
لتوثيق إلكترونية نشرة
والصمود" "الحقوق مشروع نشاطات

بالشراكة�مع:



لقاءات� � ثمانية� األ�لية� املنظمات� شبكة� اختتمت�
مجتمعية�تناولت�دور�املنظمات�اال�لية�����عز�ز�الصمود�
����

ً
ع���قاعدة�ا��قوق�و�خاصة�للفئات�االك�����م�شا

ا��تمع�بما�يتما����مع�القانون�الدو�����قوق�اال�سان�
والقانون�الدو���اال�سا�ي.

��� االعضاء� اال�لية� املنظمات� اللقاءات� واس��دفت� �
قطاعات�الشبكة�الست�(الزراعة،�التعليم،�التأ�يل،�
للمؤسسات� باإلضافة� واملرأة)� الشباب،� ال��ة،�
غزة� قطاع� ��� العاملة� الدولية� واملنظمات� ا��قوقية�
وذلك�ضمن�مشروع�"ا��قوق�والصمود�"،�والذي���دف�
إ����عز�ز�صمود�وحماية�ال�ساء�والشباب�املتضرر�ن�من�
األزمات�والكوارث�ال���طال�أمد�ا����غزة�بالشراكة�مع�

مؤسسة�أكشن�إيد�فلسط�ن..
و��دفت�اللقاءات�ا���دراسة�مدى�و���وال��ام�املنظمات�
للتدخالت� األساسّية� اإل�سانّية� باملعاي��� األ�لية�

اإل�سانية�CHS،�إ���جانب�بحث�وتوثيق�أليات�املساءلة�
املتبعة�من�قبل�املنظمات�األ�لية����تخطيط�وتنفيذ�
التدخالت�اإل�سانية�وتحديد�أ�م�قطاعات��ال���تقوم�
��ا�املنظمات�األ�لية�ومدى�استجابة�املنظمات�األ�لية�
الفلسطي��،� الشعب� أبناء� وحقوق� االحتياجات� مع�
وتحديد�أ�م�الفجوات�والتحديات�ال���تواجه�التدخالت�
النوع� حساسية� ومدى� األ�لية� للمنظمات� اال�سانية�

االجتما���وتلبي��ا�ملتطلباته����ضوء�واقع�قطاع�غزة.
وس�تم�من�خالل��ذا�املشروع�ا��روج�بدراسة�بحثية�
توثق�آليات�املساءلة�املتبعة�من�قبل�املنظمات�األ�لية،�
ومدى� التحديد،� وجه� ع��� ال�ساء� تقود�ا� وال���
ا���ام�التدخالت�ال���تقوم���ا�املنظمات�اال�لية�مع�
النوع� تجاه� وحساسي��ا� األساسّية،� اإل�سانّية� املعاي���

االجتما��.

والشباب النساء تعزيز صمود وحماية حول لقاءات سلسلة
والكوارث األزمات من المتضررين
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أكد�ممثلو�منظمات�أ�لية�فلسطي�ية�ع���ضرورة��عز�ز�
الشراكة�ب�ن��افة�االطراف�من�اجل�تحقيق�االستجابة�
الفعالة�للكوارث�و�شكيل��يئات�ت�سيقية�لقيادة�ج�ود�
للتخفيف� ملواج���ا� والتج���� الكوارث� أثر� من� ا��د�
من�ا��سائر،�واعتماد�آليات�وسياسات�ونظم�وطنية�
االل��ام� ضرورة� االعتبار� �ع�ن� تأخذ� ومت�املة� موحدة�
ب�افة�املعاي���اال�سانية�االساسية�واملواثيق�الدولية����

التدخالت�اال�سانية�إلدارة�الكوارث�الطبيعية�.

جاء�ذلك�خالل�ورشة�العمل�ال���نظم��ا�الشبكة��عنوان�
"امليثاق�اإل�سا�ي�واملعاي���الدنيا����مجال�االستجابة�
والصمود"� "ا��قوق� مشروع� ضمن� وذلك� للكوارث"�
والذي���دف�إ���"�عز�ز�صمود�وحماية�ال�ساء�والشباب�
��� أمد�ا� طال� ال��� والكوارث� األزمات� من� املتضرر�ن�
اال�سان� ��قوق� الدو��� القانون� مع� يتما���� بما� غزة�
والقانون�الدو���اال�سا�ي"�بالشراكة�مع�مؤسسة�أكشن�

فلسط�ن�وتمو�ل�دانيدا. إيد�-

وشدد�املشاركون����الورشة�ع���ضرورة�توف���ا��ماية�
للنازحي�ن�الداخلي�ن����مراكز�اإليواء�وغ���ا،�والت�سيق�
والتعاون�املت�امل�وادارة�وتبادل�املعلومات�من�خالل�
والدولية� األ�لية� املؤسسات� مع� املنتظم� التواصل�
العاملة����ا��ال�اال�سا�ي�وال���بدور�ا��عمل�ع����عز�ز�
للفئات� واالقتصادية� االجتماعية� واملرونة� الصمود�

ال�شة�واملستضعفة�وقت�األزمات�والطوارئ.

