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شكر وتقدير

تود لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( أن تشكر الفئات املختلفة من 
النساء والفتيات، والنشطاء يف مجال حقوق املرأة، واملنظامت، 

والشبكات والجهات الفاعلة لالستجابة للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي )GBV( الذين ساهموا يف إعداد هذه الوثيقة. 

وقد تم إعداد هذه الوثيقة من خالل التعاون بني: أكينا ماما 
وأفريكا، وشبكة منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

والشبكة املعنية باملساواة بني الجنسني – ميامنار، ولجنة اإلنقاذ 
الدولية، والكرامة، واملبادرة االسرتاتيجية للمرأة يف القرن 

األفريقي، واملركز الدويل للسالم املعني باملرأة.1

تُعرب لجنة اإلنقاذ الدولية عن تقديرها للعمل األسايس الذي 
قامت به الدكتورة ميشيل لوكوت لقيادة العمل الخاص بهذه 

الوثيقة وتجميعها.

تشكر لجنة اإلنقاذ الدولية مكتب وزارة الخارجية األمريكية 
للسكان والالجئني والهجرة2 عىل متويل تحالف البناء محلياً 

والتفكري عامليًا )BLTG( منذ عام 2017، كهدية من الحكومة 
األمريكية.

1  أكينا ماما وأفريكا https://www.akinamamawaafrika.org ؛ شبكة منع 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي: https://preventgbvafrica.org؛ شبكة 

 املساواة بني الجنسني - ميامنار https://www.genmyanmar.org ؛ الكرامة

 https://www.elkara.ma؛ املبادرة االسرتاتيجية للمرأة يف القرن األفريقي: 

 https://sihanet.org  مركز السالم العاملي للمرأة

.https://wipc.org

https://www.state.gov/about-us-bureau-of-population-refugees-  2

/and-migration
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موجز تنفيذي 

بطرق ِعّدة، تخلق الكلامت التي نستخدمها الواقع 
الذي نراه. فمن املمكن أن تعرب الكلامت عن تحيزاتنا 

وتاريخنا، وتؤثر عىل كيفية إدراكنا للبيئات املحيطة 
بنا والناس الذين نتفاعل معهم. لسنوات عديدة، 

 )BLTG( »يقوم تحالف »البناء محليًا والتفكري عامليًا
، وهو مجموعة من الشبكات املعنية بحقوق املرأة 
ومنظامتها األعضاء من آسيا ورشق أفريقيا والرشق 

األوسط، مبناقشة كيف تشكِّل وتُعزِّز اللغة املُستخَدمة 
داخل القطاع اإلنساين هياكل التسلسل الهرمي للسلطة. 

وتسعى هذه الوثيقة، التي تم تطويرها من خالل 
املشاورات مع أعضاء تحالف »البناء محليًا والتفكري 

عامليًا« )BLTG(، إىل استكشاف التسلسل الهرمي للغة 
والسلطة داخل املساعدات اإلنسانية، وتأثري اللغة عىل 
العالقات بني املجموعات املختلفة، بهدف تحديد لغة 

جديدة تكون شاملة ومتكينية، وتعزيز املساواة.

اللغة أداة قوية. والكلامت التي نستخدمها  	«
تصبح جزءاً من وعينا. فعندما نستخدمها مراراً 

وتكراراً، يصبح هناك تطبيعاً مع استخدامها.«

أحد املجيبني، الرشق األوسط

يف دراسة استقصائية تم استخدامها لالسرتشاد بها يف الوثيقة، 
طُلِب من املجيبينب اإلجابة حول ما يشعرون به عند سامع 
كلامت ُمعيَّنة يف القطاع اإلنساين. كانت أكرث خمس كلامت 

شعر أغلب املجيبني باالنزعاج منها لوصف األفراد أو الجامعات 
ش«،  أو املنظامت هي: »ضحية«، و«عامل ثالث«، و«ُمهمَّ

و«أقليات«، و«ُمستضعف«. وناقش املشاركون، خالل املقابالت 
واملناقشات الجامعية املركزة، هذه الكلامت وغريها مبزيد من 
التفصيل، وحددوا التسلسالت الهرمية للسلطة املتعددة التي 

تفيد يف فهم كلامت معينة والتي يعززها استخدام كلامت 
معينة. وفكر املشاركون يف الكيفية التي تتمتع بها اللغة بالقدرة 
عىل جعل األفراد يشعرون بأنهم مشمولني أو غري مشمولني، أو 

يُنظر إليهم، أو يتم تجاهلهم. أثاروا كيف يتم فرض املصطلحات 
يف كثري من األحيان عىل املنظامت املحلية التي قد تشعر 

بالضغوط الستخدام لغة معينة من أجل الحصول عىل التمويل.

وتجاوزت املناقشات، بال شك، أيضاً املسائل املتعلقة باللغة 
وتناولت ديناميكيات القوة بني املنظامت املحلية والدولية، 

وكذلك ديناميكيات القوة بني املنظامت املحلية والجهات 
املانحة. وسلَّط املشاركون الضوء عىل الكيفية التي أدى بها 

عدم تساوي ديناميات السلطة والوصول إىل املوارد إىل أوجه 
عدم مساواة يف الرواتب والعقود. كام أثاروا سبب عدم استناد 
عمليات التصميم من األعىل إىل األسفل دامئاً املفروضة عليهم 

إىل ما تعرفه املنظامت املحلية أو ما تريده املجتمعات.

يف هذه الوثيقة، نستخدم من حنٍي آلخر مصطلح »املنظمة 
املحلية« لعكس الكيفية التي ناقش بها املشاركون هذا 
املصطلح وكذلك الطريقة التي تظهر بها هذه اللغة يف 

الكتابات، وال سيام الكتابات املتعلقة بالتوطني. ميكن إيجاد 
مناقشة كاملة الستخدام كلمة »محيل« يف الصفحات من 

22 إىل 23.

استناًدا إىل النتائج، انبثق عدد من التوصيات الرئيسية لتسهيل 
وجود لغة أكرث شموالً ومتكيناً. نرى أن ذلك سيشجع أيضاً عىل 
عقد رشاكات نسوية أكرث إنصافاً عرب أنواع مختلفة من الجهات 
الفاعلة يف األوضاع اإلنسانية. فيام ييل اإلجراءات التي يجب أن 

تتخذها الجهات الفاعلة اإلنسانية.
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اختيارات اللغة:

 طرح أسئلة عىل املجتمعات حول الكلامت التي يحبون  	

استخدامها لوصفهم.

تحديد الفرص للجهات الفاعلة املحلية لالضطالع بدوٍر ريادي  	

فيام يتعلق بوضع مصطلحات استناًدا إىل معرفتهم بالسياق، 

مع إدراك أن ذلك يعني أن الجهات املانحة والجهات الفاعلة 

الدولية قد تحتاج إىل التفكري يف كيفية استخدام سلطتها للتأثري 

عىل املصطلحات والسعي ملشاركة سلطتها.

إدراك أن الكلامت تنطوي عىل معاٍن مختلفة حسب السياق  	

ومن غري املرجح أن تكون الكلامت مالمئة عرب جميع السياقات 

واللغات.

تحديد الكلامت السياقية املالمئة التي لها معنى يف اللغات  	

املحلية ليتم استخدامها كبدائل عند االقتضاء.

التأكد من أن تغيري الكلامت لجعلها أكرث شموالً وحساسية يتم  	

مع التحليل واالعرتاف بسلطتها، وليس تغيرياً رمزياً أو يُستخَدم 

فحسب للتهدئة أو تجنب خصائص سلطتها.

اللغة والُسلطة:

خلق الفرص للتأثري عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى  	

لتعزيز املصطلحات الشاملة واملُمكِّنة بشكٍل أكرث استناداً إىل 

التوصيات من املجتمعات واألشخاص الذين لديهم معرفة 

بالسياق.

التحديد الواضح للمعنى خلف الكلامت الرئيسية التي تُستخَدم  	

يف القطاع اإلنساين، مع مراعاة ديناميات السلطة التي تكمن 

يف كلامت ُمعيَّنة، وعدم إمكانية الوصول إىل لغية فنية ُمعيَّنة، 

وتأثريات هذه الكلامت عىل املجموعات املختلفة.

التفكري بشكل جوهري يف املجاالت التي تشكِّل فيها أوجه  	

اختالل السلطة العالقات بني املنظامت »املحلية« و«الدولية«، 

وبني املنظامت »املحلية« والجهات املانحة، وتحديد هذه 

املجاالت.

اللغة يف الرشاكات:

تعمد تشكيل رشاكات متساوية بحيث متتد هذه الرشاكات  	

إىل ما هو أكرث من مجرد استخدام املنظامت »املحلية« كرشكاء 

للتنفيذ، لكن بدالً من ذلك املعالجة املجدية للهياكل الهرمية 

للسلطة بني الجهات الفاعلة املختلفة يف كل مرحلة من الرشاكة.

االسرتشاد بالطيبة والعطف عند تكوين رشاكات مع الجهات  	

الفاعلة اإلنسانية وعند االحتفاظ بها، مع االهتامم بالتأكد من 

هة مببدأ  كون العالقات متسمة باالحرتام وشاملة وُممكَّنة وُموجَّ

مشاركة السلطة واستغراق الوقت للتأكد من ذلك.

باإلضافة إىل ذلك، اقرتح املشاركون اعتبارات مهمة عند التفكري 
يف املصطلحات التي سيتم استخدامها. وتظهر اعتبارات اللغة 

البديلة املُقرتَحة هذه يف الصفحات من 26 إىل 27. تقدم النتائج 
والتوصيات والبدائل معاً طريقاً للميض قدماً يف االعرتاف بسلطة 

اللغة وكيف ميكننا استخدام اللغة لتحويل السلطة.
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معلومات أساسية 

بطرق ِعّدة، تخلق الكلامت التي نستخدمها الواقع الذي نراه. 
فمن املمكن أن تعرب الكلامت عن تحيزاتنا وتاريخنا، وتؤثر عىل 
كيفية إدراكنا للبيئات املحيطة بنا والناس الذين نتفاعل معهم. 

لسنوات عديدة، يقوم تحالف »البناء محليًا والتفكري عامليًا« 
)BLTG(، وهو مجموعة من الشبكات املعنية بحقوق املرأة 
ومنظامتها األعضاء من آسيا ورشق أفريقيا والرشق األوسط، 
مبناقشة كيف تشكِّل وتُعزِّز اللغة املُستخَدمة داخل القطاع 

اإلنساين هياكل التسلسل الهرمي للسلطة. حيث ترسم كلامت 
مثل »ُمهمَّش« و«مستفيد« و«ُمستضعف« حياة املجتمعات 
وال سيام بطرق صارمة وغري متعاونة، وبإمكانها زيادة تعقيد 

التسلسل الهرمي للسلطة بني املنظامت اإلنسانية واملجتمعات. 
كام تعزز مسميات مثل »منظمة محلية« و«منظمة دولية« 

التسلسل الهرمي للسلطة بني أنواع مختلفة من الجهات الفاعلة 
اإلنسانية.3 

حدد تحالف البناء محليًا والتفكري عامليًا )BLTG(، الحاجة إىل 
وجود وثيقة تناقش اختيارات اللغة التي تستخدمها املنظامت 
الدولية، وال سيام الطرق التي ميكن أن تعزز بها اللغة هياكل 
التسلسل الهرمي لالمتيازات والسلطة. نسعى من خالل هذه 

الوثيقة إىل استكشاف كيف ميكن أن يوفر التفكري النسوي فرصاً 
لوجود لغة شاملة وممكِّنة ورشاكات نسوية منصفة.

تستند هذه الوثيقة إىل استعراض الكتابات، ودراسة استقصائية 
عرب اإلنرتنت اشرتك فيها 35 مجيباً، ومناقشات جامعية مركزة 

مع 19 امرأة ومقابالت فردية مع 10 من الناشطات يف تحالف 
البناء محليًا والتفكري عامليًا )BLTG(. وقد قاد هذه العملية 
أحد الباحثني الخارجيني ومن ثم عقد جلسة تحقق مع 24 
امرأة. من نتائج هذا العمل تحليل الطرق التي تُدرَك فيها 

الكلامت اإلنسانية شائعة االستخدام عرب السياقات، والسلطة 
التي تنطوي عليها، وتوصيات بكيفية امليض قدماً بفهم وتفكري 

أعمق.

يف هذه الوثيقة، نستخدم أحياناً مصطلح “منظمة محلية” لنوضح كيف   3

ناقش املشاركون هذا املصطلح باإلضافة إىل الطريقة التي تظهر بها هذه 

اللغة يف الكتابات، وخاصة الكتابات املتعلقة بالتوطني. ميكن العثور عىل 

 املناقشة الكاملة حول استخدام “محيل” يف الصفحات 

23-22

من املهم مالحظة أن هذه الوثيقة، غري الفريدة يف إدراك اللغة 
وديناميات السلطة، تنبع جزئياً من املحادثات املبكرة داخل 

تحالف البناء محليًا والتفكري عامليًا )BLTG( التي انتقدت اسمنا 
 ،)BLTG( كمجموعة. حيث يتضمن، البناء محليًا والتفكري عامليًا

وهو اسم املرشوع الذي تم تحديده خالل مرحلة التصميم، 
الكثري من ديناميات السلطة غري املتساوية التي ننتقدها 

كمجموعة. فقد أردنا أن نفحص عىل وجه الخصوص بشكٍل 
أكرب كيف ميكن أن تؤثر اختيارات اللغة عىل املساواة والحقوق، 
وتنزع السلطة من بعض األفراد والجهات الفاعلة واملجتمعات. 

تقدم هذه الوثيقة توصيات بشأن الكيفية التي ميكن من خاللها 
أن تفحص الجهات الفاعلة اإلنسانية اللغة التي تستخدمها، 

وكيف تعزز أوجه عدم املساواة يف االمتيازات والسلطة، وعىل 
وجه الخصوص الكيفية التي قد ميكِّن بها التفكري النسوي إجراء 

تحول نحو استخدام لغة لسلطة واحرتام متساويني.

 4BLTG ًيجمع تحالف البناء محليًا والتفكري عامليا
املنظامت النسوية املعنية بحقوق املرأة، والنشطاء، 
واألكادمييني، واملنظامت املجتمعية، واملنظامت غري 

الحكومية، وشبكات املجتمع املدين اإلقليمية بهدف تسخري 
السلطة الجامعية داخل املجتمع اإلنساين لضامن حامية 
النساء والفتيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
يف حاالت الطوارئ. وتجمع املبادرة بني تحالف شبكات 
حقوق املرأة ومنظامتها األعضاء من آسيا ورشق أفريقيا 

والرشق األوسط.

4  ينخرط أعضاء تحالف البناء محليًا والتفكري عاملياً BLTG مًعا يف مبادرة 

عاملية متعددة الوكاالت تهدف إىل تعزيز القيادة التحويلية للمرأة يف 

االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي. ويتألف التحالف من نسويات، ومدافعني عن حقوق املرأة، 

ومنظامت شعبية، ونشطاء، ومنظامت وطنية وإقليمية وشبكات تعمل 

يف حاالت الطوارئ والسياقات الهشة مع االلتزام بحامية النساء والفتيات 

ومتكينهن. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول مبادرة البناء محليًا 

 والتفكري عاملياً BLTG عىل املوقع الشبيك التايل

https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global
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األسئلة الرئيسية

 تسعى هذه الوثيقة الستكشاف اللغة والتسلسل الهرمي 
للسلطة داخل قطاع املساعدة اإلنسانية وتأثري اللغة عىل 

العالقات بني املجموعات املختلفة بهدف تحديد لغة جديدة 
تكون شاملة وُممكِّنة تعزز املساواة. وتستند هذه الوثيقة إىل 

االعرتاف بأن مثة ارتباط متبادل بني السلطة واللغة وأن كٍل 
منهام تعزز األخرى. لفهم الكيفية التي تعمل بها السلطة، يجب 

أن نفهم تأثري اختيارات اللغة املؤطَّرة تحديداً داخل التسلسل 
الهرمي للسلطة املتنوعة التي ميكن أن تعمل يف ظل أوضاع 

إنسانية. فالسلطة ليست أحادية البُعد، وال تعمل فحسب بني 
هة نحو  الجهات الفاعلة الدولية واملحلية بل عرب العالقات املُوجَّ

النساء والفتيات وبني الجهات الفاعلة املحلية أيضاً.

