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: تقوية مساواة النوع االجتماعي وتعب�ي المرأة عن رأيها،  اتيجية برنامج هيئة ك�ي ٢٠٢٠ ثالثة عنارص متعلقة بأسلوب/منهج هيئة ك�ي تحدد اس�ت
ي 

وتعزيز الحوكمة الشاملة، وزيادة القدرة عىل االستجابة، وبهذا تتناول ثالث قضايا ضمنية حساسة للفقر والظلم االجتماعي الموجودة �ف
ي تشمل: عدم مساواة النوع االجتماعي، وضعف الحوكمة، 

ي تعمل بها هيئة ك�ي وال�ت
ي كل االأطر المختلفة ال�ت

أشكالها وديناميكياتها المختلفة و�ف
نسانية وآثارها بسبب التغ�ي المناخي، والهشاشة البيئية والرصاع. يعد تعزيز الحوكمة الشاملة جزء أساسي من منهج  وزيادة تكرار االأزمات االإ
البلدان ذات الدخل  ي المناطق أو الدولة الهشة والمتأثرة بالرصاعات والدولة االأقل نمواً، وكذلك 

ي كل مكان، سواء �ف
ي العمل �ف

هيئة ك�ي �ف
اتيجية  ي برنامج اس�ت

ي مجاالت النتائج االأربع ذات االأولوية �ف
المتوسط والجزء الشمالي من الكرة االأرضية وذلك من أجل تحقيق االأثر المرغوب �ف

ي والغذاء 
ي حياة بال عنف، واالأمن الغذا�أ

نجابية وصحة االأم، والحق �ف ي الصحة الجنسية واالإ
نسانية، والحق �ف هيئة ك�ي ٢٠٢٠ وهي: االستجابة االإ

والتكيف مع التغي�ي المناخي، ووصول المرأة إل الموارد االقتصادية والتحكم فيها. 

اتيجية برنامج هيئة ك�ي ٢٠٢٠  اس�ت
ف النساء  ي جوهره إل وجود عالقات قوى غ�ي متساوية ناتجة عن التوزيع غ�ي العادل للموارد والفرص، فيما ب�ي

“يرجع الفقر �ف
الفقر دون  التغلب عىل  أنه ال يمكن  ف الدول. وتعتقد هيئة ك�ي  المهمشة، وب�ي النفوذ والمجتمعات  ف أصحاب  والرجال وب�ي

ي القوى الكامنة”. 
معالجة الخلل �ف

ي “معالجة االأسباب الكامنه للفقر والظلم االجتماعي”. 
يعد تعزيز الحوكمة الشاملة جوهر منهج أسلوب هيئة ك�ي �ف

ف الفقراء من معرفة حقوقهم والتعب�ي عن اهتماماتهم  : أ. تمك�ي ي ثالث مجاالت أساسية للتغي�ي
“نحن نعزز الحوكمة الرشيدة �ف

الخاص  ف والقطاع  التقليدي�ي الحكومات والقادة  السلطة مثل  ي 
التأث�ي عىل من هم �ف بناء عليها، ب(  ومصالحهم والترصف 

لكي يكونوا أك�ث استجابة ومسئولية ومساءلة، و ج( الروابط الوسيطة وتوف�ي مساحات تمكن من العالقات الشاملة والفعالة 
 .” ف ف االثن�ي وحدوث المفاوضات ب�ي

مقدمة 
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 : ي عملهم من خالل توضيح التالي
كائها فيما يتعلق بإدماج الحوكمة الشاملة �ف رشادية إل توجيه فريق العمل بهيئة ك�ي �ث تهدف هذه الوثيقة االإ

 . •  أهمية الحوكمة الشاملة بالنسبة لهيئة ك�ي
•  نظرية التغي�ي الخاصة بنا.

نامج.  اتيجية ال�ب ي واالأعمال التنموية الخاصة باس�ت
نسا�ف ي عملنا االإ

•  كيف يتم إدراج الحوكمة الشاملة �ف
طارات المحلية المختلفة.  ي كل أرجاء المنظمة ونعدلها بحسب االإ

ها �ف ي نن�ث
•  نماذج الحوكمة الشاملة االأساسية واالبتكارات ال�ت

مجة.  ي كل دورة ال�ب
•  كيف تطبق الحوكمة الشاملة �ف

ي عملها، وهي 
وتعد هذه الوثيقة واحدة من ثالث وثائق إرشادية وضعت لكي توضح كيفية دمج العنارص الثالث الرئيسية لمنهج هيئة ك�ي �ف

 ، رشادية السابقة الخاصة بهيئة ك�ي والربط بنيها وخاصة تلك المواد المتعلقة بإطار برنامج الحوكمة الخاص بهيئة ك�ي تقوم عىل المواد االإ
ي برامج هيئة ك�ي حول العالم. 

ي تم توثيقها �ف
وكذلك االأمثلة العديدة ال�ت
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ي التنمية، ومع 
ي �ف

ي المنهج الحقو�ت
ة سنة الماضية، وذلك بعد تب�ف ي مجال الحوكمة بصورة ملحوظة خالل الخمسة ع�ث

تنامى عمل هيئة ك�ي �ف
ي تعت�ب الحوكمة الضعيفة أحد االأسباب الضمنية للفقر والظلم االجتماعي، مما يعكس التحول 

وجود العديد والعديد من مكاتب هيئة ك�ي ال�ت
ي يتم اتخاذها 

ال�ت العامة  القرارات  نسان” ويحدد كيف ومن خالل من وما هي  دراك أن “الفقر هو مشكلة من صنع االإ ي تنمية المجتمع الإ
�ف

ي يمكن الوصول إليها وتخصيصها، وتدرك هيئة ك�ي أن ظهور الفقر واستمراره يرجع إل عالقات القوى غ�ي 
ي يتم جمعها وال�ت

والمصادر ال�ت
أ عىل النساء والفتيات، ولهذا تناقش  المتكافئة وما ينتج عنه من توزيع غ�ي عادل للموارد والفرص، وعادة ما يصاحبه تأث�ي مدمر وغ�ي متكا�ف

اتيجية برنامج هيئة ك�ي ٢٠٢٠ أن الفقر ظلم. اس�ت

ي كتابهما: لماذا تفشل الأمم؟ 
ي الحوكمة كما ذكر Acemoglu and Robinson �ف

ي أن التوزيع غ�ي العادل للقوة هو ضعف �ف
دراك الضم�ف فمع االإ

ي حدوث فقر، ويفهمون االأمر 
ة الأن من لديهم سلطة يتخذون اختيارات من شأنها أن تتسبب �ف ي عام ٢٠١٢ حيث ذكرا “البلدان فق�ي

الصادر �ف
بطريقة خاطئة ال عن غ�ي قصد أو عن جهل بل بقصد، لفهم ذلك، عليك أن ... تدرس كيف تتم عملية اتخاذ القرارات فعلياً، ومن الذي يقوم 

باتخاذ القرارات، ولماذا يقرر هؤالء الناس ما سيفعلونه“1

ينطبق هذا عىل المستوى العالمي، حيث تحد النظم العالمية والقواعد والمساحات المتعلقة بالمناخ من اختيارات السياسة الخاصة بدول 
ك فيها أثراً. ي تسعى هيئة ك�ي إل أن ت�ت

ي البلدان ال�ت
الجنوب، وكذلك من المستويات القومية والمحلية �ف

ي تقريره 
ي المجال التنموي عىل مخاطر ال يستهان بها، فكما يوضح ODI )معهد التنمية ع�ب البحار( �ف

ي والعمل �ف
نسا�ف وبالطبع ينطوي العمل االإ

ف الخدمات بالنسبة للفقراء بشأن التوجهات الحالية، يحتاج االأمر إل حوالي خمسة أجيال )أو ١٥٠سنة( بالنسبة  ي التنمية: تحس�ي
بعنوان: تب�ف

لكينيا ح�ت تصل إل تغطية الرصف الصحي بحسب المقاييس العالمية، و٧٠ سنة ح�ت تصل ١٠٠٪ من الفتيات االأفقر لشهادة إتمام الدراسة 
ي ليسوتو وبروندي 

ف الذين يعيشون �ف بالنسبة للمواطن�ي الريفية والبلدان شبه الصحرواية، وسيستغرق االأمر ٨٥ عاماً  ي المناطق 
االبتدائية �ف

ورواندا للوصول إل مصادر مياه محسنة2، تظهر هذه االتجاهات أن الحلول الفنية وحدها ال يمكن أن تكون كافية، ولكن البد من تغي�ي جذري 
ي االأماكن المتأثرة بالرصاع، وعىل الرغم من أنه ال بد من التعامل مع االأسباب معقدة ومتعددة للخروج من مرحلة 

ي االأسلوب الذي نعمل به. �ف
�ف

، تتطلب تحديات االأسباب االأساسية للفقر  الهشاشة إال أنه هناك إجماع عالمي واسع عىل أن إقامة مؤسسات الحوكمة الشاملة أمر أساسي

 ١. أهمية الحوكمة 
الشاملة لهيئة كير

Acemoglu and Robinson )٢٠١٢(، لماذا تفشل االأمم: أصول السلطة والرخاء والفقر ص ٦٨  1

ف الخدمات للفقراء، )معهد التنمية ع�ب البحار ص( ٧  ٩ Wild, L, et al (2015): تعديل التنمية: تحس�ي  2
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ي تتسم بالمساواة 
دارة الفعالة والتشاركية والشفافة وال�ت والظلم االجتماعي عىل كل المستويات جهوداً لتعزيز الحوكمة الرشيدة3 بمع�ف االإ

والمساءلة للشئون العامة.

