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 شارك في تألیفھوقد ش وجنوب السودان. حالة من بنغالدی يتدراس لعمل اإلنساني من خاللفي ا النسائیّةقیادة الیتناول ھذا التقریر 
 ھذا ویرمي .من أجل التنمیة في جنوب السودان اتریفیّ  نساءومؤّسسة  یّةبنغالدیشال" Ashroy"سة مؤسّ ھما ، نسائیّتان منّظمتان
 إطار في النسائیّةقیادة ال . ویخلص إلى أنّ اإلنسانیّة المحلیّة أو إعاقتھا النسائیّة القیادةتعزیز  یّةوكیف نیّةامكإ دىفھم مإلى  التقریر
العمل قیادة حال في ذلك حالھا  ،ةیات المحلیّ تواجھ العدید من التحدّ  حیثاإلنساني محدودة في كال البلدین المحلیّة للعمل القیادة 

العمل قیادة في مجال  ینالمحلیّ والفاعلین النسائیّة من خالل تشجیع التعاون بین القیادات والمنظمات  لكننفسھا. و ذات اإلنساني
 .أكبر في مجال النوع االجتماعي تحویلیّةقدرة  ذاتإنساني  منظومة عملم نحو تقدّ اإلنساني یمكن إحراز 
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 تنفیذي ملّخص
 مدى فھم إلى التقریر ویرمي. السودان وجنوب بنغالدیش من حالة دراستي خالل من اإلنساني للعملالنسائیّة  قیادةال التقریر ھذا یتناول
مع ما تقتضیھ من نقٍل للموارد والسلطة إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة  —للعمل اإلنساني المحلیّة  القیادة تعزیز وكیفیّة إمكانیّة

قیادة ال أھّمیةیھا التقریر: تنفیذي في المجاالت الرئیسة الثالثة التي یغطّ الص ملخّ الھذا یتعّمق و. إعاقتھا أوالنسائیّة لقیادة ل —والوطنیّة 
للعمل المحلیّة  القیادة ومدى تعزیز ؛القیادة النسائیّة في القطاع اإلنسانيیات التي تواجھ العوائق والتحدّ و ؛1في العمل اإلنسانيالنسائیّة 

في النسائیّة قیادة المن بنغالدیش وجنوب السودان أمثلة من  الدراسیّتان ناالحالت. تقّدم وكیفیّة ذلك في ھذا القطاعالنسائیّة لقیادة لاإلنساني 
 ة.ئیّ اتجارب النساء والمنظمات النس سیاق نجاحات منالوالتحّدیات الضوء على  انطة، وتسلّ اإلنسانیّ  حاالت الطوارئ

العدید من النسائیّة قیادة الللعمل اإلنساني المحلّي محدودة في دراستي حالة في البلدین حیث تواجھ  النسائیّةقیادة الویخلص التقریر إلى أّن 
في األزمات النسائیّة قیادة الالتي تحول دون  العوائقذات نفسھا. وتبُرز من بین العمل اإلنساني التحّدیات المحلیّة حالھا في ذلك حال قیادة 

ائیة أن تقوم بھ. وكما اإلنسانیّة التي جرت دراستھا المفاھیم االجتماعیّة والثقافیّة حول األمور التي یمكن القیادات النسائیة والمنظمات النس
نھا في أبرزت دراستا الحالة، تمیل المنظمات النسائیّة التي تساھم في االستجابة اإلنسانیّة إلى مشاركة أكبر في توفیر الخدمات التقلیدیّة م

ت مع التوقّعات التقلیدیّة ة المتعلّقة بالنوع االجتماعي. ویرجع ذلك إلى سببین، أّولھما ضرورة توافق ھذه المنظماالبرمجة االستراتیجیّ 
العمل اإلنساني للجھات الفاعلة في المجال اإلنساني من أجل الوصول إلى فرص التمویل؛ والثاني بسبب الھّوة الُمالحظة بین برامج 

عمل اإلنساني إلى وھي ھّوة ال تقّر بھا العدید من المنّظمات النسائیّة. ویشّدد التقریر على حاجة ال — والعمل من أجل السالم یةوالتنم
عمل المزید من أجل االعتراف بقیادة النساء وبالمنظمات النسائیّة، بما في ذلك عن طریق تشجیع مشاركة المرأة في مجاالت عمل 

 -ش ة في بنغالدیعلى غرار التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّ  -ة مثل الشبكات اإلنسانیّ للعمل اإلنساني منظمات القیادة المحلیة 
  واالعتراف بدورھا في عملیّات التفاوض من أجل السالم في جنوب السودان.

 ة في القطاع اإلنساني؟ما أھمیّة القیادة النسائیّ 
حجج ) 1: (ھي ذات أھمیّة القیادة النسائیّة في القطاع اإلنسانيتُعتبَر فیھا حّدد التقریر ثالثة مجاالت رئیسة یُ ، مؤلّفات السابقةبناًء على ال

 السالم.و ةالتنمیو العالقة بین العمل اإلنسانيو )3؛ (في مجال النوع االجتماعيالتحویلي النھج اإلنساني و) 2؛ (الكفاءةالقیمة الجوھریّة و

  الكفاءةالقیمة الجوھریّة وحجج 
ات القیادة مشاركة متساویة في عملیّ  یؤّدي ذلك إلىینبغي أن ونصف سكان العالم  فالنساء یشّكلن .ةة جوھریّ أھمیّ النسائیّة قیادة التكتسي 

قیادة ال أنّ  تشیر إلىأیًضا  بحوثٌ  ثّمةة. ألن المرأة مھمّ  القیادة النسائیّة في القطاع اإلنساني أھّمیةھذه الحجة تبّرر . واتالقرار اتخاذو
ة التي ي إلى مزید من النتائج اإلیجابیّ ؤدّ تیمكن أن  — األنواع االجتماعیّةالمساواة بین ب العمل اإلنساني ربطت التي والجھود —النسائیّة 

ة، في وضع أفضل عات المحلیّ وجممال وال سیّماة، المنظمات النسائیّ وغالبًا ما تكون . النسائیّةقیادة لل الكفاءة بحّجةالتقریر  ھایصف
نوع الالنساء والفتیات على أساس  فضل الحتیاجاتأفھم و، تھاومعرفمجتمعاتھا المحلیّة ثقة ولكسب ، اإلنسانیّةحاالت الطوارئ للالستجابة 

فجوة المعرفة في مجال العمل اإلنساني. ففي بنغالدیش، على سبیل وسّد  خدمات یُعتَرف بقیمتھاتقدیم في كثیر من األحیان و تماعي،جاال
 منّظمة مقدّ مات الالجئین. وفي جنوب السودان، تُ في مخیّ  األسريا لرعایة المرأة المشورة بشأن قضایا العنف روھینغالة م جمعیّ قدّ المثال، تُ 

  ا في البلد.داخلیً  النازحینمع تماعي جنوع االالالنساء المسؤوالت الدعم لمعالجة قضایا العنف الجنسي والعنف القائم على 

  التحویلي في مجال النوع االجتماعيالعمل اإلنساني 
في  ویرتكز العمل اإلنساني التحویلي. تماعيجنوع االال التحویلیّة في مجالة بالجھود اإلنسانیّ ة والمنظمات النسائیّ النسائیّة قیادة الرتبط ت

وقواعدھا، مع التركیز  األنواع االجتماعیّةة غیر المتكافئة بین ھدف إلى تغییر عالقات القوّ ویة نسویّ  رؤیةٍ على مجال النوع االجتماعي 
العمل اإلنساني التحویلي في مجال النوع أمثلة من وتربط . اتعاقطك بین  الیشبوالتالشبكات  بناءو، ورفع الوعي، النسائیّةقیادة العلى 

في ف. النساء فيأشكال التمییز التي تؤثر في ة التغییرات الھیكلیّ ة باإلنسانیّ من بنغالدیش وجنوب السودان تقدیم الخدمات  االجتماعي
 تناصركوكس بازار في حین مخیّم ة لالجئین في خدمات المساعدة القانونیّ الوطنیّة للمحامیّات البنغالدیشیّات  الرابطة ، تقّدمبنغالدیش

ا داخلیً  للنازحینالمواد غیر الغذائیة مؤسسة تیتي ر توفّ  ،في جنوب السودانوش الجنسي. لتحرّ لة الوطنیّ إقرار المبادئ التوجیھیّة  قضیّة
 .شات، من بین أمور أخرىلنساء المھمّ لتعلیم التوفیر عن المسؤولین  مساءلة مناصرة قضیّة على عملكما ت

 والسالم ةالعالقة بین العمل اإلنساني والتنمی
یمیل العمل اإلنساني "التقلیدي" إلى كونھ قصیر األجل ویرّكز على االستجابة لحاالت الطوارئ، تعتمد المنظمات النسائیّة  الوقت الذي في

وعملیّات السالم. ویُعزى  ةلتنمیانھًجا كلی�ا طویل األجل یتجاوز الھّوة المصطنعة التي تضعھا الجھات الفاعلة الدولیّة بین العمل اإلنساني و
ة للعدالة بین األنواع االجتماعیّة التي تربط بین االحتیاجات الفوریّة ة إلى رؤیتھا االستراتیجیّ یل األجل والشامل للمنظمات النسائیّ النھج طو



 
 

لعمل اإلنساني في بنغالدیش وجنوب السودانا في ةالقیادة النسائیّ  دراسة  5  

"ساباالمبي مة ة المستمّرة. ونضرب مثًال على ذلك في بنغالدیش حیث توفّر منظّ للنساء من ضحایا األزمات والوعي باحتیاجاتھّن اإلنمائیّ 
مج إنھاء العنف القائم على ادعم سبل كسب العیش وبرت كمالفیضانات في المنطقة ل" غیر الحكومیّة استجابات الطوارئ أونایان سامیتي

دھا البحث على تحقیق السالم حدّ من أصل ثمانیة منظمات ة نسائیّ  منّظمة تعمل اثنتا عشرة ،في جنوب السودانو. االجتماعينوع ال
وھنا  .ة السالم في البالدفي عملیّ  یّاتادیالق الذي اضطلعت بھ تاریخی�ا النساءدور الة یشیر إلى أھمیّ  األمر الذي، عاتالنزا تسویةوأنشطة 

 ع.نزاسلمي لل ل إلى حلّ لى العمل لضمان التوصّ ة إلمجتمعات المحلیّ لاإلغاثة في حاالت الطوارئ  یتجاوز دورھّن مجّرد تقدیم، أیًضا

 ئیّةالنسا القیادة تواجھ التي والتحّدیات قوائالع
لذي في معظم األحیان، ال تلقى النساء والمنظمات النسائیّة االعتراف الواجب بمساھماتھّن أو یُستبعدن من حیّز التنسیق واتخاذ القرارات ا

ثالثة إلى وجود تقریر التالي ة وكذلك من مجال عمل الجھات الفاعلة المحلیّة والوطنیّة. ویخلص التسیطر علیھ الجھات الفاعلة اإلنسانیّ 
فصل بین المرأة والمنظمات ل) ا2(و؛ الضاّرة النوع االجتماعي) دور معاییر 1ة في القطاع: (القیادة النسائیّ  العوائق أمامأنواع رئیسة من 

 ة.لمنظمات النسائیّ لمحدود الدعم وال) أولویات الجھات المانحة 3(و؛ اإلنساني النسائیّة ومنظومة العمل

 معاییر النوع االجتماعي الضاّرة
ة من التحیّزات القائمة على أساس النوع االجتماعي والمعاییر المتحیّزة جنسیًا التي تتجاھل لعمل اإلنساني المحلي مجموعتھ الخاصّ ا یعاني

العقبة التي الرعایة بصفتھ عمل  إلى في كال البلدیناإلنساني العمل أشارت قائدات القیادة النسائیّة أو تقلل من شأنھا. فعلى سبیل المثال، 
من  على عكس نظرائھنّ  —ر من األحیان في كثی —ن ن أنفسھجدت اتدئالقاالمشاركة في العمل اإلنساني، فعلى  نّ قدرتھ فيتؤثر 

ي ا التحدّ غنیالروھأثارت إحدى قائدات في بنغالدیش، و. ھنّ أسرعالوة على مسؤولیات العمل  حمل عبء مرغمات على — الذكور
رأس تامرأة أشارت في جنوب السودان، و. تھاا لكثرة طلبات أسرنظرً  یالتھافي العمل مع زم الوقت الكافي لقضائھالمتمثل في إیجاد 

ال بّد من . و"ناسحقی الجھد وھذا .أسر ومسؤولیّاتنا كربّاتا نعملبین موازنة لل نحن ندفع كلفةً باھظةً " بقولھاة ة وطنیّ غیر حكومیّ  منظمة
 .وإیالئھ االحترام الواجبة العبء المزدوج الذي تواجھھ القیادات النسائیّ تراف باالع

 

 اإلنساني منظومة العملاالنفصال عن 
التنسیق اإلنساني، األمر الذي یشّكل تحّدیًا بالنسبة لھذه منظومة ا في نضالھا من أجل إدماجھا في صلب تعاني المنظمات النسائیّة عمومً 

االعتراف بأھّمیتھا على الصعید الوطني كجھات إنسانیّة فاعلة. وإذا لم تحصل المرأة والمنظمات النسائیّة على االعتراف المنظمات لجھة 
للعمل اإلنساني، ناھیك  بھّن كجھات إنسانیّة فاعلة، فإنھا سستبعد من بناء القدرات وفرص التمویل المتاحة كجزء من برامج القیادة المحلیّة

م اإلغاثة قدّ فالعدید منھا تة ال تشارك في العمل اإلنساني. المنظمات النسائیّ  أنّ ذلك ال یعني  ولكنن أكبر األدوار القیادیّة. ن استبعادھا عع
العدید تشارك  في الواقع،وة. المحلیّ  في حاالت الطوارئ في مجتمعاتھا األخرى تقّدمھ بعضھاما فی، جدول أعمالھنّ ة كجزء من اإلنسانیّ 

أغراجاتا منظمة  ، مثلفي بلدانھاألمم المتحدة في نظام المجموعات التابعة لأعضاء كتحدیدھا في البحث  جرىة التي النسائیّ  من المنظمات
 تشّكل استثناًء. بذلك وھي –مجموعة األمن الغذائي والمأوى ة لحمایة الطفل وعضو في المجموعة الفرعیّ المنتسبة ك في بنغالدیشالنسائیّة 

 .وحمایة الطفلتماعي جاال النوعالعنف القائم على  ة للحمایة منإحدى المجموعات الفرعیّ تمكین المرأة لجنوب السودان ة ثّمة أیًضا شبك

 أولویّات الجھات المانحة ومحدودیّة الدعم المقّدم من المنظمات النسائیّة
یُسبّب التركیز على النوع االجتماعي طویل األجل للمنظمات النسائیة تضاربًا مع برامج المانحین ویحّد من القدرة التنافسیّة لھذه 

 المنظمات. عالوة على ذلك، قد تجد المنظمات النسائیّة نفسھا في منافسة مع الجھات الفاعلة المحلیّة أو الوطنیّة في المجال اإلنساني،
تاز بكونھا تعتبر أكثر فاعلیّة كجھات فاعلة إنسانیّة. كما تجد المنظمات النسائیّة أّن الجھات المانحة غالبًا ما تفرض علیھا مطالب والتي تم

 لمحیطةغیر واقعیّة ال تأخذ بعین االعتبار العمل االستراتیجي في مجال النوع االجتماعي الذي تؤّدیھ المنظمات النسائیّة أو البیئة الصعبة ا
یرة التي تعترض كأحد العوائق الكببھا. وقد أبرزت المنظمات النسائیّة في بنغالدیش وجنوب السودان مسألة تحّدیات التمویل الخطیرة 

مشاركتھا في القطاع اإلنساني، مشیرةً إلى الطبیعة التنافسیّة لنھج التمویل وقلّة وعي الجھات المانحة بالعمل اإلنساني الذي تؤّدیھ 
 النسائیّة. المنظمات
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إلى تعزیز القیادة للعمل اإلنساني ھل أّدت القیادة المحلیّة 
 النسائیّة في ھذا القطاع؟

دمج النساء والمنظمات النسائیة في أن تأن تعّزز االعتراف بالقیادة النسائیّة وللعمل اإلنساني ة من شأن الجھود التي تبذلھا القیادة المحلیّ 
 االستھانة وال یجبالعمل اإلنساني، كونھا تحّول السلطة والموارد إلى الجھات المحلیّة والوطنیّة الفاعلة المشاركة في العمل اإلنساني. 

ویُالَحظ  — و تجاھلتھاعمل اإلنساني  أمن شأن مساھمات المرأة في ال تلقلّ  التي طالماالّسلطة األبویّة والھیكلیّة الراسخة ألسالیب العمل ب
 . وھيوغیرھا من الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّةة ة أو الوطنیّ المحلیّ الجھات الفاعلة اإلنسانیّة سواء في شبكات  على حدّ ذلك 
 .دراسة الحالة ن حیث أجریتبلدیال كال ة فيالتي تعترف بالقیادة النسائیّ للعمل اإلنساني ة تنفیذ القیادة المحلیّ  تعیق

ة، وفي حین یظھر بصفة عاّمة في بنغالدیش أّن الجھات المحلیّة أو الوطنیّة الفاعلة في المجال اإلنساني تشارك بنشاط في الجھود اإلنسانیّ 
ة المنظمات النسائیّ  ؤّدیھالعمل الذي تمعظم  ذلك أنّ ا. غنیوالمنظمات النسائیّة محدودة، ال سیّما في سیاق أزمة الروھالنسائیّة قیادة التظّل 

ھذا النمط من  . ویحدّ طویلة األجل األنواع االجتماعیّةبین  ةلاالعدبرامج  من التركیز على على تقدیم الخدمات بدالً یرّكز لألزمة  استجابةً 
 فما زال من المبكرفي جنوب السودان، أّما . بازار ة في كوكساألنشطة اإلنسانیّ مجال في  تھاقیاد إثباتة على قدرة المنظمات النسائیّ 

ة المنظمات النسائیّ ترجع مشاركة و. في تقّدم القیادة النسائیّة -التي ما زالت ناشئةً  - للعمل اإلنساني ةمدى أثر جھود القیادة المحلیّ معرفة 
سوى  تلقَّ ھذه المنّظمات لم ت أنّ خلُصت إلى الدراسة  أّن إالّ ، إلى فترة سابقة بعیدةة في البالد ة السالم واألزمة اإلنسانیّ عملیّ ل االستجابةفي 

 الجھات المانحة.قبل من  وال سیّما، اجھودھبف ارتعالقلیل من اال

 خاتمة
 إلى من أجل االنتقاللطالما كان تحویل السلطة إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة عملیّة صعبة ویلزم بذل المزید من الجھد 

قیادة ال أمام فرصال یتیحزال یة ال إنسانیة محلیّ قیادة نحو المتواصل الزخم  ولكنّ . العالمیّة ةالمنظومة اإلنسانیّ إطار ة في ة محلیّ إنسانیّ قیادة 
 دقیقٍ  إیالء اھتمامٍ إذًا ، بما في ذلك من خالل تعزیز القدرات والدعم المالي. یجب تقّدًما ملحوًظا  قدمّ تتلة والمنظمات النسائیّ النسائیّة 

 غیر دقیق ھو أمرٌ للعمل اإلنساني ة المحلیّ القیادة تجاه با النقلةة من المنظمات النسائیّ  استفادةافتراض  كما أنّ  .ةلتشجیع القیادة النسائیّ 
ة القیادات النسائیّ  . من خالل تشجیع التعاون بینة التي ال تراعي النوع االجتماعيإلى استمرار البرامج اإلنسانیّ ي ویمكن أن یؤدّ 

 ة أكبرتحویلیّ  قدرة اتذ إنسانيعمل  منظومةنحو م التقدّ یمكن تحقیق  المحلیّةة اإلنسانیّ وقیادة الجھات الفاعلة ة ة المحلیّ والمنظمات النسائیّ 
 .في مجال النوع االجتماعي
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 مقّدمة -1
)، مع للعمل اإلنساني المحلّي وال سیّما على وجھ التحدید (القیادة المحلیّة لعمل اإلنساني على المستوىلیتناول ھذا التقریر القیادة النسائیّة 

العمل اإلنساني، كلما أمكن، ینبغي أن  ة أنّ على فرضیّ للعمل اإلنساني ة حالة من بنغالدیش وجنوب السودان. وتقوم القیادة المحلیّ  يستادر
لقیادة لالتوجیھیّة  یّةفرضلاوترتكز ). 2017 ،أوكسفاممنظمة ة (المنظمات الدولیّ  ة ولیسة والوطنیّ ة المحلیّ تقوده الجھات الفاعلة اإلنسانیّ 

 ما یثیر، ضحایا األزماتقد أخفقت في إیصال المساعدات إلى الحالیّة  العمل اإلنساني منظومةعلى فكرة كون للعمل اإلنساني المحلیّة 
ة ة والوطنیّ المحلیّ الجھات الفاعلة  إلى والموارد السلطةھذا النموذج الجدید على تحویل ینطوي من االستجابة.  مختلفالحاجة إلى نموذج 

على من منظمات المجتمع الدولي الًعا اطّ على األرجح أكثر  ھيف بسرعة في حاالت الطوارئ والتصرّ  یُتیح لھافي وضع  لكونھا
القیادة ل نحو الجھود الرامیة إلى تحفیز التحوّ ھذه  بُِحثَتوقد  ).2015 ،وكوھینجینجریش ( ھموتفضیالتین احتیاجات السكان المحلیّ 

 ھي، وكبرىالصفقة الت إلى فض، والتي أ2016التي ُعقدت في اسطنبول في عام ة ة العالمیّ ة اإلنسانیّ القمّ في للعمل اإلنساني ة المحلیّ 
. كما ةة والوطنیّ المحلیّ إلى الجھات الفاعلة % من التمویل 25 بموجبھتمنح الذي ة والوكاالت اإلنسانیّ الكبرى تفاق بین الجھات المانحة اال
تغییر بموجبھا بزم تة تلة دولیّ غیر حكومیّ  منظمة 29 تقّدمت بھا مبادرة" وھو عبارة عن میثاق من أجل التغییر"ال القّمة ّر في ھذه قِ أُ 

  ال تاریخ).ب، ة (المیثاق من أجل التغییرمع الجھات الفاعلة المحلیّ  ھاعمل طریقة

ھو توسیع القیادة النسائیّة في  — والدولیّة في ھذا الصدد —ة بقیادةٍ محلیّة ومن بین األمور الحاسمة في تحسین فاعلیّة الجھود اإلنسانیّ 
ي كثیر الحیّز اإلنساني المحلي واالعتراف بھا. وتتعّرض النساء والفتیات إلى تجارب متمایزة من الضعف في حاالت الطوارئ، ولكن ف

 من األحیان، ال یجري االعتراف بمعارفھّن القیادیّة ومھاراتھن وقدرتھّن على صنع القرارات لتي تتعلّق بھّن وال تقدر ھذه القدرات حقّ 
أن ، 2ةمات النسائیّ منظّ لا  تستطیعالخاّصة بنوعھّن االجتماعي.  النساء والفتیات قدرھا وال یجري التعامل بالصورة المالئمة مع احتیاجات

 ھ على الرغم من أنّ أنّ إلى الدراسات قد خلصت . ووھي تؤّدي ھذا الدور بالفعل ھذه الثغرات لسدّ في استخدام خبرتھا  حاسمٍ  بدورٍ تضطلع 
 ...الوصول إلى الموارد ، فإنّ داتعساتحسین توزیع المجیات من أجل النساء النا لحشدة ة تظھر "قدرات غیر عادیّ المنظمات النسائیّ 

الدراسة  ). لذا، تسلّط ھذه2010؛ غوبتا ولیونغ، 2018(المبیرت وآخرون،  "جھودھابا غالبً ال یُعتََرُف  ةسات المحلیّ المؤسّ مساءلة و
قدرة القیادة  یّةوكیف مدىسعى إلى فھم وتفي منظمات العمل اإلنساني المحلي في بنغالدیش وجنوب السودان  النساءالضوء على مشاركة 

القیادة النساء أو ز یتعزعلى  — ةة أو الوطنیّ ة المحلیّ الفاعلة اإلنسانیّ الجھات إلى  والسلطةموارد المع نقل  —ل اإلنساني للعم ةالمحلیّ 
  .إعاقتھا

 أسئلة البحث
 یسترشد ھذا البحث بأربعة أسئلة رئیسة:

العمل اإلنساني ا في ة، وتحدیدً اإلنساني والمساعدات اإلنسانیّ ة في القطاع عن أثر القیادة النسائیّ  مؤلّفات السابقةتورده ال يذال : مااألثر .1
لعمل اإلنساني من خالل النظر في نتائج الجھود ل النسائیّةقیادة الة علیّ اتوثیق فل ةخاصّ  تولي ھذه الدراسة عنایةي؟ ومحلّ على المستوى ال

ما یلي تعریف للقیادة النسائیة والعمل  . وفيفي مجال النوع االجتماعي ةالتحویلیّ الجھود دعم لالمحلیّة ة الفاعلة اإلنسانیّ الجھات التي بذلتھا 
 .في مجال النوع االجتماعيالتحویلي 

 ة؟ة في القطاع اإلنساني وفي حاالت العمل اإلنساني الذي تقوده جھات محلیّ كیف تشارك النساء والمنظمات النسائیّ : الحالیّة المشاركة. 2

ا في في المشاركة في القطاع اإلنساني، وتحدیدً  النسائیّة المنظماتویات التي تواجھ المرأة والتحدّ  قوائھي الع: ما یاتوالتحدّ  قوائالع. 3
 ، القیادة النسائیة؟ذلك یحصل أصًأل ، إن كان للعمل اإلنساني ةد بھا القیادة المحلیّ ما ھي السبل التي تقیّ و؟ للعمل اإلنساني ةالمحلیّ القیادة 

 في البلدین؟  ي الحالةتدراسالقیادة النسائیّة؟ وما أوجھ الشبھ ھذا في للعمل اإلنساني ھل تشّجع القیادة المحلیّة  :الفرص. 4
 لعمل اإلنساني الذي تقوده جھات محلیّة؟ وإذا كان األمر كذلك، بأّي شروط؟ لھل ثّمة فرص للنھوض بالقیادة النسائیّة  -أ

 النسائیّة من المشاركة بنجاح في القطاع اإلنساني والعمل اإلنساني الذي تقوده الجھات المحلیّة؟ما الذي یمّكن المرأة والمنظمات  -ب
 

إلى البروز من أجل ضمان نظاٍم إنساني  اتنظر ھذه أسئلة إلى أّي مدى تظھر القیادة النسائیّة في العمل اإلنساني المحلي، ومدى حاجتھ
، للعمل اإلنساني ةالنتائج المستخلصة من ھذه األسئلة إلى مجموعة األدلة المتعلقة بالقیادة المحلیّ استجابة فاعلة. وتتجھ إلى متحّول حقًا و

قیادة إدماج أفضل للة ا في تحدید كیفیّ أیضً النتائج تساعد و. للعمل اإلنساني وتلقي على وجھ التحدید نظرةً نسویّة على القیادة المحلیّة
على القائمة  النساءالحتیاجات  ھي عدم كفایة استجابة النظام اإلنسانّي األبوي مشكلة دائمةفي الجھود الرامیة إلى تخفیف حدة النسائیّة 
لم ة عن مجال ا استكشافیّ م ھذا التقریر بحوثً . ویقدّ قدرة النساء على صنع القرارات التي تتعلّق بھنّ تجاھل و تماعيجنوع االالأساس 

 ة في المستقبل.ة قویّ بحثیّ  یّاتفرضعرض أسئلة و یمكن استخدامھ لطرحو یةدراسة واف درسیُ 
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 ھیكلیّة التقریر
 القطاع اإلنساني، ویبحث على وجھ التحدید القیادة المحلیّة فيالتي تستكشف أثر القیادة النسائیة  مؤلّفات السابقةال یبدأ التقریر بمراجعة

 قوائعوالللعمل اإلنساني ة عن كیفیّة مشاركة المرأة والمنظمات النسائیة حالیًا في القیادة المحلیّ  . ویقّدم التقریر لمحة عاّمةللعمل اإلنساني
یّة فرضختبر الوت النسائیّةقیادة للللعمل اإلنساني ة المحلیّ دى تشجیع القیادة م مؤلّفات السابقةمراجعة الم یّ یات التي تواجھھا. كما تقوالتحدّ 
المحلیّة ة لمنظمات النسائیّ ل دمجي إلى مزید من ة یؤدّ ة والوطنیّ على المنظمات المحلیّ للعمل اإلنساني المحلیّة القیادة تركیز  بأنّ  القائلة

مؤلّفات ال . وتتبع مراجعةةأكثر تقلیدیّ عمل إنساني ذي ھیكلیّة   في ظلّ من شأنھ أن یحدث المحلي الذي العمل اإلنساني  فية الوطنیّ و
 بین. ویجمع التقریر بعد ذلك ة یسترشد بھا في البحث الرئیسران بیانات أولیّ ، من بنغالدیش وجنوب السودان، توفّ ةحال دراستا السابقة

ة في ق بفھم إدماج القیادة النسائیّ ما یتعلّ  فيدى أھّمیتھا ث ومة للبحللنتائج العامّ  تحلیًال  لیقّدم ودراستي الحالة مؤلّفات السابقةمراجعة ال
 .للعمل اإلنساني المحلیّةالقیادة 

 الحالة اتدراس
منظمة أوكسفام على أساس تجربة  ،شارك في العمل اإلنسانينشط یث یوجد مجتمع مدني حیدراستي الحالة، رّكزنا على البلدان نجاز إل
ة ونوع األزمة حسب المنطقة الجغرافیّ  للتنویعة ، أن نعطي األولویّ الحاالت تنویعرنا، من أجل قرّ كما ین. مع الخبراء الخارجیّ  ھامحادثاتو

 ة.اإلنسانیّ 

ھا توفّر حركة قیادة إنسانیّة محلیّة نشطة ومتقّدمة، مثل التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّة، وھي شبكة ر بنغالدیش ألنّ اختیجرى ا
كما ). 2017ة، المعونة المسیحیّ منّظمة ة (بة اإلنسانیّ ور قوي في االستجاب تضطلعھدفھا التأكد من أّن الجھات الفاعلة الوطنیّة والمحلیّة 

ة التي تواجھھا بنغالدیش على مخاطر الطوارئ اإلنسانیّ  أشكالالبلد. وعادة ما تنطوي ھذا قوي في  وجودٍ بة لمنظمات النسائیّ تتمتّع ا
الحالة في دراسة كتبت وقد ا. أزمة الروھینغ ة على وجھ التحدیدة، مثل الفیضانات واألعاصیر والجفاف. كما تتناول دراسة الحالطبیعیّ 

 من أخطار الكوارث في البلد. ة تعمل على قضایا الحدّ سة أشروي، وھي منظمة نسائیّ بنغالدیش مؤسّ 

في بدایاتھا، وفق ما تبیّنھ دراسة الحالة. وتنبع حاجة البلد إلى المساعدة  للعمل اإلنساني وفي جنوب السودان، ما زالت القیادة المحلیّة
ا لدور المنظمات النسائیّة، مثل منظمة ة أساسً اإلنسانیّ  لتنمیة المرأة ومؤّسسة "تیتي"  "إیف"ا من النزاع. وقد أولى البحث اھتماما خاص�

من أجل التنمیة في جنوب  اتریفیّ  نساءنا دراستنا ھناك بالشراكة مع منّظمة اللتین تساھمان في الجھود اإلنسانیّة في البالد. وقد أجری
 السودان، وھي منّظمة وطنیّة للتنمیة تقودھا النساء وھي كذلك منظمة إنسانیّة تركز على حقوق المرأة.

 المنھجیّة
األسئلة الموِجھة للبحث وإلرشاد تحلیلنا. وینتمي قبل تطویر ھذا البحث، اتصلنا بخبراء معروفین في ھذا المجال للمساعدة في صیاغة 

ة، وإلى المؤسسات الفاعلة الدولیّة مثل ة المحلیّة أو الوطنیّ ة المحلیّة، وإلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّ ھؤالء الخبراء إلى المنظمات النسائیّ 
مراجعة ببدأنا ثّم رنا أسئلة البحث األربعة. ، طوّ لراجعةا التغذیةعلى  ة ووكاالت األمم المتحدة. بناءً ة الدولیّ المنظمات غیر الحكومیّ 

 .لعمل اإلنسانيل ةمحلیّ الة ة بین القیادة النسائیّ ستكشاف الصلّ تلك التي سبق أن نشرتھا المنّظمات المعنیّة الة واألكادیمیّ  مؤلّفات السابقةال
ُ ثّم من التقاریر والمقاالت.  كثیرال حث األوليإذ لم یلَق الب ،لیشمل العمل اإلنساني بشكل عاموّسعنا بحثنا  ناولكنّ  الحالة  ت دراستایَ جرِ أ

 .3ة من البلدینفي شراكة مع منظمات نسائیّ  النوعي طریقة البحثباستخدام 

لدراستي الحالة. وأجریت معظم المقابالت والمناقشات مع مرّكزة ثّم أجرى الباحثون مقابالت شبھ منظمة ومنقاشات مع مجموعات 
ى شركاء البحث مختلف الجھات الفاعلة المحلیّة وقد أحص. 2019المجموعات في الفترة الممتّدة من كانون الثاني/ ینایر إلى آذار/مارس 

مجموعات مع المناقشات المقابالت ود أجریت الوقة. والوطنیّة في مجال العمل اإلنساني، مع التركیز على القیادات والمنظمات النسائیّ 
في النوع خبراء و ،ة، وكذلك القیادات النسائیةة المحلیّ ت أعضاء من المنظمات اإلنسانیّ نة من المجموعات التي ضمّ مع عیّ المرّكزة 

 ة.ة وغیر الحكومیّ ة الحكومیّ ة والمحلیّ ة على المستویات الوطنیّ والمنظمات النسائیّ االجتماعي 

 7( بازار مقابلة في كوكس 12مناقشات مع مجموعات مرّكزة. ومن بین ھذه المقابالت، أجریت  5مقابلة و 19بنغالدیش، أُجِریَت في و
 رجال). وأُجِریَت ثالث مناقشات مع المجموعات المرّكزة من بین خمس في كوكس 5مقابالت في دّكا (امرأتان و 7رجال) و 5نساء و
مرّكزة واحدة من مجموعة كانت رجال). لألسف،  5نساء و 10بینما أُجریت المناقشتان األخریان في دّكا ( رجًال)، 20نساء و 8( بازار

البحوث التي أجریت في كوكس وال سیّما في ما یخّص بسبب قیود الوقت، و تماعي.جنوع االموّزعة بحسب ال مجموعات أصل خمس
ة . وبالنظر إلى عالقات القوّ وفق النوع االجتماعيمنفصلة جموعات مرّكزة م إجراء مناقشات مع إلى استحالةن خلص الباحثوبازار، 

  دراسة الحالة. مراجعةاالعتبار عند ب أخذ ھذا الھاجسة، ینبغي المجتمعات المحلیّ تلك في والنوع االجتماعي 
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امرأة. وشملت  27رجال و 7 كانوا 34إلى  والمقابالتمناقشات المجموعات المرّكزة في  المشاركین وصل عدد في جنوب السودان،و
لدورھا في القیادة  ھارتصوّ  حولعلى أفكارھا  لالطالعة ة دولیّ ة وغیر حكومیّ جھات حكومیّ مقابلة  34المقابالت التي وصل عدھا إلى 

 دور القیادة إلى نظرتھمالستكشاف أیًضا الرجال بعض مع  أجریت نقاشات ،للنساءة األولویّ  عطیتفي حین أو. للعمل اإلنساني ةالمحلیّ 
بما أّن و. تماعيجنوع االالفة حسب مصنّ  ةزركّ م مع مجموعاتقدت في جنوب السودان مناقشات عُ كما لقطاع اإلنساني. في االنسائیّة 

 التنمیة في جنوب من أجلات نساء ریفیّ منّظمة نساء زمیالت من  ةزركّ مالمع المجموعات مناقشات الرت ، یسّ رجًال  كان الباحث الرئیس
 السودان.

مع مجموعة أصغر من المشاركین لتبادل النتائج األولیّة للبحث والتماس أفكارھم. وتمكن  تحقّقوفي كال البلدین، عقد الباحثون ورشات 
م على التقریر النھائي. وقد نظّ  ھمعلیقاتإتاحة الفرصة للمشاركین لتقدیم ت العمل ھذه من صقل النتائج وضمانورشات الباحثون من خالل 

 ھا.اردأالعمل ھذه و ورشاتبحث في الكل شریك 

ة المحلیّة في ھذا البحث، كنّا نأمل في الحّد من عوامل القّوة غیر المتكافئة التي تؤثر عادة في من خالل الشراكة مع المنظمات النسائیّ 
نظر إلى ھذه العالقة البحثیّة كتعاوٍن ن. نحن 4سانيللعمل اإلن عل في ما یخّص القیادة المحلیّةفعملیّة جمع البیانات، وكذلك إقران القول بال

ة على األسئلة البحثیّ  في البحث تغذیتھم الراجعةالشركاء وقّدم ة ومفیدة. تجربة غنیّ ال ذهھ وجدناقد وتبادٍل للتعلم بیننا وبین شركائنا، و
مع مناقشات إجراء الو ئھات وإجرامقابالفي ال المشاركیناختیار و تمقابالأدوات التطویر لزمام المبادرة ب واوأخذالبحث ة وعملیّ 

ق ما یتعلّ  في ،أوكسفام منظّمة الحالة. وكان دورنا في يكتابة دراستو تحقّقعمل  اتورش تنظیمتحلیل البیانات، وو، ةزركّ ممجموعات الال
البحث بدینامیّات ط شركاء ابتركان ا. وھو تحریر الدراسات وتكثیفھا لتتناسب مع التقریر العامّ  ،ا الشركاءمھأعدّ  نتیلال بدراستي الحالة

  دقیق. تحلیلٍ جراء ان إلومعرفتھم بھا أمران أساسیّ  نساني المحلياإلالعمل والنوع االجتماعي 

مة ممّولة لھذا البحث. وبینما حرصنا على المشاركة شركاءنا قد یشعرون بالراحة الشدیدة في إدارة تلك العالقة معنا كمنظّ  نحن ندرك أنّ 
 ن مدى ارتیاحمتأكدین م إّال أنّنا غیروالنقد،  التغذیة الراجعةلھم لتبادل  المجال إتاحةنا فلوك ،مع الشركاء في البحوث طول العملیّة

معھد التنمیة الخارجیّة ا رً مؤخّ  أظھرت دراسة أجراھالیست باالستثنائیّة، كما مشكلة ال ھذه في حین أنّ والشركاء في البحوث للقیام بذلك. 
ب الوقت ة، األمر الذي یتطلّ كافئمتمریحة وة إنشاء شراكة كیفیّ بشأن المزید من التفكیر ال بّد من بذل ین، على العمل مع الباحثین المحلیّ 

مع الشركاء  عن كثبتمثّل أحد أھدافنا في العمل  فقدربكة، وللتخفیف من وطأة بعض ھذه الدینامیّات المُ  ).6 ص. ،2019فاست، والثقة (
لتوفیر فرص ا، سنسعى ھذا العمل خارجیً  ةشاركم ولدىفي البحوث على تحویل دراستي الحالة إلى تقریٍر یُنَشر وإیراد أسمائھم كمؤلّفین. 