وأكد�مدير�شبكة�املنظمات�األ�لية�أمجد�الشوا�ع���
أ�مية�ت�سيق�ا���ود�ب�ن�مختلف�االطراف�الرسمية�
واال�لية�والعمل�من�اجل�مواج�ة�الكوارث�سواء�تلك�
ال���تحدث�بفعل�اعتداءات�االحتالل�او�بفعل�الطبيعة�
ابناء� وواقع� حياة� ع��� � ا��ط��ة� تداعي��ا� من� وا��د�

شعبنا�.

من االطراف كافة بين الشراكة تعزيز ضرورة على التأكيد
للكوارث الفعالة االستجابة تحقيق اجل
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واشار�ا���ان�املعاي���الدنيا����مجال�االستجابة�للكوارث�
واالجراءات�ال���وردت����دليل�"مشروع�السف��"�مب�ية�
ع���تجارب�وخ��ات�سابقة،�يجب�العمل���ا�من�أجل�
�عز�ز�قدرات�املنظمات�األ�لية�وتوف���اإلم�انيات�ال�افية�

ملواج�ة�الكوارث.

��ا� ال���مر� التجارب� واكد�ع���ضرورة�االستفادة�من�
شعبنا�بخاصة�العدوانات�الثالث�والفجوات�ال���ش�د�ا�
خالل�ا�مؤكدا�ع����ضرورة�االسراع����وضع�خطة�وطنية�
اال�لية� املنظمات� مطالبا� والطوارئ� لالزمات� مت�املة�
بضرورة�العمل�من�اجل�اعتماد�مبادئ�ومعاي���العمل�

اال�سا�ي�ولعب�دور�اك������مجال�املساءلة�ا��تمعية.

وتوجه�الشوا�بالشكر�ملؤسسة�األكشن�إيد�–�فلسط�ن�
مسا�مة� ول�ا� والقيم� املبادئ� ��� الشبكة� �شارك� ال���
والفئات� وخاصة� الفلسطي��� شعبنا� دعم� ��� وا��ة�
امل�مشة�وال�شة�وذلك�من�خالل�ايجاد�حلول�تنمو�ة�

مستدامة.

��� إيد� أكشن� مؤسسة� برنامج� م�سق� قال� �لمته� و���
�افة� تبذل� املؤسسة� بأن� طشطاش� ياسر� غزة� قطاع�

ا���ود�من�أجل��عز�ز�حقوق�ومرونة�ال�ساء�والشباب�
املتأثر�ن�باألزمات�ال���طال�أمد�ا����ال��اعات�املمتدة،�
من�خالل�تحقيق�أ�داف�برنامجية�م��ابطة�ومت�املة�

من� حماي��م� وز�ادة� ال�ساء� �شاشة� من� ل��د� ��دف�
العنف�املب���ع���النوع�االجتما��،�واضاف�طشطاش�
أن�عمل�أكشن�إيد�يرتكز�ع���الن���القائم�ع���حقوق�
اال�سان�واملكون�من�ثالث�عناصر�أساسية�و���التمك�ن�

والتضامن�واملناصرة�.

االغاثة� مؤسسة� ��� املشار�ع� مدير� قدم� مداخلته� و���
فلسط�ن�م.رامي�م�ا�ي�عرضا��عر�فيا�حول� اإلسالمية�-
مبادئ�العمل�اإل�سا�ي�خاصة�مشروع�السف���والذي�
يتضمن�أر�ع�م�ام�أساسية�و���األمن�الغذا�ي،�املياه�

واإلصالح،�املواد�الغذائية،�وال��ة�واملأوي.

وشدد�ع���ان�مبادئ�العمل�اإل�سا�ي�يجب�أن�تكون�
موحدة،�مش��ا�ا���أن��ذه�الورشة�تأ�ي����إطار�رفع�درجة�
الو���و�شر�ثقافة�معاي���اسف���لالستجابة�اإل�سانية�
ب�ن�شرائح�ا��تمع�عامة�والعامل�ن����مجال�اال�سا�ي�
قدرات� �عز�ز� ضرورة� ع��� واكد� خاصة،� والطوارئ�
ا��تمع�ع���الصمود�وجعله�أك���جا�ز�ة�للتعامل�مع�

حاالت�الطوارئ�ا��تلفة�وتبادل�ا����ات.

�

�
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الورشة�تأ�ي����إطار��عز�ز�و���وثقافة�املؤسسات�األ�لية�
العاملة����ا��ال�اال�سا�ي�ل��د�من�األثار�السلبية�ألي�

كوارث�سواء�طبيعية�م��ا�أو�من�صنع�اال�سان.
وقدم�م�ا�ي�عرضا��عر�فيا�حول�مبادئ�العمل�اإل�سا�ي�
االساسية� اال�سانية� املعاي��� و� السف��� "معاي��� خاصة�

 . CHS
�"CHS االساسية� اال�سانية� "املعاي��� أن� م�ا�ي� وأكد�
ا��ا� خاصة� األ�لية� للمؤسسات� بال�سبة� جدا� م�مة�
تقدم�الو���ال�امل�وت�شر�الثقافة�والو���لتفادي�األثار�
السلبية�للكوارث��ش�ل�عام�كما�أ��ا��ساعد�ع���تنظيم�
مخاطر� من� ل��د� ا���ود� وتوحيد� اال�سا�ي� العمل�

الكوارث.
مؤسسات� وقدرات� و��� �عز�ز� ضرورة� ا��� م�ا�ي� ودعا�
للتدخالت� الدنيا� املعاي��� تب��� ع��� املد�ي� ا��تمع�
اال�سانية����مشار�ع�ا�اال�سانية�وجعل�تلك�املؤسسات�
حاالت� مع� للتعامل� ا����ات� وتبادل� جا�ز�ة،� أك���

الطوارئ�ا��تلفة.

