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 تنفيذي   ملّخص 

  مدى فهم  إلى التقرير ويرمي.  السودان وجنوب  بنغالديش من حالة دراستي  خالل   من اإلنساني للعملالنسائّية  قيادةال التقرير هذا يتناول

مع ما تقتضيه من نقٍل للموارد والسلطة إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية   — للعمل اإلنساني المحليّة  القيادة تعزيز وكيفّية إمكانّية

قيادة  ال أهّمية يها التقرير: تنفيذي في المجاالت الرئيسة الثالثة التي يغطّ الص ملخّ الهذا يتعّمق و. إعاقتها أوالنسائّية لقيادة ل — والوطنّية 

للعمل  المحلّية  القيادة ومدى تعزيز ؛القيادة النسائّية في القطاع اإلنسانييات التي تواجه العوائق والتحدّ و ؛1اإلنساني في العمل النسائّية 

في  النسائّية  قيادة المن بنغالديش وجنوب السودان أمثلة من  الدراسّيتان ناالحالت . تقّدم وكيفّية ذلك  في هذا القطاعالنسائّية لقيادة لاإلنساني 

 ة. ئّي اتجارب النساء والمنظمات النس سياق  نجاحات منالوالتحّديات  الضوء على  انطة، وتسلّ الطوارئ اإلنسانّي  حاالت 

العديد من  النسائّية قيادة الللعمل اإلنساني المحلّي محدودة في دراستي حالة في البلدين حيث تواجه  النسائّيةقيادة الويخلص التقرير إلى أّن 

ز من بين العمل اإلنساني التحّديات المحلّية حالها في ذلك حال قيادة  في األزمات  النسائّية قيادة الالتي تحول دون  العوائقذات نفسها. وتبر 

المفاهيم االجتماعّية والثقافّية حول األمور التي يمكن القيادات النسائية والمنظمات النسائية أن تقوم به. وكما  اإلنسانّية التي جرت دراستها 

نها في  أبرزت دراستا الحالة، تميل المنظمات النسائّية التي تساهم في االستجابة اإلنسانّية إلى مشاركة أكبر في توفير الخدمات التقليدّية م

ة المتعلّقة بالنوع االجتماعي. ويرجع ذلك إلى سببين، أّولهما ضرورة توافق هذه المنظمات مع التوقّعات التقليدّية  جّي البرمجة االستراتي 

العمل اإلنساني  للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني من أجل الوصول إلى فرص التمويل؛ والثاني بسبب الهّوة الم الحظة بين برامج 

وهي هّوة ال تقّر بها العديد من المنّظمات النسائّية. ويشّدد التقرير على حاجة العمل اإلنساني إلى   —   سالموالعمل من أجل ال  يةوالتنم

عمل المزيد من أجل االعتراف بقيادة النساء وبالمنظمات النسائّية، بما في ذلك عن طريق تشجيع مشاركة المرأة في مجاالت عمل  

  - ة في بنغالديش على غرار التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّي  -ة  مثل الشبكات اإلنسانّي للعمل اإلنساني منظمات القيادة المحلية 

   واالعتراف بدورها في عمليّات التفاوض من أجل السالم في جنوب السودان.

 ة في القطاع اإلنساني؟ ما أهميّة القيادة النسائيّ 

حجج  (  1: )هي ذات أهمّية القيادة النسائّية في القطاع اإلنسانيت عتب ر فيها حّدد التقرير ثالثة مجاالت رئيسة ي  ، مؤلّفات السابقةبناًء على ال

 السالم. و ةالتنمي و  العالقة بين العمل اإلنسانيو  (3؛ )في مجال النوع االجتماعيالتحويلي  النهج اإلنساني و(  2؛ )الكفاءةالقيمة الجوهريّة و

  الكفاءة الجوهريّة والقيمة  حجج 

ات القيادة  مشاركة متساوية في عملّي  يؤّدي ذلك إلى ينبغي أن ونصف سكان العالم  فالنساء يشّكلن . ةة جوهرّي أهمّي النسائّية قيادة التكتسي 

قيادة  ال أنّ   تشير إلىأيًضا   بحوثٌ  ثّمةة. ألن المرأة مهمّ  القيادة النسائّية في القطاع اإلنساني أهّميةهذه الحجة تبّرر . وات القرار اتخاذو

ة التي  ي إلى مزيد من النتائج اإليجابّي ؤدّ ت يمكن أن  — األنواع االجتماعّيةالمساواة بين ب  العمل اإلنساني ربط ت  التي والجهود   —النسائّية 

ة، في وضع أفضل  عات المحلّي وجممال  سيّماوال ة، المنظمات النسائّي وغالبًا ما تكون . النسائّيةقيادة لل الكفاءة  بحّجةالتقرير  هايصف

نوع  الالنساء والفتيات على أساس  فضل الحتياجات فهم أ و، تهاومعرفمجتمعاتها المحلّية  ثقة ولكسب ، اإلنسانّيةحاالت الطوارئ ل لالستجابة 

ف بقيمتهاتقديم في كثير من األحيان و تماعي،جاال العمل اإلنساني. ففي بنغالديش، على سبيل  فجوة المعرفة في مجال وسّد  خدمات ي عتر 

  منّظمة مقدّ مات الالجئين. وفي جنوب السودان، ت  في مخّي  األسري ا لرعاية المرأة المشورة بشأن قضايا العنف روهينغالة  م جمعّي قدّ المثال، ت  

   ا في البلد. داخلًي   النازحين معتماعي جنوع اال الالنساء المسؤوالت الدعم لمعالجة قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على 

   التحويلي في مجال النوع االجتماعيالعمل اإلنساني 

في   ويرتكز العمل اإلنساني التحويلي. تماعيجنوع االال التحويلّية في مجال ة ة بالجهود اإلنسانّي والمنظمات النسائّي النسائّية قيادة الرتبط ت 

وقواعدها، مع التركيز   األنواع االجتماعّيةة غير المتكافئة بين هدف إلى تغيير عالقات القوّ وي ة  نسوّي  رؤيةٍ على مجال النوع االجتماعي 

العمل اإلنساني التحويلي في مجال النوع  أمثلة من وتربط .  اتعا قطك بين  الي شب والت الشبكات  بناء و، ورفع الوعي،  النسائّيةقيادة العلى 

في  ف.  النساء  في أشكال التمييز التي تؤثر في ة التغييرات الهيكلّي ة ب اإلنسانّي من بنغالديش وجنوب السودان تقديم الخدمات  االجتماعي

  تناصر كوكس بازار في حين مخيّم ة لالجئين في خدمات المساعدة القانونّي الوطنّية للمحاميّات البنغالديشيّات  الرابطة  ، تقّدمبنغالديش

ا  داخلًي  للنازحينالمواد غير الغذائية مؤسسة تيتي ر توفّ  ،في جنوب السودانوش الجنسي.  لتحرّ لة الوطنّي بادئ التوجيهّية إقرار الم قضّية 

 .شات، من بين أمور أخرىلنساء المهمّ لتعليم التوفير عن المسؤولين  مساءلة مناصرة قضّية  على عملكما ت 

 والسالم  ةالعالقة بين العمل اإلنساني والتنمي

يميل العمل اإلنساني "التقليدي" إلى كونه قصير األجل ويرّكز على االستجابة لحاالت الطوارئ، تعتمد المنظمات النسائّية   الوقت الذي في

لسالم. وي عزى  وعمليّات ا ةلتنمي انهًجا كليًّا طويل األجل يتجاوز الهّوة المصطنعة التي تضعها الجهات الفاعلة الدوليّة بين العمل اإلنساني و

ة للعدالة بين األنواع االجتماعّية التي تربط بين االحتياجات الفورّية  ة إلى رؤيتها االستراتيجّي النهج طويل األجل والشامل للمنظمات النسائّي 
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"ساباالمبي  مة منظّ  ة المستمّرة. ونضرب مثاًل على ذلك في بنغالديش حيث توفّرللنساء من ضحايا األزمات والوعي باحتياجاتهّن اإلنمائّي 

مج إنهاء العنف القائم على  ادعم سبل كسب العيش وبرت  كمالفيضانات في المنطقة ل " غير الحكومّية استجابات الطوارئ أونايان ساميتي

دها البحث على تحقيق السالم  حدّ من أصل ثمانية منظمات ة نسائّي  منّظمة تعمل اثنتا عشرة ،في جنوب السودانو . االجتماعينوع ال

وهنا   . ة السالم في البالدفي عملّي   يّاتادي الق الذي اضطلعت به تاريخيًّا النساءدور الة يشير إلى أهمّي  األمر الذي، النزاعات تسويةوأنشطة 

 ع. نزاسلمي لل ل إلى حلّ صّ لى العمل لضمان التو ة إلمجتمعات المحلّي لاإلغاثة في حاالت الطوارئ  يتجاوز دورهّن مجّرد تقديم، أيًضا

 ئيّةالنسا   القيادة   تواجه   التي   والتحّديات   ق وائالع

لذي  في معظم األحيان، ال تلقى النساء والمنظمات النسائّية االعتراف الواجب بمساهماتهّن أو ي ستبعدن من حّيز التنسيق واتخاذ القرارات ا

ثالثة  إلى وجود ة وكذلك من مجال عمل الجهات الفاعلة المحليّة والوطنّية. ويخلص التقرير التالي تسيطر عليه الجهات الفاعلة اإلنسانّي 

فصل بين المرأة والمنظمات  ل( ا2)و ؛ الضاّرة النوع االجتماعي( دور معايير 1ة في القطاع: )القيادة النسائّي  العوائق أمامأنواع رئيسة من 

 ة. لمنظمات النسائّي لمحدود الدعم وال( أولويات الجهات المانحة 3)و؛  اإلنساني النسائّية ومنظومة العمل

 معايير النوع االجتماعي الضاّرة 

ة من التحّيزات القائمة على أساس النوع االجتماعي والمعايير المتحّيزة جنسيًا التي تتجاهل  لعمل اإلنساني المحلي مجموعته الخاصّ ا يعاني

العقبة التي  الرعاية بصفته عمل  إلىفي كال البلدين اإلنساني  العمل أشارت قائدات . فعلى سبيل المثال، القيادة النسائّية أو تقلل من شأنها

من   على عكس نظرائهنّ   — ر من األحيان في كثي   —ن ن أنفسهجدت  ات دئ القاالمشاركة في العمل اإلنساني، فعلى  نّ قدرته  فيتؤثر 

ي  ا التحدّ غن ي الروهأثارت إحدى قائدات في بنغالديش، و.  هنّ أسرعالوة على مسؤوليات العمل  حمل عبء  مرغمات على —  الذكور

رأس  ت امرأة أشارت في جنوب السودان، و.  تهاا لكثرة طلبات أسرنظرً  يالتهافي العمل مع زم الوقت الكافي لقضائهالمتمثل في إيجاد 

ال بّد من  . و"ناسحقي  الجهد  وهذا . أسر ومسؤوليّاتنا كربّاتا ن عملبين  زنة موالل نحن ندفع كلفةً باهظةً "   بقولهاة ة وطنّي غير حكومّي  منظمة

 . وإيالئه االحترام الواجب ة العبء المزدوج الذي تواجهه القيادات النسائّي االعتراف ب 
 

 اإلنساني   منظومة العملاالنفصال عن 

التنسيق اإلنساني، األمر الذي يشّكل تحّديًا بالنسبة لهذه  منظومة ا في نضالها من أجل إدماجها في صلب تعاني المنظمات النسائّية عمومً 

  المنظمات لجهة االعتراف بأهّميتها على الصعيد الوطني كجهات إنسانّية فاعلة. وإذا لم تحصل المرأة والمنظمات النسائّية على االعتراف

للعمل اإلنساني، ناهيك  سستبعد من بناء القدرات وفرص التمويل المتاحة كجزء من برامج القيادة المحلّية بهّن كجهات إنسانّية فاعلة، فإنها 

م اإلغاثة  قدّ فالعديد منها ت ة ال تشارك في العمل اإلنساني.  المنظمات النسائّي  أنّ ذلك ال يعني  ولكنن استبعادها عن أكبر األدوار القيادّية.  ع

العديد  تشارك  في الواقع،وة. المحلّي  في حاالت الطوارئ في مجتمعاتها األخرى  تقّدمه بعضهاما في ، أعمالهنّ  جدول ة كجزء من اإلنسانّي 

أغراجاتا  منظمة  ، مثلفي بلدانهاألمم المتحدة  في نظام المجموعات التابعة لأعضاء  كتحديدها في البحث  جرى ة التي من المنظمات النسائّي 

  تشّكل استثناًء. بذلك وهي –مجموعة األمن الغذائي والمأوى ة لحماية الطفل وعضو في المجموعة الفرعّي ة كالمنتسب  في بنغالديشالنسائّية 

 .وحماية الطفلتماعي جاال النوعالعنف القائم على  ة للحماية منإحدى المجموعات الفرعّي تمكين المرأة لجنوب السودان ثّمة أيًضا شبكة  

 ومحدوديّة الدعم المقّدم من المنظمات النسائيّة أولويّات الجهات المانحة 

ي سّبب التركيز على النوع االجتماعي طويل األجل للمنظمات النسائية تضاربًا مع برامج المانحين ويحّد من القدرة التنافسّية لهذه  

حلّية أو الوطنّية في المجال اإلنساني،  المنظمات. عالوة على ذلك، قد تجد المنظمات النسائّية نفسها في منافسة مع الجهات الفاعلة الم

ا مطالب  والتي تمتاز بكونها تعتبر أكثر فاعلّية كجهات فاعلة إنسانّية. كما تجد المنظمات النسائّية أّن الجهات المانحة غالبًا ما تفرض عليه

يه المنظمات النسائّية أو البيئة الصعبة المحيطة  غير واقعّية ال تأخذ بعين االعتبار العمل االستراتيجي في مجال النوع االجتماعي الذي تؤدّ 

يرة التي تعترض  كأحد العوائق الكب بها. وقد أبرزت المنظمات النسائّية في بنغالديش وجنوب السودان مسألة تحّديات التمويل الخطيرة 

ت المانحة بالعمل اإلنساني الذي تؤّديه  مشاركتها في القطاع اإلنساني، مشيرةً إلى الطبيعة التنافسّية لنهج التمويل وقلّة وعي الجها 

 المنظمات النسائّية. 
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إلى تعزيز القيادة للعمل اإلنساني  هل أّدت القيادة المحليّة 
 النسائيّة في هذا القطاع؟

دمج النساء والمنظمات النسائية في  أن ت أن تعّزز االعتراف بالقيادة النسائّية وللعمل اإلنساني ة من شأن الجهود التي تبذلها القيادة المحلّي 

  االستهانة وال يجبالعمل اإلنساني، كونها تحّول السلطة والموارد إلى الجهات المحلّية والوطنّية الفاعلة المشاركة في العمل اإلنساني. 

ظ   — و تجاهلتهاعمل اإلنساني  أمن شأن مساهمات المرأة في ال تل قلّ   التي طالماالّسلطة األبوّية والهيكلّية الراسخة ألساليب العمل ب  وي الح 

  . وهي وغيرها من الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّيةة ة أو الوطنّي المحلّي الجهات الفاعلة اإلنسانّية  سواء في شبكات  على حدّ ذلك 

 .دراسة الحالة ن حيث أجريتبلدي ال كال ة فيالتي تعترف بالقيادة النسائّي للعمل اإلنساني ة تنفيذ القيادة المحلّي  تعيق

ة،  وفي حين يظهر بصفة عاّمة في بنغالديش أّن الجهات المحلّية أو الوطنّية الفاعلة في المجال اإلنساني تشارك بنشاط في الجهود اإلنسانّي 

ة  المنظمات النسائّي  ؤّديه العمل الذي ت معظم   ذلك أنّ ا. غن ي والمنظمات النسائّية محدودة، ال سيّما في سياق أزمة الروهالنسائّية قيادة التظّل 

هذا النمط من   . ويحدّ طويلة األجل  األنواع االجتماعّيةبين  ةلاالعدبرامج  من التركيز على على تقديم الخدمات بدالً يرّكز لألزمة  استجابةً 

  فما زال من المبكرفي جنوب السودان، أّما .  بازار  ة في كوكساألنشطة اإلنسانّي مجال في  تهاقياد  إثبات ة على قدرة المنظمات النسائّي 

ة  المنظمات النسائّي ترجع مشاركة و.  في تقّدم القيادة النسائّية  -التي ما زالت ناشئةً   -  للعمل اإلنساني ةمدى أثر جهود القيادة المحلّي معرفة 

سوى   تلق  هذه المنّظمات لم ت  أنّ خل صت إلى الدراسة   أّن إالّ ، إلى فترة سابقة بعيدةة في البالد ة السالم واألزمة اإلنسانّي عملّي ل االستجابةفي 

 الجهات المانحة. قبل من  وال سيّما،  اجهودهب ف ارت عالقليل من اال

 خاتمة 

  إلى  من أجل االنتقاللطالما كان تحويل السلطة إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية عملّية صعبة ويلزم بذل المزيد من الجهد 

قيادة  ال أمام فرص ال يتيحزال ي ة ال إنسانية محلّي قيادة نحو  المتواصل الزخم  ولكنّ . العالمّية  ةالمنظومة اإلنسانّي إطار ة في ة محلّي إنسانّي قيادة 

  دقيقٍ  إيالء اهتمامٍ إذًا ، بما في ذلك من خالل تعزيز القدرات والدعم المالي. يجب تقّدًما ملحوًظا    قدمّ ت ت لة والمنظمات النسائّي النسائّية 

  غير دقيق هو أمرٌ عمل اإلنساني للة المحلّي القيادة تجاه با النقلةة من المنظمات النسائّي  استفادةافتراض  كما أنّ  .ةلتشجيع القيادة النسائّي 

ة  . من خالل تشجيع التعاون بين القيادات النسائّي ة التي ال تراعي النوع االجتماعيإلى استمرار البرامج اإلنسانّي ي ويمكن أن يؤدّ 

  ة أكبرتحويلّي  قدرة ات ذ إنسانيعمل  منظومة نحو م التقدّ يمكن تحقيق  المحلّية ة اإلنسانّي وقيادة الجهات الفاعلة ة ة المحلّي والمنظمات النسائّي 

 . في مجال النوع االجتماعي
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 مقّدمة   - 1
(، مع  للعمل اإلنساني لعمل اإلنساني على المستوى المحلّي وال سيّما على وجه التحديد )القيادة المحلّية ليتناول هذا التقرير القيادة النسائّية 

العمل اإلنساني، كلما أمكن، ينبغي أن  ة أنّ على فرضّي للعمل اإلنساني ة حالة من بنغالديش وجنوب السودان. وتقوم القيادة المحلّي  يست ادر

لقيادة  لالتوجيهّية  يّةفرضلاوترتكز (. 2017 ،أوكسفاممنظمة ة )ة وليس المنظمات الدولّي ة والوطنّي ة المحلّي تقوده الجهات الفاعلة اإلنسانّي 

  ما يثير، ضحايا األزماتقد أخفقت في إيصال المساعدات إلى الحالّية    العمل اإلنساني منظومةعلى فكرة كون للعمل اإلنساني محلّية ال

ة  ة والوطنّي المحلّي الجهات الفاعلة  إلى والموارد  السلطة هذا النموذج الجديد على تحويل ينطوي من االستجابة.  مختلف الحاجة إلى نموذج 

على  من منظمات المجتمع الدولي الًعا اطّ على األرجح أكثر   هيف بسرعة في حاالت الطوارئ والتصرّ  ي تيح لهافي وضع  لكونها

القيادة  ل نحو الجهود الرامية إلى تحفيز التحوّ هذه  ب ِحث توقد (.  2015 ،وكوهينجينجريش ) هموتفضيالت ين احتياجات السكان المحلّي 

  هي، وكبرىالصفقة الت إلى فض، والتي أ2016التي ع قدت في اسطنبول في عام ة ة العالمّي ة اإلنسانّي القمّ في للعمل اإلنساني  ة المحلّي 

. كما  ةة والوطنّي المحلّي إلى الجهات الفاعلة % من التمويل 25 تمنح بموجبهالذي ة والوكاالت اإلنسانّي الكبرى  تفاق بين الجهات المانحة اال

تغيير بموجبها ب زم ت ة تلة دولّي غير حكومّي  منظمة  29 تقّدمت بها مبادرة" وهو عبارة عن ميثاق من أجل التغيير"ال  القّمة ذه ّر في هقِ أ  

   ال تاريخ(.ب ، ة )الميثاق من أجل التغييرمع الجهات الفاعلة المحلّي  هاعمل طريقة 

هو توسيع القيادة النسائّية في    —  والدولّية في هذا الصدد  — بقيادةٍ محلّية ة ومن بين األمور الحاسمة في تحسين فاعلّية الجهود اإلنسانّي 

الحّيز اإلنساني المحلي واالعتراف بها. وتتعّرض النساء والفتيات إلى تجارب متمايزة من الضعف في حاالت الطوارئ، ولكن في كثير  

هّن على صنع القرارات لتي تتعلّق بهّن وال تقدر هذه القدرات حّق  من األحيان، ال يجري االعتراف بمعارفهّن القيادّية ومهاراتهن وقدرت 

أن  ، 2ة مات النسائّي منظّ لا  تستطيعالخاّصة بنوعهّن االجتماعي.  النساء والفتيات قدرها وال يجري التعامل بالصورة المالئمة مع احتياجات 

  ه على الرغم من أنّ أّن إلى الدراسات قد خلصت . والدور بالفعل وهي تؤّدي هذا  هذه الثغرات لسدّ في استخدام خبرتها   حاسمٍ  بدورٍ تضطلع 

  ...الوصول إلى الموارد  ، فإنّ داتعساتحسين توزيع المجيات من أجل النساء النا لحشدة ة تظهر "قدرات غير عادّي المنظمات النسائّي 

ف   ةسات المحلّي المؤسّ مساءلة و الدراسة   (. لذا، تسلّط هذه 2010؛ غوبتا وليونغ، 2018وآخرون، )المبيرت    "جهودهاب ا غالًب ال ي عت ر 

قدرة القيادة   ّيةوكيف  مدىسعى إلى فهم وت في منظمات العمل اإلنساني المحلي في بنغالديش وجنوب السودان   النساءالضوء على مشاركة 

القيادة النساء أو  ز ي تعزعلى   —  ةة أو الوطنّي ة المحلّي الفاعلة اإلنسانّي الجهات إلى  والسلطة موارد  المع نقل   —للعمل اإلنساني   ةالمحلّي 

   .إعاقتها

 أسئلة البحث

 يسترشد هذا البحث بأربعة أسئلة رئيسة: 

العمل اإلنساني  ا في ة، وتحديدً ة في القطاع اإلنساني والمساعدات اإلنسانّي عن أثر القيادة النسائّي  مؤلّفات السابقةتورده ال ي ذال  : مااألثر  .1

لعمل اإلنساني من خالل النظر في نتائج الجهود  ل النسائّيةقيادة الة علّي اتوثيق فل ة خاصّ  تولي هذه الدراسة عنايةي؟ ومحلّ المستوى العلى 

لعمل  ما يلي تعريف للقيادة النسائية وا . وفيفي مجال النوع االجتماعي  ةالتحويلّي الجهود دعم لالمحلّية ة الفاعلة اإلنسانّي الجهات التي بذلتها 

 . في مجال النوع االجتماعيالتحويلي 

 ة؟ ة في القطاع اإلنساني وفي حاالت العمل اإلنساني الذي تقوده جهات محلّي كيف تشارك النساء والمنظمات النسائّي : الحاليّة المشاركة. 2

ا في  في المشاركة في القطاع اإلنساني، وتحديدً  النسائّية  المنظماتويات التي تواجه المرأة والتحدّ  قوائ : ما هي العيات والتحدّ   قوائالع. 3

 ، القيادة النسائية؟ ذلك يحصل أصأًل ، إن كان للعمل اإلنساني ةد بها القيادة المحلّي ما هي السبل التي تقّي و؟ للعمل اإلنساني ةالمحلّي القيادة 

 في البلدين؟    ي الحالةت دراسة؟ وما أوجه الشبه هذا في القيادة النسائّي للعمل اإلنساني هل تشّجع القيادة المحليّة  : الفرص. 4

 لعمل اإلنساني الذي تقوده جهات محليّة؟ وإذا كان األمر كذلك، بأّي شروط؟  لهل ثّمة فرص للنهوض بالقيادة النسائّية  -أ

 والعمل اإلنساني الذي تقوده الجهات المحلّية؟ ما الذي يمّكن المرأة والمنظمات النسائّية من المشاركة بنجاح في القطاع اإلنساني  - ب

 

إلى البروز من أجل ضمان نظاٍم إنساني   اتنظر هذه أسئلة إلى أّي مدى تظهر القيادة النسائّية في العمل اإلنساني المحلي، ومدى حاجته

،  للعمل اإلنساني ة األدلة المتعلقة بالقيادة المحلّي استجابة فاعلة. وتتجه النتائج المستخلصة من هذه األسئلة إلى مجموعة إلى متحّول حقًا و

قيادة  إدماج أفضل للة ا في تحديد كيفّي أيضً النتائج تساعد و.  للعمل اإلنساني وتلقي على وجه التحديد نظرةً نسوّية على القيادة المحلّية 

على  القائمة  النساءالحتياجات   استجابة النظام اإلنسانّي األبويهي عدم كفاية   مشكلة دائمةفي الجهود الرامية إلى تخفيف حدة النسائّية 

لم  ة عن مجال ا استكشافّي م هذا التقرير بحوثً . ويقدّ قدرة النساء على صنع القرارات التي تتعلّق بهنّ تجاهل و تماعيجنوع اال الأساس 

 المستقبل.  ة في ة قوّي بحثّي  يّاتفرضعرض  أسئلة و يمكن استخدامه لطرح و دراسة وافية  درسي  
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 هيكليّة التقرير 

  القطاع اإلنساني، ويبحث على وجه التحديد القيادة المحلّية  في التي تستكشف أثر القيادة النسائية  مؤلّفات السابقةال يبدأ التقرير بمراجعة

  ق وائ عوالللعمل اإلنساني  ة القيادة المحلّي . ويقّدم التقرير لمحة عاّمة عن كيفّية مشاركة المرأة والمنظمات النسائية حاليًا في للعمل اإلنساني

ّية  فرضختبر الوت  النسائّيةقيادة للللعمل اإلنساني ة المحلّي دى تشجيع القيادة م مؤلّفات السابقةمراجعة الم ّي يات التي تواجهها. كما تقوالتحدّ 

المحلّية  ة لمنظمات النسائّي ل دمجي إلى مزيد من ة يؤدّ والوطنّي ة  على المنظمات المحلّي للعمل اإلنساني المحليّة القيادة تركيز  بأنّ  القائلة

مؤلّفات  ال . وتتبع مراجعة ةأكثر تقليدّي عمل إنساني ذي هيكلّية   في ظلّ من شأنه أن يحدث المحلي الذي العمل اإلنساني  في ة الوطنّي و

  بين. ويجمع التقرير بعد ذلك ترشد بها في البحث الرئيسة يسران بيانات أولّي ، من بنغالديش وجنوب السودان، توفّ حالة دراستا السابقة

ة في  ق بفهم إدماج القيادة النسائّي ما يتعلّ  فيدى أهّميتها ث ومة للبحللنتائج العامّ  تحلياًل  ليقّدم ودراستي الحالة  مؤلّفات السابقة مراجعة ال

 . للعمل اإلنساني  المحلّيةالقيادة 

 الحالة  ا تدراس 

منظمة أوكسفام  على أساس تجربة  ،شارك في العمل اإلنسانينشط ي ث يوجد مجتمع مدني حي دراستي الحالة، رّكزنا على البلدان نجاز إل

ة ونوع األزمة  حسب المنطقة الجغرافّي  للتنويعة ، أن نعطي األولوّي الحاالت تنويعرنا، من أجل قرّ كما ين.  مع الخبراء الخارجّي  هامحادثات و

 ة.اإلنسانّي 

ها توفّر حركة قيادة إنسانّية محلّية نشطة ومتقّدمة، مثل التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّية، وهي شبكة  ر بنغالديش ألّن اختي جرى ا

كما  (. 2017ة، ّي المعونة المسيحمنّظمة  ة )ور قوي في االستجابة اإلنسانّي ب  تضطلعهدفها التأكد من أّن الجهات الفاعلة الوطنّية والمحلّية 

ة التي تواجهها بنغالديش على مخاطر  الطوارئ اإلنسانّي  أشكالالبلد. وعادة ما تنطوي هذا قوي في  وجودٍ ب ة لمنظمات النسائّي تتمتّع ا

الحالة في  دراسة كتبت وقد ا.  ة على وجه التحديد أزمة الروهينغة، مثل الفيضانات واألعاصير والجفاف. كما تتناول دراسة الحالطبيعّي 

 من أخطار الكوارث في البلد.   ة تعمل على قضايا الحدّ سة أشروي، وهي منظمة نسائّي بنغالديش مؤسّ 

في بداياتها، وفق ما تبّينه دراسة الحالة. وتنبع حاجة البلد إلى المساعدة   للعمل اإلنساني وفي جنوب السودان، ما زالت القيادة المحلّية 

ا لدور المنظمات النسائّية، مثل منظمة  ا من النزاع. ة أساسً اإلنسانّي  لتنمية المرأة ومؤّسسة "تيتي"   "إيف" وقد أولى البحث اهتماما خاصًّ

من أجل التنمية في جنوب   ات ريفّي  نساء اللتين تساهمان في الجهود اإلنسانّية في البالد. وقد أجرينا دراستنا هناك بالشراكة مع منّظمة 

 تنمية تقودها النساء وهي كذلك منظمة إنسانّية تركز على حقوق المرأة. السودان، وهي منّظمة وطنّية لل

 المنهجيّة

قبل تطوير هذا البحث، اتصلنا بخبراء معروفين في هذا المجال للمساعدة في صياغة األسئلة الموِجهة للبحث وإلرشاد تحليلنا. وينتمي  

ة، وإلى المؤسسات الفاعلة الدولّية مثل  ة المحلّية أو الوطنّي الجهات الفاعلة اإلنسانّي ة المحلّية، وإلى هؤالء الخبراء إلى المنظمات النسائّي 

مراجعة  ب بدأنا ثّم رنا أسئلة البحث األربعة. ، طوّ الراجعة التغذيةعلى  ة ووكاالت األمم المتحدة. بناءً ة الدولّي المنظمات غير الحكومّي 

  .لعمل اإلنسانيل ة محلّي الة ة بين القيادة النسائّي ستكشاف الصلّ ن نشرتها المنّظمات المعنّية ال تلك التي سبق أة واألكاديمّي  مؤلّفات السابقةال

الحالة   ت دراستاي  جرِ أ  ثّم من التقارير والمقاالت.  كثيرال إذ لم يلق  البحث األولي ، ليشمل العمل اإلنساني بشكل عاموّسعنا بحثنا  ناولكّن 

 .3ة من البلدينفي شراكة مع منظمات نسائّي  النوعي  طريقة البحثباستخدام 

لدراستي الحالة. وأجريت معظم المقابالت والمناقشات مع  مرّكزة ثّم أجرى الباحثون مقابالت شبه منظمة ومنقاشات مع مجموعات 

ختلف الجهات الفاعلة المحلّية  ى شركاء البحث موقد أحص .  2019المجموعات في الفترة الممتّدة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/مارس  

مجموعات  مع المناقشات المقابالت ووقد أجريت الة. والوطنّية في مجال العمل اإلنساني، مع التركيز على القيادات والمنظمات النسائّي 

في النوع  خبراء  و ،ة، وكذلك القيادات النسائيةة المحلّي ت أعضاء من المنظمات اإلنسانّي نة من المجموعات التي ضمّ مع عّي المرّكزة 

 ة. ة وغير الحكومّي ة الحكومّي ة والمحلّي ة على المستويات الوطنّي والمنظمات النسائّي االجتماعي 

  7)  بازار مقابلة في كوكس  12مناقشات مع مجموعات مرّكزة. ومن بين هذه المقابالت، أجريت  5مقابلة و 19في بنغالديش، أ جِري ت و

  رجال(. وأ جِري ت ثالث مناقشات مع المجموعات المرّكزة من بين خمس في كوكس 5مقابالت في دّكا )امرأتان و 7رجال( و 5نساء و

مرّكزة واحدة من  مجموعة كانت رجال(. لألسف،  5نساء و 10رجاًل(، بينما أ جريت المناقشتان األخريان في دّكا ) 20نساء و 8) بازار

البحوث التي أجريت في كوكس  وال سيّما في ما يخّص بسبب قيود الوقت، و تماعي. جنوع االموّزعة بحسب ال مجموعات  أصل خمس

ة  . وبالنظر إلى عالقات القوّ وفق النوع االجتماعيمنفصلة مجموعات مرّكزة  إجراء مناقشات مع  إلى استحالةن خلص الباحثوبازار، 

   دراسة الحالة. مراجعةاالعتبار عند ب   أخذ هذا الهاجسينبغي  ة،المجتمعات المحلّي تلك في والنوع االجتماعي 
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امرأة. وشملت   27رجال و 7 كانوا 34إلى  والمقابالت مناقشات المجموعات المرّكزة في  المشاركين وصل عدد في جنوب السودان،و

لدورها في القيادة   هارتصوّ  حول على أفكارها  لالطالع ة ة دولّي ة وغير حكومّي جهات حكومّي مقابلة   34المقابالت التي وصل عدها إلى 

  دور القيادة نظرتهم إلى الستكشاف أيًضا الرجال بعض مع  أجريت نقاشات ،للنساءة األولوّي  عطيتفي حين أ و . للعمل اإلنساني ةالمحلّي 

بما أّن  و. تماعيجنوع االالفة حسب  مصّن  ة زركّ م مع مجموعات قدت في جنوب السودان مناقشات ع  كما لقطاع اإلنساني. في االنسائّية 

التنمية في جنوب   من أجل ات نساء ريفّي منّظمة نساء زميالت من  ة زركّ مالمع المجموعات مناقشات الرت ، يسّ رجاًل  كان الباحث الرئيس 

 السودان. 

مع مجموعة أصغر من المشاركين لتبادل النتائج األولّية للبحث والتماس أفكارهم. وتمكن   تحقّقوفي كال البلدين، عقد الباحثون ورشات 

م  على التقرير النهائي. وقد نظّ  همعليقات إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم ت  العمل هذه من صقل النتائج وضمان ورشات الباحثون من خالل 

 ها. اردأالعمل هذه و ورشات بحث في الكل شريك 

ة المحلّية في هذا البحث، كنّا نأمل في الحّد من عوامل القّوة غير المتكافئة التي تؤثر عادة في  من خالل الشراكة مع المنظمات النسائّي 

نظر إلى هذه العالقة البحثّية كتعاوٍن  ن . نحن 4للعمل اإلنساني   القيادة المحلّيةعل في ما يخصّ فعملّية جمع البيانات، وكذلك إقران القول بال

ة  على األسئلة البحثّي  في البحث تغذيتهم الراجعةالشركاء وقّدم ة ومفيدة.  تجربة غنّي ال ذهه وجدنا قد وتبادٍل للتعلم بيننا وبين شركائنا، و

مع  مناقشات إجراء الو  ئهات وإجرامقابالالمشاركين في الاختيار  و ت مقابالأدوات التطوير لزمام المبادرة ب  وا وأخذالبحث ة وعملّي 

ق  ما يتعلّ  في  ،أوكسفام منظّمة  الحالة. وكان دورنا في ي كتابة دراست و  تحقّقعمل  اتورش  تنظيمتحليل البيانات، وو، ةزركّ ممجموعات الال

البحث بديناميّات ط شركاء اب ت ركان ا . وهو تحرير الدراسات وتكثيفها لتتناسب مع التقرير العامّ  ،الشركاءا مهأعدّ  نتي لال بدراستي الحالة

   دقيق.  تحليلٍ جراء ان إلومعرفتهم بها أمران أساسّي  نساني المحلياإلالعمل والنوع االجتماعي  

نا كمنّظمة ممّولة لهذا البحث. وبينما حرصنا على المشاركة  شركاءنا قد يشعرون بالراحة الشديدة في إدارة تلك العالقة مع نحن ندرك أنّ 

  ن مدى ارتياحمتأكدين م إاّل أّننا غيروالنقد،   التغذية الراجعةلهم لتبادل  المجال  إتاحةنا فلوك ،مع الشركاء في البحوث طول العمليّة

معهد التنمية الخارجّية  ا رً مؤخّ  باالستثنائّية، كما أظهرت دراسة أجراهاليست مشكلة ال هذه  في حين أنّ والشركاء في البحوث للقيام بذلك. 

ب الوقت  ة، األمر الذي يتطلّ كافئ مت مريحة وة إنشاء شراكة كيفّي بشأن المزيد من التفكير ال بّد من بذل ين، على العمل مع الباحثين المحلّي 

مع الشركاء   عن كثبتمثّل أحد أهدافنا في العمل فقد ربكة،  ميّات الم  وللتخفيف من وطأة بعض هذه الدينا (. 6 ص.  ، 2019فاست، والثقة )

لتوفير فرص  ا، سنسعى هذا العمل خارجًي  ة شاركم ولدى في البحوث على تحويل دراستي الحالة إلى تقريٍر ي نش ر وإيراد أسمائهم كمؤلّفين. 