م ھذا التقریر النھائي إلى ترجَ یُ وف ، ساشركاء في النشر. وأخیرً ك ث ودعم إبرازھمالبح ئنا فيشركال اتمؤتمرالومشاركة في عرض 
 دراسة الحالة. يمن بلد ین إلى النتائج في كلّ لضمان وصول السكان المحلیّ  ةة والعربیّ البنغالیّ 

 تعریف المفاھیم األساسیّة
 :وھي یحتاج عدٌد من المفاھیم الرئیسة التي جرت مناقشتھا في ھذا البحث إلى تعریف

 )إضفاء الطابع المحلي علیھأقلمتھ محلی�ا (أي قیادة العمل اإلنساني المحلي و •
 القیادة النسائیّة •
 العمل اإلنساني التحویلي للنوع االجتماعي •

 
 قیادة العمل اإلنساني المحلي وأقلمتھ محلی�ا 

المحلیّة قیادة ال" غالبًا ما یُستخدم مصطلحان لوصف الدور الذي تضطلع بھ الجھات الفاعلة المحلیّة والوطنیّة في العمل اإلنساني ھما:
ال یوجد توافق في . إذ اإلنساني"المحلیّة للعمل قیادة "ال بصورة مقصودة مصطلحھذا البحث یستخدم محلی�ا".  ةقلماأللعمل اإلنساني" و"ل

 بینھما. الواضح  االختالف منرغم على المن المصطلحین،  اآلراء بشأن تعریف أيّ 
 

باعتبارھا مصطلًحا  مؤلّفات السابقة) استخدام "األقلمة محلی�ا" في ال3، ص. 2016ھیدالند (ھ إیموجین وول وكیرین تیصف تقریر كتب
یشیر إلى كافة مناھج العمل مع الجھات الفاعلة المحلیّة، و"خصوًصا للعمل الذي ینشأ مع الجھات الفاعلة المحلیّة، أو یھدف إلى دعم 

یختلف ذلك عن "القیادة المحلیّة"، وھو أقرب إلى "القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني". كما  المبادرات الناشئة محلیًا". وفقًا لوول وھیدالند،
 ،ة (وول وھیدالندنجد أّن مصطلح "األقلمة محلی�ا" یُستخدم من دون الخوض في طبیعة ونوعیة ھذه العالقات مع الجھات الفاعلة المحلیّ 

ة التركیز على الشراكة بوصفھا جانبًا من جوانب األقلمة محلی�ا، كما یشیر وول ). وقد انتقدت الجھات الفاعلة المحلیّ 10، ص. 2016
ذان خلصا إلى أّن الجھات الفاعلة المحلیّة تجد نموذج الشراكة ھذا في الواقع مضلًّال وأقرب إلى التعاقد من ل) ال3، ص. 2016وھیدالند (

 الباطن منھ إلى تشارك حقیقي للقیادة والمسؤولیات.
 ال األقلمة محلی�ا أنّ  التي تعنيھو الالمركزیة  ھمالأوّ  .امحلی� لمصطلح األقلمة تفسیرین  إلى وجود) 2018ل (نت وباتفان براب ویشیر

جرى  رة، وإذاالمتضرّ المناطق خطر أو مناطق العلى مقربة من  ة تُـتَّخذوالمالیّ  ةوالتشغیلیّ  ةاالستراتیجیّ كانت القرارات  إال إذاتحقق ت
 فيالتحّول الذي ینبغي أن تتّخذ ة. والثاني ھو تفسیر المحلیّ الجھات الفاعلة إلى  "مكنممباشرة قدر ال"ة % من الموارد المالیّ 25تحویل 
% 25 تتلقّى على أنة) ة وغیر الحكومیّ (الحكومیّ  الفاعلةة الوطنیّ الجھات من قبل  حتًماة ة والمالیّ ة والتشغیلیّ االستراتیجیّ القرارات " إطاره

ة ا أقوى بكثیر للقیادة المحلیّ ل إطارً ر تفسیر التحوّ ). ویوفّ 17 ، ص.2018 ،نت وباتل" (فان برابن الدعم الدولي المتاح من المواردم
 المستخدمة في ھذا البحث. اإلنساني  للعمل ةة في القطاع اإلنساني ویتناسب بشكل أفضل مع مفھوم القیادة المحلیّ والوطنیّ 
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أصدره معھد التنمیة الخارجیّة نقد "األقلمة محلی�ا" كمصطلح "بشكل أساسي ألنّھ یضع النظام اإلنساني الدولي في أخیًرا یشارك تقریر 

، یختلف مفھوم "األقلمة نفسھ ). ووفقًا للتقریر5، ص. 2018 برابنت،فان مركز العملیّة بدًال من التركیز على الجھات الفاعلة المحلیّة" (
ة لألعمال اإلنسانیّة. م محلی�ا لجھة أّن ھذا األخیر یعترف بالقیادة المحلیّ دَّ قَ المُ محلیّة للعمل اإلنساني أو العمل اإلنساني محلی�ا" عن القیادة ال
 ھ" أو مرادفاإلنساني للعمل ةالمحلیّ  القیادة مصطلح "عمًدا ، یستخدم النسائیّةالقیادة بمسألة  وبالنظر إلى اھتمامھلذا فإّن ھذا البحث، 

ا إلى عمل ي تلقائیً ھ یؤدّ أنّ  -على األرجح  - عنيی" ال للعمل اإلنسانية "القیادة المحلیّ  تفضیل . غیر أنّ 5اإلنساني الُمقَدَّم محلی�ا"العمل "
ات القّوة غیر لدینامیّ و السائدة ةاالجتماعیّ  ھاألعرافاإلنساني  للعمل ةالمحلیّ فقد تخضع القیادة ة. إنساني شامل ومنصف یدمج القیادة النسائیّ 

 ھذا البحث.یشیر ، كما واستبعادھاة ي إلى تجاھل القیادات النسائیّ التي یمكن أن تؤدّ  المتكافئة

 القیادة النسائیّة
) 1: (6وبھدف تضییق نطاق البحث إلى حّد قابل للتنفیذ، ركّزنا على مجاالت محّددة للقیادة النسائیّة التي درسناھا في ستة مجاالت رئیسة

للبرامج اإلنسانیّة الوطنیّة أو المحلیّة أو  النسائیّةقیادة ال) 2ة، و(في األدوار القیادیّة في إدارة الكوارث أو سلطات الحمایة المدنیّ  النساء
) المنظمات التي تركز على 4) النساء في أدوار قیادیّة في لجان الكوارث في المجتمعات المحلیّة، و(3المنظمات غیر الحكومیّة، و(

والتي ترّكز على العمل مع النظام  نسائیّة) الشبكات والجمعیّات بقیادة 5اء وحقوق المرأة والتي تشكل المساعدات اإلنسانیّة، و(النس
وتعتمد ھذه المجاالت على الحكومات المحلیّة والوطنیّة ومنظمات  ) القیادة النسائیة في بعثات حفظ السالم والشرطة.6اإلنساني، و(

). ویساعد العمل في ھذه المجاالت الستة على ضمان التزام 2017 ،ة للعمل اإلنساني (إلسمحلیّ ن عادة قیادة التي تتضمّ المجتمع المدني 
لعمل اإلنساني، بما لاتخاذ القرارات والتأثیر عبر الطیف الكامل من امتالك سلطة ة مات النسائیّ ن المنظّ مكّ ویحقوق النساء والفتیات ب قويّ 

 تدمجمفاوضات السالم. وفي ھذا البحث، وحفظ السالم ومن مخاطر الكوارث  االنتعاش والحدّ و القدرة على الصمودوفي ذلك االستجابة 
 ة".والمنظمات النسائیّ النساء ھذه المجاالت الستة في مصطلح "

ة والوطنیّة، فقد رّكزنا على أشكال القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني تركز على نقل السلطة والموارد إلى الجھات الفاعلة المحلیّ  وبما أنّ 
تضییق ول .مختلفة حسب السیاق معانٍ للقیادة یمكن أن یكون وة. رسمیّ الغیر شكال األولیس على  النسائیّةقیادة للمؤّسسیة أكثر رسمیّة 

س المشاریع في أرت التية النسائیّ المنظمات على أو (سات داخل المؤسّ للنساء ة القیادیّ المناصب  ز أكثر علىرنا أن نركّ قرّ  ،نطاق عملنا
ة في لجان المجتمع المحلّي المعنیّة یادیّ نا نظرنا إلى النساء في المناصب القھكذا، وعلى الرغم من أنّ إنساني مثل نظام المجموعات). نظام 

ا ما في المجتمعات كثیرً  النسائیّةقیادة لا ندرك أنّ  ولكنّناة. ة عدیدة أخرى من القیادة النسائیّ ا غیر رسمیّ أنواعً  ندرس، فإننا لم بالكوارث
 المسّمیاتھا قد تفتقر إلى والمعرفة على الرغم من أنّ  والقدرة على صنع القرارة قوّ الر ظھِ ، حیث تُ ةالشعبیّ القاعدة حدث على مستوى ت
 ا.ة رسمیً مسجلّ  اتالعالقة بمنظمة أو رسمیّ ال

 االجتماعي النوع مجال في التحویلي اإلنساني العمل
ھنا، الواردة البحث أحد أسئلة كثیًرا ما یجري الخلط بین العمل اإلنساني التحویلي في مجال النوع االجتماعي الذي یشّكل جزًءا من 

سیاسة ال تعبّرعلى سبیل المثال، ف). 1اإلطار  وانظرأ( الذي یستجیب للنوع االجتماعيأو  تماعيجنوع االلوالعمل اإلنساني المراعي ل
العمل اإلنساني "یدعم  عمًال جزئی�ا على كونھ  ھفعرّ ت ھاولكن للنوع االجتماعي دعم العمل اإلنساني المراعيعن اإلنسانیّة لحكومة كندا 

ة غیر المتكافئة، وبناء ة من خالل المبادرات التي تعالج عالقات القوّ متى أمكن ذلك، وخاصّ و حیثما، في مجال النوع االجتماعي يالتحویل
ة الدولیّ أصدرتھا منّظمة "كیر" رة مذكّ تمیّز  ،في المقابلوتاریخ).  بال، الذات والقدرات" (حكومة كندادرة على الصمود واالعتماد على الق

ستجیب إلى "ی النوع االجتماعيیراعي  الذي نھجفال: النھج المراعي للنوع االجتماعي وذلك الذي یستجیب للنوع االجتماعيبین 
ز ة التي تعزّ ة والظرفیّ الھیكلیّ القضایا ر غیّ یلن  ھولكن ،ة"والحیاة الجنسیّ  النوع االجتماعيألفراد على أساس لالمختلفة ود والقیاالحتیاجات 

 ).4 ، ص.2012 ،منظمة كیر(التحویلي في مجال النوع االجتماعي النھج  یمكن أن یحدث مع، كما األنواع االجتماعیّةالمساواة بین 
 

ترسیم الحدود بین العمل التحویلي في مجال النوع االجتماعي والعمل الذي یستجیب للنوع االجتماعي.  -حّد ما إلى  -ومن األصعب 
ووفقًا لتقریر صادر عن منظمة كیر، فإّن االستجابة في مجال النوع االجتماعي "تتطلّب إجراءات تتحّدى األدوار والعالقات القائمة بین 

لیّة في مجال النوع ی). ولالنتقال من البرمجة التي تستجیب للنوع االجتماعي إلى برمجة تحو8، ص. 2017 ،(رود األنواع االجتماعیّة"
على البرمجة التحویلیّة في مجال یجب العمل على تحقیق تغییر منھجي وتوفّر الموارد من أجل إضفاء الطابع المؤّسسي  ،االجتماعي

  .النوع االجتماعي

معاییر النوع وتغییر  ومساءلةبنشاط إلى دراسة  ىسعت"بكونھا  التحویلیّة في مجال النوع االجتماعي البرمجةمنظمة كیر  عّرفوت
 ."األنواع االجتماعیّةز المساواة بین فیما تعزّ ة أو نتائج التنمیة إنسانیّ نتائج ة كوسیلة لتحقیق القوّ موازین اختالل وجامدة االجتماعي ال

التحویلي في  ة من العملمن خالل تحدید أربعة أبعاد رئیس أوكسفام كندا في النقاشویساھم تعریف منّظمة ). 4 ص. ،2017رود، (
یأخذ في االعتبار أشكال كونھ د الجوانب متعدّ  ) ھو2و( ،غیر المتكافئة دینامیات القّوةسعى إلى تغییر ی فھو) 1: (مجال النوع االجتماعي

) وھو شریك مع الجھات الفاعلة في مجال حقوق المرأة 4و( ز على القیادةركّ ی) 3(و ،جمیع النساء ي منھنالذي تعادة من التمییز متعدّ 
بحكم منظوره  -ین، نجد أّن العمل اإلنساني التحویلي في مجال النوع االجتماعي التعریف في كال و).5، ص. 2018(المبرت وآخرون، 

الذي االھتمام الصریح أّن وقواعدھا، على الرغم من عیّة األنواع االجتماالمتكافئة بین ة غیر إلى تغییر عالقات القوّ بقّوة یھدف  -النسوّي 
 ھذا البحث.لأكثر مالءمة تعریفًا جعلھ یالمرأة والجھات الفاعلة في مجال حقوق والقیادة عّدد الجوانب تتولیھ منظمة أوكسفام كندا ل
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 مج النوع االجتماعي في العمل اإلنسانيا: بر1اإلطار 

 القضایا مسائل تطرح ال ولكن االجتماعیّة األنواع مختلف احتیاجات تحّدد: االجتماعیّة األنواع بین للفوارق مراعیة •
 .االجتماعیّة األنواع بین المساواة تدعم التي والظرفیّة الھیكلیّة

 تغییر إلى تسعى ال ولكن وتتحّداھا القائمة االجتماعي النوع وعالقات ألدوار تستجیب: االجتماعي النوع لمسائل مستجیبة •
 .االجتماعي النوع إضفاء الطابع المؤّسسي على برمجة أو السیاسة

 على وترّكز الجوانب، متعّددة وھي المتكافئة، غیر القّوة دینامیّات تغییر إلى تسعى: االجتماعي النوع مجال في تحویلیّة •
 .المرأة حقوق مجال في الفاعلة الجھات مع شریكة وھي النسائیّة، القیادة

 حدود البحث
االنتقال  جاء نطاق ھذا البحث محدوًدا، وقد شّكل ذلك قیًدا حاد�ا على شریكنا في البحث في جنوب السودان. وألنّ  ،بسبب تحدید المیزانیّة

كما فعلنا في  - لمزید من التعّمق - ب وقتًا إضافی�ا والمزید من األموال، لم نستطع توسیع نطاق البحث خارج العاصمةخارج جوبا یتطلّ 
لم نتمّكن إّال أنّنا ح أّن المنظمات النسائیّة المحلیّة خارج جوبا تضطلع بأنشطة ذات صلة ببحثنا ومثیرة لالھتمام بنغالدیش. لذا، من المرجّ 

ا لھا. وفي بنغالدیش، من الوصول إلیھا. وتخلق ھذه الحالة أیًضا في بحثنا تحیًّزا محتمًال نحو منظمات "النخبة" التي  تتّخذ من جوبا مقر�
استطعنا أن نوّسع تركیزنا، إلى حّد ما، إذ أجرینا مقابالت في دكا وفي كوكس بازار. عالوة على ذلك، لقد كان تحدید المیزانیّة ھذا 

البحث في موعد محّدد. وھذا بدوره قد  مرتبًطا بالقیود الزمنیّة التي فرضتھا منّظمة أوكسفام، والتي تطلّبت منا إنفاق األموال على مشروع
یات التي التعامل مع التحدّ  ما كان علیھم في الوقت عینھ، فیالبحثال داعي لھا على الشركاء في مجال استكمال تحلیالت  اوضع ضغوطً 

ة اإلنترنت مع محدودیّ  ة من السفر إلجراء المقابالت والتعاملیات اللوجستیّ بما في ذلك التحدّ  —تواجھ جمع البیانات لھذا التقریر
ى أن نكون واضحین بشأن حدود ة النتائج، حرصنا علعدم تأثر نوعیّ ضمان إدارة مسؤولیاتھم األخرى. ولو —الجّوالة واالتصاالت 

 ث وتوقعاتنا مع الشركاء.البح

، ة والوطنیّةالفاعلة المحلیّ الجھات التمییز بین  على سبیل المثال، من المھمّ ف. اتة أخرى واجھھا الباحثون ھي مسألة التعریفشكلة موثمّ 
 المحلیّة للعمل اإلنسانيقیادة بال تتعلّق ةقضیّ  إّن ھذا االفتقار إلى الوضوح ھویمكن القول و .غموض في ھذا الصددثّمة شيء من الولكن 

غیر  ةممنظّ إذ تتمتّع : المحلیّة للعمل اإلنسانيقیادة في ما یخّص الیات مختلفة تحدّ المنظمات المحلیّة والوطنیّة یمكن أن تواجھ وبشكل عام. 
 ةضبابیّ كانت ال. ومحليّ التركیز الذات  ةالمحلیّ المنّظمات  تلك التي تتمتّع بھا نعختلف تتجربة بتعمل في جمیع أنحاء البالد كبیرة ة حكومیّ 

ا في جوبا، حیث أساسً  كانة الدراسة البحثیّ  موضوع ألنّ ا في جنوب السودان، ربما أكثر وضوحً المحلیّة والوطنیّة الفاعلة الجھات بین 
 ا"." وما كان یعتبر "وطنی� ابین ما كان یعتبر "محلی� محدوًدا أو منعدًما تمییز الكان 

 ادراست میّزتبدایة ھذا البحث،  . فمنذ"نسائیّة بقیادةمنظمة "و "ةمنظمة نسائیّ "آخر في مجال التعریف یتمثل في التمییز بین  ة تحدٍّ وثمّ 
ل اغفإد رِ نُ  لمھذا التحلیل، في  أساسیّة بقیادة نسائیّةالمنظمات  تُعتبر مافیو. ئیّةنسا بقیادةالمنظمات والنسائیة  في البلدین بین القیادةالحالة 

حقوق المرأة تھتّم ب أنّھا ما یعنيمنظمة قیادة امرأة لد مجرّ  فترض أنّ أن ن وال األنواع االجتماعیّةعلى القوّي التركیز ذات المنظمات 
أوكسفام أمریكا اتفقنا على توسیع تعریف وباحثي منظمة حالة الدراسة  مؤلفي من خالل المناقشات بینف. األنواع االجتماعیّةالعدالة بین بو

 ةلاالعدمن قوي لبرنامج  إثبات تبنّیھاة قادرة على مات المعنیّ المنظّ في حال كانت  بقیادة نسائیّةمنظمات ة إلى أبعد من المنظمات النسائیّ 
 .األنواع االجتماعیّةبین 

ان بحّد وأخیًرا، فإّن النتائج التي خلص إلیھا ھذا التقریر مقیّدة بواقع أنّنا أجرینا بحثینا في بنغالدیش وجنوب السودان، وھما سیاقان فرید
، وكذلك معاییر حّددسیاق مة للعمل اإلنساني ھي في المحلیّ ة طبیعة القیادفإّن ما،  للتعمیم إلى حدّ النتائج قابلة في حین قد تكون وذاتھما. 

 في مجال العمل اإلنساني. النسائیّة ومدى بروزھاقیادة االعتراف بالمدى  في، التي یمكن أن تؤثر النوع االجتماعي
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 ات السابقةفالمؤلّ  -2
والنظام اإلنساني، مع التركیز على العمل اإلنساني الذي تقوده الجھات ة لة بین القیادة النسائیّ ھذا الصّ  السابقة فاتالمؤلّ  مراجعةستكشف ت

تھا للعمل ادیقب النساء والمنظمات النسائیة تناضل من أجل االعتراف  ھو أنّ  مراجعة المؤلّفات السابقة ھذهوراء  والفرضیّةة. المحلیّ 
وتشجیع القیادات النسائیة في  مناصرة ، وألنّ اإلنسانيالعمل في منظومة  نواع االجتماعیّةاألم المساواة بین اعدانة بسبب ھیكلیّ  اإلنساني

. القرارات اتخاذوقدرتھا على  ھاومھاراتالقیادات النسائیة والمجموعات النسائیة معرفة إضافیّة على قیمة  انیُضفی الحیّز اإلنساني المحلي
ي إلى یؤدّ  األمر الذي، العمل اإلنسانيفي منظومة  األنواع االجتماعیّةن م المساواة بیاعدانمن  ساعد في الحدّ یھذا االعتراف أن یمكن ل

 .للمؤلّفات السابقة إلى دراسة ھذه الفرضیّة المراجعة تسعى ھذه ،ا للمساءلة. ومن ھذا المنطلقة وأكثر خضوعً علیّ افة أكثر جھود إنسانیّ 

م المساواة اعدمعاییر انبسبب منھا  حاالت الطوارئ اإلنسانیّة والتعافيعلى قید الحیاة والتعامل مع  یات كبیرة في البقاءتواجھ النساء تحدّ 
قدرتھّن على صنع بأیًضا على الصمود ولكن ال تعترف  نّ قدرتھ فقط ضالتي ال تقوّ  - األنواع االجتماعیّةة بین ة والثقافیّ االجتماعیّ 

 أنّ  وھ اجیدً  اتوثیقھمن األمور التي جرى و جوانب العمل اإلنساني. ین منوضروریّ  ینمقیّ  ینكجانب تھنّ معرفبوالقرارات الخاّصة بھّن 
ض النساء والفتیات تعرّ مفاقمة النوع االجتماعي یمكن أن تزید من السیاق القائم على ة التي ال تأخذ في االعتبار الجھود اإلنسانیّ 

لعمل التي یمكن أن یؤّدي بھا اة كیفیّ عن البعض األمثلة  1الجدول یورد ( أصًال  القائمةالنوع االجتماعي أساس للممارسات التمییزیّة على 
قرار  ھیئة األمم المتحدة للمرأة عن دراسة أجرتھا تكما ذكروة). إلى عواقب سلبیّ الذي ال یراعي فوارق النوع االجتماعي اإلنساني 

في لنظام اإلنساني الفشل الجماعي ل"فإّن ) 1325 رقم ن لألمم المتحدةمجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن (قرار مجلس األم
تنا" علیّ ابشدة من ف وخبرة یحدّ قیّمة معرفة  ذوية والنساء والفتیات على العمل كشركاء قدرة منظمات المجتمع المدني المحلیّ بف ارتعاال

   ).88 ، ص.2015 ،(كوماراسوامي

 اإلنساني الذي ال یراعي فوارق النوع االجتماعي: أمثلة عن عواقب العمل 1جدول 

 إستجابة ال تراعي فوارق النوع االجتماعي المشكلة
 

(عدم) إعادة 
راضي ملكیّة األ

 للنساء
 

"إّن برامج إعادة التوطین المتسّرعة التي یّسرتھا المساعدات األجنبیّة (أي األمم المتحدة والبنك الدولي 
والمملكة المتحدة وأسترالیا) ومنظمات اإلغاثة الدولیّة (أي االتحاد الدولي وحكومات الوالیات المتحدة 

لجمعیّات الصلیب األحمر والھالل األحمر) قد أّدت إلى تعطیل النظام التقلیدي لحّق المرأة في ملكیّة 
ة وغیر المسكن في الوالیات الشمالیّة والشرقیّة [في سري النكا]. وحین یّسرت الجھات الفاعلة الحكومیّ 

الحكومیّة إعادة توطین النازحین داخلی�ا في المناطق التي یكون فیھا للمرأة الحّق في ملكیّة األرض 
أُصِدَرت صكوك ملكیّة جمیع المنازل الجدیدة تقریبًا بأسماء الرجال. ویعكس ذلك ما سبق أن حدث في 

، حین قّدمت منظمات اإلغاثة 2004المناطق الساحلیّة خالل فترة ما بعد كارثة التسونامي في عام 
تالینغام،  اإلنسانیّة الدولیّة مواد البناء وأصدرت صكوك ملكیّة المنازل الجدیدة للرجال" (جیاتیالكا وأمیر

 ).19، ص. 2015
 

االستجابة 
الحتیاجات النساء 
في مجال النظافة 
الشخصیّة في 

 المخیّمات

% من النساء 99ي مخیّمات في الكامیرون إلى أّن "خلصت دراسة أُجریَت مع الالجئین الذین یعیشون ف
ال تشعر باألمان لدى استخدام مراحیض المخیّم، مشیرة إلى ھواجس بشأن خطر االعتداء علیھّن في 

غیاب اإلضاءة واألقفال. وقد یقود خوف الفتیات والنساء من االعتداءات اللیلیّة إلى إنشاء مراحیض مؤقتة 
قنوات الصرف أو الدالء في العراء) أو االمتناع عن استھالك السوائل أو  (على سبیل المثال، استخدام
فجًرا) الستخدام المراحیض، أو اللجوء إلى استخدام أكیاس    5:00 - 4:00االستیقاظ في ساعة مبكرة (

في النفایات البالستیكیّة لقضاء الحاجة (یشار إلیھا بالمراحیض المتنقّلة) والتي ترمى في نھایة المطاف 
 ) 4، ص. 2018الطبیعة أو في مكبّات النفایات العاّمة" (شمیت وآخرون، 

 
ه إلى انقص االنتب

احتیاجات النساء 
 لجھة االنجاب

في إندونیسیا، "في أعقاب كارثة تسونامي، أصبحت صّحة النساء في قریة المبوك مصدر قلق بالغ. 
القریة صعوبات في الحفاظ على صحتھن وبسبب عدم كفایة الخدمات الصحیّة، واجھت النساء في 

اإلنجابیّة. وحتى عندما كان األطباء یزورون القریة، كانت الفحوص الصحیّة تجرى عادة في خیام 
مفتوحة من دون أسّرة فحص الئقة أو في مناطق غیر مصّرح بھا. ولذلك، كانت النساء یترّددن في 

،  2008ین، این من أّي آالٍم أو أمراض" (سیلفرست[السماح بفحص] أعضائھن التناسلیّة عندما كّن تعان
156.( 

 مجالٍ عدم توفّر 
آمن للحدیث عن 
العنف القائم على 

أساس النوع 
 االجتماعي

 

أشارت ھیئة األمم المتحدة للمرأة إلى قصور شدید في االبالغ عن العنف الجنسي أو القائم على النوع 
غن عن العنف "األغلبیة الساحقة من النساء والفتیات ال تبلّ االجتماعي في مناطق النزاع، مشیرة إلى أّن 

في معظم األحیان بسبب  -أكثر من ذلك  -لیس فقط بسبب الخجل أو العار الذي قد توصمن بھ وإنّما 
صعوبة الوصول إلى خدمات اإلبالغ اآلمن والحصول على المساعدة أو تلقي معاملة الئقة" 

 .)73، ص. 2015(كوماراسوامي، 
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قیادة الث عن والبححالھا في ذلك حال ناشئة،  للعمل اإلنساني ةالمحلیّ وكتابات المتخّصصین عن القیادة  المؤلّفات األكادیمیّةال تزال 
العمل  نظام بعنوان "تصحیح ة منظمة أوكسفام الدولیّ  ویدعو تقریر مؤثّر أصدرتھ. األولى ھاا في مراحلأیضً  التي ما زالت ھي النسائیّة

في البلدان  الحكومیّة غیرالحكومیّة و للجھات الفاعلةإلى مزید من التمویل والموارد و، ةمحلیّ دة اعمل إنساني بقینظام إلى  اإلنساني"
كون ھذا الحیّز المحلي ا حجة ). ویتناول التقریر أیضً 2015 ،وكوھین جینجریشة (رة من األزمات لتعزیز القدرات المحلیّ المتضرّ 
الالزمة ة الحساسیّ إلى فتقر ویة قد تتكون في الغالب من الرجال، الجھات الفاعلة المحلیّ  تألف من المنظمات النسائیة ألنّ یا ما نادرً  يوالوطن

مشروعة ولكن یجب  الھواجسھذه  كونر التقریر إلى یشتتحلّى بھا الجھات الفاعلة الدولیّة. ویفترض أن التي ی لمسائل النوع االجتماعي
في  تماعيجاالالنوع ات لدینامیّ الدولیّة الفاعلة الجھات من تفّھًما أكثر ستكون على األغلب ة "الجھات الفاعلة المحلیّ  فھم أنّ  یقابلھاأن 

(جینجریش وكوھین، لمخاطر والثقافة" الذي یناسب اة لمساعدات اإلنسانیّ النساء، ونھج با التي تُحدق دةمحدّ المخاطر وال، المحلّيالمجتمع 
ولكن ال  مراعاة النوع االجتماعي باألقوال فقطبة الدولیّ الفاعلة  الجھاتبعض تشّدق  أخرىوقد وثقت دراسات  ).19ص.  ،2015

بال  ،إعادة البناءتحاد ؛ إ2006كاربنتر، (وتنمیتھا ة نسانیّ اإل اتزماألة من أجل دعم القدرات في سیاق المنظمات النسائیّ  معصل واتت
الدول و، العالمیّة مستویات التمویل من الجھات المانحةكانت ، 2015بحلول عام ، ). في الواقع2016 ،المتحدة للمرأةھیئة األمم تاریخ؛ 

 ).90ص.  ،2015 ،% (كوماراسوامي1ال تتجاوز ة ة والمنظمات النسائیّ ة المحلیّ األعضاء في األمم المتحدة والمؤسسات الخاصّ 

ة على النظام اإلنساني والقیادة المحلیّة نستكشف أثر القیادة النسائیّ سالمؤلّفات السابقة. أوًال، مراجعة أسئلة البحث الشاملة ھیكلیّة تحّدد 
نستكشف كیفیّة مشاركة المرأة والمنظمات النسائیة في القطاع سللعمل اإلنساني ونثیر المواضیع الرئیسة التي كشف عنھا التحلیل. ثانیًا، 

في القطاع اإلنساني  النسائیّة یات التي تواجھ القیادةل العوائق والتحدّ حلّ نس، اة. ثالثً الذي تقوده الجھات المحلیّ اإلنساني وفي العمل اإلنساني 
على تشجیع القیادة  المحلیّة للعمل اإلنسانيم قدرة القیادة نقیّ س، نساني على وجھ التحدید. وأخیًرااإلالعمل في قیادة و ،على نطاق واسع

 وفقالتي و ،ةتركز على المنظمات النسائیّ التي  النسائیّةقیادة العلى  زركّ ن ،للمؤلفات السابقة مراجعتنا نا فيأنّ  النتباه إلىاینبغي والنسائیة. 
 ھذهالنساء لة أو قیادة ة أو المنظمات غیر الحكومیّ ة أو المحلیّ الوطنیّ اإلنسانیّة البرامج  اللواتي یَقُدنالنساء  فیھا ركاشتُ یمكن أن  ناتعریف

ث وبحما زالت ال نا،ذكرسبق أن كما  ،. وباإلضافة إلى ذلكئیّةنسامنّظمات بقیادة الشبكات والكما نرّكز على  ةالمنظمات غیر الحكومیّ 
في العمل  النسائیّةقیادة ال لیشملنطاق ال جرى توسیعمحدودة، وبالتالي لعمل اإلنساني في ا المحلیّة اإلنسانیّةفي القیادة  النسائیّةقیادة العن 

صراحة على  وأوكسفام التي تنصّ  "الدولیّة آید" و"كیر أكشن"ا منظمات مثل رً مؤخّ  ھاالبحوث التي أجرتوتُعتبَر اإلنساني بشكل عام. 
رون، وآخ في ھذا المجال من البحوث (باركلي ھاا ببً إضافات مرحّ المحلي العمل اإلنساني بأو  باألقلمة محلی�اربط مفھوم القیادة النسائیة 

من إجراء المزید من البحوث بشأن العمل اإلنساني الذي  ال بدّ لكن و). 2018؛ والمبرت وآخرون، 2018جونز، -؛ ولیندلي2016
 .إطارهة في ا، وبشأن القیادة النسائیّ ة عمومً المحلیّ الفاعلة تقوده الجھات 

 اإلنساني في منظومة العمل القیادة النسائیّة
ة تشارك منذ فترة طویلة في التحضیر واالستجابة لحاالت الطوارئ ینبغي االعتراف بأّن النساء والمنظمات النسائیّ أّوًال وقبل كل شيء، 

ة في مجتمعاتھا. سواء كقیادیّات فردیّات في مجتمعاتھّن المحلیّة أو كمنظمات نسائیّة على مستوى القاعدة الشعبیّة، ثّمة أمثلة ال اإلنسانیّ 
النسائیّة العاملة على الخطوط األمامیّة إلغاثة المجتمعات المحلیّة وھي على االستعداد لالستجابة لحاالت  حصر لھا من المنظمات

إلى أّن "المنظمات النسائیّة قد أظھرت  2010الطوارئ اإلنسانیّة. وقد خلص سورانجانا غوبتا وإیرین لیونغ في تقریرھما الصادر عام 
لناجیات من أجل تحسین توزیع المساعدات والوصول إلى الموارد والماء والمأوى ومساءلة المؤّسسات قدرات استثنائیّة على حشد النساء ا

). إال أنّھما وجدتا أیًضا أّن ھذه المساھمة غیر معترف بھا وأّن "المنظمات النسائیّة 1المحلیّة في أعمال اإلغاثة وإعادة التأھیل" (ص. 
 ،). ولذلك1، ص. 2010ونغ، یعلة في عملیّات اإلغاثة وإعادة التأھیل" (غوبتا ولاكتھا الفإلى التفاوض من جدید لضمان مشار ضطرّ تُ 

 — 2014 بحلول عامعلى نطاق واسع متداوًال  باتالمصطلح الذي وھو  — اإلنسانيقیادة العمل  سیاقفي  النسائیّةقیادة العند تحلیل 
ال  -للعمل اإلنساني ة المحلیّ القیادة على وجھ التحدید و -ذات الصلة  النسائیّةقیادة ال علىندرة األمثلة  أن نضع في اعتبارنا أنّ  من المھمّ 

 في سیاق العمل اإلنساني بشكل عام. النسائیّةقیادة ال قصوًرا فيتعكس 

 اإلنساني؟العمل  ة في منظومةما أھمیة القیادة النسائیّ 
لقیادة المحلیّة للعمل اإلنساني في أّن القیادة النسائیّة ھي ذات قیمة جوھریّة وتتمثل إحدى الحجج لالعتراف بالقیادة النسائیّة في سیاق ا

لذا ة، من األزمات اإلنسانیّ  ارً تضرّ  األشدّ  وھنّ نصف السكان  نشكلی فالنساءة: حقوق المرأة األساسیّ  جوانب كأحد الجوانب المھّمة من
ة ا حجّ . وباإلضافة إلى ھذا التبریر الجوھري، ھناك أیضً وتشاركن فیھا الجھود المبذولة لمواجھة مثل ھذه الحاالت الطارئة دنتقُ ینبغي أن 

). لقد 11، ص. 2016(باركلي وآخرون، ة علیّ اة والعمل اإلنساني األكثر فتستند إلى بحوث تربط بین القیادة النسائیّ وتتعلق بالكفاءة 
یّة المرتبطة بالمساواة بین األنواع االجتماعیّة بصفة عاّمة إلى تحسین النتائج كما أشارت دراسة أجرتھا في عام أفضت الجھود اإلنسان

، الخدمات واستخدامھا"تسھم في تحسین الوصول إلى األنواع االجتماعیّة المساواة بین برامج  ن أنّ بیّ ھیئة األمم المتحدة للمرأة تُ  2015
ن تبیّ ی). و8 ، ص.2015 ،" (ھیئة األمم المتحدة للمرأةاألنواع االجتماعیّةم المساواة بین اعدانمن  ة والحدّ اإلنسانیّ النتائج وزیادة فاعلیّة 

التغییر  للحشد من أجلا ما تكون في أفضل وضع غالبً  ...ةة المحلیّ "المجموعات النسائیّ  أنّ ھیئة األمم المتحدة للمرأة من تقریر آخر قدمتھ 
دعم وجھة ). وباالستناد إلى تقریر آخر ی8، ص. ب 2016(ھیئة األمم المتحدة للمرأة، ة لألزمات" وتحدید الحلول واالستجابة التلقائیّ 

مات حقوق المرأة تقدیم الخدمات منظّ حاولت "بالشراكة مع منظمة "إنترناشونال ألرت" فقد ة ة أوكسفام الدولیّ منظمّ أصدرتھ النظر ھذه 
 ص. ،2017 ،" (أندرسونھذه لنساء والفتیات والضغط من أجل تحسین التمثیل عندما ال تستطیع المؤسسات تلبیة احتیاجات المواطنینل

11.( 
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واالستجابة لھا في  للنساء القائمة على النوع االجتماعيا أكبر باالحتیاجات القیادة النسائیة تجلب وعیً  بأنّ  االعتراف یرتبط ة الكفاءةوبحجّ 
أكثر ة الستجابة إنسانیّ ومن المخاطر  ب للكوارث والحدّ ساھم في تحسین التأھّ ت" النسائیّةقیادة لذا، فإّن الة. سیاق حاالت الطوارئ اإلنسانیّ 

عدیدة بحوث ة ). وثمّ 5، ص.2016وآخرون،  النزاعات في المجتمعات" (باركلي تسویةم ولسالشامل ومستدام ل بناءٍ و كفاءة وفاعلیّة
ا من معدالت ، بدءً )2(تظھر أمثلة قلیلة في الجدول  ةفي األزمات اإلنسانیّ  التجارب النسائیّة التي ترّكز على النوع االجتماعيشیر إلى ت

األنواع بین  ةلاالعدإدراج الخبرة في  إلىحاجة  ثّمة. ونتیجة لذلك، االجتماعينوع الات إلى مزید من العنف القائم على لوفیّ أعلى ل
ولذلك كان االنتباه إلى العنف القائم على النوع االجتماعي في  ).19 ، ص.2015 ،وكوھین جینجریش(اإلنساني النھج في  االجتماعیّة

في ین المشاركین ثّمة أدلّة تشیر إلى أّن معظم المستجیبین المحلیّ  حاالت الطوارئ اإلنسانیة وثیق الّصلة بالنساء والمنظمات النسائیة ألنّ 
  یبدو بصورةولكنّ  ،لعنف القائم على النوع االجتماعياالستجابة لوھذا ھو الحال بصفة خاّصة في " ،أنشطة الحمایة ھّن من النساء

 شیلیشارة والدعم النفسي االجتماعي" (ة النفسیّ ا مثل الصحّ تقلیدی� النساء  المجاالت التي تسیطر علیھاا على نطاق واسع في أیضً  ةواضح
النساء والمنظمات  أنّ ب لالعتراف إنّما، والنسائیّة على كونھا أساسیّةقیادة ال ة إلظھارھذه الحجّ ولم تصّمم ). 22 ص. ،2018 ،وشانھان

 ة.الجھود اإلنسانیّ إطار ا في حالی� إلیھا الحاجة  تمسّ خبرة ب تتحلّىالنسائیة قد 

 حاالت الطوارئ اإلنسانیّة ة في: أمثلة على القیادة النسائیّة والمنظمات النسائیّ 2الجدول 

  أمثلة نوع القیادة
المنظمات النسائیّة العاملة مع 

الجماعات النسائیة المحلیّة 
في المجتمعات المحلیّة بعد 

 وقوع كارثة

، أقامت مؤسسة تقییم عمل المرأة تبادالت للتعلم من األقران من الجماعات 1999بعد زلزال عام 
تمكینھا من تقدیم الدعم والتوجیھ إلى بعضھا بعًضا (یوندر ، لالمتضّررة النسائیّة المحلّیة في المنطقة

 ).32، ص. 2005وآخرون، 

المنظمات النسائیّة التي تطّور 
شبكة من أجل تحقیق تغییر 

 السیاسات

ة بعد كوارث التسونامي والزلزال وحالة الطوارئ النوویّة في الیابان انضّمت المجموعات النسائیّ 
الیابانیّة لتنشئ شبكة النساء الیابانیّة من أجل الحّد من مخاطر الكوارث. وتمكنت ھذه الشبكة من إصالح 

القانون األساسي لتدابیر الرقابة على الكوارث وأن تحّد من "الشرط الذي یقضي بتعیین أعضاء المجالس 
علیھا الذكور)" (إستراتیجیة األمم  المركزیّة والمحلیّة إلدارة الكوارث حصریًا من مھٍن محددة (یھیمن

ة لدعم النساء كما دعمت إنشاء مبادرات تدریبیّ ). 48، ص. 2015المتحدة الدولیّة للحّد من الكوارث، 
  بوصفھن رائدات في مجال الحّد من أخطار الكوارث.

