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مقدمة

يكمن الهدف من هذا البحث يف إعداد ورقة بيان موقف ملنظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض( تسلط الضوء عىل عمل 

السياق  يف  املرأة  حقوق  وتعزيز  الجندرية  بالربامج  املتعلقة  القضايا  حول  املرأة  حقوق  ومنظامت  النساء  تديرها  التي  املنظامت 

الوطني. ويتناول البحث اإلدراك والطرق املرتبطة بإعداد الربامج الجندرية وتصميمها واألساليب املستخدمة للنهوض بحقوق املرأة. 

هذا ويوثق البحث تجارب هذه املنظامت، يف بلدان مختارة يف إفريقيا وآسيا ومنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وذلك يف العمل 

املرتبط بحقوق املرأة والدروس املستفادة من تكييف هذه القضية بحيث تتناسب مع الدول وثقافتها. باإلضافة إىل ذلك، يدرس 

البحث أمثلة عن بلدان من مناطق أخرى ذات سياق ثقايف مشابه والتي تواجه قضايا مامثلة، كام يراجع سياسات الجهات املانحة 

والطرق التي تتبعها منظامت اإلغاثة التي تدعم حركة حقوق املرأة وتنفذ الربامج النسوية. ويف الحني الذي نفذت فيه معظم األبحاث 

حول املنظامت التي تديرها النساء والتي نرشت مؤخراً بتكليف من جهات دولية؛ نحاول هنا تضمني أصوات الجهات املحلية يف هذا 

السياق. 

املنهجية

التنظيمية،  التقارير  فيها  املؤلفات مبا  والجامعية. وجرت مراجعة  الفردية  املقابالت  القامئة عىل  النوعية  املنهجية  البحث  استخدم 

واملواد غري الرسمية واملنشورة ذات الصلة بالبحث. كام أُجريت مقابالت أساسية مع 14 منظمة وشبكة تديرها النساء من 10 بلدان 

لتوثيق تجاربها. وقد تعززت هذه املقابالت من خالل وجهات النظر املوثقة املنبثقة من ورش العمل والتقارير السابقة وغريها من 

األبحاث املنشورة عن منظامت حقوق املرأة واملنظامت التي تديرها النساء التي تعنى بااللتزامات تجاه محلية األجندة الجندرية. 

ويعني الوقت املحدود املخصص إلجراء البحث أنه دراسة غري شاملة، إال أنه يحدد التحديات املستمرة واملشرتكة التي تواجهها هذه 

املنظامت، ويقدم توصيات لدفع أجندة حقوق املرأة واملساواة الجندرية قدماً. 

خلفية

ال تعد املساواة بني الجنسني مجرد حق إنساين أسايس وحسب، بل األساس الرضوري أيضاً لعامل يعمه السالم واالزدهار واالستدامة. وال 

تزال قضية متكني املرأة اليوم عىل رأس أولويات أجندات التنمية العاملية. ووفقاً لهذه األجندات، مثل أهداف التنمية املستدامة، ميكن 

تعريف متكني املرأة بشكل عام باعتباره »العملية )العمليات( التي تحصل فيها املرأة عىل االستقالل الذايت وتقرير املصري«. 1وهو 

مقياس لوكالة املرأة، أو قدرتها عىل اتخاذ قراراتها بنفسها ومامرسة إرادتها.2 ومن ناحية عملية، يعني ذلك تركيزاً عىل متكني املرأة يف 

حياتها اليومية عرب تعزيز وصولها إىل املوارد االقتصادية، واالجتامعية والسياسية. ومن خالل الوصول إىل هذه املوارد، من املفرتض أن 

تحصل املرأة عىل جميع املكونات الرضورية للوصول إىل املساواة بني الجنسني يف النظام العاملي الحايل.

ومثة مدارس فكرية متعددة بشأن متكني املرأة. وبالرغم من أن الحركات النسوية الليربالية وما بعد مرحلة االستعامر تتفق عىل أن 

هناك عدم مساواة بني الجنسني، إال أن املقاربات التي تتبعها للوصول إىل املساواة بني الجنسني متباينة. ومثة نقاش مستمر حول 

أهمية الرتكيز عىل النسوية وُمقاربات متكني املرأة والتي تقترص عىل سياق أو إقليم بدالً من استنادها إىل األفكار املستوردة 3من 

املُقاربات الغربية الليربالية. وقد جاء انتقاد الحركات النسوية الغربية الليربالية من باحثني نسويني يف أجزاء مختلفة يف العامل ممن 

يرون أن وصفها املعياري مبثابة تعٍد عىل التقاليد الثقافية والدينية املحلية باسم حقوق املرأة. ويف هذا السياق، يحذر عمل أغيالر 

)Aguilar( حول تطور الحركات النسوية يف الفلبني من الخطر الذي قد يكون مستمداً من تبني أفكار النسوية الغربية بشكل أعمى، 

وهو ما تعتربه »نسخاً نسوياً لالستعامر الجديد«. ويف نظر أغيالر، فإن فكرة املؤاخاة العاملية لجميع الحركات النسوية يف العامل تعزز 

من شبهة املوقف االستعامري للحركة النسوية الوطنية. كام ترى أن محاكاة النسوية األجنبية متثل »حصان طروادة للمركزية العرقية 
النسوية« وتعبرياً دولياً عن »اإلمربيالية الثقافية«. 4
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وتقول ليىل أحمد أن النسوية هي »خادمة االستعامر«، »سواء أكانت بني أيدي الرجال السلطويني أم الحركات النسوية«، وتكتب 

قائلة أن »أفكار النسوية الغربية عملت بشكل أسايس عىل إعطاء تربير أخالقي للهجوم عىل املجتمعات األصلية ولدعم فكرة التفوق 

الشامل ألوروبا. وإن استخدام االستعامر للنسوية للرتويج لثقافة املستعمرين وتقويض ثقافة السكان األصلني قد أضفى عىل الحركات 

النسوية يف املجتمعات غري الغربية وصمة كونها أداة للسيطرة االستعامرية، ما جعلها مشبوهة يف عيون العرب وأكرث عرضة لتهمة 

التحالف مع املطامع االستعامرية«.5 

تشّكك العديد من النساء املسلامت يف النسوية الغربية لهذا السبب بالذات، وهي حقيقة يجب عىل الحركات النسوية يف الغرب 

فهمها قبل أن تقوم مبا فعله كرومر1 وترص عىل أن خلع الحجاب هو الطريق إىل التحرر الكامل. كام أن األسلمة املتنامية للمجتمعات 

العربية والتأثري االستعامري الجديد للحرب عىل اإلرهاب يعني، وفقاً لألكادميية شريين سعد الله، أن »النسوية العلامنية والحركات 

النسوية التي تحايك الغرب هي يف مأزق يف العامل العريب«. 6 

والسياسات  والطبقة،  األمة، واملنطقة،  املسلمة من منظور  األغلبية  البلدان ذات  النساء يف  »ينبغي فهم حقوق  أنه  ويقول كومار 

املسلمة  املرأة  إدراك دور  الغربيون يف  املعلقون  السياسية، وما إىل ذلك. ويخفق  الحركات  يلعبه اإلسالم يف  الذي  القومية والدور 

والنضاالت التي بذلتها للوصول إىل حقوق املرأة، عىل سبيل املثال، يف املغرب وإيران ومرص. 7وقد أعادت املناقشات اليوم حول إنهاء 

استعامر املساعدات هذه القضية إىل الواجهة. وقد أكدت جميع املنظامت التي جرت مقابلتها أن الطريقة التي تُصمم فيها برامج 

إنصاف املرأة ال ترتك مجاالً كبرياً إلرشاك »النساء عىل أرض الواقع« يف عمليات صنع القرار التي تؤثر عىل حياتهن. وغالباً ما يتم تطوير 

املشاريع أو مقرتحات الربامج يف عاصمة غربية ومن ثم تنفذ عرب رشيك مبارشة يف بلد ما، مع غياب املعرفة الحقيقية بواقع املرأة يف 

كثري من األحيان. 

يف الحني الذي يتم افرتاض أن العمل املتعلق بالنوع االجتامعي وحقوق املرأة قائم عىل رؤية مشرتكة ملا ينطوي عليه إنصاف املرأة، 

يُظهر الخطاب يف الشبكات النسوية يف إفريقيا والقارات األخرى أن هناك توترات ناجمة عن التأكيد عىل أن السعي وراء حقوق معينة 

للمرأة يقع ضمن اهتاممات النخب )انظر وانييك 2005(. وغالباً ما يستخدم مصطلح »النخبة« نيابة عن كلمة »أجنبي«، يف إشارة إىل 

املصالح املتولدة من الخارج واملنفصلة عن »االحتياجات الحقيقية للنساء عىل أرض الواقع يف مجتمعاتهن املحلية« 8. وتشمل بعض 

القضايا حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية، السيام فيام يتعلق باإلجهاض، باإلضافة إىل التوجه الجنيس والهوية الجنسية. حيث إن 

»النساء عىل أرض الواقع« هن نساء ريفيات أو شبه حرضيات يُنظر إىل احتياجاتهن عىل أنها مختلفة عن احتياجات املرأة الحرضية 

نظراً للبعد الجغرايف عن خدمات الدولة ناهيك عن االختالفات الطبقية، ويجب التشديد هنا عىل أن الريف ليس مرادفاً للفقر، وأن 

املسائل الطبقية يجب أال تختلط مع املوقع الجغرايف.9 

وكتبت أروندايت روي أن »الحركة النسوية الليربالية يف الهند يتم توجيهها للعمل ضمن أطر املنظامت غري الحكومية بشكل مفرط. 

حيث شكلت حقوق املثليني، والعنف املنزيل، واإليدز، وحقوق العاملني يف مجال الجنس أغلب عمل العديد من هذه املنظامت غري 

الحكومية. ومن املالحظ أن الحركة النسوية الليربالية مل تعد يف طليعة التصدي للسياسات االقتصادية الجديدة، عىل الرغم من أن 

النساء هّن أكرب املترضرين منها. ومن خالل التحكم بكيفية رصف األموال، فقد نجحت املؤسسات إىل حد ما يف تقييد نطاق األنشطة 

»السياسية«. كام تحدد ملخصات التمويل الخاصة باملنظامت غري الحكومية اآلن ما يُعترب »قضايا نسائية« وما ال يعترب كذلك. وقد 

أدى أيضاً إضفاء طابع املنظامت غري الحكومية عىل الحركة النسوية إىل جعل النسوية الليربالية الغربية )بحكم كونها العالمة التجارية 

األكرث متويالً( منوذجاً معيارياً ملا مُيثل النسوية«.10 

1  لــورد كرومــر، مؤســس ورئيــس رابطــة الرجــال اإلنجليــز ملعارضــة حــق املــرأة يف التصويــت، أدان بشــدة كيــف يعامــل اإلســالم املــرأة، بصفتــه القنصــل العــام الربيطــاين يف مــرص 

مــن 1883 إىل 1907. ويف حــني »رفعــت« املســيحية مــن مكانــة املــرأة«، اعتقــد كرومــر أن اإلســالم »حــط« مــن قدرهــا: لقــد كان تحقــري اإلســالم للمــرأة، املعــرب عنــه يف مامرســات 

الحجــاب والفصــل هــو »العقبــة القاتلــة« أمــام »وصــول« املرصيــني »إىل ذلــك االرتقــاء يف الفكــر والشــخصية والــذي يجــب أن يصاحــب دخــول الحضــارة الغربيــة«. وعمــل كرومــر، يف 

مــرص، بنشــاط لضــامن عــدم تحســن وضــع املــرأة: فقــد رفــع مــن الرســوم املدرســية )مــام حــال دون وصــول الفتيــات إىل التعليــم( وأحبــط تدريــب الطبيبــات. ســوزانا ماســيني، 2012 

 Susanna( 415 .األبويــة كمجــال حــرصي لآلخــر: الجــدل حــول الحجــاب، اإلســقاط الخاطــئ والعنرصيــة الثقافيــة. مطبعــة جامعــة أكســفورد وكليــة الحقــوق بجامعــة نيويــورك ص

 Mancini, 2012 Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil controversy, false projection and cultural racism, Oxford University Press and New

)York University School of Law, p415
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ولغايات هذه الورقة، ال بد من فهم خلفية الخطاب الجندري وتطوره، والتعلم والتطور نحو اإلسرتاتيجيات التطلعية واملستقبل اآليت. 

التنمية  برامج  ضمن  عديدة  سنوات  منذ  الجندري  العمل  بتنفيذ  املرأة  حقوق  ومنظامت  النساء  تديرها  التي  املنظامت  وتقوم 

والطوارئ والسالم حول العامل. 

وتسرتشد أعامل املساواة الجندرية باالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تم تطويرها عرب سنوات عدة. ويُظهر الجدول أدناه االتفاقيات 

الرئيسية التي توجه أعامل املساواة الجندرية يف وكاالت اإلغاثة الدولية. 

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة )1954( 	·
الغرض من هذه االتفاقية هو تقنني املعيار الدويل لحقوق املرأة السياسية.

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج )1964( 	·
ــد عــىل  ــزواج مــع التأكي ــزواج مبوجــب القانــون وضــامن تســجيل ال ــد الحــد األدىن لســن ال ــة بتحدي تطلــب هــذه االتفاقي

رضورة موافقة الطرفني عىل الزواج. 

إعالن حامية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة )1974( 	·
تنــص هــذه االتفاقيــة عــىل أن النســاء واألطفــال غالبــاً مــا يكونــون ضحايــا الحــروب، واالضطرابــات املدنيــة وحــاالت الطوارئ 

األخــرى التــي تتســبب يف معاناتهــم. وعــالوة عــىل ذلــك، ترســخ االتفاقيــة حقــوق املــرأة والطفــل، مثــل الوصــول إىل 

الغذاء، واملأوى والرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ. 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( )1979( 	·
تعترب هذه االتفاقية مبثابة وثيقة دولية لحقوق املرأة. وهي وثيقة تعريفية بالعمل املتعلق باملساواة بني الجنسني. 

إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة )1993( 	·
تعرتف هذه االتفاقية الدولية بحق املرأة يف أن تعيش حياة خالية من العنف. 

إعالن ومنهاج عمل بيجني )1995( 	·
تــم تبنــي اإلعــالن مــن قبــل الحكومــات يف املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة يف عــام 1995، وتحــدد هــذه الوثيقــة التزامــات 

الحكومات لتعزيز حقوق املرأة. 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 	·
هــذه اتفاقيــة فرعيــة التفاقيــة ســيداو. وهــي ال تؤســس أليــة حقــوق جديــدة، لكنهــا متكــن مــن إنفــاذ الحقــوق املكفولــة 

يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. 

