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متهيد
يف يناير  ،2012جمع الربنامج الصيفي ملعهد بناء السالم بني مجتمعات بناء السالم واالستجابة يف
الطوارئ يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية .وقد نظم هذا الربنامج الصيفي من أجل تعزيز العالقة بني
عملية بناء السالم وأنشطة االستجابة اإلنسانية ،مبا يف ذلك دمج مبادئ ومقاربات بناء السالم مع
برامج االستجابة اإلنسانية وزيادة فهم الناشطني يف بناء السالم للقطاعات واألدوات املستخدمة من
قبل املجتمع املعني باالستجابة اإلنسانية.
حل النزاعات وهو نشاط ُمسند إىل قطاع
متيز خدمات اإلغاثة الكاثوليكية عمو ًما بني العمل عىل ّ
العدالة وبناء السالم ،والعمل يف حاالت النزاع وهو ما تُعنى به عادة القطاعات املعنية باالستجابة
اإلنسانية (وأحيانًا قطاع التنمية) .ولكن طاقم العمل يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يدرك يو ًما
اتصال متع ّمد بني القطاعني قد يرتك أث ًرا سلب ًيا عىل املستفيدين من برنامج
بعد يوم أن عدم وجود ّ
االستجابة اإلنسانية ،والسيام يف حاالت النشوء الرسيع للنزاعات العنيفة أو خطر نشوء النزاعات
العنيفة .ويف هذه الحالة ،ينبغي عىل األقل أن توضع برامج الطوارئ بشكل يأخذ باالعتبار ظروف
النزاع ،أي أن تكون برامج مستندة إىل تحاليل للنزاع تكون جيّدة ومحدّثة بانتظام وأن تُنفَّذ بطريقة
“ال تخلّف أي أذى”.
كذلك تتضمن برامج الطوارئ أنشطة من شأنها إنتاج تعاون أكرب إضافة إىل وضع برامج أكرث شمولية
عىل مستوى خدمات اإلغاثة الكاثوليكية من أجل تحقيق التنمية البرشية املتكاملة .فبعض األنشطة
تستحق املزيد من االهتامم من أجل تعزيز التعلّم التعاوين واالستكشاف ،مثل:
• التقييم والتحليل
• اإلنذار املبكر -أنظمة االستجابة املبكرة
• بناء القدرات يف مجال حساسية النزاع والحامية
• تقديم الخدمات املتكاملة بشكل منصف مبا يسمح للمجتمع بالتكيف والتعايف
• املراقبة والتقييم والتعلم بأساليب تتيح توثيق اإلنجازات والدروس املستفادة
• آليات مساءلة املستفيدين

IV

شكر وتقدير
أبرص هذا الكتيّب التوجيهي النور عندما ق ّرر مجتمع أنشطة بناء السالم ومجتمع أنشطة االستجابة
للطوارئ يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية الخروج من صومعتهام والعمل سويًا ،فكان عليهام التفكري
يف “إطار خارج عن املألوف” والتحرر ببساطة من الذهنية البريوقراطية .وقد ن ّم هذا التكاتف عن
خيار وا ٍع بحشد الطاقات والرتكيز عىل كيفية تسخري نواياهام الحسنة من أجل تعزيز العدالة والسالم
بطريقة بناءة وهادفة.
يف إطار ورشة العمل التي نظمت عىل مدى أربعة أيام ،عالج املشاركون م ًعا قضايا معقّدة ،وتعلّموا
الواحد من اآلخر كيفية االستجابة لحاالت الطوارئ املرتبطة بالنزاعات العنيفة .ولك ّنهم كانوا يجهلون
ستشق الطريق نحو اسرتاتيجية جديدة للوكالة ،فقد قاموا بدمج بناء السالم الذي كان
أن جهودهم
ّ
ليتح ّول إىل كفاءة أساسية قامئة بذاتها ضمن أنشطة االستجابة للطوارئ والتعايف وهي أحد املجاالت
الثالثة لربامج الوكالة.
وجاء هذا الكتيّب التوجيهي مثرة هذه الجهود التي ال تعكس التزامهم املشرتك يف الخروج باألفكار
الخلقة فحسب ،بل أيضً ا استعدادهم لتحمل املسؤولية والسيام أمام األشخاص الذين يقومون
ّ
بخدمتهم.
كل
لقد ساهم الكثريون يف جعل هذا اإلصدار واق ًعا ،ومن بينهم الكاتبة ليسيل وينجندر التي تستحق ّ
االمتنان .فقد متكنت ليسيل من كتابة مسودات هذا اإلصدار مبوازاة عملها يف وظيفة أخرى بدوام
جزيئ ومتابعة دراساتها الجامعية يف مجال برامج حل النزاعات يف قسم الحوكمة يف جامعة جورجتاون.
كام ساعد عدد من أفراد طاقم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف تص ّور مضمون هذا الكتيّب ومراجعة
املسودات املتعددةَ ،مبن فيهم جنيفر بواتادز ،طوم بامات ،غي شاروك وكارال فاجاردو .وباإلضافة إىل
ذلك ،قدمت آن سرتيت من الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية ،وهي فرع وكالة كاريتاس الشقيقة
لنا يف اململكة املتحدة ،مالحظات قيمة جدًا من أجل ضامن توافق هذا الكتيّب مع أفضل املامرسات
لكل من آشيل ريرت وجوشوا تونغ من وحدة
يف املجال .وأخ ًريا وليس آخ ًرا ،كانت اللمسات األخرية ّ
االتصاالت والعمليات الخارجية حيث أرشفا عىل مختلف أعامل التدقيق اللغوي ،وتقسيم الصفحات،
والتصميم ،والطباعة.

V

مقدمة
ّ

الجهوزية واالستجابة لحاالت الطوارئ مجال يتطلّب رسعة يف تصميم الربامج
واتخاذ قرارات رسيعة غال ًبا ما تكون متع ّجلة ،مام قد يطرح تحديات متعدّدة
عىل صعيد دمج الجهود يف كل مرحلة من مراحل دورة املرشوع .فعىل سبيل
املثال ،تطرح عملية املراقبة والتقييم تحديًا بسبب رضورة تكييفهامع وترية و
سياق أنشطة االستجابة اإلنسانية.
وقد ركز الربنامج الصيفي ملعهد بناء السالم يف عام  2012عىل تطوير أدوات
عملية من شأنها تسهيل عملية دمج املقاربة حساسية النزاع يف الدورة الكاملة
ملرشوع االستجابة اإلنسانية .وقد شدّد املشاركون عىل أهمية القيام بتقييامت
وتحليالت سليمة كرشط أسايس وال بد منه يف أنظمة املراقبة والتقييم .ومن
بني النتائج التي خلُص إليها الربنامج الصيفي ملعهد بناء السالم التزامه بتصميم
مؤرشات واضحة لحساسية النزاعبناء السالم يف برامج االستجابة االنسانية.
وت ُستخدم هذه املؤرشات من قبل الناشطني يف عمليات االستجابة اإلنسانية،
والعدالة وبناء السالم ،ومن قبل املستشارين الفنيني يف القطاعات األخرى،
بهدف التأكد من أن العمليات واألدوات املستخدمة لبناء قدرات طاقم العمل
والرشكاء تراعي ظروف النزاع.

شارفت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية عىل إنجاز اسرتاتيجيتها الجديدة (-2013
 )2017التي تلحظ رفع عملية بناء السالم ،والحكومة ،والقضايا الجنسانية
إىل مستوى كفاءة أساسية عىل نطاق الوكالة .ومن بني األهداف االسرتاتيجية
لوظيفة بناء السالم والحكومة والقضايا الجنسانية نذكر دمج املامرسات
املستدامة التي تعزز السالم والعدالة االجتامعية يف املجتمعات املحلية التي
تخدمها وكالة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ورشكاؤها ،والسيام يف املجاالت التي
تغطيها برامجها الرئيسية ،وهي الزراعة وسبل العيش واالستجابة اإلنسانية
والتعايف والصحة .وبالتايل ،تعترب مجموعة املؤرشات املقدّمة هنا نتيجة
ملموسة للربنامج الصيفي ملعهد بناء السالم لعام  ،2012ومساهمة قيمة يف
الوقت نفسه يف اسرتاتيجية الوكالة الجديدة.

١

وستضمن املؤرشات تحقيق التوافق مع االسرتاتيجية الجديدة من خالل تعزيز
دمج حساسية النزاع ضمن األدوات القامئة لبناء القدرات وضمن عمليات
تصميم الربامج.
ما من رضورة البتكار أدوات جديدة بالكامل فالكثري من هذه األدوات موجود
أساسا .وإن الدليل الذي يسرتشد به مرشوع إسفري وعنوانه امليثاق اإلنساين
ً
واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانية يتض ّمن مؤرشات تراعي ظروف
النزاع إىل ح ّد كبري .وعىل الناشطني من القطاعني تكييف مرشوع «إسفري»
بحيث تصبح مؤرشاته أكرث مراعا ًة لظروف النزاع مع الحرص عىل أن تبقى
عملية وصديقة للمستخدم.
متكّن املؤرشات املذكورة أدناه ،باالضافة اىل التوجيهات املصاحبة ،العاملني يف
برامج االستجابة االنسانية و بناء السالم من تعديل و موامئة تصميم و تنفيذ
مداخالتهم بشكل يسمح بالتآزر و يقلّل من التأثريات السلبية غري املقصودة.
رشا أساسيًا أو
تقوم األدوات التوجيهية يف هذا الدليل بتكييف عيّنة من  15مؤ ً
قطاع ًيا من مؤرشات مرشوع إسفري لتكون أكرث مراعاة لظروف النزاعات إنّ ا
عملية وصديقة للمستخدم .واختريت املؤرشات من بني  6مؤرشات أساسية و4
مؤرشات قطاعية إلظهار كامل النطاق الذي ميكن و يجدر فيه اعتامد حساسية
النزاع يف االستجابة اإلنسانية .وتجدر اإلشارة إىل أن هذه املؤرشات هي
مؤرشات معدّلة من مرشوع إسفري وهي تقدّم عيّنة فقط وال يجب اعتبارها
عىل أنها منوذجية أو إلزامية .ومبعنى آخر ،تقدّم هذه املؤرشات أمثلة ميكن
لطاقم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية تعديلها بسهولة لتتناسب والسياق املحدّد
للربنامج واحتياجاته وأولوياته.