أكد�ممثلو�منظمات�أ�لية�فلسطي�ية�ع���ضرورة�ت�سيق�
ج�ود�ا��د�من�أثر�الكوارث�و�عز�ز�ا��ا�ز�ة�ملواج���ا�
وسياسات� آليات� واعتماد� ا��سائر،� من� للتخفيف�

ونظم�وطنية�موحدة�ومت�املة����التدخالت�اال�سانية.
جاء�ذلك�خالل�ورشة�العمل�ال���نظم��ا�الشبكة��عنوان�
"امليثاق�اإل�سا�ي�واملعاي���الدنيا����مجال�االستجابة�
والصمود"� "ا��قوق� مشروع� ضمن� وذلك� للكوارث"�
وتمو�ل� فلسط�ن� - إيد� أكشن� مؤسسة� مع� بالشراكة�
أكشن�إيد-الدينمارك�”دانيدا“�وذلك�بمؤسسة�الثقافة�

والفكر�ا��ر�بخانيو�س.
�وشدد�املشارك�ن�بالورشة�ع���ضرورة�االل��ام�باملعاي���
التدخالت� ��� الدولية� واملواثيق� االساسية� اال�سانية�
�افة� ب�ن� الشراكة� و�عز�ز� الكوارث،� إلدارة� اال�سانية�
االطراف�املعنية�وت�سيق�ج�ود�املنظمات�األ�لية�من�

أجل�تحقيق�االستجابة�الفعالة�للكوارث.
و�دوره�أكد�مدير�برنامج�املشار�ع�اال�سانية����مؤسسة�
�ذه� أن� م�ا�ي� م.رامي� فلسط�ن� - اإلسالمية� االغاثة�

وطنية ومعايير وسياسات آليات اعتماد ضرورة على التأكيد
الكوارث إلدارة االنسانية التدخالت في ومتكاملة موحدة
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فلسط�ن�وتمو�ل�دانيدا. إيد�-
��� اال�سانية� املشار�ع� برنامج� مدير� أكد� جانبه� ومن�
مؤسسة�االغاثة�اإلسالمية�- فلسط�ن�م.رامي�م�ا�ي�أن�
�ذه�الورشة�تأ�ي����إطار��عز�ز�قدرات�الصمود�ورفع�
و���ا��تمع�املد�ي�والعامل�ن����ا��ال�اال�سا�ي�ل��د�
من�األثار�السلبية�للكوارث�سواء�الطبيعية�م��ا�أو�من�
صنع�اال�سان�وجعل�م�أك���جا�ز�ة�للتعامل�مع�حاالت�

الطوارئ�ا��تلفة�وتبادل�ا����ات�وتوحيد�ا���ود.
وقدم�م�ا�ي�عرضا��عر�فيا�حول�مبادئ�العمل�اإل�سا�ي�
�CHS�خاصة�"معاي���اسف���واملعاي���اال�سانية�االساسية
أر�ع�محاور�أساسية��امة�و��"ال��ة،� وال����شمل�

واملياه�والصرف�الص��،�واملأوى،�واألمن�الغذا�ي".
و���ا��تام�طالب��افة�ا��ضور�بضرورة��العمل�ع���
ف��ا� شارك�

ُ
ت الكوارث� من� ل��د� وطنية� خطة� وضع�

مختلف�القطاعات�وتوف���اإلم�انيات�الالزمة�ملواج�ة�
الكوارث�والطوارئ�للتخفيف�من�تداعيا��ا�ا��ط��ة.

وناشطون� إصالح� ورجال� أ�لية� منظمات� ممثلو� � أكد�
ب�ن� ا��قيقة� الشراكة� �عز�ز� ضرورة� ع��� مجتمعيون�
الفاعلة� االستجابة� تحقيق� أجل� من� االطراف� �افة�
للكوارث�واالزمات�اال�سانية�و�شكيل��يئات�ت�سيقية�
مستقلة�لقيادة�ج�ود�ا��د�من�أثر�االزمات�اال�سانية�
املتوقعة،� ا��سائر� من� للتخفيف� ملواج���ا� والتج����
موحدة� وطنية� وخطط� وسياسات� آليات� واعتماد�
االساسية� اال�سانية� املعاي��� مع� وم�سقة� ومت�املة�

واملواثيق�الدولية����التدخالت�اال�سانية.
جاء�ذلك�خالل�ورشة�العمل�ال���نظم��ا�الشبكة�بمقر�
مؤسسة�العطاء�ا����ية����محافظة�شمال�غزة��عنوان�
"امليثاق�اإل�سا�ي�واملعاي���الدنيا����مجال�االستجابة�
والصمود"� "ا��قوق� مشروع� ضمن� وذلك� للكوارث"�
والذي���دف�إ���"�عز�ز�صمود�وحماية�ال�ساء�والشباب�
��� أمد�ا� طال� ال��� والكوارث� األزمات� من� املتضرر�ن�
اال�سان� ��قوق� الدو��� القانون� مع� ي���م� بما� غزة�
والقانون�الدو���اال�سا�ي"�بالشراكة�مع�مؤسسة�أكشن�

الدنيا  والمعايير بعنوان "الميثاق اإلنساني عمل ورشة
"(SPHERE) للكوارث االستجابة مجال في
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والفقر�وا�عدام�األمن�الغذا�ي�وصلت�إ����سب�غ���
مسبوقة.

