
2019

تنسيق  بشأن  دليل 
العنف  التدخالت في 
النوع  المبني على 
االجتماعي في حاالت 
نطاق مسؤولیة العنف المبني على النوع االجتماعيالطوارئ

المجموعة العالمیة للحمایة



 .www.gbvaor.net يمكن االطالع على هذا الدليل بصيغ مختلفة وتحميله للطباعة عبر الموقع اإللكتروني

حقوق الطبع والنشر، مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي )2019(

صورة الغالف: © اللجنة الدولية للصليب األحمر/جي. سيندون

info@gbvaor.net يُرجى إرسال التعليقات واالستفسارات وأي تعديالت أو ترجمات لهذه المواد إلى البريد اإللكتروني

http://www.gbvaor.net
mailto:info@gbvaor.net


2019

تنسيق  بشأن  دليل 
العنف  التدخالت في 
النوع  المبني على 
االجتماعي في حاالت 
نطاق مسؤولیة العنف المبني على النوع االجتماعيالطوارئ

المجموعة العالمیة للحمایة





-ج-

قائمة المختصرات اللفظية

AIDSمتالزمة نقص المناعة المكتسب
CBAالنهج المبني على المجتمع المحلي

CCCMتنسيق المخيّمات وإدارة المخيّمات
CERFالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
CIDAالوكالة الكندية للتنمية الدولية

CPحماية الطفولة
CRSVالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات
DFID)وزارة التنمية الدولية )المملكة المتحدة

DPKOإدارة عمليات حفظ السالم
DPO منظمات المعوقين

ECHOالمديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية
ERC منسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ
ERFالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
FGDمناقشات جماعية مرّكزة
GBVالعنف المبني على النوع االجتماعي

GBV AoRنطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي
GBVIMSنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي
GenCapمشروع تطوير قدرات الجنسين االحتياطية المنبثق عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

GPCالمجموعة العالمية للحماية
HC/RCمنّسق العمليات اإلنسانية / المنّسق الُمقيم

HCT الفريق القُْطري للعمل اإلنساني
HNO استعراض االحتياجات اإلنسانية
HRPخطة االستجابة اإلنسانية
HIVفيروس نقص المناعة البشرية

HRBAنهج قائم على حقوق اإلنسان
IASC اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
ICCGمجموعة التنسيق المشتركة
ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر
ICWGمجموعة العمل المشتركة

قائمة المختصرات اللفظية



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2019 -د-

IDP ًشخص نازح داخليا
IECالمعلومات والتعليم واالتصاالت

IFRC االتحاد الدولي للصليب األحمر
IRCاللجنة الدولية لإلنقاذ

INGOمنظمة غير حكومية دولية
IOMالمنظمة الدولية للهجرة

MHPSSالصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي
MISPمجموعة الخدمات األولية الدنيا
MoUمذكرة تفاُهم
NGOمنظمة غير حكومية

OCHA مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
OFDAمكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث

OHCHRمكتب المفّوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
PSEAتوفير الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية
POLR  المالذ األخير لتقديم الرعاية

RHالصحة اإلنجابية
SCRقرار مجلس األمن

SGBVالعنف الجنسي والمبني على النوع االجتماعي
SIDAالوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية
SOPاإلجراءات التشغيلية الموّحدة
ToRاالختصاصات

TOTsتدريب المدّربين
UNاألمم المتحدة 

UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
UNCTفريق األمم المتحدة القُْطري

UNDAFإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان
UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة
UNMASدائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام

UN Womenهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
USAIDوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

VAWالعنف ضد المرأة
WASHتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

WFPبرنامج األغذية العالمي
WHOمنظمة الصحة العالمية
WLOالمؤسسات النسائية القيادة



-هـ-

جدول المحتويات

جدول المحتويات

......................................................................................................... -ج- قائمة المختصرات اللفظية
جدول المحتويات.................................................................................................................. -هـ-
............................................................................................................................... -ز- تَْوِطئَة
مة: حول هذا الدليل .............................................................................................................. 1 مقّدِ

الجزء األول: أُُطر التنسيق.......................................................................................................... 5

7 ...........................................  الفصل األول: أُُطر تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي
1-1  بناء فهم مشترك للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل التنسيق............................................ 7
11 .................................... 1-2  توجهات ونُُهج التدخالت للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

 1-3   نماذج لبرمجة العنف المبني على النوع االجتماعي المتعلقة بتنسيق التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي............................................................................................... 16
20 ......................... 1-4   البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم المنظور القائم على النوع االجتماعي
1-5  نهج تمكين النساء والفتيات وكيفية ارتباطه بإدماج الفئات األخرى............................................... 22
28 ....................... 1-6   ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي

 1-7   برمجة الصحة اإلنجابية ومجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية 
في حاالت األزمات ................................................................................................. 30
31 .................... 1-8  مجموعات العنف المبني على النوع االجتماعي والحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية

43 ........................... الفصل الثاني: سياسة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وهياكله
2-1  اإلطار القانوني والسياسي لتنسيق الجوانب اإلنسانية للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي...... 43
44 .........................................................................  2-2   سياسات إصالح العمل اإلنساني وعملياته
2-3  الهياكل العنقودية..................................................................................................... 54
2-4  مجموعة الحماية..................................................................................................... 57
59 ..............................................................  2-5   نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي
 2-6   العالقة بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والمجموعات األخرى. 67
 2-7   التنسيق في السياقات التي ال توجد فيها مجموعات................................................................ 71
72 ...............................................................................  2-8    المبادرات األخرى المتعلقة بالتنسيق

الجزء الثاني: الوظائف األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي............. 79

83 ...........................  الفصل الثالث: وظائف وأدوار تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي  
83 .......  3-1   الوظائف واألدوار األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
 3-2   الوظيفة األساسية رقم 1: دعم تقديم الخدمات...................................................................... 85
 3-3   الوظيفة األساسية رقم 2: توجيه عملية ُصْنع القرار االستراتيجي................................................ 92



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2019 -و-

 3-4   الوظيفة األساسية رقم 3: تخطيط استراتيجيات المجموعات ونداءات التمويل وتنفيذها....................... 102
116 ................................................................  3-5   الوظيفة األساسية رقم 4: ضمان  الرصد والتقييم
118 ....................... 3-6  الوظيفة األساسية رقم 5: بناء القدرات الوطنية في مجال التأهُّب والتخطيط للطوارئ
 3-7   الوظيفة األساسية رقم 6: دعم المناصرة......................................................................... 123

 الفصل 4 : تنفيذ مجموعة فرعية تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي............................. 135
135 .......................................................................  4-1   إطالق فريق للتنسيق في حاالت الطوارئ
4-2  تشجيع العضوية الشاملة........................................................................................... 138
144 ..........................................................................................  4-3   وضع الشروط المرجعية
4-4  األفرقة العاملة التقنية.............................................................................................. 146
148 ........................... 4-5  تنفيذ إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاعات أخرى
4-6  تنفيذ إدارة المعلومات ............................................................................................. 153
4-7  إدارة المعلومات ونظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي ................................. 160
4-8  الربط بين أفرقة التنسيق الوطنية ودون الوطنية................................................................. 165
167 ..................................... 4-9  ضمان استدامة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

الجزء الثالث: موارد لتعزيز مهارات التنسيق................................................................................. 171

 الفصل 5 : المهارات الشخصية واإلدارية............................................................................... 173
المهارات الشخصية واإلدارية............................................................................................ 173
173 ............................................................................................. 5-1  تعزيز القيادة التعاونية
5-2  االتصاالت الفعَّالة.................................................................................................. 176
5-3  إدارة االجتماعات.................................................................................................. 179
183 .................................................................................................. 5-4  بناء توافق اآلراء
185 ...................................... 5-5  التفاوض على تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي
186 ...................................................................................................... 5-6  حل النزاعات
187 ............................................................................................................ 5-7  المساءلة
189 ............................................................ 5-8  تعزيز رعاية الموظفين وشحذ قدرتهم على الصمود

 الفصل السادس : المراجع األساسية والموارد اإلضافية حسب الموضوع ........................................... 199
199 ......................................................................................................... المراجع األساسية
موارد إضافية بحسب الموضوع ........................................................................................ 200

 المالحق .......................................................................................................................... 211

الفهارس.......................................................................................................................... 305

309 ...................................................................................................................... شكر وتقدير



-ز-

تَْوِطئَة

لماذا أصبح التنسيق مهماً اآلن
في أعقاب تواتر روايات مفزعة عن جرائم العنف المبني على النوع االجتماعي المرتكبة في حاالت الطوارئ على امتداد العالم، حفَّزت 

أصوات الناجين المجتمَع الدولي على العمل من أجل القضاء على العنف المبني على النوع االجتماعي.

الجيِّد  التنسيق  أنَّ  نعلم  ونحن  والمستدام.  والجماعي  المنسَّق  العمل  من خالل  إال  والفتيات وضمان سالمتهنَّ  النساء  حماية  يمكن  ال 
للتدخالت يؤتي ثماره ويُنتِج عوائد إنسانية مباشرة. ولن نتمكن من سد الثغرات، والتصدي للتحديات المستمرة، وإحراز تقدم في تنفيذ 
األهداف المشتركة إال من خالل التنسيق الفعَّال. وعلى وجه التحديد، يضمن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 
أنَّ كل استجابة إنسانية، من المراحل المبكرة لألزمة، توفر خدمات آمنة وشاملة إلنقاذ أرواح الناجين من العنف المبني على النوع 
االجتماعي والتخفيف من مخاطره. وتتمثل غايتنا القصوى في القضاء على العنف المبني على النوع االجتماعي في جميع البيئات، 

وإحراز تقدم نحو تحقيق السالم، وصون األمن، وضمان احترام حقوق اإلنسان.

في عام 2013، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بيانها بشأن "األهمية المحورية للحماية" بهدف وضع الحماية في صميم 
االستجابة اإلنسانية؛ حيث يُعّد التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من بين االهتمامات األساسية لسياسة الحماية اإلنسانية. 
وفي العام نفسه، أطلقت البلدان المانحة الرئيسية مبادرة "الدعوة إلى العمل" من أجل "تغيير طريقة التصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي في العمليات اإلنسانية من خالل العمل الجماعي الذي يقوم به العديد من الشركاء". وفي عام 2018، أطلقت مجموعة عمل 
نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي استراتيجية السنوات الثالث لتنسيق الجهود العالمية الرامية إلى التصدي للعنف 
المبني على العنف في حاالت الطوارئ، وضم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واألكاديميين والمنظمات التي تقودها 
النساء لضمان إنقاذ الحياة، والوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، والتخفيف من مخاطره، واالستجابة له، وإخضاع مرتكبيه 

للمساءلة.

النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق  أجل  من  ومهاراتنا  معارفنا  نعزز  أن  وقت مضى،  أي  من  أكثر  اآلن،  علينا  ويجب 
االجتماعي. وسيساعد الدليل المنقّح لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ على تحقيق هذا 
الهدف االستراتيجي. ويتمثل الغرض من هذا الدليل في تيسير اتخاذ إجراءات ملموسة – بدءاً من االستعداد وحتى االستجابة اإلنسانية 
من خالل جهود التعافي. فهذا الدليل يُعد أداةً ال غنى عنها لمنسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، وللمجتمع اإلنساني 
على نطاٍق أوسع، للعمل معاً من أجل التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وتتجسد أفضل إجراءات التصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي عندما تعمل عدة قطاعات ومؤسسات معاً إلنشاء استراتيجيات موحدة وتنفيذها للوقاية منه واالستجابة له والتخفيف من 
مخاطره. وبدون توضيح اإلجراءات الضرورية وإيالء اهتمام خاص بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، ستكون الجهود 

المبذولة على أرض الواقع غير متسقة وغير كافية. 

توطئة
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بناًء على مجموعٍة متزايدةٍ من الممارسات والموارد الدولية، يقدم الدليل إرشادات بشأن كيفية استخدام التنسيق للتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي طوال دورة البرمجة اإلنسانية في جميع مراحل حاالت الطوارئ. وللمنسقين دوٌر أساسٌي يؤدونه لضمان إيالء 
عموماً  عليها  المتفق  باألهداف  البرنامجية  األنشطة  واسترشاد  االستجابة،  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  الكافي  االهتمام 
والواضحة لجميع العاملين في المجال اإلنساني. ويشكل التنسيق أيضاً جزءاً من استراتيجيٍة متكاملٍة لتنفيذ اإلجراءات األساسية وفقاً 
إلرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ويهدُف الدليل إلى التصدي للعقبات 
التي تعترض المشاركة في تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له، بحيث يمكن للجهات الفاعلة المحلية 
المشاركة بشكٍل كامل في الجهود اإلنسانية األوسع نطاقاً والمساهمة فيها. ويشكل انخراط الجهات الفاعلة المحلية ومشاركتها مبدأً أساسياً 
للعمل اإلنساني وأمراً ضرورياً من أجل ضمان أن تكون المساعدة والحماية وثيقة الصلة وخاضعة للمساءلة أمام النساء والفتيات وأفراد 
المجتمع اآلخرين. وبصفته الوكالة الرئيسية المسؤولة، سيحرص الصندوق على أن تفي قيادة التنسيق بمسؤوليتها تجاه وضع معايير 

لبرمجٍة أخالقيٍة وآمنة وذات تركيٍز على الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي.

إنَّ قوة العمل الجماعي المنسَّق هي ما يمكن أن يحققه كل شريك، وبالتالي يكون الكل أقوى من مجموع أجزائه. ونحن نعلم أنها ستتخذ 
إجراءات منسَّقة ومستدامة لالستثمار في حقوق النساء والفتيات وقدرتهنَّ على الصمود في أصعب الظروف وضمان حصول كل ناجٍ 

على الخدمات المنقذة للحياة التي يستحقها.

مالحظة: تمت صياغة الدليل بلغة المذكر لتسهيل العمل، ولكنه موجه للذكور واإلناث على حد سواء، ما عدا األماكن التي تمت اإلشارة 
اليها بغير ذلك.
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مة مقّدِ

حول هذا الدليل
 الغرض

مجموعٍة  على  والحفاظ  إلنشاء  الميداني  الصعيد  على  عملياً  توجيهاً  توفر  التي  السريعة  المرجعية  لإلحالة  أداةً  الدليل  هذا   يُعد 
)أو كتلٍة( فرعيٍة معنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية. ويوفر أيضاً األسس الالزمة لجهود 
التنسيق. ويمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات المستفيضة في هذا الشأن من خالل المصادر المشار إليها في هذا الدليل. ويحتفظ 
الموقع اإللكتروني لنطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي )gbvaor.net( بمخزوٍن كبيٍر من األدوات والمواد التدريبية 
والموارد التي تكّمل هذا الدليل. وفي طبعته الثانية، يوفر الدليل معلومات محدَّثة للممارسين بشأن اإلصالحات في المجال اإلنساني 

والدروس المستفادة والممارسات الواعدة والموارد الجديدة التي ظهرت منذ إصدار الطبعة األولى للدليل في عام 2010. 

الجمهور المستهدف
االجتماعي في حاالت  النوع  المبني على  بالعنف  المعنية  الفرعية  المجموعات  في  المشاركة  والوكاالت  األفراد  الدليل  هذا  يستهدُف 

الطوارئ اإلنسانية على الصعيد الميداني. 

يُستخَدم مصطلح "المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي" في الدليل للتعبير عن األسماء المختلفة المستخدمة 
في مختلف السياقات اإلنسانية مع المجموعات أو الهياكل الشبيهة بالمجموعات، بما في ذلك المجموعة الفرعية، أو القطاع، أو القطاع 
الفرعي المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي، أو العنف المبني على النوع االجتماعي في سياق عمل األفرقة العاملة المعنية 

باالستجابة لحاالت الطوارئ. 

م هذا الدليل في المقام األول لمنسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، وقد يمتد ليشمل المنسقين التابعين لألمم  ُصِمّ
المتحدة، أو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية، أو الحكومات الوطنية على الصعيدْين الوطني ودون الوطني. وسيكون أيضاً 
أداةً مفيدةً ألعضاء المجموعات الفرعية، بحيث يمكن لجميع المشاركين االستفادة من التوجيهات العالمية في تخطيط أعمالهم وتنفيذها 
وفي إخضاع قيادات التنسيق للمساءلة. ويمكن للعديد من األقسام، مثل "مفاهيم العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل التنسيق" 
)الفصل 1(، أن تسِهّل المناقشات مع جماهيٍر أوسع نطاقاً، مما يؤكد أنَّ مسؤولية التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تقع على 
عاتق مجتمع اإلغاثة اإلنسانية برّمته. ويشّجع الدليل منسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي على البحث عن طرٍق 
إلشراك غير المشتركين حالياً في التنسيق على المستوى المحلي من خالل تقديم أمثلة على المشاركة من مختلف السياقات الميدانية، 

والتوصية باألدوات المساِعدة، وتوفير الموارد، واقتراح طرق للعمل يمكن الوصول إليها.

ينصب تركيز هذا الدليل على تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. ويتضمن إشارات إلى مفاهيم البرمجة الخاصة 
إنسانية  الممارسات والمعايير عبر تقديم استجابة  المنسقين تعزيز وضمان أفضل  النوع االجتماعي، ولكن على  المبني على  بالعنف 
متكاملة. وينبغي استخدام الموارد األخرى لتوجيه تصميم برنامج العنف المبني على النوع االجتماعي وتقييمه. يشدد هذا الدليل على أن 
تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي يتطلب موارد وقدرات مخصصة مرتبطة ببرمجة العنف المبني على النوع 

االجتماعي، وإن كانت متمايزة عنها.

مة مقّدِ

***مالحظة: هناك ترجمات أخرى لعبارة "Cluster / Sub-Cluster" منها "مجموعة ، مجال ، کتلة. الخ" كما قد تجدها في وثائق ذات صلة.

http://gbvaor.net
http://gbvaor.net
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متى يُستخَدم هذا الدليل؟
يتناول هذا الدليل التنسيق بين التدخالت المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في أنواع ومراحل متعددة من حاالت 
الطوارئ. وينطبق ذلك على الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، فضالً عن حاالت الطوارئ المعقدة حيث تتجمع هذه العوامل في 

حاالت الطوارئ اإلنسانية المتعددة األوجه. 

النوع  المبني على  للعنف  التصدي  ألنه يجب  الطوارئ. ومع ذلك، نظراً  ابتداء حالة  منذ  التنسيق  بدء  للغاية عند  مفيداً  الدليل  يكون 
االجتماعي في جميع مراحل األزمة، وبسبب تداخل هذه المراحل في غالب األحوال، ينبغي استخدامه أيضاً لتحسين الجاهزية واالستعداد 
قبل وقوع األزمة، وكذلك لتحديد األنشطة خالل مرحلتي االستقرار والتعافي. وينطبق الدليل في األزمات الحادة أو المطولة أو المتكررة.

كيف يُستخَدم هذا الدليل؟
يأتي هذا الدليل مرتباً في ثالثة أجزاء جرى دمجها في وثيقٍة إلكترونية واحدة. ويمكن طباعتها دفعةً واحدةً أو على أجزاء، ويمكن حمل 
نسخة مطبوعة منها إلى المواقع التي يتعذر فيها الوصول إلى شبكة اإلنترنت. في اإلصدارات اإللكترونية، يمكن للقّراء االنتقال مباشرةً 
إلى أجزاء مختلفة من الدليل بالنقر على عنوان القسم في جدول المحتويات أو في لوحة اإلشارة المرجعية في برنامج "أدوبي أكروبات". 
ويمكن عرض لوحة اإلشارات المرجعية في برنامج "أدوبي أكروبات" عن طريق اختيار نافذة أو إشارات مرجعية أو عن طريق النقر 

على زر إظهار/إخفاء جزء التنقل والنقر على عالمة تبويب اإلشارات المرجعية.

يتضمن الجزء األول لمحةً عامةً عن األُُطر التوجيهية والسياق. 

ويحدد الفصل األول اإلطار المفاهيمي لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، مع التعاريف 
والمبادئ والنُُهج األساسية للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والتي يجب على جميع الجهات الفاعلة الُمشاِركة في التنسيق 
اعتماُدها ومشاركتُها. ويوفر األساَس لتعزيز التدخالت األخالقية والفعّالة للعنف المبني على النوع االجتماعي عبر االستجابة اإلنسانية.

يقدم الفصل الثاني وصفاً لإلطار السياساتي والهيكلي لتنسيق الشؤون اإلنسانية. ويلخص اإلصالحات في المجال اإلنساني ويشرح 
كيفية مالءمة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مع إطار سياسة الحماية الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت والنهج المتبع لدى المجموعة المعنية. ويحدد الفصل الثاني أيضاً العالقة مع المجموعات األخرى، ومجموعة الحماية، 

والمبادرات العالمية، بما في ذلك الدعوة إلى العمل. كما يوفر نصائح لتنفيذ اإلدماج وإضفاء الصبغة المحلية في هذه األُُطر.

يتضمن الجزء الثاني عرضاً للوظائف األساسية للمجموعة الفرعية للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

االستراتيجي؛ القرار  لصنع  المعلومات  توفير   )2 الداعمة؛  الخدمات  تقديم   )1 للتنسيق:  المطلوبة  المهام  الثالث  الفصل   يتناول 
3( تخطيط استراتيجيات المجموعة وتنفيذها؛ 4( ضمان الرصد والتقييم؛ 5( بناء القدرات الوطنية في مجال التأهب والتخطيط للطوارئ؛ 
6( دعم جهود المناصرة. ويتضمن هذا الفصل أيضاً وصفاً للتسليمات المتعلقة بهذه المهام، بما في ذلك رسم خرائط الخدمات، وتقييم 
االحتياجات، ونظم اإلحالة، واستراتيجيات خطط االستجابة اإلنسانية وتعبئة الموارد. ويُسِلّط الضوَء على الدور الرئيسي الذي تؤديه إدارة 

المعلومات في هذه المهام خالل الفصل.

يشرح الفصل الرابع كيفية إنشاء وإدامة مجموعة فرعية لتنفيذ هذه المهام. ويوفر إرشادات بشأن ما يلي: إطالق مجموعة للعمل، 
وتعيين أعضاء متنوعين ومحليين، وتحديد االختصاصات، وإنشاء أنظمة إدارة المعلومات، وإنشاء أفرقة فرعية، وتخطيط االنتقال.

يستعرض الجزء الثالث الموارد من أجل تعزيز مهارات التنسيق.

يقدم الفصل الخامس إرشادات لالستفادة من مهارات التعامل فيما بين األشخاص والمهارات اإلدارية من أجل التنسيق. ويناقش دور 
القيادة، وبناء توافق في اآلراء، والتفاوض، وحل النزاعات، ورعاية الموظفين، والرعاية الذاتية، وذلك ألن التنسيق يتطلب "مهارات 

شخصية" فضالً عن المعرفة الفنّية. 
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يتضمن الفصل السادس قائمة بالموارد اإلضافية المرجعية المنظمة حسب األولوية والموضوع.

تحتوي المالحق على موارد وعيّنات من الوثائق.

يحدد الفهرس الموضوعات حسب أرقام الصفحات للرجوع إليها بسرعة.

يشكل هذا الدليل نقطة انطالق للتنسيق االستراتيجي على الصعيد القُْطري. ويأتي مكّمالً للمعايير الدنيا التي وضعتها اللجنة المشتركة 
بين الوكاالت لمنع العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له في حاالت الطوارئ )نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع 
في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  برامج  ومنسقي  لمديري  األساسية  والكفاءات   )2020/2019 قريباً  سيصدر  االجتماعي، 
السياقات اإلنسانية )العنف المبني على النوع االجتماعي 2014(. وينبغي استخدام هذه الموارد معاً الكتساب فهم متعمق لنطاق التنسيق 

وجودته والكفاءات المطلوبة.

إشارات مرجعية سريعة

اإلشارةالعنواناأليقونة

تشير إلى مبدأ أساسي أو نقطة حاسمة من نقاط التنسيقالنقطة الرئيسية

أداة إلكترونية
تشير إلى موارد أو مواد تدريبية متوفرة على شبكة اإلنترنت 

للحصول على مزيٍد من اإلرشادات المتعمقة

تشير إلى نصيحٍة لدمج إدارة المعلومات مع التنسيقإدارة المعلومات

تشير إلى الدروس المستفادةالدروس الُمستفادة

تشير إلى ممارسة واعدةالممارسة الواعدة

تشير إلى نصيحٍة لمشاركة شاملة وهادفةالمشاركة الهادفة

يشير إلى مرفق في الملحق متعلق بالموضوعانظر الملحق

تشير إلى اعتبارات خاصة لتلبية احتياجات الفتيات المراهقاتاعتبارات خاصة للفتيات المراهقات

مة مقّدِ

https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
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7 الجزء 1: أُُطر التنسيق

1-1   بناء فهم مشترك للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل التنسيق
تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي

يسهل التسليم بأّن كل شخص يعمل في مجال الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له يحمل الفهم نفسه للتعاريف 
والمبادئ ونُُهج البرمجة. غير أنَّ الشركاء كثيراً ما يكتشفون أن هناك آراء متباينة بشأن المفاهيم األساسية للعنف المبني على النوع 

االجتماعي وتعاريفها. 

في مثل هذه الحاالت، من المرجح أن تظهر حاالت سوء فهم، مما يؤدي إلى ضعف في التنسيق أو برمجة غير آمنة. بل يمكن أن 
يؤدي إلى مصادمات ثقافية داخل المجموعة الفرعية. ولهذه األسباب، من المهم أن يكون كل مشارك في االستجابة اإلنسانية على درايٍة 
المساعدة  لتنسيق جهود  الرئيسي  الدولي  المنتدى  تُعد  الوكاالت، والتي  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  أقّرتها  التي  بالتعاريف والمبادئ 

اإلنسانية. 

في عام 2015، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت تعريفاً للعنف المبني على النوع االجتماعي في ارشاداتها لدمج تدخالت 
العنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني )الصفحة 5( والتي يرجع إليها بشكٍل عام العاملون في المجال اإلنساني: 

 العنف المبني على النوع االجتماعي هو مصطلح عام يشمل أي عمل مؤٍذ يُرتكب رغماً عن إرادة المرء، ويقوم على التمييز 
المعاناة  تتسبب باألذى أو  التي تتضمن أعماالً  النوع االجتماعي(. وهي تشمل األفعال  الذكور واإلناث )أي  االجتماعي بين 
الجسدية، أو الجنسية، أو النفسية، أو التهديد بارتكاب مثل هذه األعمال، أو إكراه الطرف اآلخر عليها، أو أي شكل من أشكال 

الحرمان من الحرية. ويمكن أن تمارس هذه األفعال بالسر أو بالعلن.

الممارسة الواعدة

في ليبيا في عام 2017، وضَع القطاع الفرعي للعنف المبني على النوع االجتماعي خالل المراحل 
المبّكرة لتأسيسه َمْسَرداً للمصطلحات الرئيسية. وقد تُرِجَم هذا الَمْسَرد إلى اللغة العربية وجرى نشره 
على  المبني  للعنف  األساسية  والمبادئ  للمفاهيم  مشترك  فهم  تحقيق  لضمان  المحاورين  مختلف  بين 

النوع االجتماعي.

 الفصل األول

مفاهيم العنف المبني على النوع االجتماعي من 
أجل التنسيق

الجزء
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الدروس المستفادة

أصبحت مفاهيم العنف المبني على النوع االجتماعي أكثر تنوعاً وأكثر تنازعاً بين العاملين في الحقل اإلنساني، 
وفقاً لدراسة استقصائية مستقلة أجريت في عام 2012 وجرى تحليلها في مقال أعدته صوفي ريد-هاميلتون 
ٌش ومتنازٌع عليه"( في طبعة صدرت عام 2014 من  )"العنف المبني على النوع االجتماعي: ُمصطلٌح مشوَّ
لي على العنف ضد المرأة إلى دمج األطفال  مجلة التبادل اإلنساني. وقد اتسع نطاق التعاريف من التركيز األوَّ
الميل  والمثليين ومزدوجي  المثليات  فئة  متزايدة ضمن  والفتيان، ممن يصنفون بصورةٍ  والرجال  والمسنين 
الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين. وعلى غرار دراسة أُجريت عام 2008 بشأن 
نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، أوصت المؤِلّفة بأن يناقِش العاملون في المجال اإلنساني 
ويوضحوا أنواع العنف التي يتصدون لها في تدخالتهم. وينبغي أن يناقشوا أيضاً الكيفية التي ينبغي أن تعالج 
بها هذه األنواع المحددة من العنف في السياق الذي يعملون فيه، بدالً من تجميع كل أشكال العنف الجنسي أو 
العنف المبني على النوع االجتماعي معاً تحت مظلة واحدة دون إظهار الفارق الجوهري بينها وتحليلها فنّياً. 
وحذرت الدراسة من أنَّ "التعريف الواسع للعنف المبني على النوع االجتماعي والذي ال يستند بوضوح إلى 

تحليٍل سليم، وال يعتمد على الخبرة والتجربة، سيؤدي إلى سوء الممارسة وربما إلى تدخالت غير فعّالة".

نطاق العنف المبني على النوع االجتماعي وتأثيره في حاالت الطوارئ اإلنسانية

توضح إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أّن العاملين في الحقل اإلنساني 
يجب أن يفترضوا حدوث العنف المبني على النوع االجتماعي في أي حالة طوارئ إنسانية وأن يعملوا على التصدي له، بغّض النظر 

عن غياب أو وجود بيانات حول نطاقه وتأثيره. 

ومع ذلك، كثيراً ما يُطلب من منسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي الحصول على "أدلة" تثبت ارتكاب العنف المبني 
على النوع االجتماعي في األيام األولى لألزمة أو في السيناريوهات األخرى التي ال يمكن فيها تقديم بيانات دقيقة. ويصبح هذا السؤال 
ُمحبطاً بشكٍل خاص، ولكنه مهم، عندما يجري إثارته في مناقشات التمويل أو مع القيادة اإلنسانية أو السلطات المحلية. وتعد القدرة على 
توضيح الحجج الخاصة بالتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، بناًء على المعلومات والبيانات األخالقية المتاحة، جانباً 
مهماً من جوانب تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن للنقطة الرئيسية التالية أن تساعد العاملين في الحقل 
اإلنساني على االستجابة لتلك االستفسارات، خاصةً إذا كانت مقترنة بمعلومات أخرى حول السياق. )انظر أيضاً الكفاءات األساسية 

لمديري ومنسقي برامج العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية، الصفحة 28(.

يحدث العنف المبني على النوع االجتماعي في جميع حاالت الطوارئ اإلنسانية: إذ ال يقتصر على مناطق أو 
ثقافات أو أنواع معينة من حاالت الطوارئ. وفي النزاعات المسلحة، تُشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى أنَّ 
العنف الجنسي يمكن أن يُستخَدم كسالح حرب استراتيجي يهدُف إلى زعزعة استقرار المجتمعات وإضعاف 
معنوياتها. وكثيراً ما يُرتَكب العنف الجنسي أيضاً ضد النساء والرجال المحتجزين في حاالت النزاعات وخالل 
ضان النساَء والفتيات لمخاطر  د والتدمير المصاحبْين للكوارث الطبيعية يعِرّ الفترة الالحقة النتهائها. وتُشير األدلة إلى أن التشرُّ
شديدة ذات أشكال متعددة من العنف المبني على النوع االجتماعي. وتتفاقم ثقافة اإلفالت من العقاب والسكوت بسبب الخوف 

اء تآكل أنظمة الحماية الهيكلية في حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. من االنتقام والعار من جرَّ

وتزيد أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة من خطر ممارسة العنف، بما في ذلك العنف المبني على النوع االجتماعي، ضد األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم في السياقات اإلنسانية. فعلى سبيل المثال، فإن النساء والفتيات ذوات اإلعاقات يعانين من العنف 
ضن لعنٍف منزلي يعادل ضعف المعدل الذي تتعّرض له النساء  المبني على النوع االجتماعي بمعدالٍت أعلى بشكٍل غير متناسب، ويتعرَّ

األخريات، وبأشكاٍل فريدةٍ من نوعها، بسبب التمييز ضدهنَّ على أساس النوع االجتماعي واإلعاقة.1

إّن فهم المدى الكامل للمشكلة يمثل تحدياً كبيراً. فغالبية حوادث العنف الجنسي - وكذلك األشكال األخرى من العنف المبني على النوع 
االجتماعي – التي تحدث في حاالت الطوارئ، من المرجح أال يجري اإلبالغ عنها ليس فقط بسبب المستويات المرتفعة من الوصم 
االجتماعي الذي يصاحب هذه الجرائم عادة، بل وكذلك بسبب االفتقار إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية في حاالت 

الطوارئ. 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، "حالة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وحالة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   1
والبروتوكول االختياري الملحق بها" A/72/227، 28 تموز/يوليو 2017، الفقرة 21.

https://odihpn.org/wp-content/uploads/2014/02/HE_60_web_1.pdf
https://gbvguidelines.org/en/
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
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ذكرت منظمة الصحة العالمية، في دراسٍة أُجريت عام 2013 بشأن العنف ضد المرأة، أنَّ واحدة من بين كل ثالث نساء على مستوى 
ضت للعنف المبني على النوع االجتماعي. وترتفع هذه المعدالت في األوضاع اإلنسانية بسبب زيادة مواطن الضعف  العالم قد تعرَّ
الناجمة عن اآلثار المباشرة للعنف، وفقدان ُسبُل كسب العيش واضطراب الهياكل االجتماعية واألُسرية. ويمكن لالفتقار إلى السبل 
المتاحة إلى الخدمات الَمعنيّة بالتصدي لمرتكبي العنف المبني على النوع االجتماعي واإلبالغ عنهم وإخضاعهم للمساءلة أن يؤدي إلى 

تفاقم آثار العنف المبني على النوع االجتماعي وتفشيه في حاالت الطوارئ.

الناجون من العنف المبني على النوع االجتماعي هم: 

z أكثر عرضةً لخطر الموت، بما في ذلك االنتحار 	
z أكثر عرضةً لالكتئاب بمعدل الِضْعف	
z 	ً أكثر عرضةً لإلصابة باضطرابات تعاطي الكحول بمعدل الِضْعف تقريبا
	z16 في المائة أكثر عرضةً إلنجاب طفل منخفض الوزن عند الوالدة

z أكثر عرضةً لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمقدار مرة ونصف المّرة، وأكثر عرضةً لإلصابة بعدوى مرض الُزْهِرّي، 	
أو الُمتََدثَِّرة، أو داء السَّياَلَن، بمقدار مرة ونصف المّرة

وخلصت الدراسة أيضاً إلى ما يلي:

من أصل 10 أسباب وعوامل خطر مختارة لإلعاقة والوفاة بين النساء الالتي تتراوح أعمارهنَّ بين 15 و44 عاماً، كان االغتصاب 
والعنف المنزلي أعلى من السرطان وحوادث السيارات والحرب والمالريا. 

ويعرض الجدول التالي أنواعاً مختلفة من العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية، مع مثال على تأثيراته. وتتعاظم 
هذه التأثيرات في األوضاع اإلنسانية.

العنف المبني على النوع 
االجتماعي في السياقات 

اإلنسانية
أمثلة على التأثير

العنف المبني على النوع 
االجتماعي )زواج األطفال( 

والوفيات

األطفال،  لزواج  المعدالت  أعلى  تسجل  التي  العشرين،  البلدان  بين  من  سبعة  تتأثر 
ونيجيريا  ومالي  وإثيوبيا  تشاد  ذلك  في  بما  النطاق،  الواسعة  اإلنسانية  باألزمات 
زواج  من  أيضاً  بشدةٍ  متأثرتان  وسوريا  اليمن  أن  كما  السودان.  وجنوب  والصومال 
والمتكرر،  المبكر  الحمل  لخطر  األطفال  العرائس  ض  تتعرَّ أن  المرجح  ومن  األطفال. 
في  تصل  وقد  األجل،  الطويلة  الصحية  المضاعفات  من  مجموعةً  لهنَّ  يسبب  قد  مما 
للوفاة  الرئيسي  السبَب  والوالدة  الحمل  مضاعفات  وتشكل  الوفاة.  إلى  الحاالت  بعض 
)لمزيٍد من المعلومات، انظر  15 و19 عاماً  الفتيات الالتي تتراوح أعمارهنَّ بين  بين 

المبادرة المشتركة بين الوكاالت فتيات ال عرائس(.

العنف المبني على النوع 
االجتماعي )اإلجهاض القسري( 

والصحة اإلنجابية للمرأة

القسرية، وال سيما في صفوف  ضت نساء كثيرات في كولومبيا لإلجهاض والوالدات  تعرَّ
جماعات العصابات المسلحة. وعالوةً على ذلك، كانت العديد من إجراءات اإلجهاض غير 
المضاعفات  مخاطر  ارتفاع  إلى  أدى  مما  الحمل،  من  جداً  متأخر  وقت  في  وحدثت  كافية 

الصحية.2 

العنف المبني على النوع 
االجتماعي )العنف الجنسي 

المتصل بالنزاعات( والناسور 
واالضطراب ما بعد الصدمة

خلصت دراسة أُجريت في عام 2016، في غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى 
أكثر عرضة لإلصابة  بالنزاعات كن  المتصل  الجنسي  العنف  الالتي نجون من  النساء  أّن 
العنف  من  األخرى  األنواع  من  الناجيات  بالنساء  مقارنة  المزمنة  الحوض  وآالم  بالناسور 
الجنسي. وقد عانت الناجيات من العنف الجنسي المتصل بالنزاعات أيضاً من أشكاٍل أكثر 
يعانين  الالتي  األخريات  بالنساء  مقارنةً  الصدمة،  بعد  ما  واالضطراب  االكتئاب  من  حدة 
المستويات من االضطراب ما بعد الصدمة وغيرها من  الناسور، وسجلن أعلى  من  أيضاً 

المعايير التي تقيس شدة اإلصابة في مجال الصحة العقلية.3

مجلس شؤون نصف الكرة الغربي، "السكوت عن جرائم العنف الجنسي: اللجنة تواجه عجزاً في معرفة الحقيقة في كولومبيا"، 2015.  2
3  دوسا، نيسو اينيس وماريا فيكتوريا زونونيغي، وماري حاتم وويليام دونالد فريزر. "اضطرابات الصحة العقلية بين النساء ضحايا العنف الجنسي المتصل 

بالنزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، مجلة العنف بين األفراد، 22-1، 2014.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.girlsnotbrides.org/
http://www.girlsnotbrides.org/
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العنف المبني على النوع 
االجتماعي في السياقات 

اإلنسانية
أمثلة على التأثير

العنف المبني على النوع 
االجتماعي )العنف المنزلي 

ش الجنسي( والصحة  والتحرُّ
العقلية

في إندونيسيا )بعد زلزال بيدي جايا وفيضانات بيما في عام 2016(، أفاد 13 في المائة 
من المجيبين بأن النساء والفتيات شعرن باألسى إزاء تصاعد العنف المنزلي ضدهنَّ بعد 
آمنة  غير  المؤقتة  اإلسكان  ترتيبات  بأن  والفتيات  الفتيان  من  المراهقون  وأفاد  الكوارث. 

ش الجنسي.4 خالل الكوارث أدَّت إلى زيادة التحرُّ

لمزيٍد من البيانات العالمية حول العنف المبني على النوع االجتماعي، انظر إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها 
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ص 330-327.

تتحمل الجهات الفاعلة المشاركة في تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مسؤولية اإللمام بالبيانات العالمية حول 
العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، وذلك من أجل: 1( فهم واستباق مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي 
وتأثيراته على السكان الذين يعملون معهم، و2( توعية العاملين في الحقل اإلنساني بشأن مسؤولياتهم. ومع ذلك، ال ينبغي أن يقتصر 
تخطيط تدخالت االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي على معالجة الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها، ولكن ينبغي أن يكون عامالً 

دائماً في الحوادث التي لم يتم اإلبالغ عنها.

السكان(،  بين  للحاالت  اإلجمالي  )العدد  التفشي  معدل  حول  بيانات  على  الحصول  يكون  أن  ينبغي  ال 
أولويات  من  أولويةً  االجتماعي،  النوع  المبني على  العنف  أشكال  من  أو غيرها  الجنسي  العنف  لحوادث 
شركاء تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في بداية حالة الطوارئ. فهناك مستوى 
مرتفع من النقص في اإلبالغ عن الحوادث ومخاطر أمنية كبيرة مرتبطة بالحصول على البيانات في هذه 
األوضاع. وبالتالي، تتمثل األولوية األولى في وضع تدابير للوقاية واالستجابة، ثم إنشاء نظم بيانات آمنة وأخالقية وفقاً 

التي تسمح بها الظروف.  للشروط 

يشمل العنف المبني على النوع االجتماعي أنواعاً عديدةً ومختلفةً من العنف، كما يتضح من األمثلة المذكورة أعاله. وعندما يكون 
لدى كل شريك من الشركاء المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فهٌم مختلف لكيفية تعريف نوع معيّن من أنواع 
العنف المبني على النوع االجتماعي، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور تحديات في التواصل والتحليل. وقد تؤدي التعريفات المختلفة 
النوع االجتماعي وتأثيراتها. ولمعالجة  المبني على  العنف  الفرعية بمعلوماٍت غير دقيقة بشأن نطاق مخاطر  إلى إبالغ المجموعة 
شركاء  يساعد  أن  يمكن  الحوادث  لتصنيف  نظاماً  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  نظام  طّور  المسالة،  هذه 
 تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي على تحديد األنواع المختلفة للعنف المبني على النوع االجتماعي وتوثيقها 
)انظر الفصل 4، نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي(. ويمكن استخدام الملحق 1 الخاص باألنواع الشائعة 
الدائمة  اللجنة  من العنف المبني على النوع االجتماعي، المقتبسة من إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها 
المشتركة بين الوكاالت، من أجل التوصل إلى فهٍم مشترٍك حول كل شكل من أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي وتحديد 

النماذج األكثر صلة بالسياق.

انظر الملحق 1: األنواع الشائعة للعنف المبني على النوع االجتماعي

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، مسؤولية الوقاية من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي لهما في   4
أوقات الكوارث واألزمات، 2018.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://media.ifrc.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/17072018-SGBV-Report_Final.pdf
http://media.ifrc.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/17072018-SGBV-Report_Final.pdf
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 اعتبارات خاصة 
للفتيات المراهقات

ضهنَّ  تعرُّ االجتماعي. ويتزايد  النوع  المبني على  العنف  أوجه ضعف محددة في  المراهقات  الفتيات  تواجه 
ضن كذلك ألشكال أخرى مختلفة من العنف  لالغتصاب وزواج األطفال في حاالت الطوارئ اإلنسانية، ويتعرَّ
تقييد  بسبب  والتقييمات  البحوث  في  المراهقات  الفتيات  إغفال  يجري  وربما  االجتماعي.  النوع  على  المبني 
، ومحدودية حصولهنَّ على الخدمات، باإلضافة إلى القيود المفروضة على منحهنَّ الموافقة. وبدون  حركتهنَّ
مشاركتهنَّ الكاملة، قد يجري التغاضي عن مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي وتأثيراته على الفتيات 
المراهقات في البيانات: من الهاّم تحليل القيود المفروضة على مجموعات المعطيات وشرحها في هذا اإلطار. 
ويجب على منسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يتشاورا بانتظام مع الجهات الفاعلة 
في مجموعة نطاق مسؤولية حماية الطفل، ومجموعة الصحة، ومجموعة التعليم من أجل تحديد أفضل البيانات 
)على الصعيدْين الدولي والمحلي( الستخدامها في المناصرة والتحليل فيما يتعلق باحتياجات الفتيات المراهقات. 

تُعد المبادئ التوجيهية بشأن القضايا األخالقية للبحوث المتعلقة بالمراهقين، والمتاحة من فريق االستعراض 
الخدمات،  إلى  واإلحالة  المستنيرة،  للموافقة  مفيداً  العالمية، مورداً  الصحة  لمنظمة  التابع  العلمي واألخالقي 

والسرية وغيرها من االعتبارات الهامة عند إشراك الفتيات المراهقات في البحوث والتقييمات.

توجيهات ونُهج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي   2-1
الكبرى  اإلنسانية  بالمسؤولية  وثيقاً  ارتباطاً  وبرمجتها  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق  توجيهات  ترتبط 
"عدم  بمبدأ  اإلنساني  الحقل  في  كعاملين  بالتزاماتنا  الوفاء  التوجيهات  وتكفل  األزمات.  من  رين  للمتضِرّ والمساعدة  الحماية  لتوفير 

إلحاق الضرر".

ويشكل مفهوم عدم إلحاق الضرر عنصراً حاسماً في المعايير والمبادئ بالنسبة إلى جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية. في 
 1 الحماية  مبدأ  في  ذلك  ينعكس  اإلنسانية(،  االستجابة  مجال  في  الدنيا  والمعايير  األساسي  )الميثاق  اسفير  مشروع  معايير 
وااللتزام رقم 3 ضمن المعايير اإلنسانية األساسية. للحصول على إرشادات أكثر تفصيالً حول كيفية تنفيذ مفهوم "عدم إلحاق 

الضرر"، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بمشروع اسفير لالطالع على أحدث إصدار من المعايير والمصادر.

التوجيهات في قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي هي: السالمة واالحترام والسرية وعدم التمييز. ويُعد تطبيق هذه المبادئ 
إلزامياً في األوقات كافّة. وهي بمثابة األساس لجميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني عند تنسيق البرمجة المتعلقة بالعنف المبني 

على النوع االجتماعي وتنفيذها.

توجيهات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وبرمجتها

z السالمة	
z االحترام	
z السرية 	
z عدم التمييز 	

يؤدي منسقو  مشتركة:  يُعد مسؤوليةً  اإلنساني  المجال  في  الفاعلة  الجهات  التوجيهات وتطبيقها من جانب جميع  فهم هذه  إنَّ ضمان 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي دوراً حاسماً في االضطالع بالقيادة وإنشاء نظم إلخضاع الجميع للمساءلة أمامهم. 
لمزيٍد من المعلومات، راجع المعيار األدنى المشترك بين الوكاالت بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي في المبادئ التوجيهية 

والكفاءات األساسية لمديري ومنسقي برامج العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية، )ص 13(.

قد ال تكون التوجيهات مناسبة في بعض السيناريوهات: يطرح الجدول أدناه مشاكل وحلوالً لمعالجتها.

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/ethics/adolescents_guide_serg/en/
http://www.sphereproject.org
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
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التحديات التي تواجه تطبيق التوجيهات
الحلولالسيناريوهات

مناقشة تفاصيل حاالت العنف 
المبني على النوع االجتماعي 

في اجتماعٍ مفتوح دون موافقة 
الناجين

z وباقي 	 االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  لتنسيق  أساسية  قواعد  وضع 
االجتماعات، ال سيما االجتماعات المعنية بالحماية وحماية الطفل، حيث يمكن مناقشة الحاالت 
ذات الصلة. شرح الحظر المفروض على مناقشة الحاالت الفردية. تضمين هذه القواعد في 

الشروط المرجعية. 
z لجميع 	 المجموعات  بين  بالتنسيق  المعني  للفريق  األساسية  القواعد  من  مجموعة  إنشاء 

المجموعات وطرحها للمناقشة وطلب الدعم من الفريق القُْطري للعمل اإلنساني.
z اجتماعات 	 الناجين خالل  تقديمية منتظمة )بصورةٍ فصليّة( حول سبل دعم  تنظيم عروض 

الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات. إرسال رسائل تذكيرية لجميع الجهات الفاعلة، بما 
في ذلك النهج الذي يرّكز على الناجين وكيفية إحالة الناجين )بما في ذلك األطفال الناجين( 

إلى الخدمات التي يحتاجونها.
z النوع االجتماعي والتي تشمل 	 المبني على  العنف  المتعلقة برصد خدمات  النماذج  مشاركة 

أسئلة للتحقيق في فهم الشركاء وتطبيق المبادئ التوجيهية.

تحديد معلومات عن الحاالت 
في التقارير اإلنسانية المشتركة 

بين القطاعات التي يجري 
تعميمها على نطاٍق واسع.

z تنظيم اجتماع ثنائي للمراجعة الفورية للتقرير، وإجراءات الحماية للناجين. 	
z ارتباطها 	 وكيفية  التوجيهية  المبادئ  على  المجموعات  بين  بالتنسيق  المعني  الفريق  إطالع 

التوجيهية  المبادئ  المجموعات اعتماد  بين  بالتنسيق  المعني  الفريق  بالتقارير. وينبغي على 
للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي للتنسيق بين القطاعات.

z ألسئلة 	 المناسبة  باللغة  والتوصية  القطاعات  بين  المشتركة  التقييم  أدوات  جميع  استعراض 
التقييم المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

تؤدي الزيارات التي تقوم بها 
الوكاالت الرفيعة المستوى 

أو الجهات المانحة أو سفراء 
النوايا الحسنة أو وسائل 

اإلعالم أو الزيارات الحكومية 
لمناطق تقديم الخدمات إلى 
ض الناجين لصدمات  تعرُّ

نفسية جديدة ومخاطر متعلقة 
بالسالمة وتحديد الهوية علناً 
دون الحصول على موافقة 

مستنيرة.

z اعتماد المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي لمبادئ توجيهية معنية 	
بإدارة "الزيارات" ومشاركتها مع جميع الجهات الفاعلة.

z تقديم الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات/مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 	
ورقة إحاطة حول المبادئ التوجيهية وكيفية تطبيقها في الزيارات الموقعية لجميع األشخاص 
الذين يسهلون الوصول إليهم )انظر الملحق 2: "نموذج من المبادئ التوجيهية للزيارات عالية 

المستوى إلى مناطق الخدمات"(.
z تُناقش المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي جوانب مقلقة مع قيادة 	

شؤون المساعدة اإلنسانية القُْطرية في البلد المعني الستكشاف طرق التصدي لالنتهاكات التي 
يرتكبها الزوار الرفيعي المستوى. 

z توجيه المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي الدعوة إلى القيادات 	
الوكاالت/ بين  المشتركة  الدائمة  للحماية/اللجنة  العالمية  )المجموعة  العالمي  المستوي  على 

هذه  لمنع  واعتمادها  توجيهية  مبادئ  لصياغة  والتعاون(  الخارجية  العالقات  قطاعات 
االنتهاكات.

موظفو تقديم خدمات التصدي 
للعنف المبني على النوع 

االجتماعي ينتهكون التوجيهات 

z تنظيم اجتماعات ثنائية بين منسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي والوكالة 	
التي يتبع لها الموظف لمناقشة خطة عمل فورية واعتمادها.

z آليات 	 حول  المجموعات  وأعضاء  المنسقين  مع  المعلومات  بتبادل  المانحة  الجهات  مطالبة 
الشكاوى التي يمكن لشركائهم المنفذين االستعانة بها. 

z إدراج "دليل القدرة على تطبيق المبادئ التوجيهية" في المتطلبات الخاصة بعضوية المجموعة 	
الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

z المعنية 	 الفرعية  المجموعة  في  األعضاء  المنظمات  جميع  من  السلوك  لقواعد  إثبات  طلب 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي. توفير مدونة قواعد سلوك نموذجية باللغات المحلية إذا 

لزم األمر )خاصةً بالنسبة إلى المنظمات المحلية(.



13 الجزء 1: أُُطر التنسيق

الممارسة الواعدة

حماية  أجل  ومن  بنغالديش،  في  الروهينغيا  الجئي  أزمة  من  المبكرة  المراحل  خالل   ،2017 عام  في 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  مع  القطاعات  بين  المشترك  بالتنسيق  المعني  الفريق  عمل  التوجيهات، 
التوجيهات  من  مجموعة  وضع  أجل  من  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المعني  الفرعي  والقطاع 
المختصرة في صفحٍة واحدةٍ بهدف تنظيم الزيارات إلى أماكن ُمراعية للنساء. وقد قام هذا الفريق بإدراج 
تنسيقها.  على  أشرف  التي  الوفود  لزيارات  المعلوماتية  االحاطة  ُحَزم  مقدمة  في  التوجيهات  مجموعة 
بناًء على  المشورة  ميانمار  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المعنية  الفرعية  المجموعة  وقدمت 
المواد التي جرى تطويرها من أجل جماعات الروهينغيا. وقد ساعدت مذكرة اإلحاطة على منع الزيارات 
غير المخطط لها والصور والمقابالت من دون الحصول على موافقٍة مستنيرة من األشخاص المستفيدين.

انظر الملحق 2: التوجيهات للوفود التي تزور األماكن الصديقة للمرأة

 اعتبارات خاصة 
للفتيات المراهقات

باإلضافة إلى هذه التوجيهات، يجب حماية مبدأ "المصالح الفُضلى للطفل" عند مساعدة األطفال والمراهقين 
الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي. لمزيٍد من المعلومات حول كيفية تنفيذ هذا المبدأ، يُرجى 

الرجوع إلى المعايير الدنيا لحماية الطفل )الفريق العامل المعني بحماية الطفل 2012(.

نُُهج البرمجة

يمكن تطبيق التوجيهات - السالمة واالحترام والسرية وعدم التمييز - باستخدام النُُهج المترابطة المبيّنة أدناه، بما في ذلك النهج المبني 
على حقوق اإلنسان، والنهج الذي يركز على الناجين، والنهج المبني على المجتمع المحلي. 

النهج المبني على حقوق اإلنسان

يتطلب النهج المبني على حقوق اإلنسان من العاملين في المجال اإلنساني التصدي للممارسات التمييزية التي تعرقل التدخل اإلنساني. 
غير أنَّ هذا النهج كثيراً ما يتناقض مع النهج المبني على االحتياجات الذي يلبي االحتياجات الطارئة القصيرة األجل. وعلى الرغم من 
رين في هذه العملية، إال أنَّه في كثير من األحيان ال يصل إلى حد المساهمة في  أنَّ النهج المبني على االحتياجات يشمل السكان المتضِرّ

إحداث تغيير مستدام.

يسعى النهج المبني على حقوق اإلنسان إلى تحليل األسباب الجذرية للتمييز وعدم المساواة والتصدي لها لضمان أن يكون لكل 
شخص، بغّض النظر عن جنسه أو عمره أو إعاقته أو عرقه أو دينه )من بين عوامل أخرى(، الحَق في العيش بحرية وكرامة، 

وبمأمن من العنف واالستغالل وسوء المعاملة، وفقاً لمبادئ قانون حقوق اإلنسان. 

يتطلب النهج المبني على حقوق اإلنسان من اولئك العاملين على تدخالت التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي القيام بما يلي:

z رين للمطالبة بحقوقهم، وتحديد العوائق المباشرة واألسباب الكامنة التي تمنع الناس من إعمال حقوقهم. 	 تقييم قدرات السكان المتضِرّ

z رين في وضع الحلول.	 تسهيل مشاركة السكان المتضِرّ

z تقييم القدرات والقيود المفروضة على المكلفين بالواجبات )مثل الدول/الحكومات( على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان.	

z وضع استراتيجيات مستدامة للتغلب على القيود المفروضة على المكلفين بالواجبات.	

z رصد وتقييم النتائج والعمليات اإلنسانية، مسترشدة بمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان واستخدام النُُهج التشاركية.	

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action.pdf
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z التأكد من أنَّ برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي يتم االسترشاد بها من خالل توصيات الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان 	
والقانون في هذا المجال.

الممارسة الواعدة

الحماية،  االجتماعي، ومجموعة  النوع  المبني على  بالعنف  المعنية  الفرعية  المجموعة  مت  الفلبين، صمَّ في 
لوحدة المأوى والحكم المحلي في عام 2013 في مينداناو. وتهدُف  ومجموعة حماية الطفل قائمةً مرجعيةً 
حقوق  على  قائٍم  نهجٍ  باتباع  داخلياً  النازحين  نقل  إلى  الرامية  الخطط  تصميم  إلى ضمان  المرجعية  القائمة 
اإلنسان. وتشمل أيضاً إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية، وضمان توفير الخدمات األساسية، وإعطاء 
ضين لمخاطر عالية من العنف المبني على النوع االجتماعي وغيره من انتهاكات  األولوية لألشخاص المعرَّ

حقوق اإلنسان. 

المشاركة الهادفة

أعمال  جدول  في  جلسة  إدراج  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  قو  ُمنّسِ يرغب  قد 
المجموعة الفرعية حول "الحق في المشاركة". ويوفر قانون حقوق اإلنسان ضمانات عامة بشأن الحق في 
المشاركة في الشؤون العامة، في حين أن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة توفّر 
ضمانات محددة لمشاركة األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. توضح التوصية العامة رقم 23 )الفقرة 26( 
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أنّه لكي تشارك المرأة في الحياة العامة على قدم 
المساواة مع الرجل، ينبغي على الدول األطراف "التشاور مع الجماعات التي تمثل على نطاق واسع آراء 
الفرعية  المجموعة  قيام  كيفية  على  تركز  أن  للمناقشات  ويمكن  بنصائحها".  تأخذ  وأن  المرأة ومصالحها، 
المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي بتنفيذ الحق في المشاركة في استجابتها بطريقة مجدية وآمنة 

وأخالقية.

النهج الذي يرّكز على الناجين

يُشار إلى الشخص الذي عانى من العنف المبني على النوع االجتماعي - غالباً على نحو تبادلي- بأنه "ناجٍ" أو "ضحية". وكثيراً 
النوع  على  المبني  العنف  أشكال  من  العديد  بأّن  االعتراف  مع  والطبية،  القانونية  القطاعات  في  "الضحية"  مصطلح  يُستخَدم  ما 
القدرة  النفسي واالجتماعي ألنه يتضمن  الدعم  في قطاعي  "الناجي" عموماً  االجتماعي هي في حقيقتها جرائم. ويُفضَّل مصطلح 
على الصمود. ويستخِدم هذا الدليل مصطلح "الناجي" من أجل تعزيز مفهوم القدرة على الصمود والنهج الذي يرّكز على الناجين 

الخدمات. وتقديم  التنسيق  في 

يشير النهج الذي يرّكز على الناجين إلى أّن حقوق الناجين واحتياجاتهم ورغباتهم تحظي باألولوية عند تنسيق البرامج المتعلقة 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي وتطويرها وتنفيذها وفقاً للمبادئ التوجيهية.
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ض لها الناجي عندما ال يُتخذ النهج الذي  يُقاِرن الرسم التوضيحي أدناه حقوَق الناجين )في العمود األيمن( مع اآلثار السلبية التي قد يتعرَّ
يرّكز على الناجين.

المعاملة بكرامٍة واحترام

مقابل

سلوكيات إلقاء اللوم على الضحية

الشعور بالعجزالقدرة على االختيار

العار والوصمالخصوصية والسرية

 التمييز على أساس النوع االجتماعي عدم التمييز
والعرق وما إلى ذلك.

تلقّي تعليمات بشأن ما يجب القيام بهامتالك المعلومات

تستند العناصر الرئيسية للنهج الذي يرّكز على الناجين إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسالمة والسّرية واالحترام وعدم التمييز:

z السالمة: يجب أن تحظى سالمة وأمن الناجين واألشخاص اآلخرين، مثل أطفالهم واألشخاص الذين يساعدونهم، باألولوية األولى 	
لدى لجميع الجهات الفاعلة. وكثيراً ما يكون األفراد الذين يكشفون عن حادثة العنف المبني على النوع االجتماعي، أو سجل من 

ض لمزيٍد من العنف من جانب الجاني )الجناة( أو من أشخاص آخرين من حولهم. إساءة المعاملة، أكثر عرضةً لخطر التعرُّ

z السرية: تعكس السرية االعتقاد بأنَّ الناس يتمتعون بالحق في اختيار من سيُطلعونه أو ال يُطلعونه على قصتهم. ويعني الحفاظ على 	
السرية عدم اإلفصاح عن أي معلومات في أي وقت ألي طرف دون الحصول على موافقٍة مستنيرة من الشخص المعني. فالسرية 

تعمل على تعزيز السالمة والثقة والتمكين. 

z االحترام: الناجي هو المتصرف الرئيسي، ويتمثل دور المساعدين في تسهيل التعافي وتوفير الموارد لحل المشكالت. وينبغي أن 	
تسترشد جميع اإلجراءات المتخذة باحترام خيارات الناجين ورغباتهم وحقوقهم وكرامتهم.

z عدم التمييز: يجب أن يتلقّى الناجون من العنف معاملة متساوية ومنصفة بغّض النظر عن العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو 	
الدين أو الجنسية أو اإلثنية أو الميل الجنسي أو أي صفة أخرى.

النهج القائم على المجتمع المحلي

على  القدرة  لديهم  تكون  وأن  القرارات،  اتخاذ  في  الطوارئ،  لحالة  األولي  المرحلة  منذ  رون،  المتضِرّ األشخاص  يشارك  أن  ينبغي 
الحصول على المعلومات، وتوقع الشفافية من أولئك الذين يقدمون المساعدة. 

رين بنشاط كشركاٍء في وضع االستراتيجيات المتعلقة  يشير النهج القائم على المجتمع المحلي إلى مشاركة السكان المتضِرّ
بحمايتهم وتقديم المساعدة اإلنسانية. 

النهج القائم على المجتمع المحلي:

z ضة للخطر.	 يسمح بعملية تشاور وحوار مباشرْين مع أفراد المجتمعات المحلية، بما في ذلك النساء والفتيات والفئات األخرى المعرَّ

z يُشرك المجموعات التي غالباً ما يتم تجاهلها كشركاٍء نشطين ومتساوين في تقييم المساعدة وتصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.	

z يضمن حماية جميع أفراد المجتمع بشكٍل أفضل، وتعزيز قدرتهم على تحديد الحلول ودعمها واستخدام الموارد اإلنسانية بشكٍل أكثر 	
فاعليَّة.5

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، النهج المبني على المجتمع المحلي في عمليات المفوضية )كانون الثاني/يناير 2008(، ص 6-5.  5

http://www.unhcr.org/publications/legal/47f0a0232/community-based-approach-unhcr-operations-preliminaries-table-contents.html
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z يجب أن تلتزم المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالعنف المبني على النوع االجتماعي بمبادئ المشاركة في إطار نهج مجتمعي، بحيث 	
رين من حالة الطوارئ كشركاء في وضع سياسات واستراتيجيات العنف  يتم تمكين النساء والرجال والفتيات والفتيان المتضِرّ
المبني على النوع االجتماعي، وكذلك في تصميم البرامج وتنفيذها. ومع ذلك، نظراً ألن العنف المبني على النوع االجتماعي 
المحلي باألشخاص  المجتمع  المبنية على  التشاركية  تبدأ األساليب  ينبغي أن  وسياسياً،  يمكن أن يكون قضية مشحونة اجتماعياً 
قادة  مثل  اآلخرين،  إشراك  إلى  وتوصياتهم،  لرؤاهم  وفقاً  والسعي،  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  تضرراً  األكثر 

المجتمع من الذكور.

الممارسة الواعدة

منذ عام 2017، يعمل تقييٌم جار تنفيذه ِمن قِبل برنامج الرعاية المجتمعية القائم على المجتمع المحلي والتابع 
الممارسات  أفضل  بتوثيق  والصومال  السودان  جنوب  في  العنف  ومنع  التغيير  إحداث  برنامج  لليونيسف: 
وهو  الميّسر"،  "الحوار  طريقة  المجتمعية  الرعاية  وتستخدم  المحلي.  المجتمع  على  القائم  النهج  الستخدام 
هذا  ويعمل  أسبوعاً.   15 مدى  على  المحلي  المجتمع  من  بين  مدرَّ أفراد  يقودها  منظمة  محادثة  عبارة عن 
المشتركة؛  بالقيم  واإللمام  الوعي  لرفع مستوى  معاً  والمراهقين  البالغين  الحوار على جمع مجموعات من 
ولربط تجاربهم مع العنف والظلم بتجارب اآلخرين؛ وتحليل الكيفية التي تُساهم بها معايير النوع االجتماعي 
ض للظلم. ويتمثل الهدف من ذلك في تمكين المشاركين من العمل معاً إليجاد حلول  في وقوع العنف والتعرُّ
داخل  ملموٍس  عمٍل  إلى  الحلول  هذه  ترجمة  في  ولدعمهم  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  لمشكلة 

المحلية. مجتمعاتهم 

1-3   نماذج لبرمجة العنف المبني على النوع االجتماعي المتعلقة بتنسيق 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

يتمثُل الهدف األساسي من تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في ضمان توفير الخدمات اآلمنة والميّسرة للناجين 
ووضع آليات للوقاية والتخفيف للحد من حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي. ولكي تتسم أي مجموعة من المجموعات الفرعية 
الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي بالفاعليّة، يجب أن يكون شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي قادرين 
على تطبيق النماذج األساسية للبرمجة. وينبغي على فِرق التنسيق تقييم الفهم المشترك لهذه النماذج ودعمه بين شركاء التصدي للعنف 

المبني على النوع االجتماعي.

النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تخطيط  عند  خاصة  أهمية  منها  ولكل  معاً.  استخدامها  وينبغي  مترابطة  التالية  النماذج  تُعّد 
االجتماعي وتنفيذها في حاالت الطوارئ.

نموذج متعدد القطاعات

تكشف تجارب البرمجة من الميدان أنه ال يوجد قطاع واحد 
أو وكالة يمكنها بمفردها أن تتصدى بصورةٍ كافيٍة لجهود 
الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف 
من حدته واالستجابة له. يدعو النموذج المتعدد القطاعات 
الوكاالت عبر  بين  فيما  الشاملْين  والتنسيق  االستجابة  إلى 
الحصر(  ال  المثال  سبيل  )على  ذلك  في  بما  القطاعات، 
الصحة، والصحة العقلية، والرعاية االجتماعية- النفسية 
والقانونية/العدالة واألمن. يجري توجيه الناجين إلى هذه 
الحاالت.  إدارة  خالل  من  الخدمة  من  المختلفة  القطاعات 
يتمتعون  الناجين  أنَّ  مفاده  فهٍم  إلى  النموذج  هذا  ويستند 
من  مجموعٍة  تغطي  اقتصادية  واجتماعية  سياسية  بحقوٍق 
تفاصيل  على  االّطالع  ويمكن  والخدمات.  االحتياجات 
أجل  من  القطاعات  هذه  من  قطاعٍ  لكل  مطلوب  هو  ما 
االستجابة الفعّالة للعنف المبني على النوع االجتماعي في 
منشور صندوق األمم المتحدة للسكان الذي صدر في عام 
على  المبني  العنف  من  للوقاية  الدنيا  "المعايير   ،2015
الطوارئ"،  حاالت  في  له  والتصدي  االجتماعي  النوع 

النفسي  الصحة 
االجتماعي*

القانون/العدالة السالمة/األمن

الناجي

 الحماية من العنف المبني
 على النوع االجتماعي

*تشمل مبادرات إعادة اإلدماج االجتماعي وُسبُل كسب العيش

النموذج المتعدد القطاعات

https://www.researchgate.net/publication/322833455/download
https://reliefweb.int/report/world/minimum-standards-prevention-and-response-gender-based-violence-emergencies
https://reliefweb.int/report/world/minimum-standards-prevention-and-response-gender-based-violence-emergencies
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والتي سيجري استكمالها بمعايير الحد األدنى المشتركة بين الوكاالت للوقاية واالستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي في 
.)2020/2019 حاالت الطوارئ )نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، سيصدر قريباً 

ومن العناصر الحاسمة األخرى في النموذج المتعدد القطاعات، التنسيق بين القطاعات والتنسيق ضمن القطاع الواحد بما في ذلك 
ويجب  القطاعات.  مختلف  من  ممثلين  مع  منتظمة  اجتماعات  في  والمشاركة  المعلومات  وتبادل  ورصدها  اإلحالة  مسارات  إنشاء 
أن تعمل المجموعات الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي على ضمان وجود البرمجة وجودتها في كل قطاع من 

قطاعات االستجابة في حاالت الطوارئ.

النموذج المتعدد المستويات

القطاعات في إطار نموذج متعدد  المتعدد المستويات لحاالت الطوارئ من أجل تقديم توضيحات بشأن مسؤوليات  النموذج  ُكيِّف 
التحتية  البنية  وتطوير  السياسات  إصالح  في  قطاع  كل  يؤديه  أن  يمكن  الذي  الدور  شرح  في  النموذج  هذا  ويساعد  القطاعات. 
والخدمات المباشرة. ويجب أن تتم التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في جميع القطاعات الرئيسية وعلى مستويات 
متعددة من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على الحماية الهيكلية والنظامية والفردية. ويمكن أن تتفاعل هذه المستويات وتتداخل مع 

أحدها اآلخر.

يشتمل النموذج المتعدد المستويات على المستويات التالية:

اإلصالح الهيكلي: يشمل ذلك الوقاية على أوسع مستوى لضمان االعتراف بالحقوق وحمايتها من خالل القوانين والسياسات الدولية 1- 
والتشريعية والتقليدية. من األمثلة على ذلك:

z إصالح القانون الموضوعي واإلجرائي.	
z وضع السياسات المتعلقة بالصحة والرعاية االجتماعية والعدالة واألمن.	
z التثقيف في مجال حقوق اإلنسان مع القادة التقليديين وقادة المجتمع المحلي.	

إصالح األنظمة: يتضمن إصالح األنظمة نظم واستراتيجيات رصد انتهاكات الحقوق واالستجابة لها. ويشمل التدخل على هذا 2- 
المستوى بناء قدرات أنظمة العدالة القانونية والتقليدية، وأنظمة الرعاية الصحية، وأنظمة الرفاه االجتماعي، واآلليات المجتمعية. 

من األمثلة على ذلك:
z للنساء 	 االجتماعي  والرفاه  واألمن  الصحة  خدمات  تقدم  التي  الحكومية  وغير  الحكومية  للوكاالت  والتدريب  التعليم  توفير 

والفتيات.
z تقديم المساعدة الفنية للدوائر الحكومية.	
z تقييم ومعالجة المخاطر وأوجه الضعف لدى السكان المتضررين.	
z تنسيق الجهود المتعددة القطاعات والمشتركة بين الوكاالت.	
z توليد المعارف والمعلومات ألغراض المناصرة.	

احتياجات 3-  لتلبية  المباشرة  الخدمات  الفردي من خالل  المستوى  على  التنفيذية االستجابةَ  التنفيذية: تتضمن االستجابة  االستجابة 
الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي. من األمثلة على ذلك:

z إطالق حمالت تثقيفية وإعالمية تستهدف المجتمع المحلي حول العنف المبني على النوع االجتماعي وتوافر الخدمات.	
z إدارة الحاالت واإلحالة والمناصرة.	
z تقديم المشورة والدعم.	
z توفير خدمات الفحص الطبي الشرعي والعالج والمتابعة.	
z الربط مع الشرطة والمحاكم.	

ترّكز العديد من برامج العنف المبني على النوع االجتماعي جهودها على مستوى االستجابة التنفيذية. ومن خالل التخطيط لألنشطة 
التي تركز أيضاً على مستويات اإلصالح الهيكلي والنظم، يمّكن لمطّوري البرامج وصانعي السياسات في جميع القطاعات البدء في 
إجراء إصالحات دائمة تحمي أولئك الذين تعرضوا للعنف المبني على النوع االجتماعي والعمل على القضاء على العنف المبني على 

النوع االجتماعي. 

ويؤدي النموذج المتعدد المستويات دوراً هاماً في حاالت الطوارئ بصفٍة خاصٍة حيث توجد أزمات مطولة أو متكررة، لذلك توجد 
والتأهب  والتعافي  االستقرار  في مراحل  المستويات  دراسة هذه  المهم  والهيكلي. ومن  النظامي  المستويين  للعمل على  أكبر  فرص 
لحاالت الطوارئ. وأخيراً، تُعد المناصرة أمراً بالغ األهمية على جميع هذه المستويات إلحداث تغييرات بغرض تحسين االستجابة 

للعنف المبني على النوع االجتماعي )انظر الفصل الثالث، المهمة 6 بشأن المناصرة(.
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النموذج البيئي

ر في األصل داخل القطاع الصحي لفهم أسباب العنف المبني على النوع االجتماعي ومخاطره  تم تكييف النموذج البيئي - الذي ُطِوّ
- ليناسب حاالت الطوارئ. ويلخص إصدار هذا النموذج أدناه المقاربات والنماذج المختلفة للتدخالت في العنف المبني على النوع 

االجتماعي والتي نوقشت أعاله لتوضيح كيف يمكنها العمل معاً لتحقيق استجابة شاملة ومنسَّقة.

النموذج البيئي والنُهج الثالثة

الفرد/العالقةالمجتمع المحليالمجتمع

يرّكز على الناجينقائم على المجتمع المحليقائم على الحقوق

برمجة الوقاية

ينبغي ربط برمجة الوقاية ببرامج االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل حماية الحقوق قبل وقوع العنف. وترّكز الوقاية 
على مسببات العنف المبني على النوع االجتماعي والعوامل المساهمة فيه، في حين ترّكز االستجابة على تأثيرات العنف المبني على 
ري  النوع االجتماعي على األفراد واألسر والمجتمعات المحلية. )للحصول على مثال على هذه التصورات المفاهيمية، انظر أدلة ُميَّسِ
أعمال التدريب على الصعيد الميداني بقلم بيث فان، 2004(. وينبغي أن تتماشى برمجة الوقاية مع النموذج البيئي المبيّن أعاله، وأن 
تعالج الطبيعة األساسية للعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل النُُهج المبنية على حقوق اإلنسان والتي تتصدى لمسألتّي التمييز 

المبني على النوع االجتماعي وعدم المساواة بين األنواع االجتماعية. 

ينبغي مراعاة ما يلي عند وضع استراتيجيات الوقاية: 

z رون. 	 إجراء تقييمات للتعّرف على أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي الرئيسية التي يعاني منها السكان المتضِرّ
z فهم المخاطر والعوامل الوقائية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في السياق المحلي.	
z تحديد أفضل االستراتيجيات للحد من المخاطر في السياق المحلي.	
z استحداث استراتيجيات وقائية يكون لها تأثير كبير على مكافحة أشكال العنف المتعددة. فعلى سبيل المثال، قد يكون لبرمجة سبل 	

كسب العيش دور مفيد في الحد من العنف والجنسي واالستغالل، وكذلك عنف الشريك الحميم.
z وضع استراتيجيات الستدامة التدخالت الوقائية عند انسحاب الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني. 	
z ضون أكثر 	 رين - وال سيما أولئك المعرَّ ربط أنشطة الوقاية ببرامج االستجابة من أجل تلبية االحتياجات المتنوعة للسكان المتضِرّ

من غيرهم لمخاطر العنف. تحديد عوامل الخطر والحماية الخاصة بالفتيات المراهقات، واألطفال غير المصحوبين بذويهم، النساء 
المسنات، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، والنساء والفتيات ذوات 
ضة للخطر، انظر إرشادات العنف المبني على النوع  . لمزيٍد من المعلومات التفصيلية حول المجموعات المعرَّ اإلعاقة، وغيرهنَّ
االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )ص 12-13( ودليل مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي 

في العمل اإلنساني الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
z التأكد من أنَّ أنشطة الوقاية تبرز ضرورة التصدي للتمييز ضد النساء والفتيات باعتباره سبباً أساسياً للعنف الذي تتعرض له النساء 	

والفتيات.

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Interagency%20Multisector%20Response%20to%20GBV.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Interagency%20Multisector%20Response%20to%20GBV.pdf
https://reliefweb.int/report/world/iasc-gender-handbook-humanitarian-action-2017-enar
https://reliefweb.int/report/world/iasc-gender-handbook-humanitarian-action-2017-enar
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الدروس المستفادة

النوع  على  المبني  العنف  من  الوقاية  في  والفتيان  الرجال  إلشراك  مختلفة  بلداٍن  في  مبتكرة  نُُهج  بت  ُجِرّ
نموذجاً  للمساءلة  الخاضعة  الممارسات  في  الرجال  إشراك  نموذج  يُعد  المثال،  سبيل  فعلى  االجتماعي. 
لدراسة  الرجال  اللجنة مع  األولّي ولمدة سنة واحدة. وتتعاون  التدخل  بهدف  لإلنقاذ  الدولية  اللجنة  طورته 
تأثير النوع االجتماعي بالنزاع وكيف جرى تنشئتهم اجتماعياً، وهي خطوة حاسمة في خلق عالم تٌقّدر فيه 
إشراك  نموذج  من  المستفادة  الدروس  وتبيّن  العنف.  من  مأمن  في  ويعشن  متساو،  بشكل  والفتيات  النساء 
الرجال في الممارسات الخاضعة للمساءلة أنه ينبغي تصميم استراتيجيات خاصة بمشاركة الذكور من أجل 
توفير الحماية للنساء والفتيات. وجاء هذا النموذج لمجابهة ردود الفعل الغاضبة التي كثيراً ما لوحظت في 
الدورات األولى من نموذج إشراك الرجال في الممارسات الخاضعة للمساءلة، حيث ثار الرجال وشعروا 

مت خصيصاً لنزع السلطة منهم. بأنَّ األنشطة ُصِمّ

لم يكن تطبيق النُُهج المبتكرة فعَّاالً إال في البيئات التي يكون فيها المجتمع المحلي مستقراً، ذلك ألنَّ األنشطة 
والدورات تحتاج إلى استهداف المجموعة نفسها لمدة من الزمن. انظر الموارد الواردة في الفصل السادس 

والمتعلقة بإشراك الفتيان والرجال في جهود التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

اعتبارات خاصة للفتيات 
المراهقات

االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  الوقاية  في  المراهقات،  الفتيات  وخاصة  المراهقين،  إشراك  إّن 
دراسياً  منهجاً  لإلنقاذ  الدولية  اللجنة  وضعت  وقد  محفزة.  إيجابية  آثار  له  تكون  أن  يمكن  له  واالستجابة 
للمهارات الحياتية للفتيات المراهقات في لبنان كجزٍء من االستجابة المخصصة للالجئات السوريات منذ عام 
2014، من أجل إشراكهنَّ في الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي. ويطرح المنهج آليات تكيُّف 
النوع  المبني على  العنف  إذا واجهن  المراهقات ويساعدهنَّ على إنشاء شبكة من األنصار  للفتيات  إيجابية 
االجتماعي. هناك فرص للفتيات ليصبحن معلّمات لقريناتهنَّ من أجل تبادل معارفهنَّ وشبكاتهنَّ واالرتقاء 
بها )انظر سالمتي عافيتي(. وتشمل األمثلة األخرى لبرامج الوقاية الموّجهة مع الفتيات المراهقات مبادرات 
التناسلية  األعضاء  وتشويه  عرائس(  ال  فتيات  )انظر  األطفال  زواج  على  للقضاء  الوكاالت  بين  مشتركة 
األنثوية )انظر البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف للقضاء على تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية(. يجب أن تقوم المجموعات الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي بإدراج 

الفتيات المراهقات في استراتيجيات الوقاية وخطط االستجابة. 

أداة إلكترونية

النوع االجتماعي في حاالت  المبني على  العنف  إدارة  ابدأ دورة تدريبية مجاناً على شبكة اإلنترنت حول 
باللغات  متوفرة  ونُُهجها.  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  نماذج  الطوارئ الستعراض 

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية.

التخفيف من المخاطر 

ض للعنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن الخلط بينه وبين الوقاية، والتي  يشير التخفيف من المخاطر إلى الحد من مخاطر التعرُّ
تشير إلى اتخاذ إجراءات لوقف العنف المبني على النوع االجتماعي. ويشّكل التخفيف من المخاطر أحياناً جزءاً من الوقاية، ولكن تدابير 

التخفيف من المخاطر تختلف عن البرمجة الوقائية األطول أجالً. 

يُعد التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ عنصراً حاسماً في دمج التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي عبر مختلف قطاعات االستجابة اإلنسانية، ويمكن تنفيذه ِمن قِبل غير المتخصصين، وكذلك المتخصصين في 

برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي. 

توفر إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت معلومات مفّصلة عن تعميم 
اإلجراءات المتعلقة بالتخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي عبر القطاعات الرئيسية لالستجابة اإلنسانية. وقد برز 

http://www.girlsnotbrides.org/
https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-eliminate-female-genital-mutilation
https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-eliminate-female-genital-mutilation
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://gbvguidelines.org/en/


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 202019

أيضاً عدد من األدوات بشأن تخفيف مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في القطاعات الشاملة، وجرى تطوير التدخالت المبنية 
على النقد، باإلضافة إلى أدوات أخرى جديدة، للتخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في مجموعة المأوى. 

على سبيل المثال، اعتُبِرت عمليات تدقيق السالمة ممارسة جيدة لتحديد مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي. ويجب مشاركة 
تقارير تدقيق السالمة مع التوصيات المستهدفة عبر القطاعات المختلفة لتقليل المخاطر المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 
وتُتخذ هذه اإلجراءات بصورةٍ منتظمة إما من خالل المالحظات أو من خالل الجمع بين المالحظات ومناقشات المجاميع المركزة. 
ولضمان العمل الفوري والتنسيق الفعَّال، غالباً ما تكون عمليات تدقيق السالمة أكثر فاعلية إذا أُجريت مع قطاعات أخرى. لمزيٍد من 

المعلومات حول عمليات تدقيق السالمة، انظر الفصل الثالث والمالحق.

لمزيٍد من المعلومات حول الكيفية التي يمكن بها للمجموعة الفرعية أن تنفّذ إدماج تدخالت تخفيف المخاطر مع مختلف القطاعات، 
انظر الفصل الرابع.

1-4   البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم منظور النوع االجتماعي
المجموعات  ينبغي على  النساء والفتيات. وبناًء عليه،  للعنف ضد  بين األنواع االجتماعية سبباً جذرياً  المنهجي  المساواة  يُشكل عدم 
الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي، وكذلك البرمجة الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، أن تعزز المساواة 
بين األنواع االجتماعية عند صياغة البرمجة الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، كمقاربٍة للتخفيف من مخاطر العنف المبني 
على النوع االجتماعي في جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية. وتُعد معالجة عدم المساواة بين الجنسين أحد المبادئ التي تقوم عليها 

االستراتيجية العالمية لنطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 2020-2018. 

عليه  اإلبقاء  أيضاً  وينبغي  القطاعات.  في جميع  يطبّق  اإلنساني  للعمل  شامالً  نهجاً  االجتماعي  النوع  منظور  تعميم مراعاة  ويمثل 
المحتاجة  الرئيسية  السكانية  الفئات  البرمجة بطريقٍة ال تستبعد  تنفيذ  النوع االجتماعي لضمان  المبني على  للعنف  التصدي  في خطة 
وتتكيف مع ديناميكيات النوع االجتماعي الخاصة بالسياق. ويوفر منظور النوع االجتماعي لفهم ومعالجة التقاطع المعقد بين مختلف 
العوامل عوامل النوع االجتماعي التي تؤثر على الحماية وإمكانية الحصول على المساعدة اإلنسانية، مع تجنب اتباع نهج ضيّق تجاه 
ر في حاالت الطوارئ. ويمكن أيضاً اإلشارة إلى تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي بوصفه "نهجاً مبنياً على النوع  قابلية التضرُّ

االجتماعي" أو "نهجاً للمساواة بين األنواع االجتماعية" في العمل اإلنساني.6 

يجب أن تكون الجهات الفاعلة األخرى، مثل الٍفرق المواضيعية الَمعنيّة بالمسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي وموظفي النوع االجتماعي 
ضمن الوكاالت والمنظمات ومستشار القدرة االحتياطية الَمعنيّة بالمسائل المتعلّقة بالنوع االجتماعي، مسؤولة عن ضمان المسؤوليات 
األوسع نطاقاً عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي )أو نهج النوع االجتماعي( عبر مجموعات مختلفة من االستجابة اإلنسانية، 
على النحو المبيّن في دليل مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت )2017(. لمزيٍد من المعلومات حول العمل مع هذه الجهات الفاعلة، انظر الفصل الثاني.

مستشار القدرة االحتياطية الَمعنيّة بمسائل النوع االجتماعي هو خبير في الشؤون المتعلّقة بالنوع االجتماعي جرى إعارته 
لدعم القيادة والمجموعات اإلنسانية لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في البرمجة واالستجابة اإلنسانية. وتجري االستعانة 

بهذا النوع من المستشارين في بعض االستجابات اإلنسانية وليس كلها.

فت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مفهوم تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي بأنه "استراتيجية لجعل اهتمامات المرأة والرجل بُْعداً متكامالً  عرَّ  6
في تصميم السياسات والخطط والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع المجاالت - السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية - بحيث يستفيد النساء 
والرجال على قدم المساواة، ويتم القضاء على عدم المساواة". )سياسة المساواة بين األنواع االجتماعية وتمكين النساء والفتيات في العمل اإلنساني الصادرة 

عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت(

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Monitoring%20and%20Mitigating%20Risks%20of%20GBV%20Guidance%20for%20Cash%20Providers.pdf
https://www.sheltercluster.org/working-group/gbv-shelter-programming-working-group/documents
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Monitoring%20and%20Mitigating%20Risks%20of%20GBV%20Guidance%20for%20Cash%20Providers.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap
https://reliefweb.int/report/world/iasc-gender-handbook-humanitarian-action-2017-enar
https://reliefweb.int/report/world/iasc-gender-handbook-humanitarian-action-2017-enar
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بالنوع  المتعلّقة  الشؤون  خبراء  مع  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تتعاون  أن  ينبغي 
االجتماعي على أرض الواقع ومع جميع مجموعات الحماية لضمان تعزيز نُُهج النوع االجتماعي في االستجابة اإلنسانية وجهود 
النوع  المبني على  العنف  في  التدخالت  قو  ُمنّسِ يتمتع  المثال،  االجتماعي. وعلى سبيل  النوع  المبني على  بالعنف  المتعلقة  البرمجة 
إلى  للدعوة  الصحة  ومجموعة  الطفل(  حماية  مسؤولية  نطاق  ذلك  في  )بما  الحماية  مجموعة  مع  للعمل  فريدةٍ  بمكانٍة  االجتماعي 
وضع برمجة متأنية ومدروسة وشاملة لتلبية االحتياجات المختلفة المتعلقة بالنوع االجتماعي للذكور واألطفال وغيرهم من السكان 
المعنيين. وقد تشمل بعض األمثلة استخدام النهج المبني على النوع االجتماعي مناصرة نطاق مسؤولية حماية الطفل وغيرها من 
لتمكين برامجها من التصدي لمخاطر واحتياجات  الفاعلة األخرى في مجموعات الحماية ومجموعة الصحة والعمل معها  الجهات 
األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، والرجال المحتجزين أو الناجين من التعذيب، الذين يتعرضون جميعاً 

لخطر العنف الجنسي من بين العديد من أشكال العنف وغيرها من المخاوف.

الفرق بين اتباع نهج مبني على النوع االجتماعي واالستجابة المبنية على النوع االجتماعي

ترّكز استجابة العنف المبني على النوع االجتماعي على منع العنف الناجم عن عدم المساواة والتمييز بين األنواع االجتماعية 
والتصدي لهما، في حين يهدف النهج المبني على النوع االجتماعي إلى ضمان استفادة من يتأثرون بعدم المساواة المنهجية 
كل  ويعزز  االستجابتين ضروريتين  كال  وتُعد  متساٍو.  نحو  على  والحماية  المساعدة  من  االجتماعية  األنواع  بين  والهيكلية 

منهما اآلخر، ألن عدم المساواة بين األنواع االجتماعية هي سبب العنف وغالباً ما تساهم في إضفاء الشرعية عليه. 

قي الشؤون اإلنسانية  — من المذكرة اإلرشادية لألقران، التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي: خطوات عملية لُمنّسِ
والِفرق القُْطرية اإلنسانية )تشرين األول/أكتوبر 2017(

أداة إلكترونية

ابدأ دورة تدريبية مجاناً على شبكة اإلنترنت حول دليل مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في العمل 
اإلنساني المحدَّث الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمبادئ التوجيهية ذات الصلة باللغة 

اإلنجليزية أو العربية.

الدروس المستفادة

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتضمن أجندة الحد من مخاطر الكوارث مشاركة الدول واألمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية في التصدي للكوارث الطبيعية المتكررة. وتشّجع هذه األجندة النُُهج الشاملة 
للنوع االجتماعي، مثل ضمان مشاركة المرأة والمساواة بين األنواع االجتماعية في جميع مبادرات الحد 
من مخاطر الكوارث. ومع ذلك، ما زالت بعض المكّونات، بما في ذلك الوقاية من العنف المبني على 
لديها  التي  البلدان  بعض  المشكلة، وضعت  لهذه  التصدي  أجل  ومن  بالضعف.  تتسم  االجتماعي،  النوع 
المبني  للعنف  التصدي  تشمل  القطاعات  بين  للعنف خطَط طوارئ مشتركة  بالتصدي  َمعنيّة  مجموعات 
النوع االجتماعي في حالة  المبني على  العنف  النوع االجتماعي والتوعية بشأن متطلبات استجابة  على 

الطوارئ.

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Ukraine/thematic-updates/p2p-support-gbv-note-for-hc-and-hct.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Ukraine/thematic-updates/p2p-support-gbv-note-for-hc-and-hct.en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-training
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نهج تمكين النساء والفتيات وكيفية ارتباطه بإدماج الفئات األخرى   5-1
باإلضافة إلى نهج المساواة بين األنواع االجتماعية الذي يدمج شؤون النوع االجتماعي في االستجابة اإلنسانية، ينبغي أيضاً استخدام نهج 
محدد األهداف لتحقيق تمكين النساء والفتيات في العمل اإلنساني. وتستعين التدخالت المخصصة للعنف المبني على النوع االجتماعي 

بنهج محدد األهداف لمعالجة األسباب الجذرية للعنف المبني على النوع االجتماعي وتحقيق التمكين والمساواة للنساء والفتيات.

وعلى النحو المشار إليه في القسم المذكور أعاله، تهدُف االستراتيجية العالمية لنطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 
)2018-2020( إلى معالجة األسباب الجذرية للعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل االستجابات محددة الهدف: "يُعِطي نطاق 
للنساء والفتيات وفي الوقت نفسه يشمل الناجين بجميع فئاتهم". وسوف  مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي األولويةَ 
يُدرج وصف إضافي لهذه الطريقة البرنامجية في المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي 

واالستجابة له في حاالت الطوارئ )نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، يصدر قريباً في 2020/2019(.