٢

٣

كيف يُستخدم هذا الدليل
يورد هذا الدليل املؤرشات بالرتتيب نفسه الوارد يف مرشوع «إسفري» ،فيبدأ باملعايري
األساسية ويتابع مع املعايري الخاصة بالقطاعات .وتيل مناذج ع ّينات املؤرشات الواردة يف
نهاية الدليل قامئة من املراجع التي تقدّم أفكا ًرا ومواد وأدوات رئيسية من شأنها مساعدة
الناشطني عىل إدراج فكر حساسية النزاع يف عملهم .ففي كل فئة من فئات مرشوع
«إسفري» ،اختري مؤرش أو مؤرشان استنادًا إىل مدى تأثرياستجابة الربنامج ،و التي ت ّم قياسها
ظل االستجابة اإلنسانية .أما املؤرشات املعدلة
عرب املؤرشات ،عىل ظروف النزاع العنيف يف ّ
مخصصة لتمكني الناشطني يف برنامج االستجابة اإلنسانية من
والتوجيه املرافق لها فهي ّ
تصميم التدخالت وتنفيذها بطريقة تح ّد من اآلثار السلبية غري املقصودة وتع ّزز اآلثار
اإليجابية يف السياق امل ُعطى .وقد نظم كل منوذج لعيّنات املؤرشات عىل الشكل التايل:
		

املعيار املعيار األسايس أو األدىن يف مرشوع إسفري الذي يقع املؤرش
ضمنه.
املؤرش املؤرش املعدل باستخدام لغة واضحة مراعية لظروف النزاع تكون
مربزة بخط عريض ومائل.

األساس املنطقي رشح موجز عن هدف املؤرش املعدل.
أين ينطبق املؤرش إشارة رسيعة ما إذا كان باإلمكان تطبيق املؤرش ،أو يف أي مرحلة
من دورة الربنامج ،أو يف أي برنامج من برامج خدمات اإلغاثة
الكاثوليكية.
مالحظات توجيهية خطوات عملية وخيارات وأفكار حول الطريقة التي ميكن أن
يستخدمها طاقم العمل من أجل التأكد من تحقيق النتيجة
التي تم قياسها بواسطة املؤرش.
يف النهاية ،يش ّجع الناشطون يف عملية بناء السالم واالستجابة اإلنسانية عىل تكييف النامذج
والتوجيهات املقدمة هنا من أجل استحداث مؤرشاتهم الخاصة وفقًا الحتياجاتهم ،وتكون
هذه املؤرشات مص ّممة بشكل يستويف متطلبات السياق واملتطلبات التشغيلية يف بيئة
دعم فن ًيا إضاف ًيا
تنفيذ الربنامج .أما املراجع الواردة يف املالحق يف نهاية هذا الدليل فتوفر ً
العتامد أفضل املامرسات.

٤

املعايري األساسية
املعيار األسايس األول

االستجابة اإلنسانية املتمحورة حول األفراد

تعترب قدرة األفراد واسرتاتيجياتهم للعيش بكرامة جز ًءا ال يتجزأ من تصميم ومقاربة االستجابة
اإلنسانية.
املؤرش :من خالل دعوة وإدماج املجموعات األكرث ضعفًا وتهميشً ا يف عملية تصميم برامج املساعدة،
رضرون من الكوارث أو يشاركون بفعالية يف االجتامعات الدورية حول كيفية تنظيم
ينظم األفراد املت ّ
االستجابة وتنفيذها.
األساس املنطقي :إن متكني من ال صوت لهم من املشاركة بفعالية أكرب من شأنه تقليص حاالت عدم
املساواة التي تساهم يف نشوء أو تعزيز األسباب البنيوية وراء النزاع .كام أن هذه الجهود تؤدّي إىل
تب ّني املرشوع عىل نطاق واسع من قبل األطراف املحلية .وستساهم املشاركة الفاعلة للمجموعات
األكرث ضعفُا وتهميشً ا يف ضامن اإلحاطة بشكل ملموس بالحاجات املادية للمجتمع املحيل واألرسة،
رضرين.
إضافة إىل الحاجات املعنوية كتعزيز كرامة اإلنسان والعدالة االجتامعية بني السكان املت ّ
أين ينطبق هذا املعيار :خالل كامل دورة املرشوع منذ التحضري إىل التقييم.
مالحظات توجيهية :اإلقرار بالتداخل بني األفراد املترضرين من الكوارث واالنقسامات القامئة ضمن
املجتمع املحيل .تحديد من ميلك أي (نوع) أصول والنظر يف العالقة بني إمكانية الوصول إىل هذه
ظل
األصول من جهة (التفكري عىل مستوى ضعف املجموعات) واألنظمة والهيكليات القامئة يف ّ
السياق السائد من جهة أخرى.
التفكري يف كافة الحواجز الدميوغرافية التي تواجهها مجموعات مثل النساء ،أو املسنني ،أو الشباب،
أو مجموعات الهوية الخاصة ضمن مجموعة املستفيدين الشاملة (مثل أفراد مجموعة إتنية ،عرقية
أو دينية خاصة ،إلخ) عندما تحاول حضور االجتامعات أو املشاركة فيها .عىل سبيل املثال ،قد
يشكل الوقت املطلوب أو املسافة املطلوبة للمشاركة يف اجتامع عائقًا أمام حضور النساء واملسنني
االجتامعات بسبب القيود الثقافية أو الصعوبات الجسدية.
وعىل سبيل الذكر ال الحرص ،تتض ّمن آليات املشاركة املحتمل إنشاؤها عىل مستوى املجتمع املحيل
ما ييل :تشكيل مجموعات ت ُس ّمى مبجتمعات االدخار والتسليف الداخيل وبناء قدراتها إىل جانب
منظامت أخرى قامئة يف املجتمع املحيل ،مبا يف ذلك ممثيل السكان املضيفني ،بغية أن تلعب دو ًرا أكرث
٥

شمولية يف لجان التوزيع.
التأكد من عدم رفع توقعات املشاركني بشكل غري م ّربر فيام يتعلّق باملساعدة املفرتض الحصول
عليها ،وذلك من خالل تحديد أهداف الربنامج بوضوح والدور الذي تلعبه املشاركة املنتظمة يف تنفيذ
الربنامج .كذلك ،ستساهم هذه العملية يف منع املحسوبيات.
من امله ّم الرجوع إىل التحليل «املقبول» للنزاع الذي تم إجراؤه يف مرحلة التحضري (أو إىل أي تقييم
محدّث للنزاع) من أجل فهم العالقات التي تربط فيام بني املجموعات املستفيدة املختلفة وما بني
أفرادها ،إضافة إىل فهم تفاعلها مع املجموعات غري املستفيدة .األسئلة التي ينبغي طرحها تتض ّمن:
هل من خطر أن يساهم برنامج املساعدة يف نشوء نزاع بني املجتمعات أو ضمنها أو مفاقمة نزاع
قائم؟
كيف ميكن تقليص هذا االحتامل من خالل املشاركة املحلية؟
خالل مرحلة املراقبة ،يجب وضع مؤرشات تسلّط الضوء عىل أي تبعات غري مقصودة ناتجة عن تركيز
الربنامج عىل مجموعة مستفيدة معينة.

٦

املعيار األسايس الثاين

التنسيق والتعاون

يتم التخطيط لالستجابة اإلنسانية وتنفيذها بالتنسيق مع السلطات املعنية والوكاالت اإلنسانية
ومنظامت املجتمع املدين التي تشارك بشكل حيادي غري منحاز يف االستجابة اإلنسانية وتعمل م ًعا مع
أجل تعظيم كفاءة االستجابة ونطاقها وفعاليتها.

املؤرش :تأخذ استجابة الوكالة بعني االعتبار قدرة الوكاالت اإلنسانية األخرى ومنظامت املجتمع املدين
والسلطات املعنية واسرتاتيجياتها ،وتعمل عىل ترسيخ القدرة املؤسساتية لألطراف الفاعلة املحلية
واالستثامر يف استحداث منصة تسمح بزيادة التنسيق ومواءمة الجهود ،باإلضافة إىل بناء عالقات
سليمة أكرث بني األطراف املعنية ذات الصلة.
األساس املنطقي :من امله ّم فهم العالقة التي تربط مختلف األطراف الفاعلة باستجابة إنسانية محدّدة
بهدف تفادي ازدواجية الجهود بني األطراف الفاعلة الدولية وتفادي أي متييز غري مقصود بحق
بعض الرشكاء املحليني أو املنظامت أو املجتمعات املحلية .فبناء العالقات بني الرشكاء االسرتاتيجيني
واملجتمعات املحلية سيزيد من احتامل تحقيق االستدامة االجتامعية والبيئية.
أين ينطبق هذا املعيار :خالل مرحلتي التحضري والتقييم
مالحظات توجيهية :الرجوع إىل قسم تحديد األطراف الفاعلة يف تقييم النزاع ،أو يف حال غياب هذا
القسم ،القيام بعملية تحديد األطراف الفاعلة بهدف تفادي االزدواجية وفهم العالقة بني الوكاالت
رضرة من الكوارث.
املنفذة واملجتمعات املضيفة واملجتمعات املت ّ
من امله ّم تحديد قدرات كل طرف فاعل واسرتاتيجياته وعالقاته املتنوعة .األسئلة التي ينبغي طرحها
تتضمن:
هل تستهدف الوكاالت اإلنسانية مجموعة أو مجموعات معينة؟
هل هناك محسوبيات ؟
هل متثل منظامت املجتمع املدين مجموعات تنفرد بهوية معينة (إتنية أو دينية أو إقليمية)؟
هل تنحاز السلطات املحلية/الوطنية إىل مجموعة أو جهة معينة؟
كيف تصف العالقات قبل األزمة؟ وبعدها؟
من املهم النظر يف قدرة منظامت املجتمع املدين املحلية مبا يف ذلك املنظامت الدينية واملجتمعية،
كل منظمة سيكون لها
وتَبِعات إرشاكها يف جهود املساعدة أو إقصائها عنها .وتجدر اإلشارة إىل أن ّ
انحيازاتها وانتامءاتها.

