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 تعريف منارصة الّصّحة والحقوق
الجنسّية واإلنجابّية

 يصعب تعريف تقّدم الّصّحة والحقوق الجنسيّة بحيث
 أنّها تغطّي مجااًل واسًعا من األنشطة واالسرتاتيجيّات
 الّتي تتشّكل إىل حدٍّ بعيد من خالل الّسياق الّسيايس

 والبيئة الّتي يعمل فيها الّنشطاء. بينام ال توجد وصفة
 معيّنة لنشاط الّصّحة والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة،

 اتّفق الّنشطاء عىل أّن منارصة الّصّحة والحقوق الجنسيّة
 واإلنجابيّة هي وسيلة نسويّة ومضاّدة لالستعامر يف سبيل

تعطيل الّسلطة وتغيري الخطاب وتفعيل املساءلة

 ُحّددت املبادئ األساسيّة ملنارصة الّصّحة والحقوق 
 الجنسيّة واإلنجابيّة كالتّايل: بناء الحركات، ومناهضة

 العنرصيّة، والتّداخليّة، والتّمثيل، وامللكيّة، وتوّجه مبني
 عىل القاعدة الّشعبيّة، وتحديد األنظمة التّمييزيّة

 وتعطيلها. وأهّم من ذلك، يجب تعريف املنارصة عرب
العاملني والعامالت فيها، ال عرب الجهات املانحة

أو عمالء آخرين 

املساءلة أمام الحركات
 الحتضان املساءلة أمام املستفيدات من املنح وأمام

 الحركات، عىل الجهات املانحة االعرتاف بالّسلطة الّتي
 تتمّتع بها واحرتام استقاللّية الجهات املستفيدة من

 املنح. عىل ذلك أن يتّم من خالل بناء عالقات ترتكز عىل
 الّثقة ومامرسة الّشفافّية فيام يخّص األولويّات والقيم

 وسريورات العمل واإلنفاق. عىل الجهات املانحة دعم بناء
 الحركة وكذلك أن تتّسم باالنفتاح نحو إعادة هيكلة مناذج

 التّمويل يف سبيل استيفاء احتياجات الجهات املستفيدة
)مثاًل، إعادة التّفكري يف متطلّبات املتابعة والتّقييم

 مع ازدياد اهتامم الجهات املانحة بدعم نشاط الّصّحة
 والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة يف الّسنوات األخرية، ازدادت

 كذلك مشاركة الجهات املانحة يف فضاءات الّنشاط. قد
 يؤّدي ذلك بالجهات املانحة إىل االستحواذ عىل أدوار

 فّعالة أو إداريّة داخل الحركات وزرد أصوات الّنشطاء
 عىل مستوى القاعدة الّشعبيّة، وبالتّايل تعزيز الهرميّة

واألجهزة القمعيّة

 تصيغ الطّريقة األنسب لدعم الجهات املانحة 
للّصّحة والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة

 يف ترشين الثّاين ٢٠١٩، وفدت ناشطات ونشطاء من حول العامل لاللتقاء يف العاصمة الكنديّة أوتاوا
 للمشاركة يف تعلّم جمعّي ووضع اسرتاتيجيّات يف سبيل منارصة تقّدم الّصّحة والحقوق الجنسيّة

 واإلنجابيّة. تضّمن جزء من هذه الّنقاشات مشاركة التّجارب والتّعلّم واملشورة حول الّدعم األفضل
 املمكن تقدميه يف سبيل منارصة الّصّحة والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة. توّصلت املجموعة إىل عّدة

.توصيات موّجهة للجهات املانحة استناًدا إىل تجاربها كجهات مستفيدة من املنح

الجهات الّناشطة



الجهات الّناشطة تصيغ الطّريقة األنسب لدعم الجهات املانحة للّصّحة والحقوق الجنسّية واإلنجابّية

