلي آخر "نيجيريا من البلدان السلطوية  ال يمكننا التحدث بالنيابة عن أنفسنا".

كما أن قادة المنظمات غالبًا ما يكونوا من الذكور...لقد عبَّرت عن مخاوفي بأن أزمة والية بورنو هي أزمة  نساء. اهمن التحديات بالنسبة للمنظمات التي تقود

لنساء بالنيابة عن نساء وأطفال، ومع ذلك فإننا نرى الرجال يتحدثون بالنيابة عنهم، ولن يُحدث ذلك قدًرا كبيًرا من التأثير كما هو الحال عندما تتحدث ا

 ".نهأنفس

والسؤال األكبر هو كيف سيتم  أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً "تكمن المشكلة في عدم استعداد النظم اإلنسانية للتعامل مع حاالت عدم المساواة البنائية.

كما يتضح من هذا االقتباس،  دة البيض".اييؤدي تعزيز الطابع المحلي بال عمل تحويلي إلى تعزيز السلطوية وس إقناع الصناعة اإلنسانية بأن تكون تحويلية.

وقد أوضح أحد  .بدون عمل تحويلي للنوع االجتماعي، سيستمر تعزيز الطابع المحلي في تعزيز وتكرار النظم السلطوية التي تستبعد الجهات الفاعلة المحلية

 ليس هناك مجال للتقدم وال يجدي أي عمل ها رجال في الغالب.ريالمستجيبين المحليين قائالً "خمسة وتسعين في المائة من المنظمات غير الحكومية يد
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ي شيء للتعامل مع الصور للمنع أو معالجة األسباب الجذرية...إنهم ]أي المنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة[ ال يقولوا أبدًا "حسنًا، دعونا نفعل أ

 وا ما لم يتم الضغط عليهم".بلولن يط النمطية واألسباب الجذرية للنوع االجتماعي".

 

 االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي في مكان العمل

( والتحرش الجنسي في مكان العمل كمخاطر مفروضة عند تأدية العمل المتعلق بالعنف القائم SEAناقش المستجيبون مسائل االستغالل واالعتداء الجنسي )

ح أحد المستجيبين المحليين قائالً "يعمل أحد الزمالء  تماعي في الغالب بواسطة منظمات يقودها ذكور مع مستويات مختلفة للمشاركة.جعلى النوع اال صرَّ

موظفات لاامل الذكور من إحدى منظمات المجتمع المدني في تنسيق الحماية، وهو يتحدث بثقة، لكنني سمعت بعد ذلك أنه يلقي نكات جنسية أمام زمالءه ويع

]الحماية من االستغالل واالعتداء  PSEAوقد أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً "إنهم ]أي المنظمات غير الحكومية[ لم يعقدوا أبدًا تدريب  بشكل سيء".

وقد كان يتم تغييرها كل ثالثة شهور  -ة ديكان كل الموظفين من الذكور باإلضافة إلى مستشارة للنوع االجتماعي هي األنثى الوح الجنسي[ ولم يرغبوا في ذلك.

بينما تحدث مستجيب دولي آخر بصراحة أكثر قائالً "]عرفنا أن[ النظام   هذه البيئة كان يغلب عليها السلوك السيء والتحرش الجنسي.  ألنها غالبًا ما تستقيل.

وقد كان يُنظر إلى االعتداء  تداء الجنسي عند توزيع المساعدات الغذائية.عاإلنساني استخدم لسنوات جهات فاعلة محلية كانت ترتكب جرائم االستغالل واال

وينظر  لبلد".الجنسي أثناء توزيع المساعدات الجنسية كتكلفة ألداء األعمال، إن حياة وأجساد النساء هي السعر الذي تدفعونه للحصول على الطعام في ا

 ي للنوع االجتماعي على أنه يزيد من مخاطر ارتكاب جرائم االستغالل واالعتداء الجنسي في البرامج.ليالمستجيبون إلى تعزيز الطابع المحلي بدون عمل تحو

 

 تركيز العمل اإلنساني على إنقاذ األرواح

إلى الخدمة على  ناقش المستجيبون أيًضا مسألة التركيز على العمل المتعلق بإنقاذ األرواح في قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي كمحرك للوصول

وشدد المستجيبون على الحاجة إلى التعامل مع األسباب الجذرية للعنف القائم على النوع االجتماعي من  حساب تكرار التسلسالت الهرمية للنوع االجتماعي.

ذ األرواح خالل آخر خمس عشرة سنة نحو اقكما أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً "تحول تركيز العمل المتعلق بإن خالل تغيير األعراف االجتماعية.

ال يعني إنقاذ االرواح سوى عدم التركيز على تغيير  وتحولنا كذلك بعيدًا عن األسباب الجذرية. العنف الجنسي، والسيما العنف الجنسي في مناطق النزاع.

ح أحد المستجيبين من المنظمات غير الحكومية الدولية األعراف االجتماعية". لم  قائالً "نحتاج إلى العمل المتعلق بالمنع ومعالجة األسباب الجذرية. وقد صرَّ

ا في حالة طوارئ حادة تبدي المنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة أي استعداد للتعامل مع برامج الحماية والعنف القائم على النوع االجتماعي...لسن

 يقولون أن الثقافة متحفظة للغاية؛ وتحتاج المجموعات إلى محاربة ذلك بشكل أكثر فعالية". لقة بالنوع االجتماعي؟عتلماذا ال يعملون إذًا على المسائل الم -األن

 ة.يمكن أن يتسبب تركيز عملية إنقاذ األرواح وتتسبب صالبة النظام اإلنساني في تقييد المساحات الطبيعية المتاحة للجهات الفاعلة المحلي

 

 النشاطية والرؤالحاجة إلى وضوح 

لتحقيق نتائج برزت الحاجة إلى التأكيد بشكل أكبر على محاربة عدم المساواة بين الجنسين ودعم النشاط األنثوي في البناء اإلنساني ككل كعامل جوهري 

فإنهم ال يعملوا مع اإلعالم أو على  UNFPAعلى سبيل المثال، أوضح أحد المستجيبين المحليين قائالً "حتى في  ملموسة فيما يتعلق بتعزيز الطابع المحلي.

كما   ال يتعلق األمر بالتنفيذ فقط، لكننا نحتاج إلى المناصرة والتنفيذ على حد سواء".  التلفزيون، وليست هناك أي شخصية أنثوية تحارب من أجل قضايا المرأة.

"ال يعتقد المانحون أنه من األهمية بمكان دعم المنظمات التي تقودها نساء  لي،أوضح أحد المستجيبين المحليين أهمية وضوح الرؤية في تعزيز التغيير التحوي

 يعد ذلك رمزيًا لتشجيع الفتيات الصغيرات وإشراكهن...نحتاج إلى تحسين وضع الناشطات على أرض الواقع". النسائية.

 

 التسلسل الهرمي فيما بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية

إلى التسلسل الهرمي وثقافة االستبعاد السائدة بين الجهات الفاعلة الدولية في مجال العمل اإلنساني، بما في ذلك من يعملون في مجال ا أشار المستجيبون أيضً 

تبار أنها ليست اع وقد أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً "نحن نستخف بالجهود المحلية على العنف القائم على النوع االجتماعي، والجهات الفاعلة المحلية.

نحن نربت على أكتافهن ونقول عمل رائع، لكن بعدئذ نرسلهن لتلقي تدريب أساسي  جيدة بالشكل الكافي، وال تعرف المعايير... هذه هي الثقافة الفرعية للفتيات.

كثير من نشطاء العمل اإلنساني أشخاًصا من ال وأردف مستجيب محلي قائالً "تظهر هذه "العصابات الصغيرة" في بداية كل حالة طوارئ، حيث يعرف مهين".

 هنا تظهر مقولة "نحن نعرف أكثر". ال يحدث ذلك بشكل متعمد، لكنهم يكونوا هذا النادي الذي ال نكون جزًءا منه. الماضي.
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 اختالالت التمويل والسلطة

م على النوع االجتماعي على أن لها إمكانات كبيرة لتكون محرًكا لتعزيز قائعلى الرغم من أن المستجيبين في هذه الدراسة وصفوا المجموعة الفرعية للعنف ال

تتباين آراء أعضاء المجموعة الفرعية للعنف القائم على  الطابع المحلي، لكن هناك حاجة إلى جهود إضافية لتعزيز اإلشراك الهادف للجهات الفاعلة المحلية.

وقد عبَّرت إحدى المستجيبات المحليات عن  يين بأنهم مدعومين للغاية، بينما يشعر آخرون بالتهميش.محلالنوع االجتماعي، حيث يشعر بعض المستجيبين ال

العنف القائم على الدعم الذي تلقته من المجموعة الفرعية للنوع االجتماعي قائلةً "بدأت بصفر عمل إنساني عندما هربت من سوريا، لكنني األن أخصائية في 

مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي داعم دائًما، وقد اختاروني للتحدث ولالتصال بهم  بالتمثيل على المستوى العالمي.وم النوع االجتماعي وأق

الً "كانت قائبينما صرح مستجيب محلي آخر  أعتبر نفسي نتاًجا للعمل المتعلق ببناء القدرة". بشأن المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي.

تكمن المشكلة في أن القرارات  وقد أعطوا األولوية األولى لمنظمات المجتمع المدني. المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي داعمة بشكل عام.

نظر مغايرة عن المجموعة الفرعية  جهةبينما عبَّر مستجيب محلي ثالث عن و هذا ليس عادالً". والسيطرة تأتي من مستوى أعلى من المجموعة الفرعية.

