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مقدمة
النسانية الدولية والوطنية /المحلية (المشار إليها هنا باسم الوطنية) للقيام بالدعوة لنصرة حماية
إن قيمة ال ُن ُهج التكميلية بين الجهات الفاعلة إ
النساني أدى إلى تعزيز حقيقة أن الجهات الفاعلة
المدنيين في حاالت النزاع المسلح أمر معترف به تماماً .وإن االندفاع المتزايد نحو ’توطين‘ العمل إ
المامي أ
النسانية الوطنية هم بمثابة مناصرو الخط أ
الساسيين لحماية السكان المتضررين .ويبدو أن إدماج هذا الفهم في الممارسة الفعلية للجهات
إ
الفاعلة الدولية يعتبر أمراً أكثر صعوبة.
النسانية الوطنية أكثر قرباً وفهماً
النسانية الوطنية والدولية بنقاط قوة مختلفة في تنفيذ المناصرة .فالجهات إ
حيث يتمتع كال ً من الجهات إ
للديناميكيات السياسية واالقتصادية والدينية واالجتماعية والثقافية في سياق محدد ،وستبقى كذلك لفترة طويلة بعد انسحاب الجهات الفاعلة
النسانية الدولية (راجع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ،2016بودين وميتكالف هوغ  ،2020ديفيز  ،2021جراي ميرال وآخرون  ،2021ميتكاف هوغ
إ
 .)2021وعاد ًة ما يكون لديهم إمكانية أكبر للوصول إلى المحاورين الوطنيين .ويمكن للجهات الفاعلة الدولية أن تتاح لها فرص أكثر للوصول إلى
المنابر القليمية والدولية والمحاورين ،وفرص أكثر للحصول على التمويل .ومع ذلك ،فإنه في أغلب أ
الحيان تتغاضى جهود مناصرة الحماية الدولية
إ
أ
أ
في أفضل الحوال  ،بل تضعف في أسوأ الحوال عن مبادرات المناصرة الوطنية .وحيثما ينشأ التعاون ،فإنه غالباً ما يكون مدفوعاً من الجهات
النسانية الدولية ،بينما يكافح المناصرون الوطنيون من أجل سماع أصواتهم أو تلقي الدعم الذي يحتاجون إليه من المجتمع الدولي للقيام
الفاعلة إ
بالمناصرة التكميلية (جراي ميرال وآخرون .)2021
النسانية الدولية لتعزيز
النسانية الوطنية والجهات الفاعلة إ
يستكشف هذا المستند الممارسة الحالية للمناصرة التكميلية بين الجهات الفاعلة إ
حماية السكان المتضررين من النزاع ،مع التركيز بشكل خاص على أ
الردن وجنوب السودان .ويبحث في العوامل التي تُمكّن ال ُنهج التكميلية للمناصرة
والتحديات والمخاطر التي تنطوي عليها ،و تأييد الفرص المتاحة لتعزيز ال ُنهج التكميلية والتعاونية لمناصرة الحماية.
النسانية
كما يعتمد هذا المستند على بحث سريع مبني على مجموعة محدودة من المقابالت ومناقشات مجموعات الدراسة مع الجهات الفاعلة إ
الوطنية والدولية العاملة في أ
الردن وجنوب السودان .وتُستكمل بمقابالت مع ممثلي المنتديات والمنصات الوطنية والدولية .هذه الدراسة جزء
النسانية  2022-2019لمناصرة الحماية ،والذي يستكشف التطبيق الحالي لمناصرة الحماية من قبل
من برنامج البحوث المتكامل لمجموعة السياسات إ
النساني وخارجه.
النسانية الوطنية والدولية داخل القطاع إ
النسانية الدولية وتعاونهم مع الجهات الفاعلة إ
مجموعة من الجهات الفاعلة إ
ويتمتع كل من أ
الردن وجنوب السودان بمجتمع مدني قوي ،حيث تنشط المنظمات غير الحكومية الوطنية (  )NNGOلمنظمات المجتمع
النسانية .وتنظم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمجتمع المدني
المحلي(  )CBOفي مناصرة الحماية وفي تقديم المساعدة إ
أ
النساني الذي تقوده المم المتحدة وتتصل
نفسها ،في كال البلدين ،من خالل مجموعة متنوعة من المنتديات .وتمثل جزءاً من آليات التنسيق إ
أ
اتصاال وثيقاً بهيئات تنسيق المنظمات الدولية غير الحكومية  .في أ
الردن ،تم دمج منتدى المنظمات غير الحكومية الردنية (  )JONAFالذي أنشأته
ً
النهضة العربية غير الحكومية للديمقراطية والتنمية في عام  2016بشكل كامل في االستجابة إالنسانية :شاركوا في رئاسة منتدى المنصة إالنسانية مع
أ
عضوا من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في هم جزء من مجموعة عمل
منتدى المنظمات غير الحكومية الردنية (  ،)JIFوً 63
الردنية بشكل تعاوني مع المنظمات الدولية غير الحكومية ووكاالت أ
الحماية .يعمل أعضاء منتدى المنظمات غير الحكومية أ
المم المتحدة والجهات
المانحة والحكومة أ
الردنية في السعي للتأثير على صانعي القرار بشأن قضايا حماية الالجئين ،بما في ذلك تحديد النجاحات والتحديات والتعديالت
النسانية في جنوب السودان ،بما في ذلك
المطلوبة لتنفيذ ميثاق الالجئين 1.يتم تمثيل المنظمات غير الحكومية الوطنية عبر هيكل تنسيق الشؤون إ
النسانية ،اجتمعت العديد من منتديات المجتمع المدني لالستفادة
النساني ( )HCTوقطاع الحماية .إلى جانب االستجابة إ
الفريق القطري للعمل إ

كان ميثاق الالجئين في أ
الردن نتيجة لعملية االتفاق العالمي لالجئين ،والذي أكد من جديد التزام الدول بمعالجة ودعم الالجئين بشكل
1
أ
جماعي .لمزيد من التفاصيل حول ميثاق الردن ،اطلع على.https://globalcompactrefugees.org/article/jordan :
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من الحماس الناتج عن عملية السالم لعام  ،2018بما في ذلك منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان (  )SSCSFوالتحالف النسائي 2.بعد تأييد
مبدئي من المنظمات الدولية غير الحكومية ،ويرى بعض أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم أن المنتدى المجتمع المدني في جنوب السودان والتحالف
النسائي من أقوى أصوات المجتمع المدني اليوم في جنوب السودان .