٧

يف حال تعذّر عىل الوكالة فهم اللغة املحلية يف منطقة الكارثة ،ينبغي التفكري يف التعاقد مع مرتجم
فوري أو استحداث وظيفة مسؤول ارتباط مع املجتمع املحيل مه ّمته تأمني التواصل بني الوكالة وأفراد
املجتمع املحيل.
دعم التكتّالت الدولية واملنارصة إىل جانب املانحني عىل مستوى الوكاالت من أجل توحيد الرزم
واملقاربات والتوزيع الجغرايف.

٨

املعيار األسايس الثالث

التقييم

يتم تحديد االحتياجات االولوية للسكان املترضرين من الكوارث من خالل تقييم منهجي للسياق
واملخاطر التي تهدّد العيش الكريم وقدرة األشخاص املترضرين والسلطات املعنية عىل االستجابة.

رضرين،
املؤرش :تتضمن تقارير التقييم املوجزة واملع ّمقة وجهات النظر التي متثل كافة األشخاص املت ّ
َمبن فيهم أعضاء املجموعات الضعيفة والسكان املجاورين ،وتُدمج هذه املعلومات يف تصميم الربنامج.
األساس املنطقي :ت ُعترب عملية شمل وجهات نظر مجموعات املستفيدين وغري املستفيدين املختلفة
جز ًءا أساس ًيا من عملية تحليل النزاع ،كام أنّها تضمن حساسية النزاع خالل كامل دورة الربنامج.
يساعد هذا التحليل بشكل خاص يف تحديد وتخفيف مخاطر التنفيذ الفعال يف مرحلة مبكرة ،ومنع
التوترات التي تنشأ أو تتفاقم نتيجة الربنامج ،وتحديد الفرص الجديدة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
أين ينطبق هذا املعيار :خالل مرحلتي التقييم والتصميم ،يشكل التحليل «الكايف» للنزاع جز ًءا من
مرحلة تقييم االستجابة اإلنسانية الرسيعة ،ويركّز عىل األسئلة الرسيعة والبسيطة والرئيسية .وبإمكان
مفصل للنزاع وتحديثه بانتظام يف مراحل التدخل الالحقة.
هذا التقييم أن يشكّل قاعدة للقيام بتحليل ّ
يرجى مراجعة امللحق األول وصفحة املراجع للمزيد من املعلومات حول تصميم وتنفيذ تحليل النزاع
«الكايف».
مالحظات توجيهية :يف حال مواجهة أي صعوبة يف الدخول إىل بعض املجتمعات املحلية بسبب القيود
الحكومية أو دمار البنية التحتية أو عدم توفّر الوقت أو املوارد لدى الوكالة ،ينبغي تحديد مخربين
رئيسيني قادرين عىل املساعدة يف تحديد احتياجات املجتمعات املحلية املختلفة يف املنطقة .عندما
تفصيل ،ينبغي إيالء األولوية لجهود الحصول
ً
يصار إىل تحديث التحليل األسايس وإجراء تقييم أكرث
عىل معلومات ّ
أدق حول هذه املجتمعات املحلية.
ينبغي ربط التحليل بتصميم الربنامج من خالل القيام أولً مبراجعة املعايري (البارامرتات) الرئيسية
للربنامج يف ضوء تحليل النزاع ومن ثم تقييم مخاطر التنفيذ التي تؤثر عىل النزاع أو تتأثر به .ويتم
بعد ذلك تحديد املناطق التي ميكن أن يساهم الربنامج فيها بتعزيز النتائج السلمية ،أو تلك التي
ينبغي عىل الربنامج أن يعيد النظر بنشاطه فيها لعدم مفاقمة التوتّر.
رضرين» كافة .إمنا ،ينبغي
يركّز هذا املؤرش عىل الحصول عىل و دمج وجهات النظر من األشخاص «املت ّ
أن تؤخذ أيضً ا بعني االعتبار وجهات نظر املجتمعات املحلية األخرى مثل األرس املجاورة والسكان
املضيفني يف املنطقة.

٩

من امله ّم استخدام هيكليات املشاركة والهيكليات املجتمعية عند التواصل مع املستفيدين وغري
املستفيدين من أجل الحصول عىل وجهات نظرهم.
من امله ّم يف عملية التخطيط تطبيق اسرتاتيجية متثيل املجتمع املضيف الذي يتضمن مجتمعات
مجاورة .ويتصف ذلك بأهمية خاصة يف حالة السكان امله ّجرين مبا أن وجودهم يف املنطقة يؤثر
مبارشة عىل املجتمع املضيف.

املفصل معلومات وتحليالت لجوانب الضعف ،والسياق ،والنزاع
املؤرش :تتضمن تقارير التقييم ّ
والقدرة املحلية مام يسمح بتحديد الروابط الواضحة بني أثر الربنامج واملساعدات عىل العالقات التي
تربط املجتمعات املترضرة وغري املترضرة.
األساس املنطقي :ستساهم هذه املعلومات يف تحسني عملية استهداف املجتمع املترضر من خالل
إبراز أي روابط بني املجموعات اإلقليمية أو العرقية أو السياسية أو الدينية املختلفة فيام بينها .وقد
تتداخل مكامن الضعف مع التوترات القامئة ،ولذلك ،تساهم عملية جمع هذه املعلومات وتحليلها
ضمن السياق األوسع يف منع الربنامج من االستهداف غري املقصود ملجموعات معينة قد تثري النزاع من
خالل عالقتها باألطراف الفاعلة األخرى.
أين ينطبق هذا املعيار :خالل مراحل التحضري والتقييم والتصميم
مالحظات توجيهية :يجب استخدام املنشآت املحلية يف املجتمع من أجل الحصول عىل املعلومات
الالزمة للتقييم .من الرضوري الحرص عىل إجراء تقييم مبكر لجوانب الضعف لدى املجتمعات
املضيفة أو ملستوى إمكانية الحصول عىل الخدمات من أجل منع نشوء أو إثارة التوترات بني
املستفيدين وغري املستفيدين خالل مراحل الربنامج الالحقة.
من امله ّم وضع معايري االختيار بالتعاون مع املجتمعات املحلية بهدف التأكد من أن العملية تتّسم
بالشفافية والشمولية .كذلك ينبغي استشارة املجتمع املحيل بشكل ٍ
كاف ومستم ّر وإرشاكه يف كافة
مراحل الربنامج من أجل زيادة الوعي حيال األسباب التي تدعو إىل الرتكيز عىل مجموعات معينة.
من الرضوري أن نفهم أن املساعدات التي سيوزّعها الربنامج سيكون لها أثر عىل درجة و توزيع
السلطة التي تحصل عليها مجموعات معينة (من املستفيدين) .وبالتايل ،ينبغي أن تقرتن أشكال
املساعدة كافة بآليات الشفافية واملحاسبة ،مثل إجراءات تقديم الشكاوى وآليات تقديم املالحظات
الراجعة من أجل الح ّد من إساءة استعامل السلطة أو منع حصولها.

١٠

تغي يف الديناميات
يجب تحديث تحليل النزاع وتقييم االحتياجات بانتظام من أجل تحديد أي ّ
والسياق .فالنزاع ليست ثابتًا إمنا متحركًا ومتط ّو ًرا باستمرار .وبالتايل ،تضمن عمليات التحديث
املتكررة من تصميم وتنفيذ الربنامج بشكل يراعي السياق الذي يندرج فيه.
مفصل ،فتتضمن عىل سبيل
أما الخيارات املرتبطة بتحديث تحليل النزاع وتقييم االحتياجات بشكل ّ
الذكر ال الحرص :استشارة املجتمعات املحلية التي مل تكن جزءا ً من التحليل األسايس؛ املقارنة بني
تحليل الوكالة والتحليالت التي أجرتها املنظامت األخرى خالل اجتامعات التنسيق والتخطيط بني
الوكاالت؛ استخدام املوظفني الداخليني أو اعتامد مستشار خارجي لتحديث التحليل؛ إقامة جلسات
«التوقف والتفكري» بني أفراد طاقم العمل من أجل االطّالع عىل تجاربهم وخرباتهم والحصول عىل
مالحظاتهم حول تنفيذ الربنامج وأثره.

١١

املعيار األسايس الرابع

التصميم واالستجابة

رضرين من الكوارث والتي جرى تقييمها يف وقت
تلبي االستجابة اإلنسانية احتياجات السكان املت ّ
سابق عىل مستوى السياق واملخاطر التي يواجهها السكان وقدرة األشخاص املترضرين وحالة التك ّيف
والتعايف.
املؤرش :يتم تصويب تصميم الربنامج لإلحاطة بالتغيريات التي تلحق بالسياق واملخاطر واحتياجات
األشخاص وقدراتهم من خالل إجراء تحليل ٍ
«كاف» ومحدّث للنزاع ثم إدماج املعلومات الجديدة.