بروتوكول مابوتو – بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا )2003( 	·
يضمــن بروتوكــول مابوتــو الحقــوق الشــاملة للمــرأة، مبــا يف ذلــك حــق املشــاركة يف العمليــة السياســية، واملســاواة االجتامعية 

والسياسية، والسيطرة عىل الصحة اإلنجابية للمرأة، ويطالب بإنهاء ختان اإلناث. 

اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل )اتفاقية إسطنبول( )2014( 	·
اتفاقيــة إســطنبول هــي أول صــك ملــزم قانونيــاً يجــرم العنــف ضــد املــرأة. وتضــع االتفاقيــة إطــاراً قانونيــاً ونهجــاً ملكافحــة 

العنف ضد املرأة وتركز عىل منع العنف املنزيل، وحامية الضحايا ومحاكمة الجناة املتهمني. 

اتفاقية باريس )مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ( 	·
ــا،  ــراف، يف ديباجته ــزام األط ــىل إل ــرة األوىل ع ــة للم ــدة مناخي ــل معاه ــث تعم ــرياً؛ حي ــازاً كب ــس إنج ــة باري ــكل اتفاقي تش

بتعزيــز التزامــات كل منهــا بشــأن حقــوق اإلنســان ومراعاتهــا، وكذلــك بشــأن املســاواة بــني الجنســني، ومتكــني املــرأة. 

كام ينص االتفاق عىل إجراءات التكيف املستجيبة للنوع االجتامعي وأنشطة بناء القدرات. 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=UNGA&coi=&docid=3ae6b3b08&skip=0
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=UNGA&coi=&docid=3ae6b3b08&skip=0
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=UNGA&coi=&docid=3ae6b3b08&skip=0
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=UNGA&coi=&docid=3ae6b3b08&skip=0
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/protectionwomen.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/protectionwomen.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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لقد جرى بناء األطر املعيارية لالتفاقيات الدولية الواردة أعاله 

عىل مدار سنوات عدة. ولها أثر إيجايب نحو إنصاف املرأة، لكن 

يتحكم  ومن  صياغتها،  ثم  ومن  بها  تصورها  تم  التي  الطريقة 

بأجندتها وكيفية تنفيذها، ما زالت مدار للجدال. لذا فإن فهمها 

وكيف  املستمر  الخالف  أسباب  عىل  الضوء  سيلقي  وتقييمها 

ميكننا تجاوزها للميض قدماً.

فهم تطور الرتكيز عىل حقوق املرأة ومتكينها

إن فهم تطور حراك حقوق املرأة ومتكينها هو أمر هام ملستقبله وللطريق قُدماً. وقد حظي مفهوم »متكني املرأة« عىل الصعيد الدويل 

طبيعة  بسبب  شديدة  انتقادات  التنمية  مجال  يف  املامرسون  واجه  الوقت،  ذلك  ففي  للمرأة.  املتحدة  األمم  تأسيس  بزخم خالل 

املشاريع التنموية غري املراعية للنوع االجتامعي. وقد استمرت نظرية التنمية الكالسيكية، التي وضعت تصوراً للفقر، من بني قضايا 

اجتامعية أخرى، بوصفها مشكلة ينبغي حلها من قبل خرباء دول الشامل، يف اإلخفاق يف سياقات متعددة يف الدول الجنوب النامية. 

ومام زاد من تعقيد ذلك حقيقة أن نظرية التنمية الكالسيكية استمرت يف إطالة أمد األدوار املعيارية للجنسني.11 

وبالرغم من أن الرتكيز عىل املرأة و«متكني املرأة« له تاريخ طويل يف الغرب، إال أن املصطلح فعلياً قد نشأ بالنسبة لآلخرين ضمن 

شبكة من الناشطني والباحثني مقرها بلدان الجنوب النامية، والتي تُعرف بشكل جامعي باسم شبكة بدائل التنمية للنساء يف الحقبة 

الجديدة )DAWN(. ونظراً الهتاممها مبدى تأثري أُطر التنمية املعيارية عىل النساء الفقريات ذوات البرشة امللونة يف دول الجنوب 

النامية، بدأت الشبكة باستخدام املصطلح األكرث شموالً أال وهو »تنمية املرأة«. ووفقاً للشبكة، فإن املوارد املالية واملادية األخرى لن 

تكفل حدوث التمكني؛ وخالفاً ألطر التنمية املعيارية، ال تعترب أن حلول متكني املرأة هي ذاتها عرب السياقات املختلفة. حيث يتطلب 

متكني املرأة الحقيقي تحليالً لعالقات القوة املحلية.12 

إن التصور الراهن لتمكني املرأة هو توجه فردي ال يويل اهتامماً كافياً بـ »تقاطع الجوانب املختلفة«، والطريقة التي تعيش بها املرأة 

يف الواقع يف أنظمة االضطهاد املختلفة التي تتجاوز املسألة الجندرية، للعرق والطبقة االجتامعية واإلعاقة. ويعد هذا إشكالية ألنه 

يفرتض أن النساء حول العامل ميثلن مجموعة اجتامعية متجانسة ميكن »إضافتها« إىل معادلة معينة للتنمية من أجل تحقيق املساواة 

أو يشء ميكن  »أصل«،  السلطة هي  أن  التعريف  يفرتض  األخرى. كام  االجتامعية  بالفئات  ارتباطاتهن  النظر عن  بغض  الجندرية، 

عىل  الحايل  االجتامعي  الهرم  عىل  مبفردها  تحافظ  التي  للسلطة  بسيط  تعريف  وهذا  »استخدامه«.13  أو  »منحه«  أو  »اكتسابه«، 

املستويني املحيل والعاملي. ويفرتض أيضاً أن السلطة أو القوة ميكن أن »متنحها« وكاالت التنمية التي تقع يف شامل الكرة األرضية، يف 

املقام األول، للنساء الاليت يعشن يف دول الجنوب النامية والاليت سيظللن »بال حول وال قوة« لوال هذه املساعدة. وأكدت املقابالت 

التي جرت مع املنظامت النسائية أن مثة اختالالً حقيقياً يف توزان القوى يف الطريقة التي تعمل فيها الوكاالت الدولية، وأن هناك نقصاً 

يف االعرتاف بالوكاالت والقدرات القامئة يف دولة ما؛ هناك مطالبات عديدة لتفكر أعمق يف كيفية تنفيذ املعايري القياسية. 

تؤدي الخطابات املتولدة من النظم اإليكولوجية للتنمية، والتي تحدد من هم املستهدفني بهذه »التنمية« وأين يقيمون، إىل تجانس 

العديد من  قبل  العاملية من  بالتنمية  املرتبطة  الخطابات  انتقاد هذه  تم  الخدمات. وقد  »الفقراء« واألقل رعاية واملحرومني من 

الباحثني الذين يشككون يف تجانس »النساء يف العامل الثالث« والفرضيات حول كيفية تؤثر الجندرية يف تلك السياقات14. ويهتم هؤالء 

الباحثون والعلامء بالخطابات الناتجة عن الفروقات بني الدول املتقدمة يف شامل الكرة األرضية وتلك النامية التي تقع يف جنوبها، 

السيام يف تشكيلها لرعايا ذوي طابع عاملي ممن يتم اتخاذ قرارات بشأنهم وليس معهم. 

ويتمثل أحد التحديات األخرى يف التمكن بشكل رصيح من تحديد منظمة ما عىل أنها نسوية. كام ناقشنا يف القسم املايض، فإنه 

يُنظر إىل مصطلح »النسوية« يف بعض األوساط عىل أنه مختلف عن حقوق املرأة أو الجندر، وغالباً ما يُعترب كتصدير أجنبي تروج له 

لالتفاقيات الدولية أثر إيجايب نحو إنصاف املرأة، لكن 

الطريقة التي تم تصورها بها ومن ثم صياغتها، ومن 

يتحكم بأجندتها وكيفية تنفيذها، ما زالت مدار للجدال. 

لذا فإن فهمها وتقييمها سيلقي الضوء عىل أسباب الخالف 

املستمر وكيف ميكننا تجاوزها للميض قدماً.
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نخبة من النساء الغربيات غري املهتامت بـ«قضايا املعيشة اليومية«. وينترش هذا النقد للنسوية عىل أنها تقليد غريب وغريب يف الرشق 

األوسط أيضاً، حيث يشجب البعض الحركات النسوية ويصفها بأنها إمربيالية15. 

ومن املهم أن ندرك أن هذه اآلراء تلعب دوراً من حيث كيفية تنفيذ الربامج الجندرية. يوضح القسم التايل كيف يُنظر إىل تعميم 

مراعاة املنظور الجندري والتحديات القامئة ويقرتح ُسبالً للميض قُدماً. 

تعميم مراعاة املنظور الجندري

كافة  يف  والربامج  والسياسات  الترشيعات  يف  االجتامعي  النوع  مكّون  تقييم  إىل  الجندري«  املنظور  مراعاة  »تعميم  مفهوم  يشري 

العمليات، من تصميم السياسات والربامج وصوالً إىل تنفيذها، بهدف تحقيق املساواة الجندرية. وقد ظهر املصطلح يف أعقاب نشوء 

الحركات النسوية يف بلدان أمريكا الشاملية وأوروبا، والتي كانت غايتها قامئة عىل تحقيق املساواة من خالل التأثري عىل السياسات 

العامة. وعىل مر السنني، تنامى الوعي وطرأت زيادة كبرية يف االلتزامات تجاه تعميم مراعاة املنظور الجندري يف املجاالت الرئيسية 

لعمل مامريس التنمية، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة. ومثة اآلن اعرتاف أكرب مبركزية املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف التنمية 

املستدامة، وتعمل كل من الحكومات الوطنية واملجتمع الدويل بشكل متزايد عىل مأسسة تعميم مراعاة املنظور الجندري. 

التقييامت  وجدت  فقد  املكاسب،  هذه  من  وبالرغم 

والدراسات أن تعميم مراعاة املنظور الجندري مل يكن 

فعاالً يف جميع جوانب وضع السياسات والربامج أو يف 

القطاعات كافة. ال تزال االنقسامات املضللة واملغلوطة 

بني تدخالت الربامج املستهدفة وهؤالء الذين يسعون 

السياسات  مختلف  عرب  الجندري  املنظور  لدمج 

باملساواة  يتعلق  فيام  املوارد  مخصصات  لتتبع  للمقارنة  القابلة  البيانات  يف  مستمر  نقص  هناك  أن  كام  قامئة.  القطاعية  والربامج 

الجندرية ومتكني املرأة ونفقاتها. ومن ناحية أخرى، فإّن االفتقار إىل املساءلة يؤدي إىل إبطاء التقدم يف تعزيز املساواة الجندرية.16  

مييل تعميم مراعاة املنظور الجندري نحو النسوية الليربالية التي تؤمن بأن عالقات القوة االجتامعية غري املتكافئة تولد عدم املساواة 

بني الرجل واملرأة، وأنه ميكن معالجة أوجه عدم املساواة هذه من خالل منح املرأة ذات الحقوق املمنوحة للرجل. )كنسيال، 2017(. 

وبالتايل، بالنسبة للحركات النسوية املتحررة، يسعى تعميم مراعاة املنظور الجندري لتحقيق معاملة النساء عىل قدم املساواة مع 

الرجال من خالل النظر إىل األثر الجندري للتنمية عىل النساء ومشاركتهن يف العمليات التنموية وصنع القرارات. 

ومن جانب آخر، تحذر الحركات النسوية ما بعد االستعامر من أن تعميم مراعاة املنظور الجندري يخاطر بإخراج املرشوع السيايس 

النسوي للمساواة عن مساره الذي يتحدى التسلسالت الهرمية االجتامعية وعالقات القوة غري املتكافئة التي يتم بناؤها عرب االنقسامات 

القامئة عىل أسس جندرية وعرقية وطبقية. )والبي، 2005( وبالنسبة للباحثني يف الحركات النسوية ما بعد االستعامر، فإن املشاريع 

ذات الطابع العاملي التي تسعى إىل الرتويج للمساواة التي ال تاريخ لها والخارجة عن السياق تخاطر بخلق تحديات أكرث منها يف 

معالجة أوجه الالمساواة الهيكلية. ويشمل الباحثون والعلامء الذين ساهموا يف وجهات النظر هذه موهاين، وروسو وتوريس، 1991؛ 

وهيدلستون مستشهداً بسبيفاك، 2007؛ وماما، 2003، وموخوبادهياي، 17.2013 

الغربية؛ والتي بدورها تعمل بطبيعتها عىل صياغة أجندات هذه  الليربالية  النسوية  اليوم من وجهة نظر  تتشكل سياسة املانحني 

املنظامت. وقد أدى ذلك إىل بعض الجدل حول املصطلح، حيث ميكن اعتباره مامرسة سياسية جندرية. ويرتكز النقد ملفهوم تعميم 

مراعاة املنظور الجندري عىل أن ملكية املفهوم تكمن يف املؤسسات بدالً من منظامت املجتمع املدين والناشطني فيه. كام يثري املفهوم 

تساؤالً حول كيف تعامل رؤية الجهات املانحة للمساواة الجندرية مع عوامل الالمساواة األخرى، مثل الطبقية والعرق واملعتقد، 

وكيف ميكن أن تختلف هذه الرؤية عن اإلسرتاتيجيات املعتمدة لتحقيق املساواة الحقيقية للجميع.

