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شكر وتقدير
أُِعدَّت مجموعة األدوات هذه ِمن قِبل مفوضية الالجئين النسائية بالشراكة 

مع نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي على الصعيد العالمي.  

وتُعد هذه األدوات عنصراً أساسياً من عناصر المشروع العالمي الذي تُنِفّذه 

مفوضية الالجئين النسائية وصندوق األمم المتحدة للسكان بدعٍم ماليٍ من 

االتحاد األوروبي عبر المديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية 

اإلنسانية.* والمعونة 

ولم يكن إعداد هذه األدوات ممكناً لوال العمل الممتاز الذي اضطَّلع به الزمالء 

في الحكومات والوكاالت والمنظمات المانحة في نيجيريا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية الذين خاضوا تجربة وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني. 

ونتوجه بالشكر الخاص إلى الشركاء الحكوميين النيجيريين والكونغوليين الذين 

يقودون جهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في بلدانهم؛ وإلى 

قيادة صندوق األمم المتحدة للسكان في كال البلدين؛ وإلى ُمنِسّقي القطاع الفرعي 

المعنيين بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، وعلى األخص كريستين 

أبيو، المستشارة اإلقليمية للدعوة إلى العمل، وأخصائيي الدعوة إلى العمل 

والرصد والتقييم، الدكتور ماثيو أونوجا في نيجيريا، والدكتور أنطوان بانزا 

الديمقراطية. الكونغو  في جمهورية 

اإلنسانية  المعونة  أنشطة  الوثيقة  تُغِطّي هذه 
الُمنفَّذة بمساعدةٍ ماليٍة من االتحاد األوروبي.  

وينبغي أال تؤخذ اآلراء الُمعَرب عنها في 
هذه الوثيقة، بأي شكٍل من األشكال، على 

أنَّها تعكس الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي، 
المسؤولية  األوروبية  المفوضية  ل  وال تتحمَّ
تتضمنها. التي  للمعلومات  استخدام  أي  تجاه 

بتمویل من
االتحاد األوروبي

الحمایة المدنیة والمعونة 
اإلنسانیة
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منظمة مجتمع مدني      CSO

جمهورية الكونغو الديمقراطية      DRC

المديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية     DG ECHO

العنف القائم على النوع االجتماعي      GBV

نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي     GBV AoR

الفريق القُْطري للعمل اإلنساني      HCT

مجموعة المانحين اإلنسانيين     HDG

استعراض عام لالحتياجات اإلنسانية      HNO

خطة االستجابة اإلنسانية      HRP

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت      IASC

منظمة غير حكومية دولية    INGO

الرصد والتقييم      M&E

منظمة غير حكومية     NGO

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية      OCHA

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيْين    PSEA

الُمنِسّق الُمِقيم/ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية    RC/HC

مفوضية الالجئين النسائية     WRC

منظمة األمم المتحدة للطفولة     UNICEF

صندوق األمم المتحدة للسكان      UNFPA

المختصرات
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اجتماع االستعراض نصف السنوي لخريطة طريق الدعوة إلى العمل، مايدوغوري، نيجيريا، تموز/يوليو 2018 © صندوق األمم المتحدة للسكان



ُمقِدّمة
أهالً بكم! إذا كنتم قد فتحتم مجموعة األدوات هذه، فأنتم على درايٍة بمبادرة الدعوة 

إلى العمل غير المسبوقة على الصعيد العالمي بشأن الحماية من العنف القائم 
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ )الدعوة إلى العمل(. وأنتم تؤمنون بأنَّ 
أي مبادرة عالمية ال تنفع إال بمقدار التأثير اإليجابي الذي تُحدثه على سالمة الناس 

وعافيتهم. وأنتم تتوقعون منها أن تصنع فرقاً في مكان عملكم.
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أنتم على دراية بوجود خريطة طريق للدعوة إلى العمل لترشد العمل المتخذ 

على الصعيد العالمي. وتعلمون أيضاً أنَّه خالل الفترة 2017-2018 انطلقت 

مشاريع تجريبية واعدة في شمال شرق نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

لوضع خرائط طريق مماثلة لهذه األوضاع.

تعتمُد مجموعة األدوات هذه على الدروس المستفادة من تلك المشاريع 

مت للزمالء العاملين على الصعيد الميداني المهتمين  التجريبية. وقد ُصمَّ

بوضع خريطة طريق للدعوة إلى العمل تناسب األوضاع التي يعملون فيها. 

في البداية، من المرجح أن يكون المستخدمون األساسيون هم مستشارو الدعوة 

إلى العمل الذين جرى االستعانة بهم لدعم المشروع والزمالء على الصعيد 

الميداني من الشراكة العالمية للدعوة إلى العمل. ومع ترسُّخ المشروع وتوطُّد 

دعائمه، ستكون مجموعة األدوات دليالً مفيداً للجهات المعنية بالدعوة إلى العمل 

على الصعيدْين الوطني والمحلي. ويمكن لجهات التنسيق العالمية أن تستخدمها 

كمورٍد لزيادة دعمها للجهود الميدانية وتعزيز العمل والمساءلة في إطار الدعوة 

إلى العمل.

إّن مجموعة األدوات هي دليٌل للتنفيذ التدريجي يشرح للقارئ تفاصيل عملية 

وضع خريطة الطريق على الصعيد الميداني. وتشمل مجموعة األدوات الموارد 

المتعلقة بعملية الصياغة والتنفيذ. ونأمل أن يبذل الزمالء العاملون في أوضاعٍ 

أخرى جهوداً مماثلة. وينبغي للشركاء أن يعتبروا هذه المجموعة وثيقةً قابلةً 

للتعديل يمكن تحديثها الستيعاب الممارسات الجيِّدة بينما نواصل التعلُّم من 

بعضنا بعضاً. 

فلنبدأ العمل. سنبدأ بإجراء استعراٍض عاٍم أساسي للدعوة إلى العمل على 

الصعيد العالمي. ثم ننتقل إلى تقديم وصف موجز للمشروعين التجريبيْين 

وأثرهما الذي بدأ يتجلّى. ويتبع ذلك الدخول إلى التفاصيل الخاصة بوضع 

خريطة طريق على الصعيد الميداني، تليها التوصيات الخاصة بإطالق خريطة 

 الطريق وتنفيذها على أرض الواقع.

 مبادرة الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي 

 وكيفية عملها

إنَّ الدعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في 

حاالت الطوارئ )الدعوة إلى العمل(1 هي مبادرة متعددة أصحاب المصلحة 

أطلقتها حكومتا المملكة المتحدة والسويد في عام 2013 إلحداث تغييٍر جذرّي 

في الطريقة التي يجري بها معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي في 

حاالت الطوارئ. وتهدُف الدعوة إلى العمل إلى دفع عجلة التغيير وتعزيز 

المساءلة في نظام العمل اإلنساني حتى يجري التصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي من بدء كل استجابة إنسانية.

الشركاء: يُشارك في الدعوة إلى العمل أكثر من 80 شريكاً على الصعيد 

العالمي.2 وتنتمي الحكومات الرائدة في مجال المساعدة اإلنسانية والمنظمات 

الدولية الرئيسية - بما في ذلك الوكاالت الرائدة في المجموعات والجهات 

المشاركة في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي - وكثير من 

المنظمات غير الحكومية إلى الدعوة إلى العمل.

خريطة الطريق العالمية: في عام 2015، اجتمع الشركاء في الدعوة إلى العمل 

لوضع إطاٍر تنفيذيٍ للمبادرة مدته خمس سنوات، وهو خريطة طريق الدعوة 

إلى العمل 2016-3.2020 ويتمثَّل جوهر هذه الوثيقة في خطة عمل تُحِدّد 

ثالث مجاالت عمل رئيسية لتحقيق هذه األهداف:

إنشاء خدمات وبرامج ُمتخِصّصة في التصدي للعنف القائم على النوع    -1

ر من العنف القائم على   االجتماعي تكون متاحة ألي شخص متضِرّ

النوع االجتماعي، على أن تُتَاح من بداية حالة الطوارئ.

إدماج وتنفيذ إجراءات للحّد من مخاطر العنف القائم على النوع    -2

االجتماعي والتخفيف من ِحدَّتها على جميع مستويات االستجابة  

اإلنسانية وقطاعاتها من المراحل األولى وطوال دورة البرنامج.

تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في جميع مراحل    -3

العمل اإلنساني.
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تُبرز ستة نتائج ذات أولوية التغييرات التي يجب أن تحدث في كامل نظام العمل 

اإلنساني لتحويل الطريقة التي يُعالَج بها العنف القائم على النوع االجتماعي 

تحويالً حقيقياً في جميع حاالت الطوارئ:

السياسات الصحيحة: وضع الشركاء سياسات ومعايير مؤسَّسية بشأن    »
العنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين في جميع  

مؤسَّساتهم وأرسوا نُُظماً للمساءلة.

التنسيق الفعَّال: وجود قيادة وتنسيق فعَّالين وخاضعْين للمساءلة في ما    »
بين الوكاالت وفي ما بين القطاعات والقائمين على العنف القائم على  

النوع االجتماعي.

«  تقييم الجودة والتخطيط: تدعم عمليات تقييم االحتياجات والتحليالت  
وعمليات التخطيط اإلدماج الفعَّال لمنع العنف القائم على النوع   

االجتماعي واالستجابة له والمساواة بين الجنسين في الجهود اإلنسانية.

«  التمويل الكافي: إتاحة التمويل للوقاية من العنف القائم على النوع  
االجتماعي واالستجابة لكل مرحلٍة من مراحل الطوارئ.

 «  الخدمات الُمتخِصّصة: تُنفَّذ في كل مرحلٍة من حاالت الطوارئ 
خدمات ُمتخِصّصة للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

واالستجابة له.

 «  الحّد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي/تعزيز المساواة 
بين الجنسين: يتمتع قادة األعمال اإلنسانية ومديروها بالمعرفة   

والمهارات الالزمة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتخفيف من   

ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر االستجابة.

ن خريطة الطريق  تُعد المساءلة أمراً أساسياً لنجاح الدعوة إلى العمل. وتتضمَّ

قسماً عن الحوكمة وإطاراً للرصد والتقييم. ويجب على الشركاء العالميين أن 

يقدموا على األقل التزامْين قابلْين للقياس بموجب خريطة الطريق وأن يرفعوا 

تقريراً سنوياً بشأن التقدُّم الُمحَرز في التزاماتهم. وتتولى دولة مانحة قيادة 

الدعوة إلى العمل. وتحت توجيه القيادة، تُدار اإلدارة من خالل لجنة توجيهية 

ألصحاب المصلحة المتعددين وأفرقة عاملة معنية بأصحاب المصلحة. وتتألف 

اللجنة التوجيهية الحالية من دولتْين مانحتْين، ووكالتْين تابعتْين لألمم المتحدة، 

ومنظمتْين غير حكوميتْين دوليتْين. ويُجري مجموعات أصحاب المصلحة 

مناقشات فصلية، كما يجتمع الشركاء سنوياً الستعراض التقدُّم الُمحَرز 

والتحديات والفُرص.

القيمة المضافة للدعوة إلى العمل: عندما يجتمع الشركاء تحت ِمَظلّة الدعوة إلى 

العمل، فإنَّهم يحتلون موقعاً فريداً لتعزيز المناصرة والبرمجة بشأن العنف القائم 

على النوع االجتماعي وسببه الجذرّي الُمتمثِّل في عدم المساواة. وال تُعد الجهود 

التي تبذلها الدعوة إلى العمل تكراراً للعمل الذي يضطَّلع به القطاع الفرعي 

المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي أو العمليات اإلنسانية 

األخرى. وإنما، تساعد الدعوة إلى العمل، على الصعيد الميداني، على تعزيز 

هذه الجهود وحشد العمل بشأن مجاالت االستجابة التي لم تُعالَج أو التي ُعولجت 

بصورةٍ ضعيفة. وتكمن قيمة الدعوة إلى العمل في عضوية أصحاب المصلحة 

المتعددين وااللتزام الملموس بتحقيق النتائج. ويمكن لشركاء الدعوة إلى العمل 

في أي وضعية االستعانة بقوة عضويتهم الجماعية لتعزيز المناصرة، وحشد 

الموارد، وتحسين البرمجة، وتعزيز المساءلة على نطاق المنظومة طوال دورة 

اء إلى استعراض المرفقين "أ" و"ب"  اء األعزَّ البرامج اإلنسانية. وندعو القرَّ

ف على نقاٍط إضافية بشأن القيمة المضافة للدعوة إلى العمل  حتى يمكنهم التعرُّ

في معالجة عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي 

في حاالت الطوارئ. 

"إنَّ الدعوة إلى العمل هي في حقيقتها دعوةٌ لتوحيد جهودنا جميعاً ليكون 
لها أعظم األثر.  فقد أتاحت للحكومات والشركاء والمنظمات الُمنِفّذة والجهات 

المانحة والمناصرين فرصةً فريدةً للعمل معاً من أجل التصدي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني كعنصٍر إلزاميٍ 

في كل استجابٍة إنسانية.... نجحت الدعوة إلى العمل في خلق زخم للتوعية 
والمشاركة في االلتزام بتنفيذ تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي، 
ليس بطريقة "اُنِجَز النشاط" ولكن بضمان الوفاء بمسؤولياتنا تجاه الناس 

الذين نخدمهم بأثٍر دائم".

  - جولين مولينز، المديرة القُْطرية،
الهيئة الطبية الدولية، نيجيريا،
 وعضو فريق العمل المعني بأصحاب المصلحة المتعددين للدعوة إلى العمل
2020-2016 
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االنتقال من الشراكة العالمية إلى التنفيذ الميداني

من خالل إطالق الدعوة إلى العمل، يُدرك الشركاء العالميون أنَّ تنفيذ المبادرة 

مع زمالئهم في أوضاع األزمات ومع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين 

رة والمجتمع  يُعد أمراً أساسياً لتحقيق االستدامة والنجاح. وأُدِرَجت الدول الُمتضِرّ

المدني الوطني كأصحاب مصلحة رئيسيين في خريطة الطريق العالمية. 

وقد ُحِدّدت المشاركة الكاملة مع الجهات الفاعلة المحلية باعتبارها واحدة من 

ثالث "تحوالت استراتيجية" من شأنها أن تثمر عن التحول الذي تنشده الدعوة 

إلى العمل.

حّث تقرير عام 2016 الصادر عن مفوضية الالجئين النسائية على زيادة 

االهتمام بالتنفيذ على الصعيد الميداني.4 وفي زيارةٍ لثالث عمليات إنسانية، 

وجدت مفوضية الالجئين النسائية أنَّ معظم الجهات الفاعلة في مجال العمل 

اإلنساني لم تكن على درايٍة بعد بالدعوة إلى العمل. ولكن عندما جرى تعريف 

هذه الجهات بالمبادرة، أصبح بإمكانها أن ترى قيمتها الكامنة في المناصرة 

والبرمجة. وفي االجتماع التقني السنوي للدعوة إلى العمل الذي ُعِقَد في آذار/

مارس 2017 والذي استضافته السويد،5 حدَّد الشركاء المشاركة الميدانية 

الُمحسَّنة باعتبارها أولويةً هامةً للُمضي قُُدماً.

هناك طائفة من الطرق يمكن اتباعها لتعزيز التنفيذ الميداني. وقد تمثَّلت إحدى 

التوصيات الواردة في تقرير مفوضية الالجئين النسائية في التنفيذ التجريبي 

لخريطة طريق الدعوة إلى العمل في وضعية معينة. ففي صيف عام 2017، 

وبدعٍم من وزارة الخارجية السويدية، أطلقت مفوضية الالجئين النسائية 

رة من النزاع في شمال شرق  مشروعاً تجريبياً مع زمالئها في المنطقة الُمتضِرّ

نيجيريا. واجتمع شركاء الدعوة إلى العمل العاملين في المنطقة، بالتعاون مع 

وزارة شؤون المرأة والتنمية االجتماعية6 وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لوضع 

مة خصيصاً للتصدي للتحديات والفُرص في هذه الوضعية.  خريطة طريق ُمصمَّ

وقد أُطِلقَت خريطة الطريق رسمياً في تموز/يوليو 7.2018 وتحظى اآلن بتوقيع 

41 جهة: الوزارات النيجيرية على الصعيدْين الوطني والواليات، ومنظمات 

المجتمع المدني، والجهات المانحة، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية 

غير الحكومية.

عندما تولّى االتحاد األوروبي )من خالل المديرية العامة للعمليات األوروبية 

للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية(8 قيادة الدعوة إلى العمل في عام 9،2017 

كان تحسين التنفيذ على الصعيد الميداني إحدى أولوياته العليا.10 وفي نهاية عام 

2017، خصَّص االتحاد األوروبي دعماً مالياً لصندوق األمم المتحدة للسكان 

ولمفوضية الالجئين النسائية من أجل تفعيل خريطة طريق الدعوة إلى العمل 

على الصعيد الميداني.11 وقدَّم التمويُل الدعَم لتنفيذ المشروع التجريبي لخريطة 

طريق شمال شرق نيجيريا وأطلق مشروعاً تجريبياً مماثالً في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.12 واضطَّلعت جهات متعددة من أصحاب المصلحة 

بمهمة صياغة خريطة طريق لجمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2019 

بقيادة الوزارة االتحادية لشؤون المرأة واألسرة والطفل. وقد أُطِلقَت خريطة 

الطريق هذه في شباط/فبراير 2019 بمشاركة 68 عضواً – يتألفون أيضاً من 

مزيجٍ من الكيانات الحكومية الوطنية والواليات، ومنظمات المجتمع المدني، 

والشركاء العالميين للدعوة إلى العمل الناشطين في االستجابة الخاصة بجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

""في نهاية المطاف، فإنَّ نجاح الدعوة إلى العمل 
يُحدَّد ِمن قِبل األفراد الذين تخدمهم هذه الدعوة. 

ويُحدَّد كذلك ِمن قِبل المجتمعات المحلية واألفراد، 
بمن فيهم النساء والفتيات، حيث يعّم شعوٌر بأمان 

أكبر. وِمن قِبل الناجين الذين يتلقون الرعاية 
المنِقذة للحياة التي يستحقونها".

خريطة طريق الدعوة إلى العمل 2020-2016

"يمكن أن يكون آلليات المساءلة والرصد والتقييم، 
فضالً عن التنسيق الفعَّال واالستثمارات الجيِّدة في 

دت جهودها". العمل الجماعي، تأثيٌر كبيٌر إذا توحَّ

  - د. سيننن هونتون،
  ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
خالل إطالق خريطة الطريق للكونغو الديمقراطية 2019



استعراٌض عاٌم 
للمشاريع التجريبية 

في شمال شرق 
نيجيريا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية
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خريطة طريق المشاريع التجريبية

في هذا القسم، نتناول بمزيٍد من الدقة النُّهج المتبعة في البلدين التجريبيْين 
لوضع خرائط الطريق.

وقع االختيار على نيجيريا لتكون أول بلٍد تجريبي لعدة أسباب. ومن األهمية 

التوضيح أنَّ خريطة طريق نيجيريا ليست خريطة طريق وطنية تشمل الدولة 

ر أصحاب المصلحة في وقٍت مبكر أن يركزوا خريطة الطريق  بأكملها. فقد قرَّ

د جماعة  التجريبية الخاصة بهم على المنطقة الشمالية الشرقية حيث أدَّى تمرُّ

أهل السنة للدعوة والجهاد )بوكو حرام( إلى نزوح ما يقرب من 2.2 مليون 

شخص. ووصفت تقارير متعددة وعدة بعثات رفيعة المستوى النطاق الرهيب 

للعنف القائم على النوع االجتماعي في هذه األزمة وضعف االستجابة. وقد 

وفّرت الحاجة الُمِلّحة إلى اتخاذ إجراءات أساساً منطقياً قوياً لألخذ بمبادرة مثل 

الدعوة إلى العمل. وكانت المؤشرات المبكرة لالهتمام من الوزارة االتحادية 

التي تترأس آلية تنسيق عملية االستجابة المعنية بالتصدي للعنف القائم على 

عة. وقد بدأ نشر المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة  النوع االجتماعي ُمشِجّ

بين الوكاالت في شمال شرق نيجيريا في عام 2017. ومن شأن وضع خريطة 

طريق للشمال الشرقي أن يساعد على الحفاظ على الزخم بعد البدء في التنفيذ، 

وأن يحشد الدعم لتطبيق المبادئ التوجيهية.

تيسَّرت عملية تطوير خريطة الطريق بواسطة جهة التنسيق التابعة لمفوضية 

الالجئين النسائية التي تتخذ من الواليات المتحدة األمريكية مقراً لها. وبالتشاور 

مع ُمنِسّق القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، 

اضطَّلعت مفوضية الالجئين النسائية بمهمة تحديد النطاق في تموز/يوليو 

2017 لتقديم الدعوة إلى العمل إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين ومناقشة 

الثغرات ذات األولوية التي يمكن أن تعالجها خريطة طريق شمال شرق 

نيجيريا. واستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها هذه المهمة، وإلى مدخالٍت 

إضافيٍة من مسحٍ أُجري ألصحاب المصلحة، استضافت الوزارة االتحادية 

لشؤون المرأة والتنمية االجتماعية ونائب ُمنِسّق المساعدة اإلنسانية واالتحاد 

األوروبي حلقة عمل لصياغة خريطة الطريق. وُعِقَدت حلقة العمل في 

مايدوغوري، والية بورنو النيجيرية، التي تعمل أيضاً بوصفها المركز الرئيسي 

للعمليات اإلنسانية في الشمال الشرقي. وكان المشاركون أساساً الموظفين الفنيين 

للمنظمات التي تنتمي إلى الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي، إلى جانب 

عدد من ممثلي الوزارات االتحادية ووزارات الواليات والزمالء من منظمات 

المجتمع المدني. وحضر االجتماع ثالث دول مانحة.
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استخدم المشاركون خريطة الطريق العالمية كدليٍل في تصميم هيكل خريطة 

طريق شمال شرق نيجيريا. وعلى غرار خريطة الطريق العالمية، فإنَّ خطة 

عملها تتميز بالنتائج ذات األولوية ومجاالت العمل الرئيسية في إطار كل نتيجة. 

ويتعهد الشركاء بالتزامات حسب مجال العمل ويقدمون األنشطة التي ستحفز 

ن التقرير عنصراً للرصد والتقييم وشرطاً إلبالغ  الوفاء بالتزاماتهم. ويتضمَّ

الشركاء. وللمساعدة في الحفاظ على الزخم والمساءلة، أُنشئ فريق عمل لقيادة 

أصحاب المصلحة المتعددين. واتفق الشركاء على االجتماع مرتين في السنة 

لتقييم التقدُّم الُمحَرز. وقد ُوِضعَت خريطة طريق شمال شرق نيجيريا كوثيقٍة 

قابلة للتعديل للسماح ألصحاب المصلحة اإلضافيين - وال سيما الوزارات 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني - باالنضمام إليها مع زيادة الوعي بالدعوة 

إلى العمل.

مت على غرار خريطة  في حين أنَّ خريطة طريق شمال شرق نيجيريا ُصِمّ

الطريق العالمية، هناك أيضاً اختالفات هامة في اإلطار الزمني والمضمون. 

وجرى تكييف النتائج ومجاالت العمل لتعكس أكثر االحتياجات إلحاحاً في 

استجابة شمال شرق نيجيريا. واختار الزمالء جدوالً زمنياً مدته سنتان 

لخريطة الطريق األولى هذه لكي تتطابق مع اإلطار الزمني المتوقع لخطة 

االستجابة اإلنسانية. 

هناك نقطتان هامتان ينبغي أخذهما بعين االعتبار في ما يتعلق بالمحتوى. 