منارصة الحماية التكميلية ي ن
ب� الجهات الوطنية والدولية
أهم ية النهج التعاونية
أ
النسانية الوطنية .ونظراً لحجم
شهدت السنوات الخيرة اعترافاً متزايداً بضرورة استخدام المجتمع الدولي لنفوذه لتوسيع أصوات الجهات الفاعلة إ
التمويل المتزايد والمكانة الدولية ،يعتقد أن للجهات الفاعلة الدولية تأثيراً أكبر على الحكومات الوطنية ،في بعض قضايا الحماية على أ
القل .وأفادت
ُ
أ
الجهات الفاعلة الوطنية في كل من الردن وجنوب السودان أن تأثيرهم تاريخياً على الحكومات الوطنية أو المركزية كان أقل تأثيراً من نظيراتها
النسانية الوطنية تسلط الضوء على نقاط القوة في ال ُنهج التعاونية وأثرها على الحماية .ويالحظون ثمرة
الدولية .وبنا ًء على ذلك ،فإن الجهات الفاعلة إ
النسانية الدولية لمواقفهم السياسية وتطوير منتديات سياسية خاصة بالجهات الفاعلة الوطنية للمشاركة مباشرة مع صانعي
دعم الجهات الفاعلة إ
القرار.
الردن ،ساعدت مناصرة منتدى المنظمات غير الحكومية أ
وفي أ
الردنية مع الحكومة في الحث والتقدم للحد من القيود الحكومية الحائلة دون وصول
الردنية آ
الالجئين السوريين إلى عمالة سوق العمل .ويتعامل منتدى المنظمات غير الحكومية أ
الن بانتظام مع الحكومة بما في ذلك قضايا الالجئين.
كما بذلت المنظمات غير الحكومية أ
الردنية جهداً لضمان استجابة على نحو أكثر إنصافًا لالجئين غير السوريين ،وقد وصف أحد ممثلي المنظمة
الردنية ودعم منتدياتها الدولية ،بدأ مكتب أ
الوطنية لالجئين جهودهم بأنها "كفاح ونضال" .وبفضل مناصرة المنظمات غير الحكومية أ
المم المتحدة
بالضافة إلى متبرع .وقد أدى الدعم المستمر إلى نقلة نوعية في عام  2019نحو استكشاف سبل تقديم
النسانية في دعم القضية ،إ
لتنسيق الشؤون إ
استجابة أكثر إنصافاً .وفي الوقت الحالي ،يتم تنسيق ذلك من خالل فريق عمل باحث في شؤون الالجئين ،والذي يضم ممثلين من المنظمات
النسان الوطنية والدولية.
النسانية ومنظمات حقوق إ
إ
والقليمية والدولية وصناع القرار
النسانية الوطنية للوصول إلى المنصات الوطنية إ
وفي جنوب السودان ،دعمت المنظمات الدولية ممثلي الجهات إ
لمناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك قضايا الحماية .فعلى سبيل المثال ،عملت مجموعة غير رسمية من المنظمات غير الحكومية الدولية ،بما
في ذلك منظمة كرايسس أكشن وجاستيس أفريقيا وأوكسفام والمساعدات الشعبية النرويجية ،بشكل تعاوني لدعم المجتمع المدني للمشاركة بشكل
مباشر في عملية السالم .وقد قدمت المنظمات غير الحكومية الدولية الدعم لمنظمات المجتمع المدني في جنوب السودان للعمل بشكل جماعي،
آ
والقليمية والدوليةً .
ومثال لذلك ،دعمت
ووضع إستراتيجيات للتأثير على الن ُهج ،وتوفير التمويل الالزم للمناصرة ،والمشاركة مع الليات الوطنية إ
المنظمات الدولية غير الحكومية المنظمات الوطنية للقيام بجولة إقليمية ،بما في ذلك مقر االتحاد أ
الفريقي في أديس أبابا ،بهدف إشراك صانعي
السياسات في جنوب السودان .كما ساهم دعم المنظمات الدولية الغير حكومية في تشكيل منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان وتحالف
وطني يمثل المنظمات النسائية ،فضال عن تحالف الشباب .وقد تحقق ذلك من خالل وضع رؤية طويلة أ
الجل ،وبدعم مستمر من المنظمات الدولية
ً
غير الحكومية .

عقب الجهود العديدة للتوسط في السالم في جنوب السودان منذ تصاعد الص راع في عام  ،2013تم التوقيع على اتفاق سالم بوساطة الهيئة
2
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بين الحكومات ( )IGADفي أديس أبابا في عام  .2018اطلع علىwww.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-:
.sudan/270-salvaging-south-sudans-fragile-peace-deal
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أصبح منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان اليوم راسخاً ،ويتمتع بالشرعية ،كما أنه صار مسموعاً بين أ
الوساط الدبلوماسية ،ويمتلك عالقات
وجه إلى منسق منتدى المجتمع المدني في جنوب
قوية تمكنه من الوصول المباشر إلى أصحاب المصلحة الدوليين .وقد تجلى ذلك من خالل طلب ُم َّ
أ
أ
أ
سباقاً في حشد جهود المجتمع
السودان إلحاطة مجلس المن التابع للمم المتحدة في حزيران /يونيو ( 2021مجلس المن الدولي .)2021كان المنتدى َّ
الذاعية ،والقيام بالمناصرة المباشرة مع القادة السياسيين والعسكريين في جنوب السودان.
المدني ،وتوسيع نطاق الوصول من خالل البرامج إ
ولقد سعى االئتالف النسائي للحصول على الدعم من منظمة أوكسفام وكرايسس أكشن والمساعدات الشعبية النرويجية لالستفادة من الحماس
الناتج عن عملية السالم ،وجذب االنتباه إلى حقوق المرأة وتمكينها (أوكسفام .)2020ودعمت منظمة كرايسس أكشن  Crisis Actionالتحالف النسائي
لجراء أول قمة عبر النترنت على الطالق حول قضايا المرأة والسالم أ
والمن في جنوب السودان (سوا جنوب السودان  .)2018وساهمت هذه الحملة
إ
إ
إ
أ
والحمالت الشبيهة في إحداث نقلة في سرد أدوار وحقوق النساء والفتيات ،مع تحدي المعايير البوية في مجتمع جنوب السودان.
تبرز جهود المناصرة ضد العنف الجنسي في جنوب السودان كيف يمكن لالهتمام الدولي بقضايا الحماية للجهات الفاعلة الوطنية أ
والشخاص
المتضررين أن يخلق مجاال ً واسعاً لمشاركة الحوار حول القضايا التي تؤثر عليهم .حيث أصدرت منظمة أطباء بال حدود تقريراً عن الزيادة الهائلة
في حاالت العنف الجنسي التي كانوا يعالجونها في عيادتهم في بانتيو في تشرين الثاني /نوفمبر ( 2018منظمة أطباء بال حدود  .)2018ورغم أن هذا
أدى إلى طرد أحد موظفي منظمة أطباء بال حدود ،فقد حشدت منظمات حقوق المرأة لمواصلة رفع مستوى الوعي حول المستويات المروعة للعنف
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في جنوب السودان .تحدثت ممثلة المنظمات الدولية غير الحكومية الداعمة لمنظمات حقوق المرأة
عن الثقة المتزايدة المجتمع المدني والناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في إثارة هذه القضايا والمطالبة بالتغيير ،وهو
ما نسبوه جزئياً إلى االعتراف الدولي والدعم في جذب االنتباه إلى هذه القضية .لقد أدركت الجهات الفاعلة الدولية على نحو متزايد الحاجة الملحة
لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له ،مما يؤدي إلى استدامة الدعم والتمويل .وقال أحد أ
الشخاص الذين تمت
مقابلتهم إن الدعم المتزايد للناجين أدى إلى تغييرات ملموسة في حياة الناس سواء من خالل الدعم الصحي أو النفسي أو القضائي.
تضمنت أيضاً المناصرة التكميلية حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في جنوب السودان دعوات بقيادة وطنية آلليات مناسبة
لتعويض المتضررين .أدت المناصرة التعاونية والمستمرة من أعضاء المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي ،والتي تمثلها المنظمات
الوطنية والدولية جنباً إلى جنب مع نشطاء حقوق المرأة ،إلى إنشاء أول محكمة أحداث ضد العنف القائم على النوع االجتماعي في جوبا عام .2020
وكانت المساءلة هي موضوع المناصرة للمجموعة الفرعية المعني بقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي في ذلك العام ،مما زاد من وضوح
وزخم العنف القائم على النوع االجتماعي على الصعيد العالمي وداخل جنوب السودان .وأسفر ذلك عن إحالة القضايا من المستوى الدولي إلى
المستوى المحلي ،بطرق من بينها خدمات الدعم ضد العنف القائم على النوع االجتماعي ،وسجالت إدانات ناجحة.
أسست أشكال التعاون الدولية والوطنية أ
الخرى في جنوب السودان مجموعات دعم الناجين وبدأت حواراً مباشراً بين الناجيات من العنف الجنسي
وصانعي القرار داخل الحكومة ،في حين خلق الدعم من الحلفاء الدوليين ضغطاً إضافياً على الحكومة للعمل .تضمن جزء من هذه المبادرة مؤتمر
"الناجون يتحدثون" المدعوم دولياً في جوبا في أيلول /سبتمبر  ، 2021حيث أشرك الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي
المسؤولين وصناع السياسات  ،بما في ذلك من الحكومة  ،حول تأثير العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي (الحقوق من أجل السالم
.)2021 ،
تواصل مجموعات المجتمع المدني والناجين العمل مع المنظمات الدولية غير الحكومية لتسليط الضوء على العنف الجنسي والعنف القائم على
للمم المتحدة واالتحاد أ
المن التابع أ
النوع االجتماعي في جنوب السودان ألصحاب المصلحة القليميين والدوليين  ،بما في ذلك مجلس أ
الفريقي.
إ
أ
ويشددون على أهمية سماع أصحاب المصلحة هؤالء مباشرة من المتضررين .كما قال أحد الشخاص الذين تمت مقابلتهم  ،فهم يريدون في النهاية
من المجتمع الدولي "فهم قصصنا [ ،و] فهم الديناميات".

