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اتيجية  ي مجال المخرجات الخاصة باس�ت
الملحق ١: مزيد من التفاصيل لدمج الحوكمة الشاملة �ف

نامج ال�ب

برمجة  بإطار  بالتغي�ي والمذكورة  الخاصة  الثالث  المجاالت  ي 
�ف التغي�ي مستمراً  يكون هذا  للتغي�ي وأن  أن هناك حاجة  تؤمن هيئة ك�ي 

ايدة رفع قدرة أصحاب النفوذ  ز ز الم�ت الحوكمة )GPF( لتحقيق االأثر، فالبد وأن يصاحب حرية التعب�ي الجماعي لمختلف الأفراد والمهمش�ي
كة والتفاق عليها.  ي المساحة الشاملة ومساحة المساءلة حيث يمكن التفاوض بشأن أجندة مش�ت

اكهم �ز عىل الستماع، وإ�ش

وخاصة من خالل مجالت المخرجات الأربعة: 

ي حياة بدون عنف 
نجابية، وصحة االأم )SRMH(، والحق �ف حقوق الصحة الجنسية، واالإ

ي حياة بدون عنف 1، والعنف القائم عىل النوع الجتماع  
نجابية وصحة الأم والحق �ز ي مجال حقوق الصحة الجنسية والإ

يركز عمل الحوكمة �ز
(GBV)2 عىل زيادة جودة الخدمات والمنتجات و�عة الستجابة، والرضا عنها والوصول إىل الخدمات وإتاحتها، ودعم المجتمعات المهمشة، 

اتيجيات مختلفة: الأمر الذي يمكن أن يتحقق من خالل اس�ت
ي تقوم من خاللها النساء والفتيات والمجتمعات بمراقبة خدمات 

•  وضع آليات جديدة للمساءلة التشاركية و/ أو تقوية الآليات القائمة وال�ت
ي حياة بدون عنف والعنف القائم عىل النوع الجتماعي وتقديم التغذية المرتدة، 

نجابية وصحة الأم والحق �ز حقوق الصحة الجنسية والإ
ز  اف عليه، ومراجعة أعداد الوفيات ب�ي �ش وتشتمل الأمثلة المستخدمة عىل بطاقات التقييم المجتمعي، أو نظم متابعة المجتمع أو الإ

الأمهات….الخ
ي عيادات المجتمع، ولمتابعة جودة الخدمات ولتعزيز 

•  تسهيل الهياكل المجتمعية التشاركية لتعبئة المجتمعات للوصول إىل الخدمات �ز
ز )مثل نموذج هيكل الدعم الذي يديره المجتمع من ك�ي بنجالدش، والذي قامت حكومة  الخدمات الصحية الشاملة لالأك�ش فقراً والمهمش�ي

بنجالدش بإضفاء الطابع المؤسسي عليه كمكون أساسي لتوف�ي الخدمة الصحية(. 
الخاصة  الفجوات  ي حياة بدون عنف من خالل سد 

الأم والحق �ز نجابية وصحة  الجنسية والإ الصحة  ز خدمات حقوق  •  الدعوة لتحس�ي
نجابية  ي الحكومة لآليات تشاركية فيما يتعلق بحقوق الصحة الجنسية والإ

ي ذلك تب�ز
ي سياسات وإرشادات جديدة بما �ز

بتنفيذ الساسة أو تب�ز
اكة مع مجموعات  ة وبال�ش ي حياة بدون عنف، وتقوم هيئة ك�ي بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالدعوى وكسب التأييد مبا�ش

وصحة الأم والحق �ز
ي )بدءاً من المنظمات القائمة عىل المجتمع وصولً إىل الشبكات عىل المستوى القومي(. 

المجتمع المد�ز
ز من أجل التجاوب بفعالية وتوصيل الخدمات ذات الجودة للمجتمعات المهمشة والنساء.  ز الحكومي�ي •  دعم مقدمي الخدمات والمسئول�ي
عدادهم لخدمة المجموعات  •  دمج التعليم السياسي عن موضوعات النوع الجتماعي والحقوق والحياة الجنسية مع مقدمي الخدمات لإ
ي حياة بدون عنف والعنف القائم 

نجابية وصحة الأم والحق �ز ي مجال حقوق الصحة الجنسية والإ
ي عملهم �ز

ز �ز المتنوعة ولكي يكونوا فعال�ي
عىل النوع الجتماعي. 

نجابية  ي ذلك الموارد الكافية لأجل خدمات وأنشطة حقوق الصحة الجنسية والإ
انية الخاصة بقضايا النوع الجتماعي بما �ز ز •  تعزيز وضع الم�ي

ي حياة بدون عنف والعنف القائم عىل النوع الجتماعي. 
وصحة الأم والحق �ز

يط  العالمية والقومية )مثل تحالف ال�ش التشاركية عىل مستوى المجتمع بنظم المساءلة  ي تربط الحوكمة 
ال�ت •  دعم “سالسل المساءلة” 

اكة الدولية للبنك الدوىلي بشأن المساءلة الجتماعية، وقرارات مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة رقم  الأبيض، وتنظيم الأ�ة ٢٠٢٠، وال�ش
ي الحالت الطارئة(. 

امات وخطط العمل والدعوة للعمل بشأن العنف ضد المرأة والفتيات �ز ز ١٣٢٥، و ١٨٢٠ والل�ت

)CCR(ات المناخية ي والتغذية)FNS(، واالستجابة للتغ�ي
االأمن الغذا�أ

ي والتغذية الخاصة بهيئة ك�ي عنرصاً أساسياً لبناء نظم غذائية تتسم بالستمرارية 
ي برامج الأمن الغذا�أ

•  سيكون إدراج الحوكمة الشاملة �ز
ي 

ال�ت الحقوق  الغذاء وكل  ي 
�ز الحق  إىل  للوصول  أمر أساسي  الشاملة  الحوكمة  أن  إدراك  (SuPER)، فمع  نتاجية والمساواة والمرونة  والإ

ي 
ي والتغذية، تعمل هيئة ك�ي عىل تقوية المؤسسات والأطراف المعنية للعمل بأساليب تحمي الأمن الغذا�أ

تساعد عىل تحقيق الأمن الغذا�أ
والتغذية والتجاوب مع التغي�ي المناخي وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

ي ذلك القطاع 
ي للمشاركة مع صانعي القرار بما �ز

•  تعزز هيئة ك�ي الحوكمة الشاملة من خالل بناء قدرات المجتمعات وممثىلي المجتمع المد�ز
الخاص والحكومات، والجهات الممولة وهيئة ك�ي واعتبار هيئة ك�ي مسئولة. ففي نظم الغذاء العالمية ندرك أن القطاع الخاص بصفة 
خاصة لديه دوراً هاماً ليلعبه ومسئوليات هامة ليضطلع القيام بها فيما يتعلق بإدراك نظم الغذاء المستدامة والعادلة، فعىل سبيل 
ي للدعوة وكسب التأييد بالنسبة لسياسات التغ�ي المناخي المفيدة  ي العالم الجنو�ب

كاء �ز المثال تقوم “أصوات الجنوب” بتقوية شبكات ال�ش
. ز للفقراء والمهمش�ي
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انيا وبيان القدرة  ز اليون، وت�ز و، ورواندا، وس�ي لمزيد من التفاصيل انظر أمثلة من بنجالدش، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وأثيوبيا، والهند، ومالوي، ونيبال، وب�ي  1

ي حياة بدون عنف
نجابية وصحة الأم والحق �ز ي مجال حقوق الصحة الجنسية والإ

عىل الحوكمة لهيئة ك�ي �ز
ي الحياة بدون عنف، والعنف القائم عىل النوع الجتماعي.

نجابية وصحة الأم والحق �ز اتيجيات العالمية بالنسبة لمجال حقوق الصحة الجنسية والإ انظر أيضا الس�ت  2

http://careclimatechange.org/our-work/super/
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ز يحصلون عىل مكانة متساوية، ويشمل هذا العمل  •  سوف يركز أيضاً عمل الحوكمة الشاملة عىل التأكد من أن النساء والشباب والمهمش�ي
اك هيئة  ي أو التغذية أو التكيف مع التغ�ي المناخي، مثل إ�ش

كاء عىل تقوية منصات الأطراف المعنية المتعددة بشأن الأمن الغذا�أ مع ال�ش
ز الأمثلة الأخرى عىل تقوية شبكات  و، وزامبيا. ومن ب�ي ي بنجالدش، وب�ي

ي حركة رفع مستوى التغذية (SUN) عىل المستوى العالمي و�ز
ك�ي �ز

ي تم وضع نظام مؤسسي لها لأجل الحوار مع الأطراف المعنية المتعددة عمل هيئة 
ي والمنصات ذات الصلة ال�ت

منظمات المجتمع المد�ز
ي غانا. 