أوالً، خالفاً لخريطة الطريق العالمية، لم تُذَكر المساواة بين الجنسين على وجه 

التحديد كهدٍف في خريطة طريق شمال شرق نيجيريا األولى. ويُدرك الشركاء 

في نيجيريا أنَّ هذه تُعد فجوة هامة يجب سدها عند تحديث خريطة الطريق 

الحالية. ثانياً، هناك نتيجة تتعلق بإشراك الجهات الفاعلة على الصعيد األمني 

ال تظهر في خريطة الطريق العالمية ولكنها حاسمة لتحسين الحماية في شمال 

شرق نيجيريا. ويبيّن هذا األمر كيف يمكن لخريطة الطريق على الصعيد 

الوطني أو دون الوطني أن ترتبط بخطة العمل الخاصة بالمرأة والسالم واألمن 

في بلٍد ما وأن تقّدم دعماً إضافياً لها.

في ما يتعلق بدعم الموظفين، فإنَّ الجهود الرامية إلى وضع الصيغة النهائية 

لخريطة الطريق والبدء في تنفيذها قد ساعدت كثيراً في قيام نطاق مسؤولية 

العنف القائم على النوع االجتماعي بإرسال المستشار اإلقليمي األول للدعوة إلى 

العمل13 وأخصائي الرصد والتقييم الذي يوجد مقره في صندوق األمم المتحدة 

للسكان في نيجيريا. وقد بدأ كالهما عملهما في هذا المشروع التجريبي في أيار/

مايو 2018 بتمويٍل من االتحاد األوروبي. وقدَّما القيادة والدعم التقني واضطَّلعا 

بمهمة األمانة العامة لفريق المهام القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين.

على الرغم من أنَّ خريطة الطريق لم تبدأ رسمياً حتى االجتماع األول للشركاء 

المعني باستعراض خريطة الطريق في منتصف العام في تموز/يوليو 2018، 

إالّ أنها بدأت بالفعل تُؤثِّر على العمل المضطَّلع به على أرض الواقع. وفي خطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2018، كتب وزير الميزانية والتخطيط النيجيري:  

"... تُعد الدعوة إلى العمل نقطةً محوريةً وقاعدةً أساسيةً حاسمةً لالستقرار 

رة". والحلول الناجعة في المناطق الُمتضِرّ
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ُحِدّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارها المشروع التجريبي الثاني في 

أوائل عام 2018. وتُعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية من نزاعٍ داَم ألكثِر 

من 20 عاماً. ويحتدم القتال بشكٍل دوري في مناطق معينة، مما يجعل جمهورية 

الكونغو الديمقراطية موطناً للنزاعات التي طال أمدها وكذلك النزاعات 

"الجديدة". وهكذا أُتيحت للجهات المعنية بالدعوة إلى العمل فُرصةٌ جيِّدة، في 

إطار خريطة الطريق الخاصة بها، لتحسين االستجابة في حاالت الطوارئ 

والنهوض بنموذج الصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم.

من البداية، حظي الزمالء من جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم المستشار 

اإلقليمي للدعوة إلى العمل وأخصائي الرصد والتقييم اللذين يتخذان من جمهورية 

الكونغو الديمقراطية مقراً لهما. كما أنَّ ُمنِسّق المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي 

للعنف القائم على النوع االجتماعي منخرط بكثافة في هذه الجهود.  واستناداً إلى 

الدروس المستفادة من المشروع التجريبي في شمال شرق نيجيريا، جرى بشكٍل 

أكثر انتظاماً إشراك قادة المساعدات اإلنسانية في العاصمة في الجهود المبذولة منذ 

بداية المشروع التجريبي. وهناك أيضاً اتصاالت أوسع نطاقاً مع منظمات المجتمع 

المدني. ونظراً لحجم الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعقيده، أوصت 

القيادة المسؤولة عن التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في البالد بأن 

ن أول خريطة طريق لها إجراء مشاورات على الصعيد الوطني في كينشاسا  تتضمَّ

وفي مقاطعتْين لهما سياقات إنسانية مختلفة للغاية - كيفو الشمالية وتنجانيقا. 

وال تزال كيفو الشمالية أكبر مركز يقّدم خدمات المساعدة اإلنسانية. وتشترك 

جهات فاعلة عديدة في عملية االستجابة المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي هناك، ولكن التنسيق ما زال يُشِكّل تحدياً. وتشهد تنجانيقا أزمةً جديدةً 

حيث ال يوجد سوى عدد قليل من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، مع 

ضآلة التمويل ومحدودية القدرة على تقديم خدمات جيِّدة.

جرت الصياغة األولية لخريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية 

في حلقة عمل ُعِقَدت في كينشاسا في حزيران/يونيو 2018. وكما هي الحال 

في نيجيريا، استخدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية خريطةَ الطريق العالمية 

للدعوة إلى العمل كدليٍل من حيث الهيكل، وآليات المساءلة، ومتطلَّبات اإلبالغ، 

وإنشاء فريق قيادة لتمكين الدعوة إلى العمل من مواصلة التقدُّم. وبعد حلقة 

عمل كينشاسا، اضطَّلع مستشار الدعوة إلى العمل، بالتعاون مع فريق تنسيق 

المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، 

بعملية صياغة مماثلة في كيفو الشمالية وفي تنجانيقا إلدماج مجاالت العمل 

الرئيسية في خريطة طريق شاملة. وشملت حلقات العمل الثالث جميعها مزيجاً 

غنياً من أصحاب المصلحة المعنيين بالمساعدة اإلنسانية.

على الرغم من وجود أوجه تشابه بين خريطة الطريق الخاصة بجمهورية 

الكونغو الديمقراطية وخريطة طريق شمال شرق نيجيريا، إال أنَّهما تختلفان 

من عدة نواح:

استخدمت خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية النتائج نفسها التي    »
 توصَّلت إليها خريطة الطريق العالمية، واختارت فقط تكييف اإلجراءات  

 الرئيسية في إطار كل نتيجة.

تُدَمج المساواة بين الجنسين في خريطة طريق جمهورية الكونغو    »
 الديمقراطية تماشياً مع خريطة الطريق العالمية.

كما ذُِكَر سابقاً، فإنَّ خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية لها    »
تغطية جغرافية أوسع نطاقاً.  

كان إدراج اإلجراءات التي تندرج ضمن الصلة بين المساعدة اإلنسانية    »
والتنمية والسالم هدفاً مقصوداً لهذه الخريطة التي تُعد أول خريطة طريق    

في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  

ليّة المستفادة من التطبيق  "لدي ثالث مالحظات رئيسية بشأن الدروس األوَّ
التجريبي للدعوة إلى العمل.  أوالً، كانت لدينا بيئة مواتية للمشروع ألننا 

سنا مؤاِزريَن، وأشركنا أصحاب مصلحة متعددين، وحصلنا على فُرصةً  كرَّ
للمساهمة في االستراتيجية الوطنية للعنف القائم على النوع االجتماعي، 

حيث يجري تنقيحها اآلن.  وثانياً، كانت لمشاركة المجموعة الفرعية المعنية 
بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي دور أساسي في هذا الصدد.  

وثالثاً، تتيُح خريطة الطريق الفرصةَ لدفع التزامات الصفقة الكبرى نحو زيادة 
مشاركة المنظمات التي تقودها المرأة ودعمها. وقد اتبعنا نهج الصلة بين 

المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم منذ البداية".

  ،- نويمي دالمونتي
 مسؤولة تنسيق العمل بين المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم
  على النوع االجتماعي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أيلول/سبتمبر 2019،
اجتماع جانبي للجمعية العامة لألمم المتحدة



اآلثار اإليجابية للمشاريع 
التجريبية التابعة للدعوة 

إلى العمل
حتى في المرحلة األولى من تنفيذ خريطة الطريق، هناك تطورات تُشير إلى 

قيمة وجود خريطة طريق ُمحدَّدة السياق تجمع أصحاب المصلحة المختلفين 

بوصفهم شركاء ملتزمين. ولعلَّ أفضل مؤشٍر على ذلك هو أنَّ الشركاء في 

كال البلدين قرروا تمديد خرائط الطريق من أجل تعزيز المكاسب واالستفادة 

من الفُرص السانحة. 



دليل وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني

15دعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

أفاد الشركاء بأنَّهم يستفيدون من عضويتهم في دعوة أصحاب المصلحة 

المتعددين إلى العمل من أجل:

«  تحقيق قدر أكبر من االهتمام لدى الجهات المانحة وصانعي السياسات  
والممارسين في الثغرات الُمِلّحة في االستجابة اإلنسانية، فضالً   

عن الفُرص المتاحة في إطار الصلة بين المساعدة اإلنسانية   

والتنمية والسالم.

«  مناصرة القضايا المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي  
على نحٍو أكثر فاعليَّة وتنفيذ االلتزامات داخل منظماتها وعبر   

نظام العمل اإلنساني على الصعيدْين القيادي والتقني.

تحسين التواصل والتفاعل بين الجهات المانحة والشركاء الُمنِفّذين.  »
تعزيز العالقات بين:  »

•  الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والوطنية، والدولة المعنية،  

والجهات الفاعلة المحلية

•  القيادة اإلنسانية في العاصمة االتحادية والعاملين في مجال  

العمل اإلنساني على الصعيد الميداني.

•  القادة الوطنيين في العاصمة االتحادية والدولة والجهات الفاعلة  

المحلية.

 تشمل األمثلة الملموسة لآلثار اإليجابية للدعوة إلى العمل في البلدان 

التجريبية ما يلي:

مشاركة المانحين: تحت ِمَظلّة الدعوة إلى العمل، زادت الجهات   »  
المانحة واألطراف الفاعلة في مجال العمل اإلنساني من فُرص 

إجراء مناقشات صريحة بشأن الثغرات التي تعترض طريق 
التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، وعمليات تمويل 
المانحين واالستثمارات، وإمكانيات المناصرة المشتركة. وقد 
حدث ذلك، على سبيل المثال، من خالل اإلحاطات المنتظمة 

لمجموعة المانحين اإلنسانيين وفي اجتماعات استعراض خريطة 
الطريق مع جميع الشركاء. وفي نيجيريا، تعمل مجموعة من 

أصحاب المصلحة بقيادة كندا على تطوير مورد لمساعدة 
المانحين على تحليل السياق بشكٍل أفضل وتعزيز الوقاية من 

العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له على نحو أكثر 
فاعليَّة. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأت الجهات 

المانحة للدعوة إلى العمل عمليةً لتحديد ما يجري تمويله 
وأين، حتى يتسنى للمانحين ضمان التكامل وتجنُّب االزدواجية 

 وتعظيم األثر. 

أدَّت الدعوة إلى العمل دوراً هاماً في الجمع بين مجموعٍة 
واسعٍة من أصحاب المصلحة من الحكومات االتحادية 

والحكومية والمانحين على الصعيد الثنائي والمنظمات المتعددة 
األطراف وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.  
وبصفتي ممثلة للحكومة المانحة، أرى أنَّ الدعوةَ إلى العمل 

تُشِكّل منبراً قيِّماً لضمان تفاعل جميع الجهات الفاعلة في 
مجال العمل اإلنساني مع الجهود الرامية إلى معالجة العنف 
القائم على النوع االجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين، 
رة من العنف القائم على النوع  وأنَّ أصوات الفئات المتضِرّ

االجتماعي أصبحت مسموعةً وتؤَخذ بعين االعتبار خالل 
صياغة البرمجة ذات الصلة.

  - صوفي برايس،
  سكرتير أول وكبيرة موظفي التنمية، قسم التعاون اإلنمائي،
المفوضية العليا لكندا، أبوجا، نيجيريا



دليل وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني

دعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 16

 «    شراكات منظمات المجتمع المدني: في كٍل من نيجيريا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، جلبت الدعوة إلى العمل شركاء 

ُجُدد من منظمات المجتمع المدني إلى الطاولة. وكانت خريطة 

طريق الدعوة إلى العمل النيجيرية بمثابة العامل الحفَّاز لوضع 

استراتيجية لبناء القدرات يمكن للقطاع الفرعي المعني بالتصدي 

للعنف القائم على النوع االجتماعي التعاون مع الشركاء 

لتطويرها. كما أسفرت عن التزاٍم من الجامعة األمريكية في 

يوال، في والية أداماوا، بإطالق برنامج لبناء قدرات التصدي 

للعنف القائم على النوع االجتماعي لدى منظمات المجتمع 

المدني والمؤسَّسات الحكومية ذات الصلة. وسيستند ذلك إلى 

برنامج الماجستير في جامعه نيروبي الذي أّسسه منذ عدة 

سنوات المستشار اإلقليمي لنطاق مسؤولية العنف القائم على 

النوع االجتماعي في نيروبي. وبالتعاون مع صندوق األمم 

 )NorCap( المتحدة للسكان، تُقِدّم مؤسَّسة نوركاب النرويجية

الدعَم لنشر مستشار للمساعدة في بدء البرنامج في يوال.  وفي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت المجموعة الفرعية 

المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي خطةً لبناء 

 القدرات تعتمد على الدروس المستفادة من نيجيريا.

تعمُل خرائط الطريق أيضاً على حفز العمل من أجل تعزيز 
المشاركة مع منظمات المجتمع المدني التي تقودها المرأة 

ومنظمات حقوق المرأة. فعلى سبيل المثال، اتضح خالل اجتماع 
الدعوة إلى العمل الذي ُعِقَد في نيجيريا أنَّه يلزم وضع خريطة 
أساسية للشبكات النسائية القائمة في الشمال الشرقي. ووافقت 

هيئة األمم المتحدة للمرأة على إجراء المسح بالتعاون مع شبكات 
منظمات المجتمع المدني. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

نُِسَب الفضُل إلى الدعوة إلى العمل في توسيع نطاق الحيِّز 
المخصص للمنظمات التي تقودها المرأة للعمل مع القيادة 

 اإلنسانية. 

"ساهم المشروع التجريبي للدعوة إلى العمل في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في وضع حقوق المرأة والمنظمات التي 

تقودها المرأة على طاولة صنع القرارات المعنية بالتخطيط 
للعمل اإلنساني والتأثير على قرارات التمويل. ونحن أول 

المستجيبين... فنحن األكثر قدرة على التعبير عن كيفية ترك 
أثر في جهود القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي.  

وبفضل الدعوة إلى العمل، أصبح صوتنا مسموعاً أكثر من 
أي وقت مضى. ونحن اآلن في حاجٍة إلى كسب مزيٍد من ثقة 

المانحين للحصول على التمويل بشكٍل مباشر".

  - جوليان لوزينغي، سوفايبادي،
 آذار/مارس 2019، مؤتمر أوسلو

ساعدت الدعوة إلى العمل في بناء قدراتنا، وجمعت 
منظمات المجتمع المدني التي تقودها المرأة معاً، 

وساعدتنا على فهم كيفية االضِطّالع بأنشطة 
التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي وفقاً 

ألفضل الممارسات.

 - بيبيانا آدامز، مسؤولة التنسيق المعني بالحماية، مؤسَّسة األمل والمعونة
الريفية، والية أداماوا، نيجيريا



دليل وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني

17دعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 «    الصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم: في كٍل 
من نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، استخدم شركاء 

الدعوة إلى العمل خرائط الطريق الخاصة بهم لمناصرة اتخاذ 

إجراءات عبر الصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم 

ولتحسين التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 

والمجال اإلنمائي. وفي نيجيريا، التي وقع عليها االختيار لتكون 

من بين بلدان "مبادرة تسليط الضوء"،14 ناصرت الدعوة إلى 

العمل إدراج والية أداماوا الشمالية الشرقية في برنامج تسليط 

الضوء بحيث يمكن ألنشطة الدعوة إلى العمل في أداماوا التي 

هي أكثر توجهاً نحو التنمية أن تتلقى الدعم. وفي جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، التزم الُمنِسّق الُمِقيم/ُمنِسّق الشؤون 

اإلنسانية باستخدام خريطة الطريق لالسترشاد بها في تنفيذ 

المشروع التجريبي للصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية 

والسالم في منطقة كاساي. وقد أشاد مسؤولو جمهورية الكونغو 

الديمقراطية بخريطة طريق الدعوة إلى العمل باعتبارها مخططاً 

أولياً لتحديث استراتيجيتهم الوطنية المتعلقة بالتصدي للعنف 

القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك الكيفية التي تدمج بها 

 االستراتيجية األنشطة اإلنسانية والتنموية. 

 «     التخفيف من ِحدَّة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر 
المجموعات: تنتمي معظم الوكاالت الرائدة في المجموعات إلى الدعوة 

إلى العمل. وتتضمن خرائط الطريق التجريبية إجراءات للحّد من خطر 

العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع قطاعات العمل اإلنساني. 

وفي نيجيريا، أُحِرز تقدٌم في إدماج التخفيف من العنف القائم على 

النوع االجتماعي في االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطة 

ن قطاع المياه وخدمات  االستجابة اإلنسانية. فعلى سبيل المثال، تضمَّ

الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع تحليالً للكيفية التي يمكن 

أن تزيد بها مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 

م  للجميع من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي إذا لم تُصمَّ

بالتشاور مع النساء والفتيات. وشمل قطاع التغذية أربعة مؤشرات 

ذات صلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في القسم الخاص به من 

خطة االستجابة اإلنسانية. وفي االجتماع االستعراضي نصف السنوي 

لعام 2019 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التزم الُمنِسّق الُمِقيم/

ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية بتعزيز التخفيف من ِحدَّة المخاطر بالحرص 

ن كل قطاع مؤشراً واحداً على األقل للعنف القائم على  على أن يتضمَّ

النوع االجتماعي في تقرير خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020. 

وبناًء على طلٍب من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وبدعٍم من صندوق األمم 

المتحدة للسكان، أرسلت مجموعة نطاق مسؤولية العنف القائم على 

النوع االجتماعي بعد ذلك مستشاراً إقليمياً لمساعدة قطاعات التغذية 

والتعليم واألمن الغذائي والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

الصحية على تطوير خططها وفقاً لمؤشرات أداء.

 «     فُرص المناصرة على الصعيد العالمي: تمكَّنت البلدان التجريبية من 
استخدام خرائط الطريق الخاصة بها لتسترعي اهتماماً رفيع المستوى 

إلى احتياجاتها المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 

في مختلف الفئات. ُعرضت خريطة طريق شمال شرق نيجيريا في 

مؤتمر برلين لعام 2018 المعني بحوض بحيرة تشاد وفي مؤتمر 

عام 2019 المعني بوضع المرأة الذي ُعِقَد في نيويورك. وقد نُوقَِشت 

خريطة الطريق الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مناسبٍة 

جانبيٍة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في اجتماع عام 

2019 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. وُسِلّط الضوء على 

خريطتي الطريق في مؤتمر أوسلو 2019 بشأن إنهاء العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي.



وْضع خريطة الطريق 
الخاصة بكم: عوامل 

ً للتدبُّر قبل الُمضي قُُدما
لقيَت المشاريع التجريبية في شمال شرق نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية صدًى 

طيباً على مستوى الدولة وعلى الصعيد العالمي. وكما ورد أعاله، فقد نتج عنها عدٌد من 

التطورات اإليجابية في تنفيذها األّولي. ويتطلَّب وْضع خريطة طريق تحضيراً واسعاً 

ومشاورات ومشاركة مستمرة مع العديد من أصحاب المصلحة.
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نُبيِّن في ما يلي بعض االعتبارات الهامة التي ينبغي مراعاتها عند البت في ما 

إذا كان سيجري الُمضي قُُدماً في خريطة الطريق على الصعيد الميداني وكيفية 

الُمضي بها.

«    التوقيت: يجب التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي من بداية  
حالة الطوارئ – يُعد هذا األمر من أولويات المناصرة والتزاماً على 

عاتق كل شريك عالمي. وفي ما يتعلق بتوقيت الشروع في وضع 

خريطة طريق شاملة على الصعيد الميداني مع الجهات الفاعلة على 

د وجود النُّظم والموظفين اإلنسانيين  األرض، ينبغي النظر في ذلك بمجرَّ

األساسيين وجاهزيتهم للعمل، وتوفُّر الوقت والمعلومات الالزمة لدى 

الشركاء لوضع خريطة طريق فعَّالة معاً.

«  التركيز: يجب أن ينصّب التركيز في كل خطوةٍ من خطوات العملية على 
القيمة المضافة للدعوة إلى العمل. وينبغي أال تكون المبادرة وخريطة 

الطريق نفسها تكراراً أو بديالً للهياكل أو العمليات اإلنسانية القائمة. 

وينبغي أن تكون وسيلةً لتقديم الدعم الالزم للمبادرات القائمة بشأن قضايا 

المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي وآليةً لتشجيع 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن الثغرات في االستجابة. وهذا هو السبب 

في أنَّ عملية التحليل والمقابلة الموصوفة في الصفحات 22-23 تعُد 

أمراً بالغ األهمية إلنشاء خريطة طريق ذات صلة وفعَّالة. ولالطالع 

على الرسائل المتعلقة بالقيمة المضافة للدعوة إلى اتخاذ إجراء، انظر 

المرفقين "أ" و "ب".

التعاون مع المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على    »

النوع االجتماعي: ومن حيث األولوية، احرص على التشاور مع  

الوكالة الرائدة في مجال التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي  

وُمنِسّق القطاع الفرعي لضمان الِمْلكية والتآزر بين الدعوة إلى العمل 

والمجموعة الفرعية. وينبغي للعمل الذي تقوم به الدعوة إلى العمل 

وعمل القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع  

ز كل منهما اآلخر. انظر الصفحة 23 لالطالع   االجتماعي أن يُعِزّ

على مزيٍد من التفاصيل بشأن التكامل بين الدعوة إلى العمل والقطاع  

الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.

تأييد الشركاء: يجب أن تكون هناك مجموعة أساسية من الشركاء في    »
الدعوة إلى العمل - بما في ذلك أحد المانحين اإلنسانيين الرئيسيين  

على األقل - الذين تلتزم قيادتهم بفكرة وضع خريطة الطريق.

دعم التوظيف: بالنظر إلى الوقت والجهد المطلوبْين، ينبغي أن يكون   »
هناك مستشاٌر مخصص للدعوة إلى العمل لدعم العملية. ومن الناحية 

المثالية، يتخذ المستشار من البلد المعني مقراً له. وينبغي أن يكون من 

المناصب التي يشغلها كبار الموظفين.15 وينبغي أن يكون لدى المستشار 

باع طويل في مجال المناصرة، وفهٌم جيِّد لنظام العمل اإلنساني، ووعٌي 

باألُسس التي تقوم عليها قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي، 

والحماية، والمبادرات الجنسانية. وينبغي للممولين أن يضعوا خطة 

تضمن استمرار المستشار في عمله لمدة سنتين على األقل لدعم التنمية 

والتنفيذ األّولي. وكحٍد أدنى، ستكون هناك حاجة أيضاً إلى دعم الرصد 

والتقييم بدوام جزئي. وللتأكيد على أصحاب المصلحة المتعددين والقيمة 

الشاملة لعدة قطاعات للدعوة إلى العمل وتقليل اللبس المحتمل مع دور 

ُمنِسّق تدخالت التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، ينبغي النظر 

- بالتشاور مع الوكالة الرائدة في جهود التصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي - في إلحاق المستشار بوكالٍة مثل مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية أو في مكتب الُمنِسّق الُمِقيم/ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية. 