لية أطول أجالً في حاالت الطوارئ. ويُساهم  وتتمثل الفائدة الرئيسية من استخدام نهج يركز على النساء والفتيات في أنه يخلق آثاراً تحوُّ
هذا النهج في تحقيق المساواة الفعلية من أجل النساء والفتيات، وهي خطوة أساسية نحو القضاء على العنف المبني على النوع االجتماعي 

وإعمال الحق في عدم التمييز.

في  عليه  المنصوص  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  المفاهيمي  اإلطار  إلى  الوكاالت  بين  المشتركة  االستراتيجية  هذه  وتستند 
إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والذي يوضح ما يلي:

الموارد،  في  التحكم  على  القدرة  إلى  ويفتقرن  االجتماعيْين،  والنفوذ  السلطة  من  محرومات  مكان  كل  في  والفتيات  "النساء 
، والمشاركة في الحياة العامة- كل ذلك نتيجةً لألدوار والعالقات القائمة على النوع االجتماعي المحددة  والسيطرة على أجسادهنَّ
اجتماعياً. يحدث العنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات في ظل هذا االختالل. في حين أنَّه يجب على الجهات 
ض الرجال والنساء والفتيان  الفاعلة في المجال اإلنساني أن تحلل مختلف أوجه الضعف المتعلقة بالنوع االجتماعي التي قد تعرُّ
والفتيات لخطر العنف المتزايد وأن تكفل الرعاية والدعم للناجين كافَّة، ينبغي إيالء اهتمام خاص لإلناث بسبب أوجه الضعف 
ضهنَّ للعنف المبني على النوع االجتماعي، والتمييز الشامل، وعدم حصولهنَّ على المساعدة  الكبيرة الموثقة المتعلقة بتعرُّ
اإلنسانية بصورٍة آمنة ومنصفة". )إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت، ص 6(

https://gbvguidelines.org/en/additional-resources/print-ready/
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ويتسق هذا النهج أيضاً مع النُُهج القائمة على حقوق اإلنسان إزاء المساعدة اإلنسانية وغيرها من السياسات والمعايير األساسية.

أهمية نهج تمكين النساء والفتياتاألدوات القانونية والسياسة الرئيسية
القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة )1979( 

ف العنف المبني على النوع االجتماعي بأنَّه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة،  يعرَّ
تمارسه  الذي  العنف  ذلك  في  بما  عليه،  بالقضاء  التزامات  األطراف  الدول  وعلى 
لجنة  عن  الصادرة   19 رقم  العامة  التوصية  )انظر  الرسمية.  غير  الفاعلة  الجهات 

األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(

من أجل التصدي للتمييز ضد المرأة، من الضروري اتخاذ تدابير ال تقتصر على منح 
المرأة معاملة متساوية رسمياً مع الرجل فحسب، بل تمنحها معاملة تفضيلية من أجل 

تحقيق المساواة الفعلية للمرأة.

إلى  تهدُف  فعَّالة  استراتيجية  وضع  أيضاً  فعلية  مساواة  تحقيق  إلى  السعي  ويتطلب 
الرجل  بين  والسلطة  الموارد  توزيع  وإعادة  للمرأة  الناقص  التمثيل  على  التغلب 
المرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من   4 المادة  )انظر  والمرأة. 

على النحو المبين في التوصية العامة رقم 25(

السياسات اإلنسانية:

سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت بشأن المساواة بين الجنسين 

وتمكين النساء والفتيات في العمل 
اإلنساني )2017(

التمكين: "يُشير مفهوم تمكين النساء والفتيات إلى قدرة المرأة أو الفتاة على التحكم 
في مصيرها. وهذا يعني أنه يجب أال يقتصر حق المرأة على التمتع بقدرات متساوية 
تملك  )مثل  والفرص  الموارد  على  الحصول  في  والمساواة  والصحة(  التعليم  )مثل 
األراضي والحصول على فرص العمل( فحسب، بل يجب أن يكون لديها أيضاً القدرة 
وقرارات  خيارات  التخاذ  والفرص  والموارد  والقدرات  الحقوق  هذه  استخدام  على 

استراتيجية. ")انظر الملحق "ب"- المصطلحات والتعريفات(

على  ملموس  بشكٍل  يعملوا  "أن  اإلنساني:  المجال  في  العاملين  من  التمكين  يتطلب 
لية، والعمل الجماعي للنساء والفتيات  تعزيز المشاركة المجدية واآلمنة، والقيادة التحوُّ
من جميع الخلفيات في جميع مراحل العمل اإلنساني، والعمل أيضاً على تعزيز بذل 

جهود مماثلة في منع نشوب النزاعات، وبناء السالم، وبناء الدولة".

المعايير اإلنسانية:

معايير اسفير، مشروع اسفير 

التعريف: يصُف "العنف المبني على النوع االجتماعي" العنَف المبني على الفروق 
الذكور  بين  المساواة  عدم  أنَّ  كيف  ويُبرز  واإلناث.  الذكور  بين  أي  الجنسين،  بين 
واإلناث هو أساس معظم أشكال العنف المرتكبة في حق النساء والفتيات في جميع 

أنحاء العالم. ")انظر عدد تشرين الثاني/نوفمبر 2018( 

ضاٍت بشكٍل خاص للعنف المبني على النوع االجتماعي:  قد تكون النساء والفتيات معرَّ
ينبغي للوكاالت اإلنسانية، عند مساهمتها في حماية هذه الجماعات، أن تنظر بصفٍة 
عمالة  أو  االتجار  ذلك  في  بما  المحتملة  المخاطر  من  تحد  تدابير  اتخاذ  في  خاصة 
المعايير  تطبيق  أيضاً  وعليها  المنزلي.  العنف  أو  االغتصاب  أو  باإلكراه  الجنس 
واألدوات التي تمنع ممارسة االستغالل واإلساءة الجنسية وتساهم في القضاء عليهما. 
رين الذين يعانون من أوجه  وقد تشمل هذه الممارسة غير المقبولة األشخاص المتضِرّ
ممارسة  على  يُجبَرن  الالتي  المعوقات  أو  المنعزالت  النساء  مثل  محددة،  ضعف 
التوجيهية رقم  المذكرة  )انظر  اإلنسانية.  المساعدة  الحصول على  الجنس ألغراض 

13، طبعة 2011(

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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وعلى الصعيد الميداني، يتطلب ضمان إيالء األولوية الحتياجات النساء والفتيات، من أجل تحقيق مساواة فعلية والقضاء على العنف 
المبني على النوع االجتماعي، نُُهجاً وأساليب محددة للتنسيق.

وتشمل النُُهج المتبعة على الصعيد الميداني ما يلي:

z صياغة استراتيجيات البرامج واالستجابة من منطلق أنَّ أوجه عدم المساواة المنهجية بين الذكور واإلناث تعزز العنف ضد النساء 	
والفتيات.

z تعزيز وضمان قيادة المرأة والفتاة في جميع مراحل الدورة البرنامجية وفي التنسيق.	
z االستماع إلى طلبات ونصائح مختلف النساء والفتيات عند مشاركة الذكور في برامج العنف المبني على النوع االجتماعي.	
z الحرص على أالّ تحمل مشاركة الذكور آثاراً مادية أو منهجية سلبية على النساء والفتيات بحيث تُعيد ظهور الالمساواة المستقاة 	

من النظام األبوي.
z رة عن نتائج االستجابات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.	 ضمان المساءلة أمام النساء والفتيات من المجتمعات المتضِرّ
z استخدام أدوات البحث والتقييم التي تسترشد باألساليب التشاركية والنسوية )مثل تقييمات عوائق الخدمة وتوثيق التجارب التي مرت 	

ح أن تحِسّن الخدمات اإلنسانية وأن يكون لها تأثير مستدام  بها النساء والتقييمات النوعية التشاركية التي تقودها النساء( والتي يُرجَّ
لي على األسباب الجذرية للعنف المبني على النوع االجتماعي.  وتحوُّ

z التي تُساهم فيها، بما في ذلك 	 المساواة بين الجنسين والعوامل االجتماعية  التي تحلل أوجه عدم  تقنيات الرصد والتقييم  استخدام 
التسلسل الهرمي الصعب بين "الُمقيِّم" و "الُمقيَّم"، وموضوع التقييم وهدفه، وأشكال المعرفة من الناحية النوعية والكمية. )انظر 

الفصل 6 لمزيٍد من الموارد بشأن الرصد والتقييم.(
z لية متعددة المستويات من االستجابة اإلنسانية للعنف المبني على النوع االجتماعي والتي تُساهم في تغيير 	 السعي إلى تحقيق آثار تحوُّ

أوجه عدم المساواة القائمة من قَبل والتسلسالت الهرمية المبنية على النوع االجتماعي التي يستفيد منها الذكور.

لية ال تعيد إنشاء  تعتمد هذه األساليب على النُُهج المتبعة في برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي والتي تهدُف إلى إحداث آثار تحوُّ
االستبعادات الموجودة في نظم التسلسالت الهرمية المبنية على النوع االجتماعي غير المتكافئة. 

قد يحتاج منسقو تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي إلى التوضيح بأنَّ استخدام نُُهج تمكين النساء والفتيات كجزٍء من برمجة 
العنف المبني على النوع االجتماعي ال يعني استبعاد أو نقص الخدمات المقدمة للفئات األخرى:

خرافات وحقائق

سيجري  والفتيان  الرجال  فإنَّ  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  برامج  في  والفتيات  للنساء  األولوية  ُمنَِحت  إذا  الخرافة: 
استبعادهم ولن يحصلوا على الخدمات على قدم المساواة.

الحقيقة: إّن االستعانة بالنُُهج التي تركز على النساء والفتيات ال تعني أنَّ الناجين من الذكور مستبعدون من الخدمات اإلنسانية 
العنف. وفقاً  أنواع  بالبشر، أو زواج األطفال أو غير ذلك من  أو االتجار  اأُلَسري،  العنف  أو  الجنسي،  للعنف  ضوا  إذا تعرَّ
المساعدة  تقديم  يجب  الوكاالت،  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التي وضعتها  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  إلرشادات 
للضحايا بجميع فئاتهم. يُدَرج الرجال والفتيان في مكونات مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية 
في حاالت األزمات/الصحة الجنسية واإلنجابية من االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل مجموعة/قطاع 
النوع  على  المبني  العنف  حاالت  إلدارة  التوجيهية  والمبادئ  القياسية  التشغيل  إجراءات  في  االعتبار  في  وتوضع  الصحة، 
النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  إلى  واإلناث  الذكور  كيفية وصول  في  اختالفات  هناك  تكون  وقد  االجتماعي. 
االجتماعي وإلى الجهات/القطاعات الفاعلة التي تركز على هذه الخدمات. تهدُف هذه االختالفات في أساليب تقديم الخدمات 
إلى تكييف الخدمات مع االحتياجات الخاصة لكل مجموعة، وعدم إلحاق ضرر بأي منها، وتحقيق مساواة فعلية بين الذكور 
واإلناث )انظر أيضاً القسم المعني ببرمجة المساواة بين الجنسين ومراجع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
المذكورة أعاله(. تستند ترتيبات تقديم الخدمات إلى التحليل المتعدد القطاعات و المشترك لالحتياجات وقضايا حقوق اإلنسان 

في سياق معين. 

الخرافة: إنَّ إعطاء األولوية للنساء والفتيات في برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي يعني عدم إشراك الرجال في إيجاد 
حلول، رغم أنَّ مشاركتهم تُعد أمراً ضرورياً لمعالجة األسباب الجذرية للعنف المبني على النوع االجتماعي.
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الحقيقة: إّن االستعانة بنُُهج تمكين النساء والفتيات ال تعني عدم إمكانية أن يصبح الرجال والفتيان جزءاً من الجهود الرامية إلى 
إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. فبرمجة العنف المبني على النوع االجتماعي يمكن أن تتضمن "إشراك الذكور"، وهو نهج 
يحلل بدقة أين ومتى وكيف يمكن أن يكون للعمل مع الرجال والفتيان آثاراً إيجابية جوهرية على معالجة أوجه عدم المساواة 

بين األنواع االجتماعية، مع ضمان عدم تعريض النساء والفتيات لخطٍر متزايد من العنف المبني على النوع االجتماعي.

الخرافة: سيجري تجاهل مخاوف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين 
إذا حظيت النساء والفتيات باألولوية في برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي.

الحقيقة: تشرح سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لعام 2017 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات 
أنَّ تلبية احتياجات األشخاص الذين يعّرفون بأنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية 
وحاملي صفات الجنسين هي في نطاق برامج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات التي يتعين معالجتها عبر جميع 
مجاالت االستجابة اإلنسانية. وتتضمن المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت والمتعلقة بإدارة حاالت العنف المبني على النوع 
االجتماعي )اللجنة التوجيهية لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي( توصيات وتوجيهات محددة 
بشأن إحالة وإدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي التي تُرتَكب ضد األشخاص الذين يعّرفون بأنهم من المثليات 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين. يدعم نهج تمكين النساء والفتيات جهود 
تحديد التقاطعات بين أوجه الضعف المختلفة للنساء والفتيات )بما في ذلك التقاطع مع الهوية الجندرية والميول الجنسية( من أجل 
منع العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له عبر جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية. ومع ذلك، من المهم مالحظة أنَّه 
في حين يمكن أن تكون هناك بعض القواسم والتقاطعات المشتركة مع العنف المماَرس ضد النساء والفتيات واألشخاص الذين 
الجندرية وحاملي صفات الجنسين؛ ال يمكننا  الهوية  الميل الجنسي ومغايري  المثليات والمثليين ومزدوجي  بأنهم من  يعّرفون 
افتراض وجود مساواة. ومن المهم بالنسبة للعاملين في المجال اإلنساني إجراء تحليالت الحماية من مخاطر العنف المماَرس 
ضد األشخاص الذين يعّرفون بأنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات 

الجنسين لتحديد دوافعهم الخاصة وتلبية احتياجاتهم وتجاربهم المحددة عبر جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية. 

يوفّر الفصل 6 مزيداً من المعلومات عن الموارد المتعلقة بالبرمجة المتخصصة للعنف المبني على النوع االجتماعي والتي تعمل على 
إشراك الرجال والفتيان في التصدي للعنف المماَرس ضد النساء والفتيات وكيف تعمل الجهات الفاعلة المتخصصة في التصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي مع مجموعات مختلفة من أجل تلبية احتياجات الناجين من الذكور من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل 
ضة أكثر من غيرها لخطر العنف  الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، من بين المجموعات األخرى المعرَّ

المبني على النوع االجتماعي.

أصبحت الدعوات إلى تطبيق نُُهج محددة األهداف لتمكين النساء والفتيات من خالل البرمجة المتخصصة للعنف المبني على النوع 
االجتماعي في السياقات اإلنسانية أكثر إلحاحاً في السنوات األخيرة، حيث يوثق الممارسون حاالت تهميش النساء والفتيات في إطار 

برامج العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. 
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وفقاً  متعددة،  بيئات  عبر  أدناه  المدرجة  تلك  مثل  سيناريوهات  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  منسقو  يواجه 
للمشاورات التي جرت بشأن هذا الدليل. وتُقدَّم االقتراحات المتعلقة باإلجراءات الممكن اتخاذها للتصدي لها بتأطير المشكلة باستخدام 

نهج تمكيني.

 السيناريو
طلبت الجهات المانحة أو غيرها من المؤسسات اإلنسانية المؤثرة الوصول إلى الرجال والفتيان أو إدماجهم في أنشطة العنف 
هذه  جاءت  وقد  مستبعدون.  بأنهم  الذكور  يشعر  ال  كي  والفتيات  للنساء  المؤاتية  األماكن  داخل  االجتماعي  النوع  على  المبني 
القادة  واجتماعات  المساجد،  )أي  للذكور  المنتشرة  التقليدية  األماكن  إلى  بالوصول  للنساء  فيها  يُسمح  ال  أماكن  في  الطلبات 

المجتمعيين، وما إلى ذلك(.
االستجابات الممكنةالمشكلة

z من شأن السماح للرجل بالوصول إلى هذه األماكن 	
أن يعيد إدخال أوجه عدم المساواة المهيمنة للذكور 
في  والفتيات  النساء  وصول  من  تحد  كانت  والتي 
عالجته  ما  وهو  اإلنسانية  الخدمات  إلى  السابق 

التدخالت التي تركز على النساء/الفتيات. 
z من 	 الحد  إلى  الرجال  إدخال  يؤدي  أن  المرجح  من 

استخدام النساء والفتيات للخدمات ألنها لم تعد تلبي 
قد  الذي  األمر  عزلة،  أكثر  وسيصبحن  احتياجاتهنَّ 

يسبب ضرراً.
z إن وجود الرجال والفتيان في هذه األماكن يمكن أن 	

النوع  على  المبني  العنف  من  جديدة  مخاطر  يخلق 
االجتماعي على النساء والفتيات.

z الصحة 	 احتياجات  تلبية  أيضاً  المحتمل  غير  من 
األمر  للذكور،  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية 
لتكون  التدخالت  مختلفة من  أنواعاً  يتطلب  قد  الذي 

مؤثرة وفعَّالة. 
z )خصوصاً 	 التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  ض  يتعرَّ قد 

الِسريَّة واألمان( للخطر إذا استخدم الرجال إمكانية 
أو  والفتيات  النساء  أنشطة  رصد  إلى  الوصول 

اإلبالغ عنها. 

z عرض القيام بجولة في المخيم ومراقبة عدد األماكن التي تسكنها 	
النساء والرجال والفتيان والفتيات.

z المجموعات 	 عن  سؤالها  عند  وخاصةً  المجتمعات،  أنَّ  توضيح 
إلى  الحاجة  على  وتوافق  تحدد  ما  كثيراً  الجنس،  المصنفة حسب 

مساحات تفصل بين الجنسين.
z طلب تحليل لالحتياجات التي تحرك طلب وصول الذكور وتحديد 	

األوسع  اإلنسانية  البرمجة  معالجتها من خالل  يمكن  التي  الدوافع 
في برامج  نطاقاً، مثل إشراك الرجال والفتيان بشكٍل أكثر نشاطاً 

اإلعالم أو التوعية المتعلقة بالصحة.
z تلبي 	 أن  يمكن  الذكور  النسوية إلشراك  النُُهج  كانت  إذا  ما  تحديد 

احتياجات الرجال والفتيان في هذه الحالة.
z الذكور 	 من  للناجين  بها  يمكن  التي  الكيفية  عن  معلومات  تقديم 

اإليجابية  اآلثار  من  الحد  دون  القائمة  الخدمات  إلى  الوصول 
للبرمجة المصممة خصيصاً للنساء والفتيات. 

z الطفل، 	 حماية  مسؤولية  ونطاق  الحماية،  مجموعة  مع  العمل 
أي  تحديد  أجل  من  المركزة  المتابعة  لقيادة  الصحة  ومجموعة 

ثغرات في الخدمات أو االستشارات المتعلقة بالذكور.
z به من خالل 	 المساس  يمكن  الذي ال  اإلضرار"  "عدم  نهج  شرح 

للنساء  مت كأماكن آمنة  التي ُصِمّ السماح للرجال بدخول األماكن 
والفتيات.
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 السيناريو
عدم إدراج أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي والتحليل التقني في تقييم الحماية، ألن "النوع االجتماعي" يُفتَرض 

بأنه مشمول بالفعل في نهجٍ أوسع نطاقاً للحماية.

الحلالمشكلة
• من خالل تجمع عوامل "االستضعاف" في قاعدة 	

ومنهجية واحدة للحماية، يمكن حجب االحتياجات 
الخاصة للنساء والفتيات، ال سيما إذا كان التركيز 

ينصب على من يحصل على الخدمات، وليس على 
السبب أو الكيفية.

• المهارات المطلوبة إلجراء تحليٍل مفصَّل للعنف 	
المبني على النوع االجتماعي ألغراض الحماية 
ليست بالضرورة هي نفسها في جميع مجاالت 

الحماية األخرى. 
• ال تُعد الخبرة المتعلقة بمجال النوع االجتماعي 	

مساوية للخبرة في مجال العنف المبني على النوع 
االجتماعي.

• ينبغي استشارة الجهات الفاعلة واألخصائيين في ميدان العنف المبني 	
على النوع االجتماعي واالستعانة بهم في تقييمات الحماية وتحليلها، 
النوع  السياسة سياسة  بالمواءمة مع  إلى االلتزامات اإلنسانية  استناداً 
االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ووالية 
والسالم  بالمرأة  المتعلقة  القرارات  بشأن  نطاقاً  األوسع  المتحدة  األمم 

واألمن. 
• المتاحين 	 األخصائيين  من  القُْطري  المستوى  على  قائمة  وضع 

االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  على  والمدربين 
حيث يمكن االستعانة بهم بسهولٍة لدعم تقييمات الحماية.

• تأسيس مجموعة فرعية تُعنَى بالعنف المبني على النوع االجتماعي 	
تحت عنوان "أفضل الممارسات" بشأن التقييمات المتعلقة بالحماية، 
وتحديد  والفتيات  النساء  إشراك  بشأن  توجيهات  تتضمن  والتي 

أولوياتها في جميع المراحل.
 السيناريو

المنظمات التي تقودها النساء غير مدرجة في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وليست 
جزءاً من المحافل اإلنسانية األخرى

الحلالمشكلة
z المحلية 	 المجتمعات  في  والفتيات  النساء  غياب  إنَّ 

القرار  وصنع  للتخطيط  الرئيسية  المحافل  عن 
المساواة  أوجه عدم  يعزز  اإلنسانية  المساعدة  بشأن 
إلى  وصولهنَّ  أمام  عقبات  تشكل  التي  األساسية 

الخدمات اإلنسانية.
z على 	 المبني  العنف  على  بنجاح  القضاء  يمكن  ال 

والفتيات،  النساء  تمكين  دون  من  االجتماعي  النوع 
القيام  من  رين،  المتضِرّ السكان  إلى  ينتمين  الالتي 

بدوٍر قيادي. 

z النسائية 	 المجموعات  مع  للعمل  والتخطيط  المناقشة  في  المشاركة 
المحلية حول كيفية جعل االجتماعات والمعلومات المتعلقة بالتنسيق 

أكثر سهولة في الوصول إليها.
z إعطاء األولوية لتدريب المجموعات النسائية المحلية لتمكينها من 	

النوع  على  المبني  للعنف  االستجابة  مراحل  جميع  في  المشاركة 
االجتماعي. 

z تأسيس مجموعة فرعية تُعنى بالعنف المبني على النوع االجتماعي 	
ستوفر  والتي  عليها،  للمصادقة  المساءلة"  "مبادئ  عنوان  تحت 
معايير للمساءلة عن برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي 

للنساء والفتيات. 

يمكن للقدرة على تفسير التدخالت التي تركز على المرأة والتدخالت التي تركز على الفتيات أن تساعد منسقي التدخالت في العنف 
المبني على النوع االجتماعي على االستجابة للجهات المانحة التي تعطي األولوية للنُُهج النسوية - باإلضافة إلى تحسين نتائج المساعدة 
اإلنسانية. فعلى سبيل المثال، اعتمدت كندا والسويد مؤخراً جداول أعمال نسوي لسياستهما الخارجية، وهي تعطي األولوية للمساعدة 
اإلنسانية التي تتناول بالتحديد احتياجات النساء والفتيات. تبنَّت وزارة التنمية الدولية البريطانية أيضاً نهجاً للتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي يعطي األولوية الحتياجات النساء والفتيات. )انظر روابط الموارد المدرجة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات 

عن التمويل والنُُهج النسوية تجاه العنف المبني على النوع االجتماعي.(

أداة إلكترونية

لمزيٍد من المعلومات عن النُُهج النسوية لالستجابة الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في السياقات 
النوع  بشؤون  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  العامل  للفريق  اإللكتروني  الموقع  زيارة  يُرجى  اإلنسانية، 
االجتماعي، ذلك ألنَّه يحتوي على توجيهات وموارد محدَّثة، بما في ذلك سلسلة من المقاالت يقّدمها االئتالف 
النسوي من أجل التغيير االجتماعي. لمزيٍد من المصادر، راجع كتاب الجيب النسائي الذي أصدره االئتالف 

النسوي من أجل التغيير االجتماعي المصمم خصيصاً للممارسين.

http://www.igwg.org/
https://www.igwg.org/resources/the-coalition-of-feminists-for-social-change-paper-series/
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
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1-6   ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في تدخالت العنف المبني على 
النوع االجتماعي

يجب على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن تكفل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني بسبب أشكال التمييز المتعددة 
والمتقاطعة المتعلقة بالنوع االجتماعي والعمر واإلعاقة، فضاًل عن عدد ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة المتأثرين باألزمات أو النزاعات. 
وكما ذُِكر أعاله، عندما تتداخل العوامل المتعلقة بالعمر واإلعاقة والميول الجنسية والدين والعرق وما إلى ذلك مع التمييز المبني على 
ض النساء والفتيات للعنف المبني على النوع االجتماعي يمكن أن يتصاعد وتتسارع وتيرته. يعيش  النوع االجتماعي، فإن احتمال تعرُّ
أكثر من مليار شخص وُهم يعانون من بعض أشكال اإلعاقة: يُقدَّر معدل االنتشار العالمي بنسبة 19 في المائة بين النساء مقارنةً بـ 12 
في المائة بين الرجال.7 تُشير التقديرات إلى أنَّ نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في الفئات السكانية المتأثرة بحاالت الطوارئ )النزاعات 

المسلحة والكوارث الطبيعية( مرتفعة، نظراً ألنَّ الناس كثيراً ما يصابون بإعاقة خالل حاالت الطوارئ.8 

ويمكن للجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي أن تؤدي دوراً مركزياً في حماية األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم 
في حاالت الطوارئ. يجب أن تكون تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي متاحة لألشخاص من الجنسين ممن لديهم أنواع 
مختلفة من اإلعاقة، ومن مختلف األعمار، فضالً عن مقدمي الرعاية لهم. في أعقاب اعتماد ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في 
العمل اإلنساني في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في عام 2016، شكَّلت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت فريق عمل لقيادة 
المشاورات ووضع مجموعة من المبادئ التوجيهية العالمية واعتمادها إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاعات كافَّة، بما في ذلك 

أنشطة الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له. من المتوقع أن تُطلَق المبادئ التوجيهية في عام 2019. 

والفتيات  النساء  إدماج  االجتماعي في ضمان  النوع  المبني على  العنف  تدخالت  الجديدة منسقي  العالمية  التوجيهية  المبادئ  ستساِعد 
النوع  على  المبني  العنف  تدخالت  منسقي  دور  يتمثل  الصدور،  الوشيكة  التوجيهية  للمبادئ  ووفقاً  اإلعاقة.  ذوي  والفتيان  والرجال 

االجتماعي في ما يلي: 

z وضع مخطط للمنظمات المحلية والوطنية المهتمة بشؤون ذوي اإلعاقة التي لديها خبرة في مجال االستجابة اإلنسانية إلدراجها في 	
اجتماعات المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

z نشر المبادئ التوجيهية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في الجهات الفاعلة والعنف المبني على النوع االجتماعي.	
z جعل إدماج اإلعاقة عنصراً دائماً في جدول أعمال اجتماعات تنسيق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي.	
z تصنيف مؤشرات فريق التنسيق ذي الصلة حسب الجنس والعمر واإلعاقة، وإدراج التحليل في خطط االستجابة ومقترحاتها. 	
z استعراض عمليات اإلحالة/إجراءات التشغيل القياسية الوطنية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي الخاصة بإدماج ذوي 	

اإلعاقة، وضمان مواءمة عمليات اتخاذ القرارات المدعومة والتي ال يمكن االستعاضة عنها، تماشياً مع اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة.

z مشاركة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي مع المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما 	
المنظمات النسائية المحلية الَمعنية بالنساء، وإدراجها في مبادرات بناء القدرات بحيث يكون لبرمجة اإلعاقة منظور يعكس االهتمام 

بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للجهات الفاعلة في مجال تنسيق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم الدعم لمناصرة مشاركة 
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في مفاوضات السالم وبناء السالم، عندما يكون ذلك مناسباً وعندما ال تشكل تهديداً في الوصول إلى 

مقدمي الخدمات، تماشياً مع االلتزامات الدولية بموجب القرار 1325، وقانون حقوق اإلنسان.

باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية، جرى القيام بعمٍل كبير لتحسين إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف أجزاء التدخالت المتعلقة 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي. تتوفر التوجيهات بشأن ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في: 

z التقييمات وجمع البيانات	
z تطوير مواد التوعية 	
z إدارة الحاالت، بما في ذلك عمليات الموافقة المستنيرة	
z بناء قدرات موظفي ومقدمي الخدمات للعنف المبني على النوع االجتماعي )انظر الفصل 3، والفصل 6، والمالحق( 	

منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي، التقرير العالمي حول اإلعاقة، 2011.   7
8  الرابطة الدولية لمساعدة المسنين/المنظمة الدولية لرعاية المعوقين، الضحايا الخفيون لألزمة السورية: المعوقون والجرحى والالجئون المسنون، 2014. 

http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/hidden-victims-syrian-crisis-disabled-injured-and-older-refugees


29 الجزء 1: أُُطر التنسيق

تشمل المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي اعتبارات رئيسية لألشخاص 
التعلُّم وتوسيع نطاقه وتوثيقه بشأن كيفية تنفيذ التوجيهات  أنَّه يلزم تكريس مزيٍد من الجهود والتمويل لتجربة  ذوي اإلعاقة.9 غير 
في هذا المجال، وال سيما كيفية قيام المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بتعزيز ودعم إدماج 

األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج العنف المبني على النوع االجتماعي.

أداة إلكترونية

العنف  واألدوات حول  التوجيهات  إلكتروني يضم مجموعة من  بأرشيف  النسائية  الالجئين  تحتفظ مفوضية 
المبني على النوع االجتماعي وقضايا اإلعاقة.

الممارسة الواعدة

قامت االستجابة المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في كل سوريا بتكييف أسئلة فريق واشنطن 
بشأن اإلعاقة لجمع البيانات حول اإلعاقة خالل تسجيل المستفيدين في مراكز تقديم الخدمات. على الصعيد 
الميداني، عملت هذه الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي على جعل أسئلة فريق 
األشخاص  لفئات  ممكن  وصٍف  أفضل  إلى  الوصول  أجل  من  المحيط  بالسياق  االرتباط  شديدة  واشنطن 
ذوي اإلعاقة إلدراجها في جمع البيانات النوعية خالل مناقشات مجموعة التركيز. بعد ذلك، وضعت تلك 
الجهات دليالً تيسيرياً لشركاء تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي. تتطلب هذه العملية تخصيص 
الوقت والموارد، بما في ذلك تدريب الشركاء ووضع الميزانية. كان إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة كقائمين 

بالتعداد ومجيبين أيضاً جزءاً ال يتجزأ من المشروع.

مها فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة أسئلة بشأن اإلعاقة صمَّ

بسبب الحالة البدنية أو العقلية أو الصحية....

هل لديك صعوبة في السمع حتى لو   -2 
كنت تستخدم أجهزة تقوية السمع و/أو 

هل أنت أصم؟

هل لديك صعوبة في المشي أو صعود   -3
الَدَرج؟

هل لديك صعوبة في التذكُّر أو التركيز؟  -4

هل لديك صعوبة )في االعتناء بأمورك   -5
الذاتية(، مثل االستحمام أو ارتداء 

المالبس؟

باستخدام لغتك المعتادة )العرفية(، هل   -6
لديك صعوبة في التواصل )على سبيل 

المثال، فهم اآلخرين أو إفهامهم(؟

 1-  هل لديك صعوبة في الرؤية 
حتى لو كنت تضع نظارات؟

فئات اإلجابة عن األسئلة: 
ال - ال توجد صعوبة. نعم – أجد بعض الصعوبة. نعم – أجد الكثير من الصعوبة. ال يمكنني فعل ذلك مطلقاً.

لمزيٍد من المعلومات، راجع المجموعة الكاملة من أسئلة اإلعاقة. 

ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والمعايير   9
الدنيا للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له في حاالت الطوارئ )صندوق األمم المتحدة للسكان، 2015( والمبادئ التوجيهية 

المشتركة بين الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي )2017(. 

https://www.womensrefugeecommission.org/tags/gbv/disabilities
https://www.womensrefugeecommission.org/tags/gbv/disabilities
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/e-learning-tools/ngo-training/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/e-learning-tools/ngo-training/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
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برمجة الصحة اإلنجابية ومجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد   7-1
األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات.

من الضروري لمنسقي وشركاء التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يفهموا مكونات مجموعة الخدمات األولية التي 
تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات لتدخالت الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ، والتي تشمل التصدي للعنف 
الجنسي. على الصعيد الميداني، يتولى الفريق العامل المعني بالصحة الجنسية واإلنجابية التابع لمجموعة الصحة زمام القيادة في هذا 
النوع من البرمجة. وينبغي أن تعمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على تبادل المعلومات 
واالستراتيجيات، وال سيما خالل عمليات التقييم والتمويل مثل االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة. تساعد عملية 
التخطيط والمناصرة المشتركتْين على ضمان توفّر ما يكفي من األموال والمعلومات والبنية التحتية للناجين للوصول إلى هذه المكونات 

األساسية للخدمات الصحية. 

إلى التقييم والتحليل المشتركْين، قد تختار المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وفريق  واستناداً 
العمل المعني بالصحة الجنسية واإلنجابية اتباع استراتيجية مشتركة أو إنشاء فرقة عمل تُعنى بمجال معين من مجاالت الحاجة إلى تنفيذ 
مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات. فعلى سبيل المثال، في االستجابة الخاصة بكل 
من هايتي وسوريا، تعاونت المجموعات العاملة المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية والعنف المبني على النوع االجتماعي على تحسين 
تنفيذ مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات لتحقيق نتائج أفضل للفتيات المراهقات )انظر 

الفصل 2، "العمل مع مجموعة الصحة "، والفصل 6، لالطالع على مزيٍد من الموارد(.

النقاط الرئيسية للتواصل مع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
الحد األدنى للصحة  تمثل  التي  الخدمات األولية  الفاعلة األخرى بشأن مجموعة  النوع االجتماعي والجهات 

اإلنجابية في حاالت األزمات:

z تُعد مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات بمثابة مجموعة دنيا من األنشطة 	
ذات األولوية والتي تلبي "معايير إنقاذ الحياة" لصندوق االستجابة للطوارئ المركزي، والتي سيجري تنفيذها في بداية كل 

أزمة إنسانية )لمزيٍد من التوجيهات بشأن صندوق االستجابة للطوارئ المركزي، انظر الفصل 3 والمالحق(.
z إلزامية. وقد تمت 	 تُعّد مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات مجموعةً 

المصادقة عليها ِمن قِبل مجموعة الصحة وهي جزء من معايير اسفير باعتبارها الحد األدنى من معايير الرعاية الصحية 
الواجب توافرها في جميع حاالت الطوارئ.

z يجب تنفيذ مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات في البداية الفورية لحاالت 	
الطوارئ اإلنسانية. فهي تشكل نقطة االنطالق للحد األدنى من برامج الصحة الجنسية واإلنجابية وينبغي توسيع نطاقها 

لتشمل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األكثر شموالً في أقرب وقٍت ممكن )أي في مرحلتي التعافي والتأهب(. 
z إهمال مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات له عواقب وخيمة: الوفيات 	

النفاسيَّة ووفيات األطفال حديثي الوالدة التي يمكن اتقاؤها، والعنف الجنسي والصدمات الالحقة له، واألمراض المنقولة 
جنسياً؛ وحاالت الحمل غير المرغوب فيها، واإلجهاض غير اآلمن، واحتمال انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. 

z رين من األزمات هم من النساء واألطفال والشباب الذين 	 ما يقرب من 75 إلى 80 في المائة من جميع السكان المتضِرّ
يحتاجون إلى خدمات الصحة اإلنجابية ولهم الحق فيها، بما في ذلك مكونات مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد 

األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات التي تتصدى للعنف المبني على النوع االجتماعي.10

أداة إلكترونية

خذ الدورة التدريبية الُمتاحة مجاناً عبر اإلنترنت حول مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة 
ف على مكوناتها لالستجابة للعنف الجنسي عبر الموقع اإللكتروني التالي:  اإلنجابية في حاالت األزمات وتعرَّ

 http://iawg.net/minimum-initial-service-package/

مقتبسة من ورقة المناصرة المعنَونة "مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات" الخاصة بمجموعة العمل   10
المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالصحة اإلنجابية في األزمات.

https://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
https://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
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الدرس المستفاد

في االستجابة اإلنسانية إلعصار غيتا االستوائي الذي أثر على تونغا في شباط/فبراير 2018، بادرت رابطة 
صحة األسرة في تونغا، بدعٍم من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، وهو منظمة غير حكومية، باالستجابة لحاالت 
الطوارئ التي ركزت على تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة لتنفيذ مجموعة الخدمات 
األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات، بما في ذلك خدمات التصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي. لضمان أن يكون صوت مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين حاضراً في أثناء االستجابة عيّنت رابطة صحة األسرة في تونغا 
عضواً في جمعية تونغا لييتي لالنضمام إلى فريق االستجابة لعيادات توعية عديدة. من خالل هذه الطريقة، 
تم الوصول إلى 22 عميالً من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية 
وحاملي صفات الجنسين وتزويدهم بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وغيرها من الخدمات غير المتعلقة 
الميل  المثليات والمثليين ومزدوجي  التوعية حول قضايا  الجنسية واإلنجابية. وجرى دمج جلسات  بالصحة 
الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك التصدي للعنف المبني على النوع 

االجتماعي، كجزٍء من عيادات التوعية الصحية المتنقلة.

وعلى الرغم من أنَّ هؤالء العمالء كانوا حريصين على تلقي الخدمات، إال أنَّهم كانوا مترددين في تصنيف 
أنفسهم كأعضاء في مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي 
المجمعة  البيانات  البيانات. وبالتالي، في  أنفسهم كذكور وإناث عند جمع  بتعريف  الجنسين، واكتفوا  صفات 
النوع  يُعبِّر الفصل على أساس  النوع االجتماعي، ال  المبني على  بشأن توفير الخدمات ذات الصلة بالعنف 
االجتماعي عن الخدمات المقدمة ألفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 

الجندرية وحاملي صفات الجنسين.

يمكن للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومجموعة العمل الخاصة 
بالصحة الجنسية واإلنجابية التابعة لمجموعة الصحة العمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية من أجل وضع 
استراتيجيات مثل هذه لضمان وصول خدمات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي إلى مجتمعات 
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين خالل حاالت 
الطوارئ. وكجزٍء من هذه االستراتيجية، ينبغي وضع مؤشرات نوعية وكمية للتقييم والرجوع إليها مسبقاً، 
بحيث تأخذ عملية جمع البيانات وتحليلها في االعتبار اآلثار المترتبة على الحماية وال تعتمد فقط على التحديد 

الذاتي للنوع االجتماعي.

مجموعات العنف المبني على النوع االجتماعي والحماية من االستغالل   8-1
واإلساءة الجنسية

تُعد الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية مجاالً معقداً وناشئاً للسياسات والممارسات ذات الطابع اإلنساني. يقّدم القسم الوارد أدناه 
والمبادئ واآلليات  المصطلحات  فهم بعض  النوع االجتماعي على  المبني على  العنف  لمساعدة منسقي تدخالت  استهاللية  معلومات 
المختلفة المتعلقة بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية. ويجري تنظيمها حول األسئلة التي طرحت والموضوعات التي طلبها منسقو 
تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي في أثناء المشاورات حول هذا الدليل. ويسلّط الضوء على القضايا التي تشكل تحديات في 
الممارسة الميدانية ويبدأ في توضيح كيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي دعم الحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية بناًء على التوجيهات وأفضل الممارسات المتاحة. وال تزال هناك مجاالت لم تتطور فيها السياسات واإلجراءات بما 
فيه الكفاية إلتاحة توجيهات أكثر دقة. يجب على المنسقين أن يلتمسوا تحديثات منتظمة بشأن الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، 
وذلك من نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماع، أو من فريق مهام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعني بالمساءلة 
الحماية من  أو  اإلنساني  للعمل  القُْطري  الفريق  الجنسية، فضالً عن شبكة  رين/الحماية من االستغالل واإلساءة  المتضِرّ السكان  أمام 

االستغالل واإلساءة الجنسية في سياقاتهم. 

التعريفات والمبادئ 

والتنمية  اإلنسانية  المساعدة  العاملة في مجال  الدولية  الفاعلة  الجهات  إلى مسؤوليات  الجنسية  الحماية من االستغالل واإلساءة  تُشير 
المنظمات  المتحدة، وموظفي  األمم  قِبل موظفي  ِمن  المرتكبة  الجنسية  تجاه منع ومكافحة حوادث االستغالل واإلساءة  السالم  وحفظ 
غير الحكومية، وموظفي المنظمات الحكومية الدولية ضد األشخاص المستفيدين من المساعدات واألفراد اآلخرين في الفئات السكانية 

رة. وتشمل هذه المسؤوليات إنشاء آليات إبالغ ِسريَّة واتخاذ إجراءات سريعة وآمنة وأخالقية عند وقوع الحوادث. المتضِرّ

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse
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من المهم أن نعي أنَّ الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية هي مسؤولية جميع الجهات الفاعلة في المجال 
اإلنساني، وال تقتصر على األخصائيين في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أو األخصائيين 

في مجال النوع االجتماعي.

في عام 2002، حددت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت خطة عمل، واعتمدت مبادئ أساسية، فيما يتعلق بالتصدي لالستغالل 
واإلساءة الجنسية. وقد انعكست المبادئ األساسية -التي جرى تحديدها في خطة العمل -في السياسة التي حددتها األمم المتحدة في السنة 
 ،11)ST/SGB/2003/13( التالية في نشرة األمين العام لعام 2003 بشأن التدابير الخاصة بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية
وكذلك في السياسات الالحقة المتعلقة بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية التي اعتمدتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 
أكدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التزامها بالعمل بنشاط على منع حوادث االستغالل واإلساءة الجنسية المرتبكة ِمن قِبل 
العاملين في المجال اإلنساني واالستجابة لها في بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية من االستغالل 

واإلساءة الجنسية، أقره رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في 11 كانون األول/ديسمبر 2015.

باللجنة  الخاصة  السلوك  قواعد  لمدونة  األساسية  المبادئ  يلي  ما  في  نبيّن 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية 

اإلنساني: العمل  في 

z	 في العاملين  قِبل  ِمن  المرتكبة  الجنسية  واإلساءة  االستغالل  حوادث  تُشكل 
المجال اإلنساني أفعاالً تندرج ضمن سوء السلوك الجسيم، وبالتالي تُعد أسباباً 

الخدمة.  إلنهاء 
z	 يحظر ممارسة النشاط الجنسي مع األطفال )وهم األشخاص الذين تقل أعمارهم

محلياً.  المعتمد  الرضا  سن  أو  الرشد  سن  عن  النظر  بغّض  سنة(   18 عن 
االعتقاد الخاطئ بشأن عمر الطفل ال يُعد مبرراً مقبوالً. 

z	 يُحظر مقايضة األموال أو فرص العمل أو السلع أو الخدمات في مقابل ممارسة
الجنس، بما في ذلك الخدمات الجنسية أو غيرها من أشكال السلوك الُمهين أو 
الُمذل أو االستغاللي. ويشمل ذلك مقايضة المساعدات اإلنسانية التي هي أصالً 

المستفيدين.  لألشخاص  مستحقة 
z	 اإلنساني المجال  في  العاملين  بين  جنسية  عالقات  إقامة  عدم  على  نشدد 

المتكافئة  غير  القوة  ديناميات  إلى  تستند  ألنها  المساعدات  من  والمستفيدين 
اإلنسانية  المساعدات  أعمال  مصداقية  ض  تُقِوّ العالقات  هذه  فمثل  بطبيعتها. 

بنزاهتها.  وتمسُّ 
z	 أو مخاوف  اإلنساني  المجال  في  العاملين  أحد  لدى  يكون  التي  الحاالت  في 

شكوك بشأن ارتكاب حوادث اعتداء جنسي أو إساءة جنسية ِمن قِبل زميل آخر 
سواء أكان في الوكالة نفسها أم في وكالة أخرى، يجب عليه/عليها اإلبالغ عن 

هذه المخاوف عبر آليات اإلبالغ القائمة لدى الوكاالت. 
z	 واإلساءة االستغالل  تمنع  بيئة  بتهيئة  اإلنساني  المجال  في  العاملون  يلتزُم 

الجنسية والحفاظ عليها، وتعمل على تشجيع تنفيذ مدونة قواعد السلوك الخاصة 
دعم  في  خاصة  مسؤوليات   - المستويات  جميع  على   - المديرون  يتحّمل  بهم. 

البيئة وتطويرها. التي تحافظ على هذه  النظم 

اإللكتروني  الموقع  على  الجنسية"،  واإلساءة  االستغالل  من  الحماية  "مبادئ  باسم  أيضاً  إليها  يُشار  والتي  األساسية،  المبادئ  تتوفر 
المحلية  اللغات  من  عدٍد  وفي  المتحدة،  لألمم  الرسمية  اللغات  بجميع  اإلنترنت  شبكة  على  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة   للجنة 

)انظر قائمة الترجمات المصادق عليها لعام 2018(.

تنطبق نشرة األمين العام على جميع موظفي األمم المتحدة، بمن فيهم موظفو أجهزة األمم المتحدة وبرامجها الخاضعة إلدارة مستقلة. ويعد مجال السياسة   11
هذا معقداً، وينبغي للمنسقين - إذا لزم األمر- أن يلتمسوا مزيداً من التوجيه التقني بشأن الكيفية التي ترتبط بها نشرة األمين العام والسياسات األخرى 

بمختلف فئات الموظفين وأنواعهم.

المبادئ األساسية للجنة 
الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20english%20POA%20and%20report.pdf
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_statement_on_psea_20151211_2.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_statement_on_psea_20151211_2.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/list_of_validated_translations_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/list_of_validated_translations_0.pdf
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تشمل التعريفات الرئيسية المتصلة بهذه المبادئ ما يلي:

z االستغالل واإلساءة الجنسية: أشكال معيّنة من العنف المبني على النوع االجتماعي يجرى اإلبالغ عنها في السياقات اإلنسانية، 	
وتكون موجهة ضد العاملين في المجال اإلنساني على وجه التحديد. 

z أو 	 النقدية  االستفادة  ذلك  ويشمل  جنسية،  ألغراض  للثقة  أو  القوى  لتباين  أو  لموقف ضعف  استغالل  "أي  الجنسي :   االستغالل 
االجتماعية أو السياسية من االستغالل الجنسي لآلخر". 

z  اإلساءة الجنسية : "التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي الجسدي الذي يحمل طابعاً جنسياً، سواء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير 	
متكافئة أو قسرية". 

اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت هذه التعريفات كجزٍء من إجراءات التشغيل القياسية العالمية بشأن الحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية والتعاون بين الوكاالت بشأن آليات الشكاوى المجتمعية )2016(. يُرجى الرجوع إلى النص )ص 4( واالطالع على 

الحواشي السفلية المصاحبة له، حيث إنها توفر توجيهات أكثر تفصيالً بشأن المصطلحات.

تلتزُم األمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة بدعم شركائها في التصدي لالستغالل واإلساءة الجنسية من 
خالل تدابير وقائية وتحقيقات وإجراءات تصحيحية مناسبة. وتشكل إخفاقات شركاء األمم المتحدة في التصدي لالستغالل واإلساءة 

الجنسية أساساً إلنهاء أي ترتيب تعاوني معها.

قد يكون بعض المشاركين في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي قد اعتمدوا سياسات إضافية 
األساسية  المبادئ  في  المذكورة  تلك  من  الجنسية  واإلساءة  االستغالل  من  الحماية  مسألة  مع  للتعامل  أكثر صرامة  معايير  أو طبقوا 
الواردة أعاله. فعلى سبيل المثال، يحظر تماماً إقامة عالقات جنسية بين أفراد عسكريين تابعين لألمم المتحدة وسكان محليين، وليس 
االستغالل  الحماية من  والهالل األحمر سياسة  الصليب األحمر  لجمعيات  الدولي  االتحاد  تبنَّى   ،2018 فقط عدم تشجيعها. في عام 
رين من  واإلساءة الجنسية )في أربع لغات(، والتي تحظر أي اتصال جنسي بين العاملين في مجال العمل اإلنساني/المتطوعين والمتضِرّ
األزمات، واعتباراً من أواخر عام 2018 تعكف اللجنة الدولية للصليب األحمر على وضع اللمسات األخيرة على سياستها/قواعدها 
رين كذلك. وفي عام 2018، أجرى المجلس  بشأن "سوء السلوك الجنسي" والتي تحظر االتصال الجنسي بين موظفيها والسكان المتضِرّ
الدولي للمؤسسات الخيرية دراسةً حول الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، ووجد أنَّ لدى أعضائه العديد من سياسات الحماية 
من االستغالل واإلساءة الجنسية وآليات تقديم الشكاوى، ولكن هناك حاجة إلى مزيٍد من العمل لضمان شعور الناس باألمان والثقة في 

اإلبالغ، وأنَّ المساعدة المقدمة إلى الناجين يجري تمحيصها بدقة وضمان كافيتها وتوفرها. 

ينبغي للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تكفل فهم جميع األعضاء لسياسات الحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية وتبنّيها. وينبغي للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مشاركة المبادئ األساسية للجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ومناقشة ُسبُل تعزيز أفضل الممارسات، واتباع أعلى المعايير في سياسة الحماية من االستغالل واإلساءة 
الجنسية، ومشاركة مدونة قواعد السلوك بين أعضائها المختلفين. وإذا كانت هناك مؤسسات في المجموعة الفرعية ليست لديها سياسات بشأن 
الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، فإنَّه ينبغي للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تسهيل تقديم 
الدعم لهذه المنظمات، ومثالً عن طريق تقديم نموذج من مدونة قواعد السلوك للمنظمات المحلية لكي تتكيف معها وتتبناها. وينبغي أن تتم هذه 

األنشطة بالتنسيق مع شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية المشتركة بين الوكاالت، وذلك في المناطق التي يكون لها وجود فيها.

قيادة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية على الصعيد الميداني

يتولى منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم المسؤوليةَ عن قيادة جهود الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية من أجل توفير خدمات 
االستجابة اإلنسانية من خالل الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، بما في ذلك إنشاء شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية داخل 
البلد المعني. )لالطالع على مزيٍد من المعلومات، انظر بيان 2015 الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية 
من االستغالل واإلساءة الجنسية، الفقرة 2، والموارد المتاحة في الفصل 6(. في إطار الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، يتولى 
منسق الشـؤون اإلنسانية والفريق القُْطري للعمل اإلنساني المسؤولية عن منع حوادث االستغالل واإلساءة الجنسية المرتكبة ِمن قِبل 

رين والتصدي لها.12 العاملين في مجال العمل اإلنساني ضد السكان المتضِرّ

في البلدان التي توجد فيها عملية لحفظ سالم أو بعثة سياسية خاصة، يضطلع الممثل الخاص لألمين العام بمسؤوليات قيادية بشأن الحماية من 
االستغالل واإلساءة الجنسية بدعم من الفريق المعني بالسلوك واالنضباط. وفي بعض السياقات، تنسق البعثة مع منسق الشؤون اإلنسانية/

المنسق الُمِقيم من خالل نقطة اتصال الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية أو من خالل من ينوب عن منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق 
الُمِقيم. وفي بعض السياقات، قد يقوم الفريق المعني بالسلوك واالنضباط بتمثيل البعثة في شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية.

ينبغي التعامل مع االعتداء الجنسي أو المضايقة الجنسية، المرتكبة داخل إحدى المنظمات أو بين العاملين في المجال اإلنساني، من خالل آليات أخرى، على   12
النحو المحدد ِمن قِبل فرادى الوكاالت والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. ولمزيٍد من التوجيهات، انظر إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي 

التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، و دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ألفضل الممارسات بشأن آليات الشكاوى القائمة على 
المجتمع المحلي )انظر الفصل 6(. 
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دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 342019

وعلى الرغم من أنَّ هذه البارامترات قد تبدو واضحة، فقد أفاد منسقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وخبراء الحماية 
من االستغالل واإلساءة الجنسية أنه قد يوجد أحياناً بعض االلتباس بشأن من ينبغي أن يقدم خدمات االستجابة اإلنسانية وكيف يتم ذلك 
في الحاالت التي تفيُد فيها تقارير بارتكاب قوات الحكومة المضيفة ألعمال االستغالل واإلساءة الجنسية )بما في ذلك أشكال العنف 
رين. ينبغي معالجة هذه األنواع  الجنسي المرتبطة بالنزاع(، في الوقت الذي تزعم فيه بأنها تشارك في تقديم المساعدة للسكان المتضِرّ
من الحوادث من خالل آليات أخرى تحكمها القوانين الوطنية والدولية، مع التقيُّد بالمبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
ويمكن أن يساعد وضع مخطط للواليات القانونية، والقوانين المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي ذات الصلة بالبلد المعني، 
في فهم األُُطر التي تنطبق في هذه الحاالت )انظر الفصل 1، والملحق 3(، والتي يمكن دمجها في إجراءات التشغيل القياسية. وسيتعين 
على القيادة، ومنسقي تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي، ومنسقي تدخالت الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية )وكذلك 

الجهات الفاعلة الوطنية والخبراء الوطنيين المعنيين اآلخرين( التشاور في السياق للتمكُّن من تحديد أنسب االستجابات.

وتتضمن إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مزيداً من المعلومات بشأن 
كيفية تمييز االستغالل واإلساءة الجنسية عن األشكال األخرى من العنف المبني على النوع االجتماعي )ص 8 و322(.

مسؤوليات منسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي داخل شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية

بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم، تتولى شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية المسؤولية عن وضع خطة عمل 
بشأن الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية. وينبغي أن تشمل خطة العمل روابط خاصة بالدعم الحالي للناجين13، فضاًل عن معالجة 
النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  آليات اإلبالغ والمساءلة. ويتداخل عمل  التوجيهات والموارد، وتنفيذ 

االجتماعي مع شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية بشكٍل أساسي في ما يتعلق بجهود دعم الناجين. 

)ممثَِّلين(  ممثَّالً  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  )منسقو(  منسق  يكون  بأن  بشدة  يوصى 
للعنف  التوجيهية  بالمبادئ  االلتزام  ذلك  في  بما  التقني،  التوجيه  تقديم  أجل  من  الجنسية  واإلساءة  االستغالل  من  الحماية  شبكة  في 
االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  تدخالت  منسقو  ويمثل  الشكاوى.  تقديم  آلية  مراحل  جميع  في  االجتماعي  النوع  على  المبني 
مقدمي خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي المتأثِّرين بالقرارات االستراتيجية للشبكة في ما يتعلق بدعم الناجين/

القائمة على المجتمع  آليات الشكاوى  الدائمة المشتركة بين الوكاالت ألفضل الممارسات بشأن  اللجنة  لدليل  مساعدة الضحايا. وفقاً 
المجتمع المحلي هي المسؤولة عن ضمان إْطالع  القائمة على  المحلي: الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، "آليات الشكاوى 
منسقي المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على إجراءات اإلبالغ المحلية وعملياتها المتعلقة 
بادعاءات االستغالل واإلساءة الجنسية من أجل تسهيل إحالة القضايا". )ص 30(. وفي حين يقدم منسقو التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي التوجيه التقني، فإن المسؤولية النهائية تقع على شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية لضمان احترام 
آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي للمبادئ التوجيهية الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك الحق في 

السالمة والِسريَّة والرفاه للناجين.

ومن بين المسائل ذات الصلة والصعبة في الممارسة الميدانية يبرز التداخل بين جهات التنسيق المعيَّنة والتنظيمية المعنية بالحماية 
من االستغالل واإلساءة الجنسية ومقدمي الخدمات المباشرة للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. من خالل إلحاق منسقي 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي بالشبكة كجزٍء منها، يمكن تقاسم المعرفة بشأن االستجابة والخدمات المتعلقة بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي )مثل مسارات اإلحالة وإجراءات التشغيل القياسية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي( 
دون تعيين مديري حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد الميداني، كجهات تنسيق في جهود الحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية، في الشبكة. يواجه مديرو الحاالت النشطون المعنيون بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تضارباً محدداً 
في المصالح فيما يتعلق بحماية المعلومات المتعلقة بالحاالت الفردية والمبادئ التوجيهية إذا قامت وكالتهم بتعيينهم كجهات تنسيق لشبكة 
الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية. ويمكن لمنسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي أن يشارك في جهود المناصرة، 
مع كل من شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية والمنظمات األخرى، للحيلولة دون حدوث هذه الممارسة. فعلى سبيل المثال، 
في االستجابة لكل سوريا، نظَّم منسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي في األردن أنشطة مناصرة وجرى االتفاق على أنَّ 
الوكاالت لن تعيِّن مديرين لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي كجهات تنسيق خاصة بهم. للحصول على مزيٍد من المعلومات 
عن المعايير الدنيا المتعلقة بجهات التنسيق، انظر المعايير الدنيا للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية على الصعيد الميداني في 
االستعراض العالمي الشامل للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية في الملحق 2 من االستعراض العالمي للحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية ِمن ِقبل موظفي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمة الدولية للهجرة واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر )2010(. 

تستخدم بعض وثائق سياسة األمم المتحدة لغة "الضحية" و"المساعدة المقدمة للضحية"، بداًل من لغة التمكين التي تستخدمها معظم الجهات الفاعلة المعنية   13
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والتي تشير إلى "الناجين" من االستغالل واإلساءة الجنسية، وتقديم الدعم "للناجي". يستخِدم هذا الدليل 
باستمرار لغة "الناجين" لإلشارة إلى العنف المبني على النوع االجتماعي بجميع أشكاله، بما في ذلك االستغالل واإلساءة الجنسية. يُستخَدم مصطلح 

"الضحية" في هذا القسم فقط عند الحاجة لإلشارة إلى لغة بعينها مستخدمة في وثائق سياسة محددة. انظر أيضاً شرح مصطلحي "الضحية" و "الناجي" في 
األقسام السابقة من الفصل 1. 
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35 الجزء 1: أُُطر التنسيق

ستضع كل شبكة من شبكات الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية اختصاصاتها التي تُحدد مسؤولياتها. ويمكن لشبكة الحماية من 
االستغالل واإلساءة الجنسية ومنسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي العمل معاً لصياغة فقرة بشأن دور المجموعة الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي داخل شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية والتي يمكن للمنسقين طرحها 
النوع االجتماعي وشبكة  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  قِبل  للمناقشة وتلقّي مدخالت عليها واعتمادها ِمن 
الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية. ينبغي أن يرّكز دور المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
على الخبرة الفنية ودور التقنية والدور التنسيقي للجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لدعم تنفيذ إحالة 
الناجين وتقديم المساعدة لهم بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية. وينبغي لها أيضاً أن تشدد على المهارات والمعرفة واألدوات التي تجلبها 
المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، وال سيما نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني 
على النوع االجتماعي للحفاظ على المعايير األخالقية واألمنية حول جمع بيانات حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي الحساسة 
والحصول على الرعاية الشاملة. وينبغي توضيح الصالت التي تربط بين شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية والمجموعة 
الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد الميداني لتعزيز عمل كال المجموعتين، وتقديم مساعدة 

شاملة للناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية بوصفهم ناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي.

المثال، يجب أن تعمل المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وشبكات الحماية من  فعلى سبيل 
االستغالل واإلساءة الجنسية معاً على رسم وتصميم نظم إلدماج آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي للحماية من االستغالل 
النوع  على  المبني  العنف  تدخالت  لمنسقي  ويمكن  الحالية.  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إحالة  نظم  في  الجنسية  واإلساءة 
االجتماعي تقديم مشورة قيِّمة لضمان إحالة الحوادث إلى هيئة التحقيق ذات الصلة باستخدام أفضل اآلليات لضمان الِسريَّة والخصوصية 

وإجراءات المتابعة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية. 

وال تتحمل شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية مسؤولية التحقيق أو الفصل في شكاوى االستغالل واإلساءة الجنسية. وفي 
س لشبكة مشتركة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، قد يتلقى الشخص إحاالت  السياقات التي يوجد فيها منسق مكرَّ
من آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي ويحدد ما إذا كانت الشكوى تنطوي على مزاعم محتملة باالستغالل واإلساءة الجنسية، 
الجنسية(  لم تكن تقع ضمن االستغالل واإلساءة  التحويالت )إذا  أو  الجنسية(  المناسبة )إذا كانت االستغالل واإلساءة  ويحدد اإلحالة 
ويسجل الشكوى من أجل الرصد والمتابعة. وقد ال يكون هذا النظام مالئماً للعمل في جميع السياقات، وسيعتمد على االتفاقيات المبرمة 

في شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية الخاصة بالبلد المعني وآلية الشكاوى. 

وال يقوم المنسق المعني بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية/آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي، وال جهات تنسيق آليات 
الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي، بالتحقيق في الشكاوى. وتجري التحقيقات من جانب الوكالة التابع لها الشخص المشكو في حقه، 
أو من خالل إجراءات التحقيق التي يقوم بها الموظفون المعنيون ببعثات حفظ السالم. )لالطالع على مزيٍد من التوجيهات، انظر دليل 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ألفضل الممارسات بشأن آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي، ص 33.(

أداة إلكترونية

الشكاوى  آليات  في  الواردة  الوكاالت  بين  المشترك  التعاون  بشأن  العالمية  القياسية  التشغيل  إجراءات  تحدد 
الشكاوى  إدارة  عملية  وكذلك  وحدودها،  ومسؤولياتها  الفاعلة  الجهات  أدوار  المحلي،  المجتمع  على  القائمة 

والعالقات بين الوكاالت التي تم االتفاق عليها بين الوكاالت على مستوى المقر الرئيسي. 

من  رين  المتضِرّ واألشخاص  المحلية  )للمجتمعات   5 رقم  وااللتزام  األساسية،  اإلنسانية  المعايير  تُفِسّر 
األزمات إمكانية الوصول إلى آليات آمنة وسريعة االستجابة للتعامل مع الشكاوى( األدوار والمسؤوليات 
التي يتحملها العاملون في المجال اإلنساني تجاه المجتمعات المحلية، وال سيما النساء والفتيات، فيما يتعلق 
)وخاصة  التوجيهية  المذكرة  انظر  الجنسية.  واإلساءة  االستغالل  من  بالحماية  الخاصة  اإلبالغ  بآليات 
الصفحة 27 المتعلقة بحماية أصحاب الشكوى، وكذلك الصفحة 28(. جرى دمج الحماية من االستغالل 
المسؤولية   ،6-3 األساسية  اإلجراءات  ضمن  األساسي  اإلنساني  المعيار  في  أيضاً  الجنسية  واإلساءة 

التنظيمية 5-6 و 7-8. 

تنفيذ الدعم والحماية بجودٍة عالية وبتركيٍز رئيسي على الناجين

يقع على عاتق شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية مسؤولية ضمان تقديم الدعم للناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية، كما 
هو الحال بالنسبة للناجين اآلخرين من العنف المبني على النوع االجتماعي، وينبغي لها أن تفعل ذلك عن طريق الربط بنُظم اإلحالة 

المنشأة من خالل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Guidance-Notes_and_Indicators_FOR_CONSULTATION.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Guidance-Notes_and_Indicators_FOR_CONSULTATION.pdf


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 362019

سيتعين على األنشطة المضطلع بها لتنفيذ الدعم والحماية المتمركزين على الناجين النظَر في التوجيهات واألولويات في: االستراتيجية: 
الصادرة  الجنسي  واالستغالل  الجنسية  واإلساءة  االستغالل  من  الحماية  الوكاالت:  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  القيادي   الدور 
في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والتصدي لهما، واستراتيجية األمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
من جانب موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 214/62 )"االستراتيجية 
 الشاملة"(، ومشروع البروتوكول الموحد بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا االستغالل واإلساءة الجنسية )12 كانون األول/ديسمبر 2016(. 

وهي توفر توجيهات تتضمن:

z ينبغي إدماج الخدمات الخاصة بالناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية في مسارات وخدمات اإلحالة الخاصة بالعنف المبني على 	
النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. 

z ينبغي تقديم خدمات متعددة القطاعات للناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية. 	
z ينبغي أن تكون المعلومات متاحة عن الخدمات ومسارات اإلحالة والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة. 	
z ينبغي أن يكون الدعم المقدم لألطفال المولودين نتيجة لالستغالل واإلساءة الجنسية متاحاً، ومتيسراً، بما في ذلك الرعاية الطبية 	

والدعم النفسي االجتماعي. ستسعى األمم المتحدة إلى تسهيل متابعة مطالبات إعالة األبوة ودعم الطفل للضحايا، حيثما كان ذلك 
مرغوباً وقابالً للتطبيق قانوناً، بالتعاون مع الحكومات الوطنية ذات الصلة. 

بالنسبة إلى المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، فإنَّ دعم تنفيذ سياسات األمم المتحدة يُشير إلى 
ما يلي: 

z تعمل الجهات الفاعلة في تنسيق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي والجهات الفاعلة في شبكة الحماية من االستغالل 	
واإلساءة الجنسية معاً من أجل تحديد الثغرات الموجودة في خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي والوصول إلى السكان 
رين. ويشمل ذلك ضمان أن تكون الخدمات مصممة لتلبية احتياجات الناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية، ولكنها ال  المتضِرّ
ة غير مقصودة عند مقارنتها بالخدمات المقدمة للناجين من األنواع األخرى للعنف المبني على النوع  توفر أيضاً آثاراً معاكسة ضارَّ

االجتماعي.
z ينبغي تدريب األخصائيين في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي على المبادئ التوجيهية إلدارة حاالت العنف المبني على 	

النوع االجتماعي )اللجنة التوجيهية لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي(، بما في ذلك مسؤوليات 
اإلبالغ عن االستغالل واإلساءة الجنسية، والكشف عن حدود الِسريَّة لجميع العمالء. قد يستفيد العاملون في الحاالت ومديروها 
من التدريب اإلضافي الذي يوفره أخصائيو الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية لتلبية بعض االحتياجات المحددة للناجين من 
االستغالل واإلساءة الجنسية، واإللمام ببروتوكوالت المعلومات الخاصة بسياقهم التشغيلي وإجراءاتها. وينبغي أن يشدد هذا التدريب 
على النهج الذي يركز على الناجين، بما في ذلك التوجيهات بشأن كيفية ضمان الحفاظ على المبادئ التوجيهية إلى جانب اإلبالغ 

اإللزامي.
z وينبغي مناقشة بروتوكوالت أو ممارسات تبادل المعلومات واالتفاق عليها، بما في ذلك عمليات تبادل أي بيانات ذات صلة تم جمعها 	

كجزٍء من نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي أو األنظمة األخرى. 

وبالتالي، فإن المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وشبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية 
نات خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي الحالية. وينبغي  ن من مكِوّ تعمل بشكٍل مشترك على تصميم أنظمة دعم الناجين كمكِوّ
معالجة البروتوكوالت ذات الصلة المتعلقة بدعم الناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية / "مساعدة الضحايا" في إجراءات التشغيل 
القياسية، التي وضعتها المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال 

الحماية. )انظر الممارسة الواعدة أدناه.( 

ينبغي على المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، وشبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، 
والفريق القُْطري للعمل اإلنساني النظر أيضاً في التكاليف التي يتحملها مقدمو خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في تقديم 
هذه الخدمات. وينبغي لخطط االستجابة اإلنسانية، أو غيرها من نداءات التمويل، أن تعكس الميزانية المتعلقة بتنفيذ الدعم المقدم 
للناجين، والتي ينبغي توجيهها إلى مقدمي خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل تزويدهم بالموظفين المناسبين وتدريبهم 
وتطوير أدائهم فيما يتعلق بإجراءات التشغيل القياسية أو مسارات اإلحالة أو غيرها من أدوات إدارة الحاالت حسب الحاجة، وذلك 
إلدماج خدمات المساعدة المقدمة إلى الضحايا ضمن الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، واإلحالة إلى خدمات العنف المبني على 
النوع االجتماعي. وقد ترغب المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في اعتماد مؤشرات محددة، 
أو معايير اختيار المشروع خالل عملية خطة االستجابة اإلنسانية، مما يجعل إدراج مبادئ ومدونات قواعد سلوك الحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية للموظفين جزءاً إلزامياً من جميع مشاريع العنف المبني على النوع االجتماعي. ونظراً ألن الحماية من االستغالل 
واإلساءة الجنسية هي مسألة شاملة لعدة قطاعات، فإنها قد تنعكس في أجزاء إضافية من نداء تمويل: وينبغي لمنسقي تدخالت العنف 
المبني على النوع االجتماعي ومنسقي الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية في سياٍق ما أن يتفقوا على تقاسم التكاليف من أجل تنسيق 

وتنفيذ المساعدة المقدمة للناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية عند صياغة الطلبات.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181101_iasc_champions_sea_sh_strategy_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181101_iasc_champions_sea_sh_strategy_final.pdf
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http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf


37 الجزء 1: أُُطر التنسيق

وعالوة على ذلك، يجب أن تدعم المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي شبكة الحماية من االستغالل 
لفاعليَّة مسارات  المنتظم  التقييم  ذلك من خالل  بما في  للناجين،  المقدم  الدعم  تنفيذ  التقارير عن  الجنسية في رصد وإعداد  واإلساءة 
اإلحالة، ونوعية المساعدة المقدمة، لضمان الحفاظ على المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي، ومشاركة المعلومات 

وبروتوكوالت تبادل المعلومات طوال عملية الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية. 

قد تعمل المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أيضاً مع شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة 
من  بالحماية  الصلة  ذات  واالتصاالت  والتعليم  المعلومات  وبرامج  الوقاية،  برامج  بها  تكون  أن  يمكن  التي  الكيفية  لتحديد  الجنسية 
االستغالل واإلساءة الجنسية، مكملةً لبرامج الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي الموجودة مسبقاً. فعلى سبيل المثال، قد تقدم 
المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي المشورة التقنية إلى شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة 
الجنسية بشأن مواد المعلومات والتعليم واالتصاالت الخاصة بـالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية؛ والتنسيق بشأن كيفية إدماج 
الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية في حملة أوسع نطاقاً للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تستهدف الشباب؛ أو العمل 
مع شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية إلدماج المناقشات حول الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية في برمجة األماكن 
المؤاتية للنساء. ينبغي تنسيق الوقاية والتوعية كمسؤوليٍة مشتركة مع أدوار المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي والمتعلقة بإدماج الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية األوسع نطاقاً بشأن تيسير الحصول على الخدمات والوقاية 

من العنف المبني على النوع االجتماعي/التوعية.

ينبغي لمنسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي أن يوضح أنَّ الكفاءة األساسية، لجميع مديري برامج العنف المبني على النوع 
الجنسية ومسؤولياتها في إطار االستجابة اإلنسانية وتقديم  بالوقاية من االستغالل واإلساءة  المعرفة  االجتماعي ومنسقيها، هي: "إبراز 
الدعم الالزم للتنفيذ" )انظر الكفاءات األساسية لمديري برامج العنف المبني على النوع االجتماعي ومنسقيها، والكفاءات األساسية لمديري 
 برامج العنف المبني على النوع االجتماعي ومنسقيها في البيئات اإلنسانية، ونطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 2014(. 
بدعٍم من شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية )إن وجدت(، ينبغي ألخصائيي التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فهم 

كيفية عمل آليات الشكاوى، وكيفية الرجوع إليها، وكيفية دعم الناجين من حوادث االستغالل واإلساءة الجنسية.

أداة إلكترونية

الجنسية من أجل  للحماية من االستغالل واإلساءة  الصندوق االستئماني  إلى  التقدم بطلٍب  للمنظمات  يجوز 
اإلعداد لعمليات التوعية والخدمات والتحقيقات. على الموقع اإللكتروني الذي يشرح طبيعة عمل الصندوق 
االستئماني، يمكنكم الوصول إلى األدوات، بما في ذلك َمْسَرد المصطلحات المتعلقة بـاالستغالل واإلساءة 

الجنسية.

من  الحماية  شبكات  على  تحتوي  ال  التي  البيئات  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  منّسقي  دور 
االستغالل واإلساءة الجنسية داخل البلد المعني

في الحاالت التي ال توجد فيها شبكة للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، يمكن للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي أن تؤدي دوراً رائداً في الدعوة إلى قيام منسق الشـؤون اإلنسانية والفريق القُْطري للعمل اإلنساني بإنشاء مثل 
س للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية وجهات تنسيق تتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية العالمية  هذه الشبكة، وتعيين منسق مكرَّ
المشتركة بين الوكاالت، وكذلك أفضل الممارسات المشتركة بين الوكاالت والمتعلقة بآليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي. قد 
يرغب منسق )منسقو( تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي في تسليط الضوء على الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية 
وتقديم عرض تقديمي بشأنها كجزٍء من بند جدول األعمال المعتاد حول العنف المبني على النوع االجتماعي في اجتماعات الفريق 
تقييم  بيانات  للمناقشة. يمكن أن توفر  المجموعة من أجل طرحها  لها  التابعة  الرئيسية  الوكالة  العمل مع  أو  للعمل اإلنساني  القُْطري 
العنف المبني على النوع االجتماعي المتعلقة باحتياجات االستجابة للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، أو المعلومات المستقاة 
من االستعراضات المشتركة بين الوكاالت، مثل االستعراض ِمن قِبل النظراء، أدلةً قويةً لدعم الدعوة إلى تأسيس شبكة الحماية من 

االستغالل واإلساءة الجنسية. 

وتتمثل الخطوة األخرى للقيادة فيما يتعلق بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية في تعيين أبطال للحماية من االستغالل واإلساءة 
الجنسية على الصعيد الميداني. ويمكن لمنسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي أن ينظر في الدعوة إلى تحديد هوية أبطال 
الحماية من  بشأن  العالمية  الٌمؤاِزرة  والوكاالت  الحماية  بالتنسيق مع مجموعة  السياق،  في  الحكومية  والمنظمات غير  المتحدة  األمم 
االستغالل واإلساءة الجنسية. انظر استراتيجية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: الدور القيادي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

)تشرين الثاني/نوفمبر 2018( لمزيٍد من المعلومات.

عند الشروع في إنشاء شبكة جديدة للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية داخل البلد المعني، من المهم توضيح أنَّ الهدف هو أن يكون 
س للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية. وينبغي أن يكون منسق الحماية من االستغالل  لكل شبكة حماية داخل البلد المعني منسق مكرَّ

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/trust-fund
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/tools
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181101_iasc_champions_sea_sh_strategy_final.pdf


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 382019

واإلساءة الجنسية مستقالً عن منسق المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وينبغي أالّ يكون هو نفسه. 
ويتمثل الهدف من هذه االستقاللية في التأكد من توافق شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية والمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي مع أفضل الممارسات وعدم تعرض منسق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي لمواقف 

تُشّكل تعارضاً للمصالح.

وإذا ُطِلب من منسق تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي أن يقوم بدور منسق شبكة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، 
فينبغي مناقشة هذا التعيين على مستويات عالية لتحديد البدائل. وفي هذه الحالة، يمكن لمنسق التدخالت في العنف المبني على النوع 
االجتماعي استخدام الموارد الواردة في الفصل 6، بما في ذلك دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ألفضل الممارسات بشأن آليات 
الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي، من أجل إبالغ الفريق القُْطري للعمل اإلنساني بأنَّ منسقي تدخالت الحماية من االستغالل واإلساءة 
الجنسية الذين يضطلعون بمهام مزدوجة، أو المنسقين الذين حددتهم الوكالة، غير موصى بهم، وإبالغه بالتضارب المحتمل في المصالح 
والسلبيات المتعلقة بهذا األمر. ويجب توضيح أن متطلبات اإلبالغ اإللزامية تخلق تضاربات متأصلة في المصالح للمنسقين المشتركين 
بين الوكاالت المعنيين بالنوع االجتماعي، وهو ما قد ال يسمح لهم بأن يعملوا بشكٍل فعَّال وأخالقي في وقٍت واحد كمنسقين لتدخالت 
العنف المبني على النوع االجتماعي ومنسقين للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية14. يمكنهم أيضاً االتصال بالقائمين على نطاق 

مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي للحصول على مزيٍد من التوجيهات والدعم لجهود المناصرة.

في جميع الحاالت، ينبغي توفير خدمات الدعم أو "مساعدة الضحايا" للناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية كجزٍء من اإلطار المتاح 
لهذا  الجنسية مخصصة  للحماية من االستغالل واإلساءة  لم تكن هناك شبكة  النوع االجتماع، حتى وإن  المبني على  العنف  لخدمات 

الغرض. 

اإلبالغ اإللزامي والمبادئ التوجيهية

كثيراً ما تثير المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي شواغل بشأن التنازع بين اإلبالغ اإللزامي عن 
االستغالل واإلساءة الجنسية وااللتزام بالمبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي، والتي جرى االعتراف بها باعتبارها 

مصدر قلق في دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ألفضل الممارسات بشأن آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي. 

هناك مبادئ توجيهية عالمية مشتركة بين الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي مع اإلجراءات والصياغة 
الموصي بها ألخصائيي حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل استخدامها على الصعيد الميداني فيما يتعلق بأنواع مختلفة 
من اإلبالغ إلزامي، بما في ذلك اإلبالغ اإللزامي عن االستغالل واإلساءة الجنسية )انظر المرجع والروابط أدناه(. وينبغي أن يكون 
الناجون دائماً قادرين على التماس الرعاية )بما في ذلك التدبير السريري لالغتصاب، وإدارة الحاالت، والدعم النفسي االجتماعي( دون 
الكشف عن هوية الجاني المزعوم. عندما يشارك المرشدون االجتماعيون حدود الِسريَّة في الخطوة األولى من عملية إدارة الحاالت، 
ويكررون ذلك على النحو المناسب عندما يبدأ الناجون في سرد قصصهم، ينبغي تزويد الناجين بالمعلومات الالزمة ليقرروا ما إذا كانوا 

سيتقاسمون المعلومات التي قد تؤدي إلى إرسال تقارير إلزامية أم ال.

سيناريو نصي إلدارة الحاالت الفردية للعنف المبني على النوع االجتماعي المتعلقة بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية

استالم  قبل  الجنسية  واإلساءة  االستغالل  بـالحماية من  يتعلق  فيما  وقيودها  الِسريَّة  أجل شرح  الحاالت، من  إدارة  في سياق 
اإلفصاح، يمكنك القول: "إذا تسبب أحد موظفي األمم المتحدة أو أحد العاملين في المجال اإلنساني في إيذائك، سيتعيّن علّي 

إخبار مشرفي، واإلبالغ عما فعله ذلك الشخص لكيال يؤذي أي شخص آخر"

- لالطالع على مزيٍد من المعلومات التفصيلية، انظر المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف 
المبني على النوع االجتماعي )2017( ص 51-52، التي تم اقتباس هذا النص منها. 

هذا السيناريو النصي النموذجي ال يكفي من تلقاء نفسه لضمان إجراءات الموافقة المستنيرة. فهو يمثل نقطة انطالق يجب أن توضع 
في سياقها وبلورتها من أجل إجراءات اإلبالغ الخاصة بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، ولضمان الحفاظ على النهج الذي 
الحماية من االستغالل  تنسيق  النصي مع جهات  السيناريو  يمكن مشاركة هذا  األوقات في كل سياق.  الناجين في جميع  يركز على 
واإلساءة الجنسية المسؤولة عن تلقي ادعاءات االستغالل واإلساءة الجنسية، وكذلك مع المنظمات المسؤولة عن وضع نظم الحماية من 
االستغالل واإلساءة الجنسية ومواد التواصل لألشخاص الذين ليسوا متخصصين في العنف المبني على النوع االجتماعي. ومن المفيد 
توجيه المناقشات بشأن كيفية إدارة الموافقة المستنيرة ومتطلبات اإلبالغ في إطار خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي الحالية. 

يمكن أن تتعارض شروط اإلبالغ اإللزامي مع تطبيق نهج يركز على الناجين، والذي يسعى إلى تمكين الناجين من خالل إعطاء األولوية لحقوقهم   14
واحتياجاتهم ورغباتهم، بما في ذلك قرار اإلبالغ عن االعتداء الجنسي أو عدم التبليغ عنه.

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
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وفي الواقع، على الصعيد الميداني، يحدث اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باالستغالل واإلساءة الجنسية في بعض األحيان دون أن 
تتاح الفرصة بشكٍل كاف إلبالغ الناجين بسياسة اإلبالغ اإللزامية والحصول على موافقة قبل تقديم المعلومات. وعلى سبيل المثال، يمكن 
أن يحدث ذلك إذا قام شخص ما باإلبالغ عن حالة من خالل صندوق اقتراحات عام، أو قيام أحد الناجين تلقائياً بإبالغ موظف موثوق 
به في المجال اإلنساني وليس من المشتغلين بالتعامل مع حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي. وقد يساعد وضع سيناريوهات 
ميدانية وإجراءات الموافقة المستنيرة والنصوص المكتوبة لشرح اإلبالغ اإللزامي وتوجيهه في الحيلولة دون انتهاك المبادئ التوجيهية 
للعنف المبني على النوع االجتماعي، وإعادة صياغة أولويات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لتحسين جودة الدعم الذي يركز 

على الناجين.

وهناك أفضل الممارسات الموصى بها للحفاظ على ِسريَّة جميع األشخاص المشاركين في إجراءات الشكاوى المرتكزة على المجتمع 
المحلي في الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية، ولكن من المهم اإلدراك أّن الِسريَّة قد ال تكون مكفولة في الحاالت كافَّة.

ِسريَّة المعلومات الشخصية

مراعاة  من  انطالقاً  الشكوى،  موضوع  للشخص  الشخصية  الهوية  حماية  يجب  ِسريَّة.  الشكوى  أطراف  جميع  أسماء  بقاء 
اإلجراءات القانونية الواجبة، واالنتقام المحتمل، وافتراض براءته. وال بد من عدم اإلفصاح عن اسم الناجي أو مقدم الشكوى 
إلى الشخص موضوع الشكوى. في بعض الحاالت، قد يتم اإلفصاح عن اسم أحد الناجين من قبل وكالة التحقيق - وليس آليات 
الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي - الختيار األشخاص تحت مبرٍر واضح، مثل اإلفصاح عن االسم إلى الهيئة اإلدارية 
التي تجري مراجعة تأديبية إذا كانت هناك أدلة إثبات كافية لمتابعة تحقيق الوكالة بدون شهادته.26 وفي مثل هذه الحاالت، يجوز 
للوكاالت األعضاء في آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي، بالتشاور مع وحدات التحقيق التابعة للوكاالت، اتخاذ تدابير 
إضافية معقولة لحماية الناجي/مقدم الشكوى من االنتقام المحتمل أو الوصم. - من دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

ألفضل الممارسات بشأن آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي، ص 54.

يمكن أن تصبح التقارير اإللزامية حساسة بشكٍل خاص في السياقات الميدانية، التي يقوم فيها نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف 
ض  المبني على النوع االجتماعي، أو أنظمة البيانات األخرى، بجمع بيانات غير محددة حول االستغالل واإلساءة الجنسية. وقد تتعرَّ
المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي للضغط من جانب مختلف الجهات الفاعلة المرتبطة بجهود 
الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية لتوفير معلومات أكثر تفصيالً عن حوادث االستغالل واإلساءة الجنسية أو أنماطها. وفي حين أنَّ 
شبكات الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية/الفريق القُْطري للعمل اإلنساني تحتاج إلى بيانات أساسية لرصد االتجاهات والمشاركة 
في أنشطة التخفيف من مخاطر االستغالل واإلساءة الجنسية، فإنَّ المعلومات الُمغفَلة المصدر هي كل ما ينبغي أن يلزم ويُتاح. وقد تصبح 
هذه المسألة أكثر تعقيداً إذا كان بعض مقدمي الخدمات ُهم من موظفي األمم المتحدة أو الشركاء الخاضعين لسياسات اإلبالغ اإللزامي، 
مو الخدمات اآلخرون كذلك. إذا لم تكن هناك خدمات كافية معنية بسالمة الناجين، فهناك تحديات إضافية نظرا  في حين ال يكون مقّدِ
ألن شبكات آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي/الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية غير قادرة على ضمان سالمة الناجين/

المشتكين وفقاً للمبادئ التوجيهية الحالية ألفضل الممارسات المشتركة بين الوكاالت. 

ينبغي أن يوضح منسقو تدخالت العنف المبني على النوع االجتماعي، مع الجهات ذات الصلة الفاعلة في 
المجال اإلنساني، أنَّ أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي ليسوا مسؤولين عن ضمان السالمة 
الجسدية للناجين من االستغالل واإلساءة الجنسية ممن تخضع شكاواهم للتحقيق من قِبل الوكاالت. وسيحتاج 
أخصائيو العنف المبني على النوع االجتماعي إلى العمل مع أخصائيي الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية 
ف على الناجين وإبالغهم بمخاطر السالمة والخيارات المتاحة للناجين  مسبقاً وإبالغهم بتلقي شكاوى، وذلك حتى يمكنهم التعرَّ

من االستغالل واإلساءة الجنسية في سياقاتهم وتمكينهم من ذلك. 

نبيّن في ما يلي بعض النقاط المهمة للمناقشات بشأن اإلبالغ اإللزامي من قبل أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي:

z تدعو المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في جميع األوقات إلى اتباع نهجٍ يركز على الناجين 	
في آليات اإلبالغ والشكاوى الخاصة بالحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية.

z يتطلب مشروع بروتوكول األمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة لضحايا االستغالل واإلساءة الجنسية، القسم 3-1، التقيد بالمبادئ 	
التوجيهية التالية: عدم اإلضرار، والِسريَّة، والسالمة، وعدم التمييز. كما أنَّ لدى الوكاالت األخرى، مثل االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر، متطلبات بأن تمتثل أنظمة الحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية بالمبادئ التوجيهية والنهج 

الذي يركز على الناجين.15

سياسة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية )2018( والنهج الذي يركز على الناجين   15

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/IFRC-Secretariat-Policy-on-Prevention-and-Response-to-SEA_final.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/IFRC-Secretariat-Policy-on-Prevention-and-Response-to-SEA_final.pdf
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z يتطلب مشروع بروتوكول األمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة لضحايا االستغالل واإلساءة الجنسية، القسم 3-1، أن تقدم الضحية 	
موافقة مستنيرة قبل تبادل المعلومات بشأن حادٍث ما ألغراض المساءلة.16 

z ويلتزم جميع موظفي األمم المتحدة أو عامليها أو منتسبيها، الذين يصبحون على علٍم أو يشتبهون في حادثة من حوادث االستغالل 	
واإلساءة الجنسية، بأن يبلغوا عنها. ورغم أنَّ نماذج ونظم اإلبالغ عن الحوادث المشتركة بين الوكاالت ال تزال قيد التطوير، إال 

أنَّ بعض فرادى الوكاالت استحدثت بالفعل أشكاالً يمكن استخدامها ألغراض اإلبالغ.
z وال تتسق دائماً أفضل الممارسات الموصى بها من أجل الحفاظ على الموافقة والِسريَّة بين الوكاالت، لذا يجب تحديدها ورصدها 	

على الصعيد الميداني لضمان تطبيق المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي في جميع األوقات. ينبغي توعية كل من 
أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي وأخصائيي الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية بأفضل الممارسات.

z يُشِكّل االفتقار إلى الوضوح بشأن أشكال الحماية أو عدم كفاية الموارد الالزمة، للوفاء بمتطلبات الحماية ضمن نُُظم اإلبالغ والسرية 	
اإللزامية، تضارباً كبيراً في المصالح لمقدمي خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، الذين يجب عليهم االمتثال في 

جميع األوقات لمسؤوليتهم المهنية إزاء حماية حقوق الناجين.

تمكَّنت بعض الجهات الفاعلة في السياقات اإلنسانية من معالجة هذه المسألة بالنص على أنه يمكن للعاملين في حاالت العنف المبني 
على النوع االجتماعي )أو غيرهم ممن يقدمون خدمات الحماية المتخصصة للناجين بشكٍل مباشر( تقديم تقارير مجهولة المصدر عن 
االستغالل واإلساءة الجنسية ال تتضمن تفاصيل محددة عن الحالة، وذلك إذا لم يقدم الناجي موافقةً مستنيرةً بشأن مشاركة هذه التفاصيل 
لمتابعة التحقيقات. ويلزم تفسير هذا النوع من الخيارات بوضوح واالتفاق عليه على الصعيد القُْطري )مع مدخالت محتملة على الصعيد 
العالمي( مع فرقة العمل المعنية بالوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية وإدماجها في النصوص واإلجراءات المتعلقة بإدارة الحاالت 

ذات الصلة وإجراءات التشغيل القياسية.

ينبغي مناقشة البارامترات الخاصة بمشاركة المعلومات حول االستغالل واإلساءة الجنسية وشرحها في المراحل األولى مع شبكة الوقاية 
من االستغالل واإلساءة الجنسية والفريق القُْطري للعمل اإلنساني لتفادي المنازعات. ويجب إدماج ترتيبات مشاركة المعلومات هذه 
في إجراءات التشغيل القياسية بشأن التعامل مع الشكاوى. وعندما يمكن إجراء جمع البيانات بشكٍل آمن وأخالقي، فإنَّ مناقشة البيانات 
المتعلقة باالستغالل واإلساءة الجنسية على أساٍس منتظم مع الفريق القُْطري للعمل اإلنساني هو أمٌر ُمستصَوب للغاية، بحيث يمكن اتخاذ 

إجراءات محددة الهدف لتعزيز جهود الوقاية واالستجابة.