ي الغابات وإدارة الموارد الطبيعية �ز
ك�ي �ز

ي إطار عمل برنامج الحوكمة. وقد قامت 
•  تعزيز �عة الستجابة والمساءلة بدءاً من الحكومة المحلية وح�ت القومية يعد مكون أساسي �ز

و من أجل وضع آلية  ي ب�ي
ز بعمل حملة للدعوة وكسب التأييد من خالل مبادرة تغذية الطفل �ز اتيجي�ي كاء الس�ت ها من ال�ش هيئة ك�ي وغ�ي

ي بنجالدش عملت هيئة ك�ي مع لجنة تنمية 
اتجية التغذية القومية وتنفيذها، و�ز اف عىل وضع إس�ت �ش للتنسيق عىل المستوى القومي لالإ

نتائج مذهلة  لها  وكان   ،Union Parishad،SHOUHARDO II انية  ز وم�ي المجتمع  ي خطة عمل 
�ز والتغذية  الغذاء  أولويات  لدمج  القرية 

ز تعمل هيئة ك�ي مع لجان تنمية القرية والسلطات المحلية عىل تعزيز قيادات الحكومة المدنية،  ي بن�ي
ي مجال سوء تغذية الطفل. و�ز

�ز
والدعم الماىلي لخدمات التغذية للحوامل والمرضعات والأطفال أقل من خمس سنوات. 

ز عىل الرعاة.  ك�ي وة الحيوانية مع ال�ت ي أثيوبيا وكينيا عىل تقوية �عة استجابة المؤسسات الزراعية والمسئولة عن ال�ش
•  وقد تم العمل �ز

ي 
الف�ز والدعم  الأساسي  بالتمويل  ي 

المد�ز المجتمع  كاء  ك�ي عىل دعم �ش هيئة  تقوم  وفيتنام،  ونيبال  والنيجر  وغانا  وموزبيق  انيا،  ز ت�ز ي 
•  �ز

وعات الزراعية والتعدين  ي الم�ش
ي إطار الستثمارات �ز

ة من الأرض �ز ي الحصول عىل مساحات صغ�ي
ز والرعاة �ز للحصول عىل حق المزارع�ي

ي بالنسبة للمرأة بصفة فردية ولعائلتها ومع ذلك 
ول، والغاز، والذهب(. يعد الوصول إىل الأرض أمر أساسي لضمان الأمن الغذا�أ )الب�ت

ي مثلما يحدث 
ة من الأرا�ز اء مناطق كب�ي وعات الزراعية( بالمساومة ل�ش ي التعدين والم�ش

ي تعمل �ز
ة )ال�ت كات القطاع الخاص الكب�ي تقوم �ش

ي عمل الحوكمة الخاص بهيئة ك�ي عىل رفع الوعي ودعم المجتمعات ومنظمات المجتمع 
ز �ز ك�ي ي أفريقيا بصفة خاصة، مما يستدعي ال�ت

�ز
رشادية لالأمم المتحدة بشأن  كات القطاع الخاص، ومساءلة القطاع الخاص بحسب المبادئ الإ لمساءلة الحكومات من أجل تنظيم �ش
ي الغذاء 

نسان. ويعد هذا النوع من عمل الحوكمة عىل المستوى المحىلي والقومي والدوىلي أساساً لضمان الحق �ز وعات وحقوق الإ الم�ش
ز والرعاة.  ي بالنسبة لصغار المالك من الفالح�ي

والأمن الغذا�أ
•  يقوم برنامج تعلم التكيف (ALP) ببناء قدرة المجتمعات عىل التكيف وعىل قدرتها عىل التأث�ي عىل تعديل التخطيط عىل مستوى الحكومة 
وع PRODUCE نموذجاً لتعبئة الحكومة المحلية لتخطيط الستجابة للطقس،  ي عدة بلدان أفريقية، ففي بنجالديش أظهر م�ش

المحلية، �ز
انية لتقليل مخاطر الكوارث،  ز ي شمال غرب بنجالدش لزيادة مخصصات الم�ي

ي مكنت ٢٩ UPs )وحدات الحكومة المحلية( �ز
انية ال�ت ز والم�ي

وع أيضاً بكل نجاح أن  ة الثالث سنوات )٢٠١٠ ـ ٢٠١٣(. وقد أظهر الم�ش والتكيف مع التغ�ي المناخي والتدخالت البيئية ثالث مرات خالل ف�ت
الحكومة المحلية يمكن أن تمول التكيف عىل المستوى المحىلي باستخدام الموارد المتاحة إن كانت آلية بناء القدرات تستخدم بطريقة 

ي دورة تخطيط الحكومة المحلية.
سليمة وإن تم إدراجها �ز

:)WEE( ف االقتصادي للمرأة وصول النساء إىل الموارد االقتصادية والتحكم فيها أو التمك�ي
السوق(، لضمان وجودهم عىل طاولة  ي ذلك هياكل 

)بما �ز القرار القتصادي والنظم  التأث�ي عىل صناعة  ي 
النساء �ز •  يعد ضمان حقوق 

أمر  للمساهمات القتصادية  المتساوية  المزايا  دراك دورهن، وبالطبع يعد حصولهن عىل  الأطراف لإ المتعددة  المفاوضات والمنصات 
 ، ز القتصادي للمرأة الخاصة بهيئة ك�ي والدمج الماىلي امج التمك�ي ز القتصادي للمرأة. ففي المحاور الأربع الخاصة ب�ب أساسي لتحقيق التمك�ي
ية والمؤسسية الجماعية  التأث�ي كاؤها بتعزيز القدرات  م، وسالسل القيمة الشاملة، إذ تقوم هيئة ك�ي �ش وريادة المرأة، والعمل المح�ت

اكهن وتفاوضهن مع أصحاب السلطة.  للنساء المهمشات وإ�ش
التأييد من أجل حقوق  ي بوليفيا للدعوة وكسب 

الكريم �ز بالعمل  المحلية فيما يتعلق  العمال  ٢٠١٠ منظمات  •  تدعم هيئة ك�ي منذ عام 
قيات للتصديق  ز البوليفية تشكيل لجنة ال�ت العمل الكريمة. وقادت هيئة ك�ي بالتعاون مع الوكالت الخارجية وفيدرالية العمال المحلي�ي

ي عام ٢٠١٢. 
ي وقعت عليها بوليفيا �ز

عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩ وال�ت
التواصل  مهارات  منصة3لبناء  دور  يلعب  أن  أفريقيا  أرجاء  كل  ي 

�ز والمنت�ش  ك�ي  بهيئة  الخاص  بالقرية  قراض  والإ الدخار  لنموذج  •  يمكن 
ي هياكل اتخاذ القرار بالحوكمة 

ي التعب�ي عن الرأي وقدرتها عىل المشاركة �ز
والممارسات الخاصة بالتفك�ي وفهم الحقوق وتقوية قدرة المرأة �ز

ي متابعة تقديم الخدمات.
المحلية والمشاركة �ز

ي الحصول عليها أمر هام بالنسبة لتعزيز وضع المرأة القتصادي الجتماعي، وقد أظهر الدليل 
•  يعد ضمان وصول المرأة لالأرض وحقها �ز

ي 
المرأة وحقها �ز اث  ز عىل م�ي الديني�ي النيجر أن العمل مع لجان الأرض عىل المستوى المحىلي والقادة  ي 

المقدم من برامج هيئة ك�ي �ز
ي 

ي يرثن الأرض �ز
ز القتصادي والجتماعي، ومضاعفة نسبة النساء الال�أ الحصول عىل الأرض أدى إىل نتائج ملحوظة فيما يتعلق بالتمك�ي

وع. ي ينفذ بها الم�ش
المنطقة ال�ت

انيا حيث يش�ي إىل أن هناك بعض الأمثلة من النيجر عن نساء   ز اتيجي لعام ٢٠٠٦ لماىلي والنيجر وت�ز انظر عىل سبيل المثال تقرير الستفسارات الخاصة بالأثر الس�ت  3

اف بهن كقائدات وتم انتخابهن ليمثلن المجتمع.  ي الحكومة المحلية، وتم الع�ت
قراض بالقرية مما جعلهم يخلقون مساحة لأنفسهن �ز ي نموذج الدخار والإ

نشيطات �ز
ي رواندا وعمليات بطاقات التقييم المجتمعي، والفرق الذي تحدثه 

قراض والدخار �ز ز مجموعات الإ وتحلل دراسة يقوم بها معهد التنمية ع�ب البحار العالقة ما ب�ي
هذه المجموعات. 