دعم التمويل: ستختلف التكاليف حسب الوضعية. ويُعد حجم األزمة   »
ودرجة تعقيدها، والتغطية الجغرافية لخريطة الطريق، كلها من العوامل 

التي تُؤَخذ بعين االعتبار. وللنجاح في تنفيذ مشروع تطوير خريطة 

الطريق، يجب تأمين التمويل لتغطية راتب مستشار الدعوة إلى العمل، 

وأخصائي الرصد والتقييم )بدوام جزئي على األقل(، وحلقات العمل، 

واالجتماعات، وغير ذلك من أنشطة التوعية. ستكون هناك حاجة 

أيضاً إلى اعتمادات مالية مخصصة للسفر من أجل دعم مشاركة 

الحكومات الوطنية والمحلية وشركاء منظمات المؤتمرات الدولية 

في هذه المناسبات.16 
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دليل وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني

إشراك الجهات الفاعلة المتعددة: تُعد العضوية ذات أصحاب المصلحة   »
المتعددين في الدعوة إلى العمل عنصراً رئيسياً في تأثيرها. وهذا يعني 

أنَّ عملية وضع خريطة الطريق يجب أن تشمل الكيانات الحكومية 

الوطنية والمحلية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، وال سيما 

المؤسَّسات التي تقودها المرأة، وممثلي جميع المجموعات/القطاعات 

اإلنسانية، وممثلي الشركاء العالميين للدعوة إلى العمل.

المشاركة على مستويات متعددة: من المهم من البداية إشراك موظفي   »
القيادة والسياسات، فضالً عن الموظفين التقنيين، في وضع خريطة 

طريق للدعوة إلى العمل. 

معايير العضوية: وفي الحد األدنى، ليكون أصحاب المصلحة شركاء في   »
الدعوة إلى العمل على مستوى خريطة الطريق الميدانية، يجب أن يكونوا 

على استعداٍد لتأييد األهداف المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي والمساواة بين الجنسين في الدعوة إلى العمل؛ وتقديم التزاٍم 

واحٍد على األقل بموجب خريطة الطريق؛ واإلبالغ عن التقدُّم الُمحَرز. 

لالطالع على التفاصيل، انظر القسم الخاص بالمراقبة والمساءلة في 

الصفحة 61.

نمذجة طرق جديدة للعمل: باإلضافة إلى استخدام الدعوة إلى العمل   »
كِمَظلّة إلشراك مجموعة أكثر تنوعاً من أصحاب المصلحة في جهود 

التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، ضع في اعتبارك فوائد 

تطوير صياغة الطريق من خالل منظور الصلة بين المساعدة اإلنسانية 

والتنمية والسالم.
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21دعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

الخطوة األولى: بناء أساس قوي لخريطة الطريق

يتمثَّل الغرض من خريطة طريق الدعوة إلى العمل في تحقيق قيمة مضافة 

لالستجابة، وتعظيم فوائد المناصرة التي يقوم بها أصحاب المصلحة المتعددون، 

واالستفادة من قوة العمل الجماعي. ومن األهمية البالغة لمستشار الدعوة إلى 

العمل، بصفته المسؤول الرئيسي في المشروع، أن يستثمر الوقت مقدماً في 

فهم الثغرات والفُرص المتاحة للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في 

االستجابة الحالية، وأن يحشد الدعم المقدم من الجهات المعنية األكثر صلة. 

وينبغي أن تبدأ العملية باستعراٍض شامل للوثائق يعقبه عقد اجتماعات ثنائية 

وجماعية واسعة النطاق مع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يسمع الكثير منها 

عن الدعوة إلى العمل ألول مرة.

استعراض الوثائق: ينبغي أن يُرِكّز هذا االستعراض على السياسات والخطط 

التي تسترشد بها االستجابة اإلنسانية، والسياسات واالستراتيجيات الوطنية أو 

المحلية التي تتصدى للعنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين. 

وتمتلك بعض البلدان أيضاً خطط عمل وطنية خاصة بها بشأن المرأة والسالم 

واألمن17 و/أو بيانات مشتركة بين الحكومة واألمم المتحدة للتصدي للعنف 

الجنسي المرتبط بالنزاعات. وقد تكون هناك تقارير للبعثات رفيعة المستوى 

وتقييمات خارجية وداخلية للوكاالت توفر معلومات أساسية مفيدة.  ومع االهتمام 

المتزايد بالصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم، يمكن أيضاً لوثائق 

مثل إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، والتقييمات القُْطرية 

المشتركة، واإلطار االستراتيجي المتكامل، وخطط أولويات بناء السالم تقديم 

معلومات وبيانات قيِّمة عن السياق المتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة 

في هذه الوضعية.

خالل االستعراض، حِلّل مدى إدماج اعتبارات العنف القائم على النوع 

االجتماعي والمساواة بين الجنسين على النحو المالئم في االستراتيجيات 

والخطط. ويتمثَّل الهدف من ذلك في تحديد الثغرات التي يمكن أن تعالجها 

خريطة طريق الدعوة إلى العمل. وابحث، أيضاً، عن مجاالت التآزر حيث يمكن 

أن يؤدي إدراجها في خريطة طريق الدعوة إلى العمل إلى تقديم الدعم في مجال 

المناصرة الذي تشتد الحاجة إليه. وفي إطار قطاع العمل اإلنساني، سيشمل 

االستعراض ما يلي:

  «  خطة العمل الخاصة بالالجئين و/أو برنامج االستجابة لالجئين

ا تفاق الفريق القُْطري للعمل اإلنساني   »  

  «  األهمية المحورية الستراتيجية الحماية وخطة العمل الخاصة 
بالفريق القُْطري للعمل اإلنساني

  «  استراتيجيات وخطط عمل الفريق العامل المعني بالحماية، 
والفريق العامل الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم على 

النوع االجتماعي، والقطاعات/المجموعات األخرى 

  «  استراتيجية المساواة بين الجنسين لدى الفريق القُْطري للعمل 
اإلنساني

  «  تقارير البعثات من المستشارين اإلقليميين في نطاق مسؤولية 
العنف القائم على النوع االجتماعي وتقارير فريق مشروع 

تطوير قدرة الحماية االحتياطية والقدرة االحتياطية المعنية 

بالمسائل الجنسانية

  «  التقارير الصادرة عن البدء في تطبيق المبادئ التوجيهية للعنف 
المبني على النوع االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت، حيثما ينطبق
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ينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل والزمالء الداعمين أن يطلعوا على اإلجراءات 

الرئيسية في إطار مساءلة العنف القائم على النوع االجتماعي الخاص 

بالدعوة إلى العمل.18 ويُشِكّل هذا اإلطار أداةً قيِّمة لوضع خرائط الطريق على 

الصعيد الميداني. وقد وضعته مجموعة من الشركاء في الدعوة إلى العمل 

وجرى اختباره عملياً في جنوب السودان وشمال العراق.19 ويوضح اإلطار 

ما التزمت به الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، وال سيما القيادة، على 

الصعيد الميداني لتحديد أولويات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

والتصدي له. وينبغي أن يستخدمها أصحاب المصلحة في الدعوة إلى العمل 

لتحديد الثغرات األكثر إلحاحاً في االستجابة واإلجراءات المتخذة لمعالجتها. 

يمكنك االطالع على مراجعٍ إضافية لإلطار في القسم الخاص بصياغة خريطة 

الطريق في الصفحة 28. 

 اجتماعات ثنائية وجماعية مع الجهات الفاعلة الرئيسية: 

هناك عدة أهداف لهذه االجتماعات ينبغي تنظيمها واإلشراف عليها ِمن قِبل 

مستشار الدعوة إلى العمل. وينبغي للمستشار، عند رسم الخرائط وعقد 

االجتماعات، أن يُنِسّق بشكٍل وثيق مع ُمنِسّقي جهود التصدي للعنف القائم 

على النوع االجتماعي وقيادات الحماية. 

تتمثَّل أهداف االجتماع في ما يلي:

  «  شرح المبادرة العالمية للدعوة إلى العمل وكيف يمكنها تحقيق قيمة 
مضافة لالستجابة من خالل الدعوة الجماعية والعمل والمساءلة. 

انظر المرفق "أ" لالطالع على الرسائل الرئيسية.

  «  استعراض ما يلزم ليكون المرء شريكاً في مبادرة الدعوة إلى 
العمل: إقرار خريطة الطريق، واالستعداد للتعهد بالتزامات 

بموجب خريطة الطريق، واإلبالغ عن التقدُّم الُمحَرز في الوفاء 

بتلك االلتزامات. 

  «  عرض فكرة وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني. قياس 
المستويات األولية من االهتمام والدعم، بما في ذلك المشاركة 

 في حلقة عمل متعددة األيام لصياغة خريطة الطريق. 

 

  «  اختبر فرضياتك التي ُوِضعَت في أثناء استعراض الوثائق، بما في 
ذلك استعراض إطار المساءلة المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على 

النوع االجتماعي، بشأن الثغرات والفُرص التي ينبغي أن تتناولها 

خريطة الطريق في هذا السياق.

  «  جمع أفكار إضافية من هذه الجهات الفاعلة بشأن أولويات خريطة 
الطريق والتوصيات المتعلقة بتركيزها الجغرافي وإطارها الزمني 

األّولي. 

تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية ما يلي:

  «  القيادة والموظفون التقنيون للشركاء العالميين في الدعوة إلى 
العمل، بمن فيهم المانحون، الذين شاركوا في هذه االستجابة.

  «  الجهات الفاعلة الوطنية )الحكومة ومنظمات المجتمع المدني( 
التي تقود أو تشارك بنشاط في منع العنف القائم على النوع 

االجتماعي والتصدي له. وينبغي أن يشمل ذلك اآلليات الحكومية 
المعنية بالمسائل الجنسانية والمنظمات النسائية.

  «  الُمنِسّق الُمِقيم و/أو اإلنساني ونائب ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية

قيادة المجموعات اإلنسانية المختلفة.  »  

  «  مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية، والقدرة االحتياطية 
المعنية بالمسائل الجنسانية، والمستشار اإلقليمي لنطاق مسؤولية 

العنف القائم على النوع االجتماعي

  «  مستشار ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية لشؤون الترابط، وفي بلدان 
"مبادرة تسليط الضوء"، وجهات تنسيق "مبادرة تسليط الضوء"؛ 

ومستشاري السالم والتنمية، عند وجودهم. 

  «  إحاطة المجموعات التالية: الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، 
ومجموعة المانحين اإلنسانيين، والمجموعات العاملة القطاعية، 

والفريق العامل المشترك بين القطاعات، ومنتدى المنظمات غير 
الحكومية، والشبكات الرائدة لمنظمات المجتمع المدني.

الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى ذات الصلة بالسياق الخاص بك.  »  
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نصائح لجميع االجتماعات

  «  تذكَّر أنَّ الزمالء الميدانيين - حتى أولئك الذين تنتمي منظماتهم إلى الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي - قد ال يكونون على 
معرفٍة جيِّدة بها. وبالتالي، ابدأ بتقديم إحاطة أساسية بشأن المبادرة وكيف يمكنها أن تساعد في دعم استجابة ميدانية قوية 

)انظر المرفق "أ" لالطالع على الرسائل الرئيسية المتعلقة بالدعوة إلى العمل للجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني(.

  «  كن على استعداٍد لشرح الكيفية التي ترتبط بها الدعوة إلى العمل، ولكنها من دون تكرار، بالجهود األخرى - وأهمها عمل 
القطاع/المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي. وتشمل النقاط الرئيسية المتعلقة بالتكامل 

بين الدعوة إلى العمل والمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي ما يلي:

  «  قد تُطَرح األسئلة أيضاً حول الكيفية التي تتصل بها الدعوة إلى العمل بالمبادرات المركزية للحماية و/أو الحماية من االستغالل 
واالعتداء الجنسيْين.  ووضع فريق الدعوة إلى العمل التابع لنيجيريا معلومات مفيدة لشركائه في خريطة الطريق تُحِدّد القيمة 

المضافة للدعوة إلى العمل وأوجه التآزر بينها وبين الهياكل والمبادرات ذات الصلة في تلك الوضعية. )انظر المرفق "ب"(.

  «  احرص على إحاطة القيادات اإلنسانية وقيادات الوكالة، وكذلك الموظفين السياسيين والفنيين، واطالعهم على الجهود 
المبذولة كلما كان ذلك ممكناً. وإذا كانت القيادة في العاصمة وبعيدة عن المركز الجغرافي لالستجابة، يُرجى تقديم اإلحاطات 

في كال الموقعْين.

  •  الدعوة إلى العمل هي مبادرة متعددة أصحاب المصلحة. 
هي أوسع نطاقاً من القطاع الفرعي، وال سيما في مجال 

المناصرة على المستويات االستراتيجية على الصعيدْين 

العالمي والقُْطري. وعلى سبيل المثال، فإنَّ الحكومات 

المانحة هي أعضاء في الدعوة إلى العمل، وكذلك الوكاالت 

الرائدة في المجموعات األخرى. 

 •  تعهَّد الشركاء في الدعوة إلى العمل بالتزاماٍت ُمحدَّدة لمنع 
العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له وتعزيز 

المساواة بين الجنسين التي تفتح أبواباً متعددة للمناصرة 

داخل هذه المنظمات، بقيادٍة إنسانية، وبالتعاون مع البلدان 

 المانحة. 

   •   يُعد نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي 
على الصعيد العالمي عضواً في الدعوة إلى العمل. وتضيف 

خريطة الطريق العالمية دعماً إضافياً لعمل نطاق المسؤولية، 

وال سيما من خالل إبراز أهمية آليات التنسيق الفعَّالة، 

والتمويل الكافي، والخدمات الُمتخِصّصة للناجين. 

ز الجهود المبذولة في إطار الدعوة إلى العمل  مثلما تُعِزّ   •   
والعنف القائم على النوع االجتماعي بعضها بعضاً على الصعيد 

العالمي، فإنَّ الشيء نفسه ينبغي أن ينطبق على الصعيد 

الميداني. ومن خالل وضع خريطة الطريق المحلية بالتعاون 

مع القطاع الفرعي، يمكن للدعوة إلى العمل أن تتجنَّب ازدواج 

الجهود وأن تُرِكّز على المجاالت التي ال يمكن أن تتصدى لها 

بشكٍل خاص بوصفها مبادرة متعددة أصحاب المصلحة.
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نصائح إضافية ِمن قِبل أصحاب المصلحة:

•  الدعوة العالمية لشركاء العمل: احرص على إحاطة اللجنة   

التوجيهية العالمية للدعوة إلى العمل واألفرقة العاملة 

ألصحاب المصلحة على المشروع مسبقاً بحيث يمكنهم 

المساعدة في إعداد زمالئهم الميدانيين لحضور اجتماعاتكم. 

تواصل مع جهات التنسيق العالمية للدعوة إلى العمل 

للوكاالت الرائدة في المجموعة حتى تتمكن من التواصل مع 

زمالئها في المجموعة. وقد يكون الفريق المرجعي للمبادئ 

التوجيهية المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي20 مفيداً أيضاً في الوصول إلى المجموعات. 

•  الحكومات المانحة: احرص على وجود جهة ُمؤاِزرة بين   

الجهات المانحة للمساعدة في جدولة االجتماعات الثنائية و/

أو تقديم إحاطة تمهيدية مع مجموعة المانحين اإلنسانيين. 

ويمكن أن تكون الجهة الُمؤاِزرة هي الجهة المعنية في 

الدولة التي تقود الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي 

د التأكيد على مدى أهمية  أو القيادة العالمية السابقة.21 شّدِ

مشاركة الجهات المانحة في ترسيخ مصداقية الدعوة إلى 

العمل وتأثيرها. وذِكّر الجهات المانحة بأنَّه يمكنها دعم 

خريطة طريق من خالل المناصرة والتمويل. )انظر المرفق 

"ك" للحصول على نقاط إضافية بشأن مشاركة الحكومات 

المانحة(.

•  قيادات الحكومة الوطنية والمحلية:  بيّن بوضوح أنَّه   

سيجري وضع خريطة طريق والُمضي بها قُُدماً بالشراكة 

معها.  وإذا قامت وزارة أو وكالة معينة بقيادة، أو 

المشاركة في قيادة، عملية االستجابة المعنية بالتصدي 

للعنف القائم على النوع االجتماعي، فإنَّ هذا الدور سينعكس 

بشكٍل كامل على الطريقة التي تمضي بها الدعوة إلى 

 العمل قُُدماً. 

•  منظمات المجتمع المدني: احرص على التعاون مع قادة   

منظمات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات النسائية، 

من البداية لتحديد أكثر الطرق فاعليَّة إليصال الدعوة إلى 

العمل إلى زمالئهم وأفضل الُسبُل إلشراك منظمات المجتمع 

المدني في مراحل مختلفة من المشروع - ابتداًء من 

مرحلة صياغة خريطة الطريق ووصوالً إلى مرحلة التنفيذ. 

)انظر المرفق "ي" لالطالع على نقاط إضافية بشأن تعزيز 

الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في إطار الدعوة 

 إلى العمل(.

•  المجموعات األخرى: باإلضافة إلى الُمقِدّمة العامة للدعوة   

إلى العمل، سِلّط الضوَء على حقيقة أنَّ الوكاالت الرائدة 

في المجموعات هي بمثابة أعضاء ملتزمين بالدعوة إلى 

العمل على الصعيد العالمي، وأنَّ النتيجة ذات األولوية 

لخريطة الطريق العالمية هي التنفيذ الفعَّال للمبادئ 

التوجيهية المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي. وبافتراض أنَّ تخفيف المخاطر سيكون عنصراً 

هاماً في معظم خرائط الطريق المحلية، إن لم يكن كلها، 

اطلب مساعدتها في صياغة هذا الجزء ودعم قيادتها 

في التنفيذ. مالحظة: في تلك البلدان التي نُشِرت فيها 

المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي 

الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، و/أو 

البلدان التي التزمت فيها قيادة العمل اإلنساني و/أو قيادة 

المجموعات بالفعل بإجراءات ُمحدَّدة لتخفيف المخاطر 

ضمن االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية/خطة 

االستجابة اإلنسانية أو استراتيجية المجموعة، أِشر إلى أنَّ 

هذه فرصة جيِّدة لبناء الزخم ودعم اإلجراءات التي التزمت 

المجموعة بها خالل تلك العملية.  
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الخطوة الثانية: صياغة خريطة الطريق

إذا سارت االجتماعات على نحو جيِّد وكان أصحاب المصلحة موافقين على 

وضع خريطة طريق، فإنَّ الخطوة التالية هي البدء في صياغة الوثيقة. 

وباستخدام خريطة الطريق العالمية وإطار المساءلة القائمة على العنف القائم 

على النوع االجتماعي كدليل، فإنَّ العناصر األساسية لخريطة الطريق هي:

  «  الُمقِدّمة: تشرح الُمقِدّمة ماهية الدعوة إلى العمل وتُقِدّم استعراضاً 
عاماً موجزاً عن المساواة بين الجنسين وتحديات التصدي للعنف 

القائم على النوع االجتماعي في هذه األزمة.

  «  خطة العمل: تُقِدّم خطة العمل تفاصيل النتائج ذات األولوية 
ومجاالت العمل في إطار كل نتيجة، فضالً عن الشركاء 

الملتزمين بكل مجاٍل من مجاالت العمل. 

  «  مرفق األنشطة: يسرد المرفق األنشطةَ الُمحدَّدة التي سيتعهد بها 
كل شريك لتنفيذ االلتزامات التي تعهد بها في خطة العمل. 

  «  التنفيذ والرصد: يُحِدّد ضمان المساءلة متطلَّبات العضوية 
ويحتوي على خطة للرصد والتقييم.

انظر المرفق "د" لالطالع على الرسم التخطيطي لوثيقة خريطة الطريق 

واالرتباط بقالب وورد على الموقع الشبكي للدعوة إلى العمل على الصعيد 

العالمي. وهناك أيضاً روابط إلكترونية إلى خرائط الطريق التجريبية لشمال 

 شرق نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الموقع الشبكي 

.)https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field(

استناداً إلى الخبرة المكتسبة في البلدان التجريبية، يبدو أنَّ حلقة العمل التي 

تستغرق عدة أيام هي الطريقة األكثر عمليةً للشروع في عملية الصياغة. وفي 

هذا القسم، نستعرض كيفية التخطيط لحلقة عمل تجمع أصحاب المصلحة 

دة أّولية لخطة عمل خريطة الطريق، ووضع الخطوط  الرئيسيين معاً إلعداد ُمسوَّ

العريضة األساسية لنهج الرصد والمساءلة، وتحديد الخطوات التالية لالنتهاء من 

استكمال كامل وثيقة خريطة الطريق. 

يتولَّى مستشار الدعوة إلى العمل، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

وُمنِسّق تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي، مسؤولية تنظيم حلقة 

العمل.

أهداف حلقة العمل:  

«  التوصل إلى فهم مشترك للقيمة التي تضيفها الدعوة إلى   

العمل إلى االستجابة.

•   نصيحة: تذكر أنَّه حتى مع جميع االجتماعات    

واإلعداد الُمسبق، قد يكون بين أصحاب المصلحة 

الحاضرين أعضاًء ُجُدد على الدعوة إلى العمل أو 

ليس لديهم فهم واضح بعد لمشروع خريطة الطريق. 

ومن شأن تكريس الوقت في بداية حلقة العمل 

الستعراض الدعوة إلى العمل أن يساعد على ضمان 

أن يبدأ جميع المشاركين بفهٍم مشترك للمبادرة. 

«  حِدّد النتائج ذات األولوية ومجاالت العمل لخريطة الطريق   

المناسبة لإلطار الزمني لخريطة الطريق.

«  َدع المشاركين يشيرون إلى مجاالت العمل التي يرجح أن   

تدعمها منظماتهم بالنظر إلى والياتها وقدراتها ومواردها. 

اقترح آليات للحفاظ على الزخم وضمان المساءلة.  »  

اتفق على الخطوات التالية والجدول الزمني لالنتهاء.  »  

https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
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تنظيم الفعالية

  «  التوقيت:  ينبغي لمناقشات خريطة طريق الدعوة إلى العمل أيضاً أن تُثري وتحّسن االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية/خطة االستجابة اإلنسانية. 
ومن شأن ذلك أن يحِفّز عقد حلقة العمل في اإلطار الزمني المحدد في أيار/مايو - حزيران/يونيو. 

  «  اختيار المضيفين المشاركين: تُعد هذه االستضافة فُرصةً استراتيجيةً لتعزيز قيمة الدعوة إلى العمل من أصحاب المصلحة المتعددين. وفي معظم 
الوضعيات، ينبغي للمضيفين أن يضموا الوزارة الحكومية ذات الصلة، والحكومة المانحة )وعلى النحو األمثل، القيادة العالمية الحالية للدعوة إلى العمل(، 

ومنظمةً دوليةً )قد يكون مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مناسباً للغاية نظراً للطابع الشامل لعدة قطاعات في الدعوة إلى العمل(، والوكالة 

الرائدة المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، ومنتدى المنظمات غير الحكومية أو هيئة جماعية مماثلة للمنظمات غير الحكومية. 

  «  الحضور: من المرجح أن يجري اختيار المشاركين من بين أصحاب المصلحة الذين سبق استشارتهم خالل المقابالت التي أُجريت مع مقدمي المعلومات 
الرئيسيين. وينبغي تمثيل ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، بمن فيهم القيادات النسائية، فضالً عن زمالئهم من الحكومات والمؤسَّسات المانحة 

التي تُمثِّل شركاء عالميين في الدعوة إلى العمل. وينبغي أن تُمثَّل المجموعات أيضاً بالنظر إلى أنَّ التخفيف من ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي ينبغي أن يكون عنصراً من عناصر خريطة الطريق. 

