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الجهات ال ّناشطة
تصيغ الطّريقة األنسب لدعم الجهات املانحة
للص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية
ّ

يف ترشين الثّاين  ،٢٠١٩وفدت ناشطات ونشطاء من حول العامل لاللتقاء يف العاصمة الكنديّة أوتاوا
الص ّحة والحقوق الجنس ّية
للمشاركة يف تعلّم
جمعي ووضع اسرتاتيج ّيات يف سبيل منارصة تق ّدم ّ
ّ
واإلنجاب ّية .تض ّمن جزء من هذه ال ّنقاشات مشاركة التّجارب والتّعلّم واملشورة حول ال ّدعم األفضل
توصلت املجموعة إىل ع ّدة
الص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّيةّ .
املمكن تقدميه يف سبيل منارصة ّ
.توصيات مو ّجهة للجهات املانحة استنا ًدا إىل تجاربها كجهات مستفيدة من املنح

املساءلة أمام الحركات

الحتضان املساءلة أمام املستفيدات من املنح وأمام
بالسلطة الّتي
الحركات ،عىل الجهات املانحة االعرتاف ّ
تتم ّتع بها واحرتام استقالل ّية الجهات املستفيدة من
املنح .عىل ذلك أن يت ّم من خالل بناء عالقات ترتكز عىل
يخص األولويّات والقيم
الثّقة ومامرسة الشّ فاف ّية فيام ّ
وسريورات العمل واإلنفاق .عىل الجهات املانحة دعم بناء
الحركة وكذلك أن تتّسم باالنفتاح نحو إعادة هيكلة مناذج
التّمويل يف سبيل استيفاء احتياجات الجهات املستفيدة
(مثل ،إعادة التّفكري يف متطلّبات املتابعة والتّقييم
ً

املقدمة

الص ّحة
مع ازدياد اهتامم الجهات املانحة بدعم نشاط ّ
السنوات األخرية ،ازدادت
والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية يف ّ
كذلك مشاركة الجهات املانحة يف فضاءات ال ّنشاط .قد
يؤ ّدي ذلك بالجهات املانحة إىل االستحواذ عىل أدوار
ف ّعالة أو إداريّة داخل الحركات وزرد أصوات ال ّنشطاء
عىل مستوى القاعدة الشّ عب ّية ،وبالتّايل تعزيز الهرم ّية
واألجهزة القمع ّية

الص ّحة والحقوق
تعريف منارصة ّ
الجنس ّية واإلنجاب ّية

الص ّحة والحقوق الجنس ّية بحيث
يصعب تعريف تق ّدم ّ
أنّها تغطّي مجالً واس ًعا من األنشطة واالسرتاتيج ّيات
السيايس
السياق ّ
الّتي تتشكّل إىل ح ٍّد بعيد من خالل ّ
والبيئة الّتي يعمل فيها ال ّنشطاء .بينام ال توجد وصفة
الص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية،
مع ّينة لنشاط ّ
الص ّحة والحقوق الجنس ّية
اتّفق ال ّنشطاء عىل أ ّن منارصة ّ
واإلنجاب ّية هي وسيلة نسو ّية ومضا ّدة لالستعامر يف سبيل
السلطة وتغيري الخطاب وتفعيل املساءلة
تعطيل ّ
الص ّحة والحقوق
ُح ّددت املبادئ األساس ّية ملنارصة ّ
الجنس ّية واإلنجاب ّية كالتّايل :بناء الحركات ،ومناهضة
العنرصيّة ،والتّداخل ّية ،والتّمثيل ،وامللك ّية ،وتو ّجه مبني
عىل القاعدة الشّ عب ّية ،وتحديد األنظمة التّمييزيّة
وتعطيلها .وأه ّم من ذلك ،يجب تعريف املنارصة عرب
العاملني والعامالت فيها ،ال عرب الجهات املانحة
أو عمالء آخرين
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ال ّتغطية وتقديم ال ّتقارير