أداة إلكترونية

لالطالع على مكتبٍة شاملٍة من موارد الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية واألدوات والمواد التدريبية على 
شبكة اإلنترنت، انظر سجل أدوات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الوقاية من االستغالل واإلساءة 

الجنسية. 

يجري حالياً إعداد مزيٍد من التوجيهات بشأن هذه المسألة، بما في ذلك "سياسة األمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق التوازن بين اإلفصاح عن المعلومات   16
للسلطات الوطنية ومبادئ السرية عند تلقي ادعاءات االستغالل واإلساءة الجنسية ومعالجتها ِمن قِبل أشخاص يتصرفون بموجب تفويض من األمم المتحدة".

http://pseataskforce.org/en/tools
http://pseataskforce.org/en/tools
http://pseataskforce.org/en/tools
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الممارسة الواعدة

في العراق، تتضمن إجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي توجيهات بشأن 
الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية لضمان أن تحظى الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي وغيرها من مقدمي الخدمات بطريقٍة متسقٍة لتحديد حاالت الوقاية من االستغالل واإلساءة 
الجنسية وإحالتها إلى آليات االستجابة الخاصة بها. وقد ساهم إدراج الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية 
في إجراءات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وخدماته في تمكين الخط الساخن الوطني المشترك 
بين الوكاالت من أن يكون جزءاً من إجراءات التشغيل القياسية وأن يعمل بمثابة آلية لتقديم الشكاوى. ويتلقى 
الخط الساخن الوطني شكاوى ذات صلٍة بجميع مجاالت الخدمة اإلنسانية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالوقاية 
من االستغالل واإلساءة الجنسية والعنف المبني على النوع االجتماعي وبشكٍل أوسع نطاقاً. ويستطيع مشغلو 

الخط الساخن التحدث بجميع اللغات المحلية. 

إلعداد الخط الساخن من أجل إدارة تقارير العنف المبني على النوع االجتماعي، التقى منسق التدخالت في 
العنف المبني على النوع االجتماعي بإدارة آلية الخط الساخن وقدَّم إحاطات بشأن نُُظم تنسيق التدخالت في 
مت خصيصاً  العنف المبني على النوع االجتماعي، ومسارات اإلحالة وإجراءات التشغيل القياسية، والتي ُصِمّ
على  ساعتين  لمدة  تدريباً  الساخن  الخط  موظفو  تلقى  ذلك،  بعد  البلد.  في  الجغرافية  المناطق  مختلف  لتالئم 
إجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، والمبادئ التوجيهية للعنف المبني 
على النوع االجتماعي، والمسموحات والمحظورات. ويتكرر تدريب الموظفين بصورةٍ منتظمة لضمان بقاء 

المعارف وعدم فقدانها عند دوران الموظفين. 

ثم قدَّم منسق الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية تدريباً مخصصاً لموظفي الخط الساخن بشأن كيفية تحديد 
وإحالة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي المتعلقة بالوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية. وتلقّى 
موظفو الخط الساخن نصوصاً وإجراءات لمعرفة ما يجب القيام به إذا استلموا تقريراً عن الوقاية من االستغالل 
تنسيق  "كجهة  ُعيِّنت  التي  الساخن،  الخط  بمديرة موظفي  الفوري  االتصال  ذلك  في  بما  الجنسية،  واإلساءة 
لكل نوعٍ  ب المشغلون حول كيفية الحصول على الموافقة المستنيرة خطوةً بخطوةٍ  للحاالت الحسَّاسة". وُدِرّ
من أنواع اإلحاالت واإلجراءات من أجل إصدار تقرير يتعلق بالوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية. وقد 
جرى نشر إجراءات التشغيل القياسية ورقم الخط الساخن على نطاٍق واسع بدعٍم من الفريق المعني بالتنسيق 
بت جهات التنسيق المجتمعية على الوقاية من االستغالل واإلساءة  بين المجموعات والحكومة الوطنية. وُدِرّ
الجنسية، وأصبح بإمكانها أيضاً شرح الكيفية التي يعمل بها الخط الساخن، وفهم كيفية استخدامه من أجل إحالة 

حاالت الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية.

أثبت النهج الذي يتبعه العراق إزاء إجراءات التشغيل القياسية للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، 
وتشغيل الخط الساخن المشترك بين الوكاالت، أنَّه نهٌج فعَّاٌل للغاية في تنسيق االستجابات للعنف المبني على 
النوع االجتماعي واستجابات الوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية. فقد زاد من الموارد اإلنسانية الشاملة 
للقطاعات. وتمثَّل األثر المترتب عن ذلك في زيادة إمكانية حصول الناجين من جميع أشكال العنف المبني على 

النوع االجتماعي، بما في ذلك االستغالل واإلساءة الجنسية، على الخدمات الالزمة.
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الفصل الثاني: 

سياسة تنسيق التدخالت في العنف المبني على 
النوع االجتماعي وهياكله

اإلطار القانوني والسياسي لتنسيق الجوانب اإلنسانية للتدخالت في العنف   1-2
المبني على النوع االجتماعي

الواليات القانونية مهمة لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. أوالً، إنها تُمثِّل مصادر السلطة الملزمة للمجموعة 
الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل العمل وممارسة مهامها. وتوفر األساَس للجهات الفاعلة في 
التنسيق واالستجابة للحفاظ على وجودها، والسعي إلى االستماع إلى السلطات لمناقشة القضايا اإلنسانية والشرعية. ثانياً، إنها مصادر 
لاللتزامات التي يجب على الجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي استخدامها لتحفيز األفراد والدول 
والمجتمعات المحلية اإلنسانية والعاملين في المجال اإلنساني لحماية السكان من العنف المبني على النوع االجتماعي. ثالثاً، الواليات 
القانونية هي مصادر المساءلة التي يجب على منسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، والجهات األخرى الفاعلة في 

مجال العمل اإلنساني، االلتزام بها وقياس أعمالهم وفقاً لها. 

وبصفٍة عامة، فإنَّ اإلطار القانوني الملزم للمنظمات اإلنسانية وهيئات التنسيق هو كما يلي:

z تقع المسؤولية األساسية عن ضمان حماية الناس من العنف على عاتق الدول. 	
z وفي حاالت النزاع المسلح، يقع على عاتق أطراف النزاع من الدول وغير الدول التزامات بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون 	

الدولي لحقوق اإلنسان. 
z وعندما تعجز الدول أو أطراف النزاع عن الوفاء بالتزاماتها، أو عندما تكون غير راغبة في ذلك، يجب على الجهات الفاعلة في 	

مجال العمل اإلنساني أن تؤدي دوراً هاماً في دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف والتصدي له، بما في ذلك العنف المبني 
على النوع االجتماعي.

يُنفَّذ هذا اإلطار القانوني إلى جانب المبادئ اإلنسانية األساسية التالية:

z الحياة والصحة وضمان 	 العمل اإلنساني في حماية  الغرض من  أينما وجدت. ويتمثَّل  لمعاناة اإلنسان،  التصدي  اإلنسانية: يجب 
احترام البشر. 

z الحياد: يجب أال تكون الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني طرفاً في األعمال العدائية أو أن تنخرط في خالفات ذات طبيعة 	
سياسية أو عنصرية أو دينية أو أيديولوجية. 

z عدم التحيز: يجب القيام بالعمل اإلنساني على أساس الحاجة وحدها، مع إعطاء األولوية ألكثر حاالت الكرب إلحاحاً، وعدم التمييز 	
على أساس الجنسية أو العرق أو النوع االجتماعي أو المعتقد الديني أو الطبقة االجتماعية أو اآلراء السياسية. 

z االستقاللية: يجب أن يكون العمل اإلنساني مستقالً عن األهداف السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو غيرها من األهداف التي 	
يمكن ألي جهة فاعلة أن تتخذها فيما يتعلق بالمجاالت التي يجري فيها تنفيذ العمل اإلنساني.

الجزء

 1 



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 442019

تُشِكّل هذه التدابير مجتمعةً األساَس لسياسة الحماية التي تنتهجها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والتي تتطلب "أن تسترشد 
ضين للخطر، بما في  رين والمعرَّ القرارات واالستجابات المتخذة على الصعيد اإلنساني باحتياجات الحماية لجميع األشخاص المتضِرّ
ذلك التعامل مع الدول واألطراف من غير الدول في حاالت النزاع". وتُشِكّل هذه السياسة أحد المكونات األساسية الستراتيجية مجال 
مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي )2018-2020(، والتي تحدد المبادئ واألولويات واإلجراءات الرئيسية المحددة على 
الصعيد العالمي لمجموعاتها الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وتُعِطي األولوية لالستجابات التي تستهدف 
التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي المرتَكب في حق النساء والفتيات، مع كونها شاملةً لجميع الناجين )لمزيٍد من المعلومات 
حول األهمية المركزية للحماية، انظر أدناه مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي واستراتيجية مجال مسؤولية العنف 

المبني على النوع االجتماعي(. 

يجب أن تكون جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني على درايٍة بمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي وأن تعمل 
بشكٍل جماعي على ضمان اتباع عملية شاملة للتخفيف من هذه المخاطر داخل مناطق عملياتها. وتتضمن إرشادات العنف المبني على 
النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مناقشة تفصيلية بشأن التزام جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل 

اإلنساني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي )ص 17-14(.

انظر الملحق 3: الواليات القانونية ذات الصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في االستجابة اإلنسانية 

سياسات إصالح العمل اإلنساني وعملياته   2-2 
إصالح العمل اإلنساني وتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن نهج القطاعات  خالل عام 2005

قبل إصالح العمل اإلنساني في عام 2005، لم تكن هناك أساليب موحدة لالستعانة بالمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية. وقد أثمر إصالح العمل اإلنساني في ظهور النهج العنقودي، الذي ينظم االستجابة 

اإلنسانية في المجاالت التالية:

الصحة 
الخدمات اللوجستیة منظمة الصحة العالمیة

برنامج األغذیة العالمي

التغذیة 
الیونیسف

الحمایة 
المفوضیة السامیة 

لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئین

المأوى 
    االتحاد الدولي لجمعیات 

الصلیب األحمر 
والھالل األحمر/المفوضیة 

السامیة لألمم المتحدة
لشؤون الالجئین

المیاه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحیة 

الیونیسف

تنسیق المخیمات 
وإدارتھا

المنظمة الدولیة للھجرة/المفوضیة 
السامیة لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئین

اإلنعاش المبكر
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي

التعلیم 
الیونیسف ومنظمة 

إنقاذ الطفولة

االتصاالت السلكیة 
والالسلكیة في 
حاالت الطوارئ 

برنامج األغذیة العالمي

األمن الغذائي 
برنامج األغذیة العالمي 

ومنظمة األغذیة والزراعة 
لألمم المتحدة

       إعادة اإلعمار 
  االستجابة              التعافي    

        الكوارث 
التأھُّب 

ثار  
 اآل

من
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خفی
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ة  
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ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقف هذه  ستتوقف مجموعة اإلنعاش المبكر عن العمل في شهر أيار/مايو من هذا العام. وقد قرَّ مالحظة: 
المجموعة استناداً إلى تقييٍم داخلي. وال يزال النهج الترابطي يكتسي أهمية بالغة.
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وقد وفَّرت هذه اإلصالحات والنهج العنقودي هيكالً واضحاً لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي الذي سيتم إنشاؤه 
من بداية حالة الطوارئ كأحد مجاالت المسؤولية المحددة التي تُشِكّل جزءاً من مجموعة الحماية.

تأسست مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي مع المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي في عام 2006، وتقع ضمن مجموعة الحماية العالمية، وهي إحدى المجموعات اإلنسانية التي أنشأتها اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت في عام 2005. وكان صندوق األمم المتحدة للسكان الوكالة الرائدة الوحيدة في مجموعة مجال مسؤولية العنف 
المبني على النوع االجتماعي منذ نيسان/أبريل 2016. ويمكن االطالع على معلومات أكثر تفصيالً بشأن كيفية تنسيق التدخالت في 

العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل هياكل المجموعة في األقسام األخرى أدناه. 

ال يُستخَدم النهج العنقودي في كل حالة من حاالت تنسيق الشؤون اإلنسانية. ويمكن أن يتوافق مع أشكاٍل أخرى من التنسيق الدولي 
حسب  العنقودي  النهج  يتخذه  الذي  الشكل  وسيتحدد  الحكومية.  الشؤون  تنسيق  نُُظم  أو  الالجئين  شؤون  تنسيق  نُُظم  مثل  والوطني، 
االحتياجات المحددة للبلد والسياق. ومع ذلك، يمكن تطبيق المبادئ نفسها التي جرى مناقشتها في هذا الدليل لدعم حاالت الطوارئ التي 

تقودها الحكومة أو األنواع األخرى من آليات التنسيق الشبيهة بالتنسيق المطبق في النهج العنقودي. 

لالطالع على مزيٍد من المعلومات حول تكييف هياكل تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت التنسيق غير 
العنقودي، انظر القسم 6.2. 

المجاالت الرئيسية إلصالح العمل اإلنساني

يُعد إصالح العمل اإلنساني بمثابة عملية مستمرة تهدُف إلى تحسين االستجابة الدولية في األزمات اإلنسانية في جميع أنحاء المعمورة. 
بين  والشراكة  رين،  المتضِرّ السكان  أمام  والمساءلة  االستجابة؛  وقيادة  بالتمويل  التنبؤ  القدرة على  تحسين:  إلى  اإلصالحات  وتهدُف 
الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني التابعة لألمم المتحدة وغير التابعة لألمم المتحدة. وعلى الصعيد الميداني، يُتَرجم هذا اإلصالح 

إلى المجاالت التالية:

ضمان القيادة الفعَّالة 
لمنسقي الشؤون اإلنسانية

)تعيين مسؤول رفيع المستوى من األمم 
المتحدة على الصعيد القُْطري لضمان 

تحقيق استجابة إنسانية منسقة تنسيقاً جيداً 
في حاالت الطوارئ(

عبر

استحداث آليات لمساءلٍة أكثر وضوحاً، 
وتدريٍب مناسب، ودعم كاٍف من منسقي 

الشؤون اإلنسانية/المنسقين الُمِقيمين.

ضمان تمويل إنساني مناسب، وحَسن 
التوقيت، ومرن 

عبر

تحسين الوصول إلى األموال من خالل 
عملية خطة االستجابة اإلنسانية وآليات 
التمويل المجمعة، بما في ذلك الصناديق 
القُْطرية المشتركة والصندوق المركزي 

لمواجهة الطوارئ.

ضمان القدرة الكافية والقيادة التي يمكن 
التنبؤ بها في جميع مجاالت االستجابة 

اإلنسانية من خالل
النهج العنقودي

عبر

تعيين وكاالت رائدة على الصعيدْين 
العالمي والقُْطري لالضطالع 

بمسؤوليات التنسيق في القطاعات 
الرئيسية لالستجابة اإلنسانية.

ضمان إقامة شراكات إنسانية قوية بين
 1( المنظمات غير الحكومية، و2( الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، و

3( األمم المتحدة والوكاالت الدولية ذات الصلة.
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مبادئ الشراكة 

يقوم أساس عملية إصالح العمل اإلنساني على الشراكة. ويعتمد التنفيذ الناجح للنهج العنقودي على عمل الجهات الفاعلة في مجال العمل 
اإلنساني كشركاء متساوين في جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية. وتشمل "مبادئ الشراكة" اإلنسانية ما يلي:

المساواة بين أعضاء الشراكة بغّض النظر عن الحجم والقوة.  

z الشفافية من خالل االتصاالت، بما في ذلك الشفافية المالية، مما يزيد من مستوى الثقة بين المنظمات.	
z االستجابة اإلنسانية الموجهة نحو تحقيق نتائج واقعية وذات منحى عملي. 	
z التكامل القائم على أساس تنوع الشركاء داخل مجتمع المساعدة اإلنسانية. وتُعد القدرة المحلية أحد األصول التي يمكن تعزيزها 	

والبناء عليها. ويجب أن تكون جزءاً ال يتجزأ من االستجابة للطوارئ. ويجب التغلب على الحواجز اللغوية والثقافية. 
z  المسؤولية :  يقع على المنظمات اإلنسانية التزاٌم بإنجاز مهامها بمسؤوليٍة، ونزاهٍة، وبطريقٍة مناسبة.  ويجب عليها أن تحرص كل 	

الحرص على عدم االلتزام بإجراء األنشطة إال إذا كانت لديها الوسائل والكفاءات والمهارات والقدرات الالزمة للوفاء بالتزاماتها.  
 كما أنها يجب أن تبذل جهوداً متواصلة لمنع حدوث انتهاكات من العاملين في المجال اإلنساني. 

باستخدام مبادئ الشراكة هذه، يجب على العاملين في المجال اإلنساني العمل مع الهياكل، والموارد، والشبكات الموجودة بالفعل في 
السياق المحلي من بداية حالة الطوارئ، من أجل بناء استجابة أفضل والمساهمة في اعتماد نهجٍ مستدام إزاء التصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي في مرحلتي التعافي والتأهب المبكرتْين. انظر الفصل الرابع بشأن الِفرق التقنية العاملة لالطالع على اقتراحاٍت 
حول الطرق التي يمكن بها للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي رصد مبادئ الشراكة وتقييمها 

وتنفيذها في عملها. 

خطة االنتقال ودورة البرامج اإلنسانية

ل التي اعتمدتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في عام 2011، على تحسين ثالثة مجاالت في االستجابات  تركز خطة التحوُّ
اإلنسانية في األماكن التي تضم أشخاصاً نازحين داخلياً:

z القيادة 	
z  التنسيق  	
z المساءلة	

ل إلى تعزيز أدوار منسق الشؤون اإلنسانية، والفريق القُْطري للعمل اإلنساني، والمجموعات القُْطرية، والوكاالت  تسعى خطة التحوُّ
الرائدة في المجموعات، بوصفها الجهات الفاعلة الرئيسية التي تدعم االستجابة على الصعيد القُْطري. 

https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
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ل في العمل اليومي لمنسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في هذا المجال، هي  ومن بين أهم جوانب خطة التحوُّ
دورة البرامج اإلنسانية. ووافقت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على أن تكون دورة البرامج اإلنسانية هي اآللية التي يمكن من 
خاللها اتخاذ إجراءات منسقة إلعداد االستجابة اإلنسانية وإدارتها وتنفيذها. ويوضح الرسم البياني الوارد أدناه دورة البرامج اإلنسانية، 

بما في ذلك العناصر الخمسة الرئيسية، ومجالين آخرْين شاملْين )التنسيق وإدارة المعلومات(:

ب
تأھُّ

  ال
    

    
    

     
      

ب                                                   التأھُّ

التأھُّب

تقییم االحتیاجات وتحلیلھا

التنسیق

إدارة 
المعلومات 

 استعراض النظراء
 لألنشطة التشغیلیة

والتقییم

 التخطیط االستراتیجي 

التنفیذ والرصد حشد الموارد 

لتحديد االحتياجات وتحليلها وتحديد خيارات  من خالل دورة البرامج اإلنسانية، يشترك العاملون في المجال اإلنساني ويعملون معاً 
ببعضها بعضاً، وفهم ما هو  يتعلق  فيما  تحديد دورها  العملية قطاعات االستجابة والمنظمات على  المناسبة. وتساعد هذه  االستجابة 
ضروري في لحظة معيّنة لضمان تحقيق استجابٍة أكثر تماسكاً، وأكثر فاعليَّة، وخاضعة للمساءلة. وتهدُف دورة البرامج اإلنسانية أيضاً 

إلى زيادة التمويل لألولويات اإلنسانية المحددة، بما في ذلك الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي. 

تقوم مختلف القطاعات/المجموعات على الصعيد الميداني بتنسيق تنفيذ دورة البرامج اإلنسانية من خالل الفريق المعني بالتنسيق بين 
المجموعات )أو مجموعة الفريق العامل المعني بالتنسيق بين المجموعات في بعض السياقات( ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية. وتطرح دورة البرامج اإلنسانية فُرصاً متعددةً أمام المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
والمجموعات األخرى لدمج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي عبر العناصر الخمسة وعوامل التمكين في كل مرحلٍة 

من مراحل االستجابة اإلنسانية. 

لمزيٍد من المعلومات حول الوظائف والمنجزات المتوخاة للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي عبر 
دورة البرامج اإلنسانية )بما في ذلك عملية االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية/خطة االستجابة اإلنسانية(، انظر الفصل الثالث.
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إدارة المعلومات 

إدارة  على  المناسبة  القدرةَ  المجموعة  في  الرائدة  الوكاالت  لدى  يكون  أن  يُتوقَّع  ل،  التحوُّ خطة  أعقاب  في 
المعلومات من أجل تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في أنشطة المجموعات وأثرها. ويقع 
على عاتق المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مسؤولية إدارة المعلومات 
الخاصة بها للتأكد من وجود نُُظم لجمع وتحليل ومراقبة البيانات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  أولويات  مشاركة  من  التنسيق  هيئة  تتمكن  حتى  القطاعية  واالستجابة 
وإدراجها في استراتيجية الحماية لدورة البرامج اإلنسانية. يجب أن تدعم وظيفة إدارة المعلومات أيضاً تبادل 

المعلومات بين أعضائها لتعزيز تقديم الخدمات وغيرها من المهام األساسية. 

ينبغي إعداد نظام إلدارة المعلومات من بداية االستجابة لضمان حصول الشركاء، الذين يتولون مهمة تقديم خدمات التصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي، على المعلومات التي يحتاجون إليها بشأن السياق من أجل المشاركة بصورةٍ مجديٍة في دورة البرامج 
اإلنسانية. فالنشر المنتظم للمعلومات يخلق استجابة مشتركة وأكثر فاعليَّة. ويمكن تقديم المعلومات في اجتماعات التنسيق من خالل 
البريد اإللكتروني، وبتنسيق خدمة دروب بوكس )Dropbox( لتطبيق الويب والتخزين السحابي الشخصي. ويجب إعطاء  رسائل 
األولوية للمعلومات حول الجداول والمواعيد لدورة البرامج اإلنسانية ومتطلبات التقييمات ونداءات التمويل من أجل مشاركتها ومناقشتها 

مع جميع الشركاء.

أداة إلكترونية

دورة  تنفيذ  بشأن   2015 لعام  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  الصادر عن  المرجعي  النموذج  يوفر 
البرنامج اإلنسانية، توجيهاً هاماً مفصالً لتنسيق عمل الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 

االجتماعي من أجل تمكينها من تنفيذ دورة البرامج اإلنسانية. 

األهمية المركزية للحماية 

الدائمة  اللجنة  في  األساسيين  األعضاء  التزام  "أكد  سياسياً  بياناً  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  أصدرت   ،2013 عام  في 
المشتركة بين الوكاالت بضمان األهمية المركزية للحماية في العمل اإلنساني"، كجزٍء من التدابير الرامية إلى ضمان توفير حمايٍة 
أكثر فاعليَّة لألشخاص الذين يعانون من أزماٍت إنسانية )انظر بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن األهمية المركزية 
للحماية(. وفي عام 2016، ولتنفيذ هذا االلتزام، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت توجيهات تحدد سياسة اللجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية في العمل اإلنساني.

أُنشئت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في 1992 بناًء على طلٍب من الجمعية العامة لألمم المتحدة 
)القرار 182/46( لتكون آلية التنسيق االستراتيجية الرئيسية لالستجابة اإلنسانية على الصعيد العالمي. وهي 
تجمع بين وكاالت األمم المتحدة وغيرها، بما في ذلك حركة الصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية. وتُحِدّد 

السياسة المشتركة بين الوكاالت وتضع معايير العمل اإلنساني.

أسفرت هذه السياسات عن مسؤوليات محددة لمنسقي الشؤون اإلنسانية، والِفرق القُْطرية للعمل اإلنساني، ومنسقي المجموعات، بما 
للعمل اإلنساني وتنفيذها في جميع جوانب االستجابة اإلنسانية.  القُْطري  الفريق  في ذلك ضمان وجود استراتيجية مشتركة لحماية 
وُكِلّفت مجموعة الحماية )التي تضم المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي( بتقديم الدعم للعاملين 
في المجال اإلنساني لتطوير استراتيجيات الحماية، والتي تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- دمج الحماية عبر التأهب واالستجابة 
لتحقيق ُمخَرجات جماعية للحماية. ويمكن أن تكون استراتيجيات الحماية جزءاً من الخطط التشغيلية، وخطة االستجابة اإلنسانية، 
شاملة  حماية  استراتيجية  لصياغة  قيِّماً  تمكينياً"  "عامالً  الحماية  دمج  ويُمثِّل  الحماية.  دمج  أسلوب  تستخدم  التي  المجموعة  وخطط 

ومميزة للفريق القُْطري للعمل اإلنساني. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-implementation-humanitarian
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-implementation-humanitarian
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-implementation-humanitarian
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/IASC_Principals_Statement_Centrality_Protection_Humanitarian_Action_December2013_EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action_0.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/IASC_Principals_Statement_Centrality_Protection_Humanitarian_Action_December2013_EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action_0.pdf
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وبالتالي، حيثما وجدت استجابة إنسانية تستخدم آليات المجموعات أو شبيهة بالمجموعات، ينبغي أن تكون هناك استراتيجية حماية 
إنسانية، تكون فيها الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي جزءاً ال يتجزأ من التحليل واإلجراءات الموصى بها. وفي حالة 
العمل في بيئة ال توجد فيها آليات للمجموعات/القطاعات، فإنَّ الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، 
جانب  من  المنظومة  نطاق  على  للحماية  استراتيجية  صياغة  مناصرة  بإمكانها  يزال  ال  الحماية،  مجال  في  فاعلة  جهات  بوصفها 

الحكومة المختصة أو أي هيئة أخرى من هيئات التنسيق. 

وهذا يعني من الناحية العملية أنَّ المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ينبغي أن تضطلع بدوٍر 
وينبغي  ورصدها.  وتنفيذها  وتطويرها  الميداني  الصعيد  على  الحماية  استراتيجيات  لتعزيز  الحماية  مجموعة  داخل  ونشٍط  داعٍم 
الوثائق  لمختلف  مدخالت  لتقديم  األولوية  تُعِطي  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعات 
االستراتيجية المتعلقة باألهمية المركزية للحماية، مثل استراتيجيات حماية الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، واستراتيجيات المناصرة 
لحماية الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، ومذكرات إحاطة عن قضايا الحماية الشاملة، فضالً عن أدوات أخرى لتخطيط االستجابة 
)انظر الفصل الثالث بشأن خطة االستجابة اإلنسانية/االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطط المجموعات(. وقد يشمل ذلك 
مشاركة البيانات اآلمنة واألخالقية للعنف المبني على النوع االجتماعي لتحليلها وتحديد المعلومات الُمحدَّثة "لقطاع الحماية" ومناقشة 
الفاعلة  النوع االجتماعي مع مجموعات أخرى، وحيثما أمكن ذلك، مع الجهات  المتعلقة بالعنف المبني على  قضايا الحماية الهامة 

المعنية بالتنمية وبناء السالم. 

يوصى أيضاً بأن تكون المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ممثَّلة في اجتماعات الفريق القُْطري 
المبني  العنف  في  بتدخالت  توصي  أن  للسكان(  المتحدة  األمم  تكون صندوق  ما  عادةً  )التي  الرائدة  للوكالة  ويمكن  اإلنساني.  للعمل 
على النوع االجتماعي وتعمل على تمثيلها وتسهيلها لتكون بنداً منتظماً في جدول أعمال الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، بالتنسيق مع 
مجموعة الحماية والوكاالت الرائدة األخرى المكونة لها. )لالطالع على مزيٍد من التوجيهات بشأن التنسيق مع مجموعة الحماية المتعلقة 
بـالفريق القُْطري للعمل اإلنساني، انظر األسئلة واإلجابات المرفقة في الملحق 5(. وهناك أساٌس قوٌي للمناقشة المنتظمة بشأن العنف 
المبني على النوع االجتماعي ِمن قِبل الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، حيث إنَّ مجال مسؤولية منسق الشؤون اإلنسانية واالتفاقيات 
النموذجية للفريق القُْطري للعمل اإلنساني تشمل العنف المبني على النوع االجتماعي بوصفه "مجاالً غير قابل للتفاوض" فيما يتعلق 
بالعمل والقيادة. ويجب أن يكون منسق/منسقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي متاحاً/متاحين لتقديم التوجيه التقني 
المطلوب إلى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني لدعم عناصر العنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجية الحماية لدى الفريق 

القُْطري للعمل اإلنساني.

أداة إلكترونية

موقعها  على  للحماية  المركزية  األهمية  حول  لة  مفصَّ وتوجيهات  معلومات  العالمية  الحماية  مجموعة  تُوفِّر 
اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، بما في ذلك اإلشارة إلى االستراتيجيات المختلفة لحماية الفريق القُْطري للعمل 

اإلنساني، وأسئلة وإجابات حول األهمية المركزية للحماية، ومذكرات توجيهية.

أمثلة إلدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في
مقتطفات من:الوثائق االستراتيجية الخاصة "باألهمية المركزية للحماية"

"المشكلة: ]...[ غالباً ما يعيش األشخاص النازحون داخلياً في مواقع النزوح هذه في ظروٍف 
غير كريمة وخطرة، حيث يواجهون مخاطر/تهديدات متعددة ذات صلة بالحماية، مثل عمليات 
اإلخالء غير القانوني، واالكتظاظ، والبيئات غير الصحية مع محدودية فُرص الحصول على 
المبني  للعنف  ض  التعرُّ خطر  وزيادة  الخطرة،  للمتفجرات  ض  والتعرُّ األساسية،  الخدمات 
على النوع االجتماعي، وآليات المواجهة السلبية مثل زواج األطفال وعمالة األطفال، وتوتر 

العالقة مع المجتمع الُمِضيف ]...[

اإلجراءات المقترحة بواسطة الفريق القُْطري للعمل اإلنساني: 

الحاالت؛  للخدمات وإدارة  المعززة  لنُُظم اإلحالة  اإلنساني  للعمل  القُْطري  الفريق  أواًل- دعم 
مجال  في  الفاعلة  الجهات  بقيادة  القطاعات،  بين  فيما  والمعلومات  لإلحالة  مسارات  وإنشاء 
الحماية، وفي مجال تنسيق المخيمات وإدارتها، في مواقع/مراكز جماعية لألشخاص النازحين 

داخلياً"]...[

استراتيجية األهمية المركزية 
للحماية لدى الفريق القُْطري 

للعمل اإلنساني العامل في 
الصومال )2019-2018(

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools.html
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/somalia-hct-centrality-of-protection-strategy-2018-2019_final_15012018.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/somalia-hct-centrality-of-protection-strategy-2018-2019_final_15012018.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/somalia-hct-centrality-of-protection-strategy-2018-2019_final_15012018.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/somalia-hct-centrality-of-protection-strategy-2018-2019_final_15012018.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/somalia-hct-centrality-of-protection-strategy-2018-2019_final_15012018.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/somalia-hct-centrality-of-protection-strategy-2018-2019_final_15012018.pdf
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أمثلة إلدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في
مقتطفات من:الوثائق االستراتيجية الخاصة "باألهمية المركزية للحماية"

"فيما يلي وصٌف موجٌز لكل مجال من مجاالت أولوية الحماية، متبوعاً بمجموعٍة من رسائل 
والسلطات  كردستان،  إقليم  وحكومة  العراق،  حكومة  إلى  الموجهة  والتوصيات  المناصرة 

المعنية، ومجتمع المانحين الدوليين، فضالً عن المنظمات اإلنسانية المحلية والدولية ]...[

في  الجنسي  والعنف  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  الحماية  الحماية:  أولوية 
حاالت النزاع

أثَّر النزاع المسلح الذي طال أمده في العراق على النساء والرجال والفتيان والفتيات بشكٍل 
واسع،  نطاٍق  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  انتشار  إلى  النزاع  وأدَّى  مختلف. 
وقابلية  والفتيات  النساء  لدى  الضعف  أوجه  تفاقم  إلى  أدَّت  التي  الظروف  تهيئة  عن  فضالً 
رهنَّ من العنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق  تضرُّ
اإلنسان مثل عمليات االختطاف، والقتل، واالتجار، والتعذيب، والزواج القسري، فضالً عن 

العنف الجنسي. 

ارتفع عدد التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف جنسي في شكل استرقاق جنسي واغتصاب 
الدولة  تنظيم  قِبل  ِمن  وإثنية  دينية  أقليات  إلى  المنتميات  والفتيات  النساء  تستهدُف  واختطاف 
اإلسالمية في العراق والشام منذ آب/أغسطس 2014. وهناك حاجة ماسَّة إلطالق استجابٍة 
والسالمة  العقلية  الصحية  والرعاية  واالجتماعية  والنفسية  الطبية  الرعاية  )تشمل  شاملٍة 

والحماية(، ولكن ال سبيل إلى توفرها. 

تتعلق  قضايا  عن  المخيمات  وغير  المخيمات  مواقع  في  االستقصائية  الدراسات  كشفت 
مسافات  قطع  إلى  االضطرار  ذلك  في  بما  االجتماعي،  النوع  على  المبنية  الحماية  بمجال 
طويلة للوصول إلى المراحيض ومرافق الغسيل والتي تتسم برداءة اإلضاءة فيها. وتنطوي 
تتمثل في  كبيرة  والبطالة على مخاطر  اإليجار  بزيادة  المقترنة  المكتظة،  المعيشية  الظروف 
ض النساء والفتيات للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي. وال تزال تلبية  تعرُّ
للعنف  والفتيات  النساء  ض  تعرُّ أدنى حد ممكن من خطر  إلى  والتقليل  المحددة،  االحتياجات 

الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي، تُمثِّل تحدياً كبيراً".

استراتيجية المناصرة لدى 
الفريق القُْطري للعمل 

اإلنساني - العراق )2015(

 اعتبارات خاصة من 
أجل الفتيات المراهقات

تُشِكّل الفتيات المراهقات فئةً سكانيةً رئيسيةً ينبغي دمج احتياجاتهنَّ والمخاطر التي يتعرضن لها في مجال 
الفريق  لدى  الحماية  استراتيجيات  من  كجزٍء  عليها  الضوء  وتسليط  اإلنسانية  االستجابات  عبر  الحماية 
بلداٍن  في  مراهقة  فتاة  مليون   500 من  أكثر  تعيش  لإلنقاذ،  الدولية  للجنة  ووفقاً  اإلنساني.  للعمل  القُْطري 
تعاني من النزاعات والنزوح )"حماية الفتيات المراهقات من العنف المبني على النوع االجتماعي وتمكينهنَّ 
 10 كل  حياتها  مراهقة  فتاة  تفقد  للعنف،  ونتيجةً   .)2017 الثاني/نوفمبر  تشرين  الطوارئ"،  حاالت  في 
دقائق، وفقاً لتقرير لمحة إحصائية عن العنف المرتكب في حق المراهقات )اليونيسف 2014(. ويمكن أن 
يساعد فهم العوامل المحددة التي تحرك العنف المرتَكب في حق الفتيات المراهقات على الصعيد القُْطري، 
ومعالجة تلك العوامل كجزٍء من استراتيجيات الحماية، في التخفيف من حدة هذه المخاطر المروعة للعنف. 
وينبغي أن تعمل المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مع مجموعة 
التقييمات من  من  المراهقات كجزٍء  الفتيات  مع  المباشرة  المشاورات  لتشمل  الطفل  مجال مسؤولية حماية 
أجل إثراء التحليل والتوصيات إلدراج احتياجات الفتيات المراهقات في استراتيجيات الحماية لدى الفريق 

القُْطري للعمل اإلنساني.

مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني والصفقة الكبرى 

في أيار/مايو 2016، جمع مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني أكثر من 9000 مشارك لدعم مجموعٍة جديدةٍ من االلتزامات وإصالح 
العمل اإلنساني، أُطِلَق عليها اسم "خطة عمل من أجل اإلنسانية". وأُطِلقت مبادرات جديدة متعددة في هذا الحدث، بما في ذلك "الصفقة 

الكبرى".

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Iraq/files/protection-advocacy-strategy-for-hct-final.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Iraq/files/protection-advocacy-strategy-for-hct-final.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Iraq/files/protection-advocacy-strategy-for-hct-final.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Iraq/files/protection-advocacy-strategy-for-hct-final.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/A_Statistical_Snapshot_of_Violence_Against_Adolescent_Girls.pdf


51 الجزء 1: أُُطر التنسيق

جاءت الصفقة الكبرى استجابةً للنقص الحاد في تمويل االستجابة اإلنسانية العالمية. واستناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير الذي 
أصدره فريق رفيع المستوى )"أهميتها البالغة ال تسمح بتركها ُعْرَضة للفشل - سد فجوة التمويل في العمل اإلنساني"(، فهي تتطلب من 
المانحين ومنفذي برامج المساعدات اإلنسانية، الُموقِّعين على الصفقة الكبرى، العمل على تحسين آليات تقديم المساعدة. ويتمثَّل الهدف 

رين. من ذلك في إيصال مزيٍد من الموارد إلى السكان المتضِرّ

العناصر الرئيسية في الصفقة الكبرى: 

أن تعمل منظمات اإلغاثة والجهات المانحة على نحٍو أوثق من أجل: 

z تحقيق مزيٍد من الشفافية المالية. 	
z توفير مزيٍد من أدوات الدعم والتمويل للمستجيبين الوطنيين األوائل. 	
z توسيع نطاق البرمجة القائمة على النقد وزيادة التنسيق في تنفيذها. 	

أن تلتزم منظمات اإلغاثة بما يلي: 

z تقليل االزدواجية وتكاليف اإلدارة. 	
z إجراء استعراضات دورية للنفقات الوظيفية. 	
z إجراء مزيٍد من التقييمات لالحتياجات المشتركة والنزيهة. 	
z ثورة في المشاركة: االستماع إلى المستفيدين وإدراجهم في القرارات التي تؤثر عليهم. 	

أن تلتزم الجهات المانحة بما يلي:

z توفير مزيٍد من التمويل المتعدد السنوات للعمل اإلنساني.	
z رصد مخصصات أقل لمنظمات المساعدات اإلنسانية.	
z وضع متطلبات لإلبالغ أكثر تناسقاً وتبسيطا17ً. 	

ينبغي للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تنظر في كيفية إدماج عناصر الصفقة الكبرى.

تنفيذ الصفقة الكبرى على الصعيد الميداني:

z المعنية 	 والوطنية  المحلية  الفاعلة  الجهات  ووصول  قدرات  لتحسين  وآليات  شراكات  بناء  المحلي:  الطابع  مراعاة 
التقييمات  في  المشاركة  أجل  من  والمهارات  الفُرص  ذلك  في  بما  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  باالستجابة 

والتمويل والمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
z البرمجة القائمة على النقد: العمل ضمن مسارات برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي وعبر المجموعات لوضع 	

ز حصول السكان على الخدمات وتخفيف أي مخاطر مرتبطة بالعنف  استراتيجيات البرمجة القائمة على النقد التي تُعِزّ
االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  بشأن  الموارد  من  لمزيٍد  السادس  الفصل  انظر  االجتماعي.  النوع  على  المبني 

والبرمجة القائمة على النقد.
z جمع البيانات وإدارة المعلومات: وضع استراتيجيات وضمان وجود نُُظم معلومات فعَّالة وأخالقية وآمنة للجهات الفاعلة 	

للعنف المبني على النوع االجتماعي. ضمان وجود موارد مخصَّصة وأخصائيين لفريق التنسيق ألداء هذه المهام.
z الوطنية 	 الحماية  نُُظم  تعزيز  الموارد، والمشاركة في  لتقاسم  البحث عن فُرص  اإلنمائية:  الفاعلة  الجهات  التواصل مع 

وبناء استجابات وحلول مستدامة للتصدي العنف المبني على النوع االجتماعي. 
z التحليل 	 في  وانعكاسه  فعَّاٍل  نحو  االجتماعي على  النوع  المبني على  العنف  وتحليلها: ضمان مراعاة  االحتياجات  تقييم 

المشترك بين القطاعات والذي ينتج عنه استعراض عام لألزمة.

مقتبسة من "الصفقة الكبرى"، آذار/مارس 2017 )الملحق 2(.  17

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/documents/too-important-fail-addressing-humanitarian-financing-gap-high
https://www.icvanetwork.org/resources/grand-bargain-explained-icva-briefing-paper-march-2017
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المشاركة الهادفة

مع  والشراكة  بالمشاركة   2020-2018 للفترة  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  استراتيجية  تلتزم 
المنظمات المحلية، وال سيما المنظمات النسائية، والحكومات الوطنية، وتيسير مشاركتها النشطة في التنسيق 
كجزٍء من الهدف االستراتيجي الثالث. وللمضي قدماً في هذه االستراتيجية، أنشأت مجموعة مجال مسؤولية 
العنف المبني على النوع االجتماعي فريق مهام لمراعاة الطابع المحلي في البرمجة على الصعيد العالمي. 
لمزيٍد من المعلومات حول طبيعة عمل فريق العمل، يُرجى التواصل مع مجموعة مجال مسؤولية العنف 

الع على ُمخَرجات االجتماع وَمحاِضِره. المبني على النوع االجتماعي، أو زيارة الموقع اإللكتروني لالّطِ

أداة إلكترونية

توفِّر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مقاطع فيديو وتقارير ورسومات بيانية يمكن أن تساعد المنسقين في 
شرح الخلفية وتقديم معلومات ُمحدَّثة لألعضاء بشأن الصفقة الكبرى وااللتزامات األخرى التي جرى التعهد 

بها في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني.

"الطريقة الجديدة للعمل" والنهج الترابطي بين العمل اإلنساني والتنمية وبناء السالم 

تُشير "طريقة العمل الجديدة" إلى مجموعٍة من اإلصالحات ذات الصلة التي انبثقت عن مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني. وتتناول 
أمدها، والتي ترتبط بمواطن الضعف في  التي طال  المتزايد من األزمات  العدد  الناشئة عن  الهائل من االحتياجات اإلنسانية  الحجم 

المناطق التي تعاني من ندرة األنشطة اإلنمائية. 

واتفق المشاركون في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني على أنَّ تعزيز الروابط بين العمل اإلنساني والتنمية وبناء السالم يساعد 
ر من األزمات اإلنسانية، فضالً عن الوفاء بأهداف خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.  على الحد من المخاطر وقابلية التضرُّ

ويلخص االقتباس أدناه أهمية النهج الترابطي كوسيلٍة للعمل فور اندالع األزمة:

وفي معرض حديثه عن النهج الترابطي، قال أنطونيو غوتيريس، األمين العام لألمم المتحدة: "يجب علينا 
أيضاً التقريب بين المجاالت اإلنسانية واإلنمائية من أجل العمل معاً فور اندالع األزمات - لدعم المجتمعات 
رة، ومعالجة اآلثار الهيكلية واالقتصادية، والمساعدة في منع الدخول في دوامٍة جديدةٍ من الهشاشة  المتضِرّ
وعدم االستقرار. وتُشِكّل االستجابة اإلنسانية، والتنمية المستدامة، وإدامة السالم ثالثة مضلّعات من المثلث 

نفسه. ويتعلق هذا النهج بطريقة العمل الجديدة التي جرى االتفاق عليها في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني". 

— األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

إن التفاوض والعمل عبر النهج الترابطي على الصعيد الميداني، وال سيما في النزاعات التي طال أمدها، هو عمل جاٍر. وفيما يتعلق 
بالمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، تشمل فُرص العمل عبر النهج الترابطي ما يلي: 

z ر ومخاطر العنف المبني 	 إجراء تقييمات وتحليالت مشتركة من أجل التوصل إلى فهٍم مشترك لألسباب الكامنة وراء قابلية التضرُّ
على النوع االجتماعي. 

z تنميةً 	 تتطلب  قد  التي  التدخالت  وتنفيذ  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  الجذرية  األسباب  لمعالجة  المشتركة  االستراتيجيات 
ل خطط االستجابة  وتموياًل ورصداً على المدى الطويل، مثل المالجئ اآلمنة. وقد يشمل ذلك وضع استراتيجيات متعددة السنوات تُكِمّ

اإلنسانية أو تتماشى معها.
z نُُظم متوسطة وطويلة األجل لتعزيز البرمجة. 	
z سد الثغرات في الموارد عبر آليات التمويل والتخطيط اإلنسانية، وبناء السالم والتنمية، بما في ذلك دورة البرامج اإلنسانية، وخطط 	

أنواع  لمعالجة  المشتركة  القُْطري، واالستراتيجيات  الصعيد  اإلنمائية على  للمساعدة  المتحدة  األمم  القُْطرية، وإطار عمل  التنمية 
معينة من العنف المبني على النوع االجتماعي، مثل الخطط المشتركة لمعالجة الزواج المبكر أو القسري أو العنف الجنسي المرتبط 

بالنزاع.
z إدماج العنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجيات اإلنعاش المبكر وبناء السالم لضمان االستدامة والتكامل مع الحماية 	

اإلنسانية والتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي.
z المناصرة المشتركة بشأن قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد القُْطري لزيادة فُرص التغيير.	
z العمل المشترك لتطوير مهارات الشركاء الوطنيين والمحليين الذين يتعاملون مع حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي.	

http://gbvaor.net/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc
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طال  التي  أو  النشطة  النزاعات  تتطلب  ما  وكثيراً  خاصة.  تحدياٍت  المسلح  النزاع  حاالت  في  الترابطي  النهج  عبر  العمل  يطرح 
أمدها من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني أن تركز جميع الجهود على االحتياجات الفورية المنقذة للحياة، وأال يتجه تحديد 
وال  احتياجاً  األكثر  للسكان  المطلوبة  المساعدة  من  ينتقص  كان  إذا  خاصةً  السياقات،  جميع  في  التنمية  إلى  بالضرورة  األولويات 
يساهم في تحسين وصول المساعدات اإلنسانية. ويمكن للعمل من خالل النهج الترابطي بين التنمية والسالم أيضاً أن يطرح تحدياٍت 
د مقدمي المساعدة اإلنسانية وحيادهم، إذا كانت عالقة الترابط هذه تتطلب أو يُنظر إليها على أنها "انحياز"، أو إذا اتسمت  أمام تجرُّ
في  يعيشون  الذين  رين  المتضِرّ السكان  إهمال  مع  فقط  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  سكان  إلى  اإلنسانية  المساعدة  بتحويل 
قِبل  ِمن  دقيقة  ومناقشات  مداوالت  الحاالت  هذه  في  الترابطي  النهج  المشاركة عبر  وتتطلب  المعارضة.  تحت سيطرة  تقع  مناطق 
المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والقيادة اإلنسانية لضمان بقاء الحماية في طليعة جهود 

االستجابة والتمسك بالمبادئ اإلنسانية. 

استراتيجيات لمعالجة النهج الترابطي من أجل حلوٍل أكثر استدامة

z تقاسم المعلومات بانتظام بين الجهات الفاعلة العاملة في المجال اإلنساني وبناء السالم والتنمية التي تعمل على الوقاية من 	
العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له

z االستعراض المشترك لعمليات التمويل الرئيسية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي )خطة االستجابة اإلنسانية 	
وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية(

z التشاور المشترك في عمليات وضع االستراتيجية )استراتيجيات الحماية، وخطة االستجابة لألزمات الناشئة عن العنف 	
المبني على النوع االجتماعي، وبرامج األمم المتحدة المشتركة بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي(

z تنسيق التخطيط للمساعدات اإلنسانية في حاالت الطوارئ مع تطوير برمجة خاصة بالحد من مخاطر الكوارث	
z التخطيط والتنفيذ المشترك بشأن برامج الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي	
z المناصرة المشتركة بشأن قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي عبر النهج الترابطي	
z بناء القدرات المشتركة للجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 	
z التخطيط المشترك لنقل/توطين قيادة المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 	
z رين	 التحليل المشترك واالتفاق بشأن مجاالت التعاون المحدود للحفاظ على المبادئ اإلنسانية والوصول إلى السكان المتضِرّ

المشاركة الهادفة

المدني  المجتمع  لزيادة مشاركة منظمات  نقاط دخول  السالم  لبناء  اإلنساني-اإلنمائي  الترابطي  النهج  يوفر 
المحلية في تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له. وقد تتخذ هذه المشاركة 
من  تتمكن  لكي  التأهب  مراحل  في  المحلية  المنظمات  قدرات  بناء  تشمل  أن  ينبغي  لكن  مختلفة،  أشكاالً 
مستدامة  هياكل  وبناء  التقييم،  وفِرق  السريعة،  االستجابة  ذلك  في  بما  للطوارئ،  االستجابة  في  المشاركة 
المنظمات  من  متنوعٍة  مجموعٍة  مع  التعاون  أواصر  تدعيم  إلى  الجهود  هذه  تسعى  أن  وينبغي  للتنسيق. 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ومنظمات  المرأة،  تقودها  التي  المنظمات  ذلك  في  بما  القدرات،  لبناء  المحلية 
ومنظمات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، 
والمنظمات التي تمثل الشباب وكبار السن. انظر الفصل الثالث لمزيٍد من المعلومات بشأن كيفية االستفادة 

من هذه الفُرصة في الفلبين. 
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الممارسة الواعدة

في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2017، عندما اندلع النزاع المسلح في منطقة كاساي، لم يكن 
هناك مقدمو خدمات إنسانية لتوفير خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في المنطقة. ومن 
البالد،  من  أخرى  أجزاء  في  حدثت  التي  نفسها  النزاعات  أنواع  المنطقة  هذه  تشهد  لم  التاريخية،  الناحية 
أنماط  ذلك، كانت  على  للغاية. عالوةً  فيها محدودة  التنمية  المناطق كانت  أفقر  من  باعتبارها واحدةً  ولكن 
قوا وسط  تفرَّ بل  كبيرة،  في مخيماٍت  يتجّمعوا  لم  داخلياً  النازحون  فاألشخاص  األزمة مختلفة:  في  النزوح 
المجتمعات المحلية الفقيرة أو اعتاشوا على األحراش. وفي هذا السياق، توصلت المجموعة الفرعية المعنية 
رين  المتضِرّ للسكان  الخدمات  الُسبُل إليصال  أنجع  أنَّ  إلى  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي 
نطاق  توسيع  إلى  نفسه  الوقت  في  سعيها  مع  جهودها،  وتعبئة  اإلنمائية  الفاعلة  الجهات  تدريب  في  تتمثَّل 
عمل أخصائيي التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وبعد تحديد التدريبات 
المجموعة  عملت  األمامية،  الخطوط  في  الصحيين  للمستجيبين  بالنسبة  كبيرة  أهمية  تكتسي  التي  المطلوبة 
مع الحكومة والجهات الفاعلة اإلنمائية باالستعانة بالبرنامج القُْطري المشترك للتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي لوضع مشروع استجابة متعدد األوجه للعنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك 
تدريب العاملين الصحيين في الخطوط األمامية. وقد اجتذب المشروع تموياًل إنمائياً من البنك الدولي غطَّى 
تخصيص  إعادة  أجل  من  الطوارئ  عن عناصر حاالت  االستجابة، فضالً  واحتياجات  التدريب  احتياجات 

التمويل إذا كانت حوادث العنف الجديدة تؤثر على التنفيذ. 

أداة إلكترونية

نظَّمت الرابطة الدولية للمحترفين في مجال المساعدة اإلنسانية والحماية سلسلةً من الحلقات الدراسية الشبكية، 
ومنتدًى عبر شبكة اإلنترنت لألسئلة واألجوبة حول النهج الترابطي. يتوفر هذا الفيديو والمعلومات األخرى 
https://phap.org/news/2018/what-humanitarian- التالي:  اإللكتروني  الموقع  على 

development-peace-nexus-recording-available-now

الهياكل القطاعية  3-2
المجموعات/القطاعات 

االستجابة  لتنظيم  نهج قطاعي  إلى وضع  اإلنساني  العمل  في  المنفذة  أدت اإلصالحات  الفصل،  ذكرنا في وقٍت سابق من هذا  كما 
الرئيسية  األداةَ  العنقودي  النهج  ويظل  االجتماعي.  النوع  المبني على  بالعنف  يتعلق  فيما  ذلك  في  بما  الطوارئ،  لحاالت  اإلنسانية 

المتاحة للمجتمع الدولي لتنسيق استجابتها اإلنسانية والمحاسبة عليها. 

يُشير مفهوم المجموعة إلى مجموعة التنسيق التي تركز على مجاٍل رئيسي من مجاالت االستجابة اإلنسانية. ويمكن اإلشارة إليها 
أو  وكالة  منها  ولكل  عالمية،  مجموعة   11 الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  حدَّدت  العالمي،  الصعيد  وعلى  كقطاع.  أيضاً 
وكاالت رائدة.18 وتعمل المجموعة العالمية على قيادة العمل مع األمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية في إطار تلك 
المجموعة لوضع معايير وسياسات للمجموعة، وبناء القدرة على االستجابة االحتياطية، وتوفير الدعم التشغيلي للمنظمات العاملة 
بذاتها،  قائمة  تُشِكّل مجموعات  القطاعات ال  مسائل متعددة  الوكاالت أيضاً  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  المجال. وحدَّدت  في هذا 
ولكن ينبغي دمجها في عمل المجموعات المختلفة: العُمر، والبيئة، والنوع االجتماعي، واإلعاقة، وفيروس نقص المناعة البشرية/
المعني  الفريق  من  جزءاً  تُعد  والتي  محدَّدة،  تقنية  تنسيق  مجموعات  لديها  التي  القطاعات  المتعددة  األخرى  المسائل  أما  اإليدز. 
بالتنسيق بين المجموعات في بعض السياقات، فهي الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، والتواصل مع المجتمعات المحلية. 

فنية  هيئة  هو  بل  بعينها؛  واحدةٍ  مجموعٍة  بأي  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  بالصحة  المعني  التقني  العامل  الفريق  يرتبط  ال 
تنسيق  ومجموعة  والتعليم،  والتغذية  والصحة  الحماية  مجموعة  من خالل  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  برمجة  تدعم 
المخيمات وإدارتها. يُشار إلى الفريق المرجعي للخدمات على أنه هيئة فرعية تابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، في إطار 
األمانة العامة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والتي تقدم تقاريرها إلى نواب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وأعضائها 

األساسيين )رؤساء وكاالت األمم المتحدة، والبنك الدولي، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(.

ها األعضاء األساسيون في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقف مجموعة اإلنعاش المبكر، ريثما يُقرُّ بناًء على تقييٍم مستقل، قرَّ  18
وسيُحدَّد الجدول الزمني لإللغاء ِمن قِبل الفريق القُْطري للعمل اإلنساني في كل بلد. ومع ذلك، سوف يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل على النهج الترابطي.

https://phap.org/news/2018/what-humanitarian-development-peace-nexus-recording-available-now
https://phap.org/news/2018/what-humanitarian-development-peace-nexus-recording-available-now
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وتُعد المجموعة الُمفعَّلة رسمياً مسؤولة أمام منسق الشؤون اإلنسانية من خالل الوكالة الرائدة للمجموعات، وكذلك أمام السلطات الوطنية 
رين. ويُفتَرض أن تكون مجموعات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مؤقتة، وينبغي بذل الجهود الالزمة في أقرب  والسكان المتضِرّ

وقٍت ممكن، وبأنسب طريقٍة متاحة، من أجل تسليم هياكل التنسيق ومسؤولياته إلى السلطات الوطنية المعنية.

على الصعيد الميداني، يقوم الفريق القُْطري للعمل اإلنساني بتقييم الموقف ويصدر قراره بشأن المجموعات التي يجب تفعيلها لدعم 
فيها  تحتاج  ال  سياقات  هناك  تكون  وقد  الصلة.  ذي  السياق  في  والقدرات  والموارد  االحتياجات  على  القرار  هذا  ويعتمد  االستجابة. 
مجموعات معيّنة )مثل الخدمات اللوجستية(، أو سياقات تُدمج فيها مجموعات معيّنة )مثل الصحة والتغذية(. وتُحدَّد الوكاالت الرائدة 
للمجموعات ذات األولوية في بداية حالة الطوارئ وتعكس في معظم الحاالت الوكالة الرائدة العالمية؛ وتتمثَّل االستثناءات في الحاالت 

التي يكون فيها الشريك في الوكالة الرائدة عالمياً في وضعٍ أفضل، أو يتمتع بموارد أفضل، لتولي الدور القيادي. 

أظهر تقاسم الدور القيادي بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب األحمر/الهالل األحمر تحّسناً في المناصرة وتبادل 
المعقودة مع  الترتيبات  الحكومية بشكٍل متزايد من خالل  الحكومات والمنظمات غير  التنسيق. ويجري تحديد  المعلومات وفوائَد في 
الوكاالت الرائدة للمجموعة كقادة مشاركين على الصعيد الميداني: قد تتباين لغة هذه الشراكات )قائد مشارك، رئيس مشارك، منسق 
ر وفقاً للسياق بتوجيهاٍت من الوكالة الرائدة في المجموعة والفريق القُْطري للعمل اإلنساني.  مشارك، ُميِسّر مشارك، وما إلى ذلك( وتُقرَّ

وال يحل تقاسم القيادة محل مسؤوليات الوكالة الرائدة على الصعيد القُْطري.19 

قادة المجموعات

على الصعيد العالمي، يؤدي قائد المجموعة )يسمى أحياناً "قائد القطاع"( دور الوكالة التي ستضطلع بدوٍر رائٍد داخل المجتمع اإلنساني 
الدولي في مجاٍل معيٍّن من مجاالت العمل. 

يتولَّى قادة المجموعات على الصعيد الميداني مسؤولية ضمان تحقيق االستجابة ذات التنسيق الجيد والمستويات العالية من القدرة على 
التنبؤ والمساءلة والشراكة. ويلتزمون كذلك بالعمل باعتبارهم "المالذ األخير لتقديم الرعاية"، )انظر مربع النص أدناه(، لهذا القطاع 
بالذات، عند الضرورة. وعادةً ما يقوم قادة المجموعات على الصعيد الميداني بتعيين شخص واحد أو أكثر داخل وكالتهم "كمنسقين 
للمجموعة" أو "كرؤساء للمجموعة". باإلضافة إلى ذلك، تقع على عاتق الممثل القُْطري للوكالة الرائدة مسؤولية ضمان إثارة قضايا 

المجموعات ومناصرتها على مستوى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني.

يُشير مصطلح "المالذ األخير لتقديم الرعاية"، إلى أنَّه، عند الضرورة - ورهناً بإمكانية الوصول وتوفُّر 
عنصري األمن والتمويل - يجب على قائد المجموعة، باعتباره المالذ األخير لتقديم الرعاية، أن يكون على 
وجرى  المجموعة  حدَّدتها  التي  الحاسمة  الثغرات  سد  أجل  من  الالزمة  الخدمات  توفير  لضمان  استعداٍد 

إدراجها في خطة االستجابة اإلنسانية التي يقودها منسق الشؤون اإلنسانية. 

النموذج المرجعي الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن تنسيق المجموعات على الصعيد القُْطري، ص 13

غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المجموعة،  أعضاء  جميع  مصالح  تمثيل  مسؤولية  المجموعات  منسقو  يتولَّى 
العنف  نزاهة استجابة  المنسق أن يكفل  المدني. ويجب على  المجتمع  المحلية وغيرها من شركاء  الحكومية 
المبني على النوع االجتماعي بأكملها، وال ينبغي له أن ينسق من منظور وكالته الُمِضيفة وحدها. ولتنفيذ هذا 

النهج، ينبغي تكريس المنسقين للتنسيق بين الوكاالت على أساس التفرغ. 

لمعالجة أي ثغرات في  تبذل قصارى جهدها  الرائدة مناصرة توفير موارد كافية، وأن  الوكاالت  الميداني، يجب على  الصعيد  على 
االستجابة بأنفسها، إذا لم يتمكن شركاء المجموعة من القيام بذلك. وفي البيئات الميدانية التي ال يعمل فيها قائد المجموعة العالمية، 
ال تزال الوكالة الرائدة العالمية هي المالذ األخير لتقديم الرعاية، وبالتالي فهي مسؤولة عن ضمان وفاء القيادة الميدانية بمسؤوليات 

المجموعات المحددة. لمزيٍد من المعلومات حول قيادة المجموعة المنِفّذة على الصعيد الميداني، انظر الفصل الرابع.

النموذج المرجعي الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن تنسيق المجموعات على الصعيد القُْطري، ص 21.  19



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 562019

شركاء المجموعة

األحمر  األحمر/الهالل  للصليب  الدولية  والجمعيات  المتحدة  األمم  وكاالت  الميداني  الصعيد  على  التنسيق  جهود  تشمل  أن  يجب 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية النشطة في تقديم الخدمات اإلنسانية )راجع الفصل الرابع لالطالع على قائمٍة بالجهات 

الفاعلة المشاركة في تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي(. 

تُعّد الجهود المبذولة إلشراك الحكومة - عندما تكون آمنة ومناسبة ومجدية - حاسمةً أيضاً في النهج العنقودي. وقد أُطلقت جهود 
وقد  الطوارئ.  لحاالت  لالستجابة  أفضل  نحٍو  على  الحكومات  لدعم  العنقودي،  النهج  اعتماد  سيما  وال  اإلنساني،  العمل  إصالح 
وليس  للحكومة،  القطاعي  التنسيق  تعزيز  خالل  من  كفاءة  أكثر  الدعم  هذا  لجعل  عمله  وطرق  العنقودي  النهج  مبادئ  مت  ُصِمّ

االستعاضة عنه. 

الفرعية.  المجموعة  عمل  جوانب  مختلف  في  المجموعات  في  الشركاء  إشراك  الفصل(  هذا  بداية  )انظر  الشراكة  مبادئ  تتطلب 
أعضاء  جميع  يشعر  أن  وينبغي  وشفَّافة.  تشاركية  بطريقٍة  الفرعية  المجموعة  وأنشطة  القرارات  اتخاذ  عملية  تجري  أن  ويجب 

المجموعة الفرعية بالتقدير واالحترام كشركاء متساوين.

المشاركة الهادفة

النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعات  ينبغي  الشراكة،  مبادئ  تنفيذ  من  كجزٍء 
االجتماعي أن تتخذ خطوات استباقية للعمل مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات التي تقودها المرأة. 
واستناداً إلى البحوث الميدانية المتعلقة بدور النساء المستجيبات التي أجرتها منظمة كير في عام 2018، 
ت مجموعة الحماية التوصيات التالية )بما في ذلك مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي(: أقرَّ

z	 العضوية تكون  أن  لضمان  األمر،  لزم  إذا  الخطوات،  واتخاذ  التنسيق  مجموعة  عضوية  استعراض 
المعنية  الفاعلة  والجهات  المرأة،  تقودها  التي  المنظمات  ذلك  في  بما  الفاعلة،  الجهات  لتنوع  ُممثِّلة 
الجندرية  الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  والمثليات  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص 

وحاملي صفات الجنسين، إلخ. 
z	 الراغبة في حضور اجتماعات المرأة  التي تقودها  المنظمات  التي تواجهها  العوائق  ُسبُل إزالة  تحديد 

التنسيق، بما في ذلك العوائق العملية والمادية واألمنية والمتعلقة بالموارد. 
z	 تيسير االتصاالت بين القواعد الشعبية والمنظمات المجتمعية والمنتديات والسلطات الوطنية والدولية؛

والحرص على تخفيف المخاطر المرتبطة بذلك. 

يمكن االطالع على التقرير الكامل بشأن أبحاث منظمة كير وتوصياتها ومذكرتها التوجيهية من هنا. 

الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات

يُمثَّل منسقو المجموعات )بما في ذلك منسق/منسقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي( على الصعيد الوطني )وربما 
على الصعيد دون الوطني( في الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات. ويُمثِّل الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات المنتدى 
الفريق بشدَّة على األهمية  بالفاعليَّة والكفاءة. ويُرِكّز  تتسم  إنسانية  تقديم استجابة  من أجل  المجموعات معاً  الذي تعمل من خالله 
المركزية للحماية. ويُتوقَّع أن يعمل الفريق في نهاية المطاف على تحقيق نتائج ذات مغزى في مجال الحماية، مع توفير تحليل قوي 
للحماية والنوع االجتماعي، نظراً ألنهما يُشِكّالن األساس لعمله. ويتمتع منسق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 
الحماية. ويُتوقَّع من  بالتنسيق بين المجموعات مع منسق مجموعة  المعني  الفريق  الفريق ويُتوقَّع أن ينسق مشاركته في  بعضوية 

منّسق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يدمج الحماية في عمل الفريق. 

منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم 

في الحاالت التي تكون فيها المساعدة اإلنسانية الدولية مطلوبة، يتولَّى منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم مسؤولية قيادة وتنسيق 
جهود المنظمات اإلنسانية )التابعة لألمم المتحدة وغير التابعة لألمم المتحدة(. ويحرُص منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم على 
بذلك،  وللقيام  والفاعليَّة.  والتنسيق  والشمولية  الجيد  والتخطيط  االستراتيجي  بالطابع  تتسم  الشاملة  الدولية  االستجابة  أنَّ  من  التأكد 

https://insights.careinternational.org.uk/publications/women-responders-placing-local-action-at-the-centre-of-humanitarian-protection-programming
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يتولَّى منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم المسؤولية عما يلي:

z	.إنشاء فِرق فعَّالة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدامتها
z	.دعم عمليات تقييم االحتياجات اإلنسانية المتعددة المجموعات وتحليلها وقيادة التخطيط لالستجابة المشتركة بين الوكاالت
z	 االضطالع بدوٍر قيادي لمعالجة مسألة الحماية عبر االستجابة، بما في ذلك العنف المبني على النوع االجتماعي، والوقاية من

االستغالل واإلساءة الجنسيَْين.
z	.دعم القطاعات من خالل جهود المناصرة وتعبئة الموارد

الفريق القُْطري للعمل اإلنساني

يتمثل دور الفريق القُْطري للعمل اإلنساني في توفير التوجيه االستراتيجي لالستجابة اإلنسانية الجماعية المشتركة بين الوكاالت. 
المركزية  األهمية  مع  جنب  إلى  )جنباً  األربع  اإللزامية  المسؤوليات  إحدى  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  ويُمثِّل 
رين( والُمبيَّنة في الشروط المرجعية المعيارية  للحماية، والوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية، والمساءلة أمام السكان المتضِرّ

للفريق القُْطري للعمل اإلنساني )انظر أيضاً القسم أعاله حول األهمية المركزية للحماية(.

الُمِقيم  الشؤون اإلنسانية/المنسق  بمنسق  يكونوا على معرفٍة  أن  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  التدخالت في  لمنسقي  ينبغي 
وفريق العمل اإلنساني القُْطري )وكذلك الهياكل القيادية األخرى مثل الفريق القُْطري لألمم المتحدة( وأن يحرصوا على إشراكهم 
في العمل بالتنسيق مع مجموعة الحماية. وكنقطة دخول، يمكن للمنسقين الرجوع إلى اختصاصات منسق الشـؤون اإلنسانية، التي 

تحدد مسؤولياتهم، من أجل ضمان الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي طوال فترة االستجابة اإلنسانية.

أداة إلكترونية

يمكن للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تدعم قيادتها اإلنسانية 
من أجل جعل نظام التنسيق أكثر فاعليَّة من خالل تعزيز موارد مبادرة االستعراض ِمن قِبل النظراء في 
ِمن  االستعراض  مبادرة  وتقدم  الُمِقيم.  اإلنسانية/المنسق  الشؤون  ومنسق  اإلنساني  للعمل  القُْطري  الفريق 
قِبل النظراء الدعم الالزم لقيادة االستجابات اإلنسانية في هذا المجال. وتحتوي هذه المبادرة على سلسلة 
تعليمية، تتضمن مقاطع فيديو ومذكرات توجيهية، لقادة المنظمات اإلنسانية بشأن ضمان الحماية من العنف 

المبني على النوع االجتماعي.

مجموعة الحماية   4-2
مجموعة الحماية هي واحدة من 11 مجموعة عالمية معترف بها. ومنذ إنشائها في عام 2005، ما زالت تُمثِّل المنتدى الرئيسي 
لتنسيق أنشطة الحماية في مجال العمل اإلنساني - بما في ذلك جهود التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وتجمع مجموعة 
الحماية بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والوكاالت اإلنسانية واإلنمائية، 
إنسانية  بأزماٍت  المهدَّدين  أو  رين  المتضِرّ لجميع األشخاص  الكاملة  الحقوق  احترام  الحكومية، لضمان  المنظمات غير  عن  فضالً 
وفقاً للقانون الدولي وضمان حمايتهم من خالل اإلجراءات ذات الصلة، وفي الوقت المناسب عبر جميع مراحل األزمة وما بعدها.

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  قيادة  الحماية، تحت  بعمل مجموعة  للحماية  العالمية  المجموعة  العالمي، تضطلع  الصعيد  وعلى 
لشؤون الالجئين بوصفها الوكالة الرائدة للحماية. وتدعم المجموعة العالمية للحماية استجابات الحماية في الحاالت اإلنسانية غير 
الخاصة بالالجئين، كما تقود جهود وضع المعايير والسياسات المتعلقة بالحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة والكوارث 

الطبيعية، وال سيما فيما يتعلق بحماية األشخاص النازحين داخلياً. 

بشأن  والتنفيذي  القانوني  التوجيه  وتوفر  بالحماية.  متعلقة  مشتركة  وأدوات  ومعايير  سياسات  للحماية  العالمية  المجموعة  وتضع 
مجال  في  الجيدة  الممارسات  وتُقيِّم  للحماية،  العالمية  المجموعة  تُحِدّد  كما  المجال.  هذا  في  العاملين  والشركاء  الموظفين  حماية 
للحماية  العالمية  المجموعة  تضمن  ذلك،  من  واألهم  أخرى.  أماكن  في  وتكرارها  تكييفها  أجل  من  إتاحتها  على  وتعمل  الحماية، 
األهمية المركزية للحماية في مجال العمل اإلنساني. وتدعم كذلك هذا المجال من أجل توفير استجابة للحماية تتسم بالمالئمة وُحْسن 

التوقيت والجودة العالية.

وعلى الصعيد القُْطري، ستتشاور الوكاالت الثالث المكلَّفة بالحماية )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، واليونيسف، 

http://www.deliveraidbetter.org/webinars/gender-based-violence/
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ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان( في حاالت الكوارث الطبيعية أو في حاالت الطوارئ المرتبطة بالنزاع التي ال توجد فيها 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وستتفق هذه الوكاالت فيما بينها، بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم، على من 
يتولَّى منها دور قائد المجموعة لشؤون الحماية. ويمكن للوكاالت األخرى، وفقاً لوجودها في البلد المعني، أن تضطلع أيضاً بهذا 

الدور. 

النموذج المرجعي الصادر عن  الُمبيَّنة في  العامة  الوفاء بالمسؤوليات  في هذا المجال، يقع على عاتق مجموعة الحماية مسؤولية 
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لعام 2015 بشأن تنسيق المجموعات على الصعيد القُْطري )مشروٌح بمزيٍد من التفصيل في 
الفصل الثالث(، وتخصيصها لبيئة الحماية في سياق معيّن. تعمل مجموعة الحماية على الجمع بين مجموعة متنوعة من الجهات 
المحددة  الشؤون  من  متنوعٍة  لطائفٍة  وشاملة  ومالئمة،  التوقيت،  حَسنة  استجابة  تقديم  ضمان  أجل  من  والدولية  الوطنية  الفاعلة 
المتعلقة بالحماية. وتتولَّى مجموعة الحماية أيضاً مسؤولية تيسير إدماج الشؤون المتعلقة بالحماية في عمل المجموعات والقطاعات 
الحماية.  المستهدفة، فضالً عن دمج  الحماية  أعمال  الميداني مسؤولة عن  الصعيد  الحماية على  فإنَّ مجموعة  األخرى. وبالتالي، 
والتنوع،  االجتماعي،  والنوع  العُمر،  مثل  الصلة،  ذات  الشاملة  المسائل  إدماج  تعزيز  على  الحماية  دمج  عناصر  أحد  وينطوي 

والبيئة، وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.20 

هيكل مجموعة الحماية

تُنظَّم مجموعة الحماية باستخدام هيكل متعدد المكونات. وتتصدى مجموعة الحماية بشكٍل عام  على عكس المجموعات األخرى، 
لتدخالت الحماية الشاملة والمتكاملة، بهدف جعل "الكل أكبر من مجموع األجزاء". وتتولَّى مجموعات مجال المسؤولية مسؤولية 
معالجة مسائل الحماية المتخصصة من أجل توفير استجابة مشتركة بين الوكاالت لالحتياجات البرامجية والجغرافية في مناطقها 

ذات الصلة.

وال تخضع العالقة بين األجزاء المختلفة من مجموعة الحماية للتسلسل الهرمي. ولكل منطقة ووكالة مسؤوليات وسلطات وخبرات 
لتنسيق جوانب محددة من االستجابة للحماية بالتنسيق مع األجزاء األخرى من مجموعة الحماية، والتي يجب أن تساهم في األهداف 

رين. المحددة بشكٍل عام، والُمخَرجات الشاملة لزيادة إدماج وحماية جميع أفراد السكان المتضِرّ

أداة إلكترونية

المبني  العنف  من  بالحماية  متعلقة  لتوصيات  وأمثلة  وإجابات  أسئلة  للحماية،  المرجعية  التقنية  اإلحاطات 
اإلنترنت  شبكة  كانت  إذا  للحماية.  العالمية  للمجموعة  اإللكتروني  الموقع  على  االجتماعي  النوع  على 
المعلومات  هذه  إلى  الوصول  يمكنك  فيه،  تعيش  الذي  المكان  في  صعباً  الملفات  تنزيل  كان  أو  بطيئة 
التالي اإللكتروني  البريد  عبر  للحماية  العالمية  المجموعة  في  المساعدة  بمكتب  االتصال  طريق   عن 

gpc@unhcr.org

مجال  المسؤولية  

نات وظيفية أو إلى مجاالت مسؤولية. وتعمل مجموعات مجاالت المسؤولية على تعزيز  تنقسم مجاالت الحماية الرئيسية إلى مكِوّ
مجاالت  مجموعات  بها  تضطلع  التي  المسؤوليات  وتتشابه  منها.  كل  لتركيز  وفقاً  واالستجابة  والقدرة  والسياسة  الحماية  تنسيق 
المسؤولية مع عمل أي مجموعة من المجموعات، بما في ذلك العمل كمالذ أخير لتقديم الرعاية، والتمثيل لدى منتديات التنسيق، 

مثل الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات. الفرق هو أنَّ مجموعات مجاالت المسؤولية تعمل ضمن مجموعة الحماية.

وتتشابه المسؤوليات التي تضطلع بها مجاالت المسؤولية مع عمل أي مجموعة من المجموعات، بما في ذلك 
العمل كمالذ أخير لتقديم الرعاية، والتمثيل لدى منتديات التنسيق، مثل الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات.

اتفقت الوكاالت على الصعيد العالمي على أن تكون بمثابة وكاالت رائدة لمجاالت المسؤولية، استناداً إلى عملها في مجال السياسات 
وخبراتها في مجاالت تقنية محددة، على النحو المبيّن في الرسم البياني أعاله. ويتولَّى قائد المجموعة، بالتنسيق مع الوكالة الرائدة، 

مسؤولية كفالة االستجابة الفعَّالة في مجال مسؤوليتها الخاص بالتعاون مع الوكاالت المشاركة األخرى. 

إذا كان الفريق العامل التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي نشطاً في البلد المعني، فينبغي أن يمارس مهامه خارج نظام   20
المجموعات، ولكن مع روابط قوية بمجموعة الحماية )وكذلك مجموعات الصحة والتغذية والتعليم وتنسيق المخيمات وإدارتها(. وال يندرج الفريق 
العامل التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي تحت مجموعة واحدة بعينها، ذلك ألنَّ طبيعة عمله شاملة ويرتبط بآلية التنسيق بين 

المجموعات. وال تُعد مجموعة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أبداً مجموعة منفصلة حتى على الصعيد القُْطري.

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools.html
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ويتمثَّل دور الِفرق القُْطرية ومنسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم في تحديد هيكل التنسيق الذي يناسب الحالة على أرض الواقع 
على أفضل وجه، بما في ذلك تحديد ترتيبات معيّنة لمجاالت المسؤولية. وتأخذ في االعتبار المخاطر والثغرات القائمة في مجال 

الحماية، والتي قد تتغير بمرور الوقت، والخبرة، والقدرة التشغيلية للوكاالت العاملة في البلد.

مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي   5-2 
هيكل مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي

يُعد مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي أحد مكونات مجموعة الحماية. ويعمل على تيسير اتباع نهج شامل للوقاية 
من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له في السياقات اإلنسانية. ويُعد صندوق األمم المتحدة للسكان الوكالةَ الرائدة في 
العنف  العنقودي، تكون مجموعة مجال مسؤولية  النهج  النوع االجتماعي. وفي إطار  المبني على  العنف  مجموعة مجال مسؤولية 
النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  والمجموعة  رين  المتضِرّ السكان  أمام  مسؤولة  االجتماعي  النوع  على  المبني 

االجتماعي واألعضاء العالميين األساسيين، لتوفير الدعم لما يلي:

z المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وقدرتها على االضطالع بالمهام األساسية للمجموعات.	
z تنفيذ سياسة الحماية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في المجاالت المتعلقة بالتصدي للعنف المبني على النوع 	

االجتماعي في حاالت الطوارئ.

لذلك، تساهم استراتيجية مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي )2018-2020( في الرؤية الشاملة والرسالة الواردة 
في اإلطار االستراتيجي للمجموعة العالمية للحماية، لكي تكون الحماية أمراً أساسياً في العمل اإلنساني )الهدف 1(، وتكون استجابة 

الحماية حَسنة التوقيت، وذات جودة عالية، وذات صلة )انظر الجزء الخاص باألهمية المركزية للحماية في صدر هذا الفصل(.

بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  باسم  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  يُعَرف  قد  الميداني،  الصعيد  على 
في  االجتماعي.  النوع  على  المبني  بالعنف  المعني  العامل  الفريق  أو  الفرعي،  القطاع  أو  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف 
السياقات التي تكون فيها هذه اللغة غير مألوفة أو غير موصى بها، يمكن لشركاء التنسيق أن يختاروا تسمية هيكل التنسيق باسم 
أكثر مالءمة ثقافياً و/أو سياسياً، مثل "حماية المرأة". يستخدم هذا الدليل "المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 

النوع االجتماعي" ليحيط بجميع هذه األسماء والهياكل بأشكالها المختلفة.

بالنسبة إلى مسائل الحماية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، فإنَّ المالذ األخير لتقديم الرعاية 
المتحدة  األمم  )صندوق  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  في  الرائدة  الوكالة  في  يتمثل 
للسكان(، بالتنسيق مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين باعتبارها المجموعة العالمية الرائدة 
المكلّفة بالحماية ووفقاً لما اتفقت عليه مجموعة الحماية على الصعيد القُْطري. بالنسبة لمسائل الحماية المتعلقة 
النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  مجموعة  فيها  توجد  ال  التي  السياقات  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف 

االجتماعي، فإنَّ المالذ األخير لتقديم الرعاية يكون الوكالة الرائدة المسؤولة عن الحماية على أرض الواقع. 

ز  تضع المجموعة العالمية مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي آليات حماية فعَّالة وشاملة تُعِزّ
اتباع نهج متماسك وشامل ومنسق إزاء العنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد الميداني، بما في ذلك 

الوقاية وتخفيف المخاطر والرعاية والدعم واإلنعاش ومساءلة الجناة. 

تعمل مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد الميداني، وهي مجموعة فرعية 
معنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، من أجل تسيير التنفيذ السريع للبرمجة المعنية بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي في إطار بيئة طوارئ إنسانية حادة، بما في ذلك االتصال والتنسيق مع 
المجموعات/المنظمات األخرى )بناء التحالفات(، والتدريب، والتوعية، والتخطيط االستراتيجي، والرصد والتقييم.
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تحديد مجال مسؤولية للعنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد الميداني

ر صندوق األمم المتحدة للسكان ما إذا كانت لديه القدرة الكافية لتولي دوٍر قيادي في هذا الصدد،  في حالة وجود مجموعة حماية: يُقِرّ
بما في ذلك التمويل، والموظفين )مثل تخصيص موظف متفرغ، ويفضل أن يكون موظفاً من المستوى المتوسط إلى الرتب العليا، 
لدور منسق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي( مع امتالك الخبرة التقنية/فهم العنف المبني على النوع االجتماعي. 
الُمِقيم،  القيادة: يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان مع منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق  القدرة على تولّي  إذا لم يكن لدى الصندوق 
القُْطري للعمل اإلنساني، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وجمعيات الصليب  المتحدة  وقيادة مجموعة الحماية، وفريق األمم 
األحمر/الهالل األحمر، والجهات الفاعلة الحكومية لتحديد ودعم الوكالة التي ستتولَّى الدور القيادي في تنسيق التدخالت المشتركة بين 
ع عليه في هذا الصدد، مشاركة مسؤوليات التنسيق في المجموعات  الوكاالت للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. ومما يُشجَّ
مع المنظمات الدولية غير الحكومية/المنظمات الوطنية غير الحكومية، وينبغي دعمها للوفاء بهذه المسؤوليات، حيثما كان ذلك ممكناً.

في حالة عدم وجود مجموعة حماية: إذا لم يكن هناك مجموعة حماية، ولكن جرى تحديد العنف المبني على النوع االجتماعي باعتباره 
الكيانات األخرى ذات  للسكان مع  المتحدة  األمم  ق صندوق  يُنّسِ قائماً:  المجموعات  األولوية، وكان نظام  االهتمام ذات  أحد مجاالت 
الصلة والمنظمات غير الحكومية لدعم و/أو إنشاء مجموعات فرعية مشتركة بين الوكاالت تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع 

االجتماعي.

في حالة عدم وجود نظام مجموعات مطبق فعلياً: مع عدم وجود أي نظام للمجموعات، مثل الوضع الذي تضطلع فيه الحكومة 
الوطنية بالدور القيادي، وتريد استخدام نموذج معّدل للمجموعات أو في سياق الالجئين حيث تقود المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين االستجابة من خالل هيكل تنسيق لالجئين: ينبغي لصندوق األمم المتحدة للسكان التنسيق مع الكيانات ذات الصلة 
)تتولَّى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الدور القيادي في السياقات المتعلقة بالالجئين؛ وتتولَّى السلطات الوطنية 
والمنظمات غير الحكومية الدور نفسه في السياقات األخرى(، لتحديد الترتيبات الالزمة لدعم و/أو إنشاء مجموعة فرعية مشتركة 
بين الوكاالت، أو مشاركة في التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وفي بعض البلدان، قد يقدم أخصائي التصدي للعنف 
في  الحال  كان  )كما  الحكومة  إلى  مباشرة  التقنية  المشورة  للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  التابع  االجتماعي  النوع  على  المبني 

إندونيسيا(.

استناداً إلى واليتها، تظلُّ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مكلَّفة بضمان حماية الالجئين 
وتوفير المساعدة لهم. وينطوي ذلك ضمناً على ضرورة تنسيق جهود اآلخرين في هذا المجال. وكما هو 
موضح في "نموذج تنسيق األنشطة المتعلقة بالالجئين"، وهو إطار المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
حماية  عن  الرئيسية  المسؤولية  الدول  عاتق  على  تقع  وتنفيذها،  وتنسيقها  الالجئين  عمليات  لقيادة  الالجئين 
قيادة  الُمِضيفة  الحكومة  تتولَّى  أمكن،  وحيثما  ونُُهجها.  الُمِضيفة  الحكومة  بقدرات  كبير  حٍد  إلى  التنسيق  ويتحدد  الالجئين، 

االستجابات والبناء على الموارد المتاحة لالجئين والمجتمعات المحلية التي يعيشون فيها.

وفي "الحاالت المختلطة" )أي البلدان التي لديها استجابة لالجئين وكذلك نظام المجموعات(، ينبغي لنموذج التنسيق أن يتكيَّف 
الطوارئ،  الحالة )حجم  بخصائص  يتقلص رهناً  أو  النموذج  يتوسع هذا  أن  النُُهج ويحّد من االزدواجية. وينبغي  يُوائِم  لكي 
رين، والقدرة على تلبية احتياجات الالجئين(. وبصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه نموذج  والمواقع الجغرافية للسكان المتضِرّ
التنسيق، تحتفظ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بهياكل للتنسيق والرقابة تسمح لها بالوفاء بمسؤوليتها النهائية 

عن ضمان الحماية الدولية لالجئين وتقديم الخدمات الالزمة لهم.

- لمزيٍد من المعلومات حول الحاالت المختلطة، يُرجى الرجوع إلى المذكرة المشتركة الصادرة عن المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن الحاالت المختلطة: التنسيق في الممارسة ونموذج 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لتنسيق األنشطة المتعلقة بالالجئين. 

السياقات التي يوجد فيها منتديات مشتركة بين الوكاالت قائمة مسبقاً للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

ينبغي دائماً أخذ هذه المنتديات القائمة مسبقاً بعين االعتبار أوالً عند تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في سياق 
نظام المجموعات. وال ينبغي إنشاء هياكل موازية إال عند الضرورة. ومن األفضل دعم الهيكل القائم لتلبية االحتياجات اإلنسانية. وقد 
يكون هذا السيناريو وارداً في حاالت الكوارث الطبيعية أو االستجابات التي تقودها الحكومة لحاالت الطوارئ المفاجئة التي يكون فيها 

للجهات الفاعلة في مجال التنمية منتديات قائمة مسبقاً.

https://reliefweb.int/report/world/joint-unhcr-ocha-note-mixed-situations-coordination-practice
https://reliefweb.int/report/world/joint-unhcr-ocha-note-mixed-situations-coordination-practice
https://reliefweb.int/report/world/joint-unhcr-ocha-note-mixed-situations-coordination-practice
https://reliefweb.int/report/world/joint-unhcr-ocha-note-mixed-situations-coordination-practice
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تتضمن السيناريوهات وحلولها المحتملة ما يلي:

z يتمثَّل الهدف من تأسيس هيئة لتنسيق القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي بشكٍل عام، لكن هذا المنتدى ال يركز على العنف المبني 	
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. الحل الممكن: إنشاء فرقة عمل تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
وتتألف من مؤسسات تعمل مباشرة على الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له، مع تقديم التقارير أو خطوط 

التنسيق إلى الهيئة القائمة المسؤولة عن تنسيق القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي ومجموعة الحماية.
z يوجد بالفعل هيكل تنسيقي للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، لكن المجموعة ال تعالج مسألة العنف المبني على 	

النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. الحل الممكن: إنشاء فريق عامل فرعي يُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
في حاالت الطوارئ.

z يوجد بالفعل هيكل تنسيقي للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي تحت قيادة وطنية أو حكومية، لكن تحليل الثغرات 	
يشير إلى أنَّ هذه المجموعة ليست فعَّالة في تلبية االحتياجات اإلنسانية كما ينبغي لها أن تكون. الحل الممكن: وضع برنامج مشترك 

بين فريق األمم المتحدة القُْطري، والفريق القُْطري للعمل اإلنساني، والمنظمات غير الحكومية لدعم أنشطة هذا الهيكل التنسيقي.

تنظيم قيادة المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

يمكن  المثالية،  الناحية  ومن  الفرعية.  المجموعة  بقيادة  المتعلقة  للقرارات  الشركاء  جميع  تنوير  لضمان  ممكن  جهد  كل  بذل  يجب 
المنظمات  إشراُك  ويُشِكّل  المتحدة.  لألمم  تابعة  وكالة  مع  القيادة  مشاَركة  محلية  منظمة  أو  وطنية  وكالة  أو  حكومية  غير  لمنظمة 
المحلية، وال سيما المنظمات التي تقودها المرأة، والحكومات الوطنية في التنسيق أولويةً رئيسيةً لتنفيذ مجال مسؤولية العنف المبني 

على النوع االجتماعي بحلول عام 2020.

وفي جميع القيادات المشتركة، بصرف النظر عن تكوينها، يجب تحديد تقسيم العمل بوضوح وإبالغه إلى أصحاب المصلحة عن 
طريق وضع "اختصاصات" للمجموعة الفرعية، وصياغة مذكرة تفاهم بشأن األدوار والمسؤوليات بين القيادات المشتركة. )انظر 

الفصل الرابع حول تنفيذ فريق التنسيق واالختصاصات(.