كما��او���بأن��سبة�ال��ز�املا���الذي��عا�ي�منه�
بناء�ع��� املنظمات�األ�لية�والذي�يقدر�باك���من�٧٠٪
استطالع���قامت���ا�شبكة�املنظمات�اال�لية��االمر�
اثر��ش�ل�مباشر�ع���ال��امج�وا��دمات�مؤكدا�ع���
مشاركة� ضمان� اجل� من� ا���ود� �افة� بذل� ضرورة�
ال�ساء�والشباب����قيادة�التدخالت�اال�سانية�وع���

�افة�املستو�ات.

حول� عمل� ورشة� األ�لية� املنظمات� شبكة� عقدت�
اإل�سانية� األزمات� إدارة� ��� ال�ساء� مشاركة� "�عز�ز�
األ�لية� املنظمات� من� كب��� عدد� ممث��� � بحضور� �"
ا��قوق� مشروع� ضمن� وذلك� وخ��اء. وحقوقي�ن�
وذلك���� والصمود�بالشراكة�مع�اكشن�ايد�فلسط�ن.

اطار�حملة�١٦�يوم�ملنا�ضة�العنف�ضد�املرأة.

املنظمات� شبكة� مدير� ب�لمة� الورشة� افتتاح� وتم�
أمجد�الشوا�والذي�أكد�ع����أن�الواقع� أ.  األ�لية�
اإل�سا�ي�الذي�يمر�به�قطاع�غزة��و�األصعب����تار�خ�
البطالة� معدالت� وصلت� حيث� الفلسطي��،� شعبنا�

األزمات إدارة في النساء دور تعزيز ) حول عمل ورشة
( اإلنسانية
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و���ورقته�تحدث�عبد��املنعم�الط�راوي�حول��عز�ز��
مشاركة�ال�ساء�����إدارة�األزمات�اإل�سانية��مش��ا��إ���
أن�االنقسام�الفلسطي���الفلسطي���القى�بظالله�ع���
جميع�منا���ا��ياة�ومن�بي��ا�قضايا�املرأة،�مؤكدا�إن�
ا��اء�االنقسام��و�الطر�ق�ا��قيقي�إلنجاز�وتحقيق�

الوحدة�الوطنية��وإ��اء�االحتالل.

كما�او����أن�منظومة�القوان�ن�املطبقة����فلسط�ن�
ال�تتوافق�مع�عدالة�النوع�االجتما��،�لذلك�نجد�أن�
عند� � وخاصة� املرأة� ��قوق� واسعة� ان��ا�ات� �ناك�
توز�ع�الفرص�ملشارك��ا����صنع�القرار�السيا����أو�

املؤسسا�ي.

وأكد�الط�راوي�ع���ضرورة�حماية�ال�ساء�وتوعي��ن��
عملية� إجراءات� واتخاذ� ��ن� املنوطة� األدوار� لتو���
فعلية� مشاركة� إألى� تؤدي� أن� � شأ��ا� من� وواقعية�

وحقيقية�لل�ساء����إدارة�األزمات.

و���ورق��ا�تحدثت�ر�م�فر�نة��مديرة�جمعية�عا�شه�
للمرأة�والطفل�عن�"دور�منظمات�ا��تمع�املد�ي�تجاه�
ال�ساء����األزمات�اإل�سانية"�مو��ة��أن�منظمات�
ا��تمع�املد�ي�تل��م�أثناء��تقديم�ا�ل��دمات�لل�ساء�

والفتيات�املعنفات�تطبيق��نظر�ة�التغي���و�عز�ز�الن���
القائم�ع���حقوق�اإل�سان.

وأو��ت�فر�نه�أن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�قدمت�
والفتيات� لل�ساء� متعددة� خدمات� تقدم� زالت� وال�
وخصوصا�املعنفات�وذوات�اإلعاقة�أثناء�وقوع�األزمات�

بمختلف�أنواع�ا.

�كما�أشارت�فر�نة�ع���أنه�ال�يمكن�إن�ار�اإلنجازات�
ال���تقوم���ا�املنظمات�األ�لية�لضمان�الت�امل�وعدم�
لضمان� اإل�سانية� ا��دمات� تقديم� ��� اإلزدواجية�
والتخفيف� والفع��� ا��قيقي� االحتياج� �غطية�
وجه� ع��� وال�ساء� عام� �ش�ل� ا��تمع� معاناة� من�

ا��صوص.

وضع� بضرورة� املشاركون� طالب� الورشة� ��اية� و���
خطة�إس��اتيجية�ملواج�ة�األزمات�والطوارئ،�وضرورة�
إشراك�ال�ساء����العمل�اإل�سا�ي�و���إدارة�األزمات�
مع� ي�ناسب� بما� ل�ن� ا��ماية� وتوف��� اإل�سانية. 