http://scalingupnutrition.org/
http://www.carebangladesh.org/publication/Publication_8850143.pdf
http://careclimatechange.org/our-work/alp/
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/PRODUCE Evaluation Report_FINAL.pdf
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الزراعة  ي 
�ز باليومية  العامالت  النساء  لتعبئة  كمنصة   (EKATA) النسائية  التضامن  مجموعات  المسارات  وع  م�ش استخدم  بنجالدش  ي 

•  �ز
للتفاوض من أجل الحصول عىل أجور عادلة. وقد ظهرت القيادات النسائية من المجموعات ثم شاركت مع الأطراف المعنية المختلفة 
، ووزارة شئون المرأة بحكومة بنجالدش( عىل التفاوض  ز ز باليومية، وممثىلي الحكومة المحلية، والقادة التقليدي�ي ذات الصلة )الرجال العامل�ي
ي دعم 

ة ناجحة �ز ي نيبال حظيت هيئة ك�ي بخ�ب
بنجاح عىل الأجور العادلة، مثالً للتغي�ي الممنهج الذي أثر عىل 6000 عاملة باليومية، و�ز

ز الرجال  ي لالأجور، وتعزز الأجور العادلة فيما ب�ي
تنظيم العمال من أجل الحصول عىل أجور متساوية وعادلة )تفي بمعاي�ي الحد الأد�ز

ز باليومية(. والنساء العامل�ي
ة مع الحكومة والقطاع الخاص أمر شديد الأهمية يحتل المرتبة الثانية بعد القدرة عىل التعب�ي عن الرأي لوضع آليات  •  تعد المشاركة المبا�ش
مساءلة فعالة، فعىل سبيل المثال وضعت Mondelez متطلبات خطط المجتمع بناء عىل نموذج لجنة تنمية المجتمع وهو النموذج الذي 
. وفضالً عن ذلك تستخدم لجان تنمية المجتمع  ز ي تعاقدها مع موردي الكاكاو الأساسي�ي

ي ساحل العاج4، �ز
كاءها �ز وضعته هيئة ك�ي و�ش

ي قطعها مسئولو المجتمع بشأن التنمية المحلية.
امات ال�ت ز ي متابعة الل�ت

بطاقات التقييم المجتمعي �ز
ويج أك�ش ل�عة  لل�ت (WEE) فالبد من أن نوىلي اهتماماً خاصاً  ز القتصادي للمرأة  ي التمك�ي

ة للقطاع الخاص �ز •  بعد معرفة الأهمية الكب�ي
ي سالسل القيمة. 

كات عىل كل المستويات �ز ي تأخذ منهم( وال�ش
كات المالبس )والماركات العالمية ال�ت كات مثل البنوك و�ش استجابة ال�ش

ز أقران  ز أو مراجع�ي ز خارجي�ي ها( كاستشاري�ي كات مثل )Mondelez, SAB Miller, Anglo American، وغ�ي وينطوي هذا عىل العمل مع �ش
ز سياساتهم وممارساتهم بهدف السماح لهم أن يكونوا أك�ش تجاوباً لحتياجات الأطراف المعنية الأك�ش تهميشاً وخاصة النساء،  لتحس�ي
وع من أجل استجابة أك�ب من  بأساليب تفي بمسئولياتهم البيئية، وبهذا تعمل هيئة ك�ي عىل الحصول عىل فهم أك�ش حول وضع الم�ش
حها بدلً  ي نق�ت

ات ال�ت كات عىل التغ�ي ي ال�ش
جانب القطاع الخاص لحتياجات الأطراف المعنية المهمشة كوسيلة لزيادة الموافقة الداخلية �ز

ي المواجهة عىل الجهة الموازية.
ي اتجاه المواجهة أو تب�ز

من تب�ز
القتصادية  الإجراءات  والمساءلة عىل  الستجابة  ز �عة  ترك�ي يكون  ل  وبالتاىلي  المحىلي  المستوى  كات خدمات عىل  ال�ش تقدم  أن  •  يمكن 

 . ي
كة وحسب بل تركز عىل النطاق الأوسع أي التنمية الجتماعية والتكامل البي�أ الخاصة بال�ش

تلك  تستهدف  ما  وعادة  الزراعي،  رشاد  والإ التدريبات  مثل  أيضاً  وعات  الم�ش تنمية  خدمات  بتقديم  الخاصة  كات  ال�ش تقوم  ما  •  عادة 
الخدمات الرجال بالأساس ونتيجة لهذا تفتقر النساء إىل المهارات الحياتية والفنية، ويمكن أن توفر هيئة ك�ي مطلب النساء بزيادة الوصول 
ي غرب أفريقيا أو برنامج CISP )للقهوة( 

ي برنامج حياة الكاكاو �ز
رشاد الزراعي، كما هو الحال �ز ي مجال التدريبات وخدمات الإ

إىل المساواة �ز
.PNG ي

�ز
ي 

�ز الشاي  كات  �ش ومديري  العمالية  والنقابات  الشاي،  مزارع  عمال  مثل  الأساسية  المعنية  الأطراف  ز  ب�ي تجمع  ي 
ال�ت المساحات   •  تقوية 

العاج وغانا ، كل ذلك يمكن أن يعزز مزيد من  ي ساحل 
ين �ز الكاكاو والتجار والمش�ت أو مزارعي  يالنكا،  ي س�ي

المجتمع �ز تنمية  منتديات 
ي البلدان الأك�ش فقراً وكذلك أيضاً 

ي تعمل �ز
ي القطاع الخاصة وال�ت

ي المسئوليات الجتماعية والبيئية والستجابة لالأطراف الفاعلة �ز
الشفافية �ز

ي عىل الستثمار5، ويمكن أن يكون هذا عىل المستوى المحىلي أو القومي أو العالمي )مثل المنصات  يجا�ب العائد القتصادي والجتماعي الإ
وع مجتمع آمن ومنطقة عمل  (. وهناك مثال آخر وهو م�ش ي صناعة المالبس، أو الربط بمثياق الدخار بغرض التغي�ي

متعددة الأطراف �ز
السياحة  المالبس، وقطاع  الخاص )مصانع  القطاع  ي ذلك 

�ز بما  المختلفة  المعنية  الأطراف  ك  لهيئة ك�ي كمبوديا ي�ش وع  آمنة وهو م�ش
يتعلق  فيما  المصانع ومناقشات متعمقة  الجنسي مع مديري  التحرش  مناقشات وتدريب عىل سياسات  والضيافة(، ويشتمل هذا عىل 

بتطبيق السياسات المحسنة.
ي 

ي القطاع الخاص للتأث�ي عىل الحكومات لكي تتجاوب أك�ش مع الخدمات الأساسية ال�ت
ز الأقوياء والمؤثرين �ز •  يمكن أيضاً إبراز جهود الفاعل�ي

ي 
كاؤها مع البنوك �ز ي قادتها هيئة ك�ي و�ش

ة، مثل الدعوة وكسب التأييد ال�ت من شأنها أن تعزز من القدرات المعيشية للمجتمعات الفق�ي
ي نظام التعليم بناء عىل الأدلة 

كينيا ورواندا بشأن اللوائح المالية فيما يتعلق بالخدمات المالية أو إدراج برامج تعليمية عن الشمول الماىلي �ز
 . المكتسبة والتعلم من برامج الشمول الماىلي

انظر ماذا يحدث عندما تقرر المجتمعات المنتجة للكاكاو المعاي�ي الخاصة بها فيما يتعلق بالنجاح والستمرارية؟ فتقوم CDCOMs بملء الصدع الموجود بسبب   4

ي الأسواق 
ي عادة ما يكون مقرها بعيداً عن القرية )�ز

ز للدعوة مع السلطات المحلية ال�ت دارية الرسمية عىل مستوى القرية، وتقدم قناة للمواطن�ي غياب الهياكل الإ
ها من الأطراف المعنية التنموية الأخرى. المحلية بالمراكز أو المدن( وغ�ي

الشاي  قطاع  ي 
�ز العمال  ز  لتمك�ي التجارية  وعات  الم�ش حالة  مختلف:  شاي  كوب   ،٤ رقم  “بريطانيا”  ك�ي  بهيئة  الخاصة  والتعلم  السياسات  سلسلة  أيضاً  أنظر   5 

يالنكا. ي س�ي
�ز
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ي
نسا�ف العمل االإ

لها، وتزيد من الستمرارية ح�ت  التأهب  أو  الطارئة  للحالت  أثناء الستجابة  ي سواء 
نسا�ز الإ العمل  بمثابة جوهر  الشاملة  الحوكمة  •  تعد 

من  كل  مع  الفعالة  المشاركة  تعزيز  خالل  من  وذلك  بالرصاعات  المتأثرة  طارات  والإ الهشة  طارات  والإ للكوارث  المعرضة  طارات  الإ ي 
�ز

رة، وخاصة فيما يتعلق بالحتياجات المحددة وحقوق النساء والفتيات )انظر عمل هيئة ك�ي عىل النوع  المجتمعات والحكومات المترصز
ي الحالت الطارئة(.