امج الحقوقية، وقد تبنت هيئة ك�ي  امج الواعية من الناحية السياسية وال�ب ويعكس تقييم برنامج هيئة ك�ي هذا االتجاه العام نحو مزيد من ال�ب
ف البيئة كواحد من أهم االأسباب الضمنية وراء  ي عام ١٩٩٩، ثم وضعت إطار عمل موحد يجذب االهتمام إل أهمية تمك�ي

ي �ف
المنهج الحقو�ت

ايد نحو مساءلتها المؤسسية.  ف ام هيئة ك�ي الم�ت ف نسانية وتبعه إطار عمل المساءلة الذي يعكس ال�ت الفقر، ويعكس إطار عمل المساءلة االإ
رشادية كجزء من حزمة  ي ٢٠١١، تبعه سلسلة من المذكرات االإ

طار عمل برنامج الحوكمة �ف وقد وضعت هذه الرحلة أسس التصميم التشاركي الإ
رشادات الخاصة  رشادات الخاصة بمتابعة وتقييم الحوكمة الشاملة، ومذكرة االإ ، ومذكرة االإ مجة : مذكرة إرشادات تحليل االقتصاد السياسي ال�ب
ي برامج التنمية عىل المدى الطويل 

ي عملها سواء �ف
ي كل هيئة ك�ي باالأهمية البالغة للحوكمة الشاملة �ف

ايد �ف ف اف م�ت ي . وهناك اع�ت
بالمجتمع المد�ف

نسانية. وتعت�ب الحوكمة الشاملة بالنسبة لهيئة ك�ي وسيلة وغاية، فإذا علمنا بتفويضنا لمحاربة الفقر والظلم االجتماعي فأن  امج االإ ي ال�ب
أو �ف

ي ذلك مجاالت 
امج التنموية واالنسانية واالقتصادية واالجتماعية الخاصة بهيئة ك�ي بما �ف الحوكمة الشاملة تعت�ب فعالة بالنسبة الأهداف ال�ب

نامج بل أيضاً أساسية فيما يتعلق بحقها.  اتيجية ال�ب س�ت النتائج االأربعة ذات االأولوية الإ

ي قطاعاتها، وكتاب البنك الدولي 
ي تعزز ن�ث الحوكمة �ف

اتيجية الحوكمة ال�ت نسان وإس�ت ي ديمقراطية الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، وحقوق االإ
دد هذه الرسالة �ف ت�ت  3

بشأن االتجاهات السياقية الخاصة بالمساءلة االجتماعية وأهداف التنمية المستدامة (وخاصة الهدف ١٦ .
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الحوكمة  لعمل  مفاهيمي  إطار  ي وضع 
�ف ك�ي  هيئة  عمل  فريق  لمساعدة  عمل  إطار  لتوف�ي   ، ك�ي بهيئة  الخاص  الحوكمة  برنامج  إطار  وضع 

، فضال عن تطويره والتحقق من  ي هيئة ك�ي
والتخطيط له، وقد وضع إطار عمل برنامج الحوكمة بناء عىل االأطر واالأدوات الموجودة بالفعل �ف

طار العام الخاص  ي ١٢ إطار مختلف حول العالم، بدعم من مؤسسة دراسات التنمية (IDS). وقد تم وضع االإ
ي برامج هيئة ك�ي �ف

صحته �ف
ف االأفراد )المجال ١(، فاذا  ف المواطن�ي 4 و/ أو تمك�ي ف : اذا تم تنظيم المهمش�ي ي إطار برنامج الحوكمة كما يىلي

بنظرية التغي�ي للحوكمة الشاملة �ف
5 )المجال ٢(، وإن تم خلق مساحة للتفاوض والتوسع والفعالية والشاملة )المجال  ف ف ومتجاوب�ي ف ومسئول�ي كان أصحاب النفوذ فعال�ي
٣(، فيمكن تحقيق التنمية العادلة والمستدامة وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات المهمشات. تؤمن هيئة ك�ي أن التغي�ي ينبغي أن يحدث 
ف الذين تم تمكينهم إال أننا ندرك أن  ز المواطن�ي ي المجاالت الثالث لتحقيق هذا االأثر، وعىل الرغم من أن نظرية التغي�ي ت�ب

ويكون مستمر �ف
ف فعالً وأدوات أساسية لتوصيل الصوت الجماعي والمطالب الجماعية  ي تعمل كممثل�ي

ي وخاصة تلك المنظمات ال�ت
منظمات المجتمع المد�ف

 .) ي
ي )أنظر أيضاً مصادر هيئة ك�ي بشأن المجتمع المد�ف

كاء المجتمع المد�ف ي هذا المجال عىل تقوية �ث
، ولهذا يركز الكث�ي من عملنا �ف ف للمهمش�ي

اضات التالية:  تقوم المجاالت الثالث بدورها عىل االف�ت

بإجراءات وأفعال جماعية، عندها سيكونوا قادرين عىل  ، وتم تنظيمهم وقاموا معاً  ف ي للفقراء والمهمش�ي
١.  لو زاد الوعي السياسي والمد�ف

ي حياتهم، 
ي تؤثر �ف

ي مساحات الحوكمة والتأث�ي عىل القررات ال�ت
المشاركة بمزيد من الفعالية �ف

ي المؤسسات العامة 
، فأن الثقة �ف ف ف مع الفقراء والمهمش�ي ف ومتجاوب�ي ها من أصحاب النفوذ قادرين ومسئول�ي ٢.  لو أن السلطات العامة وغ�ي

ف وستخصص الموارد العامة بمزيد من الشفافية والمساواة  ي عيون المواطن�ي
عية والمصداقية �ف يد وستحصل السلطات العامة عىل ال�ث ف س�ت

ها من الخدمات العامة، وستكون هذه المجموعات قادرة عىل الوصول إل خدمات ذات جودة أفضل وغ�ي

ي ع�ب المجاالت المختلفة من أجل التغي�ي عندها 
ي المساحات الرسمية وغ�ي الرسمية والشاملة والفعالة، وتم بناء التحالفا�ت

٣.  لو تم التوسع �ف
ف وسيتم تخصيص الموارد عىل اساس يتسم بالمساواة.  ستعكس القرارات بطريقة أفضل اهتمامات الفقراء والمهمش�ي

٢. نظرية التغيير 

ي والمنظمات غ�ي الحكومية، 
ف من خالل دعم و/ أو برعاية من المنظمات القائمة عىل المجتمع ومنظمات المجتمع المد�ف ف المنظم�ي تميل هيئة ك�ي مع المواطن�ي  4

ف العمدي عىل االأفقر واالأك�ث تهميشا ، سيسيطر الصفوة وحلفائهم عىل  ك�ي تنا تظهر أنه بدون ال�ت ف هنا عىل أساس أن خ�ب ف المهمش�ي وتؤكد هيئة ك�ي عىل المواطن�ي
ك الصفوة عىل المستوى المحىلي ومنظمات  ي توزيع الموارد أو توصيل الخدمات. وكجزء من هذه الجهود، ينبغي أن ن�ث

مساحات التفاوض دون أي تحسن حقيقي �ف
ي ال تمثل أغلب الفقراء وإال سيقاطعون الخطوات الجديدة أو سيضمنون استمرار القرارات من خالل الهياكل 

ي القائمة أو المؤسسات التقليدية ال�ت
المجتمع المد�ف

. ف ي يتحكم فيها الصفوة ولكننا نفعل هذا كوسيلة لضمان وعي جماعي أك�ب وتنظيم وتأث�ي من خالل أغلب المهمش�ي
غ�ي الرسمية الموزاية ال�ت

ونستخدم  المهاجرة،  والعمالة  ف  الالجئ�ي ذلك  ي 
�ف بما  القانونية  الوثائق  لديهم  ليس  الذين  وكذلك هؤالء  لدولة  ف  القانون�ي ف  المواطن�ي  ، ف المواطن�ي بكلمة  المقصود   5

مصطلح “مواطن” ليعكس حقوقهم غ�ي القابلة للمصادرة للمواطنة بغض النظر عما إذا كان يتم الوفاء بهذه الحقوق.
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عن  التعب�ي  ي 
�ف أك�ب  قدرة  لديهن  يكون  ولكي  يعرفوا حقوقهن  لكي  والبنات  النساء  ف وخاصة  والمهمش�ي الفقراء   6 ف بتمك�ي االأول  المجال  يهتم 

ف الفقراء هو زيادة قدراتهم وتنظيمهم لكي يتقدموا  الرأي والمطالبة بالتغي�ي من خالل التنظيم والعمل معاً، باختصار فأن الهدف من تمك�ي
ي بالعمل 

بمطالبهم عىل كل المستويات )المجتمع وعىل المستوى المحىلي أو المستوى القومي أو ما هو أعىل من ذلك(، ويهتم المجال الثا�ف
اماتهم ولكي يكونوا أك�ث  ف ف قدرتهم عىل الوفاء بال�ت ف لتحس�ي ي ذلك الدولة، والقطاع الخاص والقادة الطبيعي�ي