2 

مة
قد

امل

2 

ت
صيا

تو

 تعترب املساءلة ضمن الحركات هي كذلك شأنًا أساسيًّا.
لقد أّدت عمليّة تقديم املنح الفرعيّة

 و/أو استخدام املنظاّمت الوسيطة إىل تحّوالت يف العالقة 
 التّقليديّة بني الجهات املانحة والجهات املستفيدة. بينام

 مينح هذا الّنموذج قيمة للرّشاكات وبناء الحركات، قد
 يؤّدي هو إىل التّنافس عل تحصيل التّمويل واملزيد من

قة أكرب – ويف غالب  الّدعم املايل من أجل منظاّمت منسِّ
 األحيان مرتكزة يف الّشامل العاملي – وبالتّايل نقل الّسلطة

 واملساءلة والتّخلّص منهام. بينام تقّدم هذه الّنامذج
 املانحة طرقًا جديدة للوصول إىل الجهات املنارصة للقاعدة
 الّشعبيّة، ال يجوز اعتبارها كالحّل الوحيد ملعالجة الّنامذج

التّمويليّة املنقوصة

توصيات مستجّدة
مقرتحات متويلّية

 االعتامد عىل سجاّلت أداء وإدارة ماليّة سليمة يف  
 سبيل تربير منح الّدعم للمنظاّمت بدل اتّباع عمليّات

تقديم مقرتحات صارمة للغاية

 طرح الّسؤال “ما أهّميّة ذلك؟” مقابل “ما  
 املنطقي واملعقول؟”. هل تتكافأ رشوط تقديم املقرتَح

 مع التّمويل نفسه؟ هل املعايري املطلوبة ُمنِصفة
ومعقولة؟

 تطوير أجهزة تساهم يف تسهيل متويل  
 املجموعات غري املسّجلة وغري الرّسميّة الّتي تنشط يف

 موضوع الّصّحة والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة. يف سبيل
 ضامن سالمتها و/أو بسبب تسييس عملها، وألسباب

 أخرى، تعجز العديد من املجموعات عن، أو تختار أاّل
تتسّجل رسميًّا يف دولها

 االستثامر يف التّعلّم الّنسوي )مثاًل، يف األبحاث،  
 وبناء قاعدة بيّنات، واالسرتاتيجيّات، والتّعلّم املشرتك

بني الحركات، واملتابعة والتّقييم والتّعلّم الّنسوي

الرّّد عىل املقرتحات يف الوقت املناسب  

الّتغطية وتقديم الّتقارير
 تبّني عمليّات تقديم التّقارير وكذلك آليّات  
لة وفق الهدف ومرنة وموّجهة نحو املنارصة  تكون ُمعدَّ

 تحديًدا، ومتييز الطّابع الخاّص ملنارصة تبّدئ الّصّحة
والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة

 تبّني آليّات مساءلة مبنيّة عىل الثّقة مع الجهات  
 املستفيدة، من خالل فحص سجاّلت أداء الجهات

املستفيدة وعملها الّسابق

متييز الفرق بني اإلنتاجات والّنتائج  

 التامس اقرتاحات من الجهات املستفيدة  
 بخصوص طرائق بديلة لتوثيق العمل وتقييم نجاعة

الّنشاط

 العمل مع أفراد مستفيدة لصياغة متابعة وأسئلة  
 تقييميّة معّدلة ومفّصلة تستويف احتياجات كّل من

الجهتني

استخدام أسئلة مفتوحة يف قوالب التّقارير  
)مثاًل، كيف كانت الجلسة؟ ما الّذي تعلّمته؟) 

 التّفكري يف استخدام جهات خارجيّة للقيام  
 بالتّقييامت )تغطّي مثن أتعابها الجهة املانحة) بهدف

إزالة عبء تعبئة التّقارير عن الجهة املستفيدة

 إنهاء املامرسات التّقريريّة االستخراجيّة، مبا يف  
 ذلك بعثات الّسفر/سياحة الجهات املانحة، ومطالبة