تعرتف هذه الوثيقة أيضاً أن حتى اللغة التي كانت نسوية من 
قبل قد تصبح ضعيفة مع الوقت. يتطلب عملنا التفكري النقدي 
املستمر بشأن فائدة كلامت ومصطلحات ُمعيَّنة. ويف سياق منع 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له، يكون من 
األهمية مبكان التفكري بعناية حول كيفية وصفنا للمجتمعات 

داخل حاالت الطوارئ اإلنسانية، وكذلك األنشطة التي نصممها 
وننفذها.

األسئلة الرئيسية التي تستكشفها هذه الوثيقة:

ما هي الكلامت أو العبارات شائعة االستخدام يف العمل اإلنساين  	

التي قد يكون لها انعكاسات عىل ديناميات السلطة؟

ما هي ديناميات السلطة )مبا فيها الهياكل الهرمية املتقاطعة  	

للسلطة، والهويات، والتمييز( التي ترتبط باللغة املستخدمة 

بشكٍل شائع يف املساعدة اإلنسانية؟

ما هو تأثري هذه اللغة عىل العالقات بني الجهات الفاعلة  	

املختلفة التي تعمل عىل منع العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي واالستجابة له بني هذه الجهات الفاعلة والجمهور/

الجهات املانحة، وبني هذه الجهات الفاعلة واملجتمعات والنساء 

والفتيات الاليت يخدمونهن يف ظل أوضاع إنسانية؟

ما الفرص التي قد تتوافر للتفكري النسوي لتقديم لغة جديدة  	

تكون شاملة وُممكِّنة، وتعزز املساواة ضمن الرشاكات النسوية 

وأنشطة منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له؟

املنهجية

تضمنت املنهجية الخاصة بإعداد وثيقة تحديد موقف: 
استعراض للكتابات، ودراسة استقصائية عرب اإلنرتنت، ومقابالت 
شبه مقننة، ومناقشات جامعية مركزة، وجلسة تحقق. وتم هذا 

العمل بقيادة أحد االستشاريني.

تضمن استعراض الكتابات كل من الكتابات األكادميية وتقارير 
املنظامت غري الحكومية التي تناقش اللغة واملصطلحات 

والتسلسل الهرمي للسلطة يف القطاع اإلنساين. وقد ساعد 
استعراض الكتابات عىل توفري معلومات بشأن تصميم دراسة 

استقصائية عرب اإلنرتنت وأدلة للمقابالت واملناقشات الجامعية 
املركزة.

أُديرت الدراسة االستقصائية عرب اإلنرتنت عىل مدار فرتة بلغت 
مدتها ثالثة أسابيع من أول نوفمرب 2020 مع أعضاء تحالف 

البناء محليًا والتفكري عامليًا )BLTG( ورشكاء آخرين. وقد متت 
مشاركتها من خالل برنامج Survey Monkey بأربع لغات: 

اإلنجليزية والعربية والبورمية والفرنسية. بلغ إجاميل املشاركني 
يف الدراسة االستقصائية 35 فرداً )%77 من النساء، و%14 من 

لوا عدم اإلفصاح أو وصف أنفسهم(.  الرجال، وآخرون فضَّ
بشكٍل إجاميل، كان %43 من املجيبني من رشق أفريقيا، و29% 
من الرشق األوسط، و%29 من آسيا. وبوجٍه عام، كان %83 من 
أعضاء البناء محليًا والتفكري عامليًا )BLTG( و%17 من خارجه. 
د أغلبهم كمنظامت لحقوق املرأة )%54(، يليها املنظامت  ُحدِّ

غري الحكومية )%23(، ثم املنظامت املجتمعية )%11(، ثم 
شبكات املجتمع املدين الوطنية )%6(، والنشطاء )%3(، وهيئات 

الدعم الحكومية )3%(.

أُجريت مقابالت شبه مقننة باللغة اإلنجليزية باستخدام 
مكاملة فيديو مع 7 أعضاء من تحالف البناء محليًا والتفكري 

عامليًا )BLTG( و3 أعضاء من لجنته التوجيهية5 )جميعهن من 
النساء( عرب ثالث مناطق جغرافية، حيث يركز التحالف عىل: 

آسيا ورشق أفريقيا والرشق األوسط. وركزت هذه املقابالت 
عىل تحليل بعض الكلامت الرئيسية التي تم تناولها يف الدراسة 

االستقصائية، وكذلك التسلسل الهرمي للسلطة يف القطاع 
اإلنساين. وُعِقدت مناقشات جامعية مركزة باللغة باإلنجليزية 

باستخدام مكاملة فيديو مع ثالث مجموعات تم تنظيمها بشكٍل 
كبري حسب املنطقة الجغرافية. وبلغ إجاميل َمن شاركوا فيها 16 

5  أعضاء اللجنة التوجيهية لتحالف البناء محليًا والتفكري عامليًا )BLTG( هم 

أكينا ماما وأفريكا، وشبكة منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وشبكة 

املساواة بني الجنسني - ميامنار، والكرامة، واملبادرة اإلسرتاتيجية للمرأة يف 

القرن األفريقي، ومركز السالم الدويل للمرأة.
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امرأة و3 رجال. حيث ناقش املشاركون النتائج األولية للدراسة 
االستقصائية، مع استكشاف مزايا استخدام مصطلحات ُمعيَّنة 

ومساوئها، وكذلك التسلسل الهرمي للسلطة يف القطاع اإلنساين. 
وقد تم ترميز بيانات املقابالت واملناقشات الجامعية املركزة 

استناداً إىل مواضيع رئيسية ومتت مقارنتها مع بيانات الدراسة 
االستقصائية.

ُعِقدت جلسة تحقق مع 19 امرأة و5 رجال باستخدام مكاملة 
فيديو. حيث قدم االستشاري نتائج الدراسة االستقصائية 
واملقابالت واملناقشات الجامعية املركزة، ودعا املشاركون 

ملشاركة توقعاتهم واالستجابة للنتائج. كام ُدعي املشاركون يف 
املقابالت واملناقشات الجامعية املركزة لتقديم آرائهم املكتوبة 
حول مرشوع التقرير. وُدعي جميع أعضاء تحالف البناء محليًا 

والتفكري عاملياً )BLTG(، مبا يف ذلك لجنة اإلنقاذ الدولية 
 PowerPoint لتقديم آراء مكتوبة حول رشائح باور بوينت

املُستخَدمة يف جلسة التحقق، ويف وقٍت الحق تقديم آراء 
مكتوبة حول مرشوع التقرير.

ال تعد نتائج هذه العملية ممثِّلة بالرضورة عرب شبكة البناء 
محليًا والتفكري عامليًا )BLTG(، يف ظل عدد املشاركني املحدود 

الذي يرجع بشكٍل كبري إىل جائحة كوفيد-19. فمن املهم 
مة لتكون  مالحظة أن الدراسة االستقصائية مل تكن ُمصمَّ

ممثلة، نظراً للمجموعة الصغرية من املجيبني املحتملني. إال 
أنها تساعد عىل تقديم ملحة موجزة للمشكالت الرئيسية التي 

متت مناقشتها بعمٍق أكرب خالل املقابالت واملناقشات الجامعية 
املركزة. باإلضافة إىل ذلك، فإن املفاهيم واملوضوعات التي 

متت مناقشتها يف النتائج ال متثل تحليالً شامالً للمشكالت، نظرًا 
للوقت املحدود للمقابالت واملناقشات الجامعية املركزة. فلم 
يكن من املمكن مناقشة جميع املفاهيم الواردة يف الدراسة 

االستقصائية أثناء املقابالت واملناقشات الجامعية املركزة؛ بالتايل 
فيام يخص بعض الكلامت الشائع استخدامها يف القطاع اإلنساين، 

م سوى نتائج الدراسة االستقصائية. كام أشار املشاركون  ال تُقدَّ
عىل نطاق أوسع إىل التسلسالت الهرمية للسلطة داخل القطاع 

اإلنساين، مبا يف ذلك عالقاتهم مع املانحني واملجتمعات، والتي 
كانت خارج نطاق هذه الوثيقة بشكل طفيف، وبالتايل مل يتم 
تضمينها. ومتثل هذه الوثيقة النهائية نقطة بدء مهمة لرحلة 

التعلم والتفكري املستمرة، التي ميكن البناء عليها من أجل إجراء 
دراسات ومناقشات واستخدامها يف املستقبل. وتهدف الوثيقة 

إىل التشجيع عىل التفكري النقدي بشأن اللغة والسلطة يف 
القطاع اإلنساين.

استعراض الكتابات واملفاهيم 
الرئيسية

تأثري اللغة

يف نطاق الكتابات الحالية التي تنتقد اللغة املُستخَدمة يف 
دت اللغة كوسيلة  القطاعات اإلنسانية وقطاعات التنمية، ُحدِّ

قوية لتعبئة األشخاص والتمويل ووضع جداول األعامل. يف هذه 
الوثيقة، نقرتح أن اللغة والسلطة يف قطاع املساعدة اإلنسانية 

ترتابطان وتعزز إحداها األخرى: حيث تُشكَّل اللغة بهيكل 
التسلسل الهرمي للسلطة وتُشكَّل التسلسل الهرمي للسلطة 

باللغة.

 منذ منتصف األلفينات، والنسويون ومامرسو التنمية يحللون 
اللغة املُستخَدمة داخل القطاعات اإلنسانية وقطاعات 

التنمية بصورة نقدية، وال سيام فيام يتعلق مبشكالت املساواة 
بني الجنسني.6 يشري هذا التحليل إىل أن بعض الكلامت 

واملصطلحات التي قد تبدو ظاهرياً أنها تقدم لفئات ُمعيَّنة 
املزيد من الصوت واالختيار، قد تكون يف الواقع ذرائعية 

مؤكِدة لهيمنة التسلسل الهرمي للسلطة أو جداول األعامل 
مثل الليربالية الجديدة.7 يؤكد العلامء أن الكلامت الطنانة 

مثل »النوع االجتامعي« أو »التمكني«8 أو »املشاركة« ميكن أن 
تصبح ضعيفة مع الوقت وينتهي بها الحال أن تكون »كلامت 
غامضة« تشري إىل كل يشء والال يشء9. وبهذه الطريقة، ميكن 
أن تُستخَدم اللغة إلضفاء الرشعية عىل جدول أعامل أو نهج 

.10 عىل سبيل املثال، فإن مصطلح »التمكني« غالبًا ما يكون  ُمعنيَّ

 Cornwall, A. & Brock, K. ”What do buzzwords do for  6

 development policy? A critical look at ‘participation’,

 ‘empowerment’ and ‘poverty reduction’,“ Third World Quarterly,

 26:7, 1043-1060 )2005( hereafter, Cornwall & Brock; Cornwall,

 A. ”Buzzwords and fuzzwords: deconstructing development

 discourse,“ Development in Practice, 17:4-5, 471-484 )2007(;

 Eyben, R. & Napier-Moore, R. ”Choosing words with care?

 Shifting meanings of women’s empowerment in international

 development,“ Third World Quarterly, 30:2, 285–300 )2009(,

hereafter, Eyben & Napier-Moore.e

.Cornwall & Brock, 1046; Eyben & Napier-Moore, 294-295  7

 Schnable, A., et al. ”International Development buzzwords:  8

 understanding their use among donors, NGOs, and academics,“

 The Journal of Development Studies )2020(, hereafter, Schnable,

.et al

Cornwall & Brock, 1056.6  9

Schnable et al., 3.3  10
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مرادفاً لتزويد النساء والفتيات باملعرفة واملهارات )كام لو كّنا 
يفتقدنها بشكٍل افرتايض(، مع تجاهل التسلسل الهرمي للسلطة 

العنرصية واملستعِمرة والقامئة عىل أساس النوع االجتامعي 
وهياكل السلطة املتقاطعة األخرى التي تؤثر عىل حياتهن.11 

دة  وهكذا، قد تُستخَدم اللغة أيضاً لوضع حلول ملشكالت ُمعقَّ
طة مع نزع الصبغة السياسية عن  مثل النظام األبوي بطرٍق ُمبسَّ

تجارب األشخاص.12 حتى مصطلح »العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي« أحيانًا ما تُنَزع عنه الصبغة السياسية، ويتحول من 

اعتباره موجهَّا بالتسلسل الهرمي للسلطة غري املتساوية بني 
الرجال والنساء إىل كونه قصص تركز عىل العنف الذي يحدث 
نتيجة الختالف هويات النوع االجتامعي واألدوار الجنسانية.13

يالحظ تحليل أصول الكلامت الطنانة الشائعة يف القطاع 
اإلنساين كذلك دور الجهات املانحة يف تشكيل القصص. فقد 

تؤثر الجهات املانحة، باستخدام مراكز سلطتها املالية، عىل 
برمجة جداول األعامل من خالل التأكيد عىل لغة ُمعيَّنة.14 ومع 

ذلك، فقد تتشكل اللغة أيضاً من خالل األحداث أو األزمات 
الدولية وكذلك األوساط األكادميية.15 

ميكن أن تُستخَدم اللغة كوسيلة الستبعاد األشخاص، من خالل 
خلق »دائرة داخلية« من الخرباء الذين يستخدمون لغة 

خاصة.16 حيث ميكن أن تحتوي مجموعات األدوات واألدلة 
ل الجانب التقني  وحتى املبادئ التوجيهية التقنية عىل لغة تفضِّ
أكرث من التجريبي، مام يؤدي إىل أنواع ُمعيَّنة من املعارف التي 

يتم تقديرها أكرث من معارف أخرى.17 ومن املهم إدراك أن 
ه املعرفة والسلطة يحتاج إىل  افرتاض كون »الغرب« هو ما يوجِّ

 Cronin-Furman, A., et al. ”Emissaries of empowerment,“ Colin  11

 Powell School for Civic and Global Leadership, City College of

 New York, 2-6 )2017(; Cornwall & Brock, 1045-1047; Batliwala,

 S. ”Taking the power out of empowerment: an experiential

 ”,account 

Development in Practice, 17: 4/5, 557-565 )2007(7

Cornwall & Brock, 1043.3  12

 COFEM )2017( ‘Reframing language of ‘gender-based violence’  13

 away from feminist underpinnings’, Feminist Perspectives on

 Addressing Violence Against Women and Girls Series, Paper No.

2, Coalition of Feminists for Social Change.e

Schnable, et al., 4.4  14

نفس املرجع 16-14  15

Cornwall & Brock, 1052.2  16

 COFEM “Finding the balance between scientific and social  17

 change goals, approaches and methods,“ Feminist Perspectives on

 Addressing Violence Against Women and Girls Series, Paper No.

3, )2017( hereafter, COFEM, Finding the Balance.e

التصحيح؛ كام أن هناك إقراراً متزايداً بأن املعرفة »املحلية« قد 
تعزز أيضاً من هذه النظرات السائدة املهيمنة.18 

قد تكون اللغة انتقائية أيضاً. عىل سبيل املثال، قد يتم تبسيط 
أصوات النساء والفتيات وتلخيصها، مع تسطيح تجاربهن إىل 
حد التعميم إلنشاء رابط لطلب متويل أو نشاط لربنامٍج ما.19 
وعندما يحدث ذلك، فإن الباحثني واملنظامت الذين يعدون 

تقارير السياسات ميارسون السلطة يف تقرير أي آراء سيتم 
متثيلها وأيها لن يتم متثيلها. وقد تتسبب مواقعهم يف تفضيل 

آراء وجداول أعامل ُمعيَّنة أكرث من غريها.