القرار...فهم يعتقدون  للعنف القائم على النوع االجتماعي قائالً "إنهم ]أي المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي[ ال يشركوننا في عملية صنع

 ل في مناطق يصعب الوصول إليها".نعمأنهم يعرفوا كل شيء، ونحن نعرف األشخاص الذين نعمل معهم والعادات والتقاليد و

ورة التعامل مع بما أن المجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي على المستوى القُطري متصلة بنظم نظامية أوسع، أكَّد المستجيبون على ضر

أوضح أحد المستجيبين الدوليين قائالً  رات تعزيز الطابع المحلي.بادالتحديات المرتبطة باختالالت التمويل والسلطة في الهيكل اإلنساني ككل لتحسين فعالية م

يصعب معرفة كم عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى التمويل المجمع  -"المشكلة األكبر في المجال أن مستوى الشفافية فيما يتعلق بالتمويل يبقى ضئيالً 

وقد أوضح أحد المستجيبين  المجتمع المدني إمكانية وصول إلى كبار المانحين ضئيلة جدًا". ماتوبشكل عام، تتاح لمنظ والشراكات أو المصادر األخرى.

]المجموعة  SAGى المحليين قائالً "تعتمد القرارات على من يمتلك ماذا ]من الموارد[ في المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي وعلى مستو

 وكلما قلت األموال، كلما قلت السلطة والنفوذ". متلك الموارد هو األكثر تقديًرا. ن يوم االستشارية االستراتيجية[.
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 الشراكات االستغاللية وغير المتكافئة

كان ذلك مرتبًطا بالعزوف عن المخاطرة في بعض  يرى المستجيبون اتفاقات الشراكة االستغاللية وغير المتكافئة كعائق رئيسي لتعزيز الطابع المحلي.

وحتى إذا كانت المنظمات غير الحكومية الدولية  على سبيل المثال، أوضح أحد المستجيبين المحليين قائالً "يكمن التحدي الرئيسي في غرائز البقاء. الت.لحاا

جيبين الدوليين قائالً "نرى مستكما صرح أحد ال ترغب في الشراكة، فهم يحتاجون إلى البقاء ولذلك فهم يميلون إلى نقل كل المخاطر إلى الشركاء الوطنيين".

لكننا نحتاج إلى دعمهم  أن تعزيز الطابع المحلي ال يحدث بسبب فساد المنظمات غير الحكومية الوطنية، ويعني االحتيال أنهم ال يرغبوا في المخاطرة.

 ]المنظمات غير الحكومية الوطنية[، وليس التخلي عنهم أو هجرهم".

ات غير المتوازنة عن التعريفات التكنوقراطية للقدرة، مما يخلق دورة لقدرة التمويل تجعل الجهات الفاعلة المحلية معتمدة راكوفي حاالت أخرى، تنتج هذه الش

ح أحد المستجيبين المحليين قائالً "االعتقاد بأن المنظمات المحلية ليس لديها قدرة يعتبر ُمثيرً  باستمرار على الدعم الخارجي. لسخرية، ا لوفي هذا السياق، صرَّ

بينما أوضح مستجيب محلي آخر قائالً "ليس هناك تمويل للقدرة حتى تتمكن المنظمات غير الحكومية من النمو؛ حيث ال تذهب  حيث أنهم من يقوم بالتدخل".

يران لهم ]أي المنظمات غير الحكومية الطالتكاليف العامة إلينا...ال توجد نفقات عامة لإلنترنت أو االتصاالت الهاتفية...ويتم منح األموال الخاصة بتذاكر 

كما  فنحن ال نمتلك األموال الكافية للطباعة". إنهم يرغبوا في الحصول على نسخة ورقية من التقرير شهريًا، لكن كيف يسعنا القيام بذلك؟ الدولية[ وليس لنا.

[ بإدراج األموال الالزمة للمصاريف اإلدارية في مقترحهم، سيقول المانحون ليةعبَّر مستجيب دولي آخر عن هذه المخاوف قائالً "إذا قاموا ]أي المنظمات المح

 –وخلص مستجيب دولي آخر إلى أن "ذلك يخلق حلقة مفرغة  أنهم أقوياء فنيًا، لكن في الواقع فإن المنظمة ليست قوية بالقدر الكافي، وال تمتلك القدرة الكافية".

 يمكنهم الحصول على التمويل بدون قدرة". والال يمكنهم اكتساب القدرة بدون تمويل 

يكون زائفًا وغير  بشكل عام، عبَّر المستجيبون عن مخاوفهم من قلة عدد الشراكات العادلة ومن نقص المساءلة وأن إشراك الجهات الفاعلة المحلية غالبًا ما

ت ليست هادفة ألنه ال يتم إشراكهم ]الجهات الفاعلة المحلية[ في تصميم اكاوقد صرح أحد المستجيبين الدوليين قائالً "الشر حقيقي، مشاركة "على الورق".

كما أوضح مستجيب محلي قائالً "تشعر  البرنامج...ال تتم دعوتهم إال عندما ال يكون الوصول متاًحا أو إذا كان من األرخص االستعانة بمنظمات مجتمع مدني".

يقولون  تحظى وكاالت األمم المتحدة بالتقدير بشأنه، ويمتنع بعضهم حاليًا عن مشاركة البيانات لهذا السبب. لذيالمنظمات غير الحكومية بالعمل الذي تؤديه، وا

 إنهم يؤدون العمل وال يحصلوا على التقدير". –]أي المنظمات غير الحكومية[ أنهم ]وكاالت األمم المتحدة[ يخذلونهم ويأخذون البيانات منهم ألغراض التقرير 
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 المدفوعات غير المتكافئة إلى الشركاء المحليين

كعوامل مثبطة ينظر المستجيبون إلى ممارسات مثل المدفوعات غير المتكافئة إلى الشركاء المحليين كداللة على التسلسل الهرمي داخل النظام اإلنساني و

ين المحليين هذه النقطة قائالً "من غير العادل أن تكون هناك اختالفات بين رواتب الموظفين الدوليين جيبشرح أحد المست لعملية تعزيز الطابع المحلي الهادفة.

ما إن الموظف الدولي يأخذ ضعف ما يأخذه الموظف المحلي على أداء نفس الوظيفة وتحت نفس المسمى الوظيفي...أشعر بأن المنظمة التي أتبعها  والمحليين.

على الرغم من أن التمويل  وظفين، حيث أننا نساعدهم في صقل مهاراتهم، ثم يغادروننا للعمل في المنظمات غير الحكومية الدولية.المهي إال مصنع لتدريب 

 الدولية".ية غير الحكومالمقدم من المانحين إلى المنظمات غير الحكومية يعتبر ضئيالً للغاية، لكنهم يتوقعون منهم القيام بنفس العمل الذي تقوم به المنظمات 

ين، يا له من تسلسل وقال مستجيب محلي آخر "لقد أنشائنا نظاًما للفصل الدراسي حيث يأتي المغتربون البيض واإلقليميين في المقدمة ويليهم الموظفين المحلي

ني ذلك أنها غير مستعدة كمنظمات يع إذا لم تكن المنظمات مستعدة لدفع نفس األجور إلى األشخاص بناًء على مستوى التعليم والخبرة، هرمي عنصري.

 للدخول في شراكات عادلة ومتكافئة.

 

 الممارسات األكثر واألقل مواتاة في المجاالت الوظيفية

ي يعتبرونها أكثر وأقل مواتاة في التفي كل السياقات ذات األولوية األربعة، وصف أعضاء المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي الممارسات 

 تعزيز الطابع المحلي فيما يتعلق بالمجاالت الوظيفية التالية:

 المشاركة وصنع القرارات من قبل الجهات الفاعلة المحلية في عمليات المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي .1

 (HRP( وخطة االستجابة اإلنسانية )HNOجات اإلنسانية )تيااإلشراك واإلدخال في عمليات العرض العام لالح .2

 (CBPFالوصول إلى التمويل، بما في ذلك آليات التمويل المجمع حسب البلد ) .3

 فيما يلي تلخيص لهذه النتائج، مع اإلشارة فيما بين قوسين إلى السياق أو السياقات المأخوذة منها النتيجة.