يل لم واقف الم نارصة وصياغتها
التحليل التكم ي
يتطلب تعزيز حماية المجموعات المتضررة من النزاع تحليال ً سياقياً قوياً ورسائل مناصرة محددة بوضوح .وكان هذان المجاالن اللذان أبرزهما
الشخاص الذين أُجريت معهم المقابالت بوصفهما مستفيدين من التعاون بين الجهات الفاعلة الدولية والوطنية في أ
أ
الردن وجنوب السودان.
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الشخاص الذين تمت مقابلتهم الضوء على افتقار المجتمع النساني الدولي إلى فهم كيفية التأثير على الحكومة أ
الردن ،سلط أ
وفي أ
الردنية  ،مع
إ
الطر الدولية .وفي بعض أ
االعتماد المفرط على مناهج الدعوة المعيارية والمعممة ،مثل البيانات العامة القائمة على أ
الحيان كان لذلك تأثير سلبي
على أهداف المناصرة  ،بما في ذلك توبيخ الحكومة أ
الردنية .وأدت الشراكة غير الرسمية بين  JONAFو  JIFإلى مشاركة المنظمات غير الحكومية
المحلية والدولية مع أ
المم المتحدة والجهات المانحة والحلفاء الحكوميين في صياغة ونهج مناصرة الحماية .دعمت مشاركة المنظمات المحلية الغير
الحكومية التقدم في ،على سبيل المثال  ،وصول الالجئين إلى العمل.
في جنوب السودان  ،أفاد أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم أن فهم الموظفين المحليين والجهات الفاعلة الوطنية لتحركات السكان والنزاع
النسانية ساهم في التحليل الحاسم الحتمال وقوع الناس في الجوع الشديد أو الكارثي .في منطقة بيبور ،على سبيل المثال ،تزامنت
واالحتياجات إ
أ
زيادة انعدام المن الغذائي مع فترة من العنف المتزايد المرتبط باستعراض ثقافي للقوة بين الشباب الذكور .حاولت الجهات الفاعلة الدولية
الطر القانونية الدولية؛ أو ،في حالة بعثة أ
التأثير على سلوك هؤالء الشباب من خالل الرجوع إلى أ
المم المتحدة في جنوب السودان ( ، )UNMISS
الساليب العسكرية .ومع ذلك  ،كان لهذا تأثير ضئيل وقيل إنه قليل أ
باستخدام أ
الهمية أو االهتمام بهذه المجموعات .انخرطت بعض الجهات
الفاعلة الدولية في حوار مع أصحاب المصلحة المحليين  ،بما في ذلك النساء  ،لفهم العوامل العرقية والثقافية الكامنة وراء هذه الممارسات  ،وفهم
النتائج المرتبطة بالعنف ،ومناقشة الحلول .وقد مكّن ذلك من إجراء مناقشات حول كيفية تحقيق الشباب ألهدافهم بتكلفة بشرية أقل.
عند مناقشة فوائد التحليل الدقيق الخاص بالسياق  ،أشار أحد المشاركين إلى أن هذا يتطلب التواضع واالستعداد لالستماع من جانب الجهات
الفاعلة الدولية .في المثال المذكور أعاله ،كان هذا غائباً في كثير من أ
الحيان بسبب االعتقاد الواضح بأن المقاربات الدولية والعسكرية للتعامل مع
الجهات المسلحة المحلية كانت متفوقة على التحليالت والحلول المحلية.