		
تب ّني عمليّات تقديم التّقارير وكذلك آليّات
تكون ُمع َّدلة وفق الهدف ومرنة ومو ّجهة نحو املنارصة
الص ّحة
تحدي ًدا ،ومتييز الطّابع
الخاص ملنارصة تب ّدئ ّ
ّ
والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية
تب ّني آل ّيات مساءلة مبن ّية عىل الثّقة مع الجهات 		
سجلت أداء الجهات
املستفيدة ،من خالل فحص ّ
السابق
املستفيدة وعملها ّ
		
متييز الفرق بني اإلنتاجات وال ّنتائج
		
التامس اقرتاحات من الجهات املستفيدة
بخصوص طرائق بديلة لتوثيق العمل وتقييم نجاعة
ال ّنشاط

العمل مع أفراد مستفيدة لصياغة متابعة وأسئلة		
كل من
ومفصلة تستويف احتياجات ّ
تقييميّة مع ّدلة
ّ
الجهتني
استخدام أسئلة مفتوحة يف قوالب التّقارير
)مثل ،كيف كانت الجلسة؟ ما الّذي تعلّمته؟(
ً

		

		
التّفكري يف استخدام جهات خارج ّية للقيام
بالتّقييامت (تغطّي مثن أتعابها الجهة املانحة) بهدف
إزالة عبء تعبئة التّقارير عن الجهة املستفيدة
إنهاء املامرسات التّقريريّة االستخراج ّية ،مبا يف 		
السفر/سياحة الجهات املانحة ،ومطالبة
ذلك بعثات ّ
الصور ،واالقتباسات،
بإرسال
املستفيدة
الجهات
ّ
.والقصص الشّ خصيّة ،وإلخ

توصيات
املقدمة

ضامن توفّر قوالب التّقارير بع ّدة لغات وقدرة 		
الجهات املستفيدة عىل تقديم ردودها بلغتها األصل ّية،
وذلك بتمكينها الكامل من الكتابة عن نشاطها .من
امله ّم كذلك أن تتكلّم املراكز اإلداريّة و/أو مراكز
.التّكثيف اإلقليم ّية 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 توثيق ّية لتعلّم الجهات 		

تعترب املساءلة ضمن الحركات هي كذلك شأنًا أساسيًّا.
لقد أ ّدت عمليّة تقديم املنح الفرعيّة
و/أو استخدام املنظّامت الوسيطة إىل تح ّوالت يف العالقة
التّقليديّة بني الجهات املانحة والجهات املستفيدة .بينام
للشاكات وبناء الحركات ،قد
مينح هذا ال ّنموذج قيمة ّ
يؤ ّدي هو إىل التّنافس عل تحصيل التّمويل واملزيد من
منسقة أكرب – ويف غالب
ال ّدعم املايل من أجل منظّامت ِّ
السلطة
األحيان مرتكزة يف الشّ امل العاملي – وبالتّايل نقل ّ
واملساءلة والتّخلّص منهام .بينام تق ّدم هذه ال ّنامذج
املانحة طرقًا جديدة للوصول إىل الجهات املنارصة للقاعدة
كالحل الوحيد ملعالجة ال ّنامذج
ّ
الشّ عبيّة ،ال يجوز اعتبارها
التّمويل ّية املنقوصة

مستجدة
توصيات
ّ

مقرتحات متويل ّية

سجلت أداء وإدارة مال ّية سليمة يف 		
االعتامد عىل ّ
سبيل تربير منح ال ّدعم للمنظّامت بدل ات ّباع عمليّات
تقديم مقرتحات صارمة للغاية
		
السؤال “ما أه ّم ّية ذلك؟” مقابل “ما
طرح ّ
املنطقي واملعقول؟” .هل تتكافأ رشوط تقديم املق َرتح
مع التّمويل نفسه؟ هل املعايري املطلوبة ُم ِ
نصفة
ومعقولة؟