تشمل بعض النصائح المفيدة إلنجاح التنسيق المشترك التي ُجِمعت خالل التشاور بشأن هذا الدليل ما يلي:

z تهيئة الفُرص المناسبة لمساعي بناء الفريق ليتولَّى هيكل القيادة: بين المنسقين وكذلك مع مسؤول إدارة المعلومات، أو نظام إدارة 	
المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، أو أي عضو آخر ذي صلة بالفريق واإلدارة والموظفين واإلداريين. 

z تعيين موظفين جدد من أجل توفير مجموعات المهارات التكميلية بين المنسقين: على سبيل المثال، قد يكون لدى أحد المنسقين 	
خبرة في قطاع الصحة والتخطيط االستراتيجي، بينما يتمتع آخر بنقاط قوة في إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي 

ز مجموعة التنسيق بشكٍل عام. وجمع األموال. ويمكن للتنوع في الخبرة والتخصص لدى المنسقين أن يُعِزّ
z االستفادة 	 النوع االجتماعي:  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  لتعظيم تمثيل  تقسيم االجتماعات بكفاءة 

من حضور أكثر من منسق واحد كفُرصة لتوفير مزيٍد من التغطية واألصوات في مختلف االجتماعات. فعلى سبيل المثال، يمكن 
ألحد المنسقين حضور اجتماع بشأن إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مع تدخالت األمن الغذائي، وفي 
الوقت نفسه يحضر منسق آخر اجتماعاً للتخطيط من أجل إجراء تقييم متعدد القطاعات. وليس للتنسيق المشترك وظيفة شرطية 
يُمثِّل فرصةً  المتحدة في االجتماعات. فهو  الحكومية مقابل ردود األمم  المنظمات غير  المنسقين لرصد ردود  إلى كال  بالنسبة 
التخطيط والتنسيق.  اجتماعات  في مجموعٍة متنوعٍة من  المحلية وأكثر كفاءةً  لالحتياجات  واستجابةً  تمثيالً  أكثر  التنسيق  لجعل 
التنسيق  للمناقشة )مثل مسألة رئيسية ذات صلة بفريق  ومن ناحيٍة أخرى، إذا كان هناك منتدى، أو مسألة مهمة يلزم طرحها 
بين المجموعات(، فقد يقرر المنّسقون المشاركون الحضور من أجل التأكيد على أهمية أصواتهم أو وجودهم. وينبغي أن يجتمع 

المنّسقون المشاركون معاً لتخطيط جداول اجتماعاتهم األسبوعية وتقسيمها بصورةٍ ُمنصفٍة واستراتيجية. 
z تدوير المهام اإلدارية أو السكرتارية: ينبغي للمنّسقين المشاركين أن يتقاسموا عبء العمل اإلداري والسكرتارية. وإذا كان هناك 	

شريك واحد يقوم بهذه المهام دائماً، فغالباً ما يؤدي ذلك إلى توتر العالقات بسبب ضخامة حجم العمل أو التصورات المختلفة 
المتعلقة  المالحظات  تدوين  على  الفرعية  المجموعات  وأعضاء  المنّسقون  يتناوب  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  السلطة.  حول 

باالجتماعات. 
z	 التواصل والتخطيط معاً بشكٍل منتظم: ينبغي أن يجلس المنّسقون المشاركون معاً ويخططون ألهدافهم، ونقاط الحوار، الجداول

والمواعيد بصورةٍ منتظمة. وفي هذه االجتماعات، يمكن للمنّسقين المشاركين االتفاق على ما يحتاجون إليه من االجتماعات؛ 
وتحديد الرسائل المشتركة، وتنظيم خطط العمل الخاصة بهم للسماح بإتاحة فرصة للراحة والتطوير المهني لكل شخٍص في 

الفريق.
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z العٍ بالعمل الذي يقوم به كل واحد منهم، وذلك 	 تبسيط عمليات تنفيذ األعمال: يتعيّن على المنّسقين المشاركين البقاء دوماً على اّطِ
حتى يكون بمقدور أحدهم أن يحل محل اآلخر ويتسلم مهام العمل خالل فترات اإلجازة أو في حاالت الطوارئ. ويوصى بوضع 

نظام تسليم منتظم )مع التوثيق( يُمِكّن كل منّسق من تسليم مهام العمل إلى المنّسق اآلخر.

توطين قيادة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 

إدراكاً لقيمة التوطين والبناء على التزامات مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، تسعى مجموعة الحماية ومجموعة مجال المسؤولية 
إلى  اللجوء  وعدم  المحلية،  القدرات  على  اإلمكان  قدر  "االعتماد  بمبدأ  التنسيقية  القيادة  ترتيبات  جميع  تسترِشد  أن  ضمان  إلى 
المساعدة الدولية إال عند االقتضاء".21 ويقترن هذا المبدأ باإلطار القانوني الذي تكون فيه الحكومات الوطنية بمثابة الجهات التي 

ل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية مواطنيها.  تتحمَّ

وال يتطلب ذلك أن يكون لجميع المجموعات الفرعية قيادة محلية، لكن ينبغي لها أن تستكشف جميع الخيارات المتاحة للشراكة مع 
الحكومة أو أعضاء المجتمع المدني المحلي. قد تكون هناك جوانب للتنسيق يمكن أن يقودها شريك محلي أو وطني، بينما تقوم جهة 
فاعلة دولية بقيادة جوانب أخرى. ويمكن أن تكون هناك جهات فاعلة مختلفة للتنسيق على مختلف مستويات التنسيق أو مراحله. فعلى 
سبيل المثال، قد تقود إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية مجموعةً فرعيةً معنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، 
بعينها؛ حيث  الوطني. وليس هناك صيغة  الصعيد  القيادة على  المتحدة  لألمم  تابعة  دولية ووكالة  تتولّى منظمة غير حكومية  بينما 
ينبغي لكل مجموعٍة فرعيٍة أن تناقش كيفية مالءمة التنسيق المحلي في بيئٍة معينة. ما يهم هو انخراط المجموعات الفرعية المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في هذه المحادثات واتخاذ قراراٍت مدروسة بشأن الُسبُل الممكنة لتعزيز المشاركة والقيادة 

المحلية وإدماجها في التنسيق.

تشمل بعض خيارات التنفيذ التدريجي للقيادة المحلية المشتركة لمجموعات التنسيق ما يلي:

z اإلعارة: تعيين منّسق متمّرس للعمل داخل المنظمة غير الحكومية الوطنية أو مع الحكومة. ويؤدي هذا الشخص وظائف التنسيق 	
القيادية ويعمل مع اإلدارة لبناء المعارف الداخلية )من خالل التوعية والتدريب، وما إلى ذلك( والنُُظم التي تدعم موقف التنسيق 

في المستقبل
z التدريب: توفير أخصائي تنسيق من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب المنّسق الوطني/المنظمات غير الحكومية لفترةٍ زمنيٍة محدَّدة، 	

ودعمهم في تطوير مجموعة متفق عليها من الكفاءات والمهارات.
z التوجيه: توفير أخصائي تنسيق من ذوي الخبرة لتقديم المشورة والتوجيه والدعم للمنّسق الوطني المعني بالمنظمات غير الحكومية. 	

ويمكن القيام بذلك وجهاً لوجه و/أو عن بُْعد )بدواٍم كامل أو بدواٍم جزئي(، اعتماداً على مقدار التوجيه المطلوب.
z ج: تُوفِّر وكالة األمم المتحدة أو المنّسق المشترك أو القائد المعني بالمنظمات غير الحكومية الدعم 	 القيادة المشتركة بالتناوب/التدرُّ

التدريبي أو التوجيهي للجهات الفاعلة المحلية من أجل إعدادها لتوِلّي دور القيادة المشتركة ومساعدتها خالل ذلك.
z التمويل المباشر: تُوفِّر منظمة دولية غير حكومية أو وكالة تابعة لألمم المتحدة التمويل لمنظمة غير حكومية وطنية لتمكينها من 	

تعيين منّسق لديها. ويمكن أن يقترن ذلك بدعٍم تقنيٍ ومناصرةٍ إضافيٍة لبناء شبكات المنظمات الوطنية مع مجتمع المانحين وتعزيز 
قدرتها على جمع التبرعات بصورةٍ أكثر استقاللية.

اقتُبَِس القسم الوارد أعاله من توجيهات قيد التطوير لدى المجموعة العالمية للحماية ومجموعة مجال المسؤولية. لمزيٍد من المعلومات، 
يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمجموعة العالمية للحماية.

انظر الملحق 4: عيّنة من اختصاصات منّسق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، والرئيس 
المشارك لجهود التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، والمنّسق الميداني

يمكن االطالع على مزيٍد من األمثلة حول وثيقة الشروط المرجعية المتعلقة بمختلف أنماط القيادة المشتركة 
عبر الموقع اإللكتروني لمجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي على شبكة اإلنترنت.

لمزيٍد من المعلومات، راجع المبادرات وأصحاب المصلحة علىالموقع اإللكتروني لخطة العمل من أجل اإلنسانية.   21

http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.gbvaor.net
https://www.agendaforhumanity.org
https://www.agendaforhumanity.org/stakeholder/252
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
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الممارسة الواعدة

ابتداًء من عام 2015 في الصومال، استحدثت المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي نهجاً تدريجياً لتعزيز القيادة المحلية لالستجابة اإلنسانية الموجهة نحو التصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي. وفي المرحلة األولى، انتخبت الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي منظمةً غير حكومية محلية )منظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليين( من األعضاء وقدمت الدعم 
المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعة  المشارك  المنّسق  بدور  االضطالع  أجل  من  لها  الالزم 
على النوع االجتماعي مع الوكالة الرائدة التابعة لألمم المتحدة. ونصَّت وثيقة اختصاصات هذا الدور على أنَّ 
ترتيب القيادة المشتركة هذا محدَّد زمنياً وسوف ينتقل إلى جهة فاعلة محلية أخرى )يُفضَّل أن تكون الحكومة( 
التصدي  كيفية  التدريب حول  المشتركة حضور  المحلية  للقيادة  المقدَّم  الدعم  وقد شمل  سنتين.  في غضون 
للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، وكذلك الحصول على توجيهات من المستشارين 
اإلقليميين المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وقد تكرر هذا الهيكل 
للعنف  بالتصدي  المعنية  العاملة  الوطنية  الِفرق دون  تنسق عمل  التي  المحلية  الحكومية  المنظمات غير  مع 
المبني على النوع االجتماعي جنباً إلى جنٍب مع األمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية حيثما أمكن.

الروابط القائمة بين المستويات العالمية واإلقليمية والميدانية لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 

يمثل المستشارون اإلقليميون المعنيون بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ مجموعة منطقة مسؤولية 
العنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد اإلقليمي، ويتخذون من المكاتب اإلقليمية لصندوق األمم المتحدة للسكان مقراً لهم. 
ويشمل عملهم دعم الجهات الفاعلة التابعة لألمم المتحدة، والِفرق القُْطرية للعمل اإلنساني، والحكومات، والمجموعات الفرعية، ومنّسقي 

التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، والشركاء الوطنيين من أجل:

z إنشاء وتعزيز قدرات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل أداء مهام المجموعة األساسية بنجاح )تسيير 	
التدريب وحلقات العمل ألعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، على الصعيدْين الوطني 
ودون الوطني، مع التركيز على التفاصيل األساسية للتنسيق، والمعايير والتوجيهات الدولية للعنف المبني على النوع االجتماعي 
في حاالت الطوارئ، وتعزيز مسارات اإلحالة، ووضع االستراتيجيات، والمناصرة الرفيعة المستوى، والتقييمات، والتحليالت، 

والمشاركة اآلمنة للبيانات، والتخطيط للتأهُّب(.
z دعم عملية استعراض االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية: التحليل ووضع النبذة السردية والمناورة للعملية.	
z تحفيز التخطيط للطوارئ والتأهُّب من خالل العمل في الموقع وتنمية القدرات )مثل، التوجيه والتخطيط المشترك بين الوكاالت 	

والتدريب على النُُظم واألدوات ذات الصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي والجهات الفاعلة في مجاالت أخرى ال تتعلق 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي(.

z دعم القيادة المشتركة بين الوكاالت بشأن التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وبناء القدرات من أجل دمج جهود التصدي 	
للعنف المبني على النوع االجتماعي عبر قطاعات المساعدة اإلنسانية ومجموعاتها.

يُمثِّل المستشارون اإلقليميون المعنيون بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ نقطةَ االتصال األولى لمناقشة 
االحتياجات الالزمة من القدرات، والمسائل التقنية المتصلة باالستجابة، والثغرات التي تحتاج إلى جهد منّسق واهتمام متزايد. وتتمثَّل 
الدعم من  النوع االجتماعي، لطلب خدمات  المبني على  العنف  التدخالت في  قِبل منّسق  اتخاذها ِمن  ينبغي  التي  الرئيسية  الخطوات 

المستشارين اإلقليميين المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، في ما يلي:

z المستشارين 	 خدمات  على  الحصول  طلبات  حزمة  لتلقي   gbvaor@unfpa.org إلى  اإللكتروني  البريد  عبر  رسالة  إرسال 
اإلقليميين المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ؛ بما في ذلك نموذج طلب قياسي ومعايير 

مهمة العمل.
z ينبغي أن تقوم وكالتان على األقل بالتوقيع على الطلب وتقاسم اختصاصات المهمة. وتكون االختصاصات محدَّدة لكل سياق، وينبغي 	

أن تستند إلى احتياجات المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وأولوياتها و/أو تقديم الدعم إلى 
الفريق القُْطري للعمل اإلنساني من أجل تنفيذ األهمية المركزية للحماية.

z ساعة( 	  48 )خالل  الطلب  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  مجموعة  في  األساسيون  األعضاء  يوافق 
ويقدمون مالحظاتهم التعقيبية بغية تعزيز أوجه التضافر والعمل المشترك بين الوكاالت خالل المهمة.



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 642019

حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنيون  اإلقليميون  المستشارون  يقّدم  المهمات،  تنفيذ  بين  ما  الفترة  في 
النوع االجتماعي، وذلك من خالل  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعات  بُْعد  الطوارئ دعماً طويل األجل عن 
التدريب والمشورة وبناء شراكات استراتيجية على الصعيد اإلقليمي. ويعملون على تعزيز التوطين في إطار التنسيق، وإدماج مقدمي 

الخدمات المحليين في جميع جهود بناء القدرات.

تشتمل مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي أيضاً على العديد من فِرق العمل العالمية المشتركة بين الوكاالت، 
والتي تعمل ضمن إطار زمني محدَّد، فضالً عن الِفرق المرجعية، والتي تعمل بشكٍل مستمر إلدارة خطة العمل السنوية والتركيز على 

تنسيق ودعم وتحسين المجاالت المواضيعية الستجابات العنف المبني على النوع االجتماعي وسياساته. وتتضمن حالياً ما يلي:

z الفريق المرجعي المعني بالتعلُّم 	
z الفريق المرجعي المعني بالسياسات والمناصرة	
z فريق العمل المعني بالمعايير الدنيا	
z فريق العمل المعني بالتوطين	

يعمل الفريق المرجعي المعني بإرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت عن 
كثب مع مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي لتعزيز األخذ بزمام المبادرة في الوقاية من العنف المبني على 
النوع االجتماعي والتخفيف من مخاطره في جميع المجموعات والقطاعات، لكن الفريق ال يعمل ضمن إطار مجموعة مجال المسؤولية. 

تقوم مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي أيضاً بإدارة مجموعة على شبكة اإلنترنت باستخدام برنامج سكايب، 
يتيح  مما  الميدان،  في  المشتركة  والقيادات  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق  لقيادات  شهرياً  نداًء  وتُصِدر 
استكشاف النظراء للقضايا المواضيعية، وتبادل أفضل الممارسات، وموارد التنسيق. وهناك "جماعة ممارسين" ُمفعَّلة لتنسيق التدخالت 
في العنف المبني على النوع االجتماعي. ولالنضمام إلى جماعة الممارسين، أو إلى القائمة البريدية في نظام توزيع البريد اإللكتروني 
المعني بالتنسيق، ينبغي لمنّسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية بالتنسيق التواصل 

مع مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي. 

العالقة بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومجموعة الحماية

إذا أُنشئت مجموعة فرعية معنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد الميداني كجزٍء من مجموعة الحماية أو 
في شكل آخر شبيه بالمجموعات، فإنَّ قائد )قادة( مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، وقائد )قادة( مجموعة 
لون مسؤولية التأكد من أنَّ األنشطة التي تضطلع بها المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع  ل/يتحمَّ الحماية، يتحمَّ
االجتماعي تدعم أهداف مجموعة الحماية وغاياتها، والعكس صحيح. ويجب أن تعمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي على وجه التحديد على تنسيق وتنفيذ برمجة متخصصة للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف 
من مخاطره والتصدي له؛ وتتولَّى أيضاً مسؤولية دعم تعميم استراتيجيات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف من 
مخاطره )وكذلك، عند االقتضاء، خدمات االستجابة للناجين( عبر المجموعات األخرى على النحو المبين في إرشادات العنف المبني 
على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. وتماشياً مع والية الحماية أيضاً، ينبغي للمجموعة الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تعمل مع الخبراء المعنيين لضمان إدماج المسائل الشاملة )وال سيما الصحة 

النفسية والدعم النفسي االجتماعي، والنوع االجتماعي، والعمر، والتنوع( في عمل المجموعات األخرى. 

وينبغي أن يكون هناك اتصال وتعاون وثيقان بين مجموعة الحماية والمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي من خالل عمليات اإلبالغ ومشاركة المعلومات بشكٍل منتظم، والتي يمكن تحديدها بواسطة استحداث بروتوكول خاص 
بتبادل المعلومات. وينبغي لمنّسق/منّسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يحضر/يحضروا جميع اجتماعات 
دائماً في جدول أعمال اجتماعات مجموعة الحماية،  مجموعة الحماية، وينبغي أن يكون العنف المبني على النوع االجتماعي بنداً 
وذلك من أجل الحصول على معلومات محدَّثة بشكٍل منتظم. ويشمل التنسيق الفعَّال بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
 ،W5/4/3 المصفوفة  )مثل  المعلومات  إدارة  أدوات/نماذج  توافق  ضمان  أيضاً  الحماية  ومجموعة  االجتماعي  النوع  على  المبني 
انظر الفصل 3(، والمساهمة في عمليات دورة البرامج اإلنسانية، واالتفاق على األدوار والمسؤوليات والمنتجات اإلعالمية )لوحات 

المعلومات والنشرات، وما إلى ذلك( والجداول والمواعيد.

وينبغي أيضاً أن يكون هناك تنسيق وتعاون كبيران بشأن وضع ونشر التقييمات وإجراءات التشغيل القياسية ومسارات اإلحالة. وفي 
بعض السياقات، عقدت مجموعة الحماية حلقات عمل من أجل التطوير المشترك إلجراءات التشغيل القياسية المتعلقة باإلحاالت )إدماج 
العنف المبني على النوع االجتماعي، وحماية الطفل، وغير ذلك من أنواع اإلحاالت(، أو عملت بالفعل على استحداث طريقة نشر واحدة 

للمسارات، مثل رسم الخرائط، أو تطبيقات ذكية على األجهزة المحمولة.
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الميداني مع  الصعيد  العاملة على  الفرعية  المجموعات  تتعاون  - كيف  أسئلة وإجابات   :5 الملحق  انظر 
مجموعة الحماية 

الممارسة الواعدة

في سوريا في عام 2018، بسبب تصاعد النزاع واألزمات الجديدة في الغوطة الشرقية وجنوب غرب سوريا 
وإدلب، اختار القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي عْقد اجتماعات مشتركة 
النفسية  بالصحة  المعني  العامل  الطفل، والفريق  المعني بحماية  الفرعي  القطاع  الحماية مع  في إطار قطاع 
الشاملة  القضايا  يناقش الشركاء  النفسي االجتماعي، وشركائهم ذوي الصلة. وفي هذه االجتماعات،  والدعم 
ويستعرضون المعلومات الضرورية للجميع. وعند الحاجة، تعقد المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
ق إلى مسائل تقنية مختلفة  المبني على النوع االجتماعي ومجموعات حماية الطفل اجتماعات منفصلة للتطرُّ
تتعلق بمجاالت االستجابة الخاصة بها. وتشمل اآلثار اإليجابية لهذه الممارسة ما يلي: 1( انخفاض في مقدار 
الوقت المستغرق في االجتماعات؛ و2( القضاء على االزدواجية في المعلومات وبنود جدول األعمال التي 
نوقشت مع الشركاء أنفسهم؛ و3( اتباع نهج شمولي بشأن أفضل استجابة للحماية بدالً من وجود أفكار متفرقة 

تحتاج لجهود من أجل الربط بينها.

العالقة مع مجموعة مجال مسؤولية حماية الطفل
تعمل مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي ومجموعة مجال مسؤولية حماية الطفل معاً على الصعيدْين العالمي 
والميداني من أجل التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وآثاره على األطفال والمراهقين، وال سيما االستجابة الحتياجات 
ضون للخطر، مثل األطفال غير المصحوبين  األطفال والمراهقين الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي. ويُعد األطفال المعرَّ
بذويهم أو المنفصلين عنهم، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، أهدافاً لبرامج حماية 
ضاً للعنف المبني على النوع االجتماعي. وفي معظم هذه الحاالت، يجب على الجهات  الطفل، لكنهم أيضاً من بين أكثر الفئات تعرُّ
الفاعلة في مجال حماية الطفل ومجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي العمل معاً للوقاية من العنف المبني على النوع 
االجتماعي والتصدي له. وهناك مجال آخر يتطلَّب التعاون وهو العمل مع األطفال الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي: 
فغالباً ما يُغفل عن هؤالء األطفال في الفجوة الخدماتية ما بين الجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل. ولذلك، يجب أن يكون التنسيق مستمراً لضمان أن تكون خدمات الحماية من العنف المبني 

على النوع االجتماعي وحماية األطفال تخدم حقاً الفئات السكانية التي تُعنَى أساساً بها وتخضع للمساءلة أمامها.

وعلى الصعيد الميداني، من المهم العمل معاً لضمان أن تكون البرمجة التي تضعها الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي والبرنامج القُْطري متكاملة وشاملة، وتستخدم الموارد بفاعليَّة دون ازدواجٍ ال لزوم له فيما يتعلق بالخدمات 
التي تُقدَّم للناجين من األطفال والمراهقين. فعلى سبيل المثال، قد تكون لألماكن المؤاتية لألطفال برامج متكاملة للوقاية من العنف 
النوع  المبني على  العنف  للوقاية من  التي توفر برمجة  للمرأة،  المؤاتية  قد يكون لدى األماكن  أو  النوع االجتماعي،  المبني على 
االجتماعي، جوانب لحماية الطفل تستهدف الفتيات المراهقات. ويمكن أن تكون الخدمات ذات التداخل مفيدةً؛ فقد تكون استراتيجيةً 
لتوفير وصوٍل أفضل، وتعزيز السرية أو الخصوصية. ومع ذلك، إذا كان هناك تداخل، فإنه ينبغي تقييم إيجابياته وسلبياته وتحليلها 
رين. ويجب أال تكون الخدمات مكررة بسبب االفتقار إلى التنسيق أو لفائدة فرادى  بعناية لضمان وجود فائدة مباشرة للسكان المتضِرّ
الفاعلة  والجهات  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفاعلة  الجهات  بين  المنتظم  للتنسيق  ويمكن  الوكاالت. 

المعنية بحماية الطفل أن تجعل من التكامل في البرمجة ميزةً استراتيجية لكليهما، بدالً من العمل بشكٍل منفصل.

على الصعيد االستراتيجي في هذا المجال، ينبغي للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، والجهات 
الفاعلة المعنية بحماية الطفل، التنسيق معاً من أجل التخطيط المشترك للسياسات، والمناصرة، وبناء القدرات، والتنسيق دون الوطني 
واستراتيجيات التمويل. ويجب عليهم تخطيط الموارد الكافية وتوظيفها معاً لتوفير خدمات الوقاية واالستجابة التي يمكن الوصول إليها 

وذات النوعية الجيدة لمكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي المرتَكب في حق األطفال، بمن فيهم المراهقون. 

وعلى الصعيد التكتيكي، من األهمية بمكان أن يحدث التنسيق لتعظيم الموارد وضمان اتساق الخدمات عبر مختلف مواقع الخدمة. 
والتدريب  السالمة،  ومراجعات  الوصول،  ورصد  المشتركة  الخدمات  خرائط  رسم  المجال  هذا  في  األنشطة  بعض  تتضمن  وقد 
المشترك على نُُظم اإلحالة أو مجاالت استجابة معينة. وينبغي أيضاً مناقشة نُُظم جمع البيانات لتحديد المجاالت التي يلزم مواءمتها، 
لضمان الممارسات األخالقية واآلمنة، وكذلك الدقة العالية في اإلبالغ. وينبغي أيضاً مناقشة نُُظم إدارة الحاالت ومواءمتها إذا لزم 
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األمر لضمان حصول الناجين من األطفال والمراهقين على خدمات االستجابة المنقذة للحياة ذات الجودة العالية بطريقٍة فعَّالة وفي 
الوقت المناسب.

النوع االجتماعي أو  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  التدخالت  المستويات، يجب أن يحضر منّسق )أو منّسقو(  وعلى أبسط 
الطفل  حماية  مجموعة  اجتماعات  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعة  المجموعة  ممثلو 
بصورةٍ منتظمة ويجب أن يكون هناك تبادل منتظم للمعلومات. ويمكن للمنّسقين من كال الفريقين تسيير تبادل المعلومات من خالل 

جعل "العنف المبني على النوع االجتماعي" بمثابة بند دائم في جدول أعمال االجتماعات المعنية. 

تشمل بعض الممارسات المشتركة المفيدة التي جرى تحديدها على الصعيد الميداني ما يلي:

z	 ،في أثناء رسم خرائط الخدمات، هناك تحديد واضح لمقدمي خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي/حماية الطفل
الذين يقدمون خدمات لألطفال من سن الرضاعة حتى 18 عاماً. 

z	 النوع للتوعية، أو معلومات وتعليم وتواصل، تتعلق بالوقاية من العنف المبني على  التنسيق بوضع مواد مشتركة  يقوم فريقا 
االجتماعي المرتَكب في حق األطفال والمراهقين )أي زواج األطفال( لضمان االتساق. 

z	 إلى الوصول  إمكانية  تعظيم  أجل  من  المراهقات  الفتيات  احتياجات  لتلبية  استراتيجيات  لوضع  معاً  التنسيق  فريقا  ويعمل 
المستفيدين والتأثير عليهم وتجنُّب االزدواجية. 

z	 لضمان الحاالت  بإدارة  الخاصة  والتدريبات  القياسية  التشغيل  إجراءات  عند وضع  بعضاً  بعضهما  مع  التنسيق  فريقا  يتشاور 
إدراج مكونات جيدة لألطفال والمراهقين الناجين. 

z	 ينبغي أن يكون لدى فريقي التنسيق اتفاقات لتبادل المعلومات المعمول بها من أجل مشاركة المعلومات ذات الصلة من نُُظم 
إدارة معلومات حماية الطفل ونُُظم إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي، فضالً عن بيانات التقييم ذات الصلة.

الدرس المستفاد

في عام 2018، أُطِلقت مبادرة التنسيق الشامل لدعم األطفال والمراهقين الناجين من االعتداء الجنسي في 
حاالت الطوارئ )مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين( على الصعيد العالمي، مع التركيز على أربعة 
والمراهقين  لألطفال  االستجابة  خدمات  نوعية  لتحسين  والسودان(  والنيجر،  وميانمار،  )العراق،  بلدان 

الناجين من االعتداء الجنسي في حاالت الطوارئ وإمكانية الحصول عليها. 

للممارسين وكفالة  المعرفية  القاعدة  بُْعد، إلى تعزيز  قُْطرياً وعن  يُقِدّم دعماً  الذي  التدريجي،  النهج  يهدُف 
آليات التنسيق في البلدان التجريبية للموارد المناسبة. ويشمل هذا النهج 1( إتاحة الفُرصة لبناء عالقة من 
األطفال  من  للناجين  االستجابة  على  تُرِكّز  التي  الحالية  التنسيقية  االستجابة  خطط  في  الدعم  إدماج  أجل 
اإلنسانية  المساعدات  بتنسيق  يقومون  الذين  المصلحة  أصحاب  موافقة  على  الحصول  و2(  والمراهقين؛ 
المؤازرين  في  االستثمار  و3(  بوصولها؛  والسماح  وتنفيذها  والمراهقين  األطفال  من  للناجين  لالستجابة 
المصلحة  أصحاب  مع  شراكات  ويعقدون  والمراهقين  األطفال  من  الناجين  مباشر  بشكٍل  يدعمون  الذين 

الرئيسيين الذين يتيحون سبل الوصول إلى الخدمات. 

المبني  العنف  في  والتدخالت  األطفال  حماية  تدخالت  منّسقي  في  المبادرة  لهذه  الدخول  نقطة  تمثَّلت  وقد 
على النوع االجتماعي على الصعيدْين الوطني ودون الوطني. وكان بناء عالقة مع هؤالء األفراد )خاصة 
إذا كان هناك نظير حكومي( أمراً حيوياً. وقد تولَّى هؤالء دور الريادة في الجهود المبذولة مع الشركاء 
الحكوميين، والزمالء المشتركين بين القطاعات، وأصحاب المصلحة في البرامج، والقيادة اإلنسانية العليا. 

يتمثَّل الدرس المستفاد في أنَّ إشراك الجهات الحكومية الفاعلة هي خطوة حاسمة لنيل التأييد والوصول إلى 
المبادرات المشتركة بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل. ومن خالل عالقة منّسقي 
الوطني  الصعيدْين  )على  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  والتدخالت  األطفال  حماية  تدخالت 
ودون الوطني(، تُتاح الفُرص لما يلي: العمل مع الجهات الفاعلة الوطنية التي تدعم بشكٍل مباشر الناجين 
من األطفال والمراهقين؛ والوصول إلى المرافق الطبية لتقييم نوعية الرعاية السريرية؛ ومناقشة الخدمات 

المقدمة إلى األطفال والمراهقين الناجين مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. 
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العالقة بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي و مجال المسؤولية 
العالمية الخاصة بحماية الطفل:

z السياسات، بما في ذلك إجراءات التشغيل القياسية، ونُُظم اإلحالة، ووضع المعايير الدنيا لحماية الطفل والمتعلقة بالعنف 	
الجنسي )المعيار 9( للناجين من األطفال

z بناء القدرات، وال سيما لتعزيز النُُهج التي تُرِكّز على الناجين واألطفال والشركاء الوطنيين المشتركين	
z إدارة المعلومات لضمان جمع البيانات وتحليلها بطريقٍة آمنة وأخالقية ودعم المناصرة والبرمجة القائمة على األدلة	
z المناصرة	
z التمويل للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له بطريقٍة مراعية لألطفال	

العالقة بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع    6-2 
االجتماعي والمجموعات األخرى

باإلضافة إلى مسؤوليتها عن دعم البرمجة المتعددة القطاعات للعنف المبني على النوع االجتماعي، ينبغي للمجموعة الفرعية المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تعمل مع المجموعات األخرى لضمان إدماج أنشطة الوقاية من العنف المبني على 
النوع االجتماعي والتخفيف من مخاطره في استراتيجيات المجموعة وخطط العمل والبرمجة وغيرها، وفقاً إلرشادات العنف المبني 
على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. وبهذه الطريقة، يمكن للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تقدم المساعدة التقنية وغيرها من أنواع المساعدة األخرى للمجموعات من أجل تمكينها من 

الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

غير أنَّ المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ليست مسؤولة عن تنسيق األنشطة المتعلقة بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي في مجموعاٍت محدَّدة. فمسؤولية تنسيق برامج العنف المبني على النوع االجتماعي وتنفيذها على صعيد 
اإلنجابية في حاالت األزمات من خالل  للصحة  األدنى  الحد  تُمثِّل  التي  الخدمات األولية  المجموعات )مثل ضمان إطالق مجموعة 
مجموعة الصحة، وضمان توفير مراحيض منفصلة حسب نوع الجنس ِمن قِبل مجموعة المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

الصحية( تقُع على عاتق قادة المجموعات. 

ِصيغت إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أوالً ِمن قِبل الفريق العامل 
الفرعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في عام 2005 وُحِدّثت في عام 2015 ِمن قِبل فريق العمل المعني بمجموعة مجال 
رة  مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي. وتُساعد المبادئ التوجيهية الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والمجتمعات المتضِرّ
من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية على تخطيط اإلجراءات األساسية وتنفيذها وتنسيقها ورصدها وتقييمها للوقاية من  العنف 

المبني على النوع االجتماعي والتخفيف من مخاطره في جميع القطاعات/مجموعات االستجابة اإلنسانية. 

تُلخص إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت اإلجراءات األساسية في 
التعليم، األمن الغذائي والزراعة، الصحة،  المجاالت الرئيسية لالستجابة اإلنسانية: إدارة المخيمات/تنسيق المخيمات، حماية الطفل، 
المياه  والتعافي،  واألستقرار  المأوى  الحماية،  التغذية،  العيش،  ُسبُل  باأللغام،  المتعلقة  االنسانية  االعمال  والملكية،  واألرض  السكن 
والصرف الصحي والنظافة العامة، قطاعات دعم العمليات االنسانية. وتقدَّم اإلجراءات األساسية وفقاً لدورة البرامج اإلنسانية وتتضمن 

مؤشرات متعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي لرصد اإلجراءات وتقييمها من خالل اتباع نهج تشاركي. 

انظر الفصلين الثالث والرابع لالطالع على مناقشٍة أكثر تفصيالً بشأن كيفية عمل المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 
الدائمة  اللجنة  وضعتها  التي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إرشادات  لتنفيذ  األخرى  المجموعات  مع  االجتماعي  النوع  على 

المشتركة بين الوكاالت.

أداة إلكترونية

يمكن االطالع على توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من أجل دمج التدخالت في قضايا 
العنف المبني على النوع االجتماعي على الصفحة اإللكترونية الخاصة بإرشادات العنف المبني على 

النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
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التنسيق مع مجموعة الصحة

تعمل المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل وثيق مع مجموعة الصحة بشأن قضايا الصحة 
اإلنجابية والصحة النفسية المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. وتوفّر إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي 
لة بشأن إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في  وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إرشادات مفصَّ
النوع االجتماعي  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  المشترك بين  العمل  أنَّ  الخدمات الصحية اإلنسانية. غير 
بشكٍل مشترك،  االحتياجات وتحليلها  لتحديد  االستجابة  في جميع مراحل  خاصاً  اهتماماً  التكامل ويتطلب  يتجاوز  الصحة  ومجموعة 

وتخطيط عملية تقديم الخدمات الصحية وتنفيذها ورصدها من أجل التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

للشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق أولويات واستراتيجيات األهداف الصحية  الميداني، تُنشئ مجموعة الصحة إطاراً  على الصعيد 
رين. ويتمثَّل الهدف من ذلك في تجنُّب الثغرات واالزدواجية في االستجابة الصحية الدولية وتعظيم  المتفق عليها لصالح السكان المتضِرّ
استخدام الموارد، بما في ذلك الخدمات الصحية للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وتعمل مجموعة الصحة أيضاً كهمزة 
المناصرة  لمبادرات  رئيسياً  يجعلها شريكاً  مما  اإلنساني،  المجال  في  والمستجيبين  الوطنية  أو  المحلية  الصحية  السلطات  بين  وصل 
والسياسات المشتركة مع المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وتتمثَّل وكالتها الرائدة في منظمة 

الصحة العالمية على الصعيدْين العالمي والميداني. 

للسكان،  المتحدة  األمم  برئاسة صندوق  عادةً  اإلنجابية،  بالصحة  معني  عامل  فريق  تفعيل  سيتم  اإلنسانية،  السياقات  من  العديد  في 
كمجموعٍة فرعيٍة ضمن مجموعة الصحة. وتقع على عاتق الفريق العامل المعني بالصحة اإلنجابية مسؤوليات عن ضمان تنفيذ مجموعة 
الخدمات األولية التي تُمثِّل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات، بما في ذلك الخدمات والموظفين المدربين على التدبير 
السريري لضحايا االغتصاب )انظر الفصل 1، برامج الصحة الجنسية واإلنجابية ومجموعة الخدمات األولية التي تُمثِّل الحد األدنى 

للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات(. 

إذا كان الفريق العامل التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ُمفعَّالً في البلد المعني، فينبغي أن يمارس مهامه خارج 
نظام المجموعات، ولكن مع روابط قوية بمجموعة الصحة )وكذلك مجموعات الحماية والتغذية والتعليم وتنسيق المخيمات وإدارتها(. 
وال يندرج الفريق العامل التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي تحت مجموعٍة واحٍدة بعينها، ذلك ألنَّ طبيعة عمله 
شاملة ويرتبط بآلية التنسيق بين المجموعات. ويعمل فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بشكٍل 
وثيق مع المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لضمان إدراج احتياجات الصحة العقلية والنفسية 

للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي على جدول أعمال المجموعة، وكذلك إنشاء آليات اإلحالة.

تشمل مجاالت التنسيق المشتركة بين المجموعات الفرعية للصحة والعنف المبني على النوع االجتماعي ما يلي: 

z ضمان التأهُّب والوصول إلى الرعاية الشاملة للناجين من العنف الجنسي، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ، 	
واالجتماعي،  النفسي  والدعم  المنقولة جنسياً،  األمراض  البشرية، وعالج  المناعة  نقص  لفيروس  ض  التعرُّ بعد  الوقائي  والعالج 

والرعاية الصحية النفسية.
z التعرف على الناجين من حوادث العنف التي يرتكبها الشريك الحميم وتقديم الرعاية الصحية لهم.	
z االجتماعي، 	 النوع  على  المبني  العنف  أخصائيي  تأدية  لضمان  المسؤوليات  تقاسم  ذلك  في  )بما  وتحليلها  البيانات  جمع  ويُشِكّل 

التقييم  فِرق  لمهام عملهم كجزٍء من  الصحيون،  السريري لضحايا االغتصاب، والمستجيبون  التدبير  المدربين على  واألشخاص 
المشتركة بين الوكاالت(. 

z الناجين، 	 على  تُرِكّز  التي  والرعاية  اإلحالة،  مسارات  أو  الوكاالت  بين  المشتركة  القياسية  العمل  إجراءات  على  القدرات  بناء 
للمستجيبين الصحيين في الخطوط األمامية واالستجابات النفسية االجتماعية لممارسي تدخالت التصدي للعنف المبني على النوع 

االجتماعي.
z ضمان حصول الناجين على المعلومات الطبية التي تراعي الفوارق بين الجنسين بلغة يفهمونها وتتماشى مع المبادئ التوجيهية.	
z تحديد الخدمات المتاحة للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي وجاهزية الخدمة لالستجابة لحوادث العنف المبني على 	

النوع االجتماعي، فضالً عن تحديد مسارات اإلحالة. 

وينبغي أن يكون التنسيق مستمراً بين فريقي التنسيق. ومع ذلك، ينبغي أن تكون عملية االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية/خطة 
االستجابة اإلنسانية على رأس األولويات قبل التقديم، واستعراضات النظراء، وإجراءات الدفاع، بشأن ما يلي:

z أين وكيف ستُدَرج األهداف والمؤشرات االستراتيجية بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي.	
z النوع 	 على  المبني  العنف  في  التدخالت  من شركاء  المقدَّمة  اإلنسانية  االستجابة  بإدماج خطة  المتعلقة  المشاريع  مقترحات  تقييم 

االجتماعي إلى مجموعة الصحة )والعكس صحيح(.
z تقدير تكاليف االستجابة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في خطط كل هيئة من هيئات التنسيق ومقترحات التمويل 	
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لضمان تحقيق تغطية كافية وعدم االزدواجية.
ويُعد حرص جهات التنسيق أو ممثلي مجموعة الصحة ومجموعة العنف المبني على النوع االجتماعي على حضور اجتماعات أحدهما 

اآلخر بانتظام استراتيجيةً جيدةً للحفاظ على التواصل المستمر.

أداة إلكترونية

تُعد الموارد التالية بمثابة معلومات أساسية ينبغي لمنّسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 
االطالع عليها:

z توصيات بشأن األخالقيات والسالمة عند إجراء بحوث حول العنف الجنسي في حاالت الطوارئ وتوثيقه 	
ورصده )منظمة الصحة العالمية، 2007( 

z داخلياً 	 والنازحين  الالجئين  مع  الستخدامها  بروتوكوالت  وضع  االغتصاب:  لضحايا  السريري  التدبير 
المتحدة  األمم  الالجئين، وصندوق  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  والمفوضية  العالمية،  الصحة  )منظمة 

للسكان، الطبعة الثانية(
z ضن لمخاطر العنف على على يد الشريك الحميم: دليل إكلينيكي )منظمة 	 الرعاية الصحية للنساء الالتي تعرَّ

الصحة العالمية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، 2014(. 

يمكن االطالع على الموارد المذكورة أعاله ودليل مجموعة الصحة على الموقع اإللكتروني لمجموعة الصحة.

الممارسة الواعدة

بالنسبة إلى االستجابة الموحدة لكل سوريا في عام 2017، عملت المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي وفريق العمل المعني بالصحة الجنسية واإلنجابية التابع لمجموعة الصحة معاً 
التحليل  عن  االستراتيجية  هذه  نشأت  وقد  المراهقات.  الفتيات  احتياجات  لتلبية  استراتيجية  وضع  أجل  من 
المراهقات  الفتيات  حدَّد  والذي  اإلنسانية،  لالحتياجات  العام  االستعراض  أثناء  في  أُجري  الذي  المشترك 
ضاٍت بصفٍة خاصة للعنف الجنسي وزواج األطفال، مما يؤدي إلى الحمل المبكر. ولوضع هذه  باعتبارهنَّ معرَّ
االستراتيجية، أُجريت مشاورات مع أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية والشباب 
في محاور األردن وتركيا وسوريا، فضالً عن مناقشات مجموعات التركيز التي أُجريت مع 374 فتاة عبر 
النوع االجتماعي  المبني على  العنف  التدخالت في  56 منطقة فرعية في سوريا. وبعد ذلك، اجتمع منّسقو 
ومنّسق الصحة اإلنجابية من المراكز القُْطرية الثالثة المذكورة أعاله في حلقة عمل لمناقشة التوصيات وتحديد 

أولويات االستراتيجية. 

وأسفرت هذه الجهود عن استراتيجية مشتركة متعددة السنوات بين الجهات الفاعلة المعنية بالصحة والتصدي 
لة "لتمكين الفتيات  للعنف المبني على النوع االجتماعي عبر االستجابة اإلنسانية لسوريا مع خطة عمل مفصَّ
المراهقات السوريات عبر تقديم المساعدة اإلنسانية وإعطائهنَّ الفرصة لتحقيق المساواة في الحقوق، وامتالك 
المهام  وسيجري رصد  وسعيدة".  مغزى  ذات  حياة  وليعشن  يردنها،  التي  الخيارات  التخاذ   ، أمورهنَّ زمام 
والمسؤوليات الخاصة بمنّسقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي والصحة النفسية )من بين 
أصحاب المصلحة اآلخرين( في االستراتيجية بشكٍل واضح للوقوف على التقدم المحرز. انظر االقتباس الكامل 

لالستراتيجية في الموارد الواردة في الفصل السادس.

اعتبارات خاصة للفتيات 
المراهقات

خاص  اهتماٍم  إيالء  مع  متخصصة،  توعوية  مواد  وإصدار  للخدمات،  ُميسَّرة  دخول  نقاط  تصميم  يلزم  قد 
الحتياجات الفتيات المراهقات لضمان تمكنهنَّ من الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الكافية 
والمالئمة. ومن بين األدوات الرئيسية لتحسين إدماج الفتيات المراهقات في عناصر الصحة الجنسية واإلنجابية، 
الجنسية واإلنجابية  الصحة  أدوات  االجتماعي، "مجموعة  النوع  المبني على  بالعنف  المتعلقة  االستجابة  في 

للمراهقين في األوضاع اإلنسانية" الصادرة عن صندوق األمم المتحدة للسكان. 

http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
http://www.who.int/health-cluster/en/
http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wos_adolescentgirlstrategy_final.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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التنسيق مع مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها

يجب أن يحدث التنسيق بين هيئتي التنسيق ميدانياً على المستوي االستراتيجي، وكذلك العملياتي أو التكتيكي، لضمان تطبيق المبادئ 
التوجيهية والمبادئ اإلنسانية، مما يؤدي إلى التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية 
وُمنِصفة عبر مواقع وأماكن مختلفة. وقد تتضمن هذه المواقع مواقع رسمية )مثل "مخيمات" األشخاص النازحين داخلياً أو مواقع حماية 

المدنيين(، فضالً عن المستوطنات غير الرسمية أو الطوعية، والمراكز الجماعية في المناطق الريفية أو الحضرية. 

تستفيد كل من المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، ومجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، من 
التعاون الوثيق خاصة على مستوى الموقع، حيث توجد خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي، وكثيراً ما تجري فيه اإلحاالت. 
ويُعد مديرو المخيمات شركاء بالغي األهمية في رصد مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي واإلبالغ عنها وضمان الحصول 
تنسيق  مع مجموعة  العمل  أيضاً  الضروري  ومن  له.  التصدي  االجتماعي وخدمات  النوع  على  المبني  العنف  معلومات حول  على 

المخيمات وإدارتها عند إشراك المجتمعات المحلية في المشاورات والتقييمات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

تعمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها معاً في عدٍد متزايٍد 
من السياقات لتحسين الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي. وتشمل بعض المجاالت أو األنشطة الشائعة التي تشهد تخطيطاً 

مشتركاً بين المجموعتين ما يلي: 

z ضمان إدماج عناصر التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجيات مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها.	
z وضع استراتيجيات للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في مواقع النزوح. 	
z مناقشة بروتوكوالت أو نُُظم تبادل المعلومات واالتفاق عليها، مثل إدماج مجموعة من المعلومات اآلمنة واألخالقية المتعلقة بالعنف 	

المبني على النوع االجتماعي كجزٍء من مصفوفة تتبُّع البيانات، مثل البيانات البديلة لإلنذار المبكر أو تحديد المخاطر.
z التطوير والرصد المشترك للعناصر المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في القائمة المرجعية العتبارات المساواة بين 	

الجنسين الصادرة عن مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها للمواقع وأنشطة التنسيق. 
z التدقيق المشترك للسالمة في المواقع من أجل تحديد مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي وإيجاد الحلول مع المجتمعات 	

رت في  رة. لمزيٍد من المعلومات، انظر الفصل الثالث حول عمليات تدقيق السالمة وملحق أداة مراقبة الموقع التي ُطِوّ المتضِرّ
نيجيريا في عام 2018.

z التدريب على إجراء اإلحاالت اآلمنة واإلسعافات األولية النفسية لمديري المخيمات وقادة المجتمعات المحلية وممثلي ومخيمات 	
النساء والشباب. 

z المناصرة المشتركة ونشر مواد المعلومات والتعليم والتواصل بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي. 	

على الصعيد العالمي، تعمل مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها على إدماج تدخالت الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي 
والتخفيف من مخاطره في حزمة التدريب العالمية إلدارة المخيمات. كما شاركت مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها أيضاً بنشاٍط في 
تطوير دليل الجيب تحت عنوان "كيفية دعم الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي في الحاالت التي ال يوجد فيها جهات فاعلة 
في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في المنطقة" )انظر الملحق 7( ، ذلك ألنَّ مديري المخيمات غالباً ما يكونون 

أول جهة اتصال لكثيٍر من األشخاص النازحين الذين يعيشون في مخيمات وفي أماكن تشبه المخيمات.



71 الجزء 1: أُُطر التنسيق

الممارسة الواعدة

النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  والمجموعة  وإدارتها  المخيمات  تنسيق  مجموعة  بدأت 
للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له في جنوب السودان من  االجتماعي العمل معاً 
عام 2015. وفي مبادرة متعددة السنوات، عقدت هيئتا التنسيق تدريبات ودورة مشتركة على الصعيد الوطني 
للتخطيط االستراتيجي، وحلقة عمل ضمَّت منّسقي المخيمات ومنّسقي مجموعات العمل دون الوطنية المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من الميدان لمناقشة مجاالت التعاون وتبادل المعلومات. وبدعٍم 
الطوارئ،  حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنيين  اإلقليميين  المستشارين  من 
تدقيق  وعمليات  ومشاركتها؛  المعلومات  إلدارة  القطاعات  متعددة  ومؤشراٍت  نُُظماً  التنسيق  هيئتا  أنشأت 
السالمة المشتركة؛ والتخطيط للطوارئ وتعبئة الموارد لمواصلة التدريب وتطوير النُُظم. وفي هايتي، عملت 
المجموعات الفرعية التابعة لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها والمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي معاً لوضع استراتيجية للعنف المبني على النوع االجتماعي لمجموعة تنسيق 
المخيمات وإدارتها. واستخدمت المجموعتان تخطيطاً استراتيجياً مشتركاً بين قطاعي العنف المبني على النوع 
النوع  المبني على  العنف  الوقاية من  كيفية تحسين  لتوضيح وقياس  وإدارتها  المخيمات  االجتماعي وتنسيق 

االجتماعي واالستجابة له على مستوى الموقع والمجتمع المحلي.

النوع  المبني على  العنف  التعامل مع  المخيمات وإدارتها في  تنسيق  استراتيجية مجموعة   :6 الملحق  انظر 
االجتماعي في هايتي 

التنسيق في السياقات التي ال توجد فيها مجموعات   7-2 
المساعدة  تنسيق خدمات  المنظمات مسؤولة عن  فيها مجموعات، ستكون هناك مجموعة من  توجد  التي ال  السياقات  العديد من  في 
اإلنسانية، مع اضطالع منظمٍة واحدة، أو فرد واحد، بمهام التنسيق والقيادة بشكٍل عام. وستختلف طبيعة من يتولَّى مهام القيادة تبعاً 

للسياق.  فعلى سبيل المثال: 

z في أوضاع الالجئين، ستكون المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين هي الوكالة الرائدة وقد تتولَّى مهام القيادة في تنظيم 	
االستجابة حول نموذج شؤون الالجئين. 

z في السياقات المختلطة التي يوجد فيها أشخاص نازحون داخلياً/الجئون، هناك مبادئ توجيهية مشتركة بين الوكاالت تُحِدّد هياكل 	
القيادة والتنسيق. وتُحدَّد هذه الترتيبات وفقاً للسياق.

z وفي الكوارث الطبيعية، قد تتولَّى وكاالت األمم المتحدة األخرى، مثل مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أو اليونيسف، مهام 	
القيادة في مجال الحماية، أو يمكن للحكومة الوطنية أن تُحِدّد وكالة أو نظام تنسيق آخر لدعم استجابتها. 

z النوع 	 على  المبني  للعنف  بالتصدي  َمعني  عامل  فريق  يوجد  قد  ولكن  حماية"،  "مجموعة  تُشكَّل  ال  قد  السياقات،  بعض  وفي 
االجتماعي، أو أي نوع آخر من فِرق التنسيق التي تتصدى للعنف المبني على النوع االجتماعي.

لمزيٍد من المناقشة التفصيلية، انظر أيضاً القسم أعاله في 2-5 بشأن إنشاء مجموعة فرعية معنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي على الصعيد القُْطري، وال سيما بما يتعلق بالتنسيق في سياقات الالجئين التي تتولَّى فيها المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين مهام القيادة.

وبصرف النظر عن ترتيبات التنسيق على الصعيد القُْطري، ينبغي أن تهدف المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي إلى العمل بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وأي وكاالت دولية أو وطنية أخرى 
لديها والية الحماية لذلك السياق تحديداً، وصندوق األمم المتحدة للسكان بوصفه الوكالة العالمية الرائدة في التعامل مع العنف المبني 
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وينبغي للِفرق المواضيعية المعنية بمسائل النوع االجتماعي، والجهات الفاعلة الحكومية، 

رين أن يعملوا معاً من أجل تحقيق ما يلي: والسكان المتضِرّ

إنشاء فِرق عمل مشتركة متعددة القطاعات بين المنظمات للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على األصعدة الوطنية 1- 
واإلقليمية والمحلية، على أن تتكون من جهات التنسيق المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي وأي جهات فاعلة رئيسية 
أخرى متعددة القطاعات من المجتمع المحلي، والحكومة، واألمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والجهات 

المانحة، الخ.
النوع االجتماعي أن يختار وكالة )وكاالت( تنسيقية، ويُفضَّل اختيار 2-  المبني على  الَمعني بالتصدي للعنف   ينبغي لفريق العمل 

منظمتين تعمالن في إطار تنسيٍق مشترك.  



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 722019

تتولَّى الوكالة/الوكاالت الوطنية المسؤولة عن التنسيق مسؤولية ضمان تنفيذ اإلجراءات الواردة في هذا الدليل على المستويات 3- 
الوطنية واإلقليمية والمحلية.

تتولَّى الوكالة/الوكاالت التنسيقية مسؤولية دعم تنفيذ األنشطة الرئيسية الواردة في إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي 4- 
التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

الدرس المستفاد

التي  الهادئ أنَّ االستجابات  تُظهر الخبرة المكتسبة في "البلدان المتوسطة الدخل" في منطقة آسيا والمحيط 
تقودها الحكومة، وتسند قدرة الجهات الفاعلة الوطنية وتعزز سياسات الحد من مخاطر الكوارث ونُُظمها، لها 

تأثيٌر إيجابٌي على االستجابة اإلنسانية. بيد أنَّ هذه الخبرة تسلط الضوَء أيضاً على الحاجة إلى ما يلي: 

z الجنسية 	 الصحة  النفسية،  الصحة  )الحماية،  "الحسَّاسة"  القطاعات  لتشمل  للحكومة  الفني  الدعم  تقديم 
واإلنجابية، والعنف المبني على النوع االجتماعي( في االستجابات اإلنسانية.

z تقديم الدعم التقني للحكومة والجهات الفاعلة الوطنية لالشتراك في أُُطر الجودة، مثل معايير اسفير.	
z وضع محفزات واضحة للتدخل الدولي )التمويل والخبرة الفنية( في الحاالت التي ال يوجد فيها طلب من 	

الحكومة الُمِضيفة. 
z مناصرة تفعيل المجموعات لتوسيع مجال تطبيق المبادئ التوجيهية وتخصيص الموارد وآليات المساءلة.	

المبادرات األخرى المتعلقة بالتنسيق    8-2 
مبادرة دعوة إلى العمل 

دعوة إلى العمل هي مبادرة عالمية متعددة أصحاب المصلحة تسعى إلى تغيير طريقة التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في 
حاالت الطوارئ اإلنسانية من أجل تحقيق ُمخَرجات أفضل في مجال الحماية. 

أعضاء مبادرة دعوة إلى العمل هم الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال االستجابة 
اإلنسانية. وتُعد المجموعة العالمية لمجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي عضو في مبادرة دعوة إلى العمل، وكذلك 
العديد من الوكاالت والمنظمات المشاركة في االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد القُْطري. ويتمثَّل اإلطار 
التنفيذي لمبادرة دعوة إلى العمل في خارطة الطريق للفترة 2016-2020، والتي تُحِدّد النتائج واإلجراءات ذات األولوية الالزمة 
للوفاء بأهداف المبادرة. ويقّدم األعضاء التزامات باالستناد إلى خارطة الطريق كما ويقدمون تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز. ويمكن 
االطالع على مزيٍد من المعلومات حول مبادرة دعوة إلى العمل، بما في ذلك قائمة الشركاء الحاليين وخارطة الطريق، على الموقع 

اإللكتروني لمبادرة دعوة إلى العمل.

ز المبادرات األخرى القائمة من خالل توفير إطار عالمي يمكنها بموجبه تحديد أعمالها على الصعيد  تُكِمل مبادرة دعوة إلى العمل وتُعِزّ
بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التي وضعتها  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  إرشادات  تُعد كل من  المثال،  فعلى سبيل  القُْطري. 
الوكاالت  و إطار المساءلة للعنف المبني على النوع االجتماعي22 بمثابة التزامات تعهَّد بها شركاء مبادرة دعوة إلى العمل من أجل تقديم 
توجيهات إلى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بشأن اإلجراءات الالزمة لضمان إعطاء األولوية لخدمات الحد من مخاطر العنف 
المبني على النوع االجتماعي والتصدي له. وتقّدم مبادرة دعوة إلى العمل أيضاً عناصر من جدول أعمال المرأة والسالم واألمن، وهي 
أداة فعَّالة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث المتعلق بالصحة، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة 
ة بين النهج الترابطي اإلنساني-اإلنمائي لبناء السالم، وجميع مجاالت التصدي للعنف المبني  بين الجنسين. وتَُجّسر هذه المبادرة الُهوَّ

على النوع االجتماعي، واألزمات اإلنسانية.

العالقة بين العنف المبني على النوع االجتماعي ومبادرة دعوة إلى العمل

تتناول الرؤية الخاصة بخارطة طريق مبادرة دعوة إلى العمل وُمخَرجاتها الروابط القوية بين مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني 
على النوع االجتماعي ومبادرة دعوة إلى العمل. فعلى سبيل المثال، ينص الُمخَرج الثاني على أنَّ "جميع المستويات في الهيكل اإلنساني 
تعزز القيادة والتنسيق الفعَّالْين والخاضعيْن للمساءلة بين الوكاالت فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي". تُركز ُمخَرجات 
خارطة الطريق األخرى على السياسات المؤسسية؛ وتقييم احتياجات العنف المبني على النوع االجتماعي وتحليل بياناته؛ والتمويل؛ 

وضمان توفير خدمات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له خالل كل مرحلة من مراحل األزمات اإلنسانية.

ُوِضع إطار المساءلة المتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي ونُِفّذ بواسطة شراكة المساءلة في الوقت الحقيقي كأداةٍ تنفيذيٍة لتعزيز المساءلة على   22
نطاق المنظومة فيما يتعلق بالوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له في حاالت الطوارئ.

http://www.calltoactiongbv.com
http://www.calltoactiongbv.com
http://www.calltoactiongbv.com
http://gbvguidelines.org/en/home/
http://gbvguidelines.org/en/home/
https://reliefweb.int/topics/accountability-gbv-emergencies


73 الجزء 1: أُُطر التنسيق

وتتماشى استراتيجية مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي )2018-2020( مع اإلطار االستراتيجي للمجموعة 
العالمية للحماية وخارطة الطريق العالمية لمبادرة دعوة إلى العمل، األمر الذي يساهم بشكٍل مباشر في التركيز على تعزيز التنسيق، 

والمشاركة الكاملة مع الجهات الفاعلة المحلية، وتحسين جودة االستجابة وتعزيز المساواة بين الجنسين. 

باإلضافة إلى ذلك، تعهَّدت مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي بالتزاماٍت محدَّدة تجاه مبادرة دعوة إلى العمل، 
بما في ذلك وضع معايير دنيا للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له، ودعم المستشارين اإلقليميين المعنيين 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ لتحسين التنسيق على الصعيد القُْطري، والمناصرة والتنسيق على 
القُْطري إلشراك  الصعيد  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعات  ودعم  العالمي،  الصعيد 

الشركاء المحليين بنشاط كقادة مشاركين أو مشاركين فاعلين.

مبادرة دعوة إلى العمل على الصعيد الميداني 

يجري حالياً تجريب خرائط طريق مبادرة دعوة إلى العمل في شمال شرق نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي كال البلدين، 
يقوم شركاء مبادرة دعوة إلى العمل وأصحاب المصلحة اآلخرين بوضع خرائط طريق خاصة بكل بلد جرى تصميمها وفقاً لإلطار 
النوع  المبني على  العنف  مجال مسؤولية  وتقوم مجموعة  لديهم.  المتوفرة  والفُرص  الخاصة  احتياجاتهم  مع  تتكيف  ولكنها  العالمي، 
االجتماعي وصندوق األمم المتحدة للسكان بتنسيق هذا العمل في إطار الشراكة بينهما بالتعاون مع مفوضية الالجئين النسائية والمجلس 
النرويجي لالجئين. ويتمثَّل الهدف من ذلك في توفير القدرات الداعمة لتنفيذ خارطة الطريق، واالستفادة من أدوات التعلم واإلنتاج التي 

تُمِكّن البلدان األخرى أيضاً من تنفيذ خرائط الطريق على الصعيد القُْطري. 

على الصعيد العملي، يمكن للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي االستعانة بمبادرة دعوة إلى 
العمل من أجل القيام بأنشطة المناصرة لدى الحكومات والدول المانحة واألمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، واالستفادة من 
االلتزامات العالمية والقُْطرية ألعضاء مبادرة دعوة إلى العمل بتوفير التمويل، ودعم التنسيق واالستجابة ذات الجودة العالية، وااللتزام 
بالمعايير، وتخفيف مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي ِمن قِبل جميع الجهات الفاعلة. ويمكن أيضاً استخدام خرائط طريق 
مبادرة دعوة إلى العمل كأداةٍ عمليٍة للعمل على مبادرات القيادة اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات حماية 
الفريق القُْطري للعمل اإلنساني. وفي كال البلدين التجريبيْين، توجد لجنة قيادية مشتركة بين الوكاالت، ترتبط بـالفريق القُْطري للعمل 
اإلنساني، وتضم جهة مانحة وجهة حكومية نظيرة وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة غير حكومية وطنية و/أو دولية. لالطالع 

على مزيٍد من المراجع بشأن كيفية ارتباط مبادرة دعوة إلى العمل بجهود المناصرة، انظر الفصل الثالث.

الممارسة الواعدة

في عام 2016، أجرى مشروع المساءلة اآلني بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 
تقييمات أساسية لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف من مخاطره والتصدي 
له في العراق ونيجيريا وتركيا )استجابة سوريا العابرة للحدود( وميانمار وجنوب السودان. وخلُصت الدراسة 

إلى أنَّ التنسيق يُعد عامالً تمكينياً رئيسياً لتحسين االستجابة، بما في ذلك النتائج التالية: 

z يُعد تمويل الجهات المانحة للتنسيق ضرورياً لضمان البرمجة الفعَّالة للعنف المبني على النوع االجتماعي؛ 	
z يُعد الدعم التقني العالمي واإلقليمي المتخصص داخل الوكاالت، لدعم الجهات الفاعلة الميدانية، أمراً حاسماً 	

لتحقيق النجاح؛ 
z يُشِكّل بناء قدرات المستجيبين المحليين عنصراً أساسياً في التأهُّب والتخطيط للطوارئ. 	

تجمع  والتي  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  مساءلة  إطار  وهي  رئيسية،  أداة  إنشاء  إلى  التقييم  أدَّى 
والِفرق  اإلنسانية،  الشؤون  ومنّسقي  المانحين،  مسؤولية  تقع ضمن  التي  اإلجراءات  جميع  واحد  مكاٍن  في 
القُْطرية للعمل اإلنساني، وقادة المجموعات، وقادة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، 
والمنظمات غير الحكومية. وتُستَمد مصفوفة اإلجراءات هذه من المبادئ التوجيهية القائمة لدى اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت وغيرها من التوجيهات الدولية المصادق عليها وقد تكون مفيدة للمنّسقين. وقد أُطِلق 
ب من خالل اإلجراءات الجماعية التي اتخذتها الجهات  إطار مساءلة العنف المبني على النوع االجتماعي وُجِرّ
النوع  المبني على  العنف  يقتصر على  وال  نطاقاً  أوسع  يكون  أن  اإلنساني، وقُِصَد  العمل  الفاعلة في مجال 

االجتماعي، في جنوب السودان والعراق من 2017 إلى 2018. 

https://reliefweb.int/topics/accountability-gbv-emergencies
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التنسيق مع مجموعات العمل المعنية بالنوع االجتماعي 

ستكتشف هيئات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية أنَّ هناك عدداً من المستشارين 
المختصين في شؤون النوع االجتماعي متاحين بالفعل لدى الوكاالت أو جهات التنسيق أو الِفرق المواضيعية المعنية بالنوع االجتماعي. 

وفي بعض البلدان، وال سيما تلك التي تُرِكّز على التنمية، قد يكون هناك فريق عامل مواضيعي ُمعنى بالنوع االجتماعي موجود مسبقاً 
)غالباً ما يكون برئاسة هيئة األمم المتحدة للمرأة ووزارة شؤون المرأة في الحكومة(. وستكون هناك بصورةٍ متزايدة فِرق عمل معنية 
بمسائل النوع االجتماعي في سياق العمل اإلنساني، غالباً ما يجري إنشاؤها أو دعمها بواسطة القدرة االحتياطية المعنية بمسائل النوع 
االجتماعي المشتركة بين الوكاالت )انظر الفصل األول( أو هيئة األمم المتحدة للمرأة بهدف دمج قضايا النوع االجتماعي عبر القطاعات 

المختلفة لالستجابة اإلنسانية بالتعاون مع مجموعة الحماية أو مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. 

ويمكن أن تطرح هذه الفضاءات فُرصةً جيدةً إليجاد أرضية مشتركة للشراكات والمناصرة. وفي حين أنَّ الِفرق العاملة المعنيّة بسياسات 
ل للعمل المتعلق  النوع االجتماعي ترّكز على المساواة بين الجنسين فيما البرمجة المتعلقة بتعميم منظور النوع االجتماعي هي جهٌد ُمكِمّ

بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، إال أّن الجانبين غير وثيقَي الصلة بالضرورة، ومن المهم فهم الفرق في األهداف.

النوع  المبني على  العنف  في  التدخالت  تنسيق  هيئات  لدى  يكون  أن  المهم  من  الموارد،  وتعظيم  االتساق  االزدواج وضمان  لتجنُّب 
االجتماعي والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة بالنوع االجتماعي فهٌم واضح لمختلف والياتها ومسؤولياتها وأولوياتها. 

يكمن هذا التمييز في أهداف المجموعات المختلفة ومحور تركيزها. ويُمثِّل عدم المساواة بين الجنسين مشكلةً أساسيةً في تحسين استجابة 
النوع  المبني على  العنف  الوقاية من  التنسيقية ألنشطة  الهيئة  النوع االجتماعي والحيلولة دون وقوعه. وبصفتها  المبني على  العنف 
االجتماعي واالستجابة له، تُرِكّز المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل أكبر على الخدمات 
تنفيذ  تدعم بشكٍل مباشر  أنها  النوع االجتماعي. كما  المبني على  العنف  من أخصائيين في  أساساً  الوقاية، وتتألف  المباشرة وأنشطة 
إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ويعمل الفريق المواضيعي العامل 
المعني بالنوع االجتماعي )في حالة تركيزه على العمل اإلنساني( مع جميع القطاعات لضمان مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي بشكٍل 

عام. 

ويمكن للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تدعم عمل هذه الِفرق في المجاالت التي توجد 
فيها مزايا متبادلة )مثل الدعوة إلشراك مزيٍد من العامالت في المجال اإلنساني لتقديم الخدمات المباشرة عبر جميع قطاعات االستجابة 
اإلنسانية(، ولكن ال تتحمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مسؤولية دمج مراعاة منظور النوع 

االجتماعي عبر االستجابة. 

وبالمثل، يمكن لجهات تنسيق شؤون النوع االجتماعي مجموعات العمل القطاعية دعم عمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي، وال سيما فيما يتعلق بتعزيز تنفيذ إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة 
ل أي  الدائمة المشتركة بين الوكاالت، لكنها ال تقود الخدمات أو األنشطة المتخصصة للعنف المبني على النوع االجتماعي وال تتحمَّ

مسؤوليات تجاهها. 

ومن بداية االستجابة، ينبغي للوكاالت الرائدة في مجال الحماية وتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، ومنّسقيها 
المعنيين، حيثما أمكن، أن تلتمس قادة مجموعات العمل القطاعية العاملة المعنية بالنوع االجتماعي لتبني معهم عالقات وترتيبات عمل 

واضحة، ويفضَّل أن تُكتَب في الشروط المرجعية ذات الصلة. 

ويمكن أن يساهم ضمان حضور ممثل عن المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي اجتماعات فِرق 
العمل المعنية بمسائل النوع االجتماعي في سياق العمل اإلنساني، أو االجتماعات األخرى المماثلة، والعكس صحيح، في تيسير تبادل 

المعلومات واألفكار والدعم بشكٍل منتظم.
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الممارسة الواعدة

في تركيا في عام 2018، وكجزٍء من االستجابة الموحدة لكل سوريا، تشارك المجموعة الفرعية المعنية 
االجتماعي.  بالنوع  المعنية  التنسيق  جهات  شبكة  قيادة  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي 
ويجري اختيار جهات التنسيق المعنية بالنوع االجتماعي على مستوى المجموعة ويتمثَّل دورها في ضمان 
دمج مراعاة منظور النوع االجتماعي في قطاعاتها. وبدعٍم من المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
على  المبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف  على  هذه  التنسيق  جهات  بت  ُدِرّ االجتماعي،  النوع  على  المبني 
على  المبني  للعنف  التصدي  خطة  إدراج  مسؤولية  اختصاصاتها  وثيقة  إلى  وأُِضيفت  االجتماعي  النوع 
إلى ضمان دمج  الرامية  الجهود  على دعم  التنسيق حالياً  االجتماعي في مجموعاتها. وتعمل جهات  النوع 
مراعاة منظور النوع االجتماعي: فعلى سبيل المثال، قدَّمت عروضاً تقديمية حول خيارات اإلحالة المتعلقة 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي في كل مجموعٍة من مجموعاتها. وقد نجحت هذه الممارسة في تجنُّب 
االزدواجية بين العنف المبني على النوع االجتماعي مجموعات العمل القطاعية المعنية بالنوع االجتماعي، 
وإدماج  القطاعات  االجتماعي عبر  النوع  منظور  تعميم مراعاة  لكل من  المتاحة  الموارد  استخدام  وتعظيم 

العنف المبني على النوع االجتماعي. 

المشاركة الهادفة

يمكن  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  القطاعية  العمل  مجموعات  مع  العمل  عند 
للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مناصرة تحديد العوائق التي تحول 
دون إدماج المجموعات المحلية في هذه الهياكل، بما في ذلك المنظمات التي تقودها المرأة، والمثليات والمثليين 
القائمين على  ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، وذوي اإلعاقة 
تنسيق شؤون النوع االجتماعي، ومجموعات كبار السن. وقد تشمل العوائق عدم كفاية الوصول إلى أماكن 
المجموعات المحلية، والعوائق اللغوية، وعدم كفاية تمثيل النساء المحليات في الِفرق المحلية. وحيثما توجد 
عوائق، وال سيما أمام مشاركة المرأة المحلية في مجموعات العمل القطاعية العاملة المعنية بالنوع االجتماعي، 
يمكن للمجموعة دمج االستراتيجيات من أجل إدراجها في خطة عملها، مثل بناء القدرات والمناصرة. ومن 
النوع  على  المبني  والعنف  االجتماعي  النوع  قضايا  المعنية  الفرعية  المجموعات  عمل  كيفية  تحليل  شأن 
ز  يُعِزّ أن  الشؤون اإلنسانية  تنسيق  إلى فِرق  المحليين والمتنوعين  الشركاء  لتحسين وصول  االجتماعي معاً 

التوطين ومخرجات النوع االجتماعي عبر االستجابة اإلنسانية.

بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم ومبادرات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

شركاء تنسيق عمليات حفظ السالم

أفغانستان، وكذلك بعثة  المساعدة إلى  لتقديم  المتحدة  14 عملية لحفظ السالم وبعثة سياسية خاصة واحدة - بعثة األمم  يوجد حالياً 
المبني  بالعنف  والمتعلقة  المتحدة  لألمم  التابعة  ذاتها  السالم  حفظ  هياكل  من  العديد  مع  تعمل  التي  الصومال،  في  األفريقي  االتحاد 
على النوع االجتماعي. وتوجد بعض من أكبر بعثات حفظ السالم أو البعثات السياسية في مواقع تعمل فيها مجموعات فرعية َمعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، كما هو الحال في دارفور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، ومالي، وجنوب 

السودان، وأفغانستان. 

في هذه المواقع، وفي أي مناطق جديدة تُنَشأ فيها بعثات لحفظ السالم في المستقبل، يُعد فهم كيفية العمل بصورةٍ استراتيجية مع مكونات 
هذه البعثات ذات الواليات المحدَّدة بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، مهمةً حاسمةً 
بالنسبة إلى المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي )لمزيٍد من المعلومات حول أنواع العنف المبني 

على النوع االجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وإطاره القانوني، انظر الملحق 1 والملحق 3(. 

توفّر سياسة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم الميداني لعام 2015 بشأن حماية المدنيين في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم 
اإلطار المفاهيمي والمبادئ التوجيهية واالعتبارات الرئيسية لتنفيذ واليات حماية المدنيين في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم. ويشمل 
ذلك مبدأ إدراج منظور النوع االجتماعي في جميع الخطط والسياسات واألنشطة والتحليالت والتقارير المتعلقة بوالية حماية المدنيين. 
وفي هذا اإلطار، تُحِدّد السياسة التزام بعثات حفظ السالم بالتعامل مع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع "بشكٍل شامل من خالل المشاركة 
الكاملة للمرأة وتمكينها. ويتعين تعزيز جميع قرارات المرأة والسالم واألمن وتنفيذها لتحقيق هذا الهدف" )الفقرة 28(. وتتطلب هذه 
السياسة كذلك أن يقوم موظفو إدارة حفظ السالم بالتنسيق بشكٍل وثيق مع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني، وعلى وجه التحديد 
عناصر مجموعة الحماية )الفقرة 26( )لمزيٍد من المعلومات، راجع أداة تشخيص المجموعة العالمية للحماية والتوجيه بشأن التفاعل 

بين مجموعات الحماية الميدانية وبعثات األمم المتحدة(.

http://providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2017/08/2015-07-Policy-on-PoC-in-Peacekeeping-Operations.pdf
http://providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2017/08/2015-07-Policy-on-PoC-in-Peacekeeping-Operations.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/GPC_Diagnostic_Tool_Interaction_UN_Missions_2013_EN.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/GPC_Diagnostic_Tool_Interaction_UN_Missions_2013_EN.pdf
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لتفعيل هذه السياسة على الصعيد الميداني، وعمالً بالوالية المنوطة بهم بموجب قرار مجلس األمن 1888، يُمثِّل مستشارو حماية 
النساء المدنيات، حيثما وجدوا، الجهات الفاعلة الرئيسية في بعثة حفظ السالم التي تنّسق اإلجراءات على نطاق البعثة ومع العاملين 
في المجال اإلنساني لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويمكن لموظفي الشؤون المتعلّقة بالنوع االجتماعي أن يتعاونوا في 
مجال التوعية والتدريب لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك األشكال األخرى للعنف المبني على النوع االجتماعي، 
الطفل  موظفو حماية  والسالم واألمن. ويعمل  بالمرأة  المتعلقة   1325 القرارات  تنفيذ سلسلة  تعزيز  في  رئيسياً  دوراً  يؤدوا  وأن 
أثناء  المرتَكبة في حق األطفال في  الستة  الجسيمة  للتصدي لالنتهاكات  اليونيسف  البعثة مع  السالم داخل  إدارة عمليات حفظ  في 
النزاعات المسلحة، والتي تشمل بعض أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي. ومن المرجح أن تعمل مجموعة فرعية معنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على أي من هذه العناصر المدنية أو جميعها في بعثات حفظ السالم، حيثما كانت 

موجودة، وال سيما لضمان حصول الناجين على الخدمات واإلحاالت؛ والوقاية والمناصرة.

يُشير العنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى االغتصاب، واالستعباد الجنسي، وعمالة الجنس باإلكراه، والحمل 
القسري، واإلجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي 
التي تُشِكّل خطورة مماثلة وتُرتَكب في حق النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان بشكٍل مباشر أو غير مباشر، 
ما يكون موالياً  وتكون مرتبطة بالنزاع. وقد يتضح هذا االرتباط من سمات مرتكب الجريمة، والذي كثيراً 
لجماعٍة مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة، والتي تشمل الكيانات اإلرهابية، وسمات الضحية، التي تكون في كثير من 
األحيان عضواً فعلياً أو متصوراً في أقلياٍت سياسية أو إثنية أو دينية أو يجري استهدافه على أساس الميول الجنسية الفعلية أو 
المتصورة أو الهوية الجندرية، مع انتشار مناخ اإلفالت من العقاب المرتبط عموماً بانهيار الدولة، فضالً عن العواقب العابرة 
للحدود مثل النزوح أو االتجار و/أو انتهاكات اتفاقات وقف إطالق النار. ويشمل المصطلح أيضاً االتجار باألشخاص في حاالت 

النزاع بغرض العنف الجنسي أو االستغالل الجنسي.

— تقرير األمين العام عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع )S/2018/250(، الفقرة 2 )نيسان/أبريل 2018( 

سيعمل منّسقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي والمسؤولون عن تنسيق نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي أيضاً مع هذه الجهات الفاعلة على تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنسي في 
النزاعات، وهي آلية مساءلة للوقاية من العنف الجنسي الذي ترتكبه األطراف التابعة وغير التابعة للدولة في النزاعات والتصدي 
له. ويُعد التنسيق بين مستشاري حفظ السالم/مستشاري حماية المرأة والجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع 
والتحليل  الرصد  لترتيبات  البيانات  جمع  أنَّ  من  والتأكد  واإلحالة  المناصرة  نُُظم  لتنسيق  حاسماً  أمراً  الطفل  وحماية  االجتماعي 

واإلبالغ بشأن العنف الجنسي في النزاعات يُجرى بطريقٍة آمنة وأخالقية. 

وتوجد هياكل وآليات مماثلة لرصد انتهاكات حقوق األطفال في النزاعات واإلبالغ عنها، بما في ذلك العنف الجنسي المرتَكب في 
التنسيق مع مجموعة  تكفل  أن  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعات  وينبغي  األطفال.  حق 
مجال مسؤولية حماية الطفل، واليونيسيف وبعثات حفظ السالم، وموظفي حماية الطفل من أجل المناصرة ونُُظم اإلحالة وعمليات 

التحقق من البيانات الخاصة بآلية الرصد واإلبالغ بشأن األطفال والنزاعات المسلحة.

إدارة المعلومات 

المبني  بالعنف  المتعلقة  المعلومات  إدارة  نظام  بين  العالقة  التوجيهات حول  مزيٍد من  االطالع على  يمكن 
على النوع االجتماعي وترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنسي في النزاعات على الموقع 

اإللكتروني لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع

تُعد مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع من المبادرات األخرى التي ينبغي للمجموعات الفرعية المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تُلّم بها، على الرغم من عدم وجودها على المستوى الميداني. وتُشِكّل مبادرة األمم 
المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع شبكةً تضم 14 كياناً في منظومة األمم المتحدة بهدف إنهاء العنف الجنسي في أثناء 
النزاع المسلح وفي أعقابه. وتُمثِّل هذه المبادرة، التي صادقت عليها لجنة السياسات التابعة لألمين العام في يونيو/حزيران 2007، 
جهوداً متضافرة ِمن قِبل األمم المتحدة من أجل تعزيز المناصرة وتحسين التنسيق والمساءلة ودعم الجهود القُْطرية للوقاية من العنف 
الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له بفاعليَّة. ويمكن للكيانات األعضاء أن تتقدم بطلٍب للحصول على تمويل من الصندوق االستئماني 

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/reports/sg-reports/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.stoprapenow.org
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المتعدد الشركاء التابع لألمم المتحدة. ومن خالل اتباع استراتيجيٍة مستدامة وشاملة تُرِكّز على الناجين، يهدُف الصندوق االستئماني 
المتعدد الشركاء التابع لألمم المتحدة إلى تبسيط البرمجة المشتركة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويمكن االطالع على مزيٍد 
من المعلومات بشأن كيفية التقدم بطلٍب للحصول على تمويٍل من الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء التابع لألمم المتحدة على الموقع 

اإللكتروني للصندوق االستئماني المتعدد الشركاء التابع لألمم المتحدة. 

تعمل مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع من خالل ممثلين عالميين في مقر األمم المتحدة في نيويورك. 
وتتألف مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع من لجنٍة توجيهية على المستوى الرئيسي ترأسها الممثلة 
العمل.  تُمثِّل كل كيان على مستوى  التي  التنسيق  النزاع، وكذلك جهات  الجنسي في حاالت  بالعنف  المعنية  العام  الخاصة لألمين 
ويمكن للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تنّسق للتواصل المباشر مع جهات التنسيق 
التنظيمية ذات الصلة بمبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع للحصول على المساعدة. باإلضافة إلى ذلك، 
لمكافحة  المتحدة  األمم  لمبادرة  العامة  األمانة  االجتماعي في جنيف مع  النوع  المبني على  العنف  تُنّسق مجموعة مجال مسؤولية 

العنف الجنسي في حاالت النزاع.

أداة إلكترونية

ويمكن للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تتواصل مع مبادرة 
األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع طلباً للمساعدة في مجال المناصرة، وأن تكفل عمل 
جميع كيانات عمل األمم المتحدة األربعة عشر بطريقٍة تعاونية وتكاملية. وقد يشمل ذلك أيضاً التواصل مع 
التدخل  بين  الفجوة  للمساعدة في سد  النزاع طلباً  الجنسي في حاالت  العنف  لمكافحة  المتحدة  مبادرة األمم 
المعنية  العام  الممثلة الخاصة لألمين  التي يضطلع بها مكتب  المهمة  اإلنساني وحفظ السالم/األمن، ودعم 
بالعنف الجنسي في حاالت النزاع أو التمويل المحفز من أجل تشجيع الوكالة األممية المعنية وتحفيزها على 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. يمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات 

والموارد على الموقع اإللكتروني لمبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع. 

فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حاالت النزاع

عمالً بواليتهم المنصوص عليها في قرار مجلس األمن 1888 )2009(، يُقِدّم فريق خبراء األمم المتحدة المعني بسيادة القانون 
فيما  الجنائية  المساءلة  ومعالجة  القانون  سيادة  تعزيز  أجل  من  الوطنية  للسلطات  المساعدة  النزاع  حاالت  في  الجنسي  والعنف 
العسكري،  القضائية، والقضاء  الجنائي والمالحقة  التحقيق  العمل على  بالنزاع. وتشتمل مجاالت  المرتبط  الجنسي  بالعنف  يتعلق 
الجنسي  بالعنف  يتعلق  فيما  األمن  قطاع  على  والرقابة  الناجين،  وتعويضات  والشهود،  الضحايا  وحماية  التشريعي،  واإلصالح 

بالنزاع.  المرتبط 

يُمارس فريق الخبراء عمله من مقر األمم المتحدة في نيويورك وينتقل بصورةٍ منتظمة إلى الميدان. ويتمتع الفريق بهيكٍل مشترٍك 
فريد من نوعه يضم أعضاء من عدة كيانات تابعة لألمم المتحدة من أجل تمكين األمم المتحدة من "توحيد األداء". ويعمل رئيس 
الفريق تحت إشراف الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع، ويضم الفريق حالياً خبراء من إدارة 

عمليات حفظ السالم، ومفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

الممارسة الواعدة

فريق  عمل  فإنَّ  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعات  إلى  بالنسبة 
الخبراء هو األكثر أهمية في األماكن التي تتطلب فيها االستجابة اإلنسانية تعزيز االستجابات الوطنية لقطاع 
رة من النزاعات، وهناك حاجة إلى  العدالة واألمن للعنف المبني على النوع االجتماعي في السياقات المتضِرّ

خبرة متخصصة تُرِكّز على الناجين. 

ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، على سبيل المثال، يعمل فريق الخبراء مع بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة 
األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتشغيل وحدة االستجابة 
السريعة داخل الشرطة والدرك من أجل التحقيق في جرائم العنف المبني على النوع االجتماعي )المعروفة 
اختصاراً بـ UMIRR(، مع وجود مسارات إحالة قوية لمقدمي الخدمات اإلنسانية. وفي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، يُقِدّم فريق الخبراء الدعم إلى سلطات القضاء العسكري في التحقيق في قضايا العنف الجنسي 
المرتبط بالنزاع ومالحقتها قضائياً. وكجزٍء من هذا الجهد، يعمل فريق الخبراء مع المنظمات اإلنسانية لتيسير 

التدابير االحترازية وكذلك تقديم الدعم الطبي والنفسي االجتماعي وغيره من أشكال الدعم للناجين.

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/UNA00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/UNA00
http://www.stoprapenow.org
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 قائمة مرجعية لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي: 
اة الوظائف األساسية والمنجزات الُمتوخَّ

اةاألدوارالوظيفة األساسية المنجزات الرئيسية الُمتوخَّ

دعم تقديم الخدمات  -1z  ة لتقديم الخدمات مدفوعةً بخطة توفير ِمنَصَّ
االستجابة اإلنسانية واألولويات االستراتيجية

z  وضع آليات للقضاء على االزدواجية في تقديم
الخدمات

z  رسم خريطة الخدمات واستخدام مصفوفة اإلبالغ
3/4/5Ws )َمن، ماذا، أين، متى، ولَمن(

z إجراءات التشغيل القياسية و/أو مسارات اإلحالة
z  مواد االتصال لتسهيل الوصول

توجيه عملية ُصْنع   -2 
القرار لدى كٍل من 

ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية 
والفريق القُْطري للعمل 

اإلنساني.

z  إعداد تقييمات االحتياجات وتحليل الثغرات من
أجل تحديد األولويات

z  ،إيجاد حلول للثغرات، والعقبات، واالزدواجية
والمسائل الشاملة لعدَّة قطاعات 

z صياغة األولويات استناداً إلى التحليل

z  استعراض البيانات الثانوية المتعلقة بالعنف
المبني على النوع االجتماعي

z  العنف المبني على النوع االجتماعي في
التقييمات المشتركة بين القطاعات

z  تقييمات العنف المبني على النوع االجتماعي
)بما في ذلك عمليات مراجعة السالمة(

z تحليل االحتياجات/الثغرات واألولويات

تخطيط    -3 
استراتيجيات 

المجموعة وتنفيذها

z  وضع خطط القطاع واألهداف والمؤشرات لدعم
أهداف االستجابة االستراتيجية

z  تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية المشتركة
وااللتزام بها

z  توضيح االحتياجات التمويلية واألولويات مساهمة
المجموعة في مقترحات التمويل اإلنساني

z  العنف المبني على النوع االجتماعي في
استراتيجية الحماية لدى الفريق القُْطري 

للعمل اإلنساني
z  العنف المبني على النوع االجتماعي في

االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطة 
االستجابة اإلنسانية 

z  استراتيجيات وخطط عمل العنف المبني على
النوع االجتماعي لدى المجموعة الفرعية 

الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي

z أنشطة المعايير والمبادئ التوجيهية

رصد األداء   -4
وتقييمه

z رصد األنشطة واالحتياجات واإلبالغ عنها
z قياس التقدم الُمحرز مقابل االستراتيجيات والنتائج
z التوصية باإلجراءات التصحيحية، حسب الحاجة

z  دعم أُُطر الرصد والتقييم المتعلقة باالستجابة
)3/4/5Ws بما في ذلك مصفوفة اإلبالغ(

z  المشاركة في التقييمات الذاتية، مثل رصد األداء
بمبادرة ذاتية، أو رصد أداء تنسيق المجموعة، 

وتنفيذ التوصيات

بناء القدرات   -5 
الوطنية في مجال 
التأهُّب والتخطيط 

للطوارئ

z  بناء القدرات الوطنية في مجال التأهُّب والتخطيط
للطوارئ 

z مصفوفة التدريب/بناء القدرات
z خطة )خطط( الطوارئ

دعم أنشطة   -6 
المناصرة القوية

z  تحديد الشؤون، والمساهمة بالمعلومات والرسائل
الرئيسية لُمنِسّق الشؤون اإلنسانية والفريق القُْطري 

للعمل اإلنساني
z  االضطالع بأنشطة المناصرة نيابةً عن المجموعة

رة وأعضاء المجموعة والفئات السكانية المتضِرّ

z رسائل ُمنِقذة للحياة
z  رسائل رئيسية متعلقة بالعنف المبني على النوع

االجتماعي 
z مذكرة إحاطة عن األزمة
z  نقاط حوار لُمنِسّق الشؤون اإلنسانية والفريق

القُْطري للعمل اإلنساني
z  إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي

التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت بشأن المناصرة

z استراتيجية المناصرة
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 الفصل الثالث 

وظائف وأدوار تنسيق التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي

الجزء

 2 

الوظائف واألدوار األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف     1-3 
المبني على النوع االجتماعي

رين من خالل وسائل موثوقة وفعَّالة وشاملة وتحترم  يتمثَّل الغرض من تنسيق العمل اإلنساني في تلبية احتياجات السكان المتضِرّ
المبادئ اإلنسانية، وفقاً النموذج المرجعي الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن تنسيق المجموعات على الصعيد 
القُْطري )2015(. وتُقِدّم وحدة أخرى، وهي النموذج المرجعي الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن تنفيذ دورة 

ن التنسيق العمَل اإلنساني.  البرنامج اإلنسانية )2015(، مزيداً من التوجيه بشأن المقصود بالتنسيق، وكيف يمّكِ

يرتكز التنسيق الفعَّال على جميع عناصر تنفيذ دورة البرامج اإلنسانية. ويعمل على تحديد االحتياجات ذات 
األولوية وتلبيتها، ومعالجة الثغرات، والحد من االزدواجية في االستجابة اإلنسانية. ويكفل تطبيق كل جانٍب 

من جوانب الدورة البرنامجية كجزٍء من جهٍد مشترك يستخدم الموارد والقدرات المتاحة.

الطوارئ  حاالت  في  الفرعية  والمجموعات  المجموعات  جميع  بين  المشتركة  األساسية  واألدوار  الوظائف  التالي  القسم  يوضح 
اة المحدَّدة للمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على  اإلنسانية، ثم يشرح كيفية ارتباطها بالمهام أو المنجزات الُمتوخَّ

النوع االجتماعي العاملة في البلدان التي تمّر بأزمات.

النوع االجتماعي والتصدي  العالمية المشتركة بين الوكاالت للوقاية من العنف المبني على  يجري وضع الحد األدنى من المعايير 
شركاء  وتتضمن   ،2020/2019 في  إقرارها  وسيتم  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  نطاق  مجموعة  بواسطة  له 
في األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة بمجال العمل اإلنساني. وتشتمل هذه المعايير 
المبني  العنف  التدخالت في  لتنسيق  الرائدة  بالوكالة  المتعلقة  التوقعات  لمحة عامة عن  يوفر  الذي  للتنسيق  الحد األدنى  على معيار 
على النوع االجتماعي، ومجموعة التنسيق ككل، وأعضائها. ومن المهم استخدام هذه المعايير كآلية لوضع اتفاقياٍت ونُُهجٍ مشتركة 

للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي عند تنفيذ المهام واألدوار.

المعيار األدنى لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 

ع وصول الناجين إلى  ضة للخطر، ويُشِجّ يُؤِدّي التنسيق إلى اتخاذ إجراءاٍت ملموسٍة لحماية الناجين وغيرهم من الفئات المعرَّ
الخدمات المتعددة القطاعات وآليات الدعم للتخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي ومنعه.

— مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 2020/2019
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دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 849102

وظائف وأدوار المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

هذه  أنَّ  إثبات  يمكن  عندما  وجودها  وإدامة  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تفعيل  سيتم 
المجموعة الفرعية تُضيف قيمةً إلى االستجابة اإلنسانية. وفي عام 2015، أصدرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت النموذج 
الوظائف  القُْطري، موضحةً  الصعيد  على  المجموعات  تنسيق  بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  الصادر عن  المرجعي 
بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تُظهر  أن  ويجب  االستجابة.  في  بفاعليَّة  للمساهمة  المجموعة  تؤديها  أن  يجب  التي  واألدوار 

للعنف المبني على النوع االجتماعي قدرتها على أداء هذه الوظائف باستمرار.