م هذا التقرير النهائي إلى  ترج  ي  وف ، س افي النشر. وأخيرً شركاء ك ث ودعم إبرازهمالبح  ئنا فيشركال ات مؤتمرالومشاركة في عرض 

 دراسة الحالة.  يمن بلد ين إلى النتائج في كلّ لضمان وصول السكان المحلّي  ةة والعربّي البنغالّي 

 تعريف المفاهيم األساسيّة

 : وهي  يحتاج عدٌد من المفاهيم الرئيسة التي جرت مناقشتها في هذا البحث إلى تعريف

 ( إضفاء الطابع المحلي عليهأقلمته محليًّا )أي  مل اإلنساني المحلي وقيادة الع •

 القيادة النسائّية •

 العمل اإلنساني التحويلي للنوع االجتماعي •

 

 قيادة العمل اإلنساني المحلي وأقلمته محليًّا  
المحلّية  قيادة الوالوطنّية في العمل اإلنساني هما: "غالبًا ما ي ستخدم مصطلحان لوصف الدور الذي تضطلع به الجهات الفاعلة المحليّة 

ال يوجد توافق في  . إذ اإلنساني"المحليّة للعمل قيادة "ال  بصورة مقصودة مصطلحهذا البحث يستخدم محليًّا".  ةقلم األلعمل اإلنساني" و" ل

 بينهما. الواضح  االختالف  منرغم على المن المصطلحين،  اآلراء بشأن تعريف أيّ 

 

باعتبارها مصطلًحا   مؤلّفات السابقة ( استخدام "األقلمة محليًّا" في ال3، ص. 2016ه إيموجين وول وكيرين هيدالند )ت تقرير كتب  يصف

يشير إلى كافة مناهج العمل مع الجهات الفاعلة المحلّية، و"خصوًصا للعمل الذي ينشأ مع الجهات الفاعلة المحلّية، أو يهدف إلى دعم  

عمل اإلنساني". كما  المبادرات الناشئة محليًا". وفقًا لوول وهيدالند، يختلف ذلك عن "القيادة المحلّية"، وهو أقرب إلى "القيادة المحلّية لل

 ،ة )وول وهيدالندنجد أّن مصطلح "األقلمة محليًّا" ي ستخدم من دون الخوض في طبيعة ونوعية هذه العالقات مع الجهات الفاعلة المحلّي 

يشير وول  (. وقد انتقدت الجهات الفاعلة المحلّية التركيز على الشراكة بوصفها جانبًا من جوانب األقلمة محليًّا، كما 10، ص. 2016

ذان خلصا إلى أّن الجهات الفاعلة المحليّة تجد نموذج الشراكة هذا في الواقع مضلاًّل وأقرب إلى التعاقد من  ل ( ال3، ص. 2016وهيدالند )

 الباطن منه إلى تشارك حقيقي للقيادة والمسؤوليات. 

  ال األقلمة محليًّا  أنّ  التي تعنيهو الالمركزية  همالأوّ  .امحليًّ لمصطلح األقلمة تفسيرين  إلى وجود(  2018ل )نت وبات ويشير فان براب 

ت خذوالمالّي   ةوالتشغيلّي  ةاالستراتيجّي كانت القرارات  إال إذاتحقق ت  جرى   رة، وإذا المتضرّ المناطق خطر أو مناطق العلى مقربة من  ة تـ 

  في التحّول الذي ينبغي أن تتّخذ ة. والثاني هو تفسير المحلّي الجهات الفاعلة إلى   "مكنممباشرة قدر ال"ة  % من الموارد المالّي 25تحويل 

%  25 تتلقّى على أنة( ة وغير الحكومّي )الحكومّي  الفاعلة ة الوطنّي الجهات من قبل  حتًماة ة والمالّي ة والتشغيلّي االستراتيجّي القرارات  " إطاره 

ة  ا أقوى بكثير للقيادة المحلّي ل إطارً ر تفسير التحوّ (. ويوفّ 17 ، ص. 2018 ،نت وباتلبراب " )فان من الدعم الدولي المتاح من الموارد 

 المستخدمة في هذا البحث.  اإلنساني  للعمل  ةة في القطاع اإلنساني ويتناسب بشكل أفضل مع مفهوم القيادة المحلّي والوطنّي 
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"األقلمة محليًّا" كمصطلح "بشكل أساسي ألّنه يضع النظام اإلنساني الدولي في  أخيًرا يشارك تقرير أصدره معهد التنمية الخارجّية نقد 

، يختلف مفهوم "األقلمة  نفسه (. ووفقًا للتقرير5، ص. 2018 برابنت،فان مركز العملّية بداًل من التركيز على الجهات الفاعلة المحلّية" ) 

ة لألعمال اإلنسانّية.  م محليًّا لجهة أّن هذا األخير يعترف بالقيادة المحلّي د  ق  الم  نساني محليًّا" عن القيادة المحلّية للعمل اإلنساني أو العمل اإل

  ه" أو مرادف اإلنساني للعمل ة المحلّي  القيادة مصطلح "عمًدا ، يستخدم النسائّيةالقيادة بمسألة  وبالنظر إلى اهتمامهلذا فإّن هذا البحث، 

ق د م العمل " ا إلى عمل  ي تلقائًي ه يؤدّ أّن   - على األرجح  -  عنيي " ال للعمل اإلنسانية "القيادة المحلّي  تفضيل  . غير أنّ 5محليًّا" اإلنساني الم 

لديناميّات القّوة غير  و السائدة  ةاالجتماعّي  هاألعرافاإلنساني  للعمل ة المحلّي فقد تخضع القيادة ة. إنساني شامل ومنصف يدمج القيادة النسائّي 

 هذا البحث. يشير ، كما واستبعادهاة  ي إلى تجاهل القيادات النسائّي لتي يمكن أن تؤدّ ا المتكافئة

 القيادة النسائيّة 

(  1: )6وبهدف تضييق نطاق البحث إلى حّد قابل للتنفيذ، ركّزنا على مجاالت محّددة للقيادة النسائّية التي درسناها في ستة مجاالت رئيسة 

للبرامج اإلنسانّية الوطنّية أو المحلّية أو   النسائّية قيادة ال( 2ة، و)القيادّية في إدارة الكوارث أو سلطات الحماية المدنّي النساء في األدوار 

( المنظمات التي تركز على  4( النساء في أدوار قيادّية في لجان الكوارث في المجتمعات المحلّية، و)3المنظمات غير الحكومّية، و)

والتي ترّكز على العمل مع النظام   نسائّية( الشبكات والجمعيّات بقيادة 5رأة والتي تشكل المساعدات اإلنسانّية، و)النساء وحقوق الم

وتعتمد هذه المجاالت على الحكومات المحلّية والوطنّية ومنظمات    ( القيادة النسائية في بعثات حفظ السالم والشرطة.6اإلنساني، و)

(. ويساعد العمل في هذه المجاالت الستة على ضمان التزام  2017 ،ة للعمل اإلنساني )إلسمحلّي عادة قيادة ن المجتمع المدني التي تتضمّ 

لعمل اإلنساني، بما  لاتخاذ القرارات والتأثير عبر الطيف الكامل من امتالك سلطة ة مات النسائّي ن المنظّ مكّ وي حقوق النساء والفتيات ب  قويّ 

  تدمجمفاوضات السالم. وفي هذا البحث، وحفظ السالم  ومن مخاطر الكوارث  االنتعاش والحدّ و القدرة على الصمودوفي ذلك االستجابة 

 ة". والمنظمات النسائّي النساء هذه المجاالت الستة في مصطلح "

والوطنّية، فقد رّكزنا على أشكال   القيادة المحليّة للعمل اإلنساني تركز على نقل السلطة والموارد إلى الجهات الفاعلة المحليّة وبما أنّ 

تضييق  ول  .مختلفة حسب السياق  معانٍ للقيادة يمكن أن يكون وة.  رسمّي الغير شكال األ وليس على  النسائّية قيادة للمؤّسسية أكثر رسميّة 

س المشاريع في  أ رت  التية المنظمات النسائّي على أو )سات  داخل المؤسّ للنساء ة القيادّي المناصب  ز أكثر علىرنا أن نركّ قرّ   ،نطاق عملنا

ة في لجان المجتمع المحلّي المعنّية  يادّي نا نظرنا إلى النساء في المناصب القهكذا، وعلى الرغم من أّن إنساني مثل نظام المجموعات(. نظام 

ا ما  في المجتمعات كثيرً   النسائّيةقيادة ال درك أنّ ن  ولكّنناة.  ة عديدة أخرى من القيادة النسائّي ا غير رسمّي أنواعً  ندرس ، فإننا لم بالكوارث

  المسّمياتها قد تفتقر إلى  والمعرفة على الرغم من أّن   والقدرة على صنع القرارة قوّ الر ظهِ ، حيث ت  ةالشعبّي القاعدة حدث على مستوى ت 

 ا. ة رسمًي مسجلّ  اتالعالقة بمنظمة أو رسمّي ال

 االجتماعي   النوع  مجال في التحويلي  اإلنساني  العمل 

هنا، الواردة البحث أحد أسئلة كثيًرا ما يجري الخلط بين العمل اإلنساني التحويلي في مجال النوع االجتماعي الذي يشّكل جزًءا من 

سياسة  ال تعّبرعلى سبيل المثال، ف(.  1اإلطار  وانظر أ) الذي يستجيب للنوع االجتماعيأو  تماعيجنوع اال لوالعمل اإلنساني المراعي ل

العمل اإلنساني  "يدعم  عماًل جزئيًّا على كونه   هف عرّ ت  هاولكن  للنوع االجتماعي دعم العمل اإلنساني المراعيعن  اإلنسانّية لحكومة كندا 

اء  ة غير المتكافئة، وبن ة من خالل المبادرات التي تعالج عالقات القوّ متى أمكن ذلك، وخاصّ و حيثما، في مجال النوع االجتماعي يالتحويل

ة  الدولّي أصدرتها منّظمة "كير" رة مذكّ تمّيز  ،في المقابلو تاريخ(.   بال، الذات والقدرات" )حكومة كنداالقدرة على الصمود واالعتماد على  

ستجيب إلى  "ي  النوع االجتماعييراعي   الذي نهجفال: النهج المراعي للنوع االجتماعي وذلك الذي يستجيب للنوع االجتماعيبين 

ز  ة التي تعزّ ة والظرفّي الهيكلّي القضايا ر غّي ي لن  هولكن  ،ة"والحياة الجنسّي  النوع االجتماعيألفراد على أساس  لالمختلفة والقيود   االحتياجات

 (. 4 ، ص. 2012 ،منظمة كير)التحويلي في مجال النوع االجتماعي  النهج  يمكن أن يحدث مع، كما األنواع االجتماعّيةالمساواة بين 
 

ترسيم الحدود بين العمل التحويلي في مجال النوع االجتماعي والعمل الذي يستجيب للنوع االجتماعي.   -إلى حّد ما   -األصعب  ومن 
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة كير، فإّن االستجابة في مجال النوع االجتماعي "تتطلّب إجراءات تتحّدى األدوار والعالقات القائمة بين 

لّية في مجال النوع  ي (. ولالنتقال من البرمجة التي تستجيب للنوع االجتماعي إلى برمجة تحو8، ص. 2017 ،)رود ة" األنواع االجتماعّي 
على البرمجة التحويلّية في مجال  يجب العمل على تحقيق تغيير منهجي وتوفّر الموارد من أجل إضفاء الطابع المؤّسسي  ،االجتماعي

   . النوع االجتماعي

معايير النوع  وتغيير  ومساءلة بنشاط إلى دراسة  ىسعت "بكونها  البرمجة التحويلّية في مجال النوع االجتماعيمنظمة كير  عّرفوت 

  ." األنواع االجتماعّيةز المساواة بين فيما تعزّ ة أو نتائج التنمية إنسانّي نتائج ة كوسيلة لتحقيق القوّ موازين اختالل وامدة  جاالجتماعي ال

التحويلي في   ة من العمل من خالل تحديد أربعة أبعاد رئيس أوكسفام كندا في النقاشويساهم تعريف منّظمة (. 4 ص. ، 2017رود، )

يأخذ في االعتبار أشكال  كونه د الجوانب  متعدّ  ( هو 2و) ،غير المتكافئة ديناميات القّوة سعى إلى تغيير ي  فهو ( 1: )مجال النوع االجتماعي

لمرأة  ( وهو شريك مع الجهات الفاعلة في مجال حقوق ا4و) ز على القيادةركّ ي ( 3)و ،جميع النساء  ي منهن الذي تعادة من التمييز متعدّ 

بحكم منظوره   -ين، نجد أّن العمل اإلنساني التحويلي في مجال النوع االجتماعي  التعريف في كال  و(.5، ص.  2018)المبرت وآخرون، 

الذي  االهتمام الصريح أّن وقواعدها، على الرغم من عّية  األنواع االجتماة غير المتكافئة بين إلى تغيير عالقات القوّ بقّوة يهدف  -النسوّي  

 هذا البحث. لأكثر مالءمة تعريفًا جعله ي المرأة والجهات الفاعلة في مجال حقوق والقيادة عّدد الجوانب  ت توليه منظمة أوكسفام كندا ل
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 مج النوع االجتماعي في العمل اإلنسانيا: بر1اإلطار 

  القضايا مسائل  تطرح  ال  ولكن  االجتماعّية ألنواعا مختلف احتياجات  تحّدد : االجتماعيّة  األنواع   بين للفوارق  مراعية •

 .االجتماعّية األنواع بين المساواة تدعم التي والظرفّية  الهيكلّية

  تغيير إلى تسعى ال ولكن  وتتحّداها القائمة االجتماعي النوع  وعالقات ألدوار  تستجيب: االجتماعي  النوع   لمسائل  مستجيبة •

 . االجتماعي النوع المؤّسسي على برمجة إضفاء الطابع  أو السياسة

  على وترّكز  الجوانب، متعّددة وهي  المتكافئة، غير القّوة ديناميّات تغيير إلى  تسعى: االجتماعي  النوع  مجال في  تحويليّة •

 .المرأة حقوق  مجال في  الفاعلة  الجهات مع شريكة وهي النسائّية، القيادة

 حدود البحث

االنتقال   جاء نطاق هذا البحث محدوًدا، وقد شّكل ذلك قيًدا حادًّا على شريكنا في البحث في جنوب السودان. وألنّ  ،الميزانّيةبسبب تحديد 

كما فعلنا في   -  لمزيد من التعّمق -  ب وقتًا إضافيًّا والمزيد من األموال، لم نستطع توسيع نطاق البحث خارج العاصمة خارج جوبا يتطلّ 

لم نتمّكن إاّل أّننا ح أّن المنظمات النسائّية المحليّة خارج جوبا تضطلع بأنشطة ذات صلة ببحثنا ومثيرة لالهتمام ، من المرجّ بنغالديش. لذا

ا لها. وفي بنغال ديش،  من الوصول إليها. وتخلق هذه الحالة أيًضا في بحثنا تحّيًزا محتماًل نحو منظمات "النخبة" التي تتّخذ من جوبا مقرًّ

ا أن نوّسع تركيزنا، إلى حّد ما، إذ أجرينا مقابالت في دكا وفي كوكس بازار. عالوة على ذلك، لقد كان تحديد الميزانّية هذا  استطعن 

قد    مرتبًطا بالقيود الزمنّية التي فرضتها منّظمة أوكسفام، والتي تطلّبت منا إنفاق األموال على مشروع البحث في موعد محّدد. وهذا بدوره

يات التي  التعامل مع التحدّ  ما كان عليهم في الوقت عينه، في البحثال داعي لها على الشركاء في مجال استكمال تحليالت   ا وضع ضغوطً 

ة اإلنترنت  ة من السفر إلجراء المقابالت والتعامل مع محدودّي يات اللوجستّي بما في ذلك التحدّ   —تواجه جمع البيانات لهذا التقرير

ى أن نكون واضحين بشأن حدود  ة النتائج، حرصنا علعدم تأثر نوعّي ضمان دارة مسؤولياتهم األخرى. ول إو — الجّوالة واالتصاالت 

 ث وتوقعاتنا مع الشركاء. البح

،  ة والوطنّيةالفاعلة المحلّي الجهات  التمييز بين  على سبيل المثال، من المهمّ ف.  ات ة أخرى واجهها الباحثون هي مسألة التعريفشكل ة موثمّ 

  المحلّية للعمل اإلنساني قيادة بال  تتعلّق ة قضّي   إّن هذا االفتقار إلى الوضوح هويمكن القول و  .غموض في هذا الصدد ثّمة شيء من الولكن 

غير   ةممنظّ إذ تتمتّع : المحلّية للعمل اإلنسانيقيادة في ما يخّص اليات مختلفة  تحدّ المنظمات المحليّة والوطنّية يمكن أن تواجه وبشكل عام. 

  ةضبابّي كانت ال. ومحليّ التركيز الذات  ةالمحلّي المنّظمات  تلك التي تتمتّع بها نعختلف ت تجربة ب تعمل في جميع أنحاء البالد كبيرة ة حكومّي 

ا في جوبا، حيث  أساسً  كانة  الدراسة البحثّي  موضوع  ا في جنوب السودان، ربما ألنّ أكثر وضوحً المحلّية والوطنّية الفاعلة الجهات بين 

 ا". " وما كان يعتبر "وطنيًّ ابين ما كان يعتبر "محليًّ محدوًدا أو منعدًما تمييز الكان 

  ادراست  مّيزت بداية هذا البحث،  . فمنذ"نسائّية بقيادةمنظمة "و " ة منظمة نسائّي "آخر في مجال التعريف يتمثل في التمييز بين  ة تحدٍّ وثمّ 

ل  اغفإد رِ ن   لمهذا التحليل، في   أساسيّة بقيادة نسائّيةالمنظمات  ت عتبر مافي و . ئّيةنسا بقيادةالمنظمات والنسائية  القيادةفي البلدين بين الحالة 

حقوق المرأة  أنّها تهتّم ب  ما يعنيمنظمة قيادة امرأة لد  مجرّ  فترض أنّ أن ن   وال  األنواع االجتماعّيةعلى  القوّي التركيز  ذات المنظمات 

أوكسفام أمريكا اتفقنا على توسيع تعريف  وباحثي منظمة حالة الدراسة    مؤلفي من خالل المناقشات بينف . األنواع االجتماعّيةالعدالة بين ب و

  ةل االعدمن قوي لبرنامج  إثبات تبّنيهاة قادرة على مات المعنّي المنظّ في حال كانت   بقيادة نسائّيةمنظمات ة إلى أبعد من المنظمات النسائّي 

 . األنواع االجتماعّيةبين 

ان بحّد  وأخيًرا، فإّن النتائج التي خلص إليها هذا التقرير مقيّدة بواقع أّننا أجرينا بحثينا في بنغالديش وجنوب السودان، وهما سياقان فريد

، وكذلك معايير حّددسياق ماني هي في  ة للعمل اإلنسالمحلّي طبيعة القيادة فإّن  ما،   للتعميم إلى حدّ النتائج قابلة في حين قد تكون وذاتهما. 

 في مجال العمل اإلنساني.  النسائّية ومدى بروزهاقيادة االعتراف بالمدى  في ، التي يمكن أن تؤثر النوع االجتماعي
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 ات السابقة ف المؤّل   - 2
اإلنساني، مع التركيز على العمل اإلنساني الذي تقوده الجهات  ة والنظام لة بين القيادة النسائّي هذا الصّ   السابقة  فات المؤلّ  مراجعة ستكشف ت 

تها للعمل  ادي قب  النساء والمنظمات النسائية تناضل من أجل االعتراف   هو أنّ  مراجعة المؤلّفات السابقة هذه وراء   والفرضّيةة. المحلّي 

وتشجيع القيادات النسائية في    مناصرة  ، وألنّ اإلنسانيالعمل في منظومة  نواع االجتماعّيةاألم المساواة بين اعدان ة بسبب هيكلّي  اإلنساني

.  القرارات  اتخاذوقدرتها على   هاومهارات القيادات النسائية والمجموعات النسائية  معرفة إضافيّة على قيمة  اني ضفي  الحّيز اإلنساني المحلي

ي إلى  يؤدّ  األمر الذي ، العمل اإلنسانيفي منظومة  األنواع االجتماعّيةن م المساواة بي اعدان من  ساعد في الحدّ ي هذا االعتراف أن يمكن ل

 . للمؤلّفات السابقة إلى دراسة هذه الفرضّية المراجعة  تسعى هذه ، ا للمساءلة. ومن هذا المنطلقة وأكثر خضوعً علّي افة أكثر جهود إنسانّي 

م المساواة  اعدمعايير ان بسبب منها  حاالت الطوارئ اإلنسانّية والتعافي على قيد الحياة والتعامل مع  يات كبيرة في البقاءتواجه النساء تحدّ 

قدرتهّن على صنع  ب أيًضا على الصمود ولكن ال تعترف  نّ قدرته فقط   ضالتي ال تقوّ  - األنواع االجتماعّيةة بين ة والثقافّي االجتماعّي 

  أنّ  وه  اجيدً  اتوثيقهمن األمور التي جرى و  جوانب العمل اإلنساني. ين منوضرورّي  ينمقّي  ينكجانب   تهنّ معرفب والقرارات الخاّصة بهّن 

ض النساء والفتيات  تعرّ مفاقمة النوع االجتماعي يمكن أن تزيد من السياق القائم على ة التي ال تأخذ في االعتبار الجهود اإلنسانّي 

لعمل  التي يمكن أن يؤّدي بها اة  كيفّي عن البعض األمثلة  1الجدول يورد  ) أصاًل  القائمةالنوع االجتماعي أساس للممارسات التمييزّية على 

قرار    هيئة األمم المتحدة للمرأة عن دراسة أجرتها ت كما ذكرو ة(.  إلى عواقب سلبّي الذي ال يراعي فوارق النوع االجتماعي اإلنساني 

في  لنظام اإلنساني الفشل الجماعي ل"فإّن  (  1325 رقم من بشأن المرأة والسالم واألمن )قرار مجلس األمن لألمم المتحدةمجلس األ

تنا" علّي ابشدة من ف وخبرة يحدّ قيّمة معرفة   ذوي ة والنساء والفتيات على العمل كشركاء قدرة منظمات المجتمع المدني المحلّي ب ف ارت عاال

     (.88 ، ص. 2015 ،)كوماراسوامي

 : أمثلة عن عواقب العمل اإلنساني الذي ال يراعي فوارق النوع االجتماعي1جدول 

 إستجابة ال تراعي فوارق النوع االجتماعي  المشكلة 

 

)عدم( إعادة  
راضي  ملكّية األ

 للنساء

 

األجنبّية )أي األمم المتحدة والبنك الدولي  "إّن برامج إعادة التوطين المتسّرعة التي يّسرتها المساعدات 
وحكومات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا( ومنظمات اإلغاثة الدولّية )أي االتحاد الدولي  
لجمعيّات الصليب األحمر والهالل األحمر( قد أّدت إلى تعطيل النظام التقليدي لحّق المرأة في ملكّية  

مالّية والشرقّية ]في سري النكا[. وحين يّسرت الجهات الفاعلة الحكومّية وغير  المسكن في الواليات الش
الحكومّية إعادة توطين النازحين داخليًّا في المناطق التي يكون فيها للمرأة الحّق في ملكّية األرض  
ت صكوك ملكّية جميع المنازل الجديدة تقريبًا بأسماء الرجال. ويعكس ذلك ما سبق أن حد  ث في  أ صِدر 

، حين قّدمت منظمات اإلغاثة  2004المناطق الساحلّية خالل فترة ما بعد كارثة التسونامي في عام 
تالينغام،  اإلنسانّية الدولّية مواد البناء وأصدرت صكوك ملكّية المنازل الجديدة للرجال" )جياتيالكا وأمير

 (. 19، ص. 2015

 

االستجابة  
الحتياجات النساء  
في مجال النظافة  

لشخصّية في  ا
 المخيّمات

% من النساء  99"خلصت دراسة أ جري ت مع الالجئين الذين يعيشون في مخيّمات في الكاميرون إلى أّن 
ال تشعر باألمان لدى استخدام مراحيض المخيّم، مشيرة إلى هواجس بشأن خطر االعتداء عليهّن في  

العتداءات الليلّية إلى إنشاء مراحيض مؤقتة  غياب اإلضاءة واألقفال. وقد يقود خوف الفتيات والنساء من ا
)على سبيل المثال، استخدام قنوات الصرف أو الدالء في العراء( أو االمتناع عن استهالك السوائل أو  

فجًرا( الستخدام المراحيض، أو اللجوء إلى استخدام أكياس      5:00 -  4:00االستيقاظ في ساعة مبكرة )
الحاجة )يشار إليها بالمراحيض المتنقّلة( والتي ترمى في نهاية المطاف في  النفايات البالستيكّية لقضاء 

 (  4، ص. 2018الطبيعة أو في مكبّات النفايات العاّمة" )شميت وآخرون، 

 

ه إلى  انقص االنتب 
احتياجات النساء  
 لجهة االنجاب 

المبوك مصدر قلق بالغ.  في إندونيسيا، "في أعقاب كارثة تسونامي، أصبحت صّحة النساء في قرية 
وبسبب عدم كفاية الخدمات الصحيّة، واجهت النساء في القرية صعوبات في الحفاظ على صحتهن  
اإلنجابّية. وحتى عندما كان األطباء يزورون القرية، كانت الفحوص الصحّية تجرى عادة في خيام  

كانت النساء يترّددن في   مفتوحة من دون أسّرة فحص الئقة أو في مناطق غير مصّرح بها. ولذلك،
،   2008ين، ا]السماح بفحص[ أعضائهن التناسلّية عندما كّن تعانين من أّي آالٍم أو أمراض" )سيلفرست 

156 .) 

  مجالٍ عدم توفّر 
آمن للحديث عن  
العنف القائم على  
أساس النوع  
 االجتماعي

 

العنف الجنسي أو القائم على النوع  أشارت هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى قصور شديد في االبالغ عن 
غن عن العنف  االجتماعي في مناطق النزاع، مشيرة إلى أّن "األغلبية الساحقة من النساء والفتيات ال تبلّ 

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

 .( 73، ص. 2015)كوماراسوامي، 
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قيادة  الث عن و البححالها في ذلك حال ناشئة،  للعمل اإلنساني  ةالمحلّي وكتابات المتخّصصين عن القيادة   المؤلّفات األكاديمّيةال تزال 

العمل   نظام  بعنوان "تصحيح ة منظمة أوكسفام الدولّي  ويدعو تقرير مؤثّر أصدرته . األولى هاا في مراحلأيضً  التي ما زالت هي  النسائّية

في البلدان   الحكومّية  غيرالحكومّية و  للجهات الفاعلةإلى مزيد من التمويل والموارد و، ةمحلّي دة اعمل إنساني بقي نظام إلى  اإلنساني"

كون هذا الحّيز المحلي  ا حجة (. ويتناول التقرير أيضً 2015 ،وهينوك  جينجريشة )رة من األزمات لتعزيز القدرات المحلّي المتضرّ 

الالزمة  ة الحساسّي إلى فتقر وي ة قد تتكون في الغالب من الرجال، الجهات الفاعلة المحلّي  تألف من المنظمات النسائية ألنّ ي ا ما نادرً  والوطني 

مشروعة ولكن يجب   الهواجس هذه   كون ر التقرير إلى ي شالفاعلة الدولّية. وي تتحلّى بها الجهات فترض أن التي ي  لمسائل النوع االجتماعي

في    تماعيجاالالنوع ات لدينامّي الدوليّة الفاعلة الجهات من تفّهًما أكثر ستكون على األغلب ة "الجهات الفاعلة المحلّي   فهم أنّ  يقابلهاأن 

)جينجريش وكوهين، لمخاطر والثقافة" الذي يناسب اة لمساعدات اإلنسانّي اهج لنساء، ون با التي ت حدق دة محدّ المخاطر وال، المحلّيالمجتمع 

ولكن ال   مراعاة النوع االجتماعي باألقوال فقط ب ة الدولّي الفاعلة  الجهاتبعض تشّدق  أخرىوقد وثقت دراسات   (.19ص.  ،2015

بال   ،إعادة البناءتحاد ؛ إ2006كاربنتر، )وتنميتها ة نسانّي اإل ات زماألة من أجل دعم القدرات في سياق المنظمات النسائّي  معصل وات ت 

الدول  و، العالمّية  مستويات التمويل من الجهات المانحةكانت ، 2015بحلول عام ، (. في الواقع2016 ،هيئة األمم المتحدة للمرأةتاريخ؛ 

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

ة على النظام اإلنساني والقيادة المحلّية  نستكشف أثر القيادة النسائّي سالمؤلّفات السابقة. أواًل،  مراجعة أسئلة البحث الشاملة هيكلّية تحّدد 

نستكشف كيفّية مشاركة المرأة والمنظمات النسائية في القطاع  سللعمل اإلنساني ونثير المواضيع الرئيسة التي كشف عنها التحليل. ثانيًا، 

في القطاع اإلنساني   النسائّية التي تواجه القيادة ياتل العوائق والتحدّ حلّ ن س، اة. ثالثً اإلنساني وفي العمل اإلنساني الذي تقوده الجهات المحلّي 

على تشجيع القيادة   المحلّية للعمل اإلنسانيم قدرة القيادة نقّي س، نساني على وجه التحديد. وأخيًرااإلالعمل في قيادة و  ،على نطاق واسع

  وفق التي و  ،ةتركز على المنظمات النسائّي التي  النسائّيةقيادة العلى  ز ركّ ن  ،للمؤلفات السابقة مراجعتنا  نا في أّن  االنتباه إلىينبغي والنسائية. 

هذه  النساء لة أو قيادة ة أو المنظمات غير الحكومّي ة أو المحلّي الوطنّي اإلنسانّية البرامج  اللواتي ي ق دنالنساء   فيها ركاشت  يمكن أن  ناتعريف

ث  وبح ما زالت ال نا،ذكرسبق أن كما   ،. وباإلضافة إلى ذلكئّيةنسا قيادة منّظمات ب الشبكات والكما نرّكز على  ة المنظمات غير الحكومّي 

في العمل   النسائّية قيادة ال ليشملنطاق ال جرى توسيعمحدودة، وبالتالي لعمل اإلنساني في ا المحليّة اإلنسانّية في القيادة  النسائّيةقيادة العن 

صراحة على   وأوكسفام التي تنصّ  "الدولّية  آيد" و"كير أكشن" ا منظمات مثل رً مؤخّ  هاالبحوث التي أجرت وت عتب ر اإلنساني بشكل عام. 

وآخرون،   في هذا المجال من البحوث )باركلي  هاا ب ًب إضافات مرحّ المحلي العمل اإلنساني ب أو  باألقلمة محليًّاربط مفهوم القيادة النسائية 

من إجراء المزيد من البحوث بشأن العمل اإلنساني الذي   ال بدّ كن  لو(. 2018؛ والمبرت وآخرون، 2018جونز، -؛ وليندلي2016

 . إطارهة في ا، وبشأن القيادة النسائّي ة عمومً المحلّي الفاعلة تقوده الجهات 

 اإلنساني  في منظومة العمل   القيادة النسائيّة 

فترة طويلة في التحضير واالستجابة لحاالت الطوارئ  ة تشارك منذ أّواًل وقبل كل شيء، ينبغي االعتراف بأّن النساء والمنظمات النسائّي 

ة في مجتمعاتها. سواء كقياديّات فرديّات في مجتمعاتهّن المحلّية أو كمنظمات نسائّية على مستوى القاعدة الشعبّية، ثّمة أمثلة ال  اإلنسانّي 

المحلّية وهي على االستعداد لالستجابة لحاالت  حصر لها من المنظمات النسائّية العاملة على الخطوط األمامّية إلغاثة المجتمعات 

إلى أّن "المنظمات النسائّية قد أظهرت   2010الطوارئ اإلنسانّية. وقد خلص سورانجانا غوبتا وإيرين ليونغ في تقريرهما الصادر عام 

والماء والمأوى ومساءلة المؤّسسات  قدرات استثنائّية على حشد النساء الناجيات من أجل تحسين توزيع المساعدات والوصول إلى الموارد  

(. إال أنّهما وجدتا أيًضا أّن هذه المساهمة غير معترف بها وأّن "المنظمات النسائّية  1المحلّية في أعمال اإلغاثة وإعادة التأهيل" )ص. 

  ،(. ولذلك1، ص. 2010ونغ، ي علة في عمليّات اإلغاثة وإعادة التأهيل" )غوبتا ولاإلى التفاوض من جديد لضمان مشاركتها الف ضطرّ ت  

  —  2014  بحلول عامعلى نطاق واسع متداواًل  بات المصطلح الذي وهو  —  اإلنسانيقيادة العمل   سياق في    النسائّيةقيادة العند تحليل 

ال   -للعمل اإلنساني  ة المحلّي القيادة  على وجه التحديد و  -ذات الصلة   النسائّية قيادة ال علىندرة األمثلة  أن نضع في اعتبارنا أنّ  من المهمّ 

 في سياق العمل اإلنساني بشكل عام.   النسائّيةقيادة ال قصوًرا في تعكس 

 اإلنساني؟ العمل   ة في منظومة ما أهمية القيادة النسائيّ 

ي في أّن القيادة النسائّية هي ذات قيمة جوهرّية  وتتمثل إحدى الحجج لالعتراف بالقيادة النسائّية في سياق القيادة المحلّية للعمل اإلنسان 

لذا  ة، من األزمات اإلنسانّي   ا رً تضرّ  األشدّ  وهنّ نصف السكان   ن شكلي  فالنساءة:  حقوق المرأة األساسّي   جوانب كأحد الجوانب المهّمة من 

ة  ا حجّ . وباإلضافة إلى هذا التبرير الجوهري، هناك أيضً وتشاركن فيها الجهود المبذولة لمواجهة مثل هذه الحاالت الطارئة  دنتق  ينبغي أن 

(. لقد  11، ص. 2016)باركلي وآخرون، ة علّي اة والعمل اإلنساني األكثر فتستند إلى بحوث تربط بين القيادة النسائّي وتتعلق بالكفاءة 

ّية المرتبطة بالمساواة بين األنواع االجتماعّية بصفة عاّمة إلى تحسين النتائج كما أشارت دراسة أجرتها في عام  أفضت الجهود اإلنسان 

،  الخدمات واستخدامها"تسهم في تحسين الوصول إلى األنواع االجتماعّية المساواة بين برامج  ن أنّ بّي هيئة األمم المتحدة للمرأة ت   2015

ن تبّي ي (. و8 ، ص.2015 ،" )هيئة األمم المتحدة للمرأة األنواع االجتماعّيةم المساواة بين اعدان من  ة والحدّ اإلنسانّي النتائج وزيادة فاعلّية 

التغيير  للحشد من أجل ا ما تكون في أفضل وضع غالًب  ...ة ة المحلّي "المجموعات النسائّي   أنّ هيئة األمم المتحدة للمرأة من تقرير آخر قدمته 

دعم وجهة  (. وباالستناد إلى تقرير آخر ي 8، ص. ب 2016)هيئة األمم المتحدة للمرأة، ة لألزمات" وتحديد الحلول واالستجابة التلقائّي 

مات حقوق المرأة تقديم الخدمات  منظّ حاولت "بالشراكة مع منظمة "إنترناشونال ألرت" فقد  ة ة أوكسفام الدولّي منظمّ أصدرته النظر هذه 

  ص. ، 2017 ،" )أندرسونهذه لنساء والفتيات والضغط من أجل تحسين التمثيل عندما ال تستطيع المؤسسات تلبية احتياجات المواطنينل

11 .) 
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واالستجابة لها في   للنساء القائمة على النوع االجتماعيا أكبر باالحتياجات القيادة النسائية تجلب وعًي  بأنّ  االعتراف  يرتبط ة الكفاءة وبحجّ 

أكثر  ة الستجابة إنسانّي ومن المخاطر  ب للكوارث والحدّ ساهم في تحسين التأهّ ت " النسائّية قيادة لذا، فإّن الة. سياق حاالت الطوارئ اإلنسانّي 

عديدة  بحوث ة (. وثمّ 5، ص.2016وآخرون،   النزاعات في المجتمعات" )باركلي تسويةم ولسالشامل ومستدام ل  بناءٍ و كفاءة وفاعلّية 

ا من معدالت  ، بدءً (2)تظهر أمثلة قليلة في الجدول  ة في األزمات اإلنسانّي   التجارب النسائّية التي ترّكز على النوع االجتماعيشير إلى ت 

األنواع  بين  ة لاالعدإدراج الخبرة في  إلى حاجة  ثّمة. ونتيجة لذلك، االجتماعينوع الات إلى مزيد من العنف القائم على لوفّي أعلى ل

ولذلك كان االنتباه إلى العنف القائم على النوع االجتماعي في   (. 19 ، ص.2015 ،وكوهين  جينجريش) اإلنساني النهج في  االجتماعّية

ين المشاركين في  ستجيبين المحلّي ثّمة أدلّة تشير إلى أّن معظم الم حاالت الطوارئ اإلنسانية وثيق الّصلة بالنساء والمنظمات النسائية ألنّ 

   يبدو بصورةولكنّ  ،لعنف القائم على النوع االجتماعياالستجابة لوهذا هو الحال بصفة خاّصة في " ، أنشطة الحماية هّن من النساء

  شيليشاراالجتماعي" )ة والدعم النفسي ة النفسّي ا مثل الصحّ تقليديًّ النساء   المجاالت التي تسيطر عليهاا على نطاق واسع في  أيضً  ةواضح 

النساء والمنظمات   أنّ ب  لالعتراف إنّما، والنسائّية على كونها أساسّيةقيادة ال ة إلظهار هذه الحجّ ولم تصّمم (. 22 ص.  ،2018 ،وشانهان

 ة.الجهود اإلنسانّي إطار ا في حاليًّ إليها الحاجة  تمسّ خبرة ب  تتحلّى النسائية قد 

 ة في حاالت الطوارئ اإلنسانيّة القيادة النسائيّة والمنظمات النسائيّ : أمثلة على 2الجدول 

   أمثلة نوع القيادة 

المنظمات النسائيّة العاملة مع 

الجماعات النسائية المحليّة 

في المجتمعات المحليّة بعد 

 وقوع كارثة

األقران من الجماعات ، أقامت مؤسسة تقييم عمل المرأة تبادالت للتعلم من 1999بعد زلزال عام 

تمكينها من تقديم الدعم والتوجيه إلى بعضها بعًضا )يوندر ، لالنسائيّة المحلّية في المنطقة المتضّررة

 (.32، ص. 2005وآخرون، 

المنظمات النسائيّة التي تطّور 

شبكة من أجل تحقيق تغيير 

 السياسات

ة النوويّة في اليابان انضّمت المجموعات النسائيّ بعد كوارث التسونامي والزلزال وحالة الطوارئ 
اليابانيّة لتنشئ شبكة النساء اليابانيّة من أجل الحّد من مخاطر الكوارث. وتمكنت هذه الشبكة من إصالح 
القانون األساسي لتدابير الرقابة على الكوارث وأن تحّد من "الشرط الذي يقضي بتعيين أعضاء المجالس 

ة إلدارة الكوارث حصريًا من مهٍن محددة )يهيمن عليها الذكور(" )إستراتيجية األمم المركزيّة والمحليّ 
ة لدعم النساء كما دعمت إنشاء مبادرات تدريبيّ (. 48، ص. 2015المتحدة الدوليّة للحّد من الكوارث، 

  بوصفهن رائدات في مجال الحّد من أخطار الكوارث.