م ة التي تقدّ المنظمات النسائیّ 
برامج بشأن العنف القائم 

 وع االجتماعيعلى النّ 

لسالم والتنمیة، وھو منظمة نسائّیة أنشئت في البدایة لدعم ل يلتعلیماینشط في الصومال مركز غالكایو  
. وقد توّسع دوره اإلنساني منذ ذلك الحین لیشمل اإلغاثة في حاالت الكوارث وخدمات النساءتعلیم 

التعلیمي للسالم غالكایو  الوقایة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. وقد عمل مركز
على توثیق شھادات الناجین وتقدیم المشورة ومساعدة الناجین على تقدیم الشكاوى (بھال والتنمیة 
 ).2018وحسن، 

مشاركة المنظمات النسائیّة 
 في قضایا السالم واألمن

وزارة الشؤون في نیبال، تعمل "ساتي" وھي منظمة نسائیّة مع وزارة السالم وإعادة اإلعمار ومع 
ة من أجل أقلمة المبادئ التوجیھّیة. وتتطّلب ة للتنمیة لصیاغة مسّودة خطة العمل الوطنیّ ة والمحلیّ االتحادیّ 

ھذه المبادئ التوجیھیّة من مؤّسسات نیبال الحكومیّة المحلیّة "إدراج نشاطات [خّطة العمل الوطنیّة] في 
ّررات من النزاع " (الشبكة العالمیّة للنساء بانیات السالم، برامج التخطیط المحلي للنساء والفتیات المتض

 ).16 ، ص.2013
 

 ما ھو أثر القیادة النسائیّة على النظام اإلنساني؟
العمل  في النسائیّةقیادة المساھمات تین من أھّم د ھذا القسم اثن، یحدّ النسائیّةقیادة ھّمیة الالكفاءة ألوة القیمة الجوھریّ  ةحجّ  على بناءً 

العالقة بین العمل اإلنساني ب) تعزیز وعي أعمق 2و( التحویلي في مجال النوع االجتماعيلعمل اإلنساني ا) تشجیع 1: (وھما اإلنساني
 .7السالمة ووالتنمی

 العمل اإلنساني التحویلي في مجال النوع االجتماعي 

في مجال ة . ویتجاوز ربط العمل اإلنساني بالجھود التحویلیّ مجال النوع االجتماعيفي  اا تحویلیً ا إنسانیً نھجً  خلقأن تالنسائیّة لقیادة لیمكن 
أّن القیادات النسائیة  ، ترىا طویل األجل. في ھایتيمشاریع تقدیم الخدمات القصیرة األجل ویتطلب تخطیطً النوع االجتماعي حدود 

التحالف وإتاحة بناء و شبكات المناصرةو للنساءة وتطویر القدرة القیادیّ "تشمل زیادة الوعي،  في مجال النوع االجتماعيالتحویلیّة الجھود 
وفي مقابالت ). 307-306 ، ص.2012 ،علة مع المجتمع المدني والدولة" (ھورتوناإلى مناصب السلطة والمشاركة الفالنساء وصول 

أزمة ھایتي الزلزال في سیاق أوسع من  وضععلى الحاجة إلى تشّددن " ھنّ أنّ الباحثة لین ھورتون في ھایتي، وجدت القیادیّات  مع النساء
الحتیاجات ل من شأن االستجابة). 298 ص. ،2012في كثیر من األحیان" (ة غیر مرئیّ  ت، وإن كانالنساءة األمد التي شھدتھا طویل

الدولة عناصر من قبل المنّظم صاب النساء حتى قبل الزلزال مثل اغت بالقضایا التي تواجھھنّ دون االعتراف من في ھایتي للنساء العاجلة 
 ل آخر في الصومال حیث أّسسمث اإلشارة إلىخلق المزید من الضرر والصدمة. ویمكن أن ی — التمییز القانوني، من بین أمور أخرىو

 ة للناجیاتلخدمات الصحیّ م الدعم القانوني والمشورة وازمات االغتصاب في البالد وقدّ ألل مركز علمان للسالم وحقوق اإلنسان أوّ مركز 
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وإثارة قضایا النزاعات التي تؤثر في من أجل حقوق اإلنسان بالمناصرة ھذه الخدمات المركز یربط و). 2016 ،أوكسفاممنظمة (
 ).، بال تاریخأوكسفاممنّظمة االتحاد األفریقي واالتحاد األوروبي (أمام  الصومال

في االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل زیادة فرص الحصول على النسائیّة قیادة ال تعزیز أید" إلى أنّ أكشن منظمة "تقریر ویشیر 
على التأثیر في  نّ دعم قدرتھتفي حاالت الطوارئ " النساءمشاركة نظًرا ألّن ة غیر المتكافئة، ى إلى تغییر في عوامل القوّ أدّ قد الموارد 

 " (باركليالنساءات التخطیط یعكس أولویّ كون ضمان لب لمواجھة الكوارث أھّ التخطیط للتلجان ، مثل اتخاذ القرارالمجتمع األوسع في 
عمل نتج عن ة في السودان حیث "منظمة نسائیّ ل مثًال تقریر صادر عن منظمة كیر الدولیّة أبرز ). كما 32، ص. 2016وآخرون، 

من خالل ة، ین وقادة المجتمعات المحلیّ بین الزعماء الدینیّ ة مزید من االحترام الحمایة الذاتیّ استراتیجیّات في دعم  النسائیّة اتجمعیّ ال
 ،2018 ،یندلي جونزلة، مثل العنف القائم على النوع االجتماعي" (یكثر حساسالقضایا األ لتحّدي الالزمةة منصّ وال بالظروف اتزویدھ
الرابطة النسائیة من أن نساء ینتمین إلى  ت، تمكنّ ةة القیادة النسائیّ ون أھمیّ ، بعد أن أدرك الزعماء المحلیّ ). وفي نھایة المطاف28ص. 

 ).28، ص. 2018(لیندلي جونز،  ةفي المحاكم العرفیّ  أعضاء یصبحن

 العالقة بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم
ة تمیل إلى اتباع نھج أشمل وطویل األجل إزاء العمل اإلنساني. وقد خلص غوبتا ولیونغ المنظمات النسائیّ  وتشیر بعض البحوث إلى أنّ 

إلى أّن "للنساء جداول أعمال طویلة األجل حتى وإن كانت نقاط دخولھن ھي مشاریع قصیرة األجل مثل برامج اإلنعاش وإعادة اإلعمار" 
ة في أمریكا الوسطى تمیل إلى ة المشاركة في االستجابة اإلنسانیّ سائیّ المنظمات الن إلى أنّ دراسة أخرى أشارت كما ). 3، ص. 2010(

لقضایا التي تواجھ مجتمعات بأكملھا، مع ضمان للمشاركة الكاملة من أفراد المجتمع ویستجیب لة "استخدام "نھج شامل" یعطي األولویّ 
ة غالبیّ لدى "  في مالويأنّ منظمة كیر الدولیّة جاء في تقریر قد و ).7، ص. 2013یفیتش، یفوكواالعتبار" (ب نّ احتیاجاتھو النساءأخذ 

... تعني إمكانیّة مشاركتھا في األنشطة ة األزمةدّ طویلة المدى، ولكن حة أھداف للعدالة االجتماعیّ  نسائیّة بقیادةة المنظمات الوطنیّ 
الطرق الحاسمة لتلبیة احتیاجات  بین من ة أنّ الرسمیّ  ةھایتي، ترى المنظمات النسائیّ ). وفي 19، ص. 2018اإلنسانیّة (لیندلي جونز، 

لمساعدة في دعم جھود نسائیّة أكثر عفویّة بعد الكوارث وتحویلھا إلى جھود مناصرة وا... المرأة "توفیر الھیاكل للمساعدة في تقدیم الدعم
 ).305، ص. 2012(ھورتون،  "طویلة األجل

التركیز على  ال یعنيوة في قضایا السالم واألمن. مشاركة النشطة للمنظمات النسائیّ البالصلة بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم وترتبط 
األنواع االجتماعیّة من  نبطبیعتھة النساء أكثر سلمیّ  أنّ ب جوھريّ الم ومفھال تبنّيفي قضایا السالم واألمن في ھذا القسم  النسائیّةقیادة ال

جدول أعمال السالم ویشّكل . النسائیّةقیادة الة ة على أھمیّ أدلّ  تقّدموالسالم واألمن  النساء عن ةث الدقیقوالبح أنّ االقرار ب وإنّما، األخرى
المنظمات ة لالحتیاجات واألزمات التي تستجیب لھا ھ یعالج األسباب الجذریّ ألنّ للعمل اإلنساني ة في القیادة المحلیّ  احاسمً  اواألمن عنصرً 

على  تھنّ وقدر النساء ةشاركم" أنّ في أربعین  بلًدا إلى  معّمقة دراسات حالة لتقریر من المعھد الدولي للسالم حلّ وقد خلص  ة.اإلنسانیّ 
تلى الذي تنفیذ ال، وصیاغتھ جرتاالتفاق الذي  نصّ وھو ل إلى اتفاق سالم، احتمال التوصّ  فية آثار إیجابیّ  تُفضي إلى ممارسة التأثیر

الفجوة بین  تة قد سدّ "المنظمات النسائیّ  ماري أورایلي إلى أنّ و تشیر ناناكو تاماروو). 12-11، ص. 2015وآخرون،  " (أورایليذلك
 ).21 ص. ،2018بقیدة الدولة" (إشراك الجمھور أو عدم كافیة  في غیابة ، خاصّ رسمیة ومجتمعاتھاالة عملیّ ال

ة العالمیّة للعمل التركیز الكلّي وعلى المدى الطویل للعدید من المنظمات النسائیّة ضمن واحدة من مسؤولیّات األساسیّة للقمّ  ویندرج
اإلنسانّي: "التي تعمل بشكل مختلف من أجل القضاء على العََوز"، ما یعني تجاوز الفجوة بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم (خّطة 

ة خالل استجابتھا لحاالت الطوارئ اإلنسانیّة في كثیر من األحیان االنقسام ). وال ترى المنظمات النسائیّ 2016نسانیّة، عمل من أجل اإل
ا ما غالبً  التية قصیرة األجل" وعلیّ افالثقافة  التي تعتمدالفاعلة اإلنسانیة " على عكس الجھاتالعمل اإلنساني والتنمیة والسالم تدّخالت بین 

وأشارت البحوث التي أجرتھا  ).14 ص. ،2018 ،السالم (دي جوفرواوالتنمیة العالقة الثالثیّة  بین العمل اإلنساني ووم تقاوم مفھ
بما في ذلك مؤّخًرا منظمة أوكسفام إلى أّن "تنفیذ النھج العالقة الثالثیّة یمكن أن یوفر فرصة كبیرة لتعزیز العدالة بین األنواع االجتماعیّة، 

فوریّة كانت  ،مد لمنظمات حقوق المرأة وضمان كون حقوق المرأة جزًءا ال یتجزأ من جمیع االستجاباتدیم الدعم طویل األمن خالل تق
). لذا، تبرز العدید من المنظمات النسائیّة بفضل تركیزھا الشامل والكلّي 3، ص. 2019توماس، -أو طویلة األجل" (فانینغ وفولوود

لعدید لالطوارئ تركیز في مواجھة  ا ذلك أیًضاي العالقة بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم ولكن یضعھوعلى المدى الطویل الذي یغطّ 
 ة. من المنظمات اإلنسانیّ 

 

 التي تواجھ النساء والمنظمات النسائیّة في قطاع العوائقما 
  ؟المحلیّة تھوقیاد العمل اإلنساني
اإلنسانّي. وال تقتصر بعض ھذه المحلیّة للعمل ة عوائق وتحّدیات في القطاع اإلنساني وفي القیادة ة عدّ تواجھ النساء والمنظمات النسائیّ 
ة المحلیّة والوطنیّة، ومنھا عدم كفایة فرص الوصول إلى بل تمتّد إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّ فقط، ة التحّدیات على المنظمات النسائیّ 

لجھات لالباطن المقاول من وضع في اواة النماذج التي تُبقي الجھات الفاعلة المحلیّة والوطنیّة التمویل، ونقص تعزیز القدرات، وعدم مس
ة، فقد یات عامّ ھذه التحدّ  ). وعلى الرغم من كون6، ص. 2015 جینجریش وكوھین،فعلیّات لھا ( تكایشركونھا  من ة بدالً الفاعلة الدولیّ 

ة تواجھھا المنظمات إضافیّ عوائق التأكید على ثالثة  ة وقیادتھا. عالوة على ذلك، من المھمّ یّ یكون لھا أثر أكبر على قدرة المنظمات النسائ
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 إدراجعدم ) 3اإلنساني و(العمل ن منظومة عالمنظمات إنفصال ھذه ) 2(دور معاییر النوع االجتماعي الضاّرة ) 1: (وھي ةالنسائیّ 
لقیادة المنظمات  العوائقا من مزیجً ھذه النقاط الثالثة . تمثل لھا الدعم الماليمحدودیّة و اتھاأولویّ ضمن ة لمنظمات النسائیّ لالمانحین 

الجھات  والمحلیّة أو الوطنیّة األخرى أة الفاعلة اإلنسانیّ النسائیّة من قبل الجھات قیادة المنظمات بة التي تحول دون االعتراف النسائیّ 
 ة.الفاعلة الدولیّ 

 الضاّرةمعاییر النوع االجتماعي 
ن تكون جزًءا من العمل اإلنساني على الصعیدین المحلي ألبعض التحّدیات التي تواجھ النساء والمنظمات النسائیّة التي تسعى تأتي 

-(لیندلي" أن تكون زعیمة ال تستطیع"المرأة  مفادھا أنّ  فكرةً  المعاییرھذه ي وتغذّ ة. ة والثقافیّ المعاییر االجتماعیّ  لقیودوالوطني نتیجة 
األنواع العدالة بین تحقیق ة حقوق المرأة وحول العالم بقوّ الیمینیّة الحركات عارض تُ  عالوة على ذلك،). 6 ص. ،2018جونز 

، منّظمة سیفیكوستقریر صادر عن  ات. وبحسبالقرار اتخاذة من المشاركة في والمنظمات النسائیّ  النساءق یعی األمر الذي ،االجتماعیّة
 .ةمخاطر حقیقیّ ل عرضة وھي) 9 ص. ،2018ة (للتھدید في مجال الحقوق المدنیّ  ةً ت حقوق المرأة ھي أكثر الفئات عرضعاوجمم فإنّ 

ب طبیعة سبب -معاییر النواع االجتماعي ي وتحدّ األنواع االجتماعیّة التي تسعى إلى تعزیز المساواة بین ویضع ذلك المنّظمات النسائیّة 
 ). 2013(إسبلین،  ھمفقد تأثیرفي أو  تشاركھاال یرغبون في الذین  مسكین بالسلطة""المُ في صراع مع  -مھمتھا 

رّد فعل من عنف ب في باكستان، أعرب العدید من المشاركین عن قلقھم في دراسة عن اتخاذ المجتمع المحلّي القرارات بشأن التأھّ و
فظة قد تحتاج إلى طلب اإلذن من احي المجتمعات المف النساء "أنّ إلى ك  من ذلبدالً  وأشاروا العام. الشأنفي  إزاء مشاركة النساءالرجال 
التي  العوائقھذه  ). وتنجم26ص. ، 2018، نت وباتلالشأن العام" (فان برابالذكور من أجل المشاركة في اتخاذ قرارات  نظرائھنّ 

 قضایاما یخّص ما في ، وال سیّ عزیمتھا تمن قیمة صوت المرأة وكفاءتھا وثبطّ  تلطالما قلّلة أبویّ  خلفیّةن النساء عتحول دون مشاركة 
 .العام الشأن

كتبھ الرا سینیور وخوسیھ في مقال وواصل المشاركة في العمل اإلنساني. ت فیما ،ةسلبیّ كأطراف  تھارصو لتغییرة وتكافح القیادات النسائیّ 
قیادات  مقابالت مع تسعخاللھ أجریا  ،في أمریكا الوسطى السیاق اإلنسانيفي  النسائیّةقیادة العن  -من منظمة أوكسفام أمریكا  -شاكون 
متكافئة التي الغیر أن تكافح ضّد معاییر النوع االجتماعي ا ھا أیضً یلعة كان "ھذه القیادات النسائیّ  أنّ إلى  خلصا ،خبرة اتذونسائیّة 
ال ). وأفادت القیادات النسائیة بأن الجیش 2ص. ، 2017" (تھنّ قیاد إلى النظرة حّدت منو اتھنّ وخبرمعرفتھّن من قیمة  تنتقصلطالما ا

، ص. 2017(سینیور وشاكون،  "ذكور نیذن من مدیرجلب اإل یُطلب منھااع، حیث نزة في مناطق الإجراء تقییمات میدانیّ ب یسمح لھنّ 
ذكرت إحدى القائدات من غواتیماال أّن قد نسي من أقرانھّن الذكور. و). وتواجھ العامالت في المجال اإلنساني أیًضا خطر العنف الج1
 ابحثً ینظرون إلینا تعلیقات مھینة، و ، ویصدرونذات معنى مزدوج ویستخدمون عبارات ،أغراض جنسیّةكالنساء الرجال ینظرون إلى "

ا ھا ضعیفة عاطفیً ة على أنّ القیادات النسائیّ ر إلى نظَ ). وفي الیمن، یُ 3 ص. ،2017 ،وشاكون سینیورشيء آخر" (من أجل عن فرصة 
ة كانت وال تزال تعمل كأول المستجیبین وصانعي السالم غیر الرسمیین على مستوى المجتمع غیر أن المرأة الیمنیّ  ...وتحتاج إلى الحمایة

 -ة والحكومات والمنظمات غیر الحكومیّ  الرجالل قبّ ت فية ة والثقافیّ المعاییر االجتماعیّ لذا، تؤثر ). 13 ص. ،2017حلي" (أندرسون الم
  .والقیادة النسائیّةمنظمات لل -في العدید من األماكن 

 
عتبر مجّرد المشاركة ضّد المعاییر توحتى عندما تكون المنظمات النسائیّة في الحیّز االنساني، فقد تجد صعوبةً في المشاركة التاّمة حین 

إن لم یكن مغامرةً خطرة. وفي الیمن، أشارت إحدى المنظمات النسائیّة إلى أّن "النساء تلزم الصمت في  -األبویّة لثقافة ما تحّدیًا 
 اجتماعات التنسیق ویتنازلن عن كلماتھان لزمالئھن الذكور ألنھّن یفتقرن إلى الثقة والخبرة في العبیر عن أفكارھن وآرائھن" (أندرسون،

على  1325 رقم قرار مجلس األمنالعالمیّة للنساء بانیات السالم وھیئة األمم المتحدة للمرأة ل الشبكة). وقد شّدد تحلیل 69، ص. 2017
ة وقرارات األمم المتحدة" تنفیذ السیاسات الوطنیّ وأمام مشاركة المرأة  تشّكل عائقًاتزال  ال التية والمواقف الثقافة األبویّ استمرار " أنّ 
 إلى النساء كمشاركات، أو ینظر اوبالتالي غیر مرحب بھ ةالقرار غیر الئق مجال اتخاذفي ائیّة النسقیادة وتُعتبر ال). 40 ص. ،2013(

یتكلّم حیث " اة نمطً محلیّ و ةووطنیّ  ةدولیّ ة أفراد من منظمات غیر حكومیّ مقابالت مع كشفت  ةبحثیّ ال عیرامشال أحد فيوقادة. ك ولیس
، ب وأنشطة برامجھمنتدیات التأھّ في الغالب عن المبادرات الرامیة إلى زیادة مشاركة المرأة في األشخاص الذین تُجرى معھم المقابالت 

 التوصیف). ھذا 12، ص. 2018وآخرون،  رقرار" (تانّ  حباتأو صا ئداتقاك الحدیث عنھنّ  من ، بدالً اتركمیسّ  النساءوكذلك أدوار 
ما ة مثل نظام المجموعات، االستجابة اإلنسانیّ  بشأنالقرار  اتخاذ حیّزللنساء كمجّرد مشاركات أو داعمات یُصعّب على النساء دخول 

 والمشاركة).النسائیّة  القیادة لتوضیح الفرق بین  2وا اإلطار نظرأ( ھاوتعزیزة من فرص بناء القدرات القیادیّ  یحرمھنّ 

 اإلنساني العمل في النساء  القیادة النسائیّة ومشاركة : العالقة بین2اإلطار 

ة في مقابل مشاركة النساء في الجھود وتمثّل أحد التحّدیات في مراجعة المؤلّفات السابقة ھذه استخالص أمثلة على القیادة النسائیّ 
اتساًعا من ذلك في ما یخّص القیادة النسائیّة. إّال أّن اإلنسانیّة. والواقع أّن المؤلّفات السابقة التي ترّكز على مشاركة المرأة ھي أكثر 

مع ضرورة االعتراف بأّن  —المشاركة والقیادة یرتبطان ارتباًطا وثیقًا، إذ ال بّد من الحضور الفعلي من أجل ممارسة التغییر 
ر لتأثیر في القرارات. بل قد یُعتبوا ة تتواجد في أماكن حیث ال یشعرن أنّھن یستطعن الكالمكثیًرا من النساء والمنظمات النسائیّ 

مجّرد الوجود في ھذا الحیّز في بعض األحیان نجاًحا بحّد ذاتھ إذ "تواجھ النساء عائقًا مزدوًجا یحول دون السلطة، مع استحالة 
، 2016ومینغو، القدرة على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار وعملیّاتھ من جھة وامتالك التأثیر في ھذه العملیّات" (أونیل ود

). یُلقي ھذا البحث نظرة واسعة على ما یشكل القیادة النسائیّة، ویرى أنّھا تتجاوز وجود عدٍد متساٍو من المشاِركات النساء 10ص. 
ة على األقل مقارنة مع األنواع االجتماعیّة اآلخرى في ساحة السلطة. وھو یبحث عن أمثلة تكون فیھا النساء والمنظمات النسائیّ 
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ة وإظھار القّوة والقدرة على صنع القرارات والخبرة للتأثیر في قرارات العمل درة على دخول حیّز اتخاذ القرارات اإلنسانیّ قا
  اإلنساني والنھوض بأھدافھ.

دوًرا في خلق  ّن عدم بروز القیادة النسائیّة في وسائط االعالم والتقاریر والمنشورات األخرى یمكن أن یلعب أیًضاما تقّدم فإإضافة إلى 
من تمثیل ناقص في فقط   تعانینصورة توحي بأّن النساء لسن قائدات. وقد أشار أحد بحوث الفریق االستشاري اإلنساني إلى أّن "النساء ال

 فية نمطیّ الالقوالب ). وتؤثر ھذه 4 ص. ،2018 ،ة" (الفيأقل قوّ وفي ادوار أنثّویة ة نمطیّ صور في  نرظھَ ا ما یُ غالبً  بلاإلعالم  وسائط
 .اتقائد كنّ یقدرة وبالتالي ال یمكن أن و تأھیًال  أقلّ  النساء ھنّ  بأنّ توحي  صورمن خالل خلق  النسائیّةقیادة ال

ة" في العمل اإلنساني (فان ي المناصب القیادیّ من تولّ  النساءة الحاجة إلى تحقیق التوازن بین العمل وااللتزامات العائلیّ تمنع ا "وأخیرً 
ط الضوء سلّ التي ت ةقلیلوھي إحدى الدراسات ال -أید أكشن  ظمةمندراسة أجرتھا ذلك  وتبرز). 21، ص. 2018برابنت وباتل عام 

أكشن وخلصت منّظمة ة. ستجبن في حاالت الطوارئ اإلنسانیّ اللواتي ی النساء التي تقّدمھاعلى دور الرعایة غیر مدفوعة األجر صراحة 
من مخاطر الكوارث وبناء  في الحدّ  النساء على قیادة مجتمعاتھنّ ا "على قدرة قیودً  فرضتأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر  أنّ  أید إلى

لوقت، النساء إلى ا ھذه افتقارأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر ). وینتج عن 4، ص. 2017وآخرون،  القدرة على الصمود" (بولتون
ن عال یستط للنساء كونھنّ القدرة االقتصادیة من سوء تفاقم  . كما أنّھاخارج المنزلاإلضافیّة على األنشطة   من قدرتھنّ یحدّ ي األمر الذ

ة للنساء من النظرة إلى القیمة االجتماعیّ  حدّ ت"المحلّي واجتماعات المجتمع  االنتقال لحضورأداء العمل مدفوع األجر أو دفع نفقات 
 ).5، ص. 2017بالنفس" (بولتون وآخرون، ض الثقة قوّ تو

 نسانيإلاالعمل  االنفصال عن منظومة
ثّمة تصّور یقضي بعدم اعتبار النساء والمنظمات النسائیّة من بین الجھات الفاعلة اإلنسانیّة، وتُغِفل ھذه النظرة مساھمات النساء 

في  ادً جیّ  وم،عمالفي  ،ةالمنظمات النسائیّ  لم تُدَمج"یفیتش یفوكو قالت میاوالمنظمات النسائیّة العظیمة في حاالت الطوارئ اإلنسانیّة. وكما 
على اعتراف على المستوى الوطني  ھاحصول ما یعني أنّ  — آلیات التنسیق المشتركة بین الوكاالتبمعنى  — ةصلب المنظومة اإلنسانیّ 

ا اباعتبارھ إلى  نظرةھذه الفكرة  وتُضاف إلى). 14، ص. 2013یفیتش، ی(فوكو "یشّكل تحّدیًا حقیقیًا في حاالت الطوارئ فاعًال مھم�
إلى الخبرة التقنیة ومعرفة نظری�ا على التدخل في حاالت الطوارئ اإلنسانیة ألنھا تفتقر  قدرتھاعدم تقضي بة والمنظمات النسائیّ النساء 
في جمیع األنشطة  تكون خبیرةً المنظمات النسائیة قد ال  حین أنّ في وة. ك بسرعة وفعالیّ قادرة على التحرّ  غیر ما یجعلھاة اإلنسانیّ النظم 

خبراء في یوجد القطاعات وبالتالي ال أو في أو ص في عدد قلیل تخصّ الة تمیل إلى معظم الجھات الفاعلة اإلنسانیّ  ة (والواقع أنّ اإلنسانیّ 
مھا، مثل مج والخدمات التي تقدّ االبرف. النسائیّةالمنظمات التي تتحلّى بھا مة قیّ الخبرات ال ھذهالتفكیر تتجاھل طریقة جمیع المجاالت) 

أنشطة منقذة "الجھات الفاعلة اإلنسانیّة التقلیدیّة" كفي كثیر من األحیان ال تنظر إلیھا  االجتماعي،نوع الالعنف القائم على الوقایة من 
  ).14، ص. 2013یفیتش، یفوكو(لى "القضایا الناعمة" ع بشكل رئیسھا تعمل إلیھا على أنّ  ةنظرال تنحصرو لألرواح

ة" كما تكشف البحوث اعتقاد جزٍء من العاملین في الحقل اإلنساني أّن مشاركة النساء أمٌر "یصعب جًدا تنفیذه في األطر الزمنیّة اإلنسانیّ 
منظمات ال تممثالشعرت المثال، "، على سبیل 2004). ففي أعقاب تسونامي سري النكا سنة 8، ص. 2018(التیمیر ومولیت، 

األمر إلى ب ذلك سِ نُ قد . وؤخذ باالعتبارلم ت ھاونقاط ضعف ھاقدرات ، وأنّ ھانستشریلم ال اإلغاثة الدولیین  عمّ یكالوا أنّ في باتّ  النسائیّة
 توترٌ ثّمة ة "الدولیّ كیر  منظمة الصادر عن تقریرسبق أن أشار الكما و ).76، ص. 2011(شارفشر،  "الوضع الطارئ الذي كان داھًما

 -یندليل" (ئیّةنسا بقیادةل التعاون مع المنظمات سھّ بأسرع وقت ممكن والعمل بطریقة تُ  لألرواحة ذَ نقِ بین تقدیم الخدمات المُ   أیًضامحتملٌ 
دون من ة األساسیّ إلى التركیز على التعامل مع االحتیاجات الذي یُشیر " الوضع الطارئ"طغیان ویستمّر ). 41 ، ص.2018جونز 

الذي ال یراعي لعمل اإلنساني ا على أنّ ، على الرغم من األدلة والنوع االجتماعي الدقیقةة الدخول في فوضى عالم القضایا االجتماعیّ 
 ).1الجدول  وانظر(أرة یحتى خطبل  ةفیضعنتائج یمكن أن یؤدي إلى النوع االجتماعي 

مات ة ومنظّ مات النسائیّ بین المنظّ  االنفصالة عن ولیّ ؤة قد تتحمل العبء األكبر من المسالدولیّ ة وفي حین أّن الجھات الفاعلة اإلنسانیّ 
لھا  بمكانٍ  المطالبةكفي في یة بما استباقیّ  ذاتھا لعدم كونھاة مات النسائیّ المنظّ على عاتق مسؤولیة ال"عض بقع أیًضا قد ت، فالعمل اإلنساني

صعوبة المشاركة على ب إلى الشعور اتیّ ادیلنساء القامیل كما ت ).2013یفیتش، ی(فوكو "اتھآلیّ ضمن العام والمجتمع اإلنساني داخل 
وتنمیتھ تطویر المجتمع مجال حافل في  سجلّ التي تتمتّع بة الشعبیة المنظمات النسائیّ فمستوى المجتمع المحلي "ب مقارنةً المستوى الوطني 

وال یزال .  8)3، ص. 2010ونغ یلو" (غوبتا  من أخطار الكوارث واالنتعاشة للحدّ یّ الوطنعن البرامج  ةفصلمنو ةمستبعدأنّھا جد ت
 ا.ا صعبً ة مشروعً ة والعالمیّ ة والوطنیّ بین المجتمع المحلي والمستویات المحلیّ  العوائق تخّطي

ة. وقد أشار الرسمي لتنسیق الشؤون اإلنسانیّ من المھّم االعتراف بأن بعض المنظمات النسائیّة قد تختار عدم المشاركة في النظام العالمي 
اختارت نظام المجموعات  ةأحد الباحثین في مجال القیادة النسائیّة للعمل اإلنساني في ھایتي إلى أّن العدید من منظمات حقوق المرأة القویّ 

كانون  10لمجلس الكندي للتعاون الدولي، مقابلة أثناء االستجابة للزلزال، بما أنّھا وجدت أّن االستجابة ذكوریّة وتضّر بمصالح النساء (ا
). وال یمكن االفتراض بالتالي، أّن جمیع المنظمات النسائیّة ترید، أو تشعر بحاجة إلى، أن تكون جزًءا من المنظومة 2018الثاني/ینایر 

العدالة بین ھدفھا بما یخّص درة على تحقیق ق أفضل ت أنفسھاعتبراالنظام اإلنساني في تلبیة احتیاجات المرأة أو فشل  ة إذا رأتاإلنسانیّ 
  .اإلنساني للعمل ةالمحلیّ یة لدعم القیادة ھذه في الواقع إحدى الحجج القوّ وذه المنظومة. ھ خارج االنواع االجتماعیّة

أعّدتھا منظمات دولیّة حكومیّة، مثل قة بالقیادة النسائیّة في العمل اإلنساني، یبدو جلی�ا عدد التقاریر التي فات السابقة المتعلّ وفي المؤلّ 
)، والتي تتناول ھذا الموضوع وتصف كیف اتخذت القیادات 2017؛ ویب وآخرون 2018منظمة أوكسفام أو منظمة كیر الدولیّة (سانغ 
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، ھاأدوارو ساءالنسائیة في المجتمعات المحلیّة إجراءات في حاالت الطوارئ. وفي حین أّن ھذه األمثلة مفیدة وھي تضّخم أصوات الن
ل یتشكمن أجل  على قّوة المنظمات غیر الحكومیّة الدولیّة التي تعمل بمثابة حّراس للقیادات النسائیّة المحلیّة كذلك فإنّھا تسلّط الضوء

ة كیفیّ  ياالعتبار ھخذ في تؤأن یجب مسألة  ، ثّمةاإلنسانيالمحلیّة للعمل قیادة الإطار  فيوقصص القیادة النسائیّة والمنظمات النسائیة. 
ة توثق اإلجراءات الخاصّ أن وأن تروي قصصھا بة والمحلیّ لمنظمات النسائیة لولسماح للنساء لوقت وموارد  من توفیر ما یكفيضمان 

 .الذي تستحقّھ الوزن ىعطأن تُ و آذانًا صاغیةھذه القصص تلقى أن و ابھ

 ائیّةأولویّات المانحین والدعم المالي المحدود للمنظمات النس
یات المانحین والدعم المالي المحدود للمنظمات بأولوّ  عالقة وثیقةة نفصال عن النظام اإلنساني العالمي الذي تواجھھ المنّظمات النسائیّ ولال

ة نشر كیفیّ  فية. وللمانحین، مثل الحكومات والجھات الفاعلة في األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الكبیرة، تأثیر كبیر النسائیّ 
 تقریرٍ وبحسب ة التي تلتمس الدعم المالي. غیر مقصود على المنظمات النسائیّ  یديّ ـة. ویمكن أن یكون لھذا التأثیر أثر تقیالبرامج اإلنسانیّ 

دة آجنعن غیر قصد تعرقل ة ة الدولیّ "الجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیّ  نّ فإة الدولیّ ومنّظمة ألرت منظمة أوكسفام صادٍر عن 
منظمات حقوق المرأة. المتاحة لفرص الوونوعھ على أولویّات العمل  من خالل ممارسة تأثیر غیر متكافئ األنواع االجتماعیّةالعدالة بین 

 تتماشى معواستراتیجیاتھا إذا كانت ال آجنداتھا صعوبة في مواصلة  تقابالأجریت معھا ممعظم منظمات حقوق المرأة التي وتواجھ 
عاصفة كالتمویل "عالم ة في المشكلة التي تواجھ المنظمات النسائیّ وصف أحد البحوث ). و11، 2017مانحین" (أندرسون، ات الأولویّ 

تصبح الدولیّة لع العدید من المنظمات غیر الحكومیة وتأثیر القطاع الخاص وتوسّ  ھم المتناميدورو ھمالمانحین وتفكیرلغة ملة" حیث "تكم
من الجنوب  لحّد من مشاركة الفقراء والعدید من منظمات حقوق المرأةل تجتمع كلّھاالتنمیة مجال في فاعلة ة عالمیّ جھات مؤّسسیة 

 ).355، ص. 2015وآخرون،  انتالعالمي". (ھ

لھذه ة تضاربًا مع برامج المانحین ویحّد من القدرة التنافسیّة یُسبّب التركیز على النوع االجتماعي طویل األجل للمنظمات النسائیّ و
تمویل أولویّات الت مفاجئة في حاالت الطوارئ إلى تحوّ تؤّدي فیھ " انمطً في ھایتي بعد الزلزال مرحلة ما تحلیل وقد حّدد  .المنظمات

للنوع ة أكثر استدامة لمعالجة االھتمامات االستراتیجیّ برامج ة التي تبذلھا لتنفیذ ة المحلیّ المنظمات النسائیّ جھود الجھات المانحة وتقویض 
ة، االستجابة اإلنسانیّ احتیاجات تمویل ل األموالات ھائلة من كمیّ تتدفّق كارثة أّي ). وفي أعقاب 300 ص. ،2012 " (ھورتوناالجتماعي
خفض المجاالت التي تركز علیھا ؤّدي إلى ت ما االتي غالبً و، في إجراءات إنقاذ األرواح المتمثّلةالمانحین  بأولویّاتمحدودة  التي تظلّ 

 ودعم سبل العیش للنساء.االجتماعي نوع الالعنف القائم على الوقایة من ة مثل المنظمات النسائیّ 

ة وال تأخذ باالعتبار العمل المھّم الذي تقوم بھ مات النسائیّة أیًضا أّن مطالب الجھات المانحة غالبًا ما تكون غیر واقعیّ ترى المنظّ و
لجنة شبكة بیانات وقد أظھرت الموارد. إلى ة مات النسائیّ المنظّ  تفتقرة، من الناحیة التاریخیّ و ھا.المحیطة بالمنظمات أو البیئة الصعبة 

من تمویل لجنة المساعدة اإلنمائیة إلى المجتمع  %28 ذھب، 2014ھ في عام أنّ  األنواع االجتماعیّةلمساواة بین لة یّ ائنمإلالمساعدة ا
 — ةملیون دوالر) إلى المنظمات النسائیّ  192(ما یقرب من  فقط %0.5سوى لم یذھب فیما ملیارات دوالر)،  10المدني (حوالي 

ة المجتمع المدني إلى المنظمات غیر الحكومیّ  تمویلمعظم  ذھب). و4، ص. 2016(جندرنت،  عن العام السابقملحوظ انخفاض ب
 .المحلیّة والوطنیّة الفاعلة إلى الجھاتتمویل منخفضة من المستویات  ذھابفي البلد المانح، ما یعني موجودة مات منظّ إلى ة أو الدولیّ 

منظمة أجرتھا قد أظھرت دراسة ة. وة والمنظمات النسائیّ ة والوطنیّ محلیّ الفاعلة الجھات البین  ،أصًال صغیرة ال ،الحّصةم وھكذا تقسّ 
ال تبلغ جمیع شراكات ط "في المتوسّ  —ة مماثلة ة قصّ ة على مدى السنوات الخمس الماضیّ شراكاتھا مع المجموعات النسائیّ عن أوكسفام 

