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رهنمودعملیاتیبرایببه�بودارائٔهمساعدتمالیبهنهادهایزنانصلحساز
توصیه	های	ذیل،	برای	دولت	ها	و	سازمان	های	چندجانبه،	سازمان	های	غیردولتی	بین	المللی	و	موسسات	خیریه،	رهنمودهایی	عملی	فراهم	می	کند	تا	بتوانند	
نهادهای	زنان	صلح	ساز	که	خود	را	وقف	ایجاد	صلح،	ترویج	حقوق	بشر،	و	پیشگیری	یا	مقابله	با	افراطگرایی	خشونت	آمیز	در	محیط	های	»شکننده،	منازعه	زده،	
و	خشونت	زده«	)FCV	-	Violent	and	Conflict,	Fragile,(	کرده	اند،	به	طور	موثر	مساعدت	مالی	کنند.	آن	هایی	که	تمویل	را	کنترل	می	کنند،	نفوذ	و	مسئولیت	

مهمی	را	برای	تعیین	شروط	استفاده	از	آن	دارند.	ما	به	این	بازیگران	»تمویل	کنندگان«	یا	دونر	می	گوییم.

این	رهنمود	عملیاتی	با	توجه	به	عملکردهای	رایج	عمومی	سازمان	دهی	شده	که	به	زبان	صلح	سازِی	پایدار	هستند	و	می	توانند	به	موسسات	محلی	در	محیط	های	
شکننده	و	منازعه	زده	آسیب	برسانند.	همزمان	با	تشریح	این	عملکردهای	عمومی،	شیوه	های	بهتر	جایگزین	نیز	ارائه	شده	است.	این	ها،	هم	در	موارد	خاص	
و	هم	به	طور	کلی	برای	نهادهای	متفاوت	قابل	اجرا	هستند.	روند	طراحی	شامل	دوره	های	مشاوره	با	ذینفعان	است:	هم	تمویل	کنندگان	و	هم	دریافت	کنندگان.

برای	تسهیل	فهم	و	اجرای	آن،	این	راهنما	در	چهار	دستٔه	موضوعی	و	به	هم	مرتبط	طبقه	بندی	شده	است:

1(	تطبیق	اولویت	های	تمویل	با	تعهدات	موجود	درقبال	»زنان،	صلح	و	امنیت«	

2(	ایجاد	روابط	منصفانه		و	بی	طرفانه

3(	ارزش	دهی	به	تقویت	پایداری	سازمانی	در	محیط	های	محلی	

4(	یکسان	سازی	و	ساده	سازی	پروسه	های	اعطای	گرنت	

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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اولویت	های	تمویل		را	با	تعهدات	موجود	درقبال	»زنان،	صلح	و	امنیت«	تطبیق	دهید.

»پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	و	صلح	سازی	موثر،	مستلزم	استراتژی	های	همه	جانبه	و	جنسیت	محور	است	که	با	گذشت	زمان	حفظ	شوند	و	
طوری	طراحی	شده	باشند	که	مالکیت	و	اجرا	را	در	سطح	محلی	تضمین	کند.

چه	نباید	کرد

بدون	تخصیص	وجوه	مالی	و	منابع	به	گروه	های	محلی	که	در	صلح	سازِی	جنسیت	محور	و	»پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	تجربه	و	. 1
تخصص	دارند	و	هم	اکنون	در	صحنٔه	عمل	فعالند،	وارد	کار	صلح	سازی	و/یا	»پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	نشوید.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

1.1 	این	واقعیت	را	بپذیرید	که	تمویل	کافی	برای	نهادهای	
زنان	صلح	ساز	که	در	محیط	های	»شکننده،	منازعه	زده،	و	

خشونت	زده«	فعال	هستند	برای	هر	نوع	فعالیت	صلح	سازی	یا	
»پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	حیاتی	است.

1.۲	فعاالنه	دنبال	گروه	های	محلی	بگردید.
1.۳ این	را	بپذیرید	که	صلح	سازی	یکی	از	حوزه	های	اساسی	

فعالیت،	تخصص	و	حرفوی	برای	زنان	و	مردان	است	که	
گرچه	با	انکشاف،	حقوق	بشر،	و	کار	بشردوستانه	ربط	دارد	اما	

با	آن	ها	متفاوت	است	و	نیازمند	منابع	کافی	است.

مبلغ	کل	تمویل	را	که	به	طور	سراسری	به	نهادهای	زنان	صلح	ساز	اختصاص	می	یابد	 ●
افزایش	دهید.

کانال	های	مالی	اختصاصی	برای	کار	صلح	سازی	ایجاد	کنید	و	تعریفی	کلی	برای	 ●
صلح	سازی	استراتژیک	و	»پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	اتخاذ	کنید	

که	شامل	فصول	مشترِک	صلح،	حقوق	بشر،	انکشاف،	و	مداخالت	بشردوستانه	
باشد.

در	چارچوب	های	سیاست	گذاری	و	اولویت	های	بودجوی،	مشخصا	به	 ●
رسمیت	بخشی	و	حمایت	از	نهادهای	زنان	صلح	ساز	که	در	صلح	سازی	و	امنیت	

تخصص	دارند	اشاره	کنید.

در	ارائٔه	بسته	های	کمک	به	انکشاف	خارجی	)ODA(	به	دولت	ها،	تمویل	را	به	 ●
اجرای	قوانین	»زنان،	صلح	و	امنیت«	و	پالن	های	ملی	اقدام	)در	صورت	وجود(	

منوط	کنید	)مثال	ازطریق	نهادهای	مالی	بین	المللی(.	

شبکه	های	محلی	را	شناسایی	کنید	و/یا	با	شبکه	های	موجود	زنان	صلح	ساز	در	جهان	 ●
ـ		ازجمله	ائتالف	زنان	برای	رهبری	امنیت	)WASL(	متعلق	به	آیکن،	اتحادیه	 	ـ
بین	المللی	زنان	برای	صلح	و	آزادی	)WILPF(،	شبکٔه	جهانی	زنان	صلح	ساز	
ـ		ارتباط	برقرار	کنید	تا	نهادهای	زنان	 )GNWP(،	َمدره	)Madre(،	و	بقیه		ـ

صلح	ساز	محلی	بالقوه	را	شناسایی	کنید.
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چه	نباید	کرد

در	تعریف	اولویت	های	پروگرام	یا	اقدامات	انکشافی	در	محیط	های	»شکننده،	منازعه	زده،	و	خشونت	زده«	زنان	صلح	ساز	محلی	را	مستثنی	نکنید،	. ۲
چون	این	باعث	به	حاشیه	راندن	کار	و	تخصص	زنان،	غیاب	درک	جنسیتی	از	محرک	های	منازعه	و	صلح،	تالش	های	تکراری،	و	تکرار	عملکردهای	بد	

می	شود.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

۲.1 هنگام	ارزیابی	یا	تحلیل	هرگونه	منازعه	و	تعیین	
اولویت	ها،	اطمینان	حاصل	کنید	که	تخصِص	زمینه	ای	و	
شناخت	محلی	زنان	صلح	ساز	به	رسمیت	شناخته	شده،	

محترم	شمرده	شده،	و	لحاظ	شده	است.