م ة التي تقدّ المنظمات النسائيّ 

برامج بشأن العنف القائم 

 وع االجتماعيعلى النّ 

لسالم والتنمية، وهو منظمة نسائّية أنشئت في البداية لدعم ل يلتعليماينشط في الصومال مركز غالكايو  
. وقد توّسع دوره اإلنساني منذ ذلك الحين ليشمل اإلغاثة في حاالت الكوارث وخدمات النساءتعليم 

التعليمي للسالم العنف القائم على النوع االجتماعي. وقد عمل مركز غالكايو الوقاية من العنف الجنسي و
على توثيق شهادات الناجين وتقديم المشورة ومساعدة الناجين على تقديم الشكاوى )بهال والتنمية 
 (.2018وحسن، 

مشاركة المنظمات النسائيّة 

 في قضايا السالم واألمن

منظمة نسائيّة مع وزارة السالم وإعادة اإلعمار ومع وزارة الشؤون في نيبال، تعمل "ساتي" وهي 
ة من أجل أقلمة المبادئ التوجيهّية. وتتطّلب ة للتنمية لصياغة مسّودة خطة العمل الوطنيّ ة والمحليّ االتحاديّ 

ة[ في هذه المبادئ التوجيهيّة من مؤّسسات نيبال الحكوميّة المحليّة "إدراج نشاطات ]خّطة العمل الوطنيّ 
برامج التخطيط المحلي للنساء والفتيات المتضّررات من النزاع " )الشبكة العالميّة للنساء بانيات السالم، 

 (.16 ، ص.2013

 

 ما هو أثر القيادة النسائيّة على النظام اإلنساني؟

العمل   في  النسائّيةقيادة المساهمات تين من أهّم القسم اثن د هذا ، يحدّ النسائّيةقيادة  هّمية الالكفاءة ألوة  القيمة الجوهرّي  ةحجّ  على بناءً 

العالقة بين العمل اإلنساني  ب ( تعزيز وعي أعمق 2و) التحويلي في مجال النوع االجتماعيلعمل اإلنساني ا( تشجيع 1: )وهما اإلنساني

 . 7السالم ة ووالتنمي 

 العمل اإلنساني التحويلي في مجال النوع االجتماعي  

في مجال  ة  . ويتجاوز ربط العمل اإلنساني بالجهود التحويلّي في مجال النوع االجتماعي اا تحويلًي ا إنسانًي نهجً  خلق أن ت النسائّية لقيادة ليمكن 

أّن  القيادات النسائية  ، ترىا طويل األجل. في هايتيمشاريع تقديم الخدمات القصيرة األجل ويتطلب تخطيطً النوع االجتماعي حدود 

التحالف وإتاحة  بناء و شبكات المناصرةو للنساء ة "تشمل زيادة الوعي، وتطوير القدرة القيادّي  في مجال النوع االجتماعيتحويلّية  الالجهود 

وفي مقابالت  (.  307-306 ، ص.2012 ،علة مع المجتمع المدني والدولة" )هورتوناإلى مناصب السلطة والمشاركة الفالنساء وصول 

أزمة هايتي  الزلزال في سياق أوسع من  وضععلى الحاجة إلى  تشّددن " هنّ أّن الباحثة لين هورتون في هايتي، وجدت القياديّات   مع النساء

الحتياجات  ل من شأن االستجابة (. 298 ص.  ، 2012في كثير من األحيان" )ة غير مرئّي  ت، وإن كان النساءة األمد التي شهدتها طويل

الدولة  عناصر من قبل المنّظم حتى قبل الزلزال مثل اغتصاب النساء  بالقضايا التي تواجههنّ اف دون االعترمن في هايتي للنساء  العاجلة  

  ل آخر في الصومال حيث أّسس مث  اإلشارة إلىخلق المزيد من الضرر والصدمة. ويمكن أن ي  —  التمييز القانوني، من بين أمور أخرىو

  ة للناجيات م الدعم القانوني والمشورة والخدمات الصحّي غتصاب في البالد وقدّ زمات االألل مركز علمان للسالم وحقوق اإلنسان أوّ مركز 
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وإثارة قضايا النزاعات التي تؤثر في  من أجل حقوق اإلنسان  بالمناصرة هذه الخدمات المركز يربط  و(. 2016 ، أوكسفاممنظمة )

 (. بال تاريخ، أوكسفاممنّظمة االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي )أمام  الصومال 

في االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل زيادة فرص الحصول على  النسائّية قيادة ال تعزيز أيد" إلى أنّ أكشن منظمة "تقرير ويشير 

ي  على التأثير ف  نّ دعم قدرتهت في حاالت الطوارئ "  النساءمشاركة نظًرا ألّن ة غير المتكافئة، ى إلى تغيير في عوامل القوّ أدّ قد الموارد  

  " )باركلي النساءات التخطيط يعكس أولوّي كون ضمان لب لمواجهة الكوارث التخطيط للتأهّ لجان ، مثل اتخاذ القرارالمجتمع األوسع في 

عمل  نتج عن ة في السودان حيث "منظمة نسائّي ل مثاًل تقرير صادر عن منظمة كير الدولّية أبرز (. كما  32، ص. 2016وآخرون، 

من خالل  ة، ين وقادة المجتمعات المحلّي ة مزيد من االحترام بين الزعماء الدينّي الحماية الذاتّي استراتيجيّات في دعم   النسائّية اتجمعّي ال

  ، 2018 ،يندلي جونزلة، مثل العنف القائم على النوع االجتماعي" )ي كثر حساسالقضايا األ لتحّدي الالزمةة منصّ وال  بالظروف اتزويده

الرابطة النسائية من أن  نساء ينتمين إلى  ت، تمكّن ةة القيادة النسائّي ون أهمّي ، بعد أن أدرك الزعماء المحلّي ية المطاف(. وفي نها28ص. 

 (. 28، ص. 2018)ليندلي جونز،  ة في المحاكم العرفّي   أعضاء يصبحن

 العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم

ة تميل إلى اتباع نهج أشمل وطويل األجل إزاء العمل اإلنساني. وقد خلص غوبتا وليونغ  المنظمات النسائّي  وتشير بعض البحوث إلى أنّ 

إلى أّن "للنساء جداول أعمال طويلة األجل حتى وإن كانت نقاط دخولهن هي مشاريع قصيرة األجل مثل برامج اإلنعاش وإعادة اإلعمار"  

ة في أمريكا الوسطى تميل إلى  ة المشاركة في االستجابة اإلنسانّي المنظمات النسائّي  ى أنّ إلدراسة أخرى أشارت كما (. 3، ص. 2010)

لقضايا التي تواجه مجتمعات بأكملها، مع ضمان  للمشاركة الكاملة من أفراد المجتمع ويستجيب لة "استخدام "نهج شامل" يعطي األولوّي 

ة  غالبّي لدى "  في مالوي أنّ منظمة كير الدولّية  جاء في تقرير قد و (.7، ص. 2013يفيتش، ي فوكواالعتبار" )ب  نّ احتياجاتهو النساء أخذ 

... تعني إمكانّية مشاركتها في األنشطة  ة األزمة دّ طويلة المدى، ولكن حة  أهداف للعدالة االجتماعّي  نسائّية بقيادةة المنظمات الوطنّي 

الطرق الحاسمة لتلبية احتياجات   بين من ة أنّ ة الرسمّي هايتي، ترى المنظمات النسائّي (. وفي 19، ص. 2018اإلنسانّية )ليندلي جونز، 

الكوارث وتحويلها إلى جهود مناصرة  لمساعدة في دعم جهود نسائّية أكثر عفوّية بعد وا... المرأة "توفير الهياكل للمساعدة في تقديم الدعم

 (. 305، ص. 2012)هورتون،  " طويلة األجل

التركيز على   ال يعنيوة في قضايا السالم واألمن. مشاركة النشطة للمنظمات النسائّي الب الصلة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم وترتبط 

األنواع االجتماعّية  من  نبطبيعتهة النساء أكثر سلمّي  أنّ ب  جوهريّ الم ومفهال تبنّيفي قضايا السالم واألمن في هذا القسم  النسائّيةقيادة ال

جدول أعمال السالم  ويشّكل  .  النسائّيةقيادة الة ة على أهمّي أدلّ  تقّدموالسالم واألمن  النساء عن ةث الدقيقو البح أنّ االقرار ب  وإنّما، األخرى

ة لالحتياجات واألزمات التي تستجيب لها المنظمات  ه يعالج األسباب الجذرّي ألّن للعمل اإلنساني  ة في القيادة المحلّي   احاسمً   ان عنصرً واألم

على   تهنّ وقدر النساء  ةشاركم" أنّ في أربعين  بلًدا إلى   معّمقة دراسات حالة  ل تقرير من المعهد الدولي للسالم حلّ وقد خلص  ة.اإلنسانّي 

تلى  الذي تنفيذ ال، وصياغته  جرت االتفاق الذي  نصّ وهو ل إلى اتفاق سالم، احتمال التوصّ  فية آثار إيجابّي  ت فضي إلى ممارسة التأثير

الفجوة بين  تة قد سدّ "المنظمات النسائّي   ماري أورايلي إلى أنّ و تشير ناناكو تاماروو(.  12-11، ص. 2015وآخرون،   " )أورايليذلك

 (. 21  ص. ، 2018بقيدة الدولة" )إشراك الجمهور أو عدم كافية  في غيابة ، خاصّ رسمية ومجتمعاتهاالة عملّي ال

ة العالمّية للعمل  التركيز الكلّي وعلى المدى الطويل للعديد من المنظمات النسائيّة ضمن واحدة من مسؤوليّات األساسّية للقمّ  ويندرج

ز"، ما يعني تجاوز الفجوة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم )خّطة   اإلنسانّي: "التي تعمل بشكل مختلف من أجل القضاء على الع و 

ة خالل استجابتها لحاالت الطوارئ اإلنسانّية في كثير من األحيان االنقسام  (. وال ترى المنظمات النسائّي 2016نسانّية، عمل من أجل اإل

ا ما  غالًب  التية قصيرة األجل" وعلّي افالثقافة  التي تعتمدالفاعلة اإلنسانية " على عكس الجهاتالعمل اإلنساني والتنمية والسالم تدّخالت بين 

وأشارت البحوث التي أجرتها    (.14 ص.  ، 2018 ،السالم )دي جوفرواوالتنمية العالقة الثالثّية  بين العمل اإلنساني ووم تقاوم مفه

بما في ذلك  مؤّخًرا منظمة أوكسفام إلى أّن "تنفيذ النهج العالقة الثالثّية يمكن أن يوفر فرصة كبيرة لتعزيز العدالة بين األنواع االجتماعّية، 

فورّية كانت   ،مد لمنظمات حقوق المرأة وضمان كون حقوق المرأة جزًءا ال يتجزأ من جميع االستجاباتديم الدعم طويل األمن خالل تق

(. لذا، تبرز العديد من المنظمات النسائّية بفضل تركيزها الشامل والكلّي  3، ص. 2019توماس، -أو طويلة األجل" )فانينغ وفولوود 

لعديد  لالطوارئ تركيز في مواجهة  ا ذلك أيًضا ي العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم ولكن يضعهوعلى المدى الطويل الذي يغطّ 

 ة.  من المنظمات اإلنسانّي 
 

  التي تواجه النساء والمنظمات النسائيّة في قطاع   العوائق ما  
  ؟ المحليّة   ته وقياد  العمل اإلنساني 

اإلنسانّي. وال تقتصر بعض هذه  المحلّية للعمل ة عوائق وتحّديات في القطاع اإلنساني وفي القيادة ة عدّ تواجه النساء والمنظمات النسائّي 

ة المحلّية والوطنّية، ومنها عدم كفاية فرص الوصول إلى  بل تمتّد إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّي فقط، ة التحّديات على المنظمات النسائّي 

لجهات  لالباطن المقاول من وضع في اواة النماذج التي ت بقي الجهات الفاعلة المحليّة والوطنّية  التمويل، ونقص تعزيز القدرات، وعدم مس

ة، فقد  يات عامّ هذه التحدّ  (. وعلى الرغم من كون6، ص. 2015 جينجريش وكوهين،فعليّات لها )   تكاي شركونها  من ة بدالً الفاعلة الدولّي 

ة تواجهها المنظمات  إضافّي عوائق التأكيد على ثالثة  ة وقيادتها. عالوة على ذلك، من المهمّ ّي يكون لها أثر أكبر على قدرة المنظمات النسائ 
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  إدراج عدم ( 3اإلنساني و)العمل ن منظومة عالمنظمات إنفصال هذه ( 2)دور معايير النوع االجتماعي الضاّرة  ( 1: )وهي ةالنسائّي 

لقيادة المنظمات   العوائقا من مزيجً هذه النقاط الثالثة . تمثل لها  الدعم الماليمحدودّية و اتهاأولوّي ضمن ة  لمنظمات النسائّي لالمانحين 

الجهات   و المحلّية أو الوطنّية األخرى أة الفاعلة اإلنسانّي النسائّية من قبل الجهات قيادة المنظمات ب ة التي تحول دون االعتراف  النسائّي 

 ة. الفاعلة الدولّي 

 الضاّرة معايير النوع االجتماعي 

ن تكون جزًءا من العمل اإلنساني على الصعيدين المحلي  ألبعض التحّديات التي تواجه النساء والمنظمات النسائّية التي تسعى تأتي 

- " )ليندليأن تكون زعيمة  ال تستطيع"المرأة   مفادها أنّ  فكرةً  المعاييرهذه ي وتغذّ ة. ة والثقافّي المعايير االجتماعّي  لقيود والوطني نتيجة 

األنواع  العدالة بين تحقيق ة حقوق المرأة وحول العالم بقوّ اليمينّية  الحركات عارض ت   عالوة على ذلك،(. 6 ص.  ، 2018جونز 

،  كوسمنّظمة سيفي تقرير صادر عن  ات. وبحسبالقرار اتخاذة من المشاركة في والمنظمات النسائّي  النساء ق ي عي  األمر الذي ،االجتماعّية

  . ةمخاطر حقيقّي ل عرضة  وهي( 9 ص.  ،2018ة )للتهديد في مجال الحقوق المدنّي  ةً عات حقوق المرأة هي أكثر الفئات عرضوجمم فإنّ 

ب طبيعة  سب ب  - معايير النواع االجتماعي ي وتحدّ األنواع االجتماعّية  التي تسعى إلى تعزيز المساواة بين ويضع ذلك المنّظمات النسائّية 

 (.  2013)إسبلين،  همفقد تأثيرفي  أو   تشاركهاال يرغبون في الذين  مسكين بالسلطة""الم  في صراع مع   -مهمتها 

رّد فعل  من عنف ب في باكستان، أعرب العديد من المشاركين عن قلقهم في دراسة عن اتخاذ المجتمع المحلّي القرارات بشأن التأهّ و

فظة قد تحتاج إلى طلب اإلذن من  احي المجتمعات الم ف  النساء "أنّ إلى   من ذلك بدالً  وأشاروا  لعام.ا الشأنفي  إزاء مشاركة النساء الرجال 

التي   العوائق هذه  (. وتنجم26ص. ، 2018، نت وباتلالشأن العام" )فان براب الذكور من أجل المشاركة في اتخاذ قرارات  نظرائهنّ 

  قضاياما يخّص ما في ، وال سّي عزيمتها تمن قيمة صوت المرأة وكفاءتها وثبطّ  ت لطالما قلّلة أبوّي  خلفّيةن النساء عتحول دون مشاركة 

 . العام الشأن

كتبه الرا سينيور وخوسيه  في مقال وواصل المشاركة في العمل اإلنساني.  ت  فيما ،ةسلبّي كأطراف   تهارصو  لتغييرة وتكافح القيادات النسائّي 

قيادات   مقابالت مع تسعخالله أجريا  ،في أمريكا الوسطى السياق اإلنسانيفي   النسائّيةقيادة العن  - من منظمة أوكسفام أمريكا  - شاكون 

متكافئة التي  الغير ي أن تكافح ضّد معايير النوع االجتماعا ها أيضً ي لعة كان "هذه القيادات النسائّي  أنّ إلى  خلصا  ، خبرة ات ذونسائّية 

ال  (. وأفادت القيادات النسائية بأن الجيش 2ص.  ، 2017" )تهنّ قياد  إلى  النظرة حّدت منو اتهنّ وخبرمعرفتهّن من قيمة  ت نتقصلطالما ا

، ص.  2017)سينيور وشاكون،  " ذكور ني ذن من مديرجلب اإل  ي طلب منهااع، حيث نزة في مناطق الإجراء تقييمات ميدانّي ب  يسمح لهنّ 

ذكرت إحدى القائدات من غواتيماال أّن  قد (. وتواجه العامالت في المجال اإلنساني أيًضا خطر العنف الجنسي من أقرانهّن الذكور. و1

  ابحثً ينظرون إلينا تعليقات مهينة، و ، ويصدرون ذات معنى مزدوج ويستخدمون عبارات  ، أغراض جنسّيةكالنساء الرجال ينظرون إلى "

ا  ها ضعيفة عاطفًي ة على أّن ر إلى القيادات النسائّي نظ  (. وفي اليمن، ي  3 ص. ، 2017 ،وشاكون سينيورشيء آخر" ) من أجل عن فرصة 

ة كانت وال تزال تعمل كأول المستجيبين وصانعي السالم غير الرسميين على مستوى المجتمع  غير أن المرأة اليمنّي  ...وتحتاج إلى الحماية 

  - ة والحكومات والمنظمات غير الحكومّي الرجال ل قّب ت  في ة ة والثقافّي المعايير االجتماعّي لذا، تؤثر (. 13  ص.   ،2017رسون حلي" )أندالم

   . والقيادة النسائّيةمنظمات  لل - في العديد من األماكن 
 

عتبر مجّرد المشاركة ضّد المعايير ت وحتى عندما تكون المنظمات النسائّية في الحّيز االنساني، فقد تجد صعوبةً في المشاركة التاّمة حين 
إن لم يكن مغامرةً خطرة. وفي اليمن، أشارت إحدى المنظمات النسائّية إلى أّن "النساء تلزم الصمت في   - األبوّية لثقافة ما تحّديًا 

اعات التنسيق ويتنازلن عن كلماتهان لزمالئهن الذكور ألنهّن يفتقرن إلى الثقة والخبرة في العبير عن أفكارهن وآرائهن" )أندرسون،  اجتم
على   1325 رقم قرار مجلس األمنالشبكة العالمّية للنساء بانيات السالم وهيئة األمم المتحدة للمرأة ل(. وقد شّدد تحليل 69، ص. 2017

ة وقرارات األمم المتحدة"  تنفيذ السياسات الوطنّي وأمام مشاركة المرأة   تشّكل عائقًاتزال  ال  التية والمواقف الثقافة األبوّي ار استمر" أنّ 
  إلى النساء كمشاركات، أو ينظر اوبالتالي غير مرحب به  ةالقرار غير الئق مجال اتخاذ في النسائّية قيادة وت عتبر ال(. 40 ص. ،2013)

يتكلّم حيث "  اة نمطً محلّي و  ة ووطنّي  ة دولّي ة أفراد من منظمات غير حكومّي مقابالت مع كشفت  ةبحثّي ال عي رامشال أحد  في و  قادة.ك وليس
،  ب وأنشطة برامجهمنتديات التأهّ في الغالب عن المبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في األشخاص الذين ت جرى معهم المقابالت  

  التوصيف(. هذا 12، ص. 2018وآخرون،  رقرار" )تاّن  حباتأو صا ئداتقاك الحديث عنهنّ  من ، بدالً اتركميسّ  النساء وكذلك أدوار 
ما  ة مثل نظام المجموعات، االستجابة اإلنسانّي  بشأن القرار  اتخاذ حّيزللنساء كمجّرد مشاركات أو داعمات ي صعّب على النساء دخول 

 والمشاركة(. النسائّية   القيادة لتوضيح الفرق بين  2وا اإلطار نظرأ) هاوتعزيزة من فرص بناء القدرات القيادّي  يحرمهنّ 

 اإلنساني العمل في النساء  القيادة النسائيّة ومشاركة : العالقة بين2اإلطار 

ة في مقابل مشاركة النساء في الجهود  وتمثّل أحد التحّديات في مراجعة المؤلّفات السابقة هذه استخالص أمثلة على القيادة النسائّي 

أكثر اتساًعا من ذلك في ما يخّص القيادة النسائّية. إاّل أّن  اإلنسانّية. والواقع أّن المؤلّفات السابقة التي ترّكز على مشاركة المرأة هي 

مع ضرورة االعتراف بأّن   — المشاركة والقيادة يرتبطان ارتباًطا وثيقًا، إذ ال بّد من الحضور الفعلي من أجل ممارسة التغيير 

ر لتأثير في القرارات. بل قد ي عتب لكالم واة تتواجد في أماكن حيث ال يشعرن أنّهن يستطعن اكثيًرا من النساء والمنظمات النسائّي 

مجّرد الوجود في هذا الحّيز في بعض األحيان نجاًحا بحّد ذاته إذ "تواجه النساء عائقًا مزدوًجا يحول دون السلطة، مع استحالة  

،  2016يل ودومينغو، القدرة على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار وعمليّاته من جهة وامتالك التأثير في هذه العمليّات" )أون 

(. ي لقي هذا البحث نظرة واسعة على ما يشكل القيادة النسائّية، ويرى أنّها تتجاوز وجود عدٍد متساٍو من المشاِركات النساء  10ص. 

قل  ة على األ مقارنة مع األنواع االجتماعّية اآلخرى في ساحة السلطة. وهو يبحث عن أمثلة تكون فيها النساء والمنظمات النسائّي 
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ة وإظهار القّوة والقدرة على صنع القرارات والخبرة للتأثير في قرارات العمل  قادرة على دخول حّيز اتخاذ القرارات اإلنسانّي 

  اإلنساني والنهوض بأهدافه.

يلعب أيًضا دوًرا في خلق  ّن عدم بروز القيادة النسائّية في وسائط االعالم والتقارير والمنشورات األخرى يمكن أن ما تقّدم فإإضافة إلى 

من تمثيل ناقص في  فقط   تعانينصورة توحي بأّن النساء لسن قائدات. وقد أشار أحد بحوث الفريق االستشاري اإلنساني إلى أّن "النساء ال 

  في ة النمطّي القوالب (. وتؤثر هذه 4 ص.   ،2018 ،ة" )الفيأقل قوّ وفي ادوار أنثّوية ة نمطّي صور في   ن رظه  ا ما ي  غالًب  بل اإلعالم  وسائط 

 . ات قائد كنّ ي قدرة وبالتالي ال يمكن أن و تأهياًل  أقلّ  النساء هنّ  بأنّ توحي  صور من خالل خلق  النسائّيةقيادة ال

ة" في العمل اإلنساني )فان  ي المناصب القيادّي من تولّ  النساء ة الحاجة إلى تحقيق التوازن بين العمل وااللتزامات العائلّي تمنع ا "ًً وأخير

ط الضوء  سلّ التي ت  ة قليلوهي إحدى الدراسات ال - أيد أكشن  ظمةمن دراسة أجرتها ذلك  وتبرز(. 21، ص. 2018برابنت وباتل عام 

أكشن  وخلصت منّظمة ة.  ستجبن في حاالت الطوارئ اإلنسانّي اللواتي ي  النساء التي تقّدمهاعلى دور الرعاية غير مدفوعة األجر صراحة 

من مخاطر الكوارث وبناء  في الحدّ  النساء على قيادة مجتمعاتهنّ ا "على قدرة  قيودً  فرض ت أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر  أنّ  أيد إلى

قت،  لو النساء إلى ا هذه افتقارأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر (. وينتج عن 4، ص. 2017وآخرون،  القدرة على الصمود" )بولتون

ن  عال يستط للنساء كونهنّ القدرة االقتصادية من سوء تفاقم  . كما أنّهاخارج المنزل اإلضافّية على األنشطة   من قدرتهنّ يحدّ األمر الذي 

ة للنساء  من النظرة إلى القيمة االجتماعّي  حدّ ت "المحلّي و اجتماعات المجتمع  االنتقال لحضور أداء العمل مدفوع األجر أو دفع نفقات 

 (. 5، ص. 2017ض الثقة بالنفس" )بولتون وآخرون، قوّ ت و

 نساني إلاالعمل    االنفصال عن منظومة

ثّمة تصّور يقضي بعدم اعتبار النساء والمنظمات النسائّية من بين الجهات الفاعلة اإلنسانّية، وت غِفل هذه النظرة مساهمات النساء  

في    ادً جّي  وم،عمالفي   ،ةالمنظمات النسائّي  لم ت دم ج"يفيتش ي فوكو انّية. وكما قالت مياوالمنظمات النسائّية العظيمة في حاالت الطوارئ اإلنس

على اعتراف على المستوى الوطني   هاحصول ما يعني أنّ  —  آليات التنسيق المشتركة بين الوكاالتبمعنى  —  ة صلب المنظومة اإلنسانّي 

ا اباعتباره إلى   نظرةهذه الفكرة  وت ضاف إلى (. 14، ص. 2013يفيتش، ي )فوكو "يشّكل تحّديًا حقيقيًا في حاالت الطوارئ فاعاًل مهمًّ

إلى الخبرة التقنية ومعرفة  نظريًّا على التدخل في حاالت الطوارئ اإلنسانية ألنها تفتقر  قدرتهاعدم تقضي ب ة والمنظمات النسائّي النساء 

في جميع األنشطة    تكون خبيرةً المنظمات النسائية قد ال  في حين أنّ و ة. ك بسرعة وفعالّي قادرة على التحرّ   رغي  ما يجعلهاة اإلنسانّي النظم 

خبراء في  يوجد القطاعات وبالتالي ال أو في أو ص في عدد قليل تخصّ الة تميل إلى معظم الجهات الفاعلة اإلنسانّي  ة )والواقع أنّ اإلنسانّي 

مها، مثل  مج والخدمات التي تقدّ االبرف. النسائّيةالمنظمات التي تتحلّى بها مة قّي الخبرات ال هذهالتفكير تتجاهل طريقة جميع المجاالت( 

نشطة منقذة  أ"الجهات الفاعلة اإلنسانّية التقليدّية" كفي كثير من األحيان ال تنظر إليها  االجتماعي،نوع الالعنف القائم على الوقاية من 

   (. 14، ص. 2013يفيتش، ي فوكو) على "القضايا الناعمة"  بشكل رئيس ها تعمل إليها على أّن  ة نظرال تنحصر و  لألرواح

ة"  كما تكشف البحوث اعتقاد جزٍء من العاملين في الحقل اإلنساني أّن مشاركة النساء أمٌر "يصعب جًدا تنفيذه في األطر الزمنّية اإلنسانّي 

منظمات  ال ت ممثالشعرت ، على سبيل المثال، " 2004(. ففي أعقاب تسونامي سري النكا سنة 8، ص. 2018)التيمير وموليت، 

األمر إلى  ب ذلك سِ ن  قد . وؤخذ باالعتبارلم ت  هاونقاط ضعف هاقدرات   ، وأنّ هان ستشري لم ال اإلغاثة الدوليين  عمّ يكالوا أنّ في باتّ  النسائّية

  توترٌ ثّمة ة "الدولّي كير  منظمة  الصادر عن  تقريرسبق أن أشار الكما و (.76، ص. 2011)شارفشر،  " كان داهًما الوضع الطارئ الذي

  -يندليل" )ئّيةنسا بقيادةل التعاون مع المنظمات سهّ بأسرع وقت ممكن والعمل بطريقة ت   لألرواحة ذ  نقِ بين تقديم الخدمات الم    أيًضامحتملٌ 

دون  من  ة إلى التركيز على التعامل مع االحتياجات األساسّي الذي ي شير " الوضع الطارئ "طغيان ويستمّر  (.  41 ، ص. 2018جونز 

الذي ال يراعي  لعمل اإلنساني ا على أنّ ، على الرغم من األدلة والنوع االجتماعي الدقيقةة الدخول في فوضى عالم القضايا االجتماعّي 

 (. 1الجدول  وا نظر)أرة ي حتى خطبل   ةفي ضعنتائج  يمكن أن يؤدي إلىالنوع االجتماعي 

مات  ة ومنظّ مات النسائّي بين المنظّ  االنفصالة عن ولّي ؤة قد تتحمل العبء األكبر من المسة الدولّي وفي حين أّن الجهات الفاعلة اإلنسانّي 

لها   بمكانٍ  المطالبةكفي في ي ة بما  استباقّي  ذاتها لعدم كونهاة مات النسائّي المنظّ على عاتق مسؤولية ال"عض ب قع أيًضا قد ت ، فالعمل اإلنساني

صعوبة المشاركة على  ب  إلى الشعور ات ّي ادي لنساء القاميل كما ت  (. 2013يفيتش، ي )فوكو  "اتهآلّي ضمن العام والمجتمع اإلنساني داخل 

وتنميته تطوير المجتمع مجال حافل في    سجلّ التي تتمتّع ب ة الشعبية المنظمات النسائّي فمستوى المجتمع المحلي " ب  مقارنةً المستوى الوطني 

وال يزال  .   8(3، ص. 2010ونغ ي لو" )غوبتا  من أخطار الكوارث واالنتعاشة للحدّ الوطنّي عن البرامج  ةفصل من و ةمستبعدأنّها جد ت 

 ا. ا صعًب ة مشروعً ة والعالمّي ة والوطنّي بين المجتمع المحلي والمستويات المحلّي  العوائق تخّطي

ة. وقد أشار  من المهّم االعتراف بأن بعض المنظمات النسائّية قد تختار عدم المشاركة في النظام العالمي الرسمي لتنسيق الشؤون اإلنسانّي 

اختارت نظام المجموعات   ةي في هايتي إلى أّن العديد من منظمات حقوق المرأة القوّي أحد الباحثين في مجال القيادة النسائيّة للعمل اإلنسان 

كانون   10أثناء االستجابة للزلزال، بما أنّها وجدت أّن االستجابة ذكورّية وتضّر بمصالح النساء )المجلس الكندي للتعاون الدولي، مقابلة 

 جميع المنظمات النسائّية تريد، أو تشعر بحاجة إلى، أن تكون جزًءا من المنظومة  (. وال يمكن االفتراض بالتالي، أنّ 2018الثاني/يناير 

العدالة بين  هدفها بما يخّص درة على تحقيق أفضل ق ت أنفسهاعتبراالنظام اإلنساني في تلبية احتياجات المرأة أو فشل   ة إذا رأتاإلنسانّي 

   .اإلنساني للعمل  ة المحلّي ية لدعم القيادة قع إحدى الحجج القوّ هذه في الوا وذه المنظومة. ه خارج   االنواع االجتماعّية

قة بالقيادة النسائّية في العمل اإلنساني، يبدو جليًّا عدد التقارير التي أعّدتها منظمات دولّية حكومّية، مثل  فات السابقة المتعلّ وفي المؤلّ 

(، والتي تتناول هذا الموضوع وتصف كيف اتخذت القيادات  2017وآخرون ؛ ويب  2018منظمة أوكسفام أو منظمة كير الدوليّة )سانغ 
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،  هاأدوارو  النسائية في المجتمعات المحلّية إجراءات في حاالت الطوارئ. وفي حين أّن هذه األمثلة مفيدة وهي تضّخم أصوات النساء

ل  ي تشكمن أجل  ل بمثابة حّراس للقيادات النسائّية المحلّيةعلى قّوة المنظمات غير الحكومّية الدولّية التي تعم كذلك  فإنّها تسلّط الضوء

ة  كيفّي  يخذ في االعتبار هتؤأن يجب مسألة  ، ثّمة اإلنسانيالمحليّة للعمل قيادة الإطار  فيو قصص القيادة النسائّية والمنظمات النسائية. 

ة  توثق اإلجراءات الخاصّ أن وأن تروي قصصها ب ة والمحلّي لمنظمات النسائية لولسماح للنساء لوقت وموارد  من توفير ما يكفيضمان 

 . الذي تستحقّه  الوزن ىعط أن ت  و آذانًا صاغيةهذه القصص تلقى أن و ابه

 أولويّات المانحين والدعم المالي المحدود للمنظمات النسائيّة 

يات المانحين والدعم المالي المحدود للمنظمات  بأولوّ  عالقة وثيقة ة المنّظمات النسائّي نفصال عن النظام اإلنساني العالمي الذي تواجهه ولال

ة نشر  كيفّي  فية. وللمانحين، مثل الحكومات والجهات الفاعلة في األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الكبيرة، تأثير كبير النسائّي 

  تقريرٍ وبحسب ة التي تلتمس الدعم المالي.  غير مقصود على المنظمات النسائّي  يديّ ـر تقي ة. ويمكن أن يكون لهذا التأثير أث البرامج اإلنسانّي 

آجندة  عن غير قصد تعرقل ة ة الدولّي "الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومّي   نّ فإة الدولّي ومنّظمة ألرت منظمة أوكسفام صادٍر عن 

منظمات حقوق المرأة.  المتاحة لفرص الوونوعه  على أولويّات العمل  غير متكافئ من خالل ممارسة تأثير األنواع االجتماعّيةالعدالة بين 

  تتماشى معواستراتيجياتها إذا كانت ال آجنداتها صعوبة في مواصلة  ت قابالأجريت معها ممعظم منظمات حقوق المرأة التي وتواجه 

عاصفة  كالتمويل "عالم ة في المشكلة التي تواجه المنظمات النسائّي وصف أحد البحوث (. و 11، 2017ات المانحين" )أندرسون، أولوّي 

تصبح  الدولّية لع العديد من المنظمات غير الحكومية وتأثير القطاع الخاص وتوسّ  هم المتناميدورو همالمانحين وتفكيرلغة ملة" حيث "ت كم

من الجنوب   ة الفقراء والعديد من منظمات حقوق المرأةلحّد من مشاركل تجتمع كلّهاالتنمية مجال في فاعلة ة عالمّي جهات مؤّسسية 

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

ة تضاربًا مع برامج المانحين ويحّد من القدرة التنافسّية لهذه  ي سّبب التركيز على النوع االجتماعي طويل األجل للمنظمات النسائّي و

تمويل  أولويّات الت مفاجئة في حاالت الطوارئ إلى تحوّ تؤّدي فيه  "  انمطً في هايتي بعد الزلزال  مرحلة ما تحليل وقد حّدد  . المنظمات

للنوع  ة أكثر استدامة لمعالجة االهتمامات االستراتيجّي برامج ة التي تبذلها لتنفيذ ة المحلّي المنظمات النسائّي جهود الجهات المانحة وتقويض  

ة،  االستجابة اإلنسانّي احتياجات تمويل  ل األموال ات هائلة من كمّي تتدفّق كارثة أّي في أعقاب (. و300 ص.  ،2012 " )هورتوناالجتماعي

خفض المجاالت التي تركز عليها  ؤّدي إلى  ت  ما  االتي غالًب و، في إجراءات إنقاذ األرواح المتمثّلةالمانحين  بأولويّاتمحدودة  التي تظلّ 

 ودعم سبل العيش للنساء. االجتماعي نوع الالعنف القائم على الوقاية من ة مثل المنظمات النسائّي 

ة وال تأخذ باالعتبار العمل المهّم الذي تقوم به  مات النسائّية أيًضا أّن مطالب الجهات المانحة غالبًا ما تكون غير واقعّي ترى المنظّ و

لجنة  شبكة بيانات وقد أظهرت الموارد. إلى ة مات النسائّي المنظّ  تفتقر، ةمن الناحية التاريخّي وها. المحيطة ب المنظمات أو البيئة الصعبة 

من تمويل لجنة المساعدة اإلنمائية إلى المجتمع  %28 ذهب، 2014ه في عام أّن  األنواع االجتماعّيةلمساواة بين لة ّي ائ نمإلالمساعدة ا

  —  ةمليون دوالر( إلى المنظمات النسائّي  192)ما يقرب من  فقط   %0.5سوى لم يذهب فيما مليارات دوالر(،  10المدني )حوالي 

ة  ير الحكومّي المجتمع المدني إلى المنظمات غ تمويلمعظم  ذهب (. و4، ص. 2016)جندرنت،   عن العام السابقملحوظ انخفاض ب 

  . المحليّة والوطنّية الفاعلة  إلى الجهاتتمويل منخفضة من المستويات  ذهابفي البلد المانح، ما يعني موجودة مات منظّ إلى ة أو الدولّي 

منظمة  أجرتها قد أظهرت دراسة ة. و ة والمنظمات النسائّي ة والوطنّي محلّي الفاعلة الجهات البين  ،أصاًل صغيرة ال ،الحّصةم وهكذا تقسّ 

ال تبلغ جميع شراكات  ط  "في المتوسّ  — ة مماثلة ة قصّ ة على مدى السنوات الخمس الماضّي شراكاتها مع المجموعات النسائّي عن  أوكسفام 

منظمة  " )المئة في  11إلى  10األنواع االجتماعّية أكثر من أوكسفام مع منظمات حقوق المرأة في العمل على تحقيق العدالة بين  منظمة

 (. 45 ، ص. 2019 ،أوكسفام

التي تحصل عليها  الهبات  ألنّ   ،على التعامل مع طلبات المانحين قدرتهاوقد تجد المنّظمات النسائّية صعوبة في النمو إلى حّد يكفي لتنمية  

  ةم منظّ  1100أكثر من  رأي حقوق المرأة تنمية (. وقد استطلع تقرير جمعّية 15، ص. 2013يفيتش، ي تقتصر على دعم المشاريع )فوكو

طويل األجل  التمويل مات النسائّية تعتمد في المقام األّول على دعم المشاريع بداًل من المنظّ  أنّ   وخلص إلىنسائّية من مختلف أنحاء العالم 

ة تتلقى الدعم من أجل توفير  المنظمات النسائّي  أنّ  إلى(. وتشير النتائج أيًضا 17، ص. 2013)أروتيونوفا وكالرك، متعّددة لسنوات 

تمويل  الجنوب العالمي تحّديات منظمات وتواجه الخدمات المباشرة، حتى لو كان تركيزها على برامج شاملة مثل بناء القدرات والتمكين. 