ال تزال االنقسامات املضللة واملغلوطة بني تدخالت الربامج 

املستهدفة وهؤالء الذين يسعون لدمج املنظور الجندري عرب 

مختلف السياسات والربامج القطاعية قامئة.
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تعترب مراعاة النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني من القضايا البارزة التي تحظى باهتامم يف سياسات ومامرسات قطاع اإلغاثة 

للنوع االجتامعي انطالقاً من تقييم االحتياجات إىل التقارير حول أنشطة املشاريع  الدولية. ويطلب املانحون بيانات مصنفة وفقاً 

للنوع االجتامعي يف الوكاالت سواء أكانت  ونتائجها. ويطرح البعض أسئلة عن التوازن الجندري وتوزيع األدوار واملسؤوليات وفقاً 

دولية أم وطنية/محلية. ويف بعض األحيان، يُقرتح أو يُطلب إجراء تدقيق جندري للثقافة التنظيمية )Mollett 2016: 21(. وقد تبنت 

الحكومات مثل السويد وكندا سياسات نسوية أجنبية عملت عىل توجيه مساعداتها وأولوياتها التنموية، كام تبنت اململكة املتحدة 

رؤية إسرتاتيجية بشأن املساواة بني الجنسني. ويف عام 2017، أطلقت إدارة املعونة الكندية سياسة كندا النسوية الجديدة للمساعدات 

الدولية التي تنص عىل أن النهج النسوي، الراسخ بقوة يف إنجازات املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات، هو أفضل طريقة 

للحد من الفقر وخلق عامل أكرث شمولية وسالماً وازدهاراً.18 وتهدف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف كافة برامجها يف األردن إىل 

الحياة  يف  أهدافهن  وتحديد  حقوقهن،  عىل  الحصول  من  والفتيات  النساء  ومتكني  االجتامعي  النوع  عىل  القامئة  الفوارق  تقليص 

ومساعدة األردن يف بناء مستقبل مزدهر ومعتمد عىل ذاته.19 وتلتزم الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون بتعزيز املساواة الجندرية، 

»النوع  السويرسية  الوكالة  أصدرت  االجتامعي،  النوع  بشأن  سياساتها  تنفيذ  ولتسهيل  والدولية.  الوطنية  سويرسا  اللتزامات  وفقاً 

االجتامعي يف املامرسة: مجموعة أدوات للوكالة السويرسية للتنمية والتعاون ورشكائها« )2003(. وتحدد مجموعة األدوات أسئلة 

رئيسية تُطرح عن النوع االجتامعي واألدوات التي ميكن تكييفها مع املواقف املختلفة.20 كام توصلت الوكالة السويرسية للتعاون 
اإلمنايئ الدويل )سيدا( إىل أداة توجيهية لذلك.21

وقد جرى تبني تصور لتعميم مراعاة املنظور الجندري وتنفيذه من خالل نهج مفروض من القمة إىل القاعدة. واعتربت اإلسرتاتيجية 

أكرث تكنوقراطية من كونها سياسية. وقد تم تكليف املؤسسات عرب كافة املستويات والقطاعات مبهمة إرشاك التكنوقراطيني والخرباء 

للمساعدة يف تفسري تعميم مراعاة املنظور الجندري وتنفيذه )True, 2003; Mama, 2013; Mukhopadhyay, 2013(. وقد أدى 

هذا إىل تقويض الهدف السيايس املتمثل يف تعميم مراعاة املنظور الجندري،

 Verloo,( حيث أصبح الكثري من العمل مرتكزاً عىل السياسات، ويُنجزه الخرباء، وال يرتك مجاالً للمجتمع املدين للمشاركة يف تنفيذه

الحكومية، ممن وضعوا  واملنظامت غري  املتحدة  األمم  املانحة، ويف  الوكاالت  االجتامعي يف  النوع  ازداد عدد خرباء  وبهذا   .)2005

تصورات للمشاريع والربامج من دون القيام فعلياً بتضمني أصوات الناشطات والحركات النسائية يف البلدان التي نُفذت فيها هذه 

الربامج. وحتى وقت قريب، أرُشكت النساء من الطبقة املتوسطة وذوات التعليم الجيد واملتحررات فكرياً يف التنفيذ بينام اُستبعدت 
حركات املنظامت النسائية املحلية ذات التوجهات االجتامعية واإلسالمية األكرث تحفظاً.  22

تعميم مراعاة  أن  اعتبار  إىل  النّقاد  ببعض  أدى هذا  وقد 

بني  املساواة  لتحقيق  كإسرتاتيجية  الجندري  املنظور 

إدراك  عدم  تشمل:  مختلفة  ألسباب  فشل  قد  الجنسني 

معنى املفهوم وإسرتاتيجيات تنفيذه قبل اعتامده من قبل 

الحكومات، والهيئات الحكومية الدولية، واملنظامت غري الحكومية، واالفتقار إىل التمويل نظراً لغياب االلتزام الجاد به؛ باإلضافة إىل 

عدم فهم كيف يؤثر تعميم مراعاة املنظور الجندري عىل السياسات واملامرسة اليومية للجهات التنموية الفاعلة. وعالوة عىل ذلك، 

عجز تعميم مراعاة املنظور الجندري عن تحويل هياكل ونُظم القوى املؤسسية القمعية القامئة. ويف حني تقدم بعض الدول املانحة 

الشاملية املساعدات للربامج الجندرية، إال أنها تستمر أيضاً يف بيع األسلحة لألنظمة االستبدادية التي تستمر يف قمع حقوق املرأة، 

ويف بعض الحاالت، ترتكب اإلساءات والعنف ضد سكانها. ويف العديد من األماكن يف العامل، تُعد املساحة املخصصة للمجتمع املدين 

محدودة أو متقلصة، وهذا من شأنه التأثري أيضاً عىل األجندة الجندرية وحركة حقوق املرأة. 

عجز تعميم مراعاة املنظور الجندري عن تحويل هياكل ونُظم 

القوى املؤسسية القمعية القامئة.
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الجندرية يف العمل اإلنساين

تتخذ الربمجية الجندرية بالرضورة أشكاالً متعددة تبعاً للسياقات التشغيلية املختلفة. 23 ونظراً لطبيعة األزمات اإلنسانية التي املمتدة، 

فإن تعزيز معايري مراعاة الجندرية واألعراف االجتامعية اإليجابية منذ بداية االستجابة للحاالت الطارئة يوفر أساساً للجهود املتواصلة 

التوجهات، واملعتقدات واملامرسات يحتاج إىل  التغيريات يف  بأن  للتدخالت طويلة األمد، مع االعرتاف  القواعد  طيلة األزمة ويُريس 

الوقت. يجب تنفيذ الربامج التحويلية بحذر وهي تتطلب قياس قبول املجتمع لها قبل االنخراط يف محادثات حول القضايا املتجذرة 

بعمق.24 ويجب أن تدعم االستجابة متكني املرأة والقيادة املجتمعية، وأن تحد من العنف ضد املرأة وتستجيب له، وتعزز املساواة 

الجندرية وتدعم التنمية طويلة األمد كهدف أسايس. وبالرغم من التقدم املحرز عىل مدى العقود املاضية، إال أن هذه املسألة ما زالت 

تواجه التحديات. 

ويف مجال العمل اإلنساين، كانت هناك عقود من التأثري النسوي والضغوط واإلجراءات العملية لضامن الحصول عىل استجابات تراعي 

بني  املساواة  منقحة حول  سياسة  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  اعتمدت  وقد  اإلنساين.  العمل  مجال  يف  االجتامعي  النوع 

الجنسني ومتكني املرأة )2017(، مصحوبة بإطار املساءلة الجندرية )2017( للمساعدة يف تحميل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 

وهيئاتها املسؤولية تجاه الوفاء بااللتزامات املتعهد بها. ومن خالل إعداد التقارير السنوية وفقاً إلطار شامل من املؤرشات، فإن اآللية 

تهدف إىل تسليط الضوء عىل التقدم املحرز تجاه الوفاء بهذه االلتزامات، فضالً عن التصدي للتحديات املتواصلة. وتشمل التطورات 

الهامة األخرى عىل صعيد العمل اإلنساين طريقة العمل الجديدة )NWOW( التي تم اعتامدها كأداة لردم الصدع القائم بني مجاالت 

العمل اإلنساين، والتنمية، والسالم، وتحسني تنسيق املخرجات املشرتكة. ويف أيار/مايو 2020، قدمت منظمة العمل الدولية، وكاستجابة 

لجائحة كوفيد-19، املزيد من التوجيهات بشأن: تحقيق املساواة بني الجنسني ألجل مستقبل أفضل للمرأة يف العمل. وبالرغم من 

كافة الجهود، فال تزال، يف الغالبية العظمى من الحاالت، استجابة الجهات اإلنسانية لالحتياجات املحددة للنساء والفتيات غري كافية.   

ومثة عدد من القيود السياسية واملؤسسية التي تعيق إدخال املنظور الجندري يف أعامل اإلغاثة، حيث يرتبط بعضها بالفصل بني 

اإلغاثة والعمل التنموي، والحاجة العملية لالستجابة لحاالت الطوارئ برسعة، مع اتصاف عمليات اإلغاثة بأنها مفروضة من القمة إىل 

األدىن من  الحد  األجانب وتعتمد عىل صناديق منفصلة مع  يديرها  إىل كونها عمليات  باإلضافة  املانحني،  القاعدة واعتامدها عىل 

إجراءات التقييم واملوافقة، بعكس الربامج التنموية. ويتولد عن هذه العوامل صدام ثقايف عند محاولة تقديم القضايا املتعلقة بالنوع 
االجتامعي. 25

وتوجد ثالث طرق سائدة عىل نطاق واسع لفهم النوع االجتامعي والتعامل معه يف مجال اإلغاثة اإلنسانية. ويتم تحفيز نهج تلبية 

االحتياجات األساسية للنوع االجتامعي يف مجال اإلغاثة اإلنسانية من خالل الواجب اإلنساين الكالسييك املتمثل يف إنقاذ حياة اآلخرين 

والتخفيف من املعاناة. ويكمن الغرض من اإلغاثة اإلنسانية، يف هذا التفسري، يف االستجابة الحتياجات األشخاص املتأثرين من الحاالت 

الطارئة والنزوح، »مع ضامن تحديد االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات والرجال والصبيان وقدراتهم وأولوياتهم، وأن تستهدف 

املساعدة األشخاص واملجموعات األكرث احتياجاً« )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 2018(. وغالباً ما يؤدي هذا النهج يف الربمجة 

العملية إىل الرتكيز عىل أعداد املستفيدين من الذكور واإلناث الذين يتم الوصول إليهم أو املشمولني ضمن برنامج معني. ويعد رصد 

عدد الرجال والنساء املستفيدين إسرتاتيجية مركزية لضامن املساواة بني الجنسني يف الوصول إىل الخدمات واملوارد. وعالوة عىل ذلك، 

تطلب العديد من الجهات املانحة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية تقارير عن بيانات املستفيدين مع تصنيفها وفًقا للنوع االجتامعي، وهو 

ما يعزز الرتكيز عىل الوصول املتكافئ من حيث العدد. 

ويف حني أصبحت حقوق اإلنسان مركزية يف الخطاب اإلنساين، ما يشري إىل محاولة تأطري املستفيدين من املعونات بصفتهم أصحاب 

حقوق ال مجرد أشخاص بحاجة إىل املساعدة، إال أن الخط الفاصل بني الرتكيز عىل الحقوق والرتكيز عىل االحتياجات غالباً ما يكون 

ضبابياً يف الربمجة العملية. وباإلضافة إىل ذلك، تعد مفاهيم الحامية وقابلية التأثر جوهرية بالنسبة لنهج االحتياجات األساسية للنوع 

االجتامعي. وتشكل مدى الهشاشة يف معظم أعامل اإلغاثة اإلنسانية املعيار األسايس لتخصيص املوارد، وبالتايل، يكون أولئك األكرث 
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ضعفاً هم األكرث احتياجاً كام يتطلب وضعهم مساعدة محددة من أجل حاميتهم. وغالباً ما تصنف املنظامت اإلنسانية النساء بأنهن 

»فئة هشة«، ونتيجة لذلك، يتم الرتكيز بشكل كبري عىل هشاشة املرأة وعرضتها للتأثر، السيام عند الحديث عن العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي. وبالرغم من وجود توجيهات بشأن تحليل أسباب العنف القائم عىل النوع االجتامعي، إال أن املامرسة غائبة إىل حد 

كبري، كام ينصب تركيز الربامج عىل االستجابة لحاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي، عىل سبيل املثال، عرب تطوير إجراءات 

تشغيلية معيارية لالستجابة وتقديم املساعدات الطبية والقانونية. وتؤكد املقابالت التي جرت مع أعضاء من املنظامت النسائية عىل 

أن مثة تركيزاً ومتويالً رئيسيني ملا يُسمى بـ«مقاربات إدارة الحاالت«، مع تخصيص قدر قليل من التمويل للُمقاربات طويلة األمد 

واألكرث شمولية. ويف بعض األحيان، يعمل الرتكيز عىل قياس املساواة يف الوصول من خالل احتساب أعداد املستفيدين الذكور مقارنة 

باإلناث، عىل تحويل األنظار بعيداً عن الديناميكيات وعالقات القوة الجندرية التي تقف وراء هذه األعداد، لذا فمن املرجح أن يبقى 

)Olivius, 2013( .ًإدراك أسباب عدم املساواة والتباينات يف الوصول بني الجنسني محدودا

وتقوم املُقاربة اإلجرائية القامئة عىل األدوار الجندرية يف اإلغاثة اإلنسانية عىل فهم النوع االجتامعي عىل أنه االختالفات القامئة بني 

أيضاً.  استجابتهم بطرق مختلفة  والنزوح مع  الطارئة  الحاالت  النساء والرجال بشكل مختلف يف  بتأثر  اعتقاد  املرأة والرجل. ومثة 

وبالتايل، يجب فهم هذه االختالفات وأخذها بعني االعتبار من أجل توجيه أعامل اإلغاثة بشكل صحيح وتقديم برامج إنسانية فعالة. 

ويف املقابل، ويف حال مل تتم مراعاة االختالفات بني الجنسني وأدوارهام يف األعداد السكانية املستفيدة من املساعدات، فقد يؤدي ذلك 

فإن »برامج  النوع االجتامعي،  الوكاالت بشأن  املشرتكة بني  الدامئة  اللجنة  الشحيحة. وكام ورد يف دليل  املوارد  إساءة توظيف  إىل 

املساواة الجندرية تؤدي إىل نتائج إنسانية ذات جودة أعىل وأكرث فعالية لألفراد، واألرس واملجتمعات«. )اللجنة الدامئة املشرتكة بني 

الوكاالت، 2018:1(. ولكن يف هذا النهج، ينبغي أال تؤخذ االختالفات القامئة بني الجنسني بعني االعتبار عند تصميم الربامج وتنفيذها 
وحسب، بل يجب استخدامها أيضاً لتحقيق األهداف اإلنسانية بأكرث الطرق كفاءة.26

ويُفرتض باملرأة أن تتمتع بصفات وقدرات محددة بجنسها والتي يُنظر إليها عىل أنها ذات أهمية خاصة ينبغي االستفادة منها. وبحكم 

الدور اإلنجايب للمرأة -الذي يُتوقع منها- القيام به، فإنها تعترب مبثابة رشيك إسرتاتيجي تُسهم مشاركته الفاعلة يف تسهيل الربامج 

الفعالة والكفؤة. وتصف نصوص السياسات اإلنسانية املرأة يف مواقف الطوارئ بأنها »السالح الرسي للتغلب عىل الجوع« )برنامج 

األغذية العاملي، 2011( وبالتايل فإن »إرشاك النساء املحليات ومتكينهن من القيادة هو أمر أسايس لتحقيق مخرجات ناجحة لهذه 

الجهود والتي يجب تيسريها ومتكينها«. )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 2018:1(.