وتتطلَّب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من المجموعة تأدية الوظائف األساسية الست التالية على الصعيد القُْطري: 

دعم تقديم الخدمات من خالل: 1- 
z  .توفير ِمنَصَّة تضمن تقديم الخدمات استناداً إلى خطة االستجابة اإلنسانية واألولويات االستراتيجية
z وضع آليات للقضاء على االزدواجية في تقديم الخدمات

توجيه عملية ُصْنع القرار لدى ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية والفريق القُْطري للعمل اإلنساني من خالل: 2- 
z  )إعداد تقييمات االحتياجات وتحليل الثغرات )عبر المجموعات وداخلها، باستخدام أدوات إدارة المعلومات حسب الحاجة

لالسترشاد بها في تحديد األولويات. 
z  .تحديد وإيجاد حلول للثغرات )الناشئة(، والعقبات، واالزدواجية، والمسائل األخرى الشاملة لعدَّة قطاعات
z  .صياغة األولويات على أساس التحليل

تخطيط وتنفيذ استراتيجيات المجموعة من خالل: 3- 
z  .وضع الخطط واألهداف والمؤشرات القطاعية التي تدعم مباشرةً تحقيق األهداف االستراتيجية لالستجابة الشاملة
z .تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية المشتركة وااللتزام بها
z  توضيح متطلَّبات التمويل، والمساعدة في تحديد األولويات، واالتفاق على مساهمات المجموعات في مقترحات التمويل

اإلنساني الشاملة لُمنِسّق الشؤون اإلنسانية. 

رصد األداء وتقييمه من خالل: 4- 
z .رصد األنشطة واالحتياجات واإلبالغ عنها
z  .قياس التقدم المحرز مقابل استراتيجية المجموعات والنتائج المتفق عليها
z  .التوصية باإلجراءات التصحيحية، عند الضرورة

بناء القدرات الوطنية في مجال التأهُّب والتخطيط للطوارئ. 5- 

دعم أنشطة المناصرة القوية من خالل: 6- 
z  الشؤون بُمنِسّق  الخاصة  التراسل واإلجراءات  لعمليات  الرئيسية  والرسائل  بالمعلومات  والمساهمة  االهتمامات،  تحديد 

اإلنسانية/الفريق القُْطري للعمل اإلنساني. 
z  رة االضطالع بأنشطة المناصرة نيابةً عن المجموعة وأعضاء المجموعة والفئات السكانية المتضِرّ

اة للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي المنجزات الُمتوخَّ

بما أنَّ هذه الوظائف واألدوار األساسية مشتركة بين جميع المجموعات والمجموعات الفرعية، فمن الهاّم أن نفهم كيفية ترجمتها على 
ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية  النوع االجتماعي. ويتوقع  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  التحديد إلى عمل  وجه 
الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  من  والشركاء  الحماية  ومجموعة  المجموعات  بين  المشترك  التنسيق  وفريق  اإلنساني  العمل  وفريق 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تقديم منتجات معيّنة في الوقت المناسب تتوافق مع كل وظيفة من هذه الوظائف. وسيتم 
الحكم على قيمة المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وفقاً لقدرتها على الوفاء بتلك التوقعات. 

اة التي تُعّد  تُلخص القائمة المرجعية الواردة في بداية الفصل الثالث العالقةَ بين وظائف المجموعات، واألدوار، والمنجزات الُمتوخَّ
أساسية للغاية لتحقيق االستجابة الفعَّالة للعنف المبني على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية. وتُعّد قائمة المنجزات الُمتوّخاة 
غير شاملة. فهي تستند إلى المهام والمنتجات التي تتطابق بشكٍل وثيق مع وظائف فريق التنسيق وأدواره التي حدَّدتها اللجنة الدائمة 
وترتبط  الحديثة.  والممارسات  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّقي  واختصاصات  الوكاالت،  بين  المشتركة 
حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  لمنع  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  عن  الصادرة  الدنيا  بالمعايير  أيضاً 

الطوارئ والتصدي له )نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 2020/2019(.
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85 الجزء 2: الوظائف األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

األعمال  أبسط  لتحديد  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعات  مرجعاً  المرجعية  القائمة  وتُعد 
في  التفصيل  من  بمزيٍد  الوظائف  هذه  من  وظيفٍة  كل  تناول  وسيجري  اإلنسانية.  االستجابة  في  بها  تُساهم  أن  يجب  التي  األساسية 

األقسام الواردة أدناه.

الطريقة  الرابع  الفصل  يُناقِش  ليست كافية.  المرجعية  القائمة  اة في  الُمتوخَّ المنجزات  لكل منجز من  المخصصة لألجوبة  المربعات 
التي تؤدي بها المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي هذه الوظائف وكيفية إتاحتها لهذه المنتجات 

بطريقٍة كفؤة وشاملة وأخالقية، كما يمكن التعرف عليها أكثر في المعايير الدنيا المحدَّدة لعامّي 2020/2019.

إدارة المعلومات كعمليٍة شاملٍة لعدَّة قطاعات

النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تُمِكّن  لعدَّة قطاعات والتي  إلى عملية شاملة  المعلومات  إدارة  تُشير 
اة. وتُعد إدارة المعلومات جزءاً ال يتجزأ، بل وإلزامية، من االستجابة للعنف  االجتماعي من أداء هذه المهام وتحقيق المنجزات الُمتوخَّ

المبني على النوع االجتماعي منذ بداية األزمة.

س الوقت والتخطيط الالزمْين  ولذلك، يجب على المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تُكِرّ
الموارد  وتُعد  الست.  األساسية  الوظائف  من  وظيفة  كل  ألداء  اإلنسانية  االستجابة  طوال  المعلومات  إلدارة  الضرورية  والموارد 
المخصصة إلدارة المعلومات ضرورية ألداء هذه الوظائف بشكٍل جيد، ولكنها ليست متاحة دائماً في جميع السياقات أو طوال مراحل 

الطوارئ المختلفة. انظر الفصل الرابع لمزيٍد من التوجيهات بشأن كيفية إدارة هذه المسؤوليات إذا لم تتوفر موارد مخصصة. 

ويجب أن تتقيَّد إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي دائماً بالمبادئ التوجيهية لجمع البيانات واإلبالغ عنها بصورةٍ 
أخالقيٍة ومأمونة، بما في ذلك السّرية والموافقة المستنيرة. وال ينبغي مشاركة المعلومات المتعلقة بحادثٍة معينة من حوادث العنف 
المبني على النوع االجتماعي، و/أو معلومات قد تُحِدّد هوية الناجين األفراد، خارج سياق تقديم الخدمات المباشرة أو إدارة الحاالت. 
وتتماشى هذه الممارسة مع المبادئ المحدَّدة من خالل نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي، فضالً عن عملية 

إدارة معلومات الحماية.

اة، كمقدمٍة لما يجب  ويدمج هذا الفصل التوجيهات واألدوات المتعلقة بإدارة المعلومات في شرح المهام واألدوار والمنجزات الُمتوخَّ
القيام به. يحتوي الفصل الرابع على توجيهاٍت بشأن كيفية إنجاز األهداف المحدَّدة. 

إدارة المعلومات 

لالطالع على مثاٍل بشأن إدارة المعلومات ذات الصلة بالمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي، انظر لوحة التحكم الخاصة باالستجابة لكل سوريا.

الوظيفة األساسية رقم 1: دعم تقديم الخدمات   2-3 
المطلوبة  الخدمات  تقديم  النوع االجتماعي في دعم  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعة  الرئيسية  الوظيفة  تتمثَّل 
رين. وتُعد المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع  من أجل تلبية االحتياجات والحقوق األساسية للسكان المتضِرّ
االجتماعي مركزاً محورياً لمقدمي الخدمات من أجل تحديد: الخدمات المطلوبة؛ ومكانها؛ ولمن ستُقدَّم، وكيف ينبغي إعطاء األولوية 
مقدمي  أيضاً  النوع االجتماعي  المبني على  للعنف  الفرعية  المجموعة  الخدمات. وتدعم  أفضل  تقديم  الخدمات من أجل  تقديم  لجهود 
الخدمات عن طريق تمكين تدفق المعلومات واالتصاالت بين أعضائها، والقيادة اإلنسانية، ومختلف القطاعات والمجتمعات اإلنسانية. 

وتعمل المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على منع االزدواجية أو الثغرات الحرجة في الحد 
األدنى من الخدمات األساسية. ويقع على عاتق المجموعة الفرعية وقيادتها مسؤولية التأكد من أن تقديم الخدمات يستند إلى نهج قائم 
على الحقوق ويعالج االحتياجات الناشئة عن األزمات اإلنسانية. وينبغي أن تحرص على عدم تراجع مستوى أدائها بسبب االفتقار 
إلى التخطيط، أو نتيجةً لسعي فرادى المنظمات لترك بصمة تميّزها عن غيرها في الجهود المبذولة. فاالزدواجية والثغرات الحرجة 

ض سالمة االستجابة وكفاءتها للخطر. تُعِرّ

تتسم هذه المسؤولية عن دعم تقديم الخدمات بالثبات، لكنها في المراحل األولى من األزمات تُمثّل الدور األهّم الذي تلعبه المجموعة 
الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على اإلطالق. فمن خالل التنسيق، يمكن لشركاء التصدي للعنف المبني 
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دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 869102

على النوع االجتماعي أن يحِدّدوا الخدمات الموجودة، ومواقعها، ويعملون معاً من أجل إيجاد حلول للمشاكل وسد الثغرات الحرجة. 
اة" التالية بمثابة عمليات تُسِهّل توفير خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي الُمنِقذة لألرواح.  وتُعد "المنجزات الُمتوخَّ

3/4/5Ws رسم خريطة الخدمات ومصفوفة

تقديم  يستطيع  َمن  معرفة  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  تُعنَى  فرعية  مجموعٍة  ألي  العليا  األولويات  بين  من 
الخدمات، وفي أي موقع من مواقع األزمات. وقد تتخذ عملية رسم خريطة الخدمات أشكاالً متعددة. ففي األزمات المفاجئة، قد تأتي 
عملية رسم خريطة الخدمات في شكل قائمة اتصال بسيطة لمؤسسات الخدمة حسب الموقع، ويجري تجميعها عن طريق إجراء 
ر بعد ذلك إلى جدول دليل خدمة لجهات التنسيق يوضع من خالل الزيارات  مكالمات هاتفية للتحقُّق من وجودها. ويمكن أن تتطوَّ
تُحِدّد َمن وماذا وأين في شكل جداول   "3W والتقييمات الميدانية للمواقع. وسيلزم أن تصبح معلومات الخدمة بمثابة "مصفوفة 
ر إلى مصفوفٍة أكثر تفصياًل لتلبية متطلَّبات اإلبالغ الخاصة بالمجموعة إلى مجموعة الحماية ومكتب  بيانات، والتي يمكن أن تتطوَّ
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وفي نهاية المطاف، يجب أن تُحدَّد معلومات الخدمات جغرافياً. وفي جميع هذه األشكال، 

يُظهر رسم خريطة الخدمات الوجود الميداني للجهات الفاعلة الَمعنيّة بمنع العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له. 

وينبغي إعداد التقارير المتعلقة برسم خريطة الخدمات في مصفوفة 3/4/5Ws وصقلها بالتعاون المستمر بين أعضاء المجموعة 
في  يجب وضعها  التي  الرئيسية  النصائح  بعض  يلي  فيما  نُبيِّن  االجتماعي.  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية 

االعتبار عند رسم خريطة للخدمات:

للغاية، وال  في قسم "َمن"، قد يكون تحديد مقدمي خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي حسَّاساً   َمن :  
تُقِدّم  النزاع. وينبغي إجراء تقييٍم متأٍن للمخاطر المرتبطة بنشر المعلومات عن المنظمات التي  سيما في مناطق 
الخدمات، وال سيما حسب المناطق الجغرافية. وال بد من وجود ضمانات مالئمة. ويمكن توفير أشكاٍل عامة من 
مصفوفة 3Ws ال تكشف عن أسماء الشركاء أو مواقعهم، وذلك باستخدام الرموز والوحدات الجغرافية الكبيرة. 

يحِدّد قسم "ماذا" الخدمات المصنفة ضمن فئاٍت رئيسية أو فئاٍت فرعية، ويُفضَّل أن يكون ذلك باستخدام خيارات   ماذا :  
إلى السياق. ويمكن  تعديل الفئات استناداً  القائمة المنسدلة حفاظاً على االتساق في اإلبالغ. وسيستلزم ذلك أيضاً 
أن تشمل األمثلة: الخدمات الصحية )مع التدبير السريري لضحايا االغتصاب(؛ وإدارة حاالت العنف المبني على 
المجتمع  على  )القائم  االجتماعي  النفسي  الدعم  أو  )المتخصص(  االجتماعي  النفسي  والدعم  االجتماعي؛  النوع 
بناء  العيش؛ و)ب(  القانونية؛ وخدمات كسب  الكرامة؛ والخدمات  التوعية؛ وتوزيع مجموعة  المحلي(؛ وأنشطة 

القدرات )لمقدمي الخدمات(؛ إلخ. 

الخريطة على  يبدأ رسم  السكان وحركتهم. وقد  "أين" على سياق  للعنصر  المطلوب  الخصوصية  يعتمد مستوى   أين : 
لما يسمح به  تبعاً  مستوى إداري أكبر )على سبيل المثال، على مستوى الدولة أو المدينة( ويصبح أكثر تفصيالً 
المنسدلة  القوائم  استخدام  ويكتسي  السكنية(.  المنطقة  أو  الحي  المثال، على مستوى  )على سبيل  والموارد  المنفذ 
كبيرة، ذلك ألنَّها تُساهم في اتساق المعلومات بدرجٍة كافية تسمح بنقلها إلى الخرائط. وينبغي أن  للمواقع أهميةً 

تكون المواقع متسقة مع المصطلحات المستخدمة لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. 

وال يتطلَّب رسُم خريطة الخدمات وجوداً ميدانياً سوى لثالثٍة من الفئات االستفهامية الخمس المذكورة أعاله. ومع ذلك، من المفيد 
إدراج الفئة االستفهامية الرابعة:

يُرجى إكمال عمود "متى" للمساعدة في التخطيط في أقرب وقت ممكن في العملية الناشئة المتمثِّلة في رسم خرائط  متى:  
فقد  أشهر،  في غضون بضعة  ولكنه سينتهي  حالياً  يعمل  المشروع  كان  إذا  المثال،  فعلى سبيل  الخدمة.  ورصد 
التماس تمويٍل إضافي، أو  إلى  النوع االجتماعي  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تحتاج 
القوائم المنسدلة المجّهزة في برنامج  تُقِدّم  للتدخل والمساهمة في العمل. ويمكن أن  توجيه طلب إلى شريك آخر 
إكِسل )Excel( للشركاء خيارات توضح الحالة الحالية لنشاط ما، أي "مخطط له"، أو "مستمر"، أو "مكتمل".

في مرحلٍة أخرى من مراحل رسم خريطة أكثر تفصيالً، أِضف الفئة االستفهامية الخامسة المتمثِّلة في "إلى َمن":

المستهدفة".  "الفئات  إلى  الخدمات  تقديم  تتبُّع  على   3/4/5W مصفوفة  من  الخامسة  االستفهامية  الفئة  تعمل  إلى َمن: 
وتُستخَدم هذه البيانات لرصد األنشطة، ورصد عدد المستفيدين المستهدفين ِمن قِبل الشركاء والذين جرى إيصال 
الخدمات إليهم، مصنَّفين حسب نوع الجنس والسن واإلعاقة، حيثما أمكن ذلك. وتُساعد هذه المعلومات على قياس 
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التُقدُّم المحرز، وتُساعد أيضاً في التقييم. كما تُوفِّر المعلومات الالزمة للتخطيط االستراتيجي ومتطلَّبات اإلبالغ 
المتعلقة بالتمويل. )انظر القسم أدناه المتعلق بالتخطيط االستراتيجي لالطالع على مزيٍد من التفاصيل حول تكوين 

المعلومات في الفئة االستفهامية الخامسة.(

نطرح فيما يلي بعض االقتراحات لمساعدة المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على تنفيذ 
بيانات رسم خريطة الخدمات وتحليلها: 

z  للشركاء. ويحتاج موظفو  3/4/5W وأدوات مصفوفة للخدمات واستخدامها  الغرض من رسم خرائط  بشأن  التوجيه  توفير 
إدارة المعلومات إلى وضع مذكرةٍ توجيهيٍة بسيطٍة خطوة بخطوة بشأن كيفية ملء نموذج اإلبالغ؛ وينبغي أن تتضمن المذكرة 
التعاريف المستخدمة في المصفوفة. باإلضافة إلى ذلك، سيحتاج موظفو إدارة المعلومات إلى تدريب الشركاء  قائمة بجميع 
على هذه التعريفات وكيفية ملء نماذج اإلبالغ، وذلك لضمان االتساق والتفاهم المشترك بين جميع الشركاء. لالطالع على 
الخاص   4Ws نموذج  لملء  سوريا  لكل  االستجابة  لعمليات  التوجيهية  المبادئ  انظر  بالمصفوفة،  الخاصة  للتعريفات  مثاٍل 

بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

z  .استخدم أساليب التجسيد المرئي للبيانات للتعريف بتحليل البيانات، مثل لوحات المعلومات، والمخططات، والرسوم البيانية

z  ،)االستفادة من بيانات رسم خريطة للخدمات المتاحة من القطاعات األخرى )على سبيل المثال، رسم خرائط القطاع الصحي
الجودة  لمستوى  الخدمات  تلبية  هذه لضمان  الخرائط  الُمستمدَّة من عمليات رسم  المعلومات  من  التحقُّق  وينبغي  أمكن.  أينما 

المطلوب في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والمعايير األخالقية ذات الصلة.

z  بالقيادة المشاركون  أو  المدعومون  الُمنِسّقون،  بذلك  يقوم  أن  وينبغي  وتحديثها.  الخدمات  معلومات رسم خريطة  التحقُّق من 
مع  المعلومات  هذه  تقاسم  وينبغي  متاحاً.  ذلك  كان  االجتماعي، حيثما  النوع  المبني على  العنف  معلومات  إدارة  مع موظفي 
الخرائط  من  مطبوعة  نَُسخ  تقديم  يُرجى  التنسيق،  اجتماعات  وفي  منتظمة.  بصورةٍ  الرئيسيين  المصلحة  وأصحاب  الشركاء 
لتمكين الشركاء من تصور الحالة والثغرات حتى يتمكنوا من تقديم مالحظات تعقيبية ملموسة وفعَّالة. وقد ال يكون بمقدور 
الشركاء الوصول إلى البريد اإللكتروني بانتظام، أو قد ال يشعرون بالراحة الستخدام برنامج إكِسل )Excel(، وبالتالي فإنَّ 
تُعد  إكِسل )Excel(، ال  البريد اإللكتروني في برنامج  المعقَّدة، وإرسالها عبر   3/4/5W لتحديث مصفوفة االعتماد عليهم 
الُمثلى للتواصل معهم في العادة. وبالتالي، ينبغي التواصل هاتفياً مع الشركاء للحصول على معلوماٍت محدَّثة، مع  الطريقة 
اإلشارة إلى محدودية الوقت، أو القيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية، أو الدخول إلى شبكة اإلنترنت. وينبغي 
التركيز على التحقُّق من المعلومات في مكون الفئة االستفهامية الثالثة أوالً، وِمْن ثَمَّ االنتقال إلى التحقُّق من مكونات الفئتين 

االستفهاميتين الرابعة والخامسة من المصفوفة.

وتُعد خدمات رسم الخرائط والوجود الميداني من األمور المهمة للغاية، ذلك ألنها تُمثِّل الخطوة األولى في تحديد الثغرات الحرجة 
وصياغة إجراءات التشغيل القياسية ومسارات اإلحالة، كما هو موضٌح في القسم التالي.

 إجراءات التشغيل القياسية  

إحالة  أجل  من  األزمات  من  رة  المتضِرّ البلدان  في  اإلجراءات  بشأن  وتشغيلية  تقنية  توجيهات  القياسية  التشغيل  إجراءات  تُوفِّر 
وإدارة خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ِمن قِبل أخصائيين عبر االستجابة اإلنسانية. وتشمل هذه اإلجراءات 

المتفق عليها عدداً من المجاالت الرئيسية نُبيّنها فيما يلي:

z  االعتبارات األخالقية واألمنية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسّرية، واحترام رغبات الناجين، واإلبالغ اإللزامي، والتصرف
بما يحقق المصالح الفُضلى لألطفال.

z )نُُظم اإلبالغ واإلحالة )قد تشمل نموذج اإلحالة المشتركة بين الوكاالت كملحق
z آليات الحصول على موافقة الناجين واإلذن بمشاركة المعلومات
z توثيق الحوادث وتحليل البيانات
z الرصد

إتاحة إجراءات التشغيل القياسية للجمهور عندما ال توجد مخاوف أمنية بشأن مشاركة البروتوكوالت. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً 
للمواقع المحلية واإلقليمية، وكذلك على الصعيد الوطني. وينبغي ترجمة إجراءات التشغيل القياسية إلى اللغات المعمول بها لدى 

الحكومة أو اللغات المحلية، ذلك ألنَّ اإلجراءات ستكون أكثر فاعليَّة عندما تكون متاحة بلغة األشخاص الذين سيستخدمونها.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2018-guidelines-filling-gbv-4ws-engarab
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2018-guidelines-filling-gbv-4ws-engarab
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2018-guidelines-filling-gbv-4ws-engarab
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تسهيل تطوير إجراءات التشغيل القياسية- حيث يُعد هذا اإلجراء إحدى الوظائف األهّم التي تضطلع بها المجموعة الفرعية الَمعنيّة 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وينبغي للوكالة أو الوكاالت المسؤولة عن تنسيق التدخالت في العنف المبني على 
النوع االجتماعي أن تشرع في تطوير إجراءات التشغيل القياسية في أقرب وقٍت ممكن عند االستجابة في حاالت الطوارئ. تنظيم 
سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والجهات الفاعلة في السياق الذي ستُنفَّذ فيه إجراءات التشغيل القياسية. 
وينبغي للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تدير مفاوضاتها وتعمل على تنقيحها، وأن 
ترصد سير عملها مع مرور الوقت. وتكتسي الشمولية والمشاركة والشفافية أهميةً حاسمةً في هذا اإلطار. التخطيط بعناية ألنشطة 

التوزيع الخاصة بإجراءات التشغيل القياسية وتمويالتها. 

تحديد الشركاء المحتملين لقيادة عملية تطوير إجراءات التشغيل القياسية في بداية حالة الطوارئ. وفي المراحل المبكرة من حالة 
الطوارئ، قد يكون من الصعب العثور على موظفين يمكن تكريسهم لتطوير إجراءات التشغيل القياسية، أو قد يصعب على الشركاء 
يتعين  فإنَّه  الموارد،  أنَّه يمكن أن تكون هناك تحديات في مجال  الرغم من  العملية. وعلى  للمشاركة في هذه  أولوية زمنية  ترتيب 
تطوير إجراءات التشغيل القياسية بالسرعة التي يسمح بها السياق، بحيث توضع بسرعة خدمات الرعاية األساسية للناجين واألنشطة 

الوقائية األساسية موضع التنفيذ. 

استحداث إجراءات تشغيل قياسية "تمهيدية" لالستجابة المتعددة القطاعات، بدالً من االنتظار. وقد ال يكون من الممكن وضع مجموعة 
كاملة من اإلجراءات وفقاً لنموذج اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت خالل مرحلة األزمات الطارئة، وال سيما في الحاالت التي 
والمناقشة،  التفاوض  النموذج  أقسام  بعض  وتتطلَّب  والثقافية.  السياسية  والحساسيات  والموارد  األمن  مثل  كبيرة،  قيوٌد  فيها  توجد 
وهما أمران قد يتعذَّر تنفيذهما في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. وعالوةً على ذلك، قد ال تكون المجموعة الكاملة من الجهات 
الفاعلة، القادرة على الشروع في إطالق استجابة متعددة القطاعات، جاهزة للعمل. وفي هذه الحالة، ينبغي للمجموعة الفرعية الَمعنيّة 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تضع إجراءات تشغيل قياسية تمهيدية لالستجابة المتعددة القطاعات، مع السعي في 
الوقت نفسه إلى تنفيذ التوصيات الخاصة بقطاعاٍت محدَّدة في المبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت في مجال التصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2015( أو إرشادات العنف المبني على النوع 

االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من أجل دعم الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني.

القياسية.  التشغيل  إجراءات  قالب  في  إلحاحاً  واألكثر  أهمية  األكثر  األقسام  تغطية  ينبغي  التمهيدية،  القياسية  التشغيل  إجراءات  في 
وينبغي تطوير هذه اإلجراءات، على األقل، بواسطة الجهات الفاعلة المعنية بالصحة، والصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي، 
الفئات  احتياجات  التركيز على  مع  المحلي،  المجتمع  استطالع رأي  وينبغي  االجراءات.  هذه  تنفيذ  بها  والمنوط  والحماية،  واألمن 
األكثر ُعْرضة للمخاطر. وال يغيب عن األذهان أنَّ إجراءات التشغيل القياسية تُمثِّل توجيهات جرى إعدادها خصيصاً لألخصائيين 
تنقيح  ينبغي  الوقت،  مرور  ومع  واالتصال.  والتثقيف  لإلعالم  مواد  أو  العام،  للجمهور  موجهة  توعوية  وثائق  وليست  التقنيين، 

إجراءات التشغيل القياسية كلما انضمت جهات فاعلة جديدة في سياق العمل اإلنساني وكلما أصبحت هناك خدمات جديدة متاحة.

النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  في  األعضاء  للمنظمات  العليا  اإلدارة  مطالبة  في  النظر  ينبغي 
االجتماعي بإقرار إجراءات التشغيل القياسية بوصفها آلية للمساءلة والمناصرة. وعادةً ما ينشأ إحساس بالمسؤولية والمساءلة خالل 

عملية تطوير إجراءات التشغيل القياسية.

الكوارث  المتوقعة مثل  الطوارئ  لحاالت  للطوارئ، مثالً  التأهُّب  القياسية في مرحلة  التشغيل  الشروع في عملية تطوير إجراءات 
الطبيعية. وبمجرد وقوع الكارثة، ينبغي تنقيح إجراءات التشغيل القياسية لتعكس الخدمات المتاحة على األرض.

المشاركة في التحديثات المنتظمة )أي بصورةٍ سنوية( في الحاالت التي توجد فيها هذه االجراءات بالفعل، وذلك لضمان أن تظل 
هذه االجراءات ذات صلة بسياق األزمة وأن تظل النُُظم التي تربط الناجين بالخدمات سارية وفعَّالة.

https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/guidelines-integrating-gender-based-violence
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/guidelines-integrating-gender-based-violence
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الممارسة الواعدة

في األردن عاَم 2014، وكجزٍء من االستجابة الموّجهة نحو الالجئين السوريين، جرى مواءمة إجراءات 
النوع  المبني على  والعنف  الطوارئ  األطفال في حاالت  لحماية  الوكاالت  بين  المشتركة  القياسية  التشغيل 
حماية  في  المتخصصة  الفاعلة  الجهات  شملت  تشاورية  عملية  خالل  من  اإلحالة  ومسارات  االجتماعي 
األطفال، والجهات الفاعلة العاملة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، وكذلك السلطات 
الحكومية والعاملين في المجال اإلنساني. وجرى استخدام هذه العملية التعاونية نفسها خالل عملية التوزيع 
اإلنجليزية  اللغتين  في  القياسية  التشغيل  إجراءات  تتوفّر  الالحقة.  السنوية  والتنقيحات  واالستعراضات 
والعربية على الموقع اإللكتروني لشبكة اإلغاثة التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وقد 
2018. وعقدت المجموعة  الفُْضلى وأُدخلت تحسينات عليها داخل سوريا في عام  الممارسة  رت هذه  ُطِوّ
الفاعلة  الجهات  مع  مشتركة  عمل  حلقة  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية 
العاملة في مجال الحماية العامة، حماية الطفل و الصحة النفسية و الدعم النفسي االجتماعي من أجل وضع 

إجراءات تشغيل قياسية متكاملة، واالشتراك في إطالق أنشطة التوزيع.

أداة إلكترونية

لعقد حلقات عمل بشأن وضع وإنشاء إجراءات تشغيل قياسية بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي، 
لدليل  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  القياسية  التشغيل  إجراءات  بشأن  العمل  حلقات  انظر مجموعة 
إجراءات التشغيل القياسية للعنف المبني على النوع االجتماعي )نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع 
العنف  مسؤولية  نطاق  لمجموعة  اإللكتروني  الموقع  على  إضافية  معلومات  تتوفّر   .)2010 االجتماعي، 
المبني على النوع االجتماعي. ويمكن أن تُوفِّر مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 

أيضاً أمثلة على إجراءات التشغيل القياسية الصادرة حديثاً عند الطلب.

مسارات اإلحالة وبروتوكوالتها

في السياقات التي تُشّكل فيها المناقشات العامة حول إنشاء خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مخاطَر أمنية، ينبغي 
المبني على  للعنف  التصدي  الُمنِسّقين وشركاء  إلى  بالنسبة  األنجع  يكون من  قد  الحاالت،  مثل هذه  ففي  بحذٍر شديد.  قُُدماً  الُمضي 
بالبروتوكوالت األساسية للناجين، وأن يوزعوه فقط على األشخاص  النوع االجتماعي أن يستحدثوا مساراً مختصراً لإلحالة ملحقاً 
تطوير  حينها  يمكن  الحالة،  تتحسن  وعندما  االجتماعي.  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  تماماً  يفهمون  الذين 

إجراءات التشغيل القياسية. 

على سبيل المثال، وضعت االستجابة لكل سوريا قائمة بجهات التنسيق التي يمكن ألي شخص االتصال بها؛ ويمكن لجهات التنسيق 
هذه أن تحيل الناجي مباشرة إلى الخدمة المناسبة لحالته. وال يُسَمح بالوصول إلى مسارات اإلحالة إال لجهات التنسيق.

وفي حاالت الطوارئ المفاجئة، قد تكون مسارات اإلحالة خطوةً تمهيديةً إلجراءات التشغيل القياسية. وفي السياقات األخرى، يجري 
تطوير مسارات اإلحالة البسيطة على مستوى الموقع لتكون مصاحبة إلجراءات التشغيل القياسية لالستجابة على مستوى الدولة أو 

على الصعيد القُْطري.

ينبغي استخدام عبارات سهلة الفهم تشرح ما يجب القيام به وإلى أين ينبغي التوجه للحصول على الخدمة الفورية. وينبغي لألشخاص 
يعني وجوب مشاركتهم في عملية  اإلحالة، مما  يفهموا مسارات  أن  الخدمات  إلى  الناجين  إحالة  يكونوا مسؤولين عن  أن  المرّجح 
تصميم تلك المسارات. وكما هي الحال مع إجراءات التشغيل القياسية، ينبغي تحديث مسارات اإلحالة بانتظام. وسيتوقف عدد المرات 

التي يُجَرى فيها االستعراض على مرحلة الطوارئ واستقرار بيئة الخدمات. 

ينبغي االتفاق على كيفية مشاركة مسارات اإلحالة. ومن بين أعضاء المجموعة الفرعية، ينبغي تحديد الجهات التي سيتم مشاركة 
مسارات اإلحالة معها والوسائط المستخدمة في ذلك. ويتمثَّل الهدف من ذلك في تحقيق التوازن بين مخاطر الحماية للناجين ومقدمي 

الخدمات.

https://reliefweb.int/report/jordan/inter-agency-emergency-standard-operating-procedures-prevention-and-response-gender
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/GBV/SOP%20Workshop%20Fac%20Guide_final%20May2010.pdf
http://gbvaor.net/
http://gbvaor.net/


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 909102

 اعتبارات خاصة 
للفتيات المراهقات

وفقاً  االجتماعي مصممة  النوع  المبني على  للعنف  التصدي  تكون خدمات  أن  تدابير محدَّدة لضمان  اتخاذ 
أخذ  وينبغي  إليها.  الوصول  ويسهل  المسار،  من  جزءاً  الخدمات  هذه  تكون  وأن  المراهقات،  الحتياجات 
هذا األمر بعين االعتبار عند تصميم إجراءات التشغيل القياسية، ومسارات اإلحالة، والبروتوكوالت. وقد 
الفتيات  تستهدف  التي  المعلومات  لتوفير  المحلي  بالسياق  صلة  ذات  متخصصة  توعوية  مواد  وضع  يلزم 

المراهقات.

مواد اتصاالت تدعم تقديم الخدمات

وإجراءات  الخدمات،  خريطة  رسم  لعملية  مصاحبة  لتكون  الوكاالت  بين  المشتركة  لالتصاالت  بسيطة  منتجات  استحداث  ينبغي 
إجراء  لضمان  المحلية  واللغات  الوسائط  والمتعددة  البصرية  المساعدات  استخدام  وينبغي  اإلحالة.  ومسارات  القياسية،  التشغيل 

اإلحاالت إلى األماكن الصحيحة، وبطريقٍة مأمونة وأخالقية، وعلى نحٍو يُساهم في تعزيز تقديم الخدمات. 

توحيد المواد. يُساهم هذا اإلجراء في تجنُّب االرتباك والحيلولة دون حدوث انتهاكات أخالقية محتملة يمكن أن تنجم عن األشكال 
المتعددة والتوجيهات المتنوعة بشأن اإلحاالت في إطار استجابٍة إنسانيٍة واحدة. ويمكن للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف 
الجهات  لتساعد  اعتمادها  أو  معيارية  مواد  استحداث  المشكلة عن طريق  هذه  دون وقوع  تحول  أن  االجتماعي  النوع  المبني على 
الفاعلة في مجال العمل اإلنساني في حاالت الطوارئ على معرفة كيفية االستجابة بصورةٍ أخالقية ومأمونة إذا ما تلقت تقريراً عن 
أو مسارات  القياسية  التشغيل  تكييف أجزاء من إجراءات  ذلك  يعني  النوع االجتماعي. وقد  المبني على  العنف  حادث من حوادث 
اإلحالة لفئات الجماهير التي ليست من االختصاصيين التقنيين المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، مع التركيز 

على المبادئ التوجيهية والتواصل بلغاٍت متعددة )انظر األمثلة أدناه(. 

أداة "الرفيق الدائم"

تُعد أداة "الرفيق الدائم" أداة محمولة تُوفِّر للممارسين اإلنسانيين المشورة العملية خطوةً بخطوة بشأن ما يجب القيام به إذا ما واجهوا 
حادثة من حوادث الكشف عن بيانات خاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. وقد يشمل ذلك رسماً بيانياً لعملية ُصْنع القرار، 
النوع  على  المبني  العنف  حاالت  إحالة  كيفية  بشأن  وتوجيهاٍت  النفسية،  األولية  باإلسعافات  الخاصة  والمحظورات  والمسموحات 

االجتماعي.

وقد تُرِجم هذا المثال من أداة "الرفيق الدائم" وأُتيح للعاملين في مجال العمل اإلنساني في اللغتين اإلنجليزية والبنغالية.
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What can Ido?

•  العنف المنزلي
•  االغتصاب، أو غیره من أشكال 

االعتداء الجنسي       
ش الجنسي • التحرُّ

• االتجار بالبشــر ألغراض االستغالل الجنسي
•  الزواج القســري، زواج األطفال/المبكر

•  التھدیدات بالعنف واألذى

•ً قُل كلمات ُمطمئِنة، ولكن ال تشرع في لمسھ جسدیا  
 لمواساتھ (ومثالً، ال تحاول معانقتھ أو مسك یده)

ال تحاول حل مشكلتھ بنفسك•
أبلغھ بأنك تستطیع إحالتھ إلى شخٍص آخر قد •

یمكنھ تقدیم المشورة لھ أو مساعدتھ

•

•

•

اســتمع إلیھ لكن ال تُصِدر أحكامك ُمطلقاً، وال 
ل  ل بیاناتھ الشخصیة – فھذه البیانات تُسجَّ تُســِجّ

فقط بواسطة جھة اإلحالة المناسبة 

ض للعنف احترم رغباتھ - إذا كان شخص ما قد تعرَّ
عھ على التماس خدمات صحیة  البدني أو الجنسي، شِجّ

 في غضون 72 ساعة

اطلب دائماً موافقة الشــخص المعني 
قبل إحالتھ إلى الخدمة ذات الصلة

تكینكال أسیستانس إنك المنظمة الدولیة للبحوث والتدریب واإلدارة / اللجنة الدولیة لإلنقاذ                   ُمكتي                                                     
+8801680-338355                                                     +8801829196540           +8801840299307

ساعات العمل: 8:00 – 16:30،                                  15:30 ساعات العمل: 8:00 –                              +8801829261788
السبت - الخمیس                             األحد - الخمیس                                                                             ساعات العمل: 8:30 – 16:30              

السبت - الخمیس

خدمات الطوارئ لألطفال دون ســن الثامنة عشرة
منظمة إنقاذ الطفولة

+8801730905126
ساعات العمل: 8:00 – 16:30، السبت - الخمیس

بَمن یمكنني االتصال لطلب المســاعدة؟
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خدمات الطوارئ للراشدین

في حالة الطوارئ الطبیة
یُرجى االتصال بالخط الساخن الدولي لمنظمة أطباء بال حدود المتاح على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع، 

على الرقم 01844-050199

ما الذي یمكنني فعلھ؟
إذا شــاركني شخٌص ألتقي بھ تجربةً

 مّر بھا من...

أغسطس
 2018

دليل الجيب إلحالة الناجين في السياقات التي ال توجد فيها جهات فاعلة َمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

ه عدد من ُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي الحاليين  في أثناء المشاورات التي أُجريت بشأن هذا الدليل، نوَّ
بتمكُّنهم من أداء مهام عملهم بنجاح باستخدام دليل الجيب المشترك بين الوكاالت لعام 2018، وذلك فيما يتعلق بإحالة الناجين في 
السياقات التي ال توجد فيها جهات فاعلة َمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. ويحظى دليل الجيب باالعتماد على 
الدائمة  اللجنة  التي وضعتها  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  بإرشادات  الوكاالت؛ حيث يرتبط  بين  المشترك  العالمي  الصعيد 
المشتركة بين الوكاالت ويمكن طباعته بسهولة أو تنزيله كدليل جيب تفاعلي من تطبيقات الهواتف الجّوالة. وقد تبادلت أفرقة التنسيق 
دليل الجيب مع القطاعات األخرى واستعرضته معها لشرح كيفية استخدامه في بيئتها التشغيلية. انظر الملحق لالطالع على مقتطفات 

رئيسية من هذا الدليل.

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/


91 الجزء 2: الوظائف األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

انظر الملحق 7: دليل الجيب إلحالة الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي في السياقات التي ال 
توجد فيها جهات فاعلة َمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

المساعدات البصرية والمتعددة الوسائط

القياسية  التشغيل  المحلية، مع مسارات اإلحالة وإجراءات  اللغات  استخدام  الوسائط، وكذلك  البصرية والمتعددة  المساعدات  تُساعد 
في عملية تقديم الخدمات. ومتى ما توفَّرت التكنولوجيا بأسعاٍر معقولة وبصورةٍ مأمونة، فإنَّ وضع روابط على شبكة اإلنترنت إلى 
الميدانية.  المواقع  من  مباشر  بشكٍل  السريعة  اإلحاالت  تُِسّهل  قد  المحمولة  الرقمية  لألجهزة  الخرائط  تطبيقات  أو  اإلحالة  مسارات 

ويأتي هذا المثال على مسار اإلحالة من جنوب السودان.

                                             
 
 
 
 
 
 
 

(ملكالباليونيمس ) موقع حماية المدنيين  خدمات لضحايا العنف الجنسي )االغتصاب( في  

 

 

 

 

النساء فى  مراكز في ة توجدالنفسيالخدمات  
2 و 1 القطاع  

لة الحاالت النفسية ومسؤ أسال  

 خدمات طبية 
1القطاع  ةلدولية الطبية في العيادالمنظمة ا  

يات  اسأل ألقابالت أو الدأ  
 
 
 
 

طبية   خدمات  
القطاع   ةمنظمة أطباء بال حدود في العياد

 2  
طلب الطبيب أ    

 

 خدمات طبية 
2القطاع  ةالمنظمة الدولية للهجرة في العياد  

يات اأسأل القابالت او الد  
  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

أو المنظمة الدولية للهجرة نظمة الدولية الطبية، أو منظمة أطباء بال حدود،المأذهب فورا الى الغتصاب، ل تعرضتإذا   
   منظمة أطباء بال حدود أو المنظمة الدولية للهجرةالمنظمة الدولية الطبيية أو  فيتلقى العالج شّجعيه فوراً على  لالغتصاب،  تعرض شخص   ت علىإذا تعرف

ً  ،وب فيهالمرغغير الحمل  منظمة أطباء بال حدود أو المنظمة الدولية للهجرة الدعم العاطفي، وعالج الجروح، ومنع المنظمة الدولية الطبية أوسوف توفّر    وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واالمراض المنقولة جنسيا
17:00 حتى 08:00الساعة   من االثنين إلى السبت من أبوابها المنظمة الدولية الطبية  مراكزتفتح   

ة ساع 24لمدة  ل اليومطوأبوابها منظمة أطباء بال حدود تفتح عيادة   
ةساع 24اليوم لمدة ل طوأبوابها ولية للهجرة المنظمة الدتفتح عيادة   

المشاركة الهادفة

ينبغي التشاور مع مجموعٍة متنوعٍة من الجهات الفاعلة المحلية عند تصميم مواد االتصال ونشرها من أجل 
رة وقياداتها، والمنظمات  المتضِرّ المحلية  المجتمعات  الجهات  الخدمات. ويمكن أن تتضمن هذه  تقديم  دعم 
التي تقودها المرأة، ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، والمنظمات الَمعنيّة بالمثليات والمثليين ومزدوجي 
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين والمنظمات المعنية بكبار السن. وينبغي 
للمشاورات أن تُشركهم في عملية تحليل مواد االتصال الفعَّالة وتصميمها )مثل المواد التصويرية، والرسائل 
اإلذاعية، وما إلى ذلك(. وكذلك، ينبغي تحديد المخاطر والفُرص المتاحة من أجل حمالت نشر المعلومات 
الخاصة بمسارات اإلحالة. وقد تُساعد المشاورات على تحديد المجموعات أو المواقع ذات األولوية للنشر 
أو تحديد األشكال الالزمة للتواصل مع الفئات المستهدفة الرئيسية. ينبغي توجيه الدعوة إلى الجهات الفاعلة 

المحلية للمشاركة في النشر، حيثما كان ذلك ُمجدياً ومأموناً.
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الوظيفة األساسية رقم 2: توجيه عملية ُصْنع القرار االستراتيجي    3-3 
السياق  وأخصائيي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  أخصائيي  معارف  إدماج  االستراتيجي  القرار  ُصْنع  عملية  توجيه  يتطلَّب 
لالحتياجات  تعاوني وجماعي  تحليل  لتوليد  التقييمات  المعلومات من  استخدام  التقييمات. ومن شأن  تولّدها  التي  والتحليالت  باألدلة 

والثغرات واألولويات المتصلة بالخدمات أن يزيد إلى أقصى حد من فُرص التأثير على عملية ُصْنع القرار االستراتيجي. 

وتتخذ إجراءات جمع المعلومات لالسترشاد بها في عملية ُصْنع القرار االستراتيجي أشكاالً عديدة. وكثيراً ما تستخِدم الجهات الفاعلة 
في مجال العمل اإلنساني تقييمات لجمع المعلومات من أجل إجراء "تحليل قائم على االحتياجات" يُساهم في تحديد األولويات واتخاذ 
القرارات. ويجب استخدام النهج القائم على الحقوق في جميع األوقات في أساليب التقييم وجمع البيانات. وينبغي االنتباه من الرغبة، 
أو المطالب، بإنتاج بيانات كمية سريعة ومرئية على حساب توفير تحليالت الحماية الدقيقة التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، 
والتي تكون أكثر فاعليَّة في تحسين االستجابة اإلنسانية. ويتماشى هذا النهج مع عملية إدارة معلومات الحماية. )انظر الفصل الرابع 

بشأن إدارة معلومات الحماية والعنف المبني على النوع االجتماعي.( 

التقييمات

يُقِدّم القسم الوارد أدناه لمحةً عامةً عن الكيفية التي ترتبط بها التقييمات بمهام التنسيق المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
الفردية من  التقييمات  إجراء  كيفية  بشأن  مفّصالً  توجيهاً  تُقِدّم  أنَّها ال  المختلفة. غير  التقييمات  أنواع  أمثلة على بعض  أيضاً  ويُقِدّم 
للحماية  العالمية  المجموعة  خالل  من  التقييمات  إجراء  كيفية  عن  المعلومات  من  مزيٍد  على  الحصول  ويمكن  التشغيلية.  الناحية 

ومجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي.

التقييمات هي "مجموعة من األنشطة الالزمة لفهم حالة معينة ]... تشمل[ جمع البيانات المتعلقة بالسكان الذين تُعنَى بهم )االحتياجات، 
العامة  واالقتصادية  االجتماعية  والظروف  التحتية  البنية  حالة  عن  وتحليلها، فضالً  ومتابعتها  ذلك(  إلى  وما  والموارد،  والقدرات، 
وأعمال  وتنفيذها،  المشاريع  تكون جهود وضع  أن  سليم، على ضمان  تحليل  يعقبه  الذي  التقييم،  يُساعد  بعينها".1  موقع/منطقة  في 
ح  المرجَّ ومن  الصلة.  ذات  واالحتياجات  المحدَّدة  بالمشاكل  المتعلقة  األدلة  في  وراسخة  ُمتجِذّرة  والمناصرة  والتمويل،  السياسات، 
توليفها  يجب  التي  وأنواعه  التقييم  سيناريوهات  من  مجموعةً  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  يواجه  أن 

وترجمتها إلى تحليالٍت وأولوياٍت جماعية.

رين  يتمثَّل الغرض من التقييم في فهم الموقف بشكٍل أكثر وضوحاً وكيفية تأثيره على حياة السكان المتضِرّ
من أجل تصميم تدخالت مناسبة وفعَّالة عبر قطاعاٍت متعددة. وال يتعلق األمر بجمع معلومات عن نطاق 

االنتشار من أجل إثبات ضرورة التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي.

ينبغي على المانحين وأعضاء المجموعات وممثلي الحكومات وغيرهم من الجهات الفاعلة أن يفهموا أنَّ جمع البيانات المتعلقة بالعدد 
الدقيق لحوادث العنف المبني على النوع االجتماعي ال يُعد أولويةً في حاالت الطوارئ. وينبغي أال يكون لعدم وجود هذه البيانات أي 
تأثير على زيادة الجهود الرامية إلى دمج الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف من مخاطره في جميع القطاعات، 
أو استحداث خدمات استجابة متعددة القطاعات للناجين. وكما لُوحظ في الفصل األول، فإنَّ أهم اعتبار لجميع أنواع إجراءات جمع 
البيانات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل التقييمات )من جانب الشركاء المعنيين بالتصدي للعنف المبني على 
للخطر  ضين  المعرَّ لتعزيز حماية األشخاص  المعلومات  استخدام  يمكن  يتمثَّل في: "كيف  القطاعات األخرى(  أو  االجتماعي  النوع 

بصورةٍ مأمونة؟".

انظر الملحق 8: توسيع نطاق الحوار بشأن بيانات العنف المبني على النوع االجتماعي في جنوب السودان

1  التوجيهات العملية إلجراء تقييمات ُمنِسّقة في حاالت األزمات اإلنسانية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )2012(، ص 6.
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أدوار ومسؤوليات ُمنِسّقي المجموعات فيما يتعلق بالتقييمات المنسَّقة

األدوار

z  دعم التقييمات المشتركة بين المجموعات والقطاعات
z  تنسيق التقييمات داخل المجموعات وداخل القطاعات

المسؤوليات

z دعم التقييمات المشتركة بين المجموعات/القطاعات
z تنسيق تقييمات أعضاء المجموعات/القطاعات
z تعزيز استخدام أدوات التقييمات المنسَّقة
z تحديد معايير لتقييمات المجموعات/القطاعات
z  تعزيز التقييمات المشتركة داخل المجموعة/القطاع
z مشاركة بيانات التقييم داخل المجموعة/القطاع
z  دعم تحليل المجموعة/القطاع

— من التوجيهات العملية إلجراء تقييمات ُمنِسّقة في حاالت األزمات اإلنسانية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت )2012(

اة للتنسيق والمتعلقة بالتقييمات تسلسل أهم المنجزات الُمتوخَّ

z استعراض البيانات الثانوية بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي
z  إدماج الشواغل المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في التقييمات المتعددة القطاعات، والمشتركة بين القطاعات، والقطاعية

األخرى
z التقييمات المتخصصة للعنف المبني على النوع االجتماعي
z  االحتياجات/الثغرات وتحليل األولويات استناداً إلى مناقشة نقدية للمعلومات المتولدة في استعراض البيانات الثانوية وعبر مختلف

أنواع التقييمات ومراحلها 

ما تتداخل المراحل واألنواع المختلفة من  المتسلسلة. فهي دينامية: كثيراً  المثالية  العملية  هذه  التقييم والتحليل الالحق دائماً  ال يتبع 
التقييمات والتحليالت، ويتميز تحليل االحتياجات واألولويات فيها بكونه عملية ناشئة مطردة التطور. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما 
تُمِلي البيئة السياسية واالتصالية واألمنية أنواع التقييمات الممكنة، ونطاق التقييم وجودته. وقد يحدث تحليل االحتياجات/الثغرات في 
لي المتعدد القطاعات.  البداية على أساس استعراض البيانات الثانوية العابرة للعنف المبني على النوع االجتماعي والتقييم السريع األوَّ
وفي وقٍت الحق، قد يجري تنقيحها عندما يكون من الممكن إجراء تقييمات قطاعية ومتخصصة للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
وينبغي أن يُجَرى استعراض البيانات الثانوية بصورةٍ متكررة ويمكن أن يتخذ أشكاالً متعددة باعتباره منجزاً قائماً بذاته من المنجزات 

اة وجزءاً متكامالً من أنواع التقييمات المختلفة. الُمتوخَّ

تتسم بعض المبادئ بالثبات في أي حالة من الحاالت اإلنسانية. يُبنى كل تقييم على المعرفة المتولدة من التقييمات السابقة. وال ينبغي 
الحماية  تقييم  يكن  لم  وما  بالفعل،  المتاحة  الثانوية  والتحليالت  للبيانات  استعراض  هناك  يكن  لم  ما  جديد  تقييٍم  إجراء  في  الشروع 
المدروس بعناية، والذي يبيّن فوائد البيانات المقرر جمعها، أكبر من المخاطر. تجنُّب االزدواجية أو جمع أي بيانات ليس لها وظيفة 

واضحة وأخالقية في االستجابة. 

االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  نطاق  مجموعة  موارد  على  االطالع  يُرجى  المعلومات،  من  مزيٍد  على  للحصول 
ومجموعة أدوات بشأن إدارة المعلومات وتقييمها.
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إدارة المعلومات 

كيف يمكن إلدارة المعلومات أن تدعم أنشطة تقييم االحتياجات؟ 

z  تُجَمع المعلومات المتعلقة باالحتياجات اإلنسانية من خالل التقييمات والتحليالت الالحقة. وتقع مسؤولية
ل على عاتق المجموعات/القطاعات وفرادى المنظمات التنفيذية. ومع  االضطالع بالتقييمات في المقام األوَّ
ذلك، نحث المجموعات/القطاعات على التماس الدعم من أخصائي إدارة المعلومات )من داخل المجموعة/

القطاع أو مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( والذي قد يدعم العملية بعدٍد من الطرق: 
وتطوير/تكييف -  العيّنات،  أخذ  ذلك  في  بما  وتنفيذه  االستقصاء  تصميم  بشأن  التوجيه  توفير 

أن  )لضمان  واإلبالغ  والتحليل،  والتحويل،  والتخزين،  والتنظيف،  البيانات،  وجمع  األدوات، 
الُمخَرجات  من  المستخدم  الحتياجات  مستوفية  وشكلها  ونوعها  المجمعة  البيانات  جودة  تكون 

وتقديم المشورة بشأن البيانات الموجودة ذات الصلة(. 
تقديم المشورة التقنية بشأن ملكية البيانات وتجهيزها وإدارتها وُمخَرجاتها من أجل توزيعها.- 

z  وفي الحاالت التي ال توجد فيها، ينبغي للمجموعات/القطاعات أن تضع استراتيجيات وأدوات مناسبة لجمع
البيانات وتفسيرها والتحقُّق منها، بدعٍم من قيادة المجموعة. 

z  وينبغي وضع ترتيبات تقييم مشتركة أو تكميلية أو موزعة، حيثما أمكن ذلك، من جانب مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية وقادة المجموعة/القطاع لتفادي اإلفراط في التقييم ِمن قِبل الوكاالت المتعددة. 

z  ومن المتوقع أن تنِسّق المجموعات/القطاعات جهود جمع البيانات وتتشاركها مع الفريق العامل المعني
بإدارة المعلومات على الصعيد القُْطري لضمان المواءمة بين معايير البيانات وتجنُّب االزدواجية في جمع 

البيانات. 

— من التوجيهات العملية لمسؤوليات قيادات المجموعات القطاعية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في إدارة المعلومات

نُُهج التقييم وأدواته الرئيسية

يشيع استخدام نُُهج التقييم وأدواته التالية في االستجابات اإلنسانية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن استخدامها 
لغير  ويمكن  بذلك.  واألمن  والموارد  الوقت  سمح  إذا  أخرى  وأدواٍت  نُُهجٍ  مع  أو  األزمة  من  المبكرة  المراحل  في  فردي  بشكٍل 
األخصائيين إجراء بعض أنواع التقييمات، ولكن ال ينبغي إجراء التقييمات األخرى إال ِمن قِبل أخصائيي العنف المبني على النوع 

بين على التقييم، وذلك على النحو المبيّن أدناه. االجتماعي المدرَّ

للتقييمات، ينبغي الرجوع إلى التوجيهات العملية إلجراء تقييمات منسَّقة في حاالت األزمات اإلنسانية الصادرة عن  عند التخطيط 
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )2012(، التي تُحِدّد نُُهج التقييم الموصى بها لمختلف مراحل األزمات. وينبغي للُمنِسّقين أن 

يستخدموا هذه التوجيهات لمناصرة جمع المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وباستخدام الوسائل المالئمة.

النوع  المبني على  العنف  التدخالت في  تنسيق  المتعلقة باألخالقيات والسالمة لجميع أعضاء  العامة  تقديم توصيات منظمة الصحة 
االجتماعي )باللغات المحلية، إذا لزم األمر( والمنتديات اإلنسانية األخرى لضمان فهم جميع األطراف للمتطلَّبات األخالقية المتصلة 

بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

في  السالمة  ومعايير  األخالقية  المعايير  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  موجز   :9 الملحق  انظر 
إجراء البحوث على العنف الجنسي وتوثيقه ورصده في حاالت الطوارئ

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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المشاركة الهادفة

بعض  يلي  فيما  نبيّن  وتنفيذها.  التقييمات  تخطيط  في  المحلية  المجموعات  من  متنوعٍة  طائفٍة  مع  العمل 
النصائح لإلدماج في التقييمات: 

z  ،تحديد وإشراك المنظمات التي تقودها المرأة والنساء المستجيبات الموثوق بهنَّ في جمع البيانات وتحليلها
كلما كان ذلك ممكناً.

z .إدراج بناء قدرات المنظمات المحلية إلجراء التقييمات في الخطط التدريبية للمجموعات الفرعية
z  المنظمات أو  المحليين  األفراد  المرأة وغيرها من  تقودها  التي  المنظمات  عقد مشاورات مخصصة مع 

الرئيسية عند صياغة االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية والتحقُّق منه واستراتيجيات االستجابة، وذلك 
لضمان تقوية االستراتيجيات المحلية القائمة بالفعل وعدم تقويضها.

استعراض البيانات الثانوية

البيانات  باستعراضات  القيام  ينبغي  اإلنساني،  القطاع  وفي  المتُوفِّرة.  البيانات  لتحديد  الثانوية  البيانات  استعراض  عملية  تُستخَدم 
لية. ونبين فيما يلي بعضاً  لية )مثل تقييم االحتياجات( أو استكمال جمع البيانات األوَّ الثانوية قبل البدء في إجراءات جمع البيانات األوَّ

من األهداف األكثر شيوعاً الستعراضات البيانات الثانوية، والمقتبسة من مشروع قدرات التقييم 2014: 

z  إنشاُء استعراٍض عام تحليلي للمشهد المعلوماتي قبل األزمة القائمة أو في أثنائها. وكثيراً ما تُساعد استعراضات البيانات الثانوية
القطاعية  رين، والمعلومات  المتضِرّ رة، واألشخاص  المتضِرّ بالمنطقة  المتعلقة  المعلومات  المعلومات األساسية، مثل  على تحديد 

السابقة لألزمة، وما إلى ذلك.
z .لية تحديد ثغرات المعلومات من أجل تحديد مدى ضرورة جمع البيانات األوَّ
z  لية، أي البيانات التي سيتعيّن جمعها، والتي ستكون قادرة على تقديم هذه المعلومات، حيث توجيه عملية تصميم جمع البيانات األوَّ

سيجري جمع البيانات، وبأي طريقة.
z  .إنشاء قاعدة أساسية للمعلومات من أجل مقارنة نتائج جمع البيانات األساسية

تجَمع استعراضات البيانات الثانوية بين البيانات المتوفرة في مرحلة ما قبل األزمات وبعدها، للنظر في جميع المعلومات المتاحة 
التي توّجه المحفزات واالحتياجات والبيئة التشغيلية والمخاطر. 

وقد يكون من الصعب تقييم العنف المبني على النوع االجتماعي أو قياسه مباشرة ألسباٍب تتعلق بالحماية والوصول، وال سيما في 
المراحل األولى من األزمة. ويُعد وضع أساس متين للبيانات الثانوية، مثل بيانات التعداد/المسح الصحي، والبيانات التي جرى جمعها 
خالل حاالت الطوارئ السابقة، والتقارير العامة، والبحوث األكاديمية، وتقارير وسائل اإلعالم، أمراً حاسماً لفهم الحالة العامة للعنف 
البيانات  في وضع خط لألساس. ويمكن تجميع  بالسياق مفيدةً  المتصلة  البيانات اإلنمائية  النوع االجتماعي. وقد تكون  المبني على 
لية )مثل المقابالت، ومجموعات التركيز، وما إلى ذلك(، وتضع عبئاً  الثانوية بسرعة، حيث تتطلَّب موارد أقل من جمع البيانات األوَّ
رة. ويُعد استعراض البيانات الثانوية طريقةً سليمةً وصحيحةً للتقييم، وتعادل في صحتّها المقابالت  أقل على كاهل المجتمعات المتضِرّ
أكثر  باستخدام منهجيات  أُجريت  أبحاثاً  تكون  ما  قاعدتها األساسية غالباً  األمامية، ألنَّ  الخطوط  لوظائف  المرشحين  الشخصية مع 
تطوراً، وتخلو من قيود الوقت واإلتاحة التي تتسم بها كثيٌر من تقييمات المساعدات اإلنسانية. كما يُعد تحليل البيانات الثانوية أيضاً 

خطوةً إلزاميةً وتمهيديةً لتحديد ثغرات المعلومات التي يلزم معالجتها من خالل أساليب تقييم أخرى. 

وينبغي أن يُجَرى استعراض البيانات الثانوية في بداية األزمة ثم تحديثه بشكٍل منتظم. وينبغي للمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تنظر في إجراء استعراض ثانوي للبيانات كل ستة أشهر، ولكن يمكنها تعديل هذه الفترة 

حسب حاجة السياق.

أداة إلكترونية

موقعه  ويتضمن  اإلنسانية.  بالتقييمات  المتصلة  والموارد  التقنية  التوجيهات  التقييم  قدرات  مشروع  يُقِدّم 
اإللكتروني على شبكة اإلنترنت عدة تقارير وموارد تُقِدّم استعراضات عامة عن ُطرق استعراض البيانات 
الثانوية. ويمكن االطالع على الموارد الخاصة بهذه االستعراضات على الموقع اإللكتروني لمشروع قدرات 

التقييم. 

https://www.acaps.org/library/assessment#resource-575
https://www.acaps.org/library/assessment#resource-575
https://www.acaps.org
https://www.acaps.org
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لي سريع متعدد القطاعات لالحتياجات تقييم أوَّ

تتمثَّل إحدى الخطوات األولى في دورة البرامج اإلنسانية، واألولوية العليا للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على 
بين  المشتركة  السريعة  التقييمات  في  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  المتصلة  القضايا  إدراج  في ضمان  االجتماعي،  النوع 
لي السريع لالحتياجات أو التقييم  لية. ويُشار إليها أحياناً باسم التقييم األوَّ الوكاالت التي تُشِكّل القاعدة األساسية للنداءات اإلنسانية األوَّ

لي للمجموعات/القطاعات المتعددة. السريع األوَّ

المبني  العنف  في  التدخالت  لُمنِسّقي  ويمكن  لية.  األوَّ التقييمات  هذه  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إغفال  يمكن  وال 
سريعٍ  تقييٍم  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  متصلة  أسئلة  إلدراج  مقاومة  يواجهون  الذين  االجتماعي،  النوع  على 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  وضعتها  التي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إرشادات  إلى  نظراءهم  يحيلوا  أن  لالحتياجات، 
وتُوفِّر  التقييمات.  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  معالجة  عن  القطاعات  جميع  مسؤولية  تؤكد  التي  الوكاالت،  بين 
واقتراحات  لة  مفصَّ معلومات  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التي وضعتها  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إرشادات 
االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  القياسية  المؤشرات  بعض  هناك  المقابل،  وفي  القطاع.  حسب  للمؤشرات 
التقييم  من  كجزٍء  السياقات  بعض  في  جمعها  المناسب  من  يكون  ال  قد  التي  اإلنسانية  بالتقييمات  المتعلقة  التوجيهية  المواد  في 
لكل  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  حاالت  عدد  أو  الجنسي  االعتداء  حاالت  عدد  )مثل  لالحتياجات  السريع  لي   األوَّ
10,000 شخص(. وينبغي إدراج المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في استعراض وإنشاء 

أي تقييم لالحتياجات السريعة فيما بين الوكاالت.

وينبغي للتقييم السريع المتعدد القطاعات أن يُوفِّر معلومات عن مالمح المخاطر وإمكانية الوصول، وأالّ يجمع بيانات عن حوادث 
العنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإمكانية الوصول في كثيٍر من المواقع بدون وجود 
أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي وال تتطلَّب بالضرورة مزيداً من الموظفين أو متسعاً إضافياً من الوقت. ومن الهاّم 
تحديد التوقعات، بحيث يفهم القائمون بالتعداد أنَّ البيانات المجّمعة في هذا النسق السريع وغير المتخصص قد ال تكشف عن وقوع 
حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكنها توثيق معلومات أخرى لتحليل مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي 

واحتياجات الخدمات وفُرص االستجابة. 

وينبغي توفير التدريب األساسي لجميع األشخاص القائمين بالتعداد بشأن النوع االجتماعي والحماية، بما في ذلك العنف المبني على 
النوع االجتماعي. ومن الُمستَصَوب أيضاً أن يعرف القائمون بالتعداد جهات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 
الموجودة في مواقعهم، وأن يحتفظوا بمعلومات االتصال بهم، بحيث يمكنهم إحالة أي أسئلة أو قضايا ذات صلة بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي إلى جهات التنسيق على الفور. ويمكن للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 

لي السريع لالحتياجات.  أن تُقِدّم مساهمات قيِّمة في صورة مشورة تقنية لدعم التقييم األوَّ

لية، من المهم التركيز على المعلومات التي تشتد الحاجة إليها، والتي توجد القدرة على استخدامها. وقبل  وعند التخطيط للتقييمات األوَّ
تقديم توصيات بشأن البيانات التي يتعين جمعها، ينبغي للمجموعات الفرعية أن تُحِدّد كيفية استخدام كل جزء من المعلومات، ومن 
سيستخدمها، ومتى ستُستخَدم، وما هو الشكل الذي يجب أن تتخذه المعلومات لكي تكون مفيدة. وينبغي النظر في البيانات النوعية 
النقاش  مجموعات  رَن  يُيّسِ وأن  المعيشية،  األَُسر  ربّات  النساء  مع  مقابالت  اإلناث  بالتعداد  القائمات  تُجِري  بأن  ويُنصح  والكمية. 

المركزة على النساء فقط من أجل كسب الثقة وتقييم احتياجات المرأة.

لية والمالحظات اإلرشادية: النقاط التي ينبغي أخذها بعين االعتبار ألدوات التقييم السريع األوَّ

z .لة عن الجنس والسن والنوع االجتماعي والهوية الجندرية واإلعاقة بيانات مفصَّ
z  مؤشرات أعلى للمخاطر أو اإلنذار المبكر، مثل البيانات المتعلقة بأعداد وتركُّزات األَُسر المعيشية التي تعيلها أنثى أو األطفال غير

المصحوبين بذويهم. 
z  ،الغذائية، وتوزيع األغذية، والمأوى بما في ذلك بطاقات الحصة  الخدمات اإلنسانية،  بتوافر  المتعلقة  المعلومات  الحصول على 

والخدمات الصحية )بما في ذلك الصحة اإلنجابية(، ولّم شمل األَُسر، إلخ.
z  معلومات عن تنقُّل النساء والفتيات، مثالً، هل يمكن أن ينتقَّلن بأمان داخل المنطقة؛ ويحضرن التوزيعات، ويجمعن الحطب، ويذهبن

إلى األماكن الصديقة للمرأة، إلخ.
z .رات حول السالمة تصوُّ
z  القدرات من أجل التمكين والدعم، وعلى سبيل المثال، ما هي المنظمات التي تقودها المرأة أو منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

النوع  على  المبني  العنف  عن  خلفية  لديها  أو  حماية  إجراءات  تمتلك  التي  المؤسسات  أو  األنشطة  هي  وما  بالفعل،  الموجودة 
االجتماعي، وما إلى ذلك.
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z  معلومات أو توجيهات لألشخاص القائمين بالتعداد والمجيبين بشأن عنصر النوع االجتماعي/العُمر في التقييم، والسياق الذي يؤثر
على تفسير البيانات )البيانات التي يجري جمعها في السياقات الجماعية أو الفردية(.

z  الموافقة المستنيرة/الخصوصية/السرية، مثل الموافقة المستنيرة التي يجب أن يُقِدّمها المجيبون األفراد- وليس فقط األسرة أو شيخ
القرية. وال يحتاج القائمون بالتعداد إلى جمع المعلومات الخاصة وتحديد الهوية في أثناء التوثيق.

وعند تقديم توصيات بشأن البيانات التي يتعين جمعها، ينبغي إجراء مشاورات مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لفهم 
إمكانات جمع كل نوع من المعلومات والتحديات التي يطرحها في تلك المرحلة والمستوى األمني لحالة الطوارئ. وينبغي أن تكون 
المعلومات المتعلقة بالقائمين بالتعداد المسؤولين عن جمع المعلومات )التي تُؤثِّر على البيانات والتحليل( والموافقة المستنيرة جزءاً 

من التقييمات في أي مرحلة من مراحل الطوارئ.

في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  فيها  سينعكس  التي  الكيفية  في  ينظروا  أن  اإلنساني  العمل  مجال  في  للعاملين  وينبغي 
الطوارئ.  حالة  بداية  في  فقط  وليس   - والتخطيط  التأهُّب  مرحلة  خالل  القطاعات  المتعددة  السريعة  االحتياجات  تقييم  عمليات 
ضة للكوارث وحاالت الطوارئ المعقَّدة، ينبغي للمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي  وعلى وجه الخصوص، في البيئات المعرَّ
للعنف المبني على النوع االجتماعي )والوكاالت الرائدة( أن تتأكد من أنَّ البرمجة الواعية للمخاطر تشمل تطوير نماذج التقييم 
لي للمجموعات/القطاعات المتعددة والتدريب على إدماج العنف المبني على النوع  لي السريع لالحتياجات/التقييم السريع األوَّ األوَّ
بين على التصدي  االجتماعي في تقييمات االحتياجات السريعة األولى. ويمكن أن تضع المجموعة الفرعية قائمة باألشخاص المدرَّ
التقييمات إذا حدث اندالع مفاجئ لحالة  الذين يمكنهم المشاركة في  للعنف المبني على النوع االجتماعي والتقييمات ذات الصلة 

من حاالت الطوارئ. 

بين  المشتركة  التقييمات  بشأن  للقطاعات  شاملة  تدريبات  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  يُقِدّم  البلدان،  بعض  وفي 
يمكن  ال،  أوَّ بطريقتين.  تشارك  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعة  ويمكن  الوكاالت. 
للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تُعطي جلسة تدريبية كجزٍء من التدريب أو تُوفِّر ورقة 
معلومات عن العنف المبني على النوع االجتماعي والتقييمات لجميع األشخاص القائمين بالتعداد. وثانياً، يمكن للمجموعة الفرعية 
من  كبيرةٌ  مجموعةٌ  تتوفر  وبالتالي  التدريب،  لحضور  أعضاءها  تعيّن  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة 
أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي القادرين على تقديم المشورة التقنية إما في البعثات، أو عن بُْعد للنظراء من األشخاص 
اآلخرين القائمين بالتعداد. وفي البلدان التي ال توجد فيها مجموعات، قد تعمل الجهات الفاعلة الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على 

النوع االجتماعي مع الحكومة أو السلطات المختصة األخرى على وضع برنامج للتأهُّب للتقييم فيما بين القطاعات.

الدرس المستفاد

للتقييم  القياسي  النموذج  لمواكبة  الوكاالت  بين  مشتركة  توجيهية  مذكرة  ُحِدّثت   ،2012 عاَم  نيبال  في 
لي للمجموعات/القطاعات المتعددة، وتوفير التوجيهات المتعلقة باألسئلة المطروحة لمخططي  السريع األوَّ
التقييم واألشخاص القائمين على التعداد، وإدماج اعتبارات العنف المبني على النوع االجتماعي. وتشرح 
على  المبني  بالعنف  المتعلقة  الشواغل  استكشاف  يمكن  وكيف  وأين،  ومتى،  يتعيّن طرحها،  التي  األسئلة 
ض لمخاطر الحماية. فعلى سبيل المثال، تشرح المذكرة التوجيهية  النوع االجتماعي دون التسبب في التعرُّ
المدّربين على األمور  أو األشخاص  التعداد  القائمات على  اإلناث  قِبل  ِمن  فقط  تُطَرح  التي يجب  األسئلة 
لى للمجموعات/ المتعلقة بالصحة. وقد أصبحت هذه المذّكرة التوجيهية للنموذج القياسي للتقييم السريع األوَّ
القطاعات المتعددة، وتدريب قائمة المرشحين جزءاً من خطة التأهُّب للكوارث التي غذَّت عمليات التقييم 
في أعقاب زلزال 2015. ويتمثَّل الدرس المستفاد في أنَّ أهم المعلومات المتعلقة بإدماج العنف المبني على 
لي  النوع االجتماعي في التقييم ال توجد دائماً في قائمة األسئلة الخاصة بالنموذج القياسي للتقييم السريع األوَّ
التأهُّب.  أو خطط  التدريب  مواد  في  أو  نفسها،  التوجيهية  المذّكرة  في  تكون  فقد  للمجموعات/القطاعات؛ 
ويمكن الحصول على نسخٍة من المذكرة التوجيهية، بما في ذلك األسئلة المتعلقة بالنماذج، من خالل مكتب 

الُمنِسّق الُمِقيم في نيبال على شبكة اإلنترنت.

تقييمات سريعة من مجموعاٍت أخرى

البرامج وكيفية  التقييمات السريعة الموقف بسرعٍة كبيرةٍ لتحديد ما إذا كان ينبغي للمجموعات/القطاعات أن تشرع في تنفيذ  تُحِلّل 
معلومات  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التي وضعتها  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إرشادات  وتُوفِّر  بذلك.  القيام 
فهي  التقييمات:  في  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  المتعلقة  الشواغل  المجموعات/القطاعات األخرى إلدماج  العمل مع  عن 

http://un.org.np/sites/default/files/attachments/guidance_note_iasc-mira_flood_scenario__may09.pdf
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القطاعات  المشاريع داخل  للمساهمة في تخطيط  التقييمات  التي يمكن استخدامها عند تصميم  الرئيسية أو "التنبيهات"  تُحِدّد األسئلة 
والمجموعات وفيما بينها. بيد أنَّ إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
المبني على  للعنف  التحقيق في حوادث محدَّدة  -التي تشمل  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  الخاصة  التقييمات  أنَّ  تُحِذّر من 
النوع االجتماعي، وإجراء مقابالٍت شخصيٍة مع الناجين بشأن تجاربهم الخاصة، أو إجراء بحوث بشأن نطاق انتشار العنف المبني 
على النوع االجتماعي بين السكان- ينبغي إجراؤها فقط بالتعاون مع أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي و/أو الشريك أو 
الوكالة المتخصصة في التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وفي جميع الحاالت، ينبغي أن يكون أحد األشخاص المطَّلعين 
استكشاف جميع  أجل ضمان  التقييم من  أفرقة(  )أو  فريق  من  االجتماعي جزءاً  النوع  المبني على  العنف  برمجة  في  سين  والمتمِرّ

القضايا المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي بطريقٍة أخالقيٍة ومأمونة.

مناصرة اإلدراج المأمون واألخالقي للمسائل المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في التقييمات التي تُجريها المجموعات 
األخرى، بما في ذلك التقييمات الُمتخذة لتسترشد بها عملية االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية. وعادةً ما تُشِكّل هذه التقييمات 
تلك  لتلبية  الموارد  وتعبئة  االستراتيجيات  تصميم  ثَمَّ  وِمْن  إلحاحاً،  االحتياجات  أكثر  لتحديد  الالزمة  للمعلومات  الرئيسية  المصادَر 
أولويةً  باعتبارها  التقييمات  النوع االجتماعي في هذه  المبني على  العنف  اعتبارات  إدراج  بمكان  االحتياجات. ولذلك، من األهمية 
من أولويات إنقاذ الحياة. لمزيٍد من المعلومات، انظر االستعراض العام لتقييم االحتياجات الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت. 

ويمكن للمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تستخدم بيانات من التقييمات التي أجراها قطاع 
من القطاعات األخرى. فعلى سبيل المثال، إذا حدَّدت مجموعة الغذاء واألمن وُسبُل العيش المعلومات المتصلة بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي في منطقٍة ما من مناطق التوزيع، فقد تكون هناك معلومات كافية للبدء في تنفيذ أنشطة االستجابة للعنف المبني على 
بالعنف  النوع االجتماعي دون الشروع فوراً في جمع مزيٍد من المعلومات. ويمكن أيضاً استخدام المعلومات التي ال تتعلق صراحةً 
المبني على النوع االجتماعي، مثل المعلومات المتعلقة بظروف الموقع والمأوى والتخطيط، وتكوين األسر المعيشية، والحصول على 
الموارد، وما إلى ذلك. وتجمع القطاعات الَمعنيّة بالمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والتغذية والغذاء 
واألمن وُسبُل العيش، المعلومات التي يمكن أن تسترشد بها تدخالت التنسيق في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي وبرامجه. 
وقد تتضمن تقييمات حماية الطفل أيضاً معلومات هاّمة بصفٍة خاصة لضمان استهداف وفاعليَّة الوقاية والخدمات للناجين من األطفال 
والمراهقين. وسيُساعد استخدام البيانات الشاملة لعدَّة قطاعات على تجنُّب االزدواجية وتحسين الكفاءة وتسريع األُُطر الزمنية لالستجابة.

اعتبارات خاصة للفتيات 
المراهقات

بيانات  لتبادل  والقطاعات األخرى  التعليم،  الطفل، ومجموعة  نطاق مسؤولية حماية  التشاور مع مجموعة 
المأمون  اإلدماج  لتعزيز  فُرصةً  أيضاً  التشاور  هذا  ويُشِكّل  المراهقات.  الفتيات  باحتياجات  المتعلقة  التقييم 
الفرعية  للمجموعات  وينبغي  اإلنسانية.  االستجابة  عبر  والتحليل  التقييم  عمليات  في  المراهقات  للفتيات 
أن  لضمان  األخرى  القطاعات  هذه  إلى  تنضم  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة 
هذه  جمع  وينبغي  المراهقات؛  الفتيات  بوضوح  تُحِدّد  وأن  والسن،  الجنس  حسب  مصنَّفة  البيانات  تكون 
البيانات وتحليلها وإدراجها في عمليات التخطيط االستراتيجي والتمويل. وفي إطار عملية االستعراض العام 
للتشاور مع  مت المناقشة الجماعية المركزة خصيصاً  لالحتياجات اإلنسانية في االستجابة لكل سوريا، ُصِمّ

الفتيات المراهقات، بينما أُجريت أيضاً عمليات توزيع منفصلة مع الفتيان المراهقين.

تقييمات العنف المبني على النوع االجتماعي

جميع  توفير  دائماً  تستطيع  ال  فإنَّها  ولذلك،  الكبيرة.  فائدتها  من  بالرغم  ق،  ُمتعِمّ تحليٍل  على  عادةً  السريعة  التقييمات  تنطوي  ال 
المعلومات الالزمة للتخطيط أو تقييم البرامج الشاملة للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له. ولهذا السبب، 
قد يلزم استخدام التقييمات التي تُرِكّز على العنف المبني على النوع االجتماعي لتكملة هذه المصادر. وعند التخطيط إلجراء تقييٍم 

للعنف المبني على النوع االجتماعي، هناك العديد من المبادئ التوجيهية التي ينبغي اتباعها.

مبادئ توجيهية لتخطيط تقييمات العنف المبني على النوع االجتماعي:

z  تحليل االحتياجات من المعلومات، ومخاطر الحماية، والموارد، والقدرة على استخدام المعلومات الجديدة المتعلقة بالعنف المبني
على النوع االجتماعي لتحديد ما إذا كان من الُمستَصَوب إجراء تقييٍم خاص بالعنف المبني على النوع االجتماعي )انظر توصيات 
منظمة الصحة العالمية في األخالقيات والسالمة بشأن االحتياجات مقابل المخاطر(. وال ينبغي إجراء التقييمات من أجل التقييم 
وحده، وإنما تُجرى على أساس تحليٍل قوي للفوائد التي سيجلبها التقييم إلى االستجابات التي تستهدف العنف المبني على النوع 

رين. االجتماعي وتسعى لمساعدة السكان المتضِرّ

http://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview
http://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview
http://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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z  ."إشراك مختلف شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي عند إجراء التقييم بحيث يكون تقييماً "مشتركاً بين الوكاالت
التصدي  التنسيق والتعاون بين شركاء  ز  يُعِزّ لعدَّة وكاالت فحسب؛ بل أيضاً  البشرية والمالية  الموارد  النهج من  وال يستفيد هذا 
للعنف المبني على النوع االجتماعي في المراحل األولى من االستجابة في حاالت الطوارئ. ويمكن أن يشمل الشركاُء الرئيسيون 
األطراَف من مجموعة الصحة، وممثلي الحكومات )عند االقتضاء(، وشريكاً واحداً على األقل من المنظمات غير الحكومية )تفادياً 
ألن يكون التقييم "تحت قيادة األمم المتحدة"( ووكاالت التنسيق الرئيسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على 

النوع االجتماعي.
z  كن واقعياً حول التوقيت والموارد المتاحة لجمع البيانات. ففي المراحل المبكرة لحاالت الطوارئ، يتمثَّل الهدف في جمع المعلومات

البيانات  التقييم. يجري فقط جمع  المثالية في غضون أسبوعين من بدء  الناحية  عن الوضع وإعداد تقرير بأسرع ما يمكن- من 
المطلوبة ويمكن استخدامها بشكٍل مباشٍر في تحسين الخدمات.

z  األخالق معايير  تنفيذ  على  االجتماعي(  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  أخصائيي  ذلك  في  )بما  بالتعداد  القائمين  تدريب 
حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  األخرى  واألشكال  الجنسي  باالعتداء  المتعلقة  المعلومات  لجمع  والسالمة 
الطوارئ. ويشمل ذلك التدريب القائم على السيناريوهات لضمان أفضل الممارسات خالل جمع البيانات الميدانية. وقد تشمل هذه 
المسائل فصل البيانات وتخزينها، واألمن، والمتطلَّبات القانونية و/أو السياسية لجمع البيانات الشخصية أو تخزينها، والمسائل 
س لهذا التدريب  األمنية المتعلقة بالموظفين القائمين بإجراء التقييمات أو تيسيرها. وينبغي أن يكون هناك تخطيط مسبق كبير ُمكرَّ
و/أو "اختبار" يتعيّن على القائمين بالتعداد اجتيازه لضمان تمكُّنهم من تنفيذ المبادئ التوجيهية وممارسات حماية البيانات ذات 

الصلة قبل الشروع في جمع البيانات.

تتوفَّرالقوالب التي يمكن استخدامها لتخطيط تقييمات العنف المبني على النوع االجتماعي وتنفيذها في أدوات تقييم العنف المبني على 
النوع االجتماعي وتحليل الحالة )2012(:

z أدوات مراجعة السالمة
z أداة التقييم القانوني/السياسي
z أدوات تحليل األوضاع
z أدلة إجراء مقابالت شخصية مع المخبر الرئيسي
z أدلة المناقشات الجماعية الُمركَّزة
z القائمة المرجعية لمجموعة الخدمات األولية التي تُمثِّل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات
z نموذج تقييم العنف الجنسي
z أدوات مراجعة الخدمات

السالمة، ومقابالت  لعمليات مراجعة  أدوات مرجعية سريعة  أُدِرجت  وقد  التقييمات.  بشأن  السادس موارد إضافية  الفصل  يتضمن 
العنف  تقييمات  في  كملحقاٍت  الرعاية  ومقدمي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إدراج  بشأن  توجيهيةً  مذكرةً  وكذلك  الرئيسيين،  المخبرين 

المبني على النوع االجتماعي. 

مراجعة السالمة

التقييمات  بين  بالموقع،  المتصلة  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  تُقيِّم مخاطر  التي  السالمة،  تُجَرى عمليات مراجعة  ما  غالباً 
المشتركة بين الوكاالت أو القطاعية والتقييمات المتخصصة للعنف المبني على النوع االجتماعي بسبب اختالفاتها العديدة في النوع 
قِبل  ِمن  وفاعليَّة  بسرعٍة  السالمة  مراجعة  عمليات  تُجَرى  أن  يمكن  النزاع،  يحركها  التي  األزمة  من  األولى  األيام  وفي  والحجم. 
بين على العنف المبني على النوع االجتماعي أو المختّصين بمسائل النوع االجتماعي باستخدام أسلوب المراقبة فقط:  أخصائيين مدرَّ
ض لها أفراد المجتمع المحلي والمستضعفين،  تُعد هذه المنهجية ضروريةً للغاية في بعض األحيان لتجنُّب مخاطر الحماية التي يتعرَّ
والتي يمكن أن يتسبب فيها عاملون إنسانيون مثيرون للريبة عندما يطرحون أسئلة في بيئٍة أمنيٍة شديدة التوتر. وفي حاالٍت أخرى 
كثيرة، تنطوي مراجعة السالمة على أسئلٍة أكثر تفصيالً وفترات رصد أطول أجالً يمكن إجراؤها بطريقٍة تشاركيٍة مع المجتمعات 
رة. فعلى سبيل المثال، يمكن إجراء عمليات مراجعة السالمة من خالل عمليات رسم خرائط السالمة المجتمعية أو  المحلية المتضِرّ

بون، وكان الوضع األمني يسمح بذلك. مناحي السالمة المشتركة إذا كان هناك موظفون وأفراد من المجتمع المحلي مدرَّ

https://www.refworld.org/docid/5c3465c64.html
https://www.refworld.org/docid/5c3465c64.html
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انظر الملحق 15: عملية رسم خرائط المجتمعات المحلية التي تضطلع بها اليونيسف ومنظمة كير.

قد تتطلَّب هذه األنواع من عمليات المراجعة التخطيَط والتدريَب طيلة أشُهر، ويمكن إدماجها في أنشطة برنامجية أخرى، مثل تدريب 
القادة المجتمعيين أو أنشطة تمكين المرأة. وفي بعض الحاالت، تجري مراجعة السالمة بسرعٍة وعلى أفضل وجٍه بالتعاون مع قطاعٍ 
المخاطر  لتحديد  الصحية،  والنظافة  الصحي  الصرف  المياه وخدمات  أو مجموعة  وإدارتها،  المخيمات  تنسيق  مثل مجموعة  آخر، 
والحلول التي تشمل مختلف مجاالت الخدمة. وعندما تسمح الظروف األمنية، كثيراً ما تُسفر األساليب التشاركية، التي تنطوي على 

مشاركاٍت من وكاالت وقطاعات متعِدّدة، عن نتائج أفضل. 

ينبغي  أنَّه ال  بيد  التدريب.  أدنى من  باّطراد ألنها سريعة وتتطلَّب حداً  المفضلة  التقييم  السالمة طريقة  وأصبحت عمليات مراجعة 
النظر إلى عمليات مراجعة السالمة باعتبارها تقييماً "سهالً" أو إجراًء يُجَرى "لمرةٍ واحدة". وبدالً من ذلك، ينبغي أن تُساهم عمليات 
مراجعة السالمة في إطالق عملية يراقب فيها العاملون في مجال العمل اإلنساني والمجتمعات المحلية نتائج مراجعة السالمة لتحديد 
لية، ولتحديد كيف يمكن للبرمجة  ما إذا كانت اإلجراءات الالزمة قد اتُخذت للتخفيف من المخاطر المحدَّدة في عمليات المراجعة األوَّ
الكامنة لهذه المخاطر. وتصبح عمليات مراجعة السالمة  أن تتعامل بشكٍل أفضل مع مجاالت محدَّدة من المخاطر أو مع األسباب 
النتائج التي  عندئذ بمثابة أدواٍت لتمكين المجتمعات المحلية، وأدواٍت لمساءلة الحكومات والعاملين في مجال العمل اإلنساني، عن 

يحققونها. وعند إجراء مراجعة للسالمة، ينبغي أن يصاحبها إطاٌر لرصد نتائجها.

الممارسة الواعدة

العراق كعنصٍر من عناصر  لمراجعة السالمة في  الدولية للهجرة نظاماً  المنظمة  2016، أطلقت  في عام 
األشخاص  إيواء  أماكن  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مخاطر  لتحديد  البيانات  تتبُّع  مصفوفِة 
النازحين داخلياً. وتقوم أداة مراجعة السالمة بتقييم مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي على مستوى 
الموقع والمرتبطة بالهيكل المادي وتخطيط المأوى وتوفيره، فضالً عن جمع المعلومات عن المخاطر العامة 
وإمكانية  الصحية،  والنظافة  الصحي  الصرف  وخدمات  والمياه  التحتية،  وبنيته  الموقع  بتنظيم  المرتبطة 
إجراء  طريق  عن  منها  التحقُّق  ثم  المباشرة  المراقبة  طريق  عن  البيانات  وتُجَمع  الخدمات.  إلى  الوصول 
األدلة  مراجعة  من  كجزٍء  البدنية  بالسالمة  المتعلقة  المخاطر  وتُؤَخذ صور  الرئيسي.  المخبر  مع  مقابالٍت 
النوعية والكمية من عمليات مراجعة  البيانات  فر بعض  الموقع. وتتوَّ التقنيين خارج  الخبراء  وللمتابعة مع 

األمان ويتم رسم خريطتها بشكٍل مرئي على شبكة اإلنترنت.

انظر المالحق: أداة مراجعة السالمة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي الصادرة عن لجنة اإلنقاذ 
وإدارتها/ المخيمات  تنسيق  )مجموعة  الرصد  لمواقع  المشتركة  بالمراجعة  المتعلقة  والتوجيهات  الدولية، 
المنظمة الدولية للهجرة(؛ أدلّة المناقشة الجماعية المرّكزة الصادرة عن اللجنة الدولية لإلنقاذ، والتوجيهات 
المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية في التقييمات الصادرة عن اللجنة الدولية لإلنقاذ/مفوضية 
التي  المحلية  النسائية، ونموذج مراجعة الخدمات- قطاع األمن؛ وعملية رسم خرائط المجتمعات  الالجئين 

تضطلع بها اليونيسف ومنظمة كير.

ضمان الجودة والمبادئ التوجيهية عبر التقييمات

تُجريها فرادى  التي  المزدوجة  التقييمات  أو  التقييم  لعمليات  كبيٌر  انتشاٌر  إذا كان هناك  للتقييمات، وال سيما  اإلقرار  اعتماد معايير 
الوكاالت/المنظمات غير الحكومية دون التقيُّد بالمبادئ التوجيهية. وتتطلَّب هذه العملية من شركاء التصدي للعنف المبني على النوع 
النظراء،  قِبل  ِمن  لالستعراض  االجتماعي مسبقاً  النوع  المبني على  العنف  تقييم  القطاع اآلخر( مشاركة منهجيات  )أو  االجتماعي 
األمر الذي يمكن أن يُحِدّد ما إذا كان التقييم يُطبِّق أفضل الممارسات أو يقتصر فقط على تكرار ما تفعله التقييمات األخرى. ويمكن 
دة  لُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، أو الفريق العامل التقني، أن يُقِدّم بعد ذلك توصيات بصيغٍة بسيطة موحَّ
الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  مع  إليها  يتوصلون  التي  النتائج  لتبادل  فُرصةٌ  للشركاء  تُتَاح  التقييم،  من  االنتهاء  وعند  التقييم.  لتحسين 

http://iraqdtm.iom.int/gis/safety_audit/index.html
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بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، ويمكن تأييد النتائج ومشاركة التقييم على نطاٍق واسع. ينبغي إطالع شركاء مجموعة 
الحماية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والجهات المانحة بمعايير المصادقة، بحيث يمكنهم تعزيز االمتثال ألفضل 

ممارساتها فيما بين شركائهم والقطاعات األخرى.

إدارة المعلومات 

ضمان إبالغ جميع الشركاء بالتحليل الُمستَمّد من التقييمات من أجل تجنُّب ازدواج المعلومات. ويُعد موظفو 
النوع االجتماعي أفضل من يقود هذه  المبني على  العنف  التدخالت في  المعلومات في فريق تنسيق  إدارة 
التقييم  يعانون من إرهاٍق بسبب  قد  الذين  رين،  المتضِرّ السكان  لحماية  أيضاً  التنسيق  العملية. ويُجَرى هذا 
إسداء  المعلومات  إدارة  لموظف  ويمكن  نفسها.  األسئلة  يطرحون  الذين  الشركاء  من  الكبير  للعدد  نتيجةً 
في  التقييم  من  احتياجاتهم  يحصروا  أن  للشركاء  يمكن  بحيث  المعلومات،  ثغرات  بشأن  للشركاء  المشورة 

جمع البيانات التي ال تزال مفقودة. 