الجتماعي �ز
المتأثرة   المجتمعات  ي 

�ز المجموعات  مختلف  أن  ضمان  ي 
�ز ك�ي  هيئة  وتساعد  الفعال،  ي 

نسا�ز الإ العمل  أساس  هي  نسانية  الإ •  المساءلة 
ها من  ي تتعاون مع الحكومة المحلية أو غ�ي

ي مساحات اتخاذ القرارات، مثل لجان المجتمع ال�ت
بالكوارث قادرة عىل المشاركة بفعالية �ز

ي ذلك هيئة 
نسانية )بما �ز ي المجالت الإ

ز �ز ، ويمكن اعتبار الفعال�ي ز نسانية وقوائم المنتفع�ي أصحاب النفوذ لتحديد أولويات الحتياجات الإ
، وتمرينات الستماع وأدوات المساءلة  ( مسئولون عن جودة الستجابة الخاصة بهم من خالل آليات الشكاوى، وتقييم الوقت الفعىلي ك�ي

. ز الجتماعية مثل بطاقات التقييم المجتمعي، وينبغي تقديم التيس�ي الدقيق والدعم لضمان المشاركة الحقيقية والمجدية للمهمش�ي
راً  ترصز الأك�ش  المجتمعات  عن  مسئولة  تكون  أن  نسانية  الإ الوكالت   (CHS) والمساءلة  الجودة  بشأن  الأساسية  نسانية  الإ المعاي�ي  •  تدفع 
ي أثناء الستجابة 

ز عىل المستوى المحىلي وخاصة الوضع �ز بالكوارث )الدفع بالمساءلة(، وأيضاً المشاركة المناسبة والمساءلة نحو الفاعل�ي
ر من الرصاعات. طار الهش والمترصز ي الإ

نسانية و�ز الإ
امج  ايد لل�ب ز ز عالقاتنا مع مختلف الأطراف المعنية والتأث�ي الم�ت نسانية المؤسسية الخاصة بهيئة ك�ي إىل تحس�ي •  ل يهدف إطار المساءلة الإ
نسانية وما ينتج عنها من سلطة،  ي تسليط الضوء عىل الستخدام الفعال والمسئول للمساعدات الإ

نسانية وحسب بل أيضاً يساعد �ز الإ
ي إظهار ممارسات واتجاهات الحوكمة الشاملة.

وأيضاً يساهم �ز
امج المتعلقة بتقليل المخاطر  ز للتأث�ي عىل السياسات أو ال�ب ز المهمش�ي •  يمكن أن يشتمل عمل التأهب والستعداد عىل دعم المواطن�ي
ي تطوير نموذج إدارة المخاطر الناتجة عن الكوارث والقائم عىل 

ي عمل هيئة ك�ي باكستان المؤثر �ز
الناتجة من الكوارث (DRR)، كما حدث �ز

كاء لتحليل  المجتمع (CBDRM) والذي اتحدت فيه اللجان المجتمعية مع الهيئات الحكومية لوضع خطط الحد من الكوراث ودعم ال�ش
ي إيجاز” وتشتمل أيضاً عىل رفع قدرات أصحاب النفوذ لكي يكون أ�ع 

عداد “النوع الجتماعي �ز قضايا النوع الجتماعي الأساسية وتوثيقها لإ
اتيجيات الخاصة بالتقليل من مخاطر الكوارث وكذلك تعزيز  ي النظم والس�ت

استجابة لنقاط الضعف الخاصة بالمجموعات المهمشة �ز
. ي

نسا�ز ي التنسيق الإ
ز الذين يمثلون المجموعات المهمشة �ز الدمج الأك�ب للفاعل�ي

ي تتسم 
عية الدولة ونظم توصيل الخدمات ال�ت كز عملنا عىل إعادة بناء �ش ي تليه حيث تكون الدولة هشة ي�ت

ي إطار الرصاع أو المرحلة ال�ت
•  �ز

ز  المواطن�ي اك  �ش لإ الشاملة  والآليات  العمليات  أجل وضع  من  التأييد  والدعوى وكسب  القدرات  بناء  ذلك  ي 
�ز بما  والشفافية  بالمساءلة 

نسانيون بسهولة محل الدولة ويضعفون خطوط المساءلة المحلية نحو الفاعلون الدوليون. وتساعد  والدولة. ويمكن أن يحل الفاعلون الإ
نسانية ،  ي مركز توصيل المساعدات الإ

نسانية من خالل وضع الأطراف المعنية المحلية �ز ي المساءلة الإ
الحوكمة الشاملة عىل التوسع �ز

وبالتاىلي العمل عىل خلق ظروفلقيادة الدولة لعمليات الستجابة للطوارئ. 

http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
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ي لدمج الحوكمة الشاملة )IGISA( أداة لدعم إدراج الحوكمة 
الملحق ٢: أداة التقييم الذا�ت

ي كل هيئة ك�ي
الشاملة �ف

مبادئ قياس دمج الحوكمة الشاملة 
١.  قياس كل من المدخالت )هل ندمج الجوانب المختلفة من إطار برامج الحوكمة، والقيام بالمتابعة والتقييم، والتعلم وفريق عمل لديه 

ي تخرج من عمل الحوكمة الشاملة(. 
طار، والمساءلة..( والمخرجات )الأثر أو المخرجات ال�ت قدرات تحليل الإ
 . –  ضمان أن الأداة مناسبة لكل من جدول الأعمال العالمي والمحىلي  

قليمي(.  كاء، أو المستوى الإ –  مستوى دمج الحوكمة الشاملة وجودتها عىل المستوى العالمي ) أو مستوى أعضاء ك�ي ال�ش  
، وما هي الأفعال المحددة  وعات محددة )ما الذي نقوم به بطريقة جيدة، وما الذي يمكننا أن نفعله أك�ش ٢.  التعلم من خالل برامج/ م�ش

ي يمكن مناقشتها وهي الأهم لأنها ستؤثر عىل الجودة المستقبلية لعملنا. 
ي سنتخذها( وتحسينها، أما فيما يتعلق بالنقاط ال�ت

ال�ت
اتيجية برنامج هيئة ك�ي ٢٠٢٠ )عىل سبيل المثال مؤ�ش مساواة  ٣.  ضمان أن الأداة متوافقة وتناسب الأدوات المتعلقة بالجوانب الأخرى من اس�ت
الحتفاظ  ي 

يع�ز المخرجات(، وهذا  بأولوية  متعلق  أو  متعدد[  ]أثر  الأدوات  تكامل  قياس  أدوات  أو  المرونة،  أومؤ�ش  الجتماعي،  النوع 
ي مستوى يمكن السيطرة عليه. 

بأدوات قياس أي مكون )عىل سبيل المثال الحوكمة الشاملة( �ز
(، قم بوصف المؤ�ش ٥ )لكل مكون أو جانب يتم قياسه(، ضع  ٤.  بدلً من وصف المستويات ١ ـ ٥ )بدءاً من مستوى مهمل إىل التكامل المثاىلي
اً أطلب منهم أن يعطوا  ي يمكنهم فعلها، وأخ�ي

أسئلة استقصائية، ثم اسأل عما يقوم به الفريق بطريقة جيدة، وما الأمور الأخرى ال�ت
درجة من ١ ـ ٥(. 

ي سنطبق فيها الأداة )دول هشة، 
طارات المتعددة ال�ت ٥.  التأكد من أن الوصف )المستويات الأعىل من الدمج( يمكن أن يكون ذي صلة بالإ

ودول ثابتة، وبرامج تنموية وإنسانية(. 
٦.  التأكد من أن الأداة يمكن أن ترتبط بعمليات المراجعة المنتظمة )كل ستة أشهر أو كل عام(، وعمليات التفك�ي والتخطيط، عىل مستوى 

كاء أو المستوى العالمي(. نامج أو القطر أو مستوى أعضاء ك�ي ال�ش وع أو ال�ب الم�ش

ي لدمج الحوكمة الشاملة 
ما الغرض من أداة التقييم الذا�ت

وعك أو برنامجك أو مكتبك، وتقوم  ي م�ش
تهدف الأداة (IGISA) إىل مساعدتك ومساعدة فريق العمل عىل فهم كيف تدمج الحوكمة الشاملة �ز

ي يمكنك أن تحسنها والأمور 
ي تفعلها بشكل جيد وكيف وصلت لنقاط القوة هذه، والأجزاء ال�ت

هذه الأداة عىل أسلوب تقديري يبدأ بالأمور ال�ت
ي يجب أن نتخذ الإجراءات بشأنها. 