۲.۲ بپذیرید	که	نمایندگی	و	تخصص	محلی	زنان	
صلح	ساز،	دریچه	ای	متمایز	به	درک	منازعه	باز	می	کند،	

ازجمله:	

دسترسی	منحصربه	فرد	به	عمق	جوامع	محلی؛ •

درک	نحؤه	تاثیر	درگیری	و	خشونت	بر	زنان،	مردان،	 •
دختران،	پسران،	افراد	فراجنسیتی؛	و

روشی	برای	دستیابی	به	منابع	پنهان	نفوذ	و	عامالن	 •
مثبت	محلی	برای	ایجاد	تغییر.

در	تمام	روند	کار،	از	ارزیابی	و	طراحی	پروژه	تا	تکمیل	گزارش	ها،	دوشادوش	زنان	 ●
صلح	ساز	همکاری	کنید.

مشاورات	معنادار	و	محترمانه	ای	با	زنان	صلح	ساز	انجام	دهید	که	جنبٔه	سودجویی	 ●
از	ایده	ها	و	دانش	آن	ها	نداشته	باشد.

مکانیسم	های	مشاوره	رسمی	ایجاد	کنید	تا	از	شمول	مداوم	زنان	صلح	ساز	 •
اطمینان	حاصل	کنید.

از	سفارتخانه	ها	به	عنوان	میزبانان	کلیدی	برای	دعوت	فعاالن	زن	و	زنان	صلح	ساز	به	 ●
جلسات	مذاکره	با	تمویل	کنندگان/سفارتخانه	های	دیگر	استفاده	کنید.

زنان	صلح	ساز	را	در	کمیته	ها	و	هیئت	های	اداری،	مشاوره،	و	بازبینی	بگنجانید.	 ●

مطمئن	شوید	که	زنان	صلح	ساز	در	مشاورات	و	تدوین	پروگرام	گنجانده	شوند	و	مزِد	 ●
زمانی	را	که	برای	آن	صرف	کرده	اند	دریافت	کردند.

در	پروپوزال	ها	برای	مشاوره	با	نهادهای	زنان	صلح	ساز	محلی،	اقالم	خط	بودجه	 •
را	هم	شامل	کنید.

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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چه	نباید	کرد

مسئولیت	فهم	زمینه	ای	و	جنسیت	محور	را	بر	دوِش	چند	متخصص	در	درون	نهاد	تمویل	کننده	قرار	ندهید.. ۳

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

۳.1 اطمینان	حاصل	کنید	آن	دسته	از	کارکنان	سازمان	های	
تمویل	کننده	که	در	حوزٔه	صلح	سازی	و	پیشگیری/مقابله	با	
افراط	گرایی	خشونت	آمیز	کار	می	کنند،	در	موضوع	جنسیت	
و	منازعه	مهارت	دارند،	و	از	بافت/منطقه	و	مسائل	مرتبط	با	
جنگ	دانش	عمیقی	دارند،	و	به	مشارکت	بلندمدت	متعهد	

هستند.

در	صورت	امکان،	تغییر	کارکنان	را	درون	سازمان	های	تمویل	کننده	کاهش	دهید.	 ●

اگر	امکانش	نیست،	مطمئن	شوید	مکانیسم	هایی	برای	جایگزینی	مطمئن	و	 •
تداوم	کار	وجود	دارد.

در	مراحل	استخدام	و	انتصاب	کارکنان،	داشتن	تاییدیه/گواهی	نامه	دانش	رسمی	 ●
درباره	موضوع	جنگ	و	صلح	را	در	الزامات	استخدام	قرار	دهید.

برای	توانمندسازی	مداوم	کارکنان	سرمایه	گذاری	کنید.	این	شامل	واحدهای	 ●
تعلیماتی	کوتاه	مدت	هم	هست،	اما	فقط	به	این	ها	محدود	نمی	شود.	

شیوه	های	خوبی	که	زنان	صلح	ساز	به	کار	گرفته	اند	را	هم	در	جلسات	 •
توانمندسازی	بگنجانید.

آموزش	کارکنان	دولت	ها	و	سازمان	های	بین	المللی	را	در	کشورهای	»شکننده،	 ●
منازعه	زده،	و	خشونت	زده«	تمویل	کنید	)مثال	حساسیت	به	جنسیت،	منازعه	و	

غیره(.

چه	نباید	کرد

منازعه	را	صرفا	ارزیابی	نکنید،	چون	فقط	مسائل	را	برجسته	خواهد	کرد	و	بر	سیستم	ها	و	ساختارهای	مثبت	موجود	تاکید	نخواهد	کرد.. 4

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

4.1 با	انجام	تحلیل	صلح،	از	نیروهای	مثبت	در	هر	جامعه	
گاه	شوید	و	در	طراحی	و	اجرای	همٔه	پروگرام	ها	استفاده	 آ

کنید،	چون	قصور	در	این	کار	می	تواند	به	یک	گروه،	خصوصا	
صلح	سازان	محلی،	آسیب	بزند.

یک	تحلیل	یکپارچه	و	جنسیت	محور	از	جنگ	و	صلح	انجام	دهید	که	در	آن	 ●
نیروهایی	که	بی	ثباتی	و	ثبات	ایجاد	می	کنند،	ارزیابی	شود	و	درک	بین	بخشی	

گسترده	تری	از	محیط	صلح	و	امنیت	در	آن	مقطع	زمانی	ارائه	کند.

یک	تحلیل	یکپارچه	و	جنسیت	محور	از	جنگ	و	صلح	باید	شامل	معلومات	 •
دریافتی	از	زنان	صلح	ساز	محلی	و	نیز	ذینفعان	در	بخش	های	انکشاف،	خیریه،	و	
دیپلماتیک	باشد.	این	کار	به	طور	ایده	ال	باید	به	همکاری	آن	ها	انجام	شده	باشد	تا	

درکی	مشترک	از	زمینٔه	موردنظر	ایجاد	کند.

در	صورت	امکان،	از	ابتدای	طراحی	پروژه	مطمئن	شوید	که	یک	نقشه	و	تحلیل	 ●
جنسیت	محور	از	منازعه	از	سوی	کارشناسان	محلی	در	حوزٔه	جنسیت،	صلح	و	

امنیت	انجام	شود.
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چه	نباید	کرد

حمایت	مالی	را	فقط	به	تمویل	پروژه	های	فعالیت	محور	در	محیط	های	بحران	زده	محدود	نکنید	چون	این	کار	توانایی	نهادهای	زنان	صلح	ساز	محلی	را	. 5
برای	پاسخ	به	مسائل	جدید	و	فوری	مربوط	به	مناطق	خود	محدود	می	کند.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

5.1 اجازه	دهید	پروگرام	انعطاف	داشته	باشد	تا	نهادهای	زنان	
صلح	ساز	در	مواجهه	با	تغییرات	فوری	در	صحنٔه	عمل،	سریعا	
بتوانند	واکنش	نشان	دهند،	همان	طور	که	مثال	بحران	کرونا	

نشان	می	دهد.

برای	رفع	نیازهای	زنان	صلح	ساز،	مکانیسم	های	جایگزین	تمویل	ایجاد	کنید،	 ●
مثال	طرح	واکنش	سریع	)RR(	یا	مکانیسم	های	تمویل	انعطاف	پذیر،	تا	امکان	
	کوتاه	مدت	برای	ابتکارات	فوری	فراهم	شود.	ابتکارات	نهادهای	

ِ
حمایت	سریع

زنان	صلح	ساز	می	تواند	شامل	موارد	متعددی	باشد،	ازجمله	مشارکت	در	روندهای	
صلح	یا	تصمیم	گیری،	محافظت	از	ریسک	ها	و	تهدیدهای	پیش	رو،	پاسخ	به	

بحران	های	بشردوستانه،	یا	حمایت	روانی-اجتماعی	فوری.