مع نطاق من أصحاب النفوذ بما �ف
، وال ينطوي هذا عىل العمل مع المؤسسات والهياكل الرسمية فحسب ولكن أيضا المشاركة مع المؤسسات  ف استجابة ومساءلة تجاه المهمش�ي
ي ال تتشكل أو تتأثر بالسلطات والقوة الرسمية، وتدرك هيئة ك�ي أيضاً أنها عادة ما تعمل عىل أنها صاحبة نفوذ ولهذا تأخذ 

غ�ي الرسمية ال�ت
ف االآخرين وينطوي عىل تيس�ي التوسع أو تقوية  ف المنتج�ي إجراءات لتعزيز مساءلتها واستجابتها، ويعد المجال الثالث منتج للتفاعل فيما ب�ي
ف والمنظمات وأصحاب النفوذ عىل كافة المستويات، والهدف هو إقامة منصات متعددة  ف المواطن�ي مساحات المشاركة والتفاوض فيما ب�ي
ي 

ف والمجتمع المد�ف االأطراف حيث يمكن المفاوضة بشأن جدوال االأعمال محل المناقشة، ولخلق ائتالفات تدعم المساءلة من خالل المواطن�ي
 . ف ها من أصحاب النفوذ( لكي تتخذ جدول أعمال مستمر ومتقدم يعزز من حقوق معظم المهمش�ي والدولة )أو غ�ي

ي المخاطرة، وتقدم 
ي لدينا لنعمل فيها ورغبتنا �ف

ة والمساحة ال�ت عية والقدرة والخ�ب طار المحىلي وسمعتنا وال�ث ي الثالث مجاالت بناء عىل االإ
يختلف دور هيئة ك�ي �ف  6

ي يمكننا أن نلعبها/ نقوم بها.
ي إطار برنامج الحوكمة المزيد من االأمثلة ال�ت

رشاد الرئيسي �ف مذكرة االإ
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اتيجية برنامج ٢٠٢٠ إيمان هيئة ك�ي بأن الحوكمة الشاملة هي واحد من ثالث عنارص يتكون منها المنهج الخاص بهيئة ك�ي لمعالجة  تحدد إس�ت
القضايا الضمنية للفقر والظلم االجتماعي، إل جانب تقوية مساواة النوع االجتماعي وقدرة النساء عىل التعب�ي عن آرائهن، وزيادة القدرة 
ف االأطر الخاصة بهذه العنارص الثالث لمنهج  ي المراحل االأول للجمع ما ب�ي

عىل التكييف، فعىل الرغم من أن الجهود المبذولة حالياً الزالت �ف
ي تربط 

ز هذا الجزء االأساليب االأساسية ال�ت ، وهذه االأطر لديها بالفعل روابط قوية، وي�ب كة وهي نظرية التغي�ي هيئة ك�ي تحت راية واحدة مش�ت
ي ينبغي أن تقوم بها هيئة ك�ي )االأعمال 

من خاللها الحوكمة الشاملة أو تطبق العنارص المختلفة الخاصة بمنهج هيئة ك�ي واالأدوار الثالث ال�ت
نسانية(، وتعزيز التغ�ي الذي يتسم بالدوام، والحلول المبتكرة، واالأثر المتعدد االأطراف. يمكن الحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأن  االإ
ي مجاالت المخرجات االأربع ذات االأولوية يمكن الرجوع إل الملحق ١، وبعض االأمثلة البارزة تحت الجزء 

كيف يمكن دمج الحوكمة الشاملة �ف
الرابع أدناه عن النماذج واالبتكارات االأساسية. 

ي كل مراحل الحياة لديهم حقوق وفرص 
النوع االجتماعي والحوكمة كالهما أساسي بالنسبة لعالقات القوى ولضمان أن الناس من كل االأنواع �ف

ف  متساوية لكي يعيشوا حياة من اختيارهم. يؤكد إطار عمل الحوكمة وإطار عمل مساواة النوع االجتماعي7 عىل الحاجة إل العمل عىل التمك�ي
ز إطارا العمل الحاجة إل العمل عىل  ف المجموعات وأصحاب النفوذ، والهيكل االأك�ب والبيئة الممكنة. كما ي�ب الجماعي والفردي ،والعالقات ب�ي
ي معظم 

ي أدوار اتخاذ القرارات العامة �ف
المؤسسات غ�ي الرسمية مثل االأعراف االجتماعية وكذلك المؤسسات الرسمية. إذا إدركنا تهميش المرأة �ف

ي التعب�ي عن رأيها والقدرات الجماعية عىل التفاوض 
ي نعمل فيها، يركز عمل الحوكمة بصفة خاصة )وال يقترص عىل( حق المرأة �ف

االإطارات ال�ت
ي التخطيط العام واتخاذ قرارات قيمة لوصول المعلومات 

والمطالبة بحقوقها8، وتضيف عملية إدراج عدد كب�ي ومتنوع من النساء والرجال �ف
ي هي أك�ث استجابة ويتم وضعها من خالل المعرفة ووجهات النظر المختلفة واالأفكار المتنوعة من المجتمعات المختلفة، وبالطبع 

للخدمات ال�ت
ي تحول النوع 

ي عملنا �ف
ي تسديد االحتياجات بطريقة أك�ث فعالية بالنسبة لمجموعة أك�ب من الناس. والبد من أن نولي اهتماماً خاصاً �ف

تساعد �ف
ي النوع 

ي القطاعات المختلفة، حيث تشهد النساء عدم مساواة �ف
االجتماعي للحوكمة الشاملة إل: أ( االأشكال المتنوعة من التهميش )أو التداخل �ف

 ٣. إدماج الحوكمة الشاملة 
في برامج هيئة كير 

ي التعب�ي عن الرأي ومساواة النوع 
ي إطار عمل مساواة النوع االجتماعي )للمزيد يمكنك الرجوع إل دليل حرية النساء �ف

ف المرأة مؤخراً �ف تم تحديث إطار عمل تمك�ي  7

االجتماعي(
ف للمعرفة  كاءها لدعم عملية تنظيم النساء: ١: تنظيم النساء كمتلق�ي اتيجي يش�ي إل أربعة أساليب تستخدمها هيئة ك�ي و�ث التعلم من السؤال عن االأثر االس�ت  8

لرفع  التأث�ي  ٣: مجموعات  بالقرية(،  قراض  واالإ االدخار  )وخاصة جمعيات  االقتصادية  التنمية  لتعزيز  ي مجموعات 
�ف النساء  مع  العمل   :٢ والخدمات،  والبضائع 

المطالب الخاصة بمساواة النوع االجتماعي، ٤: دعم مجموعات المرأة للتعبئة لحقوق المرأة.
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اجع  االجتماعي بأشكال مختلفة تعتمد عىل الطبقة االجتماعية، والعرق أو السن أو البنية الجسمانية بالضافة الي جزانب أخري. ب( تحدي ال�ت
ي 

ي الساحات العامة9، ت( الحاجة إل أن نأخذ �ف
ايدة �ف ف ها من المستويات العامة، استجابة لحركة المرأة الم�ت لية والمجتمع وغ�ي ف إل الشؤون الم�ف

ي مساحات الحوكمة ح�ت ال يضيف إل 
لية لضمان المشاركة الفعالة �ف ف الحسبان افتقار النساء والفتيات إل الوقت، نظراً النشغالهن الشؤون الم�ف

ي تواجهها الفتيات والنساء.
أعباء االهتمام والرعاية ال�ت

ات والصدمات ذات الصلة والتكيف  ايدة عىل دعم المجتمعات واالأ� المهمشة لكي تتجاوب مع التغ�ي ف تركز القدرة عىل �عة االستجابة الم�ت
طار  ي مرحلة وضع االإ

معها والتغ�ي لمواجهة الكوارث والرصاعات والتغ�ي المناخي أو الضغوط السياسية أو االقتصادية .ال تزال هيئة ك�ي �ف
ي الحد من مخاطر الكوارث والتقليل من المخاطر والتجاوب مع التغ�ي المناخي 

المؤسسي ونظرية التغي�ي الخاصة باالستجابة ورسم التفك�ي �ف
والحساسية للرصاعات، وستكون الحوكمة الشاملة ومساواة النوع االجتماعي هي االأعمدة االأساسية لمهنج هيئة ك�ي فيما يتعلق باالستجابة، 
ي تحتاج إل �عة استجابة 

ف والتعب�ي الجماعي عن الرأي بشأن القضايا ال�ت ي وقدرات المواطن�ي
ويشتمل هذا أيضاً عىل تقوية المجتمع المد�ف

ي مساحات المفاوضات واتخاذ القرارات بشأن هذه القضايا )سواء 
)مثل الحد من مخاطر الكوارث، أو التكيف مع التغ�ي المناخي( والتوسع �ف

هم من أصحاب  (، وتعزيز أك�ث خضوعا للمساءلة والشفافيه والفعالية للسلطات العامة، والمؤسسات وغ�ي عىلي المستوي المحىلي أو الدولي
ي كل مكان 

ي االعتبار تزايد المخاطر والصدمات المتعلقة بالتغ�ي المناخي والكوارث الطبيعية، والرصاعات الموجودة �ف
النفوذ،. إذا وضعنا �ف

ي أن العمل عىل تقوية القدرات 
ي الحوكمة، وهذا يع�ف

ي كل نطاق عملنا �ف
، فأن هذا يتطلب تعاون بشأن “عدسات االستجابة” �ف تعمل به هيئة ك�ي