ال�ت

تتكون الأداة من خمس مراحل: 
عداد: تعريف الأداة وكيف تستخدم  الإ   .١

وعك/ برنامجك/  ي المستويات الحالية لم�ش
ي تساعدك عىل التفك�ي �ز

ي لدمج الحوكمة الشاملة (IGISA) وال�ت
٢.   مصفوفة أداة التقييم الذا�ت

ي عملك.
فريق العمل الخاص بك لدمج الحوكمة الشاملة �ز

ي هي الأك�ش احتياجاً لمزيد من الدعم، إن وجد. 
مراجعة الدرجات لمعرفة التجاهات ال�ت   .٣

خطة عمل رفع القدرات وتحسينها.   .٤
التنفيذ والمتابعة.   .٥

ي لدمج الحوكمة الشاملة )IGISA(؟
ي يجب أن نقوم بتطبيق أداة التقييم الذا�ت

م�ت
السنوية  التشغيل  السنوية وخطط  المراجعات  ي ذلك 

�ز بما  المراجعة والتخطيط  أو عمليات  القائم  التصميم  الأداة  أن تغذي هذه  ينبغي 
ز عىل  ك�ي بال�ت التفك�ي  عملية  أيضاً  الأداة  وتمكن هذه   ، التغي�ي نظرية  امج ووضع  ال�ب وتصميم  اتيجي،  الس�ت التخطيط  وكذلك  التقييمات  أو 
امج مقابل مكون الحوكمة الشاملة الخاص بمنهج هيئة ك�ي بموجب نظام تقرير الأثر ومعلومات  وعات أو ال�ب التحسينات قبل تقييم الم�ش

 .(PIIRS) وع نامج والم�ش ال�ب

 أ. اتجاهات 
الحوكمة الشاملة 

 ب. وصف المستوى 
االأعىل من الدمج 

د. ما الذي نفعله ج. االأسئلة االستقصائية المحتملة 
جيداً بالفعل؟ 

هـ. ما هي المناطق 
ي يجب أن 

ال�ت
نحسنها؟ 

و. 
التقييم 
من ١ ـ ٥ 
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ي لدمج الحوكمة الشاملة )IGISA(؟
من الذي ينبغي أن يعمل معك لتطبيق أداة التقييم الذا�ت

كاء والأطراف  وع، وال�ش نامج أو الم�ش ك أناس من فريق ال�ب ي من خالل عملية تشاركية ت�ش
ينبغي أن يقوم فريق العمل بتطبيق التقييم الذا�ت

ي لدمج 
الذا�ت التقييم  أداة  العمل معاً عىل  كاء من خالل  العمل وال�ش ي فريق 

الذي تخلقه �ز ك  المش�ت الفهم  يد  ز الأساسية، مما س�ي المعنية 
 . ز امهم بالعمل معاً للقيام بالتحس�ي ز الحوكمة الشاملة من فهم كل شخص لكيفية قيامك بعملية دمج الحوكمة الشاملة وزيادة ال�ت

)IGISA( ي لدمج الحوكمة الشاملة
مراحل تطبيق أداة التقييم الذا�ت

عداد والتخطيط  ١. الإ
ي يتم التوصل 

ز لحضور ورشة عمل أو اجتماع، )يساعد هذا عىل زيادة الأفكار والآراء المختلفة وتعزيز ملكية التفاقيات ال�ت قم بدعوة المشارك�ي
ي التعب�ي عن أفكارهم، فيمكن أن تكون هناك فكرة جيدة وينطوي دور المي� عىل خلق بيئة يشعر فيها 

لها(، ح�ت يشعر الناس بالراحة �ز
ي ل يتم مناقشتها 

الجميع بالراحة ح�ت يمكنهم أن يتكلموا بحرية عن القضايا، ويسبق عقد ورشة العمل تقرير كيفية التعامل مع القضايا ال�ت
 . ز ز ساعة إىل ساعت�ي برصاحة وخاصة القضايا الحساسة والتأكد من أن الجميع سيحرصز ورشة العمل كاملة، الأمر الذي يستغرق ما ب�ي

الشاملة،  الحوكمة  ي لدمج 
الذا�ت التقييم  أداة  ي ذلك نسخ مصفوفة 

بما �ز الصلة  المواد ذات  المكان وكل  ز  ، قم بتجه�ي الفعىلي قبل الجتماع 
واستمارة خطة عمل رفع القدرات. 

)IGISA( ي لدمج الحوكمة الشاملة
٢. استكمال مصفوفة أداة التقييم الذا�ت

ناقش البعد ١. ١ من الأداة 
مع�ز هذا،  يفهمون  ز  المشارك�ي أن  من  وتحقق  القدرة”،  مستويات  “أعىل  بقراءة وصف   ١  .١ بالبعد  يتعلق  فيما  المناقشات  بقيادة  •  قم 
ي إضافتها( لتساعدك عىل التعرف عىل مدى مالءمة الأسلوب الذي يستخدمه 

واستخدم “الأسئلة الستقصائية” )وأي أسئلة أخرى ترغب �ز
ي العمل مع مكون الحوكمة الشاملة، شجع أك�ب عدد ممكن من الناس عىل المساهمة بأفكارها وآرائها، إذ يساعد هذا عىل 

فريقك حالياً �ز
 . طار الحاىلي والتوجيه المستقبىلي ز الفريق فيما يتعلق بالإ زيادة الفهم والشعور بالملكية فيما ب�ي

ي العمود “د” من المصفوفة. 
ي تبىل فيها بالء حسناً، �ز

•  حدد المجالت ال�ت
ي تريد تحسينها، وما تريد أن تفعله بطريقة مختلفة، واطرح مزيد من الأسئلة عىل فريق 

ي العمود “هـ” وسجل المجالت ال�ت
•  ثم حدد �ز

العمل وشجعهم عىل أن يتحدوا أنفسهم. 

قيم مكون البعد ١. ١ 
ي خرجت بها من المناقشات لالتفاق عىل التقييم العام لأداء المكون ١.١ من المصفوفة، ذكر الحضور 

•  استخدم المناقشات والخالصة ال�ت
ي 

ي ترغب �ز
ي مراحل البداية، فالأمر المهم هو أن تحدد المجالت ال�ت

ي أنهم ل يزالون �ز
بأن التقييم القليل ليس بالأمر المقلق ولكنه يع�ز

ي يمكن أن تقدم 
ز هذا أيضاً المجالت ال�ت ي الدرجات، وسي�ب

ون التحسن الذي يحدث �ز التحسن فيها، ومع مرور الوقت من تقييم لآخر س�ي
فيها هيئة ك�ي مزيد من الدعم. 

•  نظام التقييم يتم بناء عىل مقياس من المستوى )١( إىل المستوى )٥(، ويصف المستوى )١( المرحلة الأوىل من التطوير، والمستوى )٥( 
كم ، بناء  ي تتناسب مع تفك�ي

يصف مستوى ممتاز من النضج، ول يوجد تقدير صائب وخاطئ للدرجات، اختاروا معاً كفريق الدرجة ال�ت
عىل فهمكم أن هذه الأداة موجودة لفائدة فريقك وليس من أجل “الحكم” الخارجي. 

الجدول ١: مقياس التقييم ١ إىل ٥

12345

جديدة أو ناشئة
هذا مجال جديد 

بالنسبة لفريق العمل، 
فقد بدأ الفريق لتوه 
ي هذا الأمر 

يفكر �ز

مرحلة متقدمة من 
التطوير

أخذ الفريق الخطوات 
ي هذا المجال 

الأوىل �ز
ي مكانها 

ووضعها �ز
ي النظام 

المناسب �ز

جيد للغاية/ متقدم 
الفريق لديه أداء جيد 

ي 
بالدرجة الكافية �ز

العديد من الجوانب 
الخاصة بهذا المجال، 

ولكن ل يزال هناك 
فجوات هامة لسدها 

متقدم جيداً
ي هذا 

هناك أداء جيد �ز
المجال، ولكن هناك 

فجوات اقل أهمية

ناضج تماماً/ ممتاز
تفي تماماً بالمعاي�ي 

بشأن هذا المجال، إذ 
ينظر للفريق عىل أنه 
ي هذا المجال

نموذجاً �ز
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استكمل المصفوفة كاملة
•  استكمل بقايا مكونات المصفوفة بنفس الطريقة )٢.١، ٣.١، وهكذا( 

٣. مراجعة الدرجات 
ز أن التقييم  ، لحظ كيف كان الفريق يقيم الأمر مقابل كل مكون فرعي وكل بعد، وضح للمشارك�ي ز شارك النتائج الخاصة بالدرجة مع المشارك�ي
ي تحتاج اىلي الستفادة من بناء القدرات أو 