منظمة " (في المئة 11إلى  10األنواع االجتماعیّة أكثر من أوكسفام مع منظمات حقوق المرأة في العمل على تحقیق العدالة بین  منظمة
 ).45 ، ص.2019 ،أوكسفام

التي تحصل علیھا الھبات  ألنّ  ،على التعامل مع طلبات المانحین قدرتھاوقد تجد المنّظمات النسائیّة صعوبة في النمو إلى حّد یكفي لتنمیة 
 ةممنظّ  1100أكثر من  رأيحقوق المرأة تنمیة ). وقد استطلع تقریر جمعیّة 15، ص. 2013یفیتش، یتقتصر على دعم المشاریع (فوكو

طویل األجل التمویل مقام األّول على دعم المشاریع بدًال من مات النسائیّة تعتمد في الالمنظّ  أنّ  وخلص إلىنسائیّة من مختلف أنحاء العالم 
ة تتلقى الدعم من أجل توفیر المنظمات النسائیّ  أنّ  إلى). وتشیر النتائج أیًضا 17، ص. 2013(أروتیونوفا وكالرك، متعّددة لسنوات 

تمویل الجنوب العالمي تحّدیات منظمات وتواجھ . الخدمات المباشرة، حتى لو كان تركیزھا على برامج شاملة مثل بناء القدرات والتمكین
 ).13 الفقرة ،2016أكثر خطورة (فورد خیارات المانحین یرون أنھا  لكونشّد حّدة أ

ا بطرق تدفقات التمویل ال تصنّف دائمً  في السیاق اإلنساني، من الصعب معرفة مقدار التمویل الذي یصل إلى المنظمات النسائیّة ألنّ و
لم تتلّق منّظمات " 2013-2012 بیانات عامي منفواقع. محبطة عن الصورة  المتوفّرةتوفّر تلك المعلومات. وترسم البیانات الجزئیّة 

 في األنواع االجتماعیّةلمساواة بین ترّكز على ا -ملیون دوالر أمریكي  130أو  -% فقط من التمویل 0.4 سوىتمكین المرأة ومؤّسسات 
ات المانحین، فإنھا تفقد ة مع أولویّ وإذا لم یتالءم عمل المنظمات النسائیّ  ). 2، ص. ب 2016 ،الھشة" (ھیئة األمم المتحدة للمرأةالدول 
 ة الحصول على تدفقات التمویل الكبیرة التي تأتي استجابة لحاالت الطوارئ.إمكانیّ 

إلى برامج العنف القائم على النوع  2018إلى  2016% فقط من التمویل اإلنساني العالمي من 0.12على سبیل المثال، ذھب 
ھذه تمثل ال ة المشكلة: شدّ و مدى معمبلغ التمویل الوارد تناسب یال و). 10، ص. 2019االجتماعي في حاالت الطوارئ (مارش وبلیك، 

، أقلمة العمل اإلنسانيم نحو "التقدّ أّن تقریر ال ویرى. االجتماعينوع الالعنف القائم على برامج ثلث جمیع طلبات تمویل النسبة أكثر من 
نوع اللعنف القائم على لمكافحة االحصول على تمویل ویشّكل . النوع االجتماعي بطيءلعنف القائم على االستجابة لبما في ذلك 
، ص. 2019(مارش وبلیك، " منّظمات التي تركز على العمل مع النساء والفتیات تكافح من أجل التغلب علیھما زالت ال یًاتحدّ  االجتماعي

 .المحلیّة للعمل اإلنسانيفي القیادة  األنواع االجتماعیّةبین  ةلاعلى وجود مشكلة أكبر تتمثل في عدم إدماج العد وھذا یدلّ  ).10
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المحلیّة أو الوطنیّة في الفاعلة التي تواجھ الجھات ة الفرعیّ العاّمة للھبات مشكلة الإطار في ة النسائیّ ظمات ة تمویل المنّ قضیّ كذلك  تندرج
ة لعدم تشجیعھا على تعزیز القدرات وعدم إفساح المجال للجھات الفرعیّ  الھباتت انتقادات إلى نماذج ھَ جِّ وُ  المجال اإلنساني. ولطالما

ة الشراكات ة نوعیّ الفرعیّ نماذج الھبات غلبة تقّوض ة "الدولیّ منّظمة كیر تقریر  وبحسبة. اإلنسانیّ  البرامجدة ة لقیاة والوطنیّ الفاعلة المحلیّ 
مات ). وفي بعض الحاالت، عوملت المنظّ 6 ص. ،2018، یندلي جونزل" (تشارك إّال بعد تقدیم المقترح ال نسائیّة بقیادةمات المنظّ ألّن 

ة على مات النسائیّ المنظّ  مع حصولحتى ). و13، الفقرة 2019لوي، على تعویض عن وقتھا ( ھاحصولمن دون ة كمستشارات النسائیّ 
 فيكامل تأثیر ة للمنظمات النسائیّ بأن یكون ذلك بطریقة محدودة ال تسمح  ا ما یتمّ خبراتھا، غالبً أجل یجري استغاللھا من حین أو  ھبات
  سات.مؤسّ كة أو أن تنمو العملیّ 

ق بالمانحین الذین یُرّجح أن یتوّجھوا إلى المنظمات التي ة في موقف أضعف في ما یتعلّ لمنظمات النسائیّ ا التي تواجھ ّدیاتتضع ھذه التح
وغیرھا من فرص التمویل  ةمشورلطلب ال وتكراًرا اًرامر - مرتفعة أصًال  موارد ذاتوالتي تمیل إلى أن تكون  -یمكن أن تدیر مطالبھم 

 لبعض المنّظمات النسائیّة على غیرھاالجھات المانحة  یتمثّل في تفضیلا خطر ھناك أیضً  ).355، ص. 2015وآخرون،  (ھانت
ة التي المنظمات النسائیّ أن تفّضل ة" أو عتبر إشكالیّ المنظمات التي تُ عن قصٍد أو عن غیر قصد ستبعد أن تیمكن في بعض الحاالت و"

مقترحات  تقدیمولتواصل والتفاعل مع الجھات المانحة ل الالزمةة المھارات اللغویّ  تملكو ةمتعلّ مكون تا ما ي غالبً تتدیرھا "النخب" ال
القائمة على ة ة على تحویل عالقات القوّ المنظمات النسائیّ عمل ا ھذا الوضع أیضً عیق یُ ). 355، ص. 2015(ھانت وآخرون، لة مطوّ 

في ما بینھا إلى التنافس  ھذه المنّظمات ضطرّ تمن خالل خلق بیئة  -ھیكلي على المدى الطویل وھو بطبیعتھ عمل  -النوع االجتماعي 
ن، یة (إسبلخبرات المنظمات النسائیّ ل ھامطلوب منأنّھ المانحة  لما تعتقد الجھاتالتي تستجیب أكثر قصیرة األجل ل المشاریع یموتعلى 

 ).2، ص. 2013

اإلنساني القیادة النسائیّة في المحلیّة للعمل ھل عّززت القیادة 
 ھذا القطاع؟

فھم ما مع أخذ تأثیر النساء والمنظمات النسائیّة في النظام اإلنساني بعین االعتبار، وكذلك العوائق والتحّدیات التي تواجھھا، ھل یمكن أن ن
الضروري النظر في فرضیّة السؤال. ینظر ھذا السؤال في إذا كانت القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني تشجع القیادة النسائیّة فعًال؟  أوًال، من 

 ة أن النساء والمنظمات النسائیّ  انطلق منما أّن ھذا البحث بالعمل اإلنساني الذي یوصف صراحة بأنھ القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني، 
لقیادة لالتي تعطي األولویة أي تلك ، حلیّة للعمل اإلنسانيالقیادة الم ، ثّمة افتراٌض بأنّ الدعم اإلنساني. باإلضافة إلى ذلك تقدیمتشارك في 

كما أنّھا عل االستجابة بشكل فل معرفة السیاق الفاعلة تملكھذه الجھات  للعمل اإلنساني ألنّ أفضل  انموذجً  تشّكلة الفاعلة، ة والوطنیّ المحلیّ 
یة ة التي تدعو إلى أھمّ طار أن ینسجم مع النماذج النسویّ اإل . من شأن ھذا9ھامن ةبیقر ھيورة ة المتضرّ المجتمعات المحلیّ ثقة تحظى ب

 .ھواحتیاجاتالمجتمع المحلي  ا بآراءیقً وثا التي ترتبط ارتباطً  رفة السیاقمع

ة لمحلیّ بمعرفتھا باحتیاجات المرأة، مع ھذا الفھم للقیادة ا -المرتبطة على سبیل المثال ال الحصر  -كما ینسجم االھتمام بالقیادة النسائیّة 
ة لتعزیز اكتساب خبرة المرأة والمنظمات النسائیّ فإّن للعمل اإلنساني. ونظًرا لعدم وجود حالة طوارئ محایدة من حیث النوع االجتماعي، 

على إمكانیّة إتاحة المجال أمام النساء  ياإلنسان للعمل المحلیّةصلة منطقیّة. وتنطوي القیادة یُعتبر ة األكثر شموًال الممارسات اإلنسانیّ 
كما أشرنا في القسم السابق، ثّمة أمثلة كثیرة على تدخل النساء والمنظمات النسائیّة في وة لتصّدر االستجابات اإلنسانیّة. والمنظمات النسائیّ 

المحلیّة التي  اتقیادة النسائیّة في عملیّات اتخاذ القرارمجتمعاتھن المحلیّة لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانیّة. كما تُبِرز البحوث أھمیّة ال
لطالما تعّرض العمل  ،). باإلضافة إلى ذلك10 ص. ،2013السالم،  تاینابللنساء تعّزز تمكینھا وتأثیرھا السیاسیّین (الشبكة العالمیّة 

ال واستخدام لغات  متخّصصةمصطلحات ثفة على بسبب اعتماده بصورة مكة النتقادات الدولیّ  المنّظماتاإلنساني الذي تسیطر علیھ 
ة، حیث ة والوطنیّ ة المحلیّ ل إلى الجھود اإلنسانیّ ). ولذلك، فإن التحوّ 290 ، ص.2014رة (ھیث معظم الناس في البلدان المتضرّ یتكلّمھا 

 ةالمحلیّ توافق طبیعي بین القیادة  ثّمة. ویمكن أن یكون النسائیّةلقیادة ل مالءمة، قد یكون أكثر ة أكثر درایة بالبیئةالنساء والمنظمات النسائیّ 
 ة.ا في الممارسة العملیّ دائمً  تتحقّقھذه الصلة ال  اإلنساني والقیادة النسائیة. بید أنّ  للعمل

ء والمنظمات النسائیّة ) إذ ال تعتبر النسا1عن كونھا واسطة فاعلة للقیادة النسائیّة: ( يعیق عّدة قضایا القیادة المحلیّة للعمل اإلنسانوتُ 
ة للعمل اإلنساني؛ لقیادة المحلیّ لجھات فاعلة إنسانیّة محلیّة أو وطنیّة وبالتالي قد تكون مستبعدة من بناء القدرات وفرص التمویل المتاحة 

قد ما اإلنساني على التمویل،  كما أسلفنا، یجب أن تتنافس المنظمات النسائیّة مع الجھات الفاعلة المحلیّة أو الوطنیّة في مجال العملو) 2(
للحیّزین المحلي قد یكون و) 3( ؛من أجل تأمین المواردجتماعیّة إلى التضحیة ببرامجھا طویلة المدى للعدالة بین األنواع اال ھاضطری

 تقلل من شأنھا.ة أو تتجاھل القیادة النسائیّ التي ا زة جنسیً متحیّ ال ھماومعاییر لجھة النوع االجتماعي ھمازاتتحیّ  والوطني

المحلیّة للعمل إذا كان تركیز القیادة وأوًال، إّن تھمیش النساء والمنظمات النسائیة من الحیّز المحلي للقیادة اإلنسانیّة أمر یبعث على القلق. 
أن یُقصي ذلك یمكن  -ریرفي ھذا التقالحال كما ھو  - ةة مثل المجتمع المدني والجھات الحكومیّ أكثر على الھیاكل الرسمیّ اإلنساني تنصّب 

لم تكن  إذا و). 26، الفقرة 2019ة (لوي غیر رسمیّ أطر في  تعملنا ما غالبً واللواتي  النساء كمشاركات في االستجاباتدور  األمر
في  تھافرصة مشارك فإنّ ة، ة الدولیّ اإلنسانیّ  المنّظماتبالفعل عالقات مع  م یكن لھالإذا ا من نظام المجموعات أو ة جزءً المنظمات النسائیّ 

الصفقة الكبرى في التقّدم الذي أحرزتھ  مراجعة ، نجد أنّ على سبیل المثالفنخفض. سوف ت اإلنسانيللعمل ة المحلیّ قیادة دعم جھود ال
فقط  %33 أنّ قد خلصت إلى  10تیسیروفریق الة وتمكین المرأة من خالل معھد التنمیة الخارجیّ  األنواع االجتماعیّةإدماج المساواة بین 

  ھوغ-(میتكالف 2018لعام  عملیّة التخطیط السنوي اإلنساني ة المحلیة فيالمنظمات النسائیّ  اإلنسانیّة في الدول استشارتلفرق امن 
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جھات فاعلة كونھا  من فاعلة في مجال التنمیة بدالً جھات نھا كوعلى إلى المنظمات النسائیّة نظر كما یُ ). 34، ص. 2019وآخرون، 
العمل اإلنساني عن أنشطة التنمیة فكرة انفصال ق على بسبب التركیز الضیّ للعمل اإلنساني ة المحلیّ فرص القیادة من  ھاما یستبعد ،إنسانیّة

 والسالم.

ة. وحتى ة المحلیّة أو الوطنیّة، غالبًا ما تكون ھي الخاسرة على األموال مع الجھات الفاعلة اإلنسانیّ ثانیًا، عندما تتنافس المنظمات النسائیّ 
ئیّة. وقد خلص تقریر لو كانت ثّمة زیادة في تمویل الجھات الفاعلة المحلیّة والوطنیّة، ال یُترَجم ذلك إلى مزید من التمویل للمنظمات النسا

ھ إلى الجھات الفاعلة األكبر حجًما ة الوطنیّ ا كیر الدولیّة وأكشن أید إلى أّن "غالبیّة التمویل للمنظمات غیر الحكومیّ تأصدرتھ منظم ة قد ُوّجِ
والتي یھیمن علیھا الذكور، ألنھا استطاعت التفاوض على برامج أوسع نطاقًا بسبب انتماءاتھا السیاسیّة واالجتماعیّة األشّد تحفًظا" 

نساني. باإلضافة إلى ذلك، من خالل ). ویزید ھذا النمط من حّدة تھمیش المنظمات النسائیّة في المجال اإل4، 2018(التیمیر ومولیت، 
وال % من تمویلھا للجھات الفاعلة المحلیّة والوطنیّة. 25الصفقة الكبرى، وافقت أكبر الجھات المانحة والوكاالت اإلنسانیّة على منح 

وسیلة لتتبع األموال  ا أيّ جد حالیً یوال ، كما المحلیّة والوطنیّةالفاعلة یمكن تحدید الجزء من ھذه النسبة الذي ذھب في الواقع إلى الجھات 
  ).1، ص. 2018(أكشن أید وآخرون،  ةإلى المنظمات النسائیّ التي تذھب 

ة المشاركة في العمل اإلنساني، فإن الحیّز المحلي والوطني لیس محصنًا ضّد عدم مراعاة الفوارق أخیًرا، وعلى غرار المنظمات الدولیّ 
المساوئ الستكشاف  في منطقة المحیط الھادي ملالع ُورشالصلیب األحمر األسترالي سلسلة من  منظّ لقد بین األنواع االجتماعیّة. 

 اتخاذفي ھیئات  ا قلیلحالی�  عدد النساء) 1: (وقد حّدد ھذا التقریر السلبیّتین التالیتین. األقلمةالمرأة بسبب  اتواجھھ المحتملة التي یمكن
ما  ثّمةلیس فاألقلمة ة من خالل كتسب المزید من القوّ تھذه الھیئات  وبما أنّ الوطني، ن المحلي وعلى الصعیدیالقرار في المجتمع المحلي و

ة الفاعلة المحلیّ  الجھاتعض تنظر بو) 2؛ (المجاالتفي ھذه  وجوًداأكثر  نتصبحأن تأثیر أو  على ممارسة أيّ النساء  قدرةیضمن 
(أیوبي من حقوق المرأة  ة التي تحدّ ة التقلیدیّ الثقافیّ وة االجتماعیّ معاییر النوع االجتماعي فرصة للعودة إلى إلى األقلمة كة والوطنیّ 

لجھود اإلنسانیّة (أیوبي وآخرون، ة في قیادة اة إشراك المنظمات النسائیّ المحتملة أھمیّ  الھواجسز ھذه برِ وتُ ). 30، ص. 2017وآخرون، 
 ).34 ، ص. 2017

المقّدم العمل اإلنساني كون ة للعمل اإلنساني وضمان حالیًا من أجل تحسین إدماج المنظمات النسائیّة في حیّز القیادة المحلیّ  تبذلجھود ثّمة 
ھیئة األمم المتحدة  ، أضافتمن الصفقة الكبرىض لعمل األقلمةمرحلي عن التقّدم الة. في آخر تقریر یعكس عمل المنظمات النسائیّ ا محلی� 

ة بشأن مذكرة توجیھیّ  في مجال النوع االجتماعي وتطویرة التحویلیّ ة حول التدّخالت اإلنسانیّ  ثوة العمل: البحخطّ  ین إلىطاللمرأة نش
 ةثالثالمنّظمات ال أشار التقریر إلى أنّ ). كما 4ص.  ،2018 ،م المحرزلتقدّ ا عن موجز المقّررین( النوع االجتماعي تي تراعيالاألقلمة 

التزم العدید من كما (من كینیا ولیبریا ونیبال). على األقلمة ھي منّظمات نسائیّة عیت إلى العمل دُ المحلیّة العشرة التي منظمات المن أصل 
منظمة أوكسفام  نفّذت على سبیل المثال،ففي النظام اإلنساني. األنواع االجتماعیّة عین على الصفقة الكبرى بتعزیز المساواة بین الموقّ 

سیاسات وبرامج جدیدة  ،الفریق المرجعي المعني بالنوع االجتماعي في اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت في یكةة شرقائد بصفتھا
أبلغت ھیئة األمم المتحدة ، 2018). وفي عام 26، ص. 209، ھوغ-ة (میتكالفحاالت الطوارئ اإلنسانیّ في  نھجھا النسويكجزء من 
بشكل أفضل في العمل المشاركة على  ا لمساعدتھبلدً  28ة في ة محلیّ نسائیّ  منظمة 300ر من كثألتقدیم تعزیز القدرات للمرأة عن 
 ).26، ص. 209ھوغ، -(میتكالف المقّدم على المستوى المحلياإلنساني 

والمنظمات النسائیّة، ولكن في ة للعمل اإلنساني القیادة فات السابقة إلى أّن ثّمة إمكانیة ألن تشّجع القیادة المحلیّ خالصة القول، تشیر المؤلّ و
أن تنظر  - العالمي وأالوطني  وأسواء على الصعید المحلي  -العمل اإلنساني  بشأنالقرار  اتخاذھیئات  ، علىظّل ظروف معیّنة. أوالً 

، مثل المحلیّة للعمل اإلنسانيقیادة الالجھود الرامیة إلى دعم  ثانیًا، یجب أن تعترف. إنسانیّة فاعلةالنسائیّة كجھات المنظمات النساء و إلى
ة الجھات الفاعلة اإلنسانیّ على  ،اة. وأخیرً ة في الجھود اإلنسانیّ بھ المنظمات النسائیّ  تضطلعالدور الذي بتعزیز القدرات، وفرص التمویل 

ولذلك یجب أن  نسائیّة وتقلّل من قیمتھاال القیادة التي تحدّ  صلة بالنوع االجتماعيالمتّ جمیع السیاقات مجموعة من المعاییر ل درك أنّ تأن 
  ة.من خالل الشراكات مع النساء والمنظمات النسائیّ  والتغلب علیھاتكریس ھذه المعاییر لتجنّب  انشطً  انولي اھتمامً 

 الخاتمة
وأنشطة اإلغاثة واإلنعاش. إّال مات النسائیّة منذ وقت طویل في الجھود اإلنسانیّة التي تتراوح بین الحّد من أخطار الكوارث تشارك المنظّ 

ستثنى من الحیّز اإلنساني الذي تھیمن علیھ المنظمات الدولیّة، مثل نھج نظام أّن مساھماتھا ال تزال غیر معترف بھا، كما أنّھا تُ 
ة للعمل الذي الثقافیّ و ةالمجموعات، والحیّز المحلي والوطني التخاذ القرار. ویتمثل جزء من التحدي في التعامل مع المفاھیم االجتماعیّ 

مثل التمكین  - ةغیر الملحّ و" الناعمة"عرف بالقضایا ا على ما یُ أساسً  ھازیتركب موسَ تُ ا ما غالبً التي  تقوم بھ النساء والمنظمات النسائیّة
الستجابة ولة الضارّ وع االجتماعي معاییر الني النظام األبوي وتحدّ لوة. ا على التنمیة اإلنسانیّ التي تعتبر أكثر تركیزً و - االقتصادي للمرأة

 .ةالمنظمات النسائیّ  تحقیر خبرةنھي نأن  یجبة، في سیاق حاالت الطوارئ اإلنسانیّ  النساءبشكل أفضل الحتیاجات وأولویات 

القیادة النسائیّة في حاالت الطوارئ اإلنسانیّة، وتسلط الضوء على تحّدیات السیاق ونجاحاتھ  نیّة عم دراستا الحالة التالیتان أمثلة حوتقدّ 
مقتبسة التي تواجھھا النساء والمنظمات النسائیّة. ویجدر االھتمام بكیفیّة تداخل النتائج المستخلصة من دراستي الحالة مع النقاط الرئیسة ال

المشتركة ونقاط االختالف. واستناًدا إلى النتائج، یخلص التقریر إلى تحدید بعض العوامل التي قد  من المؤلفات السابقة، وإبراز المجاالت
 ة من المشاركة بنجاح في القطاع اإلنساني وفي العمل اإلنساني المقّدم على المستوى المحلي.ن النساء والمنظمات النسائیّ مكّ تُ 
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ة. وتتلّخص ا الحالیّة، واجھت بنغالدیش عدًدا ال یحصى من حاالت الطوارئ اإلنسانیّ روھینغة إلى أزمة الالجئین الیّ من األخطار الطبیع
مع ة مثل األعاصیر والجفاف والفیضانات التي سوف تزداد وتیرتھا وحّدتھا أنواع الكوارث الرئیسة التي تؤثر في البالد بالكوارث الطبیعیّ 

من أخطار الكوارث  برامج شاملة للحدّ  تصمیمتجربة بنغالدیش في إدارة ھذه الكوارث منھا رائدة في وقد جعلت . المناخ أزمة تفاقم
تلبیة  ھامحاوالت فيبنغالدیش یات جدیدة لتحدّ الروھینغا أزمة الالجئین شّكلت ، 2017لكن، منذ عام و). 2018 ،ب لھا (نسرینوالتأھّ 

 . 11)16 ص. ،2019، ةمن النساء واألطفال (االستجابة اإلنسانیّ منھم  52%ي حوالإضافي، ملیون الجئ  1.2احتیاجات 

. وقد أطلقت شبكات المنظمات غیر 12ة في بنغالدیشنقاش حاّد لمجتمع المساعدات اإلنسانیّ  ة المحلیّة للعمل اإلنساني موضوعوتمثّل القیاد
الذي  السلطة"تحویل مشروع "مثل  األقلمةمن خالل جھود  — الدیشبنغ مثل التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّة في —الحكومیّة 

). 2019 ستارت، (شبكة العمل اإلنساني المقّدم محلی�امیزان القوى نحو  نقلسعى إلى ) والذي Start Networkأطلقتھ شبكة "ستارت" (
االتحاد الدولي لجمعیّات الصلیب األحمر والھالل األحمر، (ة لنساء والمنظمات النسائیّ ل محدودة ت مشاركةھذه المناقشات قد شھدأّن  إالّ 

الجھات بین ال یزال ثّمة فجوة  ، وإنّماة ال تشارك في العمل اإلنسانيوالمنظمات النسائیّ النساء  أنّ ذلك  یعني ). وال4-3، ص. 2018
 العمل في البالد.أقلمة ونساني للعمل اإلة المحلیّ القیادة تشارك في  اإلنسانیّة المحلیّة والوطنیّة التيالفاعلة 

على  ویلقي نظرةفي بنغالدیش، المقّدم محلی�ا والمنظمات النسائیة في العمل اإلنساني مشاركة النساء  یّةكیف فھمویسعى ھذا التقریر إلى 
ھذه الدراسة ھذه تتناول . وفي حین النسائیّةقیادة للعمل اإلنساني للة المحلیّ القیادة  مدى تشجیعیم ویقّ واجھھا، تیات التي والتحدّ  العوائق

 ا.لالجئین الروھینغاالستجابة على  ةخاصّ بصورة ز بنغالدیش، فإنھا تركّ  ة للوضع فيعامّ  مراجعةة من خالل المسائل البحثیّ 

 المنھجیّة
غین بلِّ المُ  ین وإجراء مقابالت معإعتمدت الدراسة أسلوب البحث النوعي، من خالل المراجعات المكتبیّة وتحدید أصحاب المصلحة الرئیس

 25امرأة و  19(تصل إلى  ةزركّ المجموعات الم، ومناقشات رجال)مع  10مع نساء و 9 ، منھافي المجموع مقابلة 19( الرئیسین
واإلغاثة ومكتب إدارة الكوارث  ھا، بما فیةة المعنیّ الحكومیّ والمؤسسات ) الوكاالت 1( عن ن في الدراسة ممثلینوالمشاركوجاء ). رجًال 
لمسؤول مكتب او ومكتب شؤون مخیّمات الالجئین،، في المقاطعات الكوارثإدارة ، ومكتب ض إغاثة الالجئین واإلعادة إلى الوطنمفوّ 

 مسؤولية، بما في ذلك االستجابة اإلنسانیّ بة ة المعنیّ المحلیّ الوطنیّة وة ) والمنظمات غیر الحكومیّ 2( ة،عن المنظمات غیر الحكومیّ 
 ة ومنظمات حقوق والمنظمات النسائیّ  بقیادة نسائیّةة الشبكات النسائیّ و) 3( على المستوى التنفیذي، ةة الدولیّ مات غیر الحكومیّ المنظّ 

 .13من بین منّظمات أخرى ا) وممثلي المجتمعات المحلیّة من مخیّمات الالجئین الروھینغ5( اإلنسانیّة،الشبكات و) 4(المرأة، 

 اإلنسانیّة في بنغالدیشاألزمة 
). 2017للكوارث في آسیا والمحیط الھادي (مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیّة،  بنغالدیش ھي ثاني أكثر البلدان عرضةً 

 عتوقزمة الالجئین الروھینغا التي أل كان% لألعاصیر. كما 70% من السكان للفیضانات والزالزل والجفاف، و80ویتعّرض أكثر من 
من قرى  میانمار مئاتٍ في  ھاجمت قّوات األمنفقد ا بالغ أثر في بنغالدیش بسبب تدفّق ھائل لمواطني میانمار النازحین قسًرا إلیھا. رً مؤخّ 

فرار ب سبّ  األمر الذيمن القرى  %40أكثر من  تردمّ و، فت بأنھا "عملیّات تطھیر"ِص في ما وُ  ةا في والیة راخین الشمالیّ غنیالروھ
). 178 ص. ،2018، (مجلس حقوق اإلنسان 2018ا إلى بنغالدیش خالل أیلول/سبتمبر غنیالروھشخص من  725,000أكثر من 

في وتعذیب واحتجاز تعسّ  غیر قانونیّةات إعدام "عملیّ ذلك یشمل وة على أساس معتقداتھم الدینیّ الروھینغا میانمار  ومواطنضطھد ویُ 
 عن فضًال السكان توطین إعادة المنازل وطرد ومصادرة األراضي و وإحراقوسرقة  شاقّةل اعمأاغتصاب جماعي ووخفاء وترھیب إو

 ).29 ص. ،2018(مجلس حقوق اإلنسان  لمدن والمساجد"لالتدمیر المنھجي 

یفاقم االزدحام في باإلضافة إلى ذلك، إرتفعت حّدة التوتر والعنف داخل المخیّمات وبین الالجئین والمجتمعات المضیفة على حّد سواء. إذ 
ا من مواطني میانمار وأعضاء المجتمع المضیف قسرً النازحین اإلحباط بین من فرص التعلیم وتطویر المھارات ومحدودیّة المّخیمات 

ات الجھأفادت مات الالجئین حیث مخیّ  رقابة مشّددة على دخولة الحكومة البنغالدیشیّ تفرض و). 2018 ،(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ة في الحصول على التصاریح الالزمة للدخول.یات التشغیلیّ التحدّ عن ة الفاعلة اإلنسانیّ 
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 والتحّدیات التي تواجھ النساء والفتیات في بنغالدیش العوائق
والزواج المبكر وال تزال قضایا انعدام المساواة بین األنواع االجتماعیّة قائمة في بنغالدیش ویشكل العنف القائم على النوع االجتماعي 

ین أو سالیش كندرا، أمنّظمة ؛ و2017ھیومن رایتس ووتش، منّظمة والتحّرش الجنسي واالتجار بالجنس ھواجس جّدیة في البالد (
 اتخاذفي  ةشاركالم وقع منھنتَ یُ  ال أو للنساءا ما ال یسمح ). وكثیرً 2019 أید أكشن مةومنظّ  ؛2018 ،ةاالستجابة اإلنسانیّ و؛ 2019

 ،معلمان وھب للكوارث (رفي حالة التأھّ  غیر مستقلّة تكمیلیّة رادوبأ" في الحیّز الخاص وتضطلع ا ما تحصر المرأةوكثیرً  ات.رالقرا
ة في القوّ  ، كما أن مشاركتھنّ في بنغالدیش صعوبة في الحصول على الموارد مقارنة بالرجل وغالبًا ما تواجھ النساء). 1 ص. ،2016

 ،ة (جوران وتریفیديضعفھا في السیاقات اإلنسانیّ  منفي األسرة والمجتمع" في بنغالدیش النساء المتدنّیة سلطة "تفاقم والعاملة محدودة. 
 في عام نسرینأجرتھ محبوبة بحث وبحسب أثناء الكوارث.  تؤّدیھ النساءمالحظة العمل الحاسم الذي ولكن تجدر ). 602 ، ص.2015
تعامل من الفي تمكین سكان الریف  ةعلى مدى السنوات القلیلة الماضیة حیویّ  التي طّورتھا النساءمة ات المتقدّ ن "االستراتیجیّ فإ 2004

 .)25(ص.  مع الكوارث" في بنغالدیش

ا للصدمات النفسیّة والجسدیّة ویواجھن تحّدیات كبیرة في مجال الصّحة العقلیة والنفسیّة العدید من نساء وفتیات الروھینغ تتعّرض
). فالعدید منھّن ناجیات من العنف الجنسي الوحشي في میانمار، وتفتقر المخیّمات إلى 2018األمم المتحدة لشؤون الالجئین،  (مفوضیّة

أكثر المطلوب ھي استجابة إلى أّن " 2019الرعایة الكافیة والمالئمة لمعالجة صدماتھن. وتشیر الخطة المشتركة لالستجابة في عام 
ین واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال لمسنّ اما وال سیّ  — بین الالجئین ا منضعفً  ة للفئات األشدّ جات النفسیّ ا لتلبیة االحتیاتركیزً 

في  االجتماعينوع الالعنف القائم على  ). كما أنّ 11 ص. ،2019 ،ةخطر وكذلك الناجین من العنف" (االستجابة اإلنسانیّ لل المعّرضین
تغطیة من المطلوب األدنى  % فقط من الحدّ 43لم یُنَجز سوى ، "2018ا من نھایة عام اعتبارً ف. یقيحق ل مصدر قلقمات یشكّ المخیّ 

" لنفسي واالجتماعي لألطفال والراشدینالدعم اواالجتماعي نوع الالعنف القائم على حاالت إلدارة المطلوبة لالحتیاجات الطارئة الخدمة 
ن االختطاف واالعتداء یخشتمات، ویة التنقل في المخیّ ا إلى حرّ وتفتقر نساء وفتیات الروھینغ). 29 ص. ،2019 ،ة(االستجابة اإلنسانیّ 

 رس في بنغالدیش.االمد ارتیادروھینغا الر على فتیات وفتیان حظَ كما یُ و). 2018بایكان، الجنسي (

 اإلنساني في بنغالدیشالمحلیّة للعمل القیادة 
ة في بنغالدیش، وكذلك الالعبین الرئیسین المشاركین االستجابة اإلنسانیّ بة ة المعنیّ ة والمحلیّ الوطنیّ  یتناول ھذا القسم أھّم الجھات الفاعلة

 ة في العمل اإلنساني في البلد.لروھینغا. ویستكشف أیًضا الّدور الذي تؤّدیھ النساء والمنظمات النسائیّ افي استجابة 

  

 نسانية في المجال اإلالجھات الفاعلة المحلیّة والوطنیّ 
االستجابة ألزمة  تشارك عّدة جھات فاعلة رئیسة محلیّة أو وطنیّة إنسانیّة في مجال العمل اإلنساني في بنغالدیش كما تضطلع بدور في

 ة.اإلنسانیّ الشبكات ) 3(وة ة والوطنیّ ة المحلیّ ) المنظمات غیر الحكومیّ 2) حكومة بنغالدیش (1الالجئین الروھینغا: (
 

 حكومة بنغالدیش

لروھینغا. وفي مجال الحّد من احكومة بنغالدیش رائدة نشطة في جھود الحّد من أخطار الكوارث والتأّھب لھا، وكذلك في إدارة استجابة 
المحافظات  على مستوىا الحكومة الوطنیّة، وإنّما أیضً  على مستوى مخاطر الكوارث والتأّھب لھا، یقّدم العمل اإلنساني لیس فقط

 . "باریشاد"واالتحاد  رعیّة) "أوبازیال"(والمحافظات الف

ا بدور في الجھود إدارة الكوارث. وتضطلع وزارة شؤون المرأة والطفل أیضً قسم وتتولى وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة تنسیق 
ة یّ الحكومالمنّظمات في العمل اإلنساني، وھو مزیج من النوع االجتماعي ب المعني فریقالھي عضو في على سبیل المثال، فة. اإلنسانیّ 

 ،2019 ،ةا (االستجابة اإلنسانیّ غنیلروھااستجابة في  النوع االجتماعيعمل على تعمیم مراعاة منظور التي  تة الدولیّ وة ة والوطنیّ المحلیّ و
 ).21 ص.

ف من ممثلین عن مختلف الوزارات ویتولّى تنسیق استجابة الحكومة ألزمة الروھینغا فریق عمل وطني ترأسھ وزارة الخارجیّة ویتألّ 
 الالجئین إغاثة مفّوض ومكتب واإلغاثة الكوارث إدارةات على األرض، شكلت الحكومة مكتب تنسیق العملیّ ولووكاالت األمم المتحدة. 