 (. 13 الفقرة ،2016ة )فورد أكثر خطورخيارات المانحين يرون أنها   لكون شّد حّدة أ

ا بطرق  تدفقات التمويل ال تصّنف دائمً  في السياق اإلنساني، من الصعب معرفة مقدار التمويل الذي يصل إلى المنظمات النسائّية ألنّ و

لم تتلّق منّظمات  "  2013-2012 بيانات عامي  منفواقع. محبطة عن الصورة   المتوفّرةتوفّر تلك المعلومات. وترسم البيانات الجزئّية 

  في  األنواع االجتماعّيةلمساواة بين ترّكز على ا - مليون دوالر أمريكي  130أو  -% فقط من التمويل  0.4 سوىتمكين المرأة ومؤّسسات 

ت المانحين، فإنها تفقد  اة مع أولوّي وإذا لم يتالءم عمل المنظمات النسائّي  (. 2، ص. ب  2016 ،الدول الهشة" )هيئة األمم المتحدة للمرأة

 ة الحصول على تدفقات التمويل الكبيرة التي تأتي استجابة لحاالت الطوارئ. إمكانّي 

إلى برامج العنف القائم على النوع   2018إلى  2016% فقط من التمويل اإلنساني العالمي من 0.12على سبيل المثال، ذهب 

هذه  تمثل ال ة المشكلة:  شدّ و  مدى معمبلغ التمويل الوارد تناسب ي ال و (. 10، ص. 2019االجتماعي في حاالت الطوارئ )مارش وبليك، 

،  أقلمة العمل اإلنسانيم نحو "التقدّ أّن تقرير ال ويرى. االجتماعينوع  الالعنف القائم على برامج ثلث جميع طلبات تمويل النسبة أكثر من 

نوع  اللعنف القائم على لمكافحة االحصول على تمويل ويشّكل .  النوع االجتماعي بطيء لعنف القائم على االستجابة لبما في ذلك 

، ص.  2019)مارش وبليك، " ما زالت المنّظمات التي تركز على العمل مع النساء والفتيات تكافح من أجل التغلب عليه يًاتحدّ  االجتماعي

 . المحلّية للعمل اإلنسانيفي القيادة  األنواع االجتماعّيةبين  ة ل اعلى وجود مشكلة أكبر تتمثل في عدم إدماج العد وهذا يدلّ  (. 10
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المحلّية أو الوطنّية في  الفاعلة التي تواجه الجهات ة الفرعّي العاّمة للهبات مشكلة الإطار في ة ظمات النسائّي تمويل المّن ة قضّي كذلك  تندرج

ة لعدم تشجيعها على تعزيز القدرات وعدم إفساح المجال للجهات  الفرعّي  الهبات ت انتقادات إلى نماذج ه  جِّ و   المجال اإلنساني. ولطالما 

ة الشراكات  ة نوعّي الفرعّي نماذج الهبات غلبة تقّوض ة "الدولّي منّظمة كير تقرير  وبحسبة.  اإلنسانّي  البرامجة لقيادة ة والوطنّي الفاعلة المحلّي 

مات  (. وفي بعض الحاالت، عوملت المنظّ 6 ص. ،2018، يندلي جونزل" ) تشارك إاّل بعد تقديم المقترح ال نسائّية بقيادةمات المنظّ ألّن 

ة على  مات النسائّي المنظّ  مع حصول حتى (. و13، الفقرة 2019لوي،  على تعويض عن وقتها ) هاحصولمن دون ة كمستشارات النسائّي 

  في كامل تأثير ة نسائّي للمنظمات البأن يكون  ذلك بطريقة محدودة ال تسمح  ا ما يتمّ خبراتها، غالًب أجل يجري استغاللها من حين أو   هبات

   سات.مؤسّ كة أو أن تنمو العملّي 

ق بالمانحين الذين ي رّجح أن يتوّجهوا إلى المنظمات التي  ة في موقف أضعف في ما يتعلّ لمنظمات النسائّي ا  التي تواجه تضع هذه التحّديات 

وغيرها من فرص التمويل   ةمشورلطلب ال وتكراًرا  اًرا مر -  مرتفعة أصاًل  موارد  ذات والتي تميل إلى أن تكون  - يمكن أن تدير مطالبهم 

  المنّظمات النسائّية على غيرها لبعضالجهات المانحة  يتمثّل في تفضيلا خطر هناك أيضً  (.355، ص. 2015وآخرون،  )هانت

ة التي  المنظمات النسائّي أن تفّضل ة" أو عتبر إشكالّي المنظمات التي ت  عن قصٍد أو عن غير قصد ستبعد أن ت يمكن في بعض الحاالت و"

مقترحات   تقديمولتواصل والتفاعل مع الجهات المانحة  ل الالزمةة المهارات اللغوّي  تملكو ةمتعلّ مكون ت ا ما ي غالًب ت تديرها "النخب" ال

القائمة على  ة ة على تحويل عالقات القوّ المنظمات النسائّي عمل ا هذا الوضع أيضً عيق ي  (. 355، ص. 2015)هانت وآخرون، لة  مطوّ 

في ما بينها إلى التنافس  ّظماتهذه المن  ضطرّ ت من خالل خلق بيئة  -هيكلي على المدى الطويل  وهو بطبيعته عمل   -النوع االجتماعي  

ن، ي ة )إسبلخبرات المنظمات النسائّي ل هامطلوب من أّنه المانحة  لما تعتقد الجهاتالتي تستجيب أكثر قصيرة األجل ل المشاريع  ي موت على 

 (. 2، ص. 2013

اإلنساني القيادة النسائيّة في  المحليّة للعمل  هل عّززت القيادة 
 هذا القطاع؟

فهم ما  مع أخذ تأثير النساء والمنظمات النسائّية في النظام اإلنساني بعين االعتبار، وكذلك العوائق والتحّديات التي تواجهها، هل يمكن أن ن 

لسؤال في  إذا كانت القيادة المحلّية للعمل اإلنساني تشجع القيادة النسائّية فعاًل؟  أواًل، من الضروري النظر في فرضّية السؤال. ينظر هذا ا

  ة أن النساء والمنظمات النسائّي  انطلق منما أّن هذا البحث ب العمل اإلنساني الذي يوصف صراحة بأنه القيادة المحلّية للعمل اإلنساني، 

لقيادة  لولوية التي تعطي األأي تلك ، القيادة المحلّية للعمل اإلنساني ، ثّمة افتراٌض بأنّ الدعم اإلنساني. باإلضافة إلى ذلك تقديمتشارك في 

كما أنّها  عل االستجابة بشكل فل  معرفة السياق  الفاعلة تملكهذه الجهات  للعمل اإلنساني ألنّ أفضل  انموذجً  تشّكل ة الفاعلة، ة والوطنّي المحلّي 

ية  التي تدعو إلى أهمّ ة طار أن ينسجم مع النماذج النسوّي . من شأن هذا اإل9ها من  ةب ي قر  هيورة  ة المتضرّ المجتمعات المحلّي ثقة تحظى ب 

 . هواحتياجات المجتمع المحلي   ا بآراءيقً وث ا التي ترتبط ارتباطً  رفة السياق مع

ة  بمعرفتها باحتياجات المرأة، مع هذا الفهم للقيادة المحلّي  -المرتبطة على سبيل المثال ال الحصر   -كما ينسجم االهتمام بالقيادة النسائّية  

ة لتعزيز  اكتساب خبرة المرأة والمنظمات النسائّي فإّن جود حالة طوارئ محايدة من حيث النوع االجتماعي، للعمل اإلنساني. ونظًرا لعدم و

على إمكانّية إتاحة المجال أمام النساء   ياإلنسان  للعمل  المحلّيةصلة منطقّية. وتنطوي القيادة ي عتبر ة األكثر شمواًل الممارسات اإلنسانّي 

كما أشرنا في القسم السابق، ثّمة أمثلة كثيرة على تدخل النساء والمنظمات النسائّية في  وة لتصّدر االستجابات اإلنسانّية. والمنظمات النسائّي 

المحلّية التي   اتقيادة النسائّية في عمليّات اتخاذ القرارمجتمعاتهن المحلّية لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانّية. كما ت بِرز البحوث أهمّية ال

لطالما تعّرض العمل   ،(. باإلضافة إلى ذلك10 ص.  ،2013السالم،   تاي ن اب للنساء تعّزز تمكينها وتأثيرها السياسّيين )الشبكة العالمّية 

ال  واستخدام لغات   متخّصصة مصطلحات ثفة على بسبب اعتماده بصورة مكة النتقادات الدولّي  المنّظماتاإلنساني الذي تسيطر عليه 

ة، حيث  ة والوطنّي ة المحلّي ل إلى الجهود اإلنسانّي (. ولذلك، فإن التحوّ 290 ، ص.2014رة )هيث معظم الناس في البلدان المتضرّ يتكلّمها 

  ةالمحلّي توافق طبيعي بين القيادة  ثّمة . ويمكن أن يكون النسائّيةلقيادة ل مالءمة ، قد يكون أكثر ة أكثر دراية بالبيئةالنساء والمنظمات النسائّي 

 ة. ا في الممارسة العملّي دائمً   تتحقّقهذه الصلة ال  اإلنساني والقيادة النسائية. بيد أنّ  للعمل

تبر النساء والمنظمات النسائّية  ( إذ ال تع1عن كونها واسطة فاعلة للقيادة النسائّية: ) يعيق عّدة قضايا القيادة المحلّية للعمل اإلنسان وت  

ة للعمل اإلنساني؛  لقيادة المحلّي لجهات فاعلة إنسانّية محليّة أو وطنّية وبالتالي قد تكون مستبعدة من بناء القدرات وفرص التمويل المتاحة 

قد  ما جال العمل اإلنساني على التمويل، كما أسلفنا، يجب أن تتنافس المنظمات النسائّية مع الجهات الفاعلة المحلّية أو الوطنّية في مو(  2)

للحّيزين المحلي  قد يكون و(  3)  ؛من أجل تأمين المواردجتماعّية إلى التضحية ببرامجها طويلة المدى للعدالة بين األنواع اال هاضطري 

 ة أو تقلل من شأنها. النسائّي تتجاهل القيادة  التي ا زة جنسًي متحّي ال هماومعايير لجهة النوع االجتماعي همازات تحّي  والوطني 

المحلّية للعمل  إذا كان تركيز القيادة وأواًل، إّن تهميش النساء والمنظمات النسائية من الحّيز المحلي للقيادة اإلنسانّية أمر يبعث على القلق. 

أن ي قصي ذلك  يمكن  -في هذا التقريرل الحاكما هو  -  ة ة مثل المجتمع المدني والجهات الحكومّي أكثر على الهياكل الرسمّي اإلنساني تنصّب 

لم تكن   إذا  و(.  26، الفقرة 2019ة )لوي غير رسمّي أطر في   تعملنا ما غالًب واللواتي  النساء كمشاركات في االستجاباتدور  األمر

في   تهافرصة مشارك  فإنّ ة، ة الدولّي اإلنسانّي  المنّظمات بالفعل عالقات مع  م يكن لهالإذا ا من نظام المجموعات أو ة جزءً المنظمات النسائّي 

الصفقة الكبرى في  التقّدم الذي أحرزته  مراجعة  ، نجد أنّ على سبيل المثالفنخفض.  سوف ت  اإلنسانيللعمل ة المحلّي قيادة دعم جهود ال

فقط    %33 أنّ قد خلصت إلى  10تيسيرالوفريق ة وتمكين المرأة من خالل معهد التنمية الخارجّي  األنواع االجتماعّيةإدماج المساواة بين 

   هوغ -)ميتكالف  2018لعام  عملّية التخطيط السنوي اإلنساني  ة المحلية فيالمنظمات النسائّي  اإلنسانّية في الدول استشارتلفرق امن 



 

 

لعمل اإلنساني في بنغالديش وجنوب السودانفي اة القيادة النسائيّ  دراسة    20  

جهات فاعلة  كونها   من فاعلة في مجال التنمية بدالً جهات نها كوعلى إلى المنظمات النسائّية نظر كما ي  (. 34، ص. 2019وآخرون، 

العمل اإلنساني عن أنشطة التنمية  فكرة انفصال ق على  بسبب التركيز الضّي للعمل اإلنساني ة المحلّي فرص القيادة من  ها، ما يستبعدإنسانّية

 والسالم. 

طنّية، غالبًا ما تكون هي الخاسرة. وحتى  ة المحلّية أو الو ة على األموال مع الجهات الفاعلة اإلنسانّي ثانيًا، عندما تتنافس المنظمات النسائّي 

م ذلك إلى مزيد من التمويل للمنظمات النسا ئّية. وقد خلص تقرير  لو كانت ثّمة زيادة في تمويل الجهات الفاعلة المحليّة والوطنّية، ال ي ترج 

ه إلى الجهات الفاعلة األكبر حجًما  الوطنّي  ة ا كير الدوليّة وأكشن أيد إلى أّن "غالبّية التمويل للمنظمات غير الحكومّي ت أصدرته منظم ّجِ ة قد و 

والتي يهيمن عليها الذكور، ألنها استطاعت التفاوض على برامج أوسع نطاقًا بسبب انتماءاتها السياسّية واالجتماعّية األشّد تحفًظا"  

لمجال اإلنساني. باإلضافة إلى ذلك، من خالل  (. ويزيد هذا النمط من حّدة تهميش المنظمات النسائّية في ا4، 2018)التيمير وموليت، 

وال  % من تمويلها للجهات الفاعلة المحليّة والوطنّية. 25الصفقة الكبرى، وافقت أكبر الجهات المانحة والوكاالت اإلنسانّية على منح 

وسيلة لتتبع األموال   ا أيّ يوجد حالًي ال ما ، كالمحليّة والوطنّيةالفاعلة يمكن تحديد الجزء من هذه النسبة الذي ذهب في الواقع إلى الجهات 

   (. 1، ص.  2018)أكشن أيد وآخرون،  ةإلى المنظمات النسائّي التي تذهب 

ة المشاركة في العمل اإلنساني، فإن الحّيز المحلي والوطني ليس محصنًا ضّد عدم مراعاة الفوارق  أخيًرا، وعلى غرار المنظمات الدولّي 

رشم الصليب األحمر األسترالي سلسلة من نظّ لقد بين األنواع االجتماعّية.  المساوئ  الستكشاف  في منطقة المحيط الهادي  ملالع و 

  اتخاذفي هيئات  ا قليل حاليًّ   عدد النساء( 1: )وقد حّدد هذا التقرير السلبّيتين التاليتين. األقلمةالمرأة بسبب  ا تواجهه المحتملة التي يمكن

ما   ثّمة ليس فاألقلمة ة من خالل كتسب المزيد من القوّ ت هذه الهيئات   وبما أنّ الوطني،  الصعيدين المحلي و على القرار في المجتمع المحلي و

ة  الفاعلة المحلّي  الجهاتعض تنظر ب و(  2؛ )المجاالتفي هذه   وجوًداأكثر   نتصبحأن تأثير أو  على ممارسة أيّ النساء  قدرة يضمن 

)أيوبي  من حقوق المرأة   ة التي تحدّ ة التقليدّي الثقافّي وة االجتماعّي معايير النوع االجتماعي فرصة للعودة إلى إلى األقلمة كة والوطنّي 

لجهود اإلنسانّية )أيوبي وآخرون،  ة في قيادة اة إشراك المنظمات النسائّي المحتملة أهمّي  الهواجسز هذه برِ وت  (. 30، ص. 2017وآخرون، 

 (. 34 ، ص. 2017

المقّدم  العمل اإلنساني كون ة للعمل اإلنساني وضمان حاليًا من أجل تحسين إدماج المنظمات النسائّية في حّيز القيادة المحلّي   تبذلجهود ثّمة 

هيئة األمم المتحدة   ، أضافت من الصفقة الكبرىض  لعمل األقلمةمرحلي عن التقّدم الة. في آخر تقرير يعكس عمل المنظمات النسائّي ا محليًّ 

ة بشأن  مذكرة توجيهّي  في مجال النوع االجتماعي وتطويرة التحويلّي ة حول التدّخالت اإلنسانّي  ث وة العمل: البحخطّ  ين إلى طانشللمرأة 

  ة ثالث المنّظمات ال أشار التقرير إلى أنّ (. كما 4ص.  ،2018 ،م المحرزلتقدّ ا عن موجز المقّررين) النوع االجتماعي تي تراعيالاألقلمة 

التزم العديد من  كما )من كينيا وليبريا ونيبال(. على األقلمة هي منّظمات نسائّية عيت إلى العمل د  المحليّة العشرة التي منظمات المن أصل 

م  منظمة أوكسفا نفّذت  على سبيل المثال،ففي النظام اإلنساني.  األنواع االجتماعّية عين على الصفقة الكبرى بتعزيز المساواة بين الموقّ 

سياسات وبرامج جديدة   ،الفريق المرجعي المعني بالنوع االجتماعي في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  ة شريكة قائد بصفتها

أبلغت هيئة األمم المتحدة  ، 2018(. وفي عام 26، ص. 209، هوغ-ة )ميتكالفحاالت الطوارئ اإلنسانّي في    نهجها النسويكجزء من 

بشكل أفضل في العمل  المشاركة على  ا لمساعدتهبلدً  28ة في ة محلّي نسائّي  منظمة  300كثر من ألعزيز القدرات تقديم ت للمرأة عن 

 (. 26، ص.  209هوغ، -)ميتكالف المقّدم على المستوى المحلياإلنساني 

للعمل اإلنساني القيادة والمنظمات النسائّية، ولكن في  ة فات السابقة إلى أّن ثّمة إمكانية ألن تشّجع القيادة المحلّي خالصة القول، تشير المؤلّ و

أن تنظر   -  العالمي  وأ الوطني  و أسواء على الصعيد المحلي  - العمل اإلنساني  بشأنالقرار  اتخاذ هيئات  ، علىظّل ظروف معّينة. أوالً 

، مثل  المحلّية للعمل اإلنسانيقيادة الالجهود الرامية إلى دعم  ثانيًا، يجب أن تعترف. إنسانّية  فاعلةالنسائّية كجهات  المنظمات النساء و إلى

ة  الجهات الفاعلة اإلنسانّي على   ،اة. وأخيرً ة في الجهود اإلنسانّي به المنظمات النسائّي  تضطلعالدور الذي ب تعزيز القدرات، وفرص التمويل 

ولذلك يجب أن   النسائّية وتقلّل من قيمتها القيادة التي تحدّ  تماعيصلة بالنوع االجالمتّ جميع السياقات مجموعة من المعايير ل درك أنّ ت أن 

   ة.من خالل الشراكات مع النساء والمنظمات النسائّي  والتغلب عليهاتكريس هذه المعايير لتجنّب  انشطً  انولي اهتمامً 

 الخاتمة

تتراوح بين الحّد من أخطار الكوارث وأنشطة اإلغاثة واإلنعاش. إاّل  مات النسائّية منذ وقت طويل في الجهود اإلنسانّية التي تشارك المنظّ 

ستثنى من الحّيز اإلنساني الذي تهيمن عليه المنظمات الدولّية، مثل نهج نظام  أّن مساهماتها ال تزال غير معترف بها، كما أنّها ت  

ة للعمل الذي  الثقافّي وة في التعامل مع المفاهيم االجتماعّي المجموعات، والحّيز المحلي والوطني التخاذ القرار. ويتمثل جزء من التحدي  

مثل التمكين   -  ة غير الملحّ و " الناعمة "عرف بالقضايا ا على ما ي  أساسً  هازي تركب  موس  ت  ا ما غالًب التي  تقوم به النساء والمنظمات النسائّية

الستجابة  ولة الضارّ معايير النوع االجتماعي ي النظام األبوي وتحدّ لو  ة.ا على التنمية اإلنسانّي التي تعتبر أكثر تركيزً و -  االقتصادي للمرأة 

 .ةالمنظمات النسائّي  تحقير خبرة نهي ن أن  يجبة، في سياق حاالت الطوارئ اإلنسانّي  النساءبشكل أفضل الحتياجات وأولويات 

القيادة النسائّية في حاالت الطوارئ اإلنسانّية، وتسلط الضوء على تحّديات السياق ونجاحاته   نّية عم دراستا الحالة التاليتان أمثلة ح وتقدّ 

مقتبسة  التي تواجهها النساء والمنظمات النسائّية. ويجدر االهتمام بكيفّية تداخل النتائج المستخلصة من دراستي الحالة مع النقاط الرئيسة ال

المشتركة ونقاط االختالف. واستناًدا إلى النتائج، يخلص التقرير إلى تحديد 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 النسائّي مكّ ت  
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 بنغالديش في  حالة  ال دراسة   3

ة. وتتلّخص  ا الحالّية، واجهت بنغالديش عدًدا ال يحصى من حاالت الطوارئ اإلنسانّي روهينغة إلى أزمة الالجئين الّي من األخطار الطبيع

مع  ة مثل األعاصير والجفاف والفيضانات التي سوف تزداد وتيرتها وحّدتها أنواع الكوارث الرئيسة التي تؤثر في البالد بالكوارث الطبيعّي 

من أخطار الكوارث   برامج شاملة للحدّ  تصميمتجربة بنغالديش في إدارة هذه الكوارث منها رائدة في وقد جعلت . المناخ أزمة  تفاقم

تلبية   هامحاوالت  في بنغالديش يات جديدة لتحدّ لروهينغا اأزمة الالجئين شّكلت ، 2017لكن، منذ عام و(.  2018 ،ب لها )نسرينوالتأهّ 

 .  11(16 ص.  ،2019، ةمن النساء واألطفال )االستجابة اإلنسانّي منهم  52%حوالي إضافي، مليون الجئ  1.2احتياجات 

. وقد أطلقت شبكات المنظمات غير  12ة في بنغالديشنقاش حاّد لمجتمع المساعدات اإلنسانّي  ة المحلّية للعمل اإلنساني موضوعوتمثّل القياد

الذي   السلطة" تحويل مشروع "مثل   األقلمة من خالل جهود  —  الديشبنغ مثل التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّية في  —الحكومّية  

(.  2019 ستارت، )شبكة  العمل اإلنساني المقّدم محليًّاميزان القوى نحو  ل نقسعى إلى ( والذي Start Networkأطلقته شبكة "ستارت" )

االتحاد الدولي لجمعيّات الصليب األحمر والهالل األحمر،  ة )لنساء والمنظمات النسائّي ل محدودة  ت مشاركةهذه المناقشات قد شهد أّن  إالّ 

الجهات  بين ال يزال ثّمة فجوة  ، وإنّماة ال تشارك في العمل اإلنسانيالنسائّي والمنظمات النساء  أنّ ذلك  يعني (. وال 4-3، ص. 2018

 العمل في البالد. أقلمة وللعمل اإلنساني ة المحلّي القيادة تشارك في  اإلنسانّية المحلّية والوطنّية التيالفاعلة 

على   ويلقي نظرة في بنغالديش، المقّدم محليًّا اإلنساني   والمنظمات النسائية في العملمشاركة النساء   ّيةكيف فهم ويسعى هذا التقرير إلى 

هذه الدراسة هذه  تتناول . وفي حين النسائّيةقيادة للعمل اإلنساني للة المحلّي القيادة  مدى تشجيعيم ويقّ واجهها،  ت يات التي والتحدّ   العوائق

 ا.لالجئين الروهينغاالستجابة على  ةخاصّ بصورة  ز بنغالديش، فإنها تركّ  ة للوضع في عامّ   مراجعة ة من خالل المسائل البحثّي 

 المنهجيّة

غين بلِّ الم   إعتمدت الدراسة أسلوب البحث النوعي، من خالل المراجعات المكتبّية وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسين وإجراء مقابالت مع

  25امرأة و  19)تصل إلى   ةز ركّ المجموعات الم، ومناقشات جال(ر مع  10مع نساء و 9 ، منهافي المجموع  مقابلة 19) الرئيسين

إدارة الكوارث واإلغاثة ومكتب   ها، بما في ةة المعنّي الحكومّي والمؤسسات ( الوكاالت 1) عن ن في الدراسة ممثلينوالمشاركوجاء (. رجاًل 

لمسؤول  مكتب او ومكتب شؤون مخيّمات الالجئين،،  في المقاطعات  الكوارثإدارة ، ومكتب ض إغاثة الالجئين واإلعادة إلى الوطنمفوّ 

  مسؤولية، بما في ذلك االستجابة اإلنسانّي ب ة ة المعنّي المحلّي الوطنّية وة ( والمنظمات غير الحكومّي 2) ة، عن المنظمات غير الحكومّي 

  ة ومنظمات حقوق  والمنظمات النسائّي  بقيادة نسائّية ة الشبكات النسائّي و( 3) على المستوى التنفيذي، ة ة الدولّي مات غير الحكومّي المنظّ 

 .13من بين منّظمات أخرى  ا( وممثلي المجتمعات المحلّية من مخيّمات الالجئين الروهينغ5)  اإلنسانّية،الشبكات و( 4)المرأة، 

 األزمة اإلنسانيّة في بنغالديش 

(.  2017للكوارث في آسيا والمحيط الهادي )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية،  أكثر البلدان عرضةً  بنغالديش هي ثاني

  وقعت زمة الالجئين الروهينغا التي أل  كان% لألعاصير. كما 70% من السكان للفيضانات والزالزل والجفاف، و 80ويتعّرض أكثر من 

من قرى   ميانمار مئاتٍ في  هاجمت قّوات األمنفقد ا بالغ أثر في بنغالديش بسبب تدفّق هائل لمواطني ميانمار النازحين قسًرا إليها.  رً مؤخّ 

فرار  ب سّب  األمر الذي من القرى  % 40أكثر من  تر دمّ و، فت بأنها "عمليّات تطهير"ِص في ما و    ة ا في والية راخين الشمالّي غن ي الروه

(.  178 ص.  ،2018، )مجلس حقوق اإلنسان 2018ا إلى بنغالديش خالل أيلول/سبتمبر غن ي الروهشخص من  725,000أكثر من 

في  وتعذيب واحتجاز تعسّ   غير قانونّيةات إعدام "عملّي ذلك يشمل وة على أساس معتقداتهم الدينّي الروهينغا ميانمار  ومواطن ضطهد وي  

 عن  فضاًل السكان توطين إعادة المنازل وطرد ومصادرة األراضي و وإحراقوسرقة   شاقّة ل اعمأاغتصاب جماعي وو خفاء وترهيب إو

 (. 29 ص.   ،2018)مجلس حقوق اإلنسان  لمدن والمساجد" لالتدمير المنهجي 

االزدحام في   باإلضافة إلى ذلك، إرتفعت حّدة التوتر والعنف داخل المخيّمات وبين الالجئين والمجتمعات المضيفة على حّد سواء. إذ يفاقم

ا من مواطني ميانمار وأعضاء المجتمع المضيف  قسرً النازحين اإلحباط بين من فرص التعليم وتطوير المهارات ومحدودّية المّخيمات 

الجهات  أفادت مات الالجئين حيث مخّي  رقابة مشّددة على دخول ة الحكومة البنغالديشّي تفرض و(. 2018 ،)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ة في الحصول على التصاريح الالزمة للدخول. يات التشغيلّي التحدّ عن ة فاعلة اإلنسانّي ال
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 والتحّديات التي تواجه النساء والفتيات في بنغالديش  العوائق 

االجتماعي والزواج المبكر  وال تزال قضايا انعدام المساواة بين األنواع االجتماعّية قائمة في بنغالديش ويشكل العنف القائم على النوع 

ين أو ساليش كندرا،  أمنّظمة ؛ و2017هيومن رايتس ووتش، منّظمة والتحّرش الجنسي واالتجار بالجنس هواجس جّدية في البالد )

  تخاذافي  ة شاركالم وقع منهنت  ي   ال أو  للنساء ا ما ال يسمح (. وكثيرً 2019 أيد  أكشن مة ومنظّ  ؛2018 ،ةاالستجابة اإلنسانّي و؛ 2019

  ،معلمان وهب للكوارث )رفي حالة التأهّ   غير مستقلّة تكميلّية ر ادوبأ" في الحّيز الخاص وتضطلع   ا ما تحصر المرأة وكثيرً  ات.القرار

ة  في القوّ   ، كما أن مشاركتهنّ في بنغالديش صعوبة في الحصول على الموارد مقارنة بالرجل وغالبًا ما تواجه النساء(.  1 ص.  ،2016

  ،ة )جوران وتريفيديضعفها في السياقات اإلنسانّي  منفي األسرة والمجتمع" في بنغالديش النساء المتدّنية سلطة " تفاقم والعاملة محدودة. 

  في عام نسرينأجرته محبوبة بحث وبحسب أثناء الكوارث.  تؤّديه النساءلذي مالحظة العمل الحاسم اولكن تجدر (.  602 ، ص. 2015

تعامل  من الفي تمكين سكان الريف   ةعلى مدى السنوات القليلة الماضية حيوّي  التي طّورتها النساءمة ات المتقدّ ن "االستراتيجّي فإ 2004

 . (25)ص.    مع الكوارث" في بنغالديش

ا للصدمات النفسّية والجسدّية ويواجهن تحّديات كبيرة في مجال الصّحة العقلية والنفسّية  العديد من نساء وفتيات الروهينغ تتعّرض

(. فالعديد منهّن ناجيات من العنف الجنسي الوحشي في ميانمار، وتفتقر المخيّمات إلى  2018)مفوضّية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

أكثر  المطلوب هي استجابة إلى أّن "  2019لمالئمة لمعالجة صدماتهن. وتشير الخطة المشتركة لالستجابة في عام الرعاية الكافية وا

ين واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال  لمسّن اما وال سّي  —  بين الالجئين ا منضعفً   ة للفئات األشدّ ا لتلبية االحتياجات النفسّي تركيزً 

في    االجتماعينوع الالعنف القائم على  (. كما أنّ 11 ص.  ،2019 ، ةاجين من العنف" )االستجابة اإلنسانّي خطر وكذلك الن لل المعّرضين

ز سوى ، "2018ا من نهاية عام اعتبارً ف. حقيقي ل مصدر قلق مات يشكّ المخّي  تغطية  من المطلوب األدنى  % فقط من الحدّ 43لم ي نج 

"  لنفسي واالجتماعي لألطفال والراشدينالدعم او االجتماعي نوع ال العنف القائم على حاالت إلدارة  المطلوبة لالحتياجات الطارئة الخدمة 

ن االختطاف واالعتداء  ي خشت مات، و ية التنقل في المخّي ا إلى حرّ (. وتفتقر نساء وفتيات الروهينغ29 ص.   ،2019 ،ة)االستجابة اإلنسانّي 

 رس في بنغالديش. االمد ارتيادروهينغا الر على فتيات وفتيان حظ  كما ي  و(.  2018 بايكان،الجنسي )

 اإلنساني في بنغالديشالمحليّة للعمل  القيادة 

ة في بنغالديش، وكذلك الالعبين الرئيسين المشاركين االستجابة اإلنسانّي ب ة ة المعنّي ة والمحلّي يتناول هذا القسم أهّم الجهات الفاعلة الوطنّي 

 ة في العمل اإلنساني في البلد. لروهينغا. ويستكشف أيًضا الّدور الذي تؤّديه النساء والمنظمات النسائّي افي استجابة 

   

 ة في المجال اإلنساني الجهات الفاعلة المحليّة والوطنيّ 

االستجابة ألزمة   ة إنسانّية في مجال العمل اإلنساني في بنغالديش كما تضطلع بدور فيتشارك عّدة جهات فاعلة رئيسة محلّية أو وطنّي 

 ة.اإلنسانّي الشبكات ( 3)وة  ة والوطنّي ة المحلّي ( المنظمات غير الحكومّي 2( حكومة بنغالديش )1الالجئين الروهينغا: )

 

 حكومة بنغالديش 

لروهينغا. وفي مجال الحّد من  احكومة بنغالديش رائدة نشطة في جهود الحّد من أخطار الكوارث والتأّهب لها، وكذلك في إدارة استجابة 

المحافظات   على مستوى ا الحكومة الوطنّية، وإنّما أيضً  على مستوى مخاطر الكوارث والتأّهب لها، يقّدم العمل اإلنساني ليس فقط 

 .  "باريشاد"واالتحاد    رعّية( "أوبازيال" )والمحافظات الف 

ا بدور في الجهود  إدارة الكوارث. وتضطلع وزارة شؤون المرأة والطفل أيضً قسم وتتولى وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة تنسيق  

ة  ّي الحكومالمنّظمات في العمل اإلنساني، وهو مزيج من النوع االجتماعي ب  المعني فريقالهي عضو في على سبيل المثال، فة. اإلنسانّي 

  ،2019 ، ةا )االستجابة اإلنسانّي غن ي لروهااستجابة في  النوع االجتماعيعمل على تعميم مراعاة منظور التي  ت ة الدولّي وة  ة والوطنّي المحلّي و

 (. 21 ص.

ف من ممثلين عن مختلف الوزارات  زارة الخارجّية ويتألّ ويتولّى تنسيق استجابة الحكومة ألزمة الروهينغا فريق عمل وطني ترأسه و

 الالجئين إغاثة مفّوض  ومكتب  واإلغاثة  الكوارث إدارة ات على األرض، شكلت الحكومة مكتب تنسيق العملّي ولووكاالت األمم المتحدة. 

إغاثة   هناك أيًضا مفّوضّية ا من كوكس بازار. غن ي الروهبأزمة تلبية االحتياجات المتعلقة لص صّ ت مخال وهو المسؤول الوطن إلى  واإلعادة

ر الحيوي بين سياسات الحكومة واستراتيجيات القطاع" )االستجابة  حاوِ بنغالديش بدور "الم   تضطلعإذ   –  الالجئين وإعادتهم إلى الوطن

ي  ت ال ات مالمخّي اإلدارة المسؤولة عن إلغاثة الالجئين وإعادتهم إلى الوطن  البنغالديشّيةبالمفّوضّية  ويرتبط(. 46 ص.  ،2019، ةاإلنسانّي 

الجهود )االستجابة  في ة ثغرات أو ازدواجّي  أيّ معالجة ضمن ت ، وحيث ترصد الخدمة الشاملة، رف على التنسيق على مستوى المخيّماتشت 

 (. 21 ص.  ،2019 ،ةاإلنسانّي 
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مات: لجان إدارة المخيّمات ولجان إدارة المباني. ومن المفترض أن  حكومة بنغالديش مستويين من اإلدارة على مستوى المخّي وقد أنشأت 

يكون لكل من هاتين الهيئتين تمثيل متساٍو بين األنواع االجتماعّية، على الرغم من أّن ذلك ال يحدث في كثير من األحيان من الناحية  

ة وحوادث العنف  ف بمعالجة المنازعات المجتمعّي مكلّ وهو ،  "ماجي"زعيم تقليدي يدعى   المبانيى إدارة وباإلضافة إلى ذلك، يتولّ العملّية.  