إن استخدام اللغة له عواقب مبارشة لتنفيذ الربنامج يف ظل 
األوضاع اإلنسانية. عىل سبيل املثال، ميكن أن ينتج عن اللغة 
التي تدور حول »االستناد إىل أدلة« أو »االستناد إىل بيانات« 

وكاالت تنفيذ تشعر بالحاجة إىل تربير منع العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي وأنشطة االستجابة له. فقد تشعر هذه 

الوكاالت بالضغط لجمع بيانات متعلقة باالنتشار، وهو أمر 
مكلف ومستهلك للوقت، ويناقض يف الواقع املبادئ التوجيهية 

القامئة لالستجابات للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 
األوضاع اإلنسانية التي تنص عىل أن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي ال يحتاج مطلقاً إىل »إثباته« ليك تتم االستجابة له.20 
ومن األمثلة األخرى املصطلح »ُمعرَّض للخطر«. ففي حاالت 

الطوارئ اإلنسانية، يتم اتخاذ القرارات املتعلقة مبجموعة 
املستفيدين أو املجتمعات »املُستضعفة« استناًدا إىل معايري 
ُمعيًّنة تحددها الجهات الفاعلة اإلنسانية. ويتصل استيفاء 
النقطة املرجعية لالستضعاف هذا اتصاالً مبارًشا مبزايا مثل 
املساعدة النقدية، إال أن هذا املفهوم املعياري لالستضعاف 

يحجب مدى تعقيد تجارب األشخاص.21 كام ميكن أن يعمل هذا 
املصطلح مبثابة وسم يخفي الهياكل واألنظمة التي تجعل الناس 

وتبقيهم » ُمستضعفني«، بينام يتم استخدامه لتربير أولويات 
متويل ُمعيَّنة. ويف ظل األوضاع اإلنسانية، قد يُضعف استخدام 

مصطلحات مثل »املقايضة بالجنس« من التسلسل الهرمي 

 Narayanaswamy, L. ”Whose feminism counts? Gender)ed(  18

 knowledge and professionalisation in development,“ Third

 World Quarterly, 37:12, 2158 )2016(, hereafter Narayanaswamy;

 Briggs, J. “The use of indigenous knowledge in Development:

 problems and challenges,“ Progress in Development Studies, 5:2,

99–114, 107 )2005(.5

 Lokot, M. ”The space between us: feminist values and  19

 humanitarian power dynamics in research with refugees,“

 Gender & Development, 27:3, 467-484, 480 )2019(, hereafter,

Lokot.t

COFEM, Finding the Balance, 2-4.4  20

 Johnson, H. “Click to Donate: visual images, constructing  21

 victims and imagining the female refugee,“ Third World

.Quarterly, 32:6, 1015-1037 )2011(, hereafter, Johnson
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متارسها الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية )مبا فيها الجهات 
املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية( عىل الجهات الفاعلة 
املحلية.26 وعىل الرغم من الوعود بالتوطني، إال أنه من الناحية 

العملية قد يواجه تحديات كبرية فيام يتصل بديناميات السلطة 
دة، مبا يف ذلك النزوح وأوضاع الالجئني.27  املُعقَّ

وتشري نُُهج النسويني نحو التوطني إىل أن عالقات القدرة عىل 
الصمود والثقة عالقات حيوية، وأنه يجب عىل القيادة املحلية 
أن تنتقل ملا هو أبعد من تحديد النخب لتضمني قاعدة أوسع 
من النساء. ويحثون عىل وجوب أن يكون التنازل عن السلطة 

للمنظامت املحلية تنازالً ذا مغزى وليس رمزياً ويجب أن 
ينطوي عىل تعاون متساٍو بشأن »التأثري« الذي يبدو عليه.28 

تؤكد هذه املناقشات إىل أهمية إدراك السلطة عىل مستويات 
متعددة أبعد من املستويني الدويل واملحيل فحسب، لكن أيضاً 
إىل أهميتها بني الجهات الفاعلة املحلية املختلفة وبني الجهات 

الفاعلة املحلية واملجتمعات.

يوجه التفكري النسوي االنتباه إىل هذه التعقيدات املوجودة 
ضمن التسلسل الهرمي للسلطة، مع االعرتاف بأن التسلسل 

الهرمي للسلطة وعمليات االضطهاد قد تتقاطع لتعميق 
أوجه االختالل يف السلطة.29 عىل سبيل املثال، تواجه إحدى 

الفتيات املراهقات من ذوي اإلعاقة التي تعد ضمن الالجئني 
حالياً التسلسل الهرمي للسلطة املرتبطة بكونها أنثى، وشابة، 

ولديها إعاقة، والجئة - جميعها يف نفس الوقت.30 ويعد 
مصطلح »التقاطعية« نهجاً نسوياً لفهم هذه التقاطعات. 

حيث متتد التقاطعية ملا هو أبعد من مجرد تحديد االختالفات 
بني مجموعات ُمعيَّنة، لكونه حدث أحياناً يف أوضاع إنسانية. 

 Roepstorff, K. “A call for critical reflection on the localisation  26

 agenda in humanitarian action,“ Third World Quarterly, 41:2,

284-301 )2020(, hereafter, Roepstorff.f

 Pincock, K., Betts, A., & Easton-Calabria, E. “The rhetoric and  27

 reality of localisation: refugee-led organisations in humanitarian

governance,“ The Journal of Development Studies, 13 )2020(.0

 Al-Abdeh, M. & Patel, C. ”’Localising’ humanitarian action:  28

 reflections on delivering women’s rights-based and feminist

services in an ongoing crisis,“ Gender & Development, 27:2, 237-

)252, 247-250 )2019(.9

 Crenshaw, K. ”Mapping the margins: intersectionality, identity  29

 politics, and violence against women of color,“ Stanford Law

 Review, 43:6, 1241–1299 )1991(; Crenshaw, K. ”Intersectionality

Matters Podcast.“ Available online: https://soundcloud.com/

intersectionality-matters

30  البناء محلياً والتفكري عاملياً )BLTG(، “االستجابة للطوارئ واالستعداد 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي. إدراج مذكرة إرشادية متنوعة للنساء 

 والفتيات، “)2019(. متاح عىل شبكة اإلنرتنت

https://bit.ly/2XbY6QK

للسلطة الكامنة وراء االستغالل الجنيس. باملثل، فإن اإلشارة 
إىل املجتمعات باعتبارها مجتمعات »مستفيدة« ينفي السلطة 

الفردية واتخاذ القرار الفردي ويصف األشخاص كمتلقني غري 
فاعلني للمساعدة.

التفكري النسوي واملساعدة اإلنسانية

 يقدم التفكري النسوي فرصاً لفهم العالقة املرتابطة بني السلطة 
واللغة يف املساعدة اإلنسانية وتناولها. وبينام هناك أشكال عدة 

للنسوية، إال أن النسويني يشرتكون يف الهدف اإلجاميل إلنهاء 
اضطهاد النساء والفتيات.22 حيث يسرتشد التفكري النسوي 

مببدأ أن التسلسل الهرمي للسلطة وعمليات االضطهاد تشكِّل 
التجارب الحية للنساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص 

ذوي امليول الجنسية والهويات والتعبريات الجنسانية املختلفة. 
فالنسوية سياسة بوضوح بسبب تركيزها عىل تناول ديناميات 
السلطة غري املتساوية. ومع ذلك فقد انتُِقدت قصص التنمية 
والقصص اإلنسانية بسبب نزع الصبغة السياسية من معناها 

ومقصدها األصليني، لجعلها أكرث قبوالً.23 

تُنتَقد النسوية أحياناً باعتبارها مفهوم »غريب« تم فرضه يف 
أوضاع أخرى. وقد أثار هذا النقد فكرة النسويات »الشعبية« 

أو »الجنوبية«، التي يُنظَر إليها غالباً بوصفها تقدم طرقاً محلية 
وأصلية لتحديد مفاهيم النسوية. وقد ساهمت هذه املبادرات، 

مثل امليثاق النسوي األفريقي، بأفكار مستبرصة مهمة مام 
ساعد عىل جذب االنتباه لخربة النسويني »املحليني«.24 ومع 

ذلك، يالحظ آخرون أن النسوية »الجنوبية« تُشكَّل أيضاً من 
خالل التسلسل الهرمي للسلطة وقد تكون منتجاً لألصوات 
املحلية »للنخبة«.25 قد تخترب الجهات الفاعلة نفسها مزايا 

كونها يف مواضع السلطة بحكم تعليمها، أو حالتها االقتصادية 
االجتامعية، أو هياكل هرمية أخرى للسلطة.

 وتعد فكرة »التوطني« فكرة مهمة للديناميكية بني القدرات 
الدولية واملحلية، حيث اكتسبت زخامً منذ مؤمتر القمة 

العاملي للعمل اإلنساين لعام 2016، اعرتافاً بالسلطة التي 

 Letherby, G. Feminist research in theory and practice.  22

Buckingham: Open University Press, 4 )2003(.3

 Cornwall, A. et al. ”Gender myths and feminist fables: The  23

 struggle for interpretive power in gender and development,“

 Development and Change, 38:1, 1-20 )2008(; Smyth, I. ”Talking

 of gender: words and meanings in development organisations,“

)Development in Practice, 17:4-5, 582-588 )2007(.7

24  املنتدى النسوي األفريقي، “امليثاق النسوي األفريقي” )2007(. متاح عىل 

 شبكة اإلنرتنت:

https://awdf.org/the-african-feminist-charter 

Narayanaswamy, 2157.7  25
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بدالً من ذلك، يستند بوضوح إىل فهم أوجه اختالل السلطة 
وتحويلها.31

 يدرك التفكري النسوي أن التسلسل الهرمي للسلطة تشكِّل 
ما هو معروف حول املجتمعات. يؤكد النسويون أن املعرفة 

قد صيغت تاريخياً باعتبارها »معرفة للرجال«، مام يؤثر عىل 
الكيفية التي يُفهم بها العامل.32 يف املساعدة اإلنسانية، كان 

لت  معنى هذا أن العمليات لفهم االحتياجات املجتمعية قد فضَّ
أحياناً أصوات الرجال، الذين غالباً ما يكونون قادة باملجتمع 
أو قادة دينيني أو مؤثرين، بدالً من النساء والفتيات. حدث 

ذلك أحياناً تحت ستار احرتام الثقافة املحلية. يدفع النسويون 
بأن احتياجات النساء والفتيات وآرائهن احتياجات متمركزة 

وذات قيمة، بدالً من كونها مفروضة مَمن يف مناصب السلطة. 
يعني ذلك أن إجراء تحليل جنساين متعدد الجوانب، بدالً من 

وضع افرتاضات حول األفراد أو املجتمعات، مامرسة نسوية 
حيوية. وبينام يعد التعلم من سياقات أخرى أمر مفيد، إال أنه 

من الحيوي أن تكون الربامج مسرتشدة بتجارب حية للنساء 
والفتيات واملجتمعات نفسها.

 ليس النواتج أو املنتجات النهائية هي فحسب ما يهم 
النسويون، بل أيضاً العمليات التي انطوت عليها يف تحقيق 

النواتج.33 لذا يتحدى النسويون الوسائل املقبولة لجمع بيانات 
الرصد والتقييم أو إجراء أبحاث يف سياقات إنسانية. ويف انتقاد 
التشديد املفرط عىل إنشاء »أدلة« من خالل إرشاك املجتمعات 

بطرق استخراجية أحيانًا، يركز النسويون عىل نُُهج العالقات 
التي تعطي األولوية لالتصال عىل متطلبات مثل »قيمة املال«.34 

قد يعطل التفكري النسوي الطرق النموذجية لفهم املشكالت، 
عىل سبيل املثال استخدام التقييامت الرسيعة يف السياقات 

اإلنسانية. يشري النسويون، عوضاً عنه، إىل أنه من املهم استغراق 
الوقت للسامح بظهور املشكالت التي تواجه املجتمعات، إذا 

 COFEM, ”COFEM Feminist Pocketbook Tip Sheet #1.  31

 Why does a feminist perspective matter in work to prevent

 and respond to violence against women and girls?,“ )2018(

Available online: https://cofemsocialchange.org/wp-content/

uploads/2018/11/TS1-Why-does-a-feminist-perspective-matter.

 pdf; Michelis, I. ”’Picked up, misused, abused, changed’:

 intersectionality in the humanitarian discourse on gender-based

.)violence,“ )2020

 Brooks, A. ”Building knowledge and empowerment through  32

 women’s lived experience,“ in Leavy, P. L. and Hesse-Biber,

 S. )eds( Feminist research practice: a primer. London: SAGE

.)Publications Ltd, 53–82, 68 )2006

 Interpares, Action Canada, & Oxfam Canada ”A feminist  33

 Available .)2016( ”,approach to Canada’s international assistance

online: https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/

statement-a_feminist_approach.pdf

Lokot, 477-480.0  34

ومتى شعرت املجتمعات بالراحة ملشاركة هذه املعلومات.35 
يتطلب ذلك طرقاً مرنة متكِّن املشاركة ذات املغزى.36 يؤكد 

النسويون عىل أن االشرتاك مع املجتمعات يجب أن يقوم 
عىل أساس املعاملة باملثل - األخذ والعطاء - كطريقة ملساواة 

ديناميكية السلطة بني َمن يجمعون البيانات وَمن يقدمونها.37 

يسرتشد التفكري النسوي مبامرسة انعكاسية الفعل التي تنطوي 
عىل تحويل الرتكيز إىل الداخل من خالل التفكري بعنٍي ناقدة يف 

الكيفية التي ميكن أن تشكِّل بها مناصبنا وخلفياتنا وتجاربنا 
آرائنا ومواقفنا وانحيازاتنا. داخل املساعدة اإلنسانية، يعني ذلك 

أيضاً إدراك كيف ميكن أن تشكِّل املناصب داخل املؤسسات 
السلطة )أو تفتقر إليها(. حيث تعني االنعكاسية إدراك الهياكل 

دة للسلطة التي تشكِّل املساعدة اإلنسانية، مبا  الهرمية املُعقَّ
يف ذلك كيفية تأثري أولويات الجهات املانحة عىل الربامج. 

يقرتح بعض النسويني أن جداول أعامل الليربالية الجديدة هي 
التي اختارت التفكري النسوي يف التنمية والسياقات اإلنسانية، 
مام نتج عنه التأكيد املفرط عىل النساء والفتيات باعتبارهن 
منتجات للرثوة االقتصادية.38 ويعني التأمل يف دور الجهات 

املانحة والجهات األخرى التي لديها تأثري عىل موارد املساعدة 
االعرتاف بهذه التسلسل الهرمي للسلطة والعمل عىل تحديها، 

حيثام أمكن.

 Trinh, Minh-ha, Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality  35

 and Feminism, Bloomington and Indianapolis: Indiana

University Press, 1 )1989(.9

 Liamputtong, P. Researching the vulnerable. A guide to sensitive  36

research methods. London: SAGE Publications Ltd, 13 )2007(.7

 Huisman, K. ”‘Does this mean you’re not going to come visit  37

 me anymore?’: an inquiry into an ethics of reciprocity and

 positionality in feminist ethnographic research,“ Sociological

.)Inquiry, 78:3, 372–396 )2008

 Calkin, S. ”Feminism, interrupted? Gender and development in  38

 the era of ‘smart economics,’“ Progress in Development Studies,

.)15:4, 295-307, 297 )2015
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مستفيد

أعرب %23 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية من كلمة »مستفيد«. 

وشعر %29 منهم بأنهم محايدين؛ و%49 أنهم إما يشعرون 
باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

عرب املناقشات الجامعية املركزة الثالثة، كانت هناك أيضاً 
مشاعر مختلطة حول املصطلح »مستفيد«. قفد شعر الكثريون 

أنه مصطلح محايد. وشعر قليل من املشاركني يف املناقشات 
الجامعية املركزة أن املصطلح كان إيجابياً: »يشء جيد لشخٍص 

ما أن يستفيد منه« )مشارك من رشق أفريقيا(. وقال أحد 
املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة، »يُقَصد باملستفيد 
الشخص الذي يحصل عىل فائدة من مبادرات أو إجراءات« 

)مشارك من آسيا(. وعلَّق مشارك يف املناقشات الجامعية املركزة 
أن املصطلح كان »أفضل من »املُتربَّع له« - الشخص الذي 

يتلقى تربعاً أو الشخص الذي يحصل عىل مساعدة« )مشارك 
من آسيا(.