ف لكي تكون بمثابة قناة للمطالب الجماعية بشأن قضية محددة أو استجابة أصحاب النفوذ إل هذه المطالب، أو الحاجة  الخاصة بالمهمش�ي
ي وأيضاً التحول 

ي كيف تغ�ي الصدمات والضغوط من تهميش هذه المجموعات وعالقاتها بالقضية، وكيف أنها قادرة عىل التماسث
إل التفك�ي �ف

ها.  ي تخت�ب
ات ال�ت مع تلك التغي�ي

امج االأخرى، ففي أثناء العمل عىل التجاوب مع  ي كل ال�ب
ي تتخذها هيئة ك�ي وكذلك �ف

نسانية ال�ت جراءات االإ ي االإ
وسيتم إدراج الحوكمة الشاملة �ف

كاء، فان المشاركة مع المجتمعات والحكومات  ة أو من خالل ال�ث ي توصيل المعونات سواء بصورة مبا�ث
االأزمات، تتخذ هيئة ك�ي دور بارز �ف

ي تعمل من خالل النظم القائمة دون خلق أنظمة 
قامة إجراءات إنسانية تتسم بالمسئولية واالستجابة وال�ت وري الإ المتأثرة بالكوارث أمر رصف

ف للتأث�ي عىل الحكومة،  ف المنظم�ي ف المهمش�ي كائها مع المواطن�ي ي عملنا من أجل التجاوب مع الكوراث، تعمل أيضاً هيئة ك�ي و�ث
موزاية، . و�ف

ي الطوارئ. ويعد تعزيز 
ف بصفة خاصة عىل النوع االجتماعي �ف ك�ي والجهات الممولة، وخطط استجابة المنظمة غ�ي الحكومية والقرارات مع ال�ت

ي إطار 
، و�ف نسانية الخاص بهيئة ك�ي نسانية مجال أساسي آخر للتدخل وهو مبدأ محوري لعمل االستجابة االإ ي أعمالنا االإ

المساءلة المؤسسية10�ف
نسانية االأساسية  نسانية االأساسية (CHS) بشأن الجودة والمساءلة. وتؤكد مبادىء االإ نسانية، والمعاي�ي االإ امها بموجب إطار المساءلة االإ ف ال�ت
ي ذلك 

ي تناسب بوضوح مهنج الحوكمة الشاملة الخاص بهيئة ك�ي بما �ف
ي عىل االأفعال ال�ت

ي تدعم هيئة ك�ي تطويرها بشكل جز�أ
(CHS) ال�ت

المشاركة، وتقوية القدرات المحلية، والوعي بالحقوق واالستحقاقات، والشفافية والتغذية المرتدة، والمساءلة. ويتكامل عمل هيئة ك�ي للتقليل 
ي خلق نظام يعد بشكل أفضل 

من مخاطر الكوارث مع الحوكمة الشاملة، والعمل بالتعاون مع الحكومات والمجتمعات المحلية للمساعدة �ف
للتجاوب مع الكوارث بإدراج أصول محددة، ومعرفة، واحتياجات المجموعات المختلفة.

يجاد حلول دائمة ومبتكرة. الأجل الحصول عىل حلول دائمه، تعتقد  وري أيضاً بالنسبة لدور هيئة ك�ي الإ ويعد تكامل الحوكمة الشاملة أمر رصف
ي تدعم التغي�ي البد من تمكينها تحتاج االأطراف المعنية )من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع 

هيئة ك�ي أن المؤسسات والهياكل ال�ت
ات المستقبلية والقدرة عىل تحمل الصدمات، وعىل قدم المساواة فأنه  ي التغ�ي

، وكذلك لتب�ف ( إل القدرات والحوافز الستمرار التغي�ي ي
المد�ف

اك االأطراف المعنية االأساسية أمر  ، ولهذا فأن إ�ث ي كل مجاالت برنامج هيئة ك�ي بنظرة للتوسع المستقبىلي
المبتكرة �ف يتم تطوير االأساليب 

ي أثبتت نجاحها. وتعتقد هيئة ك�ي بصفتها منظمة غ�ي حكومية دولية 
وري لخلق إحساسهم بالملكية ودعم وضع نظام مؤسسي للنماذج ال�ت رصف

كاء لتجربة أساليب جديدة لمعالجة المشكالت االأساسية الخاصة بالفقر والظلم االجتماعي،  إل أن الدور االأساسي لهيئة ك�ي هو العمل مع ال�ث
ي مجال الحوكمة الشاملة )لمزيد 

ي المجاالت المختلفة، وبالتالي فينبغي أن نركز عىل االبتكار �ف
ي أساليب �ف

تنا حول العالم وتب�ف والتعلم من خ�ب
من التفاصيل أنظر الجزء ٤ أدناه(.

المتعلقة  االأساسية  االأساليب واالأدوات  باستخدام  فأنه يوصي  النوع االجتماعي،  لهيئة ك�ي هو تحول  الشاملة  الحوكمة  الخاصة لضمان عمل  االأهمية  أدركنا  إذا   9

الخارجية، والتحليل االجتماعي والعمل،  ي مواجهة 
الداخلية �ف المساحات  ي منهج هيئة ك�ي مثل مبادرة 

رأيها �ف المرأة عن  النوع االجتماعي ومكون تعب�ي  بمساواة 
ي التعب�ي عن رأيها. 

رشادي لمساواة النوع االجتماعي وحرية المرأة �ف ومساواة النوع االجتماعي، واالأدلة المتنوعة أنظر دليل االإ
ي الجزء الرابع أدناه.

انظر المزيد عن المساءلة المؤسسية كنموذج أساسي �ف  10
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اتيجيات هيئة ك�ي لالأثر المتعدد والعمل لتعزيز الحوكمة الشاملة .وكما ذكرنا عاليه، فأن التوسع يتطلب  ف اس�ت وهناك أيضاً تداخل قوي ب�ي
أثبتت نجاحها أو تكرارها، والتوسع فيها. فإذ نسعى إل تعزيز  ي 

ال�ت ي هذه االأساليب 
ي دعم تب�ف

مشاركة االأطراف المعنية االأساسية بجدية �ف
ف هذه االبتكارات من أن تؤخذ  اتيجيات ذات االأثر المتعدد لتمك�ي س�ت ي برامج الحوكمة الشاملة، فأننا أيضاً ينبغي أن نطبق االإ

االأساليب المبتكرة �ف
اتيجيات اساسية لتعزيز الحوكمة الشاملة ولالأثر المتعدد وتتطلب  . وتعد الدعوى وكسب التأييدد والتأث�ي عىل السياسات، إس�ت إل نطاق أك�ب
. ويعد عمل الدعوى وكسب  ف العالمي والمحىلي أيضاً فرق تعمل عىل الدعوى وكسب التأييد والحوكمة للعمل عن قرب معاً عىل المستوى�ي
اتيجية أساسية لمعالجة عدم اتزان  ف إس�ت ي تمثل أصوات المهمش�ي

ة أو إل جانب المنظمات ال�ت التأييد العالمي الخاص بهيئة ك�ي سواء مبا�ث
ي التغي�ي المناخي11(. يقدم كتيب الدعوى 

ي الدعوى وكسب التأييد �ف
ف البلدان )أنظر عىل سبيل المثال عمل هيئة ك�ي �ف القوى العالمية فيما ب�ي

ي 
ي تعد الزمة �ف

اتيجيات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وكذلك إدارة المخاطر ال�ت وكسب التاييد الخاص بهيئة ك�ي إرشادات هامة لتطوير االس�ت
ي مجال الحوكمة. 

التأث�ي عىل الكث�ي من عملنا �ف

. ف ي الجنوب العالمي للدفاع عن سياسات التغي�ي المناخي الستفادة الفقراء والمهمش�ي
كاء �ف عىل سبيل المثال أصوات الجنوب يقوي شبكات ال�ث  11
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ي خمسة مجاالت 
يمكن أن يتم تجميع النماذج االأساسية12، أو االأمثلة القائمة عىل االأدلة بشأن كيف تعزز هيئة ك�ي من الحوكمة الشاملة �ف

برامجية أساسية: 
أ. المساءلة االجتماعية 

ب. التنمية المحلية التشاركية
ت. التعب�ي عن الرأي والدعوى وكسب التأييد

ها من أصحاب النفوذ ث. القدرة والمساءلة واستجابة الدولة وغ�ي
ج. المساءلة المؤسسية 

المساءلة االجتماعية 
المدنية  المشاركة  المثال، أسلوب يعتمد عىل  المواطن، عىل سبيل  الموجهة من  المساءلة  أنها  المساءلة االجتماعية13 عىل  يمكن أن تعرف 
المواطن،  ي مصدرها 

ال�ت المعلومات  التعب�ي عن رأيهم، ودعم جيل  ف وقدرتهم عىل  المواطن�ي تعبئة  تقوية  إل  السليمة، وتهدف  للمساءلة 
ي التأث�ي عىل صانعي القرار واعتبارهم 

هم من أصحاب النفوذ �ف اكهم مع مقدمي الخدمات وغ�ي �ث ف الإ ف المنظم�ي وتقديم مساحات للمواطن�ي
االجتماعية  المساءلة  أثر  الدليل عىل  زال  وما  الخدمة.  توصيل  ف  وتحس�ي الموارد  لتخصيص  امات  ف االل�ت يدور هذا حول  ما  وعادة   ، ف مسئول�ي
ي 