 

 موعات الفرعية للنوع االجتماعي على المستوى القُطريلمجمشاركة المنظمات المحلية في ا

 

 الممارسات األقل مواتاة لتعزيز الطابع المحلي الممارسات األكثر مواتاة لتعزيز الطابع المحلي

المشاركة االستباقية للمنظمات المحلية، مع إزالة العوائق، مثل عوائق  ❚

 اللغة )كل السياقات(

اني وفوائد المشاركة )جنوب السودان نسالتعليم بشأن النظام اإل ❚

 ومحور كل سوريا وتركيا(

بناء القدرة، بما في ذلك التدريب واإلرشاد واجتماعات التدريب  ❚

على إدارة الحالة المنعقدة كل أسبوعين )جنوب السودان وكل 

 محور سوريا وتركيا ونيجيريا(

 المشاركة على الورق )كل السياقات( ❚

جهات الفاعلة المحلية للمشاركة وفهم النظام )كل ال فرض األعباء على ❚

 السياقات(

عقد االجتماعات باللغة اإلنجليزية فقط واستخدام أماكن اجتماعات  ❚

 غير مواتية للمشاركة )العراق(

 
"الشراكات ليست هادف ألنهم ]أي الجهات الفاعلة المحلية[ ال يشتركوا في تصميم البرنامج... وتتم دعوتهم فقط عندما ال يكون 

 أو عندما يكون من األرخص االستعانة بمنظمات المجتمع المدني". ًحاالوصول متا

 مستجيب دولي -
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 عي على المستوى القُطريتمامشاركة المنظمات المحلية في أدوار القيادة وصنع القرارات في المجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع االج

 

 الممارسات األقل مواتاة لتعزيز الطابع المحلي الممارسات األكثر مواتاة لتعزيز الطابع المحلي

والتحالفات في الفريق القُطري اإلنساني  CSO/NNGOإشراك  ❚

(HCT) 

في  INGOsو CSOs/NNGOsالعضوية المتوازنة بين  ❚

جموعة الفرعية للعنف للمالمجموعة االستشارية االستراتيجية 

القائم على النوع االجتماعي وإشراك التحالفات )العراق ونيجيريا 

 12 جنوب السودان( –

المنظمات غير الحكومية كقيادات مشتركة للمجموعة  الالمركزية: ❚

الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي على المستوى دون 

 السودان، العراق(وب الوطني من خالل بناء قدرة الشراكة )جن

، 13اقتصار القدرة على صنع القرارات على "قلة محظوظة"❚ 

أو المنظمات  UNFPAالمرتبطين باتفاقات شراكة تنفيذ مع 

 الكبيرة األخرى )كل السياقات(

ال يوجد دعم مالي للقيادات المشتركة للمجموعة الفرعية للعنف  ❚

دات المحلية قياالقائم على النوع االجتماعي دون الوطنية وال

 )جنوب السودان( 14المزدوجة األدوار

 

 دور ونُهنج بناء الشراكة

 

 الممارسات األقل مواتاة لتعزيز الطابع المحلي الممارسات األكثر مواتاة لتعزيز الطابع المحلي

التقييمات التنظيمية الفردية وخطط بناء القدرة )كل  مبادرات بناء القدرة: ❚

 محور سوريا وتركيا(

مناصرة المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي التفاقات  ❚

الشراكة المحسنة القائمة على المساواة والثقة )المنظمات غير 

 الحكومية الدولية(

سياسة صفر نقدية لتجنب مخاطر أو تصورات أو اتهامات االحتيال  ❚

 )جنوب السودان(

 )كل السياقات(يل الشراكات التي ال تغطي تكاليف التشغ ❚

الشراكات التي ال تشمل التدريب أو التمويل  بال واجب للرعاية: ❚

 إلدارة األمن )كل السياقات(

الشراكات التي تلقي بمسؤولية المخاطرة على عاتق الشركاء  ❚

 المحليين )كل السياقات(

 

 على المستوى القُطري HRPو HNOمشاركة المنظمات المحلية في عمليات 

 

 الممارسات األقل مواتاة لتعزيز الطابع المحلي األكثر مواتاة لتعزيز الطابع المحلي ساتالممار

إشراك المنظمات المحلية في جمع وتحليل البيانات )محور كل  ❚

 سوريا وتركيا(

المنشورات المخصصة للعنف القائم على النوع االجتماعي التي  ❚

رض العام العتقييم نتائج  تغطي االحتياجات، مثل "األصوات:

 " )كل محور سوريا وتركيا(2018 –لالحتياجات اإلنسانية 

 HNOالمساحة المكتبية المفتوحة والتدريب/ اإلرشاد بشأن عملية  ❚

 )جنوب السودان( HRPو

استخدام المنظمات المحلية فقط في جمع البيانات، مع استبعادها من  ❚

 ، نيجيريا(راقالتحليل، أو إدراجها فقط في ورش عمل التدقيق )الع

خطط استجابة إنسانية ال تتيح الوقت الكافي لشراكات حقيقية، مما ينتج  ❚

 عنه اإلكراه )العراق(

 

وعلى  ن.ال يشمل مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي حاليًا مجموعة استشارية استراتيجية، لكن يضم بدالً من ذلك أعضاًء أساسيي 12

بعض المجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي على المستوى القُطري التي تشمل مجموعات استشارية  ناكالمستوى الوطني، ه

كما أن ثالثة من سياقات األولوية األربعة كانت بها مجموعات استشارية استراتيجية )العراق ونيجيريا  استراتيجية، على الرغم من أن ذلك غير مطلوب.

 بينما ال توجد أي مجموعة استشارية استراتيجية في محور كل سوريا وتركيا.(، وجنوب السودان

لية المترابطة يستخدم مصطلح "القلة المحظوظة" من قبل المستجيبين وفي المناقشات األوسع لتعزيز الطابع المحلي لإلشارة إلى القليل من المنظمات المح 13

 والفرص، بينما استبعاد الغالبية العظمى من المنظمات المحلية. كاتجيدًا أو ذات الموارد الجيدة المحددة لكل الشرا

شغلون يستخدم مصطلح "مزدوجة األدوار" في سياق هذا التقرير لإلشارة إلى منسقي المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي الذين ي 14

لحكومية، وبالتالي يجبرون على توزيع مسؤولياتهم بين هذه المناصب بدالً ر اهذا الدور باإلضافة إلى العمل في وظيفة أخرى مع إحدى المنظمات غي

 من القدرة على تخصيص كل وقتهم لتنسيق المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي.
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 نماط التمويل األخرىوأ لتمويل منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له CBPFمشاركة المنظمات المحلية في آليات 

 

 الممارسات األقل مواتاة لتعزيز الطابع المحلي الممارسات األكثر مواتاة لتعزيز الطابع المحلي

 )العراق( CBPFدعم بناء التحالف للوصول إلى  ❚

المساحة المكتبية المفتوحة والتدريب/ اإلرشاد على إعداد  ❚

 المقترحات )جنوب السودان(

تطوير النظم المالية )المنظمات غير الحكومية  دعمتحليل المخاطر و ❚

 الدولية(

مناصرة المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي إلجراء  ❚

، بما في ذلك الوفاء بالتزامات الصفقة الُكبرى CBPFالتحسينات في 

 )العراق(

ن عدم القدرة على الوصول إلى المانحين ونقص مرونة متطلبات المانحي ❚

 كل السياقات()

افتراض سوء النية في التحقيقات بشأن االحتيال، ونقص الشفافية،  ❚

 واإلدراج على القائمة السوداء )العراق(

التمويل غير المباشر مع عدم بناء القدرة أو اإلرشاد )العراق ونيجيريا  ❚

 وجنوب السودان(

 

 اء في عمليات المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي على المستوى القُطرينس تحديد الممارسات واألولويات إلشراك المنظمات التي تقودها

 

 الممارسات األقل مواتاة لتعزيز الطابع المحلي الممارسات األكثر مواتاة لتعزيز الطابع المحلي

إشراك تحالفات المنظمات التي تقودها نساء كأعضاء في المجموعة  ❚

ية للمجموعة الفرعية للعنف القائم على تيجاالستشارية االسترا

 النوع االجتماعي )العراق ونيجيريا وجنوب السودان(

إشراك المنظمات التي تقودها نساء في تدريبات القيادة اإلنسانية  ❚

 )العراق(

توفير منصات عالمية ووطنية لألنشطة النسائية/ المنظمات التي  ❚

 تقودها نساء )نيجيريا(

ت التي تقودها نساء نتيجة لضعف القدرة وعوائق ظمااستبعاد المن ❚

 اللغة )كل السياقات(

بناء تحالفات المنظمات التي تقودها نساء قبل أن تكون المنظمات  ❚

مستعدة للمشاركة في المنتديات المذكورة )محور كل سوريا 

 وتركيا(

 فرض أعباء المشاركة على المنظمات التي تقودها نساء )كل السياقات( ❚

 رمزية )المستوى العالمي(ال ❚
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اءلة االستمرار في مناصرة تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق تذكير الجهات الفاعلة الدولية بالتزاماتهم ومس ❚

 المنظمات

 نترنت في تثقيف الموظفين حول برامج العنف القائم على النوع االجتماعي ووظائف نظام المجموعة اإلنسانيةاإلاستخدام موارد مجانية عبر  ❚

 والشبكات النسائية وإعداد رسائل رئيسية مشتركة وخطة تأثير مشتركة NNGO/CSOدعم بناء وتعزيز تحالفات  ❚

 االستباقية مع الشركاء قشةتحديد نقاط القوة التنظيمية واحتياجات بناء القدرة والمنا ❚

لحة التأكد من أن الممثلين المحليين الحضور والمشاركين في المنتديات العالمية لديهم الحيز الكافي للتشاور على نطاق واسع مع أصحاب المص ❚

 المحليين قبل الفعاليات وتقديم التعليقات في المقابل 

 المنظمات والشبكات والمنصات المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيز الطابع المحلي تركز التوصيات المقدمة إلى كل أصحاب المصلحة على تفعيل تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي واالنتقال بعملية تع

ستؤدي هذه الخطوات، في حال اتخاذها، إلى زيادة احتمالية  لهادفة إلزامية وليست اختيارية.ت امن النظرية إلى التطبيق عن طريق التأكد من أن اإلجراءا

فيما  ل أو القيادة المواتية.تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي في كل السياقات، وليس فقط في السياقات التي يكون فيها مدفوًعا ببيئة التشغي

 ألخرى:ت ايلي بعض التوصيا

 

 التوصيات



 16 : تقرير موجز: تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي: التحول اإلنساني أم الحفاظ على الوضع الراهن؟2019ديسمبر 
 

 

 

 

 

 

 فريق العمل العالمي المعني بمجال السؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز الطابع المحلي

 

 التأكد من التمثيل الهادف للمنظمات التي تقودها نساء وإشراكها على مستوى العضوية األساسية. ❚

 ن المشاركة الفعالة، بما في ذلك السفر.دو التعامل مع العوائق السياسية واللوجستية التي تحول ❚

عمل، عن االستمرار في توفير منصة عالمية لألعضاء األساسيين المحليين، بما في ذلك المنظمات التي تقودها نساء، السيما من خالل الدعوة إلى ال ❚

 طريق وضع الميزانيات لإلشراك في الفعاليات على المستوى العالمي.