 عىل الجانب اآلخر، تحدث مشاركون آخرون يف املناقشات 
الجامعية املركزة حول الدالالت السلبية للكلمة: »كام لو أننا 
نقدم لهم معروفًا« )مشارك من رشق أفريقيا(. اقرتح مشارك 

آخر يف املناقشات الجامعية املركزة أن املصطلح قد يكون 
سياسيًا: »كام لو أننا ال ندرك أن املستفيدين أو املجتمعات يف 
الواقع رشكاء مشابهني لنا وهم أيًضا لديهم موارد وميكننا مًعا 

ه أحد املشاركني  التعاون لتحقيق الهدف« )مشارك من آسيا( وجَّ
يف املناقشات الجامعية املركزة االنتباه إىل ترجمة املصطلح 

من اإلنجليزية: »عندما نرتجمه إىل لغتنا ال يكون منطًقيًا ألنه 
ينطبق عىل املستفيدين من التأمني« )مشارك من آسيا(. كام 

تحدث أحد املشاركني يف املقابالت حول »التوجه الخريي« 
للمصطلح )مشارك من رشق أفريقيا(. وقال أحد املجيبني 

للدراسة االستقصائية، »يعني املستفيد أيًضا وجوب االعتامد 
عىل الخدمات التي يقدمها اآلخرون« )مشارك من آسيا(.

ذكر مشارك آخر يف املناقشات الجامعية املركزة يرى أن 
املصطلح محايًدا أكرث أن السياق الذي تُستخَدم فيه مصطلح 
»مستفيد« يحدد ما إذا كان مالمئاً أم ال، موضحاً أنه ال بأس 

من استخدامه يف القطاع اإلنساين، لكن ليس يف عمل الدعوة، 
حيث يكون من املفضل استخدام »مشارك يف نشاٍط ما« أو 

»صاحب مصلحة« )مشارك من رشق أفريقيا(. واقرتح مشارك 
آخر يف املناقشات الجامعية املركزة الكلمة »رشيك« )مشارك 

من آسيا(. اقرتح بعض املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة 
مصطلح »الهدف« أو »املجموعة املستهدفة« كبديل، لكن علَّق 

 النتائج

الكلامت الشائعة وتسلسلها 
الهرمي للسلطة

يف هذه الدراسة االستقصائية، طُلِب من املجيبينب 
اإلجابة حول ما يشعرون به عند سامع كلامت 

ُمعيَّنة يف القطاع اإلنساين تُستخَدم لوصف األفراد أو 
املجموعات أو املنظامت. حيث طُلِب منهم استعراض 

قامئة بالكلامت واإلجابة استناداً إىل مقياس من: منزعج 
للغاية، أو منزعج، أو محايد، أو الشعور باالرتياح، أو 

الشعور باالرتياح للغاية. كانت أكرث خمس كلامت شعر 
أغلب املجيبني باالنزعاج منها هي: »ضحية«، و«عامل 

ش«، و«أقليات«، و«ُمستضعف«. ثالث«، و«ُمهمَّ

تحلل األقسام التالية هذه املصطلحات بشكٍل أكرث 
تفصيالً، باإلضافة إىل مصطلحات شائعة أخرى متت 

مناقشتها مع املشاركني يف املقابالت واملناقشات 
الجامعية املركزة والدراسة االستقصائية. وترد القامئة 

الكاملة للمصطلحات حسب الرتتيب األبجدي 
اإلنكليزي.
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مشارك آخر بقوله »قد يكون من املعضل قليالً التفكري يف النساء 
أو األطفال كأهداف« )مشارك من الرشق األوسط(. وقال أحد 

املشاركني يف املقابالت أن »استهداف« النساء والفتيات يبدو 
»كام لو أنهم هدفك إلطالق النار« )مشارك من رشق أفريقيا(. 
واقرتح أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة الكلامت 
التالية: »أصحاب الحقوق« و«أصحاب الواجب« كمصطلحات 
بديلة ألنها تؤكد عىل فكرة أن الناس لها حقوق بينام الجهات 

الفاعلة املختلفة يف القطاع اإلنساين عليها واجبات تجاههم 
)مشارك من الرشق األوسط(.

قال أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة: »أعتقد أن 
هذه الكلمة تُستخَدم كثريًا وأصبحت شائعة للغاية يف ]القطاع[ 

اإلنساين إىل درجة أنها تحتوي تقريباً عىل معنى محايد. فال 
نسأل أنفسنا، ماذا تعني؟« )الرشق األوسط(. أضاف مشارك 

آخر يف املناقشات الجامعية املركزة، »رمبا ألننا نؤمن مبا نفعله 
لذا فإننا ال نبحث حًقا يف معنى الكلمة« )مشارك من الرشق 

األوسط(.

بناء القدرات

أعرب %11 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، بأنهم 
شعروا باالنزعاج من مصطلح »بناء القدرات.« وشعر 

%17 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %71 أنهم إما يشعرون 
باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

قالت إحدى املشاركات يف املقابالت أن »بناء القدرات« يعني 
»نقل الناس من نقطة إىل أخرى.« وأضافت، »أن العبارة تقريبًا 

مشابهة للتمكني« )مشاركة من رشق أفريقيا(.

ناقش أحد املشاركني يف املقابالت كيف يتجنبوا املصطلح »بناء 
القدرات« عند دعوة أصحاب مصلحة مثل الرشطة. ومع ذلك 

فإنهم يستخدمون املصطلح عند التحدث مع املجتمعات، وهو 
ما شعرت أنه أمر مسبب للمشاكل: »عند العمل مع مجموعات 

شة، من السهل قول مصطلح »بناء القدرات«، نحتاج أن  ُمهمَّ
يكون لدينا تدريباً. بداخل عقولنا، يبدو أنهم يحتاجون ذلك، 

فال بأس من إخبارهم بذلك. لكن يف حالة التواصل مع الرشطة، 
يجب أن نرصح بذلك بشكٍل لطيف« )مشارك من الرشق 

األوسط(.

 رصح أحد املشاركني يف املقابالت أنه ليس هناك يشء سلبي 
يرتبط مبصطلح بناء القدرات )مشارك من آسيا(. وأشار آخر 
إىل االرتباطات اإليجابية والسلبية قائالً: »إذا كنت تريد أن 

تكون متصيًدا لألخطاء أو كنت تنظر لألمر يف إطار السلطة، 
فإن »بناء القدرات« يعني أنك أنت َمن متلك القدرات وسوف 

تبني القدرات لآلخرين ألنك وجدت أنهم ال ميلكون شيئًا... 
وهو غري حقيقي، ميلك الناس قدراتهم الخاصة« )مشارك من 

رشق أفريقيا(. وقال أحد املجيبني للدراسة االستقصائية أن »بناء 
القدرات يعني عدم وجود قدرات« واقرتح مصطلح »تنمية 
القدرات« كبديٍل لها )مشارك من آسيا(. وأوىص مجيب آخر 

للدراسة االستقصائية باملصطلح »تعزيز القدرات« )مشارك من 
آسيا(.

أكدت مشارِكة أخرى يف املقابالت أنه بالنسبة لها، كان »بناء 
القدرات« متبادالً وليس »يف اتجاٍه واحد« )مشاركة من 

رشق أفريقيا(. وقالت أن بناء القدرات هو »األمر الوحيد يف 
مصطلحات التنمية الذي يعتمد عليه الجميع« لكنها شددت 

عىل أنه »دون الخدمات الفرعية، فإن بناء القدرات مبفرده لن 
يتمكن من التحرك أو أن يكن له تأثرياً أكرب يف أعامل التنمية.« 
وعند مناقشة النسوية، أشارت إىل مفهوم بناء القدرات بقولها: 

»يف أي محادثة أو عملية نشرتك فيها، نحتاج إىل التأكد من هدم 
التسلسل الهرمي والتأكد من تفكيكه. إذا كنت من املدربني، 

فإنك تعقد ورشة عمل لبناء القدرات، وال يعني هذا أن 
معلوماتك قابلة للتصديق أكرث من معلومات األشخاص الذين 

تدربهم« )مشارك من رشق أفريقيا(.

متكني

أعرب %3 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، بأنهم 
شعروا باالنزعاج من كلمة »التمكني.« وشعر %14 منهم 

بأنهم محايدين؛ وأعرب %83 أنهم إما يشعرون باالرتياح أو 
باالرتياح للغاية.

ذكر الكثري من املشاركني أن »التمكني« مصطلح إيجايب. فقال 
أحد املشاركني يف املقابالت، »يدور املصطلح بشكٍل أسايس حول 
اتخاذ اإلجراءات والقرارات التي تؤثر عىل حياتك الخاصة. فهو 
عبارة عن عملية. كام أنه يؤثر عىل ما تشعر به« )مشارك من 
رشق أفريقيا(. وأوضح مشارك آخر يف املقابالت، »طاملا أنه ال 

يُستخَدم كطريقة ملد جرس من الضعف إىل القوة،« مقرتًحا 
أنه أحيانًا ما يكون »هناك داللة سلبية بأن شخص ما ضعيف« 

ويحتاج إىل تعزيز قدراته )مشارك من الرشق األوسط(. استخدم 
آخرون »بناء القدرات« و«التمكني« عىل نحٍو متبادل: »تنتابني 
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مشاعر إيجابية نتيجة متكني شخص ما أو بناء القدرات لديه. 
فنحن نبني القدرات لديهم إلعالء الصوت حول حقوقهم 

الخاصة. نقدم لهم املعرفة التي ميكنهم استخدامها للحصول 
عىل حقوقهم. مثة فرصة بأن هؤالء املوجودون يف الجانب 

م أيضاً« )مشارك من  املتلقي ميكن أن يكونوا يف الجانب املُقدِّ
آسيا(.

الحظ القليل من املشاركني أنه من املمكن إساءة استخدام 
مصطلح التمكني لتغطية أنشطة تدريب، إال أن التدريب 

قد يكون غري كاٍف لضامن التمكني. فقال أحد املشاركني يف 
املقابالت أن املصطلح »أحيانًاً ما يكون مبالغ فيه أو زائداً عن 

حده«: »فالتمكني هو االتجاه الجديد من بناء القدرات أو 
تعزيز املهارات، لكن هل التدخالت التي يتم تقدميها... متكِّن 
الناس حقاً؟« )مشارك من الرشق األوسط(. وقال مشارك آخر 

يف املقابالت: »دامئاً ما نستخدم هذه الكلمة ونسمعها. ال يُقَصد 
من متكني شخص أن تُجري له ورشة عمل للتوعية، ال يعني هذا 

ذلك فحسب. فإذا كنا نتحدث عن التمكني، علينا أال نتحدث 
عن مرشوع بل عن برنامج... ال يعد التمكني متكيناً إذا أجريت 

ورشة العمل هذه يف عاٍم واحد ومن ثم ينتهي التمويل« 
)مشارك من الرشق األوسط(. قال مشارك آخر يف املقابالت أنه 

عند تنفيذ التمكني بفعالية، فمن املمكن أن يعالج األسباب 
الجذرية إلحدى املشكالت )مشارك من الرشق األوسط(.

تطرق أحد املشاركني يف املقابالت إىل الضغط من الجهات 
املانحة الستخدام هذا املصطلح: »أحيانًا ما نكون ُمجرَبين عىل 

ه لنا دعوة لتقديم اقرتاحات، يكون علينا  استخدامه. عندما تُوجَّ
استخدامه إذا كان املوضوع هو التمكني أو كان الهدف هو 

التمكني... لقد قررنا عدم استخدام هذا املصطلح منذ عامني. 
نحن نؤمن أن كل شخص لديه السلطة وأنه قوي بنفسه وأن 

لديه القدرة، لكن علينا أن نجعله يفهم ويكتشف هذه السلطة 
التي ميتلكها. فندعمه ليفهم نفسه، وأن يكتشف املوارد التي 

لديه.« )مشارك من الرشق األوسط(. ذكر أحد املشاركني يف 
املقابالت أيضاً أن منظمته قد تحوَّلت من متكني املرأة اقتصادياً 

إىل العدالة االقتصادية إلدراك دور السلطة يف تشكيل حياة 
املرأة )مشارك من رشق أفريقيا(.

استناد إىل أدلة

أعرب %6 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية من مصطلح »االستناد إىل 

أدلة«. وشعر %26 منهم بأنهم محايدين وأعرب %69 بأنهم 
إما يشعرون باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

متت مناقشة مصطلح »االستناد إىل أدلة« أيضاً أثناء املناقشات 
الجامعية املركزة. فالحظ أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية 
املركزة التشعبات السياسية الستخدام هذا املصطلح: »قد يثري 

استخدامنا ملصطلح »االستناد إىل أدلة« أو »االعتامد عىل األدلة« 
القليل من الحساسية لدى الحكومة ألننا ليس لدينا هذه 

املصطلحات يف بلدنا. قد تشعر الحكومة بأن شخص ما يريد 
مراقبتها أو الحصول عىل أدلة للتدخل يف سياسات أو التدخل يف 

السياسة« )مشارك من آسيا(.

قال أحد املشاركني يف املقابالت أن »االستناد إىل أدلة« مصطلح 
أفضل من »االستناد إىل بيانات«، موضًحا أنه قد ينتج عن 

مفهوم البيانات استبعاد آراء النساء )مشارك من رشق أفريقيا(. 
وأشارت إحدى املشاركات يف املناقشات الجامعية املركزة بقولها: 
»ميكن قراءة البيانات بطرق مختلفة. كام ميكن الخطأ يف قراءتها 

أو اإلفراط يف قراءتها. لذا، فإن االعتامد كثريًا عىل هذه األمور 
قد يؤدي إىل التجاهل الكامل ألجزاء أخرى مهمة أيضاً وغري 

موضحة يف البيانات« )مشاركة من الرشق األوسط(. كام أشارت 
أيضاً إىل أنه من املهم ليس إمداد الجهات املانحة باإلحصائيات 

دة »للتعمق« يف الفروق  فحسب، إمنا تنظيم اجتامعات ُمحدَّ
الدقيقة ومناقشتها.

التأهب واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ14



 توطني

أعرب %17 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم 
كانوا منزعجني أو منزعجني للغاية من مصطلح »التوطني«. 
وشعر حوايل %29 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %54 أنهم 

إما يشعرون باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

ناقش عدد من املشاركني يف املقابالت واملناقشات الجامعية 
املركزة مفهوم التوطني. فقال أحد املشاركني يف املقابالت، 
»يفشل التوطني هنا ألن ال أحد يدعمه. فال تثق الجهات 

املانحة يف املنظامت غري الحكومية املحلية وال تريد املنظامت 
غري الحكومية الدولية أن تعطينا حصة من أموالها« )مشارك 

من آسيا(. وقال أحد املشاركني يف املقابالت أن الجهات املانحة 
مستعدة أن تعطي املنظامت غري الحكومية الدولية أمواالً أكرث 

من املنظامت غري الحكومية املحلية )مشارك من رشق أفريقيا(. 
وناقش مشارك آخر يف املقابالت التحديات التي تواجهها 

املنظامت املحلية األصغر حجامً: »الكثري من املنظامت غري 
الحكومية املحلية األكرب حجامً التي لديها إمكانية وصول لتنمية 
القدرات دامئاً ما تفوز بهذه املقرتحات ألنها تعرف كيف تكتب 

وكيف تنفذ. بينام املنظامت األخرى األصغر حجامً ال تحصل 
عىل فرص للوصول إىل هذا التمويل« )مشارك من آسيا(. وكان 

لشخٍص واحد فحسب رأياً إيجابياً يف الجهات املانحة: »كان نهج 
الجهات املانحة، من قبل، مختلفاً متاماً فقد كان األمر شبيهاً 

بالبريوقراطية. أما اآلن فهي تعاملنا مثل الرشكاء. اآلن يقولون، 
»نحن نُقيم رشاكات.« وقد سد هذا الفجوة بني الجهات املانحة 

ذة« )مشارك من آسيا(. واملنظامت املُنفِّ

ُمهمَّش

أعرب %66 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم 
ش«.  كانوا إما منزعجني أو منزعجني للغاية من كلمة »ُمهمَّ

وشعر %9 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %26 أنهم إما 
يشعرون باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

وضح أحد املشاركني يف املقابالت سبب استخدام هذا املصطلح. 
»نستخدمه لألشخاص املعدمني واملحرومني« )مشارك من 

آسيا(. وناقش آخرون الدالالت السلبية للمصطلح. فاقرتح أحد 
شني يقدم  املشاركني يف املقابالت أن وصف الناس باعتبارهم ُمهمَّ
نوعاً من الحكم عىل املجتمعات واقرتح اإلشارة إليهم باعتبارهم 

يفتقرون إىل الوصول إىل املوارد أو محرومني أو سيئي الحظ: 
»ليست مشكلتهم أنهم بعيدين للغاية وال ميكنهم الوصول 

إىل الخدمات. بل مشكلتنا ألننا مل نصل إليهم من قبل، أو أن 
شني، يبدو  الحكومة مل تصل إليهم. عندما نطلق عليهم لفظ ُمهمَّ
وكأن هذا خطأهم« )مشارك من الرشق األوسط(. وقال مشارك 
آخر يف املقابالت: »يدل املصطلح عىل املوضع غري املهم داخل 
املجتمع. إنه نوع من أنواع التمييز.... يف مؤمتر القمة العاملي 
للعمل اإلنساين، بدأنا استخدام »السكان املترضرين« )مشارك 

من آسيا(.