اتيجي”14 للمساءلة االجتماعية فعالة �ف ات المتشابهة الخاص بجوناثان فوكس أن “االأسلوب االس�ت ي للخ�ب
ح التحليل االإحصا�أ مختلط، ولكن يق�ت

ف الوصول إل الخدمات  ي تحس�ي
، و�ف ف ف مقدمي الخدمات والمستخدم�ي ف وتغ�ي سلوكيات مقدمي الخدمات، وبناء الثقة فيما ب�ي ف المواطن�ي تمك�ي

ي تستخدمها هيئة ك�ي عىل: ١( بطاقات التقييم المجتمعي، ٢( المراجعة االجتماعية، 
كة ال�ت وجودة توصيل الخدمات، وتشتمل االآليات المش�ت

 : انية التشاركية، وتشمل االأمثلة ما يىلي ف ، ٤( رصد الم�ي ف ٣( ميثاق المواطن�ي

٤. نماذج أساسية وابتكارات

ات واضحة مقارنة باالأساليب االأخرى، وكذلك اقتصادي وبه قيمة مضافة يدركها االآخرين، أنظر إل ص  ف يُفهم النموذج عىل أنه منهج فريد للتغي�ي االجتماعي به مم�ي  12

كائها النماذج أو يطورها  ي العالم بطريقة مختلفة، ويمكن أن تطور هيئة ك�ي و�ث
١٧ من وثيقة ميشيل درينكواتر بشأن وضع مناهج برامج تشغيلية، بالنظر والعمل �ف

ي لم 
ي المنوذج عىل فعاليته، عىل أن تكون االبتكارات أساليب جديدة يتم اختبارها وال�ت

ي إطارات مختلفة، وينبغي أن يكون هناك دليل �ف
االآخرون وتتبناها هيئة ك�ي �ف

يتم التوصل إل دليل بشأنها بعد.
اكة البنك  ي �ث

يك عالمي �ف ي ويكي هيئة ك�ي عن الحوكمة، وهيئة ك�ي �ث
لمزيد من التفاصيل والمناقشة بشأن المساءلة االجتماعية يمكنك الرجوع إل هذا الجزء �ف  13

اكة البنك الدولي العالمية بشأن المساءلة االجتماعية الذي قام بتمويل ثالث منح  الدولي العالمية بشأن المساءلة االجتماعية وهي المتلقي الوحيد االأك�ب لتمويل �ث
)ماالوي، وبنجالدش والمغرب(

ي الجانب المتعلق بالتوريد من خالل االأساليب المتعددة عىل مستويات 
اتيجي )المنهج القائم عىل االأدوات/ مقابل التكتيك( يش�ي إل المشاركة �ف المنهج االس�ت  14

اكة البنك الدولي العالمية بشأن المساءلة االجتماعية. مختلفة، فوكس جي )٢٠١٤( المساءلة االجتماعية: ما الدليل الذي نراه حقا؟ ورقة عمل �ث



13 الحوكمة الشاملة مذكرة إرشادية 

بطاقات التقييم المجتمعي
من  مجموعة  مقابل  الخدمة  توصيل  لتقييم  مقدميها  مع  الخدمات  مستخدمي  يجمع  أسلوب   (CSCs) المجتمعي  التقييم  بطاقات  تعد 
ي تم االتفاق عليها، ويمكن الحصول 

ي اجتماع مواجهة ووضع خطة عمل لمواجهة القضايا المحددة ال�ت
ات، ويتم مناقشة النتائج �ف المؤ�ث

. وقد تم وضع بطاقات التقييم المجتمعي باالساس  ي حقيبة أدوات بطاقات التقييم المجتمعي الخاصة بهيئة ك�ي
عىل مزيد من التفاصيل �ف

ي قطاعات مختلفة )SRMH، العنف القائم عىل 
ايدة �ف ف ي بطاقات التقييم المجتعي بصورة م�ت

وع صحة، وتم تب�ف ي عام ٢٠٠٢ لم�ث
ي ماالوي �ف

�ف
ي تشمل كمبوديا، وساحل العاج، 

طارات االأخرى( ال�ت ي العديد من االإ
ها �ف النوع االجتماعي، FNS، والتعليم، المياه والرصف الصحي، وغ�ي

انيا. منذ ظهور بطاقات التقييم المجتمعي، قامت العديد من  ف اليون وت�ف وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وأثيوبيا، ومرص، ورواندا وس�ي
 . ف World Vision، و اكشن أيد Action Aid، وبالن Plan، والبنك الدولي الهيئات بتبنيها بما فيها ورالد فيج�ي

انيا، أن بطاقات التقييم المجتمعي  ف ي أثيوبيا وماالوي وروندا وت�ف
ة هيئة ك�ي �ف أظهر البحث الذي أجراه معهد التنمية ع�ب البحار ODI عن خ�ب

ف مستخدمي  ام المتبادل )فيما ب�ي ف الثقة واالح�ت ف الدولة والمجتمع من خالل: تحس�ي ي تقوية توف�ي الخدمات والعالقات فيما ب�ي
ساهمت �ف

لمقدمي  ة  المتغ�ي العمل  وممارسات  الخدمات(،  ومقدمي  ف  بالمستخدم�ي )الخاصة  والسلوكيات  االتجاهات  وتغي�ي  ومقدميها(،  الخدمات 
ي تخصيص 

�ف ات  والتغ�ي الفساد،  وتقليل  االأمامية،  الصفوف  ي 
�ف الخدمات  مقدمي  وتهذيب  االأداء  ف  االأمامية، وتحس�ي الصفوف  ي 

�ف الخدمات 
 lower accountability) الموارد، والبنية التحتية، وإعادة التأهيل، إال أن الدراسة أظهرت أيضاً أن االأثر عادة ما “يقف” عند المستوى المحىلي
وع  ”(، حيث أنه يتم ربطها بالمساءلة الموجودة وآليات تقييم االأداء مثل م�ث جم إل آثار عىل المستوى القومي )“التكامل الرأسي traps)، ت�ت
ODI أن إدخال تدخالت  البحار  التنمية ع�ب  ي رواند. وقد أظهر تقرير معهد 

(PPIMA) �ف التأييد  السياسة العامة والمتابعة والدعوة وكسب 
اك وجذب  �ث أمر هام الإ المنطقة(  ي 

المفتوحة �ف )االأيام  ي رواندا 
�ف  Imihigo مثل  القائمة،  المساءلة  آليات  ي 

المجتمعي �ف التقييم  بطاقات 
( واالأسنان )الدولة( من  ي

ف أصوات )المجتمع المد�ف ورة ربط الخطوات المحلية بالقومية، وللجمع ما ب�ي مقدمي الخدمات، وهذا يؤكد عىل رصف
ة المساءلة”15. اتيجي حقيقي للمساءلة االجتماعية والذي يش�ي له جوناثان فوكس ب”شط�ي أجل منهج إس�ت

المراجعة االجتماعية 
ي التصميم 

ي تراعي معاي�ي الجودة الموضوعة �ف
المراجعة االجتماعية هي عملية لمراجعة السجالت الرسمية العامة وتقييم ما إذا كانت المبا�ف

تمام هذه العملية الوصول إل الوثائق الرسمية  ي تم إنفاقها. ومن المهم للغاية الإ
والعقد، وإذا كانت المرصوفات تعكس االأموال الفعلية ال�ت

العامة معاً  المجتمع والسلطات  ي 
يأ�ت ة، حيث  كب�ي بالنتائج من خالل تجمعات  المشاركة  والمالية، وتتم  الفنية  الوثائق  تحليل  والقدرة عىل 

ي غانا. 
ي بنجالدش و�ف

وعات �ف لمناقشة النتائج، وتشتمل امثلة تنفيذ هيئة ك�ي للمراجعة االجتماعية عىل م�ث

ف ميثاق المواطن�ي
يتعلق  فيما  المستخدمون  يعرفها  أن  ينبغي  ي 

ال�ت االأساسية  المعلومات  تقدم  مخترصة  عامة  وثيقة  المواطن  ميثاق  يعد  ف  المواطن�ي ميثاق 
ي معاي�ي الجودة، والرسوم المطلوبة، وآليات الشكاوى المتاحة، وهناك مزيد من التفاصيل 

بالخدمات المقدمة من قبل الوكاالت العامة بما �ف
يالنكا.  ي مرص وبنجالدش وس�ي

ف عىل قطاع المياه �ف ، وقد قامت هيئة ك�ي بتطبيق ميثاق المواطن�ي ي دليل ميثاق المواطن الخاص بهيئة ك�ي
�ف

انية التشاركية ف رصد الم�ي
جم القررات السياسية إل  ي عادة ما ينظر لها عىل أنها وثيقة فنية للغاية وال يمكن الوصول لها، وثيقة أساسية ت�ت

انية العمومية ال�ت ف تعد الم�ي
انية هي وثيقة سياسية للغاية تعكس الرؤية السياسية لصانعي القرارت فيما يتعلق  ف أرقام ملموسة، وبعيداً عن كونها وثيقة فنية، فأن الم�ي
وة عىل الطبقات االجتماعية. ويعد التأث�ي عىل المخصصات ومتابعة إنفاق االأموال العامة هام للغاية  بتخصيص الموارد، وأثرها توزيع ال�ث
ي تقديم المعلومات فيما يتعلق ببناء 

انية بالمشاركة و�ف ف ي متابعة الم�ي
انية الدولية مؤسسة رائدة �ف ف اكة الم�ي لمساءلة السلطات العامة، وتعد �ث

SRMH بطاقات التقييم المجتمعي تطبق عىل مجاالت المخرجات الخاصة بـ
 SRMH ي تطبيق بطاقات التقييم المجتمعي عىل متابعة إتاحة خدمات

ة �ف ة كب�ي ي SRMH خ�ب
يملك فريق عمل هيئة ك�ي �ف

 Randomised Control Trial والوصول إليها وجودتها، وقد كانت النتائج مشجعة للغاية. وقد أظهرت الدراسة االآتية من
ف  ي العالقة ب�ي

ات )مقارنة بمجاالت التحكم(: ٣٧٪ زيادة �ف ي متوسط نسبة المؤ�ث
(M-HAP) الدليل عىل زيادة �ف ي ماالوي 

�ف
تاحة والوصول  ي االإ

اك الشباب، و٢٢٪ زيادة �ف ي مستوى إ�ث
ي مجال الصحة والمجتمعات المحلية ، و٣٢٪ زيادة �ف

ف �ف العامل�ي
ي إتاحة االأدوية والمستلزمات. 