إغاثة  ا مفّوضیّةھناك أیضً ا من كوكس بازار. غنیالروھبأزمة تلبیة االحتیاجات المتعلقة لص صّ تمخال وھو المسؤول الوطن إلى واإلعادة
ر الحیوي بین سیاسات الحكومة واستراتیجیات القطاع" (االستجابة حاوِ بنغالدیش بدور "المُ  تضطلعإذ  – الالجئین وإعادتھم إلى الوطن

ي تال اتمالمخیّ اإلدارة المسؤولة عن إلغاثة الالجئین وإعادتھم إلى الوطن  البنغالدیشیّةبالمفّوضیّة  ویرتبط). 46 ص. ،2019، ةاإلنسانیّ 
الجھود (االستجابة في ة ثغرات أو ازدواجیّ  أيّ معالجة ضمن ت، وحیث ترصد الخدمة الشاملة، رف على التنسیق على مستوى المخیّماتشت

 ).21 ص. ،2019 ،ةاإلنسانیّ 
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إدارة المباني. ومن المفترض أن مات: لجان إدارة المخیّمات ولجان وقد أنشأت حكومة بنغالدیش مستویین من اإلدارة على مستوى المخیّ 
یكون لكل من ھاتین الھیئتین تمثیل متساٍو بین األنواع االجتماعیّة، على الرغم من أّن ذلك ال یحدث في كثیر من األحیان من الناحیة 

ة وحوادث العنف المجتمعیّ  ف بمعالجة المنازعاتمكلّ وھو ، "ماجي"زعیم تقلیدي یدعى  المبانيى إدارة العملیّة. وباإلضافة إلى ذلك، یتولّ 
(مشروع واالستغالل  االعتداءع على شجّ كونھ یللنقد  "ماجي" ھذاض نظام ). وقد تعرّ 13 ص. ،2017، قدراتتقییم الالمنزلي (مشروع 

 ھولكن" "ماجيمسؤولیات "لقد أُوِكل إلّي ذات مّرة  قالتا"، غنی"الروھإحدى قائدات في مقابلة مع و. )13، ص. 2017تقییم القدرات، 
، فقد دخلإیجاد طرق بدیلة لتأمین  "ماجيبما أّن على "دخل في عائلتي و ذو م یكن ثّمة فردٌ بما أنھ لو منصبًا من دون مقابل ماّدي.كان 

 ".لماجياألجور بالنسبة  ةدمحدّ  یّةواضح وھیكل مبدأ توجیھيّ  ثّمةینبغي أن یكون و .رفضت المنصب
 

 والوطنیّة المنظمات غیر الحكومیّة المحلیّة

ھما  متینمنظّ باھتمام خاّص ھنا  وسنتناولط في العمل اإلنساني. اشنشكل العدید من المنظمات غیر الحكومیّة المحلیّة والوطنیّة ب تشارك
معقًدا. .  وتعّد لجنة بنغالدیش للنھوض بالریف نموذًجا 14لجنة بنغالدیش للنھوض بالریف ورابطة جمعیّات الساحل للتحّول االجتماعي

ة في العالم ة دولیّ ا أكبر منظمة غیر حكومیّ أیضً  لكنّھا - ةمنظمة وطنیّ  ھاوبالتالي یمكن اعتبار - فعلى الرغم من كونھا منظمة بنغالدیشیّة
وتعمل في العدید من في استجابة الروھینغا  نشطةدول أخرى. وتشارك لجنة بنغالدیش للنھوض بالریف مشاركة  10تعمل في 

ة في جمیع أنحاء بنغالدیش. ة في المجتمعات الساحلیّ اإلنسانیّ  القضایافي رابطة جمعیّات الساحل للتحّول االجتماعي عمل . وتالمجموعات
ة المنظمات غیر الحكومیّ ومنتدى منظمات المجتمع المدني ب فعرَ تُ روھینغا ال باستجابة المتعلّقةة قضایا المحلیّ عن ال للدفاع وھي تقود حملةً 

  الذي سیرد وصفھ أدناه.وبازار، كوكس في 

 الشبكات اإلنسانیّة

منتدى منظمات المجتمع المدني ) 1: (ھي ة رئیسةة البنغالدیشیّة في أربع شبكات إنسانیّ ة والوطنیّ ة المحلیّ وتندمج المنظمات غیر الحكومیّ 
) شبكة معلومات 3بنغالدیش و( فية انیّ التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنس) 2والمنظمات غیر الحكومیّة في كوكس بازار و(

والمنظمات غیر الحكومیّة في كوكس مات المجتمع المدني منتدى منظّ  . ویضمّ الكوارث من أجل منتدىال )4(و بالتأھّ أنشطة االستجابة و
منتدى منظمات المجتمع ة لا. وتتمثل األھداف الرئیسروھینغلاة تعمل في مجال استجابة ة ووطنیّ ة محلیّ منظمة غیر حكومیّ  40نحو بازار 

بازار في ضمان التنسیق بین األعضاء والحكومة و"تعزیز مجتمع یراعي االعتبارات كوكس ة في المنظمات غیر الحكومیّ والمدني 
 ).2017 ،بازاركوكس ة في غیر الحكومیّ والمنظمات منتدى منظمات المجتمع المدني " (منظور النوع االجتماعية واإلنسانیّ 

كمشروع شبكة إطالق بالتعاون مع حكومة  2017ق التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّة في بنغالدیش في عام طاللقد جرى إ
ة (التحالف الوطني ة ووطنیّ ة محلیّ منظمة غیر حكومیّ  50بنغالدیش، ولذلك فھو متصل بالقیادة المحلیّة للعمل اإلنساني. وھو یضّم حالیًا 

على ة ة والوطنیّ ة المحلیّ ). ومن المتوقع أن یساعد ھذا المنبر المنظمات غیر الحكومیّ 2018ة في بنغالدیش، للجھات الفاعلة اإلنسانیّ 
 عن تسھیل فضًال الوطنیّة إدارة الكوارث ة وھیكل اإلنسانیّ الشبكات وات منصّ الفي أفضل تمثیل لكي تحصل على و ھاصوت إیصال

 ة.ة وغیر المالیّ المالیّ الموارد الوصول إلى 

منظمة غیر حكومیّة. وھي تعمل  22ھي شبكة إنسانیّة تتألف من و، 1997في عام  بوأنشئت شبكة معلومات االستجابة وأنشطة التأھّ 
 على تولید المعارف وإدارتھا، وتوفیر الدعم التقني للحّد من أخطار الكوارث والتكیّف مع تغیّر المناخ، وتعزیز التعاون والشراكة. وقد

ة وتعمیم مراعاة القضایا الشاملة مثل الحوكمة والنوع االجتماعي والبیئة. وقد بكة قضایا مثل إنشاء نظام للمساءلة اإلنسانیّ عالجت ھذه الش
ة تشجیع لتدریب على كیفیّ ة توجیھیّة ل) وأنتجت أدلّ 2018وثقت دور القیادة المحلیّة في االستجابة ألزمة الروھینغا (شیفاش وآخرون، 

 ). 2012(التحالف الوطني لمبادرات الحّد من المخاطر واالستجابة لھا،  من مخاطر الكوارث الحدّ  مجل ة فيالقیادات النسائیّ 

ناشطین مستقلین الذین ، وةة ودوائر حكومیّ ة ومؤسسات بحثیّ یّ وإنسانیة وتنموكالة  70من  ارثالكومن أجل منتدى الوأخیًرا یتكّون 
، عمل المنتدى في المسائل 1994ب. ومنذ عام ل خاص على التأھّ البیئیة ، مع التركیز بشكقضایا الكوارث ویعملون على مختلف 

تاج ا من إن). وتتكون أنشطتھا أساسً 2014 ،الكوارث من أجل منتدىالة (مؤسسة ة واإلنمائیّ المتصلة بمساءلة الوكاالت اإلنسانیّ 
 ا.ة الروھینغاستجابمن  ابدو جزءً تصل، وال واتالمنشورات والتدریب ومواد ال

 

 اإلنساني في بنغالدیش للعمل المحلّیةا: تقییم درجة القیادة ختامً 

تبدو الجھات الفاعلة المحلیّة أو الوطنیّة في المجال اإلنساني في بنغالدیش، مثل حكومة بنغالدیش والمنظمات غیر الحكومیّة المحلیّة 
ب. وفي ما یتعلق بأزمة الروھینغا، فإّن برامج الحّد من مخاطر الكوارث والتأھّ والوطنیّة عموما قیادات قویّة في الجھود اإلنسانیّة مثل 

ة قیادة ودور مھّم في إدارة االستجابة. ة المشاركة ھي حكومة بنغالدیش، التي تتحلّى بقوّ ة أو الوطنیّ الجھة الفاعلة اإلنسانیّة الرئیسة المحلیّ 
في  ال تزال تشاركو ،ألزمةل من بادر باالستجابة لة كانت أوّ ة والوطنیّ ة المحلیّ الحكومیّ  من المنظمات غیر قلیًال  اعددً  وعلى الرغم من أنّ 

ة ة مثل األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیّ جھات فاعلة دولیّ اآلن ة في كوكس بازار تضطلع بھا معظم األنشطة اإلنسانیّ  ذلك، إّال أنّ 
ال ). و2018a، ة (أحمدفي موازین القوى بینھا وبین نظیراتھا الدولیّ  اختالل وجودة المحلیّ ة. وقد الحظت بعض الجھات الفاعلة الدولیّ 

ة لتوضیح وسیلزم إجراء بحوث إضافیّ  في بنغالدیش. ة نشطةوطنیّ الة ومحلیّ الة نسانیّ اإلشبكة ال كون إلى السبب في ذلك، بالنظر ضحیتّ 
 ة.ة أكثر من الجھات المحلیّ ولیّ ا تشمل جھات فاعلة دكون استجابة الروھینغالسبب في 
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  ؟المحلیّة قیادتھوالعمل اإلنساني قطاع ة في مات النسائیّ كیف تشارك النساء والمنظّ 
من مخاطر  الحدّ على شكل في العمل اإلنساني  - ةعلى وجھ التحدید المنظمات غیر الحكومیّ و -في بنغالدیش ة المنظمات النسائیّ تشارك 

ال  ،على سبیل المثالفا. نظام العنقودي الستجابة الروھینغاألدنى من ال رك إال في الحدّ ولكن یبدو أنھا ال تشاا. غنیالروھواستجابة الكوارث 
ى تتلقّ  ھاال یبدو أنّ  في حال حصل ذلك،و ،االجتماعينوع اللعنف القائم على المجموعة الفرعیّة ل فية ة محلیّ نسائیّ  تشارك أّي منظمة

 یبدو أّن أيّ  ال ،التمویل. باإلضافة إلى ذلك نفة عبیانات مصنّ  ذلك لغیابتأكید  عدم إمكان التمویل، على الرغم منات كبیرة من كمیّ 
على تعمیم  أسلفناكما التي تعمل ، حول النوع االجتماعيالعمل اإلنساني  مجموعةعضو نشط في نسائیّة محلیّة أو وطنیّة تشارك كمنظمة 

ة حقوق المرأة المحلیّ بإدماج شبكات ومنظمات " تدتعھّ   المجموعةأنّ  الّ . إااستجابة الروھینغفي  اعيالنوع االجتممراعاة منظور 
تعزیز  من أجلالعمل اإلنساني بالنوع االجتماعي في  المعني فریقال في األنواع االجتماعیّةالمساواة بین والجھات الفاعلة في مجال 

 ).2، ص. 2019a، في العمل اإلنساني النوع االجتماعينفوذھا والمشاركة في جمیع جوانب االستجابة" (

وتشارك المنظمات النسائیّة أیًضا في الشبكات اإلنسانیّة المذكورة أعاله. ویشمل أعضاء منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر 
سوف ترد (الروھینغا النساء رعایة  وموّسسة، بقیادة نسائیّةة منظمة رعایة اجتماعیّ وھي ، اجاترامنظمة أغرالحكومیّة في كوكس بازار 

 9 تقود نساء بنغالدیش فية التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّ  إطار فيو). 15في القسم التالي ینالمنظمت ھاتین عمل تفاصیل عن
 الالجئیناستجابة بنغالدیش في  فية التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّ العدید من أعضاء ویشارك . 45 أصل منمنّظمات 
ة للنساء واألطفال في في حاالت الطوارئ والخدمات الصحیّ  الغذاءوفر تي تة الشباب في العمل االجتماعي القوّ منظمة مثل  الروھینغا

دھا ھذا التي حدّ وة في بنغالدیش تقّدم حالیًا االستجابة اإلنسانیّ  مجموعة مختارة من المنظمات النسائیة التيفي ما یلي و كوكس بازار.
 البحث:

ز على إدارة تركّ وحقوق المرأة تُعنى ب ئیّةنسا إنسانیّة بقیادة ھي منّظمة) ھذه حالةالدراسة  ةصاحب(ھذه المنظمة : مؤّسسة أشروي •
حقوق و، واألمن الغذائي، )من مخاطر الكوارث الحدّ و واالنتعاشالصمود والقدرة على  االستجابةبما في ذلك (مخاطر الكوارث 

ة من ة الغربیّ في المنطقة الجنوبیّ  یّةأساسبصفة عمل ت وھي. مجاالت أخرىر المناخ، من بین ف مع تغیّ ، والتكیّ والتعلیمنسان، إلا
نتمي وت). 2018 ،دیلي ستارصحیفة (الصدیقة للمرأة في كوكس بازار الخدمات لحاجة إلى زیادة ل تتصّدىا بنغالدیش، ولكنھا أیضً 

، وإلى بنغالدیش فية التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّ  ، وإلى16المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیشإلى ھذه المؤسسة 
 .اغنیلروھجابة لستلالوإلى منّصة المنظمات غیر الحكومیّة  ،17شبكة منظمة صوت النساء اإلنسانیّة

: تعمل ھذه المنظمة في مدینة باریزال التي تقع في جنوب وسط بنغالدیش. وتعمل على عي من أجل المجتمعالتطوّ  جمعیّة العمل •
ت الماء اآلمن والصرف الصحي قضایا الحّد من مخاطر الكوارث في المنطقة، وكذلك الصّحة والحقوق الجنسیّة واإلنجابیّة وإمدادا

في  المنّصة اإلنسانیّة النسائیّةوحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّة في بنغالدیش الدعم القانوني للنساء. وھي عضو في التو
 . بنغالدیش

ز على تمكین وتركّ  يجنوبالتعمل في الحزام الساحلي  منظمة بقیادة نسائیّة: ھذه المؤسسة ھي تنمیةال جمعیّة شاندرادیب من أجل •
في أنشطة االستجابة  ةطاشنصورة ب ىولاأل شاركت للمّرةوقد . للكوارث واألطفاللنساء اض من تعرّ  ة والحدّ المجتمعات المحلیّ 

وفي المنّصة بنغالدیش  فية عضو في التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّ  . وھي2007في عام  "سدر"ة بعد إعصار اإلنسانیّ 
 .نتدى من أجل الكوارثمالاإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیش وفي 

 موتقدّ . المباغتة للفیضانات ضعرّ الت شدیدة منطقة وھي بنغالدیش، شمال في ئیّةنسا بقیادة منظمة ھي "سامیتي نونایأ مبيسابال" •
 النوع على القائم العنف دون الحؤول قضایا على تعمل كما. الطوارئ حاالت في للنساء العیش كسب مجال في الدعم خدمات

المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في  وفي بنغالدیش في ةاإلنسانیّ  الفاعلة لجھاتل الوطني التحالف في عضو ھيو المرأة وحقوق االجتماعي
 .بنغالدیش

وفي ما یتعلق بأزمة الروھینغا، تعمل عّدة منّظمات نسائیّة في كوكس بازار باإلضافة إلى عملھا خارج المخیّمات، ومنھا المنّظمات 
 التالیة:

 االجتماعي بالنوع المتعلق برنامجھا ویركز. بقیادة نسائیّة اإلنسان وحقوق القانونیّة للمساعدة منّظمة ھي: كندرا سالیش أو ینأ •
 للسكان، المتحدة األمم صندوق مع بالتعاون قادت بازار، كوكس وفي. المحلي المجتمع مستوى على النشاط على االجتماعیّة والعدالة
 في االجتماعي النوع على القائم العنف من للناجیات القطاعات متعّددة العاّمة الخدمات على الحصول إمكانیّة تعزیز مشروع

  .بنغالدیش
 والتعلیم الصحي والصرف الماء مثل البرامج من متنّوعة مجموعة على نسائیّة بقیادة تعمل وھي نساء أّسستھا منظمة ھي: أغراجترا •

 الروھینغا أزمة في الغذائیة غیر والمواد والمأوى الغذائي واألمن الطفل حمایة مجموعات من جزء ھي أغراجترا. المرأة وحقوق
 .منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیّة في كوكس بازار في عضو وھي). 2019 اإلنسانیّة، االستجابة(

مناطق بنغالدیش الحضریّة. وھي تعمل  : تقّدم ھذه المنّظمة مجموعة من الخدمات لألطفال المنبوذین اجتماعیاً فيأباراجیو بنغالدیش •
أباراجیو بنغالدیش في تحسین الظروف المعیشیّة  في خمسة مجاالت صدیقة لألطفال في كوكس بازار. ویتمثل الھدف العام لمنّظمة

م وخلق بیئة أللف طفل وشاب وشابّة من الروھینغا في مخیّمات الالجئین من خالل تلبیة احتیاجاتھم األساسیّة وتوفیر الحمایة لھ
مؤاتیة لألطفال وضمان وصولھم إلى المجتمع المحلّي والخدمات العاّمة. كما توفّر التدریب على التوعیة بالصّحة الجنسیّة واإلنجابیّة 

 وبمسائل االعتداء على الفتیات واستغاللھّن.
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التحّرش الجنسي. وقد راجعت حاالت  : ینصّب مجال تركیز الرابطة الرئیس على قضایاالرابطة الوطنیّة لمحامیات بنغالدیش •
ة التحّرش الجنسي في الجامعات وأماكن العمل في جمیع أنحاء البلد. وفي كوكس بازار، تقّدم ھذه المنظمة خدمات المساعدة القانونیّ 

، وھي واحدة من في كوكس بازاراالجتماعي نوع اللمجتمع الروھینغا. وھي عضو دائم في القطاع الفرعي المعني بالعنف القائم على 
مة األخیرة لیست منظّ لكن ؛ وةشركة المساعدة التقنیّ و موكتي كوكس بازارة (المنظمتان األخریان ھما ة معنیّ مات وطنیّ ثالث منظّ 

 ).2017 االجتماعي في كوكس بازار،نوع العلى  القطاع الفرعي للعنف القائمة) (نسائیّ 
 الصحیّة البرامج عن فضًال  الروھینغا، نساء من البالغین أمیّة لمحو دروًسا تقّدم نسائیّة بقیادة منظمة ھي: سانغستا أوناین ناري جاغو •

 المنّظمة ھذه توّزع بازار، كوكس فيو. والمھّمشین المحرومین واألطفال للنساء الخدمات من مجموعة تقّدم كما. القانونیّة والمساعدة
 لظروفھم أفضل فھم أجل من وتیكناف أوخیا في الروھینغا مجتمعات مع وصل كحلقة وتعمل الطبي، الدعم موتقدّ  اإلغاثة، إمدادات
المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في  في عضو أنّھا كما). 24 .ص ،2018 ،بانیك( األخرى ھموھواجس وسالمتھم ةواالقتصادیّ  ةاعیّ االجتم

كوكس بازار منّصة المنظمات غیر الحكومیّة لالستجابة بنغالدیش ومنتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیّة في 
 .للروھینغا

: ھي منّظمة إنمائیّة ذات برنامج قوي للعدالة بین األنواع االجتماعیّة. وھي ترّكز بصفة خاّصة على النساء موكتي كوكس بازار •
ي كوكس بازار. تأسست المنظمة في كوكس ة فة والریفیّ المھّمشات، وال سیما من خالل دعم سبل كسب العیش، في المناطق الحضریّ 

م ھذه المنّظمة برامج للعنف مات، تقدّ ، وكانت موجودة في المنطقة قبل تدفق الالجئین الروھینغا. وفي المخیّ 1991بازار في عام 
جتمع المدني القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى خدمات حمایة الطفل وتوزیع األغذیة. وھي عضو في منتدى منظمات الم

 والمنظمات غیر الحكومیّة في كوكس بازار.
 

 كما تنّظم قیادات الروھینغا النسائیّة في المخیمات جھودھّن للدفاع عن حقوقھن. وفي ما یلي أمثلة على ذلك:
ة ة الدولیّ الجنائیّ طلباً إلى المحكمة قّدمت امرأة من الروھینغا،  400وھي مجموعة تضّم أكثر من ): أو نساء السالم( شانتي موھیال •

 2018 ،أحمد(" ةالترحیل والفصل العنصري واالضطھاد واإلبادة الجماعیّ "إلجراء تحقیق مع سلطات میانمار بتھمة  2018في عام 
 ).ب

ة وزواج األطفال م المشورة للنساء والفتیات الروھینغا بشأن قضایا العنف المنزلي والصحّ تقدّ : نساء الروھینغاالة رعایة جمعیّ  •
منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیّة في كوكس عضو في  كما أنّھا )، ال تاریخنساء الروھینغیاالة رعایة جمعیّ (

 .بازار
 

 عالوة على ذلك، تركز عدة شبكات وفرق عمل للقیادات النسائیّة على العمل اإلنساني:
ھي شبكة وطنیّة تھدف إلى ضمان كفاءة العمل اإلنساني لتلبیة حاجة النساء والفتیات  :المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیش •

وتشمل أنشطتھا الرئیسة . في بنغالدیش األقلمةة القلیلة المشاركة في حركة وھي واحدة من الكیانات النسائیّ . واألطفال في بنغالدیش
األقلمة، وتوفیر فرص التواصل مع ة، والمساھمة في مناقشات ة والوطنیّ ة واإلقلیمیّ ة المحلیّ العمل كصوت جماعي للمنظمات النسائیّ 

ویشارك اثنان . ئیّةنسا بقیادةا، وكلھا منظمات منظمة عضوً  32  ھذه المنّصةضمّ وت. ةة والدولیّ ة الوطنیّ اإلنسانیّ  المنّصات والشبكات
المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في حظى وت. استجابة الروھینغابنشاط في  -وجاغو ناري أوناین سانغستا مؤسسة أشروي  -من أعضائھا 

 .ةة والوطنیّ ة المحلیّ تمكین الجھات الفاعلة اإلنسانیّ  منظمة أوكسفام في بنغالدیش من خالل مشروع مكتب بدعم بنغالدیش
وینتشر أعضاؤھا في . "لناوخ"ي ة في الحزام الساحلي مقرھا فھي شبكة من المنظمات النسائیّ  شبكة منظمة صوت النساء اإلنسانیّة •

. بور، وساتخیرا یل، وبیروجالنا، وجیسور، وناروغانج، وخ الغرب بنغالدیش، وھي باغرھات، وغوف ست مناطق في جنوب
وتشارك . الموارد وحشد، وتشمل أنشطتھا الرئیسة تبادل المعارف، وبناء القدرات، ئیّةنسا بقیادةمنظمة  16وتشارك في الشبكة 

ا وھي في وال تزال ھذه الشبكة جدیدة نسبی� . مجة اآلمنة في المنطقةامن مخاطر الكوارث والبر المنظمات في أنشطة الحدّ معظم 
 .ة تشارك في استجابة الروھینغیاال یبدو أن شبكة منظمة صوت النساء اإلنسانیّ . ةسإلى أن تصبح مؤسّ  طریقھا

التي تواجھ المرأة والمنظمات النسائیّة في قطاع  العوائقما  
  ؟المحلیّة قیادتھوالعمل اإلنساني 

أو في  -اإلنساني المحلیّة للعمل كما ذكرنا آنفاً، ال یشارك سوى عدد قلیل من المنظمات النسائیّة أو المنظمات بقیادة نسائیّة في القیادة 
المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیش استثناًء ملحوًظا، ولكن ھذه الشبكة ال  . وتشّكلاألقلمة (وھو المصطلح األكثر شیوعاً في البلد)

) معاییر 1في العمل اإلنساني المحلي: (بالحّد األدنى تزال في مراحلھا األولى. ثّمة أسباب عدیدة الشتراك النساء والمنظمات النسائیّة 
ة أثناء جمع اإلنساني. وقد ذُكرت حواجز إضافیّ  منظومة العمل) االنفصال عن 3(وویل، یات التم) تحدّ 2(وة، الضارّ  جتماعيالنوع اال

ة، فقد استُبعدت من ھذا ة والوطنیّ ة المحلیّ یات التي تواجھ المنظمات اإلنسانیّ ھا كانت نفس التحدّ أنّ بما لموظفین، ولكن سرقة االبیانات، مثل 
 ة.والمنظمات النسائیّ  النساءدة التي تواجھھا المحدّ القضایا من أجل التركیز على  القسم
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 معاییر النوع االجتماعي الضاّرة
 نوع االجتماعي والمعاییر الدینیّةمعاییر ال تنخفض قدرة النساء نسبی�ا على الحركة مقارنة بنظرائھن من الرجال في بنغالدیش، كما أنّ 

العقلیّة األبویّة والتفكیر األصولي الدیني وإمكانیّة " أنّ  في مقابلة معھ بنغالدیش یّین فيحكومال ینمسؤولوذكر أحد ال. إلى حّد بعید ھنّ قیّدت
النساء  ةشاركالمحلّي المعني". وعلى الرغم من مالمجتمع  فية ومحو األمیّ  ةالقیادة النسائیّ وصول المرأة وتنقّلھا تحّد جمیعھا من وضع 

ا من یواجھن مزیدً  غیر مدفوعة األجر. ونتیجة لذلك، فإنھنّ العائلیّة  نب من التزاماتھالتھرّ  نعیستطال  إًال أنھنّ االقتصادي،  الحیّزفي 
 قالت امرأة تعمل في منصب قیادي في منظمة استجابة الروھینغا:والضغط في مكان العمل والمنزل مقارنة بالرجال. 

تاریخیًا، كان المنزل ھو الحیّز المتاح للمرأة، وكان المكتب واألعمال التجاریّة ھو الحیز المتاح للرجال. وبالتالي، تعیش 
المرأة في جزیرة مختلفة. لذا، بعد االنتھاء من العمل، فإنّھا تحتاج إلى تحّمل المسؤولیات المنزلّیة فیما یمكن للرجل بسھولة 

 .اتقراراللرجال اتخاذ على لا من السھل جد�  .تناول الشايلصدقاء أو الزمالء قضاء بعض الوقت مع األ

وفي بعض الحاالت، تعّرضت النساء الالتي یزرن المخیّمات إلى التحّرش والعنف. ووردت تقاریر عن تمزیق رجال لفساتین النساء غیر 
األنشطة. وقد خلقت ھذه التھدیدات بیئة أفادت فیھا النساء المحّجبات، وعن حث األئمة للرجال على منع زوجاتھم وبناتھم من حضور 

عني بأنھّن ال یشعرن باألمان في مواصلة القیام بعملھن، كما كان لذلك آثار على تقدیم البرامج والخدمات للنساء في المخیّمات (الفریق الم
 ).3، ص. ب 2019 بالنوع االجتماعي في العمل اإلنساني

لتقاریر أّن بعض مجموعات الروھینغا النسائیة واجھت عقبات إضافیّة أمام العمل في المخیّمات، مثل مطالبة عالوة على ذلك، أفادت ا
اإلبالغ  ). ومع ذلك، "لم یجرِ 2019cالحكومة بالحصول على إذن للقیام بأنشطة (الفریق المعني بالنوع االجتماعي في العمل اإلنساني، 

التي تقوم بھا مجموعات رجال الروھینغا العاملة في المخیّمات... إّن ھذا التقیید على المجموعات عن ھذه المسألة في ما یخّص األنشطة 
في  وقد ورد ما یلي). 1، ص. ج 2019بقیادة نسائیّة أو ناجیات ھو مصدر قلق" (الفریق المعني بالنوع االجتماعي في العمل اإلنساني، 

امرأة  500حوالي  ة لمساعدة المحتاجین. لقد حشدتُ منظمتنا الخاصّ  نؤّسسأن  نودّ  اعیمة من الروھینغا، "نحن كروھینغمقابلة مع ز
 ةواجھم سببمن غیر الواضح یبقى ". وآلیّة التأسیسة ألننا ال نعرف منظمة رسمیّ  تأسیسة. لكننا ال نستطیع باستخدام طریقة تعاقبیّ 

 الرجال ذلك. ال تواجھ مجموعاتمات في حین داخل المخیّ أنفسھّن تنظیم ب ما یأخذنة تدقیقاً إضافیاً عندالنسائیّ  المجموعات

 وھناك أیًضا تصّور بأن النساء والمنّظمات النسائیّة أقّل قدرة على تأدیة العمل اإلنساني. وفي مناقشة مع مجموعة مرّكزة من المنظمات
 اإلنسانیّة المحلیّة، أعرب أحد المشاركین عن أنھ وجد ما یلي:

ة أو المنظمة بقیادة نسائیّة. فعلى سبیل المثال، تشغل امرأة منصب المدیرة التنفیذیّة تعریف المنظمة النسائیّ  ة فيثّمة إشكالیّ 
ة. تعمل في بیئة تنافسیّ ھي ة و" بسبب عملیّة توظیف تنافسیّة، ولكّن ھذه المنظمات لیست منظمات نسائیّ CAMPEلمنّظمة "

الرئیس التنفیذي وأعضاء آخرون في المجلس من النساء العدید من المنظمات التي یكون فیھا  ثّمة، وعلى النقیض من ذلك
 عجز كبیر في قدرات إدارة المشاریع الكبیرة [...] وجمع األموال.یعانین من  ھنّ یعملن في الغالب من أجل النساء. ولكنھّن و

اركة النساء والمنّظمات النسائیّة یمكن أن یساعد في التغلّب على ھذه ویعتقد بعض المشاركین في الدراسة أّن اعتماد سیاسات تشجع مش
 النساءة إلشراك د معظم المشاركین في الدراسة الذكور تھیئة بیئة محایدة وتنافسیّ أیّ قد اآلراء بشأن ھذه األعمال. و تباین. مع النظرة
ة. وال یبدو مات النسائیّ والمنظّ  للنساءبعكس ذلك ودعت إلى تقدیم دعم خاص  النساء تحاججة. ومن غیر المستغرب أن مات النسائیّ والمنظّ 

د مشاكل مشتركة بین الجھات الفاعلة ة إلى القدرات أو ما إذا كانت قضایا القدرات مجرّ مات النسائیّ المنظّ  افتقارأن ھناك أدلة على 
تھا ا ما تكافح من أجل إثبات شرعیّ ة كثیرً مات النسائیّ المنظّ  ة ھي أنّ ة الھامّ ة. ومع ذلك، فإن النقطة بصفة عامّ ة أو الوطنیّ ة المحلیّ اإلنسانیّ 

 تھا بین أقرانھا في المجال اإلنساني.ومصداقیّ 

 تحّدیات التمویل
النسائیّة. وقد أظھر تمویل كتحّدیات تواجھ الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة، وال سیّما بالنسبة للمنّظمات القضایا جرى تحدید 

ملیون دوالر من مجموع التمویل اإلنساني المقّدم لبنغالدیش من المانحین الدولیین قد ذھب  12.4تقریر صادر عن منظمة أوكسفام أّن 
ملیون  12.2 إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة، ومعظمھ موّجھ مباشرة إلى حكومة بنغالدیش. كما ذھب مبلغ إضافي قدره

تتلقاه  دوالر إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة من خالل عملیّات التحویل غیر المباشرة. وھكذا، یصل إجمالي التمویل الذي
وفي عام  ).9، ص. 2018% من إجمالي التمویل اإلنساني (باریش وكتاكوزي، 39الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة إلى 

% من مجموع التمویل اإلنساني المخّصص للمنّظمات غیر الحكومیّة للمنّظمات غیر الحكومیّة الدولیّة. 94، جرى تخصیص 2017
لقى ھذا عالوة على ذلك، في حین تتلقى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة نسبة كبیرة من التمویل اإلنساني الدولي، فإنھا ال تت

التمویل عبر الوكاالت الدولیّة قبل أن یصل إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة بموجب  تمویل مباشرة. "بدالً من ذلك، یمرّ ال
. ةمقدار األموال التي تلقتھا المنظمات النسائیّ  لتعقّبال یوجد نظام و). 8، ص. 2018اتفاقیّات التعاقد من الباطن" (باریش وكتاكوزي، 

 ة:ة محلیّ من منظمة إنسانیّ  إحدى قائدات، قالت ةزركّ ممجموعة مع في مناقشة 

إّن حجم الموارد والرؤیة أمران حاسمان للبقاء على قید الحیاة. وقد قّدر شركاء التنمیة عملنا. ولكن في نھایة المطاف، 
ن على تسویق إنجازنا. وبما أنّنا بحاجة إلى لیست تدّخالتنا مرئیّة ألنّنا نفتقر إلى الموارد الكافیة واألشخاص القادری

 .یف ھؤالء األشخاص الباھظةاالعتماد على الموظفین ذوي األجور المنخفضة، فإننا ال نستطیع تحّمل تكال
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اجھ ة: "نوة محلیّ مجموعة مرّكزة، قالت موظفة من منظمة إنسانیّ مع وھي تفتقر إلى الموارد المالیّة لمواصلة مبادراتھا. وفي مناقشة 
 ئیّةنسا بقیادةمعظم المنظمات  . وباإلضافة إلى ذلك، أظھر البحث أنّ "لتمویلعلى اة قیودا ًخطیرة على الموارد بسبب ھذه البیئة التنافسیّ 

 التمویلب علیھا التنافس على ة التي یقودھا رجال، ما یصعّ من المنظمات غیر الحكومیّ حجًما أصغر ھي في العمل اإلنساني  التي تشارك
 ھذه المنظمات األكبر حجًما. مع

 اإلنسانيالعمل  االنفصال عن منظومة
وعلى الرغم من أّن ھذا التقریر تمّكن من مشاركة أمثلة على عكس ذلك، فثّمة تصّور بأّن النساء والمنّظمات النسائیّة ال تشارك في 

الراسخة في البالد تشارك  ئیّةبقیادة نساأو من المنظمات النسائیّة االستجابة اإلنسانیّة. وقد أشار تقریر بعثة من بنغالدیش إلى أّن "العدید 
ز ). وفي حین أّن المنظمات النسائیّة، شأنھا شأن المنظمات المحّددة ھنا، تركّ 27، 2019فقط في برامج التنمیّة" (االستجابة اإلنسانیّة، 

تشارك أیًضا في أنشطة الحّد من مخاطر الكوارث والتأّھب واالستجابة على أنشطة إنمائیّة أطول أجًال، فإننا نرى أن المنّظمات النسائیّة 
صّور بین األنشطة اإلنسانیّة واإلنمائیّة، فضًال تَ دأ الفصل المُ بھّن غیر معنیّات من خالل مكونجزئّي للنظرة بالتفسیر ویمكن تقدیم اللھا. 

 عاّمة. عن عدم إبراز المنّظمات النسائیّة في مجال العمل اإلنساني بصفة

اإلنساني في بنغالدیش المحلیّة للعمل خاتمة: ھل عّززت القیادة 
 القیادة النسائیّة في ھذا القطاع؟

 ئیّةقیادة النساالفي األنشطة اإلنسانیة في بنغالدیش، في ما یتعلق بأزمة الروھینغا، یبدو أّن  تشارك في حین أن النساء والمنظمات النسائیة
محدودة، تماًما كما ھو الحال بالنسبة إلى دور قیادة الجھات الفاعلة المحلیّة أو الوطنیّة في المجال اإلنساني في كوكس ة والمنظمات النسائیّ 

ة یّ بازار. ویترّكز معظم العمل الذي تؤّدیھ المنظمات النسائیّة في االستجابة للروھینغا على تقدیم الخدمات بدًال من البرامج االستراتیج
ة مثل ھذه البرامج القائمة على النوع االجتماعي مطلوبة بشّدة. فعلى سبیل المثال، المنظمات النسائیّ  نواع االجتماعیّة. بید أنّ بین األ ةلاللعد

إلى مجتمعات االجتماعي نوع الالعنف القائم على خدمات الوقایة من بنغالدیش توفر  الروھینغا ومنظمة آباراجیو النساءرعایة  جمعیّة
ھذا النوع من  ىتلقّ ی ، الالت منقذة لألرواحتدخّ ك االجتماعي ال ینظر إلیھانوع الالعنف القائم على  بما أّن برامج الوقایة منو .اغنیالروھ
من  یننجالروھینغا قد العدید من النساء والفتیات  وبما أنّ ). 16 ص. ،2018 ،والش-فیغو( ھمابیتطلّ اللذین األموال واالھتمام  العمل

العنف القائم ب ویمكن أن یسبّ . ویشّكل ذلك ثغرة كبیرةمات، عرضة للعنف في المخیّ ظللن فقد ت ،من میانمار ھنّ اررف دىلالعنف الوحشي 
ومن شأن إدراج العنف دیة جنسیًا. عوأمراض محاالت حمل غیر مرغوب فیھ وة ة وعقلیّ ة وعاطفیّ إصابات بدنیّ االجتماعي نوع العلى 

تجابة الخبرة الالزمة لالسب تتحلىة التي المجال أمام المنظمات النسائیّ  یُفسحأن  لألرواحفي البرامج المنقذة  ياالجتماعنوع الالقائم على 
 ا.روھینغالة أكبر ألزمة علیّ ابف

ة، فإنھا تحتاج إلى إشراك المنّظمات النسائیّة على وجھ التحدید في المجاالت ع القیادة النسائیّ أن تشجّ  المحلیّة للعمل اإلنسانيإذا كان للقیادة 
اإلنساني، مثل منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیّة في كوكس بازار، وشبكة  للعمل المحلیّةالتي تركز على القیادة 

، مثل المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیش التي تربط على وجھ التحدید االستجابة للمعلومات وأنشطة التأّھب. وتمثل الشبكات النسائیّة
مجال للمنظمات النسائیّة لتطویر ومشاركة الاإلنساني، فرصة أخرى للنھوض بالقیادة النسائیّة وتھیئة  للعمل المحلیّةبین النساء والقیادة 

بالفعل: فقد عقدت المنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیش مؤتمًرا صحافی�ا توصیاتھا للعمل اإلنساني. والواقع أّن ھذا التضخیم یحدث 
). كما أّن 9، ص. 2018دعت فیھ إلى إیالء مزید من االھتمام للنوع االجتماعي وحقوق المرأة في العمل اإلنساني (المبرت وآخرون، 

والتأھب وبرامج استجابة ا بالحّد من مخاطر الكوارث التي تضطلع حالی�  بقیادة نسائیّة)أنشطة المنّظمات النسائیّة (بما في ذلك المنظمات 
 ا تحتاج إلى النھوض بصورتھا، إذ ثّمة تصّور بأّن المنظمات النسائیًة ھي منظمات تنمویّة فقط.الروھینغ

ة في جمیع أنحاء العالم، ة ذات أولویّ اإلنساني خالل السنوات القلیلة الماضیة كقضیللعمل المحلیّة وفي الختام، برز جدول أعمال القیادة 
بما في ذلك في بنغالدیش. كما ظھرت أصوات وطاقة وأفكار جدیدة في النظام اإلنساني في بنغالدیش، ما أّدى إلى إنشاء شبكات جدیدة 

القیادة  تبقىوفي الوقت الراھن، مثل التحالف الوطني للجھات الفاعلة اإلنسانیّة في بنغالدیش والمنّصة اإلنسانیّة النسائیّة في بنغالدیش. 
توفیر المزید من االھتمام  وال بّد مناإلنساني في بنغالدیش محدودة. المحلیّة للعمل ة في حركة القیادة والمنظمات النسائیّ  النسائیّة

بشكل  إبراز قیادتھاا، من أجل ینغما في االستجابة ألزمة الروھة، وال سیّ والظھور للنساء والمنظمات النسائیة العاملة في األزمات اإلنسانیّ 
 في النظام اإلنساني. مشاركتھاأفضل وإظھار أھمیة 
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لقد عانى جنوب السودان عقوًدا من الصراع الذي خّرب النسیج االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المحلیّة. وقد أّدى الصراع الحالي إلى 
ملیون  2.3داخلیاً من جنوب السودان، و ملیون نازح 1.8ثّمة أكثر من  .على نطاق واسع والنزوح وأزمة اقتصادیّة خانقةانتشار الجوع 

لمفوضیّة السامیة لألمم المتحدة لشؤون لالجئ إلى البلدان المجاورة (المفوضیّة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، بال تاریخ). ووفقاً 
% من الالجئین في معظم المخیّمات. ونظًرا لھذه التحّدیات، 80عن  النساء واألطفال والفئات األشّد ضعفًا ما ال یقلّ  شكلالالجئین، تُ 

كثیًرا ما یُنظر إلى النساء بصفة رئیسة على كونھّن متلقیات للمساعدات اإلنسانیّة، بینما یجري تجاھل الدور القیادي الذي تؤدینھ في 
 االستجابة اإلنسانیّة.

ا في یسعى ھذا التقریر إلى معرفة كیفیّة مشاركة النساء والمنظمات النسائیة في العمل اإلنساني، وال سیّما العمل اإلنساني المقّدم محلی� و
قد  المحلیّة للعمل اإلنسانيجنوب السودان. ویبحث التقریر الحواجز والتحّدیات التي تواجھنھا في ھذا العمل ویقیّم ما إذا كانت القیادة 

ة. وفي السنوات الخمس الماضیة، ساھمت السیاسة الدولیّة، والطلب المتزاید على الخدمات اإلنسانیّة في جنوب عت القیادة النسائیّ شجّ 
ومع السودان، وغیرھا من الدینامیّات في تحول معتدل في االستجابة اإلنسانیّة من الجھات الفاعلة الدولیّة إلى الجھات الفاعلة الوطنیّة. 