قالت إحدى املشارِكات يف املناقشات الجامعية املركزة أنه أحياناً 
شني، لكن »هم يف الحقيقة  ما يتم وصف الشباب والنساء كُمهمَّ

ليسوا كذلك.« وأوضحت سبب استخدام هذا املصطلح بشكٍل 
غري صحيح: »نقصد أن نقول أنهم ال ميلكون فرصاً متساوية، 

شني«... يعطي املصطلح إحساساً  لكننا نستخدم املصطلح »ُمهمَّ
بالضعف لكنهم يف الواقع ليسوا ضعفاء. لديهم فرص أقل، لكن 

لديهم إمكانات وقدرات متساوية وأحياناً أكرث. إذن، فهذه 
الكلمة ال تنطوي عىل املعنى الحقيقي ملا نرغب يف قوله« 

)مشاركة من آسيا(.

ش« يحتاج إىل سياق:  أكد العديد من املتلقني أن املصطلح »ُمهمَّ
ش. فحسب  »أمتنى أن يكون هناك كلمة أخرى بخالف ُمهمَّ

ش« قد  السياق الذي تُستخَدم فيه الكلمة...عندما تقول »ُمهمَّ
تكون قاصداً توضيح أن هناك مجموعات ُمعيَّنة ُمهَملة. يعتمد 
ش« كثريًا عىل السياق. فيمكن أن يُقَصد به عدم  مصطلح »ُمهمَّ

تضمني بعض األنشطة« )مشارك من رشق أفريقيا(؛ و«من 
املالئم النظر يف سبب تهميشها، ونوع التحدي الذي تواجهه« 

)مشارك من الرشق األوسط(.

تطرقت إحدى املشاركات يف املناقشات الجامعية املركزة إىل 
عملها مع مجتمعات الالجئني، وال سيام أن األشخاص املوجودين 
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شني.  يف املناطق البعيدة لن يطلقوا عىل أنفسهم أنهم ُمهمَّ
فاستفرست عن فكرة أن العيش يف املناطق الحرضية يعني 
»العيش يف املركز«: »كل الكلامت التي نستخدمها لوصفهم 
تكون فيام يتعلق بنا. نقيم يف ]اسم املدينة[ ونظن أنها هي 

املركز. وتعتقد الجهات املانحة لنا املقيمة يف ]اسم مدينة أخرى[ 
أنها هي املركز. وتعتقد الجهات املانحة الدولية يف ]اسم مدينة 

أوروبية[ أنها هي املركز. من املثري لالهتامم أن نرى السلطة 
تتحول واملركز يتحول أيضاً )مشاركة من الرشق األوسط(. وقال 
مشارك آخر يف املقابالت، الشخص الذي يستخدم هذه الكلمة 
يبدو أنه ذا سلطة أكرث من الشخص املتلقي لها« )مشارك من 

رشق أفريقيا(.

أقليات

أعرب %51 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية من كلمة »األقليات«. 
وشعر %31 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %17 أنهم إما 

يشعرون باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

ذكر بعض من املشاركني التحديات التي تواجههم مع استخدام 
الكلمة »أقلية.« فقالت إحدى املشاركات يف املناقشات 

الجامعية املركزة أن الكلمة كانت تُسخَدم بشكٍل شائع لكنها 
أثارت املشاكل للتفاعالت مع املجتمعات: »فقد قالوا، »ال 

تُطلقوا علينا أقلية، فنحن لسنا من األقليات، نحن مواطنون 
متساوون. بإطالق لفظ »أقليات« علينا تجعلوننا قلة...« بعد 
ذلك، بدأت استخدام »شخص ينتمي إىل أديان أخرى« ألنني 
شعرت أنهم ال يشعرون باالرتياح من هذه الكلمة« )مشاركة 

من آسيا(. يف هذا املثال، نتج عن االستامع املبارش من املجتمع 
حدوث تغيري يف اللغة التي استخدمتها.

وقال مشارك آخر يف املقابالت: »تحويل مجموعة ُممكَّنة إىل 
فئة من األقليات يجرِّد الناس من حقوقهم. أحياناً ما يتم ذلك 
بحسن نية لكنه ال يزل يضع الناس يف قوالب ُمعيَّنة تحد من 

إمكاناتهم« )مشارك من الرشق األوسط(.

مشاركة

أعرب %3 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، بأنهم 
شعروا باالنزعاج من كلمة »املشاركة.« وشعر %3 منهم 

أنهم محايدين؛ وأعرب %94 أنهم إما يشعرون باالرتياح أو 
باالرتياح للغاية.

أثناء جلسة التحقق، ناقش املشاركون مفهوم املشاركة. قال أحد 
املشاركني، »بالنسبة يل تعني املشاركة أنني جزء من يشٍء ما، 

وأنني أملك ذلك« )مشارك من رشق أفريقيا(. وتحدث آخر عن 
»اإلرشاك الفعال« كطريقة لتعريف املشاركة )مشارك من رشق 

أفريقيا(. كان ذلك مشابهاً ألحد املشاركني يف املقابالت الذي 
شعر بأن كلمة »إرشاك« كلمة »أكرث استباقية« من املشاركة 

)مشارك من آسيا(.

 ناقش املشاركون يف جلسة التحقق أيضاً كيف من املمكن 
إساءة استخدام مصطلح »املشاركة«. فتطرق أحد املشاركني 

بقوله: »ميكن إساءة استخدام الكلمة عندما يتعلق األمر 
باالشرتاك فحسب. فقد يعني االشرتاك أنني كنت هناك، وأنني 

شاركت...لكن حينئٍذ سيكون للمشاركة معنى أقل عندما ال 
تكون سوى متثيالً وليس إرشاكًا فعاالً، ليس مثة مشاركة يف اتخاذ 

القرار... ميكن أن تنطوي الكلمة عىل معنى أقل فال تتضمن 
سوى املشاركة والتمثيل، لكن ليس بصوت فعيل« )مشارك من 
رشق أفريقيا(. وقالت مشارِكة أخرى أنه من املمكن أن يُساء 

استخدام املشاركة »عندما يطلبون منك املشاركة لكن يتجاهلون 
خربتك وأفكارك«. وأوضحت: »كثريًا ما يحدث ذلك...يُطلَب من 

منظامت حقوق املرأة املشاركة... فتشارك املنظامت، وتشارك 
خربتها وأفكارها وتقدم تحليالً معمًقا للوضع عىل أرض الواقع... 
لكن حينئٍذ عند نقل هذه املعرفة فإنها بطريقة أو بأخرى تتبدد 
وتتالىش وال تصل إىل مستويات اتخاذ القرار.« وباالنعكاس عىل 

القيم النسوية، أوصت بالرتكيز عىل إيجاد طرق للتعاون من 
خالل نُُهج تصاعدية بحيث يشعر الجميع أنهم ُمضَمنني و«أن 

لديهم رأياً يف ذلك، ولديهم مصلحة يف ذلك.« قالت،«يتعلق 
األمر بإنشاء عالقات أكرث من مجرد النظر إىل النتائج الجيدة 

للمرشوع يف الواقع« )مشاركة من الرشق األوسط(. واقرتح أحد 
املشاركني أنه ينبغي عىل النسويني استخدام كلمة »الرشاكة« 

أكرث من »املشاركة«. 
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الجئ

أعرب %46 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم 
كانوا إما منزعجني أو منزعجني للغاية بشأن كلمة »الجئ«. 

وشعر حوايل %29 منهم أنهم محايدين؛ وشعر %26 منهم 
إما باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

ناقش املشاركون خالل جلسة التحقق، مصطلح »الجئ«. وذكر 
أحد املشاركني أن املصطلح مرتبط بالنزوح )مشارك من آسيا(. 

وذكر مشارك آخر أن املصطلح مشتق من منظمة األمم املتحدة 
)مشارك من رشق أفريقيا(. وشعر عدد قليل من املشاركني من 

منطقة الرشق األوسط أنه من الرضوري اإلبقاء عىل مصطلح 
»الجئ« للتعبري عن املعنى السيايس للمصطلح، وهو أمر مهم 

بشكل خاص للفلسطينيني الذين أُجربوا عىل ترك منازلهم.

ذكر عدد قليل من املشاركني وصمة العار املرتبطة بهذا 
املصطلح. حيث قال أحد املشاركني: »اسم الجئ بالنسبة لنا 

يعني أننا ال ننتمي للمكان الذي نتواجد فيه. ال يُنظر إلينا يف 
البلدان التي نلجأ إليها كمواطنني ويُنظر إليك عىل أنك »شخص 

آخر«، وكأنك لست إنساناً ... تشعر كأنك ال تنتمي إىل ذلك 
املكان الذي تلجأ إليه، وال تتمتع بأي حقوق من االستحقاقات 

مثل التي يتمتع بها مواطن ذلك البلد املعني« ) مشارك من 
رشق أفريقيا(. أشار مشارك آخر إىل أن املصطلح يؤثر عىل 

املجتمعات بطرق محددة: »فبعد إعادة التأهيل، ال يزال يواصل 
الالجئون اعتقادهم بأنهم الجئني ... فهم ال يزالون ينتظرون 

املساعدات من املنظامت ألنهم الجئون أو مهاجرون. مصطلح 
الجئ يجعل الالجئني دامئاً يعتقدون أنهم أقل من اآلخرين وأن 
هناك شخصاً آخر لديه املوارد ليك مينحهم إياها ») مشارك من 

رشق إفريقيا(.

قال أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة إن البديل 
الذي يستخدمونه ملصطلح »الجئ« هو »الشخص الجدير 

بالعناية« )مشارك من رشق إفريقيا(.

القدرة عىل الصمود

أعرب %3 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية بشأن كلمة »القدرة عىل 
الصمود«. وشعر حوايل %20 منهم أنهم محايدين؛ وشعر 

%77 منهم إما باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

نوقش مصطلح القدرة عىل الصمود بدرجة أقل يف املقابالت 
التي أجريت ويف مجموعات النقاش املركزة. قال أحد املشاركني 
يف املقابلة: »إن كلمة »القدرة عىل الصمود« كلمة جيدة ألنها 

متنح الشعور بالقوة. إنها ال تتحدث عن الضعف« )مشارك من 
الرشق األوسط(. وقام مشارك آخر يف املقابلة بتسليط الضوء 

عىل التحديات املتعلقة بهذا املصطلح: »إن هذا املصطلح يشبه 
ما نقوله: اربط حزام األمان وابحث عن طريقة للتأقلم. هذا 

منطقي من الناحية النفسية، ولكن يف عمل التمكني الذي نقوم 
به قد يحتاج إىل مزيد من إعادة ترتيب األشياء ”)مشارك من 

رشق إفريقيا(. وقال مشارك آخر يف املقابلة: »ملاذا يجب أن 
تكون املجتمعات قادرة عىل تحمل الشدائد باستمرار؟ ملاذا 

ال نعمل لضامن انتشال الناس من براثن الفقر بدالً من زيادة 
قدرتهم عىل الصمود لتحمل الشدائد والتعايف؟ » )مشارك من 

رشق أفريقيا(.

عامل ثالث

أعرب %69 من املُجيبني أنهم كانوا إما منزعجني أو 
منزعجني للغاية بشأن كلمة »العامل الثالث«. وشعر حوايل 
%20 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %11 منهم إما باالرتياح 

أو باالرتياح للغاية.

أوضح أحد املشاركني يف الدراسة االستقصائية، »فيام يتعلق مبن 
هو العامل الثالث، وملاذا ومن الذي يفرتض أن أوروبا أو أمريكا 

هي مثال يرُضب به املثل يف الحضارة، والحياة املثالية التي 
يتطلع إليها الجميع« )مشارك من الرشق األوسط(. وقال مشارك 

آخر يف الدراسة االستقصائية إن مصطلح العامل الثالث »يعكس 
عالقات القوة والتفوق« )مشارك من آسيا(. اقرتح مشارك 

آخر يف الدراسة االستقصائية، »يفضل ذكر كل دولة باسمها ... 
شامل إفريقيا، أو العامل العريب، أو العامل اإلسالمي، أو أمريكا 
الالتينية ... دون تحديد العامل األول أو الثالث« )مشارك من 

الرشق األوسط(. واقرتح أحد املشاركني يف الدراسة االستقصائية 
استخدام مصطلح الشامل والجنوب كبديل عن استخدام العامل 
الثالث )مشارك من الرشق األوسط(، عىل الرغم من أن آخرين 
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أثاروا مخاوف بشأن هذا املصطلح. واقرتح مشارك آخر يف 
الدراسة االستقصائية استخدام مصطلح »االقتصادات النامية« 

)مشارك من الرشق األوسط(.

تقليدي

أعرب %23 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية بشأن كلمة »تقليدي«. 

وشعر حوايل %40 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %37 منهم 
إما باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

ناقش املشاركون يف املناقشات الجامعية املركزة كيف ميكن 
أن تكون لكلمة »تقليدي« آثار إيجابية أو سلبية. تحدث أحد 
املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عن كيفية اإلشارة إىل 

األشياء اإليجابية، مثل التاريخ أو املالبس أو الغذاء )مشارك من 
الرشق األوسط(. واقرتح أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية 

املركزة أن املصطلح مرتبط بـ »يشء متخلف، يشء مل يتم 
تحديثه، يشء ال يتعلق بالحداثة عىل اإلطالق« )مشارك من 

رشق إفريقيا(. اقرتح مشارك آخر يف املناقشات الجامعية املركزة 
أن املصطلح »يجعل الناس يظهرون كام لو كانوا محافظني« 

)مشارك من رشق إفريقيا(. واقرتح أحد املشاركني يف املناقشات 
الجامعية املركزة أن املصطلح قد ال ينظر إليه بشكل إيجايب من 

قبل املجتمعات: »إذا ذكرنا املامرسات التقليدية السلبية فقد 
يكون ذلك ضاراً لبعض املجتمعات ... إذا قمت بالرتجمة إىل لغة 
محلية، فقد يعتقد الناس أنهم ليسوا متابعني آلخر املستجدات« 
)مشارك من آسيا(. وقال أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية 

املركزة إن استخدام كلمة »تقليدي« لوصف مجموعة ما قد 
يكون »مهمشاً« عندما تكون هناك مجتمعات عرقية مختلفة 

داخل تلك املجموعة، واقرتح استخدام املوارد املحلية أو 
املجتمع املحيل أو أصحاب املصلحة املحليني بدالً من استخدام 

كلمة »تقليدي« )مشارك من رشق إفريقيا(.