األساس املنطقي :يضمن تحديث تصميم الربنامج تك ّيف الربنامج مع ديناميات النزاع املتغرية
والرسيعة التقلّب أحيانًا .عند إجراء تحليل ٍ
«كاف» للنزاع خالل مرحلة التقييم ،ميكن تحديثه وتفصيله
عىل الفور يف املراحل الالحقة.
أين ينطبق هذا املعيار :خالل مراحل التقييم والتصميم والتنفيذ واملراقبة.
مالحظات توجيهية :الحرص عىل إجراء تحديث منتظم للتحليل «الكايف» للنزاع الذي أجري يف بداية
الربنامج .يف حال أجريت عمليات التقييم التفصيلية خالل املراحل األخرى ،ميكن استخدام املعلومات
الواردة يف هذه التقارير من أجل تعديل تصميم الربنامج.
وضع مصفوفة املخاطر التي تستعرض مس ّببات النزاع املحتملة وبؤر التوتر ،والتفكري يف كيفية
التخفيف من حدتها من خالل تدخالت الربنامج املختلفة .عىل سبيل املثال ،عند تحليل أنظمة السياق
وهيكلياته ،قد يتضح لنا أن بعض األطراف الفاعلة يف النزاع تقوم بإقناع األطراف املعنية الرئيسية
املحلية باملشاركة بجهود املساعدة أو أنّها تجربها عىل ذلك .ومن بني اإلجراءات املمكنة للتخفيف من
هذه الظاهرة ميكن املنارصة إىل جانب السلطات املحلية من أجل احرتام الجهود اإلنسانية أو الحصول
عىل دعم القادة واملستفيدين املحليني ملقاومة الضغوطات غري املرغوبة.
يجب النظر يف أي تغيريات إيجابية أو سلبية يف العوامل التي تف ّرق املجتمعات املترضرة وغري املترضرة
أو تجمعها .عىل سبيل املثال ،يف حال متكن مجتمعان من العمل م ًعا بشكل إيجايب كجزء من تصميم
الربنامج األسايس ،ميكن العمل عىل تعزيز هذه العالقة طوال مدة الربنامج املتبقية .ولكن يف حال
ساءت العالقة بني مجتمعني بسبب زيادة التوترات ،ويف حال تحتّم عىل الربنامج العمل مع مجتمع
محيل واحد فقط ،ينبغي التفكري يف التواصل مع املجتمع غري املستفيد لرشح أهداف الربنامج أو
إعادة النظر فيها والح ّد من تفاقم التوترات.
يجب وضع خطط الطوارئ استنادًا إىل املس ّببات املحتملة للنزاع وبؤر التوتر التي قد تنشأ أو أي
١٢

توترات تم تحديدها يف تحليل النزاع.

املؤرش :يتضمن تصميم الربنامج النشاطات التي تح ّد من ضعف االفراد تجاه املخاطر املستقبلية
وزيادة قدرتهم عىل إدارة هذه املخاطر والتخفيف من حدتها .يشمل تصميم الربنامج مقاربات
حسياسة النزاع وتركز عىل تعزيز قدرة املؤسسات املحلية وبناء العالقات السليمة والح ّد من حاالت
عدم املساواة.
ضمدة فقط عىل ساق مكسورة بل يجب أن
األساس املنطقي :ليس الهدف من برامج املساعدة وضع ّ
عمل يع ّزز الخري العام ويحمي كرامة جميع األفراد ويعيد لهم كافة أمالكهم الطبيعية واملادية
تكون ً
واملالية والسياسية واالجتامعية والروحية .فالعمل من أجل الح ّد من ضعف األفراد وتحسني قدرتهم
عىل التحمل والتك ّيف سيع ّزز قدرتهم عىل «التعايف» بعد األزمات.
أين ينطبق هذا املعيار :يف مراحل التقييم والتصميم والتنفيذ واملراقبة.
للسكان
مالحظات توجيهية :يجب ألّ يقترص تفكرينا عىل كيفية تلبية الربنامج لالحتياجات الفورية ّ
املستهدفني .يجب طرح األسئلة التي تتمحور حول إطار التنمية البرشية املتكاملة ك َمن يستطيع
فرصا للتغيري وما
الوصول إىل أي نوع من األصول وما هي النظم والهياكل التي تشكل حواجز و/أو ً
هي الصدمات أو الحلقات أو االتجاهات التي تهدّد الشعوب.
يجب النظر يف الدمج بني األهداف البرشية والتنموية بشكل متزامن كجزء من أهداف الربنامج.
وبالرتكيز عىل األهداف القصرية واملتوسطة األمد سيت ّمكن الفريق من تصميم برامج ُمحكمة وأكرث
استدامة.
يجب التأكّد من الرجوع بانتظام إىل تحليل النزاع من أجل تحديد فرص إحداث تغيري إيجايب عىل
ظل تقلّب الظروف .يساعد التحليل موظفي الربنامج عىل تحديد
صعيد تقديم املساعدة حتّى يف ّ
الحواجز التي تؤدّي إىل استضعاف األفراد وخلق الفرص التي ستساعد عىل تذليل هذه العقبات.
الرتكيز عىل تقييم أثر الربنامج عىل املستفيدين يف الوقت الحقيقي ،أي كيفية االستجابة الحتياجات
األفراد ،والنظر يف ُسبل تشجيع مبادرات العون الذايت التي يخرج بها األفراد ودمجها ضمن أهداف
الربنامج .سيع ّزز ذلك إحساس األفراد بالكرامة والثقة بالنفس للمشاركة يف عمل جامعي.

١٣

املعيار األسايس الخامس:

األداء والشفافية والتعلّم

يت ّم باستمرار اختبار أداء وكاالت املساعدات اإلنسانية والتبليغ عنه إىل األطراف املعنية .ويت ّم تكييف
املشاريع عىل ضوء األداء.
املؤرش :يت ّم تكييف الربامج عىل ضوء املعلومات التي وفّرتها عملية املراقبة التعلّم املتناسقة مع واقع
السياق املحيل والتي تستجيب الحتياجات السكان وتطلعاتهم وأولوياتهم املتعلّقة بالتعايف وإعادة
اإلعامر.
األساس املنطقي :يضمن هذا املعيار مساءلة الوكالة من قبل املستفيدين كام يقدّم فرصة إىل الوكالة
لتقييم مساهمتها ودورها يف تلبية احتياجات السكان والتعاطي مع النزاعات يف إطار السياق املحدّد
الذي تعمل فيه.
أين ينطبق هذا املعيار :يف مراحل التقييم والتصميم والتنفيذ واملراقبة.
مالحظات توجيهية :يف حني أنّه من الرضوري وضع خطة مراقبة وتقييم منذ بداية الربنامج ،يجب عىل
هذه الخطة الرتكيز عىل مراقبة فعالية الدعم وجودته وصلته باألزمة .وعليه ،من املهم مراجعة الخطة
بشكل متنظم ليتمكّن طاقم العمل من مراقبة التقدّم وتصويب الربنامج عند الحاجة استنادًا إىل األدلة
يخصص طاقم العمل يوم ًيا وبشكل مستم ّر وقتًا للتفكري وإعادة
والحركة املحلية .ومن املفضّ ل أيضً ا أن ّ
مم سيساهم يف تحسني استجابة الربنامج للحاجات.
النظر ّ
لحسن الحظ ،وضع فريق االستجابة اإلنسانية يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية خطة مراقبة وتقييم
«مختلطة» مرفقة بأدوات توجيهية خاصة  .ميكن االطالع عىل الخطة يف امللحق  :2موارد وأدوات
ومواد إضافية وأدوات عملية وتوجيهية أخرى.
إنشاء آليات لتقديم الشكاوى واإلفادات الراجعة للربنامج عند بدايته .مث ّة خيار آخر يقيض بإنشاء آلية
مؤش حول أية نتائج
مراقبة للمرحلة ما بعد توزيع املساعدات لتت ّبع جودة استجابة الوكالة وتقديم ّ
سلبية غري مقصودة.
املحصلة من تلك اآلليات تساعد عىل تحديد اآلثار اإليجابية والسلبية للربنامج،
إن مراجعة املعلومات
ّ
وقد تستدعي االستجابة لهذه املعلومات عملية تغيري شاملة لتصميم الربنامج و بعض االنشطة.
وتجدر اإلشارة إىل أن إبالغ املستفيدين عن هذه التغيريات سيع ّزز الثقة بني املجتمع املحيل والوكالة
ويزيد من مصداقية الوكالة.

١٤

باإلضافة إىل ذلك ،إن املراجعة املتك ّررة للربنامج تسمح باستباق األمور والنظر يف أثر الربنامج عىل
السياق وأثر السياق عىل الربنامج .كام أن هذه املراجعة ستمكّن الطاقم من تحديد ما إذا كان من
التغيات
املمكن تنفيذ أي أنشطة أخرى يف املستقبل وكيفية تنفيذها .وبإمكان طاقم العمل مراقبة ّ
مم سيزيد من نسبة الوعي حيال وجهات النظر
يف السياق عرب تحديد مجموعات املقارنة الرئيسية ّ
وربا املتعارضة التي يجب اإلحاطة بها.
املختلفة ّ