إل المعلومات الصحية، و ١٤٪ زيادة �ف

ي عرض ذي صلة “االأصوات تحتاج إل االأسنان لكي تقضم، ولكن االأسنان يمكنها أن تقضم 
المساءلة االجتماعية: ما الذي يقوله الدليل فعليا؟، وكما يوضحه �ف  15 

بدون صوت” 
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لهيئة ك�ي ولكن  بالنسبة  االأدوات، وما زال هذا مجال جديد  االأدلة وحقائب  إليها من خالل  الوصول  ي يمكن 
ال�ت التدريبية  القدرات والمواد 

ي نيبال ومرص وبنجالدش وبناء قدرات 
انية النوع االجتماعي �ف ف انية التشاركية ونماذج رصد م�ي ف لدينا برنامج متنامي به أمثلة عىل متابعة الم�ي

انيات المحلية ومتابعة استخدام مصادر التمويل الالمركزية المختلفة.  ف ي تخصيص الم�ي
المجتمعات الريفية وخاصة النساء لكي يكون لهن رأي �ف

االبتكارات حول أساليب المساءلة االجتماعية 
ي الطريقة التقليدية لتشغيل التوسع والوصول إل أك�ب عدد من 

يركز االبتكار فيما يتعلق بأساليب المساءلة االجتماعية عىل إدراج التكنولوجيا �ف
 : ي تم تطويرها عىل ما يىلي

السكان )حشد المصادر(، وتشتمل االبتكارات المحددة ال�ت
ف االأوائل، وأعضاء لجنة إدارة  ف باستخدام التليفون المحمول بحيث يسمح للطلبة والمدرس�ي ي ماالوي نظام تقارير لتغيب المدرس�ي •  ف�ي

ي النهاية إل بطاقات التقييم المجتمعي. 
المدرسة تقديم تقارير عن حضور المعلم من خالل الرسائل النصية بحيث تصل �ف

ي أوغندا. 
عي �ف ف المجتمع من رصد الدخول غ�ي ال�ث ي تمك�ي

استخدام الهواتف المحمولة �ف  •
التنمية  وعات  ونية لمتابعة المواطن لمتابعة أداء م�ث كاؤه منصة الك�ت وع تقوية آليات المساءلة(، وضعت هيئة ك�ي و�ث غانا )م�ث ي 

•  و�ف
ة، وصور  رسال رسائل قص�ي نت مثل أي باد(، الإ ن�ت ونية )أجهزة يمكن حملها باليد ومتصلة باالإ الرئيسية باستخدام معدات المتابعة االلك�ت

وتسجيل الفيديو وتسجيل صوت، وما الي ذلك. 

التنمية المحلية التشاركية 
تنمية محلية تشاركية وتنفيذها مما  المحىلي عىل وضع خطط  ي 

المد�ف الحكومة والمجتمع  العمل مع  التشاركية عىل  المحلية  التنمية  تنطوي 
)مثل  ف  للمواطن�ي امج عىل مجموعات دعم  ال�ب المستبعدة ومطالبهم. وتنطوي مثل هذه  الفقراء والمجموعات االجتماعية  أولويات  يعكس 
ف ولكي يأتوا بمطالب محددة  ها( لكي يكونوا منظم�ي يدز”، وغ�ي ف بمرض نقص المناعة المكتسبة “االإ عاقة ، والمصاب�ي النساء، و االأشخاص ذوي االإ
ي 

ي االأطر ال�ت
إل الجهات المؤسسية عىل المستوى المحىلي حيث يتم صناعة القرارات فيما يتعلق بأولويات التنمية ومخصصات التمويل، و�ف

ي الحوار 
ف للمشاركة �ف تكون بها المؤسسات الشاملة غ�ي راسخة، فأن االأمر ينطوي عىل إيجاد تلك االآليات ودعم السلطات المحلية والمواطن�ي

ف المجتمعات،  ي داخل المجتمع وفيما ب�ي
واتخاذ القرارات بالمشاركة، فالهدف االأساسي هو تعزيز مخرجات حل المشكالت والمشاركة بالموارد �ف

وبناء الدولة وبناء السالم، وتنطوي االأمثلة عىل: 

عمار الموجه نحو المجتمع برامج التنمية الموجهة نحو المجتمع أو االإ
 CDD وعات التنمية المحلية لمجموعات المجتمع، فمن خالل ي قرارات التخطيط وموارد االستثمار بالنسبة لم�ث

يقدم هذا النموذج التحكم16 �ف
ها  اكة مع الحكومات المحلية وغ�ي أو CDR، حيث ينظم الفقراء لتحديد أولويات المجتمع ومعالجة المشكالت المحلية من خالل العمل بال�ث
ي دعم عملية تأسيس مجالس تنمية القرية أو المجتمع )VDCs أو CDCs( كمنصات 

ة عريقة �ف من المؤسسات الداعمة، وتملك هيئة ك�ي خ�ب
ي سياق الدول 

ف للتخطيط الأولوياتهم التنموية وتنفيذها بتمويل من الحكومة المركزية و/ أو الجهات المانحة الخارجية، و�ف ف المهمش�ي للمواطن�ي
ي بناء شعور بالمواطنية 

ي آليات التخطيط والبدء �ف
ف للمشاركة الأول مرة �ف الهشة تقدم مجالس تنمية القرية أو المجتمع مساحات للمواطن�ي

ي الصومال، 
يوم Consortium الحوكمة وبناء السالم �ف ي أفغانستان، وكونس�ت

والعقد االجتماعي، وتشمل االأمثلة عىل برنامج الضمان القومي �ف
ي الكونغو الديمقراطية. 

وع Tuungane CDR �ف وم�ث

خطة عمل مجتمعية
كة وترتيبها بحسب االأولوية ووضع خطط عمل تهدف  ي تحديد احتياجاتهم المش�ت

ف �ف اك المهمش�ي �ث تعد خطة العمل المجتمعية نموذجا الإ
ي التجمعات بالمراكز تعكس بصورة 

ي ضمان وضع خطط تنموية متوسطة االأجل �ف
، ففي غانا تساعد هيئة ك�ي �ف إل التأث�ي عىل التخطيط المحىلي

ي تعمل 
ي هاي�ت

ي تقوم بزراعة الكاكاو، و�ف
ي المجتمعات ال�ت

ي ساحل العاج تقوي هيئة ك�ي لجان تنمية المجتمع �ف
، و�ف ف أفضل أولويات المواطن�ي

كاء عىل تقوية  ي بنجالدش تعمل هيئة ك�ي وال�ث
ف المجتمعات والحكومة المحلية، و�ف ف الضاحية لتقوية العالقة ب�ي وع تحس�ي هيئة ك�ي مع م�ث

المحلية عىل  والحكومة  التعب�ي عن مطالبهن  للغاية عىل  ات  الفق�ي النساء  وتدعم   ، المحىلي المستوى  الشاملة عىل  القرار  مساحات صناعة 
انيات مما يقدم مثاالً آخر.  ف ي العمليات التشاركية لوضع الخطط والم�ي

المشاركة �ف

نموذج وضعه آخرون وخاصة البنك الدولي )أنظر موقع سي دي دي وملخص تقييم االأثر(  16
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التعب�ي عن الرأي والدعوى وكسب التأييد 
إل المستوى القومي والشبكات للتأث�ي عىل عمليات  ي من قبل المنظمات القاعدية بالمجتمع وصوالً 

ينطوي هذا عىل دعم المجتمع المد�ف
يع أو سياسة جديدة وإغالق فجوة التنفيذ، وبما أن مساحات المشاركة الرسمية ليست متاحة دائماً أو  ي تستهدف توليد ت�ث

صنع القرار ال�ت
ف أو االأشخاص الذين ينتمون إل طبقات اجتماعية  ف الوصول اليها )عىل سبيل النساء والفتيات والسكان المحلي�ي ف المهمش�ي يمكن للمواطن�ي
ها(، ويشتمل هذا عىل جهود التعبئة االجتماعية لخلق مساحات جديدة ح�ت يمكن أن  ي مجال الجنس، وغ�ي