		
تطوير أجهزة تساهم يف تسهيل متويل
املجموعات غري املس ّجلة وغري ال ّرسميّة الّتي تنشط يف
الص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية .يف سبيل
موضوع ّ
ضامن سالمتها و/أو بسبب تسييس عملها ،وألسباب
أخرى ،تعجز العديد من املجموعات عن ،أو تختار ّأل
تتس ّجل رسميًّا يف دولها
(مثل ،يف األبحاث		 ،
االستثامر يف التّعلّم ال ّنسوي ً
وبناء قاعدة ب ّينات ،واالسرتاتيج ّيات ،والتّعلّم املشرتك
بني الحركات ،واملتابعة والتّقييم والتّعلّم ال ّنسوي
ال ّر ّد عىل املقرتحات يف الوقت املناسب
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الصناعي ّ
اللربحي 		
زيادة الوعي حول املج ّمع ّ
ومهننة (إضفاء الطّابع املهني عىل) ال ّنشاط املجتمعي،
وكيف يستطيع تعزيز تراكيب ق ّوة مؤذية وإضعاف
الحركات
		
بحس نقدي تجاه ال ّتوطني الظّاهري
التّ ّمع ّ
للمنظّامت غري الحكوم ّية ال ّدول ّية (أي ترحيل منظّامت
محلّ ّية حقيق ًة واستبدالها مبنظّامت غري حكوم ّية دول ّية
تتمتّع بقدرة أكرب عىل التّمويل ومساحات لنشاطها)
وقدرتها عىل قلقلة املنظّامت والحركات املحلّ ّية

يف
املانحة
الجهات
اك
رت
اش
املخصصة لل ّنشاط
املساحات ّ

اعتامد مبادئ وإرشادات الشرتاك الجهات املانحة 		
(مثل ،عىل املنظّامت
املخصصة لل ّنشاط ً
يف املساحات
ّ
احتواء أمكنة تستطيع استخدامها للتّنظيم الذّايت،
بحيث تنض ّم الجهات املانحة يف مرحلة متأ ّخرة أكرث.
عىل الجهات املانحة أن تدعو الجهات املستفيدة
بهدف تبليغها باالسرتاتيج ّيات املتّبعة وحتلنتها
بخصوص عملها ،بدل دخولها للمساحات
املخصصة لل ّنشاط
ّ
تشجيع وعي أكرب للجهات املانحة تجاه سلطتها 		
وتأثريها عىل املساحات املع ّدة لل ّنشاط وإزالة العبء
عن الجهات املانحة من أجل التّواصل بخصوص هذا
األمر و/أو فرض الحدود
عىل املنظّامت غري الحكوم ّية ال ّدول ّية االعرتاف 		
املخصصة
بالسلطة الّتي تتمتّع بها ضمن الفضاءات
ّ
ّ
السلوك الّذي ينزع نحو اإلداريّة أو
لل ّنشاط وإنهاء ّ
التّشويش
تناول الحضور املفرط الّذي تتمتّع به الجهات 		
الخاص يف املؤمترات واملجتمعات
املانحة والقطاع
ّ
املنعقدة .عىل الحركات مقاومة هذه ال ّنزعة واستعادة
هذه الفضاءات لنفسها

املستفيدة ،وجعل هذا التّعلّم يستبدل التّقارير الّتي ال
تفيد الجهات املستفيدة
		
ضامن توليد العمل ّيات التّقريريّة واآلل ّيات
التّقريريّة للمعنى والقيمة بال ّنسبة للجهات املستفيدة
متييز الحاالت الّتي تستدعي املرونة ،ومامرستها 		
لدى اعتبار التّبعات األمنيّة واملخاوف املتعلّقة بسالمة
(مثل لدى
الجهات املستفيدة املرتبطة مبوضوع التّوثيق ً
املطالبة بإيصاالت ال ّدفع
استخدام االتّصاالت أو االجتامعات بدل املطالبة 		
بالتّقارير ،تحقيق أكرب قدر ممكن من ال ّنجاعة والتّقليل
من الطّلبات الّتي تأيت عىل حساب وقت طاقم العمل
التّفكري باستخدام آل ّيات متابعة وتقييم وتقرير		 ،
كحصد ال ّنتائج