رسية مع األفراد الذين يستهدفهم الربنامج
املؤرش :يت ّم مشاركة معلومات دقيقة ،محدّثة دوريًاوغري ّ
ومع السلطات املحلية ذات الصلة والوكاالت اإلنسانية األخرى .تتشارك الوكالة املعلومات ذاتها مع
املجتمعات املضيفة والسكان غري املستفيدين يف املجتمعات املحلية املجاورة.
األساس املنطقي :عرب تشارك املعلومات حول تقدّم الربنامج ،تع ّزز الوكالة الشفافية وتبلّغ الجهات
الفاعلة ذات الصلة عن القرارات امله ّمة يف املجتمعات املحلية املستفيدة وغري املستفيدة .يح ّد هذا
االنفتاح من نسبة التوت ّر الذي قد ينتج عن املفاهيم الخاطئة الناجمة عن سوء تدفّق املعلومات وسوء
التواصل غري املقصود وهي أمور شائعة جدًا يف حاالت النزاع.
أين ينطبق هذا املعيار :يف مراحل التقييم والتنفيذ واملراقبة.
مالحظات توجيهية :وضع اسرتاتيجية تواصل واضحة .قد يتض ّمن ذلك تعيني وسطاء من املجتمع
املحيل للعمل مبثابة محاورين ،ويكون هدفهم الرئييس تفسري االسرتاتيجية التنظيمية للربنامج ألفراد
املجتمع املحيل واالستامع إىل مخاوفهم ونقلها إىل الوكالة.
يجب أن ترتكز اسرتاتيجية التواصل عىل حوار متبادل بني الوكالة واملجتمعات املحلية كام أن العمل
مع الرشكاء املحليني سيع ّزز من جدوى ومصداقية الوكالة يف املنطقة املعنية.
من امله ّم شمل املجتمعات غري املستفيدة أو املمثّلني الرئيسيني من هذه املجموعة كمتلقّني لتقارير
تقدّم الربنامج .فالواقع أن نرش معلومات عن الربنامج ومعايري االستهداف وتوفري معلومات حول
تقدّمه إىل كافة األطراف سيتيح لهذه األخرية تعزيز العالقات بني أفراد املجتمع املحيل وتعزيز عالقتها
ككل .كذلك فإن إبالغ املجتمعات غري املستفيدة أو املضيفة عن الربنامج سيمكّن
باملجتمع املحيل ّ
األطراف من استكشاف خيارات الدعم البديل عند الحاجة يف حال مل تكن الوكالة تقدّمه.
ص ّممت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية حزمة أدوات التواصل وهي تقدّم توجي ًها عمليًا إىل مدراء الربامج
الذين يسعون إىل التواصل بفعالية أكرب مع املشاركني يف الربنامج وأفراد املجتمع املحيل وبالتايل أن
يكونوا مسؤولني أكرث إزاءهم .ت ّم تصميم هذه األدوات لكل من برامج االستجابة اإلنسانية والربامج
١٥

اإلمنائية .تجدر اإلشارة إىل أن حزمة األدوات مستوحاة من برامج خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف هايتي
تحسن
حيث ت ّم ّ
التوصل إىل أ ّن األنشطة البسيطة نسب ًيا والهادفة إىل تأمني التواصل الشفاف أدّت إىل ّ
تنفيذها واألثر الناتج عنها .حزمة األدوات هذه متوفّرة عىل املوقعcrsprogramquality.org :
يف ما ييل أمثلة عن بعض أدوات التواصل التي تحتويها الحزمة :الرسائل القصرية ،صناديق االقرتاحات،
اجتامعات املجتمع املحيل ،ولوحات اإلعالنات العامة حيث ميكن للمجتمعات املحلية نرش أسئلتها أو
مخصصة للمجتمع املحيل ومحاورين .يعتمد اختيار أداة واحدة أو عدّة
مالحظاتها ،باإلضافة إىل إذاعة ّ
أدوات عىل ما هو مناسب وذات صلة أكرث بالسياق.

١٦

املعيار األسايس السادس:

أداء العاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية

تقدّم الوكاالت اإلنسانية الدعم اإلداري واإلرشايف والنفيس-االجتامعياملناسب والذي ميكن العاملني
يف مجال املساعدة اإلنسانية من اكتساب املعرفة واملهارات والسلوكيات واملواقف الالزمة لتخطيط
وتنفيذ استجابة إنسانية ف ّعالة بإنسانية واحرتام.
املؤرشّ :
تدل مراجعة أداء طاقم العمل واملتط ّوعني إىل أنّهم يتمتّعون بكفاءات مناسبة مقارن ًة باملعرفة
واملهارات والسلوكيات واملواقف واملسؤوليات امللحوظة يف الوصف الوظيفي .وتشمل التقييامت
الدورية ألداء طاقم العمل الكفاءات املتعلّقة بحساسية النزاع.
األساس املنطقي :يتمثّل أحد أكرب التحديات التي يواجهها طاقم العمل عند تنفيذ التدخالت اإلنسانية
يف األزمات الطارئة يف فهم السياق الذي يعملون فيه .ويع ّزز بناء قدرات طاقم الربنامج يف مجال
املعارف واملقاربات املراعية لظروف النزاع من قدرتهم عىل تحديد الحواجز وتحديد الفرص وإطالقها
واملشاركة فيها ،كام أنه يع ّزز استمرارية الربنامج يف مراحل التصميم والتنفيذ واملراقبة.
وصول إىل مرحلة التقييم وخاللها.
ً
أين ينطبق هذا املؤرش :يف كافة املراحل ابتداء من مرحلة التحضري
مالحظات توجيهية :يجب تقديم مجموعة من املعلومات لطاقم العمل الجديد يف بداية االستجابة
ملخصا للسياق املحيل ووصفًا لديناميات النزاع و بؤر الرصاع
اإلنسانية .تشمل هذه املعلومات
ً
الرئيسية .تزيد هذه الخطوة من وعي طاقم العمل حيال التزام الوكالة باعتامد مقاربات حساسية
النزاع يف العمليات األوسع نطاقًا.
يجب أن يشتمل الوصف الوظيفي ومعايري التقييم املعتمدة لتوظيف طاقم الربنامج عىل املعرفة
واملهارات والتجارب يف مجال تطبيق حسياسية النزاع عىل السياق اإلنساين القائم .وقد تتضمن
املعارف املطلوبة منهم فهم العالقة بني مبدأ «عدم إلحاق األذى» ومرشوع «اسفري» وفهم إطار
«التنمية البرشية املتكاملة» (أو ما يعادله بالنسبة للمرشحني الخارجيني) ،باإلضافة إىل تحديد بؤر
النزاع والتجارب السابقة يف تطبيق أدوات تحليل النزاع.
كذلك يجب تنظيم االجتامعات بني طاقم االستجابة اإلنسانية والعدالة البرشية وطاقم بناء السالم
ليتمكّن األخري من تقديم الدعم التقني أثناء مراحل تقييم وتحليل وتصميم الربنامج ومرحلتي املراقبة
والتقييم الالحقتني .يف حال تعذّر تنظيم االجتامعات الحيّة ألي سبب كان ،يتوجب حينئذ ،و بح ّد
أدىن ،إرشاك املستشارين التقنيني يف بناء السالم والحوكمة واملساواة بني الجنسني (مبا فيه الحامية) يف
عملية تطوير و مراجعة مقرتح التنمية البرشية .وبشكل خاص ،ميكن للمستشارين التقنيني اإلقليميني
إ ّما التواجد عىل األرض أو دعم الجهود من بعيد.
١٧

املعايري الدنيا لتعزيز توفري املياه وخدمات
الرصف الصحي والنظافة الصحية
املعيار األول لتوفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية:

تصميم وتنفيذ برنامج توفري املياه وخدمات الرصف الصحي
والنظافة الصحية

رضرين إىل املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية ويت ّم
يت ّم استيفاء حاجات السكّان املت ّ
إرشاك املستخدمني يف تصميم املرافق وإداراتها وصيانتها حيثام اقتىض األمر

املؤرش :مث ّة نظام خاص إلدارة املنشآت وصيانتها بالشكل املالئم وتساهم املجموعات املختلفة يف ذلك
بالتساوي وفقًا لتقييم قدراتها ونقاط ضعفها.
األساس املنطقي :تعزيز قدرة املجموعات املختلفة ضمن املجتمع املحيل يساهم يف بناء القدرة عىل
التعايف ويؤدي إىل زيادة الشعور باألمن واسرتجاع الشعور بالكرامة .عىل طاقم العمل أن يكون عىل
بيّنة من التحديات والفرص املحتملة التي تواجهها بعض املجموعات ضمن املجتمع املحيل وذلك بنا ًء
عىل التحاليل والتقييامت التي أُجريت للنزاع قبل التدخّل.
أين ينطبق هذا املؤرش :خالل عمليات توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية وخالل
مراحل التصميم والتنفيذ.
مالحظات توجيهية :يجب إجراء تقييم/تحليل جنساين والرجوع إليه من أجل دمج اآلثار املرتتبة عىل
املرأة والرجل والفتيات والصبية ضمن خطة اإلدارة واملحافظة.
يجب النظر إىل مكامن الق ّوة والضعف لدى مختلف املجموعات من منطلق حقّها يف الحصول عىل
فضل عن إمكانية مشاركتهم يف عمليات صنع
املياه واملوارد الطبيعية األخرى واستخدامها ونقلها ً
القرارات العامة حول أسلوب الحوكمة .كام يجب النظر يف املسائل األمنية املرتبطة بالحصول عىل
هذه املوارد واستخدامها وإدارتها واآلليات املوضوعة لحامية املجموعات الضعيفة .أخ ًريا ،يجب تطبيق
هذه املعلومة يف تصميم التدخّالت التي تتناول قضايا التمييز وعدم املساوات بني الجنسني (والقضايا
األخرى املشرتكة بني مجموعتني أو أكرث).

١٨

وضع خطة املحافظة بالتواصل مع املجتمع املحيل املستفيد ،ويجب أن يركز التقييم يف جزء منه عىل
املوارد املتوفرة لغري املستفيدين ونظرتهم للربنامج .ميكن للمشاكل املتعلّقة بالتخلّص من النفايات
وتوفري املياه أن تؤث ّر مبارشة عىل توفّر املوارد الطبيعية وإمكانية الوصول إليها .وباإلضافة إىل ذلك،
ميكن أن يؤدي الشعور باإلقصاء إىل نزاعات عىل املوارد الطبيعية يف حال اعتربت بعض االحتياجات
أقل إلحا ًحا من غريها.
إرساء عالقات سليمة مع املجتمعات املحلية املضيفة أو غري املستفيدة عرب إرشاكها يف اللقاءات
اإلعالمية وجلسات التخطيط.
ُوضعت آليات لتقديم الشكاوى الخاصة بهذا الربنامج تحديدًا ليتمكّن جميع مستخدميه من التعبري
بأمان عن آرائهم والتظلّامت التي طالتهم يف إطار الربنامج وليتمكّنوا أيضً ا من الوصول إىل آليات
تسوية النزاعات.