كام ينص برنامج مكافحة العنف القائم عىل النوع 

عام  يف  نرُش  الذي  الطوارئ،  حاالت  يف  االجتامعي 

2019، عىل أن »الرشكاء املحليني يلعبون أيضاً دوراً 

تدابري  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  السياقات  يف  حيوياً 

االجتامعي  النوع  القائم عىل  العنف  الحيلولة دون 

والتخفيف منه واالستجابة له. وتسلط املعايري الدنيا الضوء عىل هذا الدور مبا يتامىش مع طريقة العمل الجديدة )NWOW(، والتي 

القمة  أقرت  القامئة. وقد  واملحلية  الوطنية  القدرات  والوطنية، وتعزيز  املحلية  الفاعلة  الجهات  الدخول يف رشاكات مع  إىل  تدعو 

العاملية للعمل اإلنساين لعام 2016 بأن محلية العمل اإلنساين تعد أمراً أساسياً لتقديم استجابة إنسانية كرمية وفعالة«. هذا وأكدت 

الصفقة الكربى املصاحبة للقمة عىل الحاجة إىل بذل املزيد من الجهود املدروسة والواضحة من أجل االنخراط بشكل أفضل مع 

الجهات الفاعلة املحلية ومتكينها والرتويج لعملها. بالنسبة للجهات الفاعلة يف منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له، 

تقدم الرشاكة مع الحركات النسائية املحلية، وشبكات املجتمع املدين التي تديرها النساء، وشبكات حقوق املرأة فرصة لدعم العمل 

املحيل واستدامته للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات يف العمل اإلنساين.

ومع ذلك، فإن اإلرصار عىل اتباع ما يسمى بالنهج “شمويل” للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يتم ترجمته يف تضاؤل 

االهتامم بحقوق النساء والفتيات واملخاطر التي يتعرضن لها واحتياجاتهن املحددة، بينام يؤدي يف الوقت ذاته إىل املساومة عىل 

تقدم الرشاكة مع الحركات النسائية املحلية وشبكات املجتمع املدين 

التي تقودها النساء وشبكات حقوق املرأة فرصة لدعم العمل املحيل 

واستدامته للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات يف العمل اإلنساين.
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مراعاة احتياجات الرجال والصبيان، وتحديد أفضل السبل 

للتعامل معها. وبدالً من املساعدة يف تقويم اختالل توازن 

القوى بني الرجال والنساء والذي يقود إىل العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي، فإن النهج الشمويل يخاطر بتعزيز 

والفتيات  النساء  احتياجات  حجب  عرب  االختالل  هذا 

املختلفة واملحددة ومساواتها مع االحتياجات املختلفة واملحددة للرجال والصبيان. ومن األمثلة العديدة عىل ذلك، هو أن تتوقع بعض 

الجهات املانحة أن تقدم املساحات اآلمنة للنساء والفتيات التي جرى تطويرها استجابة ألزمة الالجئني السورية خدماتها للرجال 

والصبيان أيضاً )حتى وإن كان ذلك بتخصيص طابق مختلف لهم يف أوقات مختلفة(، ومن شأن هذا األمر التقليل من املساحات اآلمنة 

لتوسيع  الضغط  الوحيدة املخصصة لهن. وإن  األماكن  السياق هي  املساحات اآلمنة يف هذا  للنساء والفتيات، وذلك عندما تكون 

خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي لتلبية احتياجات الفئات األخرى ال ميثل مشكلة من حيث تقليص املساحات للنساء 

القنوات  تنفذ عرب  أنها مل  أو قد تتسبب باألذى ذلك  أيضاً خدمات ذات جودة مشكوك فيها  تنتج عنه  والفتيات وحسب، بل قد 
املناسبة.  27

ورصحت إحدى القياديات من الرشق األوسط: »لقد الحظنا العمل عىل الزج باملنظامت للعمل مع مجتمع امليم )LGBTQ( حتى 

النساء والفتيات، هذه هي  وإن كانت هناك أمور تتطلب املزيد من االهتامم العاجل. وقد وضحنا موقفنا إزاء عملنا عىل قضايا 

مهمتنا؛ فقد قررنا أال نعمل عىل قضايا مجتمع امليم )LGBTQ( ألن النساء مل يرغنب يف أخذ مثل هذه املخاطرة. فنحن نعلم أننا 

سنكون مستهدفني يف سياق بلداننا، ونخىش عىل سالمتنا. كام نعلم أننا سنتعرض للهجوم، وعندها لن نتمكن من توفري املساعدة 

للنساء والفتيات. لذا كان علينا أن نتخذ قراراً مدروساً«. 28 كام رصحت قيادية أخرى من الرشق األوسط قائلة: »قامت إحدى الوكاالت 

الدولية بتحديد اسمنا كجهة اتصال بشأن قضايا مجتمع امليم بدون إذننا، وهو ما أدى إىل تعرض منظمتنا وموظفينا لتهديدات. عندما 
يتم اتخاذ مثل هذه إلجراءات دون حوار ونقاش، فإنها تعرقل عملنا«.29

وتكمن امليزة الوحيد يف املقاربة اإلجرائية إىل حد كبري يف الصورة اإليجابية والفعالة التي تعكسها للنساء. حيث توصف النساء عىل 

أنهن رشيكات إسرتاتيجيات يف العمل اإلنساين، وفاعالت ذوات أهمية كبرية فضالً عن كونهن من الجهات املعنية الرئيسية، كام يتم 

تشجيع مشاركتهن يف تخطيط الربامج اإلنسانية وتصميمها وتنفيذها مع وصف هذه املشاركة بأنها أساسية لفعالية عمل اإلغاثة. 

وعىل عكس الرتكيز الذي غالباً ما يكون كبرياً عىل النساء يف مجال اإلغاثة اإلنسانية باعتبارهن ضحايا وضعيفات بشكل خاص، فإن 

هذا النهج يؤكد عىل دور املرأة وقدرتها عىل التأثري عىل مجتمعاتها. 

ومع ذلك، ال يتم متثيل مشاركة املرأة يف املقام األول كقضية مساواة أو عدالة أو سلطة؛ بل تُناقش من حيث املساهمة التي ميكن أن 

تقدمها يف تحقيق األهداف اإلنسانية كالحامية، أو الصحة العامة أو األمن الغذايئ. وال يعترب إرشاك املرأة يف املسائل التي تؤثر عىل 

حياتها غاية هامة بحد ذاتها، بل مورداً يجب عىل املنظامت اإلنسانية استخدامه بشكل أفضل من أجل تحقيق األهداف األخرى. وقد 

يؤدي التأكيد عىل مشاركة املرأة كحل لنطاق كبري من املشاكل إىل زيادة عبء العمل عىل املرأة، حيث يجعلها مسؤولة عن معالجة 

 Olivius,( .قضايا معقدة مثل سوء التغذية لدى األطفال أو سوء األحوال الصحية، والتي غالباً ما تكون أسبابها خارجة عن سيطرتها

)2014b

أما ُمقاربة تحديث الجندرية يف اإلغاثة اإلنسانية فتقوم عىل فهم ما ميثله النوع االجتامعي من عالقات القوى الهيكلية املتجذرة يف 

املتأثرة  املجتمعات  وتوصف  اإلنسانية.  املنظامت  تدعمها  التي  للمجتمعات  والسياسية  واالقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  النظم 

بالرصاعات أو الكوارث بأنها أقل تطوراً أو تقليدية أو متخلفة. وعليه، متثل ُمقاربة التحديث أوجه الالمساواة بني الجنسني، والتمييز 

والعنف كأعراض للتأخر اإلمنايئ التي ميكن تجاوزها من خالل تحويل املجتمعات التقليدية إىل أخرى عرصية ودميقراطية ذات قيم 

ليربالية. لذلك، فإن السعي إىل تحقيق املساواة الجندرية، رضوري لحامية النساء يف حاالت الطوارئ وتحقيق التنمية والسالم واألمن 

أيضاً عىل املدى الطويل. ويف هذا النهج، ينطوي تناول الجندرية يف اإلغاثة اإلنسانية عىل االلتزام بربنامج للتحول االجتامعي يتجاوز 

ينطوي تناول الجندرية يف اإلغاثة اإلنسانية عىل االلتزام 

بربنامج للتحول االجتامعي يتجاوز بكثري التقديم الفوري 

للمساعدات الفعالة واملنقذة للحياة.
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بكثري التقديم الفوري للمساعدات الفعالة واملنقذة للحياة. وتشدد كتيبات الجندرية للمساعدات اإلنسانية عىل العالقة بني تعزيز 

املساواة الجندرية يف الحاالت الطارئة وتحقيق التنمية عىل املدى الطويل. 

ومع ذلك، فإن لنهج التحديث نقاط ضعفه، فهو يؤسس صلة بني املساواة الجندرية والتأخر اإلمنايئ واملستفيدين من املعلومات من 

جهة، وبني املساواة الجندرية والحداثة والجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين من جهة أخرى. وبناء عىل هذه املعادلة الثنائية املبسطة، 

يُفرتض أن الجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين هم »األخيار« الذين يروجون للمساواة الجندرية، يف حني يُصّور السكان املستفيدون 

عىل أنهم »األرشار« الذين يطيلون من حاالت عدم املساواة والتمييز والعنف. )Olivius 2016( ويبدو أن هذه الصورة املستقطبة ال 

تتسق مع الواقع. وكام ذُكر سابقاً، تستند برامج املساعدات اإلنسانية إىل فهم مختلف، ومتناقض يف بعض األحيان، ملا يعنيه العمل 

مع النوع االجتامعي يف اإلغاثة اإلنسانية. وبالتايل، قد تؤدي الربامج بسهولة إىل تأثريات غري مقصودة، كام قد تخلق التفسريات سوء 

تفاهم وتوترات بني الوكاالت التي تسعى إىل تنسيق عملها، وفيام يتعلق بالجهات الفاعلة يف املجتمعات التي تتلقى املساعدات. 

واإلجراءات  النقاش  يف  الناشطات  انخرطت  كيف  التايل  القسم  ويتناول  األردن.  الجندري يف  العمل  يف  أيضاً  قامئة  التوترات  وهذه 

الجندرية يف األردن. 

الناشطات يف قيادة األجندة الجندرية يف األردن
شاركت الناشطات األردنيات يف املؤمتر العاملي الرابع للمرأة لتطوير منصة للعمل املشرتك والذي أقيم يف بكني عام 1995. ووقعت 

الحكومة األردنية عىل هذه االتفاقية وغريها من االتفاقيات املتعلقة باملرأة، ما يعني تقنياً ملكيتها لها. وعمل األردن بـ »إسرتاتيجية 

التي   ،2025–2020 األعوام  إسرتاتيجية  وآخرها   ،2010 وحتى   2006 من  )بدءاً  السنوات  مر  عىل  تطورت  األردنية«  للمرأة  وطنية 

صادقت عليها الحكومة يف آذار/مارس 2020(. وتُطبق حالياً »خطة العمل الوطنية حول املرأة والسالم واألمن« )ترشين الثاين/نوفمرب 

 .)2021–2018

“ التزمت الحكومة األردنية بسد الفجوة القامئة يف املساواة بني الجنسني بحلول 2030 من خالل اتخاذ إجراءات مختلفة، مبا فيها 

تكثيف الجهود ملواءمة الترشيعات الوطنية مع التزامات اململكة الدولية واإلقليمية، بطريقة تشاركية تضمن املساواة بني الجنسني 

والقضاء عىل العنف ضد املرأة.  وتتعهد الحكومة بترسيع تنفيذ القرارات التي التزمت بها أمام اللجان الدولية ومراجعة الخطط 

واإلسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة لتتامىش مع أهداف التنمية املستدامة لعام 2030، باإلضافة إىل توفري املوارد املالية والبرشية 

الالزمة لتنفيذها”. 

“يتعهد األردن بتوسيع نطاق الدعم االقتصادي واالجتامعي والثقايف والسيايس للنساء والفتيات عامة، مع الرتكيز عىل النساء واليافعات 

املهمشات، واملسنات واألكرث عرضة للخطر وللناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وذوات اإلعاقة والالجئات، وأولئك يف 

مناطق الفقر يف املدن واألرياف واملخيامت واملناطق النائية، ومعالجة األعراف االجتامعية والصور النمطية التي تكرس التمييز ضد 

املرأة من خالل املنظومة التعليمية، واملنتوج الثقايف واإلعالمي املعزز لصورة املرأة كرشيك فاعل يف التنمية املستدامة وبناء املجتمع”.30 

واسعاً عرب مختلف قطاعات املجتمع.  نالت اعرتافاً  املرأة، حيث  الوطنية األردنية لشؤون  اللجنة  الرئيسية هنا هي  الفاعلة  الجهة 

التمويل األسايس املضمون، فإنها تغدو قادرة عىل وضع األجندة والتحكم بها والتفاوض عىل رشوط  ببعض  ولكونها تحظى جزئياً 

الحركة  أن  األردن،  اإلسرتاتيجية يف  الدراسات  باحثة يف مركز  الدولية. وتقول سارة عبابنة،  املساعدة  والتمويل مع وكاالت  التعاون 

النسائية األردنية قد تبنت التحول يف الخطاب العاملي بحيث تجىل يف طريقة تصورها للخطاب املتعلق بحقوق املرأة. وذلك يساعد 

يف تفسري سبب تجاهل قامئة قضايا املرأة للحقائق التي تعيشها معظم النساء يف األردن. 31 

وقد تحركت البلدان املختلفة يف الرشق األوسط بخطى ووترية متفاوتة من حيث تفعيل أجندة حقوق املرأة والحركات النسائية. 

وترتكز وجهة النظر التقليدية عىل أن الحركة النسائية يف األردن ليست نشطة كام هو الحال يف غريها من بلدان الرشق األوسط، مثل 

العراق، ولبنان، واملغرب، وتونس، وفلسطني وأجزاء أخرى من العامل. وتحظى الناشطات يف مجال حقوق املرأة يف األردن ودول الرشق 
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هؤالء  تنال  كام  لهن.  انتصارات  أنها  عىل  القانون  عىل  التغيريات  إىل  يُنظر  كام  مساهمتهن،  بسبب  واالعرتاف  بالرتحيب  األوسط 

الناشطات اإلشادة والتهنئة عىل املسائل التي طاملا كانت من املحرمات وأصبح يُنظر إليها مبزيد من اإلنسانية. 32 وقد يُنظر يف بعض 

األحيان، وبحسب حجم “النرص”، إىل الناشطات كبطالت وطنيات ومصدر فخر للهوية العربية الجمعية، ولكن هذا الثناء ال يدوم يف 

العادة طويالً، فغالباً ما تتعرض النساء للوصمة والتهميش رسيعاً عند التطرق إىل قضايا أخرى معيبة أو غري الئقة ثقافياً -إىل أن تتمّكن 

أولئك النساء من كرس املزيد من الحواجز. وتقول سعاد أبو ضيعة، الناشطة املدافعة عن حقوق املرأة الفلسطينية: 33” كونك ناشطة 

يف مجال حقوق املرأة يف الرشق األوسط ليس باألمر السهل«. األمر الذي قد يكمن أيضا باستخدام هؤالء الناشطات لُمقاربات غربية 

تعد بعيدة عن األعراف الثقافية.