تحليل االحتياجات/الثغرات وتحديد األولويات

النوع  على  المبني  العنف  قطاع  داخل  التقييمات  من  المعلومات  وتُجَمع  المعلومات.  تحليل  في  للتقييمات  الحقيقية  القيمة  تكمن 
وأوجه  المساعدة،  تستهدفها  التي  الفئات  على  األزمة  تأثير  كيفية  تحليل  في  توليفها  ويجري  األخرى  القطاعات  وعبر  االجتماعي 
الضعف األساسية، واالحتياجات، والثغرات. ويُعد تحليل االحتياجات/الثغرات خطوةً هاّمةً في توجيه االستعراض العام لالحتياجات 
وخطة االستجابة االنسانية )التي يغطيها القسم التالي(، فضالً عن عمليات التخطيط االستراتيجي األخرى، مثل تخطيط اإلجراءات 

أو التخطيط للمناصرة. 

التقييم  التقييم ألعضاء المجموعات الفرعية. تجميع بيانات  وتتمثَّل الخطوة األولى في تحليل االحتياجات/الثغرات في إتاحة بيانات 
 .Dropbox الملفات  استضافة  خدمة  أو   Google Drive الملفات  تخزين  خدمة  عبر  المشاركة  مثل  وُميسَّرة،  سهلٍة  بطريقٍة 
شبكة  إلى  المنتظم  الوصول  إمكانية  لهم  تُتَاح  ال  قد  الذين  للشركاء  اإللكتروني  البريد  وعبر  االجتماعات  في  التقييمات  مشاركة 
اإلنترنت. وينبغي لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وموظفي إدارة المعلومات أن يقوموا بفحص كل تقييم 
بعنايٍة كبيرة من أجل ضمان االلتزام بالمبادئ التوجيهية وحماية مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية والناجين. كما أنَّ تقديم بيانات 

التقييم بانتظام سيُتيح للشركاء إدماج التحليل في البرامج بصورةٍ مستمرة.

وخلفيات  نظر  وجهات  وجود  من  غيرها  من  أكثر  تستفيد  ولكنها  تقييمية،  معلوماٍت  إلى  االحتياجات/الثغرات  تحليل  عملية  وتستند 
خِطّط  المشترك.  التحليل  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  أعضاء  لمختلف  متعِدّدة 
النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  في  األعضاء  المحلية  الفاعلة  الجهات  مشاركة  لتعظيم  العملية  لهذه 
أو  اجتماعٍ خاص  النوع االجتماعي في تكريس  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعات  االجتماعي. وقد ترغب 
الً. فمن الممكن أن يتكّون من  عقد حلقة عمل لهذه العملية. وليس من الضروري أن يكون تحليل االحتياجات/الثغرات معقَّداً أو مطوَّ

جلسة تبادل أفكار بسيطة وُميسَّرة تستعين بلوحة بيضاء تتضمن بيانات التقييم وخبرات الشركاء.

الجهات  مختلف  فيها  تجتمع  التي  المشتركة  السياقات  في  االحتياجات/الثغرات  تحليل  إجراء  األفضل  من 
الفاعلة ذات الخبرات المختلفة، وتُحِلّل البيانات من أجل التوصل إلى فهٍم مشترك لالحتياجات والثغرات في 
لتلبيتها/ قد تكون متاحة  التي  الحلول  النوع االجتماعي، فضالً عن  المبني على  للعنف  االستجابة اإلنسانية 
العنف  تقييمات  إلى  وباإلضافة  عة.  متنِوّ مصادر  من  تحليلها  المقرر  المعلومات  تأتي  أن  وينبغي  تالفيها. 
المبني على النوع االجتماعي المتخصصة، ينبغي السعي إلى االطالع على تقييمات المجموعات األخرى ذات الصلة، وكذلك 

المعلومات المتوفِّرة لدى الجهات الفاعلة المحلية.

ستوِلّد هذه العملية مزيداً من االحتياجات والثغرات التي ال يمكن معالجتها في استجابٍة إنسانيٍة واحدة، وبالتالي سيتعين على الجهات 
التي سيسعون  للثغرات  األولوية  أنجع طريقة إلعطاء  إيجاد  إلى  الشركاء  الثغرات، سيحتاج  تحديد  األولويات. وبعد  تحديد  الفاعلة 
إلى سدَّها. وقد يعني ذلك في بعض األحيان تحديد الحلول لكيفية سّد الثغرات من خالل استجابات القطاعات األخرى، أو من خالل 
تحديد  االجتماعي. وتختلف معايير  النوع  المبني على  بالعنف  المتعلقة  الفريدة  البرامج  فقط  القطاعات- وليس  المتعددة  االستجابات 
األولويات تبعاً للسياق، ولكن ينبغي إعطاء األولوية للثغرات التي تترتَّب عليها عواقب فورية بالنسبة إلنقاذ األرواح، مثل الوصول 
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ملء  في  االشتراك  للشركاء  يمكن  المثال،  سبيل  على  االغتصاب.  بعد  ما  حاالت  بعالج  المتعلقة  الصحية  الخدمات  إلى  األساسي 
المصفوفة )انظر عيّنة منها أدناه(، والتي تُترَجم بعد ذلك إلى نبذةٍ وصفية للتخطيط االستراتيجي.

االحتياجات المحدَّدة 
التقييمات في 

الموارد المتاحة 
لتلبية هذه االحتياجات 
)الخدمات والمهارات 

والمنفذ(

الموارد الالزمة = 
الثغرات

كيف يمكننا سّد هذه 
الثغرات؟

األولويات: هل هناك 
حاجة ُمِلّحة لسّد كل 

من هذه الثغرات؟ 
اسأل: هل تكون حياة 

ضة  شخص ما ُمعرَّ
للخطر إذا لم يتم سّد 

هذه الثغرة؟

رة، إما كجزٍء من تحليل قطاع العنف المبني على النوع  النظر في األساليب التشاركية لتحليل الثغرات التي تشمل المجتمعات المتضِرّ
الُمنِسّقة إلجراء  القطاعات  المتعددة  المجتمعية  المشاورات  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إدماج  أو ضمان  االجتماعي، 
االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية. تحديد ما إذا كان سياق األمان والوقت يسمحان باتباع األساليب التشاركية. إيالء االعتبار 
رة كأولويات. إجراء تحليالت لحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في منهجيات التقييم  لما تُعبِّر عنه المجتمعات المحلية المتضِرّ

شة.  وكيفية تأثير األولويات المجتمعية على الفئات الُمهمَّ

الوظيفة األساسية رقم 3: تخطيط استراتيجيات المجموعات ونداءات     4-3 
التمويل وتنفيذها

وضع االستراتيجيات

النوع االجتماعي عدَّة أعمال استراتيجية رئيسية كل سنة، بما في  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  ستضع 
ذلك مساهماتها في خطة االستجابة االنسانية السنوية. وتخدم االستراتيجيات األغراض التالية: 

z .إرساء مفهوٍم وأولويات مشتركة من أجل توجيه تخطيط وتنفيذ استجاباتها التنظيمية الفردية أو القطاعية
z .وضع معايير ومؤشرات مشتركة لتقييم التقدم المحرز في التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
z .وضع أساس مشترك وموثوق لمناشدات التمويل
z .تنظيم سير العمل بطريقٍة شفَّافة ويمكن التنبؤ بها

د وثائق. في أثناء عملية صياغة االستراتيجيات، تُتَاح للمجموعة الفرعية الَمعنيّة  االستراتيجيات هي عمليات متكاملة، وليست مجرَّ
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فُرصةٌ لبناء توافق في اآلراء حول الرؤية المشتركة، وتعزيز شبكات الدعم الخاصة 
بها. نناقش فيما يلي األنواع المختلفة من االستراتيجيات: 1( مساعدة الجميع على معرفة وجهاتهم؛ و2( مساعدة الجميع على معرفة 

ة للوصول إليها سويةً.  أسباب اختيار تلك الوجهة؛ و3( توفير ِمنَصَّ

العنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجيات الحماية لدى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني

استراتيجيات  لصياغة  التقنية  والمدخالت  المشورة  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تُقِدّم 
الفاعلة  للجهات  فرصةً  األمر  هذا  ويُشِكّل  الحماية.  مع مجموعة  بالتنسيق  تنقيحها  أو  اإلنساني  للعمل  القُْطري  الفريق  لدى  الحماية 
الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لدعم تطوير العمل اإلنساني الشامل لعدَّة قطاعات، فضاًل عن جهود المناصرة. 
ويمكن أن يُساعد إدماج العنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجيات الحماية االستراتيجية على الصعيد القُْطري على إحداث 
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تأثيراٍت أكثر استدامةً وأطول أجالً في االستجابة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي التي تتجاوز البرمجة على الصعيدْين 
على  تُؤثِّر  ولكنها  اليومية،  الخدمات  تقديم  نطاق  تتجاوز  قرارات  تتطلَّب  التي  للقضايا  هنا  التصدي  ويمكن  والمجتمعي.  التنفيذي 
توافر خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه المسائل ضمان حيِّز موقعي لتقديم 
خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أو تحسين الوصول إلى خدمات العدالة للفئات المستبعدة. ال تطرح استراتيجية 
ة لمعالجة هذه األنواع من القضايا ذات  لهذه المشاكل الفردية، ولكنها تخلق ِمنَصَّ الحماية لدى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني حالً 
المستوى األعلى والتي تُؤثِّر على تقديم خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في االستجابة. ويُساهم ضمان عكس 
العنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجية الحماية لدى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني في وضع األُسس الالزمة إلطالق 
بقية إجراءات التخطيط االستراتيجي لتقديم المساعدة اإلنسانية ونداءات التمويل. )انظر األهمية المركزية للحماية في الفصل الثاني 

لالطالع على أمثلٍة حول العنف المبني على النوع االجتماعي في استراتيجيات الحماية لدى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني(.

االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة الخاصة بمجموعة خطة االستجابة اإلنسانية 

الجماعية  والوسيلة  الرئيسية  التخطيط  أداة  وتُعد  اإلنسانية،  لالحتياجات  العام  االستعراض  على  اإلنسانية  االستجابة  خطة  ترتكز 
لجمع التبرعات لصالح االستجابة اإلنسانية. ويصف االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية اآلثار المترتبة على األزمة اإلنسانية، 
رين، ويحلل وضعهم، ويُعطي لمحةً عامةً عن بيئة العمليات. وعادةً ما تُوَضع خطة االستجابة  ويُقِدّم ويشرح تقديراً للسكان المتضِرّ

اإلنسانية سنوياً، ويُجَرى استعراض في منتصف المدة، ولكنه قد يختلف وفقاً للسياق.

اإلنسانية  العام لالحتياجات  االجتماعي مدخالٍت لالستعراض  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  وتُقِدّم 
في  المشاركة  المهمة من خالل  هذه  الفرعية  المجموعة  وتُنِفّذ  أعاله.  الموصوف  واالحتياجات/الثغرات  التقييمات  تحليل  إلى  تستند 

عملية التحليل المشتركة بين القطاعات. وتصوغ المجموعة الفرعية أيضاً خطة استجابة المجموعة لخطة االستجابة اإلنسانية. 

ينبغي لمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يتفاوضوا مع مجموعة الحماية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 
لالحتياجات  العام  االستعراض  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  االحتياجات  لتحليل  الشديد  الوضوح  لضمان  اإلنسانية  الشؤون 
اإلنسانية. ومن المفيد وجود عنصٍر قائٍم بذاته من عناصر العنف المبني على النوع االجتماعي في االستعراض العام لالحتياجات 
اإلنسانية، كما هو الحال بالنسبة لتحليل مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي واحتياجات االستجابة المدمجة في جميع مراحل 
التحليل الشامل لعدَّة قطاعات. تحليٌل قوٌي وواضح للعنف المبني على النوع االجتماعي في االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية 

يمّهد الطريق لجعل العنف المبني على النوع االجتماعي مكّوناً قوياً وجليِّاً في خطة االستجابة اإلنسانية التالية.

نصائح إلدماج العنف المبني على النوع االجتماعي في االستعراضات العامة لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية

استعراض االحتياجات اإلنسانية

z  ماً خصيصاً ليناسب السياق. تجنُّب األوصاف ضمان أن يكون تحليل احتياجات العنف المبني على النوع االجتماعي ُمصمَّ
رون، ولماذا، وما هي االحتياجات الخاصة  العامة للعنف المبني على النوع االجتماعي؛ بيِّن َمن ُهم األشخاص المتضِرّ

بحاالت الطوارئ.
z .تقديم شرح إيضاحي وصفي واضح، باستخدام البيانات النوعية والكمية لشرح الموقف
z  مثل( المباشرة  الدوافع  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  وراء  الكامنة  األسباب  على  الضوء  تسليط 

النزوح(.
z  النوع االجتماعي المحدَّدة، في األولويات الرئيسية مناصرة إدماج العنف المبني على النوع االجتماعي، أو احتياجات 

والفقرة االستهاللية.
z .التنسيق مع المجموعات األخرى لتحليل البيانات الشاملة لعدة قطاعات ودمج العنف المبني على النوع االجتماعي

خطة االستجابة اإلنسانية

z  سة للقطاع/المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ضمان وجود خطة استجابة مكرَّ
)انظر أدناه(.

z  التأكد من أنَّ العنف المبني على النوع االجتماعي مدمٌج في خطة استراتيجية الحماية، ويظهر كقسٍم منفصل، أو على األقل
في فقرٍة منفصلة.

z .مناصرة وضعأهداف محدَّدة للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في أهداف  الحماية واألهداف االستراتيجية
z  .التنسيق مع المجموعات األخرى للتأكد من دمج العنف المبني على النوع االجتماعي في خطط االستجابة الخاصة بها
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بالنسبة إلى خطة االستجابة اإلنسانية، فإنَّ صياغة خطة االستجابة اإلنسانية للمجموعات الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي هي عملية تعاونية مع أعضاء فريق التنسيق ومجموعة الحماية. وتضمن الصياغة المشتركة للخطة وجود عنصر قوي 
يُمثِّل العنف المبني على النوع االجتماعي في خطة استجابة مجموعة الحماية وإدماج استجابة العنف المبني على النوع االجتماعي 
تتضمن  التي  دة،  الُموحَّ الحماية  وتهدُف خطة  األخرى.  القطاعات  ذلك خطط  في  بما  اإلنسانية،  االستجابة  مراحل خطة  جميع  في 
النوع  على  المبني  العنف  من  الحماية  نطاق  اتساع  إلى ضمان  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  عناصر  من  سليماً  عنصراً 

االجتماعي ليشمل جميع األفراد بطريقٍة شاملة ومحايدة وغير تمييزية.

الممارسة الواعدة

ُمنِسّقي  النوع االجتماعي مع  المبني على  العنف  التدخالت في  ُمنِسّقو  النيجر، تعاون  2018، في  في عام 
العام  االستعراض  في  والمراهقين  األطفال  من  الناجين  احتياجات  عكس  لضمان  األطفال  حماية  تدخالت 
الُمنِسّقون معاً ووضعوا  تعاون  الهدف،  لهذا  لالحتياجات اإلنسانية وفي خطة االستجابة اإلنسانية. وتحقيقاً 
أنشطة ومؤشرات ذات أولوية في خطة استجابة مجموعة حماية الطفل المتعلقة بمبادرة الناجين من األطفال 
من  الناجين  احتياجات  فهم  أجل  من  وتقييمها  المعلومات  إدارة  عمليات  تحسين  ذلك  وشمل  والمراهقين. 
العنف  الناجين من  الصحية لألطفال والمراهقين  الخدمات  أفضل، وتحسين  نحٍو  األطفال والمراهقين على 
تدخالت  وُمنِسّقي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّقو  اجتمع  ذلك،  وبعد  الجنسي. 
حماية األطفال مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واشتركوا مع الفريق المعني بالتنسيق بين 
المجموعات في مناصرة تخصيص مساحة في االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وفي خطة االستجابة 
تحليل مجموعة  اقتصرت مساهمتهم على  إذا  أنَّه  إلى  للناجين من األطفال والمراهقين. وأشاروا  اإلنسانية 
الحماية حصرياً، فلن تكون هناك مساحة كافية للتعبير الكامل عن احتياجات هذه الفئة المستهدفة. وبالتعاون 
المانحة إلطالعهم على خطة  الجهات  مع  اجتماعٍ  بعقد  هذه  المناصرة  أتبَعوا جهود  الحماية،  مع مجموعة 

االستجابة الخاصة بهم وشرح أسباب استحقاقها لالهتمام وتخصيص الموارد الالزمة لها. 

بشكٍل عام، تتضمن خطة استجابة المجموعات المكونات الرئيسية التالية:

z العدد اإلجمالي لألشخاص المحتاجين إلى المساعدة - حسب نوع الجنس والسن واإلعاقة، حيثما أمكن
z عدد األشخاص المستهدفين، حسب نوع الجنس والسن واإلعاقة، مع شرح العملية الحسابية
z  )ثالثة أهداف من أهداف االستجابة لدى القطاع )قد تكون هناك حاجة إلى مؤشرات ذات أهداف/خطوط أساس
z  ،مجموعة محدودة من أنشطة خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي المحددة ذات األولوية )في كثيٍر من األحيان

أربعة إلى ثمانية أنشطة ُمرتَّبة حسب األولوية على مستويين(
z .)شرح إيضاحي الستراتيجية القطاع )فقرتان إلى ثالث فقرات
z تقديرات الميزانية

عدد  لتقدير  نفسها  المعايير  من  بعضاً  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  المجموعات  استجابة  تستخِدم خطة  أن  يمكن 
المستفيدين أو تقاسم األهداف المشتركة مع خطة االستجابة االستراتيجية لمجموعة الحماية. غير أنَّ الطريقة التي تُحِقّق بها المجموعة 
في  يتجلَّى  كما  متميزة،  ستكون  المشتركة  والتدابير  األهداف  تلك  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية 
وثائقها ومؤشراتها وأدواتها الالحقة لجمع البيانات ورصدها. وتتمثَّل مزايا هذا النهج في االتساق وكفاءة الوقت واالستجابة األكثر 
توحداً للحماية. وفي حاالٍت أخرى، يجوز للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تختار ُطُرقاً 
مختلفة لحساب المستفيدين أو األهداف أو الغايات مع المزايا التي تُوفِّر صورة أكثر تركيزاً لتقديم خدمات التصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي، وهو أمٌر يُسِهّل على واضعي برامج العنف المبني على النوع االجتماعي، ويمنحهم القدرة على المواءمة معها، 
ويُمِكّن الجهات المانحة من تحديدها بدقة. وفي هذه الحاالت، سيتعين على المجموعة الفرعية ضمان أن تظّل استجابتها وتفسيراتها 
ورصدها وإبالغها مرتبطة باألجزاء األخرى من االستجابة الخاصة بالحماية. ويضمن هذا االرتباط عدم إغفال الفئات المستضعفة 

من المستفيدين، وال يتحمل الشركاء عبئاً ال داعي له من اإلبالغ في مختلف مجاالت الحماية.

المجموعات في  استجابة  النوع االجتماعي وخطة  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تحليل  ما يظَهر  وكثيراً 
خطة االستجابة اإلنسانية كجزٍء من االستجابة االستراتيجية لمجموعة الحماية، إلى جانب مجاالت المسؤولية األخرى. ومع ذلك، 
يمكن لُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يتعاون مع مجموعة الحماية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية على مناصرة وجود عنصر قائم بذاته بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي في خطة االستجابة اإلنسانية، وهو أمٌر 

مفيٌد للتمويل والمساءلة.
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بين  مشتركة  لجنة  أمام  استجابتها  خطة  عن  الفرعية  ومجموعاتها  الحماية  مجموعة  تدافع  المجموعات،  استجابة  خطة  تقديم  وبعد 
المبني  الَمعنيّة بالتصدي للعنف  الفرعية  الوكاالت. وقد يكون هناك دفاع منفصل عن كل مجموعة فرعية )بما في ذلك المجموعة 
داً، مع توجيه أسئلة إلى المجموعات الفرعية إذا لزم األمر. وفي أي من الحالتين،  على النوع االجتماعي(، أو قد يكون دفاعاً ُموحَّ
يلزم أن يكون ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مستعداً لشرح االستراتيجية بمزيٍد من التفصيل أكثر مما هو 

مطلوب في البيان الكتابي. 

كن مستعداً للدفاع عن الخطة:

z  .تقديم لمحة عامة عن النطاق الجغرافي لخطة استجابة المجموعات للعنف المبني على النوع االجتماعي
z .تقديم شرح لمعايير الجودة التي يجب تطبيقها أو تحسينها مع الخطة
z  شرح سبب استهداف أنواع معينة من األنشطة أو مجموعات معينة من المستفيدين استناداً إلى السياق والبيانات/أفضل الممارسات

العالمية.
z .اشرح لماذا تُعّد االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي إنقاذاً الحياة، وكيف تُستخَدم معايير إنقاذ الحياة
z  إثبات جدوى االستراتيجية، ووصف القدرات الموجودة بالفعل لتنفيذها، وما إذا كان يمكن أن تكون ناجحة حتى لو تم تلقي التمويل

الجزئي فقط.
z .االحتساب الحالي للتكاليف و"القيمة مقابل المال" أو األثر المحتمل لالستراتيجية

القطاعات/المجموعات  بين  فيما  الُمخصَّصة  والميزانيات  الدفاع  ُمخَرجات  إلى  استناداً  المجموعات  استجابة  خطة  تُعدَّل  ما  عادةً 
اإلنسانية األخرى.

مواءمتها.  أو  استراتيجي  هدف  لكل  المؤشرات  لتحديد  الجهد  من  مزيٍد  بذل  سيلزم  اإلنسانية،  االستجابة  خطة  وضع  أعقاب  وفي 
لة التي ُجِمعت بشأن تنفيذ أنشطة خدمات التصدي للعنف المبني على  وتُصبح هذه المؤشرات أساساً للبيانات الكمية والنوعية المفصَّ
النوع االجتماعي وعدد المستفيدين في إطار مصفوفة 3/4/5Ws للعنف المبني على النوع االجتماعي. بالنسبة إلى المؤشرات، من 

الهاّم مراعاة ما يلي:

z  استخدام على  االقتصار  عدم  مع  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  واضحة  مؤشرات  اختيار 
مؤشرات الحماية القياسية الشاملة فقط.

z  المقابلة لتحديد مدى انتشار العنف المبني على النوع W5 عدم استخدام مؤشرات خطة االستجابة اإلنسانية أو مؤشرات مصفوفة
االجتماعي. فالمؤشرات من قبيل "عدد حاالت االغتصاب المبلَّغ عنها" أو "عدد حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي المبلَّغ 
عنها" ال تؤدي إلى تحديد نطاق االنتشار. فالمؤشرات المتعلقة بحصول المستفيدين على الخدمات هي األفضل في هذا اإلطار، مثل 
"عدد المستفيدين الذين يحصلون على خدمات إدارة الحاالت". )انظر مزيداً من المناقشات بشأن البيانات العامة للبيانات وانتشارها 

في الفصل الرابع(. 

z  اختيار المؤشرات الواقعية التي يمكن لجميع شركاء خطة االستجابة اإلنسانية تقديم تقارير اإلبالغ بموجبها بسهولة، بما في ذلك
النهائية الختبار جدواها. فعلى سبيل  التشاور مع الشركاء بشأن المؤشرات قبل وضعها في صيغتها  المحليين. وينبغي  الشركاء 
المثال، قد تكون المؤشرات القائمة على اإلدراك بشأن السالمة أو تغيير السلوك أكثر مالءمةً للبرمجة على صعيد الوكاالت، وليس 

على صعيد خطة االستجابة اإلنسانية. وال يعتبر المؤشر ذا قيمة إذا لم يتمكَّن الشركاء من تقديم تقارير اإلبالغ بموجبه. 

z  ،اختيار المؤشرات التي تُظِهر الجودة وليس فقط الكمية. للتمكُّن من قياس أثر االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي بدقة
يجب أن تبيّن المؤشرات أنَّ الفئات المستهدفة جرى التوصل إليها بطريقٍة ُمجدية. فعلى سبيل المثال، بدالً من االعتماد فقط على 
م تقديرات االستجابة بشكٍل  "عدد األشخاص الذين جرى توعيتهم بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي" )األمر الذي قد يُضِخّ
ُمضِلّل(، ضع في االعتبار المؤشرات التي تُبيِّن عدد األشخاص الذين أظهروا تغيرات في المعرفة أو المواقف نحو العنف المبني 

على النوع االجتماعي استناداً إلى مرحلة ما بعد االختبارات التي تعقب أنشطة التوعية. 

z  أمكن حيثما  السكانية،  الفئات  إلى  المستهدف  أو  الجغرافي  الوصول  تعكس  التي  اإلنسانية  االستجابة  خطة  مؤشرات  إدراج 
ذلك. ومن األمثلة على ذلك "عدد ]أصغر وحدات جغرافية[ تم الوصول إليها بخدمات متخصصة في العنف المبني على النوع 

االجتماعي". وال ينبغي االعتماد بشكٍل حصري على المؤشرات التي تُظِهر عدد المداخالت أو الخدمات أو المستفيدين. 

z .وضع تعاريف ومنهجيات العد لكل مؤشر، بحيث يمكن آللية استعراض الرصد الدوري وتنقيحات منتصف السنة أن تستند إليها



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1069102

z  تقييم المؤشرات ووضع المبادئ التوجيهية لتجنُّب "العد المزدوج". ويحدث العّد المزدوج لنفس المستفيد عن نشاٍط واحد يُجريه
شركاء متعددون عندما تُقِدّم كل من الوكالة المانحة والشريك المنِفّذ، على سبيل المثال، تقريراً عن نفس عدد األشخاص الذين تسنّى 

الوصول إليهم - األمر الذي يؤدي إلى مضاعفة األرقام بشكٍل غير دقيق. 

z  تقديم مبادئ توجيهية مكتوبة وجلسات لبناء القدرات بشأن كيفية اإلبالغ عن المؤشرات. القيام بذلك في أثناء أو بعد اجتماعات
د مع جميع شركاء الحماية. لالطالع على مثال للمبادئ  التنسيق لدعم الشركاء. ويمكن لذلك أن يكون فعَّاالً للغاية إذا تّم كنشاٍط ُموحَّ
التوجيهية المكتوبة للمؤشرات، انظر تعريفات العنف المبني على النوع االجتماعي في المصفوفة 4Ws التي وضعتها استجابة 

كل سوريا.

z  ،5، حيث يتكرر في رسائل البريد اإللكتروني واالجتماعات والتذكيراتWs تعيين تاريخ وتنسيق قياسي للتقارير على مصفوفة
ويكون هو نفسه بالنسبة لجميع شركاء "مجموعة الحماية". النظر في، على سبيل المثال، مشاركة تقرير مصفوفة 5Ws في يوم 

الجمعة األول من كل شهر.

z  تقليل الجداول الزمنية لإلبالغ قدر اإلمكان لتوفير الوقت وإبراز التقدم المحرز. قد ال يكون من الضروري تقديم تقارير أسبوعية
عن المؤشرات بعد المراحل المبكرة من األزمة، ألنَّه قد ال تكون هناك تغييرات هامة إلثباتها في تحليل البيانات. ويمكن تعديل 
الجداول الزمنية لإلبالغ لتصبح نصف أسبوعية أو شهرية. وينبغي أن يُتَخذ هذا القرار مع شركاء الحماية و/أو مكتب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، تبعاً لهيكل التنسيق في السياق ذي الصلة.

ج عملية التخطيط االستراتيجي بتقديم مقترحات المشاريع العامة من جانب أعضاء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف  وتُتوَّ
االستجابة  وخطة  الشاملة،  اإلنسانية  االستجابة  خطة  إلى  استناداً  هذه  المشاريع  مقترحات  وتَُصاغ  االجتماعي.  النوع  على  المبني 
االستراتيجية للعنف المبني على النوع االجتماعي، و"الحافظة" أو الميزانية الُمخصَّصة لتقديم خدمات التصدي للعنف المبني على 
المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  وتُنِشئ  اإلنسانية.  االستجابة  بخطة  الخاص  التمويل  نداء  في  االجتماعي  النوع 
توثيقاً  وموثقاً  شفافاً  نظاماً  الحماية،  ومجموعة  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  من  بتوجيٍه  االجتماعي،  النوع  على 
جيداً الستعراض تنافسي يجريه النظراء لمقترحات المشاريع )عادةً من خالل فريق استشاري استراتيجي(. ويجري اختيار أفضل 

المشاريع المقترحة للتوصية إلى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني من أجل إلدراجها في خطة االستجابة اإلنسانية. 

إيالء االعتبار الواجب لُسبُل إشراك جماعات المجتمع المدني المحلية في خطة االستجابة اإلنسانية عند وضع معايير الستعراض 
النظراء وعند اختيار مقترحات المشاريع. فعلى سبيل المثال، طلبت مجموعة الحماية في جنوب السودان من كل مجموعة فرعية أن 
تُقِدّم تقريراً عن الجهود المبذولة إلشراك الشركاء المحليين في عملية اقتراح مشروع خطة االستجابة اإلنسانية وتتبُّع عدد مقترحاتهم 

الواردة والمعتمدة. 

اإلنسانية،  االستجابة  بخطة  الخاص  التمويل  نداء  إلى  استناداً  األزمة  في مراحل الحقة من  ع  المجمَّ التمويل  استالم  يجري  وعندما 
استالم  أجل  من  وذلك  المجموعات،  استجابة  وخطة  المستلَم  المبلغ  إلى  استناداً  أخرى  مرة  بطلباتهم  المختارون  الشركاء  سيتقدم 

عة.  ُمخصَّصات من هذه األموال الُمجمَّ

النوع االجتماعي في خطط  المبني على  للعنف  التصدي  المشاريع أو جميع شركاء  الحظ، ال يمكن إدراج جميع مقترحات  ولسوء 
االستجابة اإلنسانية. ومع ذلك، فإنَّ خطة استجابة المجموعات المتعلقة بخطة االستجابة اإلنسانية ليست األداة االستراتيجية الوحيدة 
انظر  الموارد.  لتعبئة  الوحيد  السبيل  أو  النوع االجتماعي،  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  التي استحدثتها 

األقسام التالية الستكشاف البدائل.

الدرس الُمستفاد

في عام 2018، استعرضت مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 16 استعراضاً 
من االستعراضات العامة لالحتياجات اإلنسانية التي جرى نشرها بين عامّي 2017 و2018 من أجل فهم 
الطريقة التي ُدمج بها العنف المبني على النوع االجتماعي في التحليل. ووجَد االستعراض أنَّ نسبة 81 في 
المائة من االستعراضات تضمنت فقرة تتعلق تحديداً بالعنف المبني على النوع االجتماعي، ولكن جودة هذه 
الفقرات وطولها يختلفان اختالفاً كبيراً بين االستعراضات المختلفة. وقد ركَّزت بعض االستعراضات العامة 
المتعلقة  والتحليالت  االحتياجات  على  تحديداً  أكثر من صفحتين،  في  التي صدرت  اإلنسانية،  لالحتياجات 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي. وفي وثائق أخرى، اشتمل إدراج العنف المبني على النوع االجتماعي 
وثيقة  )انظر  الحماية.  بمجموعة  الخاص  االحتياجات  تحليل  قسم  في  مدرجة  للغاية  صغيرة  فقرةٍ  على 
االستعراض على الموقع الشبكي الخاص بمجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي في 

مجموعة أدوات التنسيق األساسية(. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2018-gbv-4w-definitions-engarab
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2018-gbv-4w-definitions-engarab
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المشاركة الهادفة

اإلنسانية وعمليات  العام لالحتياجات  المحلية في االستعراض  المنظمات  لزيادة مشاركة  استراتيجيات  وضع 
الَمعنيّة  والمنظمات  المرأة،  تقودها  التي  المنظمات  ذلك  في  بما  ذلك،  أمكن  كلما  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، والمنظمات 
الَمعنيّة بكبار السن. ويمكن للمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تؤدي 

هذه المهمة كجزٍء من مجموعة الحماية. ويمكن أن تشتمل االستراتيجيات على اإلجراءات التالية:

z  عقد مشاورات مخصَّصة مع المنظمات التي تقودها المرأة والمنظمات الَمعنيّة باألشخاص ذوي اإلعاقة
عند وضع االستجابة والتحقُّق منها لضمان تعزيز االستراتيجيات المحلية القائمة وعدم تقويضها. 

z  تحديد الموارد وجهات التنسيق أو المنظمات لدعم المنظمات التي تقودها المرأة وغيرها من المنظمات
غير الحكومية المحلية الرئيسية والمؤسسات المجتمعية لصياغة أوراق المشاريع والمقترحات وتطبيقات 

التمويل المتعلقة بخطة االستجابة اإلنسانية.
z  عند إعطاء األولوية ألوراق مشاريع الجهات الفاعلة الدولية، ينبغي الترويج للمشاريع التي تدعم المنظمات

المحلية، وال سيما المنظمات التي تقودها المرأة.
z  ،تعزيز النوع االجتماعي والحماية والتأكيد على أهميتهما، وكذلك المعرفة السياقية والعالقات المجتمعية

عند اتخاذ قرارات أو تقييمات حول قدرة المنظمات التي تقودها المرأة، والمنظمات الَمعنيّة باألشخاص 
ذوي اإلعاقة، والمنظمات الَمعنيّة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية 

وحاملي صفات الجنسين، والمجموعات المحلية األخرى.

 اعتبارات خاصة 
للفتيات المراهقات

س وطويل األجل للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي المرتّكب في حق  يلزم تخصيص تمويل ُمكرَّ
الفتيات المراهقات. وينبغي أن يتضمن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مناصرة 

تمويل برامج الفتيات المراهقات عند التواصل مع المانحين وتخطيط تعبئة الموارد.

وثائق استراتيجية للمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

استراتيجيات المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

لخطة  كتكملٍة  وتنشرها  منفصلة  استراتيجية  تضع  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعة  يمكن 
االستجابة اإلنسانية، التي تُقِدّم معلومات أكثر تفصيالً عن الكيفية التي تتماشى بها استجابة العنف المبني على النوع االجتماعي مع األهداف 
االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية وكيفية تحقيقها. وكثيراً ما يكون بمقدور "استراتيجية العنف المبني على النوع االجتماعي"، كما 
يُطلَق عليها في معظم الحاالت، تغطية النطاق الكامل ألنشطة العنف المبني على النوع االجتماعي والشركاء الذين يشكلون االستجابة، بما 
في ذلك الحكومة والشركاء المحليين اآلخرين. وهي قادرة أيضاً على تقديم تفسيرات أفضل للسياق التشغيلي واألسباب الكامنة وراء اختيار 
مناطق العمل ذات األولوية. ويمكن أيضاً أن تكون استراتيجيات العنف المبني على النوع االجتماعي أكثر فاعليَّة في وصف الشراكات 
عبر النهج الترابطي اإلنساني-اإلنمائي لبناء السالم مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية وبناء السالم. وعالوةً على ذلك، يمكن استخدام 
استراتيجيات العنف المبني على النوع االجتماعي لتخطيط االستجابات لفتراٍت زمنية أطول من خطة االستجابة اإلنسانية، مع وجود بعض 
االستراتيجيات التي تدوم من سنتين إلى خمس سنوات. ويمكن أن يُساهم استخدام استراتيجية العنف المبني على النوع االجتماعي إلظهار 
التخطيط على المدى الطويل في االنتقال )أي التسليم من الجهات اإلنسانية إلى الجهات الفاعلة الوطنية أو اإلنمائية(، كما أنَّه مفيد الجتذاب 
التمويل األطول أجاًل من المانحين. ويمكن االطالع على أمثلٍة لالستراتيجيات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي على الموقع 

الشبكي لمجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي من العراق والصومال وجنوب السودان واليمن. 

خطط العمل

قد تكون خطة العمل الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي سابقةً لخطة استجابة المجموعات أو الستراتيجية العنف المبني على 
النوع االجتماعي. وخطة العمل هي وثيقة قصيرة )من ثالث إلى أربع صفحات( توجز األهداف الرئيسية، والغايات المرجو تحقيقها، 
وشركاء االستجابة، وتُقِدّم لمحةً عامةً عن األنشطة والجداول الزمنية. ويمكن االطالع على أمثلٍة لخطط العمل الخاصة بكينيا وأوغندا 
من عام 2008 في الطبعة السابقة من هذا الدليل، دليل تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية 

)نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، 2010(.

https://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
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يتسم المحتوي العام لهذه الوثيقة بالتشابه الكبير، سواًء جاء في شكل استراتيجية أو خطة عمل للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
ويتمثَّل الفرق األساسي بين االثنين في مستوى التفاصيل. وينبغي أن يتضمن كل منها عدداً من العناصر.

عناصر استراتيجية أو خطة العمل بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي

معلومات أساسية

z  تُحِدّد العوامل الرئيسية التي أدَّت إلى األزمة اإلنسانية القائمة، بما في ذلك معلومات عن العنف المبني على النوع االجتماعي
قبل حالة الطوارئ

z تُقِدّم تحليالً حالياً لوضع العنف المبني على النوع االجتماعي، وتُلخص النتائج المستمدَّة من التقييمات ورسم الخرائط

 الغرض 

z تصف الغرض العام من الوثيقة االستراتيجية

االستراتيجية

z تُحِدّد النماذج التي تسترشد بها الوثيقة االستراتيجية وتُوفِّر إطاراً للعمل

الخطة

z تصف األهداف الرئيسية واألنشطة والمؤشرات المرتبطة باألنشطة
z تصف المناطق الجغرافية التي ستنفَّذ فيها األنشطة
z تصف السكان المستهدفين باألنشطة
z تُحِدّد الشركاء المنِفّذين المسؤولين
z  تُنِظّم األنشطة، حسب االقتضاء، من حيث مراحل الطوارئ )مثل االستجابة األولية للطوارئ، واالستجابة في مرحلة ما

بعد الطوارئ، واإلنعاش، وما إلى ذلك(
z تصف أساليب تنسيق األنشطة

الميزانية

z  .في بعض الحاالت، قد يكون من المفيد إدراج ميزانية ألنشطة محددة

نصائح لوضع خطط استراتيجية فعَّالة:

z .اجعلها واقعية. ال تُدِرج األنشطة التي ال يمكن إكمالها ضمن اإلطار الزمني/البيئة المحددة
z  .اجعلها دقيقة. ال تُدِرج المعلومات غير الُمتحقَّق منها من خالل التقييم/الخرائط
z .استخدم لغة سهلة الفهم. ال تستخدم لغة فنية أو غير مألوفة بشكٍل مفرط
z .احرص على ضمان تمثيل جميع أصحاب المصلحة كشركاء في الوثيقة االستراتيجية
z .احرص على اختصارها قدر اإلمكان
z .استخدم الرموز النقطية والجداول لجعلها سهلة القراءة والفهم

خطط العمل

تُعد خطة العمل الخاصة بالمجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بمثابة إطار إداري يتم إنشاؤه 
على أساس سنوي، وكثيراً ما يلحق باستراتيجية أو خطة عمل العنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن أن تكون خطة العمل 
مخططاً بسيطاً يبيّن العمل الذي ستقوم به المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لتحقيق أهدافها 
االستراتيجية وإدارة مهامها األساسية عبر دورة البرامج اإلنسانية. وتنص على الجداول الزمنية والشركاء الرئيسيين لتنسيق المهام 
والمنتجات المحددة وضمان إنجازها. ومن الناحية المثالية، تُستخَدم خطة العمل لضمان أن يكون لكل منظمة عضو في المجموعة 
الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مساهمة محددة في االستجابة. قد يرغب ُمنِسّق التدخالت في العنف 
المبني على النوع االجتماعي في التشاور مع الُمنِسّقين اآلخرين بشأن النماذج الحديثة أو عينات من خطط العمل من خالل منتديات 
الدردشة عبر برنامج "سكايب" لمجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي. )انظر القسم أدناه المتعلق بالرصد 

والتقييم لالطالع على مزيٍد من األفكار بشأن كيفية رصد تنفيذ خطة العمل.(
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تستحوذ االستراتيجيات، وخطط العمل، وخطط العمل المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي على العمل الذي يتطلب موارد، 
ولكن ال يمكن تفسيره أو تجسيده بالكامل في خطة االستجابة اإلنسانية. وقد يشمل ذلك األنشطة التي كثيراً ما تظهر على أنها من 
"المستوى الثاني" في خطة االستجابة اإلنسانية، مثل البرمجة الَمعنيّة بُسبُل كسب الرزق، أو أعمال السياسة العامة، وبعض أنواع 
المبني على  العنف  التدخالت في  التي تشمل تنسيق  المطلوبة والمهام  الموارد  الواقع، فإنَّ  القدرات والمناصرة. وفي  الوقاية وبناء 

النوع االجتماعي غالباً ما يجري التخطيط لها وشرحها في هذه األنواع األخرى من الوثائق االستراتيجية وخطة العمل.

أنشطة احتساب التكاليف في االستراتيجيات 

يمكن أن يُشِكّل تحديد ميزانية للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، وتخفيف حدة مخاطره، واالستجابة له عبر االستجابة 
اإلنسانية برمتها، أحد جوانب التخطيط االستراتيجي األكثر تحدياً. وتُثير عملية احتساب تكاليف أنشطة الحماية )بما في ذلك العنف 
المبني على النوع االجتماعي( أسئلة أخالقية ومفاهيمية صعبة. وتتصل تكاليف برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي بالموارد 
االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  لنوع  تبعاً  كبيراً،  تفاوتاً  التكاليف  وتتفاوت  األساسية.  السلع  من  أكثر  البشرية 
وينبغي أن يستند الوقت الذي يقضيه المستفيد إلى احتياجاته بدالً من أن يكون شكلياً. إنَّ خدمة مجّرد ناجٍ واحد تحمُل قيمةً كبيرة، 
اإلنسانية. وعالوة على  للنجاح، وال سيما في األوساط  يُشِكّل في جوهره مقياساً  المستفيدين ال  أو عدد  "الحجم"  فإنَّ  السبب  ولهذا 
ذلك، يصعب حساب التكاليف بدقة عبر مجموعة الجهات الفاعلة الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، التي يمكن 
مع  بالمقارنة  التكلفة  باهظة  المصاريف  تبدو  أن  ويمكن  المحلية.  الحكومية  غير  المنظمات  إلى  الدولية  الوكاالت  من  تتفاوت  أن 
االستجابات اإلنسانية المستندة إلى السلع األساسية، وذلك عند حساب المعدل المتوسط عبر مختلف أطياف الجهات الفاعلة واألنشطة. 
د  ومن المهم، من بداية المناقشات المتعلقة باحتساب التكاليف، أن يجري العمل مع الجهات الفاعلة الَمعنيّة بالحماية إليجاد نهج ُموحَّ

وحجج سليمة لشرح األسباب الكامنة وراء القيمة التي تضيفها الحماية، وهو ما يتجاوز مجرد حساب التكاليف/المستفيدين. 

مزايا أدوات احتساب التكاليف على نطاق االستجابة 

z  .تحسين تنفيذ فرادى مقدمي الخدمات لمعايير الجودة الدنيا وتحسين اتساق المعايير في مختلف مواقع االستجابة
z .توفير أساس أكثر إنصافاً للشركاء المحليين للتنافس على التمويل
z  .تعزيز مصداقية ومساءلة نداءات تمويل التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

رت في سياقاٍت قُْطرية أمثلة على أدوات احتساب التكاليف التي ُطِوّ

z  في أفغانستان، جرى تكييف أداة الحتساب تكاليف العنف المرتَكب في حق المرأة في السياقات اإلنمائية للمجموعة الفرعية الوطنية
الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، مما أتاح للشركاء استخدام صحيفة إكِسل لحساب تكلفة االستجابة. 

z  في ميانمار، عمل أخصائي برنامج التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان مع أخصائي
أداة  وتعتمد  البلد.  في  المختلفة  األربعة  اإلنسانية  األوضاع  من  بكل  خاصةً  التكاليف  منهجية الحتساب  لوضع  والتقييم  الرصد 
احتساب التكاليف على مجموعٍة قياسية من أنشطة التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والوقاية منه. وقد جرى االتفاق 
ُمسبقاً على المعايير واستُخِدمت كأساٍس لمصفوفة 3/4/5Ws. وتعني هذه العملية أنَّه يمكن تحديد الفجوات التمويلية اإلجمالية 
ألي مجال معين من مجاالت االستجابة اإلنسانية بالرجوع إلى أداة احتساب التكاليف ومصفوفة 3/4/5Ws، التي تُسِلّط الضوَء 

على الثغرات في البرمجة. 

دة لحساب تكاليف برنامج التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لخطة االستجابة اإلنسانية  وحتى اآلن، ال توجد طريقة ُموحَّ
أو غيرها من استراتيجيات العنف المبني على النوع االجتماعي الخاصة بالسياقات اإلنسانية. غير أنَّ هناك موارد متاحة للسياقات 

الوطنية واإلنمائية التي يمكن تكييفها )انظر الفصل السادس في الجزء الثالث(. 

تخصيصها  يمكن  إضافية  موارد  جلب  في  النظر  ويُرجى  وخبرة.  وبحثاً  وقتاً  وأدواتها  التكاليف  احتساب  أساليب  تطوير  ويتطلب 
للمشروع وإتاحة الوقت الكافي لتطوير أدوات قبل المواعيد النهائية لميزانيات خطة االستجابة اإلنسانية بشكٍل كبير أو غيرها من 

االستراتيجية. الوثائق 
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خطوات استحداث احتساب التكاليف عند تطبيق أسلوب "حزمة الخدمة الدنيا": 

المساءلة،  التي ستُجرى. وألغراض  الدنيا؛ وليس فقط األنشطة  المعايير  الحزمة  تُحدَّد  ينبغي أن  الدنيا:  تحديد حزمة الخدمة   -1
على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  بالمجموعة  الخاصة   3/4/5Ws مصفوفة  في  الُمبيَّنة  بالخدمات  ربطها  ينبغي 
خدمات  هي  الخدمات  هذه  فإنَّ  اإلنسانية،  االستجابة  خطة  لصالح  تُجَرى  التكيف  عملية  كانت  ما  وإذا  االجتماعي.  النوع 

العليا.  المستويات 

جمع البيانات : إجراء بحث حول بيانات التكلفة التاريخية من مختلف مقدمي الخدمات في مواقع التنفيذ المختلفة والمؤشرات   -2
االقتصادية الخاصة بالسياق. وقد يُشِكّل الحصول على بيانات اقتصادية حديثة ودقيقة لإلسقاطات الخاصة باحتساب التكاليف، 
رة من النزاعات  م أو تكاليف العمل، تحدياً خاصاً في حاالت الطوارئ المفاجئة. ويمكن أن تكون السياقات المتضِرّ مثل التضخُّ
أكثر تحدياً. وقد تكون استقصاءات السوق التي تُجِريها مجموعة الغذاء واألمن وُسبُل العيش، أو العناصر المدنية في بعثات 

حفظ السالم، مصادر مفيدة للمعلومات في هذه السياقات.

تقدير التكاليف: باإلضافة إلى التكاليف التشغيلية، ينبغي أن تشمل الميزانيات "تكاليف التأسيس"، مثل تدريب الموظفين وتوفير   -3
تكاليف  أو  الطوارئ"،  النظر في "تكاليف  المفيد أيضاً  المحلي. وقد يكون من  المجتمع  إلى  المقدمة  الخدمات  المعلومات عن 
"التسليم"، أو تكاليف االنتقال، وال سيما إذا كانت الحالة األمنية قد تتطلَّب ُطُرقاً احتياطية لتقديم الخدمات )أي استكمال الخدمات 
المتنقلة الثابتة( أو إذا كان القصد من االستجابة أن تكون قصيرة األجل لسد الثغرات في حاالت الطوارئ. وينبغي أيضاً تقدير 
المعلومات.  إدارة  ولموظف  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  في  التدخالت  لُمنِسّق  توفير موظفين  مثل  التنسيق،  تكاليف 
وينبغي أيضاً أن تُؤَخذ تكاليف الموظفين االحتياطيين بعين االعتبار في تقديرات التكاليف التشغيلية، وذلك إذا كان من المحتمل 
أن يكون هناك تصعيد في حالة الطوارئ. وإذا استُخدمت أداة احتساب التكاليف لخطة االستجابة اإلنسانية، يُرجى تحديد ماهية 
التوجيهات المشتركة بين المجموعات ومجموعة الحماية بشأن إدراج تكاليف التنسيق والتوظيف في جميع النداءات القطاعية. 

تمويل تنفيذ خطط االستجابة واستراتيجياتها

تتمثَّل إحدى أهم مسؤوليات المجموعة الفرعية في التماس األموال لدعم االحتياجات العاجلة التي حدَّدها شركاء التنسيق في خطة 
االستجابة اإلنسانية وغيرها من الوثائق االستراتيجية. ومن األهمية بمكان أن يكون ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع 

االجتماعي على علٍم بكيفية رصد مستويات التمويل، ومعرفة مصادر التمويل المتاحة، وفهم كيفية الوصول إليها. 

ويشتمل رصد التمويل على ما يلي:

z .تكوين رؤية واقعية لالحتياجات التمويلية المتعلقة بالتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي
z  .مقارنة هذه االحتياجات باألموال المتاحة والملتَزم بها لصالح جهود التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
z  .تحديد الفجوات التمويلية األكثر أهمية وترتيب أولوياتها

يمكن لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي استخدام المعلومات المتاحة في نظام التتبُّع المالي، الذي يديره مكتب 
لتنسيق  المتحدة  األمم  يطلبوا من مكتب  أن  لهم  وينبغي  التمويل.  لدعم جهودهم في رصد  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
الشؤون اإلنسانية تمكينهم من االطالع على معلومات اإلبالغ التي يُقِدّمها شركاؤها. وينبغي تذكير الشركاء، قبل الشروع في تنفيذ 
كل دورةٍ جديدة من دورات خطة االستجابة اإلنسانية، بتحديث معلوماتهم في نظام التتبُّع المالي؛ ويمكن وضع هذا اإلجراء كشرٍط 
من شروط التأهل للمشاركة في دورة مشروع خطة االستجابة اإلنسانية في السنة التالية. ومع ذلك، فإنَّ نظام التتبُّع المالي لن يُعِطي 

سوي نظرة جزئية لحالة التمويل في األزمات المطّولة أو الدورية. 

تتضمن االستراتيجيات األخرى للتشجيع على تقاسم معلومات التمويل فيما بين الشركاء ما يلي: 

z  ضمان مشاركة الوكاالت في عمليات التخطيط االستراتيجي للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
بحيث يفهم الشركاء أولويات التمويل ويتفقون عليها.

z .تمثيل مصالح أكبر عدد ممكن من شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في المشاريع المقدمة
z  .تشجيع المشاريع التعاونية التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة لتقاسم الموارد

عمليات التمويل المشترك

ع في حاالت الطوارئ يمكن أن تصل إليهما المجموعة  يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نوعين من التمويل الُمجمَّ
الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي: الصناديق القُْطرية المشتركة، والصناديق المركزية لمواجهة الطوارئ. 
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الصناديق القُْطرية المشتركة

ص  وتُخّصِ الطوارئ.  حاالت  في  اإلغاثة  ُمنِسّق  أّسسها  المانحين  متعددة  إنسانية  تمويل  أدوات  المشتركة  القُْطرية  الصناديق  تُمثَّل 
الصناديق المركزية لمواجهة الطوارئ التمويَل استناداً إلى االحتياجات واألولويات اإلنسانية المحددة على الصعيد القُْطري بما يتماشى 
ه  مع دورة البرامج اإلنسانية، مع مراعاة مصادر التمويل األخرى )بما في ذلك المساهمات الثنائية( من أجل تجنُّب االزدواجية. وتُوجَّ

الُمخصَّصات إلى وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومؤسسات الصليب األحمر/الهالل األحمر

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

السريعة  لدعم االستجابة  أُنشئ  المساعدة اإلنسانية وقد  تقديم  الرائدة في  الصناديق  الطوارئ أحد  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يُعد 
لألزمات وتلبية االحتياجات اإلنسانية الحرجة في حاالت الطوارئ الناقصة التمويل، مما يتيح تقديم مساعدة أكثر موثوقية وفي الوقت 
رين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. ويتولى ُمنِسّق اإلغاثة في حاالت الطوارئ إدارة الصندوق بالنيابة  المناسب للمتضِرّ
لتنسيق الشؤون اإلنسانية. فصناديق  المتحدة  المتحدة، وتدعمه أمانة مخصَّصة للصندوق داخل مكتب األمم  العام لألمم  عن األمين 
األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصصة هي وحدها المؤهلة للتقديم. ويُوفِّر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أمواالً أولية 
لبدء العمليات الحرجة ودعم برامج إنقاذ الحياة التي ال تغطيها جهات مانحة أخرى. ويشدد الصندوق على أهمية ضمان أن تكون 
المبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وقرار األمم المتحدة 1325 بشأن 

المرأة والسالم واألمن، مدمجة في تنفيذ برامجه ومشاريعه.

أي  المحتاجين؛  لألشخاص  لألرواح"  "الُمنقذة  للمساعدة  األولويةَ  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يُوفِّره  الذي  الدعم  يُعطي 
"اإلجراءات التي يجري اتخاذها في غضون فترةٍ زمنيٍة قصيرة للتعامل مع الخسائر المباشرة في األرواح أو التخفيف من حّدتها 
التهديدات الموّجهة للسكان أو جزء كبير منهم و/أو صون كرامتهم". وتُحِدّد معايير  البدني والنفسي، أو  أو تفاديها، وكذلك األذى 
إنقاذ الحياة اإلجراءات المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي التي يمكن أن يمولها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. 
ويتضمن الطلب الذي يجري تقديمه إلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من الوكاالت أن تحرص جميعها على تسجيل كل 

مشروع وفقاً للنوع االجتماعي والعُمر وأن يُحِدّد ما إذا كان هناك عنصر من عناصر العنف المبني على النوع االجتماعي.

بالعنف  المتصلة  للحياة  المنقذة  17: معايير الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وأنشطته  الملحق  انظر 
المبني على النوع االجتماعي

بالمعلومات  الوطني  الصعيد  المجموعات على  قيادات  تزويد  اإلنسانية على  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  ما يحرص  عادةً 
في  التدخالت  لُمنِسّق  ينبغي  الحماية،  مجموعة  ُوِجدت  وحيثما  ومواعيدها.  األموال  بهذه  المتعلقة  المقترحات  تقديم  بكيفية  المتعلقة 
ف على عمليات التمويل والجداول الزمنية.  العنف المبني على النوع االجتماعي أن يعمل مع قائد مجموعة الحماية من أجل التعرُّ
وفي الحاالت التي ال توجد فيها مجموعة حماية أو التي لم يُفعَّل فيها النهج العنقودي، قد يرغب ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني 

على النوع االجتماعي في التماس المعلومات مباشرةً من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

ويمكن لُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يؤدي دوراً رئيسياً في عمليات التمويل المشترك هذه عن طريق ما يلي:

z .الدعوة إلى إيالء العنف المبني على النوع االجتماعي أولوية كبيرة من أجل التمويل الُمخصَّص لمجموعة الحماية وعبر االستجابة
z  المشاريع مقترحات  وأولويات  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعة  استجابة  خطة  وضع 

بالتشاور مع مجموعة الحماية وأعضاء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.
z .تيسير جمع المعلومات عن المشاريع الجارية والمقترحة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي
z .توفير المعلومات لشركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشأن متطلبات التمويل وعملية االختيار
z  ضمان تمويل مشاريع التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي - المقدَّمة إلى المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني

على النوع االجتماعي - من خالل المجموعات المناسبة )على سبيل المثال، تمويل المشاريع الصحية المتصلة بالعنف المبني على النوع 
االجتماعي من خالل مجموعة الصحة؛ ومشاريع التعليم المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل مجموعة التعليم(.

z  البرمجة وتعزيز ألهداف  الطلبات وفقاً  تقديم  الحماية والمجموعات األخرى لضمان  الحكوميين ومجموعة  الشركاء  التعاون مع 
الشفافية في عمليات اختيار المشاريع وتقديمها.

https://cerf.un.org
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الميداني مع  الصعيد  العاملة على  الفرعية  المجموعات  تتعاون  - كيف  وإجابات  أسئلة   :5 الملحق  انظر 
الفرعية  للمجموعة  بها  يمكن  التي  الكيفية  بشأن  التوجيه  من  مزيداً  المورد  هذا  يوفّر  الحماية  مجموعة 
الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تعمل مع مجموعة الحماية في عمليات التمويل 

ع. الُمجمَّ

يجب إدارة اختيار المشاريع للتمويل بعناية، مع إيالء اهتماٍم خاص للشفافية واالتصاالت. وينبغي أن يقترن ذلك بتقديم إرشادات 
فريٍق  المشاريع من خالل  اختيار  إدارة  المفيد  يكون من  وقد  الجماعي ومعاييرها.  التمويل  آليات  داعمة حول  واضحة ومعلومات 
النوع االجتماعي.  الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على  عامل، أو فريٍق استشاري تقني ُمخصَّص، من أعضاء المجموعة الفرعية 
الفرعية  المجموعة  داخل  المتنوعة  للمصالح  حقيقياً  تمثيالً  ممثِّلين  المجموعة  أعضاء  يكون  أن  لضمان  عنايٍة خاصة  إيالء  وينبغي 
الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. فالمجموعة التي تهيمن عليها الوكاالت الدولية، أو التي ال تُمثَّل تمثيالً كافياً 
ض األساس التشاركي للتنسيق. ويمكن للفريق االستشاري، حيثما أمكن، أن يكون  على صعيد الحكومة أو المجتمع المحلي، قد تُقِوّ
ممثالً للجهات الفاعلة األخرى في المجموعة، أو أن يعمل على األقل عن كثب مع المجموعات األخرى في تصميم المشاريع ذات 
الصلة بمجموعتها الخاصة واختيارها بُْغيَة تعزيز العمل الشامل والحد من احتمال تكرار المشروع أو تداخله عبر مجموعات مختلفة. 

وينبغي تجنُّب إعطاء االنطباع بأن الُمنِسّق يتحكم في نتائج التمويل. 

يمكن استضافة ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي ِمن قِبل إحدى الوكاالت )مثل صندوق األمم المتحدة للسكان( 
تكون من الجهات المانحة. وال ينبغي لُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يُقيِّم المشاريع التي تمولها وكالته 
الُمِضيفة إذا كان يشارك مباشرةً في إدارة المشاريع أو تنفيذها. وبالمثل، إذا كان المشروع قيد االستعراض ِمن قِبل لجنة استشارية 
وكان أحد أعضاء اللجنة إما من المنظمة المقدمة للطلب أو من الجهة المانحة المباِشرة ومدير المشروع، فال ينبغي لذلك الشخص 
النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  يقوم  أن  المهم  ومن  المصالح.  تضارب  لتجنُّب  وذلك  االقتراح،  ذلك  يُقيِّم  أن  عندئذ 

االجتماعي وأعضاء اللجنة االستشارية بتقييم المشاريع لكي يظلوا محايدين قدر اإلمكان في عملية التمويل.

عة للمنظمات غير الحكومية أموال ُمجمَّ

عة التي تستهدف المنظمات غير الحكومية. ويُمثِّل صندوق البداية أحد األمثلة  هناك مصادر جديدة آخذة في الظهور لألموال الُمجمَّ
البارزة في هذا اإلطار. ويُقِدّم صندوق البداية التمويل للتدخالت التي تتعامل مع الكوارث "الصغيرة إلى المتوسطة الحجم"، وذلك 
للمنظمات غير الحكومية حصراً. ويمّول أيضاً بعض أنشطة التأهُّب للكوارث في إطار فئة "نافذة التنبُّؤ باألزمات"، التي قد تكون 
المنظمات  التمويل على  التقدَم بطلبات  الصندوُق  أو دورية. ويقصر  بكوارث طبيعية موسمية  تمر  التي  للبلدان  بشكٍل خاص  مفيدةً 
غير الحكومية. وتقوم لجنة من القيادات العليا للمنظمات غير الحكومية في البلد المعني بتقييم الطلبات المقدمة. وقد يكون من المفيد 
البدء في االستجابة السريعة في منطقٍة أقل احتماالً الجتذاب تمويٍل كبير الحجم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. ويمكن 
أيضاً أن يكون تمويل "التنبُّؤ باألزمات" مفيداً في التحديد المسبق للسلع الُمنِقذة للحياة ضمن جهود التصدي للعنف المبني على النوع 
ض لالغتصاب. وتبلغ الفترة الزمنية المستغرقة  االجتماعي، مثل حقيبة اللوازم الصحية النسائية، أو مجموعة مستلزمات ما بعد التعرُّ
من الدعوة إلى تقديم العروض إلى حين صدور قرارات المكافأة 72 ساعة. وينبغي لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع 
للتمويل في  محتمالً  الصندوق مصدراً  إذا كان هذا  الحكومية على تحديد ما  المنظمات غير  أن يساعدوا شركاءهم من  االجتماعي 
دوهم بنماذج لتقديم الطلبات في غضون الفترة الزمنية المحدَّدة والبالغة 72 ساعة. )يمكن االّطالع على  سياق عملياتهم، وأن يزّوِ

مزيٍد من المعلومات حول صندوق البدء على الموقع الشبكي لشبكة البداية.( 

مصادر التمويل األخرى

هذه  يُشارك  وأن  األخرى  التمويل  بمصادر  درايٍة  االجتماعي على  النوع  المبني على  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  يكون  أن  ينبغي 
ذات  التمويل  من  الناشئة  االحتياجات  يتوقع  أن  له  وينبغي  االجتماعي.  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  شركاء  مع  المعلومات 
الصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، بينما تعمل المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
وشركاء تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي على االنتقال من حالة الطوارئ إلى مرحلة اإلنعاش المبكر وما 

بعد الطوارئ والتنمية. وقد تتطلَّب كل مرحلٍة من هذه المراحل مانحين مختلفين.

https://startnetwork.org/start-fund
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ينبغي أخذ ما يلي بعين االعتبار في أثناء االتصال المنتظم بالمانحين: 

z أولويات المانحين
z توافر التمويل والقيود
z الشركاء الممّولون/المنِفّذون

باإلضافة إلى اإلحاطات اإلعالمية المنتظمة، ينبغي أن تكون هناك خطة للتفاعل مع الجهات المانحة حول األحداث الرئيسية، مثالً 
بعد إطالق خطة االستجابة اإلنسانية أو خالل 16 يوماً من من النشاط لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي.

ُمنِسّق  يرغب  فقد  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  خدمات  توفير  على  بنشاٍط  تعمل  المحلية  المنظمات  كانت  إذا 
الشتات،  مجتمعات  من  كل  ويكتسي  وفُرصها.  تمويلها  مصادر  مناقشة  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت 
التمويل  المحلية، ألنَّ مصادر  الفاعلة  الجهات  إلى  بالنسبة  خاصةً  أهميةً  المحلية،  المجتمعات  من  المقدم  والدعم  الخاص،  والقطاع 
هذه غالباً ما تكون مواردها مرنة وغير ُمخصَّصة. ومن الهاّم في هذه المناقشات أن يعمل ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني على 
النوع االجتماعي على تقييم متطلبات اإلبالغ وأنواع الدعم الواردة من هذه الترتيبات األقل تنظيماً لضمان تطبيق المبادئ اإلنسانية 
والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وغير ذلك من نُُهج االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي 

)انظر الفصل 1( وتعميمها على هذه الجهات المانحة. 

الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين

الوطنية في  األولويات  بنيّة دعم  المانحة من خاللها مواردها  الجهات  آلية تجمع  بمثابة  المانحين  المتعدد  الصندوق االستئماني  يُعد 
مجاالت المساعدة اإلنسانية واإلنعاش والتعمير والتنمية. ويعتبر مصدراً إضافياً مفيداً للتمويل بعد مرحلة اإلغاثة الفورية، ويساعد 
على الحد من عبء التماس التمويل واإلبالغ عنه من مصادر متعددة. وتُدار األموال من خالل وكيل إداري مثل برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، وتُحدَّد االحتياجات على أساس السياق القُْطري وأهداف البرامج أو المشاريع. 

المانحون التقليديون

تعاونية  مقترحات  لوضع  للمشاركين  مفيداً  منبراً  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تُوفِّر 
للجهات المانحة التقليدية الثنائية: وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة األمريكية )مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة 
ووزارة  اإلنسانية،  للمعونة  األوروبية  المفوضية  ومكتب  الكوارث(،  حاالت  في  الخارجية  المساعدة  ومكتب  األمريكية،  الخارجية 
إلى  النامية؛ باإلضافة  البلدان  الدولية، والبرنامج الحكومي األيرلندي لمساعدة  للتنمية  البريطانية، والوكالة السويدية  الدولية  التنمية 
مؤسسات خاصة مثل نوفو، وأفون، وجونسون آند جونسون؛ ووكاالت األمم المتحدة، مثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
المانحين  العديد من  ع  المرأة. ويُشِجّ الجنسين وتمكين  للمساواة بين  المتحدة  للسكان، وهيئة األمم  المتحدة  الالجئين، وصندوق األمم 
العطاءات الجماعية أو االتحادات، وال سيما العطاءات التي تبرهن على دخولها في شراكاٍت مع منظمات محلية. وينبغي أن يستخدم 
الَمعنيّة  األخرى  الوكاالت  مع  عالقات  إلقامة  االستراتيجي  التخطيط  عملية  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  شركاء 

بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل السعي للحصول على نداءات تمويل إضافية.

صندوق األمم المتحدة االستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة

تدعم  التي  المنح  لتقديم  الوحيدة  األطراف  المتعددة  اآللية  المرأة  العنف ضد  على  للقضاء  االستئماني  المتحدة  األمم  يُمثِّل صندوق 
الجهود المحلية والوطنية واإلقليمية إلنهاء العنف المرتَكب في حق النساء والفتيات. وقد تراوحت المنح التي قدَّمها بين 100,000 

و300,000 دوالر أمريكي وتهدف إلى تقديم الدعم إلى ما يلي:

z رفع مستوى الوعي
z مناصرة تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية
z الشراكات المتعددة القطاعات
z تنمية القدرات المستدامة لهيئات القضاء وتطبيق القانون ومقدمي الخدمات الصحية
z وصول الناجين إلى الخدمات
z إنشاء نُُظم جمع البيانات وتعزيزها

آليات التمويل الداخلية للمنظمات

البرمجة  أنواع جديدة من  أو تشجيع  للطوارئ من أجل تعزيز مواضيع محددة  داخلية  أمواالً  المنظمات اإلنسانية  خصَّصت بعض 
)مثل البرمجة المتعلقة بزواج األطفال أو لتطوير بحوث أفضل بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي(. وقد تكون لدى المنظمات 

http://mptf.undp.org/
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1149102

أيضاً صناديق داخلية لنشر الدعم الموّجه لحاالت الطوارئ، أو أفرقة االستجابة السريعة، لسد الثغرات في الموارد البشرية القصيرة 
األجل أو بناء القدرات في سياق الطوارئ. تشجيع الشركاء على التحقُّق من مقاّرهم التنظيمية حول مصادر التمويل المحتملة لبرامج 

العنف المبني على النوع االجتماعي.

المشاركة الهادفة

إبراز المنظمات المحلية، وال سيما المنظمات التي تقودها النساء، خالل االضطالع بأنشطة تعبئة الموارد. 
وينبغي تمكينها من حضور اجتماعات المانحين، وتسميتها في التقارير، وتسليط الضوء على جهودها في 
االجتماعات العامة أو المشتركة بين الوكاالت. وفي الوقت نفسه، من المهم أن تستفيد المجموعات الفرعية 
المحليين  الشركاء  من  متنوعة  من وجود مجموعة  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة 
وتحرص على إبراز وجودهم. وقد أُثيرت مسألةٌ في مختلف السياقات بأن اهتمام الشركاء الدوليين وتمويلهم 
غالباً ما يصبحان أكثر تركيزاً على جهٍة أو اثنتين من الجهات الفاعلة المحلية، التي ال تستطيع تلبية جميع 

الطلبات واالحتياجات المتعلقة باالستجابة المحلية. 

النوع االجتماعي مع مؤشر العُْمر 

مع انطالق دورة البرامج اإلنسانية لعام 2019، يحل مؤشر النوع االجتماعي والعُْمر الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
بالمثل في نظام  محل المؤشر بين الجنسين الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت منذ 2009. وسيكون استخدامه مطلوباً 
التتبُّع المالي، وقد ُطِلب من الدول األعضاء االلتزام حصرياً بالشركاء الممولين الذين يقدمون تقارير إلى نظام التتبُّع المالي باستخدام 
المؤشر استناداً  الوكاالت، وعقب ذلك يعملون على تحديث  بين  المشتركة  الدائمة  باللجنة  الخاص  النوع االجتماعي والعُْمر  مؤشر 

إلى نتائج الرصد. 

ينظر مؤشر النوع االجتماعي والعُْمر في المدى الذي تعالج به إجراءات البرمجة األساسية االختالفات المتعلقة بالنوع االجتماعي 
بإدراج  بالنوع االجتماعي األصلي  المعني  المؤشر  المؤشر استجابة لطلبات تعزيز  ر هذا  ُطّوِ والعُْمر في االستجابة اإلنسانية. وقد 
عنصر العُْمر، ثم األهم من ذلك، بإضافة عنصر الرصد. وباإلضافة إلى قياس فاعليَّة البرامج، فإنَّ هذا المؤشر يُعد بمثابة أداة قيِّمة 

للتعليم والرصد الذاتي. فهو يُتيح للمنظمات أن تتعلَّم من خالل وضع برامج تستجيب للتنوع بجميع جوانبه. 

عنصراً  عشر  الثني  مشاريع  تقييم  على  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  باللجنة  الخاص  والعُْمر  االجتماعي  النوع  مؤشر  ويعمل 
برنامجياً أساسياً يُشار إليها باسم تدابير المساواة بين الجنسين. ويتمثل أحد هذه العناصر في "الحماية من العنف المبني على النوع 
التي  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  نة في إرشادات  المتضمَّ القطاعات اإلنسانية  االجتماعي"، مما يعكس أهميته في مختلف 

وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

ومن المهم لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يفهموا كيف يعمل نظام مؤشر النوع االجتماعي والعُْمر 
الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وأن يكفلوا ألعضاء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع 
الَمعنيّة  األخرى  الفاعلة  الجهات  مع  التعاون  أيضاً  الهاّم  ومن  التمويل.  لمقترحات  مشاريع  وضع  عند  األداة  استخدام  االجتماعي 

بالمساواة بين الجنسين لتعزيز تدابير المساواة بين الجنسين في إجراءات الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي.

أداة إلكترونية

لمزيٍد من المعلومات التفصيلية حول مؤشر النوع االجتماعي والعُْمر، وكذلك الدروس الموجهة ذاتياً على 
المشتركة  الدائمة  باللجنة  الخاص  والعُْمر  االجتماعي  النوع  لمؤشر  الشبكي  الموقع  انظر  اإلنترنت،  شبكة 

بين الوكاالت. 

تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية

على نطاق التخطيط االستراتيجي وعمليات التمويل، تقع على عاتق المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي مسؤولية تعزيز واستخدام المعايير والمبادئ التوجيهية األساسية لالستجابة اإلنسانية الخاصة بالعنف المبني على النوع 
التي  التوجيهية  بالمبادئ  القطاعات  من  وغيرها  اإلنسانية  وقياداتها  أعضائها  لتوعية  بأنشطة  االضطالع  ذلك  ويشمل  االجتماعي. 

https://iascgenderwithagemarker.com/en/home/
https://iascgenderwithagemarker.com/en/home/
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األساسية  التوجيهية  والمبادئ  المعايير  استخدام  أيضاً  ويشمل  االستراتيجي.  التخطيط  عمليات  تنفيذ  في  الشروع  قبل  تنفيذها  يتعين 
كمرجعٍ للمساءلة في أثناء العمليات االستراتيجية وبعد انتهائها. وتكتسي المبادئ التوجيهية والمعايير التالية أهميةً خاصة:

z  المبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني: الحد من المخاطر
وتعزيز القدرة على الصمود والمساعدة على التعافي )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2015( )إرشادات العنف المبني على 

النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت(. 
z  المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت لمنع العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ والتصدي له )نطاق مسؤولية

العنف المبني على النوع االجتماعي، 2020/2019( 
z  توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن المعايير األخالقية ومعايير السالمة في إجراء البحوث على العنف الجنسي وتوثيقه ورصده

في حاالت الطوارئ )منظمة الصحة العالمية، 2007( 
z  مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية في حاالت األزمات وبروتوكوالت التدبير السريري لضحايا

االغتصاب )بالتعاون مع مجموعة الصحة(
z  المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلدارة قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي
z )2019( المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني
z  دليل مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )بالتعاون

مع الجماعات الَمعنيّة بالنوع االجتماعي/القدرة االحتياطية الَمعنيّة بمسائل النوع االجتماعي(

النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  في  المشاركين  عمل  يجعل  أن  المعايير  بهذه  اإللمام  شأن  ومن 
لتجميع  مفيدة  أدوات  الموارد  ولكٍل من هذه  فاعليَّة.  وأفضل  أكثر سهولةً  اإلنساني،  العمل  الفاعلة في مجال  والجهات  االجتماعي، 
ونداءات  االستجابة  خطط  لتُناسب  تكييفها  يمكن  التي  واألهداف  المؤشرات،  قوائم  وتشمل  التمويل.  على  والتنافس  االستراتيجيات 
التمويل، وشروح األنشطة والعمليات المتعلقة بصياغة االستراتيجيات. وإذا قُِدّمت المبادئ التوجيهية كموارد، بدالً من الوثائق التي 
التأييد وأن ترى أنَّ تطبيق المعايير قد  التنسيق على  فإنَّه من المرّجح أن تحصل هيئات  أو تعمل كأداة للحكم،  إضافياً  تخلق عمالً 

جرى وضعه موضع التنفيذ. 

ويمكن لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي الترويج لهذه المعايير بعدٍد من الُطُرق: 

z  عرض إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على الفريق المعني
بالتنسيق بين المجموعات، مع إضافة عنصر تفاعلي لتوضيح كيف يمكن للُمنِسّقين استخدامها في عملية خطة االستجابة اإلنسانية. 
توفير نشرات )ملصقات وكتيبات( وناقل تسلسلي عام )USB( مجاناً لكل مجموعة، فضالً عن تزويدهم بموارد لتوزيعها على 

أعضاء المجموعة التابعين لها.
z  تنظيم حلقة عمل أو اجتماع مشترك بين المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومجموعة

أخرى )مثل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أو مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها( لدراسة أحد األقسام ذات 
الصلة من المبادئ التوجيهية، ووضع ثالث نقاط عمل مشتركة إلدراجها في استراتيجيات كال القطاعين. متابعة تنفيذ هذا اإلجراء 

ِمن قِبل كل مجموعة حاضرة، ودعم المجموعة في استعراض النظراء والعمليات الدفاعية الخاصة بخطة االستجابة اإلنسانية.
z  طباعة المعايير الدنيا والمبادئ التوجيهية الرئيسية لكل عضو في الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، والترويج لها في عرض تقديمي

)مع اختيار توقيت يناسب حملة "ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي"، أو توقيت انطالق 
االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية، أو اليوم الدولي للمرأة(.

z  تكريس اجتماع أو حلقة عمل ألعضاء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشأن مجموعة
معيّنة من المبادئ التوجيهية )مثل المعايير الدنيا، والمبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت(، ودعوة الُمنِسّقين دون الوطنيين ورعايتهم. 
مشاركة جدول أعمال االجتماع وعروض باوربوينت )PowerPoint( التقديمية واألدوات مع المجموعات دون الوطنية، بحيث 

يمكن تكرارها في اجتماعاتها.
z  اللغات إلى  والمحظورات،  والمسموحات  السالمة،  ومعايير  األخالقية  المعايير  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  ترجمة 

المحلية وتوزيعها بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجموعة الصحة والزمالء القائمين على االتصاالت.
z  طباعة المبادئ التوجيهية األساسية للشركاء المحليين )وترجمتها حيثما اقتضى األمر(، وتعيين مرشد من المجموعة الفرعية

الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي للمتابعة من خالل إدماج الشركاء المحليين في المناقشات. 
z  إنشاء "مجموعة دراسة" َمعنيّة بمجموعٍة ُمعيّنة من المبادئ التوجيهية، تعقد اجتماعاتها بشكٍل غير رسمي للتباحث بشكٍل أكثر

عمقاً حول المواد، ورفع توصيات إلى المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشأن كيفية إضفاء 
الطابع المحلي عليها وتنفيذها.

z  .إنشاء مجلدات عبر شبكة اإلنترنت أو نُُظم نشر أخرى، مثل النشرة اإلخبارية األسبوعية عبر البريد اإللكتروني
z  .تكييف وحدة نمطية أو مجموعة من المبادئ التوجيهية مع سياق محدد

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_Management_2005_rev-1.pdf
http://iawg.net/areas-of-focus/misp/
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_Management_2005_rev-1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
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من المهم إدراج الوقت وطلبات الموارد للترويج لهذه المبادئ التوجيهية في التخطيط االستراتيجي ونداءات التمويل. ويُشِكّل بناء 
أن  ويمكن  صحيحاً،  إنسانياً  نشاطاً  والنشر(  الطباعة  تشمل  أن  يمكن  )التي  األساسية  التوجيهية  والمبادئ  المعايير  بشأن  القدرات 
يكون مفيداً بوجٍه خاص في مرحلتي الطوارئ والتأهُّب. وكثيراً ما تتوفَّر الموارد على الصعيدين العالمي واإلقليمي للترويج لهذه 
المبادئ التوجيهية وتنفيذها. وينبغي لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي واألعضاء العاملين معهم التواصل 
مع المستشارين اإلقليميين المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، ومجموعة الحماية العالمية 
على الصعيد العالمي، ومجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، والمقار الرئيسية للوكاالت، من أجل الحصول 
تقييمات  المناسبة؛ وإجراء  المعايير  الوثائق االستراتيجية لضمان إدراج  الدعم ما يلي: استعراض  أمثلة  الدعم. وتشمل بعض  على 

لالحتياجات التدريبية بشأن مبادئ توجيهية معيّنة؛ ودعم التدريبات القصيرة األجل داخل البلدان الَمعنيّة بشأن موارد بعينها.

الوظيفة األساسية رقم 4: ضمان  الرصد والتقييم   5-3 
يُشير الرصد إلى عملية جمع البيانات بصورةٍ منهجية بشأن مؤشراٍت محدَّدة، ويُستخَدم لقياس التقدم المحرز في تحقيق هدٍف ما. 
التصميم والتنفيذ والنتائج،  التقييم كل من  المنجزة. ويتناول  أو  الجارية  السياسات  أو  البرامج  أو  المشاريع  تقييم  إلى  التقييم  ويُشير 

ويُحِدّد ما إذا كانت هذه العمليات وثيقة الصلة وفعَّالة ومستدامة.

رصد خطة االستجابة اإلنسانية

تتناول عملية رصد خطة االستجابة اإلنسانية قياس التقدم المحرز في مقابل األهداف )والمؤشرات والغايات المصاحبة له(. ويشمل 
هذا النوع من الرصد أيضاً تتبُّع التكاليف والتمويل المتاح لتنفيذ األهداف واألنشطة االستراتيجية. ويمكن لمكتب األمم المتحدة لتنسيق 
للعنف  التصدي  لمشاريع  مفاجئ"  "تفتيش  زيارات  إجراء  ويمكنه  ويدعمه،  الرصد  النوع من  هذا  في  يشرع  أن  اإلنسانية  الشؤون 

ع للعمليات اإلنسانية.  لة من خالل آلية التمويل المجمَّ المبني على النوع االجتماعي المموَّ

جمع  خالل  ومن   .3/4/5W مصفوفة الرصد  يستخدم  ما  كثيراً  المحدَّدة،  واألهداف  المؤشرات  مقابل  في  المحرز  التقدم  ولقياس 
المحتاجين  األشخاص  تلقي  مدى  تحلل  أن  الفرعية  للمجموعة  يمكن  األداة وغيرها،  هذه  االستجابة من خالل  بانتظام عن  البيانات 

للخدمات الالزمة. )انظر القسم 2.3 الخاص بمصفوفة جدول البيانات حول َمن وماذا وأين ومتى وإلى َمن.(

ومن أجل الدعم الفعَّال لرصد االستجابة اإلنسانية وتقييمها، يتعين على قيادة المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على 
 3/4/5W ذلك مصفوفة في  )بما  العملية  تحسين  بها  يمكن  التي  الكيفية  لتحديد  أعضائها  بانتظام مع  تتباحث  أن  االجتماعي  النوع 
لإلبالغ(. وينبغي للمجموعة الفرعية أن تبذل جهوداً خاصة لدعم مشاركة الشركاء المحليين في الرصد والتقييم، مما قد يعني إتاحة 
)التي يرعاها  اإلنسانية  االستجابة  الخاصة بخطة  اإلبالغ  متعلقة بمصفوفة 3/4/5W ومتطلبات  تدريبية  الفُرص لحضور دوراٍت 
أحياناً مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(. وقد تشمل هذه الجهود أيضاً مناصرة بناء المهارات أو تمويل المعدات لدعم 
استخدام التكنولوجيا للمساعدة في الرصد واإلبالغ. ويُوصى، حيثما أمكن، بأن يقوم ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع 
االجتماعي و/أو موظف إدارة المعلومات بزيارة الشركاء في مكاتبهم، ال سيما إذا كانوا ال يلتزمون بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير 
بشكٍل ُمنتظم. وقد تنظر المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في إنشاء نظاٍم إلجراءات التفتيش 
في الموقع، أو اإلرشاد بواسطة النظراء، لدعم الشركاء في جهودهم الرامية إلى تلبية متطلبات اإلبالغ والمساءلة في عملية الرصد 

والتقييم.

النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  )ُمنِسّقي(  ُمنِسّق  مع  والتقييم  الرصد  عمليات  بنتائج  المتعلقة  التقارير  مشاركة  ستجري 
االجتماعي وُمنِسّق )ُمنِسّقي( مجموعة الحماية، الذين ستُتَاح لهم فُرص التعليق على النتائج وتحليلها كجزٍء من استعراض منتصف 
لتحديد مجاالت االستجابة أو التخطيط المشكوك فيها التي تحتاج إلى تنقيح،  المدة لخطة االستجابة اإلنسانية. ويُعد هذا األمر مفيداً 

ودعم تنفيذ المشاريع ونداءات التمويل. 

رصد االستجابة وتقييمها

االستجابة  مجال  في  االستراتيجي  عملها  تُقيِّم  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعة  يمكن 
السنوي لخطة االستجابة اإلنسانية  الزمني  الجدول  يقيّدها  من االستجابة ال  للنظر في جوانب أوسع نطاقاً  بُطُرٍق أخرى،  اإلنسانية 
استعراض جدول  السهل  يكون من  فقد  لة:  الممارسة مفصَّ هذه  تكون  أن  يلزم  الشركاء. وال  المحدودة من  ومؤشراتها ومجموعتها 
خطة العمل أو استراتيجية المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومؤشراتها معاً على أساٍس 
الشركاء  يستعرضها  وتوصيات  واحدة  من صفحٍة  يتكون  بتقريٍر  االستعراض  هذا  متابعة  ويمكن  تنسيقي.  اجتماع  في  سنوي  ربع 
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ة خياٌر آخر يتمثَّل في عملية أكثر قوة يقودها الفريق االستشاري االستراتيجي  ويصادقون عليها عند وضعها في صيغتها النهائية. وثمَّ
فريق  مع  المدة،  منتصف  في  أو  سنوي  أساٍس  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  للمجموعة 
تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي )ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، موظف إدارة 
المعلومات، الخ( أو الوكالة الرائدة التي تقدم الدعم بوصفها األمانة التنفيذية. وقد بدأت هذه العملية بمبادرةٍ ذاتية من جانب المجموعة 

الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

رصد األداء في مجال تنسيق المجموعات 

تُستخَدم آليات الرصد والتقييم المحدَّدة لتقييم جوانب "التنسيق" في االستجابة اإلنسانية )مقابل الخدمات اإلجمالية المقدمة كجزٍء من 
االستجابة اإلنسانية(. ويمكن رصد وتقييم أداء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل 

رصد األداء في مجال تنسيق المجموعات، وهو تقييٌم ذاتي. وتشرع القيادة اإلنسانية في إطالق هذه العملية.

خالل إجراء عملية رصد األداء في مجال تنسيق المجموعات، تُقيِّم المجموعة نفسها مقابل الوظائف األساسية الست المجموعات التي 
رين".  نُوقِشت في هذا الفصل )انظر القائمة المرجعية في بداية الجزء الثاني( والمعايير اإلضافية "للمساءلة تجاه األشخاص المتضِرّ
وقد تحُدث هذه العملية في الوقت نفسه عبر المجموعات كافةً أو يمكن استهاللها بناًء على الطلب لمجموعٍة معيّنة. وتُعد هذه العملية 
ه على الصعيد القُْطري ولكن يمكن دعمها  بنَّاءة، مما يؤدي إلى تحديد مواطن القوة والضعف في المجموعة ومجاالت التحسين. وتُوجَّ
ِمن قِبل المجموعات العالمية/مجموعات نطاق المسؤولية. وتُتاح لجميع أعضاء فريق التنسيق فُرصة الرد على دراسٍة استقصائية 

عن كيفية مشاركتهم في تنفيذ الوظائف األساسية الست وكيفية استخدامهم لُمخَرجات العمل )المنجزات الُمتوّخاة لكل مهمة(.

وقد يصبح رصد األداء في مجال تنسيق المجموعات جزءاً من استعراٍض أوسع نطاقاً لهيكل العمل اإلنساني لتحديد ما إذا كان ذلك 
مناسباً لسياقها، وإذا كان التكوين الحالي للمجموعات مطلوباً. وترتبط هذه االستعراضات بالتغيرات في السياق اإلنساني ويمكن أن 

تساعد في نقل المجموعات أو إلغاء تفعيلها.

مقتطفات من استجابة األداء األولي لتنسيق المجموعات
دعم تقديم الخدمات

1-1  توفير ِمنَصَّة لضمان أن يكون تنفيذ الخدمات مدفوعاً 
جيدباألولويات االستراتيجية المتفق عليها

غير ُمْرٍض 1-2   وضع آليات للقضاء على االزدواجية في تقديم الخدمات

توجيه عملية صنع القرار االستراتيجي لالستجابة اإلنسانية لدى منسق الشؤون اإلنسانية/الفريق القُْطري للعمل اإلنساني
 2-1   تقييم االحتياجات وتحليل الثغرات )عبر القطاعات 

ُمْرٍضاألخرى وداخل القطاع(

 2-2   إجراء تحليل لتحديد وإيجاد حلول للثغرات، والعقبات، 
واالزدواجية، والمسائل األخرى )الناشئة( الشاملة لعدَّة 

قطاعات.
ضعيف

ُمْرٍض2-3  صياغة األولويات استناداً إلى تحليل االستجابة

يمكن االطالع على هذا الجدول، فضالً عن معلوماٍت أخرى أكثر تفصيالً بشأن عملية رصد األداء في مجال تنسيق المجموعات، 
القُْطري  الصعيد  على  المجموعات  تنسيق  بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  عن  الصادر  المرجعي  النموذج   في 

)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2015(.

تغييرات على  قدرتها على إجراء  إلى  النوع االجتماعي  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  قوة  اختبار  يُشير 
أساس التعلُّم من عمليات الرصد والتقييم المختلفة هذه. إتاحة تقارير الرصد والتقييم ألعضاء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي 
إلى  العمليات  تهدُف هذه  المتابعة. وبشكٍل عام،  لتحديد إجراءات  النوع االجتماعي، ومناقشتها في االجتماعات  المبني على  للعنف 

تحسين جودة التنسيق واالستجابة للمستفيدين.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/reference-module-cluster-coordination-country-level
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الوظيفة األساسية رقم 5: بناء القدرات الوطنية في مجال التأهُّب   6-3
والتخطيط للطوارئ

التأهُّب

للقدرات  تنمية  أو  تدبير  أو  إجراء  أي  بأنَّه  "التأهُّب"  الوكاالت مصطلح  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  فت  2015، عرَّ عام  في 
الدائمة  اللجنة  وأشارت  واإلنعاش.  لالستجابة  العام  التوقيت  وحسن  والكفاءة  الفاعليَّة  لتحسين  طوارئ  حالة  ظهور  قبل  يُطرح 
إلى أنَّ التأهُّب هو "عملية مستمرة"، وبالتالي يمكن إجراء أنشطة التأهُّب في سياقات تكون فيها  المشتركة بين الوكاالت أيضاً 
تكون  والتي  للجفاف  ضة  المعرَّ للمناطق  التأهُّب  أنشطة  في  الشروع  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  بالفعل.  نشطة  الطوارئ  حاالت 

أيضاً مناطق نزاع مسلح.

وتشرع األفرقة القُْطرية للعمل اإلنساني في أنشطة التأهُّب على الصعيد القُْطري، وتنتقل من خالل سلسلة من الخطوات المختارة 
لتحديد األنشطة التي يجب تنفيذها قبل اندالع حاالت الطوارئ لضمان قدرة مجتمع المساعدة اإلنسانية على االستجابة. وقد يُطلَب 
من المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تقديم المشورة التقنية أو الُمدخالت في وضع خطط 
التأهُّب. ومع ذلك، فإنَّ جزءاً كبيراً من عمل ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي بشأن التأهُّب يتحقق من خالل 

بناء قدرات الشركاء الوطنيين والمحليين والمشاركة في التخطيط للطوارئ.