املعيار األول إلدارة النفايات الصلبة :1

جمع النفايات والتخلص منها

رضرون يف بيئة ال تل ّوثها النفايات الصلبة مبا فيها النفايات الطبية وتتوفّر فيها
يعيش السكان املت ّ
وسائل مناسبة وف ّعالة للتخلص من النفايات املنزلية.
املؤرش :يت ّم التخلّص من النفايات التي يخلّفها سكّان املستوطنات بعيدًا عن محيط العيش املبارش
مم ينشئ بيئة تع ّزز كرامة
يوميًا ،وبعيدًا عن محيط املستوطنات م ّرتني يف األسبوع عىل األقلّ ،
اإلنسان من خالل مشاركة املجتمع املحيل والسكّان املجاورين.
رضرين خالل األزمات وبعدها
األساس املنطقي :من امله ّم توفري رشوط العيش الكريم للسكّان املت ّ
ويف خض ّم الكوارث والفوىض من أجل تعزيز حس الكرامة لدى اإلنسان .وتجدر اإلشارة إىل أن
الربنامج سيساهم يف تعزيز العالقات السليمة عرب تحديد فرص التخلص من النفايات الصلبة وإرشاك
املجتمعات املضيفة يف العملية.
أين ينطبق هذا املؤرش :خالل عمليات توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية وخالل
مراحل التصميم والتنفيذ.
رضر والتي تتيح لها املشاركة
مالحظات توجيهية :النظر يف القدرات التي يتمتّع بها املجتمع املحيل املت ّ
يف جهود التخلّص من النفايات .العمل مع املنظامت الرشيكة التي تتمتّع بفهم أفضل للعادات املحلية
والثقافية ذات الصلة بالنظافة والتخلص من النفايات .النظر يف إمكانية التواصل مع قادة املجتمع
رضر من أجل تعزيز فهم الوكالة للديناميات الثقافية واالجتامعية التي قد تعيق أو تس ّهل
املحيل املت ّ
١٩

تنفيذ املرشوع.
يجب إنشاء اسرتاتيجية تواصل واضحة حول العنارص األساسية التي تدخل يف إدارة التخلص من
النفايات .التن ّبه إىل أثر هذا الربنامج عىل األفراد باألخص األفراد املسؤولني عن اإلدارة املنزلية
(وأغلبيتهم من النساء) .يجب الرجوع إىل تقييم سبل العيش من أجل تحديد الفرد املسؤول يف األرسة
والذي ميلك السلطة لتشجيع املشاركة يف برنامج التخلص من النفايات.
ميكن أن يؤدي وجود املستوطنات إىل نشوء نزاع مع املجتمع املحيل املضيف ،وبالتايل من امله ّم إنشاء
رضرة من أجل تبديد التص ّورات السلبية لدى
حوار مستم ّر بني املجتمعات املحلية املضيفة وتلك املت ّ
السكّان امله ّجرين املتواجدين عىل أرض املجتمع املحيل املضيف .ميكن التخفيف من حدّة التوت ّر
الناتج عن الربنامج يف حال وجود ممثّل أو أكرث عن املجتمع املحيل غري املستفيد ضمن صفوف
الوكالة.
يجب النظر يف املبادرات املحلية التي تهدف إىل تنمية املؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر .كام
أساسا آلية إلدارة النفايات ميكن دمجها يف
يجب النظر يف ما إذا كانت املجتمعات املضيفة تعتمد ً
املستوطنات .ومن املهم بناء وتقوية الروابط بني املجتمعات املحلية من أجل إنشاء عالقات سليمة
وتعزيز الكرامة اإلنسانية يف سياق تع ّرض فيه الكثريون للتهميش والصدمات.

٢٠

املعايري الدنيا الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية
املعيار األول لتقييم األمن الغذايئ والتغذية

األمن الغذايئ

عندما يكون السكّان مع ّرضني لخطر انعدام األمن الغذايئ ،يت ّم إجراء التقييامت املستندة إىل طرائق
متعارف عليها لفهم حيثيات انعدام األمن الغذايئ ،كنوعه وحدّته ونطاقه ،وتحديد األشخاص األكرث
والتوصل أخ ًريا إىل تحديد االستجابة املالمئة.
رض ًرا
ّ
ت ّ
املؤرش :يت ّم النظر يف تفاصيل األمن الغذايئ وسبل عيش األفراد واملجتمعات املحلية واألرس من أجل
توجيه التدخالت عىل ضوئها (يرجى النظر إىل املالحظات التوجيهية  )9 – 3مع الرتكيز بشكل خاص
عىل مسألة اإلنصاف عىل أصعدة الجنس والفئات العمرية واألعراق والديانات وبلد املنشأ ،وعالقة
معي.
هذه القضايا بالهيكليات واألنظمة القامئة يف سياق ّ
األساس املنطقي :يساعد إجراء التقييم من منظور املساواة عىل تحديد «حاالت انعدام املساواة
األفقية» يف املجتمع املحيل املستهدف وهذا التقييم من شأنه أن ميكّن طاقم العمل من تصميم
برنامج يتفادى مفاقمة أي توترات قامئة ضمن املجموعات وتحديد فرص التط ّرق إىل قضايا عدم
املساواة ومعالجتها.
أين ينطبق هذا املؤرش :خالل العمليات الخاصة بسبل العيش واألمن الغذايئ ويف مرحلتي التقييم
والتصميم.
مذكرات توجيهية :يف حال غياب أي رابط ،يجب ربط تقييم سبل العيش (التقييم الريفي الرسيع
والتقييم الريفي التشاريك وتقييم التعلّم التشاريك) بتحليل النزاع من أجل تحديد دوافع وأسباب
انعدام األمن الغذايئ بني األفراد واألرس واملجتمعات املحلية .من املتوقع أن تض ّم النسخة التالية من
برنامج  ProPacksالصادر عن خدمات اإلغاثة الكاثوليكية املزيد من األدوات املراعية لظروف النزاع
لتقييم سبل العيش عىل مستوى األرس واملجتمعات املحلية .يجب وبالقدر املمكن تفادي تعدّد أدوات
التقييم والتحليل باعتبار أن ذلك يص ّعب االستجابة البرشية لخدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف امليدان
بدل من تسهيلها.
ً
يجب النظر يف أثر آليات املساعدة والتسليم لتحقيق األمن الغذايئ عىل ديناميات النزاع ليس فقط
عىل صعيد األفراد واألرس وإنّ ا أيضً ا عىل صعيد املجتمع املحيل واإلقليمي والوطني.
يجب النظر يف األسباب الجذرية التي تؤث ّر عىل األمن الغذايئ وسبل العيش للمجموعات األكرث ضعفًا
٢١

والتفكري مط ّو ًل يف كيفية تأثري النظم والهيكليات القامئة عىل هذه املجموعات.
يجب التفكري يف أن التدخل إ ّما سيزيد أو سيح ّد من مرونة املستفيدين إزاء الصدمات املستقبلية،
ويجب الرتكيز بشكل خاص عىل كيفية بناء القدرات استنادًا إىل نتائج تحليل النزاع وسبل العيش.

املعيار األول لألمن الغذايئ:

األمن الغذايئ العام

يحق لألفراد الحصول عىل مساعدة غذائية إنسانية تؤ ّمن استمرارهم وتضمن كرامتهم وتج ّنبهم
تدهور أصولهم وتع ّزز مرونتهم.
املؤرش :يتوقّف اختيار تقديم املساعدات النقدية أو القسائم أو كليهام م ًعا عىل تقييم وتحليل شامل
(يرجى الرجوع إىل قسم األمن الغذايئ – التحويالت النقدية والقسائم – املعيار رقم  1يف الصفحة
 200من دليل مرشوع إسفري) يأخذ باالعتبار قضايا املساواة ً
مثل بني الجنسني لتتمكّن الوكالة من
تقييم كيفية تأثر املستفيدين املختلفني بشكل مختلف بربنامجها.
األساس املنطقي :يطرح تقديم املساعدات النقدية و/أو القسائم كجزء من الربنامج فرصة لتعزيز
كرامة املستفيدين .وتقدّم هذه األدوات للمستفيدين مرونة وحريّة لجهة اختيار األغذية التي
يفضّ لونها .تجدر اإلشارة إىل أن استخدام تقييم يجمع بني سبل العيش والنزاعات التخاذ قرار حول
األدوات التي يتوجب استخدامها سيمكن الناشطني يف االستجابة اإلنسانية وبناء السالم من قياس األثر
األوسع للربنامج عىل الوضع القائم والعكس( .وفيام مل يت ّم تصميم أداة تقييم مدمج بني النزاعات
وسبل العيش ،ت ّم الجمع وبوضوح بني تقييامت سبل العيش وتقييامت النزاعات أو ت ّم إجراؤها بنا ًء
عىل مبدأ «عدم إلحاق األذى» أو بشكل يراعي ظروف النزاع).
أين ينطبق هذا املؤرش :خالل العمليات الخاصة باألمن الغذايئ وسبل العيش وخالل مراحل التقييم
والتصميم واملراقبة.
مالحظات توجيهية :يجب النظر يف إمكانية أن تفاقم التحويالت النقدية أو القسائم التوترات القامئة
(مثل ،يف حال أعطيت األموال إىل النساء ،ماذا سيكون ر ّد فعل
ضمن املجتمع املحيل املستهدف ً
الرجال؟) ويف النواحي األمنية املرتبطة بتوزيع املساعدات نقدًا .كذلك من الرضوري النظر يف ابتكار
برامج جديدة مثل برامج تحويل األموال عرب الرسائل القصرية أو الهاتف من أجل الحد من حاالت
الرسقة والعنف.
ميكن استخدام تحليل النزاع من أجل تحديد أثر التحويالت النقدية و/أو القسائم عىل األسواق املحلية
فضل عن تقييم استمرارية هذه الربامج .فعىل سبيل املثال ،يجب أن يحتوي التحليل عىل معلومات
ً
٢٢

خاصة باألثر االقتصادي عىل النزاعات والعكس .ويجب النظر يف اإلبالغ عن بؤر النزاع املحتملة التي
قد تهدّد استمرارية الربنامج يف املستقبل ووضع خطة طوارئ ملثل هذا السيناريو.
من امله ّم النظر يف العالقات الخاصة ضمن املجتمعات املحلية (بني الرجل واملرأة ،بني الصغار والكبار،
وبني مختلف اإلتنيات) وتحديد السبل املتاحة أمام الربنامج لالستفادة من العالقات اإليجابية والروابط
بني املجموعات وتعزيزها.
يجب إجراء مراقبة مستم ّرة ألثر التحويالت النقدية و/أو القسائم عرب تحديث تحليل النزاعات مع
الرتكيز بصورة خاصة عىل أثر الوسيلة املعتمدة عىل السلطة و املساواة.