چه	نباید	کرد

اجندای	تمویل	کنندگان	یا	اولویت	های	کشورهای	انکشاف	یافته	را	به	نهادهای	زنان	صلح	ساز	تحمیل	نکنید،	مثل	تحمیل	پروگرام	های	از	پیش	. 6
طراحی	شده	ای	که	برای	محیط	های	محلی	برنامه	ریزی	نشده	اند.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

6.1 به	شناخت	و	قضاوت	و	ارزیابی	شرکای	محلی	نسبت	به	
نیازهای	جوامع	شان	اعتماد	و	احترام	کنید.

6.۲ بپذیرید	که	هر	محیط	و	اجتماعی،	حتی	در	کشوری	
واحد،	منحصربه	فرد	است	و	برای	همین،	برنامه	ریزی	صلح	

باید	مقتضی	با	آن	باشد.

از	شرکا	بخواهید	و	به	آن	ها	امکان	دهید	تا	اهداف	و	انواع	مداخالتی	را	که	از	بقیه	 ●
ضروری	تر،	فوری	تر،	و	تاثیرگذارترند،	شناسایی	کنند؛	جاهایی	که	الزم	است،	

ارزیابی	هایی	به	عمل	آورید؛	و	برمبنای	شناخت	نزدیک	از	زمینه	و	ذینفعان،	نحؤه	
مداخالت	را	مشخص	کنید.

طوری	پروگرام	ها	را	طراحی	کنید	که	گویی	هیچ	دو	منازعه	یا	زمینه	ای	مثل	هم	 ●
نیستند،	و	هرکدام	مستلزم	استراتژی	ها	و	رویکردهایی	هستند	که	درس	هایی	از	موانع	

و	موفقیت	های	گذشته	را	در	خود	دارند.

برای	درخواست	پروپوزال	)RfP(،	از	مدل	های	سختگیرانه	اجتناب	کنید	چون	 ●
اهداف	و	اولویت	های	از	پیش	تعیین	شده	را	به	متقاضیان	تحمیل	می	کنند.

در	صورت	امکان،	فرایندها	را	با	همکاری	هم	طراحی	کنید،	چون	هردو	طرف	 ●
می	توانند	تخصص	خود	را	وارد	کار	کنند	و	به	تفاهم	و	دیدگاهی	مشترک	برسند.

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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چه	نباید	کرد

فرض	را	بر	این	نگیرید	که	افزایش	مقیاس	)مثال	توسعه	یا	تکثیر	پروگرام	های	متمرکز	موجود(	بهترین	مدل	برای	صلح	سازی	یا	کار	»پیشگیری/مقابله	با	. 7
افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	است.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

7.1 یک	استراتژی	»قیاس	سراسری«	اتخاذ	کنید	که	هدف	
آن	شناسایی	و	تقویت	نهادهای	زنان	صلح	ساز	محلی	در	هر	
محیط،	و	یادگیری	و	اقتباس	و	)در	صورت	امکان(	بازتولید	

پروگرام	های	محلی	موثر	باشد.

پروگرام	ها	یا	شیوه	های	محلی	موفق	را	که	می	توان	آن	ها	را	تکثیر	کرد	و	در	متِن	جوامع	 ●
محلی	دیگر	اعمال	کرد،	شناسایی	کنید.

با	وصل	کردن	نهادهای	جامعٔه	مدنی	به	دولت،	پلیس،	رسانه	ها،	یا	دیگر	موسسات	 ●
)مثال	تشبثات	محلی،	مکاتب،	جوامع	مذهبی(	ساختارهای	جامعه	را	تقویت	کنید.

ارتباط	افراد	معتبر	محلی	را	با	همدیگر،	و	دسترسی	آن	ها	را	در	سطح	جهانی	تسهیل	 ●
.)WASL	چون	های	پلتفرم	از	حمایت	با	)مثال	کنید

چه	نباید	کرد

بر	تمویل	سازمان	های	صلح	ساز	بزرگ	و	باسابقه،	که	عمدتا	در	پایتخت	ها	واقع	شده	اند،	تمرکز	نکنید.. 8

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

8.1 تمویل	را	بین	نهادهای	کوچک	تر	زنان	صلح	ساز	در	
تمام	ولسوالی	ها/والیت	هایی	که	دسترسی	خاصی	به	جوامع	

خودشان	دارند،	توزیع	کنید.

8.۲ اطمینان	حاصل	کنید	که	نهادهای	محلی	زنان	
صلح	ساز	و	سازمان	های	»پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	

خشونت	آمیز«،	در	جوامعی	که	بیشتر	از	خشونت	و	بی	ثباتی	
آسیب	دیده	اند،	پول	را	دریافت	می	کنند.

برای	انجام	این	کار	در	سطح	اول،	به	جای	تکیه	بر	چند	سازمان	بزرگ	منتخب،	 ●
نهادهای	درون	اجتماعی	)CBOs(	یا	نهادهای	زنان	صلح	ساز	را	که	نفوذ،	تاب	آوری،	

و	توانایی	بیشتری	در	پاسخ	سریع	تر	به	بحران	ها	دارند	تقویت	کنید.

انحصار	سازمان	های	غیردولتی	بین	المللی	را	در	پروگرام	های	بلندمدت	و	کالن	از	 ●
بین	ببرید؛	برای	این	کار،	فرصت	هایی	برابر	برای	نهادهای	زنان	صلح	ساز	زنان	فراهم	

کنید	طوری	که	بتوانند	برای	چنین	پروگرام	هایی	تقاضای	تمویل	و	آن	را	دریافت	
کنند.

صداهای	معتبر	محلی،	که	در	جوامع	منطقه	حضور	دارند	و	آمادٔه	پاسخ	سریع	به	 ●
نیازهای	درحال	رشد	هستند،	تقویت	و	برجسته	کنید.

به	تمویل	ازطریق	سفارتخانه	های	محلی	یا	مکانیسم	های	جایگزین	برای	تمویل	فکر	 ●
کنید.

پروگرام	های	درون	اجتماعی	کوچکی	را	که	ریشٔه	محلی	دارند	و	به	جوامع	کلیدی	 ●
دسترسی	دارند،	اما	هنوز	زیرساخت	معمول	برای	مدیریت	گرنت	های	بزرگ	تر	

ندارند،	پرورش	دهید	)یعنی	آن	ها	را	تمویل	کنید،	تعلیم	دهید،	یا	حمایت	کنید(.

اگر	این	امکان	وجود	ندارد،	به	تمویل	ازطریق	سفارتخانه	ها	یا	مکانیسم	های	 •
جایگزین	برای	تمویل	فکر	کنید.



۲۳

چه	نباید	کرد

با	ملزم	کردِن	برنامه	های	حامی	نهادهای	زنان	صلح	ساز	به	این	که	پول	را	فقط	به	فعالیت	های	مربوط	به	»زنان،	صلح	و	امنیت«	اختصاص	دهند،	آن	ها	را	. 9
از	تمویل	محروم	نکنید.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

9.1 بپذیرید	که	نهادهای	زنان	صلح	ساز	برای	ورود	به	کار	
صلح	سازی	و	پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز،	
ممکن	است	ابتدا	از	راه	های	مختلف	انکشافی،	بشردوستانه،	

یا	حقوق	بشری	استفاده	کنند.