قالت إحدى املشاركات يف املناقشات الجامعية املركزة »يف 
كثري من األوقات والسيام يف القطاع اإلنساين مل أر استخدام 

كلمة »تقليدي« بشكل إيجايب« )مشاركة من رشق إفريقيا(. 
وأوضحت أن املصطلح يستخدم غالباً لإلشارة إىل »يشء يجب 

عىل الناس التخيل عنه«، مشرية إىل أن املصطلح »كلمة غري 
واضحة« يستخدمها األشخاص دون التفكري يف السياق.

وأكد أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عىل الحاجة 
إىل رشح املصطلح لضامن إيصال املعنى الصحيح )مشارك من 

رشق إفريقيا(، بينام اقرتح آخر أن السياق مهم ويجب أن يكون 

هناك »وضوح حتى ال يرض أو يعطي تصورات خاطئة« )مشارك 
من رشق إفريقيا(.

ضحية

أعرب %71 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية بشأن كلمة »ضحية«. 

وشعر حوايل %17 منهم أنهم محايدين؛ وألعرب %11 منهم 
إما باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

قال أحد املشاركني يف املقابلة: »استخدام كلمة »الناجي« 
أفضل من كلمة »الضحية«. فهذا مينح الناجني الشعور باألمل، 

ويزودهم بالطاقة لتغيري وضعهم »)مشارك من الرشق 
األوسط(. وأوضحت إحدى املشاركات يف املناقشات الجامعية 
املركزة أن الضحايا »يتم تعريفهم من خالل الرضر الذي لحق 

بهم«، يف حني أن الناجني »يتم تعريفهم بالحياة التي تُكتب 
لهم بعد النجاة« )مشارك من الرشق األوسط(. وأشارت إىل أن 
كلمة »ناجية« تعرب عن القوة يف العيش بعد التعرض لحادثة 

عنف. وذكر أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة كلمة 
»عميل« كبديل لكلمة »ضحية« )مشارك من آسيا(.

ولفت مشارك آخر يف املقابلة االنتباه إىل ترجمة املصطلح: 
»يف اللغة اإلنجليزية، نستخدم مصطلح« الناجيات« وهو 

يتعلق بالنساء اللوايت يعانني من العنف. وعندما يرتجمون هذا 
املصطلح إىل العربية، فهذا يعني النساء اللوايت خرجن من 

مشكلة التعرض للعنف، لكنهن يف الواقع ما زلن تحت دائرة 
التعرض للعنف. مل يخرجن من هذه الدائرة. وعندما نقول كلمة 

»ضحية«، يبدو األمر كام لو أن املرأة ضعيفة للغاية. ولكن 
عندما نستخدم كلمة »ناجي« يف اللغة العربية، فإنها ال تعطي 
نفس املعنى يف اللغة اإلنجليزية ”)مشارك من الرشق األوسط(
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ُمستضعف

أعرب %71 من املُجيبني يف الدراسة االستقصائية، أنهم كانوا 
إما منزعجني أو منزعجني للغاية بشأن كلمة »مستضعف«. 

وشعر حوايل %17 منهم أنهم محايدين؛ وشعر %11 منهم 
إما باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

أوضحت إحدى املشاركات يف املقابلة سبب استخدام هذا 
املصطلح: »عندما نتحدث عن الالجئني، ونظراً لهجرتهم من 

منطقة إىل أخرى، فهم ضعفاء من حيث وضعهم ألنهم ليسوا 
مواطنني تلك البلدان التي نزحوا إليها. وليس لديهم إقامة 

رشعية يف املناطق التي ينزحون إليها«. وأوضحت أن كلامت 
مثل »مستضعفون« ميكن أن تنقل أن مجموعات معينة 

»تستحق ما هو أكرث« )مشاركة من آسيا(.

وناقش عدد قليل من املشاركني يف املقابالت أن الشخص 
»املستضعف« مثل الشخص املُعرض للخطر بسبب ارتباط 

الكلمة بالضعف )مشارك من آسيا(. كام أوضح أحد املشاركني 
يف الدراسة االستقصائية أن هذا مصطلح »ثابت« ال يذكر أي 
يشء آخر عن أسباب الضعف )مشارك من الرشق األوسط(. 

وناقشت إحدى املشاركات يف املقابالت كيف ميكن أن يُستخدام 
هذا املصطلح كاستعامل القوة تجاه مجموعة أخرى: »أن 

تكون خارج هذه املجموعات، عندما ال تكون مستضعفاً ... من 
األسهل تجميع أي شخص آخر ضمن هذه الفئة. هذا هو ما 

وصل إليه التسلسل الهرمي للسلطة ... حتى لو تم ذلك بنوايا 
حسنة، فأنت ال تزال تستبعد نفسك من هذه املجموعات 

»)مشارك من الرشق األوسط(. وناقشت هذا املصطلح مبزيد 
من التفصيل: »أحياناً يكون هذا الوضع بسبب عوامل خارجية 

وأحياناً بسبب عوامل داخلية. هل هو عامل مايل أم مادي 
أم اقتصادي؟ ال ميكن أن تكون عوامل منفصلة« )مشاركة 

من الرشق األوسط(. وشددت عىل أهمية النظر يف مستويات 
متعددة من أوجه الضعف والنظر يف التداخل عند الحديث 

عن الضعف بدالً من رؤية الضعف عىل أنه »نهج واحد يناسب 
الجميع«.

كام قال أحد املشاركني يف الدراسة االستقصائية إنه كان من 
املفيد أكرث استخدام التداخل لرشح العوامل التي تؤدي إىل 

أوجه الضعف )مشارك من الرشق األوسط(. وأوضح عدد 
قليل من املشاركني يف املقابالت حقيقة أن الضعف هو مفهوم 

مرتبط بالظروف: »تُظهر كلمة »مستضعف« أن شخصاً ما 
عاجز جداً ولكن يف بعض األحيان يعتمد هذا االستضعاف عىل 

الوضع« )مشارك من رشق إفريقيا(. واقرتح أحد املشاركني يف 
املناقشات الجامعية املركزة بدياًل مرتجامً بلغتهم املحلية، والذي 

يعني »املجموعات التي مل تزدهر بعد« كبديل الستخدام كلمة 
»املستضعفني«.

اللغة والهويات

 BLTG ًتتناول املذكرة اإلرشادية للبناء محلياً والتفكري عامليا
بشأن إدراج فئات مختلفة من النساء والفتيات يف التأهب 

واالستجابة لحاالت الطوارئ للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي )يوليه/متوز 2019( اللغة والهوية. وأكدنا يف تلك 
الوثيقة عىل أهمية طرح أسئلة عىل النساء والفتيات بشأن 

اللغة واملصطلحات التي يفضلن استخدامها؛ تجنب استخدام 
االختصارات التي ميكنها بسهولة تصنيف الناس عىل أنهم 

»فئات أخرى« وتقوض الكرامة؛ وتجنب األوصاف أحادية البعد 
لهوية الشخص.

ظهرت اللغة املتعلقة بهويات محددة مرة أخرى يف محادثاتنا 
مع أعضاء البناء محلياً والتفكري عاملياً BLTG يف هذه الوثيقة. 
الحظ أحد املشاركني يف املقابلة يف هذه الوثيقة كيف أن وضع 
األشخاص يف فئات معينة »يُسهل األمور عىل املانحني ويُسهل 

عملية التواصل« لكنه اقرتح أن هذا يعني أننا قد »نقع يف 
فخ النظر إليها عىل أنها أحادية البعد« )مشارك من الرشق 

األوسط(.

بشكل عام، تعترب النتائج يف هذا القسم محدودة ألن املجيبني 
مل يشملوا املنظامت املتخصصة التي تعمل مع النساء والفتيات 

ذوات اإلعاقة، أو النساء األكرب سناً، أو النساء والفتيات ذوات 
التوجهات الجنسية والهويات والتعبريات الجنسية املتنوعة. ومع 

ذلك، فإن التعليقات الواردة من املجيبني تؤكد لنا مجدداً عىل 
أهمية التشاور مع مجموعات مجتمعية معينة ونشطاء وفاعلني 
متخصصني لضامن استخدام اللغة التي تعكس ما يفضله األفراد 
الذين يحملون تلك الهويات. وقد يكون هذا بسبب االعتبارات 
املتعلقة بالسياق - ما يتم اختباره عىل أنه لغة محرتمة وقوية - 
أو بسبب اعتبارات السالمة. وأشار أحد املشاركني يف املقابلة إىل 
كيف ميكن ملصطلح مثل »النساء والفتيات« أن يكون مصطلحاً 

سياسياً، فيام يتعلق بكيفية أو ما إذا كان شامالً لألفراد غري 
املؤكدين للجنس واملتحولني جنسياً )مشارك من رشق إفريقيا(. 

وسلط املشاركون أيضاً الضوء عىل كيفية ارتباط املواقف 
واملعتقدات واملعايري باللغة، وأهمية العمل عىل القضايا األعمق 
بدالً من افرتاض أن التحوالت اللغوية املفاجئة ستعالج التحامل 

أو التحيز.
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اللغة والرمزية

ميكن أيضاً استخدام اللغة يف الوسائل أو الطرق الرمزية - عىل 
سبيل املثال، إلعطاء االنطباع بأن العمل شامل أو يستجيب 

الحتياجات مجموعات معينة. ففي الدراسة االستقصائية، 
وافق %69 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة التالية، 

»يف القطاع اإلنساين، أشعر أحياناً أن جهودنا إلدراج النساء 
والفتيات هي جهود رمزية.« )وشعر حوايل %14 باملحايدة، ومل 

يوافق %14، وأفاد %3 أنهم ال يعرفون(. وناقش املشاركون خالل 
املقابالت، واملناقشات الجامعية املركزة، كيف ميكن استخدام 

مصطلحات شائعة مثل »النساء والفتيات« يف القطاع اإلنساين. 
وأكد العديد من املشاركني عىل أهمية ضامن ذكر »النساء 
والفتيات« عىل وجه التحديد ألن تحدياتهن واحتياجاتهن 

تختلف عن تحديات واحتياجات الرجال والفتيان. وعلق أحد 
املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عىل أهمية اإلشارة 

رصاحًة إىل النساء والفتيات لضامن مشاركتهن.

ناقش عدد قليل من املشاركني أن مجرد ذكر »النساء والفتيات« 
ال يرصد التداخالت بني كونك امرأة أو فتاة والتسلسالت 

الهرمية للسلطة أو االضطهادات األخرى. قال أحد املشاركني 
يف املقابالت: »يستخدم الكثريون مصطلح« النساء والفتيات«، 
لكن بالنسبة يل أعتقد أنه مصطلح عام جداً ... ومع ذلك، فإن 
النساء والفتيات هي فئات متنوعة ولديها احتياجات مختلفة 

... عىل سبيل املثال، النساء املصابات بفريوس نقص املناعة 
البرشية/ اإليدز والنساء املسنات...« )مشارك من رشق إفريقيا(. 
وعلق أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عىل الحاجة 

إىل مزيد من تحديد هوية الفتيات: »هناك فتيات يدرسن يف 
املدارس، وهناك فتيات خارج املدارس، وهناك فتيات مراهقات. 

من املهم أيضاً أن مُنيض قُدماً إىل ما هو أبعد من ذلك يف 
تصنيف محدد للغاية ألن ذلك يجعل تدخالتنا واستثامراتنا يف 
هذه الفئات من الناس محددة جًدا ومستهدفة وذات مغزى 

بالنسبة لهم »)مشارك من رشق إفريقيا(.

قال مشارك آخر يف املقابلة: »إنه يندرج يف مفهوم أن تقوم 
بإضافة املنظور الجنساين والحصول عىل نتائج مبهرة ... يبدو 

أنه متت إضافته للتو لجعل املانح راضياً عن األهداف التي 
تصل إليها. عىل أرض الواقع، النساء والفتيات هن املتلقيات 

الرئيسيات لالستجابة، ولكن يف الوقت نفسه، فإن إضافته كذيل 
لجملة أمر غاية يف األهمية ... إنه ال ينظر إىل التنمية عىل أنها 

قضية شاملة »)مشارك من الرشق األوسط(.

 

الروابط بني اللغة والُسلطة 
وطرق العمل

يف الدراسة االستقصائية، طُلب من املشاركني الرد عىل 
بعض العبارات املتعلقة بالتسلسل الهرمي للسلطة يف 

القطاع اإلنساين:

•  وافق %63 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة، 
»تعمل العديد من املنظامت اإلنسانية وتتخذ القرارات 
بطرق تسلسلية ومن األعىل إىل األسفل«. وشعر حوايل 

%29 باملحايدة؛ ومل يوافق 9%.

•  وافق %57 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة، » 
العديد من املنظامت اإلنسانية هي منظامت ذات طابع 

أبوي«. وشعر حوايل %20 باملحايدة؛ ومل يوافق 11%، 
وأفاد %11 إنهم ال يعرفون.

سلط املشاركون، خالل املناقشات الجامعية املركزة واملقابالت، 
الضوء عىل كيفية تأثري التسلسل الهرمي للسلطة يف املنظامت 
اإلنسانية عىل اللغة املستخدمة. وناقش العديد من املشاركني 
كيفية استخدام الجهات الفاعلة املختلفة ملصطلحات مختلفة، 
مام يتطلب من املنظامت املحلية التكيف مع ذلك. قال أحد 
املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة »من خالل عميل يف 

القطاع اإلنساين، ميكن ملعظمنا االتفاق عىل أنه إذا كنت تتعامل 
مع مشاريع متعددة، فسنقوم بتغيري ديناميكيات اللغة اعتامداً 

عىل الرشيك الذي تعمل معه ... يستمر تغيري املشاريع واالنتهاء 
منها، »كال، لقد توقفنا عن استخدام هذا، اآلن نحن نستخدم 

هذا«، ثم نقول يف املرة القادمة »توقفنا عن استخدام هذا، نحن 
نستخدم التايل ... يف بعض األحيان ميكن أن يكون التغيري كثرياً 
بعض اليشء« )مشارك من رشق إفريقيا(. وعىل نفس املنوال، 

علق أحد املشاركني يف املقابلة قائالً: »كل هذه املصطلحات 
القياسية الدولية، وطرق العمل الدولية، ألقيت عىل عاتقنا ...« 

)مشارك من آسيا(.

ناقش املشاركون أيضاً كيفية تأثري املنظامت الدولية عىل 
املصطلحات املستخدمة من قبل املنظامت املحلية. قالت إحدى 

املشاركات يف املقابلة: »غالباً ما تأيت بكلامت عالية املستوى 
ال ميكن للمجتمعات املحلية فهمها. يف بعض األحيان ال ميكن 

حتى أن ترتجم من قبل املجتمعات املحلية »)مشارك من 
آسيا(. أوعطت مثاالً ملصطلح »nexus« الذي يعني »الرتابط« 
والذي يصعب ترجمته، وكذلك“gender,” الذي يعني »النوع 
الجنساين«، والذي يرتجم أحياناً يف سياقه عىل أنه ذكر وأنثى، 

مام يستبعد املجموعات األخرى. وأوصت هذه املشاركة بالتايل: 

التأهب واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ20



»من املهم للجهات الفاعلة الدولية التفكري يف اآلثار املرتتبة عىل 
املصطلحات عندما يجلبون املصطلحات إىل البالد، والتفكري فيام 

يعنيه ذلك بالنسبة للسكان املحليني«.

يف الدراسة االستقصائية، وافق %29 من املشاركني أو وافقوا 
بشدة عىل العبارة التالية: »هناك ضغط يف مؤسستي الستخدام 

كلامت معينة لوصف املجتمعات ألن هذا يساعد عىل إظهار 
الحاجة والحصول عىل التمويل«. )شعر حوايل %26 باملحايدة، 
ومل يوافق أو مل يوافق بشدة %40، وأفاد %6 أنهم ال يعرفون(. 

وتحدثت إحدى املشاركات يف املناقشات الجامعية املركزة 
عن التسلسل الهرمي للسلطة الذي يتطلب منهم استخدام 

املصطلحات املستخدمة من قبل املانحني: »نحن نعتمد كلياً 
عىل استخدام اللغة التي يستخدمها املانحون. نحاول التوصل 

إىل مصطلحات بديلة والتي تُقابل من املانحني إما برفضها 
أو تصحيحها. بهذا املعنى نحن خاضعون ألوامرهم حقاً«. 