الت واضحة وفي الوقت المناسب بشأن المبادرات العالمية، والتعريف باالجتماعات على مستوى الحقل والوصول إلى تصاالتأكد من وجود ا ❚

 الجهات الفاعلة المحلية.

 مناصرة ودعم مجموعة إرشادات العنف القائم على النوع االجتماعي للنشر بشكل أوسع على مستوى الحقل ومراقبة اإلرشادات المتعلقة ❚

 لقائم على النوع االجتماعي.ف ابالعن 

 المناصرة على مستوى المقرات الرئيسية للتأكد من أن األوصاف الوظيفية، بما في ذلك الخاصة بمنسقي المجموعة الفرعية للعنف القائم على ❚

 النوع االجتماعي، تشمل مهاًما لدعم تعزيز الطابع المحلي.

( على المستوى العالمي للتأكد من تخصيص حيًزا للعنف القائم على النوع OCHAن اإلنسانية )شؤوالمناصرة لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق ال ❚

وإشراك الجهات الفاعلة المحلية، والمشاركة مع المجموعات الفرعية على المستوى القُطري لتوظيف  HRPsو HNOsاالجتماعي في 

 األخصائيين المحليين لدعم العملية.

دها نساء في نشر دليل مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماع المنشور مؤخًرا لتنسيق التدخالت المتعلقة تقوإشراك المنظمات التي  ❚

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ على المستوى القُطري.

أو ذات  50إلى  50النوع االجتماعي ذات القيادة المتقاسمة بنسبة لى التأكد من أن "الدعوة إلى العمل" تستهدف المجموعات الفرعية للعنف القائم ع ❚

من خالل نماذج اإلرشاد وبناء القدرة والتمويل الكافي، مع تحديد األهداف ووضع خارطة طريق للقيادة  2020القيادة المشتركة قبل عام 

 المشتركة للمنظمات التي تقودها نساء.

دعوة إلى العمل" لخلق تمويالً مجمعًا يكون متاًحا للمنظمات التي تقودها نساء، مع التأكيد على أنه يمكن "المناصرة السعي إلى إيجاد آلية في  ❚

 للمانحين المساهمة في إطار التزاماتهم بالدعوة إلى العمل.

 فريق العمل المعني بتعزيز الطابع المحلي ❚

 ل:ألجتشجيع المناقشات اإلقليمية واستكشاف فرص التمويل المتاحة  ❚

 استراتيجيات بناء القدرة اإلقليمية، بما في ذلك االستراتيجيات اإلرشادية على مستوى الحقل. ❚

 استراتيجيات القيادة اإلنسانية اإلقليمية للمنظمات التي تقودها نساء، بما في ذلك االستراتيجيات اإلرشادية على مستوى الحقل. ❚

نساء وآلية إلشراك هذه المنظمات في العضوية األساسية خالل االجتماع السنوي لألعضاء األساسيين  دهااقتراح معايير اختيار المنظمات التي تقو ❚

 في مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي.

ابع المحلي باالرتباط مع الطإجراء المزيد من األبحاث حول تمويل المنظمات التي تقودها نساء وتأثير المنظمات التي يقودها ذكور المفيدة لتعزيز  ❚

 الدعوة إلى العمل.
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UNFPA 
طابع المؤسسي على دور منسق المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي، مع التأكد من تخصيص المنسقين والعمل معهم بعقود ء الإضفا ❚

 مستقرة طويلة األجل

فة وصريحة حول اختيار شفا تشجيع المكاتب القطرية على إتاحة التعليم والتوعية بشكل أكبر حول االستراتيجيات القُطرية الجديدة وتقديم معلومات ❚

 الشراكة المحلية

 إعطاء األولوية لتمويل المنظمات المحلية، السيما استهداف المنظمات التي تقودها نساء. ❚

 قيادة ودعم تدريبات القيادة اإلنسانية للمنظمات التي تقودها نساء. ❚

 كة لتشمل الدعم التشغيلي وبناء القدرة.لشرااالنتقال إلى ما بعد اتفاقات الشراكة الدولية، ومراجعة اتفاقات ا ❚

 االنتقال إلى ما بعد بناء القدرة لمرة واحدة نحو تقييمات القدرة وخطط بناء القدرة، بما في ذلك ترتيبات اإلرشاد واإلعارة. ❚

 ييم.التقإشراك القيادات والمجموعات النسائية على المستوى الشعبي في جمع البيانات وتخطيط المشروع والرصد و ❚

 التأكد من أن األوصاف الوظيفية تشمل مهاًما للمضي قدًما بتعزيز الطابع المحلي. ❚

 إقرار ميثاق التغيير ❚

 (الدولية الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم) القُطري المستوى على الفرعية للمجموعات األوسع الدوليين األعضاء

 المجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي على المستوى القُطري

 

لتي الوصول إلى الجهات الفاعلة المحلية، السيما المنظمات التي تقودها نساء، فيما يتعلق بالعضوية في المجموعة الفرعية وإزالة العوائق ا ❚

 المشاركة، بما في ذلك العوائق العملية والمادية واألمنية والمرتبطة بالموارد.ون تحول د

ترجمة المستندات الرئيسية وتوفير أماكن اجتماعات مريحة واتباع سياسة الباب المفتوح مع األعضاء،  التأكد من استخدام ممارسات شاملة: ❚

 ألدوار القيادية )والمناقشة متى كان التمويل يقيد هذه اإلمكانية(.ي اباإلضافة إلى دعم الجهات الفاعلة المحلية لتقديم وتول

في نظام عقد جلسات سنوية أو ربع سنوية لألعضاء الجدد تشمل توفير المعلومات عن الهيكل اإلنساني ومبادئ الشراكة والفوائد الثنائية للمشاركة  ❚

 المجموعة.

 الل المجموعة الخاصة بالمهارات الفنية للعنف القائم على النوع االجتماعي والدعم التشغيلي.ن خوإطالق مبادرات لبناء القدرة م التبرعاتجمع  ❚

 االستفادة من العضوية وبناء القدرة للتحرك نحو القيادة المشتركة المحلية. ❚

 ة االستراتيجية.اريإشراك الجهات الفاعلة المحلية، السيما المنظمات التي تقودها نساء والتحالفات، في المجموعة االستش

 والتأكد من أن الجهات HRPو HNOإدراج اللغة المتعلقة بتعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي في وثائق  ❚

 .HRPو HNOالفاعلة المحلية لها دور هادف وذو مغزى في عمليات 

 ومنحها االعتماد HNOء في تحليل وجمع البيانات لعملية نساالتأكد من إشراك الجهات الفاعلة المحلية والمنظمات التي تقودها  ❚

 الالزم.

 .HRPدعم الجهات الفاعلة المحلية في تقديم مشاريع  ❚

 .HNO/HRP، والمشاركة في عمليات 3/4/5Wsالتدريب على دعم إعداد المقترحات، وتقديم  ❚

 عقد مناقشات صريحة حول القيادة وصنع القرارات والتمويل. ❚

عزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي على المستوى القُطري، السيما فيما يتعلق بإشراك المنظمات التي تقودها نساء ة تمناصر ❚

 والعمل التحويلي ذي الصلة بالنوع االجتماعي والعمل المتعلق بالمنع/ معالجة األسباب الجذرية.
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UN OCHA 

 .المدني المجتمع ومنظمات نساء تقودها التي للمنظمات مرونة األكثر المجمع التمويل إتاحة ينلتمك مالية اتآلي إنشاء ❚

 القائم بالعنف المتعلقة المسائل تعميم من التأكد مع ،HRPو HNO عمليات في االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في الفاعلة للجهات الهادف اإلشراك دعم ❚

 .HRPsو HNOs عمليات الطو االجتماعي النوع على

 .البرنامج دورة مراحل كل في القرارات وصنع البيانات تحليل في هادفة بطريقة نساء تقودها التي والمنظمات النسائية القيادات إشراك من التأكد ❚

 مشروع تقديم عمليات خالل من السيما المحلية، الفاعلة اتللجه دعًما ثروأك تقييدًا أقل لتكون المحلية، الفاعلة الجهات مشاركات مع واإلجراءات، السياسات مراجعة ❚

HRP وتطبيق CBPF. 

DONORS 

لمباشر إنشاء آليات مالية إلعطاء األولوية لتمويل األنشطة النسائية والمنظمات التي تقودها نساء، بما في ذلك إزالة العوائق أمام التمويل ا ❚

 للمنظمات المحلية.

 دد السنوات المرن، والبناء على أمثلة المبادرات اإلرشادية المنفذة حسب القطاع.التحول إلى التمويل متع ❚

 تبني االلتزامات المقدمة بموجب "الدعوة إلى العمل". ❚

 وبناء القدرة. مع إشراك الدعم التشغيليتبني االلتزامات ذات الصلة بالصفقة الُكبرى، وإعطاء األولوية للدعم المالي المباشر للجهات الفاعلة المحلية  ❚

 المطالبة ببناء القدرة المحلية، بما في ذلك تقييمات القدرة وخطط بناء القدرة، في ترتيبات التمويل. ❚

 كل مباشر.تعديل آليات وسياسات التمويل لتشجيع المنظمات غير الحكومية الدولية على الشراكة مع المنظمات التي تقودها نساء أو تمويلها بش ❚

 اسات واإلجراءات لتكون أقل تقييدًا وأكثر دعًما للجهات الفاعلة المحلية، السيما من خالل المقترحات وإجراءات مراقبة المنح.مراجعة السي ❚

المحلية والمنظمات التي االستثمار في آليات التتبع المالي لتفصيل التمويل، السيما الذهاب إلى النساء والفتيات والتمويل الذي تتلقاه المنظمات  ❚

 تقودها نساء.