القوان�ن�الدولية�والن���القائم�ع���حقوق�اإل�سان.
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��دف��ذه�الدراسة�إ���توثيق�آليات�املساءلة�املتبعة�من�قبل�املنظمات�األ�لية،�وذلك�فيما�يتعلق�بالتدخالت�
اإل�سانية،�ومدى�ا���ام�ا�مع�املعاي���اإل�سانّية�األساسّية�CHS،�وحساسي��ا�تجاه�النوع�االجتما��،�وتأ�ي�للتعرف�
ع���مدى�ال��ام�املنظمات�باستخدام�وتطبيق�املعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية����ظل�األزمات�والطوارئ�ال���

تتعرض�ل�ا�فلسط�ن�وقطاع�غزة�تحديدا.
و�عت����ذه�الدراسة�من�الدراسات�األو���ع���مستوى�محافظات�قطاع�غزة�ال���تق�س�مدى�املساءلة�وا��ودة�
��دمات�املنظمات�األ�لية�العاملة����العمل�اإل�سا�ي،�وذلك�بمقارن��ا�باملعاي���اإل�سانية�األساسية،�إضافة�إ���

مراعاة�تلك�ا��دمات�للنوع�االجتما��.
�لدى�املنظمات�األ�لية�

ً
وقد�توصلت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج�أ�م�ا�أن�نظام�املساءلة�املعمول�به�حاليا

يمتلك�ا��د�األد�ى�من�املقومات�املقبولة�لعملية�املساءلة�املتعلقة�باالل��ام�باملعاي���األساسية�وا��ساسية�للنوع�
االجتما��،�كما�ت�ّين�أن�األسس�وامل��رات�املتوفرة�لدى�املنظمات�ال��عت����افية�للقيام�بم�ام�املساءلة�املتعلقة�
باالل��ام�باملعاي���األساسية،�ع���الرغم�من�أن��عض�املنظمات�لد��ا�اس��اتيجيات�ترا���معاي���االستجابة�اإل�سانية�

ولكن��ش�ل�ضعيف.
أما�حساسية�املنظمات�للنوع�االجتما���فما�زالت�ضعيفة،�و�ناك�ضعف�عام�لدى�املنظمات����تقديم�خدما��ا�
من�منظور�العدالة�واملساواة�املب�ية�ع���النوع�االجتما��،�كما�تب�ن�أن��ناك�ضعفا����اعتماد�املنظمات�ع���تحليل�
النوع�االجتما���كأساس�عند�جمع�البيانات�األساسية�لتصميم�السياسات�و�رامج�التدخالت�اإل�سانية،����ح�ن�
لد��ا�رؤ�ة�وأ�داف� بدا�أن�املنظمات�ذات�مجال�العمل�ال�سوي�-وال����س��دف�ال�ساء����خدما��ا��ش�ل�خاص-
تحتوي�ع���ال��ام�وا���بتعز�ز�أو�تحقيق�اإلنصاف/العدالة�ع���أساس�النوع�االجتما��،�بدرجة�أع���من�املنظمات�

���مجاالت�العمل�األخرى.
أما�فيما�يتعلق�باالل��ام�باملعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية،�است�تجت�الدراسة�بأن��ناك�نقصا�وا��ا����
تناول�موضوع�املعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية�كو��ا�موضوعات�حديثة�نوعا�ما،�باإلضافة�إ���ضعف�معارف�
القائم�ن�ع���املؤسسات�باإلجراءات�واملبادئ�واملؤشرات�ا��اصة�بتلك�املعاي��،�كما�أن�االستجابة�اإل�سانية�ال�
تل���أ�داف�ا�فيما�يتعلق�با��ودة�والكمية،�أما�التوقيت�ف�و�مرتبط��سياسة�واستجابة�املانح�ن�واملمول�ن�ول�س�

استجابة�املنظمات�نفس�ا.

بعنوان: بحثية دراسة
بها تقوم التي اإلنسانسية التدخالت انسجام مدى

االجتماعي النوع تجاه وحساسيتها المنظمات األهلية
باستخدام التزامها باالضافة لمدى قبلها من المتبعة المساءلة وآليات

CHS ة األساسيّ ة اإلنسانيّ المعايير وتطبيق
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�معاي���اسف���باملستوى�ال�ا��،�واالستجابة�اإل�سانية��عزز�
ً

وال�يتم�استخدام�املعاي���التقنية�املعتمدة�عاملًيا�خاصة
القدرات�وتتجنب�اآلثار�السلبية��ش�ل�متوسط،�فيما��عد�السياسات�واإلجراءات�املعمول���ا�غ����افية�للتعامل�مع�

حاالت�االستغالل�أو�االن��اك�أو�التمي���املب���ع���النوع�االجتما��.
ومن�ج�ة�أخرى�توصلت�الدراسة�إ���أن�االستجابة�اإل�سانية�مب�ية�ع���أسس�التواصل�واملشاركة�بصورة�متوسطة،�
وما�زال��ناك��غرات����الت�سيق�والت�امل�ب�ن�منظمات�العمل�اإل�سا�ي،�أما�منظومة�الش�اوى�ف���غ���مت�املة�
�ش�ل�يضمن�س�ولة�التواصل�والتغذية�الراجعة�مع�املستفيدين�أو�املتضرر�ن،�كما�أن�املوازنات�ا��صصة�لنظام�

الش�اوى�ال�تكفي�للتعامل�مع�الش�اوى.