بناء القدرات باعتبارها تأهُّباً للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

المحلية  والمجتمعات  الشركاء  لدى  القوة  االستفادة من مواطن  الطوارئ، على  للتأهُّب في حاالت  القدرات، كتدخل  بناء  ينطوي 
أزمة  في  جديٌد  تصعيٌد  هناك  يكون  عندما  أو  للكوارث،  االستجابة  أثناء  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  تتصدى  التي 
متواصلة. وال يعد بناء القدرات من الجهود التي تُنفَّذ من القمة إلى القاعدة، حيث يُحِدّد قادة التنسيق احتياجات أعضاء التنسيق 
رون والمستجيبون المحليون والدوليون للعنف المبني على  وقدراتهم. بل إنَّها عملية تعاونية تقوم فيها الحكومة والسكان المتضِرّ
التأهُّب لحاالت الطوارئ.  النوع االجتماعي من أجل  المبني على  للعنف  التنسيق ومهارات االستجابة  النوع االجتماعي بتطوير 
ويمكن لالستثمار في بناء القدرات في أقرب وقت ممكن كجزٍء من اإلنعاش والتأهُّب المبكَرين، أو حتى أثناء األزمة المرتبطة 
بمرحلٍة جديدة متوقعة من مراحل الطوارئ، أن يزيد من فاعليَّة االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي وأثرها على مدى 

فترةٍ زمنيٍة أطول.

ً"خالل اإلعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها، يُتوقَّع من الجهات الدولية الفاعلة في المجال اإلنساني أن 
تتعاون مع السلطات الوطنية وأن تدعم القدرات الوطنية حيثما كان ذلك ممكناً ومالئماً". 

القُْطري  المجموعات على الصعيد  الوكاالت بشأن تنسيق  المشتركة بين  الدائمة  اللجنة  المرجعي الصادر عن  النموذج   —
)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2015(
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ويمكن الشروع في جهود بناء القدرات في أوقاٍت ُمعيّنة، كما هي الحال عند توفير التدريب )انظر مربع النص أدناه(. ومع ذلك، 
فإنَّه يحدث أيضاً بُطُرٍق غير مباشرة، مثاًل من خالل النمذجة القيادية وتعزيز المساءلة بين األفراد والوكاالت.

ما يمكنك القيام به:بناء القدرات يتضمن:

تزويد األفراد بالمهارات والكفاءات التي قد يتعذَّر 
عليهم اكتسابها بُطُرٍق أخرى

z .ضمان شرح العمليات واإلجراءات وفهمها
z .مشاركة المعلومات والموارد لتمكين نقل المعرفة
z .ترجمة المبادئ التوجيهية الرئيسية

االستفادة من المهارات الموجودة وتطوير الكامن 
منها

z رسم خرائط للقدرات المتوفرة لدى الشركاء من أجل تحديد المهارات
z  الحرص على توفير مجموعة من المهارات والخبرات لدى الفريق التقني و/أو

الفريق العامل من أجل تمكين التعلُّم المتبادل.
z .مشاركة المسؤوليات بين شركاء التنسيق

تقدير المساهمات الفردية واحترام االختالفات الفردية. zزيادة قيمة الثقة بالنفس لدى األفراد
z .استخدام االستماع النشط
z .إعطاء آراء تقييمية إيجابية

ل المسؤولية عن تحديد  تعزيز قدرة األفراد على تحمُّ
وتلبية االحتياجات والحقوق الخاصة بهم وبغيرهم 

من األفراد.

z .االستعانة بمهارات التدريب لتشجيع حس المسؤولية لدى األفراد والوكاالت
z .االستعانة بتقنيات حل المشاكل التشاركية
z .تفويض المسؤولية عند االقتضاء

تشتمل األساليب المحدَّدة األخرى لبناء قدرات شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على ما يلي:

z  تشجيع الشركاء على المشاركة في األفرقة الفرعية التابعة للمجموعات الفرعية بشأن المواضيع المتعلقة بمجاالت اهتمامهم الفردية
أو الخاصة بالوكاالت )مثل العمل مع وسائل اإلعالم، والمناصرة، وجمع البيانات، والتمويل، وصياغة إجراءات التشغيل القياسية، 
وما إلى ذلك(. وينبغي لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يسعوا إلى تحديد قادة المجموعات الذين يمكنهم 

العمل مع األعضاء لبناء مهاراتهم بشأن مسألة التركيز الَمعنيّة.
z  توزيع "نقاط الحوار" المستهدفة أو "المذكرات التوجيهية/المعلومات" على الشركاء بشأن المسائل الرئيسية التي تتطلَّب التوضيح

أو التركيز. 
z  مثل( للتعلُّم  فُرص  توفَّرت  ما  متى  "الظل"  ذلك وجود خبراء  في  بما  الرئيسية،  المسائل  بشأن  الشركاء  مع  فردي  بشكٍل  العمل 

المقابالت اإلعالمية، وعند التحدث إلى المانحين و/أو المسؤولين الحكوميين، وعن إجراء تقييمات سريعة، وما إلى ذلك(.

بداية  في  الشركاء  المحتملة على  التدريب  بمواضيع  قائمة  توزيع  المفيد  من  يكون  قد  أهمية،  األكثر  التدريبية  االحتياجات  ولتحديد 
النوع االجتماعي تحديد األشخاص  المبني على  العنف  التدخالت في  تنسيق  يمكن لشركاء  القائمة،  التنسيق. ومن هذه  إنشاء فريق 
الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على  تُمِكّنهم من تنظيم دورات تدريبية محدَّدة في إطار المجموعة الفرعية  الذين يمتلكون مهارات 
لدراسة استقصائية بشأن  التي يمكن استخدامها كأساٍس  التدريبية  بالمواضيع  قائمة  المحلق لالطالع على  النوع االجتماعي. )انظر 

التدريبية(. االحتياجات 

وهناك نهٌج آخر يتمثَّل في استعراض خطط الطوارئ الموجودة مسبقاً، أو قوائم إجراءات التأهُّب الدنيا، أو إجراءات التأهُّب المتُقِدّمة 
التي حدَّدها الفريق القُْطري للعمل اإلنساني كجزٍء من عملية التأهُّب لحاالت الطوارئ. ويمكن أن تتماشى خطط بناء القدرات مع 
قوائم إجراءات التأهُّب الدنيا أو إجراءات التأهُّب المتُقِدّمة. فعلى سبيل المثال، يُشِكّل "االستعداد إلجراء تقييمات سريعة" حداً أدنى 
من إجراءات التأهُّب، وقد تختار المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تركيز جهودها الرامية 
إلى بناء القدرات على توفير التدريب على التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وإجراء التقييمات. وهناك مجاٌل مشترك 
آخر يتمثَّل في بناء مهارات التنسيق للجهات الفاعلة الحكومية المحلية ومقدمي خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 

ضة للكوارث. في المنطقة المعرَّ

د مشاركة الشركاء في  ينبغي اعتبار التدريب، رغم أهميته، خطوةً واحدةً فقط في عملية ممتدة من إجراءات بناء القدرات. وبمجرَّ
النوع االجتماعي(،  المبني على  بالعنف  المتصلة  المواضيع  بالفعل على مختلف  بوا  إذا كان الشركاء قد تدرَّ التدريب األساسي )أو 
بين بحيث يمكن لقاعدةٍ أوسع من األفراد/الوكاالت أن تنّمي المهارات الالزمة لقيادة  قد يكون من المفيد ترتيب دورة لتدريب المدِرّ

برامج التدريب. 

ويكتسي تدريب المدربين أهميةً خاصةً عند وضع استراتيجيات بناء القدرات على صعيد "المناطق الميدانية النائية". وينبغي دعم 
رة من األزمات لقيادة التدريب في بيئاتهم الخاصة، حيثما كان ذلك ممكناً، من أجل تجنُّب  شركاء التنسيق العاملين في البلدان المتضِرّ
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جميع األحداث الناشئة على الصعيد الوطني. وينبغي النظر في كيفية دعم تكاليف السفر إذا كان السفر مطلوباً للجهات الفاعلة المحلية 
باللغات  التدريبية  المناهج  القدرات. وينبغي كذلك تكييف  بناء  لتمكينهم من الوصول إلى مبادرات  المواقع دون الوطنية، وذلك  في 

المحلية وصيغ التدريب المتاحة على صعيد المجتمع المحلي. 

رة وتركها خارج عملية بناء القدرات المتعلقة بالتأهُّب لحاالت الطوارئ. وعند تصميم  وينبغي عدم إغفال المجتمعات المحلية المتضِرّ
برامج التدريب، ينبغي مطالبة كل شريك ُمشارك االلتزام بتنفيذ مجموعٍة من اإلجراءات الرئيسية التي ستعمل على مشاطرة معرفته 
رة. وقد تلتمس المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أيضاً شركاء  مع المجتمعات المحلية المتضِرّ

أو تموياًل لتصميم مشاريع بناء القدرات المجتمعية للتأهُّب لحاالت الطوارئ كجزٍء من تدخالتها البرنامجية.

انظر الملحق 18: قائمة مواضيع التدريب المتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي

الممارسة الواعدة

التابعة للواليات  الدولية  التنمية  المتحدة للسكان ووكالة  الفلبين، تعاون صندوق األمم  2015، في  في عام 
المتحدة األمريكية في مبادرةٍ لبناء قدرات التأهُّب لحاالت الطوارئ لهدف زيادة االرتقاء بالقدرات المهارية 
لدى الجهات الفاعلة التي استجابت إلعصار هايان. وبناًء على طلٍب من إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية 
قدرة  لديه  كانت  والذي  منطقة،  كل  في  السريعة  االستجابة  فريق  بتدريب  المشروع  قام  للحكومة،  التابعة 
للعنف  التصدي  أجل  من  ساعة   48 إلى   24 في غضون  بالكوارث  المنكوبة  المناطق  في  االنتشار  على 
ب المشروع أعضاء آليات الحماية  المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وفي الوقت نفسه، درَّ
الطبي  المركز  في  والطفل  المرأة  حماية  ووحدة  الحكومية،  غير  والمنظمات  الوكاالت،  بين  المشتركة 
من  723 شخصاً  المشروع  ب  للكوارث. وإجماالً، درَّ ضة  المعرَّ المنطقة  الثاني في  المستوى  اإلقليمي من 
للتدخل  التوجيهية  المبادئ  على  رجالً(  و134  امرأة   589( الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومة  موظفي 
الشامل لمكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها الحكومة وعلى التصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وقد أثمرت هذه الجهود عن وجود مجموعة جاهزة من الجهات 

الفاعلة الوطنية التي يمكن استخدامها في االستجابة للكوارث في المستقبل. 

الفاعلة  للجهات  تركيزاً  أكثر  برنامجاً  وجعله   2015 عام  في  المشروع  هذا  توسيع  مؤخراً  جرى  وقد 
الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وذلك بهدف صقل المهارات وتدريب فوج جديد على التصدي للعنف 
الجامعات.  إحدى  مع  بالتعاون  التدريب  هذا  ويجري  الطوارئ.  حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  المبني 
وكجزٍء من المنهج الدراسي، يجب على كل مشارٍك أن يضع خطة عمل لمساعدة منظمته، وكذلك الزمالء 
اآلخرين في منطقته المحلية، على االستعداد لالستجابة للكوارث. ويجب االنتهاء من تنفيذ خطة العمل قبل 
حصول المشاركين على شهادة من الجامعة، والتي تتحقق من قدراتهم على االستجابة في حاالت الطوارئ.

التخطيط للطوارئ

وتؤِدّي  الطوارئ.  حالة  بداية  في  تنفيذها  يمكن  تشغيلية  خططاً  وتضع  األولية،  االستجابة  استراتيجية  إلى  الطوارئ  خطط  تُشير 
المجموعات الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي دوراً هاماً على الصعيد التنفيذي لضمان وضع الترتيبات 
المناسبة لتوفير خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل فوري، واتخاذ تدابير للتخفيف من حدة المخاطر عبر 
قطاعاٍت أخرى من االستجابة اإلنسانية. ويُشِكّل التخطيط لحاالت الطوارئ أيضاً فُرصةً للهيئات الَمعنيّة بتنسيق التدخالت في العنف 
لتلبية  نداٍء عاجٍل  من  تُصبح جزءاً  أن  يمكن  والتي  مقترحات مسبقة الستجابتها،  أو  نماذج  لصياغة  االجتماعي  النوع  المبني على 
االحتياجات اإلنسانية الحرجة خالل الشهر األول من حالة الطوارئ. وفي أحد السياقات اإلنسانية، قد يكون هناك أكثر من نوع واحد 
من خطط الطوارئ، ألنَّه عادةً ما توضع خطة لكل مجموعٍة من المخاطر؛ على سبيل المثال، قد تكون هناك خطط منفصلة لحاالت 
الطوارئ لالستجابة المتعلقة بالزالزل، واالستجابة الخاصة بالفيضانات، واالستجابة المرتبطة بحاالت النزاع. وعلى الرغم من أنَّ 
التوجيهات ينبغي أن تأتي من خطة طوارئ يجري تنفيذها على الصعيد الوطني، فإنَّ التخطيط لحاالت الطوارئ سيحدث أيضاً على 

المستويات دون الوطنية. 
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المسائل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التخطيط لحاالت الطوارئ:

z  ضة للكوارث: قد يشمل الرسم األولي لخرائط هياكل االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي وقدراتها في المناطق المعرَّ
ذلك رسم خرائط لقدرات االستجابة المتحركة واالستجابة الثابتة.

z  ض لالغتصاب التخزين المسبق للسلع الُمنقذة لألرواح: توفير حقيبة اللوازم الصحية النسائية ومجموعة مستلزمات ما بعد التعرُّ
وإتاحتها لدى مجموعة الصحة، فضالً عن توفير إمدادات الوقود في حاالت الطوارئ أو مواقد الطهي وإتاحتها لدى مجموعة األمن 

الغذائي أو المأوى/مجموعة المواد غير الغذائية.

z  ضة للكوارث، وتوزيعهم حسب المهارات بين في المناطق المعرَّ التجهيز المسبق للموظفين: استبانة الموظفين المتاحين والمدرَّ
والنوع االجتماعي. ويمكن القيام بذلك من خالل "قائمة" أو آلية فريق االستجابة السريعة التي تحتفظ بها المجموعة أو أحد شركائها 
استدعاؤها  التي سيجري  المنظمات  الجميع  يعرف  بحيث  المنظمات،  مع  األول"  "المستجيب  اتفاقات طوارئ  توقيع  التنظيميين. 

لالنتقال أوالً إلى موقع معيّن من مواقع االستجابة.

z  التخزين المسبق لمواد اإلعالم والتعليم واالتصال لتعزيز الوصول إلى الخدمات: توفير بطاقات اإلحالة مع الرسائل الُمنقذة للحياة
وأرقام الخط الساخن. أو، توفير بطاقات ذات فراغات بحيث يُطلَب من الجهات الفاعلة اإلنسانية ملؤها عن طريق كتابة أرقام أو 

أسماء الشركاء المتوفرين في الموقع عند نشوء حالة من حاالت الطوارئ. 

z  تدريب المستجيبين في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي أو أي قطاع آخر: ينبغي أن يكون التدريب األكثر أهمية، في
مجال االستجابة في حاالت الطوارئ، جزءاً من التخطيط للطوارئ. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون التدريب األكثر أهمية هو 
الذي يُقدَّم للموظفين القائمين بالتعداد إلجراء تقييمات لالستجابة السريعة أو تدريب الممرضات على أساسيات التصدي للعنف المبني 
ح أن تستجيب خالل الـ 48 ساعة األولى وحتى  على النوع االجتماعي. وينبغي أن يُرِكّز التدريب على الجهات الفاعلة التي يُرجَّ
أسبوعين من نشوب األزمة. وفي بعض الحاالت، قد يكون التدريب أو التوجيه أكثر فاعليَّة إلعداد المستجيبين من التدريبات التي 

تُجَرى لمرةٍ واحدة.

z  من التخفيف  أو  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  للوقاية  الرئيسية  للمجاالت  التشغيلية  التوجيهات/اإلجراءات  إعداد 
مخاطره: يمكن للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تتعاون مع مجموعاٍت أخرى لوضع 
إجراءات للتخفيف من المخاطر في المراحل المباشرة لألزمة. فعلى سبيل المثال، يجوز لها أن تُِعّد إحاطةً تتكون من صفحٍة واحدة 
عن اإلجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة على الصعيد الميداني في الـ 72 ساعة األولى من األزمة للتخفيف من مخاطر العنف 

المبني على النوع االجتماعي خالل توزيع األغذية أو في مناطق عبور النازحين داخلياً والالجئين.

وعلى غرار التدريبات االستراتيجية األخرى، يجري التخطيط لحاالت الطوارئ عادةً بالتعاون مع مجموعة الحماية والمجموعات 
على  الطوارئ  لحاالت  التخطيط  عملية  بارامترات  شرح  وبمجرد  المجموعات.  بين  بالتنسيق  المعني  الفريق  خالل  من  األخرى 
الصعيد القُْطري لُمنِسّق )ُمنِسّقي( التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، يمكن مناقشة العملية وإعداد المدخالت بطريقة 
تعاونية مع أعضاء المجموعة. وتُعد مدخالت أعضاء المجموعات الوطنية حاسمة، ألنَّها غالباً ما تكون لها ذاكرة تاريخية ومعرفة 
محلية بأنواع اإلجراءات الناجحة في الحصول على الخدمات على األرض والمستفيدين خالل األزمات. وفي معظم الحاالت، تكون 

المجموعات الوطنية أيضاً أول المستجيبين، وبالتالي ينبغي أن تؤدي دوراً ذا أولويةً في وضع الخطط لإلجراءات األولى.
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الممارسة الواعدة

في عام 2015، وضعت المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي خططاً 
من  وبدعٍم  االنتخابات.  اء  جرَّ اندالعه  المتوقع  للعنف  التأهُّب  من  كجزٍء  بوروندي،  في  الطوارئ  لحاالت 
المستشارين اإلقليميين المعنيين بالعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، عقدت المجموعة 
الفرعية حلقة عمل الستعراض جميع عناصر التأهُّب ووضعت خطة لها. وبعد ذلك، تقدَّمت بطلٍب للحصول 

على تمويالت للتأهُّب لحاالت الطوارئ الداخلية بنجاح من أجل تنفيذ المكونات الرئيسية لخطتها. 

والتوظيف،  والتدريب،  الحيوية،  لإلمدادات  المسبق  التحديد  بها  الخاصة  الطوارئ  خطة  تنفيذ  وتطلب 
والتعيين المسبق للموظفين قبل بدء االنتخابات. ومع أنَّها تلقت بعض التمويل، إال أنَّه لم يكن كافياً لتغطية 
لديها  التي  المجاورة  البلدان  من  أساسية  سلعاً  المجموعة  اقترضت  الثغرات،  ولسد  التأهُّب.  تكاليف  جميع 
إذا لم تُستخَدم في إطار  اتفاقات إلعادتها  النسائية( مع  اللوازم الصحية  فائض )بما في ذلك الخيام وحقيبة 
بشأن توقيع عقود مع موردي السلع األساسية في بوروندي، بحيث  إنَّها تفاوضت مسبقاً  زمني معين. كما 
إنَّه إذا حدثت حالة طوارئ فإنَّ ترتيبات الشراء تكون قد ُوِضعت بالفعل إلنتاجها محلياً. وبالمثل، تفاوضت 
الوكالة الرائدة )صندوق األمم المتحدة للسكان( بشأن اتفاقات احتياطية مع الشركاء المنِفّذين، بحيث تكون 
التصدي  خدمات  ستُقِدّم  التي  بالجهات  للتنبؤ  إمكانية  هناك  وتكون  جاهزة،  الخدمات  مقدمي  مع  الترتيبات 
للعنف المبني على النوع االجتماعي ومكان تنفيذها. وباستخدام الشبكات اإلقليمية، تلقَّت المجموعة الفرعية 
لتدريب مقدمي  من الصليب األحمر في كينيا  النوع االجتماعي دعماً  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة 
اإلعالم  مواد  بترجمة  تنزانيا  في  حدود  بال  مترجمين  مجموعة  وقامت  المحتملين،  األمامي  الخط  خدمات 
دة إلى اللغات المحلية مجاناً. ويبرز التخطيط لحاالت الطوارئ في بوروندي كمثاٍل  والتعليم واالتصال الُموحَّ
على ُحْسن التدبير والمشاركة الفعَّالة؛ حيث تجاوزت الجهود صياغة وثيقة تخطيط بسيطة وجعلت التأهُّب 

حقيقة واقعة على األرض.

إدارة المعلومات 

المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفرعية  المجموعة  تتخذها  أن  يمكن  التي  التأهُّب  أهم خطوات  تتمثَّل 
حالة  اندالع  األول من  األسبوع  في  المجموعة  أعضاء  بين  لالتصاالت  في وضع خطة  االجتماعي  النوع 
الطوارئ. وفي معظم حاالت األزمات، لن تكون نُُظم االتصاالت جاهزة للتشغيل، بما في ذلك الهاتف أو 
للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  الفاعلة  الجهات  إلى  بالنسبة  أهمية  األكثر  األمر  فإنَّ  ذلك،  ومع  اإلنترنت.  شبكة 
المبني على النوع االجتماعي يتمثل في االتصال ببعضها بعضاً لمعرفة المكان الذي تحتاج فيه إلى الخدمات 
ومن يستطيع تنفيذها. وعالوةً على ذلك، فإنَّ الظروف األمنية المتصلة بالحالة السياسية قد تتطلَّب اتصاالت 
محدودة عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني خالل المراحل المبكرة من حالة الطوارئ، وذلك لضمان 
عدم إلحاق أي ضرر بمقدمي الخدمات أو الناجين أو الشهود. وستحتاج المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي 

للعنف المبني على النوع االجتماعي إلى استحداث ُطُرٍق متعددة للتواصل فيما بينها في هذه الظروف. 

كخطوةٍ من خطوات التأهُّب، ينبغي جمع معلومات من شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
المواقع.  أي  وفي  الطوارئ  حاالت  في  لديهم الستخدامها  الجاهزة  االتصال  وسائل/أدوات  ما هي  لمعرفة 
يمتلكون هواتف  الذين  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  التدخالت في  تنسيق  الشركاء/جهات  ومن هم 
متصلة باألقمار الصناعيّة؟ من منهم لديه اتصال بشبكة اإلنترنت والهاتف؟ تجميع ُطُرق متعددة لالتصاالت 
لكل منظمة شريكة حتى في االتصاالت الطارئة باستخدام هواتف متصلة باألقمار الصناعيّة، يمكن تفعيل 
المجموعات على برنامجّي "واتس آب" )WhatsApp( أو "سكايب" )Skype( سريعاً. وينبغي أيضاً أن 
تكون جهات التنسيق الَمعنيّة باالتصاالت من األشخاص الذين يجري اختيارهم للبقاء في بلد ما خالل أوقات 
االتصال  يمكنهم  من  يعرفون  األزمات  أوقات  في  إنَّهم  بحيث  "كرفقاء"،  الشركاء  تعيين  ويمكن  األزمات. 
العملية،  الموقع. وبانتهاء  التنسيق على صعيد  تفعيل  إلى مواقعهم على األرض في  به أوالً، ومن األقرب 
ينبغي أن تكون لدى أعضاء المجموعات طريقةٌ للتواصل يمكن التنبؤ بها في المراحل المبكرة من األزمة.
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الوظيفة األساسية رقم 6: دعم المناصرة   7-3 
ينبغي أن تكون المناصرة جزءاً روتينياً من عمل المجموعة الفرعية باعتبارها إحدى الوظائف األساسية الست. ويقّدم القسم الوارد 

أدناه تعريفات وعمليات وأمثلة لتيسير المناصرة. 

ماذا يُقَصد بالمناصرة؟ 

ال يوجد تعريٌف وحيد "صحيح"، أو طريقة واحدة مألوفة، للمناصرة. فعلى الصعيد العالمي، تُوفِّر مجموعة نطاق مسؤولية العنف 
للمجموعات الفرعية، كما هو مبيٌن في المربع الوارد أدناه. وعلى الصعيد الميداني، ستحتاج  المبني على النوع االجتماعي تعريفاً 

المجموعات الفرعية إلى مناقشة هذا التعريف إليجاد توافق في اآلراء بشأن ما تعنيه المناصرة بالنسبة لكٍل منها.

المناصرة هي "عملية مدروسة، تستنُد إلى أدلٍة واضحة، للتأثير بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة على صانعي القرار وأصحاب 
المصلحة واألوساط المعنية لدعم وتنفيذ اإلجراءات التي تُساهم في الصحة، وإعمال حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق 
المعنية  األنشطة  من  مزيجٍ  على  الفعَّالة  المناصرة  وتشتمل  اإلنسانية.  السياقات  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف 

بتثقيف وإقناع والضغط على وتعبئة ورصد األشخاص والمؤسسات التي يمكن أن تُحِدث التغيير أو تحول دونه. 

— دليل المناصرة للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ )مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على 
النوع االجتماعي، 2014(.

معنِي  )فريق عمل  فرعي  عامل  فريق  إنشاء  في  الفرعية  المجموعة  داخل  المناصرة  بشأن  مناقشات  الخيارات إلجراء  أحد  يتمثل 
بالمناصرة(. ويكون بإمكان هذا الفريق أن يضع استراتيجية للمناصرة )انظر الفصل الرابع بشأن األفرقة العاملة التقنية(. وقد يكون 
هذا الفريق مسؤوالً عن استحداث أدوات لتحديد وبناء توافق في اآلراء بشأن قضايا المناصرة ذات األولوية، فضالً عن متابعة جهود 
يضم  أن  وينبغي  الرئيسية.  التنسيق  هيئة  جانب  من  عليها  للمصادقة  للمناصرة  مواد  أو  رسائل  صياغة  أيضاً  وبإمكانه  المناصرة. 
الفريق الجماعات النسائية المحلية وممثليها لكي يشاركوا في عملية التخطيط للمناصرة وتصميمها ونشرها ورصدها. ويمكن لهذا 

الفريق أن يجعل مناصرة قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي ُمجدية وذات مغزى في السياق المحلي. 

فوائد المناصرة الُمنسَّقة

z .التحدث "بصوٍت واحد"، حيث إنَّ تأثير مجموعة من المنظمات يكون أقوى وأعظم أثراً من الصوت الواحد
z .تجنُّب ردود الفعل السلبية ضد منظمة واحدة أو فرٍد بعينه
z .تحويل االلتزامات الشفهية إلى سياسة وبرمجة فعلية
z .توفير منبر لألصوات المحلية، ال سيما أصوات النساء والفتيات، ليستمع إليهم عدد أكبر من الجمهور

يُعد العمل مع المنظمات المحلية، بما في ذلك المنظمات التي تقودها نساء، والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، والمنظمات 
المعنية بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، أمراً بالع األهمية في تأثير 
المناصرة. وينبغي عدم استخدام هذه المجموعات فقط للحصول على تصريحات أو قصص شخصية. وينبغي أن يستتبع هذا العمل 

مشاركة مجدية طوال عملية المناصرة. 

اة للمناصرة  الحد األدنى من المنجزات الُمتوخَّ

تقتصر  أال  وينبغي  حدة.  األزمة  مراحل  أشد  في  للغاية  محدودْين  والموارد  الوقت  يكون  عندما  األولوية  ذات  بالمهام  قائمة  هذه 
اة. المناصرة على هذه المنجزات الُمتوخَّ

z  مجموعة من الرسائل المشتركة "المنِقذة للحياة": تُسِلّط الرسائل الضوَء على إجراءين أو ثالثة إجراءات تتعلق باالستجابة للعنف
رين في األيام  المبني على النوع االجتماعي )باللغة العادية المألوفة( لتيسير الحصول على الخدمات وضمان حماية السكان المتضِرّ

األولى من اندالع األزمة.
z  نقاط الحوار أو الرسائل الرئيسية بشأن أساسيات العنف المبني على النوع االجتماعي: تهدف نقاط الحوار والرسائل إلى إقناع

أصحاب المصلحة بإعطاء األولوية لالستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي وضمان احترام المبادئ التوجيهية للعنف المبني 
على النوع االجتماعي )السالمة، واالحترام، والِسريَّة، وعدم التمييز( ِمن قبِل جميع العاملين في مجال العمل اإلنساني خالل األيام 

األولى من اندالع األزمة.
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z  موجز للمناصرة من صفحة إلى صفحتين: يعرض الموجز المسائل الرئيسية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في
سياق الجهات المانحة والقيادات اإلنسانية، ويجري تحديثه بانتظام. )انظر دليل المناصرة الخاص بمجموعة نطاق مسؤولية العنف 
المبني على النوع االجتماعي لالطالع على مزيٍد من التوجيهات والنماذج، وكذلك مثال توضيحي في الملحق 19(. ينبغي استخدام 

الموجز في غضون أسابيع من بداية األزمة.
z  النوع المبني على  العنف  إدماج  تعزيز  يتكون من صفحة واحدة على  الذي  المنشور  أو  البياني  الرسم  أو  الحوار  نقاط  تعمل 

ز إدماج العنف المبني على النوع االجتماعي في القطاعات األخرى باستخدام إرشادات العنف المبني  االجتماعي: فهذه البنود تُعِزّ
على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت كأداةٍ لتطوير المنتج. لالستخدام في أقرب وقٍت ممكن.

z  المخطط األساسي أو نموذج استراتيجية المناصرة: وضع االستراتيجية بمجرد تأسيس المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف
المبني على النوع االجتماعي وامتالكها القدرة على تنفيذها.

z  ،توفير نقاط الحوار أو الرسائل الرئيسية بشكٍل منتظم ومستمر: تقديم نقاط الحوار أو الرسائل الرئيسية إلى مجموعة الحماية
الرئيسية و"طلب" استجابة خاصة  التحديات  للعمل اإلنساني بشأن  القُْطري  المجموعات، والفريق  بين  بالتنسيق  المعني  والفريق 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي. ويختلف التوقيت تبعاً لمرحلة األزمة واالحتياجات، ولكن يمكن أن يكون أسبوعياً إلى شهرياً. 
وينبغي تمكين ُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي من إعداد هذه المالحظات حسب الحاجة، والعمل من خالل 

المناقشات والمسائل التي يثيرها شركاء التنسيق.

دليل ُمفصَّل لالضطالع بأنشطة المناصرة

ستُعاِلج المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مجموعة مستجدَّة من قضايا المناصرة وتحتاج إلى 
استحداث مجموعة متطورة من المنتجات خالل األزمات. فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على 
المعنية  الفرعية  للمجموعة  تُتاح  قد  أو  الحوار،  بنقاط  اإلنساني  للعمل  القُْطري  الفريق  لتزويد  24 ساعة  أقل من  النوع االجتماعي 
لمكافحة  السنوية  الستة عشر  األيام  بحملة  المتعلقة  للفعاليات  للتخطيط  أشهر  االجتماعي بضعة  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي 
تطوير  عملية  فإنَّ  ذلك،  في  نهجها  أو  المناصرة  تعالجها  التي  المسألة  النظر عن  وبصرف  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف 
المناصرة الفعَّالة وإجراءها ستكون متشابهة. وقد تبدأ بعض هذه الخطوات، مثل تعبئة الموارد، في وقٍت أبكر أو تتداخل مع مراحل 
أخرى. ومن الهاّم مالحظة أنَّ هذه الخطوات هي مجاالت ينبغي النظر فيها طوال العملية الدينامية المتمثلة في تحديد الهدف والغايات 

المتعلقة بكل ميدان من مجاالت المناصرة وإعادة تحديدها وتحقيقها.

خطوات ألنشطة المناصرة

1
z  جمع المعلومات واألدلة وتحليلها لفهم الديناميات المحدَّدة للعنف المبني على النوع االجتماعي

للسياق  تقييماٍت  على  للمعلومات  الرئيسية  المصادر  تشتمل  أن  ويمكن  العمليات.  سياق  في 
اإلنساني، وتحليالٍت للنوع االجتماعي، والسلطة، وحماية المرأة. 

z .إجراء تحليل للسياسات والسياق السياسي
z .االتفاق على موقف )مواقف( السياسات

أيضاً  الشرح. وينبغي  وواضح  الموضوع مرّكزاً  يكون  أن  ينبغي   ،1 الخطوة  االنتهاء من  عند 
أن يكون هناك توافٌق في اآلراء، بين أعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 

على النوع االجتماعي، بشأن اتخاذ موقف عام ومشترك.

الخطوة 

 تحديد 
المشكلة
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المعنية  الفرعية  المجموعة  بها  وتضطلع  المناصرة  جهود  من  يُبَذل  جهد  أي  من  الهدف  يتمثَّل 
على  القدرة  وتعزيز  المخاطر،  من  الحد  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي 
الهدف  هذا  تقسيم  ويمكن  االجتماعي.  النوع  المبني على  للعنف  الدائمة  الحلول  الصمود، ودعم 
األساسي إلى أهداٍف أكثر تحديداً، مثل زيادة التمويل لنوعٍ معين من التدخالت، أو إحداث تغيير 

في قانون من القوانين أو سياسة من السياسات لتحسين إمكانية حصول الناجين على الخدمات.

ومحدَّدة،  األجل،  ومتوسطة  قصيرة  اإلنسانية  السياقات  في  المناصرة  أهداف  تكون  أن  ينبغي 
وقابلة للقياس. وفي بعض األحيان، يستخدم الناس مصطلح "اسأل" كاختصار ألهداف المناصرة. 
المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيين  التنسيق  أعضاء  يُحِدّد  أن  االستجابة،  فترة  طوال  المهم،  ومن 

على النوع االجتماعي وأن يتفقوا على "األسئلة الرئيسية".

وبمجرد تحديد األهداف، ينبغي اختيار مؤشرات بسيطة لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف 
المناصرة.

المؤشراتأمثلة على أهداف المناصرة

تُوفِّر الحكومة الوطنية مزيداً من التمويل وفُرص 
التدريب لألخصائيين االجتماعيين المحليين الذين 

يُشِرفون على إدارة حاالت العنف المبني على 
رة من  النوع االجتماعي في المنطقة المتضِرّ

الكوارث لتحسين جودة الخدمات وتمكين السكان 
رين من الحصول عليها. المتضِرّ

z  نسبة الزيادة في التمويل الحكومي لألخصائيين
رة  االجتماعيين المحليين في منطقة x المتضِرّ

من الكوارث 
z  عدد األخصائيين االجتماعيين الحكوميين

بين على إدارة حاالت العنف المبني على  المدرَّ
رة من  النوع االجتماعي في منطقة x المتضِرّ

الكوارث بين عامّي 2018-2017

يدعم الفريق القُْطري للعمل اإلنساني 
المفاوضات، ويُسِهّل وصول مزيٍد من المنظمات 
غير الحكومية الدولية لتوفير خدمات ُمتخِصّصة 

للعنف المبني على النوع االجتماعي تفي 
بالمعايير الدنيا للرعاية الجيِّدة )مثل الدعم 
النفسي وإدارة قضايا العنف المبني على 

 x النوع االجتماعي، وما إلى ذلك( في منطقة
رة من الكوارث. المتضِرّ

z  اتفاق الفريق القُْطري للعمل اإلنساني لتيسير
المفاوضات/إمكانية الوصول )على النحو 

المبيّن في محاضر اجتماعات الفريق القُْطري 
للعمل اإلنساني(

z  عدد المنظمات غير الحكومية الدولية التي
تُقِدّم خدمات ُمتخِصّصة في التصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي تفي بالمعايير 

رة  الدنيا للرعاية الجيدة في منطقة x المتضِرّ
من الكوارث

تضع الحكومة الوطنية والقيادة اإلنسانية سياسات 
)مثل مدونات قواعد السلوك، والتوجيهات 

الوزارية، واالستراتيجيات( تحظر زواج األطفال 
رة من الكوارث. وتمنعه في المناطق المتضِرّ

z  تُصِدر وزارة االستجابة للكوارث توجيهاٍت
بحظر زواج األطفال ِمن قِبل الموظفين 
والمستجيبين العاملين في مجال العمل 

اإلنساني، وتُحِدّد العواقب المترتبة على ذلك 
)نعم/ال(

z  يتبنى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني
استراتيجية للمناصرة بشأن إنهاء زواج 

األطفال )نعم/ال(

الخطوة 

 تحديد 
األهداف والغايات
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يتألف  أن  ينبغي  المناصرة.  بجهود  المستهدفة  الفاعلة  الجهات  الشركاء  يُحِدّد  الخطوة،  هذه  في 
الذين  الرسميين(  غير  أو  )الرسميين  النفوذ  وأصحاب  القرار  صنّاع  من  المستهدف  الجمهور 

يمكنهم إحداث التغيير. 

الذين  الداعمين، وكذلك أولئك  المنِفّذين  القرار أو  لصنّاع  التحليل في هذه الخطوة خريطةً  يرسم 
يعارضون التغيير. بعد ذلك، ينبغي أن تنظر أيضاً في مدى استعداد كل منهم وقدرته على إجراء 
المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعات  م  تتفهَّ التغيير. ومن األهمية بمكان أن 

النوع االجتماعي وتُعِطي األولوية لجمهورها، من أجل تعظيم الموارد.

وتحليل  الخرائط  رسم  عند  المستهدف  الجمهور  أنوع  بعض  في  روتيني  بشكٍل  النظر  وينبغي 
المستهدفة: الجماهير 

z )مجموعة الحماية )بما في ذلك جميع مجموعات نطاق المسؤولية
z الفريق العامل المعني بالتنسيق بين المجموعات/القطاعات
z )القيادة اإلنسانية )ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية/الفريق القُْطري للعمل اإلنساني وفرادى األعضاء
z الحكومة الوطنية، مع التركيز على الوزارة ذات الصلة وقادتها
z )مقدمو خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي )دوليون أو وطنيون أو محليون
z  والزعماء المحلية،  المجتمعات  قادة  فيهم  )بمن  رين  المتضِرّ للسكان  الرئيسيون  الممثلون 

الدينيون، والقيادات النسائية، والقيادات الشابة، وقيادة المنظمات المعنية بذوي اإلعاقة وكبار 
السن(

z المانحة الجهات 

4
النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  أعضاء  خبرات  من  باالستفادة 
أجل  من  فائقة  بعنايٍة  الرسائل  تُصاغ  أن  ينبغي  المواضيعيين،  الخبراء  خبرات  أو  االجتماعي، 
مة بحيث تكون مالئمة، وذات مصداقية، وُمقنِعة  تحقيق األهداف. وستكون الرسالة الفعَّالة ُمصمَّ
الموارد  أو ضمن  الفرعية،  المجموعة  داخل  الكافية  الخبرة  تتوفَّر  لم  وإذا  المستهدف.  للجمهور 
الفريق  من  الدعم  أو  المشورة  التنسيق  هيئة  أعضاء  يلتمس  فقد  الواقع،  أرض  على  المتاحة 
المرجعي المعني بالسياسات والمناصرة لدى مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع 

االجتماعي. 

المشتركة  الدائمة  اللجنة  معايير  مثل  المقبولة،  والمبادئ  المعايير  إلى  الرسائل  تُشير  أن  وينبغي 
الُمفردات  تجنُّب  وينبغي  اسفير.  معايير  أو  الوكاالت،  بين  المشتركة  المعايير  أو  الوكاالت،  بين 
على  المبني  للعنف  بالتصدي  معنيين  غير  أخصائيين  مع  التواصل  عند  سيما  وال  التخصُّصية، 

النوع االجتماعي.

الخطوة 

 تحديد المجموعة
)المجموعات( المستهدفة

الخطوة 

صياغة الرسالة
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في هذه الخطوة، يُحِدّد الشركاء استراتيجيات أو قنوات االتصال المناسبة لتقديم رسالة المناصرة 
إلى الجمهور المستهدف. ويمكن اعتماد استراتيجيات اتصال مختلفة للمجموعات المختلفة. فعلى 
سبيل المثال، استهداف وفد من المانحين ممن يقومون بزيارةٍ رفيعة المستوى، مشفوعاً بحزمة 
إحاطة تنفيذية. وهناك مجموعةٌ متنوعة من االستراتيجيات المتاحة للمجموعات الفرعية المعنية 
الواردة  النوع االجتماعي. ويمكن تعديل االستراتيجيات، مثل تلك  المبني على  للعنف  بالتصدي 

في القائمة، هنا لتناسب مختلف الميزانيات والجماهير والقضايا:

اجتماعات ثنائية مع الوكاالت/المنظمات المستهدفة

اجتماعات األفرقة

حلقات دراسية وحلقات عمل وجلسات إحاطة خاصة

ة حول التواريخ الرئيسية في التقويم الخاص بالفعالية فعاليات عامَّ

مناقشات غير رسمية في التجمعات االجتماعية

جلسات االستماع التشريعية/البرلمانية

صحائف الوقائع، والمنشورات التي تتكون من صفحٍة واحدة

مقابالت إذاعية أو تلفزيونية

ة مناقشات عامَّ

ملصقات، منشورات

مسابقات لتصميم الشعارات أو األغاني

عين وغيرهم رسائل إلى القادة والُمشِرّ

النشرة الصحفية

عروض تقديمية إلى الفريق القُْطري للعمل اإلنساني أو الفريق المعني بالتنسيق بين 
المجموعات أو المجموعات األخرى

رسائل البريد اإللكتروني والقوائم البريدية اإللكترونية

رسائل الهاتف المحمول

وسائل التواصل االجتماعي

توزيع المبادئ التوجيهية األساسية أو مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال

ة أو ُمكِلّفة. في بعض األحيان تكون أفضل  ال تُعد جميع استراتيجيات االتصال رسمية أو عامَّ
استراتيجية هي الحوار غير الرسمي، أو الشخصي، أو الثنائي في أثناء احتساء القهوة، والسيما 

إذا كانت المشكلة دقيقة أو الجمهور حسَّاساً. 

اإلضرار"  "عدم  نهج  باتباع  والخاصة(  ة  )العامَّ االتصال  وقنوات  استراتيجيات  اختيار  ويجب 
من  مزيداً  )انظر  األوقات.  جميع  في  رين  المتضِرّ والسكان  الناجين  حقوق  احترام  لضمان 

المعلومات أدناه بشأن التعامل مع وسائل اإلعالم(.

الخطوة 

اختيار استراتيجيات 
االتصال
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ال تتعلق تعبئة الموارد بالبحث فقط عن تمويل ألنشطة مناصرة بعنيها،أو فعالية أو منتج بعينه؛ 
من  يكون  وقد  سابقاً.  الموجودة  البشرية  الموارد  وتطويع  بالحلفاء  االستعانة  أيضاً  تشمل  وإنما 
وينبغي  االتصال.  استراتيجية  اختيار  قبل  وتعبئتها  الموارد  لخرائط  أّولي  رسم  إجراء  المفيد 
تهيئة الفُرص للشركاء لاللتزام بتمويل جهود المناصرة في مراحل مختلفة من عملية المناصرة. 
ويُساهم وجود استراتيجيات أو قنوات مختلفة للميزانيات بتنفيذ جهود المناصرة واستمرارها على 
مراحل، بغّض النظر عن مقدار التمويل الذي جرى تعبئته أو استالمه. كما أنَّه يسمح لمجموعٍة 
أوسع من الشركاء بالمساهمة. فعلى سبيل المثال، قد ال تكون المنظمات غير الحكومية المحلية 

قادرة على حشد تمويل كبير ولكن يمكنها المساهمة بطرٍق أخرى.

7
ينبغي ألعضاء هيئات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي القيام بما يلي: 

z .تقرير عن تنفيذ استراتيجية المناصرة بانتظام في االجتماعات
z  .عكس أنشطة المناصرة في تقاريرها المرحلية
z  تنفيذ الوثائق ومشاركة منتجات المناصرة على أوسع نطاٍق ممكن حتى يتمكن األعضاء من

االستفادة منها وتعظيم أثرها. 
z  العمل مع القطاعات األخرى، بما في ذلك مجموعتي الصحة وحماية الطفل، لتطوير منتجات

المناصرة وتبادلها، فضالً عن رصد ُمخَرجاتها.

كانت  إذا  وما  المستهدف  الجمهور  في  النظر  ينبغي  ذلك(،  قبل  يكن  لم  )إذا  التنفيذ  مرحلة  في 
المناصرة بحاجٍة إلى التكييف أو الترجمة إلى لغاٍت متعددة. فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك 
ل برامج في  حاجة إلى اللغة اإلنجليزية لزيادة المناصرة مع الجهات المانحة التي يمكن أن تُمِوّ
المستقبل، ويمكن أن تكون اللغة الوطنية ضرورية للتواصل مع الشركاء داخل البلد المعني، وقد 
تكون هناك حاجة إلى لغٍة محلية إلشراك الشركاء الرئيسيين على صعيد المجتمع المحلي. ويُعد 

إشراك المنظمات المحلية أمراً أساسياً لتيسير التنفيذ الفعَّال ألنشطة المناصرة.

وينبغي أن تتتبَّع المجموعة الفرعية كيفية تنفيذ المبادئ التوجيهية خالل المناصرة، ال سيما إذا ما 
رون من المشكلة  رة لتنفيذها. ويقود األشخاص المتضِرّ جرى االستعانة بوسائل االتصال المتضِرّ
آرائه،  عن  يُفِصح  من  تهدد  أمنية  مخاطر  توجد  ال  طالما   - المناصرة  أنشطة  أقوى  من  بعضاً 
وجرى اتباع قواعد الموافقة المستنيرة بعناية. وينبغي النظر فيما إذا كان من الممكن التعامل مع 
رين من العنف ومتى وكيف يمكن تحقيق ذلك، وكيف يمكن العمل معهم بشكٍل  األفراد المتضِرّ
المهنية  البروتوكوالت  جميع  واتباع  آرائهم،  عن  واإلفصاح  علناً  التحدُّث  من  لتمكينهم  مأموٍن 
واألخالقية ذات الصلة. )انظر المبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم لدى مجموعة نطاق مسؤولية 

العنف المبني على النوع االجتماعي في الملحق 19(

إذا كان يجري االضطالع بأنشطة المناصرة في بيئاٍت عدائية، فينبغي إجراء تقييمات المخاطر 
أنشطة  تتسبَّب  أال  ضمان  ذلك  ويستتبع  واالستراتيجيات.  الخطط  صياغة  أثناء  في  الشاملة 
التمييز(  وعدم  والِسريَّة  واالحترام  )السالمة  للخطر  التوجيهية  المبادئ  ض  تعرُّ في  المناصرة 
التي تحمي الناجين والمجتمعات المحلية؛ والعمل أيضاً على حماية أعضاء المجموعات الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والوكاالت اإلنسانية من التداعيات السلبية، 

مثل فقدان وصول المساعدات اإلنسانية.

الخطوة 

تعبئة الموارد

الخطوة 

التنفيذ
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8
ينبغي أن يجري تنفيذ عملية الرصد والتقييم طوال عملية المناصرة. وقد يشمل ذلك إجراء بحوث 
لتحديد موقف الجمهور بشأن مسألة ما. ومن األهمية بمكان االحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي ومشاركتها من أجل صياغة جهود المناصرة ورصدها. وقد تحتاج 
التوجيهية  المبادئ  إلى شرح  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق  هيئات 
)السالمة واالحترام والِسريَّة وعدم التمييز( ورفض طلبات نشر بيانات العنف المبني على النوع 
االجتماعي أو االّطالع على شهادات الناجين الِسريَّة، وهو أمر غير ضروري في إجراء أنشطة 

مناصرة ناجحة.

9
منتظم  بشكٍل  البيانات  جمع  وينبغي  المناصرة.  عملية  طوال  والتقييم  الرصد  يجري  أن  وينبغي 
وتحليل   ،2 الخطوة  في  المذكورة  المناصرة  أهداف  من  هدٍف  لكل  المحدَّدة  المؤشرات  عن 
لتحسين  المناصرة  عملية  ر  كِرّ الطريق.  تعترض  التي  والعقبات  المحرز  التقدم  لتحديد  البيانات 
الُمخَرجات. ينبغي وضع التقييمات بصورةٍ مشتركة ومشاركتها مع أعضاء المجموعة الفرعية 
جزٌء  يُخصَّص  قد  المثال،  سبيل  فعلي  االجتماعي.  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية 
من االجتماع التنسيقي لجمع مالحظات تعقيبية من الشركاء بشأن النجاحات واإلخفاقات، وكذلك 
عن  التقييم  جلسات  تُسِفر  أن  وينبغي  المناصرة.  فعاليات  من  معينة  فعالية  أو  استراتيجية  بشأن 
نجاح  على  بأدلٍة  مدعومةً  المناصرة،  جهود  عن  الناجمة  التغييرات  بشأن  إيضاحية  شروحات 

المناصرة أو تفسيراٍت تشرح سبب اإلخفاق في تحقيق النتائج المرجوة.

المناصرة  والتقييم الستراتيجية  الرصد  بمؤشرات  المتعلقة  اإلبالغ  إسناد مسؤوليات  المفيد  ومن 
إلى أعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي )بدالً من 
قدر  بالمناصرة،  المتعلقة  النجاح  مؤشرات  تتماشى  أن  وينبغي  التقييم(.  مرحلة  حتى  االنتظار 
في  التدخالت  شركاء  بالفعل  يستخدمها  التي  وأساليبها  البيانات  جمع  مؤشرات  مع  المستطاع، 
العمل  أو خطة  اإلنسانية  االستجابة  مؤشرات خطة  )مثل  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف 
التي يجري جمعها بصورةٍ منتظمة في مصفوفة 3/4/5Ws(. وسيساعد التخطيط لجمع البيانات 
مستوى  ورفع  البيانات  جمع  عن  الناتج  اإلرهاق  تجنُّب  على  الطريقة  بهذه  بالمناصرة  المتعلقة 

الدقة.

الدرس الُمستفاد

في عام 2014، أجرت مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي بحثاً عن رسائل 
لدى  بالفعل  المستخدمة  العبارات  اختيار  أنَّ  استراتيجيتها ووجدت  في صياغة  منها  لالستفادة  المناصرة 
أو  اإلنسانية  القيادة  مع  التواصل  عند  المثال،  سبيل  فعلى  للغاية.  فعَّااًل  أمراً  يُعد  المستهدف  الجمهور 

المانحين، فإنَّ اإلجابة على األسئلة التالية كجزٍء من الرسالة سيوفر بِْنيَة ولغة مألوفة:

z  سياق في  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  يتعلق  فيما  للحياة  الُمنِقذة  الرئيسية  التدخالت  هي  ما 
الطوارئ المحدَّد؟ 

z  ما هي االحتياجات/الثغرات التي ستعالجها هذه التدخالت؟
z  من ُهم المستفيدون الُمحتَملون؟
z  ماذا ستكون نتائج التدخالت المقترحة؟
z  ل أو تُنفَّذ هذه التدخالت الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي؟ ماذا سيحدث إذا لم تُموَّ
z ما هي اآلثار المترتبة على التكلفة؟

الخطوة 

جمع البيانات

الخطوة 

الرصد والتقييم
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الفُرص وُمنطلَقات المناصرة

أعضاء  يصادق  أن  وبمجرد  يومي.  بشكٍل  الرئيسية  الرسائل  بشأن  المناصرة  إجراء  يمكن  الخطى،  السريع  اإلنساني  السياق  في 
المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على استراتيجية المناصرة، فإنَّ كل اجتماع يُمثِّل فُرصةً 
التي  االجتماعي، واالجتماعات  النوع  المبني على  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّقو  التي يحضرها  االجتماعات  ذلك  للمناصرة. ويشمل 
تحضرها جهات التنسيق التي قد تُعيِّنها المجموعة الفرعية لحضور اجتماعات القطاع اآلخر أو أفرقته العاملة، واالجتماعات التي 

يحضرها أعضاء التنسيق مع شركائه ومحاوريه.

ينبغي االستفادة من كل مناسبة لتنظيم أنشطة مناصرة بالتعاون مع ُمنِسّقي الشؤون اإلنسانية/الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، والفريق 
ووكاالت  للمجموعات،  الرائدة  والوكاالت  الوكاالت،  ورؤساء  والوطنية،  المحلية  والحكومات  المجموعات،  بين  بالتنسيق  المعني 
األمم المتحدة المكلّفة بالحماية، وكبار المديرين في المنظمات غير الحكومية بهدف كسب تأييدهم وتزويدهم بالرسائل الرئيسية بحيث 

يمكنهم أن يصبحوا جزءاً من عملية المناصرة.

النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعة  ويمكن  للمناصرة.  الحاسمة"  "اللحظات  بعض  استخدام  وينبغي 
االجتماعي أن تضع تقويماً زمنياً بالفعاليات الهامة التي قد تستأثر االهتمام بالمناصرة. )لالطالع على قائمٍة باأليام العالمية الرئيسية، 
انظر العنف المبني على النوع االجتماعي في دليل المناصرة خالل حاالت الطوارئ(. وسيكون هناك عدد من اللحظات الحاسمة 
أيضاً خالل وضع وإطالق آليات التمويل على الصعيد القُْطري، مثل خطة االستجابة اإلنسانية. وتُشِكّل الزيارات التي تقوم بها الوفود 

الرفيعة المستوى أيضاً فَُرصاً للمناصرة.

المناصرة في األيام األولى لألزمة

النوع  على  المبني  العنف  الستجابة  الالزمة  السردية  األسس  وضع  جهود  في  األهمية  بالغ  أمراً  المناصرة  تُعّد  األزمة،  بداية  في 
للغاية،  مرتفعاً  باألزمة  االهتمام  مستوى  يكون  أن  ح  المرجَّ ومن  الموارد.  تعبئة  وكذلك  التدخالت  بها  ستسترشد  التي  االجتماعي، 
للقيام بحملة فعَّالة  ما تكون فيه الموارد شحيحة واألشخاص المتاحين  لذا ينبغي عدم تضييع هذه الفُرصة. بيد أنَّ هذا الوقت غالباً 

للمناصرة أعدادهم ضئيلة. 

بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  إنشاء  بعد  اكتمل  قد  يكن  لم  إذا  أو  للغاية،  قصيراً  المناصرة  الالزم إلجراء  الوقت  كان  وإذا 
للعنف المبني على النوع االجتماعي بما يكفي لوضع استراتيجية للمناصرة، يمكن لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع 
هذه  وعقب  اإلنسانية.  السياقات  في  واالحتياجات  الممارسات  أفضل  بشأن  العالمية  والرسائل  المصادر  على  االعتماد  االجتماعي 

المرحلة، ينبغي تكملة هذه المصادر بالمعلومات المتعلقة السياق المحدَّد متى ما أصبحت متاحة. 

وإذا لم تُفعَّل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في بداية حالة الطوارئ، يتعين على مجموعة 
العنف  بشأن  رئيسية  رسائل  صياغة  على  العمل  الدولية  الحكومية  غير  والمنظمات  المجموعات،  في  الرائدة  والوكاالت  الحماية، 

المبني على النوع االجتماعي.

الموارد ودعم المناصرة

قد يتمكن الفريق المرجعي المعني بالسياسات والمناصرة، في إطار مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، 
من تقديم دعٍم إضافي لقضايا المناصرة أو حمالتها. ويُشِكّل العمل مع مبادرة دعوة إلى العمل )انظر الفصل الثاني( فُرصةً أخرى 

ومساراً جديداً للمناصرة ينبغي للُمنِسّقين وضعها بعين االعتبار.

أداة إلكترونية

حاالت  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  المناصرة  دليل  في  القسم  لهذا  المصاحب  المورد  يتمثَّل 
 .)2014 الثاني/نوفمبر  النوع االجتماعي، تشرين  الطوارئ )مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على 
ويوفر الدليل إرشادات أكثر تفصياًل حول إنشاء استراتيجيات المناصرة، ويتضمن أدوات ونماذج الستخدامها 
المناصرة  بشأن  التدريب  لتيسير  مواد  أيضاً  ويقدم  بعينها.  أحداث  أو  قضايا  حول  المناصرة  إجراء  عند 
بالتصدي  الَمعنية  الفرعية  المجموعات  أو ألعضاء  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  التصدي  لشركاء 

للعنف المبني على النوع االجتماعي.
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إدارة المعلومات 

االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعة  ينبغي  التي  الهامة  البيانات 
االحتفاَظ بها للمناصرة

z )عدد المنظمات التي تتصدى للعنف المبني على النوع االجتماعي وأنواعها )الدولية والوطنية والمحلية
z  ة والثانوية التي تتناول تحليل النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي في التقارير العامَّ

السياق ذي الصلة
z  ة عن التقييمات اإلنسانية )تقارير فيما بين المجموعات وتقارير خاصة بالعنف المبني على تقارير عامَّ

النوع االجتماعي(
z  إحصاءات تغطية خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي )مثل عدد أخصائيي العنف المبني

رة من  على النوع االجتماعي أو األماكن الصديقة للمرأة لكل 10,000 شخص؛ وعدد المناطق المتضِرّ
الكوارث التي تتوفَّر فيها خدمات التدبير السريري لضحايا االغتصاب وإدارة الحاالت(

z  إدراج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في خطط االستجابة اإلنسانية أو غيرها من أنواع
خطط االستجابة

z )تمويل واحتساب تكاليف التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي )البرمجة والتنسيق
z  التقدم المحرز بشأن المؤشرات المعتمدة في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع

النوع  على  المبني  العنف  بشأن  اإلنساني  للعمل  القُْطري  الفريق  لدى  الحماية  واستراتيجية  االجتماعي 
االجتماعي

z  معلومات عن االستجابات القطاعية للعنف المبني على النوع االجتماعي )أي في استراتيجيات المجموعات
األخرى(

التعامل مع وسائل اإلعالم

للمناصرة. ينبغي تزويد الصحفيين بمعلوماٍت دقيقة عن العنف المبني على النوع  هاماً  يمكن لوسائل اإلعالم أن تكون حليفاً ومورداً 
للمعلومات التي يمكن استخدامها بُطُرٍق استراتيجية إلحداث تغيير إيجابي. ومع  االجتماعي خالل حاالت الطوارئ؛ ويوفر ذلك منفذاً 
ذلك، عندما تُخِفق وسائل اإلعالم في أخذ المبادئ األساسية لألخالقيات والسالمة بعين االعتبار في تقاريرها بشأن العنف المبني على 
ض الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي وأَُسرهم وأولئك الذين يساعدونهم للخطر.  النوع االجتماعي، فإنَّها يمكن أيضاً أن تُعِرّ

أوالً، وقبل كل شيء، ينبغي حماية المصالح الفضلى للناجين وإعطاؤها األولوية فوق أي اعتبارات أخرى. ولذلك، عند العمل مع 
بتبادل  المرتبطة  بالسالمة  والمتعلقة  األخالقية  المسائل  فقط من حيث  ليس  المناسبة،  الرسائل  نقل  أهمية  فهم  المهم  الصحفيين، من 

ض الذي يمكن أن ينتج عن تغطية وسائل اإلعالم أيضاً.  المعلومات، وإنما بسبب ارتفاع مستوى التعرُّ

وضعت مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي مبادئ توجيهية لوسائل اإلعالم في عام 2013 تتعلق بصياغة 
التقارير عن العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية، وذلك لضمان حماية حقوق الناجين. ويمكن لهيئات تنسيق 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن تستخدم هذه المبادئ التوجيهية بصيغتها المكتوبة، أو أن تُكيِّفها مع سياقها أو لغتها 
المحلية لتعزيز الصحافة المسؤولة منذ بداية األزمة. وقد أثبتت التجربة في سياقاٍت متعددة أنَّ المبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم الصادرة 
عن مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي ينبغي أن يُعاد تعميمها في كثيٍر من األحيان داخل المجموعة الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وخارجها. وينبغي إدراج المبادئ التوجيهية في الطرود اإلعالمية المقدمة إلى 
الشركاء الجدد وتعميمها على نطاٍق واسع عندما يكون هناك إخطار لوسائل اإلعالم بتنظيم فعاليٍة ما أو استقبال زيارة رفيعة المستوى. 

)انظر الملحق 19: المبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم الصادرة عن مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي(.

ينبغي إعداد هيئات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي لعدة قضايا رئيسية متصلة بوسائل اإلعالم: 

z  كيف يكون الرد عندما تطلب وسائل اإلعالم )أو إحدى الجهات المانحة( عقد لقاءات مع الناجين؟
z  كيف يكون الرد عندما تطلب وسائل اإلعالم والجهات المانحة زيارة عيادة أو مكان آخر من المرجح أن يكون الناجون يتلقون

الدعم فيه؟ 
z  كيف يمكن إبالغ وسائل اإلعالم بأنَّ الناجي )والسيما األطفال أو المراهقين الناجين( الذي يعيد شرح قصته/قصتها يمكن أن يسبب

ضرراً؟ 
z  كيف يمكن الرد بشكٍل مناسب على رغبة وسائل اإلعالم في عقد لقاءات مع الناجين من األطفال أو المراهقين؟
z ما هي البدائل التي يمكن تقديمها لوسائل اإلعالم إذا كانت مهتمة بعقد لقاءات مع الناجين؟

https://www.refworld.org/docid/5c3701d27.html
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هناك مجموعةٌ متنوعة من الُطُرق للتعامل مع وسائل اإلعالم لنقل روايات مقنعة والمحافظة في الوقت نفسه على حماية الناجين. 
وتتمثل األدوات األكثر احتماالً في النشرة الصحفية والمقابلة الشخصية.

النشرة الصحفية

تُعد النشرة الصحفية وسيلةً مهمةً لجذب وسائل اإلعالم إلى تغطية فعالية معيّنة، أو بيانات أو وضع مستجد. وتوفر النشرة الصحفية 
شرحاً موجزاً للخطط أو األفكار التي تهدف إلى جذب التغطية اإلخبارية. وعادةً ما تكون المنظمات اإلخبارية غارقة بهذه البيانات، 
بل ويجري تجاهل معظمها وعدم قراءتها، وهذا هو السبب في أنَّ الوكاالت والمنظمات تميل إلى إرسال بيانات صحفية فقط عندما 
المعلومات  تكون  أن  يجب  تغطية صحفية،  على جذب  قادرة  الصحفية  النشرة  تكون  ولكي  للغاية.  هام  تقوله  ما  لديها شيٌء  يكون 

الجديدة في غاية األهمية. 

البيان الصحفي

عندما تُجِري الصحافة مقابلة مع شخص ما أو عندما يُدلي شخص ما ببيان لوسائل اإلعالم شخصياً، فإنَّه يُعَرف باسم البيان الصحفي. 
وتسعي الصحافة دوماً إلى الحصول على بيانات صحفية ويقع على عاتقها مسؤولية الرد على االستفسارات بعد إصدار البيان.

المؤتمر الصحفي

يُعد المؤتمر الصحفي حدثاً إعالمياً يدعو فيه ُصنَّاُع الخبر )أي الشركاء في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي( الصحفييَن إلى سماعهم وهم يدلون بتصريحاتهم. وكثيراً ما تُعَطى الصحافة أيضاً فُرصةً لطرح األسئلة.

المقابالت الشخصية

عندما يطرح الصحفيون من وسائل اإلعالم أسئلةً على شخص ما بشأن موضوع معين - سواء لإلذاعة أو التلفزيون أو الصحف 
ى مقابلة. وإذا قرر أعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي  أو غيرها من وسائل اإلعالم المطبوعة والمذاعة - فإنَّ ذلك يُسمَّ
للعنف المبني على النوع االجتماعي إجراء مقابالت بالنيابة عن شركاء التنسيق، فمن الهاّم أن نتذكر أنَّ إجراء المقابالت ليس أمراً 
يُحسنه الجميع. وقد يكون من المفيد تحديد أشخاص معيّنين داخل فريق التنسيق ليكونوا متحدثين رسميين نيابة عنه. وفي المقابلة، 
يجب على المتحدث الرسمي إعداد نقاط الحوار مقدماً ومعرفة ما يجب القيام به إذا اتخذت المقابلة منحى غير مفيد أو غير أخالقي. 

)انظر الملحق 21: التعامل مع األمور المثيرة للجدل(.

التصدي للصحافة غير األخالقية بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي

ينبغي للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تتبَّع التغطية اإلعالمية للقضايا المتعلقة بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي، ليس فقط لمشاركتها مع أعضاء المجموعة الفرعية )وعند االقتضاء، المجتمع األوسع(، ولكن أيضاً 
النوع االجتماعي يجري تغطيتها بشكٍل مناسب. وإذا لم يلتزم الصحفيون  المبني على  بالعنف  المتعلقة  إذا كانت القضايا  لتحديد ما 
بالمبادئ التوجيهية عند اإلبالغ، يجوز ألعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن يقرروا 
المثال، يمكن تزويد  التوجيهية مع وسائل اإلعالم. فعلى سبيل  المبادئ  التعامل مع وسائل اإلعالم أو مشاركة  إجراء تدريب على 

الصحفيين بالمبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم الصادرة عن مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي. 

بعض  وفي  الفور.  على  اإلنساني  العمل  قيادات  وإبالغ  الحوادث  هذه  توثيق  ينبغي  أخالقية،  غير  إعالمية  تغطية  تحدث  وعندما 
الحاالت، قد ترغب المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في التوصية باتخاذ إجراءات ذات 
األخالقية  التغطية  بشأن  للمناصرة  القُْطري  الفريق  أو سياسات  اعتماد رسائل  مثل  استراتيجية،  تدابير  أو  متابعة  أو  أعلى  مستوى 

لوسائل اإلعالم.

https://www.refworld.org/docid/5c3701d27.html
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تُعَطى الموافقة المستنيرة طوعاً وبُحريٍَّة استناداً إلى التقدير والفهم الواضحْين للوقائع واآلثار المترتبة على 
اإلجراءات وعواقبها في المستقبل. ومن أجل إعطاء الموافقة المستنيرة، يجب أن يكون لدي الفرد الَمعني 
الموافقة، وأن يكون قادراً على تقييم عواقب هذا اإلجراء وفهمها  الوقائع ذات الصلة في وقت منح  جميع 
فهماً جيداً. ويجب أيضاً أن يكونوا على علٍم بحقهم في رفض المشاركة في عمل ما و/أو عدم إرغامهم على 
ذلك )أي إقناعهم بالقوة أو التهديد( وأن يكون لهم القدرة على ممارسة هذا الحق. ويُعّد األطفال عموماً غير قادرين على 
إعطاء موافقة مستنيرة ألنهم ال يملكون القدرة و/أو الخبرة لتوقُّع اآلثار المترتبة على اإلجراء، وقد ال يفهمون أو قد يكونون 
غير مخّولين بممارسة حقهم في الرفض. وهناك أيضاً حاالت قد ال تكون فيها الموافقة ممكنة بسبب االختالالت اإلدراكية 
و/أو اإلعاقات الجسدية أو الحسية أو النمائية. )إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت، ص 5(

الممارسة الواعدة

اللغتين  في  دليل  في سوريا إلعداد  والمحليين  الدوليين  الصحفيين  مع  للسكان  المتحدة  األمم  عمل صندوق 
اإلنجليزية والعربية للصحفيين يتضمن تسعة مبادئ أخالقية وأمثلة على اإلبالغ المسؤول عن العنف المبني 

على النوع االجتماعي. ويتضمن الدليل معلومات وأمثلة مفيدة يمكن استخدامها في سياقات أخرى.

انظر الملحق 19: المبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم الصادرة عن مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني 
على النوع االجتماعي، الملحق 20: إحاطة بشأن العنف المبني على النوع االجتماعي في أزمة الروهينغيا، 

والملحق 21: التعامل مع األمور المثيرة للجدل

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA Journalsits%27s Handbook Small%5B6%5D.pdf
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 الفصل 4 

تنفيذ مجموعة فرعية تُعنَى بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي

الجزء

2

إطالق فريق للتنسيق في حاالت الطوارئ   1-4 
الخطوات الرئيسية إلطالق فريق للتنسيق في حاالت الطوارئ

ستتوقف كيفية إطالق كتلة فرعية تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ على مجموعٍة متنوعة من 
العوامل التي تُحِدّدها البيئة المحلية. وتتطلَّب هذه العملية خليطاً من اإلبداع والتكيف. وفي بعض السياقات، سيكون هناك فريق تنسيق 
النوع االجتماعي  المبني على  بالعنف  المتعلقة  التنسيق  أنشطة  يدمج  أن  يمكنه  بالنوع االجتماعي  قائم، مثل فريق مواضيعي معني 
في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، تُشير األدلة إلى أنَّ فريق تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي )وإن كان وثيق 
ز إلى حٍد كبير القدرة االستراتيجية، وتبادل المعلومات وإدارتها، والمساءلة بين  الصلة بجهود تنسيق الطوارئ األوسع نطاقاً( يُعِزّ
المبني على  للعنف  بالتصدي  تُعنَى  سة  ُمكرَّ إنسانية  فرعية  فوجود مجموعة  االجتماعي.  النوع  المبني على  للعنف  التصدي  شركاء 
النوع االجتماعي يؤدي إلى زيادة احتمال تمكُّن جميع المجموعات من تحقيق هدفها المشترك المتمثل في ضمان البرمجة األخالقية 

اآلمنة والشاملة للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.

يُبيِّن الجدول الزمني التالي الخطوات األولية الهامة إلطالق فريق تنسيق ألداء الوظائف الرئيسية الموصوفة في الفصل الثالث. ويُقِدّم 
ةً عن الوضع خالل األسابيع األولى لحاالت الطوارئ ويفترض أنَّ المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على  لمحةً عامَّ

النوع االجتماعي قد تأسست بالفعل وبدأت تجتمع بانتظام )مرة واحدة على األقل أسبوعياً حتى تستقر حالة الطوارئ(. 

ويُعد صندوق األمم المتحدة للسكان هو المالذ األخير لتقديم الرعاية في نظام المجموعات العالمية ويتحمل المسؤولية في سياقات 
المجموعات ليكون بمثابة "المستجيب األول". وهذا يعني أنَّ صندوق األمم المتحدة للسكان سيقود عملية استكشاف خيارات التنسيق 
في حاالت الطوارئ، ويُشرف على جمع شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل بناء توافق في اآلراء بشأن 
هيكل فريق التنسيق والغرض منه. وسيسعى صندوق األمم المتحدة للسكان إلى الحصول على الموارد المتاحة والبناء عليها. وكما 

هو ُمبين في الفصل الثاني، فإنَّ القصد من النهج العنقودي هو دعم القدرات الوطنية والمحلية، وليس االستعاضة عنها.

في اإلطار المبيّن في الجدول الزمني الوارد أدناه، يُفتَرض أن يكون وجود فريق التنسيق الوطني سابقاً لتأسيس فِرق التنسيق المحلية. 
وقد يكون من األكثر فاعليَّة التركيز على مجموعات التنسيق المحلية أوالً في بعض السياقات، مثل الحاالت التي تتركَّز فيها حالة 
الطوارئ في منطقة جغرافية محدَّدة للغاية داخل بلد ما، أو عندما تكون اآلليات المحلية قائمة وعاملة بالفعل. وحتى في هذه الحالة، 

فإنَّ العديد من الخطوات التالية لذلك ستظل كما هي.
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الجدول الزمني لبدء وظائف المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

اإلطار الزمني 
اإلجراءات الرئيسيةاألهداف الرئيسيةالتقديري

األسبوع األول
من حالة الطوارئ

1-  ضمان فهم المسؤولين عن 
تنفيذ و/أو المشاركة في تنسيق 

التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي ألهمية 

تحديد أولويات احتياجات الفئات 
ضة للعنف المبني على  المعرَّ

النوع االجتماعي وحقوقهم.
2-  تحديد نوع المجموعة الفرعية 

التي سيجري تأسيسها على 
الصعيد الوطني بشأن العنف 
المبني على النوع االجتماعي 

)مثالً، كمجموعٍة مستقلة معنية 
بمجال مسؤولية العنف المبني 

على النوع االجتماعي في إطار 
مجموعة الحماية؛ أو كفريٍق 

فرعيٍ لحاالت الطوارئ داخل 
هيئة التنسيق القائمة، وما إلى 

ذلك.(.

z  يُعيِّن صندوق األمم المتحدة للسكان موظفين الستكشاف إمكانيات تنسيق
جهود التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  يجتمع موظفو صندوق األمم المتحدة للسكان مع المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين وُمنِسّق الشؤون اإلنسانية/الُمنِسّق الُمِقيم لتحديد 

ما إذا كان سيجري إنشاء مجموعة حماية، وكذلك لمناقشة/مناصرة 
جدوى إنشاء فريق تنسيق خاص بالعنف المبني على النوع االجتماعي مع 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وُمنِسّق الشؤون اإلنسانية/

الُمنِسّق الُمِقيم.
z  يقوم موظفو صندوق األمم المتحدة للسكان المعيّنون بتقييم فِرق التنسيق

الوطنية القائمة لتحديد جدوى الربط معهم.
z  يُحِدّد موظفو صندوق األمم المتحدة للسكان المعيّنون أمواَل الطوارئ لدعم

االحتياجات األولية المتصلة بموظفي التنسيق ومهامهم.
z  ٍيدعو موظفو صندوق األمم المتحدة للسكان المعيّنون إلى عقد اجتماع

طارئ لممثلي األمم المتحدة الرئيسيين والمنظمات غير الحكومية )حيثما 
كان ذلك آمناً وممكناً( لمناقشة استراتيجيات إنشاء مجموعة فرعية وطنية 

تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، فضالً عن هياكل 
قيادية محتملة للتنسيق. وفي هذا االجتماع، ينبغي مناقشة الخطوات/

العمليات/اإلجراءات ذات األولوية. تشمل هذه األنشطة المشاركة األولية في 
المعلومات المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي فيما يتعلق بأنواعه 
الُمبلَّغ عنها، وكذلك تعيين مقدمي الخدمات األولية، وتحديد الثغرات الكبيرة 
في الخدمات، وأهداف المناصرة، والرسائل الرئيسية، ووجود فِرق تنسيق 

محلية، إلخ.
z  ويجري تحديد ُمنِسّق )ُمنِسّقي( التدخالت في العنف المبني على النوع

االجتماعي )المؤقت/المؤقتين، إذا كان وجود الُمنِسّق/الُمنِسّقين الدائمين ليس 
ممكناً في الوقت الحالي( لتنظيم االجتماع التنسيقي األولى للعنف المبني 

على النوع االجتماعي.
z  تجميع معلومات موفر الخدمة المؤقتة الالزمة إلجراء إحاالت فورية

رين. للحصول على خدمات الطوارئ للسكان المتضِرّ

األسبوع الثاني إلى 
األسبوع الثالث من 

حالة الطوارئ

1-  عقد اجتماع تنسيقي وطني أولى 
لالتفاق على القيادة التنظيمية، 

أو الرئيس، أو الرئيس المشارك 
)الرؤساء المشاركين(، 

ومسؤوليات األمانة، واألنشطة 
االستهاللية، وما إلى ذلك 

)مالحظة: اإلجراءات الرئيسية 
المحدَّدة هنا هي األكثر أهميةً 

في السياقات التي ال توجد فيها 
بشكل مسبق مجموعة فرعية 

تُعنَى بالنوع االجتماعي/التصدي 
للعنف المبني على النوع 

االجتماعي، وينبغي تكييفها وفقاً 
لذلك في السياقات التي ترتبط 

فيها المجموعة الفرعية المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع 

االجتماعي في حاالت الطوارئ 
بهياكل التنسيق الموجودة مسبقاً(.

 2-   وضع الهياكل في أسرع وقٍت 
ممكن لضمان سالمة األشخاص 

المعنيين ورفاههم.

z  تحديد الشركاء المحتملين للمشاركة في االجتماع الوطني األّولي )قيادات
المجموعات/القطاعات، ووكاالت/منظمات برمجة العنف المبني على 

النوع االجتماعي، وممثلو الحكومات، مسؤولوا التواصل المعنيون بالنوع 
اإلجتماعي، وما إلى ذلك(. مع ضمان إدراج المنظمات المحلية. 

z .تحديد مكان يسهل الوصول إليه
z  يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان و/أو باالشتراك مع ُمنِسّق مجموعة

الحماية بتوزيع دعوات حضور االجتماع األّولي وجدول األعمال المقترح. 
وتتطلَّب الدعوات الموجهة إلى السلطات الرفيعة المستوى التنسيق مع ُمنِسّق 
الشؤون اإلنسانية/الُمنِسّق الُمِقيم واألفراد ذوي السلطة المكافئة )مثل الوزير 

المسؤول عن قضايا النوع اإلجتماعي وما إلى ذلك(.
z  تحديد اإلجراءات الفورية المشتركة بين الوكاالت لضمان اإلحالة والوصول

اآلمن إلى خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.
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األسبوع الثالث إلى 
األسبوع الخامس 
من حالة الطوارئ

1-  اتفاق شركاء التنسيق على 
اختصاصات آلية التنسيق.

 2-   الشروع في إجراء التقييم السريع 
المتعدد القطاعات و/أو المشترك 

بين الوكاالت.
 3-  الشروع في إدارة المعلومات.

4-  تحديد مسؤولي اتصال 
األخرى. للمجموعات/القطاعات 

z  يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان، وكذلك القيادة المشتركة حيثما أمكن
ذلك، بوضع مذكرة تفاهم بشأن مسؤوليات/مدخالت عملية التنسيق الرئيسية 

ذات الصلة.
z  ،إنشاء قائمة بجهات االتصال القياسية لفريق التنسيق وجدول االجتماعات

باستخدام اإلصدارات اإللكترونية، واإلصدارات القابلة للطباعة. 
z  تُحِدّد الوكالة )الوكاالت( الرائدة اختصاصات فريق التنسيق وتوزعها على

جميع شركاء التنسيق الستعراضها/وضعها في صيغتها النهائية. 
z  تحديد أنواع التقييمات األكثر إلحاحاً وذات الصلة بالسياق وتحديد الشركاء

للعمل معاً في التخطيط والمشاركة، بما في ذلك التقييمات السريعة المتعددة 
القطاعات أو المشتركة بين الوكاالت. يشرع هؤالء الشركاء في استعراض 

األدوات المعيارية وتحديد كيفية تكييفها للسياق.
z  تٌستكَمل تقييمات استعراض البيانات الثانوية بشأن المعلومات/البيانات

الحالية للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
z /التنسيق مع آلية التنسيق لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

آلية التنسيق بين الكتل لبدء العمل بمصفوفة 3Ws. وتُوَضع األدوات 
األساسية لرسم خرائط الخدمات وغيرها من عمليات إدارة المعلومات 

ع على شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي إلكمالها.  وتوزَّ
z  إتاحة طرق آمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة )عبر شبكة

اإلنترنت، برنامج واتس آب )WhatsApp(، الرسائل القصيرة، النَُسخ 
المطبوعة، إلخ(.

z  يجري تحديد جهات التنسيق من المتطوعين وتكليفهم بحضور اجتماعات
تنسيق المجموعات/القطاعات األخرى، من أجل تيسير التنسيق بين 

القطاعات وتقديم التوجيه القطاعي األولي وفقاً إلرشادات العنف المبني 
على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 

ودليل مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي الصادر عن اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

األسبوع الخامس 
إلى السادس من 

حالة الطوارئ

1-  إكمال الخطة األولية لالستجابة 
القطاعية/العنقودية لخطة االستجابة 

اإلنسانية والشروع في عمليات 
أخرى للتخطيط االستراتيجي 
 وتعبئة التمويل حسب الحاجة 

)مثل خطة العمل، وما إلى ذلك(.
 2-   تحديد مجموعات التنسيق المحلية 
وتفعيلها )إذا لم يكن قد حدث ذلك 

بالفعل(.
 3-  بدء مسارات اإلحالة أو إجراءات 

التشغيل القياسية على الصعيد 
الميداني.

4-  تفعيل الِفرق الفرعية في فريق 
المسؤوليات  لمعالجة  التنسيق 

ة. المستجدَّ
5-  تعزيز المعايير والمبادئ 

الرئيسية لضمان  التوجيهية 
االتساق وتدابير مراقبة الجودة 

لالستجابة.

z /توزيع إطار عمل استراتيجي أّولي يستند إلى التقييمات وتحليل االحتياجات
الثغرات األساسية على شركاء التنسيق المعنيين بالتصدي للعنف المبني 

على النوع االجتماعي الستعراضه ووضعه في صيغته النهائية. 
z  وإذا لم تكن قد ُحددت بعد، تُستهّل جهود التنسيق المحلية، وتُحدَّد اإلجراءات

الالزمة لضمان الروابط بين فِرق التنسيق الوطنية ودون الوطنية. 
z  الشروع في تطوير مسارات اإلحالة أو إجراءات التشغيل القياسية مع

شركاء التنسيق المحدَّدين على الصعيد الميداني. 
z .تنظيم أنشطة توعية خارجية لحشد الموارد
z  تحديد احتياجات شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في

مجال بناء القدرات بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير الرئيسية والشروع في 
التخطيط لتعزيز هذه المعايير وتنفيذها، حيثما أمكن ذلك. 

z  تشرع الِفرق الفرعية في العمل بصورةٍ شبه مستقلة في المجاالت ذات
األهمية بالنسبة إلى هيئة التنسيق. 



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1389102

في المراحل األولية لحاالت الطوارئ، يمكن تعيين ُمنِسّق )ُمنِسّقي( التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي عن طريق 
للعنف  بالتصدي  تُعنَى  إنشاء مجموعة فرعية  أو  تعزيز  على  ويُرِكّز عادةً  الدعم مؤقتاً  القصير األجل. ويُعد هذا  الدعم االحتياطي 
النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  جهود  بتنسيق  المعنية  الوكالة  ستقوم  الطويل،  المدى  وعلى  االجتماعي.  النوع  على  المبني 
المبني  العنف  في  للتدخالت  ُمنِسّق  بتعيين  مناسباً(،  ذلك  يكون  )عندما  القيادة  في  المشاركة  والوكالة  المعني،  البلد  في  االجتماعي 
22 بشأن  الملحق  )انظر  الوطنيين.  الموظفين  على صعيد كبار  أحياناً  الدولي عموماً، ولكن  الصعيد  النوع االجتماعي، على  على 
اختصاصات ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، واختصاصات الُمنِسّق المشارك للتدخالت في العنف المبني 

على النوع االجتماعي(.

بعد الشهر األول

قيد  زال  ما  معظمها سيكون  ألنَّ  نظراً  ذلك،  لها  ينبغي  وال   - األول  الشهر  أعاله خالل  المذكورة  اإلجراءات  من  كثيٌر  يكتمل  لن 
إلى  التنسيق،  لفريق  الرئيسي  التركيز  بمثابة محور  اإلجراءات  بهذه  الُمضي  مهمة  فيها. وستكون  الشروع  يجب  وبالتالي،  التنفيذ. 
جانب األنشطة األخرى التي تُشِكّل جزءاً من الوظائف األساسية المطلوبة للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
بناء  العملي، نصائح بشأن  التنسيق  المتعلق بمهارات  الخامس،  الفصل  الثالث(. ويتضمن  الفصل  النوع االجتماعي )الموصوفة في 

زخم فريق التنسيق وإدامته.

النموذج المرجعي الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن تنسيق المجموعات على الصعيد القُْطري إلى  يُشير 
أنَّ "]...[ الممارسة الجيدة تفيد بأنَّ المجموعة قد وضعت استراتيجية لالنتقال إلى الهياكل الوطنية بعد تفعيلها بفترةٍ وجيزة، بما 
وشركاء  الوطنيين  النظراء  إلى  العنقودية  بالكتلة  الخاصة  القدرات  نقل  لضمان  بالمجموعات  والخاصة  الشاملة  الخطط  ذلك  في 
التنمية")ص 7(. وفي نهاية المطاف، سينتقل فريق تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في مرحلة الطوارئ 
إلى فترة ما بعد الطوارئ واإلنعاش. وينبغي أن يُحِدّد قادة التنسيق والشركاء، في أقرب وقت ممكن، الوسائل الكفيلة بمواصلة 

التنسيق بعد مرحلة الطوارئ ونقل المسؤولية إلى جهات فاعلة أخرى. 

تشجيع العضوية الشاملة   2-4
فوائد العضوية الشاملة 

الثاني(.  الفصل  )انظر  اإلنساني  التدخل  في  الزاوية  تُشِكّل حجر  التي  الشراكة  مبادئ  بعض  - هي  والمساواة  والشفافية  المشاركة 
إلى  الفصل األول(. باإلضافة  النوع االجتماعي )انظر  المبني على  العنف  لمعالجة  المجتمعية  لتعزيز األساليب  أساسيةً  وتُعد أيضاً 
ذلك، يتطلب التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي نهجاً واسع النطاق ومشتركاً بين القطاعات )انظر الفصل األول(. ولذلك 
فإنَّ التنسيق الناجح للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي يعتمد على طائفٍة واسعٍة من الجهات الفاعلة - من صانعي 
رين - العمل معاً كشركاء لتحقيق برمجة آمنة وأخالقية وشاملة  السياسات، والمناصرين، والمبرمجين، ووصوالً إلى السكان المتضِرّ

للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

إذا هيمن مجال تركيز معيّن أو نهج معيّن على مجموعٍة فرعيٍة تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، فإنَّ ذلك سيعيق 
قدرتها على تحقيق أهدافها. فعلى سبيل المثال، إنَّ التشديد المفرط من جانب الشركاء في القانون/العدالة و/أو حقوق اإلنسان على 
ض أهداف النهج الذي يركز على الناجين، والذي يحصل  المالحقة القضائية لقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي يمكن أن يُقِوّ
فيه الناجون على مجموعٍة كاملٍة من الخدمات، ويحق لهم تحديد مسار العمل في كيفية التعامل مع حادث قائم من حوادث العنف 

المبني على النوع االجتماعي. 

تجلب المشاركة الواسعة للشركاء المتعددي القطاعات فوائد عديدة، منها ما يلي:

z تمكين نقل المعرفة وحل المشكالت
z إضفاء مزيٍد من الشرعية من خالل إشراك الشركاء والتزامهم على نطاٍق أوسع
z ضمان اتساق المعايير والِقيَم
z زيادة التأثير لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين
z تمكين التخطيط االستراتيجي المتعدد القطاعات للوقاية واالستجابة
z تحسين جهود المناصرة
z زيادة إمكانية التنبؤ والمساءلة في برامج الوقاية واالستجابة

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level
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الممارسة الواعدة

في ليبريا، حضرت 50 منظمة اجتماع فرقة العمل المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
وحضرت بعض المنظمات االجتماعات فقط على أمل الحصول على التمويل. وأصبحت المجموعة الكبيرة 
صعبة التنسيق، مما أدَّى إلى عقد اجتماعات طويلة وغير فعَّالة. واتخذ ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي قراراً يطلبون فيه من األعضاء االستعداد بخطط التنفيذ/العمل وأن يُنِسّقوا األنشطة 
القائمة من قبل بدالً من الحديث عن األنشطة المحتملة في المستقبل. وبقصِر المشاركة في فرقة العمل على 

األعضاء الذين لديهم خطط أعمال ملموسة، أصبحت فرقة العمل أصغر حجماً وذات منحى عملي.

عضوية المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

التنسيق  التنسيق، ذلك ألنَّ فريق  ُمقيِّد على فريق  أثر  له  الشركاء يمكن أن يكون  للغاية من  أنَّ إشراك عدد كبير  إلى  تُشير األدلة 
سيصبح كبيراً للغاية وغير ُمتخِصّص بما فيه الكفاية لكي يكون فعَّاالً. ولذلك، من الهاّم أن يرصد ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني 
على النوع االجتماعي طلبات اكتساب العضوية. وينبغي لهم أن يتصدوا للثغرات في العضوية حسب االقتضاء وأن يكفلوا حضور 
األفراد الذين لديهم قدرة على اتخاذ القرارات في اجتماعات التنسيق ومعالجة نقاط العمل المحدَّدة في محاضر اجتماعات التنسيق 
فعَّالةً بواسطة الوكاالت. والعضوية الشاملة ال تعني عضوية عشوائية - فمشاركة مجموعة متنوعة من الشركاء ينبغي أن  معالجةً 

تسّهل أهداف فريق التنسيق بدالً من أن تنتقص منها.

أفكار إلدارة العضوية:

z .توضيح معايير العضوية ومسؤولياتها من خالل الشروط المرجعية أو الوثائق الرئيسية األخرى
z .إنشاء نظام لطلب العضوية يساعد المؤسسات على التقييم الذاتي لدوافعها وقدراتها ومسؤولياتها في االنضمام إلى المجموعة
z  إدراج نظام للمراجعة من قبل النظراء لتقييم وتحديد المجاالت التي قد تكون فيها المنظمة قادرة على القيادة أو تحتاج فيها إلى دعم

للمشاركة.
z .رصد الحضور بشكل فعال المنظمات إلى حالة "غير فعّالة" إذا لم تحضر بانتظام بعد فترةٍ زمنيٍة معينة

األحمر  األحمر/الهالل  والصليب  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  مشاركة  تعبئة  على  يعمل  أن  التنسيق  لفريق  وينبغي 
بمسؤولية  والتزاماً  المحلية  المجتمعات  على  القائم  النهج  لمبادئ  واتباعاً  االقتضاء(.  )حسب  الحكومية  والفاعلة  المانحة  والجهات 
التوطين لدى مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، ينبغي للُمنِسّقين أن يسعوا إلى إشراك المنظمات والسكان 
رين بوصفهم مشاركين نشطين في فريق التنسيق، مع إيالء اهتماٍم خاص إلى المنظمات التي تقودها نساء. وحيثما كان ذلك  المتضِرّ
ممكناً، وأينما كان ال يُشِكّل مخاطر على الحماية، ينبغي بذل جهود استباقية إلشراك الوزارات الوطنية المختصة، والموظفين اإلناث 
والذكور، حيثما أمكن، من تلك الوزارات. ومن الهاّم أيضاً أن يحضر ممثلو المجموعات األخرى اجتماعات تنسيق التدخالت في 
العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل المساهمة في التخطيط االستراتيجي والتنسيق العام ألنشطة التصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي على نطاق المجموعات. وينبغي تعبئة ممثلي الِفرق المواضيعية المعنية بالنوع االجتماعي وجهات التنسيق المعنية 
بالنوع االجتماعي والعنف الجنسي من السياقات التي توجد فيها عمليات لحفظ السالم، وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية والوطنية 
النوع االجتماعي. وينبغي  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  الخبرات في إطار  لتبادل  الصلة  والمحلية ذات 
إيالء االعتبار الواجب لكيفية التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية بالتنمية وبناء السالم، وإشراك ممثلي الجهات التي تعمل في مجال 

التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في هذه القطاعات عند االقتضاء.