٢٣

املعايري الدنيا املتعلّقة باملأوى واملستوطنات
واملواد غري الغذائية
املعيار األول للأموى واملستوطنات

التخطيط االسرتاتيجي

رضرين
تساهم اإسرتاتيجيات املأوى واملستوطنات يف تحسني أمن وسالمة وصحة ورفاهية السكان املت ّ
من امله ّجرين وغري امله ّجرين وتعزيز عملية التعايف وإعادة اإلعامر حيثام أمكن.
املؤرش :توضع حلول املأوى واملستوطنات التي ت ّم الخروج بها لتلبية االحتياجات الخاصة للسكّان
رضرين من الكوارث مبشاركة وموافقة السكّان أنفسهم والسلطات املعنية وبالتعاون مع
املت ّ
كافة الوكاالت املستجيبة (انظر املالحظة التوجيهية رقم  .)1تشارك املجتمعات املحلية املضيفة
واملجموعات غري املستفيدة يف تخطيط املستوطنات املؤقتة أو الدامئة.
األساس املنطقي :يرتت ّب عن القرارات املتعلّقة باملأوى واملستوطنات تَبعات ها ّمة عىل املجتمعات
رضرة واملضيفة وعىل سكّان املنطقة والبلد بشكل عام ،والس ّيام من حيث ارتباطها بالسلطة
املحلية املت ّ
واملساواة .وعليه ،فإن الجهود الرصيحة لتصميم التدخالت عىل ضوء السياق الذي سيت ّم فيه تنفيذها
ستساعد الوكالة يف تحديد الفرص املتاحة لبناء عالقات إيجابية بني املجتمعات املحلية املشاركة بشكل
مبارش وغري مبارش يف الربنامج.
أين ينطبق هذا املؤرش :يف برامج الالجئني والنازحني الداخليني والعمليات الخاصة باألمن الغذايئ
وسبل العيش ،وخالل مراحل التقييم والتصميم واملراقبة.
املالحظات التوجيهية :من املهم جدًا إرشاك املجتمعات املحلية املضيفة أو املجاورة للسكّان
رضرين يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للمستوطنات ،فيجب أن يحتوي تحليل النزاعات عىل
املت ّ
قسم خاص لإلبالغ عن التوترات القامئة بني هذه املجتمعات املحلية بسبب محدودية املوارد الطبيعية
واستخدام األرايض وات ّخاذ القرارات استنادًا إىل سياسة الهوية.
(مثل استنزاف املوارد
سيساهم إرشاك قادة املجتمعات املحلية يف املحادثات عىل اإلحاطة مبخاوفهم ً
الطبيعية املحلية والوصول إىل األرايض واستخدامها أو التوترات بني الطوائف) كام سيع ّزز تصميم
فضل عن ذلك ،سيؤدي إرشاكهم إىل الحد من احتامل نشوء نزاع ويع ّزز بيئة أكرث استقرا ًرا
الربنامجً .
ومتكي ًنا للربنامج.

٢٤

(مثل :بناء مدرسة أو برئ مياه للمجتمع
تحديد وتنفيذ األفكار املبتكرة ملرشوع أو مشاريع رابطة ً
املحيل) لتستفيد املجتمعات املحلية غري املستفيدة من املشاركة يف مثل هذا املرشوع.

٢٥

املعايري الدنيا للعمل الناشط يف قطاع الصحة
املعيار الرابع لألنظمة الصحية:

التمويل يف قطاع الصحة

يحق لألفراد الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية األولية مجانًا طيلة فرتة الكارثة.
املؤرش :يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية التي تشمل آليات خاصة لضامن الحصول عىل
الرعاية الصحية مجانًا وضامن املساواة واألمن لكافة السكان املترضرين من الكوارث يف كافة منشآت
املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية طوال فرتة االستجابة للكارثة.
األساس املنطقي :بالرغم من أن تقديم الخدمات الصحية املجانية مبدأ إنساين أسايس ،قد يحول
السياق املحيل دون حصول بعض املجموعات ضمن املجتمعات املحلية املترضرة عىل هذه
الخدمات بحرية ومساواة وأمان .وبالتايل ،من الرضوري تعزيز قدرات املؤسسات الحكومية التي
تبدي استعدادها لتقديم خدمات صحية مجانية تستويف معايري الجودة من خالل استخدام الحوافز
واملقاربات املرتكزة إىل الرشاكات .يف حال كانت الحكومة غري قادرة و/أو غري راغبة يف تقديم مثل
هذه الخدمات ،يتوجب العمل مع أعضاء املجتمع ،املنظامت والوكاالت اإلنسانية األخرى من أجل
املنارصة لتعزيز حصول األفراد من دون متييز عىل الرعاية الصحية يف بيئة مؤقتة.
أين ينطبق هذا املؤرش :خالل العمليات الصحية والطبية وخالل مراحل التحضري والتقييم والتصميم
والتنفيذ واملراقبة.
مالحظات توجيهية :يف سياق حكومة معادية أو عاجزة أو رافضة عن تقديم خدمات مجانية ،يجب
النظر يف تقديم تحويالت نقدية و/أو قسائم قابلة لالسرتداد يف العيادات الصحية .ويف حال كانت
الحكومة غري راغبة يف املساعدة ،يجب تحديد أسباب عدم رغبتها والنظر يف عالقة بني موقفها وهوية
املجتمع املحيل املستفيد (اإلتنية ،العرق ،والدين ،إلخ).
النظر يف أساليب مختلفة لرفع جودة الخدمات املقدّمة يف حال تم التغايض عن دفع الرسوم مقابل
دفع الحوافز ملوظفي العيادات الصحية وتقديم إمدادات طبية إضافية أو تقديم الدعم التقني.
وضع مؤرشات املراقبة والتقييم لقياس إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية وجودتها واملساواة فيها.
مراجعة نتائج املراقبة بشكل منتظم من أجل تصويب التخطيط يف حال نشوء أي نزاع بني مقدّمي
رضر.
الخدمة واملجتمع املحيل املت ّ
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تغي طريقة تقديم الخدمات املجانية أثناء الكارثة عند
يف مرحلة التقييم ،يجب النظر يف احتامل ّ
تخف األزمة .ومن امله ّم الرتكيز عىل تعزيز قدرات املؤسسات الحكومية
انتهاء التمويل أو عندما ّ
املحلية ليك تتمكّن من مواصلة تقديم الخدمات بشكل اقتصادي قابل لالستدامة بعد نهاية الربنامج
وتج ّنب نشوء حالة من التبع ّية.

٢٧

امللحق األول:

القيام بتقييم ٍ
‘كاف’ للنزاعات

تشكّل مرحلة تقييم االستجابة اإلنسانية محطّة رضورية لدمج حساسية النزاع رغم أنها قد تتضمن
الكثري من التحديات بسبب ضيق الوقت والضغوطات والقيود األخرى كاللوجستية واألمنية .ولذلك،
يجب أن يكون تحليل النزاع عمليًا يسهل فهمه من قبل املوظفني امليدانيني غري املدربني عىل
مبدأحساسية النزاع.
يلخص الجدول األول طرق التقييم «الكايف» للنزاع التي ميكن إدماجها مبارشة يف تقييم القطاعات
املختلفة والذي عادة ما يتم القيام به يف بداية مرحلة التقييم .وإن تضمني هذه األسئلة يف التقييم
تفصيل للنزاع باالستناد إىل هذا
ً
يحسن تصميم الربنامج .وميكن إجراء تحليل أكرث
األول من شأنه أن ّ
التحليل «الكايف» األويل عند بداية الربنامج ويف مراحل إعادة التصميم .يرجى الرجوع إىل امللحقني
األول والثاين بعنوان «كيفية توجيهلمقاربات حساسية النزاع» للحصول عىل املعلومات عن الوقت
األنسب إلجراء تحليل مامثل وطريقة إجرائه.