�(١ التا��: النحو� ع��� و��� اإلس��اتيجية� األ�داف� مستوى� ع��� التوصيات� من� بجملة� الدراسة� خلصت� وقد�
تطو�ر�اس��اتيجيات�مساءلة�لالل��ام�باملعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية،�وا��ساسية�للنوع�االجتما���من�
٢)��عز�ز�مشاركة�الفئات�املتضررة����مراحل�إدارة�ال��امج�واملشار�ع�اإل�سانية،�ال�سيما� قبل�املنظمات�األ�لية.
٣)�إدماج�املعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية���� املساءلة�املتعلقة�باالل��ام�باملعاي���اإل�سانية�والنوع�االجتما��.

اس��اتيجيات�املساءلة�املعمول���ا�لدى�املنظمات�األ�لية.

والتوصيات: االستنتاجات

��دف�الدراسة�إ���توثيق�أليات�املساءلة�املتبعة�من�قبل�املنظمات�األ�لية،�وذلك�فيما�يتعلق�بالتدخالت�اإل�سانية،�
ومدى�ا���ام�ا�مع�املعاي���اإل�سانّية�األساسّية،�وحساسي��ا�لنوع�االجتما��،�وذلك�من�أجل��عز�ز�أداء�املؤسسات�

وال��ام�ا�باملعاي���اإل�سانية�األساسية. وقد�توصلت�الدراسة�إ���ما�ي��:

املساءلة�لدى�املنظمات�األ�لية:

�يمتلك�من�املقومات�ال����ش�ل�ا��د�األد�ى�املقبول�لعملية�املساءلة�•
ً
نظام�املساءلة�املعمول�به�حاليا

املتعلقة�باالل��ام�باملعاي���األساسية،�وا��ساسية�للنوع�االجتما��.

األسس�وامل��رات�املتوفرة�لدى�املنظمات�ال��عت����افية�للقيام�بم�ام�املساءلة�املتعلقة�باالل��ام�باملعاي���•
األساسية،�ع���الرغم�من�أن��عض�املنظمات�لد��ا�اس��اتيجيات�ترا���معاي���االستجابة�اإل�سانية�ولكن�

�ش�ل�ضعيف.

شروط�املساءلة�املتوفرة�لدى�املنظمات��ش�ل�ا��د�األد�ى�ال�ا���للقيام��عملية�املساءلة�لدى�املنظمات.•

وحدات�املتا�عة�والتقييم�لدى�املنظمات�ال��عت���نا��ة�بالش�ل�ال�ا���الذي�يمك��ا�من�القيام�بجميع�•
م�ام�املساءلة�خاصة�االل��ام�باملعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية.
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حساسية�املنظمات�للنوع�االجتما���ما�زالت�ضعيفة،�و�ناك�ضعف�عام�لدى�املنظمات����تقديم�خدما��ا�•
من�منظور�العدالة�واملساواة�املب�ية�ع���النوع�االجتما��.

�ناك�ضعف����اعتماد�املنظمات�ع���تحليل�النوع�االجتما���كأساس�عند�جمع�البيانات�األساسية�•
لتصميم�السياسات�و�رامج�التدخالت�اإل�سانية.

أغلب�املنظمات�ال�تتضمن�ع���مؤشرات�كمية�ونوعية�لرصد�مشاركة�ال�ساء�والرجال����رسم�السياسات�•
وتصميم�برامج�التدخالت�اإل�سانية�بناًء�ع���اش��اطات�املانح�ن.

لد��ا�رؤ�ة�وأ�داف�• املنظمات�ذات�مجال�العمل�ال�سوي�-وال����س��دف�ال�ساء����خدما��ا��ش�ل�خاص-
تحتوي�ع���ال��ام�وا���بتعز�ز�اإلنصاف�ع���أساس�النوع�االجتما��،�بدرجة�أع���من�املنظمات����

مجاالت�العمل�األخرى.

�ناك�ارتباط�ضعيف�للعالقة�ب�ن�املساءلة�ومراعاة�املعاي���اإل�سانية�األساسية�املعمول���ا�لدى�املنظمات�•
مع�النوع�االجتما��،�فالعمل�ع���تطبيق�املعاي���اإل�سانية�ال�يرا���النوع�االجتما����ش�ل��ا��.

�ناك�نقص�وا������تناول�موضوع�املعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية�كو��ا�موضوعات�حديثة�نوعا�•
ما�باإلضافة�إ���ضعف�معارف�القائم�ن�ع���املؤسسات�باإلجراءات�واملبادئ�واملؤشرات�ا��اصة�بتلك�

املعاي��.

�ناك�ا�تمام�وا���من�قبل�املنظمات�ورغبة�شديدة�نحو�االل��ام��سياسة�خاصة�بالتحرك�االغا�ي�•
،�ترا���السن�وا���س�وال�شاشة.

ً
�ومستقال

ً
�ع���االحتياجات�ونز��ا

ً
اإل�سا�ي�مؤسسا

االستجابة�اإلغاثية�تأخذ�احتياجات�الناس�وا��تمعات�املتضررة�من�االزمة����ا��سبان�بصورة�متوسطة،�•
وتقدم�املؤسسات�األ�لية�خدما��ا�اإلغاثية�للمجتمع�الفلسطي���من�مطلق�ا�اإل�سا�ي�الذي���دف�إ���
كما�تقدم�خدما��ا�بحيادية� تخفيف�املعاناة�اإل�سانية�وحماية�ا��ياة�وال��ة�وضمان�اح��ام�اإل�سان.
بناًء�ع���احتياجات�املتضرر�ن،�دون�التمي����ش�ل�سل���ع���أساس�املعتقد�الدي���أو�الطبقة�االجتماعية�

أو�الرأي�السيا���.