الشّ فاف ّية

مامرسة شفاف ّية متبادلة بني الجهات املانحة
يخص األولويّات ،واألهداف
والجهات املستفيدة فيام ّ
والسياسة
االسرتاتيج ّية ،والقيمّ ،
متكني القيام بتقييامت مجهولة االسم ومتبادلة 		
للعالقة بني الجهات املانحة واملستفيدة
خلق مساحات لتبادل املعرفة بني الجهات
املانحة والجهات املستفيد

		

مامرسة الشّ فاف ّية حول انخراط الجهات املانحة 		
يف األجهزة الّتي تعرقل عمل املنظّامت الّتي تعمل من
(مثل،
الص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية ً
أجل تقديم ّ
الصناعات االستخراج ّية ،ال ّنزعة العسكريّة ،إلخ.
دعم ّ
واالستثامر فيها
مامرسة الشّ فاف ّية حول غاية التّمويل وكيف ّية
صنع القرارات التّمويليّة

		

توصيات
املقدمة

إدراك ال ّدور املزدوج لبعض املنظّامت كجهات 		
(مثل ،صناديق املرأة،
مانحة ومستفيدة يف ذات الوقت ً
الجهات ال ّراعية ماليًّا ،إلخ ).وديناميكيّات الق ّوة املركّبة
الكامنة يف ذلك
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للص ّحة والحقوق
تعريف الجهات املنارصة ّ
الجنس ّية واإلنجاب ّية كنشطاء من أجل حقوق اإلنسان
واالستثامر يف سالمتها وأمنها
		
والسالمة
دعم وتشجيع االعتناء بال ّنفس ّ
وتقديم ب َدل منصف لألتعاب ضمن منظّامت الجهات
املستفيدة
تسهيل عمل ّيات التّقديم لجهات مانحة ومصادر 		
دعم أخرى
إتاحة استخدام مرن لصناديق املنظّامت الّتي
تستثمر يف األنشطة املولِّدة للعائدات

		

تشجيع ودعم دمج مركّبات ال ّنشاط إىل جانب 		
مشاريع تقديم الخدمات
عدم تأليه مجموعات مع ّينة أو منظّامت مع ّينة 		
– االستثامر يف الحركات ،وليس يف األفراد وحسب

عزلة
تفكيك
املجموعات عن بعضها
متويل ودعم الفضاءات لبناء الحركات ،والتّعاون
املشرتك بني الحركات ،وبناء االسرتاتيج ّيات
بناء وعي الجهات املانحة بخصوص ال ّروابط 		
الضوري للعمل املشرتك
املتشابكة بني القضايا ،وال ّدور ّ
بني الحركات ،والخطر الكامن يف فصل القضايا عن
بعضها – تعديل مسارات التّمويل ورشوط تقديم
التّقارير تبا ًعا
		
اعتامد تو ّجه التّقاطعيّة
للص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية
وتوسيع ال ّدعم ّ
من أجل تقديم املنح والتّمويل املتوفّر ملنظّامت
بقيادة كويريّة

الخربة
توظيف ال ّنشطاء من الحركات من أجل املساعدة
يف توجيه عمليّة متويل ال ّنشاط .يتطلّب ذلك االعرتاف
الشوط ال ّرسم ّية
بنطاق واسع من التّجارب وتخفيف ّ
معي خالل
املطلوبة بخصوص تحصيل مستوى علمي ّ
عمل ّية االختيار والتّوظيف
االستامع إىل الحركات يف خطاباتها حول “ض ّم 		
ال ّرجال والشّ باب” يف أنشطتها – فمفهوم بعض
املنظّامت غري الحكوم ّية العامل ّية للقضايا ال ّنسويّة
سطحي ،منظّامت تنخرط أحيانًا يف نوع برمجة تع ّزز
ّ
واللمساواة البنيويّة
من املامرسات األبويّة ّ
		