9.۲ به	مسائل	مربوط	به	صلح	و	امنیت،	مسائل	
بشردوستانه،	حقوق	بشر،	و	انکشاف	به	شیوه	ای	بین	بخشی	و	

جنسیت	محور	رسیدگی	کنید.

ـ		از		جمله	تمویل	کنندگان،	بخش	های	 9.۳ همٔه	ذینفعان		ـ
مختلف	دولت،	سازمان	های	غیردولتی	بین	المللی،	و	
ـ		را	ملزم	کنید	که	برای	تمویل	 سازمان	های	منطقه	ای		ـ

ابتکارات	و	برنامه	ریزی	برای	ترویج	گفتگوهای	باز	و	شفاف،	
هم	بین	خودشان	و	هم	با	نهادهای	زنان	صلح	ساز	هماهنگی	

ایجاد	کنند.

به	نهادهای	زنان	صلح	ساز	،	انعطافی	را	که	نیاز	دارند	فراهم	کنید	تا	بتوانند	به	نیازهای	 ●
واقعی	پاسخ	دهند	و	بدون	محدودیت	مربوط	به	تمویل	پروژه	محور	و	سختگیرانه،	

اولویت	های	خودشان	را	تعریف	کنند.

از	تمویل	کردن	برای	رفع	انزوای	بازیگران	محلی	و	امکان	پاسخ	همه	جانبه	ازطرف	 ●
آن	ها	استفاده	کنید.

اجازه	دهید	فعالیت	های	صلح	سازی،	پاسخ	بشردوستانه،	و	انکشاف	در	یک	 •
پروپوزاِل	منفرد	مطرح	شود.

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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روابطی	منصفانه	برقرار	کنید

با	افزایش	شفافیت	در	روند	گرنت	و	عدم	مصادرٔه	مفاهیم	و	شیوه	هایی	که	در	محل	توسعه	یافته	اند،	رابطٔه	بین	تمویل	کننده	و	شرکا	را	منصفانه	تر	و	برابرتر	کنید.

چه	نباید	کرد

روابط	نامتوازن	قدرت	ایجاد	نکنید	یا	آن	ها	را	دوام	ندهید،	چون	مهارت	ها،	تخصص	ها،	و	دانش	نهادهای	زنان	صلح	ساز	ارج	گذاشته	نمی	شود،	و	در	. 10
معرض	بهره	برداری	و	سودجویی	قرار	می	گیرد.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

10.1 از	روابط	برابر	بین	تمویل	کنندگان	و	تمام	شرکای	دخیل	
اطمینان	حاصل	کنید	طوری	که	بازتاب	اعتماد	به	نهادهای	

زنان	صلح	ساز	و	تملک	آن	ها	بر	کار	باشد.

10.۲ سیستم	هایی	ایجاد	کنید	که	مروج	پاسخگویی	و	
شفافیت	مالی	هستند.

10.۳ شرکا	و	ذینفعان	را	از	آسیب،	سوءرفتار،	و	سوءاستفادٔه	
احتمالی	ناشی	از	هرگونه	تماس	با	تمویل	کنندگان	یا	اجرای	

فعالیت	ها	محافظت	کنید.

اطمینان	حاصل	کنید	که	سازمان	های	غیردولتی	بین	المللی	)و	دیگر	سازمان	های	 ●
بین	المللی	که	قراردادهای	دولتی	کسب	می	کنند(	شفاف	هستند	و	نهادهای	زنان	
صلح	ساز	را	از	مقدار	کل	بودجٔه	برنامه	ریزی	شده،	که	از	سوی	تمویل	کنندگان	

گاه	می	کنند. تخصیص	یافته،	آ

مطمئن	شوید	که	اختصاص	منصفانٔه	منابع	میان	تمام	طرف	ها	)خصوصا	 ●
سازمان	های	غیردولتی	بین	المللی	و	شرکای	محلی	شان(	وجود	دارد	و	منابع	برابر	

برای	کارکنان	محلی	)از	جمله	معاشات	و	امتیازات	قابل	رقابت(	وجود	دارد.

برای	اطمینان	از	پاسخگویی	به	جنسیت	و	واردکردن	دانش	و	تجربٔه	ذینفعان	محلی،	 ●
ـ		 ـ		از	نیازسنجی	تا	اجرا	و	ارزیابی		ـ نهادهای	زنان	صلح	ساز	را	در	چرخٔه	عمر	پروژه		ـ

دخیل	کنید.

با	به	رسمیت	شناسی	پایداری	و	تالش	های	سازمانی/انسانِی	نهاد	زنان	صلح	ساز	و	 ●
تامین	منابع	برای	آن،	مالکیِت	سازمان	های	محلی	را	ترویج	کنید.

به	نهادهای	زنان	صلح	ساز	کمک	کنید	تا	ابزاری	امن	برای	ارزیابی	و/یا	ارائٔه	نظر	 ●
راجع	به	سازماِن	راهبر	به	تمویل	کننده	اصلی	داشته	باشند.

قراردادهای	شراکت	باید	حاوی	تعهدات	برابر	و	نشان	دهندٔه	مسئولیت	مشترک	باشد	 ●
)مثال	هر	دو	شریک	دسترسی	برابر	به	سوابق	مالی	همدیگر	در	رابطه	با	پروگرام	

موردنظر	داشته	باشند(.

به	منظور	پیشگیری،	محافظت،	و	پاسخ	دربرابر	هرگونه	آسیبی	به	شرکا	و	ذینفعان،	 ●
پالیسی	های	حفاظتی	مطمئنی	تدوین	کنید،	که	شامل	پیشگیری	از	سوءرفتار	و	

سوءاستفادٔه	جنسی	باشد.

مطمئن	شوید	که	تمام	کارکنان	با	پالیسی	های	حفاظتی	آشنا	هستند	و	آموزش	و	 •
حمایت	کافی	برای	پاسخ	به	پیشامدهای	حفاظتی	را	دریافت	می	کنند.



۲۵

چه	نباید	کرد

کارهایی	را	که	موسسات	محلی	انجام	داده	اند،	به	خود	منسوب	نکنید	یا	اعتبار	آن	ها	را	از	آِن	خود	نکنید؛	همچنین	آن	ها	را	»نهادهای	تطبیق	کننده«	. 11
خطاب	نکنید	چون	ممکن	است	تقلیل	دهنده	باشد	و	عدم	توازن	قدرت	را	قوام	بخشد.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

11.1 الزام	کنید	که	همه	دستاوردها،	نتایج،	و	آثار	پروگرام	های	
تمویل	شده،	به	طور	منصفانه	نمایش	داده	شود	و	به	طور	برابر	
انتساب	داده	شود،	و	به	نهادهای	زنان	صلح	ساز	اعتبار	کافی	

داده	شود.

11.۲ فرصت	هایی	برای	نهادهای	زنان	صلح	ساز	ایجاد	کنید	
تا	به	طور	مستقل	به	رسمیت	شناخته	شوند.

برای	طراحی	یک	استراتژِی	ارتباطی	برای	پروگرام	های	تمویل	شده	همکاری	کنید. ●

اطمینان	حاصل	کنید	که	دربارٔه	استفاده	از	لوگوها،	شبکه	های	اجتماعی،	تصاویر،	و	 ●
دیگر	حقوق	مربوطه،	بین	طرف	ها	توافق	شده	است.