وعربت العديد من النساء يف األردن، ممن أجريت املقابالت معهن، وجميعهن يشغلن مناصب مسؤولة يف الحكومة أو منظامت 

النوع  مجال  يف  الدولية  املشاركة  بشأن  أحياناً  معينة  وتحفظات  دقيقة  فروقات  عن  الدولية،  املعونة  وكاالت  أو  املدين  املجتمع 

االجتامعي يف األردن. وذكرت إحداهن كيف أدركت، لدى نشأتها كفتاة، أن فكرة رشف العائلة مرتبطة بجسدها، وطورت تفكرياً نقدياً 

بناًء عىل ذلك. ويف الوقت ذاته، فهي ترص عىل وجوب أن يأيت التقدم من الداخل. فهي ال تعتقد بوجوب حدوث »تحرير أبيض أو 

غريب للمرأة العربية املسلمة؛ فإذا ما قمت بتبني تلك الفكرة، فأنا أقوض إمياين باملرأة العربية«.

كام أبدت أردنيات أخريات يف مقابالت معهن آراء انتقادية حيال املُقاربات التي أرش لـ”التمكني االقتصادي للمرأة” بوصفه السبيل 

املؤكد لـ”نظرية التغيري” نحو تحقيق املساواة الجندرية. وعىل مستوى أعمق، يشري االنتقاد الرئييس إىل أن األجندة الجندرية الدولية 

تفتقر إىل صورة هيكلية وإسرتاتيجية أوسع. وتتضمن “قضايا املرأة” األكرث شيوعاً:

مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي )مبا يف ذلك التحرش الجنيس(. 	·

زيادة مشاركة املرأة السياسية. 	·

متكني املرأة اقتصادياً. 	·

اإلصالح القانوين لصالح حصول املرأة عىل حقوق متساوية.  	·

وهذه قضايا هامة وتتطلب اتخاذ اإلجراءات لتحقيقها، ولكن يجب أال تُرى مبعزل عن القضايا االجتامعية، واالقتصادية، والسياسية 

األوسع يف األردن والتي تؤثر عىل النساء والرجال عىل حد سواء. 

وأقرت العديد من النساء يف األردن الداعامت لحقوق املرأة واملساواة الجندرية واللوايت جرت معهن مقابالت بأن الناشطات، وإىل 

حد كبري، هن نساء ينحدرن من الطبقة املتوسطة والعليا يف العاصمة عامن، وأنه، بخالف املغرب عىل سبيل املثال، فلم توجد هناك 

“حراك” عىل نطاق أوسع مسبقاً. كام مثة إدراك ألوجه القصور ولكن يجب فهمها أيضاً يف سياق نزع التسييس املتعمد. وبالرغم من 

ذلك، فقد خلص تقرير صدر مؤخراً عن املشاركة السياسية للمرأة يف األردن أنه “”تم إحراز تقدم ملحوظ يف السنوات الخمسة عرش 

التعاون االقتصادي  التغيري بطيء”. )منظمة  املنتخبة، إال أن معدل  القرار  املاضية فيام يتعلق بزيادة متثيل املرأة يف هيئات صنع 

والتنمية 2018(. وميكن أيضاً العثور عىل عدد ال بأس به من نساء يف األردن يف املجال األكادميي ومنظامت املجتمع املدين األخرى.

وتحتل قضايا النقص يف فرص العمل والبطالة والفقر أولوية قصوى بالنسبة للعديد من الرجال والنساء يف األردن عىل حد سواء. وتؤثر 

هذه األمور عىل الرجال بقدر تأثريها عىل النساء: إذ يعد اضطرار الصبيان إىل ترك املدرسة بسبب الحاجة للعمل لكسب بعض الدخل، 

الفرص االقتصادية أموراً  الرجال، بسبب االفتقار إىل  العمل، وأغلبيتهم من  املهرة واملتعلمني يف سن  الكثري من األردنيني  أو هجرة 

مشرتكة بني الجنسني. ويرتبط جزء من هذا األمر بالسياسات االقتصادية التي تروج لها الجهات املانحة يف مجال اإلغاثة وتؤثر فيها، 

والتي قد تقبلها دولة ما من عدمها كخيار سيايس. ويف عدة مناسبات خالل العقدين السابقني، غالباً ما شاركت النساء يف مظاهرات 

واحتجاجات عامة وبأدوار بارزة وذلك عندما تجىل االضطراب االجتامعي الناجم عن الضغوطات االقتصادية )عىل سبيل املثال حراك 
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أجور عامل املياومة يف عام 2006، أو احتجاجات عام 2018 ضد قانون الرضيبة الجديد املقرتح، أو إرضاب نقابة املعلمني يف العام 

2019(، إال أنهن احتشدن خلف أجندة أوسع وأكرث شموالً للقضايا التي تؤثر عىل الرجال والنساء عىل حد سواء دون أن تختص باملرأة 

فقط. 

وقد شهدت السنوات القليلة املاضية زيادة يف األبحاث التي تركز عىل املنظامت التي تقودها النساء ويف الدعم املقدم أيضاً للمنظامت 

التي تقودها املرأة وتلك القامئة عىل املرأة يف االستجابة اإلنسانية. وفيام ييل بعض املساهامت الجوهرية. 

املساهامت الجوهرية من املستجيبات

قدرتهن عىل أن يكن يف الصفوف األوىل لالستجابة وضامن دعم السكان األكرث تهميشاً كذلك.   .1

متتعهن بفهم سياقي للغة ومعرفتهن الحتياجات الفئات املختلفة وواقع حياتها.  .2

قادرات عىل توفري مساحة من خالل شبكاتهن االجتامعية للوصول إىل النساء األخريات، وجعل أصوات النساء   .3

مسموعة، ودعم تعزيز املنظامت املجتمعية والقيادة النسائية.

قادرات عىل إظهار التضامن مع النساء والفتيات األخريات يف تحدياتهن اليومية.  .4

يساهمن يف التدخالت طويلة األمد واألكرث استدامة ذلك أنهن من املجتمع ويعملن ألجله.   .5

يعرفن كيف يعملن مع الجهات املعنية عىل املستويني املحيل والوطني، ولديهن القدرة عىل التفكري والترصف بطريقة   .6

خالقة للعثور عىل حلول للتصدي للحواجز املمنهجة والثقافية والتعامل معها بطريقة أكرث حساسة ومالمئة، مع مراعاة 

املخاطر التي ميكن أن تتعرض لها املرأة. 

وقد أدى إرضاب املعلمني إىل زيادة التوترات بني منظامت حقوق املرأة بسبب األساليب املختلفة املستخدمة لدعمهم. فقد انتهجت 

بعض النساء أسلوباً أكرث رقة، وحساسية وشمولية وعملن عىل التأثري عىل التغيري بالعمل من وراء الكواليس بحيث تم تصنيفهن عىل 

أنهن من دعاة السالم. واتخذت أخريات ممن تعرضن يف بعض األحيان إىل معاملة عنيفة من اآلخرين نهجاً نسوياً أكرث نشاطاً من 

خالل االحتجاج يف الشوارع. وشعرت بعض القياديات ممن جرت مقابلتهن أن النظرة إىل تلك الناشطات هي أنهن مدفوعات بالُنهج 

النسوية الليربالية الغربية، مام قد يؤدي إىل رد فعل عنيف حيال العمل يف مجال حقوق املرأة يف األردن. 

أما السؤال التايل، فيكمن يف كيفية دعم مجال حقوق املرأة عىل أفضل وجه بشكل يتسق مع السياق ويعمل انطالقاً من القاعدة 

ويحافظ عىل احتياجات النساء املعنيات، بدالً من تبني نُهج مفروضة من القمة إىل القاعدة تم تصورها يف مكان آخر. 

دعم منظامت حقوق املرأة واملنظامت التي تقودها النساء

أكدت القياديات اللوايت أجريت معهن املقابالت ألغراض هذا البحث عىل تجّذر النساء، ومجموعاتهن ومنظامتهن، يف املجتمع مع 

امتالكهن معارف مفصلة ومعمقة بسياقاتهن. كام أكدت النساء من كافة املناطق أنهن قادرات عىل العمل بشكل فريد عرب الصلة 

القامئة بني العمل اإلنساين، والتنمية والسالم بطرق تستجيب عىل املدى القصري، لالحتياجات املبارشة، مع أخذ االحتياجات طويلة 

املسلحة مبجتمعاتهن يف  الرصاعات  أو  املجاعة،  أو  الفيضانات،  أو  األوبئة،  أو  األزمة،  التي سبقت حلول  الفرتات  املتأصلة يف  األمد 

االعتبار. وهؤالء النساء هن من سيجمعن الحطام ويواصلن هذا العمل بعد انتهاء األزمة. وقد كانت هناك رسالة واضحة إىل الحاجة 

ألن يكّن جزءاً من عملية صنع القرار. 
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الحملة العاملية 16 يوًما ملناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي
ســلطت املناقشــات الجامعيــة مــع املنظــامت التــي تقودهــا النســاء الضــوء عــىل بعــض القضايــا الرئيســية، إذ ال يوجــد خــالف 

عــىل األســباب التــي تكمــن وراء التوجــه إىل محليــة األجنــدات الجندريــة؛ فالجميــع متفــق عليهــا، إال إن القضيــة الرئيســية 

ــا  ــة مــن القضاي ــة والعاملي ــدات املجتمعي ــة يف األجن ــات املتضارب ــدات حيــث كانــت األولوي تكمــن فيمــن يضــع هــذه األجن

ــات  ــص يف الخدم ــد-19، نق ــة كوفي ــتجابة لجائح ــاء االس ــن، وأثن ــت الراه ــد يف الوق ــات. ويوج ــا القيادي ــي أثارته ــربى الت الك

الصحيــة، وهــو أمــر يشــكل مصــدر قلــق رئيــيس، إىل جانــب العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. وال تســتطيع املنظــامت 

التــي تقودهــا النســاء تخصيــص 16 يومــاً للمشــاركة يف هــذه العامليــة وحســب، حيــث يجــب عليهــا أن تكــون قــادرة عــىل 

وضــع أجندتهــا الخاصــة يف بلدانهــا ومجتمعاتهــا. وتوجــد يف مختلــف املجتمعــات قضايــا مختلفــة مرتبطــة بالعنــف القائــم 

عــىل النــوع االجتامعــي، إال أن دور الجهــات الفاعلــة املحليــة يف هــذا الصــدد ال يــزال غــري معــرتف بــه، فمــن الــذي يقــرر 

الرســالة التــي يجــب أن تحملهــا؟ ومــاذا يــأيت بعــد هــذه األيــام الـــ 16؟ مثــة العديــد مــن األيــام الدوليــة األخــرى بحيــث أصبــح 

التعامل مع القضايا التي تطرحها عبئاً يف ظل عدم توفر املوارد املناسبة.

 ويجــب أن تتمتــع املنظــامت التــي تقودهــا النســاء باملقــدرة والتــي متكنهــا مــن تحديــد وقــت انضاممهــا إىل هــذه الحملــة 

وعــدد األيــام التــي ينبغــي أن تكرســها للدعــوة إىل مكافحــة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. وال يعــد االفتقــار إىل هــذه 

ــد19-  ــاء جائحــة كوفي ــون أثن ــاس ميوت ــك، فالن ــع كذل ــات املجتمعــات عــىل أرض الواق ــل أولوي ــدة؛ ب ــة الوحي القــدرة القضي

بســبب غيــاب الخدمــات الصحيــة. كــام أن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي آخــذ باالزديــاد، لكــن مفهــوم التضامــن 

والحاجة لدعم صمود املجتمعات يف تناٍم أيضاً.

يف بلــدان مثــل لبنــان، واألردن، وليبرييــا، وأوغنــدا، والعــراق والفلبــني، التــي كانــت حــارضة يف النقــاش، تــم تشــكيل العديــد 

مــن منظــامت املجتمــع املــدين الجندريــة مــن قبــل الجهــات املانحــة الدوليــة، لدرجــة أنــه ويف كل مــرة يجــري التقييــم فيهــا، 

ــوع  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــد العن ــع. وال يع ــة يف املجتم ــات الفعلي ــددة واالحتياج ــات املح ــني األولوي ــرية ب ــوة كب ــر فج تظه

ــن  ــدر ع ــة تص ــوات نقدي ــد أص ــن ال توج ــه لك ــاً من ــرث إلحاح ــرى أك ــا أخ ــة قضاي ــاً؛ فثم ــرث إلحاح ــألة األك ــي املس االجتامع

ــاك مســاحة أكــرب للنقــد، وإن فــرض 16 يومــاً مــن العمــل املخصــص مناهضــة  املؤسســات النســائية. فيجــب أن تكــون هن

العنف القائم عىل النوع االجتامعي قد ال يكون له صدًى يف بعض املجتمعات، وقد يكون خارجاً عن السياق أيضاً.

كــام تالحــظ القياديــات أنــه غالبــاً مــا تكــون هنــاك احتفــاالت بحملــة الـــ16 يومــاً العامليــة ملناهضــة العنــف القائم عــيل النوع 

االجتامعــي دون أن يكــون لهــا أثــر حقيقــي عــىل حيــاة النســاء يف املجتمــع. وقــد طرحــت القياديــات اقرتاحــات يف العديــد 

مــن االجتامعــات التحضرييــة حــول كيفيــة تصميــم الربامــج خــالل هــذه األيــام الســتة عــرش بحيــث يكــون باإلمــكان مراقبــة 

التقــدم وإحــراز أثــر أكــرب، إال أن أصواتهــن ال تُســمع يف كثــري مــن األحيــان ألن املــال ال يصاحبهــا. ويتــم إنفــاق معظــم أمــوال 

املســاعدات عــىل االجتامعــات االحتفاليــة، والقمصــان، والقبعــات وعــىل الشــخصيات املرموقــة التــي تجلــب إىل الفعاليــات 

مــع بضــع نســاء مــن املتأثــرات بالعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. وال تســتطيع النســاء يف أغلــب األوقــات املشــاركة يف 

هــذه الفعاليــات ألنهــا تُعقــد يف مــدن يصعــب عليهــن الوصــول إليهــا. وتعتــرب القياديــات هــذا إضاعــة للمــوارد الثمينــة، فــإذا 

أُنفقــت هــذه األمــوال عــىل 60-50 امــرأة نازحــة داخليــاً بــدالً عــن ذلــك، مــع توفــري املــوارد املناســبة، فســيكون باإلمــكان 

رؤية األثر الحقيقي وقصص النجاح.