ذلك، ال یزال المستوى العام لمشاركة النساء في القطاع اإلنساني في جنوب السودان ونوعھا غیر واضحین. وعلى ھذا األساس تسعى 
 اإلنسانّي في جنوب السودان.المحلیّة للعمل في القیادة  ھاھذه الدراسة إلى تحدید العوامل التي تمّكن مشاركة النساء أو تعیق

 المنھجیّة
ین الرئیسین ومناقشات غة من خالل مقابالت شبھ منّظمة مع المبلِّ جمعت فیھ البیانات األولیّ الذي نوعي البحث الإعتمدت الدراسة تصمیم 

سواء للحصول  على حدّ  وبحوث المنّظماتاألكادیمیة السابقة لمؤلفات ا مراجعاتة من خالل بیانات ثانویّ  تعمِ . وجُ ةزالمجموعات المركّ 
ة، مع التركیز بوجھ خاص على العمل اإلنساني الذي تقوده ة في السیاقات اإلنسانیّ والمنظمات النسائیّ  النسائیّةمات تتعلق بالقیادة على معلو

ة، المساعدة اإلنسانیّ عمل ما تلك التي تقوم بة، وال سیّ ة والمنظمات النسائیّ النسائیّ  القیادةة. وشملت الدراسة المشاركة في الحكومة المحلیّ 
كة مع النظام اإلنساني والمنظمات غیر اشر، والرابطات التي تركز على النسائیّة بقیادةة المحلیة والوطنیة، والشبكات والمنظمات اإلنسانیّ 

شارك في الدراسة ما قد ة العاملة في جنوب السودان. وة وھیئات األمم المتحدة والجھات المانحة والوكاالت الحكومیّ ة الدولیّ الحكومیّ 
ن. ومن بین المشاركین في الدراسة البالغ بلّغین الرئیسیوالمقابالت مع الم ةزركّ مال المجموعاتمشاركاً من خالل مناقشات  34وعھ مجم

 ) من النساء.%79.4( 27) من المشاركین في الدراسة من الرجال و%20.6( 7مشاركاً، كان  34عددھم 

المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة" و"المنظمات غیر الحكومیّة المحلیّة"  في جنوب عالوة على ذلك، حلّلت الدراسة استخدام مصطلَحّي "
مصطلَحّي "المنّظمات غیر الحكومیّة" و"المنظمات غیر  تبین أنّ  -في جوبا حیث جرى البحث  على األقلّ  -السودان. ومن التحلیل 

ة" لإلشارة كذا استخدم الباحثون مصطلح "الجھات الفاعلة المحلیّ من جانب أصحاب المصلحة. وھ كمرادفینة" یستخدمان الحكومیة المحلیّ 
 إلى كلیھما.

 السودان جنوب في اإلنسانیّة األزمة
، وقّعت معظم أطراف النزاع في جنوب السودان اتفاق سالم یھدف إلى إنھاء القتال الذي أّدى إلى "نزوح أكثر 2018في سبتمبر/أیلول 

). وتشیر التقدیرات أیًضا إلى أّن النزاع 2، ص. 2018السكان من انعدام األمن الغذائي الشدید" (كنوبف، من ثلث السكان ومعاناة ثلثي 
. ومنذ توقیع االتفاق، انخفض عدد االشتباكات بین األطراف انخفاًضا 2013شخص منذ عام  400,000أّدى إلى مقتل ما یقرب من 

إلضافة إلى ذلك، ال یزال القتال الطائفي یُسِھم في العنف وانعدام األمن في أجزاء كثیرة من كبیًرا، ولكّن العملیة السیاسیّة ظلّت ھّشة. وبا
 البالد.
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والتحّدیات التي تواجھ النساء والفتیات في جنوب  العوائق
 السودان

ویعاني جنوب السودان من أحد أعلى معّدالت  غالباً ما كانت آثار النزاع الذي طال أمده مختلفة بالنسبة للرجال والنساء والفتیات في جنوب السودان.
% من النساء والفتیات في العدید من مناطق النزاع 65). وقد خلصت األبحاث إلى أّن ما یصل إلى 9، ص. 2019العنف الجنسي في العالم (كوني، 

ع النزاع في ال). ومنذ اند12، ص. 2017قاذ الدولیّة، في البالد تعّرضن لشكل من أشكال العنف البدني أو الجنسي (المعھد العالمي للمرأة ولجنة اإلن
ة األدوار التقلیدیّ  ى ذلك، فإنّ لع عالوة). 2019 ،من النازحین (صندوق األمم المتحدة للسكان %85، شّكلت النساء واألطفال حوالي 2013عام 

 من االضطالع بأدوار ز الخاص بدالً الحیّ  نشغلیا أن عمومً من النساء قع توَ یُ  إذجامدة في جنوب السودان. في المجتماعات المحلیّة  لألنواع االجتماعیّة
الت زواج األطفال ة بین النساء، وارتفاع معدّ الت األمیّ ، وارتفاع معدّ لألنواع االجتماعیّةالعام. وھذه األدوار الصارمة  الشأن تقرار اتخاذة ویّ قیاد

یات التي تواجھ القیادة یبحث ھذا القسم في التحدّ واإلنساني. العمل في قطاع النساء اركة ت جمیعھا من مشحدّ قد والزواج المبكر والزواج القسري، 
 .اتالقرار اتخاذ، والحصول على التعلیم، والمشاركة في االجتماعينوع الة، ویبحث على وجھ التحدید في العنف القائم على النسائیّ 

إنسانیّة ھائلة في البلد. ووفقاً لتقریر صادر عن منظمة كیر الدولیّة، "ثّمة أماكن قلیلة في وع االجتماعي مشكلة ویشّكل العنف القائم على النّ 
 ). ویؤّكد ذلك التقریر كذلك أن الغالبیّة3، 2014العالم حیث تكون حیاة اإلناث أكثر خطورة أو أقّل تمكیناً منھا في جنوب السودان" (

د على األقل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل االغتصاب، أو ن من شكل واحیالعظمى من النساء والفتیات سینج
قید االعتداء الجنسي، أو الزواج المبكر أو القسري، أو الحرمان من الموارد، أو اإلیذاء النفسي أو العاطفي، أو ممارسة الجنس للبقاء على 

% من النساء والفتیات في جنوب السودان تعّرضن 65إلنقاذ الدولیّة، إلى أّن الحیاة. وقد خلص بحث أجراه المعھد العالمي للمرأة ولجنة ا
). كما أّن إمكانیّة 16، 12، 2017للعنف البدني و/أو الجنسي في حیاتھن، وأكثر من نصف النساء المتزّوجات تعّرضن لعنف الشریك (

تشیر بعض التقدیرات إذ ، اائم على النوع االجتماعي منخفضة أیضً الوصول إلى العدالة والخدمات الطبیّة في الحاالت المرتبطة بالعنف الق
 ھ ال جدوى من اإلبالغذلك انطالقاً من الشعور أنّ  نفعلیة إضافیّ  %57 خوف، وأنّ ال الصمت بدافعمن الناجیات یخترن  %43 إلى أنّ 

 ).8، ص. 2014(منّظمة كیر، 

)، 2016ف القائم على النّوع االجتماعي في جنوب السودان. ووفقًا للیونیسیف (إّن الزواج المبكر والقسري ھو شكل شائع من أشكال العن
جن قبل من الفتیات یتزوّ  %52 أنّ إلى األبحاث  خلصتیُعاني جنوب السودان من سابع أعلى معّدل انتشار لزواج األطفال في العالم. وقد 

التي أجرتھا منّظمة الحدیثة  البحوث فیدوت عرائس، ال تاریخ). العاماً (فتیات  15قبل أن یبلغن  %9 فیما تتزّوج عاًما 18 بلوغّھن
(بوكانان، الت زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري أعلى بكثیر ح أن تكون معدّ ھ في بعض أجزاء البالد، من المرجّ أوكسفام أنّ 

 جلبھلمھر الذي یمكنھن جل النساء والفتیات أكثر من غیرھن ألة في جنوب السودان، تُقدَّر وفي العدید من المجتمعات المحلیّ ). 2019
ى إلى ة في سیاق الصراع، ما أدّ ھذه الدینامیّ حّدة وقد زادت  .)2012ة، ة (إدارة التنمیة الدولیّ والدعم الذي یقّدمنھ في األعمال المنزلیّ 

ا ا سلبیً تأثیرً األنواع االجتماعیّة م المساواة ھذه بین اعدانثرت أوجھ ة. وقد أفي األسر المعیشیّ األنواع االجتماعیّة تفاقم االختالف في أدوار 
 .النزاعخالل  تخرسّ تة، وھي حالة ة واالستجابة اإلنسانیّ في األدوار القیادیّ  النساءمشاركة  في

ة بین األنواع االجتماعیّة. كما أّن مؤشرات تعلیم النساء والفتیات في جنوب السودان ھي من بین األسوأ في العالم، مع وجود فجوة كبیر
%. والفتیات أقل عرضة الرتیاد المدرسة من 19%، ومعّدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة 27وتبلغ النسبة اإلجمالیّة لمحو أمیّة الكبار 

ء والفتیات إلى ). وقد یؤّدي انخفاض مستویات التحصیل العلمي للنسا2019الفتیان وأكثر عرضة لالنقطاع عن الدراسة (الیونسكو، 
 خفض عدد النساء القادرات على االضطالع  بأدوار قیادیّة في القطاع اإلنساني.

ة رئیسة التخاذ وفي جنوب السودان، "ال یحّق لبعض النساء الریفیاّت أن یعبّرن عن حقوقھن، وال یمكنھن المشاركة في أّي عملیّ 
). كما تتطلب النظرة الشائعة أن تخضع النساء ألسرھّن وأزواجھن وأصھارھن، ما 2010القرارات بشأنھن أو بشأن أسرھن" (كواني، 

في حین اضطلعت ). ومن الناحیة السیاسیّة، 2010 حیاتھن (كواني،ب المتعلّقةھاّمة القرارات التاحة أمامھن التخاذ المیحّد من المساحة 
تجاھل خالل یُ ل من شأنھ أو قلّ یُ  غالبًا ما لسالم في جنوب السودان، فإن دورھنبدور نشط على مختلف المستویات إلحالل ا النساء

 ).2006إیتّو، ة (المفاوضات السیاسیّ 

 اإلنساني في جنوب السودانالمحلیّة للعمل القیادة 
في السنوات األخیرة، ظھر عدد من المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة في جنوب السودان، لیس فقط نتیجة لمؤتمر الصفقة الكبرى، ولكن 

یقّدم ھذا القسم لمحة موجزة عن بعض وأیضا ً نتیجة لعوامل أخرى، مثل الزیادة السنویّة في االحتیاجات اإلنسانیّة الناجمة عن النزاع. 
 ة الرئیسة في البالد ثم یستكشف دور النساء والمنظمات النسائیّة في العمل اإلنساني في جنوب السودان.فاعلة اإلنسانیّ الجھات ال

 الجھات الفاعلة اإلنسانیّة الوطنیّة
) حكومة جنوب السودان وجھات 1تشارك عّدة جھات فاعلة إنسانیّة وطنیّة في االستجابة لألزمة اإلنسانیّة في جنوب السودان وھي: (

 ) الجھات الفاعلة الدینیّة. 3) المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة، و(2التنسیق في المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة، و(
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 ھات التنسیق في المناطق التي تسیطر علیھا المعارضةحكومة جنوب السودان وج

 على الجانب الحكومي، فإّن الجھة الفاعلة الرئیسة ھي لجنة اإلغاثة وإعادة التأھیل في جنوب السودان. وھي الجھة الرسمیّة المسؤولة عن
كجزء من  2005لت ھذه اللجنة في البدایة في عام تنظیم سیاسات العمل اإلنساني التابعة لوزارة الشؤون اإلنسانیّة وإدارة الكوارث. ُشكِّ 

اتفاق السالم الشامل، وھي تساعد على تنسیق العمل اإلنساني بالشراكة مع مؤّسسات أخرى مثل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون 
طین، وإعادة اإلدماج، وأنشطة إعادة ة. وتتمثل مھاّمھا في "تنسیق وتیسیر مساعدات اإلغاثة، واإلعادة إلى الوطن، وإعادة التواإلنسانیّ 

 ).6، ص. 2010اإلعمار، وال سیّما بالنسبة للنازحین داخلیًا والالجئین" (جنوب السودان، وزارة الشؤون اإلنسانیّة و إدارة الكوارث، 

ال یزال ھو و -أمراً صعباً  كان فھم ھیكل التنسیق اإلنساني في المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة في جنوب السودان خالل النزاعلقد 
نظراً لحساسیة المسألة في نظر الحكومة. ویرجع ذلك إلى وجود العدید من حركات المعارضة العاملة في أجزاء مختلفة من البالد  -كذلك 

وجبھة اإلنقاذ الوطني،  أكبر مجموعة معارضة، ،ة لتحریر السودانالحركة الشعبیّ الجیش/على سبیل المثال ال الحصر:  -بما في ذلك 
في المعارضة ھي جماعة  الجیش/الحركة الشعبیّة لتحریر السوداندة. حّ ارضة جنوب السودان، وجبھة جنوب السودان المتمعوتحالف 

ة عنھا. ة على الرغم من وجود معلومات قلیلة مسؤولة عن تنسیق جمیع األنشطة اإلنسانیّ المعارضة الرئیسة، ولدیھا لجنة للشؤون اإلنسانیّ 
عة على النزاعات في جمھوریة جنوب السودان، یجري تركیز التنسیق اإلنساني بین األطراف الموقّ  لتسویةط وبموجب االتفاق المنشّ 

ة لتنفیذ ھذا االتفاق افتقار عام إلى الوضوح بشأن المستویات الحالیّ  ثّمةة، ومع ذلك ال یزال فاق مع المؤسسات الحكومیّة الرئیساالت
 ).2019ھ (األمم المتحدة، ووظائف

 ةة الوطنیّ مات غیر الحكومیّ المنظّ 

ة وطنیّة مسجلة في جنوب السودان (الوكالة منظمة غیر حكومیّ  330ا تقّدر الوكالة السویدیّة للتعاون اإلنمائي الدولي أّن ھناك حالی� 
، مدفوعة 2013ة بعد نزاع عام غیر الحكومیّة الوطنیّ  ). وقد ظھرت غالبیّة المنظمات5، ص. 2017السویدیّة للتعاون اإلنمائي الدولي، 

 ً . كما أشار التقریر السنوي لمنتدى المنظمات غیر 18بالفجوة الكبیرة في الخدمات اإلنسانیّة في البالد إلى جانب توافر فرص التمویل محلیا
إلى  2011في عام  74كومیّة الوطنیّة، من إلى زیادة كبیرة في عضویّة المنظمات غیر الح 2015الحكومیّة في جنوب السودان لعام 

% على مدى أربع سنوات. ولم یكن من الممكن للباحثین تصنیف ھذه البیانات لمعرفة عدد 227بزیادة قدرھا  - 2015في عام  242
 من بین المنّظمات غیر الحكومیّة المسجلة ھذه. ،ةالمنظمات النسائیّ 

لمنظمات غیر الحكومیّة في جنوب السودان، الذي یضم المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة ومن الجھات الفاعلة ذات الصلة نجد منتدى ا
طوعیّة مستقلّة للمنّظمات غیر  نتدى نفسھ بأنھ ھیئة تنسیق وتشبیك. ویُعّرف الم19والمنظمات غیر الحكومیّة الدولیّة على حّد سواء

). 2016 ،اإلنساني والتنموي في جنوب السودان (تانر ومورو المجالاملة في ة العة الدولیّ والمنظمات غیر الحكومیّ الوطنیّة ة الحكومیّ 
بأعداد أكبر منذ عام  نضمّ بدأت تة ة الوطنیّ المنظمات غیر الحكومیّ  ة، على الرغم من أنّ ة الدولیّ مات غیر الحكومیّ وتھیمن علیھا المنظّ 

ك، وتبادل یشبتة، والمناصرالسیاسات وال بادل المعلومات، ورسما في ت. وتشمل أنشطتھا الرئیسة التنسیق، ولكنھا تشارك أیضً 2006
ر وباإلضافة إلى ذلك، یوفّ  ال تاریخ). ة في جنوب السودان،مات غیر الحكومیّ ة، من بین أمور أخرى (منتدى المنظّ المعلومات األمنیّ 

ھ من غیر على تحدید فرص التمویل. غیر أنّ ا مباشرة وغیر مباشرة لبناء القدرات ألعضائھ ویساعد ة فرصً المنتدى بصورة روتینیّ 
مات غیر القرار، نظراً لھیمنة المنظّ  مواقعة إلى ة الوطنیّ مات غیر الحكومیّ الواضح ما إذا كان المنتدى قد نجح في تحسین وصول المنظّ 

 ة.ة الدولیّ الحكومیّ 

 الجھات الفاعلة الدینیّة

. وبما 20العمل اإلنساني في البلد. وكانت الكنائس على وجھ الخصوص جھة فاعلةً ھاّمةً ا، تشارك الجھات الفاعلة الدینیّة أیًضا في وأخیرً 
ال یُعرف الكثیر عن  - 2010% فقط من االنتماءات الدینیّة في عام 6.2إذ یُقدَّر بحوالي  -أّن عدد المسلمین في جنوب السودان قلیل 

). وقد شاركت الكنائس في مفاوضات السالم في عّدة مناسبات، 2016حاث، مشاركة المساجد في العمل اإلنساني المحلي (مركز بیو لألب
وال زالت تعتبر من بین المحاورین القادرین، والملزمین في بعض األحیان، على التوّسط وعبور الحدود بین مختلف المجموعات، وال 

یّة الكاثولیكیّة في ملكال مع اللجنة المشتركة بین سیّما من خالل مجلس كنائس جنوب السودان. كما عملت لجنة العدل والسالم/األبرش
الكنائس في بانتیو لزیادة دور المرأة في أنشطة بناء السالم، وتیسیر الحوارات داخل مجتمعاتھا المحلیّة وفیما بینھا (باكس من أجل 

 ).2017السالم، 

 انوفي الختام: تقییم درجة القیادات المحلیّة للعمل اإلنساني في جنوب السود

ة تھیمن على على الرغم من تزاید عدد المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة ودور الجھات الحكومیّة الفاعلة، ال تزال الجھات الفاعلة الدولیّ 
ا في الجھات الفاعلة اإلنسانیّة الوطنیّ  ة وحاالت مخّصصة االستجابة اإلنسانیّة في جنوب السودان. وعلى الرغم من أن البحث یوثق نمو�

ة للجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة التي تضطلع بأدوارا رئیسة، فقد كان من الصعب تحدید أمثلة قادت فیھا الجھات الفاعل
األمر ع ھذا من المھم أن نضوھذه القیادة. ة تحتفظ بالجھات الفاعلة الدولیّ  ویبدو أنّ  .المبذولةاإلنسانیّة ة الجھود ة أو الوطنیّ اإلنسانیّة المحلیّ 

للعمل المحلیّة القیادة  ، بالنظر إلى أنّ المحلیة للعمل اإلنسانية مشاركة النساء والمنظمات النسائیة في القیادة م كیفیّ في االعتبار ونحن نقیّ 
 داخل البالد. ناشئةاإلنساني ال تزال 
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  ؟المحلیّة العمل اإلنساني وقیادتھقطاع ة في كیف تشارك النساء والمنظمات النسائیّ 

حاول الباحث تعقّب األرقام لكنھ لم یتمّكن من الوصول وقد لم یتسّن تحدید العدد الدقیق للمنّظمات النسائیّة المسّجلة في جنوب السودان. 
 .في االزدیادة المشاركة في العمل اإلنساني آخذ عدد المنظمات النسائیّ  شعور بأنّ . ولكن ثّمة ھاا حتى من وجودإلى البیانات ولیس متأكدً 

ما  ة، وھو رقم غیر مسبوق. وفيمنظمة نسائیّ  30لت لجنة اإلغاثة والتأھیل في جنوب السودان أكثر من ، سجّ 2018-2017 عامي منذف
. على وجھ الدقّةة األعضاء ة في جنوب السودان، لم یكن من الممكن تحدید عدد المنظمات النسائیّ مات غیر الحكومیّ یتعلق بمنتدى المنظّ 

ة في مكاتب المنتدى حتى تتمكن مات النسائیّ ة أجریت معھا مقابالت في ھذه الدراسة إلى إنشاء مكتب للمنظّ مات نسائیّ ة منظّ د دعت عدّ وق
 من الحصول على دعم إضافي.

یّة وشبكات النسوأشارت المقابالت التي أجریت مع المنظمات المشاركة في ھذه الدراسة إلى عاملین وراء ظھور المنّظمات النسائیّة وال
أجریت معھا ة التي وأثناءه. ووفقاً للعدید من القیادات النسائیّ  النزاعة قبل ھو زیادة االحتیاجات اإلنسانیّ  ھمالفي جنوب السودان. أوّ 

السودان على ة في جنوب الحاجة الواضحة إلى المساعدة اإلنسانیّ فقد أجبرتھن ة مركزة، ھذه الدراسة في مناقشة جماعیّ مقابالت في إطار 
: "لقد تأثرت بمعاناة نساء وأطفال جنوب السودان خالل نزاع عام اقولھ اھاحدإلألزمات. ونُقل عن  ة بھا استجابةً خاصّ  ماتإنشاء منظّ 

عي ھو زیادة الوة). والثاني أن أفعل شیئاً" (رئیسة منظمة نسائیّ ذلك ألھمني ف، اتعلى الطرق وقد فقد كّل أمل. رأیت بعضھم یبكي 2013
ة للمرأة ة لحمایة ھذه الحقوق. وھي تشارك في أنشطة من قبیل تعزیز المشاركة السیاسیّ بعض المنظمات النسائیّ  تلكِّ شُ  بحقوق المرأة، وقد
 .سبل العیش، وتقدیم الدعم لكسب تماعيجنوع االالي للعنف الجنسي والعنف القائم على ا، والتصدّ وتمكینھا اقتصادیً 

 المنّظمات النسائیّة التي تقّدم حالیًا الخدمات اإلنسانیّة وفق ما حّدده ھذا البحث:وفي ما یلي بعض من 

ة اجتماعیة واستشاریة ة خدمات نفسیّ ة واإلنمائیّ م ھذه المنظمة النسائیة اإلنسانیّ : تقدّ للتنمیة الریفیّة )Aliab" (بلیاوكالة "أ •
 رة من النزاع.في المناطق المتضرّ  تماعيجنوع االالللناجیات من العنف القائم على 

بھدف تمكین الفتیات  2016في عام وجرى تسجیلھا  ئیّةنسابقیادة ھذه المنظمة نساء  ت: أسسّ جنوب السودان -ج المرأة تویت •
مجاالت مة في جمیع أنحاء البالد في المنظّ  ھذه تعملو .اوسیاسیً  اواجتماعیً  لمساھمة في بناء الدولة اقتصادیًاوالنساء من ا

ة، واإلرشاد، وحمایة الطفل، والتمكین حقوق المرأة، والصحة، وفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز، والمشاركة المدنیّ 
 ).2018 ،المرأة تتویجة (االقتصادي، والمساعدة اإلنسانیّ 

ین داخلیّا بالخرطوم، بھدف في مخیم مایو للنازح 2000: تأسست ھذه المنظمة في عام جمعیّة دیار إلعادة التأھیل والتنمیة •
تمكین المرأة السودانیّة من خالل تثقیفھا وتزویدھا بالمھارات الالزمة للحفاظ على حیاتھا. وتتناول أنشطتھا األساسیّة العنف 
القائم على النوع االجتماعي، والماء والصرف الصحي والنظافة. وھي تعمل في والیات البحیرة السابقة ویوجد مكتبھا في 

 بیك.روم

في جنوب السودان. وھي  2008في السودان وفي عام  2005ست ھذه المنّظمة في عام : تأسّ منظمة "إییف" لتنمیة النساء •
تدیر برامج عن المشاركة السیاسیة للنساء، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وبناء السالم وحّل النزاعات، والصّحة 

  تصادي.اإلنجابیة، والتمكین االجتماعي واالق

العیش، وتعزیز أمن كسب تأمین سبل  تعمل علىوھي ، 2010ست ھذه المنّظمة في عام : تأسّ إعادة األمل في جنوب السودان •
نوع الة العنف القائم على ة، وتحقیق اإلنصاف والمساواة لألفراد والمجتمعات. وتتناول أنشطتھا األساسیّ المجتمعات المحلیّ 

یعكس عضو في الفریق القطري اإلنساني، األمر الذي ، واألمن الغذائي، وسبل العیش، وبناء السالم. والمنظمة تماعيجاال
 ).الدولیّة ةموظفة، مكتب المنظمات غیر الحكومیّ ع مقابلة مة (ا نحو زیادة القیادة النسائیّ ھً ا موجّ جھدً 

الحالة ھذه) ھي منظمة إنمائیّة وإنسانیّة وطنیّة بقیادة نسائیّة  دراسة صاحبة: (نساء ریفیّات من أجل التنمیة في جنوب السودان •
تركز على حقوق المرأة. وقد أنشئت لتقدیم المساعدة اإلنسانیّة، وال سیّما للنساء والفتیات. وھي تعمل في أربع والیات من 

یع أنحاء السودان. وھي تعمل على والیات جنوب السودان العشر السابقة، على الرغم من أنھا مكلفة قانونًا بالعمل في جم
المسائل التالیّة: األمن الغذائي وسبل العیش؛ وتمكین المرأة وحمایتھا؛ والماء والصرف الصحي والنظافة؛ والتعلیم؛ وبناء 

 الّسالم.

مجموعة من المحامیات والصدیقات في  2009: ھي منظمة نسائیّة أّسستھا في عام (منظمة ستیوارد سابقًا) الراعیاتلنساء ا •
. وقد أنشئت لمعالجة مشاكل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، والعادات ئیّةنسابقیادة جنوب السودان 

في ومعي والصراعات، وسوء الحوكمة، واألمیّة. الضاّرة بالنساء والفتیات، وعمالة األطفال واالتجار بھم، وانعدام األمن المجت
أّول أحكام المحكمة  على الراعیاتلنساء منّظمة ا حصلتانتصار قانوني كبیر في اآلونة األخیرة یدل على قیادة المجموعة، 

 ).2019 ي،(توب .مبكر وقسري ةالصادرة لصالح الضحیّة في قضیة زواج طفل

وتتمثّل مھمتھا األساسیّة في  2005: أنشئت ھذه المنظمة التي أسستھا نساء في عام شبكة تمكین المرأة في جنوب السودان •
تناول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وحقوق المرأة، تتیسیر تمكین نساء وفتیات جنوب السودان. وھي 

س نقص المناعة البشریة/اإلیدز، والتمكین االقتصادي. ة، وبناء السالم، والصّحة والحقوق اإلنجابیّة، وفیرووالمشاركة السیاسیّ 
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ا في جمیع أنحاء جنوب السودان، وھي عضو في المجموعات الفرعیّة الوطنیّة المعنیّة بالعنف القائم على النوع وھي تعمل حالی� 
 االجتماعي وحمایة الطفل.

. وقد تلقت مؤسسة تیتي، خالل 2016جوبا في عام  في ئيّ نساست ھذه المنظمة التي أسستھا نساء بقیادة : تأسّ مؤّسسة تیتي •
وھو أمر  -فترة وجودھا القصیرة، تمویًال من مانحین مثل برنامج األغذیّة العالمي، ومنظمة األغذیة والزراعة، والیونیسیف 

بل العیش، وفیروس یشكل تحّدیًا عادة للمنظمات الجدیدة. وتترّكز أنشطة مؤسسة تیتي في مجاالت التعلیم، واألمن الغذائي وس
 نقص المناعة البشریة/اإلیدز، والسالم واألمن.

من قبل مجموعة من النساء لرصد الحّصة األولیّة للنساء المتمثّلة  2005: تأّسست ھذه المنظمة في عام صوت من أجل التغییر •
قت لجنوب السودان. واألنشطة % على جمیع مستویات الحكومة اإلقلیمیّة والوطنیّة التي أدرجت في الدستور المؤ25بنسبة 

األساسیة التي تضطلع بھا ھذه المنّظمة ھي في مجاالت حقوق المرأة والمناصرة، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وبناء 
 السالم.

في جوبا، بھدف الحّد من األمیّة بین النساء، وتحسین سبل  2012: أنشئت ھذه المنظمة في عام منظمة النھوض بالنساء •
یشھن، وحمایة حقوقھن، وزیادة مشاركتھن في األنشطة االجتماعیّة واالقتصادیّة. وتتمثّل مجاالت التركیز الرئیسة لھذه ع

النزاعات  تسویةنساء البالغات، وحمایة الطفل، والمنّظمة في األمن الغذائي وسبل كسب العیش، ومحو األمیّة الوظیفیّة لل
 ریة/اإلیدز.والمصالحة، وفیروس نقص المناعة البش

: تعمل ھذه المنّظمة على تعزیز النساء في جنوب السودان وتمكینھن من خالل تدریبھن على المھارات رؤیة مساعدة النساء •
بحقوقھن. وتعمل على قضایا السالم واألمن وكذلك منع العنف القائم على النوع االجتماعي، والتعلیم،  تھنّ وعیتة واألساسیّ 

 وخدمات الماء اآلمن.

اول ما تُبیّن المعلومات المقّدمة أعاله، ال تركز ھذه المنظمات النسائیّة على العمل اإلنساني فحسب، بل تقّدم أیًضا برامج إنمائیّة تتنوك
ا تمكین النساء اقتصادیًا، والوعي بحقوق المرأة، وعملیّات بناء السالم، من بین أمور أخرى. ویشیر ھذا الجانب متعّدد التركیز من مھمتھ

 إلى وجود صلة بین الجھود اإلنسانیّة واإلنمائیّة وجھود السالم والمشاركة طویلة األجل مع المجتمعات المحلیّة التي تعمل فیھا.

عالوة على ذلك، تدعو عّدة شبكات وفرق عمل للقیادات النسائیّة في جنوب السودان إلى رسم سیاسات تراعي الفوارق بین األنواع 
ء كشریكات على قدم المساواة في محادثات السالم امرأة في الحكومة واالعتراف بالنسھذه المجموعات إلى تمثیل ال االجتماعیّة. وقد دعت

األمثلة في ما یلي بعض أبرز ). و2017ة (سابیتي، في القیادة اإلنسانیّ  وتطویر المؤسسات الدیمقراطیّة، ومھدت الطریق لمشاركة االنساء
 ة:وفرق العمل النسائیّ على ھذه الشبكات والتحالفات 

 جمیع في تمثیل مع جوبا، في مقّرھا ویوجد نساء سبع من تتكّون سرّ  أمانة وترأسھا: السودان لجنوب العاّمة النسائیّة الرابطة •
ً . السودان جنوب في السابقة العشر الوالیات ً  دوراً  الرابطة لعبت األمانة، مع ُعقدت مركزیة جماعیّة لمناقشة ووفقا  استفتاء في نشطا

 عملیّات مختلف وفي. السودان عن السودان جنوب فصل أجل من وحشدھن النساء تعبئة خالل من 2011 لعام السودان جنوب
 الفاعلة الجھات إحدى الرابطة كانت بالتنمیة، المعنیّة الدولیّة الحكومیّة للھیئة اإلقلیمیّة الكتلة فیھا توّسطت التي السالم مفاوضات

ً . ةالرئیس  التفاوض ةعملیّ  كانت: "االتفاق على التوقیع إلى ةالمتنازع األطراف دفع ھي مساھمتھا كانت األمانة، في لعضو ووفقا
 المجموعة مناقشة" (السالم اتفاق ووقعوا فھموا اأخیرً و. ..أمامھم مالبسنا بخلع ھددنا أننا حتى. كنساء نعاني نحنو جداً، طویلة

 ).السرّ  أمانة مع ةزركّ الم
 لتحدیث 2014 عام في تشكیلھ تم النسائیّة والجماعات النسائیّة القیادات من تحالف ھو المنتدى ھذا: الشھري النسائي المنتدى •

 مجموعة 42 من المنتدى ویتألف. النسائیّة والمنظمات النساء مع السالم اتعملیّ  في بالمشاركة المتعلقة األنشطة ومشاركة وتنسیق
 المدني، المجتمع مجموعات ممثلي مختلف من البلد أنحاء جمیع من النسائیّة القیادات فرادى من 81 عضّویتھ وتضمّ  نسائیّة،

 السالم مفاوضات حول النساء تثقیف على المنتدى عمل وقد. والمھنیّات المستقالت، والناشطات والسیاسیّین، األكادیمیّة، واألوساط
 ).2017 دیمو،( الوطني والحوار

 جنوب في السالم عملیّة وفاعلیّة مصداقیّة زیادة في ھذا العمل لفریق الرئیس الھدف یتمثل: النساء بإشراك المعني العمل فریق •
 السودان في النساء بإشراك المعني العمل فریق( االجتماعیّة األنواع بین الفوارق وتراعي شاملة كونھا ضمان خالل من السودان
 فیھ أشارت ةالنسائیّ  القیادات من الئتالف مشترك بیان أعقاب في 2013 عام في العمل قیفر شُكل وقد. )2014 السودان، وجنوب

 محادثات انطالق ومنذ. عمل قیفر بإنشاء وأوصت السالم عملیة في النساء، أصوات ماسیّ  وال ة،مجتمعیّ ال صواتاأل غیاب إلى
 للھیئة" الجدید الھیكل في األطراف جمیع العمل قیفر دعا ة،بالتنمیّ  ةالمعنیّ  المشتركة ةالحكومیّ  الھیئة بوساطة تجري التي السالم

 قیفر( وأصیلة شاملة ةعملیّ  التالیة المحادثات جولة جعل عن الھائلة بالمسؤولیة االضطالع إلى" بالتنمیة المعنیّة المشتركة حكومیّةال
 ).2015 ،السودان جنوب في النساء بإشراك المعني العمل

 أصبح تشكیلھ، ومنذ. السودان جنوب في والیات 10 في النسائیّة للمجموعات كشبكة االتحاد یعمل: السودان لجنوب النسائي االتحاد •
 .ةالسیاسیّ  ومشاركتھن للنساء االقتصادي التمكین وتعزیز النساء، لمناصرة منبًرا

 السودان جنوب جمھوریّة في النزاع لتسویة المنّشط لالتفاق استجابة أنشئ: السودان جنوب في السالم أجل من النسائي التحالف •
 40 من أكثر التحالف ھذا ویضمّ . 21االتفاق على الموقّعة األطراف بین من وھو السالم، عملیة في للنساء النشطة المشاركة لضمان
 إلى التحالف ھذا دعا كما). 2019 لوبیدیا،( الالجئات تمثل منظمات عن فضًال  وأوغندا، السودان وجنوب كینیا من نسائیّة منظمة
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. السودان جنوب جمھوریّة في النزاعات لتسویة المنّشط االتفاق في الحوكمة مستویات جمیع على النساء من %35 حّصة إدراج
 التنشیط منتدى في بالتنمیة ةالمعنیّ  المشتركة ةالحكومیّ  الھیئة تقودھا التي السالم ةعملیّ  في للمشاركة عضوات أربع انتداب جرىو

 ).2019 السالم أجل من السودان جنوب نساء تحالف( 2017 عام في المستوى رفیع
 في النزاعات تسویة اتفاق في المصلحة أصحاب من وكانت المدني المجتمع قادة من شبكة ھي: السودان جنوب في النسائیّة الكتلة •

 مجلس( السودان جنوب جمھوریّة في النزاعات لتسویة المنّشط االتفاق 2015 عام في سبق الذي ،السودان جنوب جمھوریّة
 تراقب أن المفترض من كان التي والتقییم، للرصد المشتركة اللجنة في الكتلة ممثالت ىدإح شاركوت). 2019 ،ةالخارجیّ  العالقات

 كما). 14 .ص ،2016 ،والسیاسات العام الدولي بالقانون المعني الفریق( السودان جنوب جمھوریّة في النزاعات تسویة اتفاق تنفیذ
 .2018 لعام المستوى رفیع التنشیط منتدى من جزًءا الكتلة ھذه كانت

كما اضطلعت النساء كأفراد ومجموعات وجمعیات بأدوار مھّمة في عملیّات المصالحة المجتمعیّة وبناء السالم في جنوب السودان. فعلى 
اسم موائد السالم، وذلك من خالل المشاركة مع منظمة باكس للسالم سبیل المثال، قادت النساء في بانتیو مجموعات حوار محلیّة تعرف ب

مجتمع النویر وتحسین العالقات بین  لتوحیدرت الحوارات في جنوب السودان ولجنة العدالة والسالم/أبرشیة ملكال الكاثولیكیّة. وقد یسّ 
في ملكال. كما أنشأت  ئیّةنسابقیادة وھو جھد تقوده منظمة  أولئك الذین یعیشون في موقع حمایة المدنیین وأولئك الذین یعیشون في المدن،

ة. ومن األمثلة على ذلك ى إلى العدید من اتفاقات السالم الشعبیّ أدّ  األمر الذيبین األعراق،  النزاعات لتسویةروابط ومنتدیات  النساء
مورلي الكاشیبو والجي والواك والدینكا ویناألیر بین لیل اتفاقو 1999ونلیت بین النویر والدینكا عام  اتفاقالعملیات بین الناس مثل 

في جھود المصالحة  النزاع، بدور رئیسوفي ھذین المؤتمرین، اضطلعت النساء، بوصفھن ناجیات من ). 2006(إیتّو،  نویر عام الو
 وفي توسیع نطاق السالم لیشمل المجتمعات المحلیّة.

حقوق المرأة والطفل في جنوب السودان. وكانت إحدى أنجح الحمالت حملة كما دافعت القیادات والمنظمات النسائیّة عن 
)#Mamarasakit "وقد بدأت 2018والتي بدأت بحلول تشرین األّول/أكتوبر  -) التي تعني "ھي كّل شيء"، أو "لیست مجرد امرأة .

ف لتنمیة یدة السالم في جنوب السودان، ومنظمة إیھذه الحملة مجموعة من المنظمات بقیادة نسائیّة، بما في ذلك منظمة األمل في استعا
، وتدعو الحملة إلى مناصرة حقوق المرأة وتمكینھا من اكتشاف نفسھا من خالل رسالة رئیسة (الطریق الراعیات نساءالالنساء، ومنظمة 

 ). 2018إلى الحریّة، 

یوم. لقد عانینا  فقط". نحن أساس ھذه األمة. نحن نحمل عبء عائالتنا ومجتمعاتنا وبلدنا على أكتافنا كلّ  نحن لسنا "نساءً 
أن نكون وعلى تحقیق كل ما نھدف إلیھ،  ة أخرى! نحن قادرات. لقد حان الوقت للنھوض مرّ تالنا، ومع ذلك نحن قویّ وتحمّ 

 فقط! غدالأي شيء نحلم بأن نكونھ. نحن قادة الیوم، ولیس 

التواصل االجتماعي وبین المجتمعات المحلیّة والمنظمات غیر الحكومیّة، وأثارت  طلة باھتمام كبیر على منّصات وسائوقد حظیت الحم
 مناقشات في األسر حول أدوار النساء (مقابلة مع إحدى مؤّسسات الحملة).