با	تایید	نهادهای	زنان	صلح	ساز	،	مالکیت	و	نوآوری	سازمان	های	محلی	و	 ●
کمک	های	آن	ها	را	به	امر	برنامه	ریزی،	علنا	به	رسیمت	بشناسید.

سازمان	های	بین	المللی	وقتی	به	طور	علنی	دربارٔه	پروگرام	بحث	می	کنند	یا	دربارٔه	آن	 ●
گزارش	می	دهند،	با	تایید	نهادهای	زنان	صلح	ساز	،	باید	به	نام	آن	ها	اشاره	و/یا	استناد	

کنند.

چه	نباید	کرد

به	بازیگران	بین	المللی	اجازه	ندهید	که	منابع	قابل	توجهی	را	به	امنیت	و	رفاه	پرسونل،	دارایی،	و	اماکن	خودشان	اختصاص	دهند	مگر	آن	که	خدمات	و	. 1۲
مراقبت	های	مشابه	برای	سازمان	ها	و	پرسونل	شرکای	محلی	خود	هم	در	نظر	بگیرند.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

1۲.1 با	همٔه	شرکا	و	کارکنان	رفتار	برابری	داشته	باشید	و	برای	
رفاه	آنان	ارزش	قائل	شوید.

1۲.۲ عوارض	جسمی	و	روحی	و	مخاطراتی	را	که	زنان	
صلح	ساز	در	کارشان	متحمل	می	شوند،	به	رسمیت	بشناسید.

1۲.۳ »رهنمود	عملیاتی	حفاظت	از	زنان	صلح	ساز«	را	که	
آیکن	تهیه	کرده	است،	اقتباس	و	اجرا	کنید.

برای	برقراری	پروتکل	های	امنیتی،	منابع	الزم	برای	سازمان	های	صلح	ساز	محلی	را	 ●
فراهم	کنید	و	آن	ها	را	در	برنامه	ریزی	لحاظ	کنید.

برای	حمایت	روانی-اجتماعی	و	عاطفی،	یا	امکان	دادن	به	شرکا	برای	گنجاندن	این	 ●
هزینه	ها	در	بودجه	های	خود،	حمایت	و	منابع	الزم	را	فراهم	کنید.

افزایش	توانمندی	سازمانی	در	حوزٔه	امنیت	شخصی،	دیجیتال،	و	سازمانی	را	در	 ●
تمویل	لحاظ	کنید.

● 	،)WHRDs(	بشر	حقوق	مدافع	زنان	و	)WPBs(	ساز	صلح	زنان	تمویل	هنگام
سعی	کنید	از	ارزیابی	ریسک	و	مکانیسم	های	حفاظت	برای	آن	ها	حمایت	کنید.

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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به	تقویت	پایداری	سازمانی	در	محیط	های	محلی	اهمیت	بدهید

گرنت	را	بیشتر	بر	تقویت	و	پایداری	سازمانِی	نهادهای	زنان	صلح	ساز	متمرکز	کنید	تا	تکمیل	فعالیت	ها	یا	بازدهی	پروژه.	ما	واقفیم	که	تمویل	کنندگان	در	برابر	
منابع	پولی		که	مدیریت	می	کنند	مسئولیت	دارند،	چون	دولت	ها	ناظر	بر	وجوه	دولتی	هستند.	ازین	رو،	این	بخش	تالش	می	کند	تا	بین	تعهداِت	تمویل	کننده	

درقبال	ذینفعان	و	نیازهای	سازمانِی	نهادهای	زنان	صلح	ساز	موازنه		برقرار	کند.

چه	نباید	کرد

برای	هزینه	های	جاری	یا	هزینه	های	مدیریت	پروژه،	محدودیت	های	انعطاف	ناپذیر	در	بودجه	تحمیل	نکنید.	ضمنا،	تمویل	را	به	فعالیت	های	پروژه	. 1۳
محدود	نکنید،	چون	جلوی	رشد	توانمندی	سازمانی	و	کارکنان	نهادهای	زنان	صلح	ساز	را	می	گیرد.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

1۳.1 اهمیت	حمایت	سازمانی	از	موسسات	شریک	را	
بپذیرید	و	به	آنان	کمک	کنید	تا	پالیسی	ها	و	طرزالعمل	های	
ـ		ازجمله	پالیسی	های	استخدامی،	حفاظتی،	و	 اداری	خود		ـ

ـ		را	تقویت	کنند	و	ارتقاء	دهند. غیره		ـ

اطمینان	حاصل	کنید	که	طرح	تمویل،	دست	کم	تمام	هزینه	های	ضروری	برای	 ●
اجرای	پروژه	را	پوشش	می	دهد.	به	شریک	خود	امکان	دهید	تا	نیازهای	مالی	خود	را	

تعیین	کند،	و	درصورت	لزوم،	از	آن	دفاع	کند.

فرصت	هایی	برای	تمویِل	زیرساختاری	و	انعطاف	پذیر	فراهم	کنید،	چون	برای	 ●
افزایش	استقالل	نهادهای	زنان	صلح	ساز	محلی	و	چاالکی	آن	ها	حیاتی	است.

به	سازمان	های	محلی	امکان	دهید	تا	برای	تقویت	سیستم	های	داخلی	خود	و	 •
پاسخ	سریع	و	استراتژیک	به	نیازها،	تقاضاها،	و	ریسک	ها	در	جوامع	خود،	زمان	

و	منابع	اختصاص	دهند.

ـ		ازجمله	نوشتن	پروپوزال،	نظارت	و	ارزشیابی	 ● کمک	های	فنی	و	انکشاف	سازمانی		ـ
ـ		را	تمویل	کنید	و	درعین	حال	 )M&E(،	گزارشگری،	معاش	کارکنان،	و	حسابداری		ـ

بپذیرید	که	الزامات	هر	سازمان	و	هر	زمینه	ای	منحصربه	فرد	خواهد	بود.

در	محیط	های	»شکننده،	منازعه	زده،	و	خشونت	زده«،	سازمان	های	محلی	را	تمویل	 ●
کنید	تا	با	دولت	های	ملی	همکاری	کنند	و	توانمندی	های	آن	ها	را	ارتقاء	دهند	طوری	

که	در	پالن	گزاری	ملی	و	تخصیص	بودجه،	بیشتر	جنسیت	محور	باشند.

اگر	به	عنوان	بخشی	از	پروپوزال	یا	روند	طراحی	پروگرام،	به	تحلیل	منازعه	یا	دیگر	 ●
ارزیابی	مربوط	به	پروگرام	از	سوی	شریک	نیاز	باشد،	منابع	الزم	را	فراهم	کنید.
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چه	نباید	کرد

ـ		را	بدون	دریافت	نظر	از	سوی	نهادهای	زنان	صلح	ساز	. 14 ـ		مثال	الزامات	پروگرام،	نظارت	و	ارزشیابی،	یا	گزارشگری		ـ الزامات	مورد	تقاضای	تمویل	کننده		ـ
محلی	یا	بدون	بررسی	نحؤه	سازمان	دهی	این	الزامات	برای	افزایش	توانمندی	های	آنان،	تحمیل	نکنید.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

14.1	به	منظور	کاهش	فشار	از	دوش	شرکا،	که	نتیجٔه	الزامات	
ادارِی	مورد	تقاضای	تمویل	کننده	است،	شفافیت	و	دیالوگ	

باز	را	تشویق	کنید.

14.۲	اطمینان	حاصل	کنید	که	الزامات	گزارشگری	به	نفع	
نهاد	زنان	صلح	ساز	شریک	است	و	ماموریت	سازمانی	آن	ها	

را	پیش	می	برد.