 االلتقاء مباشرةً مع المستفيدين من المنح الفرعيين المحليين. ❚
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كقادة مشتركين لفريق عمل مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي  ActionAid Internationalو CARE USAدراسة بواسطة ال أجريت هذه

ع (، مOFDAوقد تم تقديم الدعم المالي بسخاء لهذا البحث من قبل المكتب األمريكي للمساعدات الخارجية في الكوارث ) المعني بتعزيز الطابع المحلي.

 لتمويل اإلضافي من وزارة الخارجية الدنماركية.ا

  ، مستشار أبحاث إنسانيةKarly Bennettكارلي بينيت  المؤلف والباحث الرئيسي:

لمزيد من المعلومات عن مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي، يرجى زيارة الموقع 

 gbvaor.net اإللكتروني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gbvaor.net/
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CARE USA 

151 Ellis Street, 

NE Atlanta, GA, 

30303 
 +1( 404) 681-2552هاتف: 

info@care .org 

http://www.care.org/
http://www.care.org/
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فريق العمل المعني بتعزيز الطابع المحلي لمجال المسؤولية فيما 
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والصفقة الُكبرى والدعوة إلى العمل، تم  2016االلتزامات المقدمة بموجب مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني لعام في إطار السعي إلى الوفاء ب

ماعي تخصيص مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي للتأكد من المضي قدًما بتعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجت

لكالم المرسل وإدراكه من خالل آليات صنع القرار العالمية وآليات التنسيق على مستوى الحقل، مع التأكد في الوقت نفسه من إلى آفاق أبعد من ا

تجدر اإلشارة إلى أن االلتزامات على المستوى العالمي فيما يتعلق بتعزيز  إعطاء األولوية الحتياجات الناجين واألشخاص المعرضين للمخاطر.

وسيتم اكتساب الزخم من خالل  ، وجهود تفعيل جدول األعمال على المستوى العالمي، ال تترجم دائًما إلى تأثير على أرض الواقع.الطابع المحلي

تعد األدوات واإلرشادات ذات الصلة بتعزيز الطابع المحلي  إظهار كيف أن تعزيز الطابع المحلي يُحسن من فعالية وكفاءة المساعدات اإلنسانية.

قائم على النوع االجتماعي بالغة األهمية على وجه الخصوص لتمكين التوسع في الممارسات الواعدة ولتوفير أطر العمل التي ستستخدم للعنف ال

 في تقييم فعالية نُهج تعزيز الطابع المحلي.

ي، لكن األدوات الجاهزة للحقل واألدلة على الرغم من أنه كان هناك قدر كبير من األبحاث والعمل حول تعزيز الطابع المحلي في القطاع اإلنسان

تتضح هذه الفجوات تماًما فيما يتعلق باألدوات المحددة ذات الصلة بتعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على  القابلة للتطبيق تعتبر قليلة للغاية.

صلة المطورة من قبل قطاعات أخرى، وذلك لتمكين ونتيجة لذلك، يعتمد هذا المورد على األدوات والمواد اإلرشادية ذات ال النوع االجتماعي.

كما تم تطوير هذه الوثيقة كملحق لتقرير  الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي من استغالل هذه الموارد في توجيه عملهم.

ي المطور لصالح فريق العمل المعني بتعزيز الطابع دراسة التخطيط العالمية بشأن تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماع

ا المحلي في مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي، وهو مصمم ليدور حول الموضوعات الرئيسية التي تبرز خالل هذا البحث، بم

 لتي تقودها نساء والمناصرة.ديناميات الشراكة في مجموعات التنسيق وبناء القدرة ومشاركة المنظمات ا في ذلك ما يلي:
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 قيادة الشبكات والمشاريع المشتركة بين الوكاالت التي تركز على تعزيز الطابع المحلي
 

 شبكة البداية

  • SHAPE FRAMEWORK.PDF • (SHAPEي االستراتيجي والتمكين القائم على المشاركة )أداة التقييم اإلنسان

 SHAPEملخص إطار عمل 

المشاركة تجمع المشاركين تجمع تبدأ العملية بورشة عمل قائمة على  عملية للتأمل الذاتي والتطوير التنظيمي. SHAPEيقصد بإطار عمل 

ون اإلنسانية مشاركين من جميع الفرق واألقسام والوظائف المختلفة في كل منظمة )المدير والموارد البشرية والبرامج والتمويل والشؤبين 

ونقاط قوتها والفجوات هناك سلسلة من األسئلة التوجيهية التي تساعد في إثراء النقاش حول تجارب المنظمات  والتطوير وما إلى ذلك(.

اد الغرض من ذلك هو تمكين المنظمات من استخدام أداة التقييم الذاتي مع أو بدون التيسير الخارجي الُمدرب، وقد تم إعد المحددة بها.

دريب في تحديد الفرص المتاحة للتبادل بين الزمالء والت SHAPEكما يمكن أن تساعد عملية  مالحظة توجيهية خصيًصا لهذا الغرض.

يتكون إطار  كمنظمات فردية، وكمجتمع مدني محلي جماعي أيًضا. –صرة وجمع التبرعات واإلرشاد، باإلضافة إلى العمل الجماعي والمنا

( البرامج/ 3( العالقات والشراكات والشبكات والتأثيرات الخارجية، )2( الحوكمة والقيادة الداخلية، )1) ة أقسام:من ثالث SHAPEعمل 

 للمجتمعات التي تتم خدمتها.التسليم 

 أدوات تعزيز الطابع المحلي

https://startnetwork.org/
https://start-network.app.box.com/s/7qm2hz9sz4wjwian07cuc49xuayazf50
https://start-network.app.box.com/s/7qm2hz9sz4wjwian07cuc49xuayazf50
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/SHAPE-brochure-humanitarian-capacity-Shifting-Power-guide-June2017.pdf
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/SHAPE-brochure-humanitarian-capacity-Shifting-Power-guide-June2017.pdf
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/SHAPE-brochure-humanitarian-capacity-Shifting-Power-guide-June2017.pdf


5 
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 الشبكة القريبة

 عمل قياس أداء تعزيز الطابع المحلي القريب إطار

وفي حين  ( هذا إلى إثبات إحراز التقدم نحو تحقيق التزامات تعزيز الطابع المحلي.LPMFياس أداء تعزيز الطابع المحلي )يهدف نظام ق

لجهات الفاعلة المحلية والوطنية، لكن من المتوقع أيًضا أن يكون وثيق الصلة بالمنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت يركز على ا أنه

هذا النظام يتسق مع هيكل التزامات الصفقة  حين، وكذلك المؤسسات البحثية واألكاديمية التي تقيم تعزيز الطابع المحلي.األمم المتحدة والمان

في تقوية قاعدة األدلة لتعزيز الطابع المحلي ودعم الفهم المشترك لمستوى التقدم الذي  برى، وهو عبارة عن أداة عملية يمكن أن تساعدالكُ 

 افة إلى تحديد جوانب الضعف.يتم إحرازه، باإلض

 ميثاق التغيير

 التوقيعات والمصادقات ومبادئ الشراكة

 أدوات مبادئ الشراكة

لوطنية والدولية مبادرة لتنفيذ التغيير بطرق عملية فيما يتعلق باألسلوب الذي يسعى النظام اإلنساني من غير الحكومية اقادت المنظمات 

يشمل ميثاق التغيير ثمانية التزامات توافق المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذها  تجابات المحلية.خالله إلى تمكين المزيد من االس

بلدًا من جميع  45من  منظمة وطنية ومحلية 234أقرت أكثر من  تالالت وحاالت عدم التكافؤ في النظام اإلنساني العالمي.للتعامل مع االخ

 منظمة غير حكومية دولية 34يدعو الشركاء الدوليين إلى العمل للتوقيع على االلتزامات الثمانية. وقد وقعت أنحاء العالم ميثاق التغيير الذي 

 لتابعة لها بتغيير طريقة عملها عن طريق تنفيذ االلتزامات الثمانية المذكورة أعاله.لزمت المنظمات اعلى الميثاق وأ

 (AHPالشراكة اإلنسانية األسترالية )

 االستعداد للكوارث"إطار عمل "

والمنظمات غير الحكومية  ( بين الحكومة األسترالية2022-2017( هي شراكة مدتها خمس سنوات )AHPالشراكة اإلنسانية األسترالية )

ات المنظمات عند االستجابة للكوارث، تستخدم الشراكة اإلنسانية األسترالية موارد الحكومة األسترالية لالستفادة من خبرة وشبك األسترالية.

أفضل المنظمات غير  وفي أعقاب األزمات التي تستجيب لها أستراليا، تختار الشراكة غير الحكومية، ولتقديم مساعدات إنسانية فعالة.