٢٨

الجدول األول :التقييم «الكايف» املقرتح للنزاع*
التحليل املوجز للنزاع املستخدم يف املرحلة األوىل من التقييم
سياق النزاع

ما هي الجذور التاريخية للنزاع يف املنطقة التي يتم تقييمها؟
ما سبب النزاع؟ ومنذ متى وهو مستم ّر؟
َمن هي املجموعات املشرتكة يف النزاع؟
(مثل :االنتامء الطبقي أو القبيل أو املناطقي) ويف ماذا تشرتك
يف ماذا تختلف هذه املجموعات ً
(مثل :املوروثات االجتامعية املشرتكة ومبادرات الصلح املحلية)؟
ً
أين تقع هذه املناطق املتأثرة بالنزاعات؟
هل يتفاقم النزاع يف أوقات أو ظروف مع ّينة (وقت من النهار ،أو خالل أي فصل أو يف فرتة
االنتخابات أو خالل االحتفاالت الدينية ،إلخ)؟
احتامل للمجريات املستقبلية للنزاع؟
ً
ما هو السيناريو األفضل واألسوأ واألكرث
كل سيناريو؟
عىل ماذا يتوقّف ّ

اآلثار املحتملة للربنامج

كيف سيؤثر اختيار املستفيدين عىل العوامل التي تربط فئات هذا املجتمع أو تف ّرقها؟
هل تتّسم عمليات تقييم االحتياجات واختيار املستفيدين بالشفافية وهل القت نرش عام مناسب؟
هل سيتم إرشاك املجتمع يف عملية االختيار؟
ما هي آراء املجتمع والفاعلني املحليني اآلخرين حول هوية موظفي املرشوع؟
هل لوكالتكم أي دور (فعيل أو متوقع) يف النزاع؟
هل للوكاالت الرشيكة لكم (سواء املحلية أو الدولية) أي دور (فعيل أو متوقع) يف النزاع؟ وما هي
عالقاتها بالفاعلني اآلخرين؟ وكيف ينظر إليها املجتمع املستفيد منها؟

*مأخوذ من امللحق األول لنونا زكرمان وأميل خان وآن سرتيت وإلواز هيري وأوليفر شيفرو ،تطبيق حساسية النزاع يف حاالت االستجابة الطارئة :املامرسة
الحالية واملقاربة املستقبلية ،ورقة العمل رقم  70التي قدّمتها شبكة املامرسة اإلنسانية ملعهد التنمية الخارجية ،أكتوبر  ،2011الصفحة  .21متوفّرة عىل
الصفحة اإللكرتونية التالية:
http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/applying-conflict-sensitivity-in-emergency-response-current-practiceand-ways-forward
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امللحق الثاين:

موارد ومواد وأدوات إضافية

مواد وأدوات حساسية النزاع:
األدلّة الرئيسية حول كيفية تطبيق وتنفيذ حساسية النزاع .يتم إبراز األدوات املرجعية (الجداول
أو امللحقات أو املخططات املحددة) من هذه املنشورات لتوفري مراجع رسيعة وأمثلة حول تطبيق
حساسية النزاع.
»»منتدى أفريقيا للسالم ،مركز حل النزاعات ،اتحاد الوكاالت اإلنسانية ،منتدى التنبيه واالستجابة
املبكرة ( ،)FEWERجمعية انرتناشونال ألريت ،جمعية سايفر وورلد ،مقاربات مراعية لظروف النزاع
يف مجاالت التنمية واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم :حزمة املوارد ،لندن .2004 ،متوفر عىل الصفحة
االلكرتونية التالية:
http://www. conflictsensitivity.org/publications/conflict-sensitive-approachesdevelopment-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res
يحتوي الفصل الثاين عىل معلومات حول تحليل النزاعات كام يوفر امللحق األول للفصل الثاين
ملخصات حول  15إطا ًرا لتحليل النزاعات .وميكن أن يكون هذا مجديًا لألشخاص الذين يسعون إىل
تحديد نوع التحليل املطلوب تطبيقه خالل التدخل.
»»اتحاد حساسية النزاع ،كيفية التوجيه لحساسية النزاع ،فرباير  .2012متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية
التالية:
_http://www.conflictsensitivity.org/sites/default/files/16602/_HowToGuide_CSF
WEB_3.pdf
يف حني توفر حزمة املوارد لعام ( 2004املذكورة أعاله) الكثري من املعلومات حول حساسية النزاع
يف كافة مراحل تصميم الربنامج ،يتميّز هذا الدليل بأنّه أقرص ويوفر الكثري من الرشح حول التطبيق
العميل لحساسية النزاع.
توفر مصفوفة املخاطر (يف الصفحة  )25أمثلة عن بؤر النزاعات املحتملة وإجراءات التخفيف من
النزاع .بإمكان موظفي الربنامج استخدام هذه األمثلة للتفكري بأثر تدخالتهم وتحليلها.
يوفر امللحق األول عينة مختارة من أدوات تحليل النزاعات التي ميكن للناشطني الرجوع إليها بغية
توصيف النواحي املختلفة للنزاع وسياق االستجابة اإلنسانية.

٣٠

جدول يلخص الخطوات واإلجراءات املطلوبة للقيام بتحليل ٍ
«كاف» للنزاعات.
ً
يقدّم امللحق الثاين
»» دومينيك موريل وكالرا هايغنز .2012 ،املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلّم يف الطوارئ :حزمة
موارد ملراقبة وتقييم ومساءلة وتعلّم بسيط وقوي .الحزمة متوفّرة عىل الصفحة اإللكرتونية التالية:
http://www.crsprogramquality.org/publications/201316/2//monitoring-evaluationaccountability- and-learning-in-emergen.html
حزمة املوارد هذه نسخة موسعة إلصدار سابق لوكالة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وهو يحمل عنوان
املراقبة والتقييم يف الطوارئ :نصائح وأدوات من لوريتا إيشيدا وآخرين .ويتض ّمن هذا اإلصدار حوايل
اثنتي عرشة من األدوات واملعايري وخطوط توجيهية موجزة ليسرتشد بها الناشطون يف مجال مراقبة
وتقييم االستجابة اإلنسانية:
»»جيف هايرنيتش ودايفد ليج وكاري ميللر« .دليل املستخدم لتنمية برشية متكاملة »،خدمات
اإلغاثة الكاثوليكية .2008 ،الدليل متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية:
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/general/IHD_userguide.pdf
توفر مصفوفة التنمية البرشية املتكاملة (يف الصفحتني  14و )15أسئلة متينة حول كيفية تطبيق إطار
التنمية البرشية املتكاملة .وميكن تضمني هذه األسئلة بسهولة يف تحليل النزاعات أو العكس.
»»نونا زكرمان وأميل خان وآن سرتيت وإلواز هيري وأوليفر شفرو ،تطبيق حساسية النزاع يف االستجابة
اإلنسانية :املامرسة الحالية واملقاربات املستقبلية ،ورقة العمل رقم  70التي قدّ متها شبكة املامرسة
اإلنسانية ملعهد التنمية الخارجية ،أكتوبر  .2011متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية التالية:
http:// www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/applying-conflictsensitivity-in-emergency-response-current-practice-and-ways-forward
امللحق األول هو جدول التحليل «الكايف» املقرتح للنزاعات ويوفر الئحة قصرية من األسئلة املهمة
التي ميكن تضمينها يف التقييم املوجز.
امللحق الثاين هو الئحة مراجعة ملراقبة مرحلة ما بعد التوزيع وميكن للموظفني الرجوع إليها خالل
مرحلة مراقبة الربنامج.
يقدّم الجدول األول (يف الصفحة  )15الئحة بأفضل املامرسات لالستجابة اإلنسانية التي تراعي
حساسية النزاعات وميكن ملوظفي الربنامج الرجوع إليها إذا ما كانوا بحاجة اىل خطوات عمليّة لتطبيق
مقاربة مراعية لظروف النزاع.

٣١

مصادر وإصدارات أخرى:

أوراق مهمة من داخل امليدان عن النقاشات القامئة حول حساسية النزاع.
»»ماري آندرسون .مبدأ عدم إلحاق األذى :كيف تدعم املساعدات عملية السالم – أو الحرب .دار
منشورات لني ريرن إنك .بولدر كولورادو.1999 .
»»آدم باربويل وراشيل غولدوين ،إيستا غرنوالد وآندرو رشيف« .فوائد حساسية النزاع »،أبريل .2005
متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية التالية:
http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue4_barbolet_etal.
pdf
»»آندي كاتيل وألوال إياسو .التقدم أم االنسحاب؟ تحليل رسيع لسبل العيش والنزاعات يف أقاليم
ميسو-مولو ودائرة شينيله واملنطقة الصومالية يف إثيوبيا .2010 .مركز فاينشتاين الدويل ومنظمة
مرييس كوربس .متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية التالية:
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/ files/odi-assets/publications-opinionfiles/289.pdf
»»منظمة « ،CDAالتصورات املحلية للتدخل الدويل يف الدول والظروف الهشّ ة »،مؤسسة ،CDA
املشاريع التعلمية التعاونية .2011 ،متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية التالية:
http://www.oecd.org/development/incaf/48697077.pdf
»»مرشوع بناء القدرات الطارئة ،قياس األثر واملحاسبة يف الطوارئ :دليل املقاربات الكافية.2005 ،
متوفر عىل الصفحة اإللكرتونية التالية:
http://www.ecbproject.org/inside-the-guide/view-the- good-enough-guide
»»تيمويث فرانكنربغر« .هل ميكن للمساعدات الغذائية التي تعزز من برامج األمن الغذايئ وسبل
العيش املساهمة يف إحالل السالم واالستقرار يف بلدان محددة؟ ورقة عمل 17 ،أغسطس .2012
»»تيمويث فرانكنربغر مع توم سبانغلر وسوزان نيلسون ومارك النغوريث»« .تعزيز املرونة إزاء انعدام
األمن الغذايئ يف األزمات املط ّولة »،ورقة العمل 17 ،أغسطس .2012
ظل
»»سوزان جاسربز ودايفيد ماكسويل« .دراسة حول برامج األمن الغذايئ وسبل العيش يف ّ
النزاعات» ،شبكة العمل اإلنساين يف معهد التنمية الخارجية ،مارس  2009رقم .65
نحسن أداءنا؟
»»منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،التدخل الدويل يف الدول الهشّ ة :أال نستطيع أن ّ
٣٢

مطبوعات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  .2011متوفر عىل الصفحة االلكرتونية التالية:
http://www.oecd.org/ countries/somalia/48697077.pdf
»»منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،مبادئ التدخل الدويل الجيد يف الدول والظروف الهشّ ة ،منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي ،باريس .2007
»»مارك روجرز وآرون تشاييس وطوم بامات« ،دمج بناء السالم يف إعداد الربامج اإلنسانية والتنموية»،
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية( .2010 ،يرجى االطالع عىل امللحق الثاين لالطّالع عىل أمثلة حول كيفية
تطبيق حساسية النزاع يف مرشوع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية التنموي يف آذربيجان).

٣٣

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية،
 228شارع ويست
لكسنغتون ،بالتيمور،
ماريالند  ،21201الواليات
املتحدة األمريكية
)هاتف410( 625-2220 :
crsprogramquality.org