14.۳	بپذیرید	که	نهادهای	زنان	صلح	ساز	مشتاقند	
توانمندی	های	مالی	و	ادارِی	خودشان	را	توسعه	دهند.

پیشنهاد	دهید	که	قبل	از	شروع	پروگرام،	یک	جلسٔه	معلوماتی	برای	بحث	دربارٔه	 ●
قابلیت	اجرایی،	الزامات	گزارشگری،	طرزالعمل	ها،	و	انتظارات	برگزار	شود.

گفتگوی	دوسویه	ایجاد	کنید	تا	اجازٔه	مقداری	انعطاف	را	بدهد	)مثال	اگر	شرکا	دارای	 ●
رم	های	گزارشگری	متفاوتی	هستند،	اجازه	دهید	از	فرم	های	خودشان	استفاده	کنند(	

ُ
ف

و	برای	نهاد	زنان	صلح	ساز	شریک،	فضای	امنی	ایجاد	کنید	تا	دربارٔه	مشکالت	و	
موانع	با	تمویل	کننده	گفتگو	کند.	این	می	تواند	به	همکاری	برای	شناسایی	راه	حل	های	

مشکالت	منتج	شود.

گزارش	های	مشروح	باید	شامل	سواالت	ساده،	معقول،	و	هدفمند	باشد	و	در	چند	 ●
فرمت	و	زبان	آمادٔه	تحویل	باشد.

برای	مشاهدٔه	انتظارات	معقول	از	گزارشگری	دربارٔه	میزان	تاثیر	کار،	به	توصیٔه	 •
4.۳	مراجعه	کنید.

شکلی	از	گزارش	پروژه	را	تشویق	کنید	که	به	نهادهای	زنان	صلح	ساز	امکان	 ●
دهد	محیط	شان	و	آثار	فعالیت	های	شان	را	بهتر	درک	کنند،	نظریٔه	تغییر	خود	را	

اعتبارسنجی	کنند،	و	شکاف	ها	برای	اقدام	آتی	را	شناسایی	کنند.

سازمان	های	شریک	را	تشویق	کنید	که	چارچوب	عملکرد	و	نظارت	و	ارزشیابی	 •
خود	را	با	مدل	منطقی	و	نظریٔه	تغییر	خود	مطابقت	دهند،	تا	بتوانند	اعتبار	مفاهیم	

و	مفروضات	پروژه	را	تایید	کنند.

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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پروسه	های	اعطای	گرنت	را	ساده	تر	کنید

از	الزامات	مالی	و	پروگرامِی	سختگیرانه	ای	که	اثر	منفی	بر	توانایی	زنان	صلح	ساز	و	نهادهای	آن	ها	برای	کسب	بیشترین	تاثیر	دارد،	بکاهید.	روند	انتقال	وجوه	
مالی	را	از	تمویل	کننده	به	نهاد	زنان	صلح	ساز	شریک	ساده	تر	کنید،	طوری	که	حداقِل	ریسک	و	باِر	مالی	را	برای	این	نهاد	و	کارکنانش	داشته	باشد.	هدف	هر	یک	
از	توصیه	ها	این	است	که	الزاماِت	تمویل	کننده	را	محقق	کند	و	درعین	حال،	انعطاف	و	مالکیت	موردنیاز	نهادهای	زنان	صلح	ساز	را	به	آن	ها	بدهد	تا	استراتژی	های	

فعاالنه	ای	که	منشاء	منازعه	را	رفع	یا	از	آن	پیشگیری	می	کنند،	توسعه	دهند	و	اجرا	کنند.

چه	نباید	کرد

دوره	های	تطبیق	کوتاه	و	یک	باره	برای	برنامه	ریزی	تحمیل	نکنید.	این	کار	اغلب	ناشی	از	فشار	خوِد	تمویل	کنندگان	برای	مدیریت	سال	مالی	خودشان	. 15
است	و	باعث	می	شود	مبالغ	زیاد	پول	را	یکباره	پرداخت	کنند	و	مهلت	های	کوتاه	۳	تا	۱۲	ماهه	به	موسسات	بدهند	تا	فعالیت	ها	را	جذب	و	اجرا	کنند.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

15.1	بپذیرید	که	پروگرام	های	صلح	سازی	و	»پیشگیری/
مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز«	زمان	قابل	توجهی	برای	
برنامه	ریزی،	اجرا،	و	گزارش	نیاز	دارد.	دوره	های	کوتاه	اجرا	

موجب	تضعیف	نتایج	مطلوب	پروگرام	ها	می	شود.

15.۲	به	منظور	حمایت	از	تقویت	سازمانی	و	پایداری	
پروگرام،	سازمان	ها	را	مجبور	نکنید	خود	را	به	دوره	های	زمانی	

کوتاه	محدود	کنند.

15.۳ تداوم	شراکت	را	ترویج	کنید،	چون	مروج	پایداری	و	
پروگرام	هایی	است	که	در	جوامع	محلی	ریشه	دارند،	و	تحت	

مالکیت	آن	ها	هستند،	و	به	دست	آن	ها	توسعه	یافته	اند.

اجازه	دهید	دوره	های	تطبیق	پروگرام	طوالنی	تر	باشد	)حداقل:	۱۲	ماه،	ایده	ال:	 ●
چندساله(.

اجازٔه	همکاری	های	چندساله	با	شریک	را	بدهید	که	طی	آن	پروگرام	ها	روی	هم	 ●
ساخته	شوند.

اگر	توافقات	رسمی	چندساله	ممکن	نیست،	درصورت	امکان: ●

رابطه	با	شرکا	را	تعمیق	و	از	آن	قدردانی	کنید	)مثال،	ازطریق	ارتباط	مداوم	پس	از	 •
تکمیل	پروژه(.

با	تشویِق	کاربردهای	نهاد	زنان	صلح	ساز	و	بهره	بردن	از	دستاوردها	و	درس	های	 •
آموخته	شده	از	پروژه	های	تکمیل	شده،	به	استمرار	برنامه	ریزی	اولویت	دهید.

شکاف	های	بین	چرخه	های	تمویل	ساالنه	را	کاهش	دهید. •
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چه	نباید	کرد

الزامات	مدیریت	مالی	و	گزارشگری	که	سازمان	های	فعال	در	محیط	های	»شکننده،	منازعه	زده،	و	خشونت	زده«	را	درمعرض	تهدیدات	امنیتی	قرار	. 16
می	دهد	و/یا	اجرای	آن	ها	می	تواند	فوق	العاده	طاقت	فرسا	باشد،	تحمیل	نکنید.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

16.1 هدف	الزامات	گزارشگری	و	مدیریت	مالی	باید	کاهش	
هزینه	های	اداری	برای	همٔه	طرف	ها	و	درعین	حال	تضمین	

پاسخگویی	و	ایمنی	و	امنیت	شرکا	باشد.

16.۲	بپذیرید	که	نهادهای	زنان	صلح	ساز	و	دیگران	
در	فضای	صلح	سازی	و	پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	
خشونت	آمیز،	برای	انجام	کارشان	جان	خود	را	به	خطر	

می	اندازند.	توافقاِت	تمویل	نباید	این	ریسک	را	بیشتر	کند.