 الجهات املستفيدة بإرسال الّصور، واالقتباسات،
.والقصص الّشخصيّة، وإلخ

 ضامن توفّر قوالب التّقارير بعّدة لغات وقدرة  
 الجهات املستفيدة عىل تقديم ردودها بلغتها األصليّة،

 وذلك بتمكينها الكامل من الكتابة عن نشاطها. من
 املهّم كذلك أن تتكلّم املراكز اإلداريّة و/أو مراكز
.التّكثيف اإلقليميّة للمنح بلغة الجهة املستفيدة

 إعادة تأطري التّغطية التّقريريّة كفرصة أمام  
الجهات املانحة للتّعلّم من الجهات املستفيدة

)مقابل فرصة إلثبات قيمتها أمام الجهة املانحة) 

 تشجيع ومتويل مامرسات توثيقيّة لتعلّم الجهات  
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 املستفيدة، وجعل هذا التّعلّم يستبدل التّقارير الّتي ال
تفيد الجهات املستفيدة

 ضامن توليد العمليّات التّقريريّة واآلليّات  
التّقريريّة للمعنى والقيمة بالّنسبة للجهات املستفيدة

 متييز الحاالت الّتي تستدعي املرونة، ومامرستها  
 لدى اعتبار التّبعات األمنيّة واملخاوف املتعلّقة بسالمة

  الجهات املستفيدة املرتبطة مبوضوع التّوثيق )مثاًل لدى
املطالبة بإيصاالت الّدفع

 استخدام االتّصاالت أو االجتامعات بدل املطالبة  
 بالتّقارير، تحقيق أكرب قدر ممكن من الّنجاعة والتّقليل

من الطّلبات الّتي تأيت عىل حساب وقت طاقم العمل

 التّفكري باستخدام آليّات متابعة وتقييم وتقرير،  
كحصد الّنتائج

الّشفافّية
 مامرسة شفافيّة متبادلة بني الجهات املانحة 

 والجهات املستفيدة فيام يخّص األولويّات، واألهداف
االسرتاتيجيّة، والقيم، والّسياسة

 متكني القيام بتقييامت مجهولة االسم ومتبادلة  
للعالقة بني الجهات املانحة واملستفيدة

 خلق مساحات لتبادل املعرفة بني الجهات  
املانحة والجهات املستفيد

 مامرسة الّشفافيّة حول انخراط الجهات املانحة  
 يف األجهزة الّتي تعرقل عمل املنظاّمت الّتي تعمل من

 أجل تقديم الّصّحة والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة )مثاًل،
 دعم الّصناعات االستخراجيّة، الّنزعة العسكريّة، إلخ.

واالستثامر فيها

 مامرسة الّشفافيّة حول غاية التّمويل وكيفيّة  
صنع القرارات التّمويليّة

 إدراك الّدور املزدوج لبعض املنظاّمت كجهات  
 مانحة ومستفيدة يف ذات الوقت )مثاًل، صناديق املرأة،
 الجهات الرّاعية ماليًّا، إلخ.) وديناميكيّات القّوة املركّبة

الكامنة يف ذلك

 زيادة الوعي حول املجّمع الّصناعي الاّلربحي  
 ومهننة )إضفاء الطّابع املهني عىل) الّنشاط املجتمعي،

 وكيف يستطيع تعزيز تراكيب قّوة مؤذية وإضعاف
الحركات

 التّّمع بحّس نقدي تجاه الّتوطني الظّاهري  
 للمنظاّمت غري الحكوميّة الّدوليّة )أي ترحيل منظاّمت
 محلّيّة حقيقًة واستبدالها مبنظاّمت غري حكوميّة دوليّة

 تتمتّع بقدرة أكرب عىل التّمويل ومساحات لنشاطها)
وقدرتها عىل قلقلة املنظاّمت والحركات املحلّيّة