)مشروع  واالستغالل   االعتداءع على شجّ كونه ي للنقد  "ماجي" هذا ض نظام (. وقد تعرّ 13 ص.  ،2017، قدراتتقييم الالمنزلي )مشروع 

ِكل إلّي ذات مّرة   قالتا"، غن ي "الروه إحدى قائدات في مقابلة مع و.  (13ص. ، 2017تقييم القدرات،    هولكن "ماجي" مسؤوليات  "لقد أو 

، فقد  دخلإيجاد طرق بديلة لتأمين   "ماجيبما أّن على "دخل في عائلتي و ذو م يكن ثّمة فردٌ بما أنه لو  منصبًا من دون مقابل ماّدي.كان 

 ". لماجياألجور بالنسبة  ةدمحدّ  ّيةواضح وهيكل  مبدأ توجيهيّ  ةثمّ ينبغي أن يكون  و . رفضت المنصب

 

 المنظمات غير الحكوميّة المحليّة والوطنيّة

هما   متينمنظّ باهتمام خاّص هنا  وسنتناولط في العمل اإلنساني. اش ن شكل العديد من المنظمات غير الحكومّية المحلّية والوطنّية ب  تشارك

.  وتعّد لجنة بنغالديش للنهوض بالريف نموذًجا معقًدا.  14لجنة بنغالديش للنهوض بالريف ورابطة جمعيّات الساحل للتحّول االجتماعي

ة في العالم  ة دولّي ا أكبر منظمة غير حكومّي أيضً  لكنّها  -  ةمنظمة وطنّي  هاوبالتالي يمكن اعتبار -  فعلى الرغم من كونها منظمة بنغالديشّية

وتعمل في العديد من  في استجابة الروهينغا  نشطة دول أخرى. وتشارك لجنة بنغالديش للنهوض بالريف مشاركة  10تعمل في 

ة في جميع أنحاء بنغالديش.  ة في المجتمعات الساحلّي اإلنسانّي  القضايافي  رابطة جمعيّات الساحل للتحّول االجتماعي عمل المجموعات. وت 

ة  المنظمات غير الحكومّي ومنتدى منظمات المجتمع المدني ب  فعر  ت  روهينغا ال  باستجابة المتعلّقة ة قضايا المحلّي عن ال للدفاع  لةً وهي تقود حم

   الذي سيرد وصفه أدناه. وبازار، كوكس في 

 الشبكات اإلنسانيّة 

منتدى منظمات المجتمع المدني  ( 1: )هي ة رئيسة شبكات إنسانّي ة البنغالديشّية في أربع ة والوطنّي ة المحلّي وتندمج المنظمات غير الحكومّي 

( شبكة معلومات  3بنغالديش و) فية  التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّي ( 2والمنظمات غير الحكوميّة في كوكس بازار و)

والمنظمات غير الحكومّية في كوكس  مات المجتمع المدني منتدى منظّ  . ويضمّ الكوارث من أجل منتدىال (4)و بالتأهّ أنشطة  االستجابة و

منتدى منظمات المجتمع ة لا. وتتمثل األهداف الرئيسروهينغلاة تعمل في مجال استجابة ة ووطنّي ة محلّي منظمة غير حكومّي  40نحو بازار 

والحكومة و"تعزيز مجتمع يراعي االعتبارات  بازار في ضمان التنسيق بين األعضاء كوكس ة في المنظمات غير الحكومّي والمدني 

 (. 2017 ، بازاركوكس ة في غير الحكومّي والمنظمات منتدى منظمات المجتمع المدني  " )منظور النوع االجتماعي ة واإلنسانّي 

مع حكومة  كمشروع شبكة إطالق بالتعاون  2017ق التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّية في بنغالديش في عام طال لقد جرى إ 

ة )التحالف الوطني  ة ووطنّي ة محلّي منظمة غير حكومّي  50بنغالديش، ولذلك فهو متصل بالقيادة المحلّية للعمل اإلنساني. وهو يضّم حاليًا 

على  ة ة والوطنّي ة المحلّي (. ومن المتوقع أن يساعد هذا المنبر المنظمات غير الحكومّي 2018للجهات الفاعلة اإلنسانّية في بنغالديش، 

 عن تسهيل  فضاًل الوطنّية  إدارة الكوارث ة وهيكل اإلنسانّي الشبكات وات  منصّ الفي أفضل  تمثيل لكي تحصل على و هاصوت   إيصال

 ة. ة وغير المالّي المالّي الموارد الوصول إلى 

منظمة غير حكومّية. وهي تعمل   22هي شبكة إنسانّية تتألف من و،  1997في عام  بوأنشئت شبكة معلومات االستجابة وأنشطة التأهّ 

  على توليد المعارف وإدارتها، وتوفير الدعم التقني للحّد من أخطار الكوارث والتكّيف مع تغّير المناخ، وتعزيز التعاون والشراكة. وقد 

لنوع االجتماعي والبيئة. وقد  ة وتعميم مراعاة القضايا الشاملة مثل الحوكمة واعالجت هذه الشبكة قضايا مثل إنشاء نظام للمساءلة اإلنسانّي 

ة تشجيع  لتدريب على كيفّي ة توجيهّية ل( وأنتجت أدلّ 2018وثقت دور القيادة المحلّية في االستجابة ألزمة الروهينغا )شيفاش وآخرون، 

 (.  2012، )التحالف الوطني لمبادرات الحّد من المخاطر واالستجابة لها  من مخاطر الكوارث الحدّ  مجل  ة فيالقيادات النسائّي 

ناشطين مستقلين الذين  ، وةة ودوائر حكومّي ة ومؤسسات بحثّي ّي وإنسانية وتنموكالة   70من  ارثالكو من أجل منتدى الوأخيًرا يتكّون 

، عمل المنتدى في المسائل  1994ب. ومنذ عام ل خاص على التأهّ البيئية ، مع التركيز بشكقضايا الكوارث ويعملون على مختلف 

تاج  ا من إن (. وتتكون أنشطتها أساسً 2014 ، الكوارث من أجل منتدىالة )مؤسسة  ة واإلنمائّي المتصلة بمساءلة الوكاالت اإلنسانّي 

 ا.استجابة الروهينغمن  ا بدو جزءً ت صل، وال وات المنشورات والتدريب ومواد ال

 

 بنغالديشاإلنساني في  للعمل المحلّيةا: تقييم درجة القيادة ختام  

تبدو الجهات الفاعلة المحلّية أو الوطنّية في المجال اإلنساني في بنغالديش، مثل حكومة بنغالديش والمنظمات غير الحكومّية المحلّية  

فإّن   ب. وفي ما يتعلق بأزمة الروهينغا،والوطنّية عموما قيادات قويّة في الجهود اإلنسانّية مثل برامج الحّد من مخاطر الكوارث والتأهّ 

ة قيادة ودور مهّم في إدارة االستجابة.  ة المشاركة هي حكومة بنغالديش، التي تتحلّى بقوّ ة أو الوطنّي الجهة الفاعلة اإلنسانّية الرئيسة المحلّي 

في   ال تزال تشارك و  ،ألزمةل من بادر باالستجابة ل ة كانت أوّ ة والوطنّي ة المحلّي من المنظمات غير الحكومّي  قلياًل   اعددً  وعلى الرغم من أنّ 

ة  ة مثل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومّي جهات فاعلة دولّي اآلن  ة في كوكس بازار تضطلع بها  معظم األنشطة اإلنسانّي  ذلك، إاّل أنّ 

ال  (. و2018a، ة )أحمدبين نظيراتها الدولّي في موازين القوى بينها و اختالل  وجود ة ة. وقد الحظت بعض الجهات الفاعلة المحلّي الدولّي 

ة لتوضيح  وسيلزم إجراء بحوث إضافّي  في بنغالديش.  ة نشطة وطنّي الة ومحلّي الة نسانّي اإلشبكة ال كون إلى  السبب في ذلك، بالنظر ضحيتّ 

 ة. ة أكثر من الجهات المحلّي ا تشمل جهات فاعلة دولّي كون استجابة الروهينغالسبب في 



 

 

لعمل اإلنساني في بنغالديش وجنوب السودانفي اة القيادة النسائيّ  دراسة    24  

  ؟ المحليّة قيادتهو العمل اإلنساني قطاع ة في  مات النسائيّ تشارك النساء والمنظّ كيف  

من مخاطر   الحدّ على شكل في العمل اإلنساني   -  ةعلى وجه التحديد المنظمات غير الحكومّي و - في بنغالديش ة  المنظمات النسائّي تشارك 

ال    ،على سبيل المثالفا. نظام العنقودي الستجابة الروهينغاألدنى من ال الحدّ  رك إال في ولكن يبدو أنها ال تشا ا. غن ي الروهواستجابة الكوارث 

ى تتلقّ  هاال يبدو أّن  في حال حصل ذلك،و ،االجتماعينوع اللعنف القائم على المجموعة الفرعّية ل  فية  ة محلّي نسائّي  تشارك أّي منظمة 

  يبدو أّن أيّ  ال  ،التمويل. باإلضافة إلى ذلك نفة عبيانات مصّن   ذلك لغياب تأكيد  عدم إمكان ات كبيرة من التمويل، على الرغم منكمّي 

على تعميم   أسلفناكما التي تعمل ، حول النوع االجتماعيالعمل اإلنساني  مجموعةعضو نشط في نسائّية محلّية أو وطنّية تشارك كمنظمة 

ة  حقوق المرأة المحلّي بإدماج شبكات ومنظمات " ت دتعهّ   المجموعةأنّ  الّ . إااستجابة الروهينغفي  النوع االجتماعيمراعاة منظور 

تعزيز   من أجل العمل اإلنساني بالنوع االجتماعي في  المعني فريقال في األنواع االجتماعّيةالمساواة بين والجهات الفاعلة في مجال 

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

وتشارك المنظمات النسائّية أيًضا في الشبكات اإلنسانّية المذكورة أعاله. ويشمل أعضاء منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير  

سوف ترد  )الروهينغا النساء رعاية   وموّسسة ، بقيادة نسائّيةة منظمة رعاية اجتماعّي وهي ، اجاترامنظمة أغرالحكومّية في كوكس بازار 

  9 تقود نساء  بنغالديش في ة التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّي  إطار  في و(.  15في القسم التالي  ينالمنظمت  هاتين عمل  تفاصيل عن

 الالجئيناستجابة بنغالديش في  فية  أعضاء التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّي العديد من ويشارك . 45 أصل  منمنّظمات 

ة للنساء واألطفال في  في حاالت الطوارئ والخدمات الصحّي  الغذاءوفر ت ي ت ة الشباب في العمل االجتماعي القوّ منظمة مثل  الروهينغا

دها هذا  التي حدّ وة في بنغالديش ة التي تقّدم حاليًا االستجابة اإلنسانّي مجموعة مختارة من المنظمات النسائي في ما يلي و  كوكس بازار.

 البحث: 

ز على إدارة  تركّ وحقوق المرأة ت عنى ب  ئّيةنسا إنسانّية بقيادة هي منّظمة( هذه حالة الدراسة  ةصاحب )هذه المنظمة : مؤّسسة أشروي •

حقوق  و، واألمن الغذائي، (من مخاطر الكوارث الحدّ واالنتعاش والصمود  والقدرة على   االستجابةبما في ذلك )مخاطر الكوارث  

ة من  ة الغربّي في المنطقة الجنوبّي   ّيةأساسبصفة عمل ت  وهي.  مجاالت أخرى ر المناخ، من بين ف مع تغّي ، والتكّي والتعليمنسان، إلا

نتمي وت (. 2018 ،ديلي ستارصحيفة ) الصديقة للمرأة في كوكس بازار الخدمات لحاجة إلى زيادة ل تتصّدىا بنغالديش، ولكنها أيضً 

، وإلى  بنغالديش في ة التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّي  ، وإلى16المنّصة اإلنسانّية النسائّية في بنغالديش إلى هذه المؤسسة 

 . اغن ي لروهجابة لست لالمنظمات غير الحكومّية وإلى منّصة ال ،17شبكة منظمة صوت النساء اإلنسانّية 

: تعمل هذه المنظمة في مدينة باريزال التي تقع في جنوب وسط بنغالديش. وتعمل على  عي من أجل المجتمعجمعيّة العمل التطوّ  •

الماء اآلمن والصرف الصحي  ت قضايا الحّد من مخاطر الكوارث في المنطقة، وكذلك الصّحة والحقوق الجنسّية واإلنجابّية وإمدادا

في   المنّصة اإلنسانّية النسائّيةوالدعم القانوني للنساء. وهي عضو في التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّية في بنغالديش و

 .  بنغالديش

ز على تمكين وتركّ  يجنوب التعمل في الحزام الساحلي  منظمة بقيادة نسائّية: هذه المؤسسة هي تنمية ال جمعيّة شاندراديب من أجل •

في أنشطة االستجابة    ةط اشن صورة ب  ىولاأل  شاركت للمّرةوقد  . للكوارث لنساء واألطفال اض من تعرّ  ة والحدّ المجتمعات المحلّي 

وفي المنّصة  بنغالديش  في ة  عضو في التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّي  . وهي2007في عام  " سدر"ة بعد إعصار  اإلنسانّي 

 . نتدى من أجل الكوارثمالنسانّية النسائّية في بنغالديش وفي اإل

  موتقدّ . المباغتة للفيضانات ضعرّ الت  شديدة  منطقة  وهي  بنغالديش، شمال في  ئّيةنسا بقيادة منظمة  هي " ساميتي ن ونايأ  سابالمبي" •

  النوع على  القائم العنف دون  الحؤول  قضايا  على تعمل كما. الطوارئ  حاالت  في  للنساء  العيش كسب  مجال في  الدعم خدمات

المنّصة اإلنسانّية النسائّية في   وفي   بنغالديش في  ةاإلنسانّي  الفاعلة  لجهاتل الوطني التحالف  في  عضو هيو المرأة  وحقوق  االجتماعي

 .بنغالديش

عملها خارج المخيّمات، ومنها المنّظمات  وفي ما يتعلق بأزمة الروهينغا، تعمل عّدة منّظمات نسائّية في كوكس بازار باإلضافة إلى 

 التالية:

  االجتماعي بالنوع المتعلق  برنامجها ويركز. بقيادة نسائّية اإلنسان وحقوق القانونّية للمساعدة منّظمة  هي: كندرا  ساليش   أو ينأ •

  للسكان، المتحدة  األمم صندوق   مع بالتعاون قادت بازار، كوكس  وفي .  المحلي  المجتمع مستوى  على النشاط  على  االجتماعّية والعدالة 

  في  االجتماعي النوع على  القائم العنف  من للناجيات القطاعات  متعّددة العاّمة  الخدمات على الحصول  إمكانّية  تعزيز مشروع

   .بنغالديش

  والتعليم  الصحي والصرف  الماء  مثل البرامج من  متنّوعة مجموعة على  نسائّية بقيادة تعمل وهي  نساء  أّسستها منظمة هي: أغراجترا •

  الروهينغا أزمة  في الغذائية غير والمواد   والمأوى الغذائي واألمن   الطفل حماية  مجموعات  من  جزء هي  أغراجترا. المرأة وحقوق

 . منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومّية في كوكس بازار في  عضو  وهي(. 2019 اإلنسانّية، االستجابة )

: تقّدم هذه المنّظمة مجموعة من الخدمات لألطفال المنبوذين اجتماعياً في مناطق بنغالديش الحضريّة. وهي تعمل  أباراجيو بنغالديش  •

أباراجيو بنغالديش في تحسين الظروف المعيشّية   في خمسة مجاالت صديقة لألطفال في كوكس بازار. ويتمثل الهدف العام لمنّظمة 

من الروهينغا في مخيّمات الالجئين من خالل تلبية احتياجاتهم األساسّية وتوفير الحماية لهم وخلق بيئة   أللف طفل وشاب وشاّبة

مؤاتية لألطفال وضمان وصولهم إلى المجتمع المحلّي والخدمات العاّمة. كما توفّر التدريب على التوعية بالصّحة الجنسيّة واإلنجابّية  

 غاللهّن.وبمسائل االعتداء على الفتيات واست 
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: ينصّب مجال تركيز الرابطة الرئيس على قضايا التحّرش الجنسي. وقد راجعت حاالت  الرابطة الوطنيّة لمحاميات بنغالديش •

ة  التحّرش الجنسي في الجامعات وأماكن العمل في جميع أنحاء البلد. وفي كوكس بازار، تقّدم هذه المنظمة خدمات المساعدة القانونّي 

في كوكس بازار، وهي واحدة من  االجتماعي نوع ال. وهي عضو دائم في القطاع الفرعي المعني بالعنف القائم على لمجتمع الروهينغا

مة  األخيرة ليست منظّ لكن ؛ وةشركة المساعدة التقنيّ و  موكتي كوكس بازارة )المنظمتان األخريان هما ة معنّي مات وطنّي ثالث منظّ 

 (. 2017 االجتماعي في كوكس بازار،نوع العلى  القطاع الفرعي للعنف القائمة( )نسائّي 

  الصحيّة البرامج  عن فضاًل   الروهينغا، نساء من البالغين أمّية  لمحو دروًسا تقّدم  نسائّية بقيادة منظمة هي: سانغستا أوناين  ناري  جاغو •

  المنّظمة  هذه  توّزع بازار،  كوكس في و. والمهّمشين المحرومين واألطفال   للنساء الخدمات  من مجموعة تقّدم كما. القانونّية والمساعدة

  لظروفهم  أفضل فهم أجل  من وتيكناف  أوخيا في  الروهينغا مجتمعات  مع  وصل كحلقة  وتعمل الطبي، الدعم  موتقدّ  اإلغاثة،  إمدادات

المنّصة اإلنسانّية النسائّية في   في  عضو  أنّها  كما(. 24 . ص ،2018 ،بانيك) األخرى  هم وهواجس  وسالمتهم  ةواالقتصادّي  ةاعّي االجتم

بنغالديش ومنتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومّية في كوكس بازار منّصة المنظمات غير الحكومّية لالستجابة  

 .للروهينغا

ة خاّصة على النساء  : هي منّظمة إنمائّية ذات برنامج قوي للعدالة بين األنواع االجتماعّية. وهي ترّكز بصف موكتي كوكس بازار  •

ة في كوكس بازار. تأسست المنظمة في كوكس  ة والريفّي المهّمشات، وال سيما من خالل دعم سبل كسب العيش، في المناطق الحضرّي 

م هذه المنّظمة برامج للعنف  مات، تقدّ ، وكانت موجودة في المنطقة قبل تدفق الالجئين الروهينغا. وفي المخّي 1991بازار في عام 

م على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى خدمات حماية الطفل وتوزيع األغذية. وهي عضو في منتدى منظمات المجتمع المدني  القائ 

 والمنظمات غير الحكوميّة في كوكس بازار. 

 

 كما تنّظم قيادات الروهينغا النسائّية في المخيمات جهودهّن للدفاع عن حقوقهن. وفي ما يلي أمثلة على ذلك:

ة  ة الدولّي طلباً إلى المحكمة الجنائّي قّدمت  امرأة من الروهينغا،  400وهي مجموعة تضّم أكثر من (:  أو نساء السالم)  شانتي موهيال •

 2018 ،أحمد)" ةالترحيل والفصل العنصري واالضطهاد واإلبادة الجماعّي "إلجراء تحقيق مع سلطات ميانمار بتهمة  2018في عام 

 (. ب

ة وزواج األطفال  م المشورة للنساء والفتيات الروهينغا بشأن قضايا العنف المنزلي والصحّ تقدّ : نساء الروهينغاالة رعاية  جمعيّ  •

منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومّية في كوكس  عضو في  كما أنّها (، ال تاريخنساء الروهينغياالة رعاية جمعّي )

 . بازار

 

 ذلك، تركز عدة شبكات وفرق عمل للقيادات النسائّية على العمل اإلنساني: عالوة على 

هي شبكة وطنّية تهدف إلى ضمان كفاءة العمل اإلنساني لتلبية حاجة النساء والفتيات   :المنّصة اإلنسانيّة النسائيّة في بنغالديش  •

وتشمل أنشطتها الرئيسة  .  في بنغالديش  األقلمةكة في حركة ة القليلة المشار وهي واحدة من الكيانات النسائّي . واألطفال في بنغالديش

األقلمة، وتوفير فرص التواصل مع  ة، والمساهمة في مناقشات ة والوطنّي ة واإلقليمّي ة المحلّي العمل كصوت جماعي للمنظمات النسائّي 

ويشارك اثنان . ئّيةنسا بقيادةا، وكلها منظمات منظمة عضوً  32  هذه المنّصة ضمّ وت . ةة والدولّي ة الوطنّي اإلنسانّي  المنّصات والشبكات

المنّصة اإلنسانّية النسائّية في  حظى وت .  بنشاط في استجابة الروهينغا - وجاغو ناري أوناين سانغستا مؤسسة أشروي   -من أعضائها 

 . ةة والوطنّي لمحلّي ة اتمكين الجهات الفاعلة اإلنسانّي   منظمة أوكسفام في بنغالديش من خالل مشروع  مكتب بدعم بنغالديش

وينتشر أعضاؤها في  . "لناوخ "ة في الحزام الساحلي مقرها في  هي شبكة من المنظمات النسائّي  شبكة منظمة صوت النساء اإلنسانيّة •

.  بور، وساتخيرا يل، وبيروجالنا، وجيسور، وناروغانج، وخ  ال غرب بنغالديش، وهي باغرهات، وغوف ست مناطق في جنوب

وتشارك  . الموارد وحشد، وتشمل أنشطتها الرئيسة تبادل المعارف، وبناء القدرات،  ئّيةنسا بقيادةمنظمة  16وتشارك في الشبكة 

ا وهي في  وال تزال هذه الشبكة جديدة نسبيًّ . مجة اآلمنة في المنطقةامن مخاطر الكوارث والبر معظم المنظمات في أنشطة الحدّ 

 .ة تشارك في استجابة الروهينغياال يبدو أن شبكة منظمة صوت النساء اإلنسانّي .  ة سإلى أن تصبح مؤسّ  طريقها

التي تواجه المرأة والمنظمات النسائيّة في قطاع   العوائق ما   
  ؟ المحليّة   قيادته و العمل اإلنساني 

أو في   - اإلنساني المحلّية للعمل كما ذكرنا آنفاً، ال يشارك سوى عدد قليل من المنظمات النسائّية أو المنظمات بقيادة نسائّية في القيادة 

كة ال  المنّصة اإلنسانّية النسائّية في بنغالديش استثناًء ملحوًظا، ولكن هذه الشب  األقلمة )وهو المصطلح األكثر شيوعاً في البلد(. وتشّكل 

( معايير  1في العمل اإلنساني المحلي: )بالحّد األدنى تزال في مراحلها األولى. ثّمة أسباب عديدة الشتراك النساء والمنظمات النسائّية 

ة أثناء جمع  اإلنساني. وقد ذ كرت حواجز إضافّي  منظومة العمل ( االنفصال عن  3)ويات التمويل،  ( تحدّ 2)وة،  الضارّ  جتماعيالنوع اال

ة، فقد است بعدت من هذا  ة والوطنّي ة المحلّي يات التي تواجه المنظمات اإلنسانّي ها كانت نفس التحدّ أّن بما لموظفين، ولكن سرقة االبيانات، مثل 

 ة. والمنظمات النسائّي   النساءدة التي تواجهها المحدّ القضايا من أجل التركيز على  القسم
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 ّرة معايير النوع االجتماعي الضا

  نوع االجتماعي والمعايير الدينّيةمعايير ال تنخفض قدرة النساء نسبيًّا على الحركة مقارنة بنظرائهن من الرجال في بنغالديش، كما أنّ 

وإمكانّية  العقلّية األبوّية والتفكير األصولي الديني " أنّ  في مقابلة معه بنغالديش ّيين في حكومال ينمسؤولوذكر أحد ال.  إلى حّد بعيد هنّ قيّدت 

النساء   ة شاركالمحلّي المعني". وعلى الرغم من م المجتمع  فية  ومحو األمّي  ةالقيادة النسائّي وصول المرأة وتنقّلها تحّد جميعها من وضع 

ا من  يواجهن مزيدً  غير مدفوعة األجر. ونتيجة لذلك، فإنهنّ العائلّية  نب من التزاماتهالتهرّ  نعيستطال  إاًل أنهنّ االقتصادي،  الحّيزفي 

 قالت امرأة تعمل في منصب قيادي في منظمة استجابة الروهينغا:و الضغط في مكان العمل والمنزل مقارنة بالرجال. 

تاريخي ا، كان المنزل هو الحيّز المتاح للمرأة، وكان المكتب واألعمال التجاريّة هو الحيز المتاح للرجال. وبالتالي، تعيش 

المرأة في جزيرة مختلفة. لذا، بعد االنتهاء من العمل، فإنّها تحتاج إلى تحّمل المسؤوليات المنزلّية فيما يمكن للرجل بسهولة 

 .اتقراراللرجال اتخاذ على لا من السهل جدًّ  .تناول الشاي لصدقاء أو الزمالء قضاء بعض الوقت مع األ

وفي بعض الحاالت، تعّرضت النساء الالتي يزرن المخيّمات إلى التحّرش والعنف. ووردت تقارير عن تمزيق رجال لفساتين النساء غير  

حضور األنشطة. وقد خلقت هذه التهديدات بيئة أفادت فيها النساء  المحّجبات، وعن حث األئمة للرجال على منع زوجاتهم وبناتهم من 

عني  بأنهّن ال يشعرن باألمان في مواصلة القيام بعملهن، كما كان لذلك آثار على تقديم البرامج والخدمات للنساء في المخيّمات )الفريق الم

 (. 3، ص. ب 2019 بالنوع االجتماعي في العمل اإلنساني

ادت التقارير أّن بعض مجموعات الروهينغا النسائية واجهت عقبات إضافّية أمام العمل في المخيّمات، مثل مطالبة  عالوة على ذلك، أف

اإلبالغ   (. ومع ذلك، "لم يجرِ 2019cالحكومة بالحصول على إذن للقيام بأنشطة )الفريق المعني بالنوع االجتماعي في العمل اإلنساني، 

نشطة التي تقوم بها مجموعات رجال الروهينغا العاملة في المخيّمات... إّن هذا التقييد على المجموعات  عن هذه المسألة في ما يخّص األ

في    وقد ورد ما يلي(. 1، ص. ج 2019بقيادة نسائّية أو ناجيات هو مصدر قلق" )الفريق المعني بالنوع االجتماعي في العمل اإلنساني، 

امرأة   500حوالي  ة لمساعدة المحتاجين. لقد حشدت  منظمتنا الخاصّ  نؤّسسأن  ا نودّ هينغعيمة من الروهينغا، "نحن كرومقابلة مع ز

  ة واجهم سبب من غير الواضح يبقى ". وآليّة التأسيس ة ألننا ال نعرف منظمة رسمّي  تأسيسة. لكننا ال نستطيع باستخدام طريقة تعاقبّي 

 الرجال ذلك.  ال تواجه مجموعاتمات في حين داخل المخّي أنفسهّن تنظيم ب  ما يأخذنة تدقيقاً إضافياً عندالنسائّي   المجموعات

  وهناك أيًضا تصّور بأن النساء والمنّظمات النسائّية أقّل قدرة على تأدية العمل اإلنساني. وفي مناقشة مع مجموعة مرّكزة من المنظمات 

 اإلنسانّية المحلّية، أعرب أحد المشاركين عن أنه وجد ما يلي: 

ة أو المنظمة بقيادة نسائيّة. فعلى سبيل المثال، تشغل امرأة منصب المديرة التنفيذيّة تعريف المنظمة النسائيّ  شكاليّة فيثّمة إ

ة. تعمل في بيئة تنافسيّ هي ة و" بسبب عمليّة توظيف تنافسيّة، ولكّن هذه المنظمات ليست منظمات نسائيّ CAMPEلمنّظمة "

الرئيس التنفيذي وأعضاء آخرون في المجلس من النساء العديد من المنظمات التي يكون فيها  ثّمة، وعلى النقيض من ذلك

 عجز كبير في قدرات إدارة المشاريع الكبيرة ]...[ وجمع األموال.يعانين من  هنّ يعملن في الغالب من أجل النساء. ولكنهّن و

اركة النساء والمنّظمات النسائّية يمكن أن يساعد في التغلّب على هذه  ويعتقد بعض المشاركين في الدراسة أّن اعتماد سياسات تشجع مش

  النساءة إلشراك د معظم المشاركين في الدراسة الذكور تهيئة بيئة محايدة وتنافسّي أّي قد اآلراء بشأن هذه األعمال. و تباين. مع النظرة

ة. وال يبدو  مات النسائّي والمنظّ   للنساءبعكس ذلك ودعت إلى تقديم دعم خاص  النساء  تحاججة. ومن غير المستغرب أن مات النسائّي والمنظّ 

د مشاكل مشتركة بين الجهات الفاعلة  ة إلى القدرات أو ما إذا كانت قضايا القدرات مجرّ مات النسائّي المنظّ  افتقارأن هناك أدلة على 

تها  ا ما تكافح من أجل إثبات شرعّي ة كثيرً مات النسائّي المنظّ  ة هي أنّ ة الهامّ ة. ومع ذلك، فإن النقط ة بصفة عامّ ة أو الوطنّي ة المحلّي اإلنسانّي 

 تها بين أقرانها في المجال اإلنساني.ومصداقّي 

 تحّديات التمويل 

للمنّظمات النسائّية. وقد أظهر  تمويل كتحّديات تواجه الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية، وال سيّما بالنسبة القضايا جرى تحديد 

مليون دوالر من مجموع التمويل اإلنساني المقّدم لبنغالديش من المانحين الدوليين قد ذهب   12.4تقرير صادر عن منظمة أوكسفام أّن 

مليون   12.2إضافي قدره إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية، ومعظمه موّجه مباشرة إلى حكومة بنغالديش. كما ذهب مبلغ 

تتلقاه   دوالر إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية من خالل عمليّات التحويل غير المباشرة. وهكذا، يصل إجمالي التمويل الذي

(. وفي عام  9، ص. 2018% من إجمالي التمويل اإلنساني )باريش وكتاكوزي،  39الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية إلى 

% من مجموع التمويل اإلنساني المخّصص للمنّظمات غير الحكومّية للمنّظمات غير الحكومّية الدولّية.  94، جرى تخصيص 2017

لقى هذا  عالوة على ذلك، في حين تتلقى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية نسبة كبيرة من التمويل اإلنساني الدولي، فإنها ال تت 

التمويل عبر الوكاالت الدوليّة قبل أن يصل إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية بموجب   التمويل مباشرة. "بدالً من ذلك، يمرّ 

ة.  النسائّي  مقدار األموال التي تلقتها المنظمات لتعقّب ال يوجد نظام و(. 8، ص. 2018اتفاقيّات التعاقد من الباطن" )باريش وكتاكوزي، 

 ة: ة محلّي من منظمة إنسانّي  إحدى قائدات ، قالت ةزركّ ممجموعة مع في مناقشة 

إّن حجم الموارد والرؤية أمران حاسمان للبقاء على قيد الحياة. وقد قّدر شركاء التنمية عملنا. ولكن في نهاية المطاف، 

اص القادرين على تسويق إنجازنا. وبما أنّنا بحاجة إلى ليست تدّخالتنا مرئيّة ألنّنا نفتقر إلى الموارد الكافية واألشخ

 .يف هؤالء األشخاص الباهظةاالعتماد على الموظفين ذوي األجور المنخفضة، فإننا ال نستطيع تحّمل تكال



 

 

لعمل اإلنساني في بنغالديش وجنوب السودانا في ةالقيادة النسائيّ دراسة  27  

ة: "نواجه  حلّي ة م مجموعة مرّكزة، قالت موظفة من منظمة إنسانّي مع وهي تفتقر إلى الموارد المالّية لمواصلة مبادراتها. وفي مناقشة 

  ئّيةنسا بقيادةمعظم المنظمات  . وباإلضافة إلى ذلك، أظهر البحث أنّ "لتمويل على اة قيودا ًخطيرة على الموارد بسبب هذه البيئة التنافسّي 

  التمويل ب عليها التنافس على ة التي يقودها رجال، ما يصعّ من المنظمات غير الحكومّي حجًما أصغر هي في العمل اإلنساني  التي تشارك

 هذه المنظمات األكبر حجًما.  مع

 اإلنساني العمل    االنفصال عن منظومة

وعلى الرغم من أّن هذا التقرير تمّكن من مشاركة أمثلة على عكس ذلك، فثّمة تصّور بأّن النساء والمنّظمات النسائّية ال تشارك في  

الراسخة في البالد تشارك   ئّيةبقيادة نساأو من بنغالديش إلى أّن "العديد من المنظمات النسائّية االستجابة اإلنسانّية. وقد أشار تقرير بعثة 

ز  (. وفي حين أّن المنظمات النسائّية، شأنها شأن المنظمات المحّددة هنا، تركّ 27، 2019فقط في برامج التنمّية" )االستجابة اإلنسانّية، 

نرى أن المنّظمات النسائّية تشارك أيًضا في أنشطة الحّد من مخاطر الكوارث والتأّهب واالستجابة   على أنشطة إنمائّية أطول أجاًل، فإننا

صّور بين األنشطة اإلنسانّية واإلنمائّية، فضاًل  ت  دأ الفصل الم  ب هّن غير معنيّات من خالل مكون جزئّي للنظرة ب ال تفسير ويمكن تقديم اللها. 

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

اإلنساني في بنغالديش  المحليّة للعمل خاتمة: هل عّززت القيادة  
 القيادة النسائيّة في هذا القطاع؟

  ئّيةقيادة النساالفي األنشطة اإلنسانية في بنغالديش، في ما يتعلق بأزمة الروهينغا، يبدو أّن  تشارك في حين أن النساء والمنظمات النسائية

ة محدودة، تماًما كما هو الحال بالنسبة إلى دور قيادة الجهات الفاعلة المحلّية أو الوطنّية في المجال اإلنساني في كوكس  والمنظمات النسائّي 

ة  ؤّديه المنظمات النسائّية في االستجابة للروهينغا على تقديم الخدمات بداًل من البرامج االستراتيجّي بازار. ويترّكز معظم العمل الذي ت 

ة مثل  هذه البرامج القائمة على النوع االجتماعي مطلوبة بشّدة. فعلى سبيل المثال، المنظمات النسائّي  بين األنواع االجتماعّية. بيد أنّ  ةلاللعد

إلى مجتمعات  االجتماعي نوع الالعنف القائم على خدمات الوقاية من بنغالديش توفر  الروهينغا ومنظمة آباراجيو النساءرعاية  جمعّية

هذا النوع من   ىتلقّ ي  ، ال الت منقذة لألرواحتدخّ ك االجتماعي ال ينظر إليهانوع الالعنف القائم على  بما أّن برامج الوقاية منو .اغن ي الروه

من   يننجالروهينغا قد العديد من النساء والفتيات  وبما أنّ (. 16 ص. ،2018 ، والش- فيغو) هماب يتطلّ اللذين الهتمام األموال وا العمل

العنف القائم  ب ويمكن أن يسّب .  ويشّكل ذلك ثغرة كبيرةمات، عرضة للعنف في المخّي ظللن فقد ت  ،من ميانمار هنّ اررف لدى العنف الوحشي 

ومن شأن إدراج العنف  دية جنسيًا. عوأمراض محاالت حمل غير مرغوب فيه  وة ة وعقلّي ة وعاطفّي إصابات بدنّي االجتماعي نوع العلى 

تجابة  الخبرة الالزمة لالسب  تتحلىة التي المجال أمام المنظمات النسائّي  ي فسحأن  لألرواح في البرامج المنقذة  ياالجتماعنوع الالقائم على 

 ا. روهينغالة ة أكبر ألزمعلّي ابف

ة، فإنها تحتاج إلى إشراك المنّظمات النسائّية على وجه التحديد في المجاالت  ع القيادة النسائّي أن تشجّ  المحليّة للعمل اإلنسانيإذا كان للقيادة 

اإلنساني، مثل منتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومّية في كوكس بازار، وشبكة   للعمل المحلّيةالتي تركز على القيادة 

، مثل المنّصة اإلنسانّية النسائّية في بنغالديش التي تربط على وجه التحديد  االستجابة للمعلومات وأنشطة التأّهب. وتمثل الشبكات النسائّية

مجال للمنظمات النسائّية لتطوير ومشاركة  الاإلنساني، فرصة أخرى للنهوض بالقيادة النسائّية وتهيئة  للعمل  المحلّية بين النساء والقيادة 

بالفعل: فقد عقدت المنّصة اإلنسانّية النسائّية في بنغالديش مؤتمًرا صحافيًّا  توصياتها للعمل اإلنساني. والواقع أّن هذا التضخيم يحدث 

(. كما أّن  9، ص. 2018دعت فيه إلى إيالء مزيد من االهتمام للنوع االجتماعي وحقوق المرأة في العمل اإلنساني )المبرت وآخرون، 

والتأهب وبرامج استجابة  ا بالحّد من مخاطر الكوارث  التي تضطلع حاليًّ  بقيادة نسائّية(أنشطة المنّظمات النسائّية )بما في ذلك المنظمات 

 ا تحتاج إلى النهوض بصورتها، إذ ثّمة تصّور بأّن المنظمات النسائًية هي منظمات تنموّية فقط. الروهينغ

ة في جميع أنحاء العالم،  ة ذات أولوّي اإلنساني خالل السنوات القليلة الماضية كقضي للعمل المحلّية وفي الختام، برز جدول أعمال القيادة 

بما في ذلك في بنغالديش. كما ظهرت أصوات وطاقة وأفكار جديدة في النظام اإلنساني في بنغالديش، ما أّدى إلى إنشاء شبكات جديدة  

القيادة   تبقىوفي الوقت الراهن، مثل التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانّية في بنغالديش والمنّصة اإلنسانّية النسائّية في بنغالديش.  

توفير المزيد من االهتمام   وال بّد مناإلنساني في بنغالديش محدودة. المحلّية للعمل ة في حركة القيادة والمنظمات النسائّي  النسائّية

بشكل   إبراز قيادتهاا، من أجل ينغما في االستجابة ألزمة الروهة، وال سّي والظهور للنساء والمنظمات النسائية العاملة في األزمات اإلنسانّي 

 في النظام اإلنساني.   مشاركتهاأفضل وإظهار أهمية 
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 جنوب السودان في  حالة  ال دراسة   - 4

لقد عانى جنوب السودان عقوًدا من الصراع الذي خّرب النسيج االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المحلّية. وقد أّدى الصراع الحالي إلى  

مليون   2.3داخلياً من جنوب السودان، و مليون نازح  1.8ثّمة أكثر من  .على نطاق واسع والنزوح وأزمة اقتصادّية خانقة انتشار الجوع 

لمفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون  لالجئ إلى البلدان المجاورة )المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بال تاريخ(. ووفقاً 

عظم المخيّمات. ونظًرا لهذه التحّديات،  % من الالجئين في م80عن  شكل النساء واألطفال والفئات األشّد ضعفًا ما ال يقلّ الالجئين، ت  

كثيًرا ما ي نظر إلى النساء بصفة رئيسة على كونهّن متلقيات للمساعدات اإلنسانّية، بينما يجري تجاهل الدور القيادي الذي تؤدينه في  

 االستجابة اإلنسانّية. 