اإلصغاء وتق ّبل االقرتاحات واملالحظات من
الجهات املستفيدة
اعتامد عمل ّية تشارك ّية لتقديم املنح والّتي تشمل		
الحركة يف قراراتها التّمويليّة

املكتسبة 		
االستامع إىل معرفة الجهات املستفيدة
َ
وخربتها ومامرسة املرونة تجاه التّغيريات يف ال ّنامذج
املنطق ّية وأطر عمل املشاريع
		
عىل الجهات املانحة اعتامد مسؤول ّية فهم
السياق الّذي يعمل ضمنه ال ّنشطاء .من خالل وجود
ّ
إدراك واضح ملا يحصل يف املدينة/ال ّدولة/املنطقة،
تتمكّن الجهات املانحة من فهم التّغيري البنيوي بشكلٍ
أفضل وكذلك كيف ّية دعم احتياجات الجهات
املستفيدة منها

االستدامة
االعرتاف بأ ّن التّغيري يحتاج إىل الوقت – وتخصيص
متويل طويل األمد ومرن لالستخدام بهدف تغطية
الضوريّة غري املبارشة واألساس ّية كاإليجار
التّكاليف ّ
وال ّرواتب وتكاليف االجتامعات

توصيات
املقدمة

شمل متويل إضايف من أجل توفري ال ّدعم إلجازة 		
األمومة أو األب ّوة يف املنظّامت وتكاليف أخرى
لطاقم العمل
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كيف سيعينك ذلك عىل عمل ّية ال ّتعلّم
الدّ اخل ّية؟
		
ما هي بعض االفرتاضات املعتمدة يف
نظريّتك نحو ال ّتغيري؟
أي مالحظات أو أفكار لنا حول 		
ألديك ّ
عمل ّية تقديم ال ّتقارير أو تواصلنا مع الجهات
املستفيدة من منحنا؟
ما هي املوارد الّتي خ ُِّصصت بهدف كتابة 		
وتقديم هذا املقرتح/ال ّتقرير؟
ما كان وقع هذه املنح عىل طاقم العمل 		
ومنظّمتك؟

أسئلة للطّرح عىل الجهات
املانحة؟
ما هي نقاط ال ّتدقيق املعت َمدة يف مراجعة 		
وقراءة تقارير ال ّتمويل؟ (مع اقرتاحات إلزالة
أسئلة إضاف ّية
ما هي العمل ّية امل ُ ّت َبعة يف استقبال وتحليل 		
واستخدام ال ّتقارير؟
هل س ُتستَخدَ م هذه ال ّتقارير واملعلومات 		
السياساتً ،
مثل)؟
ّ
بأي طريقة أخرى (لوضع ّ

الجهاتاملانحة
عىلالجهات
طرحهاعىل
أسئلة
املستفيدة
ما هو االحتياج املايل املطلوب من أجل تحقيق
أي موارد أخرى أو نوع دعم آخر
أهدافك؟ ّ
مطلوب إلنجاح هذا املرشوع؟
		
ما هي ال ّتغيريات الخارج ّية الّتي أثّرت
عىل منظّمتك أو نشاطك؟ أو ،ما هي ال ّتغيريات
الدّ اخل ّية؟
أي تغيريات غري متو ّقعة خالل 		
هل حدثت ّ
فرتة تقديم املنح؟
ما هي الحركات الّتي عملت سويًّا معها أو 		
تعاونت معها؟
ما هي األدوات/اآلل ّيات/ال ّتو ّجهات الّتي 		
اعتمدها للوصول إىل غايات نشاطك؟
ما هي املوارد املطلوبة من أجل متابعة 		
وتقييم عملك؟
كم من الدّ ورات ال ّتقييم ّية تو ّد/ين (سنويّة		 ،
فصل ّية ،إلخ).؟
ما هي الطّريقة األفضل لتقييم عملك؟ 		

توصيات
املقدمة
للص ّحة والحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية
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