ا��ساسية�للنوع�االجتما��:

االل��ام�باملعاي���األساسية�لالستجابة�اإل�سانية:
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التوصيات:

والبرامج العمل استراتيجيات مستوى على التوصيات من بجملة الدراسة خلصت
التالي: النحو على وهي التنفيذية،

األساسية بالمعايير لاللتزام مساءلة  استراتيجيات تطوير  األولى: االستراتيجية
األهلية. المنظمات من قبل االجتماعي للنوع والحساسية اإلنسانية، لالستجابة

مراجعة�رؤ�ة�ورسالة�واس��اتيجيات�املنظمات�من�منظور�مراعاة�املعاي���اال�سانية�وتطو�ر�اس��اتيجيات�•
دامجة�ل�ذه�املعاي��.

إعداد�خطط�استجابة�للطوارئ�ترا���املعاي���اإل�سانية�وتل���االحتياجات�الطارئة�إلدارة�األزمات�ا��ديدة�•
أو�الناشئة.

تحس�ن�منظومة�املتا�عة�والتقييم�لدى�املنظمات�للقيام�بم�ام�متا�عة�االل��ام�باملعاي���األساسية�لالستجابة�•
اإل�سانية.

تطو�ر�منظومة�الش�اوى�لدى�املنظمات�بما��عزز�آليات�التعامل�مع�حاالت�االستغالل�أو�االن��اك�او�التمي���•
املب���ع���النوع�االجتما��.

تطو�ر�نظام�جمع�وإدارة�البيانات�بما��عزز�املساءلة.•

تطو�ر�كفاءة�القائم�ن�ع���املنظمات�والعامل�ن�ف��ا����مجال�املعاي���اإل�سانية�األساسية�املتعلقة�•
با��ودة�واملساءلة.

البرامج إدارة مراحل في المتضررة الفئات مشاركة تعزيز الثانية: االستراتيجية
اإلنسانية، بالمعايير بااللتزام  المتعلقة المساءلة سيما ال اإلنسانية، والمشاريع

االجتماعي. والنوع

برامج�العمل�املق��حة�لالس��اتيجية�األو��:
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�عز�ز�مشاركة�الفئات�املتضررة����مراحل�إدارة�ال��امج�واملشار�ع�اإل�سانية.•

تب���رأي�املستفيدين����تصميم�ا��دمات�بما�يتوافق�مع�ثقاف��م.•

��عز�ز�النوع�االجتما���عند�تحديد�االحتياجات�وتقديم�ا��دمات.•

�مراعاة�رأي�ور����املستفيدين����تقيم�املشار�ع.•

في استراتيجيات اإلنسانية لالستجابة األساسية المعايير إدماج االستراتيجية الثالثة:
األهلية. المعمول بها لدى المنظمات المساءلة

•
ز�ادة�و���القائم�ن�ع���املؤسسات�باإلجراءات�واملبادئ�واملؤشرات�ا��اصة�املعاي���األساسية.

�معاي���اسف��،�مع�إعطاء�األولو�ة�للمعاي���الوطنية�ذات�املرجعة�•
ً

�خاصة
ً
�تب���املعاي���التقنية�املعتمدة�عامليا

العاملية.

إعداد�مؤشرات�قياس�ملدى�ال��ام�املنظمات�باملعاي���اإل�سانية�وا��ندر.•

�إثراء�التقار�ر�الدور�ة�لتحتوي�ع���مدى�االل��ام�باملعاي���اإل�سانية.•

ع���• و�عميم�ا� ا������)� واالن��اك� االستغالل� منع� �شمل� (ال��� السلوك� قواعد� مدونة� و�شر� إعداد� �
املوظف�ن.

برامج�العمل�املق��حة�لالس��اتيجية�الثانية:

برامج�العمل�املق��حة�لالس��اتيجية�الثالثة:
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�ع�ش�ا��تمع�الفلسطي������ظروف�حرجة�ن�يجة�ما�تق��فه�قوات���االحتالل�االسرائيل����القدس��والضفة�
الغر�ية�وقطاع�غزة،�و�عا�ي�من�آثار�ا��صار�الذي�تجاوز�عامه�الثا�ي�عشر،�إضافة�إ���واقع�االنقسام�
وحيث�ان�شبكة�املنظمات��عمل����س�يل�تمك�ن� السيا����وتداعياته�ا��ط��ة�ع���ا��تمع�الفلسطي��.
مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�من�أجل�اإليفاء�بمسئوليا��م�و�اتجاه��عز�ز�صمود�أبناء�شعبنا�وتمكي��م�ع���
مختلف�املستو�ات�من�أجل�نيل�حقوق�م،�إضافة�إ���ج�ود�ا����دعم�ومناصرة�القطاعات�ا��تلفة�
فقد�قامت�الشبكة�بإعداد�دراسة�بحثية��حول�مدى�ا���ام�التدخالت�اإل�سانية�ال��� والوصول�للعدالة.
تقوم���ا�املنظمات�األ�لية�وحساسي��ا�تجاه�النوع�االجتما���وآليات�املساءلة�املتبعة�من�قبل�ا�باإلضافة�
ملدى�ال��ام�ا�باستخدام�وتطبيق�املعاي���اإل�سانية�"�وقد�خرجت�الدراسة��عدة�توصيات��ان�أ�م�ا��"ضرورة�
�عز�ز�دور�ال�ساء�والشباب����دورة�برامج�العمل�اإل�سا�ي��و���صنع�القرار����العمل�اإل�سا�ي�ضمن�املعاي���

األساسية�للعمل�اإل�سا�ي".