ت
ال� ستم ّك ن م ن تحقيق التكام لية م ن أجل م نارصة الحم اية
العوام ل ي
والرادة السياسية
االستفادة من الزخم إ
ناقشت أمثلة على المناهج التكميلية للمناصرة كل الزخم المتولد أو الفرص السياسية .على سبيل المثال  ،استخدمت منظمات المجتمع المدني في
جنوب السودان زخم عملية السالم لعام  2018لتعزيز مدخالت المجتمع المدني في العملية .واجتذبت إحدى المبادرات " ،جنوب السودان يراقب"
 ،اهتماماً كبيراً ودعماً دولياً  ،وخلقت فرصاً للمنتدى للقيام بمزيد من المناصرة للمشاركة في عملية السالم (منظمات المجتمع المدني في جنوب
السودان.)2018 ،
كانت زيادة االهتمام الدولي والوطني بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي عامال ً رئيسياً في إبراز القضية في جنوب السودان.
أدت الجهود التكميلية من الجهات الفاعلة الدولية والوطنية إلى تعزيز الرؤية على نطاق العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي
واستدامته في جنوب السودان .أدى تقرير منظمة أطباء بال حدود  ،ورفع التقارير الدولية والوطنية  ،وتعبئة الجهات الفاعلة الدولية والوطنية
والناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي إلى ظهور قوي وزخم .كان دور الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في إشراك حلفاء
الحكومة في هذه المناصرة دوراً رئيسياً أيضاً .ومع ذلك  ،في حين كان يُنظر إلى وجود حلفاء أقوياء من الحكومة على أنه ضروري  -بما في ذلك إنشاء
والحداث في جوبا  -فإن المؤيدين الرئيسيين كانوا من النساء  ،وال يزال االفتقار إلى أ
محكمة العنف القائم على النوع االجتماعي أ
البطال الذكور ذوي
الجندة إلى أ
النفوذ يمثل عقبة رئيسية أمام تحريك هذه أ
المام.
والرادة
يوضح كال المثالين فرص االستفادة ،بما في ذلك الفرص السياسية :تشكيل منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان المبني على الزخم إ
السياسية داخل المجتمع الدولي وفي أجزاء من الحكومة الوطنية  ،في حين أن الرؤية والتعبئة حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
الرادة السياسية  ،بما في ذلك من خالل تنمية الحلفاء داخل الحكومة والمجتمع الدولي.
االجتماعي ساهمت في بناء إ
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يعد الدعم من أ
الفراد في مناصب القيادة و  /أو النفوذ أمراً أساسياً لتطوير مبادرات الدفاع عن الحماية وحشد الدعم .لذلك  ،يعد منظوراً طويل
النساني لمناصرة
المدى أيضاً ،حيث يمكن أن يستغرق التغيير سنوات .وغالباً ما يكون هذا هو المكان الذي تقصر فيه النهج التي يقودها العمل إ
أ
النسانية .على النقيض من ذلك  ،فإن الجهات الفاعلة الوطنية
الحماية  ،نظراً للتمويل قصير الجل ودورات التخطيط في العديد من المنظمات إ
حاضرة ومستعدة لالنخراط في مثل هذه القضايا على المدى الطويل.
والمرونة مطلوبة لتعظيم فرص الزخم وإجراء المناصرة التفاعلية .ويمثل هذا حاجزاً رئيسياً أمام المنظمات النسانية أ
الكبر حجماً التي تدير منح
إ
الصغر  ،أو المنظمات ذات التمويل أ
البرامج المقيدة .لهذا السبب  ،يمكن للمنظمات أ
القل تقييداً  ،أن تكون في وضع أفضل لدعم المناصرة
الوطنية .وأكد أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم أن بعضاً من أعظم النجاحات في الدفاع عن الحماية قد تحققت من قبل مجموعات غير رسمية لم
تتلق تمويال متعلقاً بالبرنامج ويمكن أن تعزز الزخم والتعبئة واالستجابة في الوقت المناسب .وأفاد عدد من أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه ،
ً
أ
ألسباب ذات صلة  ،يمكن أن توفر الدعوة التي ال "تحمل عالمة تجارية" من قبل المنظمات فرصاً إلبداع أكبر بما يتجاوز الساليب التنظيمية القياسية.

ش�اكات وثقة متساوية
والردن على أ
غالباً ما اعتمدت الدعوة التعاونية في جنوب السودان أ
الفراد وكانت مبنية على الثقة .واعتمد دعم منظمات المجتمع المدني في جنوب
السودان واالئتالفات النسائية في جنوب السودان على أ
الفراد في المنظمات الدولية غير الحكومية الذين شاركوا بشكل جماعي مع المجتمع المدني
الردن  ،استثمر المدير الجديد لـ االتحاد أ
الجل  ،وتوفير التمويل والدعم الفني .وفي أ
لدعم رؤية طويلة أ
الردني لشركات التأمين في بناء العالقات
مع التحالف الوطني أ
الردني وأعضائه ،واستمع إلى التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة الوطنية وسعى إلى حلول تعاونية .وفي كال المثالين ،
الفراد المشاركون عن الحاجة إلى قيم وأهداف متشابهة بين المنظمات أ
المد أمراً أساسياً .تحدث أ
كان بناء الثقة من خالل المشاركة طويلة أ
والفراد
الفراد المعنيون .كما يتضح من أمثلة أ
لتسهيل المناصرة التكميلية .غالبا ما تتبدد مثل هذه المستويات العالية من التعاون عندما ينتقل أ
الردن وجنوب
ً
أ
أ
السودان  ،فإن ترجمة النجاح القائم على الفراد إلى نجاح طويل المد يتطلب بناء المصداقية والشبكات والشراكات المتساوية والمشاركة المستدامة.
يمكن أن تكون شراكات البرمجة أيضاً بمثابة نقطة دخول لمناصرة الحماية .ففي أ
الردن ،عملت منظمة تمكين الوطنية الغير حكومية منذ سنوات على
حقوق العمل لالجئين السوريين  ،بما في ذلك وصول المرأة إلى سوق العمل .وأصبح هناك فرص شراكة أكبر للمنظمات الوطنية مع التوقيع على
ميثاق الالجئين وما أعقبه من زيادة التمويل الدولي .تفاوضت منظمة تمكين على هذه أ
المور على أساس أنها ستحافظ على استقالليتها في البرمجة
ومبادرات المناصرة  ،مع الحفاظ على المساحة لقيادة مناصرة الحماية عندما ال تكون الوكاالت الدولية راغبة أو قادرة على القيام بذلك  ،والتعاون مع
الخرى للضغط من أجل حقوق العمل لالجئين السوريين حيث تتوافق المقاربات أ
الجهات الفاعلة الوطنية والدولية أ
والولويات.