•  نصائح حول المشاركين: سيشمل المدعوون كبار     

موظفي السياسات أو البرامج ذوي الخلفية في مجال 

الحماية أو برمجة العنف القائم على النوع االجتماعي 

أو تخفيف المخاطر المرتبطة به. وفي ما يتعلق بتخفيف 

ِحدَّة المخاطر بوجٍه خاص، ال يلزم أن يكون المشاركون 

اختصاصيين في التصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي أو أن يمثلوا وكالةً ُمتخِصّصةً في التصدي 

للعنف القائم على النوع االجتماعي. بيد أنَّه ينبغي أن 

تتوفر لجميع المشاركين الخبرة التي تساعدهم على تحديد 

مجاالت العمل ذات األولوية بالنسبة لخريطة الطريق 

وأن يكون لديهم فهٌم جيِّد لمجاالت العمل التي يرجح أن 

تلتزم بها منظماتهم.

•  نصائح حول إشراك القيادة: لبناء الدعم الرفيع المستوى     

والمشاركة، ينبغي دعوة رؤساء الكيانات المشاركة إلى 

افتتاح حلقة العمل أو اختتامها.

•  تغطية الشركاء الوطنيين والمحليين: لدعم المشاركة،     

احرص على ضمان تغطية تكاليف السفر. )الحظ أنَّه 

جرت اإلشارة إلى ذلك تحديداً في القسم الخاص 

 باعتبارات الموازنة في الصفحة 19.( 
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ب بالمداخالت الصادرة عن قيادة الكيانات المضيفة.   «  رِحّ

•  جلسة عامة ليوم واحد: تغطية األساسيات.   

م استعراضاً عاماً لمبادرة الدعوة إلى العمل في حالة  •  قّدِ   

وجود بعض المشاركين الُجُدد في العمل أو الحاجة 

إلى تجديد النشاط. ابدأ بوصف الدعوة إلى العمل 

على الصعيد العالمي، ثم ارتكز إلى عرض تقديمي 

حول أسباب وضع خريطة الطريق هذه بالذات. يمكن 

https://( مشاهدة فيديو تمهيدي للدعوة إلى العمل هنا

www.calltoactiongbv.com(، ويمكن االطالع 

https://( على عرٍض تقديميٍ لنموذج باوربوينت هنا
www.calltoactiongbv.com/call-to-

.)action-in-the-field

•  راجع متطلَّبات االنضمام بصفة شريك في خريطة    
الطريق هذه.

•  احرص على تأكيد اإلطار الزمني لخريطة الطريق. 

وينبغي أن يكون ذلك في أذهان المشاركين طوال عملية 

الصياغة حتى تتسق اإلجراءات المقترحة مع اإلطار 

الزمني. مالحظة: في كال المشروعين التجريبيْين، اختار 

الزمالء خريطة طريق مدتها سنتان. وُوجد في ذلك بدايةٌ 

معقولة لمبادرتهم، وكان الغرض منها أيضاً االلتزام 

باإلطار الزمني المتوقع لخطة االستجابة اإلنسانية.

•  أِعد التحقُّق من صحة المسائل التي ستتناولها خريطة 

الطريق. وينبغي أن تكون هذه النتائج قد ظهرت من 

خالل الدراسات االستقصائية والمشاورات. ولكن يظّل 

من الهاّم ضمان التوصل إلى توافٍق في اآلراء في بداية 

حلقة العمل ألنَّ هذه هي المسائل التي ستشمل نتائج 

خريطة الطريق. 

•  احرص على التوصُّل إلى اتفاق ينص على أنَّ خريطة 

الطريق ستوضع كوثيقٍة قابلة للتعديل من أجل تمكين 

أصحاب المصلحة من االنضمام خالل أي مرحلة 

والسماح بالتحديثات القائمة على الظروف المتغيرة. 

  «  إعداد المشاركين: للتأكُّد من أنَّ المشاركين متفقون بشكٍل عام ُمسبقاً على األولويات التي ينبغي أن تتناولها خريطة الطريق، ولفهم توقعات المشاركين 
التي ستوجه إلى حلقة العمل، قد يرغب المنظمون في إجراء مسحٍ قصيٍر قبل حلقة العمل. وإذا كان المسح يثبت القضايا الرئيسية التي أُثيرت في أثناء 

عملية التشاور، فإنَّ ذلك قد يساعد المشاركين على التركيز خالل حلقة العمل على كيفية معالجة الثغرات والفُرص، بدالً من إعادة قولبة ما يمكن معالجته. 

)انظر المرفق "ج" لالطالع على عينة من المسح(. 

  «  عناصر جدول األعمال: تُشير الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية إلى ضرورة تخصيص يومين ونصف على األقل لحلقة العمل. فهناك كثيٌر من 
األسباب التي ينبغي تغطيتها: تأكيد النتائج، وتحديد مجاالت العمل في إطار النتائج، والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة إلطار الرصد والتقييم. 

وحتى مع المشاورات السابقة والمسح قبل حلقة العمل، سيستغرق األمر بعض الوقت في بداية حلقة العمل لضمان أن يكون لدى المشاركين فهٌم مشترك 

للمبادرة والعملية. ونُبيِّن في ما يلي اقتراحات بشأن العناصر الموضوعية لجدول األعمال: 

االفتتاح:

https://www.calltoactiongbv.com
https://www.calltoactiongbv.com
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field


دليل وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني

دعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 28

•  اجمع بين فئات مختلفة من أصحاب المصلحة    
كلما أمكن.  

•  قِدّم أسئلة إرشادية لكل نتيجة. وتهدف هذه األسئلة    
إلى تحفيز المناقشات ومساعدة المشاركين على 

التركيز على اإلجراءات التي من شأنها أن تتصدى 
لتحدياتهم على أفضل وجه. )انظر المرفق "هـ" 

لالطالع على األسئلة التوجيهية(.

•  في حين أنَّ مجاالت العمل الدقيقة ستتباين حسب    
السياق، فإنَّ إطار مساءلة العنف القائم على 

النوع االجتماعي ينبغي أن يُستخَدم كمورٍد لتحديد 
اإلجراءات الملموسة التي ستُحِقّق نتائج الدعوة إلى 

العمل - ال سيما في إطار النتائج المتعلقة بتقييم 
االحتياجات والتخطيط، والتمويل، وتنفيذ البرنامج، 

والرصد. وينبغي أن يُخَطر الشركاء مقدماً بأنَّه 
بأنَّ اإلطار إذ يتألف من اإلجراءات ذات األولوية 
الالزمة للتصدي بفاعليَّة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي، فكلما ارتفَع عدد اإلجراءات التي يمكن 
إدراجها في اإلطار، زاَد األثر على جودة جهود 

الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
واالستجابة له. )يتضمن المرفق "هـ" أيضاً مجاالت 
عمل نموذجية مأخوذة من خرائط الطريق التجريبية 
وإطار المساءلة القائمة على العنف القائم على النوع 

 االجتماعي(.

•  بالنظر إلى اإلطار الزمني القصير المحتمل لخريطة الطريق، 
يُرجى النظر في الحّد من عدد النتائج إلى ما ال يزيد عن ستة 

وعدد اإلجراءات ذات األولوية في إطار النتيجة إلى ما ال يزيد 
عن ثالثة.

•  ينبغي الحرص على منح قدر كبير من الوقت لكل 
مجموعٍة لعرض عملها وللمجموعة بأكملها لتقديم 

تعقيباتها. 

•  من المرجح أنَّه سيلزم إجراء مزيد من التنقيح قبل التوصل 
إلى توافٍق في اآلراء بين المشاركين بشأن لغة النتائج 
ومجاالت العمل. وينبغي استعراض الوثائق المحررة 

وإقرارها في الجلسات العامة.

د أن يجري االتفاق على مشروع النتائج واإلجراءات،  •  بمجرَّ
ح أن  اطلب من المشاركين تحديد مجاالت العمل التي يُرجَّ
تدعمها منظماتهم. مالحظة: سيُنَظر إلى ما سبق باعتباره 
دات التزامات في هذه المرحلة حتى تؤكدها المنظمة  ُمسوَّ

رسمياً. ولن يشعر كل المشاركين بارتياح عند تحديد 
االلتزامات المحتملة لمنظماتهم في حلقة العمل. ومع ذلك، 

وبقدر مشاركة عدد من المشاركين في هذه العملية، فإنَّ ذلك 
يمكن أن يساعد المنظمات المماثلة على تصور دورها في 
دة -  خريطة الطريق.  وسينقل أيضاً - حتى في شكل ُمسوَّ

دعماً جيِّداً لخريطة الطريق.

صياغة خطة العمل )النتائج ومجاالت العمل( 

د أن تكون النقاط المذكورة أعاله واضحة لجميع المشاركين، يمكن أن يبدأ العمل في صياغة جوهر خريطة الطريق. فهذه هي خطة العمل - النتائج ومجاالت  بمجرَّ

العمل التي تُعد بمثابة األولويات بالنسبة إلى خريطة طريق الدعوة إلى العمل في هذا اإلطار. واستناداً إلى التجربة الرائدة، ستستغرق هذه العملية كامل فترة ما بعد 

الظهر خالل اليوم األول وجزءاً من فترة ما بعد الظهر خالل اليوم الثاني. 

  «  إنشاء مجموعات لتحديد النتائج ومجاالت العمل: وتُنظَّم المجموعات حسب النتائج المقترحة. وتتمثَّل مهمتها في تحديد الصياغة الدقيقة للنتائج وتحديد 
عدد مختار من اإلجراءات ذات األولوية التي ستحقق النتائج - أو على األقل ستُساهم في تحريكها إلى األمام ضمن اإلطار الزمني لخريطة الطريق. 

نصائح لمساعدة المجموعات على تحديد اإلجراءات ذات األولوية:
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الرصد والمساءلة عن النتائج: 

ينبغي أن تشمل خرائط الطريق على الصعيد الميداني اآلليات التي تساعد على إدامة الزخم، وتعزيز المساءلة، وقياس التقدُّم الُمحَرز. من المهم االستفادة من العمليات 

الحالية قدر المستطاع وتجنُّب إنشاء هياكل جديدة غير ضرورية أو أعباء إبالغ ثقيلة. استناداً إلى تجربة الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي وفي المشاريع 

التجريبية، تشمل العناصر األساسية للرصد والمساءلة الفعَّالْين ما يلي: 

  «  اجتماع الشركاء: ينبغي للشركاء في خريطة الطريق أن يجتمعوا 
مرتين في السنة الستعراض التقدُّم الُمحَرز وتحليل التحديات 

وتحديد فُرص العمل الجماعي.

  «  متطلَّبات اإلبالغ: ينبغي أن يُقِدّم الشركاء، باالقتران مع هذه 
االجتماعات، تقريراً عن التقدُّم الذي يحرزونه في الوفاء 

بااللتزامات. )انظر المرفق "ح" لالطالع على نموذج اإلبالغ 

 النموذجي(.

ن    «  إطار الرصد والتقييم لرصد التقدُّم الُمحَرز: ينبغي أن تتضمَّ
خريطة الطريق النهائية إطاراً للرصد والتقييم ليجري استخدامه 

لتتبُّع التقدُّم الُمحَرز. )انظر المرفق "ز" لالطالع على النصائح 

المتعلقة بالرصد(.

لجنة القيادة لتعزيز الدعوة إلى العمل والمساءلة عن االلتزامات:    »  
على الصعيد العالمي وفي كال المشروعْين التجريبيْين، كان من 

الفعَّال أن تكون هناك لجنة قيادية ألصحاب المصلحة المتعددين 

تجتمع كل ثالثة أشهر لمواصلة تعزيز الدعوة إلى العمل مع القادة 

اآلخرين والمساعدة على ضمان المساءلة عن االلتزامات. )انظر 

المرفق "ط" لالطالع على وصف اللجنة وعينة االختصاصات(.  

في حلقة العمل، قد ال يتسنّى الوقت إلجراء مناقشات مستفيضة بشأن هذه األجزاء. كما أنَّه ال يمكن وضع إطار للرصد والتقييم إلى أن توضع خطة العمل الخاصة 

ل هذه العناصر قسَم المساءلة والرصد في خريطة الطريق. بخريطة الطريق في صيغتها النهائية. ولكن من المهم في هذا االجتماع التوصل إلى اتفاق بأْن تُشّكِ
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الخطوة الثالثة: وضع الصيغة النهائية 

يُعد إعداد مشروع خريطة الطريق مرحلة بارزة هاّمة. ومع ذلك، ينبغي أن 

يكون مستشار الدعوة إلى العمل والزمالء على استعداٍد لبذل جهوٍد كبيرة عقب 

حلقة العمل لوضع الصيغة النهائية لمشروع حلقة العمل، وتأكيد االلتزامات 

المتعلقة بمجال عمل أصحاب المصلحة، وتأمين تقديم األنشطة للنهوض 

بالتزاماتهم، وتأكيد الحصول على التأييد والدعم من منظماتهم.

سيحتاج المشاركون في حلقة العمل إلى وقٍت للتشاور مع منظماتهم بشأن 

د وضع الصيغة النهائية للمشروع، سيحتاج أصحاب المصلحة  المشروع. وبمجرَّ

إلى الحصول على موافقة القيادة على التزاماتهم واألنشطة التي سيضطَّلعون 

بها لتنفيذ تلك االلتزامات. وينبغي أن يعي جميع أصحاب المصلحة أنَّ خريطة 

الطريق ستكون وثيقةً عامةً ستُنشر على الموقع الشبكي القُْطري لمكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وعلى الموقع الشبكي العالمي للدعوة إلى 

العمل، وعلى الموقع الشبكي لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي 

على األقل. وإذا احتاج الزمالء إلى المشورة بشأن االلتزامات واألنشطة 

المقترحة، ينبغي تشجيعهم على التشاور مع مستشار الدعوة إلى العمل أو جهة 

التنسيق العالمية التابعة للدعوة إلى العمل لدى منظمتهم. مالحظة: ينبغي إبقاء 

اللجنة التوجيهية العالمية للدعوة إلى العمل على علٍم بتطورات خريطة الطريق 

حتى يتسنى لها االتصال بالزمالء الميدانيين لتقديم الدعم حسب الحاجة.

هناك ثالث خطوات لوضع خريطة الطريق في صيغتها النهائية:

  «  نِقّح المشروع حسب الحاجة وأعد توزيع النسخة النهائية 
للمصادقة عليها.

  «  اطلب من كل أصحاب المصلحة تأكيد أو إعادة تأكيد االلتزامات 
حسب مجاالت العمل.

ه أصحاب المصلحة نحو تحديد األنشطة التي سيضطَّلعون بها    «  وِجّ
للوفاء بالتزاماتهم. وينبغي أن تكون األنشطة ملموسة ومرتبطة 

بوضوح بتحقيق تقدم في مجال العمل ذي الصلة وقابلة للقياس. 

)انظر المرفق "و" لالطالع على نموذج األنشطة النموذجية.(
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نصائح إلنجاز خريطة طريق قوية في الوقت المناسب

  «    إسراع الخطى للتحقُّق من صحة منتج حلقة العمل: بعد حلقة 
ع مشروع خريطة الطريق بين أصحاب  العمل مباشرة، وِزّ

ن  المصلحة المشاركين. وكما ذُِكَر أعاله، ينبغي أن يتضمَّ

المشروع النتائج المقترحة، ومجاالت العمل الرئيسية، 

وآليات الرصد.

  «    تحديد المواعيد النهائية: يجب أن يجري ذلك في كل مرحلٍة من 
مراحل العملية. كن مستعداً إلجراء متابعة دقيقة لضمان وفاء 

الزمالء بهذه المواعيد النهائية.

  «    ابق على اتصال وثيٍق مع ُمنِسّق القطاع الفرعي المعني 
بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي: وكن مستعداً 

كذلك إلبقاء المنطقة العالمية لمسؤولية العنف القائم على النوع 

االجتماعي على علٍم بشأن التطورات بحيث يمكنها، بدورها، أن 

تساعد ُمنِسّق القطاع الفرعي إذا لزم األمر وأن تحشد الدعم مع 

المجموعات العالمية وشبكات نطاق المسؤولية.

  «    شارك مشروع خريطة الطريق وتحديث الخطوات التالية مع 
اللجنة التوجيهية العالمية للدعوة إلى العمل لضمان استمرار 

الشركاء العالميين في دعم زمالئهم الميدانيين حسب الحاجة 

خالل عملية وضع اللمسات النهائية والتنفيذ.

  «   التواصل مع أصحاب المصلحة غير المشاركين المهمين: قد 
يكون بعض أصحاب المصلحة لم يتمكنوا من حضور حلقة 

العمل. اعقد اجتماعاً مع كل شخص لمراجعة المشروع حتى 

 يتمكَّن من المشاركة في عملية وضع الصيغة النهائية. 

  «    عقد جلسات إحاطة للجهات المانحة ينبغي لمستشار الدعوة 
إلى العمل والجهة المانحة أن يعقدا اجتماعات ثنائية للمانحين 

وأن يُطلعا مجموعة المانحين اإلنسانيين على مشروع خريطة 

الطريق. سيكون من المفيد تقديم أمثلة على التزامات المانحين 

للنظر فيها. وينبغي أيضاً تشجيع الفريق القُْطري للعمل اإلنساني 

على طلب تحديثات منتظمة بشأن الدعوة إلى العمل - سواًء 

في وضع الصيغة النهائية لخريطة الطريق وفي أثناء تنفيذها. 

)راجع المرفق "ك" لالطالع على النقاط المتعلقة بالمشاركة 

المستدامة للمانحين(.

  «    إحاطة الفريق القُْطري للعمل اإلنساني: بعد وقٍت قصيٍر من 
حلقة العمل، اطلب بعض الوقت في جدول أعمال اجتماع 

الفريق القُْطري للعمل اإلنساني المقبل لتبادل النقاط البارزة 

من حلقة العمل وعملية وضع اللمسات النهائية عليها. سيتيح 

ذلك ألعضاء الفريق القُْطري للعمل اإلنساني فُرصةً لتبادل 

أي مالحظات تعقيبية لديهم، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان 

المصادقة على مستوى القيادة على خريطة الطريق. وينبغي 

أيضاً تشجيع الفريق القُْطري للعمل اإلنساني على تحديد مواعيد 

منتظمة للتحقُّق من التقدُّم الُمحَرز في الدعوة إلى العمل. وينبغي 

على الشركاء إجراء عمليات فحص مماثلة مع اإلدارة العليا 

الخاصة بهم.

  «    تحديد عضوية فريق القيادة: سيُفيد تحديد عضوية فريق القيادة  
في جهود المناصرة التي تبذلها لتشكيل فريقك عند إطالق 

خريطة الطريق رسمياً. )راجع المرفق "ط" بشأن فريق القيادة(.
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الخطوة الرابعة: اإلطالق العام لخريطة الطريق

تهانينا! خريطة الطريق جاهزة لإلطالق. ينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل أن 

ينظم فعالية إطالق عامة تُجِسّد التزام أصحاب المصلحة المتعددين بخريطة 

الطريق، وتحفل بروح العمل الجماعي، وتشدد على الحاجة إلى التأثير الجماعي. 

وتُعد هذه الفعالية فُرصةً جيِّدةً إللهام أصحاب المصلحة على جميع المستويات 

وترسيخ المساءلة عن استجابة أقوى بكثير للعنف القائم على النوع االجتماعي. 
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نصائح لإلطالق الناجح

  «    إشراك الزمالء المسؤولين عن االتصاالت: كما هو الحال مع 
أي فعالية عامة، استشر موظفي االتصاالت بشأن أكثر الطرق 

فاعليَّة لتصميم الفعالية والترويج لها.

  «   عالم الشبكات العالمية: تأكد من أنَّ اللجنة التوجيهية العالمية 
للدعوة إلى العمل والشركاء ونطاق مسؤولية العنف القائم على 

النوع االجتماعي على علٍم بعملية اإلطالق ويمكنها تقديم الدعم 

عن طريق وسائل اإلعالم وغيرها من األدوات الخارجية 

والداخلية.

  «    الموقع )المواقع(: في حين أنَّ الموقع قد يختلف حسب السياق، 
إالّ أّن فعالية اإلطالق ينبغي بالتأكيد أن تجري في العاصمة. 

وإذا كان هناك مركز )مراكز( لألنشطة اإلنسانية خارج 

العاصمة، فإنَّه ينبغي أيضاً عقد فعاليات إطالق مماثلة هناك.

  «    المضيفون المشاركون: ادرس إمكانية توجيه الدعوة إلى 
الحكومات والمنظمات المشاركة في استضافة اللجنة التوجيهية 

ز ذلك قوة الدعوة إلى العمل بوصفها مبادرةً  للقيادة. سيُعِزّ

 ألصحاب المصلحة المتعددين. 

  «    البرنامج: سيكون هذا أيضاً مرهوناً بالسياق، وسيستفيد، كما 
ذُِكَر أعاله، من مدخالت موظفي االتصاالت. ومن المؤكد أنَّه 

ينبغي أن تكون هناك مشاركة على الصعيد القيادي إلى أقصى 

حّدٍ ممكن. ومن الضروري أيضاً أن يكون هناك تمثيل من 

المجتمع المدني، وال سيما المنظمات التي تُرِكّز على المرأة.

  «    مالحظة على طول الفعالية: اختِصر وقت الفعالية - 90 دقيقة 
كحٍدّ أقصى - لضمان مشاركة قيادات رفيعة المستوى وللحفاظ 

على تركيزها على النقاط األكثر أهمية حول الدعوة إلى العمل 

وخريطة الطريق.

  «    المواد الداعمة: اتبع نصائح موظفي االتصاالت بشأن المواد 
المطبوعة ووسائل اإلعالم االجتماعية األكثر فاعليَّة. وينبغي أن 

تكون المواد األساسية واضحة وموجزة ويسهل فهمها من جانب 

ن  الجماهير المختلطة. وقد تكون خريطة الطريق التي تتضمَّ

األنشطة المدرجة طويلة للغاية بالنسبة إلى فعالية اإلطالق، 

وبالتالي فإنَّها تنتج وثيقة موجزة مع رابط إلكتروني إلى خريطة 

الطريق الكاملة على الموقع الشبكي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية.
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أُطِلقَت خريطة الطريق. ويتمثَّل التحدي - الحتمي - اآلن في رصد التنفيذ 

وتحقيق النتائج.

وفي البلدان التجريبية، أدَّى النجاح في وضع خريطة الطريق وإطالقها إلى 

زيادة االهتمام باحتياجات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي وإلى 

تعزيز مكانة الدعوة إلى العمل. كما أنَّه أثار توقعات - وعلى نحٍو مناسب - 

بشأن إمكانية أن تُحدث المبادرة فرقاً حقيقياً في االستجابة اإلنسانية.

يجب اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على الزخم وبناء الدعم المستمر للتنفيذ. 

ويجب أن يعمل مستشار الدعوة إلى العمل وأخصائي الرصد والتقييم، إلى 

جانب لجنة القيادة أو الجهات الُمؤاِزرة، مع الشركاء لرصد التقدُّم الُمحَرز في 

إطار خريطة الطريق، وتتبُّع الحواجز التي تعترض التنفيذ، والعمل مع الشركاء 

لمعالجتها. ويجب أن يكون هناك اتصال منتظم مع جميع الشركاء على الصعيد 

القيادي والتقني بشأن النتائج والمسائل المعلقة التي تتطلَّب اهتمامهم.

استناداً إلى التجربة المبكرة في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يمكن 

القيام بذلك بعدة طرق - ودائماً في اتصال وثيق مع ُمنِسّق تدخالت العنف القائم 

على النوع االجتماعي. وتفترض التوصيات الواردة أدناه أيضاً استمرار القيادة 

والدعم - على األقل في السنوات األولى - من مستشار الدعوة إلى العمل.