تمام	تمویل	کنندگان،	از	جمله	سازمان	های	غیردولتی	بین	المللی،	باید	در	 ●
پالن	گزاری	مالی	مشترک	با	نهادهای	زنان	صلح	ساز	همکاری	کنند؛	ازجمله	در	

تنظیم	بودجه	های	مشترک	و	تطبیق	پالن	ها.

به	جای	تحمیل	مقرراتی	که	برای	بازیگران	بزرگ	تر	یا	محیط	های	امن	و	باثبات	 ●
طراحی	شده	اند،	به	شرکا	امکان	دهید	تا	از	رهنمودها	و	پالیسی	های	مالی	داخلی	
خودشان	پیروی	کنند	)مثال،	مقررات	ارائٔه	رسیدها	برای	خوراک	یا	حمل	ونقل(.

اگر	ایجاب	می	کند،	کمک	های	فنی	ارائه	کنید	و	با	شرکا	همکاری	کنید	تا	چنین	 •
رهنمودهایی	را	تنظیم	کنند.

سعی	کنید	الزام	به	تایید	قبلی	را	برای	مغایرات	جزئی	در	سطح	بوجه	های	شخصی،	 ●
حذف	کنید.	درعوض	سعی	کنید	برای	مغایرات	بزرگ	تر	)حداقل	٪۱0(	در	سطح	

فعالیت	)یا	بازدهی(	الزام	به	تایید	تمویل	کننده	را	لحاظ	کنید.

سعی	کنید	از مدل	های	قرارداد	جایگزین	استفاده	کنید	که	تمرکزشان	بر	بازدهی	و	 ●
تاثیر	کار	است،	مثال میزان ثابت مساعدت مالی )FAA(	تحت	قوانین	آمریکا	که	

اجازٔه	موارد	ذیل	را	می	دهد:

طیفی	از	شیوه	های	مختلف	برای	اثبات	نحؤه	هزینٔه	وجوه	مالی	و	تکمیل	قابلیت	 •
اجرایی	و	فعالیت	ها	)مثال	ازطریق	ویدیوها،	عکس	ها،	خالصه	گزارش	ها،	
شبکه	های	اجتماعی،	لیست	شرکت	کنندگان	در	کارگاه	ها،	سرخط	خبرها،	و	

غیره(،	و

پرداخت	هایی	که	باید	در	اقساط	ثابت	و	برپایٔه	پیشرفت	های	کسب	شده	و	بودجٔه	 •
از	پیش	تاییدشده	درمقایسه	با	مخارج	واقعی	انجام	شوند.

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	
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چه	نباید	کرد

	برای	برنامه	ها	و	فعالیت	های	کوتاه	مدتی	که	برای	صلح	سازی	و	پیشگیری/مقابله	با	افراط	گرایی	خشونت	آمیز	طراحی	شده	اند،	تقاضای	تاثیر	فوری	و	قابل	. 17
اثبات	نکنید،	چون	هدف	این	گونه	ابتکارات،	تغییر	رفتار	پایدار	است.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

17.1	اطمینان	حاصل	کنید	که	در	نحوه	نظارت	و	ارزشیابی	
این	موضوع	پذیرفته	شده	که	کسب	نتیجه	در	این	حوزه،	حتی	

اگر	در	کوتاه	مدت	حاصل	شده	باشد،	به	مرور	زمان	بهتر	
مشهود	است.

17.۲	اطمینان	حاصل	کنید	که	در	نحوه	نظارت	و	ارزشیابی،	
مشکالت	مربوط	به	اثبات	تغییر	رفتار	و	مشکالت	اثباِت	

عدم	وقوع	)مثال	این	که	خشونت	رخ	نداده(	در	نظر	گرفته	شده	
است.

بین	تکمیل	فعالیت	ها	و	گزارش	نتیجه،	یک	بازٔه	زمانی	۳	تا	۱۲	ماهه	قائل	شوید،	و	 ●
مشکل	اثبات	تغییر	رفتار	یا	موفقیت	پروگرام	صلح	سازی	را،	خصوصا	در	یک	بازٔه	

زمانی	کوتاه،	بپذیرید.

هنگام	طراحی	شاخص	های	ارزشیابی،	به	شرکای	محلی	اجازه	دهید	کار	را	مشترکا	 ●
هدایت	کنند،	تا	اطمینان	حاصل	شود	که	این	شاخص	ها	برای	هردو	طرف	منصفانه	

است	و	بر	تاثیر	کار	در	جوامع	تمرکز	دارد.

شواهدی	را	که	حاکی	از	تقویت	قدرت	نهادی	و	پایداری	سازمانی	است،	به	عنوان	 ●
تاییدی	بر	برنامه	ریزی	موفق	بپذیرید	)مثال	افزایش	توانمندی	کارکنان،	جذب	

تمویل	کنندگان	جدید،	حسابداری	مالی	قوی	تر،	و	غیره(.

به	عنوان	بخشی	از	گزارشگری،	مطالعات	کّمی	را	با	اعمال	مشاهدات	و	دیگر	 ●
شیوه	های	کیفی	در	متن	کار	)مثال	مصاحبه	ها،	و	خودارزیابی	ها(	بپذیرید.

چه	نباید	کرد

	الزامات	پروگرام	یا	متقاضی	را	طوری	طراحی	نکنید	که	فشارهای	اداری	ناالزم	تحمیل	کند	یا	موجب	افزایش	مخاطرات	تحمیل	شده	بر	نهادهای	زنان	. 18
صلح	ساز	شود.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

18.1	مطمئن	شوید	که	در	طرح	های	پروگرام	و	الزامات	
مالی،	این	مسئله	در	نظر	گرفته	شده	که	کار	در	محیط	های	
»شکننده،	منازعه	زده،	و	خشونت	زده«	به	معنای	آن	است	که	

متغیرهای	زیادی	می	تواند	پایداری	و	امنیت،	و	درنتیجه	اجرای	
پروگرام	را	تحت	تاثیر	قرار	دهد.

18.۲	از	بار	اداری	بر	دوش	سازمان	شریک	بکاهید:	از	زمان	
تماس	اولیه	برای	ارائٔه	پروپوزال	تا	دورٔه	گزارشگری	نهایی.

به	شرکا	امکان	دهید	تا	در	اجرای	پروژه	و	پالن	های	نظارت	و	ارزشیابی	خود	 ●
تجدیدنظر	کنند	تا	تغییر	شرایط	و	درس	های	آموخته	شده	در	جریان	پروژه	را	در	آن	ها	

لحاظ	کنند.

الزامات	پروپوزال	تمویل	کنندگان	و	گزارشگری	را	با	توانایی	های	سازمان	شریک	 ●
متوازن	کنید.

این	گونه	نیازها	باید	تمویل	شود،	و	درعین	حال،	هم	به	نفع	تمویل	کننده	و	هم	 •
سازمان	محلی	باشد.

در	صورت	امکان،	از	یک	رونِد	درخواستی	برای	شناسایِی	سازمان	های	مناسِب	 ●
تمویل	استفاده	کنید	و	نه	یک	فراخوان	عمومی	برای	ارائٔه	پروپزال	ها،	چون	ممکن	
است	فوق	العاده	پرزحمت	باشد	و	برای	سازمان	هایی	که	انتخاب	نشده	اند	تقریبا	

هیچ	بازدهی	نداشته	باشد.

اگر	فراخوان	عمومی	ضروری	باشد،	مسئولیت	دریافت	کنندگان	گرنت	را	کمتر	کنید،	 ●
مثال	فقط	با	الزام	به	ارسال	طرح	مقدماتی	یا	تک	برگ	برای	بیان	عالقمندی	به	بررسی	

تمویل.