ي ل يملك الفريق فيها القوة الكافية وربما المجالت ال�ت
بثالث درجات أو أقل يظهر المجالت ال�ت

ي المستقبل. 
ز دمج الحوكمة الشاملة �ز إجراءت محددة لتحس�ي

٤. حدد الأولويات بالنسبة لبناء القدرات 
ز  ي يحتاج فيها إىل تحس�ي

ي لدمج الحوكمة الشاملة (IGISA)، ينبغي عىل فريقك أن يحدد المجالت ال�ت
•  بنهاية تطبيق أداة التقييم الذا�ت

ي يحتاج فيها إىل تقوية بناء عىل: 
والأولويات ال�ت

–  عالقة هذا الأمر بأهداف الفريق.   
وع. نامج أو الم�ش –  المدى الذي يؤثر به هذا الأمر عىل التنفيذ الناجح لل�ب  

–  المدى الذي يمكن أن تحسن به من جودة عمل برنامجنا.  
عية المؤسسية.  –  الأثر عىل السمعة/ المصداقية/ ال�ش  

–  كيف ترى الجهات المانحة المحتملة هذه القضية.  
ز فرص التأث�ي عىل السياسات. –  إمكانية تحس�ي  

–  وهكذا  
الحوكمة  لدمج  ي 

الذا�ت التقييم  أداة  تطبيق  عىل  العمل  خالل  من  بهذا  وقم  وتحسينها،  القدرات  لبناء  بالنسبة  أولوياتك   •  حدد 
ي فريق العمل لتجريب 

ام �ز ز ، وكلما كانت هناك طاقة وال�ت ز ي تشعر بأنها تحتاج للتحس�ي
الشاملة (IGISA)، وتحديد المكونات الفرعية ال�ت

أساليب جديدة. 
ي استمارة خطة بناء القدرات. 

•  مدخل “المجال الذي نريد التحسن فيه” يوضح بالتفصيل تلك المكونات الفرعية بحسب أولوياتها �ز

٥. التنفيذ والمتابعة:
وع القائمة، ح�ت تكون جزء من التنفيذ المنتظم وعمليات المراجعة.  ي خطط الفريق أو الم�ش

ي خطة بناء القدرات �ز
•  إدراج الأفعال �ز

ي التخطيط التاىلي وعقد اجتماع مراجعة وتطبيق الأداة مرة أخرى. 
•  استعراض التقدم �ز

ي لدمج الحوكمة الشاملة 
أداة التقييم الذا�ت

ي عملهم. 
ي دمج الحوكمة الشاملة �ز

كاء من التفك�ي �ز تمكن هذه الأداة فرق العمل بهيئة ك�ي وال�ش

تركز عىل ثالث مستويات: 
I . و�عة استجابة أصحاب النفوذ، والمساحات الفعالة والشاملة ، ز ز المواطن�ي المجالت الثالثة الخاصة بإطار عمل برنامج الحوكمة )تمك�ي

يتخذ  وكيف  الشاملة،  الحوكمة  عمل  عىل  والأثر  المخرجات  وأيضاً  الثالث  المجالت  هذه  ي 
�ز الأفعال  نتخذ  كيف  وكذلك  للتفاوض( 

ها من  ز توصيل الخدمات وغ�ي المواطنون الإجراءات للتأث�ي عىل القرارات، وكيف يكون أصحاب النفوذ أ�ع تجاوباً، وكيف يمكن تحس�ي
مخرجات. 

 . ز ز المخرجات بالنسبة للمهمش�ي كيف يقود هذا إىل تحس�ي  .II
قدرتنا ونظم دعم عمل الحوكمة الشاملة.  .III

المرأة  )خاصة  تهميشاً  المجموعات  أك�ش  عىل  محدد  ز  ترك�ي ض:  يف�ت المكونات  هذه  لدمج  مستوى  “أعىل”  فإن  المكتسب  التعلم  عىل  بناء 
ز عىل  ات عند مستوى المركز أو المجتمع، ولكن تكون أك�ش منهجية(، وترك�ي ز عىل المستويات المتعددة )ح�ت ل تقف التغ�ي والفتيات(، ترك�ي
ات  ز عىل التغ�ي ي التشغيل، ترك�ي

ي النظم ومؤسسات أصحاب النفوذ، وليس مجرد إجراءات أك�ش محلية أو تغي�ي سلوكي أو تغي�ي �ز
ات �ز التغ�ي

كاء، فما هو شكل  وع أو مدة محدودة من الدعم المكثف من هيئة ك�ي وال�ش ي من المحتمل أن تتسم بالستمرارية فيما بعد مدة عمل الم�ش
ال�ت

ها بناء عىل المحتوى وأنه يجب عىل الفريق كجزء من هذه العملية أن يفهم الحتياجات.  هذه الأبعاد وكيف يتم تفس�ي
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جيد 

هـ. ما الذي نريد 
تحسينه؟ 

التقييم 
 
و.*

من ١ ـ ٥ 

١. دمج ثالث مجاالت من إطار برنامج الحوكمة 

ف المواطن  ي مجال تمك�ي
١. �ف

ز  ١. ١ بناء قدرات المواطن�ي
للمشاركة وتجميع 

مطالبهم وتوصيلها 

كاؤها بوضع  تقوم هيئة ك�ي �ش
ز  اتيجية موثقة لرفع قدرات المهمش�ي إس�ت

لرفع وعيهم بحقوقهم، ولتوصيل 
مطالبهم الجماعية إىل صانعي القرار، 

بشأن القضايا المتعددة الأطراف 
والمستويات )المجتمع/ المجتمع 

/ القومي أو ما هو أبعد من ذلك(  المحىلي
 بطريقة تتسمم بالستمرارية ح�ت 

كائها من  بعد انسحاب هيئة ك�ي و�ش
تقديم الدعم 

ز لرفع وعيهم  كائها خطة لبناء قدرة المواطن�ي ١.  هل تملك هيئة ك�ي و�ش
بحقوقهم وتوصيل مطالبهم الجماعية لصناع القرار؟ 

/ المنظمات القائمة عىل المجتمع  ي
٢.  كيف نرفع قدرات منظمات المجتمع المد�ز

ها لكي توصل مطالب المجموعات المهمشة إىل صناع القرار؟  وغ�ي
ز  ٣.  كيف نعلم أن هذه القدرات قد تم بناءها؟ ما هو دليلنا عىل أن المواطن�ي

يتخذون إجراءات وخطوات معاً للتأث�ي عىل القرار نتيجة للدعم الذي 
كائها؟  حصلوا عليه من هيئة ك�ي و�ش

ي يتخذون أفعالً تجاهها )عىل مستوى 
٤.  ما هي مستويات القرارات ال�ت

المجتمع/ المستوى المحىلي أو القومي(. 
٥.  كيف يتم تمثيل اهتمامات ومصالح المجموعات المهمشة )وبصفة خاصة 

؟  ي
النساء والفتيات( من خالل هذه الجهود؟ وهل هذا كا�ز

ة من الحصول عىل الدعم  ٦.  هل من المرجح أن يستمر هذا الأمر ح�ت بعد ف�ت
امج الحالية؟  وعات وال�ب المكثف بموجب الم�ش

٢.١ – تعزيز مزيد من 
ز الجتماعي  التمك�ي
للسيدات والفتيات 

كائها بوضع خطة  تقوم هيئة ك�ي و�ش
للتوسع وتشمل هذه الخطة النساء 

والفتيات المهمشات ح�ت يكن عىل دراية 
بحقوقهن، ويوصلن مطالبهن الجماعية 

ي القضايا والمستويات 
إىل صناعي القرار �ز

المتعددة )المجتمع/ المستوى المحىلي 
أو المستوى القومي، أو ما هو أبعد من 

ذلك( بطريقة من المرجح أن تستمر ح�ت 
بعد انتهاء دعمنا لهم. 