العمل اإلنساني، وال سيّما العمل اإلنساني المقّدم محليًّا في  يسعى هذا التقرير إلى معرفة كيفّية مشاركة النساء والمنظمات النسائية في و

قد    المحلّية للعمل اإلنسانيجنوب السودان. ويبحث التقرير الحواجز والتحّديات التي تواجهنها في هذا العمل ويقيّم ما إذا كانت القيادة 

دولّية، والطلب المتزايد على الخدمات اإلنسانّية في جنوب  ة. وفي السنوات الخمس الماضية، ساهمت السياسة العت القيادة النسائّي شجّ 

ومع  السودان، وغيرها من الديناميّات في تحول معتدل في االستجابة اإلنسانّية من الجهات الفاعلة الدولّية إلى الجهات الفاعلة الوطنّية.  

ودان ونوعها غير واضحين. وعلى هذا األساس تسعى  ذلك، ال يزال المستوى العام لمشاركة النساء في القطاع اإلنساني في جنوب الس

 اإلنسانّي في جنوب السودان. المحلّية للعمل في القيادة  هاهذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تمّكن مشاركة النساء أو تعيق

 المنهجيّة

ين الرئيسين ومناقشات  غمقابالت شبه منّظمة مع المبلِّ ة من خالل جمعت فيه البيانات األولّي الذي نوعي البحث الإعتمدت الدراسة تصميم 

سواء للحصول    على حدّ  وبحوث المنّظماتاألكاديمية  السابقة لمؤلفات ا مراجعات ة من خالل بيانات ثانوّي  ت عمِ . وج  ةزالمجموعات المركّ 

ع التركيز بوجه خاص على العمل اإلنساني الذي تقوده  ة، مة في السياقات اإلنسانّي والمنظمات النسائّي   النسائّيةعلى معلومات تتعلق بالقيادة 

ة،  المساعدة اإلنسانّي عمل ما تلك التي تقوم ب ة، وال سّي ة والمنظمات النسائّي النسائّي  القيادةة. وشملت الدراسة المشاركة في الحكومة المحلّي 

كة مع النظام اإلنساني والمنظمات غير  اشر، والرابطات التي تركز على ال نسائّية بقيادةة المحلية والوطنية، والشبكات والمنظمات اإلنسانّي 

شارك في الدراسة ما  قد ة العاملة في جنوب السودان. وة وهيئات األمم المتحدة والجهات المانحة والوكاالت الحكومّي ة الدولّي الحكومّي 

ن. ومن بين المشاركين في الدراسة البالغ  بلّغين الرئيسي والمقابالت مع الم ة زركّ مال المجموعات الل مناقشات مشاركاً من خ 34مجموعه 

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

ّي "المنظمات غير الحكوم ّية الوطنّية" و"المنظمات غير الحكومّية المحلّية"  في جنوب  عالوة على ذلك، حلّلت الدراسة استخدام مصطلح 

ّي "المنّظمات غير الحكومّية" و"المنظمات غير   تبين أنّ  -في جوبا حيث جرى البحث    على األقلّ  -السودان. ومن التحليل   مصطلح 

ة" لإلشارة  مصطلح "الجهات الفاعلة المحلّي  من جانب أصحاب المصلحة. وهكذا استخدم الباحثون  كمرادفينة" يستخدمان الحكومية المحلّي 

 إلى كليهما.

 السودان  جنوب   في   اإلنسانيّة  األزمة 

، وقّعت معظم أطراف النزاع في جنوب السودان اتفاق سالم يهدف إلى إنهاء القتال الذي أّدى إلى "نزوح أكثر  2018في سبتمبر/أيلول 

(. وتشير التقديرات أيًضا إلى أّن النزاع  2، ص. 2018األمن الغذائي الشديد" )كنوبف، من ثلث السكان ومعاناة ثلثي السكان من انعدام 

. ومنذ توقيع االتفاق، انخفض عدد االشتباكات بين األطراف انخفاًضا  2013شخص منذ عام  400,000أّدى إلى مقتل ما يقرب من 

 يزال القتال الطائفي ي سِهم في العنف وانعدام األمن في أجزاء كثيرة من  كبيًرا، ولكّن العملية السياسّية ظلّت هّشة. وباإلضافة إلى ذلك، ال

 البالد.
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والتحّديات التي تواجه النساء والفتيات في جنوب    العوائق 
 السودان

دان من أحد أعلى معّدالت غالباً ما كانت آثار النزاع الذي طال أمده مختلفة بالنسبة للرجال والنساء والفتيات في جنوب السودان. ويعاني جنوب السو
% من النساء والفتيات في العديد من مناطق النزاع 65(. وقد خلصت األبحاث إلى أّن ما يصل إلى 9، ص. 2019العنف الجنسي في العالم )كوني، 

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

 من االضطالع بأدوار ز الخاص بدالً الحيّ  نشغليا أن عمومً من النساء قع تو  ي   إذجامدة في جنوب السودان. في المجتماعات المحليّة  لألنواع االجتماعيّة
الت زواج األطفال ة بين النساء، وارتفاع معدّ الت األميّ ، وارتفاع معدّ لألنواع االجتماعيّةالعام. وهذه األدوار الصارمة  الشأن تقرار اتخاذة ويّ قياد

يات التي تواجه القيادة يبحث هذا القسم في التحدّ واإلنساني. العمل في قطاع النساء اركة ت جميعها من مشحدّ قد والزواج المبكر والزواج القسري، 
 .اتالقرار اتخاذ، والحصول على التعليم، والمشاركة في االجتماعينوع الة، ويبحث على وجه التحديد في العنف القائم على النسائيّ 

إنسانّية هائلة في البلد. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة كير الدولّية، "ثّمة أماكن قليلة في  وع االجتماعي مشكلة ويشّكل العنف القائم على الّن 

  (. ويؤّكد ذلك التقرير كذلك أن الغالبّية 3، 2014العالم حيث تكون حياة اإلناث أكثر خطورة أو أقّل تمكيناً منها في جنوب السودان" )

د على األقل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل االغتصاب، أو  ن من شكل واحي العظمى من النساء والفتيات سينج

قيد  االعتداء الجنسي، أو الزواج المبكر أو القسري، أو الحرمان من الموارد، أو اإليذاء النفسي أو العاطفي، أو ممارسة الجنس للبقاء على 

% من النساء والفتيات في جنوب السودان تعّرضن  65إلنقاذ الدوليّة، إلى أّن الحياة. وقد خلص بحث أجراه المعهد العالمي للمرأة ولجنة ا 

(. كما أّن إمكانّية  16، 12، 2017للعنف البدني و/أو الجنسي في حياتهن، وأكثر من نصف النساء المتزّوجات تعّرضن لعنف الشريك )

تشير بعض التقديرات  إذ ، اائم على النوع االجتماعي منخفضة أيضً الوصول إلى العدالة والخدمات الطبّية في الحاالت المرتبطة بالعنف الق

  ه ال جدوى من اإلبالغ ذلك انطالقاً من الشعور أّن  نفعلي ة إضافّي  % 57 خوف، وأنّ ال الصمت بدافعمن الناجيات يخترن   % 43 إلى أنّ 

 (. 8، ص. 2014)منّظمة كير، 

(،  2016ف القائم على الّنوع االجتماعي في جنوب السودان. ووفقًا لليونيسيف )إّن الزواج المبكر والقسري هو شكل شائع من أشكال العن 

جن قبل  من الفتيات يتزوّ  %52  أنّ إلى األبحاث  خلصتي عاني جنوب السودان من سابع أعلى معّدل انتشار لزواج األطفال في العالم. وقد  

التي أجرتها منّظمة  الحديثة  البحوث  فيدوت   عرائس، ال تاريخ(. ال عاماً )فتيات  15قبل أن يبلغن   % 9 فيما تتزّوج  عاًما 18 بلوغّهن

)بوكانان،  الت زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري أعلى بكثير ح أن تكون معدّ ه في بعض أجزاء البالد، من المرجّ أوكسفام أّن 

  جلبه لمهر الذي يمكنهن جل ت قد ر النساء والفتيات أكثر من غيرهن أل ة في جنوب السودان، وفي العديد من المجتمعات المحلّي (. 2019

ى إلى  ة في سياق الصراع، ما أدّ هذه الدينامّي حّدة وقد زادت  .( 2012ة، ة )إدارة التنمية الدولّي والدعم الذي يقّدمنه في األعمال المنزلّي 

ا  ا سلبًي تأثيرً األنواع االجتماعّية م المساواة هذه بين اعدان ة. وقد أثرت أوجه في األسر المعيشّي األنواع االجتماعّية تفاقم االختالف في أدوار 

 . النزاع خالل  ت خرسّ ت ة، وهي حالة  ة واالستجابة اإلنسانّي في األدوار القيادّي   النساءمشاركة  في

جوة كبيرة بين األنواع االجتماعّية.  كما أّن مؤشرات تعليم النساء والفتيات في جنوب السودان هي من بين األسوأ في العالم، مع وجود ف 

%. والفتيات أقل عرضة الرتياد المدرسة من  19%، ومعّدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة 27وتبلغ النسبة اإلجمالّية لمحو أمّية الكبار 

مي للنساء والفتيات إلى  (. وقد يؤّدي انخفاض مستويات التحصيل العل2019الفتيان وأكثر عرضة لالنقطاع عن الدراسة )اليونسكو، 

 خفض عدد النساء القادرات على االضطالع  بأدوار قيادّية في القطاع اإلنساني.

ة رئيسة التخاذ  وفي جنوب السودان، "ال يحّق لبعض النساء الريفياّت أن يعّبرن عن حقوقهن، وال يمكنهن المشاركة في أّي عملّي 

(. كما تتطلب النظرة الشائعة أن تخضع النساء ألسرهّن وأزواجهن وأصهارهن، ما  2010القرارات بشأنهن أو بشأن أسرهن" )كواني، 

في حين اضطلعت  (. ومن الناحية السياسّية، 2010 حياتهن )كواني،ب  المتعلّقة هاّمة القرارات التاحة أمامهن التخاذ الميحّد من المساحة 

تجاهل خالل  ي  ل من شأنه أو قلّ ي   غالبًا ما لسالم في جنوب السودان، فإن دورهنبدور نشط على مختلف المستويات إلحالل ا النساء

 (. 2006إيتّو، ة )المفاوضات السياسّي 

 اإلنساني في جنوب السودان المحليّة للعمل  القيادة 

في السنوات األخيرة، ظهر عدد من المنظمات غير الحكومّية الوطنّية في جنوب السودان، ليس فقط نتيجة لمؤتمر الصفقة الكبرى، ولكن  

يقّدم هذا القسم لمحة موجزة عن بعض  وأيضا ً نتيجة لعوامل أخرى، مثل الزيادة السنوّية في االحتياجات اإلنسانّية الناجمة عن النزاع. 

 ة الرئيسة في البالد ثم يستكشف دور النساء والمنظمات النسائّية في العمل اإلنساني في جنوب السودان. فاعلة اإلنسانّي الجهات ال

 الجهات الفاعلة اإلنسانيّة الوطنيّة 

( حكومة جنوب السودان وجهات  1تشارك عّدة جهات فاعلة إنسانّية وطنّية في االستجابة لألزمة اإلنسانّية في جنوب السودان وهي: )

 ( الجهات الفاعلة الدينّية.  3( المنظمات غير الحكوميّة الوطنّية، و)2التنسيق في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، و)
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 هات التنسيق في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حكومة جنوب السودان وج

  على الجانب الحكومي، فإّن الجهة الفاعلة الرئيسة هي لجنة اإلغاثة وإعادة التأهيل في جنوب السودان. وهي الجهة الرسمّية المسؤولة عن

كجزء من   2005لت هذه اللجنة في البداية في عام تنظيم سياسات العمل اإلنساني التابعة لوزارة الشؤون اإلنسانّية وإدارة الكوارث. ش كِّ 

اتفاق السالم الشامل، وهي تساعد على تنسيق العمل اإلنساني بالشراكة مع مؤّسسات أخرى مثل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  

طين، وإعادة اإلدماج، وأنشطة إعادة  ة. وتتمثل مهاّمها في "تنسيق وتيسير مساعدات اإلغاثة، واإلعادة إلى الوطن، وإعادة التو اإلنسانّي 

 (. 6، ص. 2010اإلعمار، وال سيّما بالنسبة للنازحين داخليًا والالجئين" )جنوب السودان، وزارة الشؤون اإلنسانّية و إدارة الكوارث، 

ال يزال  هو و - أمراً صعباً  كان فهم هيكل التنسيق اإلنساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب السودان خالل النزاعلقد 

نظراً لحساسية المسألة في نظر الحكومة. ويرجع ذلك إلى وجود العديد من حركات المعارضة العاملة في أجزاء مختلفة من البالد   -كذلك 

وجبهة اإلنقاذ الوطني،   أكبر مجموعة معارضة، ،ة لتحرير السودانالحركة الشعبّي الجيش/على سبيل المثال ال الحصر:  - بما في ذلك 

في المعارضة هي جماعة   الجيش/الحركة الشعبّية لتحرير السودان دة. حّ سودان، وجبهة جنوب السودان المت ارضة جنوب المعوتحالف 

ة على الرغم من وجود معلومات قليلة عنها.  ة مسؤولة عن تنسيق جميع األنشطة اإلنسانّي المعارضة الرئيسة، ولديها لجنة للشؤون اإلنسانّي 

عة على  ات في جمهورية جنوب السودان، يجري تركيز التنسيق اإلنساني بين األطراف الموقّ النزاع لتسوية ط وبموجب االتفاق المنشّ 

ة لتنفيذ هذا االتفاق  افتقار عام إلى الوضوح بشأن المستويات الحالّي  ثّمة ة، ومع ذلك ال يزال فاق مع المؤسسات الحكومّية الرئيساالت 

 (. 2019ووظائفه )األمم المتحدة، 

 ة ة الوطنيّ الحكوميّ مات غير المنظّ 

ة وطنّية مسجلة في جنوب السودان )الوكالة  منظمة غير حكومّي  330ا تقّدر الوكالة السويدّية للتعاون اإلنمائي الدولي أّن هناك حاليًّ 

، مدفوعة  2013ة بعد نزاع عام (. وقد ظهرت غالبّية المنظمات غير الحكومّية الوطنّي 5، ص. 2017السويدّية للتعاون اإلنمائي الدولي،  

 ً . كما أشار التقرير السنوي لمنتدى المنظمات غير  18بالفجوة الكبيرة في الخدمات اإلنسانّية في البالد إلى جانب توافر فرص التمويل محليا

إلى   2011في عام  74إلى زيادة كبيرة في عضويّة المنظمات غير الحكومّية الوطنّية، من  2015الحكومّية في جنوب السودان لعام 

% على مدى أربع سنوات. ولم يكن من الممكن للباحثين تصنيف هذه البيانات لمعرفة عدد  227بزيادة قدرها  -  2015في عام  242

 من بين المنّظمات غير الحكومّية المسجلة هذه.  ،ةالمنظمات النسائّي 

الذي يضم المنظمات غير الحكومّية الوطنّية  ومن الجهات الفاعلة ذات الصلة نجد منتدى المنظمات غير الحكومّية في جنوب السودان، 

طوعّية مستقلّة للمنّظمات غير   نتدى نفسه بأنه هيئة تنسيق وتشبيك. وي عّرف الم19والمنظمات غير الحكوميّة الدولّية على حّد سواء 

(.  2016 ،ب السودان )تانر ومورواإلنساني والتنموي في جنو المجالة العاملة في ة الدولّي والمنظمات غير الحكومّي الوطنّية ة الحكومّي 

بأعداد أكبر منذ عام   نضمّ بدأت ت ة ة الوطنّي المنظمات غير الحكومّي  ة، على الرغم من أنّ ة الدولّي مات غير الحكومّي وتهيمن عليها المنظّ 

ك، وتبادل  ي شب ت ة، والمناصرالسياسات وال بادل المعلومات، ورسم ا في ت . وتشمل أنشطتها الرئيسة التنسيق، ولكنها تشارك أيضً 2006

ر  فّ وباإلضافة إلى ذلك، يو ال تاريخ(. ة في جنوب السودان،مات غير الحكومّي ة، من بين أمور أخرى )منتدى المنظّ المعلومات األمنّي 

ه من غير  ا مباشرة وغير مباشرة لبناء القدرات ألعضائه ويساعد على تحديد فرص التمويل. غير أّن ة فرصً المنتدى بصورة روتينّي 

مات غير  القرار، نظراً لهيمنة المنظّ  مواقع ة إلى ة الوطنّي مات غير الحكومّي الواضح ما إذا كان المنتدى قد نجح في تحسين وصول المنظّ 

 ة. لدولّي ة االحكومّي 

 الجهات الفاعلة الدينيّة 

. وبما  20ا، تشارك الجهات الفاعلة الدينّية أيًضا في العمل اإلنساني في البلد. وكانت الكنائس على وجه الخصوص جهة فاعلةً هاّمةً وأخيرً 

ال ي عرف الكثير عن   -  2010الدينّية في عام % فقط من االنتماءات 6.2إذ ي قد ر بحوالي  - أّن عدد المسلمين في جنوب السودان قليل 

(. وقد شاركت الكنائس في مفاوضات السالم في عّدة مناسبات،  2016مشاركة المساجد في العمل اإلنساني المحلي )مركز بيو لألبحاث، 

ن مختلف المجموعات، وال  وال زالت تعتبر من بين المحاورين القادرين، والملزمين في بعض األحيان، على التوّسط وعبور الحدود بي 

سيّما من خالل مجلس كنائس جنوب السودان. كما عملت لجنة العدل والسالم/األبرشّية الكاثوليكّية في ملكال مع اللجنة المشتركة بين  

باكس من أجل  الكنائس في بانتيو لزيادة دور المرأة في أنشطة بناء السالم، وتيسير الحوارات داخل مجتمعاتها المحلّية وفيما بينها )

 (. 2017السالم، 

 وفي الختام: تقييم درجة القيادات المحليّة للعمل اإلنساني في جنوب السودان

ة تهيمن على  على الرغم من تزايد عدد المنظمات غير الحكوميّة الوطنّية ودور الجهات الحكومّية الفاعلة، ال تزال الجهات الفاعلة الدولّي 

ا في الجهات الفاعلة اإلنسانّية الوطنّي االستجابة اإلنسانّية في جنوب  ة وحاالت مخّصصة  السودان. وعلى الرغم من أن البحث يوثق نموًّ

ة  للجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية التي تضطلع بأدوارا رئيسة، فقد كان من الصعب تحديد أمثلة قادت فيها الجهات الفاعل

األمر  من المهم أن نضع هذا وهذه القيادة. ة تحتفظ ب الجهات الفاعلة الدولّي  ويبدو أنّ  . المبذولةاإلنسانّية لجهود ة اة أو الوطنّي اإلنسانّية المحلّي 

للعمل  المحلّية القيادة  ، بالنظر إلى أنّ المحلية للعمل اإلنسانية مشاركة النساء والمنظمات النسائية في القيادة م كيفّي في االعتبار ونحن نقّي 

 داخل البالد.  ناشئة اإلنساني ال تزال 
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  ؟ المحليّة   العمل اإلنساني وقيادته قطاع  ة في كيف تشارك النساء والمنظمات النسائيّ 

حاول الباحث تعقّب األرقام لكنه لم يتمّكن من الوصول  وقد  لم يتسّن تحديد العدد الدقيق للمنّظمات النسائّية المسّجلة في جنوب السودان. 

  . ة المشاركة في العمل اإلنساني آخذ في االزديادعدد المنظمات النسائّي  شعور بأنّ . ولكن ثّمة  هاا حتى من وجودالبيانات وليس متأكدً إلى 

ما   ة، وهو رقم غير مسبوق. وفيمنظمة نسائّي  30لت لجنة اإلغاثة والتأهيل في جنوب السودان أكثر من ، سجّ 2018-2017 عامي منذف

.  على وجه الدقّةة األعضاء ة في جنوب السودان، لم يكن من الممكن تحديد عدد المنظمات النسائّي مات غير الحكومّي منظّ يتعلق بمنتدى ال

ة في مكاتب المنتدى حتى تتمكن مات النسائّي ة أجريت معها مقابالت في هذه الدراسة إلى إنشاء مكتب للمنظّ مات نسائّي ة منظّ وقد دعت عدّ 

 ي. من الحصول على دعم إضاف

ّية  ووأشارت المقابالت التي أجريت مع المنظمات المشاركة في هذه الدراسة إلى عاملين وراء ظهور المنّظمات النسائّية والشبكات النس

أجريت معها  ة التي وأثناءه. ووفقاً للعديد من القيادات النسائّي   النزاعة قبل هو زيادة االحتياجات اإلنسانّي  همالفي جنوب السودان. أوّ 

ة في جنوب السودان على  الحاجة الواضحة إلى المساعدة اإلنسانّي فقد أجبرتهن ة مركزة، هذه الدراسة في مناقشة جماعّي مقابالت في إطار 

م  : "لقد تأثرت بمعاناة نساء وأطفال جنوب السودان خالل نزاع عاا قوله ا هاحدإلألزمات. ون قل عن  ة بها استجابةً خاصّ  مات إنشاء منظّ 

هو زيادة الوعي  ة(. والثاني أن أفعل شيئاً" )رئيسة منظمة نسائّي ذلك ألهمني ف،  اتعلى الطرق وقد فقد كّل أمل . رأيت بعضهم يبكي  2013

ة للمرأة  ة لحماية هذه الحقوق. وهي تشارك في أنشطة من قبيل تعزيز المشاركة السياسّي بعض المنظمات النسائّي  ت لكِّ ش   بحقوق المرأة، وقد 

 . سبل العيش، وتقديم الدعم لكسب  تماعيجنوع االالي للعنف الجنسي والعنف القائم على ا، والتصدّ كينها اقتصادًي وتم

 وفي ما يلي بعض من المنّظمات النسائّية التي تقّدم حاليًا الخدمات اإلنسانّية وفق ما حّدده هذا البحث: 

ة اجتماعية واستشارية  ة خدمات نفسّي ة واإلنمائّي م هذه المنظمة النسائية اإلنسانّي : تقدّ للتنمية الريفيّة ( Aliab" ) ب لياوكالة "أ •

 رة من النزاع. في المناطق المتضرّ   تماعيجنوع االالللناجيات من العنف القائم على 

بهدف تمكين الفتيات   2016في عام وجرى تسجيلها  ئّيةنسابقيادة هذه المنظمة نساء  ت: أسسّ جنوب السودان -ج المرأة  تويت •

مة في جميع أنحاء البالد في مجاالت  المنظّ  هذه  تعملو . اوسياسًي  اواجتماعًي   لمساهمة في بناء الدولة اقتصاديًاوالنساء من ا

فل، والتمكين  ة، واإلرشاد، وحماية الط حقوق المرأة، والصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والمشاركة المدنّي 

 (. 2018 ،المرأة تتويجة )االقتصادي، والمساعدة اإلنسانّي 

في مخيم مايو للنازحين داخليّا بالخرطوم، بهدف   2000: تأسست هذه المنظمة في عام جمعيّة ديار إلعادة التأهيل والتنمية  •

حياتها. وتتناول أنشطتها األساسيّة العنف   تمكين المرأة السودانّية من خالل تثقيفها وتزويدها بالمهارات الالزمة للحفاظ على

القائم على النوع االجتماعي، والماء والصرف الصحي والنظافة. وهي تعمل في واليات البحيرة السابقة ويوجد مكتبها في  

 رومبيك.

ن. وهي  في جنوب السودا  2008في السودان وفي عام   2005ست هذه المنّظمة في عام : تأسّ منظمة "إييف" لتنمية النساء •

تدير برامج عن المشاركة السياسية للنساء، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وبناء السالم وحّل النزاعات، والصّحة  

   اإلنجابية، والتمكين االجتماعي واالقتصادي. 

العيش، وتعزيز أمن  كسب تأمين سبل  تعمل علىوهي ، 2010ست هذه المنّظمة في عام : تأسّ إعادة األمل في جنوب السودان  •

نوع  الة العنف القائم على ة، وتحقيق اإلنصاف والمساواة لألفراد والمجتمعات. وتتناول أنشطتها األساسّي المجتمعات المحلّي 

يعكس  عضو في الفريق القطري اإلنساني، األمر الذي ، واألمن الغذائي، وسبل العيش، وبناء السالم. والمنظمة تماعيجاال

 (. الدولّية  ة موظفة، مكتب المنظمات غير الحكومّي ع مقابلة مة )ا نحو زيادة القيادة النسائّي هً ا موجّ جهدً 

دراسة الحالة هذه( هي منظمة إنمائّية وإنسانّية وطنّية بقيادة نسائّية    صاحبة: )نساء ريفيّات من أجل التنمية في جنوب السودان  •

م المساعدة اإلنسانّية، وال سيّما للنساء والفتيات. وهي تعمل في أربع واليات من  تركز على حقوق المرأة. وقد أنشئت لتقدي 

واليات جنوب السودان العشر السابقة، على الرغم من أنها مكلفة قانونًا بالعمل في جميع أنحاء السودان. وهي تعمل على  

الماء والصرف الصحي والنظافة؛ والتعليم؛ وبناء المسائل التالّية: األمن الغذائي وسبل العيش؛ وتمكين المرأة وحمايتها؛ و 

 الّسالم. 

مجموعة من المحاميات والصديقات في   2009: هي منظمة نسائّية أّسستها في عام )منظمة ستيوارد سابق ا(   الراعياتلنساء ا •

. وقد أنشئت لمعالجة مشاكل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، والعادات  ئّيةنسابقيادة جنوب السودان 

في  و معي والصراعات، وسوء الحوكمة، واألمّية. الضاّرة بالنساء والفتيات، وعمالة األطفال واالتجار بهم، وانعدام األمن المجت 

أّول أحكام المحكمة   على الراعيات لنساء منّظمة ا حصلتانتصار قانوني كبير في اآلونة األخيرة يدل على قيادة المجموعة، 

 (. 2019  ي،)توب   .مبكر وقسري  ةالصادرة لصالح الضحّية في قضية زواج طفل 

وتتمثّل مهمتها األساسّية في   2005: أنشئت هذه المنظمة التي أسستها نساء في عام شبكة تمكين المرأة في جنوب السودان  •

تناول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وحقوق المرأة،  ت تيسير تمكين نساء وفتيات جنوب السودان. وهي 

س نقص المناعة البشرية/اإليدز، والتمكين االقتصادي.  ة، وبناء السالم، والصّحة والحقوق اإلنجابّية، وفيرو والمشاركة السياسّي 
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ا في جميع أنحاء جنوب السودان، وهي عضو في المجموعات الفرعّية الوطنّية المعنّية بالعنف القائم على النوع  وهي تعمل حاليًّ 

 االجتماعي وحماية الطفل. 

. وقد تلقت مؤسسة تيتي، خالل  2016جوبا في عام   في  ئيّ نساست هذه المنظمة التي أسستها نساء بقيادة : تأسّ مؤّسسة تيتي •

وهو أمر   - فترة وجودها القصيرة، تموياًل من مانحين مثل برنامج األغذّية العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة، واليونيسيف 

بل العيش، وفيروس  يشكل تحّديًا عادة للمنظمات الجديدة. وتترّكز أنشطة مؤسسة تيتي في مجاالت التعليم، واألمن الغذائي وس

 نقص المناعة البشرية/اإليدز، والسالم واألمن. 

من قبل مجموعة من النساء لرصد الحّصة األولّية للنساء المتمثّلة   2005: تأّسست هذه المنظمة في عام صوت من أجل التغيير  •

قت لجنوب السودان. واألنشطة  % على جميع مستويات الحكومة اإلقليمّية والوطنّية التي أدرجت في الدستور المؤ 25بنسبة 

األساسية التي تضطلع بها هذه المنّظمة هي في مجاالت حقوق المرأة والمناصرة، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وبناء  

 السالم. 

في جوبا، بهدف الحّد من األمّية بين النساء، وتحسين سبل   2012: أنشئت هذه المنظمة في عام منظمة النهوض بالنساء •

يشهن، وحماية حقوقهن، وزيادة مشاركتهن في األنشطة االجتماعّية واالقتصادّية. وتتمثّل مجاالت التركيز الرئيسة لهذه  ع

النزاعات   تسويةنساء البالغات، وحماية الطفل، والمنّظمة في األمن الغذائي وسبل كسب العيش، ومحو األميّة الوظيفّية لل

 رية/اإليدز. والمصالحة، وفيروس نقص المناعة البش

: تعمل هذه المنّظمة على تعزيز النساء في جنوب السودان وتمكينهن من خالل تدريبهن على المهارات  رؤية مساعدة النساء •

بحقوقهن. وتعمل على قضايا السالم واألمن وكذلك منع العنف القائم على النوع االجتماعي، والتعليم،  تهنّ وعي ت ة واألساسّي 

 وخدمات الماء اآلمن. 

اول  ما ت بيّن المعلومات المقّدمة أعاله، ال تركز هذه المنظمات النسائّية على العمل اإلنساني فحسب، بل تقّدم أيًضا برامج إنمائّية تتن وك

ا  تمكين النساء اقتصاديًا، والوعي بحقوق المرأة، وعمليّات بناء السالم، من بين أمور أخرى. ويشير هذا الجانب متعّدد التركيز من مهمته

 إلى وجود صلة بين الجهود اإلنسانّية واإلنمائّية وجهود السالم والمشاركة طويلة األجل مع المجتمعات المحلّية التي تعمل فيها. 

عالوة على ذلك، تدعو عّدة شبكات وفرق عمل للقيادات النسائّية في جنوب السودان إلى رسم سياسات تراعي الفوارق بين األنواع  

ء كشريكات على قدم المساواة في محادثات السالم  امرأة في الحكومة واالعتراف بالنسهذه المجموعات إلى تمثيل ال االجتماعّية. وقد دعت 

األمثلة  في ما يلي بعض أبرز (. و2017ة )سابيتي، في القيادة اإلنسانّي  وتطوير المؤسسات الديمقراطّية، ومهدت الطريق لمشاركة االنساء 

 ة: والتحالفات وفرق العمل النسائّي على هذه الشبكات 

  جميع في تمثيل مع  جوبا،  في مقّرها ويوجد   نساء سبع من  تتكّون سرّ   أمانة وترأسها : السودان لجنوب   العاّمة النسائيّة  الرابطة  •

ً . السودان جنوب   في  السابقة العشر الواليات ً  دوراً  الرابطة لعبت األمانة،  مع ع قدت  مركزية جماعّية  لمناقشة  ووفقا   استفتاء في   نشطا

  عمليّات مختلف  وفي.  السودان عن السودان  جنوب  فصل   أجل  من وحشدهن النساء  تعبئة خالل من 2011 لعام السودان  جنوب 

  الفاعلة  الجهات  إحدى  الرابطة  كانت بالتنمية، المعنّية الدولّية الحكومّية  للهيئة اإلقليمّية الكتلة فيها  توّسطت  التي السالم  مفاوضات 

ً .  ةالرئيس   التفاوض  ةعملّي  كانت: "االتفاق  على  التوقيع إلى ةالمتنازع األطراف  دفع  هي مساهمتها كانت األمانة، في  لعضو ووفقا

  المجموعة  مناقشة" )السالم اتفاق  ووقعوا  فهموا  ا أخيرً و. .. أمامهم مالبسنا بخلع هددنا أننا حتى.  كنساء  نعاني نحنو جداً،  طويلة 

 (. السرّ  أمانة  مع ةزركّ الم

  لتحديث  2014 عام في  تشكيله  تم النسائّية والجماعات   النسائّية القيادات  من تحالف  هو  المنتدى هذا: الشهري النسائي المنتدى  •

  مجموعة 42 من المنتدى ويتألف.  النسائّية والمنظمات  النساء  مع السالم اتعملّي  في بالمشاركة  المتعلقة األنشطة  ومشاركة  وتنسيق

  المدني، المجتمع مجموعات  ممثلي مختلف من البلد أنحاء جميع  من النسائّية القيادات  فرادى من 81 عضّويته وتضمّ  نسائّية،

  السالم مفاوضات حول النساء  تثقيف على  المنتدى عمل وقد.  والمهنيّات المستقالت،  والناشطات  والسياسّيين، األكاديمّية، واألوساط

 (. 2017 ديمو،)  الوطني والحوار 

  جنوب   في  السالم عملّية وفاعلّية  مصداقّية  زيادة  في هذا  العمل لفريق الرئيس الهدف  يتمثل: النساء بإشراك المعني  العمل  فريق •

  السودان  في  النساء بإشراك المعني العمل فريق )  االجتماعّية األنواع  بين الفوارق وتراعي  شاملة كونها ضمان خالل   من السودان

  فيه  أشارت ة النسائّي  القيادات من  الئتالف مشترك بيان أعقاب في   2013 عام في  العمل  ق ي فر  ش كل وقد .  ( 2014 السودان، وجنوب 

  محادثات  انطالق  ومنذ.  عمل  ق ي فر  بإنشاء وأوصت السالم عملية  في  النساء، أصوات  ماسّي  وال  ة،مجتمعّي ال صواتاأل  غياب إلى

  للهيئة " الجديد الهيكل في   األطراف جميع العمل  ق ي فر دعا ة،بالتنمّي  ة المعنّي  المشتركة ةالحكومّي  الهيئة بوساطة  تجري التي السالم

  ق ي فر)  وأصيلة   شاملة ةعملّي  التالية المحادثات  جولة  جعل  عن  الهائلة بالمسؤولية االضطالع إلى" بالتنمية المعنّية  المشتركة حكومّيةال

 (. 2015 ،السودان جنوب   في  النساء بإشراك المعني العمل

  أصبح تشكيله، ومنذ.  السودان جنوب في  واليات   10 في  النسائّية للمجموعات   كشبكة االتحاد  يعمل: السودان  لجنوب  النسائي  االتحاد •

 . ةالسياسّي   ومشاركتهن  للنساء االقتصادي  التمكين وتعزيز النساء، لمناصرة منبًرا

  السودان جنوب   جمهورّية  في  النزاع لتسوية  المنّشط  لالتفاق استجابة  أنشئ : السودان   جنوب في السالم أجل من  النسائي التحالف  •

  40 من أكثر التحالف  هذا  ويضمّ . 21االتفاق  على الموقّعة األطراف بين من وهو  السالم،  عملية في  للنساء  النشطة  المشاركة لضمان

  إلى  التحالف هذا دعا كما(. 2019 لوبيديا،) الالجئات  تمثل منظمات  عن فضاًل  وأوغندا، السودان وجنوب  كينيا من نسائّية  منظمة
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.  السودان جنوب   جمهورّية  في  النزاعات لتسوية المنّشط االتفاق في  الحوكمة مستويات  جميع على  النساء من %35 حّصة  إدراج

  التنشيط منتدى  في بالتنمية ةالمعنّي  المشتركة  ة الحكومّي  الهيئة تقودها التي السالم  ة عملّي  في  للمشاركة عضوات أربع انتداب  جرىو

 (. 2019 السالم أجل من السودان  جنوب نساء  تحالف) 2017 عام في  المستوى  رفيع

  في النزاعات  تسوية اتفاق في  المصلحة أصحاب من وكانت المدني المجتمع قادة  من شبكة  هي: السودان جنوب في  النسائيّة  الكتلة  •

  مجلس ) السودان  جنوب  جمهورّية   في  النزاعات  لتسوية المنّشط االتفاق 2015 عام  في  سبق  الذي ،السودان جنوب جمهورّية 

  تراقب  أن  المفترض من كان التي والتقييم،  للرصد المشتركة  اللجنة  في  الكتلة ممثالت  ىد إح شاركوت (. 2019 ،ةالخارجّي  العالقات

  كما(. 14 .ص  ،2016 ، والسياسات العام الدولي  بالقانون المعني الفريق )  السودان جنوب   جمهورّية في النزاعات  تسوية اتفاق تنفيذ

 . 2018 لعام المستوى  رفيع التنشيط منتدى  من جزًءا الكتلة  هذه كانت

المصالحة المجتمعّية وبناء السالم في جنوب السودان. فعلى  كما اضطلعت النساء كأفراد ومجموعات وجمعيات بأدوار مهّمة في عمليّات 

سبيل المثال، قادت النساء في بانتيو مجموعات حوار محلّية تعرف باسم موائد السالم، وذلك من خالل المشاركة مع منظمة باكس للسالم  

مجتمع النوير وتحسين العالقات بين  لتوحيد ارات رت الحوفي جنوب السودان ولجنة العدالة والسالم/أبرشية ملكال الكاثوليكّية. وقد يسّ 

في ملكال. كما أنشأت   ئّيةنسابقيادة أولئك الذين يعيشون في موقع حماية المدنيين وأولئك الذين يعيشون في المدن، وهو جهد تقوده منظمة 

ة. ومن األمثلة على ذلك  اقات السالم الشعبّي ى إلى العديد من اتفأدّ  األمر الذيبين األعراق،  النزاعات لتسوية روابط ومنتديات  النساء

مورلي  الكاشيبو والجي والواك والدينكا و ي ن األليلير بين  اتفاقو  1999ونليت بين النوير والدينكا عام   اتفاقالعمليات بين الناس مثل 

في جهود المصالحة    النزاع، بدور رئيسوفي هذين المؤتمرين، اضطلعت النساء، بوصفهن ناجيات من (. 2006)إيتّو،  نوير عام  الو

 وفي توسيع نطاق السالم ليشمل المجتمعات المحليّة. 