ــع الفــوط  ــذي تضمــن توزي ــة يف املــدارس، ال ــا هــو برنامــج للتوعي ــدة التــي جــرى مشــاركتها مــن نيجريي ــة الجي مــن األمثل

النســائية عــىل الفتيــات وتأســيس نــاٍد ملناهضــة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. وترتكــز التوصيــة عــىل عــدم إنفــاق 

األمــوال عــىل االحتفاليــات الفاخــرة والفعاليــات االحتفاليــة، بــل عــىل الحمــالت ذات الصلــة بالســياق عــىل أرض الواقــع والتــي 

ترتك أثراً عىل حياة النساء. 
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املنظامت النسائية املحلية: نحو متكني الرشاكات

 أدى البحث الذي أُجري يف الفرتة التي سبقت انعقاد القمة العاملية للعمل اإلنساين يف 2016 إىل جانب تقارير املشاورات التي جرت 

قبل القمة إىل دعوات إىل املزيد من التمويل، واملوارد والرشاكات العادلة. 34 ونص تقرير املشاورة اإلقليمية ملنطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا عىل أنه: »قد أشري إىل النظام اإلنساين الراهن عىل أنه غري كاٍف يف مواجهة املشهد اإلنساين املتغري يف املنطقة. وكانت 

هناك دعوات ثابتة لإلصالح الحقيقي؛ مبعنى إحداث التغيري الذي يعمل عىل إرشاك جهود املؤسسات واملنظامت اإلقليمية والوطنية 

املسؤولية  والتأكيد عىل  اإلنسانية،  االستجابة  محلية  نحو  الدولية  املساعدات  تعمل  أن  وينبغي  أفضل.  بشكل  وتعزيزها  املتعددة 

الوطنية واملساءلة وتعزيز القدرات املحلية للحيلولة دون وقوع األزمات وإدارتها واالستجابة لها«.35 ويهدف االلتزام الثاين من الصفقة 

الكربى بشأن محلية العمل اإلنساين بشكل خاص إىل تعزيز الجهات الفاعلة املحلية ودعمها. 

ومع ذلك، فقد وجهت انتقادات إىل الصفقة الكربى )وعدة ترصيحات أخرى من االلتزامات الدولية( من حيث ضعفها يف تناول قضية 

النوع االجتامعي. وقد تم تشكيل مجموعة غري رسمية تحت اسم »أصحاب الجندر التابعة للصفقة الكربى« بعد أشهر قليلة من 

انعقاد القمة العاملية للعمل اإلنساين. وكانت هيئة األمم املتحدة للمرأة إحدى الوكاالت املحفزة والدافعة نحو التطرق لهذه القضية. 

ويف عامي 2018 و2019، قامت كل من منظمة كري الدولية، وآكشن إيد وصندوق األمم املتحدة للسكان )كقائد منطقة مسؤولية 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي التابعة ملجموعة الحامية العاملية( بإدارة مرشوع حول »العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

ومحلية العمل اإلنساين«. مع التكليف بإجراء بحث شمل اجتامعات إقليمية ملنطقة الرشق األوسط انعقدت يف عاّمن يف حزيران/

آسيا  اجتامع مامثل ملنطقتي  ُعقد  والعراق. كام  واليمن  ولبنان، وسوريا،  األردن،  املشاركون من أشخاص من  وتألف  يونيو 2019. 

وإفريقيا. 

»إن التزامات الدعوة إىل العمل تعد نداًء عظيامً لتكاتف الجهود يف أجندة محلية العمل اإلنساين لكن يجب تشكيلها وتعزيزها باألدلة 

العاملة يف امليدان والجهات املعنية املحلية األخرى ليكون لها أثر مرشوع ومستدام، باإلضافة إىل  الفاعلة  واملدخالت من الجهات 

االستفادة من الزخم املتولد من حيث السياسات والتمويل. كام مثة حاجة إىل اإلبداع وبناء العالقات عىل املستوى الشعبي من أجل 

متكني الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية من املشاركة بثقة يف الوصول إىل التمويل الخاص بالحامية«. )آكشن إيد 2019:15(

وال يزال هناك سوء فهم من قبل العديد من صناع القرار 

واملامرسني يف مجال العمل اإلنساين للصلة بني االحتياجات 

الجنسني.  املساواة بني  ينشأ عنها من عدم  الجندرية وما 

الردع  عمليات  يف  النساء  مشاركة  أن  األبحاث  وتُظهر 

يف  أقل  ومخاطر  أفضل  نتائج  ذات  لألزمات  واالستجابة 

العمل اإلنساين. )هيئة األمم املتحدة للمرأة 2015( وبذلك 

تنتج عن برامج املساواة بني الجنسني استجابة إنسانية أكرث 

املتاحة  املحدودة  لألموال  كفاءة  أكرث  واستخدام  فعالية 
ملثل هذه االستجابات.36

يعترب عمل جهات االستجابة الدولية يف رشاكات مع املنظامت النسائية املحلية وسيلة أساسية إلرشاك املرأة املحلية بطرق رمبا متكنها 

من وضع أجندة لالستجابة اإلنسانية. إال أن عالقات القوى بني الوكاالت الدولية ذات املستويات العالية نسبياً من املوارد والسلطة 

العاملي، واملنظامت املحلية ميكن أن تؤدي يف كثري من األحيان إىل حس من »الرشاكة غري املتكافئة«، وإىل انحراف  عىل املستوى 

املنظمة املحلية عن رسالتها ومهمتها خالل األزمة، ومع مرور الوقت، إىل فقدان هذه املنظامت املحلية لهويتها. ومع ذلك، ميكن 

للمنظامت النسائية املحلية املشاركة بخرباتها القيّمة فيام يتعلق باحتياجات النساء وأولوياتهن يف املناطق التي تعمل فيها، ما قد 
يؤدي إىل استجابة فعالة قصرية األجل من شأنها متكني النساء عىل املدى الطويل، األمر الذي يتيح حدوث التحول الحقيقي. 37

عالقات القوى بني الوكاالت الدولية ذات املستويات العالية 

نسبياً من املوارد والسلطة عىل املستوى العاملي، واملنظامت 

املحلية ميكن أن تؤدي يف كثري من األحيان إىل حس من 

»الرشاكة غري املتكافئة«، وإىل انحراف املنظمة املحلية عن 

رسالتها ومهمتها خالل األزمة، ومع مرور الوقت، إىل فقدان 

هذه املنظامت املحلية لهويتها.
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وتدرك منظامت حقوق املرأة األهمية األساسية إلرشاك النساء ومتثيلهن يف املواقع املستهدفة، واكتساب معرفة مفصلة حول الطريقة 

التي تعمل فيها األدوار والعالقات بني الجنسني يف مختلف السياقات، كام أنها تدرك أيضاً أهمية الحاجة إىل التعاون مع أولئك النسوة 

يف ابتكار استجابات لألزمات. وعندما يتم إرشاك النساء املحليات فعندها فقط ميكن لالستجابات اإلنسانية أن تعمل بشكل يناسب 

النساء والفتيات، وذلك بطرق تضمن دعم العمل طويل األمد الذي تتعهد تلك االستجابات بالقيام به لصالح املرأة بدالً من تالشيه 

بسبب الحضور األجنبي الذي يسعى إىل املساعدة لكن غالباً ما يفكر عىل املدى القصري ويفتقر إىل الفهم السياقي للجندرية. ومثة 

حاجة إىل العمل طويل األمد الذي يراعي الديناميكيات الجندرية ويهدف إىل تغيريها كام يعد التخطيط والتمويل التعاونيّان ومتعددا 

السنوات فرصة مثالية إلحراز تقدم نحو العمل اإلنساين املراعي للنوع االجتامعي. 

وأشارت عضوات من املنظامت النسائية ممن جرت مقابلتهن إىل أن منظامتهن تجد صعوبة أكرب يف الحصول عىل مقعد عىل الطاولة، 

ويف أخذها عىل محمل الجد ويف الحصول عىل التمويل الجيد. وتتنافس املنظامت الدولية ذاتها التي تروج للمنظامت النسائية مع 

هذه املنظامت عىل التمويل وعىل الحصول عىل مقعد عىل الطاولة. وقد اختارت العديد من املنظامت الدولية غري الحكومية اآلن، 

استجابًة للسياقات الدولية والوطنية املتغرية، التسجيل كمنظامت غري حكومية محلية يف البلدان التي تعمل فيها. وعرب القيام بذلك، 

فهي تحظى برشعية العمل يف املساحات املحلية، وهو ما يؤدي إىل مشكلة أكرب: فعرب احتالل املساحة التي كانت تشغلها يف السابق 

املنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية، فإن املنظامت الدولية غري الحكومية تقوم، ومبعنى الكلمة، بضغط املساحة املخصصة 

للمجتمع املدين املحيل وتقليصها. وقد ينتج عن هذا رضر طويل األمد بالنظام اإليكولوجي )البيئي( املحيل ملنظامت املجتمع املدين. 

وبهذا تستحوذ املنظامت الدولية غري الحكومية، بعضالتها املالية ومواردها اإلنسانية ذات األجور العالية، عن قصد أو غري قصد عىل 

املساحة التي يجب أن تشغلها منظامت املجتمع املدين الوطنية واملحلية للتأثري عىل صنع السياسات الوطنية. »إنهم يحبون هذا –

ميكنك فعلياً رؤية مدى الحامس يف تقاريرهم املمتلئة بالصور امللونة الكبرية ملوظفي هذه املنظامت وهم يقفون ألخذ صورة مع صناع 

القرار! وال يوجد أثر للمنظامت املحلية... وعندما ال تسري األمور بشكل جيد مع الحكومة، عندها نسمع دعوات إىل الحاجة ألن تأخذ 
منظامت املجتمع املدين بزمام املبادرة«. 38

كام تعرتض املنظامت غري الحكومية عىل دفعها لتكون أدوات لتنفيذ أجندات الجهات الفاعلة السياسية الدولية املتعلقة مبكافحة 

التطرف القائم عىل العنف والقضاء عىل التعصب، حيث سعت األخرية للتواصل مع املنظامت النسوية املحلية والوطنية لكفاءتها يف 

العمل عىل ملف العنف القائم عىل النوع االجتامعي، إال أن هذه املنظامت طالبت مراراً بالحصول عىل متويل أفضل للعمل عىل 

مكافحة ذلك عىل نطاق أوسع، السيام أن معظم املوارد تركز عىل إدارة الحاالت وتقديم الخدمات. وقد »تُشجع« الجهات الفاعلة 

الدولية يف دول أخرى هذه املنظامت عىل لعب دور هام يف القضاء عىل التعصب والتطرف القائم عىل العنف، إال أن العديد من هذه 

املنظامت غري مرتاحة لذلك ملا قد يرتتب عليه األمر من تسليط للضوء عليها من قبل عنارص التعصب، وحكوماتها، والجهات الفاعلة 

الدولية، التي تسعى يف الوقت ذاته إىل التأكد من عدم مساهمة املساعدات يف »متويل اإلرهاب«؛ األمر الذي سيشكل ضغطاً كبرياً 
عليها.39 

وطورت الوكاالت مع مرور الوقت دليالً إرشادياً للتعامل مع الحركات النسوية واملعنية بالدفاع عن حقوق املرأة،40 إال أن هذا الدليل 

ال يطبق دامئاً. كام تعرتض منظامت حقوق املرأة عىل »توجيهها ملشاريع معينة فقط«، واستخدامها كمصادر للحاالت الدراسية مع 

إجبارها عىل االنضامم إىل ائتالفات صورية. وترضخ بعض هذه املنظامت لضغوطات حقيقية لتقديم خدماتها يف أقىس الظروف دون 

توفر موارد كافية. ويف خضم ذلك، تشعر هذه املنظامت بأن »مثة عبئاً كبرياً يرتتب عليها فيام يتعلق برفع التقارير، حيث تقيض وقتاً 

أطول يف إعداد التقارير وإجراء عمليات التدقيق بدالً من مساعدة النساء. ويف بعض األحيان، ال يتوفر حتى هذا القدر الكبري من 

األموال، فقد رفضت بعض املنظامت التمويل نظراً للمبالغة يف التقارير املطلوب تقدميها حتى وإن كان مبلغ التمويل ال يتعدى 20 

ألفاً. إن هدفنا هو العمل عىل حقوق املرأة ورفاهيتها، إال أن األمر ينتهي بنا إىل التوتر الشديد مع كل الضغوط املفروضة علينا«.41    

وغالباً ما تخفق املنظامت الدولية غري الحكومية املنارصة للرتويج للمنظامت النسائية وتلك التي تقودها النساء نفُسها يف مامرسة ما 

تعظ به غريها ويف تحقيق التزاماتها عىل أرض الواقع، حيث يعجز املتخصصون يف النوع االجتامعي يف هذه املنظامت عن التأثري عىل 
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األقسام األخرى املسؤولة عن اتخاذ القرارات فيها. ونادراً ما تتناسب اإلجراءات اإلدارية مع الرشاكة مع املنظامت التي تقودها النساء، 

حيث تحبط املتطلبات الصارمة للجهات املانحة، واألنظمة التشغيلية القامئة عىل املرشوع، والبريوقراطية التنظيمية الكثري من جهود 

املنظامت الدولية غري الحكومية التي تهدف إىل إحداث تغيري حقيقي نحو عالقات أكرث إنصافاً واستدامة مع رشكائها املحليني. وجرت 

يف اآلونة األخرية العديد من البحوث حول كيفية دعم املنظامت التي تقودها النساء، باإلضافة إىل تقديم عدد من التوصيات الجيدة 
للغاية.42 

وعىل الرغم من التوجيه الكبري نحو تطبيق املامرسات الجيدة كالرتكيز عىل الحاجة إىل تصميم برامج مبشاركة النساء،43 إال أن املعضلة 

األساسية تكمن يف األجندة املفروضة من الخارج، حيث تشعر العديد من املنظامت بأن الوكاالت الدولية قد أعدت وصممت املشاريع 

لتلبية  الواقع  أرض  للنساء عىل  أية مشاركة حقيقية  يلغي  الذي  األمر  املانحة،  الجهات  بالتعاون مع  فيها  تعمل  التي  العواصم  يف 

أولوياتهن واحتياجاتهن. وعادة ما تشري القياديات إىل رضورة العمل مع الرجال والنساء عىل حد سواء، كام يلفت املتخصصون يف 

انتامئهن  النساء ينطوي عىل تجاهل  االنتباه إىل حقيقة أن استبعاد قضايا  النوع االجتامعي يف املجتمعات املستقبلة للمساعدات 

االرتياح  عدم  من  حالة  هنالك  آخر،  وعىل صعيد  والسياسية.  االقتصادية  القلق  مساور  بقوة  معهن  تتشارك  ومجتمعات  لعائالت 

ألسلوب الفردية الذي تتبعه الجهات الفاعلة الغربية، والذي يشكل حجر األساس القتصاديات األسواق الرأساملية. كام تشعر املنظامت 

أن هناك حاجة لدعم الرجال من مجتمعاتها للتأثري عىل الرجال اآلخرين وتغيري الترشيعات، وتجدر اإلشارة إىل أن األسلوب املناسب 

يف أوروبا ال يكون دامئاً مناسباً يف الرشق األوسط. 