ش
ال�عية
النسانية الدولية
أدت التحوالت الجيوسياسية وتراجع التعددية وجداول أعمال إنهاء االستعمار في بعض النواحي إلى تراجعتأثير الجهات الفاعلة إ
في الشمال العالمي  ،وفي بعض الحاالت  ،المعايير والمبادئ الدولية .ونتيجة لذلك  ،هناك أسباب مبدئية وعملية على حد سواء لزيادة االستثمار
في جهود المناصرة الوطنية وضمان النهج التكميلية .سلط أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم الضوء على الكيفية التي يُنظر بها إلى المنظمات الدولية
التي يمثلها أفراد من دول الشمال  ،في العديد من السياقات  ،على نحو متزايد على أنهم دعاة أقل مصداقية تجاه أصحاب المصلحة الوطنيين.
أشارت الجهات الفاعلة الوطنية في كل من أ
الردن وجنوب السودان بانتظام إلى الجهات الفاعلة الوطنية التي تعرف كيفية التحدث مع المجتمع
المحلي .مثل " :)7-6 :2018( Chowdhuryالحقيقة هي أن المنظمات غير الحكومية المحلية والقادة المحليين مقبولون بدرجة أكبر عندما يتعلق أ
المر
الشخاص الذين تمت مقابلتهم في أ
الزمات" .وسلط أحد أ
بالمناصرة في حالة أ
الردن الضوء على أن الترجمات العربية لرسائل المناصرة الموضوعة
دولياً كانت غالباً "آلية" وال معنى لها للمجتمعات المحلية" :نحن نعرف كيفية مخاطبة أصحاب المصلحة هؤالء والتحدث بلغتهم" .وأشار المجيبون
بمسألة حقوق المرأة :أن تركيز المجتمع الدولي على الزواج المبكر دون فهم للثقافة التقليدية لم يكن له تأثير يذكر على مر السنين .وتحدثت
الجهات الفاعلة الوطنية عن الحاجة إلى أن تكون حساسة تجاه المجتمعات وتغيير طريقة صياغة القضية .ولقد أفادوا من خالل "التحدث بلغتهم" ،
بأنهم يحظون بقبول أكبر وبالتالي حوار مع المجتمعات  ،مما تم تحقيقه سابقاً.
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تحديات المنارصة التكميلية
ال ن هج م ن أعىل إىل أسفل :ال يتم االستم اع إىل أ
الصوات أو يتم استبعادها أو إسكاتها
ُ
النساني مدفوعاً دولياً ،بهندسة ومصطلحات غالباً ما تستبعد الجهات الفاعلة المحلية والوطنية ( .)2019 ،Barbeletوهذا هو الحال
ال يزال القطاع إ
النساني في التسلسل الهرمي من العناصر الدولية إلى المتعلمين من جنوب السودان إلى غير المتعلمين
في جنوب السودان  ،حيث أسهم القطاع إ
كاف  ،أو لم يتم االستماع إليها أو ،
في جنوب السودان .واشتكى العديد من المجيبين من أن جنوب السودان لم يطلعوا على المناقشات بشكل ٍ
في بعض الحاالت  ،تم إسكاتهم (انظر الطار  .)1على سبيل المثال  ،في عام  ، 2020بدأت بعثة أ
المم المتحدة في جنوب السودان إغالق مواقع
إ
أ
حماية المدنيين .وفي إطار والية بعثة أ
المم المتحدة في جنوب السودان وإدارة المن  ،تم افتتاح هذه المواقع في أواخر عام  2013استجابة للعنف
العرقي والسياسي واسع النطاق  ،بما في ذلك على أيدي الحكومة والجماعات غير الحكومية والمتحالفة معها .تولى جهاز الشرطة الوطنية في جنوب
المن (بعثة أ
السودان مسؤولية أ
المم المتحدة في جنوب السودان  ،)2020مما أثار مخاوف كبيرة بين السكان بشأن سالمتهم (.)2021 ، Mednick

  1ةناخالروايات والسلطة
ين
تؤثر الروايات الدولية عن العنف ن ز
المدني�
الدول الحتياجات
وال�اع والسالم ف ي� جنوب السودان عىل كيفية فهم المجتمع
ي
واالستجابة لها .كانت إحدى هذه الروايات أن عملية السالم الوطنية كانت صامدة عىل نطاق واسع  ،مع وجود عنف مختلف ي ن
ب�
المن التابع أ
ال�اع الرئيسية الذي تم تصنيفه عىل أنها عنف مجتمعي محل (مجلس أ
أط راف ن ز
وبالتال
للمم المتحدة 2020 ،أ ؛ ب) ،
ي
ي
ت
نز
تأث�ها عىل النظم الغذائية.
ال� يقل ي
ذات نطاق وشدة أصغر من ال�اع المسلح الحاد و ي
وأشار العديد من أ
الشخاص الذين أجريت معهم مقابالت إىل سوء تحليل ال رصاعات فيما ي ن
ب� الجهات الفاعلة الدولية مما أدى إىل
المحل
جونقل ،عىل سبيل المثال  ،دفعت رواية العنف المجتمعي
عدم دقة ف ي� كل من الحماية وتحليل االحتياجات .ففي والية
ي
ي
ت
ين
ش
المدني� كانوا يعانون من مستويات حادة من الجوع مرتبطة
تش� إىل أن
البعض داخل المجتمع
ال� ي
ي
الدول إىل إغفال المؤ�ات ي
ن
المدني� وسبل العيش الزراعية-الرعوية .ونتيجة
بمستويات عالية من العنف المستدام والواسع النطاق الذي يستهدف السكان
ي
لذلك  ،لم يتم تحديد الخطر ت ز
أخ�اً عن مجاعة
الم�ايد للمجاعة عىل نطاق واسع أو إالبالغ عنه علن اً (نيوتن  .)2021 ،وتم إالعالن ي
قوية ف� كانون أ
ف
ديسم�  ، 2020بعد  10أشهر من بدء بعض الوكاالت ي� إصدار تحذي رات من ارتفاع مستويات الجوع المرتبط
الول/
ب
ي
بالعنف (بوكانان سميث وآخرون  2021 ،؛ نيوتن .)2021 ،
ين
النازح� داخلي اً
يمكن أيض اً رؤية هذا االمتياز لوجهات نظر معينة  ،والتقليل من أهمية وجهات نظر أخرى  ،فيما يتعلق بعودة
ن
ين
للمدني� الذين
المدني�  .PoCوأدى إغالق المواقع إىل ضغوط من الحكومة لتنفيذ عمليات إعادة ونقل
( )IDPsمن مواقع حماية
ي
كانوا يقيمون سابق اً ف� هذه المواقع .وجد هذا البحث مخاوف كب�ة ع� عدد من الجهات الفاعلة الدولية والوطنية تتلخص �ف
ي ب
ي
ي
أن هذا من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من مخاطر الحماية نتيجة عمليات العودة المدعومة دولي اً .ومع ذلك ،وأفادت التقارير أنه تم
المجيب� عن تهميش أ
ين
الصوات الوطنية داخل مجموعة حماية تهيمن عليها مفوضية
إسكات المخاوف الوطنية .وتحدث عدد من
أ
ن
ين
متلق� لتمويل المفوضية .وتفيد التقارير بأن رصد
الالجئ�  ،ال سيما بالنظر إىل أن العديد منهم كانوا
المم المتحدة لشؤون
ي
الحماية لعالم المنارصة يتم فحصها وإدارتها من قبل المفوضية السامية أ
ين
الالجئ� ،مما تي�ك مساحة
للمم المتحدة لشؤون
إ
ت
غ� الحكومية  ،لقيادة مبادرات المنارصة بصورة مستقلة.
الغ� حكومية  ،وح� المنظمات الدولية ي
صغ�ة للمنظمات الوطنية ي
ي
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تم تنفيذ سلسلة من مبادرات الدعوة المغلقة ،بما في ذلك إحاطات للدبلوماسيين والمانحين .تم إنشاء منصة انتقالية لبعثة أ
المم المتحدة في
آ
أ
الغالق في الفريق
جنوب السودان  ،والمم المتحدة  ،والمنظمات الدولية غير الحكومية  ،و ُعقدت مناقشات حول الثار المترتبة على عمليات إ
القطري للعمل النساني .ومع ذلك  ،كان هذا بقيادة المجتمع الدولي  ،واقتصرت المشاركة المباشرة مع بعثة أ
المم المتحدة في جنوب السودان
إ
أ
على مجموعة صغيرة من المنظمات الدولية غير الحكومية والمم المتحدة .وبحسب ما ورد كانت العديد من المنظمات الدولية مترددة في التحدث
علناً ضد بعثة أ
المم المتحدة في جنوب السودان .وأعرب عدد من منظمات جنوب السودان عن مخاوف كبيرة من إغالق مواقع حماية المدنيين،
ال سيما في المناطق التي تشهد مستويات عالية للغاية من العنف  ،مثل بانتيو وملكال .ومع ذلك  ،كانت هناك منصات محدودة للجهات الفاعلة
النساني ،إال
المحلية والوطنية للتعبير عن هذه المخاوف .على الرغم من انضمام ممثلي المنظمات الوطنية غير الحكومية للفريق القطري للعمل إ
أن ديناميكيات السلطة من شأنها أن توفر فرصاً محدودة للتأثير في صنع القرار.
للمين العام أ
المم المتحدة في جنوب السودان والممثل الخاص أ
وبينما انخرطت بعثة أ
للمم المتحدة في حوار مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية
إلى حد ما  ،فقد ورد أن هذه المنتديات رمزية إلى حد كبير في بيئة يجب أن يتم اتخاذ قرارات فعلية فيها .وبالتأكيد ،اتفق المشاركون في هذه
الدراسة على أن الجهات الفاعلة الوطنية والمجتمعات المتضررة ليس لها تأثير حقيقي أو إشراف على العملية .والحظ أحد الذين تمت مقابلتهم أن
المجتمع الدولي "ال يرحب كثيراً بأصوات جنوب السودان".
أ
النساني في عام
وبالمثل  ،في الردن  ،اس ُتبعدت المنظمات الوطنية في البداية من التخطيط واتخاذ القرار ضمن االستجابة عندما تم إنشاء الهيكل إ
 2011استجابةً للقدوم الجماعي لالجئين السوريين .وتحدثت الجهات أ
الردنية الفاعلة عن معاملتهم كشركاء منفذين فقط  -كما هو الحال في العديد
من االستجابات أ
الخرى .ووصفوا الكفاح الطويل والشاق على مدى عدة سنوات من أجل المزيد من التكامل في االستجابة .كان هذا يعتمد جزئياً على
الضغط الجماعي المستمر على مدى عدد من السنوات من خالل التحالف الوطني أ
الردني وأعضائه.