املساحات املخّصصة للّنشاط اشرتاك الجهات املانحة يف
 اعتامد مبادئ وإرشادات الشرتاك الجهات املانحة  

 يف املساحات املخّصصة للّنشاط )مثاًل، عىل املنظاّمت
 احتواء أمكنة تستطيع استخدامها للتّنظيم الّذايت،

 بحيث تنضّم الجهات املانحة يف مرحلة متأّخرة أكرث.
 عىل الجهات املانحة أن تدعو الجهات املستفيدة

 بهدف تبليغها باالسرتاتيجيّات املتّبعة وحتلنتها
بخصوص عملها، بدل دخولها للمساحات

املخّصصة للّنشاط 

 تشجيع وعي أكرب للجهات املانحة تجاه سلطتها  
 وتأثريها عىل املساحات املعّدة للّنشاط وإزالة العبء
 عن الجهات املانحة من أجل التّواصل بخصوص هذا

األمر و/أو فرض الحدود

 عىل املنظاّمت غري الحكوميّة الّدوليّة االعرتاف  
 بالّسلطة الّتي تتمتّع بها ضمن الفضاءات املخّصصة
 للّنشاط وإنهاء الّسلوك الّذي ينزع نحو اإلداريّة أو

التّشويش

 تناول الحضور املفرط الّذي تتمتّع به الجهات  
 املانحة والقطاع الخاّص يف املؤمترات واملجتمعات

 املنعقدة. عىل الحركات مقاومة هذه الّنزعة واستعادة
هذه الفضاءات لنفسها

https://incite-national.org/beyond-the-non-profit-industrial-complex/
https://had-int.org/blog/ingos-and-the-localisation-agenda/
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الخربة
 توظيف الّنشطاء من الحركات من أجل املساعدة 

 يف توجيه عمليّة متويل الّنشاط. يتطلّب ذلك االعرتاف
 بنطاق واسع من التّجارب وتخفيف الرّشوط الرّسميّة
 املطلوبة بخصوص تحصيل مستوى علمي معنّي خالل

عمليّة االختيار والتّوظيف

 االستامع إىل الحركات يف خطاباتها حول “ضّم  
 الرّجال والّشباب” يف أنشطتها – فمفهوم بعض

 املنظاّمت غري الحكوميّة العامليّة للقضايا الّنسويّة
 سطحّي، منظاّمت تنخرط أحيانًا يف نوع برمجة تعّزز

من املامرسات األبويّة والاّلمساواة البنيويّة

 اإلصغاء وتقبّل االقرتاحات واملالحظات من  
الجهات املستفيدة

 اعتامد عمليّة تشاركيّة لتقديم املنح والّتي تشمل  
 الحركة يف قراراتها التّمويليّة

 االستامع إىل معرفة الجهات املستفيدة املكتَسبة  
 وخربتها ومامرسة املرونة تجاه التّغيريات يف الّنامذج

املنطقيّة وأطر عمل املشاريع

 عىل الجهات املانحة اعتامد مسؤوليّة فهم  
 الّسياق الّذي يعمل ضمنه الّنشطاء. من خالل وجود

 إدراك واضح ملا يحصل يف املدينة/الّدولة/املنطقة،
 تتمّكن الجهات املانحة من فهم التّغيري البنيوي بشكٍل

أفضل وكذلك كيفيّة دعم احتياجات الجهات
املستفيدة منها 

االستدامة
 االعرتاف بأّن التّغيري يحتاج إىل الوقت – وتخصيص 

 متويل طويل األمد ومرن لالستخدام بهدف تغطية
 التّكاليف الّضوريّة غري املبارشة واألساسيّة كاإليجار

والّرواتب وتكاليف االجتامعات

 شمل متويل إضايف من أجل توفري الّدعم إلجازة  
األمومة أو األبّوة يف املنظاّمت وتكاليف أخرى