كما أن االستعانة بشركاء محليين وقائمين في  أفضل طريقة فعالة ومناسبة وفعالة التكلفة.الحكومية استعدادًا لمساعدة المحتاجين ب

طقة المحيط الهادئ ومستعدين للكوارث يدعم مجتمعات وحكومات المحيط الهادئ في االستعداد على نحو أفضل للكوارث من

 ويؤكد البرنامج بشكل خاص على إشراك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الدينية في االستعداد للكوارث. لها. واالستجابة

http://www.near.ngo/
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  6 لى النوع االجتماعيملحق األدوات واإلرشادات حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم ع

دليل المنسقين بشأن العنف القائم على النوع  التي تقودها نساء:إشراك النُهج النسائية والمنظمات 

 االجتماعي
 

 2018جتماعي في حاالت الطوارئ لعام دليل التنسيق بشأن العنف القائم على النوع اال

داة للمنسقين بشأن (، وهو عبارة عن أGBV AoRتم إعداد دليل التنسيق هذا من قبل مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي )

لوطنية والمحلية(، للتعاون معًا في العنف القائم على النوع االجتماعي، والمجتمع اإلنساني األوسع )بما في ذلك الجهات الفاعلة الدولية وا

، يقدم هذا الدليل وعن طريق البناء على مجموعة متنامية من الممارسات والموارد الدولية العمل على العنف القائم على النوع االجتماعي.

امج اإلنسانية في كل مراحل إرشادات حول كيفية استخدام التنسيق للتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي على مدار دورة البر

وهي كما أنه يهدف إلى التعامل مع عوائق المشاركة في التنسيق بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له،  الطوارئ.

 نية األوسع.العوائق التي يمكن أن تمنع الجهات الفاعلة المحلية على وجه الخصوص من المساهمة والمشاركة الكاملة في الجهود اإلنسا

إلى  –من المراحل األولى للتدخل اإلنساني مروًرا باالستعداد والتعافي المبكر  –وبشكل عام، يهدف هذا الدليل إلى تيسير العمل الملموس 

 ية الناجين والمعرضين للخطر.حما

 النسائي COFEMكتيب 

ية للتعامل ملين في المجاالت اإلنسانية والتنموية لدمج النُهج النسائكتيبًا نسائيًا لدعم الممارسين والباحثين وغيرهم من العا CoFEMأنشأ 

حات" حول الموضوعات المهمة ذات الصلة بالتعامل "ورقات تلمي 10يتكون الكتيب من  مع العنف القائم على النوع االجتماعي في عملهم.

بناء  10)انظر ورقة التلميحات رقم  إلنسانية والتنموية.مع العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل منظور نسائي في المجاالت ا

 (الحركة النسائية

ACTIONAID: نهج نسائي للحماية في الطوارئ 

 (emergencies.information@actionaid.org ت الكاملة، اتصل:)للحصول على مجموعة األدوا مقدمة

كما أن نهج الحماية القائمة على المجتمع  النسائي للحماية إلى دعم دور وسلطة وقيادة المرأة في العمل اإلنساني. ActionAidيهدف نهج 

وهو  ( يمثل برامج الحماية "المستقلة" مع التركيز على تحفيز نتائج محددة للحماية بالنسبة للنساء والفتيات.WLCBPنساء ) التي تقودها

مل مع المسائل المستعصية للتمييز بين الجنسين والعوائق والمخاطر غير المتناسبة التي تواجهها النساء من السكان المتضررين في يتعا

يتعلق بتعزيز الطابع المحلي للعمل اإلنساني، وتحويل السلطة والنفوذ، وكذلك القدرة  WLCBPوهكذا فإن نهج  ساني.األزمات والعمل اإلن

 التقنية، إلى الجمعيات والمنظمات النسائية المحلية والوطنية.المالية و

mailto:emergencies.information@actionaid.org
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 ملحق األدوات واإلرشادات حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

 ن*أدوات وأدلة تنسيق تعزيز الطابع المحلي للحماية للمنسقي

 األدوات ■

 

ت التنسيق المواد التوجيهية لمجموعة الحماية العالمية ومجموعة التعليم العالمية بشأن تعزيز الطابع المحلي في مجموعا

 PDF • PPT اإلنسانية

للمقصود من  تم تطوير هذه المواد التوجيهية من قبل مجموعة التعليم العالمية ومجموعة الحماية العالمية بهدف التوصل إلى فهم مشترك

واالتفاق على  "محلي قدر اإلمكان، ودولي حسب الضرورة" في سياق معين، ولتمكين الجهات الفاعلة الرئيسية من تطوير خطط العمل

 .PowerPointتشمل الموارد المتاحة دليل الميسر باإلضافة إلى عرض تقديمي بصيغة  المؤشرات ونظام الرصد.

تعزيز الطابع المحلي لدليل  لمجموعة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية:ورشة بناء القدرة بشأن مشاركة ا

ن مشاركة المجموعة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية اء القدرة بشأ: ورشة عمل بنIRCميسر الحماية من 

 (POWERPOINTعرض تقديمي بصيغة و)

لدعم مبادرة تعزيز الطابع المحلي لمجموعة الحماية العالمية وهو يشمل ورشة عمل مدتها  IRC تم إعداد منهج التدريب هذا من قبل

تهدف ورشة العمل  ات غير الحكومية المحلية والوطنية لتعزيز مشاركتها وإشراكها في نظام المجموعة.ثالثة أيام لبناء قدرة المنظم

وخطوات دورة البرنامج اإلنساني وتزويد المشاركين بالمهارات والقدرات التي إلى زيادة معرفة المشاركين بالهيكل اإلنساني الدولي 

سيتعرف المشاركون على األدوات والموارد المتاحة  والتأثير فيها.  HPCم في عملية تمكنهم من المشاركة في نظام المجموعة واإلسها

كما يتم إعداد خطة عمل جماعية  فة إلى اإلجراءات التنظيمية المعززة.لتنفيذ البرامج المبدئية والقابلة للمساءلة والعالية الجودة، باإلضا

حلي في مجموعة الحماية، بما في ذلك تحديد االحتياجات المحددة للوكالة فيما يتعلق وإقرارها للمضي قدًما بجدول أعمال تعزيز الطابع الم

 ل األعمال ودليل الميسرين ومالحظات الميسرين.تشمل الموارد جداو ببناء القدرة واإلرشاد والدعم على المدى الطويل.

 الفرنسية •استقصاء استبيان تحديد نطاق تعزيز الطابع المحلي 

يمكن تعديل االستبيان حسب احتياجات المجموعة  –التعبير عن االهتمام واستبيان الشركاء الوطنيين  –للحماية بع المحلي تعزيز الطا

 الهتمام والفجوات والفرص المتعلقة بمشاركة المجموعة ومجاالت بناء القدرة.يغطي االستبيان مستوى ا الفرعية.

 مراجعة المجموعة، وأداة مراجعة الشراكةأدوات التقييم الذاتي لمبادئ الشراكة: أداة 

يم حالة مبادئ الشراكة في أداة مراجعة مبادئ الشراكة للمجموعة هي أداة للتقييم الذاتي يمكن استخدامها مع أعضاء المجموعة الفرعية لتقي

الذاتي تستخدم في تقييم حالة مبادئ كما أن أداة مراجعة الشراكة هي أداة للتقييم  المجموعة الفرعية، وذلك حسب العضوية التنظيمية.

 ين أعضاء المجموعة من خالل الشراكات.الشراكة ب

 .موعة الحماية العالميةصفحة أدوات تعزيز الطابع المحلي لمج*هذه األدوات محددة أيًضا في 
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 الدليل ■

 

 المضي قدًما بجدول أعمال تعزيز الطابع المحلي في مجموعات تنسيق الحماية

قبل مجموعة الحماية العالمية تحتوي على المبادئ الرئيسية للترويج لتعزيز الطابع المحلي في سياق مجموعات  م إعدادها منورقة أعمال ت

 تنسيق الحماية.

 ررة حول تعزيز الطابع المحلي في التنسيقاألسئلة المتك

لدور مجموعات التنسيق اإلنساني في الترويج لتعزيز هذه المذكرة التوجيهية تم إعدادها من قبل مجموعة الحماية العالمية وهي محددة 

 روابط إلى مزيد من المعلومات.الطابع المحلي، وتحتوي على 

 (HPCلبرنامج اإلنساني )دليل دمج تعزيز الطابع المحلي في دورة ا

لطابع المحلي في سياق دورة هذه الموارد تم تطويرها من قبل مجموعة الحماية العالمية وهي تقدم توجيهات حول طرق دمج تعزيز ا

 البرنامج اإلنساني.