 

ما العوائق التي تواجھ المرأة والمنظمات النسائیّة في قطاع  
  ؟ةالمحلیّ  قیادتھوالعمل اإلنساني 

) معاییر النوع 1في جنوب السودان، جرى تحدید عّدة عوامل كحواجز رئیسة أمام مشاركة النساء في القیادة والعمل اإلنساني: (
ات والشبكات ین المنّظم) االنفصال عن منظومة العمل اإلنساني، وقضایا التنسیق ب3) تحّدیات التمویل، و(2االجتماعي الضاّرة، و(

 النساء والمنظمات النسائیّة على وجھ التحدید.   فيولكن قد توجد تحّدیات أخرى. ویحّدد ھذا القسم العوامل التي تؤثر  ،النسائیّة

 الضاّرة االجتماعي النوع معاییر
دًءا من مستوى األسرة. ولھذه القاعدة في العدید من الثقافات في جنوب السودان، ال یُسمح للنساء إال بسلطة محدودة في اتخاذ القرارات ب

ة للعمل اإلنساني. ففي بعض المجموعات اإلثنیة، على سبیل الثقافیة تأثیر في كیفیّة تفاعل النساء مع الرجل وانخراطھن في القیادة المحلیّ 
التحدث أمام  یحّق لھنّ ال  المرأة" ھ یرى أنّ إلى أنّ  إحدى المنظمات غیر الحكومیّة مقابلة ثال، أشار أحد األشخاص الذین أجرت معھالم

". وحتى في المناصب بحقّھا ةزوجتھ، وعلیھ أن یتخذ إجراءات عقابیّ  كالمبسبب كثرة  ھاستجوب زوجوف یُ الرجال علناً. وإذا تحدثت، س
ة في مقابلة مع مسؤولة حكومیّ على سبیل المثال، وفقاً لف. الحیّز العامفي  النساء تشكو من عدم االعتراف بھنة البارزة، ال تزال القیادیّ 

 رجل قبلنا نحن النساء".لالوالیة، "إذا ُدعي رجل وزعیمة معاً للقیام بوظیفة، یُعطى كرسي أوالً ل

م المرأة إلى تقدّ فال یُعفي ة. والوظیفیّ  العائلیّةھو الموازنة بین األدوار وا ا مزدوجً ءً ة عبا ما تواجھ القیادات النسائیّ لى ذلك، كثیرً ع عالوة
قیادات ل ةزركّ م مجموعةا لما ذكرتھ إحدى المشاركات في مناقشة . ووفقً العائلیّةأي مستوى من مستویات القیادة بالضرورة من التزاماتھا 

بین  ةوازنمال بنعاني األمّرین بسبم في القیادة. "على التقدّ  قدرة النساءھذا الوضع قد أعاق ة، فالنسائیّ الوطنیّة ة المنظمات غیر الحكومیّ 
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تحّمل . ربما نحتاج فقط إلى تدریب على ..ناوعمل مر إلى فقدان السیطرة على عائلتنااأل ن... لذا ینتھي بالعائلیّةة وأدوارنا الوظیفیّ 
 في بعض األحیان".أن تُحتمل ھا تصبح أكثر من ة ألنّ ة واالجتماعیّ یات النفسیّ ة والتحدّ الصدمات النفسیّ 

النمطیّة للنوع االجتماعي شائعة في جنوب السودان. ویُنظر إلى النساء عموًما على أنھن أقّل قدرة على أداء مھام معیّنة وال تزال القوالب 
من الرجل. وأشارت بعض النساء المشاركات في الدراسة إلى تلقیھن تعلیقات سلبیّة من أفراد المجتمع المحلي أثناء تنفیذ عملھن. فعلى 

"قیل لي  إلى أنّھ النسائیة الوطنیّة حدى المشاركات في مناقشة مجموعة مرّكزة لقیادات المنظمات غیر الحكومیّةسبیل المثال، أشارت إ
ة مشارك تھذه العبارة شائعة جداً ھنا". وقال ألنّ  اكثیرً  بي ذلكقد أثر ل. ..تحقیق أي شيء" لذا ال یمكنكد امرأة، أنت مجرّ  :ةذات مرّ 

ال یمكنك أن تنجحي في : "عندما بدأنا العمل في غودیلي، بدأنا بغرفة صغیرة. كان ھناك رجل یأتي ویقول لي، ةقشانمفي نفس ال ىخرأ
لي". وحتى عندما تكون المرأة في موقع سلطة، فإنھا تعتبر غیر قادرة على القیادة،  األمر يتركأ إدارة منّظمة غیر حكومیّة وطنیّة...
 :"معظم الرجال یقولون، كیف یمكن أن تقود [ھذه المنظمة] امرأة؟" ھلوقبلرأي مشارك آخر ویقاوم الرجل توجیھاتھا. ووافقھ ا

معدل  ثّمة تصّور أیضاً بأّن عدد النساء المتعلمات الالتي یمكنھن أداء أعمال إنسانیّة جنوب السودان محدود جًدا. وعلى الرغم من أنّ 
)، فقد یكون النقاش حول انخفاض مشاركة %35ل الرجال (من معدّ  ) أقلّ %19دان (اإللمام بالقراءة والكتابة بین النساء في جنوب السو

 ھامعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بین الرجال أعلى من ما. فإلى حدّ فیھ بالغ مُ بسبب نقص التعلیم  ة للعمل اإلنسانيالمحلیّ في القیادة  النساء
یشّكلن  النساء ة. وعلى الرغم من أنّ الرجال الوصول إلى المناصب القیادیّ یستطیع . ومع ذلك، نسبی�ا ال تزال منخفضة لدى النساء، ولكنھا

 .ائفوظالنساء تشغلن ثلث ال أنّ  ین بالقراءة والكتابة في جنوب السودان، فإننا ال نرىملمّ الشخاص ثلث األ

ى الصراع الذي ع أصحاب المصلحة أن یتعاونوا للتصّدي لھ. وقد أدّ ولكن ال تزال مسألة األمیّة بین النساء تشّكل تحّدیًا وواقعًا ینبغي لجمی
ما مي لجمیع الشباب، وال سیّ علمن التحصیل ال حدّ  األمر الذية من البلد، للتعلیم في أجزاء رئیسطال أمده إلى تدمیر الھیاكل األساسیة 

 اأعلنّ العاملة في أعالي النیل عن استیائھ من توظیف النساء: "لقد  الوطنیّة ةالفتیات. وأعرب موظف في إحدى المنظمات غیر الحكومیّ 
 ا ألنّ جزئیً ھذه النتیجة تحدث  وقدواحدة". متباریة الحصول على من ن بسھولة مكّ نت ظائف مع التركیز على النساء، ولموعن ات ة مرّ عدّ 

 النساء المؤھالت غیر موجودات. م بطلب حصول على وظائف، ولیس ألنّ في بعض األحیان عن التقدّ  نىثتُ  النساء

 في أيّ  النساءش الجنسي في مكان العمل كعقبة رئیسة أمام وضع ا، ذكرت بعض النساء الالئي شاركن في ھذا البحث التحرّ وأخیرً 
 ئیّة قالت:نسا بقیادةفي مقابلة مع امرأة رئیسة منظمة ودعم ھذا التأكید. لرغم من عدم توافر إحصاءات موثوق فیھا لا، على امنصب تقریبً 

عندما بدأت مع ھذه المنظمة، كنت أتوق للحصول على المشروع األول ، لذلك كنت أتحّرك صعوًدا وھبوًطا بحثًا عن 
. ُدعیت عّدة مّرات إلى اجتماعات في وقت متأخر من غلوننيالفرص ولم أكن أعرف أّن بعض األشخاص سوف یست

 أن ھؤالء الناس یریدون النوم معي قبل بدء عمل أو منحي تمویًال.المساء في مكاتب أو في فنادق، وأدركت 

وشّددت مشاركة أخرى أجریت معھا مقابلة على الرسالة التالیة: "بعض ھؤالء الرجال یعدونك بفرص تمویل أو بعالقات، ولكن في 
 الواقع یریدون النوم معك" (رئیسة إحدى المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة).

 تمویلتحّدیات ال
ھذه كان الحصول على التمویل تحّدیًا أثارتھ غالبیّة المنظمات النسائیّة والمنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة التي أجریت معھا مقابالت في 

الدراسة. إّن أكبر آلیات التمویل في جنوب السودان ھي الصندوق اإلنساني المشترك، والصندوق المشترك للصّحة، وصندوق االستجابة 
سریعة، والصندوق المشترك لالستجابة لحاالت الطوارئ، وخّطة االستجابة اإلنسانیّة. ویتحّكم بجمیع آلیات التمویل ھذه نظام ال

المجموعات. ومع ذلك، فإن الحصول على األموال من خالل ھذه اآللیات لیس بالعملیّة البسیطة. وقالت إحدى النساء اللواتي أجریت 
نعرف آلیات التمویل ھذه، ولكن المشكلة الرئیسة تكمن في البیروقراطیّات التقنیّة المطلوبة" (امرأة ترأس  معھن مقابالت: "نعم، نحن
ة). واستشھدت سیّدة أخرى أجریت معھا مقابلة قائلةً إّن "الصندوق اإلنساني المشترك ھو خیار تمویل جید، منظمة غیر حكومیّة وطنیّ 

 مرأة، موظفة في منظمة غیر حكومیّة وطنیّة).إجّداً لمن ھو جدید على النظام" (ولكن منظمتي صغیرة جداً، ومتطلبات الصندوق معقّدة 

أن العدید من المنظمات النسائیّة، شأنھا شأن المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة األخرى في جنوب وتشیر مجموعة متزایدة من األدلّة إلى 
 السودان، تواجھ صعوبات في اإلدارة المالیّة وآلیّات المساءلة، وتحّد ھذه الصعوبات من فاعلیّتھا في العمل اإلنساني. ومع ذلك، فإنّ 

ة. یقلل من قیمة مساھماتھا في الجھود اإلنسانیّ  الوطنیّة ةة والمنظمات غیر الحكومیّ النسائیّ اإلفراط في تعمیم نقص الخبرة لدى المنظمات 
 ةحاالت قلیلة كان یمكن فیھا للمنظمات غیر الحكومیّ  ثّمة ھ "ربما كانھذا البحث إلى أنّ  إطار في أجریت معھا مقابلة قائدةوأشارت 

ة ة الوطنیّ جمیع المنظمات غیر الحكومیّ  فشلبالضرورة ذلك داء، ولكن ال یعني األموال واأل مسؤولیّتھا عنأن تفشل في  طنیّةوال
ھذه المشكلة من خالل فرص تعزیز القدرات التي تركز  ا حلّ ة) . ویمكن أیضً ة وطنیّ " (رئیسة منظمة غیر حكومیّ ةوالمنظمات النسائیّ 

ة من التغلب ة. وقد تمكنت بعض المنظمات النسائیّ الجھات الفاعلة المحلیّ ة وغیرھا من ة للمنظمات النسائیّ على تعزیز نظم اإلدارة المالیّ 
 فرص التمویل، لكنني لمم بطلب للحصول على المقابالت: "كنت أتقدّ  اللواتي أجریت معھن ىحد. قال إكیشبي من خالل التعلى ھذا التحدّ 

رئیسة منظمة غیر ة" (عمل منظمتي من خالل التقاریر الروتینیّ مع المانحین المحتملین نتائج  أتشاركبدأت  منھا. بعد ذلك أنجح في أيّ 
 .دولیّة ةمتھا وإلى شراكة في نھایة المطاف مع منظمة غیر حكومیّ منظّ  بروزى ھذا النھج إلى زیادة ). وأدّ وطنیّة ةحكومیّ 
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 اإلنساني منظومة العملاالنفصال عن 
یس وفق نظام المجموعات، الذي یسھل التمویل اإلنساني والتخطیط والتنسیق إّن قطاع العمل اإلنساني في جنوب السودان منظم بشكل رئ

منظمة غیر حكومیّة (وطنیّة أو دولیّة) تعمل في جنوب السودان  واالستجابة. وتعتبر العضویّة في المجموعات المختلفة مھّمة أليّ 
ن مجموعة إلى أخرى. ففي مجموعة الماء والصرف وترغب في الحصول على التمویل. ویختلف عدد المنظمات النسائیّة المشاركة م

منظمة غیر حكومیّة مسّجلة كأعضاء، لم تمثل سوى منظمة نسائیّة  37، من بین 2017الصحي والنظافة، وفقًا لقائمة العضویّة لعام 
 ثّمة، عضًواة غیر حكومیّ  منظمة 17ھ من بین إلى أنّ  2019التعلیم لعام  ت مجموعةواحدة (وكالة ألیاب للتنمیة الریفیّة). وتشیر سجّال 

 ممكن. تمثیل أدنىة ممثلة على مستوى المجموعات . وبالتالي فإن المنظمات النسائیّ بالنساءمنظمة النھوض  ھي - ُممثّل عضو واحد فقط

ة بالعنف لفرعیّة المعنیّ وبالمقارنة، شمل التنسیق بین المجموعات الفرعیّة المزید من المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة. ففي المجموعة ا
سوى ثالثة إلى أربعة شركاء  2017ة االستجابة اإلنسانیّة في عام القائم على النوع االجتماعي، على سبیل المثال، لم یشارك في خطّ 

تین نظمتین نسائیّ إلى قیادة م 2019في كانون الثاني/ینایر  تماعيجنوع االالة للعنف القائم على ت المجموعة الفرعیّ تشیر سجّال ووطنیّین. 
كما ھي القیادة المشاركة في رومبیك. و النساءیي، ورؤیة مساعدة  فيھي مركز التنسیق واألصوات من أجل التغییر   ھماعلى األقلّ 

في عدد  زیادةً الحظ ة لمجموعة الفرعیّ اة. وفي مقابلة أجریت مع منسق ا أعضاء في المجموعة الفرعیّ أیضً  بقیادة نسائیّةمات المنظّ تضّم 
 ة في ھذا المجال في العام الماضي.المنظمات النسائیّ 

وعلى الرغم من وجود ھذه المجموعة المتنّوعة من آلیات التنسیق، كشفت ورشة عمل التحقّق عن بعض االنتقادات الموّجھة إلى 
للنقد. أوًال، وفقًا للتغذیة الراجعة من ورشة عمل التحقق، المنظمات النسائیّة، وال سیّما من القیادات النسائیّة الزمیلة. ثّمة أربع نقاط رئیسة 

ثّمة تنسیق ضعیف بین القیادات النسائیّة في ھذه الشبكات. وفي ورشة العمل ھذه، ذكرت إحدى المشاركات أّن "كّل شبكة تفعل الشيء 
مل مل التحقق). وقالت أخرى في ورشة عنفسھ لنفس المجموعة من الناس" (رئیسة إحدى المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة، ورشة ع

مھن" (رئیسة إحدى من تقدّ  ، وھذا یحدّ ھن][فیما بین كافحن أیًضاّن "النساء في المناصب القیادیّة العلیا [للمنظمات] یإالتحقق نفسھا 
تصاالت" بین النساء في المناطق الا"ھناك نقصاً في تدفق  ر بأنّ تصوّ  ثّمةلتحقق). ثانیاً، ا، ورشة عمل الوطنیّة ةمات غیر الحكومیّ المنظّ 

لمنظمات غیر الحكومیّة ة (رئیسة إحدى اوالنساء في المناطق الریفیّ  -ة ة للمنظمات غیر الحكومیّ غالباً في المناصب القیادیّ  -ة الحضریّ 
ورشات  إحدى المشاركات فيمات األعضاء. وأشارت ا، من الصعب الوصول إلى الشبكات أو المنظّ ق). ثالثً لتحقّ الوطنیّة، ورشة عمل ا

 دة حیث یمكنمكاتب أو عناوین محدّ  إذ لیس لدیھایاً كبیراً؛ ل تحدّ ة یشكّ "االنضمام إلى الشبكات والتحالفات النسائیّ  ق إلى أنّ التحقّ  عمل
ة ھذه تساعد المنظمات النسائیّ آلیات التنسیق  ا، على الرغم من أنّ ق). رابعً ة، ورشة عمل التحقّ ة وطنیّ ة حكومیّ العثور علیھا" (رئیسة جمعیّ 

ما  ا وجود نھج مشترك إلى حدّ أیضً  تفترض، فإنھا وحشدھا ةا في تنظیم النساء والمنظمات النسائیّ ا مفیدً دورً  لعبتھا وتعلى زیادة شرعیّ 
 ة األخرى.ا من الجھات الفاعلة اإلنسانیّ لیس مطلوبً ة وجمیع المنظمات النسائیّ بالضرورة ل متاحغیر 

اإلنساني في جنوب المحلیّة للعمل خاتمة: ھل عّززت القیادة 
 السودان القیادة النسائیّة في ھذا القطاع؟

ة في السنوات األخیرة، ازدادت المناقشات على الصعید العالمي بشأن ضرورة كون الجھات الفاعلة المحلیّة في طلیعة القیادات المحلیّ 
ة للعمل اإلنساني إلى جنوب السودان، وتتبنى العدید من المنظمات غیر الحكومیّة الدولیّة قیادة المحلیّ للعمل اإلنساني. وتتسلّل الدعوة إلى ال

على نحو متزاید فكرة التعاون مع المنظمات غیر الحكومیّة الوطنیّة في مجال العمل اإلنساني. ویتیح ھذا التحّول فرصة للمنظمات 
لمواضیع اإلنسانیّة التي تؤثر تأثیًرا مباشًرا في المجتمعات المحلیّة. وبالنظر إلى أّن موضوع النسائیّة في جنوب السودان التي تعمل في ا

نساني ھناك القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني ال یزال ناشئاً في جنوب السودان، فمن السابق ألوانھ القول ما إذا كانت القیادة المحلیّة للعمل اإل
 ى التقّدم في ھذا القطاع. ومع ذلك، ثّمة عّدة عوامل في جنوب السودان یمكن أن تشجع القیادة النسائیّة.قد ساعدت القیادة النسائیّة عل

% من المناصب في الھیئتین 25) على أن تشغل المرأة 2011فعلى سبیل المثال، نّص الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان (
بي لتصحیح االختالالت التي أحدثھا التاریخ والعادات والتقالید في جنوب السودان. وبناًء على ة للحكومة، كإجراء إیجاة والتنفیذیّ التشریعیّ 

طلب ائتالف نساء جنوب السودان من أجل السالم، أّدى االتفاق الذي جرى تنشیطھ لتسویة النزاعات في جمھوریة جنوب السودان في 
وتتیح ھذه الحّصة فرصة لتشغل النساء أدواًرا قیادیّة، حتى حین  ).64ص.  ،209% (لوبیدیا، 35إلى زیادة ھذه النسبة إلى  2018عام 
بیئة مؤاتیة لتسجیل المنظمات غیر  2016. كما یوفر قانون المنّظمات غیر الحكومیّة لجنوب السودان لعام بفاعلیّةذ ھذه الحّصة نفّ ال تُ 

، تشترط 2017من خالل قانون العمل لعام وة. المنظمات غیر الحكومیّة الدولیّ مقارنة مع بات متطلّ ال تخفیفمن خالل  الوطنیّة الحكومیّة
ة مواطنین من جنوب السودان. ویمكن ة الدولیّ من الموظفین العاملین في المنظمات غیر الحكومیّ  %75الحكومة أن یكون ما ال یقل عن 

 .اإلنسانيللعمل  ةا لمشاركة المرأة في القیادة المحلیّ أن یتیح ھذا الشرط فرصً 

، إلتزمت المملكة المتحدة، من خالل برنامج تعلیم الفتیات في جنوب السودان، 2013وللجھات الفاعلة الدولیّة أیضا دور تؤّدیھ. فمنذ عام 
ملیون جنیھ إسترلیني على مدى ست سنوات لتحویل الفرص المتاحة لجیل من الفتیات في جنوب السودان من خالل التعلیم.  60بتقدیم 

 م البرنامج حوافز لألسر لتعویض كلفة إرسال الفتیات إلى المدارس ومنًحا نقدیّة للمدارس لتحسین بیئة التعلم، األمر الذي یعّزز نتائجقدّ وی
ة التعلم للفتیات. ویھدف ھذا البرنامج إلى تشكیل القیادات النسائیّة المستقبلیّة في جنوب السودان. وقد ساعد مشروع منظمة كیر الدولیّ 
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المنظمات بقیادة نسائیّة، مثل منظمة إعادة األمل إلى جنوب السودان، على المشاركة في االجتماع التشاوري للمفوضیّة السامیة لألمم 
 ).54، ص. 2018المتحدة لشؤون الالجئین بشأن أقلمة التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي (لیندلي جونز 

في مقابلة مع مدیر مشروع في موظفة في منّظمة غیر حكومیّة دولیّة . فعلى سبیل المثال، قالت النساءء قدرات ا فرص لبناوھناك أیضً 
ر . وتوفّ لتدریب"تلقي الالوطنیّة ة ات غیر الحكومیّ : "في العام الماضي، أرسلت امرأتین من قیادات المنظممنّظمة غیر حكومیّة دولیّة

ة في جنوب السودان التدریب بشكل منتدى المنظمات غیر الحكومیّ  ا. ویقّدمة التدریب أیضً الفرعیّ مختلف المجموعات والمجموعات 
ة بھذه بین محترفین. ویلزم بذل مزید من الجھود لضمان ربط القیادات النسائیّ مدرّ ربطھا بویالوطنیّة ة مات غیر الحكومیّ للمنظّ  دوري

 الفرص.

لدور الذي اضطلعت بھ القیادات النسائیّة في عملیّة السالم ولفت انتباه المانحین إلیھ. في وینبغي أیًضا االعتراف على وجھ أفضل با
، ضغطت القیادات النسائیّة في جنوب السودان من أجل زیادة تمثیل النساء والتوقیع على اتفاق 2018إلى  2015محادثات السالم من 

، "عملت امرأة واحدة 2018) أنّھ في عملیّة السالم لعام 2019رجیّة (السالم. وخلصت األبحاث التي أجراھا مجلس العالقات الخا
ات". ویتیح اإلعالن عن دور % من المندوبین، وعملت قیادات المجتمع المدني النسائیّة كمراقبات رسمیّ 25كوسیط، وشكلت النساء 

 وعرض العمل الذي قامت بھ. فیھا  ة السالم فرصة للضغط والدعوة إلى مشاركتھا في القضایا التي تؤثرفي عملیّ  النساء

نطوي ھذه تعمل اإلنساني في جنوب السودان. ووبالتالي، ثّمة إمكانیة لالعتراف بشكل أفضل بالقیادة النسائیّة في مجاالت القیادة المحلیّة لل
لتشجیع مشاركة النساء في حیّز اتخاذ  -مثل متطلّب الحصص  -اإلمكانیّة جزئیًا، على استخدام اآللیات القائمة ولكن التي ال یجري إنفاذھا 

العمل القرار، وتوفیر أنشطة بناء القدرات أو تعزیزھا، ولتشجیع تمویل المنظمات النسائیّة من خالل إبراز أمثلة عن القیادة النسائیّة في 
ة من كیانات مثل منتدى د للمنظمات النسائیّ ا إلى الحاجة إلى دعم محدّ ة أیضً ا، أشارت المنظمات النسائیّ آنفً  ناكراإلنساني للمانحین. وكما ذ

ة للعمل اإلنساني المحلیّ في القیادة النسائیّة قیادة الة في جنوب السودان. ومع ذلك، فإن الجھود الرامیة إلى زیادة مات غیر الحكومیّ المنظّ 
  للتحرش الجنسي. وخطر تعرضھن النساء على التعلیمالثقافي، مثل ضعف حصول -ا إلى االعتراف بالسیاق االجتماعيتحتاج أیضً 

ختاًما، في مواجھة الحالة السیاسیّة الھشة، والنظام اإلنساني المعقد، والھیاكل المتحیّزة للنوع االجتماعي في جنوب السودان، فإّن 
ة مرأة كمجرد ضحیّ النظام اإلنساني إلى النظرة االعتراف بالنساء كقائدات والبناء على مھاراتھن وقدراتھن أمر مھّم لضمان تجاوز 

ر على مدى ة في العمل اإلنساني في جنوب السودان قد تطوّ دور القیادات والمنظمات النسائیّ  أنّ  عن للكوارث. وتكشف نتائج ھذا البحث
على  تاكشریك بالنساءة واالعتراف في المجاالت السیاسیّ  النساءة وفرق العمل إلى تمثیل السنوات الماضیة. وقد دعت الشبكات النسائیّ 

ات مفاوضات السالم ودافعت عن حقوق ة في عملیّ المنظمات النسائیّ والنساء ة. وقد شاركت ة التنمیة الدیمقراطیّ قدم المساواة في عملیّ 
ة في العمل اإلنساني وفي القیادة المحلیّ النساء مشاركة تحتاج ولذلك ) Mamarasakit#( المرأة في جنوب السودان من خالل حمالت مثل

 إلى االعتراف والدعم. اإلنسانيللعمل 

 
 



 
 

لعمل اإلنساني في بنغالدیش وجنوب السودانا في ةالقیادة النسائیّ  دراسة  37  

 التحلیل -5

فّصلة عن مشاركة النساء والمنظمات ابقة ودراستي الحالة من بنغالدیش وجنوب السودان صورة مُ لقد أعطت مراجعة المؤلّفات السّ 
المستخلصة من كّل فصل وكیفیّة معالجتھا النسائیّة المحلیّة والوطنیّة في العمل اإلنساني. ویقّدم ھذا القسم لمحة عامة عن النتائج الرئیسة 

) 3) مشاركة المنظمات النسائیّة، و(2) تأثیر القیادة النسائیّة في القطاع اإلنساني والمساعدة اإلنسانیّة، و(1لألسئلة البحثیّة الرئیسة: (
في القیادة  ة للعمل اإلنسانيتأثیر القیادة المحلیّ  )4الحواجز والتحّدیات التي تواجھ قیادة النساء والمنظمات النسائیّة في العمل اإلنساني، و(

ة قد شاركت في االستجابة لحاالت الطوارئ النساء والمنظمات النسائیّ  إلى االعتراف بأنّ جمیعھا النسائیّة. وتستند األسئلة األربعة 
 تماعيجنوع االالدماج إل عاّمة مقاومةاستمرار  لى إإشارة مساھماتھا، وھو ب ال یُعترفا ما ھا كثیرً ة ولكنّ ة في مجتمعاتھا المحلیّ اإلنسانیّ 

 في العمل اإلنساني.

 أثر القیادة النسائیّة
في القطاع اإلنساني. أوًال، تحّدد  -وكیفیة مشاركة المنظمات النسائیّة  -یُحّدد البحث ثالثة مواضیع رئیسة لفھم تأثیر القیادة النسائیّة 

ّدي إلى برامج إنسانیّة أكثر ؤیاقات في جمیع أنحاء العالم أن تلمنّظمات النسائیّة في السلیادة النساء مراجعة المؤلفات السابقة كیف یمكن لق
انیاً، فاعلیّة من خالل زیادة الوعي باحتیاجات النساء القائمة على النوع االجتماعي وتعمیق الصلة بالمجتمعات المحلیّة، وال سیما النساء. ث

نوع االجتماعي غیر المتكافئة، ي التي تسعى إلى تفكیك معاییر الال النوع االجتماعجتُحِدث نظرة تحویلیّة في مة أن یمكن للقیادة النسائیّ 
ركیز وأن تكون متعّددة الجوانب، وتركز بشكل مباشر على دور المنظمات النسائیّة. وأخیًرا، تمیل قیادة النساء والمنظمات النسائیّة إلى الت

نساني والتنمیة والسالم، إذ تعّزز القیادة النسائیّة النھج الشامل طویل األجل الذي یتجاوز مجّرد تقدیم الخدمات لة بین العمل اإلعلى الصّ 
 اإلنسانیّة.

 ةعلیّ اعمل إنساني أكثر ف
جتماعي، األمر الذي یسھم وتقّدم دراستا الحالة عّدة أمثلة توفّر فیھا قیادة النساء والمنظمات النسائیّة احتیاجات النساء القائمة على النوع اال

ا المشورة بشأن قضایا العنف النساء الروھینغفي زیادة فاعلیّة العمل اإلنساني. ففي كوكس بازار في بنغالدیش، تقّدم جمعیّة رعایة 
ش الجنسي التحرّ ات خدمز على ة التي تركّ خدمات المساعدة القانونیّ الرابطة الوطنیّة للمحامیّات البنغالدیشیّات المنزلي، في حین تقّدم 

 جتماعينوع االالة دیار إلعادة التأھیل والتنمیة على قضایا العنف القائم على في جنوب السودان، تركز جمعیّ و. المحلي المجتمع الروھینغ
ا، على معالجة ، في جنوب السودان أیضً الراعیات . وتركز منظمة النساءوالنظافةوالصرف الصحي  ءا، باإلضافة إلى الممع النازحین

ا في ثالث والیات سابقة في جنوب السودان (شرق داخلیً  النازحینمع  جتماعينوع االالمشاكل العنف الجنسي والعنف القائم على 
 ة، وواراب).ة، ووسط االستوائیّ االستوائیّ 

ي سیاق حاالت الطوارئ. وفي بنغالدیش، ة الجھود الرامیة إلى تلبیة احتیاجات النساء من سبل كسب العیش فكما قادت المنظمات النسائیّ 
رت دروساً لمحو أمیّة تعمل على قضایا التمكین ھي جاغو ناري أونایان سانغستا، التي وفّ التي و ئیّةنسا ةدیاقبكانت إحدى المنظمات 

نوب السودان، تعمل منظمة ة لالجئات. وفي جة واالقتصادیّ البالغات من النساء الروھینغا باإلضافة إلى توثیق االحتیاجات االجتماعیّ 
 ف" لتنمیة المرأة على تعزیز التمكین االجتماعي واالقتصادي للنساء من خالل الدعوة إلى رسم السیاسات ودعم سبل كسب العیش.ی"إی

تعتبر في ویكتسي توفیر خدمات الحمایة  من العنف القائم على النوع االجتماعي ودعم سبل العیش أھمیّة خاّصة ألّن ھذه الخدمات ال 
ة إنسانیّة. فحكومة بنغالدیش، على سبیل المثال، ال تعتبر برامج العنف القائم على النوع االجتماعي أو دعم سبل بعض الحاالت أولویّ 

ویؤثر غیاب ھذه البرامج بشكل  ). 16، ص. 2018والش، -العیش أنشطة منقذة لألرواح، وبالتالي فھي ال تمّول ھذه الجھود (فیغو
النساء الالتي یعانین عادة بشكل حاّد من العنف القائم على النوع االجتماعي وعدم التمكین االقتصادي (وإن كان من المھم خاّص على 

). وقد 2019ة، االعتراف بأن جمیع األنواع االجتماعیّة تتعّرض للعنف في سیاق حاالت الطوارئ) (مكتب األمم لتنسیق الشؤون اإلنسانیّ 
تسّد المنظمات النسائیّة القادرة ولى دعم إضافي لفرص كسب العیش في أعقاب الكوارث أو في مخیّمات الالجئین. ا إتحتاج النساء أیضً 

 الحاجة إلیھا وتستجیب مباشرة الحتیاجات النساء. تمسّ على تقدیم ھذه الخدمات فجوة 

ت المحلیّة التي تمّر بأزمات. ومن المثیر لالھتمام أّن تاح للنساء والمنظمات النسائیّة أیًضا إمكانیّة أكبر للوصول إلى المجتمعاوقد یُ 
لى األبحاث في جنوب السودان قد كشفت أّن النساء قد یكن قادرات على التنقل بحریّة أكبر بین المجتمعات المحلیّة ألنھن ال یُنظر إلیھن ع

إذ " من الرجال. وھذا ال یعني أنھن ال یواجھن التھدیدات. یعتبرن "أقل تھدیداً  ات األمن أو المعارضة، وبالتالي فإنھنّ كونھن من أفراد قوّ 
. وفي بنغالدیش، أشار ینش الجنسیّ نساني العدید من التھدیدات، بما في ذلك العنف والتحرّ العمل اإلا تواجھ النساء اللواتي یقدن محلی� 

خل األسر مقارنة بالرجال، ویمكنھن الحصول على تمتع بفرص أفضل للوصول إلى النساء داتالبحث إلى أن النساء والمنظمات النسائیة 
 صدیقًا حیًّزاا أنشأت أیضً قد فحسب، بل النساء ة الوصول إلى ر المنظمات النسائیّ تیسّ  مة لالستجابة لحاالت الطوارئ. والالمعلومات الالز

 ة.الدعم النفسي واالجتماعي وتبادل المعلومات الصحیّ تقدیم سمح بیللمرأة 
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 التحویلي في مجال النوع االجتماعي العمل اإلنساني
المزید من والبرمجة الشاملة بدالً من  -إّن دعم النساء والمنظمات النسائیّة بطرق تحقق النھج القائم على حقوق المرأة والحقوق النسویّة 

. في مجال النوع االجتماعيالً حوّ ي إلى المزید من العمل اإلنساني الذي یحقق تیمكن أن یؤدّ  - یھاأو باإلضافة إلجھود تقدیم الخدمات 
ما غیر المتكافئة، وال سیّ القائمة على النوع االجتماعي ة ات القوّ إلى تغییر دینامیّ في مجال النوع االجتماعي  یّةلیتحوالوتسعى اإلجراءات 

لمحامیات لة م الرابطة الوطنیّ دّ ة. ففي بنغالدیش، على سبیل المثال، تقالمنظمات النسائیّ  ھي تحصل بقیادةمن خالل تغییر السیاسات، و
اعتماد مبادئ مناصرة ا إلى ا في كوكس بازار، بینما تدعو أیضً قسرً  النازحینة لمواطني میانمار خدمات المساعدة القانونیّ  یّاتبنغالدیشال

ا ا، وتدعو أیضً داخلیً  للنازحینم مؤسسة تیتي مواد غیر غذائیة ش الجنسي على الصعید الوطني. وفي جنوب السودان، تقدّ ة للتحرّ توجیھیّ 
ة من البحث التجارب الحیّ المستقاة ھذه األمثلة تجلب شات، من بین أمور أخرى. إلى محاسبة المسؤولین عن توفیر التعلیم للنساء المھمّ 

الحاجة إلى اللوازم  إلى وصوالً ة في بنغالدیش التحرش الجنسي ونقص الموارد القانونیّ النزوح مروًرا با من في ھذه السیاقات، بدءً للنساء 
 ة في جنوب السودان.ة والفرص التعلیمیّ ة األساسیّ المنزلیّ 

 الصلة بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم
ة المشاركة في العمل اإلنساني في بنغالدیش وجنوب السودان على األنشطة مات النسائیّ ز معظم المنظّ ، لم تركّ  وفي دراستي الحالة

من أجل المجتمع، باإلضافة إلى عملھا في مجال  عيالتطوّ  العمل جمعیّةم ة فحسب. ففي بنغالدیش، على سبیل المثال، تقدّ التقلیدیّ ة اإلنسانیّ 
منّظمة م تقدّ و. للنساءة  عن دعم المساعدة القانونیّ ة، فضًال ة واإلنجابیّ ة والحقوق الجنسیّ من مخاطر الكوارث، خدمات في مجال الصحّ  الحدّ 
باإلضافة إلى  -وھو أمر شائع في الجزء الشمالي من البالد  -في منطقتھا  المباغتةبي أونایان سامیتي استجابة طارئة للفیضانات مالسابا

ستھا النساء م مؤسسة تیتي، وھي منظمة أسّ . وفي جنوب السودان، تقدّ تماعيجنوع االالإنھاء العنف القائم على  امجدعم سبل العیش وبر
ز على التعلیم وسبل العیش وأنشطة فیروس نقص ة التي تركّ عن البرامج المجتمعیّ  ة غیر الغذائیة، فضًال المواد األساسیّ  ،نسائیّة بقیادة

جنوب السودان في أنشطة في  – 12من أصل  8 –الواردة في البحث المنّظمات النسائیّة ة غالبیّ وینحصر عمل المناعة البشریة/اإلیدز. 
ھم الذي لعبتھ القیادات میشیر إلى الدور الاألمر الذي ة، ة األكثر تقلیدیّ الخدمات اإلنسانیّ تقدیم اإلضافة إلى النزاعات بوتسویة السالم 
 .22ة في بناء السالم في البالدالنسائیّ 

 العوائق والتحّدیات
معاییر النوع االجتماعي الضاّرة، ) 1ن ثالثة أنواع رئیسة من العوائق ھي: (یبلدالحّددت مراجعة المؤلفات السابقة ودراستا حالة في 

 عوائقد البحث حدّ ة. وقد ) أولویّات المانحین والدعم المالي المحدود للمنظمات النسائیّ 3) االنفصال عن منظومة العمل اإلنساني، و(2و(
ة، مثل التعامل مع ة أو الوطنیّ لمحلیّ ة اة، ولكنھا مماثلة للحواجز التي تواجھھا الجھات الفاعلة اإلنسانیّ ة تواجھھا المنظمات النسائیّ إضافیّ 
على وجھ التحدید على  القسممن الباطن. ویركز ھذا  نموذج التمویل إطار لموظفین والبقاء باستمرار فيالجھات الفاعلة الدولیّة ل سرقة
 ة.والمنظمات النسائیّ النساء یات التي تواجھھا التحدّ 

 معاییر النوع االجتماعي الضاّرة
الحیّز الخاّص  علىأّن معاییر النوع االجتماعي الضاّرة التي تحكم عالقات القّوة بین األنواع االجتماعیّة ال تنطبق  بالمستغر غیر من

في فالمجال العام، حیث یُقّدم العمل اإلنساني، األمر الذي یُدیم تلك الفكرة القائلة بأن النساء ال یصلحن للقیادة.  علىفحسب، بل أیًضا 
امرأة؟" في  أن ترأسني لي "كیفعبارة  رّد الفعل المتمثل فيھا تواجھ ة في كثیر من األحیان بأنّ أفادت القیادات النسائیّ جنوب السودان، 

ھن یواجھن مضایقات نّ فإكما أفادت العامالت في المجال اإلنساني في كال البلدین و. ن، حتى من أفراد من داخل منظماتھنسیاق عملھ
تمویل في جنوب الة مقابل ة في بنغالدیش أو من الرجال الذین یسعون للحصول على خدمات جنسیّ لطات الدینیّ أثناء عملھن، سواء من الس
عات وجمم لم تكن، في حین أنفسھا تنظیم ة عند محاولتھاة أسئلة إضافیّ عات الروھینغا النسائیّ وجمتواجھ مالسودان. وفي بنغالدیش، 

أیضاً كعائق أمام الذي تقّدمھ النساء رعایة التحدید عمل  جرى. وأخیراً، في كال البلدین، قلیًال  أو ال تساءل إالّ  للمساءلةض عرّ تتالرجال 
ین في كثیر من األحیان ب یوازنّ أن  -على عكس نظرائھن من الرجال  -ة یجب على القیادات النسائیّ إذ قیادتھا في العمل اإلنساني، 
 من قدرتھن على المشاركة. یحدّ  األمر الذيمسؤولیات العمل واألسرة، 

 اإلنساني منظومة العملاالنفصال عن 
مات النسائیّة لیست منّظمات إنسانیّة، وأنھ نظًرا لعدم بروزھا في ساحة القیادة المحلیّة للعمل عموًما، ال یزال ثّمة تصّور بأّن المنظّ 

فإنّھن ال  -ذي یزید من تفاقمھ كونھا محصورة بالمستوى المحلّي بسبب االفتقار إلى اھتمام وسائط اإلعالم وتوثیقھا، األمر ال -اإلنساني 
 األدلة یؤّدین عمًال إنسانیًا، وسیستغرق األمر وقتًا طویًال لتطویر عالقات مع المنظمات النسائیّة أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانیّة. غیر أنّ 