عدم الثقة وعدم ت
االح�ام
النسانية  ،وما ينتج عنها من تسلسل هرمي موجه دولياً ،تعني أن الجهات
ديناميات القوة بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ضمن االستجابات إ
أ
الفاعلة الوطنية يمكن أن تنظر أن الجهات الفاعلة الدولية على أن لديها شعور بالتفوق في غير محله  .وفي الردن  ،قال العديد من المشاركين من
المنظمات الوطنية إنهم شعروا أن المنظمات الدولية تعاملهم على أنهم "نظراء أقل" أو "من الطبقة الدنيا" .وأشار أحد المجيبين أنه في حين
الفالت من العقاب [القيام
أصبحت الجهات الفاعلة الدولية حساسة بشكل متزايد لحقيقة أنه قد ال يكون لديها كل الحلول " ،إذا كان بإمكانهم إ
أ
بالشياء بطريقتهم الخاصة]  ،فسوف يفعلون ذلك" .ورأى أحد أ
أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم في جنوب السودان أن الجانب يدركون بأن"الوافد
من المفترض أن يكون الخبير" (وهو افتراض طعن به الشخص الذي تمت مقابلته) .غالباً ما تكون عمليات التعاون استغاللية  ،حيث يشعر أحد
المشاركين بأنه "بقرة حلوب" .قال العديد ممن تمت مقابلتهم إنهم واجهوا مشكالت مماثلة.
وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى التواضع من قبل الجهات الفاعلة الدولية للتواجد في أفضل مكان لها لدعم المدنيين  ،والبحث عن طرق
لالستماع بشكل أفضل لدعم وتمكين الجهات الفاعلة الوطنية في التحليل والمناصرة.

الحواجز الهيكلية
يمكن أن تجعل الحواجز الهيكلية أيضاً مشاركة الجهات الفاعلة الوطنية بشكل استراتيجي في أولويات الحماية والمساهمة بشكل هادف في المناصرة
والردن  ،يهيمن أ
الفعالة للحماية أكثر صعوبة .ففي كل من جنوب السودان أ
الجانب على الهياكل والمناصب القيادية العليا .وفي جنوب السودان ،
النسانية الدولية المشاركة في االستجابة  ،مما يعني أن الممثلين الدوليين ،
هناك اثنان فقط من المديرين المحليين لجنوب السودان في المنظمات إ
وليس المحليين ،كثيراً ما يقومون بالمناصرة.
النسانية القصيرة واالفتقار إلى التمويل المرن .فعلى سبيل المثال  ،في
كما أنه يتم تقويض مبادرات المناصرة التكميلية بسبب دورات التمويل إ
جنوب السودان تم حشد مجموعة نسائية احتجاجاً بعد سلسلة من هجمات االغتصاب الفظيعة .ولقد اتصلوا بشريك دولي سبق لهم العمل معه
ولكن بسبب القيود البيروقراطية  ،لم يتمكن من تقديم الدعم المالي .ومع ذلك ،فقد حضر االحتجاج ممثلو المنظمة الدولية  ،وقاموا بتوثيقه
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ونشره الحقاً ،مما أدى إلى تصور المشاركين أن المنظمات التي عملوا معها قد دعمت االحتجاج مالياً ،مما أدى إلى توترات بين المجموعات المعنية.
وهذا يثير قضايا غير متوقعة  ،وعواقب ضارة محتملة من تصرفات الجهات الفاعلة الدولية ،فضال ً عن تحديات حول التمويل غير المرن .ويؤدي
نقص التمويل لتنفيذ مناصرة الحماية على الصعيد الوطني إلى اضطرار الجهات الفاعلة الوطنية إلى تطوير وتمثيل مواقف المناصرة وتعبئة الجهات
الفاعلة الوطنية بدعم مالي ضئيل ،إن وجد.

الم صطلحات
النساني .وال تستخدم العديد
إن المصطلحات المتعلقة بالحماية ليست مفهومة جيداً من قبل أي شخص عدا المتخصصين التقنيين داخل النظام إ
أ
النسانية الدولية ألغراض مناصرة الحماية لغة الحماية عموماً .ففي كال ً من الردن وجنوب
من الجهات الفاعلة الوطنية التي تعمل مع الجهات الفاعلة إ
أ
السودان  ،تحدثت الجهات الفاعلة الوطنية عن الحقوق والمساواة والسالم والمن  ،بدال ً من الحماية .مثل جراي ميرال وآخرون .الحجة" :في بعض
أ
الحيان  ،تفسر الجهات الفاعلة الدولية (وتعزز) االختالفات في المصطلحات على أنها افتقار الجهات الفاعلة الوطنية للقدرة  ،مما يؤدي إلى اعتماد
نهج بناء القدرات من أعلى إلى أسفل .وهذا يؤدي أيضاً إلى ضياع الفرص للتعلم المتبادل  ،والتفاهم  ،والمشاركة في خلق العمل "(جراي ميرال
وآخرون  .)25 :2021 ،في الواقع  ،كما قال أحد أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم في جنوب السودان" :استمع إلى مشاكلي  ،دعونا نتوصل إلى حل
معاً” .إذن  ،يمكن أن تكون المصطلحات عامال ً استثنائياً آخر.