 تركيز برامج الحماية اإلنسانية على المستجيبات: الفرص المتاحة لمجموعات التنسيق

 لتوجيهية على الطرق التي يمكن لمجموعات تنسيق العمل اإلنساني أن تعمل من خاللها مع المنظمات التي تقودها نساء.تركز هذه المذكرة ا

اإلنجليزية  (،HRP( وخطة االستجابة اإلنسانية )HNOيز الطابع المحلي في عملية العرض العام لالحتياجات اإلنسانية )مج تعزورقة د

 والفرنسية

 HNOفحة واحدة توضح بالتفصيل اإلجراءات المتعلقة بكيف يمكن للقيادة أن تدمج تعزيز الطابع المحلي في عمليات ورقة تلميحات من ص

 .HRPو

ACTION AID مذكرة توجيهية حول دعم مشاركة القيادات النسائية المحلية في المجاالت اإلنسانية  –: تحويل المحلي إلى عالمي

 العالمية

وجيهية المنظمات النسائية المحلية وكذلك المنظمات الدولية التي ترغب في تعزيز ودعم المشاركة الهادفة للقيادات تستهدف هذه المذكرة الت

يحتوي الدليل على قائمة فحص لموظفي المنظمات الدولية لدعم  المحلية في االجتماعات والمؤتمرات العالمية والوطنية والمحلية. النسائية

 المحليات في المجاالت العالمية.المشاركة الهادفة للنساء 

 (ناهأد DEMACمجموعات التنسيق والمهاجرين )انظر موارد  –فرص التعاون  –العمل مع المهاجرين 

 ورقة تلميحات من صفحة واحدة توضح بالتفصيل اإلجراءات المتعلقة بكيف يمكن لمجموعات التنسيق أن تشترك بفعالية مع المهاجرين.
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 ملحق األدوات واإلرشادات حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

 القدرةأدوات تقييم 
 

 )قطاع التنمية(  دليل المستخدم –منهجية تقييم القدرة  – UNDPإطار عمل قياس القدرة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ة يقود إطار العمل الممارسين إلى استخدام نهًجا قائًما على النتائج لقياس القدرة كما ينعكس على الترتيبات المؤسسية والقيادة والمعرف

كما يرتبط إطار العمل بعملية تعزيز الطابع المحلي عن طريق  وتحدد مؤشرات النتائج متى تسهم التدخالت في تحقيق النتائج. .والمساءلة

يأتي  س القدرة على نطاق واسع وبمرور الوقت، مع مؤشرات عبر مجموعة من المجاالت التي تشمل األداء والثبات والقابلية للتعديل.قيا

يد القدرة بشأن المقصود من "محلي قدر اإلمكان" في االستجابة اإلنسانية، وكيف يتم االتفاق حول عتبة "دولي حسب ذلك بالتوازي مع تحد

 ار القوانين بشأنها. الضرورة" وإصد

OXFAM – ( منهجية تحليل القدرة اإلنسانية للبلدHUCOCA) 

في المجال اإلنساني الوطنية في تطوير واالتفاق على فهم  ( لمساعدة الجهات الفاعلةHUCOCAنهًجا لتقييم القدرة ) OXFAMأعدت 

غاية في حد  HUCOCAال يعتبر  ثيقة الصلة التي يجب التعامل معها.مشترك للملف التعريفي اإلنساني للبلد واالتفاق على أهم القضايا الو

ودعم قيادة الجهات الفاعلة المحلية بناًء على تحسين ذاته، لكنه خطوة مهمة في العملية التحويلية على المدى الطويل الموجهة إلى تعزيز 

اصر اإليجابية في القدرات والتعاون في النظام اإلنساني، يناقش التحليل العن قدرتهم كجهات فاعلة مبدئية في مجال العمل اإلنساني.

كما تدعم العملية الجهات الفاعلة في العمل  نساني.باإلضافة إلى العوائق التي تمنع الجهات الفاعلة المحلية من تحقيق إمكاناتها في العمل اإل

أن تضمن تعزيز القدرة اإلنسانية الوطنية الجماعية، مع تيسير  اإلنساني المحلية في وضع خطًطا استراتيجية مشتركة لبناء القدرة من شأنها

 القُطري.التآزر والتنسيق بين أصحاب المصلحة المختلفين في مجال العمل اإلنساني على المستوى 

OXFAM – ( برنامج تمكين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في العمل اإلنسانيELNHA:)  مراجعة آنية قائمة على

( )للتعرف على األدوات، اتصل على TTLخفيفة وتأخذ بزمام المبادرة ) –كة المشار

ELNHA@OXFAMNOVIB.NL )• دليل التدريب، كرة توجيهيةمذ 

كمراجعة سريعة وكيفية  PRTR Lite(، تستخدم ELNHAفي إطار برنامج تمكين الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني المحلية والوطنية )

هذه المراجعة توفر  لالستجابة اإلنسانية وتنفذ في مرحلة مبكرة من عملية االستجابة )من ستة أسابيع إلى شهرين من بداية االستجابة(.

القائمة على المشاركة  RTR liteذلك مع العلم بأن  فرصة للتوقف والتفكير والتعلم اآلني بالنسبة للفرق التي تتولى إدارة وتنفيذ االستجابة.

 أيام. 7لى مدى تنفذ بواسطة فريق مبني من عمل موظفي العمل اإلنساني في المنظمات المحلية )الزميلة( األخرى في المنطقة/ البلد وتنفذ ع

اركة في العمل ( المنظمات الحكومية لبناء قدرتها الفردية والجماعية على المشBioforce/Oxfamالمشتركة ) TTLكما تدعم مبادرة 

 يستهدف ذلك الجهات الفاعلة المحلية الصغيرة إلى المتوسطة التي تشارك في العمل اإلنساني والمنظمات غير اإلنساني والتنسيق بفعالية.

ة وما الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الحكومية األخرى والمنظمات الخاصة والمنظمات األكاديمي

 تقييم القدرة للسياق، والتقييم الذاتي وتخطيط العمل التنظيمي، والتقييم الجماعي وتخطيط العمل. تشمل المراحل الثالث ما يلي: إلى ذلك.

mailto:elnha@oxfamnovib.nl
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 ارد التدريب واإلرشادمو
 

 التدريب واإلرشاد في االستجابة اإلنسانية –أكاديمية القيادة اإلنسانية 

وقد  سانية دورة مجانية عبر اإلنترنت لصقل المهارات في تدريب وإرشاد العاملين في االستجابة للطوارئ.تطلق أكاديمية القيادة اإلن

 د لحاالت الطوارئ والحاجة الملحة إلى تطوير قدرة الموظفين في البلدان المتضررة من األزمات.تم إعداد هذه الدورة استجابةً للعدد المتزاي

ويحصل المتعلمون على شهادة  الخاصة باألكاديمية. Kayaوتتم استضافتها على منصة التعلم الرقمي تستغرق دورة التعلم ساعة واحدة 

 bit.ly/CMhumنية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للتسجيل في هذه الدورة المجا بمجرد إتمامهم للدورة.

 صفات ممارس تطوير القدرة الفعال ، األداة:(GMIاد العالمية )مبادرة اإلرش معلومات أساسية:

الدعم للتدريب الفردي والجماعي والتنظيمي، ( هي منظمة قائمة على القيم تعمل على التيسير وتوفير GMIمبادرة اإلرشاد العالمية )

شارة والتدريب والمراجعة والتقييم واألبحاث في وتدعم التعاون فيما بين الوكاالت من خالل الوساطة في الشراكة، وتقدم خدمات االست

كة من المرشدين والمدربين الذين نتعاون مع شب مجاالت موضوعية ومنهجية معينة إلى المنظمات العاملة في السياقات المعقدة والمتقلبة.

دمون استجابة قوية وقابلة للمساءلة في يمكنهم مصاحبة ودعم التعزيز التنظيمي والجماعي للمجتمع المدني وقطاع األعمال وغيرهم ممن يق

عملية التعلم وتعزيز كما نعمل على تيسير مشاركة المعرفة بين المرشدين للمضي قدًما ب حاالت الطوارئ والتطوير للسكان المتضررين.

 أفضل الممارسات.

 PDF • دليل المناصرة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في الطوارئ

(، في إطار مجموعة الحماية العالمية، هو المسؤول عن تيسير استجابة AoRمسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي )يعد مجال ال

على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ المعقدة، بما في ذلك الطوارئ المرتبطة بالنزاعات والكوارث حماية فعالة إلى العنف القائم 

يل المناصرة بناًء على الدروس المستفادة خالل مراجعة مكتبية لمواد المناصرة والسياسة ذات الصلة من مجتمع وقد تم تطوير دل الطبيعية.

يقدم التوجيه واإلرشاد إلى المجموعات المعنية  ية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.العمل اإلنساني والجهات الفاعلة العالم

مجتمع المدني والتحالفات واألنشطة الداخلية في البلد وتحالفات المنظمات غير الحكومية على المستويين بالمرأة وحقوق اإلنسان وال

تراتيجية مناصرة متعددة السنوات، وأدوات ونماذج وموارد دعم تنفيذ االستراتيجية، والتدريب اس ويشمل الكتيب ما يلي: اإلقليمي والعالمي.

 على المناصرة وتخطيطها.

http://www.bit.ly/CMhum
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 لق بالعنف القائم على النوع االجتماعيفريق العمل المعني بتعزيز الطابع المحلي لمجال المسؤولية فيما يتع: 2019ديسمبر 

 ملحق األدوات واإلرشادات حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

 العامة األدوات
 

 PDF •حزمة الموارد العملية  –(: الوصول األكثر أمانًا ICRCإطار عمل الوصول األكثر أمانًا للجنة الدولية للصليب األحمر )

( الجمعيات الوطنية في زيادة قدرتها واستعدادها لالستجابة بأمان وفعالية إلى االحتياجات SAFكثر أمانًا )يساعد إطار عمل الوصول األ

ويشمل إطار العمل هذا اإلجراءات والتدابير التي يمكن أن تتخذ من قبل المجتمع الوطني  منة.اإلنسانية في السياقات الحساسة وغير اآل

اق واالستجابة لها، ولتقليل والتخفيف من المخاطر التي يمكن أن يواجهها في السياقات الحساسة وغير لالستعداد للتحديات الخاصة بالسي

والمجتمعات ممن لديهم احتياجات إنسانية، وكذلك ثقة وقبول من يتحكمون أو يؤثرون  اآلمنة، ولمساعدته في اكتساب ثقة وقبول األشخاص

المخطط المرجعي السريع إلطار عمل الوصول  دوات المرجعية وأدوات التطبيق التالية:كما تشمل حزمة الموارد األ في الوصول إليهم.