ف �ف ف والعامل�ي سفىل، والمعاق�ي
تعرض احتياجاتهم والتعب�ي عن حقوقهم والدفاع عنها. ويحوي كتيب الدعوى وكسب التأييد الخاص بهيئة ك�ي المزيد من التفاصيل بشأن 
اتيجيات الدعوة وكسب التأييد وتنفيذها مع العديد من دراسات الحالة، وتملك هيئة ك�ي سجل طويل وخاصة  ي وضع اس�ت

منهج هيئة ك�ي �ف
ي 

ف �ف ي دعم منظمات النساء للدعوى الأجندتهن الخاصة )عىل سبيل المثال: شبكة النساء االأفغان، والقادة الطبعي�ي
عىل المستوى المحىلي �ف

ي التوسع عىل المستوى المحىلي والعمل مع ومن 
هم(. ويكمن التحدي �ف ات العظمى، وغ�ي بنجالدش، ومبادرات الدعوى وكسب التأييد للبح�ي

يالنكا،  لمان )عىل سبيل المثال س�ي ي ذلك الوزارات ذات الصلة أو ال�ب
ف بما �ف ف المحلي�ي ي التأث�ي عىل العامل�ي

ي �ف
خالل ائتالفات المجتمع المد�ف

ي القوقاز(. 
ومشاركة هيئة ك�ي مع برلمان النساء �ف

ها من أصحاب النفوذ  القدرة والمساءلة ورسعة استجابة الدولة وغ�ي
اماتهم ولكي  ف ف قدرتهم عىل الوفاء بال�ت ي ذلك الدولة والقطاع الخاص والقادة التقليدية لتحس�ي

ي العمل مع أصحاب النفوذ بما �ف
وهذا يع�ف

نموذج  الدولية/  للتنمية  ية  ف نجل�ي االإ الوزارة  يتبع  وهذا  النساء،  وخاصة  المهمشة  المجموعات  نحو  ومساءلة  وشفافية  استجابة  أك�ث   يكونوا 
كاءها عىل تقوية القدرات الفنية و/ أو نظم  CAR IDS )القدرات والمسئوليات واالستجابة(، وتشتمل االأمثلة عىل الكث�ي من عمل هيئة ك�ي و�ث
ف عىل مستوى المراكز عىل الحوكمة الرشيدة بما  ي بنجالش قامت هيئة ك�ي بتدريب المسئول�ي

المساءلة لمقدمي الخدمات، عىل سبيل المثال �ف
ف من العنف عىل أساس  ي زامبيا تقوم هيئة ك�ي ببناء قدرات مقدمي الخدمات لدعم الناج�ي

انية الشاملة، و�ف ف ي ذلك التخطيط بالمشاركة والم�ي
 �ف

النوع االجتماعي. 

ف االقتصادي للنساء  ي مجال مخرج التمك�ي
المساءلة ورسعة االستجابة �ف

ي بعض السياقات يكون القطاع الخاص عىل قدم المساواة أو أقوى من الدولة نفسها، فهناك اهتمام خاص 
إذا علمنا أنه �ف

ي سالسل القيمة، وتنطوي Mondelez عىل متطلبات خطط 
كات عىل كل المستويات �ف بتعزيز االستجابة االأك�ب والمساءلة لل�ث

النكا  ي س�ي
ي ساحل العاج، و�ف

كائها �ف العمل المجتمعي بناء عىل نموذج لجنة التنمية المجتمعية الذي وضعته هيئة ك�ي و�ث
كات الشاي منتديات تنمية المجتمع، وهي مساحة أثبتت فعاليتها  أسس لعمال زراعة الشاي والنقابات العمالية ومديرو �ث
ي المجتمعات المهمشة وكذلك يدرون عائد 

ي القطاع الخاص الذين يعملون �ف
ف �ف ي تعزيز الحوار واالستجابة االأك�ب للعامل�ي

�ف
ي عىل التنمية.  اقتصادي اجتماعي إيجا�ب

FNS ي مخرجات
التعب�ي عن الرأي �ف

اف  �ث كائها بالدعوة وكسب التأييد لوضع آلية تنسيق قومية لالإ و، وقيام هيئة ك�ي �ث ي ب�ي
عىل الرغم من مبادرة تغذية الطفل �ف

ف  ي معدالت التقزم ب�ي
ي ١٠ سنوات لم يحدث أي تغي�ي يذكر �ف

اتيجية التغذية المحلية وتنفيذها، فأنه بعد م�ف عىل وضع اس�ت
و، إال أن هذه المعدالت وصلت الأقل من النصف من ٢٨.٥٪ إل ١٤.٢٪ وقد ساهم  ي كل أرجاء ب�ي

االأطفال تحت خمس سنوات �ف
ي أك�ث من 430 الف طفل لم يعانوا من التقزم والذين كان من الممكن أن يعانوا من التقزم لو لم 

كاءها �ف عمل هيئة ك�ي و�ث
يكن هناك أي تغي�ي وهو مضاعفة واضحة الأثرنا.



المساءلة المؤسسية 
ي داخل إطار عمل18 المساءلة 

ي تروج للمساءلة أن “تفعل ما تنادي به” لهذا تعزز هيئة ك�ي من مسائلتها المؤسسية17 �ف
ينبغي عىل المؤسسة ال�ت

ي تعمل معها هيئة ك�ي وتعمل 
نسانية لهيئة ك�ي وإطار المساءلة االأك�ث حداثة، وهذا يشتمل عىل مساءلة االأماميه عىل مجموعات االأثر ال�ت االإ

العمل  فريق  داخل  ي 
�ف الداخلية  والمساءلة  فيها،  نعمل  ي 

ال�ت الدولة  ي 
�ف االأساسية  المعنية  واالأطراف  كاءنا  ل�ث الجانبية  والمساءلة  الأجلها، 

ي تنظم عمليات التشغيل. 
ي تدعم عملنا والحكومات ال�ت

والمكاتب وكذلك المساءلة الفوقية للجهات المانحة ال�ت

اليون  غانا وس�ي ي 
ف �ف المنتفع�ي المرتدة من  نيبال، والتغذية  ي 

المجتمع �ف و، ولوحة تقييم  ب�ي ي 
تنطوي االأمثلة عىل نظام مساءلة للمجتمع �ف

دة من فريق  ي أثيوبيا وروندا، وتستخدم هيئة ك�ي بطاقات إدارة التقييم لتقديم وسيلة لجمع التغذية الم�ت
، وآليات تقدم المساءلة �ف ي

وهاي�ت
نامج الدولة. العمل والتجاوب معها بشأن إدارة القرارات )جودة االأداء(، بشأن تحديد االأولويات والتوجهات بالنسبة ل�ب

اتيجيات بشأن  ي االس�ت
ي المخرجات ذات االأولويات االأربعة، يمكن أن تجدها �ف

لمزيد من التفاصيل بشأن كيف تدمج هيئة ك�ي الحوكمة الشاملة �ف
ي ذلك العديد من االأمثلة االأخرى من برامج هيئة ك�ي حول العالم.

ي الملحق ١ بما �ف
كل مجال و�ف

ي إطارات مختلفة 
كيف تطبق الحوكمة الشاملة �ف

ي يمكن أن تكون 
ف النماذج المذكورة هنا ال�ت اتيجية مناسبة للحوكمة الشاملة والجمع ما ب�ي طار المخصص سيحدد أك�ث اس�ت عىل الرغم من أن االإ

ي مشاركة الدولة والمواطن، و ٢( قدرة أدوات 
ي االعتبار لتشكيل نوع التدخل ١( مدى االنفتاح �ف

أفضل تطبيقاً، وهناك أمرين يجب أخذهما �ف
ي إطار الرصاع أو مرحلة ما بعد الرصاع قد يكون هناك درجات متنوعة من 

الدولة عىل التجاوب مع متطلبات المواطن، فعىل سبيل المثال �ف
ام الحكومة عىل التجاوب، ولكن هناك  ف ي وال�ت

ف بسبب درجة تجاوب منظمة المجتمع المد�ف ف الحكومات والمواطن�ي المساحات للمشاركة فيما ب�ي
مة بالتجاوب مع متطلبات  ف ي توصيل خدمات ذات جودة ح�ت لو كانت الحكومة مل�ت

وقراطية والقدرة الفنية �ف أيضاً درجات مختلفة من الب�ي
المواطن. يوضح الجدول )١( أمثلة عىل مبادرات يبدو وأنها تتناسب مع تلك الرموز. 
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. ي Wikiويكي الحوكمة الخاص بهيئة ك�ي
أنظر مزيد من المصادر عىل قسم المساءلة الداخلية �ف  17

نسانية الخاص بهيئة ك�ي واالأدوات والمصادر. لمزيد من المعلومات راجع إطار عمل المساءلة االإ  18



17

ي مشاركة المواطن والدولة وقدرة الدولة 
الجدول ١: االنفتاح �ف

قدرة عاليةالبعد/ المستوى 

واقراطيون لديهم مستويات عالية من  الب�ي
دارية لتوصيل البضائع  القدرة الفنية واالإ

العامة. 
المنظمات غ�ي الحكومية ومنظمات المجتمع 

ي لديها قدرة فنية وسياسية عالية 
المد�ف

قدرة منخفضة

اقراطيون لديهم مستويات منخفضة  الب�ي
دارية لتوصيل  من القدرات الفنية واالإ

البضائع العامة والمنظمات غ�ي الحكومية 
ي لديهم قدرة 

ومنظمات المجتمع المد�ف
سياسية وفنية منخفضة. 