وأعطت مثاالً عن كيفية تغري وضعهم كمنظمة اعتامداً عىل 
املانح: »أحياناً يُطلق علينا مجرد منظمة غري حكومية، وأحياناً 

نطلق عليها اسم منظمة لحقوق املرأة، وأحياناً نطلق عليها 
اسم منظمة مجتمع مدين، اعتامداً عىل املصطلح األوضح الذي 
يبحث عنه املانح لتقديم املنح. بهذا املعنى، نحن إىل حد كبري 

مبثابة موضع انتقاء من ِقبل املانحني وهذه هي الكلمة التي 
تلخص هذه العالقة حقاً. لقد تم إرشاكنا يف تبني هذا املصطلح 

واأليديولوجية التي تقف وراءه يف كوننا جزءاً من هذا النظام 
اإلنساين« )مشاركة من الرشق األوسط(.

ذكر املشاركون أن وكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة لها 
مصطلحات محددة، وهي لغة محددة وتقنية للغاية. أرسل 

أحد املشاركني تعليقات مكتوبة، موضحاً التايل: »تستخدم 
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية العديد 

من االختصارات واملخترصات، وهو ما يدل عىل االستبعاد يف حد 
ذاته. وإذا مل تفهم هذه االختصارات، فأنت ال تفهم االجتامع 
الذي تجلس فيه، أو تجد صعوبة أيضاً يف ملء بعض النامذج 

التي تستخدم فيها هذه االختصارات »)مشارك من الرشق 
األوسط(. وأشار عدد قليل من املشاركني أيضاً إىل أنه يلزم أحياناً 

استخدام لغة مختلفة نظراً للموقف السيايس للامنحني وأن 
هذا ميكن أن يخلق تحديات يف تسليط الضوء عىل التجارب 

املعيشية ملن هم يف سياقات إنسانية معينة.

أكد عدد قليل من املشاركني عىل أهمية وجود فهم واضح 
للمصطلحات وما تعنيه: »نحن بحاجة إىل التعامل مع هذه 

الكلامت مع املنظامت الدولية حتى نتفق عىل الرشوط 
الصحيحة الستخدامها عندما نعمل معاً، بحيث تكون أكرث 
شمولية. إذا شعرت إحدى املجموعات باإلهامل أو شعرت 
أن اللغة غري مناسبة، فسوف تلتزم الصمت ... بالنسبة يل 

أعتقد أننا بحاجة إىل االتفاق عىل اللغة التي نستخدمها، وعىل 
الكلامت الفنية أو املناسبة التي نستخدمها عندما نعمل معاً« 

)مشارك من رشق أفريقيا(.

 اللغة والديناميكيات 
»املحلية« و«الدولية«

يف الدراسة االستقصائية، طُلب من املشاركني الرد عىل 
مصطلح »منظمة محلية« باإلضافة إىل التسلسل الهرمي 

للسلطة بني املنظامت املحلية واملنظامت الدولية:

•  أعرب %23 من املجيبني، أنهم كانوا إما منزعجني أو 
منزعجني للغاية بشأن مصطلح »منظمة محلية«. وأعرب 

حوايل %29 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %49 منهم إما 
باالرتياح أو باالرتياح للغاية.

•  وافق %80 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة: 
»يف بعض األحيان، يبدو األمر وكأن املنظامت اإلنسانية 

الدولية تتفاعل مع املنظامت املحلية بطرق تسلسل 
هرمي ومن األعىل إىل األسفل«. شعر حوايل 9% 

باملحايدة، ومل يوافق أو مل يوافق بشدة %6، وأفاد 6% 
أنهم ال يعرفون.

•  وافق %66 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة: 
»غالبًا ما تكون الخربة واملعرفة املحلية غري معرتف بها 

يف رشاكات املنظامت الدولية واملحلية داخل القطاع 
اإلنساين«. شعر حوايل %14 باملحايدة، ومل يوافق أو مل 

يوافق بشدة %14، وأفاد %6 أنهم ال يعرفون.

•  وافق %80 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة: 
»إذا ُمنحت املنظامت املحلية املزيد من التمويل، 

والتعبري عن رأيها، وسلطة اتخاذ القرار، فإن اختالالت 
توازن القوة يف القطاع اإلنساين ستقل.« شعر حوايل 11% 

باملحايدة، ومل يوافق أو مل يوافق بشدة %6، وأفاد 3% 
أنهم ال يعرفون.

يف املقابالت واملناقشات الجامعية املركزة، متثلت الديناميكية 
التي ناقشها املشاركون بشكل أكرب يف العالقة بني املنظامت 

املحلية واملنظامت الدولية. أعرب %29 من املجيبني، يف الدراسة 
االستقصائية، أنهم كانوا إما منزعجني أو منزعجني للغاية بشأن 

كلمة »محلية«. وأعرب حوايل %31 منهم أنهم محايدين؛ وأعرب 
%40 منهم إما باالرتياح أو باالرتياح للغاية.
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إليها عىل أنها أكرث قوة ... فهي تلعب دور مدير الصندوق. 
لديها القدرة عىل التحكم يف األموال وميكنها التالعب مبنظامت 

املجتمع املدين املحلية ألن لديها املال، وتريد املنظامت غري 
الحكومية الدولية منك أن تفعل ما مُيىل عليك منها« )مشارك 

من آسيا(.

املوروثات االستعامرية 
والعنرصية التي تعززها لغة 

املساعدة

كام هو موضح أعاله، أثارت هذه املحادثات املتعلقة باللغة 
والُسلطة أيضاً انعكاسات حول املوروثات االستعامرية 

والعنرصية يف قطاع املساعدات. وافق %31 من املشاركني أو 
وافقوا بشدة عىل العبارة التالية: »العنرصية هي مشكلة يف 

السياق الذي أعمل فيه«. )شعر حوايل %11 باملحايدة، ومل 
يوافق أو مل يوافق بشدة %51، وأفاد %6 أنهم ال يعرفون(. وافق 
%69 من املشاركني أو وافقوا بشدة عىل العبارة التالية: »يحتاج 

القطاع اإلنساين إىل معالجة تسلسل القوة االستعامرية يف 
عالقاتنا مع املجتمعات.« )شعر حوايل %17 باملحايدة، ومل يوافق 
أو مل يوافق بشدة %14(. بعض هذه األفكار، التي تعترب مرتبطة 

بل تتجاوز اللغة فقط، تم ذكرها هنا. نقرتح هذه املجاالت 
للتعلم والحوار املستمر.

تحدث أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عن دور 
االستعامر يف تعزيز التسلسل الهرمي للسلطة: »بالنسبة لنا 

القادمني من بلدان لديها تجارب تاريخية مع االستعامر، نشعر 
أحياناً أننا ما زلنا يف الفكرة االستعامرية. يف بعض األحيان ما 

زلنا نشعر بأننا أقل من اآلخرين القادمني من املنطقة الغربية 
... يف بعض األحيان ال نكون واثقني من إجراء محادثة ومشاركة 

خرباتنا أو معرفتنا، لذلك يف بعض األحيان تلقي هذه املعرفة 
من الغرب، القادمة من بلدان أخرى، أفضل من املعارف التي 
لدينا«)مشارك من آسيا(. علق أحد املشاركني يف املقابلة قائالً: 
»اآلن ترى الكثري من املنظامت الدولية تقوم بالتنفيذ بصورة 

مبارشة. ملاذا؟ ... ملاذا تفرضون أجندة استعامرية؟ إنها طريقة 
استعامرية للتعامل مع املجتمع. علينا أال نتفق مع هذا النظام 

االستعامري« )مشارك من الرشق األوسط(.

أشار املشاركون إىل كيف تلعب ديناميكيات السلطة التي 
أكدت عليها لغة منظمة »دولية« و«محلية« دور يف الرواتب 
واالختالفات يف قيمة العقود. قال أحد املشاركني يف املقابلة: 
»لديهم عقود مختلفة عام يُقدم إىل السكان املحليني ومنها 

ناقش املشاركون يف املقابالت أيضاً املعنى الكامن وراء مصطلح 
منظمة »محلية«. قال أحد املشاركني يف املقابلة: »هذا هو 

املعنى - ليس لدى املنظامت املحلية أي يشء، إنهم غري مهرة، 
لديهم نقص يف القدرات، إنهم غري محرتفني ... وكأن املنظامت 

الدولية هي التي تعرف كل يشء ونحن املنظامت املحلية 
ال نعرف أي يشء« )مشارك من الرشق األوسط(. وعلقت 
مشاركة أخرى يف املقابلة قائلًة: »تحب املنظامت الدولية 

عىل وجه الخصوص استخدام كلمة منظمة »محلية« للتمييز 
بني امتالكها املزيد من املوارد واملعرفة والتغطية. بالنسبة 

للمنظامت املحلية، فإنهم يقصدون أن هناك من يعمل يف 
منطقة أصغر مقارنة باملنظامت الدولية »)مشاركة من رشق 

إفريقيا(. واقرتحت بدائل مثل »نقيم رشاكة مع ]اسم املنظمة 
غري الحكومية[« واإلشارة إىل »املنظامت العاملة يف هذا املجال« 

)رشق إفريقيا(. وقال مشارك آخر يف املقابلة: »أنا أُفضل 
استخدام منظمة وطنية وليس منظمة محلية. استخدام منظمة 

وطنية أفضل ألنها ليست مؤرشاً عىل التفوق الدويل والتميز« 
)مشارك من الرشق األوسط(. وقالت إحدى املشاركات يف 

املقابلة إن مصطلح منظمة »محلية« يف سياقه يرتبط بالتاريخ 
االستعامري للبالد ويعني شيئاً ال يستحق وليس إيجابياً يف 

العامية املحلية )مشاركة من رشق إفريقيا(.

أشار أحد املشاركني يف املقابالت إىل أن مصطلح منظمة 
»محلية« أبقى بعض املنظامت يف وضع التبعية: »عندما عملنا 
مع ]املنظامت غري الحكومية الدولية[، كانوا يبقوننا كمنظامت 

محلية. هذا من شأنه أن يربر ملاذا كانوا يدفعون لنا القليل 
من املال ... ولهذا السبب كانوا يتصلون بنا محلياً، لتربير سبب 

إعطائنا القليل من املوارد. يف هذه األثناء بالنسبة لهم، هم 
منظامت دولية، مع توافر كل املوارد والقوة التخاذ قرار بشأن 

منظمتك. هكذا كنا نشعر. وسيجعلوننا نشعر بذلك. اللهجة 
والكلامت التي استخدموها جعلتك تشعر بأنك عديم الفائدة. 

ألنك محيل، فأنت ال تعرف أشياء معينة مثل التي يعرفها 
العاملون يف املنظامت الدولية« )مشارك من رشق إفريقيا(.

الحظ أحد املشاركني أن »املنظامت الدولية تنظر إىل املنظامت 
الصغرية عىل أنها تفتقر إىل القدرات، ومع ذلك تعتمد عليها 

للحصول عىل املعلومات والوصول إىل املناطق التي يتعذر 
الوصول إليها«. إن حقيقة عدم متثيل هذه املنظامت األصغر 

حجامً يف القرارات أو التقارير أو الكتابات« ميكن أن تكون 
نوعاً من العنرصية« التي تحدث يف سياقها )مشارك من رشق 

إفريقيا(.

علق مشارك آخر يف مقابلة عىل السلطة التي تتمتع بها 
املنظامت غري الحكومية الدولية بشأن األموال: »يُنظر إىل 

املنظامت غري الحكومية الدولية عىل أنها، مثل املانحني. يُنظر 

التأهب واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ22



ما يُقدم إىل األشخاص الدوليني. إنها رشوط مختلفة، رواتب 
مختلفة، وامتيازات مختلفة. مصطلح منظمة »دولية« 

و«محلية«... يجعل البعض يشعر بعدم التكافؤ »)مشارك 
من الرشق األوسط(. أثار أحد املشاركني يف املقابالت مسألة 
مفاوضات الرواتب مع املنظامت الدولية: »لقد اعتقدوا أننا 

محليني ومبجرد أن نكون محليني، ال نواجه تحديات مثلهم ... 
ال نحتاج إىل موارد مثلهم ... ظلوا يقولون لنا،« كام تعلم أنت 

محيل، أنت تعيش هنا ». يف هذا املثال، كان للمنظامت غري 
الحكومية املحلية قوة تفاوضية أقل: »كان علينا قبول ما كانوا 
يقرتحونه علينا. كنا نعلم أننا ال نستطيع تغيري الكثري »)مشارك 

من رشق إفريقيا(. قال مشارك آخر يف املقابلة: »إذا كنت محلياً، 
عليك أن تقبل كل يشء دون تفاوض. يبدو أنك لست مستقالً 

لتتخذ قرارك بحرية« )مشارك من الرشق األوسط(.

اللغة والُسلطة واملجتمعات التي نعمل فيها

يف الدراسة االستقصائية، وافق %77 من املشاركني أو وافقوا 
بشدة عىل العبارة التالية: »سوف تتفاجأ املجتمعات إذا 
سمعت بعض الكلامت التي نستخدمها لوصفها«. شعر 
حوايل %17 باملحايدة، ومل يوافق أو مل يوافق بشدة 6%.

أثار املشاركون يف املقابالت واملناقشات الجامعية املركزة ، 
أهمية ضامن أن تكون املصطلحات ذات صلة باملجتمعات 

وأن يتم ترجمتها بشكل صحيح لتوضيح معناها. قال 
أحد املشاركني يف املقابلة: »من الجيد جداً أن نحصل عىل 
كلامت من مجتمعاتنا. إذا أتينا بكلامتنا الخاصة، ميكن أن 

يجعل هذا الناس يشعرون أنه يُنظر إليهم مثل »اآلخرين« 
)مشارك من رشق إفريقيا(.
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اللغة أداة قوية. والكلامت التي نستخدمها  	«
تصبح جزءاً من وعينا. فعندما نستخدمها مراراً 

وتكراراً، يصبح هناك تطبيًعا مع استخدامها.«

أحد املجيبني، الرشق األوسط

ذكر عدد قليل من املشاركني أنه مل تتاح لهم الفرصة سابقاً 
للتفكري بشأن استخدام هذه املصطلحات: »هذه هي الفرصة 

األوىل التي أُتيحت يل للحديث عن هذه القضايا ... نحن ال 
نتحدث عن هذه القضايا. يبدو األمر كام لو كانت مصطلحات 
عادية »)مشارك من آسيا(. لقد فكر املشاركون يف حقيقة أنه 

من املهم إجراء هذه املحادثات واالهتامم بالكلامت املستخدمة. 
استخدم آخرون هذه الفرصة للتفكري بشكل نقدي يف الكلامت 

التي يستخدمونها يف عملهم: »عندما قرأت االستبيان، شعرت 
بالخجل« )مشارك من الرشق األوسط(. أظهر أحد املشاركني 

يف الدراسة االستقصائية أن القامئة الكاملة للمصطلحات 
»تجعلني أشعر بالضيق« )مشارك من آسيا(. قال مشارك آخر يف 

املقابلة: »هناك العديد من الكلامت يف قطاع التنمية والقطاع 
اإلنساين التي نستخدمها دون تفريغ ملحتواها. نحن ال نفرغ 

محتوى ما تعنيه املصطلحات بالنسبة لنا وإن كانت تنقل هذه 
املصطلحات بالفعل املعني الذي نستخدمه من أجله« )مشارك 

من رشق إفريقيا(.

أعرب %66 من املجيبني، يف الدراسة االستقصائية، إنهم 
يشعرون باالرتياح أو باالرتياح للغاية بشأن عبارة 

»أشعر باالرتياح بشأن ما أواجهه من صعوبة مع الزمالء 
واملنظامت الرشيكة إذا استخدموا كلامت غري مناسبة أو 

محبطة عند الحديث عن املجتمعات.« وأعرب حوايل 20% 
منهم أنهم محايدين؛ وأعرب %14 منهم أنهم كانوا إما 

منزعجني أو منزعجني للغاية.