لطاقم العمل 

 تعريف الجهات املنارصة للّصّحة والحقوق  
 الجنسيّة واإلنجابيّة كنشطاء من أجل حقوق اإلنسان

واالستثامر يف سالمتها وأمنها

 دعم وتشجيع االعتناء بالّنفس والّسالمة  
 وتقديم بَدل منصف لألتعاب ضمن منظاّمت الجهات

املستفيدة

 تسهيل عمليّات التّقديم لجهات مانحة ومصادر  
دعم أخرى

 إتاحة استخدام مرن لصناديق املنظاّمت الّتي  
تستثمر يف األنشطة املولِّدة للعائدات

 تشجيع ودعم دمج مركّبات الّنشاط إىل جانب  
مشاريع تقديم الخدمات

 عدم تأليه مجموعات معيّنة أو منظاّمت معيّنة  
– االستثامر يف الحركات، وليس يف األفراد وحسب

املجموعات عن بعضها تفكيك عزلة
 متويل ودعم الفضاءات لبناء الحركات، والتّعاون 

املشرتك بني الحركات، وبناء االسرتاتيجيّات

 بناء وعي الجهات املانحة بخصوص الّروابط  
 املتشابكة بني القضايا، والّدور الّضوري للعمل املشرتك

 بني الحركات، والخطر الكامن يف فصل القضايا عن
 بعضها – تعديل مسارات التّمويل ورشوط تقديم

التّقارير تباًعا

اعتامد توّجه التّقاطعيّة  
 وتوسيع الّدعم للّصّحة والحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة 

من أجل تقديم املنح والتّمويل املتوفّر ملنظاّمت
بقيادة كويريّة 
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 طرحها عىل الجهات أسئلة عىل الجهات املانحة
املستفيدة

 ما هو االحتياج املايل املطلوب من أجل تحقيق 
 أهدافك؟ أّي موارد أخرى أو نوع دعم آخر

مطلوب إلنجاح هذا املرشوع؟

 ما هي الّتغيريات الخارجّية الّتي أثّرت  
 عىل منظّمتك أو نشاطك؟ أو، ما هي الّتغيريات

الّداخلّية؟

 هل حدثت أّي تغيريات غري متوّقعة خالل  
فرتة تقديم املنح؟

 ما هي الحركات الّتي عملت سويًّا معها أو  
تعاونت معها؟

 ما هي األدوات/اآللّيات/الّتوّجهات الّتي  
اعتمدها للوصول إىل غايات نشاطك؟

 ما هي املوارد املطلوبة من أجل متابعة  
وتقييم عملك؟

 كم من الّدورات الّتقييمّية توّد/ين )سنويّة،  
فصلّية، إلخ.(؟

ما هي الطّريقة األفضل لتقييم عملك؟  

 كيف سيعينك ذلك عىل عملّية الّتعلّم  
الّداخلّية؟

 ما هي بعض االفرتاضات املعتمدة يف  
نظريّتك نحو الّتغيري؟

 ألديك أّي مالحظات أو أفكار لنا حول  
 عملّية تقديم الّتقارير أو تواصلنا مع الجهات

املستفيدة من منحنا؟

صت بهدف كتابة    ما هي املوارد الّتي ُخصِّ
وتقديم هذا املقرتح/الّتقرير؟

 ما كان وقع هذه املنح عىل طاقم العمل  
ومنظّمتك؟

 أسئلة للطّرح عىل الجهات
املانحة؟

 ما هي نقاط الّتدقيق املعتَمدة يف مراجعة  
 وقراءة تقارير الّتمويل؟ )مع اقرتاحات إلزالة

أسئلة إضافّية

 ما هي العملّية املُّتَبعة يف استقبال وتحليل  
واستخدام الّتقارير؟

 هل سُتسَتخَدم هذه الّتقارير واملعلومات  
بأّي طريقة أخرى )لوضع الّسياسات، مثاًل(؟