نًا، ودليل تطبيق إطار عمل الوصول األكثر أمانًا، وعرض تقديمي بصيغة األكثر أمانًا، وأداة تقييم وتخطيط إطار عمل الوصول األكثر أما

PowerPoint بقاء على قيد الحياة" من اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تغطي المفاهيم إلطار عمل الوصول األكثر أمانًا، ونشرة "ال

 األساسية إلدارة المخاطر األمنية التشغيلية.

أدوات المساعدة في تنفيذ التزامات المساءلة  –المساءلة عن السكان المتضررين  –( IASCة بين الوكاالت )اللجنة الدائمة المشترك

 لجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتعن السكان المتضررين ل

ر من قبل اللجنة ويحدد إطار العمل هذا المطو يتوقف هذا المورد على أهمية تقدم الرصد في مجال المساءلة عن السكان المتضررين.

دورة المشروع والعمل الدائمة المشتركة بين الوكاالت األسلوب الذي يمكن للوكاالت أن تتحقق من خالله من المساءلة اإلنسانية طوال 

( مساعدات التخطيط للوكاالت والمجموعات 1) واألدوات التالية مصممة لالستخدام كرابط بين االثنين: الجماعي بين أعضاء اللجنة.

للتحول من التوجيه العام لاللتزامات إلى تفاصيل إطار العمل التشغيلي المخصص والمحدد األولويات على المستوى الفردي أو فيما 

( في تثقيف أصحاب المصلحة حول العوامل المشتركة في المساءلة عن السكان 2بين الوكاالت، وذلك كمساعدات لرصد التقدم، )

( وتشمل أداة لتحليل وتخطيط المساءلة وأداة FAOث تم تطويرها في منظمة األغذية والزراعة )هذه األدوات الثال المتضررين.

 ن المتضررين وأداة للمراجعة السريعة لمساءلة المجموعة.للتقييم الذاتي للمساءلة عن السكا

 مصفوفة موارد االتصال بالمجتمعات والمساءلة عن السكان المتضررين

تكميل االلتزامات األربعة للمساءلة عن السكان المتضررين مع بعض التوصيات لكبار المديرين على المستويين تهدف هذه المذكرة إلى 

( لتعزيز المشاركة الفعالة GBPRRوقد تم تعديل التوصيات من "توصيات ثورة المشاركة في الصفقة الُكبرى ) التنظيمي والجماعي.

كما تحتوي على قائمة مختصرة  (.CHSت اإلنسانية" والمعيار اإلنساني األساسي )للمتضررين من األزمات في عملية صنع القرارا

زامات األربع المراجعة للمساءلة عن السكان المتضررين لالستخدام على المستويين باألدوات واألدلة ودراسات الحالة الداعمة لاللت

 .IASC AAP/PSEAوفريق عمل  CDACذلك مع العلم بأنها مطورة ومعتمدة من قبل  التنظيمي والجماعي.

http://saferaccess.icrc.org/wp-content/uploads/2015/12/Safer_Access-An-Introduction.pdf


 عني بتعزيز الطابع المحلي لمجال المسؤولية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعيفريق العمل الم: 2019ديسمبر 

  12 لى النوع االجتماعيملحق األدوات واإلرشادات حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم ع

 خمس خطوات نحو عملية صنع قرارات أفضل )القطاع الخاص( –باين آند كومباني 

، انظر 2013، باين آند كومباني، الخطوات الخمس نحو عملية صنع قرارات أفضلمانكينز وبول روجرز،  يكل ك.بيلنكو وما مارسيا و.

، مراجعة خطوات نحو مستوى أداء فائق في منظمتك 5القرار والتسليم: بول روجرز، ماكينز و بيلنكو ومايكل ك. أيًضا مارسيا و.

 2012هارفارد الصحفية، 

كما يشمل النهج مقياًسا لمنح النقاط ومعايير لفعالية القرارات  فعالية صنع القرارات والتأثير على نتائج األعمال. تدعم هذه الموارد قياس

وهيكالً لتخطيط القرارات وأداة للحقوق في اتخاذ القرارات ومؤشرات لقياس عملية صنع القرارات فيما بين  وأداة الختبار فعالية القرارات

ذلك مع العلم بأن إطار العمل هذا يأتي  عمل قياس فعالية عملية اتخاذ القرارات أيًضا بعض المعايير والمؤشرات.ويشمل إطار  الشركات.

مات الوطنية والمحلية على اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل والقدرة والشراكة، وتأثير ذلك على بالتوازي مع تتبع تأثير وسلطة المنظ

 ي.فعالية وكفاءة العمل اإلنسان

 

 

 التدريبات والندوات والدورات عبر اإلنترنت
 

 فيديو •لية الثانية حزمة وندوة التدريب على الحماية العالمية واالستجابة لألزمات تحت قيادة الناجين والمجتمع المح

نوا جزًءا من ورشة عمل ( ارتباًطا مباشًرا باألفراد الذين كاSCLRترتبط حزمة االستجابة لألزمات تحت قيادة الناجين والمجتمع )

كفعاليات  SCLRويتم تصميم ورش عمل  .SCLRأو نُهج "تدريب المدربين" في  –التصميم المشترك/ التدريب ضمن الحزمة 

تشمل الموارد المتاحة العروض التقديمية ومذكرات التيسير والتمارين  أيام. 6إلى  5شترك/ التدريب مكثفة مدتها من للتصميم الم

للحصول على نسخة مع الترجمة إلى الفرنسية، انقر  الة ذات الصلة بورشة العمل الفردية. المساءلة عن السكان المتضررين.ودراسات الح

 .هنامن فضلك 

 تعزيز الطابع المحلي: محلي قدر اإلمكان، ودولي حسب الضرورة ،P2P -الندوة 

 نساني والفرق القُطرية اإلنسانية أن يتخذوها لدعم تعزيز الطابع المحلي.تناقش هذه الندوة الخطوات العملية التي يمكن لمنسقي العمل اإل

 االستدامة واالستعداد والمعرفة بالسياق والمساءلة. ابة ما يلي:تشمل القيمة المضافة لجعل الجهات الفاعلة المحلية في بؤرة اهتمام االستج

تعزيز الطابع المحلي ألهداف التنمية  –التدريب: الوحدة األولى  •ة مجموعة أدوات تعزيز الطابع المحلي ألهداف التنمية المستدام

تقديم التقارير إلى الحكومة  –الوحدة الثالثة  •مة التخطيط اإلقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدا -الوحدة الثانية  •المستدامة 

 المحلية

تشمل الوحدة األولى مقدمة عن أهداف  (.SDGsف التنمية المستدامة )يحتوي هذا المورد على أدوات وموارد لتعزيز الطابع المحلي ألهدا

التنمية المستدامة، بينما تركز الوحدة الثالثة على دور التنمية المستدامة، وتركز الوحدة الثانية على مواءمة السياسات العامة مع أهداف 

تستهدف هذه الوحدات أعضاء الحكومات  (.VNRsة التطوعية )الجمعيات الحكومية المحلية في تقديم المعلومات إلى المراجعات الوطني

 المحلية واإلقليمية، باإلضافة إلى الجمعيات الحكومية المحلية ومختلف شركاؤهم المعنيين.
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 فريق العمل المعني بتعزيز الطابع المحلي لمجال المسؤولية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي: 2019ديسمبر 

 دات حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعيملحق األدوات واإلرشا

 

 

 

 

 

 
 

 إرشاد المهاجرين للجهات الفاعلة المحلية ؛التدريب اإلنساني للمهاجرين

وف إنسانية والمنظمات المحلية التي تبحث عن النصيحة أو تتعامل مع القضايا الفنية بين المهاجرين لظر DEMACتجمع مبادرة إرشاد 

وتستفيد المبادرة من مهارات ومعرفة وخبرة األفراد في  التعلم. أو المستدامة مع مرشد مناسب للمهاجرين، باإلضافة إلى إتاحة فرص

ومن خالل مشاركة المعرفة والدعم المتبادل بين الزمالء وتوجيه  ألم.المهجر، الذين يمكنهم دعم عمل المنظمات اإلنسانية في بلدهم ا

كفاءاتهم في مجال معين، والوصول إلى أهدافهم، المرشدين، ستتمكن مجتمعات المهاجرين أو المنظمات المحلية من تحسين مهاراتهم و

لك إذا كنت جديدًا على القطاع اإلنساني وترغب في  تعد هذه الدورة مناسبة وتقديم المساعدة على نحو أفضل إلى المجتمعات المتضررة.

 دقيقة. 125تستغرق ذلك مع العلم بأن الدورة تتألف من ثالث وحدات و تحسين معرفتك بطريقة سهلة ويسهل الوصول إليها.

 الدورة اإللكترونية إلدارة برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في الطوارئ

( وتستهدف أخصائيي العنف القائم على النوع االجتماعي الجدد أو UNFPAقبل صندوق األمم المتحدة للسكان ) تم تطوير هذه الدورة من

نسانية والتطوير وغيرهم ممن يرغبون في زيادة مستوى معرفتهم بكيفية منع العنف القائم المستجدين، باإلضافة إلى ممارسي الشؤون اإل

 الطوارئ.  على النوع االجتماعي واالستجابة له في

 

للدعم الفني الميداني حول تعزيز الطابع المحلي للعنف القائم على النوع االجتماعي، يرجى االتصال بالبريد اإللكتروني بمكتب مساعدة 

GBViE. enquiries@gbvie helpdesk.org.uk .  مكتب مساعدةGBViE  مساًء بتوقيت  5:30صباًحا إلى  9:30متاح من الساعة

GMT ساعة في األيام من االثنين إلى الجمعة. 24االثنين إلى الجمعة، وسيتم الرد عليكم في غضون  في أيام 
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