شركاء خريطة الطريق:

االجتماعات الفصلية للجنة القيادة: ينبغي للجنة القيادة أن تعقد    »  
اجتماعاً فصلياً الستعراض أكثر قضايا الدعوة إلى العمل إلحاحاً، 

ومناقشة الفُرص الناشئة، وتحديد اإلجراءات الُمحدَّدة التي يتعين 

على أعضاء اللجنة اتخاذها للُمُضي قُُدماً. ويمكن أن تتراوح 

المواضيع من التطورات الجديدة في المشهد اإلنساني التي تُؤثِّر 

على التزامات الدعوة إلى العمل وقد تتطلَّب البدء الفوري في 

المناصرة، وتوظيف شركاء ُجُدد محتملين، وفُرص المناصرة 

المستقبلية على الصعيد القُْطري أو اإلقليمي أو العالمي. وينبغي 

للجنة أيضاً أن تُساهم في وضع جدول أعمال اجتماعات األطراف 

المعنية التي تُعقَد كل سنتين وأن تطالب أصحاب المصلحة 

برفع تقاريرهم.

  «  اجتماعات أصحاب المصلحة في منتصف العام ونهاية السنة: 
تجمع هذه االجتماعات جميع الشركاء في خريطة الطريق لتقييم 

التقدُّم الُمحَرز حتى تاريخه، ومناقشة الشواغل ذات األولوية في 

تنفيذ خريطة الطريق، وتحديد الحلول التي يمكن تنفيذها فردياً 

أو جماعياً. ونُبيِّن في ما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذه 

االجتماعات: 

•  تقارير الشركاء: ستكون االجتماعات أكثر تركيزاً    

وأهميةً إذا وردت التقارير في الوقت المناسب لكي تدمج 

النتائج في المناقشات. وينبغي أن تُصِدر لجنة القيادة أو 

الجهات الُمؤاِزرة طلب التقارير قبل ستة أسابيع على 

األقل من موعد االجتماع، مع تحديد مهلة مدتها شهر 

واحد. وينبغي أن تُقدَّم التقارير إلى مستشار الدعوة إلى 

العمل واألخصائي المعين للرصد والتقييم وأن يعمال 

على تحليلها قبل انعقاد االجتماعات.

الخطوة الخامسة: الحفاظ على الزخم والنهوض بالتنفيذ
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  •  اعتبارات الموقع: إذا كانت األزمة بعيدة عن العاصمة، 
فينبغي عقد االجتماعات في كال الموقعين. 

  •  الجمهور المستهدف: من المهم في هذه االجتماعات 
الوصول ليس فقط إلى جهات التنسيق التقنية وإنما أيضاً 

إلى كبار موظفي السياسات ورؤساء المنظمات. وينبغي أن 

يضم المشاركون ممثلين من جميع القطاعات، فضالً عن 

أخصائيين في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي. 

     نصيحة: تتسم مشاركة منظمات المجتمع المدني 

ومشاركة الحكومة بأهمية بالغة. وإذا انطوى األمر 

على السفر، سيتعين تغطية التكاليف. وكما ذُِكَر سابقاً، 

ينبغي إدراج هذه التكاليف في التمويل الذي جرى توفيره 

للمشروع و/أو عملية التنفيذ الجارية.

◊  نصيحة: قد ال يكون بعض المشاركين على درايٍة    

بجميع جوانب نظام العمل اإلنساني أو األوضاع 

اإلنسانية. وبالتالي، ينبغي لفت انتباه مقدمي 

العروض التقديمية ألخذ هذا األمر بعين االعتبار 

عند إعداد عروضهم. ويمكن أيضاً عقد اجتماع 

تمهيدي مع هؤالء المشاركين إلعدادهم للمناقشات.

  •  جدول األعمال: ينبغي تصميم جدول األعمال بطريقة تُراعي 
الجمهور المستهدف وتُتيح المجال للتغطية الموضوعية للقضايا ذات 

الصلة. وينبغي أن تكون لكل جلسة نقاط عمل ملموسة للمتابعة.

◊   نصيحة: عند تقييم أفضل الُسبُل إلشراك القيادة الرفيعة    

المستوى في االجتماع، ينبغي النظر في إدراج جلسة 

ُمحدَّدة لها تقتصر على 90 دقيقة للعرض والمناقشة. 

ة نهج آخر يتمثَّل في االستعانة بقيادة إحدى الوكاالت  وثمَّ

لبدء جلسة ذات صلة خاصة بدورها، ومثالً بقيام رئيس 

مكتب اليونيسف بتقديم فريق إلى المجموعات التي 

تقودها اليونيسف بشأن التخفيف من ِحدَّة مخاطر العنف 

القائم على النوع االجتماعي.

◊   نصيحة: في حين أنَّ القادة قد ال يتمكَّنون من المشاركة    

إال لفترةٍ قصيرة، فإنَّ الخبرة المكتسبة من البلدان 

التجريبية تُشير إلى أنَّه يلزم عقد اجتماعات على األقل 

لمدة يومين مع جهات التنسيق المعنية بالدعوة إلى 

العمل.

◊   نصيحة: في كال المشروعْين التجريبيَّين، كان من    

األمور التنويرية والقيِّمة ترتيب جلسة حول مشاركة 

منظمات المجتمع المدني بقيادة قادة هذه المنظمات لتبادل 

التحديات الخاصة التي يواجهونها، بما في ذلك الوصول 

إلى قضايا التمويل.

  •  المتابعة: باإلضافة إلى جدولة اإلحاطات الوارد وصفها أدناه، 
ينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل أن يقدم تقريراً قصيراً ومقنعاً 

بعد هذه االجتماعات يُسِلّط الضوَء على النتائج المحققة والتحديات 

التي يتعين مواجهتها. وينبغي تبادل هذه التقارير مع جميع الشركاء 

في الدعوة إلى العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين 

في البلد المعني وكذلك الزمالء في الدعوة إلى العمل على الصعيد 

العالمي.
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  «  اإلحاطات الفصلية لمجموعة الفريق القُْطري للعمل اإلنساني 
والمانحين اإلنسانيين: ينبغي جدولة اثنتين من هذه اإلحاطات 

بعد اجتماعات منتصف العام ونهاية السنة لتبادل النقاط البارزة 

م جلسات اإلحاطة وفقاً  واإلجراءات ذات الصلة. ينبغي أن تُصمَّ

ن أكثر من  لألدوار والمسؤوليات الخاصة بكل منها، وأال تتضمَّ

ثالث توصيات ذات أولوية تقدم في األجل القريب. وينبغي أن 

يُنِظّم هذه االجتماعات مستشار الدعوة إلى العمل بالتشاور مع 

لجنة القيادة وُمنِسّق تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي. 

مالحظة: ينبغي أن يُطلَب إلى كال الفريقين وضع مسألة التخفيف 

من ِحدَّة العنف القائم على النوع االجتماعي على جدول األعمال 

عندما يجتمعان مع قطاعات أخرى.

  «  اإلحاطات مع المجموعات األخرى: بالنظر إلى أنَّ التخفيف من 
ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي يُشِكّل جزءاً 

هاماً من الدعوة إلى العمل وينعكُس كذلك على النحو األمثل 

في خريطة الطريق، فال بُد لممثلي المجموعات من أن يكونوا 

مشاركين ناشطين في اجتماعات منتصف العام ونهاية السنة. 

وينبغي للمجموعات، على األقل مرة واحدة كل ثالثة أشهر، أن 

تُحِدّد موعداً لعقد حوار في اجتماعاتها الجماعية بشأن الدعوة 

إلى العمل والتقدُّم الُمحَرز بشأن التزاماتها. وينبغي للفريق العامل 

المشترك بين المجموعات أيضاً أن يطلب تحديثات منتظمة. 

  «  اعتبارات أخرى: في أحد البلدان التجريبية، أشار بعض الشركاء 
إلى ضرورة عقد اجتماعات أكثر تواتراً لمناقشة التحديات 

الجارية والحلول الممكنة. وفي الوقت نفسه، يتفق الشركاء على 

أنَّ الدعوة إلى العمل ينبغي أال تخلق عمليات موازية. ولتحقيق 

التوازن بين هذه الشواغل، اقترح البعض إمكانية أن يعقد 

الشركاء الذين التزموا بنتيجٍة معينة اجتماعات جانبية خالل انعقاد 

اجتماعات الدعوة إلى العمل الرسمية. وربما يوافق أحد الشركاء 

على تنظيم هذا االجتماع واستضافته. ودعا اقتراٌح آخر إلى 

إضافة قضايا الدعوة إلى العمل كبنٍد في جدول األعمال بشأن عقد 

اجتماع ربع سنوي للقطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم 

 على النوع االجتماعي. 

التواصل مع أصحاب المصلحة الُجُدد المحتملين: 

إذا أُنجز العمل المبكر بشكٍل جيِّد، فإنَّ خريطة الطريق ستشمل بالفعل مزيجاً 

جيِّداً من أصحاب المصلحة كشركاء. ولكن على األرجح، بل وينبغي، أن يصبح 

عدٌد أكبر من أصحاب المصلحة أعضاًء. وهذا هو أحد أسباب وضع خريطة 

الطريق كوثيقٍة قابلٍة للتعديل. وتضطَّلع لجنة القيادة، إلى جانب مستشار الدعوة 

إلى العمل، بدوٍر رئيسيٍ في هذا الصدد. ومرةً أخرى، واستناداً إلى التجربة 

النموذجية، نُبيِّن في ما يلي المجموعات التي ستحتاج إلى المزيٍد من التوعية:

  «  الوزارات والوكاالت الحكومية: ستكون مسألة الوزارات 
والوكاالت التي ينبغي إدراجها في خريطة الطريق - وما هي 

المستويات )االتحادية/الحكومية/المحلية( - أكثر ارتباطاً بالسياق. 

وكما ذُِكَر آنفاً، ينبغي أن تشمل خريطة الطريق األولية، كحٍدّ 

أدنى، الكيان الحكومي الذي يضطَّلع بالدور الريادي في العمل 

اإلنساني في مجال التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي. 

وقد تشمل الجهات األخرى الُمراد الوصول إليها مع مرور الوقت 

سلطات العدالة والصحة وإدارة الطوارئ وما شابه ذلك.

  «  منظمات المجتمع المدني: أظهرت المشاريع التجريبية كيف يمكن 
للدعوة إلى العمل أن تكون منبراً جيِّداً إلشراك العديد من منظمات 

المجتمع المدني في العمل اإلنساني المتصل بالتصدي للعنف 

القائم على النوع االجتماعي. وبالتشاور مع قادة منظمات المجتمع 

المدني التي توجد بالفعل في خريطة الطريق وغيرها من شركاء 

خريطة الطريق، ينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل أن يضع خطة 

أوسع نطاقاً للتواصل مع منظمات المجتمع المدني تشمل تمثيالً 

واسعاً من المنظمات النسائية.  ووفقاً للسياق وقوة العمل المترابط 

في البلد، ينبغي أيضاً إدراج منظمات المجتمع المدني المنخرطة 

في أعمال التنمية. )راجع المرفق "ي" بشأن تعزيز الشراكات مع 

 منظمات المجتمع المدني(. 
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  «  الحكومات المانحة: من المرجح أن تتضمن خريطة الطريق 
الخاصة بك من البداية الحكومات المانحة اإلنسانية األكبر حجماً، 

ولكن ربما يكون قد أُغِفل غيرها في الجولة األولى. وهناك 

أيضاً بعض الحكومات التي قد ال تكون قادرة على تخصيص 

أموال كبيرة ولكن يمكنها دعم جهود الدعوة إلى العمل من خالل 

المناصرة. وينبغي هنا أيضاً، في أثناء العمل مع لجنة القيادة، 

االضطَّالع بأنشطة توعية إضافية.  )انظر المرفق "ك" بشأن 

التعامل مع الحكومات المانحة(.

المشاركة المستمرة مع الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي:

يظّل تعزيز التنفيذ الميداني للدعوة إلى العمل أولويةً قصوى بالنسبة لألعضاء 

العالميين في الدعوة إلى العمل. ونُقِدّم في ما يلي بعض النصائح لكسب دعمهم 

لتنفيذ خريطة الطريق المحلية الخاصة بكم:

  «  ينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل، الذي يعمل من خالل اللجنة 
التوجيهية للدعوة إلى العمل، أن يكفل حصول اللجنة التوجيهية 

العالمية واألفرقة العاملة ألصحاب المصلحة على تحديثات دورية 

بشأن التنفيذ. ينبغي أن تكون التحديثات الفصلية كافية. 

  «  ينبغي لكل شريك في خريطة الطريق ذات الطابع المحلي، التي 
هي أيضاً عضو عالمي في الدعوة إلى العمل، أن يحافظ على 

تحديث جهات التنسيق العالمية الخاصة بها.

  «  كما ذُِكَر أعاله، ينبغي تقاسم التقارير الُمقدَّمة من اجتماعات 
االستعراض التي تُعقَد كل عامين على نطاق الشراكة العالمية 

بحيث يواصل الزمالء العالميون االطالع على أوجه النجاح 

والتحديات في التنفيذ الميداني للدعوة إلى العمل. ومن شأن 

ذلك أن يسمح لهم بتقديم دعم أفضل للزمالء الميدانيين وتحسين 

رة  تتبُّع أثر التزاماتهم العالمية على المجتمعات المحلية الُمتضِرّ

والناجين.

  «  ينبغي أن يكون مستشار الدعوة إلى العمل وجميع الشركاء 
القُْطريين على دراية بفعاليات المناصرة التي تتيح فُرصة 

لعرض أعمال خريطة الطريق. وكما ذُِكَر في الصفحة 17 من 

مجموعة األدوات هذه، استُعين بفُرص رفيعة المستوى في عاَمي 

2018 و2019 لتعزيز العمل في نيجيريا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

الخاتمة

رت خوض غمار التحدي المتمثِّل في وضع خريطة طريق  إذا كنت قد قرَّ

للوضع الذي تعمل فيه، فإنَّك بذلك تقدم مساهمة حاسمة في التنفيذ الناجح للدعوة 

إلى العمل. واألهم من ذلك، ستُساعد الدعوة إلى العمل في الوفاء بوعدها لكل 

ناجٍ وكل شخٍص أكثر عرضة لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي. وهذا 

هو الشيء الوحيد الذي يهم في النهاية. شكراً جزيالً! 

مثال: الدعوة إلى العمل في نيجيريا - زيارات 
مناصرة رفيعة المستوى )يمكن وضع هذا النص 

في مربع(

تُجري لجنة القيادة في نيجيريا، بدعٍم من مستشار 
الدعوة إلى العمل وأخصائي الرصد والتقييم، سلسلةً 
من الزيارات الرفيعة المستوى المتعلقة بالمناصرة 
إلى السفراء ورؤساء الوكاالت والمنظمات. وفي 
بعض الحاالت، يتمثَّل الهدف في تعزيز التزامات 

ع القادة على  الشركاء. وفي بلداٍن أخرى، يشجَّ
االلتحاق بالدعوة إلى العمل في خريطة الطريق.
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41دعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

معلومات أساسية: باعتبارها مبادرةً عالميةً جديدة نسبياً، قد ال تكون الدعوة 

إلى العمل معروفةً جيِّداً بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في الميدان، 

بما فيها َمن تكون حكوماتها أو منظماتها شريكةً في الدعوة إلى العمل. وتُرِكّز 

هذه الرسائل على إبراز النقاط الرئيسية حول الدعوة إلى العمل األكثر مالءمة 

للزمالء العاملين على الصعيد الميداني.

يحتوي الموقع الشبكي على معلوماٍت شاملة حول الدعوة إلى العمل.1 وتتضمن 

ن قسم "في الميدان" من  الصفحة المطلوبة شريط فيديو قصير مفيد، ويتضمَّ

الموقع الشبكي عرض باوربوينت يمكن استخدامه للتعريف بالمبادرة.2 ويتضمن 

هذا القسم أيضاً روابط إلكترونية إلى خرائط الطريق التجريبية في شمال شرق 

نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإطار مساءلة العنف القائم على النوع 

االجتماعي - وهي أداة مفيدة يمكن استخدامها في أثناء صياغة خرائط الطريق 

على الصعيد الميداني.

ماذا يُقَصد بالدعوة إلى العمل؟

إنَّ الدعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في 

حاالت الطوارئ هي مبادرة عالمية ألصحاب المصلحة المتعددين تهدُف إلى 

إحداث تغييٍر جذرّي في الطريقة التي تتصدى بها الجهات الفاعلة في مجال 

العمل اإلنساني للعنف القائم على النوع االجتماعي.

اجتمع الشركاء في الدعوة إلى العمل معاً لتحقيق هدٍف مشترك: كل عملية 

إنسانية – منذ الوهلة األولى – يجب أن تشتمل على الجهود الرامية إلى منع 

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والحّد منها وتوفير خدمات مأمونة 

وشاملة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. 

.https://www.calltoactiongbv.com  1

https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-  2

.the-field

يتألف شركاء الدعوة إلى العمل من الدول والحكومات المانحة ووكاالت األمم 

المتحدة والمنظمات الدولية األخرى والمنظمات غير الحكومية. ويمكن االطالع 

على قائمة الشركاء العالميين على الموقع الشبكي للدعوة إلى العمل.3 ويجري 

تولي قيادة الدعوة إلى العمل بنظام التناوب بين الدول. وتتولّى كندا قيادة الدعوة 

إلى العمل للفترة 2020-2019.

كيف تعمل الدعوة إلى العمل؟

  «  يتمثَّل اإلطار التوجيهي لهذه المبادرة العالمية في خريطة طريق 
الدعوة إلى العمل للفترة 2016-4.2020 وتُحِدّد خريطة الطريق 

النتائج واإلجراءات ذات األولوية المطلوبة لتحقيق ثالثة أهداف 
مترابطة: 

  1-  إتاحة الخدمات والبرامج المعنية بمساعدة الناجين من العنف 
القائم على النوع االجتماعي؛

  2-  دمج اإلجراءات الرامية إلى الحّد من خطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي في جميع قطاعات االستجابة، ومنها على سبيل 

المثال: الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والصحة.

  3-  تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في جميع 
مراحل العمل اإلنساني بحيث تعالج األسباب الجذرية للعنف القائم 

على النوع االجتماعي.

.https://www.calltoactiongbv.com/partners  3

.https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do  4

المرفق "أ": رسائل رئيسية للتعريف بالدعوة إلى العمل بين 
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على الصعيد الميداني

https://www.calltoactiongbv.com
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
https://www.calltoactiongbv.com/partners
https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do
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  «  النتائج واإلجراءات ذات األولوية لخريطة الطريق 2020-2016 
في ست مجاالت حاسمة. وتُشِكّل الركيزة األساسية للبرمجة السريعة 

والشاملة والمتجاوبة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في 
حاالت الطوارئ.5

•  )1( وضع وتنفيذ سياسات ومعايير تنظيمية بشأن    

العنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين 

الجنسين. يُعد وضع هذه السياسات والمعايير بمثابة 

األساس للبرمجة الجيِّدة والمساءلة الداخلية. 

•  )2( التنسيق والقيادة الفعَّاالن والمسؤوالن في ما    

بين الوكاالت وفي ما بين القطاعات بشأن منع العنف 

القائم على النوع االجتماعي والتصدي له على جميع 

المستويات.

•  )3( تقييم االحتياجات والتحليالت وعمليات التخطيط    

التي تدعم اتخاذ إجراءات فعَّالة بشأن العنف القائم على 

النوع االجتماعي.

•  )4( توفير التمويل الكافي للوقاية من العنف القائم على    

النوع االجتماعي واالستجابة له في كل مرحلٍة من 

مراحل الطوارئ.

•  )5( توفير خدمات ُمتخِصّصة في مجال الوقاية من    

العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له في كل 

مرحلٍة من مراحل االستجابة.

•  )6( التنفيذ الفعَّال للمبادئ التوجيهية المنقحة    

المشتركة بين الوكاالت للحّد من مخاطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي والتخفيف من ِحدَّتها ودعم 
 الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.6

5  اتفق الشركاء في الدعوة إلى العمل على تحديث اإلطار الزمني لخريطة الطريق هذه وتوسيع نطاقه. 
 وستُنَشر خريطة الطريق العالمية الُمحدَّثة على الموقع الشبكي للدعوة إلى العمل 

)https://www.calltoactiongbv.com( قبل نهاية عام 2020..
https://gbvguidelines.org/  ،6  انظر المبادئ التوجيهية للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

https://interagencystandingcommittee.org/ ،ودليل مراعاة المنظور الجنساني في العمل اإلنساني ،/ar
  system/files/iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_arabic.pdf

  «  يُقِدّم شركاء الدعوة إلى العمل التزامات ُمحدَّدة وقابلة للقياس 
بموجب خريطة الطريق ويرفعون تقريراً سنوياً عن التقدُّم الُمحَرز 

في ما يتعلق بالوفاء بتلك االلتزامات.

https://www.calltoactiongbv.com
https://gbvguidelines.org/ar/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_arabic.pdf
https://gbvguidelines.org/ar/
https://gbvguidelines.org/ar/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iasc_gender_handbook_2017.pdf 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_arabic.pdf
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ما هي القيمة المضافة للدعوة إلى العمل؟

  «    كمبادرةٍ ألصحاب المصلحة المتعددين تجمع بين الدول 
والحكومات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

والمنظمات غير الحكومية، تُوفِّر الدعوة إلى العمل منبراً فريداً 

للتصدي الجماعي للعنف القائم على النوع االجتماعي في 

حاالت الطوارئ.

  «    أصواتنا أقوى معاً. جهودنا الجماعية تجعل المناصرة أكثر قوة. 
سيكون لعملنا تأثيٌر أكبر.

  «    يمكن لشركاء الدعوة إلى العمل في أي سياٍق إنساني استخدام 
قوة عضويتهم الجماعية في المبادرة لتعزيز المناصرة 

والتخطيط والبرمجة بشأن الوقاية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي واالستجابة له في جميع مراحل دورة البرامج 

اإلنسانية.

  «    بموجب إطار الدعوة إلى العمل، يمكن الجمع بين مختلف 
المبادرات الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي تحت ِمَظلٍّة واحدةٍ أو إطاٍر واحد. ويُساهم هذا األمر 

في دعم تعزيز االتصال والتنسيق. ويساعد أصحاب المصلحة 

على تحديد الثغرات وسّدها بشكٍل أفضل. ويسمح بنهجٍ أكثر 

شموالً للوقاية من المخاطر والحّد منها واالستجابة لها.

  «    تعمُل خريطة الطريق الُمحدَّدة زمنياً والقابلة للقياس على تركيز 
اهتمام الشركاء وجهودهم على اإلجراءات ذات األولوية الالزمة 

لتحسين جهود الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

واالستجابة له. 

  «    لدى الشركاء في الدعوة إلى العمل الفرصةَ لدعم بعضهم 
بعضاً والتواصل في ما بينهم، وتبادل األفكار، والتعلُّم من 

أحدهم اآلخر. ويمكن أن يحدث ذلك على كل مستوى - ابتداًء 

من القيادة في المقر وفي القُْطر المعني، ووصوالً إلى القائمين 

بجهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي على 

الصعيد الميداني. 

ز الدعوة إلى العمل المساءلة داخل المنظمات وعبر    «    تُعِزّ
الشراكة عن طريق إلزام كل شريٍك من الشركاء بتقديم 

التزامات ُمحدَّدة بموجب خريطة الطريق وتقديم تقرير سنوي 

عن التقدُّم الُمحَرز.