كما دافعت القيادات والمنظمات النسائّية عن حقوق المرأة والطفل في جنوب السودان. وكانت إحدى أنجح الحمالت حملة  

(#Mamarasakit)   "وقد بدأت  2018والتي بدأت بحلول تشرين األّول/أكتوبر   -التي تعني "هي كّل شيء"، أو "ليست مجرد امرأة .

ف لتنمية  ي هذه الحملة مجموعة من المنظمات بقيادة نسائّية، بما في ذلك منظمة األمل في استعادة السالم في جنوب السودان، ومنظمة إي 

تدعو الحملة إلى مناصرة حقوق المرأة وتمكينها من اكتشاف نفسها من خالل رسالة رئيسة )الطريق  ، و الراعيات نساء الالنساء، ومنظمة 

 (.  2018إلى الحريّة، 

يوم. لقد عانينا  فقط". نحن أساس هذه األمة. نحن نحمل عبء عائالتنا ومجتمعاتنا وبلدنا على أكتافنا كلّ  نحن لسنا "نساء  

أن نكون وعلى تحقيق كل ما نهدف إليه،  ة أخرى! نحن قادراتلقد حان الوقت للنهوض مرّ . تالنا، ومع ذلك نحن قويّ وتحمّ 

 غد فقط!الأي شيء نحلم بأن نكونه. نحن قادة اليوم، وليس 

التواصل االجتماعي وبين المجتمعات المحلّية والمنظمات غير الحكومّية، وأثارت   طلة باهتمام كبير على منّصات وسائ وقد حظيت الحم

 قشات في األسر حول أدوار النساء )مقابلة مع إحدى مؤّسسات الحملة(. منا

 

ما العوائق التي تواجه المرأة والمنظمات النسائيّة في قطاع   
  ؟ ة المحليّ   قيادته و العمل اإلنساني 

( معايير النوع  1اإلنساني: )في جنوب السودان، جرى تحديد عّدة عوامل كحواجز رئيسة أمام مشاركة النساء في القيادة والعمل 

ين المنّظمات والشبكات  ( االنفصال عن منظومة العمل اإلنساني، وقضايا التنسيق ب 3( تحّديات التمويل، و)2االجتماعي الضاّرة، و)

 التحديد.    النساء والمنظمات النسائّية على وجه  فيولكن قد توجد تحّديات أخرى. ويحّدد هذا القسم العوامل التي تؤثر  ،النسائّية

 الضاّرة  االجتماعي  النوع  معايير

ة  في العديد من الثقافات في جنوب السودان، ال ي سمح للنساء إال بسلطة محدودة في اتخاذ القرارات بدًءا من مستوى األسرة. ولهذه القاعد

نساني. ففي بعض المجموعات اإلثنية، على سبيل  ة للعمل اإلالثقافية تأثير في كيفّية تفاعل النساء مع الرجل وانخراطهن في القيادة المحلّي 

التحدث أمام   يحّق لهنّ ال  المرأة"  ه يرى أنّ إلى أّن  إحدى المنظمات غير الحكومّية مقابلة  ثال، أشار أحد األشخاص الذين أجرت معه الم

". وحتى في المناصب  بحقّها ةزوجته، وعليه أن يتخذ إجراءات عقابيّ   كالمبسبب كثرة  هاستجوب زوجوف ي  الرجال علناً. وإذا تحدثت، س 

ة في  على سبيل المثال، وفقاً لمقابلة مع مسؤولة حكومّي ف.  الحّيز العامفي  النساء تشكو من عدم االعتراف بهنة البارزة، ال تزال القيادّي 

 رجل قبلنا نحن النساء". ل ل الوالية، "إذا د عي رجل وزعيمة معاً للقيام بوظيفة، ي عطى كرسي أوالً 

م المرأة إلى  تقدّ فال ي عفي ة.  والوظيفّي   العائلّيةهو الموازنة بين األدوار وا ا مزدوجً ءً ة عبا ما تواجه القيادات النسائّي لى ذلك، كثيرً ع عالوة

قيادات  ل ة زركّ م مجموعة ا لما ذكرته إحدى المشاركات في مناقشة . ووفقً العائلّيةأي مستوى من مستويات القيادة بالضرورة من التزاماتها 

بين   ةوازن مال بنعاني األمّرين بسب م في القيادة. "على التقدّ  قدرة النساءهذا الوضع قد أعاق ة، فالنسائّي الوطنّية ة المنظمات غير الحكومّي 
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تحّمل  . ربما نحتاج فقط إلى تدريب على ..ناوعمل مر إلى فقدان السيطرة على عائلتنااأل ن... لذا ينتهي ب العائلّيةة وأدوارنا الوظيفّي 

 في بعض األحيان". أن ت حتمل ها تصبح أكثر من ة ألّن ة واالجتماعّي يات النفسّي ة والتحدّ الصدمات النفسّي 

القوالب النمطّية للنوع االجتماعي شائعة في جنوب السودان. وي نظر إلى النساء عموًما على أنهن أقّل قدرة على أداء مهام معّينة  وال تزال 

من الرجل. وأشارت بعض النساء المشاركات في الدراسة إلى تلقيهن تعليقات سلبّية من أفراد المجتمع المحلي أثناء تنفيذ عملهن. فعلى  

"قيل لي   إلى أّنه  النسائية الوطنّية أشارت إحدى المشاركات في مناقشة مجموعة مرّكزة لقيادات المنظمات غير الحكومّية  سبيل المثال،

ة  مشارك تهذه العبارة شائعة جداً هنا". وقال  ألنّ  اكثيرً  بي ذلكقد أثر ل. ..تحقيق أي شيء" لذا ال يمكنكد امرأة، أنت مجرّ  :ة ذات مرّ 

ال يمكنك أن تنجحي في  : "عندما بدأنا العمل في غوديلي، بدأنا بغرفة صغيرة. كان هناك رجل يأتي ويقول لي،  ة قشان مفي نفس ال ى خرأ

ا تعتبر غير قادرة على القيادة،  لي". وحتى عندما تكون المرأة في موقع سلطة، فإنه األمر  يتركأ إدارة منّظمة غير حكومّية وطنّية... 

 :"معظم الرجال يقولون، كيف يمكن أن تقود ]هذه المنظمة[ امرأة؟"   هل وقب ويقاوم الرجل توجيهاتها. ووافقه الرأي مشارك آخر 

معدل   م من أنّ ثّمة تصّور أيضاً بأّن عدد النساء المتعلمات الالتي يمكنهن أداء أعمال إنسانّية جنوب السودان محدود جًدا. وعلى الرغ

(، فقد يكون النقاش حول انخفاض مشاركة  % 35ل الرجال )من معدّ  ( أقلّ % 19اإللمام بالقراءة والكتابة بين النساء في جنوب السودان )

  هاوالكتابة بين الرجال أعلى من معدالت اإللمام بالقراءة   ما. فإلى حدّ فيه بالغ م  بسبب نقص التعليم  ة للعمل اإلنسانيالمحلّي في القيادة  النساء

يشّكلن   النساء ة. وعلى الرغم من أنّ الرجال الوصول إلى المناصب القيادّي يستطيع . ومع ذلك، نسبيًّا ال تزال منخفضة لدى النساء، ولكنها

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

ى الصراع الذي  ولكن ال تزال مسألة األمّية بين النساء تشّكل تحّديًا وواقعًا ينبغي لجميع أصحاب المصلحة أن يتعاونوا للتصّدي له. وقد أدّ 

ا  ممي لجميع الشباب، وال سّي علمن التحصيل ال حدّ   األمر الذية من البلد، للتعليم في أجزاء رئيسطال أمده إلى تدمير الهياكل األساسية 

  اأعلّن العاملة في أعالي النيل عن استيائه من توظيف النساء: "لقد  الوطنّية ة الفتيات. وأعرب موظف في إحدى المنظمات غير الحكومّي 

  ا ألنّ جزئًي هذه النتيجة  تحدث   وقد واحدة".  متبارية الحصول على من  ن بسهولة مكّ نت  ظائف مع التركيز على النساء، ولم و عن ات ة مرّ عدّ 

 النساء المؤهالت غير موجودات.  م بطلب حصول على وظائف، وليس ألنّ في بعض األحيان عن التقدّ  نىث ت   النساء

  في أيّ   النساءش الجنسي في مكان العمل كعقبة رئيسة أمام وضع ا، ذكرت بعض النساء الالئي شاركن في هذا البحث التحرّ وأخيرً 

 ئّية قالت: نسا بقيادةفي مقابلة مع امرأة رئيسة منظمة ودعم هذا التأكيد. ات موثوق فيها للرغم من عدم توافر إحصاءا، على امنصب تقريًب 

عندما بدأت مع هذه المنظمة، كنت أتوق للحصول على المشروع األول ، لذلك كنت أتحّرك صعود ا وهبوط ا بحث ا عن 

مّرات إلى اجتماعات في وقت متأخر من . ُدعيت عّدة غلوننيالفرص ولم أكن أعرف أّن بعض األشخاص سوف يست

.  المساء في مكاتب أو في فنادق، وأدركت أن هؤالء الناس يريدون النوم معي قبل بدء عمل أو منحي تمويال 

وشّددت مشاركة أخرى أجريت معها مقابلة على الرسالة التالية: "بعض هؤالء الرجال يعدونك بفرص تمويل أو بعالقات، ولكن في  

 دون النوم معك" )رئيسة إحدى المنظمات غير الحكومّية الوطنّية(. الواقع يري 

 تحّديات التمويل 

هذه  كان الحصول على التمويل تحّديًا أثارته غالبّية المنظمات النسائّية والمنظمات غير الحكومّية الوطنّية التي أجريت معها مقابالت في 

الصندوق اإلنساني المشترك، والصندوق المشترك للصّحة، وصندوق االستجابة   الدراسة. إّن أكبر آليات التمويل في جنوب السودان هي

السريعة، والصندوق المشترك لالستجابة لحاالت الطوارئ، وخّطة االستجابة اإلنسانّية. ويتحّكم بجميع آليات التمويل هذه نظام  

عملّية البسيطة. وقالت إحدى النساء اللواتي أجريت  المجموعات. ومع ذلك، فإن الحصول على األموال من خالل هذه اآلليات ليس بال

معهن مقابالت: "نعم، نحن نعرف آليات التمويل هذه، ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في البيروقراطيّات التقنّية المطلوبة" )امرأة ترأس  

ة(. واستشهدت سيّدة أخرى أجريت معها مقابلة قائلةً إّن "الصندوق اإلنساني المشترك هو خيار تمويل جيد،  منظمة غير حكومّية وطنّي 

 مرأة، موظفة في منظمة غير حكومّية وطنّية(. إجّداً لمن هو جديد على النظام" )ولكن منظمتي صغيرة جداً، ومتطلبات الصندوق معقّدة  

أن العديد من المنظمات النسائّية، شأنها شأن المنظمات غير الحكومّية الوطنّية األخرى في جنوب  وتشير مجموعة متزايدة من األدلّة إلى 

  السودان، تواجه صعوبات في اإلدارة المالّية وآليّات المساءلة، وتحّد هذه الصعوبات من فاعلّيتها في العمل اإلنساني. ومع ذلك، فإنّ 

ة.  يقلل من قيمة مساهماتها في الجهود اإلنسانّي  الوطنّية ة ة والمنظمات غير الحكومّي النسائّي اإلفراط في تعميم نقص الخبرة لدى المنظمات 

  ة حاالت قليلة كان يمكن فيها للمنظمات غير الحكومّي  ثّمة ه "ربما كانهذا البحث إلى أّن  إطار  في أجريت معها مقابلة  قائدةوأشارت  

ة  ة الوطنّي جميع المنظمات غير الحكومّي  فشل بالضرورة ذلك داء، ولكن ال يعني األموال واأل مسؤولّيتها عنأن تفشل في  طنّية وال

هذه المشكلة من خالل فرص تعزيز القدرات التي تركز   ا حلّ ة( . ويمكن أيضً ة وطنّي " )رئيسة منظمة غير حكومّي ةوالمنظمات النسائّي 

ة من التغلب  ة. وقد تمكنت بعض المنظمات النسائّي الجهات الفاعلة المحلّي ة وغيرها من ة للمنظمات النسائّي على تعزيز نظم اإلدارة المالّي 

  فرص التمويل، لكنني لم م بطلب للحصول على المقابالت: "كنت أتقدّ  اللواتي أجريت معهن ى حد. قال إ كي شب ي من خالل الت على هذا التحدّ 

رئيسة منظمة غير  ة" )عمل منظمتي من خالل التقارير الروتينّي مع المانحين المحتملين نتائج  أتشاركبدأت  منها. بعد ذلك أنجح في أيّ 

 . دولّية  ةمتها وإلى شراكة في نهاية المطاف مع منظمة غير حكومّي منظّ  بروز ى هذا النهج إلى زيادة (. وأدّ وطنّية   ةحكومّي 
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 اإلنساني   منظومة العملاالنفصال عن 

يس وفق نظام المجموعات، الذي يسهل التمويل اإلنساني والتخطيط والتنسيق  إّن قطاع العمل اإلنساني في جنوب السودان منظم بشكل رئ 

منظمة غير حكومّية )وطنّية أو دوليّة( تعمل في جنوب السودان   واالستجابة. وتعتبر العضوّية في المجموعات المختلفة مهّمة أليّ 

ن مجموعة إلى أخرى. ففي مجموعة الماء والصرف  وترغب في الحصول على التمويل. ويختلف عدد المنظمات النسائّية المشاركة م

منظمة غير حكومّية مسّجلة كأعضاء، لم تمثل سوى منظمة نسائّية   37، من بين 2017الصحي والنظافة، وفقًا لقائمة العضوّية لعام 

  ثّمة، عضًواة غير حكومّي  منظمة 17ه من بين إلى أّن  2019التعليم لعام  ت مجموعة واحدة )وكالة ألياب للتنمية الريفّية(. وتشير سجاّل 

مثّل  عضو واحد فقط  ممكن.  تمثيل أدنىة ممثلة على مستوى المجموعات . وبالتالي فإن المنظمات النسائّي بالنساء منظمة النهوض  هي -  م 

ة بالعنف  غير الحكوميّة الوطنّية. ففي المجموعة الفرعيّة المعنّي وبالمقارنة، شمل التنسيق بين المجموعات الفرعّية المزيد من المنظمات 

سوى ثالثة إلى أربعة شركاء   2017ة االستجابة اإلنسانّية في عام القائم على النوع االجتماعي، على سبيل المثال، لم يشارك في خطّ 

تين إلى قيادة منظمتين نسائّي  2019في كانون الثاني/يناير  تماعيجنوع اال الة للعنف القائم على ت المجموعة الفرعّي تشير سجاّل ووطنّيين. 

كما  هي القيادة المشاركة في رومبيك. و النساءيي، ورؤية مساعدة  فيهي مركز التنسيق  واألصوات من أجل التغيير   هماعلى األقلّ 

في عدد   زيادةً الحظ ة لمجموعة الفرعّي اة. وفي مقابلة أجريت مع منسق ا أعضاء في المجموعة الفرعّي أيضً  بقيادة نسائّيةمات المنظّ تضّم 

 ة في هذا المجال في العام الماضي. المنظمات النسائّي 

وعلى الرغم من وجود هذه المجموعة المتنّوعة من آليات التنسيق، كشفت ورشة عمل التحقّق عن بعض االنتقادات الموّجهة إلى  

قق،  النسائّية، وال سيّما من القيادات النسائّية الزميلة. ثّمة أربع نقاط رئيسة للنقد. أواًل، وفقًا للتغذية الراجعة من ورشة عمل التحالمنظمات 

ثّمة تنسيق ضعيف بين القيادات النسائّية في هذه الشبكات. وفي ورشة العمل هذه، ذكرت إحدى المشاركات أّن "كّل شبكة تفعل الشيء  

مل  فس المجموعة من الناس" )رئيسة إحدى المنظمات غير الحكومّية الوطنّية، ورشة عمل التحقق(. وقالت أخرى في ورشة عنفسه لن 

مهن" )رئيسة إحدى  من تقدّ  ، وهذا يحدّ هن[]فيما بين   كافحن أيًضاّن "النساء في المناصب القيادّية العليا ]للمنظمات[ ي إالتحقق نفسها 

تصاالت" بين النساء في المناطق  ال"هناك نقصاً في تدفق ا ر بأنّ تصوّ  ثّمةلتحقق(. ثانياً، ا، ورشة عمل الوطنّية ة مات غير الحكومّي المنظّ 

لمنظمات غير الحكومّية  ة )رئيسة إحدى اوالنساء في المناطق الريفّي  - ة ة للمنظمات غير الحكومّي غالباً في المناصب القيادّي  - ة الحضرّي 

ورشات   مات األعضاء. وأشارت إحدى المشاركات في ا، من الصعب الوصول إلى الشبكات أو المنظّ ق(. ثالثً لتحقّ الوطنّية، ورشة عمل ا

  دة حيث يمكنمكاتب أو عناوين محدّ  إذ ليس لديهاياً كبيراً؛ ل تحدّ ة يشكّ "االنضمام إلى الشبكات والتحالفات النسائّي  ق إلى أنّ التحقّ  عمل

ة  آليات التنسيق هذه تساعد المنظمات النسائّي  ا، على الرغم من أنّ ق(. رابعً ة، ورشة عمل التحقّ ة وطنّي حكومّي ة  العثور عليها" )رئيسة جمعّي 

ما   ا وجود نهج مشترك إلى حدّ أيضً  تفترض، فإنها وحشدها ةا في تنظيم النساء والمنظمات النسائّي ا مفيدً دورً  لعب تها وت على زيادة شرعّي 

 ة األخرى. ا من الجهات الفاعلة اإلنسانّي ليس مطلوًب ة ونظمات النسائّي جميع المبالضرورة ل متاحغير 

اإلنساني في جنوب  المحليّة للعمل خاتمة: هل عّززت القيادة  
 السودان القيادة النسائيّة في هذا القطاع؟

ة  المحلّية في طليعة القيادات المحلّي في السنوات األخيرة، ازدادت المناقشات على الصعيد العالمي بشأن ضرورة كون الجهات الفاعلة 

ة للعمل اإلنساني إلى جنوب السودان، وتتبنى العديد من المنظمات غير الحكومّية الدوليّة  للعمل اإلنساني. وتتسلّل الدعوة إلى القيادة المحلّي 

ويتيح هذا التحّول فرصة للمنظمات   على نحو متزايد فكرة التعاون مع المنظمات غير الحكومّية الوطنّية في مجال العمل اإلنساني.

وضوع  النسائّية في جنوب السودان التي تعمل في المواضيع اإلنسانّية التي تؤثر تأثيًرا مباشًرا في المجتمعات المحلّية. وبالنظر إلى أّن م 

ا كانت القيادة المحلّية للعمل اإلنساني هناك  القيادة المحلّية للعمل اإلنساني ال يزال ناشئاً في جنوب السودان، فمن السابق ألوانه القول ما إذ

 . قد ساعدت القيادة النسائّية على التقّدم في هذا القطاع. ومع ذلك، ثّمة عّدة عوامل في جنوب السودان يمكن أن تشجع القيادة النسائّية 

% من المناصب في الهيئتين 25أة ( على أن تشغل المر2011فعلى سبيل المثال، نّص الدستور االنتقالي لجمهورية جنوب السودان ) 

ة للحكومة، كإجراء إيجابي لتصحيح االختالالت التي أحدثها التاريخ والعادات والتقاليد في جنوب السودان. وبناًء على  ة والتنفيذّي التشريعّي 

ورية جنوب السودان في  طلب ائتالف نساء جنوب السودان من أجل السالم، أّدى االتفاق الذي جرى تنشيطه لتسوية النزاعات في جمه

وتتيح هذه الحّصة فرصة لتشغل النساء أدواًرا قيادّية، حتى حين   (.64، ص. 209% )لوبيديا، 35إلى زيادة هذه النسبة إلى  2018عام 

لتسجيل المنظمات غير  بيئة مؤاتية  2016. كما يوفر قانون المنّظمات غير الحكومّية لجنوب السودان لعام بفاعلّيةذ هذه الحّصة نفّ ال ت  

، تشترط  2017من خالل قانون العمل لعام وة. المنظمات غير الحكوميّة الدولّي مقارنة مع بات متطلّ ال  تخفيفمن خالل  الوطنّية  الحكومّية

ن. ويمكن  ة مواطنين من جنوب السوداة الدولّي من الموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومّي  %75الحكومة أن يكون ما ال يقل عن 

 . للعمل اإلنساني ةا لمشاركة المرأة في القيادة المحلّي أن يتيح هذا الشرط فرصً 

، إلتزمت المملكة المتحدة، من خالل برنامج تعليم الفتيات في جنوب السودان،  2013وللجهات الفاعلة الدولّية أيضا دور تؤّديه. فمنذ عام 

ت لتحويل الفرص المتاحة لجيل من الفتيات في جنوب السودان من خالل التعليم.  مليون جنيه إسترليني على مدى ست سنوا  60بتقديم 

 م البرنامج حوافز لألسر لتعويض كلفة إرسال الفتيات إلى المدارس ومنًحا نقدّية للمدارس لتحسين بيئة التعلم، األمر الذي يعّزز نتائجويقدّ 

النسائّية المستقبلّية في جنوب السودان. وقد ساعد مشروع منظمة كير الدولّية   التعلم للفتيات. ويهدف هذا البرنامج إلى تشكيل القيادات 
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المنظمات بقيادة نسائّية، مثل منظمة إعادة األمل إلى جنوب السودان، على المشاركة في االجتماع التشاوري للمفوضّية السامية لألمم  

 (. 54، ص. 2018القائم على النوع االجتماعي )ليندلي جونز  المتحدة لشؤون الالجئين بشأن أقلمة التدخالت المتعلقة بالعنف 

في مقابلة مع مدير مشروع في  موظفة في منّظمة غير حكومّية دوليّة  . فعلى سبيل المثال، قالت النساءا فرص لبناء قدرات وهناك أيضً 

ر  . وتوفّ لتدريب"تلقي الالوطنّية ة الحكومّي  ات غير: "في العام الماضي، أرسلت امرأتين من قيادات المنظممنّظمة غير حكومّية دولّية 

ة في جنوب السودان التدريب بشكل  منتدى المنظمات غير الحكومّي  ا. ويقّدمة التدريب أيضً مختلف المجموعات والمجموعات الفرعّي 

ة بهذه  لضمان ربط القيادات النسائّي بين محترفين. ويلزم بذل مزيد من الجهود مدرّ ربطها ب وي الوطنّية ة مات غير الحكومّي للمنظّ  دوري 

 الفرص. 

وينبغي أيًضا االعتراف على وجه أفضل بالدور الذي اضطلعت به القيادات النسائّية في عملّية السالم ولفت انتباه المانحين إليه. في  

النساء والتوقيع على اتفاق  ، ضغطت القيادات النسائّية في جنوب السودان من أجل زيادة تمثيل 2018إلى  2015محادثات السالم من 

، "عملت امرأة واحدة  2018( أّنه في عملّية السالم لعام 2019السالم. وخلصت األبحاث التي أجراها مجلس العالقات الخارجيّة )

ر  ات". ويتيح اإلعالن عن دو% من المندوبين، وعملت قيادات المجتمع المدني النسائّية كمراقبات رسمّي 25كوسيط، وشكلت النساء 

 وعرض العمل الذي قامت به.  فيها  ة السالم فرصة للضغط والدعوة إلى مشاركتها في القضايا التي تؤثر في عملّي  النساء

نطوي هذه  ت عمل اإلنساني في جنوب السودان. ووبالتالي، ثّمة إمكانية لالعتراف بشكل أفضل بالقيادة النسائّية في مجاالت القيادة المحلّية لل

لتشجيع مشاركة النساء في حّيز اتخاذ   - مثل متطلّب الحصص  -ا، على استخدام اآلليات القائمة ولكن التي ال يجري إنفاذها اإلمكانّية جزئًي 

العمل  القرار، وتوفير أنشطة بناء القدرات أو تعزيزها، ولتشجيع تمويل المنظمات النسائّية من خالل إبراز أمثلة عن القيادة النسائّية في 

ة من كيانات مثل منتدى  د للمنظمات النسائّي ا إلى الحاجة إلى دعم محدّ ة أيضً ا، أشارت المنظمات النسائّي آنفً  نا كراإلنساني للمانحين. وكما ذ

إلنساني  ة للعمل االمحلّي في القيادة النسائّية قيادة الة في جنوب السودان. ومع ذلك، فإن الجهود الرامية إلى زيادة مات غير الحكومّي المنظّ 

   للتحرش الجنسي.  النساء على التعليم وخطر تعرضهنالثقافي، مثل ضعف حصول -ا إلى االعتراف بالسياق االجتماعيتحتاج أيضً 

ختاًما، في مواجهة الحالة السياسّية الهشة، والنظام اإلنساني المعقد، والهياكل المتحّيزة للنوع االجتماعي في جنوب السودان، فإّن  

ة  النظام اإلنساني إلى المرأة كمجرد ضحّي نظرة نساء كقائدات والبناء على مهاراتهن وقدراتهن أمر مهّم لضمان تجاوز االعتراف بال

ر على مدى  ة في العمل اإلنساني في جنوب السودان قد تطوّ دور القيادات والمنظمات النسائّي  أنّ  عن  للكوارث. وتكشف نتائج هذا البحث

على   ات كشريك بالنساء ة واالعتراف في المجاالت السياسّي  النساءة وفرق العمل إلى تمثيل لشبكات النسائّي السنوات الماضية. وقد دعت ا

ات مفاوضات السالم ودافعت عن حقوق  ة في عملّي المنظمات النسائّي والنساء ة. وقد شاركت ة التنمية الديمقراطّي قدم المساواة في عملّي 

ة  في العمل اإلنساني وفي القيادة المحلّي النساء مشاركة تحتاج ولذلك ( Mamarasakit#) حمالت مثل المرأة في جنوب السودان من خالل 

 إلى االعتراف والدعم.  للعمل اإلنساني
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 التحليل  - 5

والمنظمات  فّصلة عن مشاركة النساء ابقة ودراستي الحالة من بنغالديش وجنوب السودان صورة م  لقد أعطت مراجعة المؤلّفات السّ 

الجتها  النسائّية المحلّية والوطنّية في العمل اإلنساني. ويقّدم هذا القسم لمحة عامة عن النتائج الرئيسة المستخلصة من كّل فصل وكيفّية مع

(  3ت النسائّية، و)( مشاركة المنظما2( تأثير القيادة النسائّية في القطاع اإلنساني والمساعدة اإلنسانّية، و)1لألسئلة البحثّية الرئيسة: )

في القيادة    ة للعمل اإلنساني( تأثير القيادة المحلّي 4الحواجز والتحّديات التي تواجه قيادة النساء والمنظمات النسائّية في العمل اإلنساني، و)

تجابة لحاالت الطوارئ  ة قد شاركت في االسالنساء والمنظمات النسائّي  إلى االعتراف بأنّ جميعها النسائّية. وتستند األسئلة األربعة  

  تماعيجنوع االالدماج إل عاّمة مقاومةاستمرار  لى إشارة إمساهماتها، وهو ب  ال ي عترف ا ما ها كثيرً ة ولكّن ة في مجتمعاتها المحلّي اإلنسانّي 

 في العمل اإلنساني. 

 أثر القيادة النسائيّة 

في القطاع اإلنساني. أواًل، تحّدد   - وكيفية مشاركة المنظمات النسائّية  - ي حّدد البحث ثالثة مواضيع رئيسة لفهم تأثير القيادة النسائّية 

ّدي إلى برامج إنسانّية أكثر  ؤياقات في جميع أنحاء العالم أن ت لمنّظمات النسائّية في السلمراجعة المؤلفات السابقة كيف يمكن لقيادة النساء 

القائمة على النوع االجتماعي وتعميق الصلة بالمجتمعات المحلّية، وال سيما النساء. ثانياً،  فاعلّية من خالل زيادة الوعي باحتياجات النساء 

نوع االجتماعي غير المتكافئة،  ي التي تسعى إلى تفكيك معايير الال النوع االجتماعجة أن ت حِدث نظرة تحويلّية في م يمكن للقيادة النسائّي 

شر على دور المنظمات النسائّية. وأخيًرا، تميل قيادة النساء والمنظمات النسائّية إلى التركيز  وأن تكون متعّددة الجوانب، وتركز بشكل مبا

لة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم، إذ تعّزز القيادة النسائّية النهج الشامل طويل األجل الذي يتجاوز مجّرد تقديم الخدمات  على الصّ 

 اإلنسانّية.

 ة عليّ ا عمل إنساني أكثر ف

ر الذي يسهم  وتقّدم دراستا الحالة عّدة أمثلة توفّر فيها قيادة النساء والمنظمات النسائّية احتياجات النساء القائمة على النوع االجتماعي، األم

عنف  ا المشورة بشأن قضايا الالنساء الروهينغفي زيادة فاعلّية العمل اإلنساني. ففي كوكس بازار في بنغالديش، تقّدم جمعّية رعاية 

ش الجنسي  التحرّ خدمات ز على ة التي تركّ خدمات المساعدة القانونّي الرابطة الوطنّية للمحاميّات البنغالديشيّات  المنزلي، في حين تقّدم 

  يجتماعنوع االالة ديار إلعادة التأهيل والتنمية على قضايا العنف القائم على في جنوب السودان، تركز جمعّي و. المحلي المجتمع الروهينغ

ا، على معالجة  ، في جنوب السودان أيضً الراعيات . وتركز منظمة النساء والنظافة والصرف الصحي   ءا ، باإلضافة إلى الممع النازحين

ا في ثالث واليات سابقة في جنوب السودان )شرق  داخلًي  النازحين مع  جتماعينوع االالمشاكل العنف الجنسي والعنف القائم على 

 ة، وواراب(. االستوائّي ة، ووسط االستوائّي 

ة الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات النساء من سبل كسب العيش في سياق حاالت الطوارئ. وفي بنغالديش،  كما قادت المنظمات النسائّي 

لمحو أمّية  رت دروساً تعمل على قضايا التمكين هي جاغو ناري أونايان سانغستا، التي وفّ التي و  ئّيةنسا ةدياقب كانت إحدى المنظمات 

ة لالجئات. وفي جنوب السودان، تعمل منظمة  ة واالقتصادّي البالغات من النساء الروهينغا باإلضافة إلى توثيق االحتياجات االجتماعيّ 

 ف" لتنمية المرأة على تعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي للنساء من خالل الدعوة إلى رسم السياسات ودعم سبل كسب العيش. ي "إي 

ويكتسي توفير خدمات الحماية  من العنف القائم على النوع االجتماعي ودعم سبل العيش أهمّية خاّصة ألّن هذه الخدمات ال تعتبر في  

ة إنسانّية. فحكومة بنغالديش، على سبيل المثال، ال تعتبر برامج العنف القائم على النوع االجتماعي أو دعم سبل  بعض الحاالت أولوّي 

ويؤثر غياب هذه البرامج بشكل   (. 16، ص. 2018والش، - منقذة لألرواح، وبالتالي فهي ال تمّول هذه الجهود )فيغوالعيش أنشطة 

خاّص على النساء الالتي يعانين عادة بشكل حاّد من العنف القائم على النوع االجتماعي وعدم التمكين االقتصادي )وإن كان من المهم  

(. وقد  2019ة، ماعّية تتعّرض للعنف في سياق حاالت الطوارئ( )مكتب األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانّي االعتراف بأن جميع األنواع االجت 

تسّد المنظمات النسائّية القادرة  وا إلى دعم إضافي لفرص كسب العيش في أعقاب الكوارث أو في مخيّمات الالجئين.  تحتاج النساء أيضً 

 ها وتستجيب مباشرة الحتياجات النساء. الحاجة إلي   تمسّ على تقديم هذه الخدمات فجوة 

تاح للنساء والمنظمات النسائّية أيًضا إمكانّية أكبر للوصول إلى المجتمعات المحليّة التي تمّر بأزمات. ومن المثير لالهتمام أّن  وقد ي  

ات المحلّية ألنهن ال ي نظر إليهن على  األبحاث في جنوب السودان قد كشفت أّن النساء قد يكن قادرات على التنقل بحرّية أكبر بين المجتمع

إذ  يعتبرن "أقل تهديداً" من الرجال. وهذا ال يعني أنهن ال يواجهن التهديدات.  ات األمن أو المعارضة، وبالتالي فإنهنّ كونهن من أفراد قوّ 

. وفي بنغالديش، أشار  ينش الجنسّي لتحرّ نساني العديد من التهديدات، بما في ذلك العنف واالعمل اإلا تواجه النساء اللواتي يقدن محليًّ 

تمتع بفرص أفضل للوصول إلى النساء داخل األسر مقارنة بالرجال، ويمكنهن الحصول على  ت البحث إلى أن النساء والمنظمات النسائية 

  صديقًا  حّيًزاا  أنشأت أيضً قد فحسب، بل النساء ة الوصول إلى ر المنظمات النسائّي تيسّ  مة لالستجابة لحاالت الطوارئ. والالمعلومات الالز

 ة. الدعم النفسي واالجتماعي وتبادل المعلومات الصحّي تقديم سمح ب ي للمرأة 
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 العمل اإلنساني التحويلي في مجال النوع االجتماعي 

المزيد من  والبرمجة الشاملة بدالً من   -إّن دعم النساء والمنظمات النسائّية بطرق تحقق النهج القائم على حقوق المرأة والحقوق النسوّية  

.  في مجال النوع االجتماعيالً ي إلى المزيد من العمل اإلنساني الذي يحقق تحوّ يمكن أن يؤدّ  - يهاأو باإلضافة إلجهود تقديم الخدمات 

ما  غير المتكافئة، وال سّي القائمة على النوع االجتماعي ة ات القوّ إلى تغيير دينامّي في مجال النوع االجتماعي  ّية لي تحوالسعى اإلجراءات وت 

لمحاميات  لة م الرابطة الوطنّي ة. ففي بنغالديش، على سبيل المثال، تقدّ المنظمات النسائّي  هي تحصل بقيادةمن خالل تغيير السياسات، و

اعتماد مبادئ  مناصرة ا إلى ا في كوكس بازار، بينما تدعو أيضً قسرً  النازحينة لمواطني ميانمار خدمات المساعدة القانونّي  يّاتبنغالديشال

ا  يضً ا، وتدعو أداخلًي  للنازحينم مؤسسة تيتي مواد غير غذائية ش الجنسي على الصعيد الوطني. وفي جنوب السودان، تقدّ ة للتحرّ توجيهّي 

ة  من البحث التجارب الحّي المستقاة هذه األمثلة تجلب شات، من بين أمور أخرى. إلى محاسبة المسؤولين عن توفير التعليم للنساء المهمّ 

  الحاجة إلى اللوازموصواًل إلى  ة في بنغالديش  التحرش الجنسي ونقص الموارد القانونّي النزوح مروًرا ب ا من في هذه السياقات، بدءً للنساء 

 ة في جنوب السودان. ة والفرص التعليمّي ة األساسّي المنزلّي 

 الصلة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم 

ة المشاركة في العمل اإلنساني في بنغالديش وجنوب السودان على األنشطة  مات النسائّي ز معظم المنظّ ، لم تركّ  وفي دراستي الحالة 

من أجل المجتمع، باإلضافة إلى عملها في مجال   عيالتطوّ  العمل جمعّيةم  بنغالديش، على سبيل المثال، تقدّ ة فحسب. ففي ة التقليدّي اإلنسانّي 

منّظمة  م تقدّ و. للنساء ة  عن دعم المساعدة القانونّي ة، فضاًل ة واإلنجابّي ة والحقوق الجنسّي من مخاطر الكوارث، خدمات في مجال الصحّ  الحدّ 

باإلضافة إلى   - وهو أمر شائع في الجزء الشمالي من البالد  -في منطقتها   المباغتةجابة طارئة للفيضانات مبي أونايان ساميتي است السابا

ستها النساء  م مؤسسة تيتي، وهي منظمة أسّ . وفي جنوب السودان، تقدّ تماعيجنوع االالإنهاء العنف القائم على  امجدعم سبل العيش وبر

ز على التعليم وسبل العيش وأنشطة فيروس نقص  ة التي تركّ عن البرامج المجتمعّي  ة غير الغذائية، فضاًل األساسّي ، المواد نسائّية بقيادة

جنوب السودان في أنشطة  في  –  12من أصل  8  –الواردة في البحث المنّظمات النسائّية ة غالبّي وينحصر عمل المناعة البشرية/اإليدز. 