درجة عالية من االنفتاح 

قراطيون  ف والب�ي ف المنتخب�ي الممثل�ي
ي المشاركة واالستماع. 

يرغبون �ف
ي متعاون

المجتمع المد�ف

 التعب�ي عن الرأي والدعوة وكسب التأييد 
 ،SUN عىل سبيل المثال: ائتالف التغذية 

و(  Alliance )ب�ي

التنمية المحلية التشاركية، عىل سبيل 
المثال الخطة المجتمعية )شمال غانا(، 
وبرنامج التضامن القومي )أفغانستان(. 

درجة محدودة من االنفتاح 

اقرطيون  ف والب�ي ف المنتخب�ي الممثل�ي
يتجاهلون عامة وجهات نظر 

ف ومنظمات المجتمع  المواطن�ي
 . ي

المد�ف
ي منقسم وغ�ي 

المجتمع المد�ف
متعاون 

المساءلة االجتماعية ، عىل سبيل المثال: 
ميثاق المواطن )مرص( 

القدرات والقدرة عىل التجاوب عىل سبيل 
عمار الموجه نحو المجتمع  المثال االإ

(DRC)

كات. ز عىل التعب�ي عن الرأي والدعوة وكسب التأييد مع الحكومات والمؤسسات الدولية، والمراكز الرئيسية لل�ش ي شمال القارة سيكون هناك ترك�ي
*�ز

الحوكمة الشاملة مذكرة إرشادية 
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ي هيئة ك�ي 
نامج، فينبغي عىل كل عضو �ف ي كل دورة ال�ب

ي يمكن لهيئة ك�ي أن تدمج بها الحوكمة الشاملة �ف
يش�ي الشكل المقابل إل الطريقة ال�ت

ي ذلك: 
وعات بما �ف امج والم�ث ي كل ال�ب

كاء العمل معاً لدمج الحوكمة الشاملة �ف قليمية وأعضاء فريق العمل من ال�ث والمكاتب االإ

طار  تحليل االإ
ي ذلك التحليل االقتصادي السياسي وفهم عميق للهيكل 

ي تقييمها وتحليلها بما �ف
وعات أن تدرج الحوكمة الشاملة �ف امج والم�ث ينبغي عىل كل ال�ب

ي أي إطار محدد، ويقدم تحليل إطار الحوكمة الخاص بهيئة ك�ي المزيد من 
والمؤسسات الرسمية وغ�ي الرسمية واالأطراف المعنية العاملة �ف

ها من االأدوات. التوجيهات للفرق للقيام بتحليل إطار الحوكمة كجزء من هذه العملية إل جانب تحليل النوع االجتماعي وغ�ي

التصميم 
ي نماذج هيئة ك�ي ذات االأولوية )من الجزء الرابع أعاله( بحسب 

طار برنامج الحوكمة لتب�ف ي المجاالت الثالث الإ
اتيجيات واالأنشطة �ف يشمل االس�ت

الدعوى وكسب  اتيجيات  أيضاً عىل وضع اس�ت المؤسسية، ويجب أن يشتمل هذا  بها مساءلتنا  ي نعزز 
ال�ت الطريقة  ي ذلك 

بما �ف يتناسب،  ما 
ف والقادرين عىل القيام بعمل الحوكمة إل جانب  كاء الراغب�ي ( واختيار ال�ث التأييد )باستخدام كتيب الدعوى وكسب التأييد الخاص بهيئة ك�ي
وعات كلما أمكن وكان ذلك مجدياً دمج أولوية  امج والم�ث (، وينبغي عىل ال�ب ي

اتيجيات لتقوية قدراتهم )أنظر مصدر المجتمع المد�ف االس�ت
ي نظم المتابعة والتقييم الخاصة بهم. 

ات العالمية ذات الصلة بالحوكمة الشاملة �ف المؤ�ث
ي مساحات صناعة القرار الرسمية وغ�ي الرسمية. 

•  عدد ونسبة النساء والرجال الذي يشاركون بفعالية �ف
ي تتجاوب مع حقوق الرجال والنساء وتهميشهم. 

امج ال�ت يعات وال�ب عدد السياسات الجديدة والمعدلة والت�ث  •
ف بشأنها مع مقدمي الخدمات  ي يمكن أن يتفاوض المواطن�ي

ي تم وضعها وال�ت
•  عدد مساحات المساءلة الشاملة والفعالة والعمليات ال�ت

والسلطات العامة. 
ي تم 

ي ذلك االتفاقات ال�ت
ها الرجال والنساء بما �ف ي يث�ي

ي قامت السلطات العامة باتخاذها لمعالجها القضايا ال�ت
•  عدد ونسبة االأعمال ال�ت

التوصل لها مع المساحات المستهدفة الرسمية وغ�ي الرسمية. 
بأدوار  الشاملة  القرار  المناسب وكافيتها وصناعة  الموعد  ي 

ي تتجاوب مع تقارير هيئة ك�ي �ف
ال�ت المرتدة  التغذذية  آليات ومراجعات  •  عدد 

ومسئوليات واضحة. 

 ٥. تطبيق الحوكمة الشاملة 
عبر دورة البرنامج 



التنفيذ 
نامج . ي ال�ب

يتم وضع عالمات الحوكمة الشاملة لقياس مستوى إدراج الحوكمة الشاملة �ف

المتابعة والتقييم والتعلم 
والتقييم  المتابعة  وأدوات  نظم  تعرف  الأنها  العمل  لفرق  الشاملة  الحوكمة  لعمل  والتقييم  المتابعة  عن  ك�ي  هيئة  دليل  يساعد  أن  يمكن 
ف الفريق )سواء كان من المكتب القطري أو فريق  دراج الحوكمة الشاملة )أنظر الملحق ٢( لتمك�ي ي الإ

الشاملة، وقد وضعت أداة التقييم الذا�ت
ي كال 

ي يمكن تقويته �ف
ي دمج الحوكمة الشاملة ومكانها وأسلوبها وال�ت

( لتعكس التقدم �ف وع أو عضو عىل مستوى هيئة ك�ي عمل برنامج أو م�ث
ي كل المجاالت الثالث الخاصة بإطار عمل برنامج الحوكمة وقدرات الفريق والنظم، 

اتيجيات الحوكمة الشاملة والمخرجات �ف : اس�ت ف المستوي�ي
دماج الحوكمة الشاملة وعالمات  ي الإ

ي عمليات المراجعة المنتظمة والتخطيط، فتساعد كل من أداة التقييم الذا�ت
وقد وضعت هذه االأداة �ف

 .)PIIRS الحوكمة عىل تغذية نظم التقرير العالمية )مثل

ي ذلك تطبيق الحوكمة والتحليل االقتصادي السياسي وتيس�ي 
كائها بما �ف ي داخل فرق عمل هيئة ك�ي �ث

يتطلب كل هذا قدرات داخلية ونظم �ف
ي وأصحاب النفوذ، ويمكن أن يساعد الجزء ٢ 

ي المجتمع المد�ف
االتحادات فيما ع�ب القطاعات، والعالقات الموثوق بها مع االأطراف المعنية �ف

ي التفك�ي فيها. 
دارج الحوكمة الشاملة الفرق �ف ي الإ

من أداة التقييم الذا�ت

ي دمج الحوكمة الشاملة. 
يوضح الملحق ٢ مزيد من التفاصيل بشأن كيف ستدعم هيئة ك�ي فرقها �ف
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هيئة ك�ي الدولية 
فريق عمل الحوكمة 

89 Albert Embankment
London SE1 7TP

تليفون: 6000 7091 20 (0) 44+
فاكس: 0728 7582 20 (0) 44+

/http://governance.care2share.wikispaces.net

أبريل ٢٠١٦

الصور 

قية، فريديرك كوربت/ ك�ي ٢٠١٥  ي نيجول كولو، النيجر ال�ش
ف لتوزيع الغذاء �ف صورة ١: الناس مجتمع�ي

و تتحدث إىل أم شابة )فيل بروجيس، ك�ي ٢٠٠٨(.  ي، ب�ي ي أيف�ي
صورة ٣: يوجينيا، متابعة المواطن للخدمات الصحية �ف

ي جوما جمهورية الكونغو الديمقراطية، جاك ليلل، ك�ي ٢٠١٣. 
صورة ٥: مجموعة لتوليد الدخل مدعمة من هيئة ك�ي �ف

ي أنشأتها هيئة ك�ي بالتعاون مع الخدمات الصحية الحكومية، أثيوبيا، أندرز 
ي مجموعة “من أم إىل أم” ال�ت

صورة ٧: كيما محمد عىلي تقود مناقشة �ف
نوردستوجا، ك�ي ٢٠١٥. 

ي النيجر، فريدريك كوربت، ك�ي ٢٠١٥. 
ي معسكر مؤقت �ف

يا �ف ف من نيج�ي ي فريق العمل بهيئة ك�ي مع الالجئ�ي
صورة ٩: ممدو أبا عضو �ف

تبة عىل المناخ وتحليل القدرات، النيجر ك�ي ٢٠١٠  ي االآثار الم�ت
صورة ١٢: النساء يشاركن �ف

ف ك�ي ٢٠١٥  ي ليت، الفلب�ي
وع ك�ي �ف ي م�ش

ف �ف صورة ١٨: أعضاء المجتمع المشارك�ي