رث والسالم وتسویة النزاعات والماء والصرف الصحي والنظافة  تبیّن أّن المنظمات النسائیّة تعمل في مجال الحّد من مخاطر الكوا
وتوفیر المواد غیر الغذائیّة. ثّمة أیًضا عّدة منّظمات نسائیّة جرى تحدیدھا في البحث كأعضاء في نظام المجموعات، مثل شبكة تمكین 



 
 

لعمل اإلنساني في بنغالدیش وجنوب السودانا في ةالقیادة النسائیّ  دراسة  39  

ى النوع االجتماعي وحمایة الطفل، ومنظمة أغراجاترا المرأة في جنوب السودان، العضو في المجموعة الفرعیّة المعنیّة بالعنف القائم عل
 ة لحمایة الطفل ومجموعات األمن الغذائي والمأوى.في بنغالدیش، وھي منظمة بقیادة نسائیّة وعضو في المجموعة الفرعیّ 

ر الحكومیّة الدولیة، التي كما سلّطت دراستا الحالة الضوء على دور الجھات الفاعلة الدولیة مثل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غی
للنظام اإلنساني الدولي، إذ یجب على المنظمات النسائیّة أن تمّر عبر  -ابات عبور بوّ مجّرد أو بشكل أكثر سلبیّة، ك -تعمل كجھات میّسرة 

، وھو ما یّة النسائیّة في بنغالدیشالمنّصة اإلنسانة إنشاء ة الدولیّ المنظمات غیر الحكومیّ  تالجھات الفاعلھ الدولیّة. فعلى سبیل المثال، دعم
ا على بناء ة تدریبً ة في النظام اإلنساني. وفي جنوب السودان، تلقت القیادات النسائیّ یسر مشاركة المنظمات النسائیّ یُ  اعتباره أمًرایمكن 

ن معظم المنظمات كو، حقیقة الذكر فكرة بوابات العبور سالفةعلى من األمثلة الدامغة ة. وة الدولیّ القدرات من المنظمات غیر الحكومیّ 
مثل  االجتماعينوع الما یتعلق بالمسائل المتصلة ب ة، وال سیما فيجھات فاعلة دولیّ ھي المشاركة في نظام المجموعات في كال البلدین 

ة أفضل في المجاالت اإلنسانیّ  ة بشكل. ویتمثل أحد الحلول المحتملة في إدماج النساء والمنظمات النسائیّ تماعيجنوع االالالعنف القائم على 
معلومات االستجابة وأنشطة بنغالدیش وشبكة  فية مثل شبكات التحالف الوطني للجھات الفاعلة في المجال اإلنساني ة والوطنیّ المحلیّ 
 ة في جنوب السودان.في بنغالدیش أو منتدى المنظمات غیر الحكومیّ  التأّھب

 مات النسائیّةالمحدود للمنظّ أولویّات المانحین والدعم المالي 
ل لقد أشار القسم السابق إلى أن المنّظمات النسائیّة كثیًرا ما تكون منفصلة عن النظام اإلنساني ألنھا ال تُعتبر جھات فاعلة في المجا

ي أو أن تكون جزًءا من اإلنساني. ولكنّھا في بعض الحاالت، قد ال ترغب في أن یُنظر إلیھا على كونھا جھات فاعلة في المجال اإلنسان
المنظومة. وقد تقّرر أنھ ال یستحق ذلك التضحیة بالبرمجة االستراتیجیة طویلة األجل المتعلقة بالنوع االجتماعي مقابل الحصول على 

یكون  ال سیّما في السیاقات التي -مشاریع قصیرة األجل اللسعي للحصول على فرص تمویل لدعم التمویل. وفي حین قد یكون مغریًا ا
یجب أن یكون المانحون على علم بثمن الفرص المتاحة الذي  -فیھا التمویل محدوداً، كما ھو الحال في جمیع حاالت الطوارئ اإلنسانیّة 

ّدٍ تحتدفعھ المنظمات النسائیّة للحصول على تمویل ال یتماشى مع مھّماتھا وعملھا االستراتیجي في العدالة بین األنواع االجتماعیّة. وثّمة 
یتمثل في نقص المعلومات عن مقدار التمویل الذي ذھب بالفعل لغایة اآلن إلى المنظمات النسائیّة. ومن المھم  ،آخر في ما یتعلق بالتمویل

أیًضا أن یعترف المانحون بالعمل اإلنساني الذي تقّدمھ القیادات والمنظمات النسائیّة. وفي جنوب السودان، أظھر البحث أّن القیادات 
 لنسائیّة شاركت بنشاط في عملیّة اتفاق السالم، ولكن الجھات المانحة لم تعترف بھذا الجھد.ا

اإلنساني القیادة النسائیّة المحلیّة للعمل خاتمة: ھل عّززت القیادة 
 في ھذا القطاع؟

لعمل اإلنساني القدرة على تشجیع القیادة لقد خلصت مراجعة المؤلّفات السابقة ودراستا الحالة في البلدین إلى أّن لدى القیادة المحلیة ل
ز قیادة النساء والمنظمات ). وتتمتّع القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني بعناصر یجب أن تعزّ 3النسائیّة في ظل ظروف معیّنة (أنظروا الجدول 

معرفة  ا، ولدیھةالمحلیّ  ةفاعلجھة المثالي لل نموذجشعبیة ھي  تعمل على مستوى القاعدةة التي ة المحلیّ المنظمات النسائیّ فة: النسائیّ 
 المجاالتة إلى یات التي تحول دون دخول القیادات النسائیّ ة التحدّ تخفیف حدّ أزمات. وینبغي ب التي تمرّ ة المجتمعات المحلیّ  اتسیاقب

ة زمام ة والوطنیّ لجھات الفاعلة المحلیّ ا تولّية (مثل ضعف فرص الحصول على المعلومات والحواجز اللغویة) من خالل ة العالمیّ اإلنسانیّ 
 ة.أمر صعب من الناحیة العملیّ ھو عھا ة وتشجّ التي تعترف بالقیادة النسائیّ  المحلیّة للعمل اإلنسانيالقیادة  تطبیق المبادرة. غیر أنّ 
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  : ھل تشجع القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني القیادة النسائیّة؟3الجدول 

الحالة فرًصا ھل توفّر دراستا 
للنھوض بالقیادة النسائیّة في 
 العمل اإلنساني بقیادة محلّیة؟

 

ھو مثال على تمویل القیادة المحلّیة للعمل  المنّصة اإلنسانّیة النسائّیة في بنغالدیش: إن إنشاء بنغالدیش • 
 ة.اإلنساني التي تحاول توسیع نطاق القیادة النسائیّة في العمل اإلنساني بقیادة محلیّ 

: تعتقد القیادات النسائیّة أنھا في وضع أفضل لالستجابة ألولویات النساء، مثل العنف القائم جنوب السودان •
على النوع االجتماعي، وبالتالي یمكنھن االضطالع بدور قیادي أكبر في توفیر البرامج والخدمات للنساء 

 .النازحات بسبب النزاع

 

ما ھي الظروف التي تنشأ 
 الفرص؟فیھا ھذه 

یجب على الجھات الفاعلة في المجال  .حین یُنظر إلى المنظمات النسائیة على أنھا شریكات ذوات قیمة •
الحاجة إلیھا ورائدات یمكنھا  اإلنساني أن تنظر إلى المنظمات النسائّیة كشریكات تجلب الخبرة التي تمسّ 

 :تحسین نتائج العمل اإلنساني. وینطوي ذلك على
o قضاء الوقت للتعّرف على المنظمات النسائیّة، ال سیّما قبل حدوث أزمة إن أمكن؛ 
o  الثقة في خبرة المنظمات النسائّیة، حتى وإن كانت قد ال تتالءم مع النھج التقلیدي للنظام اإلنساني؛ 
o تسھیل مشاركتھا في مجاالت اتخاذ القرار اإلنساني؛ 
o سائّیة.توجیھ التمویل إلى المنظمات الن 

نتشر انعدام المساواة بین ی. حین یجري االعتراف بانعدام المساواة بین األنواع االجتماعّیة كقّوة مؤثّرة •
ة االستجابة اإلنسانّیة إّما أن تؤّدي إلى تفاقمھا أو إلى معالجتھا، األمر األنواع االجتماعیّة بقّوة، ویمكن لنوعیّ 
 .ت النسائیّةالذي یؤكد الحاجة إلى النساء والمنظما

ما الذي یمّكن النساء 
والمنظمات النسائیّة من 

المشاركة بنجاح في القطاع 
اإلنساني والعمل اإلنساني 

 بقیادة محلیّة؟

. وغالبًا ما تركز النساء والمنظمات النسائیّة التي تمكنت من التكیّف مع ما یتطلّبھ النظام اإلنساني• 
تقدیم خدمات قصیرة األجل (مثل المواد غیر الغذائّیة) بدالً من تطویر المشاركة في القطاع اإلنساني على 

برامج تتحدث عن مصالحھا االستراتیجیّة في العدالة بین األنواع االجتماعیّة. ومن غیر الواضح ما إذا كان 
لمنظمات أو مثًال على ا -إذ تشارك المنظمات النسائیّة في ھذا القطاع  -ھذا مثًال على المشاركة الناجحة 

النسائیّة التي تضّحي بمھاّمھا من أجل التمویل. وكما سبق أن أشرنا، تختار بعض المنظمات النسائّیة أال 
یستجیب على نحو مالئم الحتیاجات النساء  ال ترى أنّھ، ببنیتھ الحالیّة،ًءا من النظام اإلنساني ألنھا تكون جز

وأولویاتھن. ولكن، ثّمة حاجة إلى مزید من المعلومات لمعرفة ما إذا كانت السلطة والموارد، مثل التمویل، 
 قد تحّولت إلى المنظمات النسائّیة.

ئّیة لاللتقاء من أجل شبكات الدعم للنساء والمنظمات النسا. تقّدم القّوة والصوت للتأثیر في النظام اإلنساني• 
 وضع استراتیجیّات مشتركة بشأن كیفّیة الحصول على صوت أقوى في الحیّز اإلنساني.

لتعزیز قدرات النساء والمنظمات  . من المھم توفیر فرٍص تعزیز قدرات النساء والمنظمات النسائیّة• 
 النسائیّة حتى یتسنى لھا أن تقود النظام اإلنساني وتدیره.

. إّن الدعم المقّدم من الجھات الفاعلة الدولیّة إلشراك النساء والمنظمات النسائیّة ة دولّیة داعمةجھات فاعل• 
 أساسي. ھو أمرٌ  - المنّصة اإلنسانّیة النسائیّة في بنغالدیشمثل إنشاء  -في القیادة المحلّیة للعمل اإلنساني 

المنّصة اإلنسانیّة دة المحلیّة للعمل اإلنساني واألقلمة، على الرغم من أّن إنشاء في بنغالدیش، لم تشارك المنظمات النسائیّة بنشاط في القیا
العدید من اآللیات التي من شأنھا أن تساعد على تشجیع  ثّمةفي جنوب السودان، وقد یغیّر ذلك الواقع في المستقبل.  النسائیّة في بنغالدیش

. حالیًا ةطبّقة في حكومة جنوب السودان، ولكنھا غیر میل المرأة في األجھزة التنفیذیّ لتمث %35ة، مثل نظام الحصص بنسبة القیادة النسائیّ 
م التدریب اإلنساني أن تزید من ة ومجموعات األمم المتحدة وغیرھا من الجھات الفاعلة التي تقدّ وینبغي لمنتدیات المنظمات غیر الحكومیّ 
 ة.تواصلھا مع القیادات والمنظمات النسائیّ 

تشجیع القیادة النسائیّة تحتاج جھود القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني إلى االعتراف بالسیاق االجتماعي  وباإلضافة إلى ذلك، من أجل
ة یّ المنظمات النسائ قدرةع توقّ  إّن من عالمات انعدام المساواة بین األنواع االجتماعیّةوالثقافي الذي تعمل فیھ النساء والمنّظمات النسائیّة. 

ر عدم االعتراف بقیمة قیادة ة عمل النظام. ویفسّ معرفة أكبر بكیفیّ تملك ة التي تقودھا نخب من التنافس على التمویل مع المنظمات اإلنسانیّ 
جات العمل اإلنساني ال یزال یمیل إلى تجاھل احتیا كونة السبب في وخبرتھا في السیاقات اإلنسانیّ وضرورتھا والمنظمات النسائیة النساء 
أمر غیر دقیق ویمكن أن یدیم ھو ة المشاركة بحریّ على ة المنظمات النسائیّ  قدرةافتراض  إنّ لمزید من الخطر.  تعریضھن أو حتى النساء

اإلنساني المحلیّة للعمل لقیادة لوالمنّظمات النسائیّة  النساءتشجیع قیادة  . بل إنّ النوع االجتماعياعتبارات راعي ة التي ال تالبرمجة اإلنسانیّ 
 ا.ا دقیقً ب اھتمامً یتطلّ  -ا كما ھو الحال في النظام اإلنساني العالمي تمامً  -
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 الخاتمة والتوصیات -6

ة على نطاق واسع وإدماج النساء ة للعمل اإلنساني على إمكانیة تعزیز االعتراف المتزاید بالقیادة النسائیّ تنطوي جھود القیادة المحلیّ 
العمل اإلنساني. ولكن ال یمكن التقلیل من شأن قّوة الھیاكل األبویّة وطرق العمل الراسخة التي تتجاھل باستمرار  والمنظمات النسائیّة في

طویلة مساھمة النساء في العمل اإلنساني أو تقلّل من قیمتھا. وفي جوھرھا، على القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني أن تتصّدى لقضایا التنمیة 
ات بین الشمال والجنوب، فضالً عن التسلسل الھرمي ى الدینامیّ االستعمار وغیره من أشكال انعدام المساواة، وھي تتحدّ  رة فياألمد المتجذّ 

حسب  ّور بمستویاتھ للعالمیّة والوطنیّة والمحلیّة. إّال أّن القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني ھي ذاتھا تقع في إطار نظام أبوي، ولدیھا،الُمتصَ 
ات القّوة غیر المتكافئة. وبالتالي ستساعد الرؤیة النسویّة التي تحتضن القیادة النسائیّة ة من التحیّزات ودینامیّ جموعتھا الخاصّ السیاق، م

  .على زیادة تحطیم دینامیّات السلطة التقلیدیّة والحصریّة

ا إلى ھة أساسً ). وھذه التوصیات موجّ 4صیات (الجدول السابقة ودراستا الحالة إلى عّدة تو المؤلّفاتفي السطور التالیة، تقودنا مراجعة 
أو  ةرمیسّ جھات ة، التي ال تزال تمیل إلى االحتفاظ بالموارد والسلطة في النظام اإلنساني الدولي ویمكن أن تعمل كالجھات الفاعلة الدولیّ 

ا على الجھات اإلنساني. ویمكن أن تنطبق ھذه التوصیات أیضً لعمل لة ة في القیادة المحلیّ في إدماج القیادة النسائیّ عبور بوابات مجّرد 
ز ة. وتركوالمنظمات النسائیّ  للنساءالقرار اإلنساني  اتخاذ مواقعة التي یمكنھا توفیر التمویل أو الوصول إلى ة والمحلیّ الفاعلة الوطنیّ 

) محاولة تسھیل مشاركتھا 3(و) الثقة في خبراتھا، 2(وة، لى المنظمات النسائیّ ف إ) التعرّ 1التوصیات على ثالثة جوانب رئیسة ھي: (
ا ما تواجھ ة كثیرً النساء والمنظمات النسائیّ  القرار اإلنساني. ویجب أن تستند جمیع ھذه التوصیات إلى الوعي بأنّ  اتخاذفي مجاالت 

ة أمام التعلیم وغیره من أشكال حواجز ھیكلیّ ة تواجھ القیادات النسائیّ كما الثقافي، وش حسب السیاق االجتماعي مستویات أعلى من التحرّ 
 .المجاالتالوصول والتفاعل في مثل ھذه  اواة التي قد تجعل من الصعب علیھام المساعدان

 

 : توصیات بشأن كیفیّة تحسین إدماج النساء والقیادة النسائیّة في القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني4الجدول 

 التوصیات الفئة

  االدماج

 توصیات للجمیع
 التواصل مع المنظمات النسائیّة المحلیّة والمشاركة معھا قبل األزمات من أجل إقامة العالقات واالستثمار فیھا.• 
توفیر أنشطة اإلرشاد والتشبیك للقیادات النسائیّة قبل األزمات وأثناءھا وبعدھا من أجل إبراز إنجازات القیادات النسائیّة • 

 لتبادل المعارف.  الناجحة وبناء فرص
ضمان بیئة تمكینیّة تحمي سالمة وحقوق المنظمات النسائیّة والجھات الفاعلة في المجال اإلنساني وتسمح لھا بالوصول • 

 اآلمن إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدة اإلنسانیّة. 
المجدیة لیس فقط من الجھات الفاعلة  ا، ضمان المشاركةحول العمل اإلنساني وقیادتھ محلی� في المناقشات الدولیّة • 

ة المحلیّة أو الوطنیّة، وإنّما أیًضا من النساء والمنظمات النسائیّة. وفي غیاب ھكذا تمثیل، ینبغي لممثلي الجھات اإلنسانیّ 
 الفاعلة الدولیّة أن یرفضوا المشاركة في المناقشات أو أن یوصوا بمنظمة أو قیادات نسائیّة بدًال منھم.

 یر قّوة المنظمات النسائیّة، واالستفادة من خبراتھا وعدم محاولة تحویلھا إلى منظمات إنسانیّة.تقد• 

 توصیات للوكاالت المنفّذة على وجھ التحدید
مساعدة النساء والمنظمات النسائیة على اجتیاز الساحة اإلنسانیّة العالمیّة، مثل نظام المجموعات، والفرق اإلنسانیّة • 

وآلیّات التنسیق في البدان للجھات الفاعلة الوطنیّة والدولیّة، والمؤتمرات الدولیّة، ربما من خالل المساندة أو  الوطنیّة،
 التوجیھ.

االستثمار في بناء قدرات القیادات النسائیّة لمساعدتھن على التغلب على أّي حواجز قد یواجھنھا بسبب السیاق • 
ات التقنیّة، والقدرات المؤسسیّة/التنظیمیّة (مثل إنشاء نظم الموارد البشریّة والمالیّة االجتماعي والثقافي. ویشمل ذلك القدر

 والمراقبة والتقییم وتطویر مھارات جمع األموال) والقدرة القیادیّة. 
لك على األمم المتحدة ضمان كون نظام المجموعات شامالً للجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة، بما في ذ

المنظمات النسائیّة، وأن تخلق مساحة تسمح لھا بالتأثیر في القرارات. علیھا كذلك معالجة الحواجز التي تحول دون 
 المشاركة المجدیة، بما في ذلك اللغة والنفقات وثقافة المجموعات.
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 التوصیات الفئة

 التمویل

 توصیات للجمیع
 المنظمات النسائیّة.تصنیف مصادر التمویل لتحدید كمیّة األموال التي تصل إلى • 
 وضع نظام الحصص وغیره من اآللیات لزیادة التمویل المقّدم إلى المنظمات النسائیّة.• 
 االستثمار في قدرة المنظمات النسائیّة على جمع التبرعات.• 

 توصیات للوكاالت المنفّذة على وجھ التحدید
ة (أي الشراكات غیر القائمة على المشاریع التي تركز على ضمان إشراك المنظمات النسائیّة في الشراكات االستراتیجیّ • 

 تعزیز المنّظمات المحلیّة والترویج لھا والتحّرك نحو التدخالت اإلنسانیّة بقیادة الشركاء).
طویل األجل لتوفر التمویل العام، أو التكالیف غیر المباشرة، للمنظمات وإعطاء األولویّة لنھج تمویل أكثر مرونة • 

 النسائیّة من أجل  دعم نمّوھا واستدامتھا.
تقدیم الدعم المالي أو العیني لشبكات المنظمات النسائیّة، وتخصیص میزانیّة لفرص بناء القدرات؛ حتى وإن كان الدعم • 

 ضئیًال، یمكن أن تكون القیمة المكتسبة كبیرة.

 توصیات للمانحین على وجھ التحدید
ة التمویل (على سبیل المثال، النظر في مقترحات أقصر والسماح بتقدیمھا یّة في عملیّ إزالة الحواجز غیر الضرور• 

 باللغات المحلیّة).
تمویل المنّظمات والشبكات النسائیّة الوطنیّة والمحلیّة التابعة لھذه المنظمات مباشرة، وإعطاء األولویّة لالستثمارات التي • 

 المشاریع. تعّزز المنظمات النسائیّة بدًال من دعم 
الذي غالبًا ما یكون مجاًال من مجاالت خبرة المنظمات  -االعتراف بأّن مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي • 

 ھو نشاط منقذ لألرواح ویحتاج إلى مزید من التمویل. -النسائیّة 
المنّظمات غیر الحكومیّة اإلنسانیّة الدولیّة والوطنیّة اشتراط اشتمال المقترحات المتعلقة بالبرامج اإلنسانیّة المقّدمة من • 

 على منّظمة نسائیّة كشریك حقیقي.
االلتزام بتمویل البرامج التي من شأنھا زیادة القیادة النسائیّة في القطاع اإلنساني وبالمشاریع التي تشمل أنشطة مخّصصة • 

 تھدف إلى تعزیز القیادة النسائیّة على نطاق أوسع.

 وثالبح

 توصیات للجمیع
إجراء بحوث مماثلة عن أمثلة للعمل اإلنساني بقادة محلیّة، ودراسة الدور الذي تضطلع بھ القیادة النسائیّة، إن وجدت، • 

 شملھا ھذا البحث.ة في بلدان ومناطق غیر تلك التي في الجھود المبذول
 النسائیّة.إجراء بحوث بشأن أفضل الممارسات للشراكات مع المنظمات • 
 توثیق دور القیادة النسائیّة في السیاقات اإلنسانیّة لالرتقاء بتجاربھا والتعلم منھا.• 
 إجراء بحوث عن التحّرش الجنسي كعائق أمام مشاركة النساء في القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني. • 
 العمل اإلنساني.التحقیق في تدفقات التمویل الذاھبة إلى المنظمات النسائیّة في سیاق • 

ولكّن الكثیر من العمل الذي یجب إنجازه.  ثّمةإّن نقل السلطة إلى الجھات الفاعلة اإلنسانیّة المحلیّة أو الوطنیّة ھي عملیّة صعبة، وال یزال 
ة لتعزیز ة وإعطاء األولویّ لقیادة النسائیّ بالمساھمات العدیدة لیخلق فرصة لالعتراف  المحلیّة للعمل اإلنسانيالزخم نحو القیادة  استمرار

ة ة القیادة النسائیّ أكثر حساسیة ألسباب أھمیّ  المحلیّة للعمل اإلنسانية. وبالمثل، یجب أن تكون جھود القیادة المنظمات النسائیّ لقیادات وا
اإلنساني، یمكن المحلیّة للعمل ة والقیادة ة والمنظمات النسائیّ ة. وبالتعاون بین القیادات النسائیّ االعتراف بالمنظمات النسائیّ ضرورة ول

 .لمسائل النوع االجتماعي ًال ینحو نظام إنساني أكثر تحو ملموس مإحراز تقدّ 
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 وتقدیرشكر 
كتب ھذا المنشور نامالي جایاسنغي (منّظمة أوكسفام أمریكا)، وموموتاز خاتون (مؤسسة أشروي، بنغالدیش)، وموزیس أوكوي (منّظمة 

 نساء ریفیّات من أجل التنمیة في جنوب السودان). 

شكر المشاركین الذین في ھذا التقریر. كما نمة م وقتھم بسخاء وشاركوا أفكارھم القیّ یقدتكّرموا بتونشكر المشاركین في الدراسة الذین 
لزمالء مؤسسة  تقدیر خاصّ كما نتقّدم بقدت في كل من بنغالدیش وجنوب السودان على مساھماتھم. التي عُ التحقّق عمل  ورشاتحضروا 

من نساء ریفیّات منظمة . كما أننا ممتنون للدعم الصادق الذي تقدمھ للفارس إنامول ھوك، الباحث الرئیسأشروي على دعمھم، وكذلك 
 ، وكاثرین أتیم.يأجل التنمیة في جنوب السودان، بما في ذلك یاسمین صموئیل أدوكایي، وفیلیكس أیوم

نحن ممتنّون كذلك لدعم الزمالء والزمیالت من مكتبي منظمة أوكسفام في بنغالدیش وفي جنوب السودان الذین ساعدوا في ترجمة ھذا 
توّجھ بشكر خاص إلى محبوبة یاسمین، وسومان دوس، وفدریك سوفرو ناث، وتیم بیرلي، وسونیتا ماھارجان، التقریر إلى حقیقة. كما ن

ین: وإلیزیا بوكانان، وأورومیو سیكوات. كما استفاد التقریر كثیًرا من التعلیقات والمدخالت الواردة من زمیالتنا وزمالئنا أوكسفام التال
ني المبرت، وفرانشیسكا رود، وكایسي أوشیلتري، وسیباستیان موالنو، والیفلو رامیسیتي، وألیلو تارا جینجریتش، وإیمي غراي، وبریتا

 رامیسیتي، وسارة تاكي، والرا سیینیور، وجولي الفرینییر.

وأندریان مفیدة من خبراء خارجیین رئیسین ھم: محبوبة نسرین، وسوسن الرفاعي، ودیغان علي، الح ائنصالوأخیًرا، استرشد ھذا البحث ب
مارتیل، وجان أبسیكوي، وریتا نانسیریكو، ومیشیل ھیجیلین، وكولیت إتیان، وأورمیال شریستا، وجیني ھودجسون، وكایت ساتون، 

 وسونیا روباریل، وجینا براموتشي، وراشیل جورج، وباوال فیھان، وروكسان موریل، وإلیزابیث كافرتي.
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 مالحظات
للبرامج  ) قیادة النساء2(وة في إدارة الكوارث أو سلطات الحمایة المدنیة؛ قیادیّ الدوار األ في النساء) 1ة ھي: (رئیس مجاالت ستة في ةبحث القیادة النسائیّ جرى  1

ة ة في اللجان المجتمعیّ قیادیّ الدوار األ في) النساء 3(و؛ نفسھا ذات ةالحكومیّ  غیر المنظمات ھذه قیادةة أو ة أو المحلیّ ة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیّ اإلنسانیّ 
 ئیّةنسا بقیادة والجمعیّات) الشبكات 5(وة؛ اإلنسانیّ  اتاعدالمس لیتشك على تعملالتي ووحقوق المرأة  النساء) المنظمات التي تركز على 4(وة بالكوارث؛ المعنیّ 

 والشرطة ة في بعثات حفظ السالم) القیادة النسائیّ 6التي تركز على التعامل مع النظام اإلنساني؛ و(و

ة" منظمات حقوق المرأة بأنھا "منظمات تقودھا نساء تعمل على تعّرف منظمة "المرأة العالمیّ ونسائیة أو منظمة حقوق المرأة. المنظمة التعریف  قد یصعب  2
المصطلح  استخدمت منظمة أوكسفام كندإ، لألقلمةوفي تقریر عن النھج النسوي ). 2015، منظمة المرأة العالمیة( "األنواع االجتماعیّةالنھوض بالمساواة بین 

ا لی� یتحوتتبع نھًجا التي  نسائیّةالقیادة ذات الة، والناشطون والحركات ة والوطنیّ "المنظمات المحلیّ  التالي:لجھات الفاعلة في مجال حقوق المرأة بالذي عّرفتھ االجامع 
نسائیة أو اللمنظمة لاستكشافي وال نرید أن نفرض تعریفنا ھو بحثي المشروع ال). وفي حین أن ھذا 5 ص. ،2018 ،حقوق" (المبرت وآخرونا یقوم على التقاطعی� 

 األنواع االجتماعیّة.ة التي تعمل في المقام األول على قضایا حقوق المرأة والعدالة بین مات النسائیّ تركیزنا على المنظّ  ینصبّ وق المرأة، منظمة حق

ة ع االجتماعي والقضایا اإلنسانیّ كان العمل مع المنظمات النسائیّة مطلبًا رئیًسا لھذا البحث، وإن كان من الصعب تحدید منظمة تملك الخلفیّة الالزمة في مسائل النو  3
تھ من خالل العمل وقد حاولنا تخفیف حدّ  -والبحثیّة. ویمكن أن یعزى جزء من ھذا التحّدي إلى قصور معرفتنا بالمنظمات النسائیّة في بنغالدیش وجنوب السودان 

تنا من شركائنا في البحث. وقد قّررنا إعطاء األولویّة لالھتمام بالمشروع وااللتزام لغنا في متطلبااسرعان ما أدركنا أنّنا ب ولكنّنا في الواقع -مع الفرق في البلدان 
  نواع االجتماعیّة، كما قّدمنا الدعم البحثي والخبرة اإلنسانیّة لشركائنا.ضًال عن المعرفة بالعدالة بین االبھ، ف

 . 2017وآخرون،  الفریق االستشاري اإلنساني؛ و2019أنظروا على سبیل المثال فاست،    4

  " أحیانًا في ھذا التقریر إذا ظھر في اقتباس مباشر من منشور أو مقابلة.األقلمةستخدم مصطلح "یُ   5

  على نطاق أوسع. اإلنساني أو العمل اإلنساني للعمل ةة أو الوحیدة الموجودة داخل القیادة المحلیّ أشكال القیادة النسائیّ  ھذه ھي أھمّ  ال نقصد اإلشارة إلى أنّ ولكنّنا    6

ف العالقة بین    7 ز فرص رین ویعزّ ة وطویلة األجل للسكان المتضرّ والتنمیة والسالم بأنھا "نھج أو إطار یأخذ في االعتبار االحتیاجات الفوریّ  اإلنساني العملوتُعرَّ
 ).7 ص. ،2019 ،توماس-السالم" (فانینغ وفولوود

 .ا على الصعید الوطنيا ووضوحً ة أكثر انتشارً ا في جنوب السودان. وفي بعض المناطق، تكون القیادة النسائیّ ھذا لیس ھو الحال دائمً  من المثیر لالھتمام أنّ    8

ھذا  یخوضال وثر فاعلیّة. القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني ھي نموذج أفضل للعمل اإلنساني تقوم على افتراض أنھا أك وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الحّجة القائلة بأنّ    9
تي تھیمن علیھا الجھات الدولیّة بحكم البحث االستكشافي في ھذا النقاش، وال یقّدم دلیًال على كون القیادة المحلیّة للعمل اإلنساني أكثر فاعلیّة من الجھود اإلنسانیّة ال

 مطادة المحلیّة للعمل اإلنساني كنمع القیھذا البحث تعامل یك، محّل نقاش. وبدالً من ذل ھاذاتغیاب تعریف مشترك للقیادة المحلیّة للعمل اإلنساني وأّن الفاعلیّة ھي 
 . كبیئة تمكینیّة للقیادة النسائیّة ھمثالي ننظر من خاللھ إلى إمكانیّة عمل

 ). 2108، بین الوكاالت اللجنة الدائمة المشتركة( ة الصفقة الكبرى الشاملةلعملیّ  یھدف فریق التیسیر إلى توفیر زخم مستمرّ    10

بنغالدیش إلى دخل الجئون من میانمار سبق أن  إذفیھا الروھینغا من میانمار إلى بنغالدیش،  ة األولى التي فرّ ھي المرّ  2017لم تكن تدفقات الالجئین في عام    11
بھا من حیث االستجابة قرار اإلیجب  جدیّةیات یطرح تحدّ  2017. ومع ذلك، فإن الحجم الھائل ألزمة الالجئین التي بدأت في عام 2016و 1993و 1992في 

 .ة لبنغالدیشاإلنسانیّ 

نحن نركز على في ھذا التقریر، تناسق االستخدام اإلنساني". من أجل للعمل " بشكل أكثر تكراراً من "القیادة المحلیة األقلمة" مصطلح ستخدمفي بنغالدیش، ی  12
" أقلمة"كلمة  وسوف نشیر إلى ة. ة، وتشمل المنظمات النسائیّ ة والوطنیّ كما نرید أن یكون التركیز على قیادة المنظمات المحلیّ " اإلنسانيللعمل   المحلیة"القیادة 

 .في المقابالت والتقاریر األخرىلدى استخدامھا 

الصفقة الكبرى،  على أقلمةبعثة إلى بنغالدیش من العمل عن بنغالدیش. وفي تقریر في ة ة والوطنیّ نا بعض الصعوبات في التمییز بین المنظمات المحلیّ ھتجاو   13
 ةمقابل الجھات الفاعلفي ة محلیّ جھات الفاعلة الة، وأوصى التقریر بأن تضع الشبكات اإلنسانیة القائمة داخل البلد تعریفاً مشتركاً للدت ھذه المشكلة كقضیّ ُحدِّ 

 ). 4، ص.2018، لھالل األحمراالتحاد الدولي لجمعیّات الصلیب األحمر وا( ةالوطنیّ 

على سبیل المثال، في كوكس بازار  یمكن ف. تماًما استجابة لنزوح الروھینغا لیس واضحً االمحلي، في سیاق ما ھو محلي ووطني، وتعریف  ما ھو التمییز بین إنّ   14
ة" رنا إدراج كال النوعین من المنظمات "المحلیّ قرّ لذا ة أو إلى المنظمات التي یقودھا الروھینغا. إما إلى المنظمات البنغالدیشیة المحلیّ  "محلي" مصطلح شیریأن 

 .معقًدا" یمكن أن یكون محلي" مصطلح من أجل تقدیم رؤیة شاملة للمشھد اإلنساني في كوكس بازار، ولكن من المھم االعتراف بأن

شراكة منّصة ا، غة المشاركة في أزمة الروھینة والدولیّ ة والوطنیّ تي أنشئت من أجل تنسیق الجھات الفاعلة المحلیّ ة األخرى الالمنظمات غیر الحكومیّ  اتمنصّ ومن    15
 . قادرین على تقدیم مزید من التفاصیل لسناكانت ھذه المنصة جدیدة في وقت ھذا البحث ، لذلك وة الستجابة الروھینغا في بنغالدیش. المنظمات غیر الحكومیّ 

  ة.التالي المتعلق بالشبكات النسائیّ  القسمفي بنغالدیش في  النسائیّة ةاإلنسانیّ  المنّصةیمكن االطالع على مزید من المعلومات عن    16

  ة.التالي المتعلق بالشبكات النسائیّ  القسمفي صوت النساء اإلنسانیّة  منّظمة شبكةیمكن االطالع على مزید من المعلومات عن    17

  العمل المتعلقة بالتحقق من البحث. ورشةمن  الراجعةه النتیجة إلى التغذیة تستند ھذ  18

ة، ویكون القبول على أساس طوعیّ  فیھا العضویةفلیست جمیع المنظمات غیر الحكومیة العاملة في جنوب السودان أعضاء في منتدى المنظمات غیر الحكومیة.   19
  نة.استیفاء متطلبات معیّ 

، والكنیسة اة في جنوب السودان، والكنیسة داخل أفریقیة في جنوب السودان، والكنیسة المشیخیّ ة، والكنیسة األسقفیّ إلیھا ھنا ھي الكنیسة الكاثولیكیّ  الكنائس المشار   20
 .ةة السودانیّ الكنیسھ الداخلیّ وة لجنوب السودان، ة المشیخیّ ة السودانیة، والكنیسة اإلنجیلیّ الخمسینیّ 

 ،2016. وفي عام االتفاق المنّشط لتسویة النزاعات في جمھوریّة جنوب السودان 2015النزاعات في جمھوریّة جنوب السودان في عام   اتفاق تسویةسبق   21
(أونابا،  على االتفاق المنّشط لتسویة النزاعات في جمھوریّة جنوب السودان 2018التوقیع في عام  جرىاتفاق تسویة النزاعات في جمھوریّة جنوب السودان، ونھار إ

2019(. 

من أجل التنمیة في جنوب السودان، وشبكة  اتریفیّ  نساء ف لتنمیة المرأة، ومنظمة استعادة األمل في جنوب السودان، ومنظمةیمة إیھي منظّ  ةالمنظمات الثمانی   22
 النساء. مساعدةرؤیة  منظمة، وبالنساءت من أجل التغییر، ومنظمة النھوض اصوأأة في جنوب السودان، ومؤسسة تیتي، ومنظمة تمكین المر

 

 

 
  



 

 

 تقاریر منظمة أوكسفام البحثیّة

في النقاش العام، والدعوة إلى التغذیة الراجعة بشأن  ولإلسھامتُكتب تقاریر منّظمة أوكسفام البحثیّة لتبادل نتائج البحوث، 
بالضرورة مواقف منظمة أوكسفام في حیّز السیاسة العاّمة. ھذا التقریر عكس یال وممارساتھا. و السیاسات اإلنمائیة واإلنسانیة

 وتعبّر اآلراء الواردة في ھذا التقریر عن صاحبھا وال تعبّر بالضرورة عن آراء منظمة أوكسفام.

ي على العنوان نغنامالي جایاسمع ا لمزید من المعلومات، أو للتعلیق على ھذا التقریر، یُرجى التواصل إلكترونی� 
namalie.jayasinghe@oxfam.org 

 .2020كانون الثاني/ینایر  -الدولیّة  أوكسفام لمنظمة محفوظة النشر حقوق

یخضع ھذا المنشور لحقوق الطبع والنشر ولكن یمكن استخدام النص مّجانًا ألغراض المناصرة والحمالت والتعلیم والبحث 
بشرط ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب حقوق الطبع والنشر أن تُسّجل جمیع ھذه االستخدامات لدیھ ألغراض تقییم 

خدام المحتوى في منشورات أخرى أو للترجمة أو األقلمة، یجب الحصول األثر. وللنسخ في الظروف األخرى، أو إلعادة است
 policyandpractice@oxfam.org.ukعلى إذن المؤلّف وقد تتوجب بعض الرسوم لذلك. للتواصل إلكترونیًا 

 المعلومات الواردة في ھذه النشرة صحیحة وقت إرسالھا إلى الطباعة.

 .2020في كانون الثاني/ینایر   ISBN 978-1-78748-604-1 نشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا تخت رقم

DOI: 10.21201/2020.5624 
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

  



 

 

 منظمة أوكسفام
دولة، وھي جزء من حركة  90منظمة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من  20منظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضّم 

عالمیّة من أجل التغییر ولبناء مستقبل خاٍل من ظلم الفقر. یرجى مراسلة أي من مكاتب منظمة أوكسفام للحصول على مزید 
 .www.oxfam.orgمن المعلومات أو زیارة موقعنا على العنوان 

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الھند 
 (www.oxfamintermon.org)أوكسفام إنترمون، إسبانیا 

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام إیرلندا 
 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إیطالیا 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسیك 
 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نیوزیلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفام نوفیب، ھولندا 
 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كیبیك 

 (www.oxfam.org.za)أوكسفام جنوب أفریقیا 
)KEDV) تركیا (https://www.kedv.org.tr/( 
 

 (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمریكا 
 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أسترالیا 

 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجیكا 
 (www.oxfam.org.br)أوكسفام برازیل 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 
 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 
 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانیا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بریطانیا 
 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام ھونغ كونغ 

 (/http://oxfamibis.dk) الدنماركأوكسفام 
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