كائها خطة لبناء قدرة النساء والفتيات المهمشات  ١.  هل تملك هيئة ك�ي و�ش
ي صناعة القرار؟ وهل تنطوي هذه الخطة عىل نظام لتحديد 

للمشاركة �ز
الفئات الأك�ش ضعفاً وتهميشاً؟ 

ي 
ز النساء والفتيات من تنظيم أنفسهن �ز كائها بتمك�ي ٢.  كيف تقوم هيئة ك�ي و�ش

مجموعات وتوصيل مطالبهن والتفاوض بشأن هذه المطالب؟ 
ز )مستوى المجتمع/ المستوى المحىلي أو  ٣.  عىل أي مستوى يحدث هذا التمك�ي

القومي أو العالمي(؟
٤.  كيف يتم معالجة العوائق الخاصة بالمشاركة الفعالة للنساء والفتيات؟ 

ي 
ي المشاركة �ز

٥.  كيف يمكن للصفوة عىل المستوى المحىلي وقادة المجتمع المد�ز
ز المجموعات المهمشة بصفة تقليدية من المشاركة؟  عملية تمك�ي

ة، ) ٥ ( نموذج/ وناضج للغاية ، ) ٢ ( مراحل أولية من التطور، ( ٣ ) جيد/ متقدم، ) ٤ ( متقدم بدرجة كب�ي ئ الحوكمة فيما يتعلق بالمستوى الحالي من الدمج: ) ١ ( جديد/ نا�ش
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جيد 

هـ. ما الذي نريد 
تحسينه؟ 

التقييم 
 
و.*

من ١ ـ ٥ 

٣.١. المهمشون يؤثرون 
عىل القرارات 

يؤثر المهمشون ،وخاصة النساء 
والفتيات، بصورة جماعية عىل القرارات 

الهامة عىل عدة مستويات )المجتمع/ 
المستوى المحىلي ح�ت القومي أو ما هو 

أبعد من ذلك(. 

ز  ز المهمش�ي ١.  ما هو الدليل الذي نملكه عىل أن الفعال الجماعية للمواطن�ي
ي عملية اتخاذ القرارات؟ 

تؤثر �ز
ي أي مستوى من المستويات يتم التأث�ي عىل اتخاذ القرار بنجاح )المجتمع/ 

٢.  �ز
المستوى المحىلي أو القومي أو العالمي(؟ 

٣.  إىل أي مدى تأثرت القرارات الهامة أو القرارات المؤثرة )هل هي قرارات 
تشغيلية أو إجرائية، أو إجراءات متعلقة بالسلوكيات المحلية لمقدمي 

الخدمات، أو أنها أك�ش نظاماً أو مؤسسية(؟ 

٢. مساءلة أصحاب السلطة وفعاليتهم 

١.٢. رفع قدرات الهيئات 
ها من أصحاب  العامة وغ�ي

النفوذ. 

كاؤها كل  تستخدم هيئة ك�ي و�ش
الأساليب المناسبة لبناء القدرات الفنية 

لأصحاب النفوذ بدءاً من الحكومات، 
ز  والقطاع الخاص و/ أو القادة التقليدي�ي

ح�ت يكونوا أك�ش تجاوباً مع حقوق 
المجموعات المهمشة وخاصة النساء 

والفتيات. 

كاؤها لبناء القدرات الفنية لأصحاب  ي اتخذتها هيئة ك�ي و�ش
١.  ما هي الأفعال ال�ت

النفوذ )الحكومة، القطاع الخاص و/ أو القادة(؟ 
ها مالئمة  ي نقوم بها؟ ما هي أك�ش

٢.  ما هو نطاق أساليب بناء القدرات ال�ت
وفعالية؟ 

ي تم بناءها للتجاوب مع المجموعات المهمشة 
٣.  كيف يمكن للقدرات ال�ت

وخاصة النساء والفتيات؟ 
٤.  كيف نعرف أن تلك القدرات أصبحت أقوى من ذي قبل وأن التحسن الذي 

تم تحقيقه سيستمر؟ 

٢.٢. تعزيز مزيد من 
المساءلة والشفافية و�عة 

استجابة أصحاب النفوذ. 

كاؤها كل  تستخدم هيئة ك�ي و�ش
الأساليب المناسبة لبناء قدرات أصحاب 

النفوذ سواء كانت الحكومة، القطاع 
ز لكي تكون  الخاص و/ أو القادة التقليدي�ي
أك�ش مسئولية وشفافية نحو المجموعات 

المهمشة وخاصة النساء والفتيات عىل 
مختلف المستويات )المجتمع/ المستوى 

المحىلي أو القومي أو ما بعد ذلك( 

كاؤها لتعزيز:  ي تتخذها هيئة ك�ي و�ش
١.  ما هي الأفعال ال�ت

أ. مزيد من المساءلة 
ب. مزيد من الشفافية 

ج. مزيد من التجاوب مع أصحاب النفوذ. 
٢.  كيف يمكن أن نعرف أن تلك الإجراءات فعالة وتتسم بالستدامة؟ 

 ٣.  عىل أي المستويات يحدث هذا )مستوى المجتمع/ المحىلي أم القومي 
أو العالمي(؟ 

ة، ) ٥ ( نموذج/ وناضج للغاية ، ) ٢ ( مراحل أولية من التطور، ( ٣ ) جيد/ متقدم، ) ٤ ( متقدم بدرجة كب�ي ئ الحوكمة فيما يتعلق بالمستوى الحالي من الدمج: ) ١ ( جديد/ نا�ش
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د. ما الذي ج. االسئلة االستقصائية المحتملة ب. وصف الأعىل مستويات الدمج أ. أبعاد الحوكمة الشاملة 
نفعله بشكل 

جيد 

هـ. ما الذي نريد 
تحسينه؟ 

التقييم 
 
و.*

من ١ ـ ٥ 

ز أصحاب النفوذ  ٣.٢. تمك�ي
من أن يكونوا أك�ش استجابة

أن تكون الحكومة، والقطاع الخاص 
ز أك�ش استجابة  و/ أو القادة التقليدي�ي

ومساءلة فيما يتعلق بالأثر عىل 
المجموعات عىل عدة مستويات 

، القومي، أو ما  )المجتمع/ المحىلي
وراء ذلك( بأساليب تتخطى مجرد 

تغي�ي الإجراءات أو السلوكيات لإحداث 
ات عىل  ي النظام أو التغ�ي

ات �ز تغي�ي
 . المستوى المؤسسي

١.  ما الدليل الذي نملكه عىل أن أصحاب النفوذ )الحكومة والقطاع الخاص و/ 
( قد أصبحوا أك�ش تجاوباً للتأث�ي عىل المجموعات كنتيجة  ز أو القادة التقليدي�ي

كاءها؟  )عىل الأقل جزئياً( لعمل هيئة ك�ي و�ش
ي يحدث فيها التغي�ي )المحىلي والقومي(؟ 

٢.  ما هي المستويات ال�ت
ات التشغيلية/ الإجرائية أو السلوكية أو المؤسسية؟  ٣.  ما هي التغي�ي

٣. مساحات التفاوض 

١.٣. إقامة / تعزيز 
المساحات الشاملة 

للتفاوض 

كاؤها بعقد مساحات  تقوم هيئة ك�ي و�ش
للتفاوض وتيس�ي هذه المساحات أو 

تعزيزها )جديدة أو قائمة( لتمكن 
ز من التفاوض بشأن  ز المهمش�ي المواطن�ي
المطالب الجماعية مع أصحاب السلطة 

وخاصة النساء والفتيات عىل عدة 
مستويات )المجتمع/ المستوى المحىلي 

أو القومي أو ما هو أبعد من ذلك(. 

ي 
ز وأصحاب النفوذ ال�ت ز المنظم�ي ز المواطن�ي ١.  ما هي مساحات التفاوض ب�ي

تم عقدها أو تعزيزها؟ 
٢.  ما مدى فعالية هذه المساحات؟ 

٣.  إىل أي مدى تعت�ب هذه المساحات شاملة بالنسبة لمعظم المجموعات 
المهمشة وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات؟ 

وعات  ٤.  هل من المرجح أن تظل هذه المساحات قائمة بعد انتهاء م�ش
؟  هيئة ك�ي

٥.  هل هذه المساحات عىل المستويات المحلية أو عىل مستويات مختلفة 
)المجتمع/ المحىلي أو القومي، أو ما هو أبعد من ذلك؟. 

٢. الخدمات المحسنة والمخرجات المتعلقة بالتنمية 

يساهم عمل الحوكمة 
ي 

الشاملة الذي نقوم به �ز
ي 

إحداث تحسن ملموس �ز
ها  توصيل الخدمات وغ�ي

من مخرجات التنمية 
الأخرى. 

كائها فيما  يساهم عمل هيئة ك�ي و�ش
يتعلق بتعزيز الحوكمة الشاملة بطريقة 

ي إحداث تحسن 
واضحة ومستمرة �ز

ها من  ي توصيل الخدمات وغ�ي
ملموس �ز

مخرجات التنمية الأخرى للمجموعات 
المهمشة وخاصة النساء والفتيات. 