  «    إّن الشركاء الذين يجتمعون معاً لوضع خريطة طريق على 
مة خصيصاً لسياقهم يحظون أيضاً  الصعيد الميداني ُمصمَّ

بفرصة ثمينة للجمع بين أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين 

في الدعوة إلى العمل واالستثمار في هذه العالقات لضمان 

استدامة االستجابة وفاعَّليتها.
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المرفق "ب": أوجه التآزر بين الدعوة إلى العمل والجهود 
اإلنسانية األخرى: نموذج المراسلة والرسم التخطيطي 

للمشروع التجريبي في شمال شرق نيجيريا
معلومات أساسية: على النحو المبين في مجموعة األدوات، تحتّل الدعوة إلى العمل موقعاً فريداً لتعزيز المناصرة والبرمجة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في 

كل مرحلٍة من مراحل االستجابة اإلنسانية وفي جميع قطاعات العمل. ويتمثَّل الغرض من ذلك في تقديم دعٍم إضافيٍ للجهود الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين - وليس تكرار العمليات أو الهياكل القائمة مثل القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.

خالل المشروع التجريبي لخريطة طريق شمال شرق نيجيريا، وضع فريق دعم الدعوة إلى العمل هذه الرسائل مصحوبةً برسٍم تخطيطي لمساعدة الجهات الفاعلة في هذا 

اإلطار على فهم القيمة المضافة للدعوة إلى العمل وعالقتها بالجهود اإلنسانية األخرى على نحٍو أفضل.

القيمة المضافة للدعوة إلى العمل

   «    قوة العضوية: 

تُعّد الحكومات المانحة الرئيسية وكثيٌر من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الوكاالت الرائدة في المجموعات ونطاق مسؤولية 

 العنف القائم على النوع االجتماعي، أعضاًء عالميين في الدعوة إلى العمل. 

تشمل خريطة طريق شمال شرق نيجيريا كثيراً من الشركاء العالميين فضالً عن الشركاء من الحكومة النيجيرية االتحادية وحكومات الواليات ومنظمات 

 المجتمع المدني. وتُعد هذه المشاركة والِمْلكية الوطنية عنصراً حيوياً في قوة المبادرة ونجاح العمل.

يمكن ألعضاء الدعوة إلى العمل استخدام قوة عضويتهم الجماعية لتعزيز المناصرة وحشد الموارد وتحسين البرمجة وتعزيز المساءلة في جميع مراحل 

الدورة اإلنسانية. 
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   «  خريطة طريق ُمحدَّدة لتوجيه العمل:

على الصعيد العالمي، أقرَّ األعضاء خريطة طريق متعددة السنوات لها ثالثة أهداف وست نتائج لتحقيق األهداف. وتتمثَّل األهداف في ما يلي: 

توفير خدمات شاملة للناجين؛  -1   

الحّد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في قطاعات االستجابة اإلنسانية؛  -2   

تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.  -3   

مة لمعالجة الشواغل ذات األولوية     لقد ِصيغَت خريطة طريق شمال شرق نيجيريا 2018-2019 على غرار خريطة الطريق العالمية ولكنها ُمصمَّ

في هذه المنطقة. وهناك خمس نتائج لخريطة الطريق. وتتمثَّل هذه النتائج في: تحسين التنسيق بشأن التخفيف من ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي والتصدي له؛ وحصول الناجين على خدمات جيِّدة النوعية؛ وتعميق المشاركة مع الجهات الفاعلة المحلية وبناء قدراتها؛ وزيادة التمويل؛ 

والمشاركة مع الجهات الفاعلة على الصعيد األمني لتحسين الحماية.

   «   االلتزام بالعمل الجماعي والمساءلة: 

في نيجيريا، يُقِدّم كل شريٍك من شركاء "الدعوة إلى العمل" التزامات بموجب خريطة الطريق، ويتوقع أن يقدم تقريراً مرتين في السنة عن التقدُّم 

الُمحَرز. وتعمُل خريطة الطريق الُمحدَّدة زمنياً والقابلة للقياس على تركيز اهتمام الشركاء وجهودهم على اإلجراءات ذات األولوية.

مالحظة: تُعد المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلدماج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني  ودليل 

مراعاة المنظور الجنساني في العمل اإلنساني  بمثابة موارد أساسية لتحقيق هدف الدعوة إلى العمل وغاياتها. ويُشِكّل إطار المساءلة بشأن العنف القائم على النوع 

االجتماعي في الدعوة إلى العمل   مورداً قيِّماً آخر جرى صياغته مؤخراً وتجريبه ِمن قِبل مجموعة من أعضاء الدعوة إلى العمل. ويوجز هذا اإلطار اإلجراءات ذات 

األولوية التي يجب على القيادة اإلنسانية اتخاذها للتصدي بفاعليِّة للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر دورة البرنامج. ويمكن استخدام إطار المساءلة ِمن قِبل أعضاء 

الدعوة إلى العمل في نيجيريا وهم يعملون على تحديث خريطة الطريق الخاصة بهم وتوسيع نطاقها.

الدعوة إلى العمل والمبادرات ذات الصلة

ز بعضها بعضاً والتي لها أهمية حاسمة لحماية المساواة بين الجنسين وتعزيزها.  يمكن زيادة فاعليَّة الدعوة إلى العمل من خالل االستفادة من المبادرات األخرى التي يُعِزّ

ويمكن ألعضاء الدعوة إلى العمل أن يساعدوا في إثراء هذه الجهود التكميلية وتعبئتهم كمناصرين داعمين على جميع المستويات.

ويبين الرسم البياني الوارد أدناه كيف تعمل الدعوة إلى العمل وغيرها من الجهود ذات الصلة في شمال شرق نيجيريا بشكٍل متضافر من أجل تحسين التخفيف من ِحدَّة 

العنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه واالستجابة له.
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 مشروع تطویر
 قدرة الحمایة
االحتیاطیة

األھمیة المركزیة للحمایة

 القدرة االحتیاطیة
 المعنیة بالمسائل

الجنسانیة

مجموعة نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع 
االجتماعي على الصعيد العالمي

عضو في مبادرة الدعوة إلى العمل.  »  

  «  تتماشى استراتيجيتها مع اإلطار االستراتيجي لمجموعة الحماية 
العالمية وخريطة طريق الدعوة إلى العمل؛

  «  تعهدت بالتزاماٍت ُمحدَّدة بموجب النتيجة 2 من خريطة الطريق 
العالمية للدعوة إلى العمل لتعزيز التنسيق والقيادة القائمْين على 

العنف القائم على النوع االجتماعي في الميدان.

  «  يُعد وضع المعايير الدنيا العالمية للوقاية من العنف القائم على 
النوع االجتماعي والتصدي له التزاماً ُمحدَّداً ِمن قِبل مجموعة 
نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي في الدعوة 

إلى العمل.

  «  يُعد العنف القائم على النوع االجتماعي 
أحد مجاالت التركيز الُمحدَّدة لألهمية 

المركزية للحماية في نيجيريا

  «  في كانون األول/ديسمبر 2018، حدَّد 
فريق مشروع تطوير قدرة الحماية 

االحتياطية والدعوة إلى العمل المجاالَت 
ل فيها خريطة طريق الدعوة  التي تُكِمّ

إلى العمل استراتيجيةَ مؤتمر األطراف 
لضمان أن يدعم إطار الرصد والتقييم 

لخريطة الطريق تحليل المعلومات 
ذات الصلة التي تُعد حاسمة بالنسبة 
إلى الرصد المرحلي لتنفيذ مؤتمر 

األطراف.
مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية

يؤكد مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية على األهمية المحورية 
للحماية في العمل اإلنساني من خالل تعزيز االستجابة التعاونية للمنظمات 

المكلفة وغير المكلفة بالحماية لبناء قدرات الحماية وتعزيز استجابة 
النظام اإلنساني للحماية. ويتولى قيادته مستشار مشروع تطوير قدرة 

الحماية االحتياطية. 

ويحرُص مستشار مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية وفريق الدعوة 
إلى العمل على العمل معاً لضمان تكامل الجهود المبذولة. فعلى سبيل 

المثال، قّدَم مستشار مشروع تطوير قدرة الحماية االحتياطية الدعم إلى 
جهود المناصرة المرتبطة بخريطة طريق نيجيريا خالل عملية خطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2019، ويسَّر عقد دورة بشأن مؤتمر األطراف 
خالل االجتماع االستعراضي لنهاية العام 2018 للجهات المعنية في 

الدعوة إلى العمل.
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 مشروع تطویر
 قدرة الحمایة
االحتیاطیة

األھمیة المركزیة للحمایة

 القدرة االحتیاطیة
 المعنیة بالمسائل

الجنسانیة

القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي

  «  اآللية المسؤولة للتنسيق بين جهود التصدي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي في شمال شرق نيجيريا.

  «  ُوِضعَت خريطة طريق الدعوة إلى العمل بالتعاون مع 
القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي من أجل التركيز على الثغرات التي تتطلَّب 
الدعم اإلضافي الذي يمكن أن تولّده الدعوة إلى العمل. 

على سبيل المثال، البدء في وضع استراتيجية لبناء 
القدرات لدى الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والعمل مع 

المستشارين المعنيين بالشؤون الجنسانية لرئيس أركان 
الدفاع في نيجيريا ومستشاري الجيش أيضاً.  

  «  تجمع الدعوة إلى العمل الوكاالت الرائدة األخرى 
والجهات الفاعلة االستراتيجية، مثل الجهات المانحة 

والهيئات الحكومية الرئيسية في نيجيريا، على الطاولة 
بوصفها أعضاًء في الدعوة إلى العمل.

  «  تؤكد األهمية المركزية للحماية على 
المسؤولية المشتركة لجميع الشركاء 

في معالجة الشواغل الرئيسية 
المتعلقة بالحماية في األزمة 

اإلنسانية في الشمال الشرقي، 
باستخدام نهجٍ متماسٍك وتكاملّي في 

كل جهود التدخل

  «  يرتبط دور مشروع تطوير قدرة 
الحماية االحتياطية ارتباطاً مباشراً 

 باألهمية المركزية للحماية

القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية

تعمل القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية على تعزيز قدرة 
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على االضطالع ببرامج المساواة بين 
الجنسين وتعزيزها لتلبية االحتياجات المتميزة للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال من جميع األعمار وعلى جميع المستويات. ويتولى قيادتها 
مستشار القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية.

عمل أعضاء الدعوة إلى العمل مع القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل 
الجنسانية لضمان التصدي بفاعليِّة لعدم المساواة بين الجنسين - وهو السبب 

الجذري للعنف القائم على النوع االجتماعي.

فعلى سبيل المثال، يسَّرت القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية عقد 
جلسة بشأن الصلة بين عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع 

االجتماعي في اجتماع أصحاب المصلحة المعنيين بالدعوة إلى العمل في 
كانون األول/ديسمبر 2018 في مايدوغوري، مما أفضى إلى توصيٍة بشأن 

الحاجة إلى إدماج المساواة بين الجنسين في خريطة طريق نيجيريا.



المرفقات "ج" - "و":
وضع خطة عمل 

وأنشطة لخريطة الطريق

المرفقات "ج" - "و":  أدوات لصياغة خارطة الطريق   

تصُف الصفحات من 18 إلى 31، من مجموعة األدوات، المكونات األساسية لخريطة الطريق وعملية صياغتها إلى جانب الشركاء. وفي المرفقات من "ج" إلى "و"، 

تظهر األدوات الخاصة بعملية الصياغة بهذا الترتيب:

المرفق "ج": مخطط تفصيلي لخريطة الطريق مع لقطات من الجداول الرئيسية

المرفق "د": مسح لتسترشد به حلقة عمل صياغة خريطة الطريق

المرفق "هـ": عينة من األسئلة ومجاالت العمل حسب النتائج لتوجيه المشاركين في حلقة العمل  

المرفق "و": قالب أنشطة يُستكَمل ِمن قِبل الشركاء

ألمثلة من خرائط الطريق على الصعيد الميداني، يُرجى االطالع على خريطة طريق الدعوة إلى العمل في شمال شرق نيجيريا وخريطة طريق جمهورية الكونغو 

 .https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field  الديمقراطية على الموقع الشبكي للدعوة إلى العمل عبر الرابط التالي

يُنشر أيضاً نموذج خريطة الطريق في قسم "في الميدان" على الموقع الشبكي الخاص بالدعوة إلى العمل. 

https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
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تتضمن أي وثيقة خريطة طريق أربعة عناصر أساسية على النحو المبيّن أدناه.

الجزء األول: ُمقِدّمة  »  

تشرح الُمقِدّمة ما يُقَصد بالدعوة إلى العمل وكيف يمكن أن تساعد على تعزيز االستجابة  •   

تُقِدّم استعراضاً عاماً موجزاً عن المساواة بين الجنسين وتحديات العنف القائم على النوع االجتماعي في هذه األزمة  •   

تُحِدّد أهداف المبادرة في هذه الوضعية  •   

تصف كيفية وضع خريطة الطريق  •   

الجزء الثاني: خطة العمل   »  

تُحِدّد خطة العمل النتائج ذات األولوية ومجاالت العمل في إطار كل نتيجة لتحقيق أهداف خريطة الطريق  •   

•  تُحِدّد التزامات أصحاب المصلحة حسب مجال العمل. مالحظة: استناداً إلى الخبرات المكتسبة في المشاريع التجريبية، سيكون من المهم    

وضع خريطة الطريق كوثيقٍة قابلة للتعديل حتى يتسنى ألصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين اللحاق بها كلما أصبحت الدعوة إلى العمل 

معروفة بشكٍل أفضل في البلد المعني. ولهذا السبب تجد في الصورة أدناه عبارة "أصحاب المصلحة في طور التشكيل".

النتيجة 1 ]تعريف[

دعم أصحاب المصلحة )في طور التشكيل(اإلجراء

المنظمات غير الحكوميةالمنظمات الدوليةالبلدان والجهات المانحة

 اإلجراء 1-1: ]وصف[

 اإلجراء 1-2 : ]وصف[

م اإلجراء 1-3 : ]وصف[

المرفق "ج": مكّونات خريطة الطريق
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الجزء الثالث: قسم الرصد والمساءلة  »  

يشرح قسم الرصد والمساءلة لماذا يُعد الرصد والمساءلة أمَرين أساسيين في نجاح الدعوة إلى العمل  •   

يصف اآلليات التي تكفل الزخم والمساءلة:  •   

متطلَّبات اإلبالغ عن الشركاء      

إطار الرصد والتقييم      

اجتماعات الشركاء في منتصف العام ونهايته      

دور لجنة القيادة      

الجزء الرابع: مرفق األنشطة  »  

•  بمجرد أن يؤكد أصحاب المصلحة التزاماتهم حسب مجال العمل، يجب عليهم تحديد األنشطة التي يخططون لالضطالع بها للوفاء    

بتلك االلتزامات.

ونظراً للعدد المحتمل من أصحاب المصلحة، يوَصى بأن تظهر األنشطة في مرفق لخريطة الطريق.  •   

  

عينة سريعة من أنشطة المرفق

وصف موجز للنشاط مواقع ُمحدَّدة للنشاطاإلجراء 1-1
المخطط له

اإلطار الزمني لإلنجاز 
)يشمل المعيار المؤقت 

إذا ُوجد(

التكلفة اإلجمالية الُمقدَّرة 
للنشاط

اإلشارة إلى حالة 
 التمويل:

 - ممولة بالكامل؟
 - ممولة جزئياً؟
 - غير ممولة؟

- ال ينطبق

في حالة التمويل 
الجزئي، يُرجى اإلشارة 

إلى قيمة المبلغ

]اسم صاحب المصلحة[

]اسم صاحب المصلحة[

]اسم صاحب المصلحة[
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قبل عقد حلقة عمل بشأن صياغة خريطة الطريق، ستُعقَد اجتماعات مع أصحاب المصلحة المتعددين لتحديد األولويات للدعوة إلى العمل في هذه الوضعية. وقد يكون 

من المفيد أيضاً إجراء مسح قبل حلقة العمل لتأكيد األولويات وتوقُّعات أصحاب المصلحة الذين سيشاركون في حلقة العمل. ونعرض في ما يلي عينة مسح استُخدمت 

في بلٍد تجريبّي.

ما مدى فهمك للدعوة إلى العمل - هدفها وغاياتها ونهجها؟   -1  

لم أسمع بها______________لدي معرفة طفيفة بها __________________أعرفها تمام المعرفة___________

إذا كان هناك شيء غير واضح أو محيّر حول الدعوة إلى العمل، يُرجى توضيحه هنا:  - 2  

كيف تعتقد أنَّ الدعوة إلى العمل يمكن أن تكون أكثر فائدةً في تحسين االستجابة اإلنسانية الشاملة للعنف القائم على النوع االجتماعي؟  - 3  

كيف تعتقد أنَّ الدعوة إلى العمل يمكن أن تكون مفيدة في عملك الخاص؟  - 4  

من بين القضايا التالية )أ - ل(، ما هي القضايا الثالث التي تراها أكثر تحدياً في عملك لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي؟   - 5  

 _______ -3  _______ -2  _______ -1  

  
أ- أُُطر السياسات الحالية بشأن المساواة بين الجنسين و/أو التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.    

ب- توافر األدوات والمبادئ التوجيهية لالسترشاد بها في برمجة جهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.   

ج- قدرة/معرفة موظفي مؤسَّستك بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي.   

د- قدرة/معرفة شركائك بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي.  

هـ - التنسيق مع القطاعات األخرى بشأن إدماج جهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في البرمجة وتخفيف ِحدَّة المخاطر.   

و- المشاركة في أنشطة التأهُّب التي تدمج موضوع العنف القائم على النوع االجتماعي.  

ز- ضمان دمج العنف القائم على النوع االجتماعي في تقييمات االحتياجات.  

ح- دمج العنف القائم على النوع االجتماعي في عمليات التخطيط اإلنساني )أي االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية(.  

ط - الحصول على التمويل الالزم للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.   

ي- المشاركة في جهود المناصرة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحسين الوقاية/االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.  

ك- تنفيذ خدمات مساعدة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي )أي الرعاية الصحية والدعم النفساني والمساعدة القانونية وتوفير األماكن المأمونة(.  

ل- غير ذلك )يُرجى التحديد أدناه(.  

6 -  استناداً إلى ما تعرفه حتى اآلن عن الدعوة إلى العمل، ما هو الوقت الذي ستستغرقه الدعوة في رأيك لتحقق النجاح المرجو منها في السياق   

الخاص بك؟

المرفق "د": المسح السابق لحلقة العمل
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بشأن السياسات والمعايير المؤسَّسية بشأن المساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم 
على النوع االجتماعي والتصدي له

األسئلة اإلرشادية

  «   ما هي الثغرات الموجودة في السياسات والمعايير التنظيمية التي من شأنها دعم/تمكين العمل بشأن المساواة بين الجنسين ومنع العنف 
القائم على النوع االجتماعي والتصدي له في السياق الخاص بكم؟

إذا كانت السياسات والمعايير قائمة، هل هناك دعم من القيادة من أجل التنفيذ؟   •   

هل يجري تدريب للموظفين على هذه السياسات وكيفية تنفيذها؟  •   

هل تخضع القيادة والموظفون للمساءلة عن تنفيذ هذه السياسات؟  •   

  «   هل يُقدَّم الدعم للشركاء الُمنِفّذين الذين قد يحتاجون إلى وضع مثل هذه السياسات؟ 

  «   هل المناصرة مطلوبة لدعم وضع و/أو تنفيذ القوانين والسياسات والمعايير الوطنية و/أو اإلقليمية لضمان المساواة بين الجنسين 
وإتاحة الخدمات وتحقيق العدالة للناجين؟

عينة من مجاالت العمل

ز وتحمي حقوق النساء والفتيات.    «   العمل مع القادة والسلطات الوطنية والمحلية الستعراض أو اعتماد القوانين والسياسات التي تُعِزّ
)المصدر: خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية(

  «   تطوير و/أو بناء قدرة الجهات الفاعلة على تحسين إدماج السياسات والمعايير الجنسانية وجهود التصدي للعنف القائم على النوع 
االجتماعي والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين في أعمالها. )المصدر: خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية(.(

المرفق "هـ": أمثلة على أسئلة إرشادية وعيّنة لمجاالت 
العمل حسب النتائج المختارة

على النحو المبيّن في الصفحات X-X، سوف ينقسم المشاركون خالل حلقة عمل تطوير خريطة الطريق إلى مجموعاٍت صغيرة للعمل على النتائج واإلجراءات ذات 

األولوية التي ستشكل خريطة الطريق المحلية الخاصة بهم. وللمساعدة في تحفيز المناقشات الجماعية وضمان تركيز المناقشات على األولويات، قد يكون من المفيد تقديم 

مجموعة من األسئلة التوجيهية وعينات من اإلجراءات المرتبطة بالنتائج التي حدَّدها المشاركون لخريطة الطريق الخاصة بهم.

تُمثِّل النتائج المدرجة في خريطة الطريق العالمية تحديات تحدث عادةً عبر مختلف الوضعيات. ولذلك، وألغراض هذه العملية االختبارية، يجري تنظيم األسئلة التوجيهية 

حول النتائج العالمية. وتستمد مجاالت العمل حسب النتائج من إطار مساءلة العنف القائم على النوع االجتماعي ومن المشاريع التجريبية لخريطة طريق الدعوة إلى 

العمل. وينبغي لمنظمي حلقات العمل أن يستعرضوا هذه الوثائق في مجاالت العمل األخرى التي قد تكون ذات صلة بسياقاتهم الخاصة وأن يدمجوها في الموارد المتاحة 

للمشاركين في حلقة العمل لتوجيه المناقشات.

مالحظة: بما أنَّه من المرجح أن تغطي خرائط الطرق على المستوى الميداني فترة تمتد من سنتين إلى ثالث سنوات، ينبغي تشجيع المشاركين على تضمين خريطة الطريق الخاصة 
بهم بما ال يزيد عن ست نتائج واختيار ما ال يزيد عن ثالثة إجراءات ذات أولوية في إطار كل نتيجة. فذلك سيساعد على إبقاء التركيز على النتائج التي يمكن بلوغها في اإلطار الزمني 

المختار لخريطة الطريق. 

ة 1
يج

لنت
ا
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بشأن القيادة والتنسيق الفعَّالين ما بين الوكاالت وما بين القطاعات

األسئلة اإلرشادية

  «  هل توجد آلية تنسيق للعنف القائم على النوع االجتماعي في جميع المجاالت التي تُنفَّذ فيها االستجابة اإلنسانية؟ هل هي مدعومة 
بشكٍل كاف؟

  «  هل يجري إشراك الجهات الفاعلة المحلية بشكٍل كاف والتعامل معها كجهات شريكة؟ وهل يشمل ذلك المنظمات المتمحورة حول 
المرأة والتي تعمل بقيادة نسائية؟

  «  هل هناك جهات تنسيق مسؤولة عن تنسيق جهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي داخل كل قطاع وهل تشارك هذه 
الجهات ضمن الفريق العامل المعني بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي؟

  «  هل تؤكد القيادة اإلنسانية )الُمنِسّق الُمِقيم/ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية، نائب ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية، والفريق القُْطري للعمل اإلنساني، 
وقادة المنظمات/الوكاالت( على أهمية استخدام جميع القطاعات للمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي الصادرة عن 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ودليل مراعاة المنظور الجنساني في تقييم البرامج وتصميمها وتنفيذها؟ 

عينة من مجاالت العمل

  «  مناصرة إنشاء آلية تنسيق عملية لجهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي ودعمها داخل الفريق القُْطري للعمل اإلنساني. 
)المصدر: إطار المساءلة(

  «  تعزيز مشاركة المنظمات النسائية والشبابية على الصعيد الوطني واإلقليمي والمحلي في آليات تنسيق الشؤون اإلنسانية. 
)المصدر: خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية(

بين على التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي يتمتعون باختصاصات واضحة في كل قطاعٍ    «  ضمان وجود ُمنِسّقين ُمدرَّ
من قطاعات االستجابة لتيسير تعميم الشواغل المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في البرامج واألنشطة القطاعية. 