الزامات	اسناد،	مثال	مدرک	ثبت/ثبت	نام،	را	طوری	تنظیم	کنید	که	با	محیط	های	 ●
محلی	همخوانی	داشته	باشد.



۳۱

چه	نباید	کرد

مانی	استفاده	نکنید.	این	نوع	قراردادها	سازمان	ها	را	ملزم	می	کند	که	پروژه	را	با	استفاده	از	منابع	مالی	خود	شروع	کنند	و		بعد	از	تسلیم	یک	. 19
َ
از	توافق	های	ا

گزارش	مالی	و/یا	اسناد	مالی	دیگر	پولی	که	خرج	کرده	اند،	تادیه	می	شود.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

19.1	برای	پرداخت	نقدی،	قراردادهایی	را	طراحی	کنید	که	از	
فشار	مالی	ناالزم	بر	نهاد	تطبیق	کننده	پرهیز	شود.

19.۲	با	شریک	خود	مشورت	کنید	تا	موثرترین،	
منصفانه	ترین،	و	کم	ریسک	ترین	مقررات	برای	پرداخت	وجوه	

مالی	را	تعیین	کنید.

19.۳ روند	تایید	تمویل	کننده	را	برای	پرداخت	وجوه،	
کوتاه	تر	کنید.

19.4	ریسک	ضرر	اسعار	خارجی	را	برای	شرکا	کاهش	
دهید.

امکان	پرداخت	مبلغی	از	پول	نقد	را	پیش	از	شروع	فعالیت	ها	فراهم	کنید. ●

اگر	قسط	های	بعدی	پرداخت	مشروط	به	ارائٔه	یک	گزارش	مالی	و	اسناد	مالی	 ●
تاییدکننده	باشد،	سعی	کنید	به	جای	درخواست	۱00	درصِد	اسناد	تاییدکننده،	

نمونه	ای	از	کل	اسناد	را	درخواست	کنید.	این	باعث	می	شود	زمان	گزارشگری	و	تایید	
پرداخت	کوتاه	تر	شود.

درصورت	امکان	و	مطابق	به	ترجیح	نهاد	تطبیق	کننده،	مساعدت	مالی	را	با	اسعار	 ●
محلی	ارائه	کنید.	

چه	نباید	کرد

اگر	نهادهای	زنان	صلح	ساز	برنامه	را	با	صرفه	جویی	انجام	داده	اند	و	تمام	اهداف/نتایج	آن	را	کسب	کرده	اند،	بی	قیدوشرط	از	آن	ها	درخواست	نکنید	که	. ۲0
تمام	وجوه	بالمصرف،	ازجمله	درآمد	بهره	و/یا	سود	مبادلٔه	اسعار	خارجی	را	برگردانند.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

رهنمود	عملیاتی	برای	مساعدت	مالی				|	



|			تمویل	زنان	صلح	ساز۳۲

۲0.1	به	جای	آن	که	شریک	خود	را	تشویق	کنید	صددرصد	
مساعدت	مالی	را	خرج	کند،	تشویقش	کنید	که	منابع	خود	را	

به	شکلی	موثر	مدیریت	کند.

۲0.۲	درصورت	نیاز	اجازه	دهید	وجوه	باقیمانده	برای	بهبود	
توانمندی	های	سازمانی	یا	برای	نیازهای	سازمانی	استفاده	

شود.

برای	وجوه	بالمصرف	که	باید	اعاده	شود،	حداقل	میزان	موجود	را	معین	کنید	یا	 ●
افزایش	دهید.

اجازه	دهید	سود	اسعار	خارجی	و	هرگونه	درآمد	بهره	مرتبط	با	مساعدت	مالی،	برای	 ●
فعالیت	های	پروژه	یا	نیازهای	سازمانِی	شریک	استفاده	شود.

یکی	از	گزینه	های	ذیل	را	)که	ممکن	است	منوط	به	تایید	تمویل	کننده	باشد(	برای	 ●
استفادٔه	همه	یا	برخی	از	وجوه	باقیمانده	پیشنهاد	دهید:

برای	حمایت	سازمانی؛ •

برای	هزینه	های	بعد	از	تطبیق	گرنت،	از	قبیل	هزینه	های	مربوط	به	گزارشگری	 •
نهایی	یا	تفتیش	)که	اغلب	قابل	مالحظه	هستند	و	تحت	پوشش	تمویل	قرار	

ندارند(	یا	زیان	های	احتمالی	نرخ	مبادلٔه	اسعار	در	آخرین	قسط	مساعدت	مالی؛

برای	فعالیت	های	مشابه	پروگرام؛ •

به	عنوان	ُپلی	بین	چرخه	های	تمویل	متفاوت،	برای	کمک	به	پایداری	سازمانی؛	یا •

برای	نیازهای	اضطراری	)مثال	محافظت	دربرابر	تهدیدات	یا	مشارکت	در	 •
روندهای	صلح(.

چه	نباید	کرد

برای	پرداخت	وجوه	مالی،	یک	میزان	قسط	حداقلی	را	تعیین	نکنید،	چون	ممکن	است	شرکا	را	درمعرض	ریسک	های	امنیتی	شدیدی	قرار	دهد	و	توجه	. ۲1
ناخواستٔه	نخبگان	قدرتمند	محلی	را	جلب	کند.

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

۲1.1 پرداخت	وجوه	مالی	و	شکل	قرارداد	باید	با	
پالیسی	هایی	که	به	ایمنی،	امنیت،	و	استقالل	شریک	اولویت	

می	دهند	همخوانی	داشته	باشد.

امکان	اقساط	کوچک	تر	را	که	جذب	موثر	وجوه	موجود	را	تضمین	کند،	فراهم	کنید	 ●
ـ		که	اجازٔه	پالن	گزاری	 تا	امکان	کارکرد	و	رشد	پایدار،	و	تمویل	پیش	بینی	شده		ـ

ـ		میسر	شود. می	دهد		ـ

با	زنان	صلح	ساز	دربارٔه	این	که	به	چه	نوع	مکانیسم	های	انعطاف	پذیر	و	پایدار	برای	 ●
تمویل	نیاز	دارند،	مشورت	کنید.

با	ارائٔه	مکانیسم	های	انعطاف	پذیر	برای	تمویل،	که	امکان	پرداخت	منظم	اقساط	با	 ●
مبالغ	کوچک	تر	پول	را	می	دهد،	ریسک	ها	و	آسیب	های	بالقوه	را	کاهش	دهید.



چه	نباید	کرد

گزینه	های	پرداخت	وجه	را	به	شیوه	های	انتقال	بانکی	سنتی	محدود	نکنید.. ۲۲

چگونه	انجام	شودچه	باید	کرد

۲۲.1 وقتی	که	انتقال	بانکی	گزینٔه	ممکن	یا	ایمن	نیست،	
اجازٔه	مکانیسم	های	انتقال	مالی	جایگزین	را	بدهید.

پرداخت	وجوه	مالی	و	شکل	قرارداد	را	با	مشورت	سازمان	موردنظر	تعیین	کنید. ●

پالیسی	ها	و	طرزالعمل	هایی	را	بگنجانید	که	امکان	گزینه	هایی	را	برای	پرداخت	های	 ●
نقدی،	وسترن	یونیون،	و	کارت	های	بانکی	پیش	پرداخت	شده	فراهم	کند.
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فعالیتمیسرشودحفظمیکند«.
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