ي توصيل 
ي تحسن ملموس �ز

١.  ما دليلنا عىل أن عمل الحوكمة الشاملة يساهم �ز
ها من مخرجات التنمية؟  الخدمات وغ�ي

ي مجال العمليات/ الإجراءات، أم تتعلق أك�ش بالنظم والهيكل 
ات �ز ٢.  هل التغ�ي

ات عىل المجموعات المستهدفة  ؟ وما مدى أهمية هذه التغ�ي المؤسسي
وخاصة المجموعات المهمشة؟ 

٣.  هل من المرجح أن يكون هذا التحسن مستدام؟ 

ة، ) ٥ ( نموذج/ وناضج للغاية ، ) ٢ ( مراحل أولية من التطور، ( ٣ ) جيد/ متقدم، ) ٤ ( متقدم بدرجة كب�ي ئ الحوكمة فيما يتعلق بالمستوى الحالي من الدمج: ) ١ ( جديد/ نا�ش
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د. ما الذي ج. االسئلة االستقصائية المحتملة ب. وصف الأعىل مستويات الدمج أ. أبعاد الحوكمة الشاملة 
نفعله بشكل 

جيد 

هـ. ما الذي نريد 
تحسينه؟ 

التقييم 
 
و.*

من ١ ـ ٥ 

٣. القدرات الداخلية لتطبيق إطار برنامج الحوكمة 

طار ١. تحليل االإ

نامج قائم عىل  ١.١ ال�ب
تحليل الأطراف المعنية، 

والتحليل القتصادي 
، وتحليل القوي  والسياسي

يقوم عمل هيئة ك�ي بناء عىل المعلومات 
ي يتم تحديثها بصفة منتظمة 

الثابتة وال�ت
عن تحليل القوى وتحليل القتصاد 

السياسي والأطراف المعنية 

وعات بناء عىل تحليل القوى، وتحليل  امج والم�ش ١.  هل تم تصميم ال�ب
القتصاد السياسي وتحليل الأطراف المعنية؟ 

٢.  هل يتم مراجعة هذا التحليل بصفة منتظمة وتعديل الخطط بناء عىل 
عمليات المراجعة؟ 

 ٣.  هل يتم استقاء المعلومات لإجراء التحليل من الأطراف المعنية 
ومشاركتهم به؟ 

٢. مهارات فريق العمل 

١.٢. يملك فريق العمل 
نطاق واسع من المهارات 
والقدرات الالزمة من أجل 

عمل الحوكمة الشاملة 
الفعال. 

كاء  يمتلك فريق عمل هيئة ك�ي وال�ش
دراج الحوكمة الشاملة  القدرات الالزمة لإ

نامج.  ي كل جوانب ال�ب
ي كل عملها و�ز

�ز

ي لمنهج الحوكمة الشاملة الخاص بهيئة 
١.  هل يملك فريق العمل الفهم الكا�ز

كاء لديهم:  ك�ي وإطار برنامج الحوكمة؟ هل فريق العمل أو ال�ش
طار  ح هذا الإ ، والقدرة عىل �ش طار برنامج الحوكمة الخاص بهيئة ك�ي أ.  فهم لإ

لزمالئهم؟ 
ب.  عالقات وثيقة مع الجمعيات القائمة عىل المجتمع/ منظمات المجتمع 

ي تمثل المجموعات المهمشة لكي تؤيد وتصاحب بناء قدرتهم 
ي ال�ت

المد�ز
المؤسسية الجماعية؟ 

؟  ز كاء غ�ي تقليدي�ي اكات مع �ش ي ذلك �ش
اكات، بما �ز ت.  مهارات لبناء �ش

ي تتيح إجراء مناقشات مفتوحة 
ث.  عالقات وثيقة مع أصحاب النفوذ، وال�ت
والتحىلي ب�عة الستجابة والمساءلة؟ 

ج.  معرفة بالأساليب المواتية لبناء القدرات؟ 
ي القطاعات المختلفة 

ي التحالفات �ز
ح.  القدرة عىل تيس�ي أو التوسط �ز

ومساحات التفاوض؟ 
خ.  المعرفة بنماذج ومناهج الحوكمة الشاملة الأساسية الخاصة بهيئة ك�ي 

طار الخاص بك )المساءلة الجتماعية، تنمية المشاركة  والمرتبطة بالإ
المجتمعية، والتعب�ي عن الرأي، والدعوة وكسب التأييد، والقدرة 

والتجاوب مع أصحاب السلطة، ومنصات الأطراف المعنية المتعددة، 
والمساءلة المؤسسية(؟ 

٢.  هل يعرف فريق العمل من أين يمكنهم الحصول عىل الدعم أو الوصول إىل 
معرفة بشأن الحوكمة الشاملة؟ 

كاء ممن يملكون القدرة عىل إجراء تحليل  ٣.  هل فريق عملك أو فريق عمل ال�ش
؟  القوى وتحليل القتصاد السياسي

ة، ) ٥ ( نموذج/ وناضج للغاية ، ) ٢ ( مراحل أولية من التطور، ( ٣ ) جيد/ متقدم، ) ٤ ( متقدم بدرجة كب�ي ئ الحوكمة فيما يتعلق بالمستوى الحالي من الدمج: ) ١ ( جديد/ نا�ش



مذكرة دليل هيئة كير للحوكمة الشاملة: ملحق 12

د. ما الذي ج. االسئلة االستقصائية المحتملة ب. وصف الأعىل مستويات الدمج أ. أبعاد الحوكمة الشاملة 
نفعله بشكل 

جيد 

هـ. ما الذي نريد 
تحسينه؟ 

التقييم 
 
و.*

من ١ ـ ٥ 

)MEL( ٣. المتابعة والتقييم والتعلم

١.٣. النظم مطبقة جيدة 
لمتابعة آثار الحوكمة 

الشاملة وتقييمها 

كاؤها متابعة  تستطيع هيئة ك�ي و�ش
 وتقييم آثار عمل الحوكمة الشاملة 

نامج(  وع/ ال�ب )عىل مستوى الم�ش
ي التعلم العالمي والدليل 

لتساهم �ز
اكة مع  ي هذه المنطقة، وذلك بال�ش

�ز
هم  ز ذوي صلة وغ�ي كاديمي�ي كاء الإ ال�ش

كاء.  من ال�ش

ي نظم المتابعة 
١.  كيف نقوم بمتابعة فعالية عمل الحوكمة الشاملة وتقييمها �ز

نامج القائم؟  وع أو ال�ب والتقييم والتعلم الخاصة بالم�ش
ات الحوكمة الشاملة المؤسسية الدولية الخاصة بهيئة  ٢.  هل تعد بعض مؤ�ش

ك�ي و/ أو أسئلة التعلم جزء من نظام المتابعة والتقييم والتعلم؟ 
يجاد الأدلة  ز لإ ز الالزم�ي كاء الآخري�ي ز أو ال�ش كاء الأكاديم�ي ٣.  هل لدينا ال�ش

والتعلم من عمل الحوكمة الشاملة؟ 

٢.٣. النظم المطبقة 
لستخالص التعلم 

والمشاركة به 

كاؤها التعلم  استخرجت هيئة ك�ي و�ش
من عمل الحوكمة الشاملة والمشاركة 

بها واستخدام هذا لكي يغذي تصميم 
ومراجعة العمل الجديد والمستمر 

وكذلك الممارسة المؤسسية العالمية 
 . الأك�ب

ي نملكها ونستخدمها لتمكننا من استخالص التعلم 
١.  ما هي النظم والأدوات ال�ت

من عمل الحوكمة الشاملة؟ 
ي هيئة ك�ي وخارجها؟ 

٢.  هل نشارك التعلم مع الأطراف المعنية الأساسية �ز
وعنا الجديد عىل التعلم الذي  ي برنامجنا الجديد وتصميمات م�ش

٣.  هل نب�ز
وصلنا له وعىل التعلم عىل مستوى المؤسسة بصورة أوسع فيما يتعلق 

بالحوكمة الشاملة؟ 

ة، ) ٥ ( نموذج/ وناضج للغاية ، ) ٢ ( مراحل أولية من التطور، ( ٣ ) جيد/ متقدم، ) ٤ ( متقدم بدرجة كب�ي ئ الحوكمة فيما يتعلق بالمستوى الحالي من الدمج: ) ١ ( جديد/ نا�ش
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خطة عمل بناء القدرات وتحسينها
ي فريق العمل ليحاول تجربة أساليب جديدة.

ام �ز ز ، وأين توجد طاقة وال�ت ز ي تشعر بأنها تحتاج بشدة إىل التحس�ي
ي المصفوفة، وتحديد المكونات الفرعية ال�ت

مراجعة الدرجات �ز

ي 
أ. المجاالت ال�ت

تم تحديدها 
عىل أنها مجاالت 

ذات أولوية

ي ستتخذ
جراءات ال�ت ي يمكن قياسها ب. االإ

ت. النتائج ال�ت
والمتوقع تحقيقها 

ث. مصدر 
التمويل 

ج. الموارد 
المطلوبة 

ح. 
الشخص 
المسئول 

د. تعليق خ. م�ت 

١

٢

٣

٤

٥
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