)المصدر: خريطة طريق شمال شرق نيجيريا(
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ة 3
يج

لنت
بشأن عمليات تقييم االحتياجات والتحليالت وعمليات التخطيطا

األسئلة اإلرشادية

  «   ما مدى انعكاس اعتبارات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من ِحدَّته واالستجابة له، واعتبارات المساواة بين 
الجنسين، في االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية، أي في جميع القطاعات حالياً؟

  «   هل لدى الجهات الفاعلة المهارات والقدرات التي تدمج هذه االعتبارات بفاعليِّة في عمليتي التقييم والتخطيط؟

  «   هل توفر القيادة اإلنسانية التوجيه أو اإلرشاد بشأن إدراج االعتبارات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي واالعتبارات 
الجنسانية في عمليات تقييم االحتياجات وعمليات التخطيط؟ إذا كان األمر كذلك، متى وكيف؟

  «   ما هي اآلليات المعمول بها لضمان حدوث هذا التكامل قبل الموافقة النهائية على الخطط؟

  «   هل البيانات ُمصنَّفة حسب النوع االجتماعي والعُمر؟ هل تُجَرى تحليالت للنوع االجتماعي؟ إذا كان األمر كذلك، هل يُسترَشد بها 
في تحليل البرامج وتصميمها؟

عينة من مجاالت العمل

ر من العنف القائم على النوع االجتماعي كجزٍء من معايير مقترحات التمويل.     «   إدراج تقييمات المخاطر/قابلية التضرُّ
)المصدر: إطار المساءلة(

   «   إدراج أخصائيي التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في أفرقة التقييم وفي تصميم أدوات التقييم ومنهجياته. 
)المصدر: إطار المساءلة(

  «   ضمان إدماج جهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في جهود الرصد والتقييم المستمرة إلثراء مناقشات الفريق القُْطري 
للعمل اإلنساني وعملية صنع القرار. )المصدر: إطار المساءلة(

   «   دمج النُّهج الشاملة للجنسين والمتعلقة بالنوع االجتماعي في تحليل االحتياجات المشتركة والتخطيط والرصد والتقييم. 
)المصدر: خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية(
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ة 4
يج

لنت
بشأن التمويل الكافيا

األسئلة اإلرشادية

  «   هل هناك تمويٌل كاٍف )من حيث مقدار المنح وطول مدتها( لضمان االستجابة الفعَّالة للعنف القائم على النوع االجتماعي؟

  «   هل تُحِدّد القيادة اإلنسانية )الُمنِسّق الُمِقيم/ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية، والفريق القُْطري للعمل اإلنساني، وقادة المنظمات/الوكاالت( 
العنف القائم على النوع االجتماعي بوصفه شاغالً ذا أولوية لدى الجهات المانحة وداخل منظماتها؟

  «   هل تجمع جميع القطاعات تبرعات لصالح جهود إدماج العنف القائم على النوع االجتماعي في برامجها لضمان التخفيف من ِحدَّة 
مخاطره؟

  «   هل تُخِصّص األموال المجمعة تمويالً كافياً للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له؟

  «   هل يمكن للمنظمات المحلية الحصول على التمويل، وإن لم يكن األمر كذلك، ما الذي يتعين القيام به لتحسين إتاحته؟

  «   هل هناك آليات قائمة لضمان االتصال الفعَّال بين المانحين والمنظمات الُمنِفّذة بشأن سياسات العنف القائم على النوع االجتماعي 
والشواغل البرنامجية؟

عينة من مجاالت العمل

ن اعتمادات مخصصة  تُدِمج جميع القطاعات االعتبارات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في تخطيط برامجها وتتضمَّ   »  
في الميزانية لهذا العمل في وثائق التمويل الخاصة بها. )المصدر: خريطة طريق شمال شرق نيجيريا(

دات األولى للصندوق المركزي    «   تعزيز إدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في الُمسوَّ
لمواجهة الطوارئ والنداءات العاجلة من جانب جميع القطاعات. )المصدر: إطار المساءلة(

  «   إنشاء آلية لرصد األموال المخصصة لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي. )المصدر: خريطة طريق جمهورية 
الكونغو الديمقراطية(
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ة 5
يج

لنت
بشأن الخدمات المتخصصة في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي خالل كل ا

مرحلٍة من مراحل الطوارئ

األسئلة اإلرشادية

هل هناك حاجة إلى األدوات والمبادئ التوجيهية الالزمة لتحسين تقديم الخدمات القائمة على العنف القائم على النوع االجتماعي؟     »  

  «   هل العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم القدرة الكافية لتنفيذ التدبير السريري لضحايا االغتصاب؟ هل توجد لديهم البروتوكوالت 
واللوازم والمعدات الالزمة؟ 

هل لدى الموظفين العاملين في مجال الدعم النفساني القدرة الكافية لدعم الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي؟   »  

هل هناك مساحات مأمونة للناجين من العنف القائم على النوع الجنساني المحتاجين إلى حماية مؤقتة؟    »  

ف على الناجين؟  هل توجد مسارات إحالة كافية قيد التطبيق؟ هل توجد آليات للتعرُّ   »  

  «   هل هناك نظام إلدارة المعلومات يعمل بشكٍل جيِّد لجمع البيانات المتعلقة بحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي بطريقٍة 
مأمونٍة وسرية؟

هل يمكن للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي الحصول على فرص العيش المأمون/التمكين االقتصادي؟    »  

  «    هل هناك حاجة إلى العمل مع قطاع العدالة الرسمي و/أو غير الرسمي لضمان وصول الناجين من العنف القائم على النوع 
االجتماعي إلى العدالة؟ 

عينة من مجاالت العمل

  «   تعزيز آليات تبادل المعلومات وقنواتها ومنابرها لتحديد الثغرات في االستجابة على نحٍو أفضل، والتحقق من التقدُّم الُمحَرز في تلبية 
االحتياجات وتحسين نشر أفضل الممارسات والنماذج الناجحة لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له. )المصدر: 

خريطة طريق شمال شرق نيجيريا(

  «   بناء قدرات مقدمي الخدمات في مختلف مجاالت إدارة العنف القائم على النوع االجتماعي )الطبية، والنفسانية، واألمنية، والقضائية(. 
)المصدر: خريطة طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية(

دة، لدعم الوصول المأمون للناجين من العنف القائم على    «   ضمان إنشاء مسارات اإلحالة وتنسيقها، مع دعم إجراءات التشغيل الُموحَّ
النوع االجتماعي إلى الخدمات المتعددة القطاعات. )المصدر: إطار المساءلة(
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بشأن دعم التنفيذ الفعَّال للمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي والجهود 
الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين

األسئلة اإلرشادية

  «   ما هي الخطوات التي اتُِّخَذت لطرح المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت ودليل مراعاة المنظور الجنساني في العمل اإلنساني؟

  «   هل وضعت القطاعات المختلفة، بقيادة قيادات القطاع والقيادات المشاركة، خطط عمل لتنفيذ التوجيهات في قطاعاتها؟ كيف يجري 
تتبُّع هذه الخطط/كيف يمكن تتبُّعها؟

  «   إلى أي درجة جرى تعريف الشركاء المحليين وتدريبهم على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ودليل 
مراعاة المنظور الجنساني؟

  «   هل تؤكد القيادة اإلنسانية )الُمنِسّق الُمِقيم/ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية، والفريق القُْطري للعمل اإلنساني، وقادة المنظمات/الوكاالت( على 
أهمية استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في جميع مراحل دورة البرامج اإلنسانية وتشجيع 

الجهات الفاعلة على تنفيذها باستمرار؟

  «   هل ينعكس تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بشكٍل جيِّد في جميع عمليات تقييم االحتياجات 
القطاعية وعمليات التخطيط التي تشكل أساس طلبات التمويل اإلنساني؟ )مثل النداءات العاجلة، والصندوق المركزي لمواجهة 

الطوارئ، وخطة االستجابة اإلنسانية؟(

عينة من مجاالت العمل:

  «   ادمج التخفيف من ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، وفقاً لألقسام ذات الصلة من المبادئ التوجيهية للعنف القائم 
على النوع االجتماعي، في خطط وبرامج استجابة الوكاالت. )المصدر: إطار المساءلة(

  «   اطلب أن تتناول جميع المقترحات المتعلقة بالتمويل الطريقة التي سيساهم بها اإلجراء المقترح في تخفيف مخاطر العنف القائم 
على النوع االجتماعي، تماشياً مع المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي. )المصدر: إطار المساءلة( 

  «   ضع الصيغة النهائية لخطط العمل القطاعية الموضوعة في أثناء تطبيق المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ويعمل قادة القطاعات على نشر ومتابعة التنفيذ على نطاٍق واسع. وتتطلَّب قيادة 

الفريق القُْطري اإلنساني تقارير مرحلية فصلية. )المصدر: خريطة طريق شمال شرق نيجيريا(
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المرفق "و": نموذج تقديم أنشطة خريطة الطريق
يُقِدّم أصحاب المصلحة التزاماتهم بخريطة طريق الدعوة إلى العمل على مستويْين. أوالً، يلتزمون بمجاالت عمل ُمحدَّدة في خريطة الطريق. ثانياً، يُحِدّدون األنشطة التي 

م خصيصاً لضمان أن تكون األنشطة ملموسة وقابلة للقياس. سيضطلعون بها للوفاء بتلك االلتزامات المتعلقة بمجال العمل. ونُبيِّن في ما يلي نموذجاً ُصِمّ
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نموذج األنشطة

التعليمات  

يُرجى تقديم المعلومات المطلوبة في النموذج أدناه بشأن األنشطة الُمحدَّدة التي تعتزم مؤسَّستكم القيام بها لدعم مجاالت عمل خريطة الطريق التي التزمت 

بها مؤسَّستكم. يجب توفير هذه المعلومات لكل مجال عمل يُتوقَّع أن يساعد مؤسَّستك على المضّي به. بعض المالحظات على النموذج:

مجال العمل خريطة الطريق: يُرجى الرجوع إلى عدد اإلجراءات في خريطة الطريق - على سبيل المثال 1-2 أو 2-4، إلخ.  »   

وصف النشاط المخطط له: يُرجى توّخي اإليجاز، مع ضرورة إدراج ما يكفي من التفاصيل بحيث يمكن قياس التقدُّم الُمحَرز.  »   

   «  اإلطار الزمني لإلنجاز: ينبغي أن يندرج هذا اإلطار ضمن اإلطار الزمني لخريطة الطريق. وبالنسبة إلى األنشطة المتعددة السنوات، يُرجى اإلشارة 
إلى المعيار السنوي.

   «  معلومات التمويل: يُرجى اإلشارة إلى التكلفة الُمقدَّرة للنشاط والحالة الراهنة لتمويلك لهذا النشاط. مالحظة: هناك بعض اإلجراءات في خريطة 
الطريق قد ال تتطلَّب التمويل. في مثل هذه الحاالت، يُرجى ببساطة اختيار "ال ينطبق".

  1- اسم المنظمة: ____________________________________________

2- مجال العمل خريطة الطريق: ____________________________________________  

3- الموقع )المواقع( الُمحدَّدة للنشاط: ____________________________________________  

4- وصف موجز للنشاط المخطط له - تأكد من صياغته بوضوح وقابليته للقياس:    

5- اإلطار الزمني لإلنجاز: ___________________  

5أ: المعيار المؤقت إذا انطبق ذلك: ____________________________________________   

6- يُرجى اإلشارة إلى كيفية قياس التقدُّم الُمحَرز ألغراض اإلبالغ:   

7- معلومات التمويل: ____________________________________________  

7أ- التكلفة اإلجمالية الُمقدَّرة للنشاط: ________________________________________   



 المرفقات "ز" - "ط":
رصد خريطة الطريق 

وتنفيذها
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ز المساءلة وتقيس التقدُّم الفردي والجماعي الُمحَرز على صعيد  ن خرائط الطريق ذات الطابع المحلي آليات تحافظ على الزخم وتُعِزّ على النحو المبيّن في الصفحة 29، يجب أن تتضمَّ

التنفيذ. ويُعد الرصد والتقييم من الممارسات الجيِّدة الضرورية للغاية.

ال ينبغي النظر إلى هذا التمرين باعتباره "مقاساً واحداً يناسب الجميع". فالنتائج واإلجراءات ذات األولوية ستتباين حسب السياق. وقد يختلف اإلطار الزمني لخرائط الطريق. ولكن نبيّن هنا 

مبدأ توجيهياً إلطار الرصد والتقييم الخاص بك: ينبغي االستفادة من العمليات القائمة إلى أقصى حّدٍ ممكن، وينبغي عدم إنشاء هياكل جديدة ال لزوم لها أو أعباء إبالغ ثقيلة. احرص على 

تحقيق التوازن الصحيح بين متطلَّبات القياس والوقت والموارد المحدودة.

تستنُد االعتبارات الواردة أدناه إلى حّدٍ كبير إلى الخبرة المكتسبة حتى اآلن في خريطة طريق شمال شرق نيجيريا التي أُطِلقَت في عام 2018. ومع تطور خرائط الطريق المحلية اإلضافية 

ق التعلُّم في تنفيذ أُُطر الرصد والتقييم، يمكن تحديث هذه التوجيهات. وتعمُّ

االعتبارات الرئيسية إلطار الرصد والتقييم

  «   االلتزامات/األنشطة القابلة للقياس: لتمكين الرصد والتقييم، يجب أن تكون األنشطة التي يقدمها الشركاء ُمحدَّدة، ومقترنة بمواعيد زمنية، وقابلة للقياس. 
ن التزامات نموذجية في المرفق "و". وينبغي أن يعمل مستشار الدعوة إلى العمل مع الشركاء لضمان  ويمكن االطالع على نموذج لألنشطة يتضمَّ

وفاء التزاماتهم بهذا المعيار قبل إدراجها في خريطة الطريق. 

  «   متطلَّبات اإلبالغ المعقولة: ينبغي أال تخلق التقارير أعباًء ال لزوم لها على شركاء خريطة الطريق. وينبغي أن يكون نموذج اإلبالغ وإطار الرصد والتقييم 
بسيطْين قدر اإلمكان لتيسير اإلبالغ وتشجيعه. وكحّدٍ أدنى، ينبغي أن يُقِدّم الشركاء تقريراً عن تنفيذ أنشطتهم المقررة وعن التقدُّم الذي يحرزونه في الوفاء 

بالتزاماتهم. وسيكون من المفيد أيضاً للشركاء تبادل المعلومات عن النجاحات الُمحقَّقة، واإلبالغ عن التحديات الكامنة، والبناء على الدروس المستفادة. 

  «   وتيرة اإلبالغ: يجب على الشركاء أن يرفعوا تقاريرهم مرةً واحدةً في السنة على األقل، قبل االجتماع السنوي، عن تنفيذ أنشطتهم المقررة وعن التقدُّم 
الُمحَرز في الوفاء بالتزاماتهم. واستناداً إلى المشاريع التجريبية، قد يكون من المفيد اإلبالغ قبل اجتماع منتصف العام، وكذلك اإلبالغ عن جدول األعمال 

وجودة المناقشات. ويتضمن هذا المرفق نماذج مقترحة لإلبالغ - إحداها للحكومات المانحة واألخرى للشركاء الُمنِفّذين. مع تنامي الخبرة المكتسبة من 
خرائط الطرق ذات الطابع المحلي، قد يجد الشركاء أنَّ اإلبالغ في منتصف العام يمكن أن يكون أقل شموالً من متطلَّبات نهاية العام.

  «   استخدام مصادر المعلومات الموجودة: ينبغي العمل، قدر اإلمكان، على تنسيق نهج الرصد والتقييم مع العمليات األخرى ذات الصلة في السياق - مثل 
إدارة المعلومات المتعلقة بالمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي وخطة االستجابة اإلنسانية. وينبغي استخدام البيانات 

المستمدة من عمليات اإلبالغ األخرى ذات الصلة، متى ما كان ذلك ممكناً ومناسباً. وقد تشمل هذه التدابير خطة العمل الوطنية للبلد بشأن المرأة والسالم 
واألمن أو اإلبالغ في إطار استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين و/أو التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي. وينبغي أن يكون خبير الدعوة إلى 

العمل المعني بالرصد والتقييم، باإلضافة إلى مستشار الدعوة إلى العمل، مسؤولَين عن تحديد المعلومات ذات الصلة وجمعها من األُُطر األخرى مثل خطة 
العمل الوطنية وتقاسم تلك المعلومات في عموم شبكة الدعوة إلى العمل.

  «   تطابق المؤشرات مع األُُطر الزمنية لخريطة الطريق: عادةً ما تكون خرائط الطريق ذات الطابع المحلي أقصر أجالً )2 - 3 سنوات( لتتزامن مع طول 
خطة االستجابة اإلنسانية وتعكس الطبيعة المتغيرة لألزمة. ولذلك قد يكون من العملي - ومن المناسب - التركيز في البداية على رصد النواتج واألنشطة 
ووضع مؤشرات على مستوى النتائج، بدالً من مؤشرات األثر. وينبغي االعتراف بأنَّ قياس مؤشرات النتائج قد ال يكون ممكناً أيضاً في بعض الحاالت 

في إطار خريطة الطريق األولية. وينبغي للشركاء أن ينظروا في إجراء تقييم للدعوة إلى العمل بعد عدة سنوات من تنفيذ خريطة الطريق لوضع 
استنتاجات مفيدة بشأن تأثير الدعوة إلى العمل على حياه الناس. 

المرفق "ز": الرصد والتقييم: أمران أساسيان 
للمساءلة والنتائج
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من الضروري أن يُقِدّم الشركاء تقاريرهم بشأن التقدُّم الُمحَرز في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الدعوة إلى العمل بصورةٍ سنوية على األقل. ويكتسي هذا األمر أهميةً خاصةً 
بالنسبة إلى المساءلة وقياس التقدُّم الجماعي الُمحَرز في تحقيق نتائج خريطة الطريق. ونُبيِّن فيما يلي نماذج اإلبالغ للحكومات المانحة وللشركاء الُمنِفّذين.

نموذج إبالغ شركاء الدعوة إلى العمل الخاص بالحكومات المانحة

التعليمات: يُرجى اإلبالغ عن حالة كل نشاط التزمت به حكومتكم في خريطة الطريق. ولكل نشاط، يُرجى اإلشارة إلى مجال عمل خريطة الطريق المرتبطة بها.

مالحظة بشأن التمويل: قد ال تكون الجهات المانحة قد حدَّدت التزامات ُمعيّنة بشأن التمويل بموجب خريطة الطريق، ولكنها ستخصص في ما بعد تمويالً لهذا العمل. 

يُرجى اإلبالغ عن هذا التمويل سواًء كان التزاماً أصلياً أم ال.

اسم الحكومة:

ُمقِدّمة:

وصٌف موجٌز لمشاركة الحكومة/المنظمة في المسائل المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين.  -1

إدراج أي شركاء ُمنِفّذين للعمل الموصوف أدناه.  -2

المرفق "ح": نماذج إبالغ للحكومات المانحة والوكاالت/
المنظمات الُمنِفّذة
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الجزء األول: تمويل جهود الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له وتعزيز المساواة بين 
الجنسين خالل فترة اإلبالغ

 مجال عمل 
 خريطة الطريق
)حسب االقتضاء(

اإلطار الزمنيالمبلغالغرضالشريك )الشركاء( الُمنِفّذون

 

الجزء الثاني: المناصرة وغيرها من االلتزامات غير المالية لخريطة الطريق

تعليقات بشأن مستوى اإلنجاز الخطوات التاليةالنتائج الُمحقَّقةحالة النشاطمجال عمل خريطة الطريق

الجزء الثالث: يُرجى تقديم أي توصيات استراتيجية لمتابعة الدعوة إلى العمل.
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 نموذج تقارير شركاء الدعوة إلى العمل الخاصة بالشركاء الوطنيين والمنظمات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية

التعليمات: يُرجى اإلبالغ عن حالة كل نشاط تلتزم به مؤسَّستك في خريطة الطريق. حِدّد لكل نشاط مجال عمل خريطة الطريق المرتبط بها.

ُمقِدّمة

وصٌف موجٌز لمشاركة الحكومة/المنظمة في المسائل المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين.  -1

إدراج أي شركاء ُمنِفّذين للعمل الموصوف أدناه.  -2 

مجال عمل خريطة الطريق
 حالة النشاط 

 حسب مجال العمل
 )مكتمل/جاٍر/لم يبدأ(

مصدر التمويلالموقع )المواقع(
 النتائج الُمحقَّقة 
خالل فترة اإلبالغ

 إذا لم تتحقق النتائج بالكامل، 
 يُرجى شرح األسباب* 
وإيضاح الخطوات التالية

رين، ومحدودية القدرات والموظفين، وما إلى ذلك(  )* يمكن أن تشتمل التحديات على االفتقار إلى التمويل، وانعدام األمن، وتعذُّر الوصول إلى السكان الُمتضِرّ   

يُرجى تقديم أي توصيات استراتيجية لمتابعة الدعوة إلى العمل.  -3
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تبيَّن لشركاء الدعوة إلى العمل أنَّ إنشاء لجنة قيادية ألصحاب المصلحة المتعددين، للترويج للدعوة إلى العمل مع القادة اآلخرين والمساعدة على ضمان المساءلة في 

ن هذا المرفق اختصاصات اللجنة التي تستند إلى  الوفاء بالتزامات خريطة الطريق، هو أمٌر فعَّال على الصعيد العالمي وفي البلدان التجريبية في خريطة الطريق. ويتضمَّ

الخبرة المكتسبة في البلدان التجريبية. وفي نيجيريا، يُطلَق على اللجنة اسم "فريق العمل متعدد أصحاب المصلحة". أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيطلق عليه 

اسم "لجنة المؤاِزرين".

مالحظة: قد يعتمد عدد أعضاء اللجنة على التغطية الجغرافية لخريطة الطريق على الصعيد الميداني. فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم اللجنة في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية ضعف حجم لجنة خريطة طريق شمال شرق نيجيريا.

االختصاصات

معلومات أساسية

إنَّ الدعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ )الدعوة إلى العمل( هي مبادرة عالمية ألصحاب المصلحة المتعددين 

تهدُف إلى إحداث تغييٍر جذرّي في الطريقة التي تتصدى بها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. ويتمثَّل 

الهدف في ضمان أن توفر كل استجابة إنسانية، منذ المراحل األولى لألزمة، خدمات مأمونة وشاملة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وتُخِفّف مخاطَر 

العنف القائم على النوع االجتماعي. ويتألف شركاء الدعوة إلى العمل من دول وحكومات مانحة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية.

وقد أُنِشئَت لجنة قيادية ألصحاب المصلحة المتعددين، يرأسها ]الكيان الوطني الذي يقود القضايا المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي حسب االقتضاء[ 

للمساعدة في تعزيز الزخم وإدامته وضمان المساءلة عن تنفيذ خريطة الطريق ]القُْطرية أو اإلقليمية[.

الغرض

يتمثَّل الغرض العام للجنة القيادية في تقديم الدعم والتوجيه للتنفيذ االستراتيجي لخريطة طريق الدعوة إلى العمل في ]البلد المعني[ عن طريق توسيع نطاق ما يلي:

التنسيق   »  
االتصاالت   »  
التعاون     »  

فُرص المناصرة    »  

المرفق "ط": عينة االختصاصات للجنة قيادة الدعوة 
إلى العمل 
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الوظائف

ستُرِكّز اللجنة على دعم الجهود الجماعية والنجاح الذي حقَّقته جميع الجهات الفاعلة الملتزمة بخريطة الطريق. وستُنِفّذ المهام التالية بدعٍم من مستشار الدعوة إلى العمل:

توفير القيادة على الصعيد االستراتيجي لتنفيذ خريطة الطريق.   »  

تعزيز زخم عمل الدعوة إلى العمل وإدامته من خالل عقد اجتماعات للشركاء مرتين في السنة الستعراض التقدُّم الُمحَرز والتحديات الكامنة.   »  

دعوة الشركاء إلى إصدار تقارير مرحلية نصف سنوية.   »  

تحديد المسائل الحاسمة للمناصرة الرفيعة المستوى.   »  

رفع مستوى الوعي والمساعدة في استرعاء االنتباه إلى الشواغل المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في المحافل دون الوطنية والمحلية والدولية.    »  

  «   رفعمناصرة تقديم دعٍم إضافيٍ لخريطة الطريق من خالل إشراك قيادات من الحكومة والمانحين والجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني وشركاء التنمية 
في العمل المترابط كلما أمكن ذلك.