الم خاطر
تنطوي المناصرة لتعزيز الحماية على مخاطر ألي جهة فاعلة  -ال سيما عندما يقوم أ
الفراد والممثلون بمناصرة مباشرة تجاه الجهات المسؤولة أو
أطراف النزاع .وبالنظر إلى هذه المخاطر  ،فإن العديد من المنظمات لم تضع على مر التاريخ المواطنين في مقدمة مناصرة الحماية المباشرة داخل
للجانب المغادرة  ،فإن قدرة الموظفين الوطنيين محدودة في القيام بذلك  ،مما يشكل مخاطر على هؤالء أ
بلدهم .بينما يمكن أ
الفراد وأسرهم
وشركائهم .ففي جنوب السودان على سبيل المثال  ،أدت الدعوات الموجهة من منسق منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان للتعبئة في 30
أغسطس/آب  ، 2021كجزء من االئتالف الشعبي للعمل المدني ( 3، )PCCAإلى إلقاء القبض  ،وتجميد الحسابات المصرفية التنظيمية والشخصية
لمنظمات المجتمع المدني وممثليه  ،وزيادة مراقبة ممثلي المجتمع المدني المشتبه بهم  ،واالنتشار المكثف لقوات أ
المن .وهرب عدد من ممثلي
المجتمع المدني  ،بمن فيهم ممثلو منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان ،من البالد (منظمة العفو الدولية .)2021 ،
وأدت هذه المخاوف ببعض المنظمات الدولية و  /أو أ
الفراد إلى استبعاد الجهات الفاعلة الوطنية من مبادرات مناصرة الحماية (.)2021 ، Davies
وغالباً ما تكون المخاطر أكبر بالنسبة للجهات الفاعلة الوطنية ومع ذلك ،فإن هذا ال يعني أن المنظمات الدولية يجب أن تفترض تلقائياً أنه ال ينبغي
لها المشاركة .كما قال أحد النشطاء" :ال تتحدث نيابة عني  ،دعني أتحدث عن نفسي" .وصرحت إحدى الجهات الفاعلة الوطنية بأنها ال تشعر بمخاطر
أكبر وأنها في وضع أفضل يسمح لها بالمناصرة مباشرة مع الحكومة المحلية والوزارات حيث قامت ببناء عالقة بينهم بالفعل (المرجع نفسه).
ومع ذلك  ،فإن مستوى المخاطرة ورغبة الجهات الفاعلة الوطنية في المشاركة في المناصرة المباشرة يثير تساؤالت حول كيف تدعم المنظمات
النسانية
الدولية المشاركة في المناصرة شركائها الوطنيين  -بما في ذلك التخفيف من المخاطر المحتملة واالستجابة لها .غالباً ما تكون الجهات الفاعلة إ
النسان للمدافعين عن حقوق
الدولية ضعيفة في التخطيط لهذا الدعم وتمويله ،مقارنةً بالدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة الدولية لحقوق إ
أ
النسانية الدولية أن يأخذوا في االعتبار واجبهم في الرعاية والمسؤولية الخالقية تجاه الشركاء الوطنيين
النسان( .)HRDsيتعين على الجهات الفاعلة إ
إ
أ
النسان .ويجب عليهم كحد أدنى إنشاء نظام إحالة للمنظمات التي تقدم الدعم
 ،والتعلم من الساليب التي وضعها نظرائهم في مجال حقوق إ
النسان.
المباشر للمدافعين عن حقوق إ
ويعود ذلك مرة أخرى إلى االستماع إلى مبادرات المناصرة بين الجهات الفاعلة الدولية والوطنية ووضع نهج للشراكة بشأنها  ،بما في ذلك إجراء
تحليالت مشتركة للمخاطر وطرق التخفيف منها .ففي جنوب السودان  ،دعمت المشاركة االستباقية المستمرة مع أ
المن القومي والجهات الفاعلة
السياسية أ
الخرى منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان في التخفيف من بعض المخاطر  ،لكنها لم تكن كافية بشكل كبير ،كما يوضح المثال
3

 PCCAهو ائتالف من مجموعات المجتمع المدني في جنوب السودان المشاركة في حملة عامة للمطالبة بالتغيير السياسي.

10

النسانية
م ذكرة إحاطة م جم وعة السياسات إ

أعاله .قد تشمل االستراتيجيات أ
الخرى التعبئة  ،واالستفادة من الدعم السياسي من الدول ذات النفوذ  ،واستخدام الشبكات واالتصاالت ،
والقيام بالدعوة الجماعية لمشاركة المخاطر  ،أو تولي الجهات الفاعلة الوطنية مواقف أقل وضوحاً .ورغم أنه ال توجد إجابة صحيحة  ،فإن أ
الفراد
والمنظمات قادرون على اتخاذ خيارات مستنيرة حول مستوى المخاطر التي يرغبون في تحملها (دافيس .)2021 ،

الخالصة :فرص لمزيد من المناهج التكميلية للمنارصة
وتشير التجربة في أ
الردن وجنوب السودان إلى فوائد واضحة للجهات الفاعلة الدولية والوطنية التي تعمل بمزيد من التكامل .مع الزخم العالمي
النسانية الدولية إلعطاء مزيد من االعتراف والوضوح
النساني  ،هناك مطالب للجهات الفاعلة إ
بشأن التوطين والدعوات إلنهاء استعمار القطاع إ
ألدوار وقيمة جهود مناصرة الحماية الوطنية .يجب أن يلتزم المجتمع الدولي بفهم ما إذا كانوا في وضع أفضل لقيادة جهود المناصرة  ،أو لعب دور
داعم من خالل تضخيم أصوات منصات المناصرة المحلية  ،أو التراجع لفتح مساحة للجهات الفاعلة الوطنية لقيادة جهود المناصرة.
وتشير الجهات الفاعلة الوطنية إلى بذل بعض الجهات الفاعلة الدولية جهوداً أكبر لالستماع والفهم والتعاون  ،على أ
القل في بعض الحاالت.
المر مخصصاً ،وغالباً ما يعتمد على أ
قدم البعض أمثلة على الشراكات المتساوية .ومع ذلك  ،ال يزال هذا أ
الفراد وتعاون الراغبين .تشكل البنية
أ
النساني الدولي حواجز أمام تعاون أكبر وأكثر مساواة  ،مما يعزز النهج التنازلية والتسلسالت
والمصطلحات والنظمة والعمليات الخاصة بالنظام إ
الهرمية وديناميكيات القوة ذاتها التي تسعى برامج إنهاء االستعمار والتوطين إلى معالجتها.
لقد كانت الجهات الفاعلة الوطنية الذين تمت مقابلتهم واضحين بأن المنظمات الدولية ال ينبغي أن تفترض أنها تعرف قضايا الحماية التي يجب
تحديد أولوياتها للمناصرة أو كيفية التأثير على التغيير بشكل أفضل من أ
الشخاص المتضررين أو المنظمات الوطنية .ال يمكن أن يكون هناك نهج
واحد يناسب الجميع  ،ومن هنا تأتي الحاجة إلى المرونة والمشاركة المستمرة  ،مع الملكية المشتركة والنظر في الميزة النسبية للجهات الفاعلة الدولية
والوطنية في تنفيذ مناصرة الحماية.
وينبغي أن يكون التحليل والتقييم المشترك للمخاطر والنهج االستراتيجية في مجال المناصرة من العوامل التي تؤدي إلى تحديد أدوار المناصرة التي
تضطلع بها الجهات الفاعلة الدولية والوطنية .هذا هو أكثر أهمية في السياق الجيوسياسي حيث شرعية الجهات الفاعلة في الشمال العالمي موضع
شك على نحو متزايد .تدرك الجهات الفاعلة الوطنية إلى حد كبير فوائد التعاون مع المنظمات الدولية  ،ولكنها تتطلب منصة وثقة متساوية وأن يتم
االستماع إليها .كما قال أحد الفاعلين الوطنيين في جنوب السودان" :نحن محركات التغيير على المستوى الوطني" .يجب االعتراف بهم ودعمهم على
هذا النحو.