وتواجه العديد من املنظامت التي تقودها النساء ومنظامت حقوق املرأة ضغوطاً خارجية لتطوير نهج إلعداد مجموعة برامج مميزة 

بيئة  نتاج  ميكن متويلها بحيث تكون مستدامة كشبكة تضامنية. وإن تحويل تلك املنظامت إىل منظامت غري حكومية ما هو إال 

خارجية أدت إىل تحويل الجدل الدائر حول أوجه عدم املساواة الهيكلية إىل مشاريع وأنشطة فعلية. 44 وقد جرى تسليط الضوء عىل 

هذه القضية يف املقابالت التي أجريت مع منظامت وحركات نسوية يف كل من األردن، وفلسطني، ولبنان، والعراق، ونيجرييا، والفلبني، 

وأوغندا وغريها.

وتسلط التقارير الضوء عىل بطء وترية التقدم نحو تحقيق 

لعام  االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف 

وقد  لتحقيقها. 45   الحكومات  عىل  ضغوطاً  وتفرض   2030

وتطلع  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  عىل  اإللحاح  يؤدي 

الجهات الفاعلة الدولية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

لعام 2030 إىل تقسيم الحركات النسوية يف بلد ما واستثارة 

ردود فعل سلبية يف مجتمع يعترب فيه الناشطون الوطنيون واملحليون يف قضايا النوع االجتامعي أكرث عرضة للخطر من الناشطني 

الدوليني. وإن الجهات الخارجية تروج عىل نحو صائب للمساواة بني الجنسني، إال أنها ال تستطيع االنخراط يف الهندسة االجتامعية 

ملجتمع آخر. وإن إيجاد الوترية املناسبة والتكتيكات الصحيحة هو عملية موازنة دقيقة تكون الجهات الوطنية واملحلية مجهزة بشكل 

أفضل لها. وميكن دعم أجندة املساواة بني الجنسني من الخارج، إال أنها تحتاج إىل توجيه وقيادة من الداخل.

امليض قدماً يف التمويل وتخصيص املوارد

استجابة لجائحة كوفيد-19، شهدت املبادرات التي تركز عىل النوع االجتامعي مؤخراً 84 إعالناً للتمويل حتى اآلن بقيمة 25.8 مليار 

دوالر أمرييك، مع دعم للمنشآت الصغرية واملتوسطة اململوكة للنساء باعتباره مجال تركيز يف هذا القطاع وربطه بالتنمية االقتصادية. 

ونتج عن هذه اإلعالنات إعداد 17 برنامجاً تركز عىل النوع االجتامعي بقيمة 2.7 مليار دوالر أمرييك، و64 عطاًء بقيمة 201 مليون 

دوالر أمرييك، و72 منحة بقيمة 153 مليون دوالر أمرييك، و17 فرصة مفتوحة بقيمة 720,000 دوالر أمرييك، و41 عقداً ممنوحاً 

ميثل إيجاد الوترية املناسبة والتكتيكات الصحيحة عملية 

موازنة دقيقة تعترب الجهات الوطنية واملحلية األكرث جهوزية 

لها. ويف حني ميكن دعم أجندة املساواة الجندرية من 

الخارج، إال أنها تحتاج إىل توجيه وقيادة من الداخل.
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بقيمة 16 مليون دوالر أمرييك. ويحظى هذا القطاع بالرتكيز وتدعمه الحكومات، والجهات املانحة ثنائية الطرف، والجهات املانحة 

متعددة األطراف، والجمعيات الخريية، والقطاع الخاص.46  

ويصعب تتبع االستثامر يف برامج املساواة الجندرية )حتى مع استخدام أدوات مثل مؤرش اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للنوع 

االجتامعي والعمر(، إال أن معاناتها من نقص دائم يف التمويل أمر واضح. وبلغت نسبة الخدمات املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي 0.12 % فقط من إجاميل متويل العمل اإلنساين بني العامني 2016–2018، أي مبتوسط أقل من دوالرين لكل امرأة أو فتاة 

مستهدفة ومعرضة لخطر العنف يف أوقات األزمات والرصاع )لجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة فويس 2019، 9(. وقد جرى تخصيص

 0.3 % من متويل برامج العمل اإلنساين يف عام 2019 لصالح برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي )نظام التتبع املايل 2019، رقم 

الصفحة غري موجود(. ومن الرضوري جداً أن نرى استثامراً أكرب يف برامج املساواة بني الجنسني عىل فرتات أطول، ومتويالً ملنظامت 
حقوق املرأة التي تلعب دوراً أساسياً تكميلياً.47 

كام تواجه منظامت حقوق املرأة واملنظامت التي تقودها النساء يف األردن تحديات للوصول إىل التمويل الدويل. وبحسب دراسة 

حديثة جرت بتكليف من منظمة آكشن إيد )Action Aid( حول محلية املساعدات يف األردن ولبنان، فإن »نتائجنا )...( تشري إىل أن 

التحدي األكرب للمنظامت التي تقودها النساء يف كل من األردن ولبنان يكمن يف إمكانية الحصول عىل متويل مستدام، السيام يف سياق 

املنافسة الشديدة بني املنظامت املحلية غري الحكومية. وتقدم املنظامت الدولية غري الحكومية متويالً قامئاً عىل املشاريع بينام يتوجب 

عليها االستثامر أيضاً يف بناء القدرات. وأكدت املقابالت عىل حقيقة أن املنظامت الدولية غري الحكومية ما تزال مرتددة بشأن مشاركة 

صالحية صنع القرارات املتعلقة بتوزيع املشاريع وموقعها واملستفيدين منها وتخصيص املوازنة، حيث تُعترب املنظامت املحلية غري 

الحكومية مجرد رشيكة تنفيذية. ومن ناحية أخرى، تحول العادات الثقافية السائدة دون املشاركة الفعالة للمنظامت التي تقودها 
النساء يف الجهود اإلنسانية«.48

وعالوة عىل ذلك، يُعد مستوى الخربة الذي توفره املنظامت الدولية غري الحكومية يف األردن متدنياً نسبياً، ويف الوقت ذاته تعاين 

املنظامت غري الحكومية يف األردن من صعوبة التعبري بوضوح ورصاحة عن املسائل املطروحة. كام أن مستوى االستثامر يف التكنولوجيا 

وتصميم التقارير واألبحاث وإصدارها مل يكن منصفاً أبداً، فلم تستثمر املنظامت الدولية غري الحكومية أمواالً أو وقتاً يف رفع القدرات 

البحثية للمنظامت النسوية، بل استثمرت بدالً من ذلك يف كيفية إجراء األبحاث. وعالوة عىل ذلك، استقطبت هذه املنظامت الدولية 

باستمرار أشخاصاً ذوي خربة يف مجال املنظامت غري الحكومية بدالً من دعم عملهم داخل منظامتهم املحلية. وخالل السنوات األخرية، 

شكلت املوارد البرشية مسألة بالغة األهمية بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية غري الحكومية.

يعرض الجدول أدناه تحليالً للتمويل يف دراسة أجرتها هيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان لالطالع عىل السياق 

التمويل  النساء والفتيات يف األردن )GEEWG(، مبا يف ذلك مستويات  الجنسني ومتكني  برامج تعزيز املساواة بني  لتمويل  الحايل 

املعتمدة والعواقب املرتتبة عىل الفجوة يف التمويل.
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بلغ إجاميل املبلغ املعتمد يف خطة االستجابة األردنية لعام 2017 ، 1.72 مليار دوالر أمرييك. 

ــل املعتمــد بشــكل أســايس أو »مســتهدف« عــىل النســاء 	  ــغ التموي ــون دوالر )2 %( مــن إجــاميل مبل ــغ 37 ملي ركــز مبل

والفتيات.

ــات أو 	  ــىل النســاء والفتي ــز بشــكل خــاص ع ــا كمشــاريع ترتك ــن تصنيفه ــىل مشــاريع ميك ــِو ع ــل أو يحت ــز التحلي مل يرك

»مصممة« خصيصاً لهن.

ــد شــكلت 	  ــام 2017، فق ــة لع ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــاعدات اإلمنائي ــة املس ــات لجن ــاً لبيان وفق

املشــاريع املتمحــورة بشــكل أســايس حــول النــوع االجتامعــي مــا نســبته 2 % مــن إجــاميل متويــل املســاعدات اإلنســانية 

الــذي حصلــت عليــه جميــع القطاعــات، بينــام شــكلت املشــاريع ذات الرتكيــز الهــام عــىل النــوع االجتامعــي مــا نســبته 

48 % من إجاميل التمويل لكافة القطاعات.

يف عــام 2017، تــم تخصيــص غالبيــة التمويــل املعتمــد للمشــاريع ذات الرتكيــز األســايس عــىل النســاء والفتيــات للرعايــة 	 

الصحية والحامية االجتامعية، مع تخصيص جزء صغري منه لصالح سبل العيش/الغذاء.

بلغ إجاميل املبلغ املعتمد يف خطة االستجابة األردنية لعام 2018 ما مجموعه 877,8 مليون دوالر أمرييك.	 

ركــز مبلــغ 39,7 مليــون دوالر أمريــيك )4.53 %( مــن إجــاميل مبلــغ التمويــل املعتمــد بشــكل أســايس )مســتهدف( عــىل 	 

قضايا النساء والفتيات.

ــات )أي 	  ــِو عــىل مشــاريع ميكــن تصنيفهــا كمشــاريع ترتكــز بشــكل خــاص عــىل النســاء والفتي ــل أو يحت مل يركــز التحلي

مصممة خصيصاً لهن(.

يف عــام 2018، تــم تخصيــص غالبيــة التمويــل املعتمــد للمشــاريع ذات الرتكيــز األســايس عــىل النســاء والفتيــات للحاميــة 	 

ــة والخدمــات  ــة، والحوكمــة املحلي ــة الصحي ــح الرعاي ــه لصال ــة وســبل العيــش، مــع تخصيــص جــزء صغــري من االجتامعي

البلدية.

وتخصص الحصة األكرب من التمويل لصالح الدوائر الحكومية، والوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية. وال 

يعترب نظام تتبع التمويل نظاماً موثوقاً نظراً لعدم تتبعه لألموال املخصصة للجهات الحاصلة عىل منح من الباطن، ومعظمها من 

املنظامت املحلية والوطنية غري الحكومية، مبا يف ذلك املنظامت الوطنية التي تقودها النساء.

وتدير هيئة األمم املتحدة للمرأة صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين، فالفرصة متاحة أمام جميع املنظامت الدولية غري الحكومية، 

واملنظامت املجتمعية، ومنظامت املجتمع املدين األردنية للتقدم بطلبات الحصول عىل التمويل. وتنشط هيئة األمم املتحدة للمرأة 

يف مجال محلية العمل اإلنساين؛ فبعد انتهاء فعالية إقليمية حول املساواة بني الجنسني ومحلية العمل اإلنساين يف صيف عام 2019، 

العمل  النسائية ومحلية  الحركات  العالقة بني  بإجراء دراسة حول  كُلّف  أردنية ودولية  فاعلة  ُشكِّل فريق عمل مكون من جهات 

اإلنساين، والنتائج األولية عن هذه الدراسة هي قيد املراجعة حالياً.

وحتى إن عملت املنظامت الدولية غري الحكومية مع منظامت أردنية »كرشيكة لها«، فهنالك منافسة عىل أرض الواقع. كام أن هناك 

منافسة شديدة بني املنظامت الدولية غري الحكومية التي تعمل مع الرشكاء ذاتهم. وعىل الصعيد العاملي، هناك منافسة بني وكاالت 

األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية للحصول عىل التمويل وعىل من سيقوم مبنارصة املنظامت التي تقودها النساء، األمر 

الذي يخلق أحياناً بيئة سامة تذهب تلك املنظامت ضحيتها. ومن املتوقع أن تعمل الجهات الفاعلة الدولية يف األردن عىل تعزيز 

قدرات رشكائها نظراً لتشجيع الجهات املانحة عىل ذلك كجزء من الصفقة الكربى. لكن يف الوقت الذي يكون فيه من »األسهل« العمل 
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مع منظامت املجتمع املدين األردنية األقوى إلمكانية تلبيتها للمتطلبات اإلدارية واملتعلقة برفع التقارير، إال أن هنالك ميالً الختيار 

املنظامت الكبرية القامئة عىل رأس املال »كرشيك«، والتي رمبا تكون أيضاً من املنظامت التي تقودها النساء. وإن مشاركة منظامت 

املجتمع املدين يف التنفيذ ال تعني بالرضورة أن لديها صالحية إلبداء رأيها وتقديم مدخالتها فيام يتعلق بالتصور العام والتصميم، األمر 

الذي يرتتب عليه خلق حالة من التوتر بني منظامت املجتمع املدين الوطنية واملنظامت املحلية األكرث ارتباطاً من الناحيتني االجتامعية 

والجغرافية. وقد أصدر صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين مؤخراً دعوة لتقديم عروض لالستجابة لألثر السلبي لجائحة كوفيد-19 

واإلغالق املرتتب عليها عىل النساء والفتيات. وميكن تقديم العروض هذه املرة باللغة العربية. واستلم الصندوق 47 طلباً، ترشحت 9 

طلبات منها، ومثة حاجة إىل بذل مزيد من الجهود لتسهيل وصول منظامت املجتمع املدين األردنية إىل الصندوق.

االستنتاجات

الوعي بالسلطة واالمتيازات 

لقد استغرق إعداد إطار عمل معياري للمساواة الجندرية عىل مستوى العامل عدة سنوات وشهد تقدماً ملحوظاً، إال أن من املالحظ 

أن الحركات النسوية الليربالية التي تأيت من دول الشامل تهيمن عىل الخطاب العام. ولذلك، يجب أن تويل العالقات عرب الحدود 

الوطنية اهتامماً دامئاً بكيفية مامرسة السلطة واالمتيازات ذات العالقة، أي االهتامم بكيفية توزيع املوارد والفرص والحقوق واالمتيازات 

الذين يشغلون املكان،  التي تعمل فيها، وتوزيع األشخاص  القرار يف األماكن املختلفة  امتيازات صنع  يف نظام املساعدات، وتوزيع 

واملهام املوكلة إىل كل شخص وأولئك املسؤولني عن وضع األجندات لخلق عمل تضامني. ويتطلب ذلك يف األساس إنصاتاً أكرب بعقلية 

منفتحة وانتباهاً شديداً للطريقة التي ترغب النساء غري املقيامت يف الدول املتقدمة يف الشامل من خاللها حقاً بتحديد أوجه الرشاكة 

والتعاون املطلوبة لخدمة األجندة املشرتكة لحقوق املرأة. ويتضمن ذلك االبتعاد عن االفرتاض القائل بأن النساء ومنظامتهن يحتجن 

إىل بناء القدرات، ومامرسة الضغط إلعادة تخصيص املوارد الشحيحة حسب األولويات التي تحددها الحركة النسائية يف الدول املعنية. 