  «   التعامل مع المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي من أجل توسيع نطاق أوجه التآزر وتجنُّب ازدواج الجهود في االستجابة للعنف القائم 
على النوع االجتماعي.

التكوين والرئيس وجدول االجتماعات

سوف تعكس عضوية اللجنة الطابع المتعدد األطراف للدعوة إلى العمل. وتتضمن ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية أو نائب ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية، وممثالً واحداً    »  
على األقل من الحكومة، والدولة المانحة، ووكالة تابعة لألمم المتحدة، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية )أحدهم على األقل من المجتمع المدني(.

ويكون الرئيس هو الممثل الحكومي الذي يقود جهود التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في البلد المعني، حسب االقتضاء.   »  

وستعقد االجتماعات على أساس ربع سنوي، ولكن يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماعات مخصصة عند الحاجة.   »  
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 المرفقات "ي" - "ك":
نصائح حول مشاركة 

أصحاب المصلحة
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في عام 2016، حدَّد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني الشراكاَت مع المنظمات الوطنية والمحلية باعتبارها أساسيةً في تحقيق استجابة إنسانية فعَّالة. وقد جاء 

تلخيص ذلك في بيان مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني بأنَّ العمل اإلنساني يجب أن يكون "محلياً قدر اإلمكان، وعالمياً حسب الضرورة". وتنظُر خريطة طريق 

الدعوة إلى العمل إلى المشاركة الكاملة مع الجهات الفاعلة المحلية باعتبارها إحدى "التحوالت االستراتيجية" الثالثة التي ستسفر عن االرتقاء الذي تلتمسه الدعوة إلى 

العمل في العمل اإلنساني بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي.

لقد ثبت أنَّ الدعوة إلى العمل، في كال البلَدين التجريبيَّين لخريطة الطريق، هي منبٌر مفيٌد لتعزيز المشاركة مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي 

تقودها المرأة. وكما هو مبيٌن في مجموعة األدوات، من األهمية بمكان أن يشارك قادة منظمات المجتمع المدني - بمن فيهم القيادات النسائية - منذ البداية في وضع 

خريطة الطريق. وينبغي ألحد قادة منظمات المجتمع المدني على األقل أن يجلس في لجنة القيادة التي تشرف على تنفيذ خريطة الطريق.

من المهم أيضاً التوسُّع إلى ما وراء القادة والمنظمات البارزة للوصول إلى مجموعٍة كاملة من منظمات المجتمع المدني التي تؤدي دوراً حيوياً في تحديد العمل الفعَّال 

بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي وإدامته وتعزيز المساواة بين الجنسين. وألنَّ ذلك سيستغرق وقتاً، فمن األهمية أن تُصبح خريطة الطريق مبادرةً قابلة للتعديل 

يمكن للمنظمات االنضمام إليها مع تعّرفها على الدعوة إلى العمل. 

تهتُم منظمات المجتمع المدني اهتماماً كبيراً بالدعوة إلى العمل عندما تُطرح بشكٍل صحيح. ونبيّن أدناه بعض أسباب االهتمام التي عرضتها منظمات المجتمع المدني في 

البلدان التجريبية:

ف على هذه المبادرات التي يمكن أن تساعد مجتمعاتنا المحلية ونحتاُج إلى معرفة كيفية المشاركة فيها. نرغُب في التعرُّ   »  

  «    لدينا معرفة مباشرة بماهية المشاكل وماهية اإلجراءات التي ستكون فعَّالة في المجتمع المحلي. ونحن بحاجٍة إلى فُرص لصياغة الحلول وتنفيذها. 
وفي الوقت نفسه، نتعلم عن الممارسات الجيِّدة من خالل الدعوة إلى العمل.

إذا كان لدينا علم بهذه المبادرات، يمكننا أيضاً مساءلة المسؤولين عنها تجاه التزاماتهم. وهذا مفيٌد جداً في أنشطة المناصرة.   »  

  «   تُتيح الدعوة إلى العمل لمجتمع منظمات المجتمع المدني فرصةً لتوسيع عالقاتنا وشراكاتنا. فهي تضعنا في نفس األروقة مع المسؤولين الحكوميين، 
ومع المانحين، ومع الوكاالت الدولية التي قد نرغب في العمل معها.

  «   وهي تُعّرفنا أيضاً على أعضاء ُجُدد في مجموعة منظمات مجتمعنا المدني الذين يلتزمون بتعزيز العمل المتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
 والمساواة بين الجنسين.

المرفق "ي": تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني 
في إطار الدعوة إلى العمل
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نصائح حول تعريف منظمات المجتمع المدني بالدعوة إلى العمل: تأتي هذه النصائح مباشرةً من شركائنا في منظمات المجتمع المدني وفريق الدعوة للعمل الذي عمل 

على المشاريع التجريبية:

اشرح الدعوة إلى العمل بلغٍة يستطيُع الجميع فهمها. وتجنَّب المصطلحات اإلنسانية الفنية التي ال تُستخَدم إال داخل المنظومة الدولية.   »  

  «   ال تفترض أنَّ الجميع يعرف كيف يعمل النظام اإلنساني. وبما أنَّ "الدعوة إلى العمل" هي مبادرة إنسانية، ابدأ باألساسيات المتعلقة بكيفية عمل النظام وِمْن 
ثَمَّ سِلّط الضوَء على الكيفية التي ستُساهم بها الدعوة إلى العمل في هذا اإلطار.

قِدّم أمثلة ُمحدَّدة عن الكيفية التي يمكن بها للدعوة إلى العمل أن تكون مفيدة لمنظمات المجتمع المدني في عملها، مع التزام الوضوح بشأن فوائد االنضمام.    »  

كن واضحاً أيضاً بشأن ما هو مطلوب من منظمات المجتمع المدني لكي تكتسب عضوية الدعوة إلى العمل.   »  

  «   كن واقعياً بشأن المسائل التمويلية - سواًء التحديات/العوائق وكذلك الفرص الممكنة. ومن المهم أن يعرف جميع الشركاء أنَّ الدعوة إلى العمل ليست 
صندوقاً قائماً بذاته يمكن للشركاء الوصول إليه عند االنضمام إلى المبادرة.

  «   في األوضاع التي توجد فيها شبكات قوية من منظمات المجتمع المدني، احرص على فهم الديناميات داخل الشبكة وفي ما بين أعضائها لضمان مشاركٍة 
أكثر فاعليَّة وشموالً. واحرص على مراعاة ديناميات القوة الجنسانية وكن مستعداً لمعالجتها.

  «   ابذل جهوداً هادفة للوصول إلى منظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية التي تُرِكّز على المرأة. وضع في اعتبارك أنَّ بعض األوضاع قد تنطوي على 
مخاطر محتملة على المرأة في هذه االرتباطات، فاعمل معها لضمان معالجة المخاطر. 
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هناك عدٌد من الحكومات المانحة في مجال العمل اإلنساني شريكةً في الدعوة إلى العمل على الصعيد العالمي. فإذا ُوِجَد مثل هؤالء الشركاء في السياق الخاص بك، يجب 

أن يكونوا أعضاًء ناشطين في خريطة الطريق. ويشّكل ذلك إحدى الِقيَم المضافة للدعوة إلى العمل - قيمةً تخلُق منبراً للمانحين لكي يجتمعوا مع الجهات الفاعلة في مجال 

العمل اإلنساني وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له وتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي بعض 

السياقات، يُشِكّل وضع خريطة طريق أيضاً فُرصةً ألصحاب المصلحة للجمع بين الزمالء العاملين في مجال العمل اإلنساني والمجال اإلنمائي لتطوير اإلجراءات التي 

تنهض بالصلة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم.

تتضمن مجموعة األدوات أجزاًء تتناول كيفية تعزيز مشاركة المانحين وإدامتها في كل مرحلٍة من مراحل تطوير وتنفيذ خريطة الطريق. ويجري تناول عّدة نقاط منها 

ن أيضاً اقتراحات بشأن الرسائل وااللتزامات المتعلقة بالعيّنات التي قد يقدمها المانحون في إطار وضع خريطة طريق  بمزيٍد من التفصيل في هذا المرفق، الذي يتضمَّ

على الصعيد الميداني.

عند االجتماع إلى المانحين وصياغة مواد لهم، يُرجى االلتزام بهذه النصيحة الهامة: اجعلها مختصرة وُمركَّزة. وبصفٍة عامة، ينبغي أال تتجاوز الجلسات 90 دقيقة. فكن 

مستعداً بقائمٍة من "األسئلة" ذات األولوية التي تتصل مباشرة بأدوار المانحين ومسؤولياتهم في االستجابة اإلنسانية.

رسائل هامة للجهات المانحة حول الدعوة إلى العمل:

انظر المرفق "أ" لالطالع على الرسائل ذات الصلة بجميع أصحاب المصلحة.   »  

  «   تؤدي الجهات المانحة دوراً أساسياً - ليس فقط على صعيد توفير األموال، وإنما في ضمان تخفيف البرامج التي تمولها مخاطَر العنف القائم على النوع 
االجتماعي أيضاً، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وأن تستند إلى تحليل جنساني سليم.

  «   من خالل المناصرة والدبلوماسية ومتطلَّبات التمويل، تكون الجهات المانحة في وضع جيِّد يُمِكّنها من ضمان معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي في 
كل مرحلٍة من مراحل االستجابة. ويشمل ذلك دعم بدء وتنفيذ إطار المساءلة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي الذي وضعته الدعوة للعمل.

  «   كما أنَّ الجهات المانحة في وضع جيِّد يُمِكّنها من تعزيز المساءلة على جميع المستويات في نظام العمل اإلنساني من أجل تحقيق النتائج في إطار مبادرة 
الدعوة إلى العمل.

ز التزامها الجماعي بالدعوة إلى العمل لتعزيز التعاون بين المانحين كي تزيد قرارات التمويل التغطية وتُقِلّل االزدواجية    «   بإمكان الحكومات المانحة أن تُعِزّ
إلى أدنى حّدٍ ممكن.

  «   كما ذُِكَر أعاله، فإنَّ وضع خريطة طريق على الصعيد الميداني قد يتيح للمانحين فُرصةً ثمينةً لنمذجة نهج ترابطي لمعالجة العنف القائم على النوع 
االجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

العمل مع الحكومات المانحة بشأن خريطة طريق الدعوة 
إلى العمل على الصعيد الميداني: الرسائل واإلجراءات
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إرساء أُسس خريطة الطريق مع الجهات المانحة: 

لضمان مشاركة المانحين، ذات الحيوية الكبيرة لنجاح أي خريطة طريق، ينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل أن يتخذ الخطوات األولية مع مجتمع المانحين:

  «   االستعانة بجهة مانحة ُمؤاِزرة: حتى قبل اتخاذ القرار بوضع خريطة طريق، احرص على الحصول على موافقة جهة مانحة رئيسية في مجال العمل 
اإلنساني للعمل كجهة ُمؤاِزرة داعمة للمشروع. والتمس الدعم من الفريق العامل المعني بالدول والمانحين على الصعيد العالمي للدعوة إلى العمل إذا لزم 

األمر لتحديد الجهة الُمؤاِزرة في البلد المعني.

ليَّة للجهات المانحة بشأن المشروع: يمكن إجراء هذه اإلحاطات بصورة فردية و/أو من خالل مجموعة الجهات المانحة في مجال  عقد جلسات إحاطة أوَّ   »  
العمل اإلنساني. ونُبيِّن في ما يلي بعض النصائح لهذه اإلحاطات: 

•  استرعاء انتباه جهات التنسيق العالمية للمانحين: قبل إحاطة الجهات المانحة العاملة على الصعيد الميداني، ينبغي العمل مع اللجنة    

التوجيهية العالمية للدعوة إلى العمل لضمان إلمام أعضاء الفريق العامل التابع للدول والمانحين بالمشروع. واطلب منهم أن يُطِلعوا 

زمالءهم على ماهية الدعوة إلى العمل وكيفية انخراط حكوماتهم فيها. 

•  االستعانة بالجهة المانحة الُمؤاِزرة لتسهيل االجتماعات: في البداية علي األقل، قد يكون من المفيد للجهة المانحة الُمؤاِزرة أن تعّرف    

زمالءها من الجهات المانحة األخرى بكم وبالمشروع المعني. ولدعم الجهة المانحة الُمؤاِزرة في هذا المسعى، ينبغي لمستشار الدعوة 

إلى العمل أن يقدم مشروع الصياغة.

•  يُرجى الرجوع إلى الصفحات X-X للحصول على نصائح حول التحضير الجتماعات أصحاب المصلحة وإجرائها: يُرجى إيالء اهتمام    

خاص بالجزء المتعلق بالمانحين من إطار المساءلة القائمة على العنف القائم على النوع االجتماعي والقائمة المرجعية للمانحين التي 

وضعها الفريق المرجعي المعني بالمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي.

•  البناء على الرسائل الرئيسية الواردة في القسم السابق: التأكيد على أهمية مشاركة الجهات المانحة في عملية صياغة خريطة الطريق    

لضمان مصداقية مبادرة خريطة الطريق وقوة أثرها.

إشراك الجهات المانحة في صياغة خريطة الطريق وإطالقها: 

بعد إجراء التوعية األولية للجهات المانحة، سيلزم اتخاذ اإلجراءات التالية لضمان مشاركة قوية من المانحين في عملية صياغة خريطة الطريق ولتأكيد التزامات 

المانحين بها.

  «   احرص على التعاون مع الجهة المانحة الُمؤاِزرة لضمان جذب أقوى حضور ممكن للمانحين في حلقة عمل صياغة خريطة الطريق. وينبغي تشجيع 
الجهات المانحة ودعمها لعقد اجتماع للتحضير للمانحين قبل انعقاد حلقة العمل.

تبعاً للمكان الذي تُعقَد فيه حلقة العمل، قد يكون من الصعب على المانحين المتعددين المشاركة في حلقة العمل نفسها. وسيلزم إعداد إحاطات متابعة مع    »  
 الجهات المانحة الستعراض مشروع الوثيقة ووضعه في صيغته النهائية بمدخالت الجهات المانحة.
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دة خريطة الطريق في اجتماعات مجموعة المانحين اإلنسانيين، وعلى الصعيد الثنائي حسب االقتضاء.  استعرض ُمسوَّ   »  

•  ناقش مجاالت عمل خريطة الطريق ذات الصلة المباشرة بأدوار الجهات المانحة ومسؤولياتها والتي ينبغي أن تلتزم بها )انظر اإلضافة    

أدناه بشأن االلتزامات المتعلقة بالعينات(.

راجع نموذج األنشطة مع المتبرعين. قِدّم أمثلة عن األنشطة المضطلع بها لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بمجال العمل )انظر اإلضافة(.  •   

استعرض متطلَّبات اإلبالغ ونموذج إبالغ الجهات المانحة الذي سيُستخَدم في الرصد والمساءلة )المرفق "ح"(.  •   

  «   احرص على تأمين تمثيٍل رفيع المستوى للمانحين في اإلعالن العام لخريطة الطريق. فينبغي لمستشار الدعوة إلى العمل أن يتشاور مع فريق القيادة المعني 
بالدعوة إلى العمل بشأن المتحدثين من الجهات المانحة.

ضمان استمرار دعم المانحين لتنفيذ خريطة الطريق

د إطالق خريطة الطريق، يجب اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على الزخم وبناء الدعم المستدام للتنفيذ الناجح. ويجب رصد التقدُّم الُمحَرز، وتحديد العقبات التي  بمجرَّ

تعترض التنفيذ، ووضع الحلول الالزمة. ويجب أن يكون هناك تواصل منتظم واستراتيجي مع الشركاء على الصعيد القيادي والتقني بشأن النتائج وبشأن القضايا التي 

تتطلَّب اهتمامهم. كما ينبغي للجهات المانحة أن تنّسق وتتعاون كمجموعٍة من أصحاب المصلحة وأن تضغط من أجل المساءلة عبر شراكة الدعوة إلى العمل.

ويتعيّن على مستشار الدعوة إلى العمل، الذي يعمل مع فريق القيادة وُمنِسّق جهود التصدي العنف القائم على النوع االجتماعي، أن يضع خطة لمواصلة التعاون مع 

ن الخطة العناصر التالية على األقل: الجهات المانحة بشأن تنفيذ خريطة الطريق. يجب أن تتضمَّ

  «   المشاركة في اجتماعات أصحاب المصلحة في منتصف العام ونهاية العام بوصفها فُرصاً حاسمة للشركاء لكي يجتمعوا معاً لتقييم التقدُّم الُمحَرز، وإصدار 
توصيات بالتعديالت الالزمة، وإعادة تأكيد التزامهم بالعمل الجماعي والمساءلة.

  «   إحاطات جماعية للمانحين اإلنسانيين – بصورةٍ ربع سنوية على األقل - عن التقدُّم الُمحَرز في إطار الدعوة إلى العمل. ينبغي لهذا الفريق أيضاً أن يطلب 
تحديثات دورية من المجموعات عن التقدُّم الذي تحرزه في تخفيف ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي بما يتسق مع المبادئ التوجيهية للعنف 

القائم على النوع االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

مناصرة الجهات المانحة السترعاء انتباه الفريق القُْطري للعمل اإلنساني بتنفيذ خريطة الطريق.   »  

  «   تقارير المانحين بشأن االلتزامات. تُعد هذه التقارير أمراً أساسياً للمساءلة. وتُشير الخبرة المكتسبة من كال المشروعْين التجريبيْين إلى أنَّها ستتخذ إجراءات 
متابعة مكثفة لتأمين تقاريرها. وينبغي االستعانة بالجهة المانحة الُمؤاِزرة للمساعدة في تأمين تعاون زمالئها من الجهات المانحة.

  «   التواصل مع الشركاء المانحين الُجُدد. الحظ المثال الوارد في صفحة 37 المتعلق بزيارات المناصرة الرفيعة المستوى التي قامت بها الجهات المانحة 
خالل التجربة في نيجيريا ِمن قِبل اللجنة القيادية للدعوة إلى العمل.
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إضافة: أمثلة على التزامات المانحين بخريطة طريق على الصعيد الميداني
ن المرفق "هـ" أسئلة توجيهية وعينات من االلتزامات إلثراء مناقشات الشركاء خالل حلقة العمل الخاصة بصياغة خريطة الطريق. وفي كال التجربتين، ثبت  يتضمَّ

أنَّه من المفيد تقديم توجيهات إضافية للمانحين بشأن االلتزامات التي يمكن أن يقدموها لخريطة الطريق، وال سيما الممثلون غير الخبراء في مجال االستجابة اإلنسانية. 

وستختلف خرائط الطريق على الصعيد الميداني إلى حٍدّ ما حسب السياق. ولكن استناداً إلى الخبرة المكتسبة حتى اآلن، من المرجح أن تظهر التحديات المتكررة التي 

تسترشد بها النتائج العالمية لخريطة الطريق في معظم خرائط الطريق على الصعيد الميداني. ومع مراعاة ذلك، نعرض أدناه أمثلة على التزامات المانحين.

مالحظة: بموجب الدعوة إلى العمل، يلتزم الشركاء بالعمل على مستويْين. أوالً، يلتزمون بدعم مجاالت عمل معينة من خريطة الطريق. ثانياً، يلتزمون بتحديد أنشطة 

بعينها سيضطلعون بها لتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بمجال العمل. ويمكن أن تكون بعض األمثلة الواردة أدناه في مجال العمل أو مستوى النشاط. وسيعتمد ذلك على كيفية 

وضع خريطة طريق معينة. ويمكن لمستشار الدعوة إلى العمل وجهات التنسيق العالمية المعنية بالدعوة إلى العمل أن تُقِدّم الدعم للزمالء الميدانيين في صياغة التزاماتهم. 

وقد استُمدَّت األمثلة من إطار المساءلة القائمة على العنف القائم على النوع االجتماعي ومن المشاريع التجريبية لخريطة الطريق في شمال شرق نيجيريا وفي الكونغو 

الديمقراطية.

 

تشتمل عمليات تقييم االحتياجات والتحليالت وعمليات التخطيط على التخفيف من ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي واالعتبارات الجنسانية.

  «   بذل جهود المناصرة بالتعاون مع ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية والفريق القُْطري للعمل اإلنساني لضمان إدراج التصدي لعدم المساواة بين الجنسين والوقاية 
من العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له كعنصٍر أساسي في استراتيجية وخطة عمل األهمية المركزية للحماية لدى الفريق القُْطري للعمل 

اإلنساني.

  «   بذل جهود المناصرة بالتعاون مع الفريق القُْطري للعمل اإلنساني وقيادة المجموعة إلدراج مؤشر واحد على األقل بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي 
في جميع القطاعات الممثلة في خطة االستجابة اإلنسانية.

ر في معايير مقترحات التمويل. اشتراط إدراج تقييمات المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وقابلية التضرُّ   »  

اشتراط تصنيف البيانات السكانية حسب النوع االجتماعي والسن واإلعاقة وغير ذلك من المتغيرات ذات الصلة في المؤشرات واألهداف والمقاييس.   »  

توافر التمويل الكافي للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في كل مرحلٍة من مراحل الطوارئ.

إعطاء األولوية للتمويل المخصص للمساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة في تخصيص الموارد.   »  

دمج العنف القائم على النوع االجتماعي في استراتيجيات الصناديق المجمعة، ومعايير االختيار، وقرارات التمويل.   »  

وضع آليات لتتبُّع التمويل للبرمجة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في االستجابة.   »  

توفير األموال الالزمة لدعم المنظمات الشعبية الداعمة لحقوق المرأة وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تشارك أو يمكن أن تشارك في العمل    »  
اإلنساني لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين.
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دمج تخفيف ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مراحل االستجابة وفي كل مرحلٍة من مراحل الطوارئ.

مطالبة الشركاء الُمنِفّذين عبر القطاعات بإدراج اإلجراءات األساسية ذات الصلة في المبادئ التوجيهية لهذه القواعد في مقترحات المشاريع.   »  

  «    بذل جهود المناصرة بالتعاون مع السلطات الحكومية إلدماج استراتيجيات التخفيف من ِحدَّة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في السياسات 
اإلنمائية الوطنية والمحلية، ووضع استراتيجيات تمويلية لدعم التنفيذ المستدام.

  «   ضمان إدراج قادة القطاعات معلومات عن جهودهم الرامية إلى تخفيف ِحدَّة العنف القائم على النوع االجتماعي عند تقديم اإلحاطات الثنائية ومع فريق 
المانحين لتقديم المساعدة اإلنسانية.

توافر خدمات جِيّدة للناجين يمكن الوصول إليها من بداية حالة الطوارئ.

  «   بناء القدرات التمويلية لدى مقدمي الخدمات بشأن اإلدارة الشاملة لحاالت الناجين.

  «   دعم األماكن المأمونة للناجين وغيرهم من النساء والفتيات المستضعفات. 

  «   دعم برامج ُسبُل العيش والتدخالت القائمة على النقد التي تستهدف الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وغيرهم من النساء المستضعفات 
والمراهقات األكبر سناً.
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