التوصيات
توصيات للجهات الفاعلة الدولية
توف� منصات للجهات الفاعلة الوطنية للمشاركة ف ي� منارصة الحماية  ،بما ف ي� ذلك عىل مستويات صنع القرار أو ش
مبا�ة مع صانعي القرار.
• ي
أ
ت
ال� توفر المعلومات الكافية
ضمان المشاركة المتساوية للجهات الفاعلة الوطنية  ،مع تحليل المواقف والولويات للجهات الفاعلة الوطنية ي
للنهج .ويمكن أن يكون ذلك من خالل التمثيل ف� المجموعات االستشارية ت
االس�اتيجية المعنية بالحماية أو قيادة منتديات الحماية أو المشاركة
ي
أ
ق
ف� ملكية ت
استبا� من أن مثل هذه الجهود ليست رمزية وأن الصوات الوطنية ليست مهمشة.
اس�اتيجيات منارصة الحماية .والتأكد بشكل
ي
ي
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•بناء ش�اكات متكافئة  ،بما ف� ذلك شإ�اك الجهات الفاعلة الوطنية ف� تطوير ت
اس�اتيجيات التحليل والمنارصة .وينبغي أن يشمل ذلك تحليال ً
ي
ي
ف
ف
ت
ت
ز
الدول بفهم ما إذا كانوا ي� وضع أفضل لقيادة جهود
مش�كاً ألدوار الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ي� مجال المنارصة .يجب أن يل�م المجتمع
ي
المنارصة  ،أو لعب دور داعم من خالل تضخيم أصوات منصات الدعوة المحلية  ،أو ت
ال�اجع لفتح مساحة للجهات الفاعلة الوطنية لقيادة
جهود المنارصة .أظهر التواضع واستمع.
ت
ت
المش�كة والتخفيف من حدتها مع الجهات الفاعلة المحلية والوطنية .دعم اس�اتيجيات التخفيف والتخطيط
•ضمان تحليل المخاطر
ت
ش
المش�ك للطوارئ .والتأكد من أن جميع ال�كاء عىل دراية كافية بالمخاطر المحتملة وأنهم عىل استعداد لمواجهتها.
ف
ين
النسان إىل منظمات الحماية  ،والعكس صحيح.
•االنخراط والمشاركة ي� العالقات والسبل المستمرة إلحالة قضايا
المدافع� عن حقوق إ
والنظر ف ي� طرق للبحث عن مصادر لهذا الموضوع .
ال�اكات طويلة أ
ين
•االستثمار ف ي� ش
للتمك� من دعم المنارصة
المد والقدرة الوطنية عىل المنارصة .بناء تمويل مرن ف ي� إطار مبادرات المنارصة
التفاعل.
ي
ف
ف
ت
الس�اتيجية ومستويات صنع القرار.
النسانية  ،بما ي� ذلك عىل المستويات إ
•ضمان دمج الجهات الفاعلة الوطنية بشكل كامل ي� االستجابة إ
ف
ت
تز
ال� تشارك عىل قدم المساواة ي� الدفاع عن المنارصة .يتضمن ذلك
•االل�ام بمعالجة العوائق بشكل هادف أمام الجهات الفاعلة الوطنية ي
أ
ت
ال� تدعمها.
التعرف عىل ديناميكيات القوة وتفكيكها  ،جنباً إىل جنب مع النظمة والعمليات والمصطلحات ي

التوصيات للجهات الم انحة
•تحديد أولويات تمويل المنارصة كأداة لتعزيز الحماية .إضفاء المرونة عىل مبادرات المنارصة  ،بما ف ي� ذلك مبادرات المنارصة التفاعلية.
وال�اكات أ
ضمان رصد أثر منارصة الحماية  ،بما ف ي� ذلك تحليل مجموعة نُهج المنارصة ش
والنشطة.
ال�اكات المتكافئة وطويلة أ
المد ي ن
يز
وتحف� ش
توف� الموارد الكافية لقدرات المنارصة بع�
•تمويل
ب� الجهات الفاعلة الوطنية والدولية .ضمان ي
الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.
ن
ز
ن
ين
ش
الدولي� عىل دعم ذلك  ،واتخاذ خطوات لضمان أال يكون ذلك
تحف� ال�كاء
الفاعل�
•تشجيع حوار
ي
الوطني� مع الدول وصناع القرار .ي
ي
ف
ش
رمزياً .دعم الجهات الفاعلة الوطنية للمشاركة بشكل مبا� ي� الحوار من خالل منصات رسمية أو يغ� رسمية .استمع.
أ
ت
ال� يحركها المانحون عواقب سلبية .وضع ف ي� اعتبارك ما يمكن أن تكون عليه هذه العواقب من خالل
•ضمان أال يكون لولويات التمويل ي
ش
المبا� مع الجهات الفاعلة الوطنية.
الحوار

توصيات للجهات الفاعلة الم حلية والوطنية
•استمر ف� المطالبة بمساحة متساوية للمساهمة والمشاركة وقيادة مبادرات الدعوة .ت
اق�ب من الجهات الفاعلة الدولية بأجندات منارصة
ي
ف
ش
واضحة وطلبات حول كيفية دعم الجهات الفاعلة الوطنية ي� أهداف المنارصة من خالل ال�اكات.
•طالبوا بأن تكون أي ش�اكات مع الجهات الفاعلة الدولية حقيقية ومتساوية وليست رمزية .وقوموا باستدعاء الجهات الدولية عندما تفشلوا
ف ي� ضمان ذلك.
•ابحث عن التعلم ي ن
ب� بلدان الجنوب وتبادل الفرص حول كيفية إجراء المنارصة ف ي� السياقات الصعبة  ،عىل سبيل المثال من خالل عضوية
منتديات بلدان الجنوب مثل شبكة  NEARوالتحالف من أجل ي ن
تمك� ش
ال�اكة.
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