ولذلك، يجب أن تنطوي تحالفاتهن عىل تفكيك االمتيازات ذات العالقة واملواقف املتعلقة بالسلطة األبوية، إىل جانب ضامن عدم 
إعادة تطبيق النموذج الشاميل بدون تفكري يف الرشاكات مع املنظامت التي تقودها النساء يف الجنوب.49 

الثقة والشفافية واملساءلة

عىل الرغم من حدوث تحوالت يف الخطاب العام بشأن وكالة النساء ودورهن يف دول الجنوب، إال أن املوارد التنموية القادمة يف 

غالبيتها من الدول املتقدمة يف الشامل إىل الدول النامية يف الجنوب تستمر يف تقييد وكالة املرأة وقدرتها يف املامرسة العملية. وعىل 

الرغم أيضاً من منارصة املنظامت الدولية غري الحكومية والوكاالت التابعة لهيئة األمم املتحدة للمنظامت التي تقودها النساء، إال أنها 

تستخدم هذه املنظامت أيضاً يف عالقة غري متساوية واستغاللية. ومن ناحية أخرى، مثة حاجة إىل مستوى أعىل من الشفافية واملساءلة 

فيام يتعلق بحجم األموال التي ينبغي جمعها، وكيفية اتخاذ القرارات وتخصيص األموال وتوزيعها عىل املنظامت التي تقودها النساء. 

وتوجد يف الوقت الحارض أمثلة عىل منظامت دولية غري حكومية تحاول التقرب من منظامت تقودها نساء إلقامة رشاكات تبقى 

اسمية فقط، بينام تحتفظ األوىل باألموال وهي أبعد ما تكون عن إفادة املنظامت التي تقودها النساء يف قضاياها. ولذلك، يجب أن 

يقوم التضامن عىل الثقة، والشفافية واملساءلة.

فرصة للتضامن واملساواة

من شأن وجود إطار غري متامثل للتمويل التنموي أن يضع منظامت املجتمع املدين يف بلدان الجنوب تحت رحمة الدول املتقدمة يف 

شامل العامل باستمرار؛ إال أن األخرية تجد نفسها اآلن يف منطقة غري معروفة حيث إن املشاكل ذاتها التي طاملا ُصنفت عرب التاريخ 

كمشاكل متأصلة يف »الجنوب« قد أصبحت اآلن لديها يف »بلدانها«: من انتخابات غري نزيهة إىل عنف جنيس، وإغالق لألماكن العامة 

وبروز لألنظمة األصولية املتشددة. وهنالك فرصة لتحويل التضامن إىل نوع آخر من التعاون؛ تضامن نابع من القلب ميّكن النساء 
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عىل أرض الواقع من وضع األجندة واستالم القيادة. وإن التهديدات التي تواجه الحرية، والعدالة، والجسد، ومامرسة النشاط الجنيس 

منترشة يف كل مكان، وقد تأيت من جهات فاعلة تابعة للدول. كام أن العنف السيايس الذي ترتكبه دول الشامل من خالل بيع األسلحة 

لألنظمة االستبدادية وأعامل العنف التي ارتكبتها الجامعات املسلحة يف اليمن، والعراق، وأفغانستان، وسوريا وغريها هي دليل عىل 

ذلك. فالحرية والعدالة ال موطن جغرايف لهام، ومن شأن الوعي بهذه الفكرة أن يخلق فرصة للتوصل إىل فهم مشرتك ملفهوم عدم 
املساواة العاملية ويشكل نقطة انطالق للعمل الجامعي.50 

تحمل املسؤولية وإعالء صوت التفكري الناقد 

يعني تغرّي املشهد السيايس والجغرايف وتقلّب الرثوة أن الدول النامية يف الجنوب تستطيع تحديد أجندتها الخاصة وصياغتها ومتويلها، 

كام يظهر يف أجندة االتحاد اإلفريقي لعام 2036، التي حددت أساس املوقف التفاويض اإلفريقي يف عملية التنمية ملا بعد عام 2015، 

وهي مثال جيد عىل حاجة الناشطني الجنوبيني املنخرطني يف فضاءات السياسة العاملية إىل صياغة الخطاب، وإدراك أن هذا يعترب 

مبثابة املطالبة مبكان يف السلطة التي طاملا حظيت بها الدول املتقدمة الشاملية عىل مر التاريخ. كام تحتاج املنظامت التي تقودها 

النساء يف دول الجنوب إىل التكافل والتضامن واالستعداد للعمل معاً، حيث يجب عليها بناء قاعدة دعم متينة ودوائر منارصة قوية 

يف بلدانها، وأن تكون عىل إطالع عىل آخر املستجدات وعىل استعداد لتقديم النقد البناء لرشكائها. كام يعترب تعزيز التضامن بني هذه 

املنظامت عامالً هاماً للوقوف يف وجه رشكائها الدوليني وجعلهم أكرث عرضة للمساءلة عن الوفاء بالتزاماتهم.

تغيري نظام التمويل االقتصادي

تقدمه لدول  يجب االعرتاف بأن املال هو مورد سيايس هام وأن املوارد املالية املتدفقة من دول الشامل املتقدمة ليست معروفاً 

االستعامرية  واالقتصادية  السياسية  والعالقات  املنصفة  غري  التاريخية  االستعامرية  العالقات  من  مجموعة  نتاج  هو  بل  الجنوب، 

التمويل  نظام  تحويل  وإن  الطرف.  ثنايئ  والتمويل  التنمية  مشاريع  لتمويل  املتقلبة  الدولية  املعونات  تتضمن  والتي  املعارصة، 

اإليكولوجي هو عبارة عن محادثة حول القوة وال بد من االعرتاف بأن تفكيك السلطة األبوية يتطلب تحويالً آلليات التمويل، كام أن 

الحركة الحالية نحو إنهاء السيطرة االستعامرية عىل التمويل ذات صلة وثيقة باملوضوع. 

ويف ضوء االحتياجات املتزايدة واألموال املتقلصة، مثة حاجة إىل ضامن استخدام التمويل بفعالية وتلبية احتياجات النساء والرجال 

والصبيان والفتيات عىل حد سواء. ويصف إدواردز نظام التمويل الحايل بأنه »ضعيف ومشوه ومقّسم -كلحاف مرقع ميلء بالثقوب، 

وهو نظام ال ميكن االعتامد عليه حيث تشتد الحاجة إىل التمويل، ويعاين من ارتفاع تكاليف املعامالت وتُعيقه ديناميكيات القوة بني 

املمولني وعمالئهم«. وقام إدواردز وآخرون بإعداد ُمقاربة مضادة تم تقدميها كجزء من »األنظمة اإليكولوجية يف العمل الخريي«. 

وبدالً من كون الناشطني مجربين عىل املنافسة باستمرار والبحث يف ركائز وقطاعات التمويل الخفية، يجب وضع احتياجات الحركات 

وأولوياتها كهدف مركزي يكون فيه املمولون وكالء فاعلني يف التعاون لدعم هذه األولويات51. ونادراً ما يكون الوضع كذلك يف الوقت 

الحايل، فهو مرشوط دامئاً برغبة املمولني بفتح الباب لتحديد األولويات املشرتكة وصناعة القرار. ويقوم أي نظام بيئي عىل مبدأ بسيط 

أال وهو أننا جميعاً مرتبطون ببعضنا بعضاً. فأن تكون جزءاً من نظام بيئي يعني أن نتفاعل وندعم بعضنا بعضاً ونتكيف سواء أكان 

النظام يف حالة انسجام أم تحت التهديد. ويؤثّر كل جزء من النظام البيئي عىل اآلخرين، وتحدد العالقات القامئة فيام بينهم العالقة 

القامئة ككل.

تويل القيادة واستحداث شبكات داعمة وتضامنية

كان لجهود رابطة حقوق املرأة يف التنمية )AWID( وعدد من التقارير الصادرة عن املنظامت الدولية غري الحكومية خالل العامني 

 Arutyunova et al املاضيني الدور األعظم يف تحديد مدى تدين مستوى التمويل ونقص املوظفني يف منظامت حقوق املرأة )انظر

2013(. ويعني تسليط الضوء حالياً عىل عدم التقدم يف األجندة الجندرية والرتويج للمنظامت التي تقودها النساء أنها محل طلب 

املتزايدة.  العمل  أعباء  للتكيف مع  الالزمني  املوارد والدعم  أنها ال مُتنح  العديد من املؤمترات، إال  يف كثري من األحيان للحديث يف 

https://au.int/en/agenda2063/overview
https://au.int/en/agenda2063/overview
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ويتفاقم نقص املوارد يف التمويل القائم عىل املشاريع والذي يحرص عمل املنظامت بأنشطة محددة، مبا ال يرتك إال مساحة محدودة 

لالستجابة لفرص املنارصة التي غالباً ال يتم التخطيط لها أو إدراجها يف امليزانية، األمر الذي يرتتب عليه إجبار املنظامت القامئة يف دول 

الجنوب العاملي عىل االختيار بني جمع األموال لدعم استمرارية املنظمة وعملها من ناحية، واالستفادة من الفرص الهامة املرتبطة 

بصياغة السياسات التي سيكون لها أثر أكرب عىل عمل املنظمة وبقائها مؤسسياً من ناحية أخرى. ويتعني عىل املنظامت املحلية التي 

تقودها النساء املطالبة بأخذ زمام القيادة ضمن مجموعة أصدقاء الجندر عند التعامل مع الجهات املانحة إليجاد آليات متويل جديدة 

للمنظامت التي تديرها النساء وذلك لضامن مشاركتها يف النقاشات املتعلقة بالتمويل عىل طاولة صنع القرار. كام يتعني عىل الناشطني 

يف الحركات النسوية من دول الشامل التوقف عن الهيمنة عىل النقاشات، واالنتباه إىل سلوكهم األبوي وعدم التحدث بالنيابة عن 

النساء.

نقاط للحوار 

املجتمع الدويل

البدء بعقلية منفتحة، دون تشكيل تصورات وأحكام مسبقة وتحيزات؛ واالستامع إىل األشخاص املتأثرين، فهم الخرباء، 	 

واعمل عىل إيجاد الشخص املناسب ملساعدتهم عىل املستوى املحيل.

إظهار العطف واملحبة، واالنتباه إىل توجهاتك وترصفاتك، وأظهر التواضع والوعي الذايت والنزاهة.	 

استخدم السلطة بحذر، وقم بإعداد عمليات خاضعة للمساءلة أمام املجتمعات املحلية والقادة املحليني، امنح الوقت 	 

الكايف لتنفيذ العمليات بالشكل الصحيح.

االستثامر يف بناء الثقة وتعزيز العالقات التي تتعدى مجرد إمتام املنحة أو املرشوع إىل خدمة غاية أسمى. إن بناء الثقة 	 

يحتاج إىل الوقت ويتطلب عقد النية واالهتامم.

إبداء االستعداد الستحداث نظام إيكولوجي )بيئي( يدعم املنظامت التي تقودها النساء ومنظامت حقوق املرأة حتى 	 

تتمكن من تحقيق املهام والرؤى الخاصة بها يف سياقها. 

الطلب من املنظامت النسائية تحديد البيئة التي تُسهل منوها وتساعدها عىل النجاح.	 

التأكد من عدم استخدام العمليات الستخالص معلومات واستخدامها يف إضفاء الرشعية عىل أفعالك.	 

قضايا 	  الدخول يف محادثات حول  قبل  املجتمع  تقبل  قياس مدى  ذلك  يتطلب  بعناية حيث  التحولية  الربامج  تنفيذ 

متجذرة.

العمل عىل تغيري اللغة التي تؤدي إىل تشكيل انطباعات وتصنيفات خاطئة مثل مصطلح “الجنوب العاملي”، أي الدول 	 

النامية يف الجنوب، الذي يعزز اإلرث االستعامري. 

الجهات املانحة 

عدم أخذ حقوق املرأة مبعزل عن بعضها البعض، بل استخدم أسلوباً شمولياً متعدد الجوانب.	 

التمويل 	  أولويات  النساء بصالحية تحديد  التي تقودها  املنظامت  تتمتع فيه  )بيئي( متوازن  إيكولوجي  تطوير نظام 

بنفسها بالتعاون مع مجتمعاتها وبالتحاور مع املمولني.



24

عىل 	  قامئة  حلول  إيجاد  الجندرية  العدالة  تحقيق  ويتطلب  األثر؛  استدامة  من  يرفع  املشرتكة  الجهود  يف  االستثامر 

املجتمع.

لتعزيز 	  الوطنية والدولية  الهامة يف املساحات  الفعاليات/اللحظات  الفاعلة يف  الجهات  الدعم لضامن مشاركة  تقديم 

أجندات وأهداف الحركة، األمر الذي قد يرتتب عليه تنازل املنظامت الدولية غري الحكومية عن مقعد عىل الطاولة يف 

بعض الحاالت.

التصدي لتحديات التمويل بجرأة وثقة، وإيجاد أساليب عمل مبتكرة لتحويل النظام مع مرور الوقت. يعترب ذلك مبثابة 	 

نقلة ثقافية، فال بد من إيجاد طرق للعمل مبرونة مع مامرسة أساليب القيادة. ومحاولة إيجاد طرق لتطوير آليات 

العمل والقرارات، وتعويضهن عن وقتهن وتقدير  من هذا  القياديات جزءاً  فيها  متويل مرنة ومناذج تشاركية تشكل 

خربتهن ومساهامتهن.     

املنظامت التي تقودها النساء

تشكيل حركات تضامنية مع منظامت أخرى تقودها نساء يف املنطقة.	 

االطالع الجيد واالستعداد التام، وتطوير وجهات نظر مبنية عىل التفكري النقدي.	 

كوين عىل اطالع عىل الحقوق وااللتزامات الدولية وعد الرتدد يف مساءلة الرشكاء.	 

الثقة بوكالتك وقدراتك.	 

خلق الفرص لتبادل املعرفة والتعلم من بعضنا بعضاً.	 

استحداث شبكة دعم ملنارصة القضايا املشرتكة.	 

توثيق األدلة بشأن عملك والتواصل بانتظام.	 

املطالبة مبقعدك إىل طاولة القرار واالستعداد لطرح وجهات نظرك الخاصة.	 
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