ناقش أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة أهمية قيام 
املنظامت غري الحكومية بالتفكري داخلياً يف لغتها املستخدمة 
ليك تقرر املصطلحات التي ستستخدمها والتي ال تستخدمها: 
»يجب أن يكون للمنظامت غري الحكومية رأي يف ما ميكنهم 

استخدامه وما يُسمح لهم باستخدامه، دون الحاجة إىل االنحناء 
دامئاً وقبول كل ما مُيىل عليهم نوعاً ما. فبدون إجراء هذه 

املناقشات أوالً داخل املنظمة حول موقفك، ال ميكنك استيعاب 
املصطلحات وما تعنيه لك ”)مشارك من الرشق األوسط(. كام 
علق أحد املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عىل أهمية 
تحديد معنى املصطلحات: »منذ البداية، ينبغي توضيح ماذا 

تقصد بهذا املصطلح وملاذا تستخدمه« )مشارك من رشق 
إفريقيا(. حذر اثنان من املشاركني من مجرد تغيري الكلامت: 

 امليض ُقدماً: 
بناء لغة جديدة

خالل املناقشات الجامعية املركزة واملقابالت الدراسات 
االستقصائية، أشار املشاركون بشكل أوسع إىل دور اللغة 
يف قطاع العمل اإلنساين. قال أحد املشاركني يف املقابلة: 
»ميكن استخدام اللغة كأداة، وميكن استخدامها كسالح، 

وميكن استخدامها كدرع. من املهم جداً إذا كنا نقوم 
بهذا العمل املُسيّس، فاللغة مهمة حًقا، ومن املهم 
حقاً االنتباه إىل اللغة«. )مشارك من رشق أفريقيا(. 

وأكد مشارك آخر يف املقابلة عىل أهمية رحلة التعلم: 
»إنها دامئاً رحلة تعلم من حيث املصطلحات التي 

نستخدمها. يف بعض األحيان، ال تدرك أن لغة معينة قد 
ال متّكنك« )مشارك من رشق إفريقيا(. ويف مقابلة من 

املقابالت متت مناقشة حقيقة أن تصنيف األشخاص يف 
حد ذاته مامرسة للسلطة )مشارك من الرشق األوسط(. 
قال أحد املشاركني يف االستطالع: »كل البرش متساوون 

ويستحقون االحرتام املتساوي، لكننا نقسمهم من 
خالل تسميتهم بهذه الكلامت« )مشارك من آسيا(. 

وعلق مشارك آخر يف الدراسة االستقصائية عىل اللغة 
»العنيفة« التي يستخدمها العاملون يف املجال اإلنساين 

باإلضافة إىل حقيقة أن اللغة يف القطاع اإلنساين هي 
لغة تقنية و«ذات طابع عميل« )مشارك من الرشق 

األوسط(.
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»إنه أمر صعب، إذا كنت تريد أن تجعل األمر رومانسياً بعض 
اليشء، فذلك يفقد معناه الحقيقي ...« )مشارك من الرشق 

األوسط(.

قال %100 من املجيبني، إنهم يتفقون أو يتفقون بشدة 
بشأن العبارة: »يجب عىل الجهات الفاعلة العاملة يف 

املجال اإلنساين التشاور مع النساء والفتيات لفهم كيف 
يودون أن يُشار إليهن.« ووافق بشدة حوايل %63؛ ووافق 

.37%

علق أحد املشاركني يف املقابلة عىل أهمية سؤال املجتمعات 
نفسها عن الكلامت التي يجب استخدامها: »أعتقد أنه أهم 
يشء. نحن بحاجة إىل إجراء مناقشات كثرية اآلن، مثل هذه 

املناقشات التي تُجريها اآلن، ولكن ليس فقط مع املنظامت غري 
الحكومية، علينا أن نذهب إىل هذه املجتمعات، واألشخاص 

الذين نُطلق عليهم »املجموعة املستهدفة«، واألشخاص الذين 
نُطلق عليهم »املهمشون«، واألشخاص الذين نُطلق عليهم 

»الجئني« ... علينا سؤالهم ماذا تحب أن تُسمى، ماذا تفضل، 
كيف تؤثر عليك هذه الكلمة عندما تسمعها؟ ثم نتخذ القرار 
بناء عىل ما يردنا من هؤالء األشخاص حول كيف يريدون أن 

يُطلق عليهم »)مشارك من الرشق األوسط(.

خالل جلسة التحقق، ناقش املشاركون ما تعنيه كلمة »نسوية« 
بالنسبة لهم، وما هي الفرصة التي ميثلها التحليل النسوي 

لبناء لغة أكرث تحوالً. ناقش أحد املشاركني يف املقابالت أهمية 
مصطلح النسوية يف الحديث عن التسلسل الهرمي للسلطة: 

»تضغط الُنهج النسوية أيضاً عىل عبء استخدام تحليل 
السلطة، ملعرفة أنه ال يوجد يشء محايد ... تساعدك الُنهج 

النسوية عىل تفكيك التسلسل الهرمي للسلطة، ليك تدرك أن 
هناك تسلسالت هرمية للسلطة التي نحتاج إىل االهتامم بها، 

واملساحات ليست محايدة. كل ذلك يساعدنا يف التشكيل 
واإلعالم والتفكيك« )مشارك من رشق إفريقيا(. أدرك املشاركون 
أيضاً أن مصطلحي »النسوية« أو »الحركات النسوية« ال يزاالن 
يثريان االنزعاج يف املنظامت اإلنسانية. ووافق %43 من املجيبني 
أو وافقوا بشدة عىل العبارة التالية: »يشعر الكثري من األشخاص 

يف مؤسستي باالنزعاج عندما يسمعون مصطلح«نسوية ». 
)شعر حوايل %11 باملحايدة، ومل يوافق أو مل يوافق بشدة 34%، 

وأفاد %11 أنهم ال يعرفون(.

القيم وطرق العمل 

ناقش املشاركون يف املناقشات الجامعية املركزة واملقابالت، 
القيم وطرق العمل. مل يرُش أحد املشاركني يف املناقشات 

الجامعية املركزة إىل الكلامت نفسها فحسب، بل فّكر أيضاً يف 
كيفية قولها: »من خالل اختيار الكلامت واختيار اللغة، فإننا 
بالرضورة نخلق نوعاً من التسلسل الهرمي للسلطة، وبالتايل 

ميكننا أيضاً كرس هذه الحواجز بنفس الطريقة، باستخدام اللغة، 
لغة تكون أكرث تسامحاً وودية. كان هذا مثاال عند الكتابة. ولكن 

أيضاً عند التحدث، علينا التعامل بلطف مع بعضنا البعض، 
وقول األشياء بطريقة أكرث تعاطفاً. هناك الكثري الذي ميكننا 

تحسينه« )مشارك من الرشق األوسط(.

ذكر املشاركون أيضاً يف الدراسة االستقصائية، القيم التي يجب 
عىل املنظامت اإلنسانية االعتامد عليها لتقليل التسلسل الهرمي 
للسلطة بني املجموعات املختلفة. وترد هذه القيم بصورة مرئية 
وواضحة أدناه. ومتثل القيم املكتوبة بخط أكرب تلك التي ذكرها 

العديد من املشاركني.

باإلضافة إىل التوصيات الواردة يف الدراسة االستقصائية، 
واملقابالت، واملناقشات الجامعية املركزة، وجلسة التحقق، 
يحتوي الجدول التايل عىل اعتبارات عند استخدام كلامت 
معينة، والبدائل املوىص بها. نشأت العديد من االعتبارات 

الواردة أدناه من املشاركني، وكذلك من الكتابات وأثناء عملية 
االستعراض ووضع التقرير النهايئ.
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مستفيد

إدراك أن األشخاص الذين يستفيدون من الخدمات/ األنشطة 
ليسوا متلقني سلبيني للمساعدات ولكن يجب أن يشاركوا 

بنشاط كأصحاب مصلحة رئيسيني الذين نركز االستجابة عليهم. 
الديناميكية هي عالقة ثنائية االتجاه.

البدائل: مشارك، صاحب مصلحة، مجتمع، رشيك

بناء القدرات

إدراك أن تعزيز القدرات هو أمر متبادل وليس ذي اتجاه واحد. 
ندرك أن كل شخص لديه القدرات.

البدائل: تعزيز القدرات وتقاسم القدرات

معوقون

إدراك أن املجموعة ليست متجانسة، ولكن األشخاص ذوي 
اإلعاقة لديهم هويات أخرى، مثل الجنس والعرق والعمر وما 

إىل ذلك.

البدائل: األشخاص ذوو اإلعاقة، النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

نازح

ال تستخدمه كمصطلح قائم بذاته، ولكن مع سياق النزوح.

البدائل: الشخص املترضر

متكني

ندرك أن التمكني هو عملية وال يتم تحقيقه من خالل التدريب 
فقط. وهو يتطلب بذل جهود شاملة عىل مستويات متعددة 

ملعالجة األسباب الجذرية لعدم التمكني.

منظمة شعبية

البدائل: منظمة مجتمعية، منظمة السكان األصليني

املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الهوية 
الجنسانية وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاملو صفات 

الجنسني، واألشخاص ذوي امليول الجنسية والهويات والتعبريات 
الجنسانية املختلفة، املثليون واملثليات

ترجمة الحروف املخترصة تكون أقل فائدة.

البدائل: النساء ذوات التنوع الجنيس، النساء والفتيات ذوات 
امليول الجنسية املتنوعة والهوية الجنسية والتعبري
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منظمة محلية

البدائل: منظمة وطنية، منظمة مجتمع مدين، رشيك، منظامت 
تعمل يف هذا املجال، منظمة لحقوق املرأة، منظمة تقودها 

نساء

مهمش

ال تستخدمه كمصطلح مستقل. وضح ما الذي يجعل هذه 
املجموعة توصف بأنها مهمشة )عىل سبيل املثال، نقص الفرص، 

ونقص الوصول إىل املوارد، مجموعة يتعذر الوصول إليها، وما 
إىل ذلك(.

أقليات

البدائل: األشخاص الذين ينتمون إىل ديانات أخرى، واألشخاص 
الذين ينتمون إىل مجموعات عرقية أخرى

ُمسّنات

إدراك أن األشخاص لديهم هويات متنوعة )مثل الجنس والعرق 
وما إىل ذلك( وأن تصنيف شخص ما عىل أساس العمر فقط 

ميكن أن يكون ال إنساين.

ً البديل: النساء األكرب سنا/ األكرب عمرا

مشاركة

إدراك أن هناك مستويات مختلفة من املشاركة، تبدأ مبجرد 
التمثيل، والتي تختلف عن أن يكون لديك صوت أو اتخاذ 

القرار.

البدائل: الرشاكة، واإلرشاك

الجئ

أدراك أن كلمة »الجئ« هي كلمة سياسية، لذا فإن تغيريها قد 
يكون له عواقب عىل مجموعات معينة. التعرف عىل األبعاد 

املختلفة لهويات الناس واحرتامهم كبرش وليس كالجئني فقط. 
يتضمن هذا الهويات األخرى، مثل الجنس والعرق والعمر وما 

إىل ذلك.

البدائل: الشخص املعني، الشخص املترضر

عامل ثالث

اذكر كل بلد باالسم أو املنطقة

البدائل: االقتصادات النامية، الشامل/ الجنوب

تقليدي

وضح ما يعترب تقليدياً عىل وجه التحديد. التعرف عىل الجوانب 
املعقدة للسياقات الثقافية وعدم وضع افرتاضات حول التقاليد.

البدائل: املوارد املحلية، املجتمع املحيل، أصحاب املصلحة 
املحليون، السكان األصليون

البديل: الناجي ضحية 

ُمستضعف

ال تستخدمه كمصطلح مستقل. وضح ما الذي يجعل هذه 
املجموعة توصف بأنها ُمستضعفة )عىل سبيل املثال، وضعها 

املايل، ونقص الفرص، ونوع الجنس، واملوقع الحرضي/ الريفي، 
وما إىل ذلك(.

النساء والفتيات

توضيح أي فئة من النساء والفتيات، مبا يتامىش مع النهج 
متعدد الجوانب )عىل سبيل املثال، الفتيات ذوات اإلعاقة، 

والنساء املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، وما إىل 
ذلك(. كن مراعياً للشعور لطريقة استخدام املصطلح يف سياق 
ثقايف معني )عىل سبيل املثال، قد تكون الفروق بني »املرأة« و 
»الفتاة« مرتبطة بالحالة االجتامعية يف بعض السياقات، لذلك 

قد يكون من األنسب استخدام »الشابات« بدالً من »الفتيات«.
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التوصيات

يلخص ما ييل التوصيات الرئيسية املستنبطة من الدراسة 
االستقصائية، واملقابالت، واملناقشات الجامعية املركزة، وجلسة 

التحقق من صحة التفكري النسوي لتوفري لغة جديدة شاملة 
ومتكينية، ويعزز املساواة داخل الرشاكات النسوية وأنشطة منع 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له. فيام ييل 
اإلجراءات التي يجب عىل الجهات اإلنسانية الفاعلة اتخاذها.

اختيارات اللغة:

طرح أسئلة عىل املجتمعات حول الكلامت التي يحبون  	

استخدامها لوصفهم.

تحديد الفرص للجهات الفاعلة املحلية لالضطالع بدوٍر ريادي  	

فيام يتعلق بوضع مصطلحات استناًدا إىل معرفتهم بالسياق، 

مع إدراك أن ذلك يعني أن الجهات املانحة والجهات الفاعلة 

الدولية قد تحتاج إىل التفكري يف كيفية استخدام سلطتها للتأثري 

عىل املصطلحات والسعي ملشاركة سلطتها.

إدراك أن الكلامت تنطوي عىل معاٍن مختلفة حسب السياق  	

ومن غري املرجح أن تكون الكلامت مالمئة عرب جميع السياقات 

واللغات.

تحديد الكلامت السياقية املالمئة التي لها معنى يف اللغات  	

املحلية ليتم استخدامها كبدائل عند االقتضاء.

التأكد من أن تغيري الكلامت لجعلها أكرث شموالً ومراعية للشعور  	

يتم مع التحليل واالعرتاف بسلطتها، وليس تغيرياً رمزياً.

اللغة والُسلطة:

خلق الفرص للتأثري عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى  	

لتعزيز املصطلحات الشاملة واملُمكِّنة بشكٍل أكرث استناًدا إىل 

التوصيات من املجتمعات واألشخاص الذين لديهم معرفة 

بالسياق.

التحديد الواضح للمعنى الكامن وراء الكلامت الرئيسية التي  	

تُستخَدم يف القطاع اإلنساين، مع مراعاة ديناميات السلطة التي 

تكمن يف كلامت ُمعيَّنة، وعدم إمكانية الوصول إىل لغية فنية 

ُمعيَّنة، وتأثريات هذه الكلامت عىل املجموعات املختلفة.

التفكري بشكل جوهري يف املجاالت التي تشكِّل فيها أوجه  	

اختالل السلطة العالقات بني املنظامت »املحلية« و«الدولية«، 

وبني املنظامت »املحلية« والجهات املانحة، وتحديد هذه 

املجاالت.

اللغة يف الرشاكات:

تعمد تشكيل رشاكات متساوية بحيث متتد هذه الرشاكات  	

إىل ما هو أكرث من مجرد استخدام املنظامت »املحلية« كرشكاء 

للتنفيذ، لكن بدالً من ذلك املعالجة املجدية للهياكل الهرمية 

للسلطة بني الجهات الفاعلة املختلفة يف كل مرحلة من الرشاكة.

 االسرتشاد بالطيبة والعطف عند تكوين رشاكات مع الجهات  	

الفاعلة اإلنسانية وعند االحتفاظ بها، مع االهتامم بالتأكد من 

هة مببدأ  كون العالقات متسمة باالحرتام وشاملة وُممكَّنة وُموجَّ

مشاركة السلطة واستغراق الوقت للتأكد من ذلك.
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