هم الذي لعبته القيادات  ميشير إلى الدور الاألمر الذي ة، ة األكثر تقليدّي الخدمات اإلنسانّي تقديم إلى النزاعات باإلضافة وتسوية السالم 

 .22ة في بناء السالم في البالد النسائّي 

 العوائق والتحّديات 

معايير النوع االجتماعي الضاّرة،  ( 1ن ثالثة أنواع رئيسة من العوائق هي: )ي بلدالحّددت مراجعة المؤلفات السابقة ودراستا حالة في 

  عوائق د البحث حدّ ة. وقد  ( أولويّات المانحين والدعم المالي المحدود للمنظمات النسائّي 3( االنفصال عن منظومة العمل اإلنساني، و)2و)

ة، مثل التعامل مع  ة أو الوطنّي لمحلّي ة اة، ولكنها مماثلة للحواجز التي تواجهها الجهات الفاعلة اإلنسانّي ة تواجهها المنظمات النسائّي إضافّي 

على وجه التحديد على   القسممن الباطن. ويركز هذا  نموذج التمويل  إطار لموظفين والبقاء باستمرار في الجهات الفاعلة الدولّية ل سرقة

 ة. والمنظمات النسائّي النساء  يات التي تواجهها التحدّ 

 معايير النوع االجتماعي الضاّرة 

الحّيز الخاّص   علىأّن معايير النوع االجتماعي الضاّرة التي تحكم عالقات القّوة بين األنواع االجتماعّية ال تنطبق  بالمستغر غير من

في  فالمجال العام، حيث ي قّدم العمل اإلنساني، األمر الذي ي ديم تلك الفكرة القائلة بأن النساء ال يصلحن للقيادة.  على فحسب، بل أيًضا 

امرأة؟" في   أن ترأسني لي "كيف عبارة   رّد الفعل المتمثل فيها تواجه ة في كثير من األحيان بأّن جنوب السودان، أفادت القيادات النسائّي 

هن يواجهن مضايقات  ّن فإكما أفادت العامالت في المجال اإلنساني في كال البلدين و. أفراد من داخل منظماتهن ن، حتى من سياق عمله

تمويل في جنوب  الة مقابل ة في بنغالديش أو من الرجال الذين يسعون للحصول على خدمات جنسّي أثناء عملهن، سواء من السلطات الدينّي 

عات  وجمم لم تكن، في حين أنفسها تنظيم ة عند محاولتهاة أسئلة إضافّي ات الروهينغا النسائّي عوجمتواجه مالسودان. وفي بنغالديش، 

أيضاً كعائق أمام  الذي تقّدمه النساء رعاية التحديد عمل  جرى . وأخيراً، في كال البلدين، أو ال تساءل إاّل قلياًل  للمساءلةض عرّ تت الرجال 

ين  في كثير من األحيان ب   يوازنّ أن  -على عكس نظرائهن من الرجال   - ة لقيادات النسائّي يجب على اإذ قيادتها في العمل اإلنساني، 

 من قدرتهن على المشاركة.  يحدّ  األمر الذيمسؤوليات العمل واألسرة، 

 اإلنساني   منظومة العملاالنفصال عن 

إنسانّية، وأنه نظًرا لعدم بروزها في ساحة القيادة المحلّية للعمل  مات النسائّية ليست منّظمات عموًما، ال يزال ثّمة تصّور بأّن المنظّ 

فإنّهن ال   - بسبب االفتقار إلى اهتمام وسائط اإلعالم وتوثيقها، األمر الذي يزيد من تفاقمه كونها محصورة بالمستوى المحلّي  -اإلنساني 

مع المنظمات النسائّية أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانّية. غير أّن األدلة   يؤّدين عماًل إنسانيًا، وسيستغرق األمر وقتًا طوياًل لتطوير عالقات

تبيّن أّن المنظمات النسائّية تعمل في مجال الحّد من مخاطر الكوارث والسالم وتسوية النزاعات والماء والصرف الصحي والنظافة   

ديدها في البحث كأعضاء في نظام المجموعات، مثل شبكة تمكين وتوفير المواد غير الغذائّية. ثّمة أيًضا عّدة منّظمات نسائّية جرى تح
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المرأة في جنوب السودان، العضو في المجموعة الفرعّية المعنّية بالعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل، ومنظمة أغراجاترا  

 ل ومجموعات األمن الغذائي والمأوى. ة لحماية الطففي بنغالديش، وهي منظمة بقيادة نسائّية وعضو في المجموعة الفرعّي 

كما سلّطت دراستا الحالة الضوء على دور الجهات الفاعلة الدولية مثل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومّية الدولية، التي  

المنظمات النسائّية أن تمّر عبر  للنظام اإلنساني الدولي، إذ يجب على    -ابات عبور  بوّ مجّرد أو بشكل أكثر سلبّية، ك -تعمل كجهات ميّسرة  

، وهو ما  المنّصة اإلنسانّية النسائّية في بنغالديشة إنشاء ة الدولّي المنظمات غير الحكومّي  تالجهات الفاعله الدولّية. فعلى سبيل المثال، دعم

ا على بناء ة تدريًب السودان، تلقت القيادات النسائّي ة في النظام اإلنساني. وفي جنوب يسر مشاركة المنظمات النسائّي ي   اعتباره أمًرايمكن 

ن معظم المنظمات  كو، حقيقة فكرة بوابات العبور سالفة الذكرعلى  من األمثلة الدامغة ة. وة الدولّي القدرات من المنظمات غير الحكومّي 

مثل   االجتماعينوع اللق بالمسائل المتصلة ب ما يتع ة، وال سيما فيجهات فاعلة دولّي هي المشاركة في نظام المجموعات في كال البلدين 

ة  ة بشكل أفضل في المجاالت اإلنسانّي . ويتمثل أحد الحلول المحتملة في إدماج النساء والمنظمات النسائّي تماعيجنوع اال الالعنف القائم على 

معلومات االستجابة وأنشطة  ديش وشبكة بنغال فية مثل شبكات التحالف الوطني للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني  ة والوطنّي المحلّي 

 ة في جنوب السودان. في بنغالديش أو منتدى المنظمات غير الحكومّي  التأّهب

 مات النسائيّة أولويّات المانحين والدعم المالي المحدود للمنظّ 

اإلنساني ألنها ال ت عتبر جهات فاعلة في المجال  لقد أشار القسم السابق إلى أن المنّظمات النسائّية كثيًرا ما تكون منفصلة عن النظام 

اإلنساني. ولكنّها في بعض الحاالت، قد ال ترغب في أن ي نظر إليها على كونها جهات فاعلة في المجال اإلنساني أو أن تكون جزًءا من  

بالنوع االجتماعي مقابل الحصول على   المنظومة. وقد تقّرر أنه ال يستحق ذلك التضحية بالبرمجة االستراتيجية طويلة األجل المتعلقة

ال سيّما في السياقات التي يكون   - مشاريع قصيرة األجل اللسعي للحصول على فرص تمويل لدعم التمويل. وفي حين قد يكون مغريًا ا

الفرص المتاحة الذي   يجب أن يكون المانحون على علم بثمن -فيها التمويل محدوداً، كما هو الحال في جميع حاالت الطوارئ اإلنسانّية  

تحّدٍ  تدفعه المنظمات النسائّية للحصول على تمويل ال يتماشى مع مهّماتها وعملها االستراتيجي في العدالة بين األنواع االجتماعّية. وثّمة 

النسائّية. ومن المهم   يتمثل في نقص المعلومات عن مقدار التمويل الذي ذهب بالفعل لغاية اآلن إلى المنظمات ،آخر في ما يتعلق بالتمويل

أيًضا أن يعترف المانحون بالعمل اإلنساني الذي تقّدمه القيادات والمنظمات النسائّية. وفي جنوب السودان، أظهر البحث أّن القيادات  

 النسائّية شاركت بنشاط في عملّية اتفاق السالم، ولكن الجهات المانحة لم تعترف بهذا الجهد. 

اإلنساني القيادة النسائيّة  المحليّة للعمل   خاتمة: هل عّززت القيادة 
 في هذا القطاع؟

دة  لقد خلصت مراجعة المؤلّفات السابقة ودراستا الحالة في البلدين إلى أّن لدى القيادة المحلية للعمل اإلنساني القدرة على تشجيع القيا

ز قيادة النساء والمنظمات  ة للعمل اإلنساني بعناصر يجب أن تعزّ (. وتتمتّع القيادة المحلّي 3النسائّية في ظل ظروف معّينة )أنظروا الجدول 

معرفة   ا، ولديهةالمحلّي  ةفاعل جهة المثالي لل نموذج شعبية هي   تعمل على مستوى القاعدةة التي ة المحلّي المنظمات النسائّي فة: النسائّي 

  المجاالت ة إلى يات التي تحول دون دخول القيادات النسائّي التحدّ ة تخفيف حدّ أزمات. وينبغي ب  التي تمرّ ة المجتمعات المحلّي  اتسياقب 

ة زمام  ة والوطنّي الجهات الفاعلة المحلّي  تولّية )مثل ضعف فرص الحصول على المعلومات والحواجز اللغوية( من خالل ة العالمّي اإلنسانّي 

 ة. أمر صعب من الناحية العملّي هو عها ة وتشجّ لقيادة النسائّي التي تعترف با المحلّية للعمل اإلنسانيالقيادة  تطبيق المبادرة. غير أنّ 
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  : هل تشجع القيادة المحليّة للعمل اإلنساني القيادة النسائيّة؟3الجدول 

هل توفّر دراستا الحالة فرًصا 

للنهوض بالقيادة النسائيّة في 

 العمل اإلنساني بقيادة محلّية؟

 

هو مثال على تمويل القيادة المحلّية للعمل  اإلنسانّية النسائّية في بنغالديشالمنّصة : إن إنشاء بنغالديش • 

 اإلنساني التي تحاول توسيع نطاق القيادة النسائيّة في العمل اإلنساني بقيادة محليّة.

م : تعتقد القيادات النسائيّة أنها في وضع أفضل لالستجابة ألولويات النساء، مثل العنف القائجنوب السودان •
على النوع االجتماعي، وبالتالي يمكنهن االضطالع بدور قيادي أكبر في توفير البرامج والخدمات للنساء 

 .النازحات بسبب النزاع

 

ما هي الظروف التي تنشأ 

 فيها هذه الفرص؟

يجب على الجهات الفاعلة في المجال  .حين يُنظر إلى المنظمات النسائية على أنها شريكات ذوات قيمة •
الحاجة إليها ورائدات يمكنها  اإلنساني أن تنظر إلى المنظمات النسائّية كشريكات تجلب الخبرة التي تمسّ 

 :تحسين نتائج العمل اإلنساني. وينطوي ذلك على

o  قضاء الوقت للتعّرف على المنظمات النسائيّة، ال سيّما قبل حدوث أزمة إن أمكن؛ 

o لثقة في خبرة المنظمات النسائّية، حتى وإن كانت قد ال تتالءم مع النهج التقليدي للنظام اإلنساني؛ ا 

o تسهيل مشاركتها في مجاالت اتخاذ القرار اإلنساني؛ 

o .توجيه التمويل إلى المنظمات النسائّية 

نتشر انعدام المساواة بين ي. رةحين يجري االعتراف بانعدام المساواة بين األنواع االجتماعّية كقّوة مؤثّ  •
ة االستجابة اإلنسانّية إّما أن تؤّدي إلى تفاقمها أو إلى معالجتها، األمر األنواع االجتماعيّة بقّوة، ويمكن لنوعيّ 

 .الذي يؤكد الحاجة إلى النساء والمنظمات النسائيّة

ما الذي يمّكن النساء 

والمنظمات النسائيّة من 

طاع المشاركة بنجاح في الق

اإلنساني والعمل اإلنساني 

 بقيادة محليّة؟

. وغالبًا ما تركز النساء والمنظمات النسائيّة التي تمكنت من التكيّف مع ما يتطلّبه النظام اإلنساني• 
المشاركة في القطاع اإلنساني على تقديم خدمات قصيرة األجل )مثل المواد غير الغذائّية( بدالً من تطوير 

مصالحها االستراتيجيّة في العدالة بين األنواع االجتماعيّة. ومن غير الواضح ما إذا كان برامج تتحدث عن 
أو مثاًل على المنظمات  -إذ تشارك المنظمات النسائيّة في هذا القطاع  -هذا مثاًل على المشاركة الناجحة 

ض المنظمات النسائّية أال النسائيّة التي تضّحي بمهاّمها من أجل التمويل. وكما سبق أن أشرنا، تختار بع
يستجيب على نحو مالئم الحتياجات النساء  ال ترى أنّه، ببنيته الحاليّة، ًءا من النظام اإلنساني ألنها تكون جز

وأولوياتهن. ولكن، ثّمة حاجة إلى مزيد من المعلومات لمعرفة ما إذا كانت السلطة والموارد، مثل التمويل، 
 قد تحّولت إلى المنظمات النسائّية.

ئّية لاللتقاء من أجل شبكات الدعم للنساء والمنظمات النسا. تقّدم • القّوة والصوت للتأثير في النظام اإلنساني
 وضع استراتيجيّات مشتركة بشأن كيفّية الحصول على صوت أقوى في الحيّز اإلنساني.

لتعزيز قدرات النساء والمنظمات  . من المهم توفير فرٍص • تعزيز قدرات النساء والمنظمات النسائيّة
 النسائيّة حتى يتسنى لها أن تقود النظام اإلنساني وتديره.

. إّن الدعم المقّدم من الجهات الفاعلة الدوليّة إلشراك النساء والمنظمات النسائيّة ة دولّية داعمة• جهات فاعل
 أساسي. هو أمرٌ  - المنّصة اإلنسانّية النسائيّة في بنغالديشمثل إنشاء  -في القيادة المحلّية للعمل اإلنساني 

المنّصة اإلنسانّية  دة المحلّية للعمل اإلنساني واألقلمة، على الرغم من أّن إنشاء في بنغالديش، لم تشارك المنظمات النسائّية بنشاط في القيا

العديد من اآلليات التي من شأنها أن تساعد على تشجيع   ثّمةفي جنوب السودان، وقد يغّير ذلك الواقع في المستقبل.    النسائّية في بنغالديش

.  حاليًا  ةطبّقة في حكومة جنوب السودان، ولكنها غير م يل المرأة في األجهزة التنفيذّي لتمث  % 35ة، مثل نظام الحصص بنسبة القيادة النسائّي 

م التدريب اإلنساني أن تزيد من  ة ومجموعات األمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة التي تقدّ وينبغي لمنتديات المنظمات غير الحكومّي 

 ة. تواصلها مع القيادات والمنظمات النسائّي 

تشجيع القيادة النسائّية تحتاج جهود القيادة المحلّية للعمل اإلنساني إلى االعتراف بالسياق االجتماعي  وباإلضافة إلى ذلك، من أجل 

ة  ّي المنظمات النسائ  قدرة ع  توقّ  إّن من عالمات انعدام المساواة بين األنواع االجتماعّيةوالثقافي الذي تعمل فيه النساء والمنّظمات النسائّية. 

ر عدم االعتراف بقيمة قيادة  ة عمل النظام. ويفسّ معرفة أكبر بكيفّي تملك ة التي تقودها نخب من التنافس على التمويل مع المنظمات اإلنسانّي 

جات  العمل اإلنساني ال يزال يميل إلى تجاهل احتيا كون ة السبب في وخبرتها في السياقات اإلنسانّي وضرورتها والمنظمات النسائية النساء 

أمر غير دقيق ويمكن أن يديم  هو ة المشاركة بحرّي على ة المنظمات النسائّي  قدرة افتراض   إنّ لمزيد من الخطر.  تعريضهن أو حتى النساء

اإلنساني  المحلّية للعمل لقيادة لوالمنّظمات النسائيّة  النساء تشجيع قيادة  . بل إنّ النوع االجتماعياعتبارات راعي ة التي ال ت البرمجة اإلنسانّي 

 ا. ا دقيقً ب اهتمامً يتطلّ  - ا كما هو الحال في النظام اإلنساني العالمي تمامً  -
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 الخاتمة والتوصيات  - 6

ة على نطاق واسع وإدماج النساء  ة للعمل اإلنساني على إمكانية تعزيز االعتراف المتزايد بالقيادة النسائّي تنطوي جهود القيادة المحلّي 

رار  والمنظمات النسائّية في العمل اإلنساني. ولكن ال يمكن التقليل من شأن قّوة الهياكل األبوّية وطرق العمل الراسخة التي تتجاهل باستم

يلة  طومساهمة النساء في العمل اإلنساني أو تقلّل من قيمتها. وفي جوهرها، على القيادة المحلّية للعمل اإلنساني أن تتصّدى لقضايا التنمية 

ات بين الشمال والجنوب، فضالً عن التسلسل الهرمي  ى الدينامّي رة في االستعمار وغيره من أشكال انعدام المساواة، وهي تتحدّ األمد المتجذّ 

تص   ولديها، حسب    ّور بمستوياته للعالمّية والوطنّية والمحلّية. إاّل أّن القيادة المحليّة للعمل اإلنساني هي ذاتها تقع في إطار نظام أبوي،الم 

ات القّوة غير المتكافئة. وبالتالي ستساعد الرؤية النسوّية التي تحتضن القيادة النسائّية  ة من التحّيزات ودينامّي السياق، مجموعتها الخاصّ 

   .على زيادة تحطيم ديناميّات السلطة التقليدّية والحصرّية

ا إلى  هة أساسً (. وهذه التوصيات موجّ 4ستا الحالة إلى عّدة توصيات )الجدول السابقة ودرا المؤلّفاتفي السطور التالية، تقودنا مراجعة 

أو   ةر ميسّ جهات ة، التي ال تزال تميل إلى االحتفاظ بالموارد والسلطة في النظام اإلنساني الدولي ويمكن أن تعمل كالجهات الفاعلة الدولّي 

ا على الجهات  لعمل اإلنساني. ويمكن أن تنطبق هذه التوصيات أيضً لة  المحلّي ة في القيادة في إدماج القيادة النسائّي عبور  بوابات مجّرد 

ز  ة. وتركوالمنظمات النسائّي  للنساء القرار اإلنساني  اتخاذ مواقعة التي يمكنها توفير التمويل أو الوصول إلى ة والمحلّي الفاعلة الوطنّي 

( محاولة تسهيل مشاركتها  3) و ( الثقة في خبراتها، 2)وة، المنظمات النسائّي لى ف إ( التعرّ 1التوصيات على ثالثة جوانب رئيسة هي: )

ا ما تواجه  ة كثيرً النساء والمنظمات النسائّي  القرار اإلنساني. ويجب أن تستند جميع هذه التوصيات إلى الوعي بأنّ  اتخاذفي مجاالت 

ة أمام التعليم وغيره من أشكال  ة حواجز هيكلّي ه القيادات النسائّي تواجكما الثقافي، وش حسب السياق االجتماعي مستويات أعلى من التحرّ 

 . المجاالت الوصول والتفاعل في مثل هذه  اواة التي قد تجعل من الصعب عليهام المساعدان 
 

 : توصيات بشأن كيفيّة تحسين إدماج النساء والقيادة النسائيّة في القيادة المحليّة للعمل اإلنساني4الجدول 

 التوصيات الفئة

  االدماج

 توصيات للجميع 

 • التواصل مع المنظمات النسائّية المحلّية والمشاركة معها قبل األزمات من أجل إقامة العالقات واالستثمار فيها. 

• توفير أنشطة اإلرشاد والتشبيك للقيادات النسائّية قبل األزمات وأثناءها وبعدها من أجل إبراز إنجازات القيادات النسائّية  
 الناجحة وبناء فرص لتبادل المعارف.  

الوصول  • ضمان بيئة تمكينّية تحمي سالمة وحقوق المنظمات النسائّية والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وتسمح لها ب 
 اآلمن إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدة اإلنسانّية.  

ا، ضمان المشاركة المجدية ليس فقط من الجهات الفاعلة  حول العمل اإلنساني وقيادته محليًّ • في المناقشات الدوليّة  
غياب هكذا تمثيل، ينبغي لممثلي الجهات  ة المحلّية أو الوطنّية، وإنّما أيًضا من النساء والمنظمات النسائّية. وفي اإلنسانّي 

 الفاعلة الدوليّة أن يرفضوا المشاركة في المناقشات أو أن يوصوا بمنظمة أو قيادات نسائّية بداًل منهم. 

 • تقدير قّوة المنظمات النسائّية، واالستفادة من خبراتها وعدم محاولة تحويلها إلى منظمات إنسانّية. 

 المنفّذة على وجه التحديد توصيات للوكاالت 

• مساعدة النساء والمنظمات النسائية على اجتياز الساحة اإلنسانّية العالمّية، مثل نظام المجموعات، والفرق اإلنسانّية  
الوطنّية، وآليّات التنسيق في البدان للجهات الفاعلة الوطنّية والدولّية، والمؤتمرات الدولّية، ربما من خالل المساندة أو  

 لتوجيه. ا

• االستثمار في بناء قدرات القيادات النسائّية لمساعدتهن على التغلب على أّي حواجز قد يواجهنها بسبب السياق  
االجتماعي والثقافي. ويشمل ذلك القدرات التقنّية، والقدرات المؤسسّية/التنظيمّية )مثل إنشاء نظم الموارد البشرّية والمالّية  

 ر مهارات جمع األموال( والقدرة القيادّية.  والمراقبة والتقييم وتطوي 

على األمم المتحدة ضمان كون نظام المجموعات شامالً للجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية، بما في ذلك  
المنظمات النسائّية، وأن تخلق مساحة تسمح لها بالتأثير في القرارات. عليها كذلك معالجة الحواجز التي تحول دون  

 المشاركة المجدية، بما في ذلك اللغة والنفقات وثقافة المجموعات. 
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 التوصيات الفئة

 التمويل 

 توصيات للجميع 

 • تصنيف مصادر التمويل لتحديد كمّية األموال التي تصل إلى المنظمات النسائّية. 

 • وضع نظام الحصص وغيره من اآلليات لزيادة التمويل المقّدم إلى المنظمات النسائّية. 

 االستثمار في قدرة المنظمات النسائّية على جمع التبرعات. • 

 توصيات للوكاالت المنفّذة على وجه التحديد 

• ضمان إشراك المنظمات النسائّية في الشراكات االستراتيجّية )أي الشراكات غير القائمة على المشاريع التي تركز على  
 حو التدخالت اإلنسانّية بقيادة الشركاء(. تعزيز المنّظمات المحلّية والترويج لها والتحّرك ن 

طويل األجل لتوفر التمويل العام، أو التكاليف غير المباشرة، للمنظمات  و• إعطاء األولوّية لنهج تمويل أكثر مرونة  
 النسائّية من أجل  دعم نمّوها واستدامتها.

وتخصيص ميزانّية لفرص بناء القدرات؛ حتى وإن كان الدعم  • تقديم الدعم المالي أو العيني لشبكات المنظمات النسائّية،  
 ضئياًل، يمكن أن تكون القيمة المكتسبة كبيرة. 

 توصيات للمانحين على وجه التحديد 

ة التمويل )على سبيل المثال، النظر في مقترحات أقصر والسماح بتقديمها • إزالة الحواجز غير الضرورّية في عملّي 
 باللغات المحلّية(. 

تمويل المنّظمات والشبكات النسائّية الوطنّية والمحليّة التابعة لهذه المنظمات مباشرة، وإعطاء األولوّية لالستثمارات التي   •
 تعّزز المنظمات النسائّية بداًل من دعم المشاريع.  

مجاالت خبرة المنظمات  الذي غالبًا ما يكون مجااًل من  -• االعتراف بأّن مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي  
 هو نشاط منقذ لألرواح ويحتاج إلى مزيد من التمويل.  -النسائّية 

• اشتراط اشتمال المقترحات المتعلقة بالبرامج اإلنسانّية المقّدمة من المنّظمات غير الحكومّية اإلنسانّية الدولّية والوطنّية  
 على منّظمة نسائّية كشريك حقيقي. 

بتمويل البرامج التي من شأنها زيادة القيادة النسائّية في القطاع اإلنساني وبالمشاريع التي تشمل أنشطة مخّصصة  • االلتزام 
 تهدف إلى تعزيز القيادة النسائّية على نطاق أوسع. 

 البحوث 

 توصيات للجميع 

ع به القيادة النسائّية، إن وجدت،  • إجراء بحوث مماثلة عن أمثلة للعمل اإلنساني بقادة محلّية، ودراسة الدور الذي تضطل
 شملها هذا البحث. ة في بلدان ومناطق غير تلك التي في الجهود المبذول 

 • إجراء بحوث بشأن أفضل الممارسات للشراكات مع المنظمات النسائّية. 

 • توثيق دور القيادة النسائّية في السياقات اإلنسانّية لالرتقاء بتجاربها والتعلم منها.

 • إجراء بحوث عن التحّرش الجنسي كعائق أمام مشاركة النساء في القيادة المحلّية للعمل اإلنساني.  

 • التحقيق في تدفقات التمويل الذاهبة إلى المنظمات النسائّية في سياق العمل اإلنساني. 

ولكّن  الكثير من العمل الذي يجب إنجازه.  ثّمةإّن نقل السلطة إلى الجهات الفاعلة اإلنسانّية المحلّية أو الوطنّية هي عملّية صعبة، وال يزال 

ة لتعزيز  ة وإعطاء األولوّي لقيادة النسائّي بالمساهمات العديدة ليخلق فرصة لالعتراف  المحلّية للعمل اإلنسانيالزخم نحو القيادة  استمرار

ة  ة القيادة النسائّي أكثر حساسية ألسباب أهمّي  المحلّية للعمل اإلنسانية. وبالمثل، يجب أن تكون جهود القيادة المنظمات النسائّي لقيادات وا

اإلنساني، يمكن المحلّية للعمل ة والقيادة ة والمنظمات النسائّي ة. وبالتعاون بين القيادات النسائّي االعتراف بالمنظمات النسائّي ضرورة ول

 .لمسائل النوع االجتماعي اًل ي نحو نظام إنساني أكثر تحو ملموس  م إحراز تقدّ 
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 وتقديرشكر  

كتب هذا المنشور نامالي جاياسنغي )منّظمة أوكسفام أمريكا(، وموموتاز خاتون )مؤسسة أشروي، بنغالديش(، وموزيس أوكوي )منّظمة  

 نساء ريفيّات من أجل التنمية في جنوب السودان(.  

شكر المشاركين الذين  مة في هذا التقرير. كما ن م وقتهم بسخاء وشاركوا أفكارهم القّي ي قدتكّرموا بت ونشكر المشاركين في الدراسة الذين 

لزمالء مؤسسة   تقدير خاصّ كما نتقّدم ب قدت في كل من بنغالديش وجنوب السودان على مساهماتهم. التي ع  التحقّق عمل  ورشات حضروا 

من  نساء ريفيّات دمه منظمة . كما أننا ممتنون للدعم الصادق الذي تقللفارس إنامول هوك، الباحث الرئيسأشروي على دعمهم، وكذلك 

 ، وكاثرين أتيم. يأجل التنمية في جنوب السودان، بما في ذلك ياسمين صموئيل أدوكايي، وفيليكس أيوم

نحن ممتّنون كذلك لدعم الزمالء والزميالت من مكتبي منظمة أوكسفام في بنغالديش وفي جنوب السودان الذين ساعدوا في ترجمة هذا  

ما نتوّجه بشكر خاص إلى محبوبة ياسمين، وسومان دوس، وفدريك سوفرو ناث، وتيم بيرلي، وسونيتا ماهارجان،  التقرير إلى حقيقة. ك

ين:  وإليزيا بوكانان، وأوروميو سيكوات. كما استفاد التقرير كثيًرا من التعليقات والمدخالت الواردة من زميالتنا وزمالئنا أوكسفام التال

ريتاني المبرت، وفرانشيسكا رود، وكايسي أوشيلتري، وسيباستيان موالنو، واليفلو راميسيتي، وأليلو  تارا جينجريتش، وإيمي غراي، وب 

 راميسيتي، وسارة تاكي، والرا سيينيور، وجولي الفرينيير.

وديغان علي، وأندريان  مفيدة من خبراء خارجيين رئيسين هم: محبوبة نسرين، وسوسن الرفاعي، الح ائ نصالوأخيًرا، استرشد هذا البحث ب 

مارتيل، وجان أبسيكوي، وريتا نانسيريكو، وميشيل هيجيلين، وكوليت إتيان، وأورميال شريستا، وجيني هودجسون، وكايت ساتون،  

 وسونيا روباريل، وجينا براموتشي، وراشيل جورج، وباوال فيهان، وروكسان موريل، وإليزابيث كافرتي. 
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 مالحظات

( قيادة النساء للبرامج 2)وة في إدارة الكوارث أو سلطات الحماية المدنية؛ ًّ قياديالدوار األ في النساء( 1ة هي: )رئيس مجاالت  ستة في ةبحث القيادة النسائيّجرى  1
ة في اللجان  ًّ قياديال دوار األ في( النساء 3)و؛ نفسها ذات ةالحكوميّ غير المنظمات هذه قيادةة أو ًّ ة أو المحليًّ ة للمنظمات غير الحكومية الوطنيًّ اإلنساني
( الشبكات  5)وة؛ ًّ اإلنساني اتالمساعد  ليتشك على تعملالتي ووحقوق المرأة  النساءات التي تركز على ( المنظم4)وة بالكوارث؛ ًّ ة المعنيًّ المجتمعي 
 والشرطة  ة في بعثات حفظ السالمًّ ( القيادة النسائي6التي تركز على التعامل مع النظام اإلنساني؛ و)و ئيّةنسا بقيادة والجمعيّات

ة" منظمات حقوق المرأة بأنها "منظمات تقودها نساء تعمل على تعّرف منظمة "المرأة العالميّونسائية أو منظمة حقوق المرأة. المنظمة  ال تعريف  قد يصعب  2
المصطلح   استخدمت منظمة أوكسفام كندإ، لألقلمةوفي تقرير عن النهج النسوي (. 2015، منظمة المرأة العالمية) "األنواع االجتماعيّةالنهوض بالمساواة بين 

ا ليًّيتحوتتبع نهًجا التي  نسائيّةالقيادة ذات الة، والناشطون والحركات ة والوطنيّ"المنظمات المحليّ  التالي:لجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة بالذي عّرفته االجامع 
نسائية أو اللمنظمة  لاستكشافي وال نريد أن نفرض تعريفنا و  هبحثي المشروع ال(. وفي حين أن هذا 5 ص. ،2018 ،حقوق" )المبرت وآخرونا يقوم على التقاطعيًّ

 األنواع االجتماعيّة. ة التي تعمل في المقام األول على قضايا حقوق المرأة والعدالة بين مات النسائيّتركيزنا على المنظّ  ينصبّ منظمة حقوق المرأة، 

ة وإن كان من الصعب تحديد منظمة تملك الخلفيّة الالزمة في مسائل النوع االجتماعي والقضايا اإلنسانيّكان العمل مع المنظمات النسائيّة مطلبًا رئيًسا لهذا البحث،   3
ته من خالل العمل  وقد حاولنا تخفيف حدّ  -والبحثيّة. ويمكن أن يعزى جزء من هذا التحّدي إلى قصور معرفتنا بالمنظمات النسائيّة في بنغالديش وجنوب السودان 

لغنا في متطلباتنا من شركائنا في البحث. وقد قّررنا إعطاء األولويّة لالهتمام بالمشروع وااللتزام اسرعان ما أدركنا أنّنا ب ولكنّنا في الواقع -بلدان مع الفرق في ال
  لشركائنا.نواع االجتماعيّة، كما قّدمنا الدعم البحثي والخبرة اإلنسانيّة ضاًل عن المعرفة بالعدالة بين االبه، ف

 .  2017وآخرون،  الفريق االستشاري اإلنساني؛ و 2019أنظروا على سبيل المثال فاست،    4

   " أحيانًا في هذا التقرير إذا ظهر في اقتباس مباشر من منشور أو مقابلة.األقلمةستخدم مصطلح "ي    5

   اإلنساني أو العمل اإلنساني على نطاق أوسع. للعمل  ةة أو الوحيدة الموجودة داخل القيادة المحليّأشكال القيادة النسائيّ هذه هي أهمّ  ال نقصد اإلشارة إلى أنّ ولكنّنا    6

ف العالقة بين    7 ز فرص  رين ويعزّ ة وطويلة األجل للسكان المتضرّ والتنمية والسالم بأنها "نهج أو إطار يأخذ في االعتبار االحتياجات الفوريّ اإلنساني  العملوت عر 
 (.7 ص.  ،2019 ،توماس-السالم" )فانينغ وفولوود

 .ا على الصعيد الوطنيا ووضوحً ة أكثر انتشارً ة النسائيّا في جنوب السودان. وفي بعض المناطق، تكون القيادهذا ليس هو الحال دائمً  من المثير لالهتمام أنّ    8

هذا   يخوضال والقيادة المحليّة للعمل اإلنساني هي نموذج أفضل للعمل اإلنساني تقوم على افتراض أنها أكثر فاعليّة.  وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحّجة القائلة بأنّ    9
اًل على كون القيادة المحليّة للعمل اإلنساني أكثر فاعليّة من الجهود اإلنسانيّة التي تهيمن عليها الجهات الدوليّة بحكم  البحث االستكشافي في هذا النقاش، وال يقّدم دلي

  مطل اإلنساني كنادة المحليّة للعممع القيهذا البحث  تعامل يك، محّل نقاش. وبدالً من ذل  ذاتهاغياب تعريف مشترك للقيادة المحليّة للعمل اإلنساني وأّن الفاعليّة هي 
 . كبيئة تمكينيّة للقيادة النسائيّة همثالي ننظر من خالله إلى إمكانيّة عمل

 (.  2108، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت) ة الصفقة الكبرى الشاملةلعمليّ يهدف فريق التيسير إلى توفير زخم مستمرّ    10

بنغالديش إلى دخل الجئون من ميانمار سبق أن  إذفيها الروهينغا من ميانمار إلى بنغالديش،   ة األولى التي فرّ المرّ هي   2017لم تكن تدفقات الالجئين في عام    11
بها من حيث االستجابة  قرار اإليجب  جديّةيات يطرح تحدّ  2017. ومع ذلك، فإن الحجم الهائل ألزمة الالجئين التي بدأت في عام 2016و 1993و 1992في 

 .بنغالديشة لاإلنسانيّ

نحن نركز على  في هذا التقرير، تناسق االستخدام اإلنساني". من أجل للعمل " بشكل أكثر تكراراً من "القيادة المحلية األقلمة " مصطلح ستخدمفي بنغالديش، ي  12
"  أقلمة"كلمة   وسوف نشير إلى ة. ة، وتشمل المنظمات النسائيّوالوطنيّة " كما نريد أن يكون التركيز على قيادة المنظمات المحليّ اإلنسانيللعمل   المحلية"القيادة 

 . في المقابالت والتقارير األخرىلدى استخدامها 

الصفقة الكبرى،   على أقلمةبعثة إلى بنغالديش من العمل عن بنغالديش. وفي تقرير في ة ة والوطنيّنا بعض الصعوبات في التمييز بين المنظمات المحليّهتجاو   13
دِّ    ةمقابل الجهات الفاعلفي ة محليّجهات الفاعلة الة، وأوصى التقرير بأن تضع الشبكات اإلنسانية القائمة داخل البلد تعريفاً مشتركاً لل دت هذه المشكلة كقضيّح 

 (.  4، ص.2018،  ل األحمراالتحاد الدولي لجمعيّات الصليب األحمر والهال) ةالوطنيّ

على سبيل المثال، في كوكس بازار  يمكن  ف. تماًما استجابة لنزوح الروهينغا ليس واضحً االمحلي، في سياق ما هو محلي ووطني، وتعريف  ما هو التمييز بين إنّ   14
ة"  رنا إدراج كال النوعين من المنظمات "المحليّقرّ لذا ة أو إلى المنظمات التي يقودها الروهينغا. إما إلى المنظمات البنغالديشية المحليّ "محلي" مصطلح شيريأن 

 .معقًدا " يمكن أن يكون محلي " مصطلح من أجل تقديم رؤية شاملة للمشهد اإلنساني في كوكس بازار، ولكن من المهم االعتراف بأن

شراكة  منّصة ا، غة المشاركة في أزمة الروهينة والدوليّة والوطنيّتي أنشئت من أجل تنسيق الجهات الفاعلة المحليّة األخرى الالمنظمات غير الحكوميّ اتمنصّ ومن    15
 . قادرين على تقديم مزيد من التفاصيل لسناكانت هذه المنصة جديدة في وقت هذا البحث ، لذلك  وة الستجابة الروهينغا في بنغالديش. المنظمات غير الحكوميّ

   ة.التالي المتعلق بالشبكات النسائيّ  القسمفي بنغالديش في  النسائيّة ةاإلنسانيّ المنّصةيمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن    16

  ة.التالي المتعلق بالشبكات النسائيّ القسمفي صوت النساء اإلنسانيّة  منّظمة شبكةيمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن    17

   العمل المتعلقة بالتحقق من البحث. ورشةمن   الراجعةه النتيجة إلى التغذية تستند هذ  18

ة، ويكون القبول على أساس  طوعيّ فيها العضويةفليست جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في جنوب السودان أعضاء في منتدى المنظمات غير الحكومية.   19
   نة.استيفاء متطلبات معيّ

، والكنيسة اة في جنوب السودان، والكنيسة داخل أفريقية في جنوب السودان، والكنيسة المشيخيّة، والكنيسة األسقفيّالمشار إليها هنا هي الكنيسة الكاثوليكيّالكنائس    20
 .ةة السودانيّالكنيسه الداخليّوة لجنوب السودان، ة المشيخيّة السودانية، والكنيسة اإلنجيليّالخمسينيّ

 ،2016. وفي عام االتفاق المنّشط لتسوية النزاعات في جمهوريّة جنوب السودان  2015تسوية النزاعات في جمهوريّة جنوب السودان في عام   اتفاقسبق    21

)أونابا،  على االتفاق المنّشط لتسوية النزاعات في جمهوريّة جنوب السودان 2018التوقيع في عام   جرىاتفاق تسوية النزاعات في جمهوريّة جنوب السودان، ونهار إ
2019) . 

من أجل التنمية في جنوب السودان، وشبكة   اتريفيّ نساء ف لتنمية المرأة، ومنظمة استعادة األمل في جنوب السودان، ومنظمةيمة إيهي منظّ  ةالمنظمات الثماني   22
 النساء.  مساعدةرؤية  منظمة، وبالنساءت من أجل التغيير، ومنظمة النهوض اصوأأة في جنوب السودان، ومؤسسة تيتي، ومنظمة تمكين المر
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دولة، وهي جزء من حركة   90منظمة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من  20منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي يضّم 
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