و��دف��ذه�الورقة�إ���البحث�عن�سبل�وآليات��عز�ز�دور�الشباب�وال�ساء�����صناعة�القرار����العمل�
اإل�سا�ي�ضمن�املعاي���األساسية�للعمل�اإل�سا�ي�وآليات�املساءلة�املتبعة�من�قبل�املنظمات�األ�لية�ومدى�
و�عكس��ذه�الورقة�رؤ�ة�ا��تمع�املد�ي�من�قضية�املشاركة�وآليا��ا،� مراعا��ا���ساسية�النوع�االجتما��.
وذلك�ضمن�مشروع�ا��قوق�والصمود�الذي���دف�إ���"�عز�ز�صمود�وحماية�ال�ساء�والشباب�املتضرر�ن�
من�األزمات�والكوارث�ال���طال�أمد�ا����غزة�بما�يتما����مع�القانون�الدو�����قوق�اال�سان�والقانون�

الدو���اال�سا�ي"�بالشراكة�مع�مؤسسة�أكشن�إيد�فلسط�ن.

وقد�اس�ندت�من��ية�إعداد��ذه�الورقة�ع���املن���ال�شار�ي�التفاع������جمع�وتوثيق�وتحليل��افة�
املعلومات�الالزمة�بمشاركة�فاعلة�من�الفئات�املس��دفة�من�ال�ساء�والشباب،�ومنظمات�العمل�األ����

ضافة�إ���ائتالف�ا��ماية�وعدد�من�املؤسسات�الدولية.
َ

باإل

ورقة�حقائق�حول

سبل�وآليات��عز�ز�د�ور�الشباب�وال�ساء����العمل�اإل�سا�ي
�ضمن�املعاي���الدنيا�للعمل�اإل�سا�ي�وآليات�املساءلة�املتبعة�من�قبل�املنظمات

األ�لية�ومدى�مراعا��ا���ساسية�النوع�االجتما��
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التوصيات:

التالي: النحو وهي على التوصيات من الحقائق بجملة ورقة خلصت

تب���آليات�جمع�وتص�يف�وتحليل�البيانات�حسب�ا���س�والعمر�وتحليل�النوع�االجتما������مراحل�إدارة�•
املشار�ع�ا��تلفة�و�صورة�مستمرة.

العمل�ع���إشراك�الشباب�وال�ساء����مجالس�اإلدارة�و���ا��معيات�العمومية�للمنظمات�األ�لية.•

إعداد�مدونة�سلوك�بحيث�تكون�وا��ة�وملزمة�للمنظمات�األ�لية�•

املساعدة�• واس��داف� وأولو�ا��م،� قدرا��م� وتحديد� احتياجا��م� تحديد� ��� الشباب� و� ال�ساء� ًمشاركة�
لأل��اص�والفئات�األك���احتياجا

ز�ادة�و���ال�ساء�و�الشباب�بحقوق�م�واملوارد�املتاحة��ل�م�،�وتضم�ن�مشارك��م����دورة�ال��امج�اإل�سانية.•

مشاركة��ل�من�الشباب�وال�ساء�����رصد�أثر�برامج�واس��اتيجيات�العمل�اإل�سا�ي�ع���املستفيدين�•
وتقييمه�و�إزالة�العوائق�والقضاء�ع���التمي��.

دمج�مفا�يم�العنف�املب���ع���النوع�االجتما���والوقاية�م��ا�ومعا����ا����برامج�العمل�اال�سا�ي.•

تحقيق�العدالة����عملية�التوظيف،�وذلك�من�خالل�ت�افؤ�الفرص�ب�ن�املتقدم�ن�للعمل�دون�تمي���ع���•
أساس�ا���س�او�العمر

أن�تتضمن�ا��طط�االس��اتيجية�للمؤسسة�إشراك�الشباب�وال�ساء����صنع�القرار����العمل�اإل�سا�ي�•
من�خالل�املشاركة����دورة�ا��ياة�ال��امجية�وتحديد�االحتياجات�والتخطيط�باإلضافة�إ����تقييم�ال��امج�

وأثر�ا.

تطو�ر�كفاءة�العامل�ن����املنظمات�األ�لية�����مجال�معاي���العمل�اإل�سا�ي�ونام�املساءلة�باإلضافة�إ���•
أ�مية�مشاركة�ال�ساء�والشباب�.

تلبية�االحتياجات�التطو�ر�ة�للعامل�ن�وإتاحة�الفرصة�لل�ساء�والرجال��ش�ل�عادل.•

تطو�ر�منظومة�الش�اوي�لدى�املنظمات�األ�لية�بما��عزز�آليات�التعامل�مع�حاالت�االستغالل�واالن��اك�•
املب���ع���النوع�االجتما��.