 اعتبارات خاصة 
للفتيات المراهقات

المنظمات  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعات  تستهدف  أن  ينبغي 
للفتيات المراهقات إلدماجهنَّ  النوع االجتماعي مناسبة  المبني على  التي تعمل على صياغة برمجة للعنف 
في فريق التنسيق. ويمكن للفريق أن يعمل مع هذه المنظمات لتحديد ُسبُل إشراك الفتيات المراهقات مباشرةً 

في جهود التشاور والتنسيق، حيثما أمكن ذلك.
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الممارسة الواعدة

تعمل في أوكرانيا، منذ عام 2016، المجموعة الفرعية الوطنية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  تُعنَى  فرعية  مجموعات  إنشاء  في  المحلية  المجالس  مع  االجتماعي 
االجتماعي على الصعيد دون الوطني والمشاركة في قيادتها. وقد انبثقت هذه المبادرة من مشروعٍ مشترك 
رين من  المتضِرّ للسكان  الخدمات  لتقديم  األوكرانية  مدينة خاركيف  في  والمتنقل  االجتماعي  النفسي  للدعم 
النزاعات والمشتتين في القرى المحلية والمناطق الحضرية. واستناداً إلى النجاحات التي تحققت في تحسين 
المعنية  الفرعية  المجموعة  في  مشاركاً  قائداً  خاركيف  مدينة  في  المحلي  المجلس  أصبح  معاً،  الخدمات 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، وأنشأ مجلس التنسيق الذي يُؤِدّي دوراً نشطاً في المناصرة، 
وتنظيم الخدمات، وتقييم االحتياجات، وتعبئة التمويل للخدمات المتعددة القطاعات ذات الصلة بالعنف المبني 

على النوع االجتماعي. 

في  المحلي  والمجلس  اإلنساني  المجال  في  الفاعلة  الجهات  بين  المشتركة  للقيادة  النموذج  هذا  ر  تكرَّ وقد 
مناطق جغرافية أخرى في أوكرانيا - بالقرب من الخطوط األمامية، وكذلك في سياقاٍت حضريٍة وإنمائية 
رين من النزاع، منازلهم وعانوا من آثار العنف  غادر فيها المقاتلون السابقون، وغيرهم من السكان المتضِرّ
مثل  الخدمات  تسليم  يكتمل  المواقع،  بعض  وفي  النزاع.  بعد  ما  مرحلة  في  االجتماعي  النوع  على  المبني 
المالجئ اآلمنة مع المجلس المحلي ليشرف على التنسيق والتمويل وإدارة الخدمات بنفسه. وأصبحت فِرق 
اكتسبت  ذلك،  على  اإلنسانية. وعالوةً  االستجابة  في  واالستدامة  االنتقال  لبناء  نماذج  هذه  المحلية  التنسيق 
قيادة  في  المشاركة  خالل  من  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الفاعلة  الجهات 
المجالس المحلية، حليفاً قيِّماً للمناصرة، مما أدَّى إلى رفع مستوى الوعي وحفّز العمل بشأن التصدي للعنف 

المبني على النوع االجتماعي على صعيد السياسات الوطنية. 

بناء العضوية الشاملة 

كما  ومحلية.  شاملة  عضوية  لبناء  المشاركة  فوائد  يفهم  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  على  يجب 
الفرعية  المجموعة  في  بالفعل  يشاركون  الذين  للشركاء  سواء  معينة،  وكاالت/مجموعات  مشاركة  يناصر  أن  أيضاً  عليه  يجب 
)لتحفيزهم(. وقد  بالمشاركة  المستهدفين  الشمولية(، وكذلك ألولئك  )لتعزيز  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية 
في  سيما  وال  معيّنين،  أفراد  أو  منظمات  أو  وكاالت  متابعة  إلى  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  يحتاج 
المراحل المبكرة من إنشاء المجموعة الفرعية. وفي الوقت نفسه، ينبغي تقييم المشاكل المرتبطة بإدراج فئات محدَّدة والعمل على 
أو  الثنائي،  الصعيد  على  سواء  الرئيسية،  الفاعلة  الجهات  مع  بالتشاور  المحتملين  لألعضاء  تحليل  إجراء  وينبغي  حدوثها.  تالفي 

كمجموعاٍت، للنظر في الفوائد والمخاطر واالتفاق على معايير العضوية. 

المستهدفون فوائد المشاركة في المجموعة المشاركون 
الفرعية

فوائد المشاركة للفئات 
المستهدفة

مسائل بحاجٍة لمعالجة وإصالح 

z  ممثلو القطاعات األخرى
z  جهات التنسيق المعنية

بالنوع االجتماعي وقادة 
الفريق المواضيعي المعني 

بالنوع االجتماعي
z  جهات التنسيق الخاصة

بالصحة العقلية والدعم 
النفسي واالجتماعي 

z  ممثلو البعثات )حيثما
وجدت عمليات لحفظ 

السالم(

z  ضمان أن تكون
االستراتيجيات وخطط 

العمل الخاصة بالمجموعة 
الَمعنيّة بالتصدي  الفرعية 
للعنف المبني على النوع 
االجتماعي متماشيةً مع 

المجموعات/ استراتيجيات 
القطاعات األخرى وغيرها 

من هيئات التنسيق.
z  تيسير التواصل بشأن

مشاكل العنف المبني على 
النوع االجتماعي، والثغرات 

في البرمجة، وأساليب 
معالجة هذه الثغرات.

z  تعزيز المساءلة فيما يتعلق
بقضايا العنف المبني على 

النوع االجتماعي.
z  إتاحة الفُرص لبناء القدرات

ومشاركة الموارد.

z  قد ال يدركون أهمية
العنف المبني على النوع 

االجتماعي باعتباره مسألةً 
للقطاع/المجموعة/ حاسمةً 

الفريق التابعين له.
z  قد يرون أنَّ العنف المبني

على النوع االجتماعي غير 
ذي صلة، وأنَّ االجتماعات 

مضيعة للوقت الثمين.
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المستهدفون فوائد المشاركة في المجموعة المشاركون 
الفرعية

فوائد المشاركة للفئات 
المستهدفة

مسائل بحاجٍة لمعالجة وإصالح 

z رون المتضِرّ زيادة تغطية الخدمات  zالسكان 
والفُرص المتاحة لتحسين 

 الوقاية/الحماية.
الحد من استخدام نهج 

القمة إلى القاعدة للمعونة 
اإلنسانية وتدعم المبادئ 
التوجيهية لبرمجة العنف 

المبني على النوع 
االجتماعي.

z  ضمان النظر في
االحتياجات والحقوق 

المتعددة.
z  توفير منتدى لتبادل

المدخالت الخاصة بهم.
z  يمكن أن تكون وسيلةً تُمِكّن

األشخاص الَمعنيين من 
مساءلة الجهات الفاعلة في 
مجال العمل اإلنساني فيما 

يتعلق بالوفاء بالوعود، 
وحماية االحتياجات، 

وإعمال الحقوق.

z  قد تُشِكّل خطراً أمنياً عند
إشراك األشخاص الذين 

تُعنَى بهم في السياقات التي 
تكون فيها الحكومة عدائية.

z  قد تتطلَّب جهوداً إضافية
في مجال اللوجستيات 

)الوصول إلى المكان(، 
وتيسير االجتماعات )مثل 

الترجمة( ونشر المعلومات 
)مثل النَُسخ الورقية بدالً من 

اإللكترونية(.
z  قد يُشِكّل حضور

الَمعنية  االجتماعات 
بالتصدي للعنف المبني على 

النوع االجتماعي تحدياً 
نفسياً لألشخاص الذين 

للعنف. ضوا  تعرَّ

z  المجتمع المدني )بما
في ذلك المنظمات 

غير الحكومية المحلية 
النسائية،  والتنظيمات 

والمنظمات المجتمعية، وما 
إلى ذلك(

z  وجود ميزة نسبية في
المبكرة  االستجابة 

التشغيلي بسبب  والتخطيط 
بالمجتمعات  ارتباطها 

المحلية. والسلطات 
z  ًيمكن أن تكون أوسع نطاقا

وتضيف قيمةً مقابل المال. 
z  أكثر استدامة ألنَّها ستبقى

عندما تغادر الجهات الفاعلة 
األخرى العاملة في مجال 

العمل اإلنساني.

z  زيادة فهم نظام العمل
اإلنساني.

z  تضمن لهم صوتاً بشأن
ما يحدث وتُمِكّنهم من 

مشاركة مدخالت األشخاص 
المعنيّين.

z  تمكين بناء شبكات مع
الشركاء والمانحين من أجل 

بناء البرامج والحصول 
على األموال.

z  إتاحة المجال للحصول على
الدعم التقني لبناء القدرات.

z  توفر منتدى آمن للوصول
إلى الحكومة.

z  إدارة انتشار المنظمات غير
الحكومية الجديدة عندما 

تصبح األموال متاحة من 
أجل التصدي للعنف المبني 

على النوع االجتماعي.
z  َّإدارة التصور بأن

المشاركة في المجموعة 
الفرعية المعنية بالتصدي 
للعنف المبني على النوع 
االجتماعي ستؤدي إلى 
الحصول على التمويل.

z  تُشِكّل خطراً أمنياً على
الجهات الفاعلة المحلية 
في السياقات التي تكون 

فيها الحكومة عدائية 
ض فيها المنظمات  وتتعرَّ
غير الحكومية لتهديدات/

عقوبات.
z  قد تحول الحواجز

اللوجستية والمالية دون 
المنتظم. الحضور 
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المستهدفون فوائد المشاركة في المجموعة المشاركون 
الفرعية

فوائد المشاركة للفئات 
المستهدفة

مسائل بحاجٍة لمعالجة وإصالح 

غالباً ما تكون المنظمات  zالمنظمات غير الحكومية الدولية
غير الحكومية الدولية هي 

المنِفّذ الرئيسي لبرامج 
التصدي للعنف المبني على 

النوع االجتماعي، وهي 
أيضاً الفاعلة الرئيسية في 
مجال االستجابة اإلنسانية.

z  الحصول على موارد
وخبرات تختلف عن تلك 

المتوفرة لدى وكاالت األمم 
المتحدة، بل وغالباً ما 

تتجاوزها.
z  تُقِلّل من خطر تداخل

الموارد والتنافس عليها.

z  الحصول على الدعم التقني
والفُرص المتاحة لمشاركة 

المشاكل. المشاكل/حل 
z  فُرص التواصل مع الجهات

المانحة.
z  تضمن لهم صوتاً بشأن ما

يحدث وتُمِكّنهم من مشاركة 
مدخالت األشخاص الذين 

تُعنَى بهم.
z  توفر منتدى آمناً للتفاعل مع

الحكومة.

z  ٍكثيراً ما ال تشارك بصورة
كافية في التنسيق )تنظر 

إلى نهج من القمة إلى 
القاعدة ومشاركة المنظمات 
غير الحكومية باعتبارهما 

إجراءات شكلية(.
z  ال يوجد هيكل إنساني

واضح لإلشراف والمساءلة 
فيما يتعلق بالمنظمات غير 

الدولية. الحكومية 

تُؤِدّي الحكومة الدوَر  zالحكومة
الرئيسي في الشروع في 
تقديم المساعدة اإلنسانية 

وتنفيذها. وتنظيمها وتنسيقها 
z  في نهاية المطاف، تخضع

للمساءلة ويقع على عاتقها 
مسؤولية حماية السكان 
رين ورعايتهم  المتضِرّ
خالل فترة األزمة وما 

بعدها.
z  تزيد من احتماالت المساءلة

واالستدامة لفريق التنسيق.

z  زيادة فهم نظام العمل
اإلنساني.

z  تضمن لهم صوتاً فيما
يحدث وتُمِكّنهم من مشاركة 

مدخالت الوزارات 
واألشخاص الذين تُعنَى بهم.

z  للمساءلة توفر مساحةً 
عندما تسوء األمور، ومنبراً 
للتقدير عندما تسير األمور 

بشكٍل صحيح.
z  تمكين الربط الشبكي مع

الشركاء والمانحين.
z  إمكانية الحصول على الدعم

التقني لبناء القدرات، األمر 
الذي قد يترك لها أصوالً 

حيوية لمواصلة التنسيق في 
مرحلة ما بعد األزمة.

z  قد تكون ضالعة ضمناً أو
صراحةً في ارتكاب جرائم 

العنف المبني على النوع 
االجتماعي.

z  قد تكون في وضعٍ يُمِكّنها
من تقييد وصول المنظمات 

العاملة على الخطوط 
األمامية إلى السكان 

رين بشكٍل كبير. المتضِرّ
z  قلَّما تقوم وزارة الشؤون

المتعلّقة بالنوع االجتماعي 
بتمكين و/أو توفير 

التمويل الكافي لمعالجة 
العنف المبني على النوع 

شة(. االجتماعي )مسألة ُمهمَّ
z  قد ال تنظر الوزارات

األخرى التي ينبغي إشراكها 
إلى العنف المبني على 

النوع االجتماعي باعتباره 
يه جانباً  مشكلة، أو قد تُنِحّ
باعتباره "قضيةً نسائية".

المانحة يكتسب المانحون فهماً  zالجهات 
أفضل للقضايا الرئيسية 
المتصلة ببرمجة العنف 

المبني على النوع 
االجتماعي.

z  يمكن أن يكونوا مناصرين
داخل وكاالتهم لتخصيص 

التمويل.

z  ضمان االستجابات
المناسبة. البرنامجية 

z  تساعدهم على إعطاء
لتمويلهم. األولوية 

z  تقلل من االرتباك حول
االقتراحات وإمكانية 

التداخل.
z  تسمح باالستماع إلى

ودمجها. أفكارهم/أولوياتهم 
z  تزيد من احتمال اتساق

استراتيجياتهم وتماشيها مع 
وجهات نظر الحكومة.

z  قد تحاول التأثير على 
التنسيق  أُُطر/أهداف 

االستراتيجية استناداً إلى 
أولويات وكاالتها.

z  يمكن أن تحد من الحوار
المفتوح بين المشاركين 

الخائفين من تنفير المانحين.
z  قد تشارك بصفة مراقب

للتخفيف من بعض هذه 
العوامل.
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الِفرق االستشارية االستراتيجية

الوكاالت  المشتركة بين  الدائمة  اللجنة  للنموذج المرجعي الصادر عن  التشاور والقيادة. فوفقاً  التوازن بين  النظر في تحقيق  ينبغي 
بشأن تنسيق المجموعات على الصعيد القُْطري )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2015(، "إذا أرادت مجموعة ما أن تنجز 
القرارات  الطوارئ. ويجب أن تكون  التشاور والقيادة في حاالت  إلى  الحاجة  بين  التوازن  الهاّم أن تحقق  وظائفها األساسية، فمن 
الرئيسية شرعية وأن يتخذها عدٌد معقوٌل من الشركاء". وتتمثَّل إحدى طرق تحقيق هذا التوازن في إنشاء فريق استشاري استراتيجي 
مكون من أعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، التي تُعطي الصالحية باعتبارها هيئةً 
القرارات  التقني واالستراتيجي وأن تشارك بنشاط في صنع  ر العمل  وأكثر قابلية لإلدارة. ويمكنها أن تُطِوّ تشاورية أصغر حجماً 

التقنية. 

يترأس ُمنِسّق )ُمنِسّقو( التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي الفريَق االستشاري االستراتيجي ويدعوه/يدعونه لالنعقاد. 
وينبغي أن يمثل الفريق االستشاري االستراتيجي العضويةَ اإلجمالية للمجموعة، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
يُثبِت  وأن  الحماية(  ومبادئ  اإلنساني  العمل  مبادئ  مع  يتماشى  وبما  ممكناً  ذلك  كان  )حيثما  والحكومة  والوطنية  الدولية  الحكومية 
وليس  التنظيمي  التمثيل  حيث  من  العضوية  تُحدَّد  ما  وعادةً  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  في  بالتدخالت  ومعرفته  خبرته 
األفراد، ولكن ينبغي أن يكون العضو الذي يحضر االجتماع االستشاري هو نفس الشخص من المنظمة الذي يحضر بانتظام جلسات 
خبرة  وجود  يكفل  وأن  للغاية  محدوداً  األعضاء  عدد  يكون  أن  ويجب  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق 
تقنية لدى الممثلين الحاضرين حتى يمكنهم اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والمساءلة. وتُعد عضوية الفريق االستشاري االستراتيجي 
االستشاري  للفريق  الرئيسي  الدور  ويتمثَّل  لوظائفها.  أو  مخصَّصة ألعضائها  أموال  أو  مدفوعات  أي  عليها  يترتب  وال  تطوعية، 
تكون  ما  للمجموعة. وكثيراً  األوسع  العضوية  منتظمة مع  اتجاهين بصورةٍ  في  تدفقها  المعلومات وضمان  تيسير  االستراتيجي في 
للعالقات بين أعضاء المجموعة االستشارية ديناميات القوة الخاصة بها، وقد يتطلب األمر جهداً إضافياً لدعم األعضاء - وال سيما 

الجهات المحلية - للتحضير للمناقشات والقرارات المتعلقة بالفريق االستشاري االستراتيجي والمساهمة فيها.

إلنشاء فريق استشاري استراتيجي، سيكون ُمنِسّق )ُمنِسّقي( التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي بحاجٍة إلى صياغة 
الشروط المرجعية بشروٍط محدَّدة:

z معايير العضوية
z  أساليب ضمان التمثيل )أي عدد المقاعد الُمخصَّصة لألمم المتحدة، والحكومة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير

الحكومية الوطنية، وما إلى ذلك، وإذا كانت هناك أي حصص للنوع االجتماعي أو غيرها، مثالً "يجب أن يكون بين األعضاء ما 
ال يقل عن 50 في المائة من النساء".

z )طريقة االختيار )أي من خالل االنتخاب، أو طلبات االنضمام، وما إلى ذلك
z الفترة الزمنية للخدمة
z المسؤوليات والمساهمات المتوقعة
z ً ترتيبات تعيين المناوبين أو االستبدال/الشطب إذا لم يعد عضو الفريق االستشاري االستراتيجي نِشطاً أو مناسبا

قدمت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت توجيهات بشأن معايير أعضاء الفريق االستشاري االستراتيجي:

z  االرتباط العملياتي بحالة الطوارئ
z  الخبرة التقنية
z  القدرة الواضحة على المساهمة االستراتيجية وتوفير الدعم العملي
z  االلتزام باالستمرار في المساهمة

كثيراً ما يُساهم أعضاء الفريق االستشاري االستراتيجي في مجاالت العمل الرئيسية:

z ع تقييم مقترحات خطة االستجابة اإلنسانية وُمخصَّصات التمويل الُمجمَّ
z تطوير عمليات مشاريع الوثائق االستراتيجية واستعراضها/إقرارها
z وضع خطة عمل
z وضع معايير مشتركة للخدمة
z دعم عمليات التنسيق في مجالي الرصد والتقييم
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انظر الملحق 23: عيّنة من الشروط المرجعية للفريق االستشاري االستراتيجي

وضع الشروط المرجعية    3-4 
تصُف الشروط المرجعية الغرض من المجموعة الفرعية وهيكلها، وتُوفِّر أساساً ُموثَّقاً يمكن من خالله االضطالع بأنشطة التنسيق. 
ويتمثَّل أحد األنشطة األولى للمجموعة الفرعية )التي يجب إكمالها في غضون األسبوعين أو األسابيع الثالثة األولى من االجتماعات( 
أنشطته.  التنسيق ونطاقه وأهداف  التنسيقية، والعضوية، وطبيعة  للقيادة  فهم مشترك  المرجعية من أجل ضمان  الشروط  في تحديد 
يمكن  الالجئين،  سياقات  وفي  المحلي.  الصعيد  إلى  الوطني  الصعيد  من  التنسيق،  فِرق  لجميع  المرجعية  الشروط  تحديد  وينبغي 
المعني  القطاع  أو  العامل  الفريق  إلى  تقارير  تُقِدّم  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعات 
بالحماية، الذي عادة ما تقوده المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. وفي السياقات التي توجد فيها فِرق تنسيق متعِدّدة، 
ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان اتساق جميع الشروط المرجعية في معلوماتها األساسية، وكذلك تعريفات العنف المبني على النوع 
االجتماعي والمبادئ التوجيهية. وفي السياقات التي جرى فيها إدماج المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي في حاالت الطوارئ في هيكل تنسيقي قائم من قبل، ال يزال من الهاّم وضع اختصاصات لهيئة تنسيق حاالت الطوارئ.

في المراحل األولى من تشكيل فريق التنسيق، قد يحتاج ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي إلى القيام بدور 
ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع  أكثر فاعليَّة في ضمان االنتهاء من أنشطة بدء العمل. ومع مراعاة ذلك، قد يرغب 
االجتماعي و/أو الرئيس/الرئيس المشارك لفريق التنسيق في صياغة المخطط األّولي لالختصاصات، بدالً من وضع الوثيقة األولية 

على أساس توافق اآلراء. وبعد االنتهاء من المشروع األّولي، يمكن ألعضاء التنسيق المشاركة في عملية التنقيح.

كثيراً ما تكون عملية التنقيح فُرصةً مفيدةً للغاية لتوضيح بعض أساسيات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي 
الفاعلة  الجهات  الواقع، وأهمية إشراك  النوع االجتماعي على أرض  المبني على  العنف  الطوارئ، مثل ما يستتبعه  له في حاالت 
المتعددة القطاعات ومهام فريق التنسيق )انظر الفصلين األول والثالث(. ولهذا السبب، يُوَصى بتقديم مالحظات تعقيبية بشأن الشروط 
المرجعية في اجتماع تنسيقي، بدالً من الرد عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف، ومواصلة المناقشات بشأن محتوى الشروط المرجعية 

حتى يتم التوصل إلى توافق في اآلراء. )انظر الفصل الخامس للحصول على نصائح حول بناء توافق اآلراء.(

وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المرجعية، قد ترغب المنظمات في التوقيع عليها عن طريق إدراج أسمائها مباشرةً في الوثيقة. 
وإذا لم يكن ذلك ممكناً أو ُموَصى به ألسباٍب أمنية، ينبغي للمؤسسات أن تُعِطي موافقتها الشفهية على محتوى الشروط المرجعية، 
والتي ينبغي توثيقها في محضر اجتماع التنسيق بحيث يكون هناك سجل لتوافق اآلراء حول الشروط المرجعية التي يمكن الرجوع 

إليها إذا نشأت خالفات بشأن طبيعة/الغرض من فريق التنسيق.
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الدرس الُمستفاد

في أالستعراض العالمي للمجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي الذي 
أُجري في عام 2008، أبرزت مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي استنتاجْين 
رئيسيْين يتعلقان باختصاصات المجموعات الفرعية. فأوالً، لم تكن الشروط المرجعية مشتركة على نطاٍق 
واسع في كثيٍر من األحيان، بحيث لم يكن لدى العديد من الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني 
المجموعة  بين  العالقة  تكن  لم  وثانياً،  التنسيق.  فريق  دور  بشأن  واضحة  رؤية  االجتماعي  النوع  على 
جيداً،  تحديداً  محدَّدة  الحماية  ومجموعة  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الفرعية 
مما أدَّى إلى حدوث التباس بشأن كيفية ارتباط تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 

بأنشطة الحماية وهياكلها. 

في  سيما  وال  المشكلة،  هذه  استمرار  األزمات  من  رة  المتضِرّ البلدان  في  مؤخراً  الممارسة  أظهرت  وقد 
الخاصة  المعلومات  تلقي  في  تحديات  المعلومات  إدارة  يواجه موظفو  ما  وكثيراً  المعلومات.  إدارة  مجال 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي في الوقت المناسب ألنَّ الشركاء يخلطون بين ما هي المعلومات التي 
المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  والمجموعة  الحماية  ينبغي مشاركتها، وكيف، مع مجموعة 
أو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  تكون  ما  )غالباً  المانحة  والجهات  االجتماعي  النوع 

اليونيسف، اللتان تقودان مجموعة الحماية أو مجموعة حماية الطفل(. 

بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  اختصاصات  تحديد  من خالل  المشاكل  تجنُّب  على  ذلك  يساعد  وقد 
للعنف المبني على النوع االجتماعي بمشاركٍة نشطة من مجموعة الحماية ومجموعة مجال مسؤولية حماية 
التنسيق بتوجيهات واضحة بشأن خطوط  التزام الشروط المرجعية بتزويد أعضاء فريق  الطفل، وضمان 
المعنية  الفرعية  المجموعة  بين  العالقة  المعلومات حول  لمزيٍد من  والملحق  الثاني  الفصل  انظر  اإلبالغ. 

بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومجموعة الحماية.

 اعتبارات خاصة 
للفتيات المراهقات

االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعات  اختصاصات  تحديد  عند 
وأهدافها والمعايير الخاصة بعضويتها، ينبغي النظر في كيفية جعل هذه المعايير أكثر شموالً من أجل زيادة 
مشاركة المجموعات المحلية، وال سيما المنظمات التي تقودها المرأة والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي 
ح أن تشارك كأول المستجيبين لحوادث العنف المبني على النوع االجتماعي في سياقات  اإلعاقة التي يُرجَّ
الطوارئ. وقد يلزم أن تكون معايير المشاركة مختلفة بالنسبة لهذه الفئات )مثل السنوات الالزمة لالستجابة 

للعنف المبني على النوع االجتماعي، والمتطلبات اللغوية، ونطاق العمليات، وما إلى ذلك(.

العناصر الرئيسية الختصاصات المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

بحٍد أقصى، بحيث يمكن قراءتها بسرعٍة وسهولة.  أو ثالث صفحات  المرجعية في صفحتين  الشروط  ينبغي اختصار  بشكٍل عام، 
وبمجرد االنتهاء من ذلك، يمكن استخدامها كوثيقٍة لتبادل المعلومات مع أعضاء التنسيق الجدد وكذلك مع المجتمع األوسع. وينبغي 
أالّ تحتوي الشروط المرجعية على قوائم طويلة من األنشطة التي يُفّضل ترُكها لوثيقة استراتيجية/خطة عمل )انظر الفصل الثالث(. 

العناصر األساسية في وثيقة الشروط المرجعية:

المعلومات األساسية: تقديم توطئة موجزة تشرح أسباب تشكيل فريق للتنسيق.1- 

تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي: الرجوع إلى كيفية تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي وأنواعه الرئيسية 2- 
التي يعالجها فريق التنسيق. 

الغرض العام: اإلشارة بإيجاز إلى الهدف )األهداف( الرئيسية لفريق التنسيق.3- 

العضوية: وصف األعضاء المستهدفين في فريق التنسيق وتوضيح ما إذا كانت العضوية مفتوحة أم انتقائية. وقد يكون من المفيد 4- 
أيضاً في هذا القسم إيجاز المسؤوليات المتوقعة للعضوية )المشاركة، والمساءلة، وما إلى ذلك(.

القيادة: وصف هيكل القيادة، وتحديد الوكالة الرائدة، والرؤساء المشاركين لفريق التنسيق، ووصف المسؤوليات المختلفة لجميع 5- 



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1469102

األطراف بإيجاز. وقد يتضمن هذا القسم أيضاً وصفاً لوظيفة/مسؤوليات األمانة.

االجتماعات: تقديم معلومات عن وقت االجتماعات ومكان انعقادها وتواترها.6- 

المبادئ/المعايير: وصف بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة ببرمجة العنف المبني على النوع االجتماعي وتنسيق تدخالته والتي 7- 
يتوقع أن يلتزم بها الشركاء في فريق التنسيق )انظر الفصل األول المتعلق بالمبادئ التوجيهية(. وقد يُؤِدّي ذلك أيضاً إلى بلورة 
الدنيا  المعايير  )أي  التوجيهية  بالمبادئ  التمسُّك  التنسيق لضمان  فريق  أعضاء  التي سيعتمدها  الرئيسية  العالمية  الجودة  معايير 
المشتركة بين الوكاالت، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن األخالقيات والسالمة، والمبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت فيما 

بين الوكاالت، وما إلى ذلك(

اإلبالغ: وصف الجهات التي ستُقدَّم لها تقارير المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وطبيعة 8- 
هذه التقارير. في نظام المجموعات الذي توجد فيه مجموعة حماية، ينبغي شرح التقارير على الصعيد الوطني وكيفية ارتباطها 
بقيادة مجموعة الحماية وشرح كيف أنَّ اإلبالغ على الصعيد دون الوطني يرتبط بالمجموعة الفرعية الوطنية المعنية بالتصدي 

للعنف المبني على النوع االجتماعي.

الوظائف/المسؤوليات الرئيسية: ِصف بإيجاز بعض األنشطة الرئيسية لفريق التنسيق، مثل تلك المحدَّدة في الفصل الثالث من هذا 9- 
الدليل.

تذكَّر أنَّه يجب معالجة كل موضوع أعاله بإيجاز قدر اإلمكان من أجل إبقاء الوثيقة وجيزة وسهلة القراءة.

المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الوطنية  التنسيق  اختصاصات مجموعة  من  عيّنة   :22 الملحق  انظر 
النوع االجتماعي

اختصاصات فِرق التنسيق على الصعيد الميداني 

حيث  كبيراً؛  تشابهاً  متشابها  والميداني  الوطني  الصعيدْين  على  التنسيق  فِرق  الختصاصات  العام  المحتوى  يكون  أن  ح  المرجَّ من 
السياسات،  على  وتُرِكّز  نطاقاً  أوسع  األنشطة  تكون  قد  الوطني،  الصعيد  فعلى  المهام/المسؤوليات.  في  األساسي  الفَرُق  سيتمثَّل 
والمناصرة، واإلشراف على جمع المعلومات، وجمع األموال، وما إلى ذلك، في حين أنَّ األنشطة المضطَّلع بها على الصعيد المحلي 
اختالُف  التنسيق  لشركاء  يُوضَّح  أن  الهاّم  من  المحلي،  الصعيد  وعلى  الفعَّالْين.  والرصد  البرمجة  بضمان  ارتباطاً  أكثر  تكون  قد 
الشروط المرجعية الخاصة بفريق التنسيق عن إجراءات التشغيل القياسية. )انظر الفصل الثالث المتعلق بإجراءات التشغيل القياسية(.

فِرق العمل التقنية   4-4
إّن فِرق العمل التقنية، التي يُشار إليها أحياناً أيضاً باسم فِرق العمل، هي أساساً فِرق عاملة أو مجموعات مواضيعية من األفراد داخل 
المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  بوظائف  منها  العديد  - ويرتبط  إليها مهام محدَّدة  تُسنَد  التي  الفرعية  المجموعة 
على النوع االجتماعي المشار إليها في الفصل الثالث من هذا الدليل. وتُشِكّل الِفرق العاملة التقنية طريقةً مفيدةً إلسناد المسؤولية إلى 
مجموعٍة صغيرةٍ نسبياً من المتطوعين )من أربعة أشخاص إلى عشرة( من أجل زيادة كفاءة فريق التنسيق عبر تجنُّب العملية التي 

تستغرق وقتاً طويالً والمتمثلة في إدارة جميع أنشطة في إطار نصاب قانوني كبير. 

تُعد المجموعات الفرعية مفيدة ألنَّها تُساهم فيما يلي:
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z .تفويض المسؤولية إلى مجموعة صغيرة نسبياً لزيادة الكفاءة
z .تعزيز الملكية والمساءلة لدى المشاركين في فريق التنسيق
z .إتاحة الفُرصة لالستفادة من القدرات/الخبرات المحدَّدة للشركاء
z .ع َمن ُهم أقّل خبرة على االنضمام إلى مجموعة فرعية يقودها أشخاص لديهم خبرة أكبر تيسير بناء القدرات بحيث يُشجَّ
z .تجنُّب القيادة من القمة إلى القاعدة التي يتخذ فيها ُمنِسّق )ُمنِسّقو( التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي معظم القرارات
z .بناء التالحم بين األعضاء العاملين معاً من أجل هدف مشترك في المجموعات الصغيرة
z .زيادة زخم فريق التنسيق عن طريق السماح له بالعمل على عدٍد من األهداف المختلفة في وقٍت واحد

يستغرق الفريق الَمعني وقتاً في بعض األحيان لترسيخ جهوده الرامية إلى العمل بتضافر تجاه تحقيق األهداف والغايات المشتركة، 
العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  يتبع  قد  السبب،  ولهذا  التعاونية.  بالقيادة  المتعلق  القسم  من  الخامس  الفصل  في  الموصوف  النحو  على 
أكثر توجيهاً. ومع ذلك، يجب أن ينتقل إلى أسلوب أكثر تفويضاً بمجرد أن يكون  المبني على النوع االجتماعي في البداية أسلوباً 
إنشاء مجموعة  بداية  ينبغي تعزيزه منذ  المشاركة  أّن معيار  التنسيق والتزامهم. ومع  اتساق عمل شركاء  تنامي  هناك مؤشر على 
فرعية، فقد ال يكون من مصلحة المجموعة أن تستحدث فوراً فِرق فرعية للتنسيق، قبل أن تُتَاح ألعضاء التنسيق فُرصةً لبناء الثقة.

في  التدخالت  لُمنِسّق  يمكن  المرجعية،  الشروط  على  النهائية  اللمسات  لوضع  معاً  بنجاح  عملوا  قد  الفريق  أعضاء  يكون  أن  وبعد 
العنف المبني على النوع االجتماعي البدء في التماس اهتمام المجموعة في استحداث فِرق فرعية ألنشطٍة معينة. وإذا كانت المشاركة 
األّولية بطيئة، فإنَّ ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي قد يكون مثاالً يُحتذى به بالتطوع لقيادة فريٍق أو اثنين 
من الِفرق الفرعية األولى. وبما أنَّ فريق التنسيق يواصل جهوده لتوطيد أقدامه في العمل، ينبغي بذل جميع الجهود لتشجيع الشركاء 
ذوي الخبرات ذات الصلة على القيام بأدواٍر قيادية للِفرق الفرعية، كما ينبغي تشجيع الشركاء األقل نشاطاً على العمل كمشاركين 

في الِفرق الفرعية.

بالتالي مسؤولة عن تنظيم مواعيد اجتماعاتها وتواترها.  التنسيق، وهي  بأعمالها خارج نطاق اجتماعات  التقنية  العمل  وتقوم فِرق 
ولضمان المساءلة، ينبغي أن يضع كل فريق عامل تقني جدوالً زمنياً لألنشطة/الُمخَرجات وأن يُقِدّم تقريراً عن التقدم الذي أحرزه 
خالل اجتماعات التنسيق. وإذا كان الفريق مسؤواًل عن استحداث منتج معيّن )مثل ملصق عن العنف المبني على النوع االجتماعي(، 
فينبغي أن تتاح فُرصة للمراجعة تُجريها المجموعة الفرعية بكاملها. وينبغي أن يُؤِدّي الفريق العامل التقني عمله بدعٍم من العضوية 

الكاملة.

وإذا كان هناك فريق عامل تقني يتباطأ في القيام بنشاطه الخاص، فقد يكون من المفيد لُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع 
أعضاء  بين  التضارب/الخالف  أو  المالية،  أو  التقنية  الموارد  إلى  االفتقار  مثل  ناشئة،  مشاكل  أي  ويستطلع  يتدخل  أن  االجتماعي 
المجموعة )انظر الفصل الخامس بشأن حل النزاعات(. وينبغي أن يقوم ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 

بتمكين الفريق من خالل إبراز النجاحات التي تحقَّقت في اجتماعات التنسيق.

فريق  إنشاء  في  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعات  تنظر  قد  التوطين،  في  قُُدماً  وللُمضي 
عامل تقني يُرِكّز على هذه المسألة. وينبغي أن يضم هذا الفريق منظمةً محليةً ويُفضَّل أن تتولى هي مهام القيادة فيه. ويمكن لهذا 
الفريق أن يُحِدّد مجموعةً من الخطوات العملية ذات األولوية ويرصدها على أساٍس سنوي إلشراك الشركاء المحليين في التنسيق 
ومجاالت العمل المختلفة لالستجابة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي )أي ما يجب أن يحدث من حيث بناء المهارات 
واللغة والمشاورات ودعم القيادة المشتركة، وما إلى ذلك(. وقد يقوم الفريق أيضاً برصد أو تحديد ُطرق لتقييم تنفيذ مبادئ الشراكة 

في إطار المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1489102

الممارسة الواعدة

المبني على  للعنف  بالتصدي  المعني  الفرعي  القطاع  2017، حدَّد  الروهينغيا في عام  أزمة الجئي  خالل 
ِخَضّم  في  رئيسيةً  أولويةً  باعتبارها  اإلحالة  مسارات  تطوير  جهود  بازار  كوكس  في  االجتماعي  النوع 
النوع االجتماعي. وقد شكَّل القطاع الفرعي  المبني على  التوسُّع السريع في تقديم خدمات التصدي للعنف 
الَمعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فريقاً عامالً تقنياً من األعضاء األساسيين في القطاع 
إلدماج  وموارد  وإجراءات  توجيهية  مبادئ  لوضع  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المعني  الفرعي 
ُمقِدّمي الخدمات الذين يلتزمون بالمعايير الدنيا لتقديم الخدمات في شبكات اإلحالة القائمة على المخيمات. 
وضمَّ الفريق وكاالت األمم المتحدة وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية واجتمع كل أسبوعين 

ألشهٍر عدة. 

لتعزيز جودة  النظراء  استعراض  أجل دعم عمليات  الدنيا من  للمعايير  قوائم مرجعية وإجراءات  ووِضعَت 
مشتركة  عملية  أعقاب  وفي  االجتماعي.  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  اإلحالة  شبكات  داخل  الرعاية 
لرسم خرائط الخدمات واستعراض النظراء، وضع القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي آليات إحالة فريدةً من نوعها لـ 22 موقعاً من مواقع المخيمات التي تُشارك فيها خدمات الصحة 

الُمنِقذة لألرواح وإدارة الحاالت، بما في ذلك الخدمات المتاحة لالجئين والمجتمع المحلي الُمِضيف. 

النوع االجتماعي، بدعٍم من موظف  المبني على  بالعنف  المعني  الفرعي  للقطاع  التابع  التنسيق  وقام فريق 
إدارة المعلومات، بإعداد موارد إلكترونية وأخرى مطبوعة مالئمة لُمقِدّمي الخدمات الذين يشرحون لجهات 
التنسيق مسارات اإلحالة، ويُقِدّمون توجيهات بشأن ممارسات اإلحالة اآلمنة بلغتْين. وُوِضعت أيضاً بطاقة 
في  للعاملين  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  اإلحالة  مسارات  إلى  تستند  مرجعية  جيب 
بالتصدي  المعني  الفرعي  القطاع  أعضاء  بتأييد  المنتجات  هذه  القطاعات. وحظيت  األمامية عبر  الخطوط 
للعنف المبني على النوع االجتماعي، وأُطلقت في مناسبٍة رسميٍة استهدفت جهات فاعلة أخرى في القطاع. 
رت بها باستخدام معايير تقنية  وتُعتَبر مسارات اإلحالة هذه مميزة بالنسبة للطريقة التعاونية والفعَّالة التي ُطِوّ
عالية للجودة، وذلك نتيجةً للخبرة الكبيرة المتنوعة التي ساهم بها أعضاء القطاع الفرعي المعني بالتصدي 

للعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل الفريق العامل التقني. 

وقد أُضِفي الطابع الرسمي على الفريق العامل التقني بوصفه فرقة عمل َمعنيّة بإدارة قضايا العنف المبني 
الدولية لإلنقاذ. ويجري كل شهرين  اللجنة  2018، واشتركت في رئاسته  النوع االجتماعي في عام  على 
إجراء استعراض ِمن قِبل النظراء وتحديث مسارات اإلحالة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

تنفيذ إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في    5-4
قطاعات أخرى

تعريف إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

يُشار كذلك أحياناً إلى إدماج إجراءات التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في االستجابة اإلنسانية إلى أنه دمج 
العنف المبني على النوع االجتماعي. وهي عملية تضمن أنَّ التدخالت اإلنسانية في جميع المجموعات/القطاعات: )1( ال تتسبَّب في 
العنف المبني على النوع االجتماعي أو تزيد من احتمال وقوعه؛ و)2( تسعى بشكٍل استباقي إلى تحديد واتخاذ إجراءات للتخفيف 
البرامج وتنفيذها؛ و)3( تعمل بشكٍل استباقي  السياق ذي الصلة وفي تصميم  النوع االجتماعي في  المبني على  العنف  من مخاطر 
المبني على  العنف  التدخالت في  إدماج  الخدمات. ويختلف  إلى  الضعيفة  الفئات  قِبل  ِمن  الوصول اآلمن  تيسير ورصد  على  أيضاً 
الً لها، حيث يشمل خدمات االستجابة  النوع االجتماعي عن البرمجة الُمتخِصّصة للعنف المبني على النوع االجتماعي، وإن كان ُمكِمّ

للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي والتدخالت الوقائية األطول أجالً.

العملية مملوكة  داخل مجموعة معينة، يجب أن تكون  فعَّاالً  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  التدخالت في  إدماج  ولكي يكون 
ومدفوعة ِمن قِبل المجموعة نفسها. وينبغي أال يكون إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مسؤولية حصرية تقع 
على عاتق الجهات الفاعلة الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، بل هو مسؤولية الجميع. ويدعم ُمنِسّقو التدخالت 
في العنف المبني على النوع االجتماعي العمل المشترك بين الوكاالت والمساءلة من أجل التخفيف من مخاطر العنف المبني على 
إدماج  مبادرات  قيادة  االجتماعي على  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّة  المجموعات غير  تشجيع  مع  االجتماعي،  النوع 
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التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في مجاالت خبراتهم القطاعية. وفي نهاية المطاف، فإنَّ التصدي للعنف المبني 
رين  على النوع االجتماعي أمٌر ال غنى عنه في جهود تحقيق هدف جميع المجموعات المتمثل في تعزيز سالمة األشخاص المتضِرّ

من األزمات، وصون كرامتهم، وضمان رفاههم، وعدم التسبب في وقوع أي ضرر.

دور الجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في إدماج التدخالت في العنف المبني على 
النوع االجتماعي

للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  من عمل  االجتماعي جزءاً  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  إدماج  دعم  يُشِكّل 
المبني على النوع االجتماعي في جميع وظائف التنسيق األساسية. انظر الفصل الثالث لمزيٍد من المعلومات بشأن كل وظيفة من 

وظائف التنسيق األساسية. 

تُؤِدّي الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي دوراً قيادياً في: 

z  ،توفير معلومات دقيقة وُميسَّرة عن خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وعمليات اإلحالة المتاحة لجميع القطاعات
بما في ذلك بناء القدرات بشأن كيفية تلقي ما يجري اإلفصاح عنه من معلومات وإحالة الناجين للخدمات بشكٍل آمن )الوظيفة األولى(

z  تيسير ودعم القطاعات/المجموعات غير المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لتقييم مخاطر العنف المبني على
النوع االجتماعي وتحليلها في سياقها باستخدام البيانات والمعلومات المتوفرة من مجموعٍة متنوعٍة من القطاعات والمصادر تماشياً 

مع ممارسات البيانات األخالقية واآلمنة )الوظيفة الثانية(
z  تيسير المناصرة وتبادل المعلومات مع الشركاء ذوي الصلة بأفكار عملية وملموسة للتخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع

االجتماعي في قطاعاتهم )الوظيفة السادسة(

تُؤِدّي الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي دوراً داعماً فيما يلي:

z  تقديم الدعم التقني بشأن إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في عمليات اتخاذ القرارات اإلنسانية والتخطيط
االستراتيجي )مثل االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية، وخطة االستجابة اإلنسانية، وخطة االستجابة المشتركة، وما شابه ذلك( 
مثل تحليل االحتياجات، والمؤشرات، واألنشطة أو غيرها من المكونات للقطاعات/المجموعات غير المعنية بالتصدي للعنف المبني 

على النوع االجتماعي )الوظيفة الثالثة(
z  توفير التوجيه التقني للقطاعات األخرى بشأن كيفية تيسير المشاورات مع المجتمعات المحلية، وال سيما مع النساء والفتيات، وأفضل

الممارسات، وأوجه التكيف، واالعتبارات السياقية للتخفيف من حدة العنف المبني على النوع االجتماعي عبر االستجابة اإلنسانية 
)انظر الوظيفتين الثانية والثالثة المتصلتْين بالمشاورات المتعلقة بتقييم المعايير والتوجيهات وتطبيقها(

z  تيسير فُرص وطلبات بناء القدرات، وال سيما ما يتعلق بتأهُّب القطاعات اإلنسانية للوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بإدماج التدخالت في
العنف المبني على النوع االجتماعي )الوظيفة الخامسة(

الممارسة الواعدة

2016، أجرت المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على  في أعقاب زلزال اإلكوادور عاَم 
النوع االجتماعي وقطاع تنسيق المخيمات وإدارتها تقييمات مشتركة، وحدَّدا الحاجة إلى دعوة سلطات إدارة 
المخيمات  تنسيق  قطاع  واضطلع  والفتيات.  النساء  مخيمات  في  للمرأة  مؤاتية  أماكن  توفير  إلى  المخيمات 
على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  اضطلعت  حين  في  األماكن،  هذه  ببناء  وإدارتها 
النوع االجتماعي بتنسيق الشركاء الذين سيعملون معها. وقد جرى تكرار هذه الممارسة في كوكس بازار 

في عام 2017.

منطلقات إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

المجموعات/القطاعات غير  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  إدماج  قضايا  في  المشاركة  في  النجاح  يتطلَّب 
الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فهم أولويات القطاعات األخرى وُمخَرجاتها من أجل تحديد منطلقات إدماج 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. وقد يكون من المفيد تثقيف الزمالء في القطاعات األخرى بكيفية مساهمة إدماج 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في زيادة سالمة البرامج وجودتها، وهو ما يُؤِدّي على األرجح إلى نتائج أفضل في 
قطاعاتها. وحتى اآلن، أظهرت مختلف المجموعات والوكاالت قيادة قوية في التصدي لمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي. 

ويُشِكّل استخدام القيادة الحالية وموارد المجموعات خطوةً أولى حاسمة.  وتشمل األمثلة ما يلي: 

z  سالمة بضمان  المتعلقة  الدنيا  االلتزامات  من  خمسة  الصحية،  والنظافة  الصحي  الصرف  وخدمات  للمياه  العالمية  المجموعة 
رين وصون كرامتهم )صدرت قبل المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي( المتضِرّ

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wash_gender_minimum_commitments_.pdf
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z  المجموعة العالمية للمأوى، العنف المبني على النوع االجتماعي وتخطيط المواقع في حاالت الطوارئ؛ والعنف المبني على النوع
االجتماعي والتوزيعات: المواد غير الغذائية، ومواد المأوى والنقد؛ والبرمجة الجيدة للمأوى: أدوات للحد من خطر العنف المبني 

على النوع االجتماعي
z دليل العنف المبني على النوع االجتماعي لبرنامج األغذية العالمي، وحدة الطوارئ واالنتقال
z  إطار العمل المؤسسي للمنظمة الدولية للهجرة للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في أوقات األزمات )يُشير إلى أنَّه

ينبغي لجميع العمليات القطاعية للمنظمة الدولية للهجرة أن تعمل على التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي(

توجيهات بشأن إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

تشمل التوجيهات العالمية األساسية إلدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ التوجيهات 
لدمج التدخالت المبينة على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني، المشار إليها بوصفها إرشادات العنف المبني على النوع 
االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )انظر الفصل األول(، فضالً عن دليل النوع االجتماعي في 

العمل اإلنساني )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2017(. 

خصيصاً  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  وضعتها  التي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إرشادات  مت  ُصِمّ
وخاصة  عملية  توصيات  وتتضمن  االجتماعي.  النوع  على  المبني  بالعنف  المعنيين  غير  األخصائيين  قِبل  ِمن  لالستخدام 
اإلنسانية.  البرامج  دورة  مراحل  جميع  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مخاطر  من  للتخفيف  محدَّدة  بقطاعات 
بقطاعاٍت  الخاصة  قوائم مرجعية لإلجراءات األساسية  تُوفِّر  التي  المواضيعية  المجاالت  أدلّة  التوجيهية من  المبادئ  تتألف 
محدَّدة وتوصيات قطاعية الستراتيجيات التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي. ويمكن أن تكون قائمة 

اإلجراءات األساسية مقدمةً مفيدةً للمبادئ التوجيهية للجهات الفاعلة في المجموعات. 

وهناك قائمة مرجعية من ثالث صفحات )ص 25-27( بشأن ما يمكن أن تفعله المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
العمل  قطاعات  جميع  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  إدماج  لدعم  االجتماعي  النوع  على  المبني 
اإلنساني ويُلِخّص الرسم البياني مجاالت العمل المختلفة التي سيشارك فيها فريق التنسيق مع نظرائه من المجموعات/ُمنِسّقي 

القطاعات لتحقيق اإلدماج:

z البرمجة
z السياسات
z االتصاالت وتبادل المعلومات
z التنسيق مع القطاعات اإلنسانية األخرى
z الرصد والتقييم

لة باإلجراءات الخاصة بكل مجال عمل.  تُقِدّم مصفوفة "اإلجراءات األساسية" قائمةً ُمفصَّ

ز إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي دفعةً واحدة، وهي ليست  ليس من الضروري اتخاذ اإلجراءات التي تُعِزّ
مسؤولية شخص واحد. وال يلزم أخذها مع كل مجموعٍة/قطاع في وقت واحد؛ بل يُعّد دعم المجموعات األخرى بإدماج التدخالت 
في العنف المبني على النوع االجتماعي أحد مجاالت العمل العديدة للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
ع األعضاء على تيسير االستثمار وحّس المسؤولية من جانب الجهات الفاعلة غير الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني  االجتماعي. ويُشجَّ
لتحديد  باستراتيجية  يعملوا  وأن  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  إدماج  مبادرات  بشأن  االجتماعي  النوع  على 

مواضع وطريقة تنسيق أوقاتهم وجهودهم الجماعية. 

تركيز الجهود على مخاطر محدَّدة تتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي، على النحو المحدَّد في التقييمات الشاملة للمجموعات، 
رة. وكنقطة انطالق، اختر مسألة واحدة تثير مستويات  والتي تُعد الزمة في حينها على وجه الخصوص أو عاجلة للمجتمعات المتضِرّ
قوية من االلتزام لدى مختلف فِرق التنسيق، وال سيما بين الُمنِسّقين اآلخرين في المجموعات. ويمكن استخدام نهج إدماج التدخالت في 
العنف المبني على النوع االجتماعي لحل المشاكل بمجموعة أو مجموعات محدَّدة: كيف يمكن الحد من مخاطر العنف المبني على النوع 
االجتماعي مع زيادة جودة البرمجة وفقاً للمقاييس والمعايير الخاصة بالقطاع؟ على سبيل المثال، حاول حل المسائل المتعلقة بإدارة النظافة 
الصحية في فترة الطمث بدءاً بمجموعة المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة الصحة، ثم وِسّع نطاق هذه الجهود 
لتشمل مجموعتي التعليم والمواد غير الغذائية. ويمكن ألعضاء المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
المساعدة في معالجة المسائل المتعلقة بالوقود ومواقد الطهي المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي واألمن الغذائي وُسبُل العيش، 
أو االستعانة بعمليات تدقيق السالمة لمعالجة قضايا السالمة المجتمعية مع مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها. وتُعد مجموعة المأوى 

https://www.sheltercluster.org/working-group/gbv-shelter-programming-working-group/documents
https://fscluster.org/sites/default/files/wfp_gbv_manual_201611.pdf
http://publications.iom.int/books/institutional-framework-addressing-gender-based-violence-crises
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
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ومجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها في هذا المجال عنصَرين أساسيَّين لضمان أن تُساهم التدخالت المتعلقة بتخطيط المواقع في التخفيف 
من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي وأن يكون هناك حيٌِّز مناسب لألماكن المؤاتية للنساء والفتيات منذ البداية. وبمجرد تحقيق 
ح أن تكتسب اعتبارات إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي زخماً مع القطاعات األخرى. النجاح في مسألٍة معينة، يُرجَّ

ولكي تضطلع المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بدورها في دعم إدماج التدخالت في العنف 
ض العمل فيما بين أعضائها ممن لديهم خبرة وثيقة الصلة بالموضوع، وأن تُشِرك طائفةً  المبني على النوع االجتماعي، يجب أن تُفِوّ
متنوعةً من الجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وكذلك الجهات الفاعلة غير المعنية بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي من أجل التطوع وتكريس جزء من وقتها للعمل في مختلف القطاعات. وال يمكن أن يكون إدماج التدخالت 
في العنف المبني على النوع االجتماعي فعَّاالً إذا ظل مقتصراً على ُمنِسّق )ُمنِسّقي( التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. 

وقد يساعد نظام جهات التنسيق على تحقيق إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، على النحو المبين أدناه.

أداة إلكترونية

يحتوي الموقع الشبكي إلرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة 
التي وضعتها  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  للطباعة من إرشادات  نَُسخٍ جاهزة  الوكاالت على  بين 
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وملصقات، وأدوات تدريبية، وقائمة مرجعية باإلجراءات األساسية 

)ص 27-18(.

تيسير التعاون بين المجموعات

في سياق حالة الطوارئ، قد تكون الجهات الفاعلة في المجموعة غير متحمسة إلى حٍد ما تجاه تناول قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي 
ألنَّها بالفعل مثقلة بأعباء التحديات األخرى المرتبطة بقطاعها. ويُعد التواصل والتقييم المستمران لألنشطة القطاعية من العناصر الهامة ألنشطة 

إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. ويتمثَّل التحدي هنا في معرفة كيفية إيجاد الوسائل الكفيلة بتأسيس هذا التعاون.

كيف يمكن للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تُيِسّر التعاون مع القطاعات األخرى:

z  ضين لخطر العنف المبني على النوع االجتماعي الوصول تطوير الموارد )وتحديثها( حول المكان الذي يمكن فيه للناجين والمعرَّ
إلى نُُظم رعاية آمنة وِسريَّة ومناسبة. هذا باإلضافة إلى تبادل هذه المعلومات بصورةٍ استباقية ومنتظمة مع المجموعات/القطاعات 
الدعم/االستجابة  قنوات  إلى  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  ضين  أشخاص معرَّ أو  ناجين  أي  إحالة  يمكنها  بحيث  األخرى 

المناسبة.
z  تقديم عروض دورية لقادة المجموعات في اجتماعات التنسيق بين المجموعات/القطاعات )مجموعة الفريق العامل المعني بالتنسيق

بين المجموعات /الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات(.
z  وتُساهم مجموعة الدعم في تحديد شخص لديه ما يكفي من السلطة وااللتزام داخل فريق التنسيق التابع له لتمثيل مجموعته/قطاعه

في اجتماعات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي.
z  ،عقد دورات توجيهية/تدريبية مع ُصنَّاع القرار الرئيسيين في مجال العمل اإلنساني )مثل منسق الشؤون اإلنسانية/المنسق الُمِقيم

والفريق القُْطري للعمل اإلنساني، وأعضاء الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات، ورئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، والشركاء الحكوميين الرئيسيين، والمانحين، إلخ(. 

z  استيعاب على  للتشجيع  المعني  البلد  داخل  اإلنسانية  االستجابة  مستويات  مختلف  على  ودعمهم  معهم  والعمل  المناصرين  تحديد 
التوصيات الواردة في إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

z  تحديد أعضاء التنسيق المعنيين بالعنف المبني على النوع االجتماعي في العنف المبني على النوع االجتماعي لحضور مختلف
اجتماعات من مجموعة بانتظام من أجل عرض الشؤون المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي حسب االقتضاء وتقديم تقرير 

عن القضايا الُمستجدَّة في اجتماعات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. 
z  ضمان توفّر أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي من شركاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على

النوع االجتماعي )وعند االقتضاء، القدرة االحتياطية األخرى الجاهزة للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي( لدعم ُمنِسّق 
الشؤون اإلنسانية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمجموعات لتطوير األدوات وتأطيرها لتناسب عناصر العنف 

المبني على النوع االجتماعي.
z  إجراء تخطيط مشترك وتنفيذ عمليات تدقيق السالمة، أو أنواع أخرى من التقييمات مع القطاعات الرئيسية، مثل مجموعة المياه

وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية أو مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها.
z  استخدام جهات تنسيق معيّنة إلدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي من المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي

األخرى  االجتماعات  في  األول  حضورها  خالل  هذه  التنسيق  بجهات  التعريف  وينبغي  االجتماعي.  النوع  على  المبني  للعنف 
للمجموعات/القطاعات. وينبغي أن يُصبح رفع التقارير من جهات التنسيق إلى المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 

على النوع االجتماعي بنداً ثابتاً في جدول األعمال.

http://www.gbvguidelines.org
http://www.gbvguidelines.org
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_Guidelines_full-res.pdf
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مسؤولو التواصل الخاصين إلدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

إذا اختارت المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي استخدام نظام جهات التنسيق، فعادةً ما تكون 
أكثر فاعليَّة إذا كانت إحدى جهات التنسيق على األقل عضواً في الوكالة التي تقود أو تشترك في قيادة المجموعة التي عيّنتها. وكثيراً 
للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  بين  المعلومات  تبادل  وتسهيل  الرسمي  غير  االتصال  تيسير  في  النظام  هذا  يُساهم  ما 
المبني على النوع االجتماعي والقطاع المستهدف. ويمكن أن يساعد أيضاً في تعظيم الموارد والمناصرة، بما أنَّ جهة التنسيق في 
وضعٍ يؤّهلها إجراء المناصرة الداخلية مع الوكالة الرائدة للمجموعة المستهدفة من أجل تحديد أولويات إدماج التدخالت في العنف 
المجموعة  ترغب  قطاع  لكل  التنسيق  يقل عن جهتين من جهات  ما ال  تحديد  ينبغي  أمكن،  االجتماعي. وحيثما  النوع  المبني على 
وكاالت/منظمات  تحديد  ينبغي  االستدامة،  ولزيادة  استهدافهما.  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية 

التنسيق التي لديها خبرة في مجال إدماج العنف المبني على النوع االجتماعي أو تمتلك نهجاً قوياً في دمج الحماية.

في جميع اجتماعات تنسيق المجموعات، ينبغي لجهات التنسيق المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي القيام بما يلي:

z .طرح المسائل ذات الصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وفقاً للمناقشات واألولويات في المجموعات/القطاعات
z  الدائمة اللجنة  وضعتها  التي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  بإرشادات  الصلة  ذات  للعناصر  مباشرةً  المجموعات  توجيه 

المشتركة بين الوكاالت، وكذلك الموارد الخاصة بالمجموعات والمتاحة من المجموعات العالمية أو الوكاالت الرائدة أو من داخل 
البلد المعني.

z  مناصرة إبقاء مسألة العنف المبني على النوع االجتماعي على جدول أعمال جميع الوكاالت المشاركة، بما في ذلك ضمان حصول
جميع الوكاالت على المبادئ التوجيهية واألدوات وفُرص التدريب ذات الصلة.

z  الناجين إلى  اإلحاالت  تقديم  وكيفية  مكان  ُمحدَّثة عن  معلوماٍت  المجموعات/القطاعات على  في  الفاعلة  الجهات  ضمان حصول 
ضين لخطر العنف المبني على النوع االجتماعي. واألشخاص المعرَّ

جهات  لحضور  متحمسين  غير  يكونون  قد  شركاء  مع  عقدها  يجري  التي  االجتماعات  في  التحدُّث  من  التنسيق  جهات  تخشى  قد 
بشأن  التنسيق  جهات  تثقيف  ينبغي  وبالتالي،  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  مسألة  مناقشة  في  راغبين  غير  أو  التنسيق، 
تقديمها بصورةٍ موجزة  قادرة على  الرئيسية وتكون  مسؤولياتها، وكذلك بشأن االتصاالت االستراتيجية، لكي تعي جوهر رسالتها 
وفعَّالة. وينبغي لجهات التنسيق أيضاً أن تلتمس التنسيق بين المجموعات/القطاعات للحصول على دعمها في تقديم عروض تقديمية، 

فضالً عن جعل العنف المبني على النوع االجتماعي بنداً ثابتاً في جدول أعمال المجموعة. 

يتطلب التنسيق الفعَّال وقتاً ومهارات وطاقة كبيرة. وينبغي للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 
باستمرار  واالعتراف  التنسيق  لجهات  الدعم  أشكال  من  ذلك  غير  أو  التوجيه  أو  التدريب  لتوفير  والموارد  الوقت  تستثمر  أن 

بالمساهمات الكبيرة التي تُقِدّمها جهات التنسيق لالستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي.

المشاركة الهادفة

للعنف  بالتصدي  المعنية  غير  للمجموعات  التابعة  التنسيق  جهات  ترشيح/تعيين  ينبغي  األمثل،  النحو  على 
المبني  العنف  في  التدخالت  إدماج  بشأن  الملكية  لتعزيز  قِبل مجموعتها  ِمن  االجتماعي  النوع  المبني على 
من  المجموعة  تمكين  على  المجموعة  داخل  الصادرة  والقرارات  االتفاق  ويعمل  االجتماعي.  النوع  على 
تقرير كيفية تنفيذ إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي فيما يتعلق بالمسؤوليات األساسية 

للمجموعة.

لكل  دولي وآخر محلّي  اتصال  بين مسؤول  المزاوجة  التنسيق من خالل  نُُظم جهات  تعزيز  زيادة  ويمكن 
المختلفة  بأنواعها  والخبرات  المعارف  وتعظيم  المسؤوليات،  بمشاركة  األمر  هذا  ويسمح  مستهدف.  قطاعٍ 
ح أن  التي يتمتع بها كل نظير من النظراء. كما أنَّه يبني على االستدامة لجهود الدمج، إذا كان من المرجَّ
يكون للمنظمة الوطنية وجود طويل األجل في مجال االستجابة. ويمكن أيضاً استخدام هذا النظام كشكٍل من 
أشكال التوجيه، إذا كانت هناك جهة تنسيق واحدة ذات خبرة كبيرة يقابلها شريك آخر ما زال في مرحلة 

التعلم بشأن دمج العنف المبني على النوع االجتماعي. 
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الممارسة الواعدة

في الصومال عاَم 2018، نجحت المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، 
المدعومة ِمن قِبل صندوق األمم المتحدة للسكان، في تيسير تنظيم حلقات عمل تدريبية لدمج العنف المبني 
على النوع االجتماعي مع 90 ُمنِسّقاً ميدانياً من مجموعات تنسيق المخيمات وإدارتها، والتعليم، والتغذية في 
عدة مواقع. وقد تمثَّل الهدف الرئيسي في تحسين مهارات الُمنِسّقين الميدانيين، بحيث يكون لديهم قدر أكبر 
من القدرة على تخطيط أنشطة المجموعات وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها باستخدام المؤشرات المتصلة 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي في كل قطاع، على النحو الُموَصى به في إرشادات العنف المبني على 
الُمنِسّقون  الدائمة المشتركة بين الوكاالت. باإلضافة إلى ذلك، تعلَّم  اللجنة  النوع االجتماعي التي وضعتها 
كيفية إحالة الناجين بشكٍل آمن، من خالل الدورات التي تشرح النهج الذي يُرِكّز على الناجين، ومسارات 

اإلحالة، والخطوط الساخنة في مناطقهم الجغرافية.

وقد ُخِطّطت حلقات العمل التدريبية باالشتراك بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على 
لت ِمن قِبل المجموعات التي تلقت التدريب. وأسفر التدريب  النوع االجتماعي والمجموعات المستهدفة وُمِوّ
عن وضع خطط عمل مشتركة إلدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في المجموعات 
االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  التصدي  في مجال  الفاعلة  الجهات  بين  االتصال  المستهدفة وتحسين 
وكذلك لدى الجهات الفاعلة غير المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وقد تقدَّم عدٌد متزايٌد 

من المجموعات بطلب الدعم لهذا النشاط.

أداة إلكترونية

أخصائيي  أدوار  بشأن  قريباً  ستصدر  التي  التوجيهية  المذكرة  إلى  الرجوع  يُرجى  المعلومات،  من  لمزيٍد 
العنف  مخاطر  من  التخفيف  إجراءات  بإدماج  المتعلقة  ومسؤولياتهم  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف 
المعلومات  من  مزيٍد  على  لالطالع  اإلنسانية.  المساعدة  قطاعات  في جميع  االجتماعي  النوع  على  المبني 
المحدَّثة، يُرجى زيارة الموقع الشبكي لمجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، وكذلك 
الدائمة المشتركة بين  اللجنة  النوع االجتماعي التي وضعتها  المبني على  الموقع الشبكي إلرشادات العنف 

الوكاالت. 

تنفيذ إدارة المعلومات    6-4
تعريف إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي

تُشير إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي إلى العمليات القائمة على المبادئ والمنهجية والتعاونية لجمع 
القائمة  واالستجابة  التنسيق  لتمكين  وأخالقي  آمن  بشكٍل  واستخدامها  وتشاركها  وتخزينها  وتحليلها  ومعالجتها  والمعلومات  البيانات 

على األدلّة وذات الجودة العالية للعنف المبني على النوع االجتماعي.

لتحسين  أساسياً  أمراً  اإلنسانية  السياقات  في  وتحليلها  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  عن  الرئيسية  المعلومات  توفير  يُعد 
إلى  استناداً  واالستجابة  البرمجة  توجيه  في  تُساهم  المعلومات  فهذه  والتنسيق.  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت 
األدلة وتُتيح إجراء تحليل مشترك لالحتياجات والثغرات وأولويات االستجابة. ويمكن استخدام المعلومات على صعيد المجموعات 
المشتركة )بين الشركاء في المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي( وعلى صعيد المجموعات 
)بين المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والمجموعات األخرى(. وإلدارة المعلومات المتعلقة 

بالعنف المبني على النوع االجتماعي عدة أهداف:

z  تعزيز تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي
z  ضمان أن تكون المعلومات عن العنف المبني على النوع االجتماعي دقيقة وَحَسنة التوقيت
z  وضع بيانات أساسية ذات صلة باالستجابة وقياس التقدم المحرز بالمقارنة معها
z تطوير منتجات مخصَّصة إلدارة المعلومات لتحليل كيفية تحسين االستجابة
z السماح بالنداءات المستندة إلى األدلّة من أجل الحصول على التمويل، بما في ذلك المناصرة
z تعزيز إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في المجموعات األخرى
z تيسير أنشطة الرصد والتقييم
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مسؤوليات إدارة المعلومات 

مسؤوليات المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  تُمِكّن  التي  الرئيسية  العمليات  إحدى  المعلومات هي  إدارة  فإنَّ  الثالث،  الفصل  في  ذكرنا  كما 
للعنف المبني على النوع االجتماعي من االضطالع بمهامها. وإلدارة المعلومات تأثيٌر مباشٌر على جودة وكفاءة تنسيق التدخالت 
في العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له. ويُحِدّد التوجيه التشغيلي الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية - بشأن مسؤوليات قادة المجموعات/القطاعات، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، تجاه إدارة المعلومات - 

مسؤوليات الوكالة الرائدة لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي كما يلي:

z توفير الموارد البشرية والمالية الالزمة إلدارة المعلومات
z مشاركة موارد إدارة المعلومات وقدراتها داخل المجموعات وعبرها
z المساهمة في تنسيق إدارة المعلومات بين المجموعات بقيادة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
z ضمان االلتزام بالمعايير والسياسات والمعايير العالمية – والوطنية أيضاً - إلدارة المعلومات
z  العمل مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لوضع النُُظم والعمليات الالزمة لمشاركة المعلومات بفاعليَّة مع شركاء

المجموعة
z توفير معلومات ُمحدَّثة باستمرار عن المجموعات
z وضع سياسة تضمن ِسريَّة البيانات والخصوصية ضمن المجموعة الخاصة بها
z ضمان أن تكون جميع المعلومات ُمصنَّفة حسب العُْمر ونوع الجنس

لشركاء المجموعات الفرعية على الصعيد القُْطري مسؤوليات محدَّدة في إدارة المعلومات تتمثل فيما يلي:

z  ،الحكومة: التأكد من أنَّ إدارة المعلومات التي يجري تنفيذها لدعم االستجابة اإلنسانية تستنُد إلى مجموعات البيانات الحالية والوطنية
وتعمل على تطوير نُُظم إدارة المعلومات بطريقٍة مستدامة. وقد يشمل ذلك بناء القدرات من أجل تسليم أو إدماج موظفي إدارة 
في  وذلك  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق  هيكل  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  معلومات 

السياقات التي ال يُشِكّل فيها ذلك مخاطر على الحماية.
z  الجهات القائم واالستجابة. وينبغي تشجيع  الوضع  بفهم  المعلومات ذات الصلة  تباُدل  العمل اإلنساني:  الفاعلة في مجال  الجهات 

الفاعلة في مجال العمل اإلنساني التي تشارك في المجموعة كمراقبين على تبادل المعلومات مع المجتمع اإلنساني األوسع نطاقاً.
z  شركاء المجموعة: التقيد بالتعريفات والمؤشرات المتفق عليها عموماً لالحتياجات واألنشطة القطاعية، فضالً عن استخدام البيانات

األساسية والمرجعية المشتركة، والتي جرى تصنيفها حسب العُْمر ونوع الجنس، والنظر في قضايا التنوع.

يُشير التوجيه التشغيلي الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أيضاً إلى أهمية التوطين وبناء القدرات. ويكتسي 
هذا األمر أهميةً خاصةً في المناقشات الجارية بشأن جدول أعمال التوطين، وااللتزامات الواردة في "الصفقة الكبرى" بإضفاء الطابع 
المعنية  الفرعية  للمجموعة  يمكن  المعلومات  إدارة  توطين  ولتسهيل  اإلمكان.  قدر  المبادئ  القائم على  اإلنساني  العمل  المحلي على 

بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي القيام بما يلي:

z  ضمان دعم أنشطة إدارة المعلومات لنُُظم المعلومات الوطنية ومعاييرها، وكذلك بناء القدرات المحلية والحفاظ على الروابط المناسبة
مع السلطات الحكومية والحكومية والمحلية ذات الصلة. 

z  العمل مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وقيادات المجموعات لتعزيز الجهود الوطنية، بما فيها المؤسسات التي ليست
جزءاً من المجموعة أو الحكومة، وليس االستعاضة عنها أو تقليص وجودها.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational_Guidance_on_Responsibilities_of_Sector_Cluster_Leads_and_OCHA_in_Information_Management_V3.0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational_Guidance_on_Responsibilities_of_Sector_Cluster_Leads_and_OCHA_in_Information_Management_V3.0.pdf
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مسؤوليات موظفي إدارة المعلومات

ينبغي أن تلتمس الوكالة )الوكاالت( الرائدة المعنية بالمجموعات موارد إلدماج موظفي إدارة المعلومات كجزٍء من الفريق القيادي 
للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وعلى النحو األمثل، ينبغي أن يكون لدى أخصائيي إدارة 
معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي فهٌم جيّد للعنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك دوافعه ومخاطره وأوجه 
معلومات  إدارة  أخصائيو  يضطلع  والمعلومات.  البيانات  إدارة  مهارات  عن  فضالً  اإلنسانية،  األزمات  في  عليه  المترتبة  الضعف 

العنف المبني النوع االجتماعي بعدٍد من المسؤوليات، وهي: 

z  الموارد تعبئة  وعمليات  والتقييمات  التوجيهية  المعايير/المبادئ  بشأن  المعلومات  لتبادل  وُميسَّرة  آمنة  نُُظم  على  والحفاظ  تنظيم 
والتنسيق المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 

z  تنظيم والحفاظ على نُُظم معلومات ُميسَّرة تعمل على تيسير التواصل اآلمن بين أعضاء تنسيق التدخالت في العنف المبني على
النوع االجتماعي والقطاعات األخرى

z  التفاهم والتنسيق مع موظفي إدارة المعلومات في القطاعات األخرى للحفاظ على المعايير العالية إلدارة المعلومات تماشياً مع مبادئ
العمل اإلنساني والمبادئ التوجيهية.

z  المعنية الفرعية  للمجموعة  اة  الُمتوخَّ الرئيسية  المنجزات  والحفاظ على  التنمية  لدعم  والتكنولوجيا  المعلومات  إدارة  نُُظم  استخدام 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل االضطالع بوظائفها األساسية )مثل رسم خرائط الخدمات وتطوير مصفوفة 

3/4/5W وتنفيذها؛ وإجراء تقييمات، وتوفير معلومات للرصد والتقييم، والمناصرة(
z تحديد مختلف أنواع وتوليفات مصادر البيانات )الكمية والنوعية( والسعي للحصول عليها وتحليلها لتحسين فهم بيئة تقديم الخدمات؛
z  تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي )السالمة وعدم التمييز والِسريَّة والموافقة المستنيرة( في

جميع األوقات باعتبارها حجر الزاوية إلدارة البيانات اآلمنة واألخالقية، بما في ذلك عدم التماس أو االفصاح عن معلومات غير 
ح بها قد يُساء فهمها على أنَّها دليل على انتشار العنف المبني على النوع االجتماعي ُمصرَّ

z )تطوير ونشر منتجات منتظمة تتعلق بإدارة المعلومات )تقارير الحالة، ولوحات المتابعة، ورسم خرائط الخدمات، وما إلى ذلك
z  ضمان تلبية جودة المعلومات الُمقدَّمة من الشركاء لمتطلبات التحليل الفعَّال، والتي يمكن أن تشمل بناء القدرات العادية للشركاء

)التدريب، والدعم الفردي، ودورات التعلُّم في أثناء عقد اجتماعات المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي، ودورات تجديد المعلومات، وما إلى ذلك(

الفرعية  للمجموعة  األساسية  الوظائف  وفي جميع  اإلنسانية  البرامج  دورة  مراحل  في جميع  كبيرةً  أهميةً  المسؤوليات  هذه  تكتسي 
المعنية  الفرعية  للمجموعة  حاسماً  دعماً  المعلومات  إدارة  موظف  ويُقِدّم  االجتماعي.  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل تحديد االستجابة وتحليلها ووضع استراتيجياتها وتقييمها، وتدريب الشركاء 

على المشاركة بفاعليَّة في تبادل المعلومات وتحليلها على نحٍو يدعم هذه العمليات. 

العديد من أنشطة  أنَّ  الماضي. وفي حين  العقد  القطاع اإلنساني في  المهرة في  المعلومات  إدارة  الطلب على أخصائيي  وقد ارتفع 
إدارة المعلومات التقليدية وأدواتها أصبحت القاعدة بالنسبة إلى معظم العاملين في مجال العمل اإلنساني، فإنَّ ميدان إدارة المعلومات 
يتزايد تعقيداً مع ظهور عدة وظائف تتطلَّب كفاءات محدَّدة. ومن شأن فهم الكفاءات المطلوبة من هذا األخصائي، في سياٍق بعينه، 
أن يدعم عملية تحديد األخصائي المطلوب في مجال إدارة المعلومات وتوظيفه. ويمكن أن يكون لموظف إدارة المعلومات مسميات 
مدير  أو  المراسل  أو  المرئية  البيانات  أو مصمم  الخرائط  أو رسَّام  البيانات  مدير  أو  المسؤول  أو  المحلل  مثل  ُمتخِصّصة مختلفة، 
الموقع الشبكي. وعند توظيف أخصائي إدارة المعلومات، من الهاّم تحديد المهارات والمهام المطلوبة من أجل التوفيق بشكٍل أفضل 

بين مهارات موظف إدارة المعلومات واالحتياجات في العملية. 

ينبغي أن يكون موظف إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي عنصراً واضحاً في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي 
تتاح  أن  وينبغي  الفريق.  لتيسير عمل  أساسي  يعمل كمصدٍر  وأن  التقنية  المشورة  يُقِدّم  وأن  االجتماعي،  النوع  المبني على  للعنف 
له فُرص منتظمة لقيادة الجلسات في اجتماعات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي التي تُرِكّز على عرض 
وفهم المنتجات الرئيسية إلدارة المعلومات وتحليل ُسبُل تحسين نُُظم إدارة المعلومات في المجموعة. وينبغي أيضاً أن يتمكن جميع 
المعلومات اللتماس  إدارة  إلى موظف  الوصول  النوع االجتماعي من  المبني على  للعنف  التصدي  المشتركين في جهود  األعضاء 

 .3/4/5Ws المشورة بشأن كيفية الوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بإدارة المعلومات، مثل اإلبالغ وفقاً لمصفوفة
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العمل مع مجموعة الحماية والمجموعات األخرى بشأن إدارة المعلومات

للتبادل، وال يمكن إجراؤها بصورةٍ فعَّالة بمعزٍل عن غيرها. وبالتالي، يجب التخطيط بعناية  تُعد إدارة المعلومات بطبيعتها نظاماً 
ألي نُُظم أو مهام إلدارة المعلومات تضطلع بها المجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومواءمتها 
مع نُُظم إدارة المعلومات األخرى التي تُشِكّل جزءاً من االستجابة اإلنسانية. وينبغي التنسيق مع مجموعة الحماية ككل وكذلك مع 
هياكل إدارة المعلومات الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وفي السياقات التي تقود فيها الحكومة التنسيق في 

حاالت الطوارئ، ينبغي التنسيق مع نُُظمها القائمة سابقاً إلدارة المعلومات. 

ومثلما يجتمع ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أسبوعياً مع مجموعة الحماية ويحضرون اجتماعات منتظمة 
مشتركة بين المجموعات والقطاعات، ينبغي لموظفي إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي حضور هذه االجتماعات 
أيضاً. وكحٍل بديل، يمكن عقد اجتماعات منفصلة مماثلة خاصة بهم لتبادل المعلومات التقنية والتنسيق مع موظفي إدارة معلومات 

الذين يعملون مع مجموعة الحماية ومجموعات مجال المسؤولية والمجموعات األخرى.

إدارة معلومات الحماية

النوع االجتماعي ارتباطاً  المبني على  العنف  التدخالت في  المتعلقة بهيئات تنسيق  المعلومات  ترتبط إدارة 
ف إدارة معلومات الحماية بأنَّها "العمليات المبدئية والمنهجية والتعاونية  وثيقاً بإدارة معلومات الحماية. تُعرَّ
لجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وتخزينها ومشاركتها واستخدامها لتمكين اتخاذ إجراءات مستنيرة قائمة على 

األدلة بهدف تحقيق ُمخَرجات حماية الجودة". 

وتوجز عملية إدارة معلومات الحماية المبادئ والعملية المتعلقة بإدارة المعلومات للجهات الفاعلة في مجال الحماية. تمتلك 
إدارة معلومات الحماية موارد متاحة عبر شبكة اإلنترنت لتسهيل إعداد إدارة المعلومات. فالمصفوفة، على سبيل المثال، 

توضح أنواع بيانات الحماية الموجودة، ومن خالل نوع التقييم الذي يجري تجميعه على أفضل وجه. 

تُعد مبادرة إدارة معلومات الحماية بمثابة مشروع تعاوني يجمع بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات 
األخرى المعنية بالحماية، وشركاء إدارة المعلومات العاملين على االستجابة الحتياجات الحماية في حاالت النزوح.

— من الموقع الشبكي لمبادرة إدارة معلومات الحماية. 

وينبغي أيضاً أن تُتَاح لموظف إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي فُرصة المشاركة في مشاريع إدارة المعلومات 
المشتركة بين المجموعات أو الشروع فيها، مما يُيِسّر إدماج التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في مجموعات أخرى. 
فعلى سبيل المثال، قد يعمل موظف إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي مع موظف إدارة معلومات لدى مجموعة 
الصحة لرسم خرائط للمرافق بالتعاون مع موظفات مدربات على التدبير السريري لضحايا االغتصاب، أو قد يعمل موظف إدارة 
معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي وموظف إدارة المعلومات لدى مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها معاً لوضع خرائط 

تعكس نتائج تقييمات مراجعة السالمة لموقع معين. 

http://pim.guide/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
https://pim.guide/guidance-and-products/product/principles-protection-information-management-may-2015/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1quXR_yk7QtafKZKop4eqnJGfxLfGf2ZpTavq8qp9kpc/edit#gid=12700477
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استراتيجية نظام إدارة المعلومات والتنفيذ 

إلدارة  النوع االجتماعي استراتيجيةٌ  المبني على  للعنف  بالتصدي  لكل مجموعٍة فرعيٍة معنيٍة  ينبغي أن تكون  المثالية،  الناحية  من 
المعلومات، يجري صياغتها بالتعاون مع الوكالة الرائدة والحفاظ عليها ِمن قِبل أخصائي إدارة المعلومات. وتُحِدّد استراتيجية إدارة 
المعلومات  نُُظم  بالنسبة لجميع  الزمنية والمسؤوليات  الُمخَرجات واألُُطر  النوع االجتماعي األغراَض  المبني على  العنف  معلومات 

المستخدمة لدعم تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. 

وتُساعد استراتيجية إدارة المعلومات المجموعةَ الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي على القيام بما يلي:

z .تحديد إطار مفاهيمي وأخالقي واضح إلدارة المعلومات لتنفيذ وتعزيز المبادئ األساسية والمعايير والمتطلبات القانونية/السياسية
z  ة عن كيفية ارتباط نُُظم المعلومات المختلفة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وغيرها من آليات جمع تقديم لمحة عامَّ

البيانات ببعضها بعضاً. 
z  .تُساعد في تحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في المعلومات أو حاالت من االزدواجية بين النُُظم
z  تحديد أدوار ومسؤوليات الشركاء في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فيما يتعلق بتوفير

المعلومات.
z  .التزام الدقة بشأن عدد مرات اإلبالغ وملكية البيانات
z .جعل تسليم منتج إدارة المعلومات أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر موثوقية
z  .توفير موازنة لتكاليف إدارة المعلومات

للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  تنظر  فقد  الطوارئ،  لحاالت  المبكرة  المراحل  في  للغاية  محدوداً  يكون  الوقت  أنَّ  بما 
المبني على النوع االجتماعي في تكريس جزء من أحد االجتماعات التنسيقية لعقد جلسة من أجل وضع استراتيجية من صفحٍة واحدة 
مع نقاط محددة لتحديد هذه المجاالت. وينبغي لموظف إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي أن يُِعّد هذا النداء في 
صفحٍة واحدة واستخدامه كمبدأ توجيهي من أجل تطويره، بحيث يكون أكثر تطوراً وشموالً متى ما سمح الوقت والموارد المتاحة 

بذلك.

السياقات التي ال يوجد فيها موظف إلدارة المعلومات

يستغرق إيجاد الموارد الالزمة لتوظيف موظف ماهر في إدارة المعلومات واستبقائه في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي وقتاً، مما يعني في كثيٍر من الحاالت أداء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
المسؤوليات  ل  تحمُّ المجموعة  تواصل  ذلك،  المعلومات. ومع  واحد إلدارة  دون وجود موظف  لفتراٍت زمنية  لوظائفها  االجتماعي 

المتعلقة بإدارة المعلومات حتى في حالة عدم وجود موظف إدارة المعلومات. 

نبيّن فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه الفجوة على المدى القصير:

z  تبسيط مهام إدارة المعلومات وتفويضها: التركيز على المعلومات الضرورية للغاية للوفاء بالوظائف األساسية للتنسيق )انظر الفصل
الثالث لمزيٍد من المناقشة(. ويمكن تحسين شكل وتعقيد النُُظم والمنتجات في وقٍت الحق، عندما يكون هناك مزيٌد من الموارد. 
بالنسبة إلى المراحل المبكرة من الطوارئ، تُعّد النماذج الورقية والمخططات البسيطة وجداول برنامج إِكِسل األساسية مقبولة وغالباً 
ما تكون هي التنسيقات األكثر كفاءة والتي يمكن الوصول إليها لجمع المعلومات وإدارتها. وينبغي أال تتوقع مجموعات التنسيق 
زة باأللوان، والمتاحة على شبكة اإلنترنت لجمع معلومات عن الخدمات أو إلجراء  أن تبدأ بأداة إكِسل المتعِدّدة الخانات، والُمرمَّ
تقييمات. سيحظى معظم الُمنِسّقين، والعديد من الشركاء في فريق التنسيق، بالقدرة على إعداد وثائق معلومات بسيطة بأنفسهم، بأقل 
قدٍر من الدعم أو الموارد المطلوبة. وينبغي للُمنِسّق أن يلتمس الدعم من الشركاء وأن يفّوض غيره، حيثما أمكن، إلنجاز هذه المهام. 

فالمادة األساسية أهم بكثير من التكنولوجيا الزائدة التطور. 

z  واألُُطر المهارات  مجموعات  من  كثير  تتشابه  الحماية،  مجموعة  إطار  في  الحماية:  مجموعة  داخل  والدعم  الموارد  توظيف 
والمسؤوليات األخالقية واألمنية الخاصة بموظف إدارة المعلومات. وإذا كانت هناك فجوة مؤقتة، ينبغي التفاوض لتخصيص بعض 
الوقت والموارد لمجموعة أخرى من مجموعات مجال المسؤولية أو لموظفين آخرين من الوكاالت الرائدة األخرى. وفي المقابل، 
عندما يكون موظف إدارة المعلومات ضمن المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، سيتعين على 
المجموعة الفرعية أن ترد الجميل وتشارك موظف إدارة المعلومات مع زمالئها في مجموعة الحماية إذا كانت لديها فجوة مؤقتة 

في إدارة المعلومات. 
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z  توظيف أشخاص لديهم مهارات وموارد تُمِكّنهم من أداء مهام موظف إدارة المعلومات المتعلقة بالمنظمات الشريكة في التصدي للعنف
المبني على النوع االجتماعي ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: سيكون من بين فريق المكتب وشركاء التصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي موظفون لديهم مجموعات مهارات إدارة المعلومات. وفي حين أنَّه قد ال يكون من المعقول انتداب هؤالء 
الموظفين للعمل بدواٍم كامل، فإنَّه بإمكان ُمنِسّقي المجموعات الفرعية أو قياداتها أن يُحِدّدوا مهمة موظف إدارة المعلومات التي يتعين 
استكمالها وإيجاد موظفين للمساعدة في هذه المهمة المحدَّدة لفترةٍ زمنية محدودة. ويجب أن تكون المهمة ومهارات إدارة المعلومات 
المطلوبة لذلك محدَّدة بشكٍل جيد، بحيث يتم تمثيل المهارات ومقدار الوقت المطلوب بدقٍة كبيرة. فعلى سبيل المثال، عند وجود حاجة ملّحة 
لرسم خرائط الخدمة مع مكونات مكانية وجغرافية، يمكنك معرفة ما إذا كان أحد الشركاء لديه موظف يمكنه القيام بهذه المهمة. وقد يكون 
لمنظمٍة أخرى موظفون متمرسون للغاية في استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات في تقييمات تنفيذ المشاريع: لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم 
تكريس بعض وقتهم للمساعدة في مهمة جمع البيانات من أجل إجراء تقييم مشترك بين الوكاالت للعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  النوع على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  مجموعة  مع  التواصل  والعالمي:  اإلقليمي  الصعيدْين  على  الدعم  خيارات  استكشاف 
االجتماعي أو مع المستشارين اإلقليميين الَمعنيّين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ أو أي من 
األشخاص المحدَّدين على قوائم االستجابة السريعة للوكاالت الرئيسية وتحديد ما إذا كان الموظفون قادرين على المساعدة في بعض 
العناصر األكثر إلحاحاً في عملية إدارة المعلومات. ومرةً أخرى، يتطلب ذلك التركيز على مهارات محدَّدة للغاية إلنجاز مهمة 

قصيرة األجل. 

z  المشاركة مع الجهات المانحة/تعبئة الموارد: كجزٍء من جهود تعبئة الموارد، إعطاء األولوية للحصول على التمويل لدعم مهام إدارة
المعلومات لدى المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. كن على استعداد لشرح ماهية االختالفات 
في تقديم الخدمات بدعٍم من موظف إدارة المعلومات أو بدون مساعدةٍ منه. وقد يعني ذلك تجميع قائمة أو مخطط للثغرات في 
معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي وتحديد المهام/الوظائف المناظرة التي يمكن أن يُساهم فيها موظف إدارة معلومات 

العنف المبني على النوع االجتماعي.

االستفادة من منتجات إدارة المعلومات لتحسين الرؤية والتحليل 

االستجابة  نتائج  إظهار  على  القدرة  لديها  والتي  للبيانات،  المرئي  التجسيد  منتجات  على  متزايٌد  طلٌب  هناك  العالمي،  الصعيد  على 
الشركاء  النوع االجتماعي طلبات متكررة من  المبني على  العنف  التدخالت في  ُمنِسّق  اإلنسانية بسرعٍة وسهولٍة كبيرة. وسيواجه 
للعمل اإلنساني للحصول على معلومات عن االستجابة،  القُْطري  ُمنِسّق الشؤون اإلنسانية/الفريق  والقطاعات األخرى، وكذلك من 
النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  سيبحث  وبالمثل،  وموضوعي.  تقني  وغير  موجز  شكٍل  في  تقديمها  يجري  حيث 
أعضاء  عمل  ز  تُعِزّ التي  االجتماعات  في  اإلعالم  وسائل  وأعضاء  والوفود  المانحة  الجهات  إلى  تُقِدّم  منتجات  عن  االجتماعي 

المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وتدعم تعبئة الموارد. 

وينبغي للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تختار عّدة منتجات تجسيد مرئي للبيانات لكي يجري 
تطويرها بالتعاون مع موظف إدارة المعلومات إلثبات ُمخَرجات العمل الجماعي. وال تُمثِّل هذه المنتجات صوراً مجسدة إلنجازات كل 
وكالة على حدة، بل هي باألحرى تُمثِّل العمل الجماعي للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وينبغي 
أن تبرهن المنتجات على االستجابة اإلنسانية الجماعية؛ أو األنماط أو االتجاهات التي تُسِهّل الخدمات أو تحجبها؛ أو اإلنجازات النظامية 
أو الثغرات. ويمكن أن تكون في صورة مطبوعات مستقلة أو مرئيات تظهر في منتجات مجموعة الحماية أو منتجات خطة االستجابة 
اإلنسانية أو االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية. ومن الناحية المثالية، يُشِكّل تطوير هذه المنتجات جزءاً من استراتيجية المناصرة 
لدى المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والرسائل الرئيسية أو مرتبطاً بها )انظر الفصل الثالث(. 

إدارة  منتجات  من  متنوعٍة  مجموعٍة  تطوير  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  بإمكان 
المعلومات كما يلي:

z  رسم خرائط مشتركة بين الوكاالت لتوزيع حقائب طرود/سلل الكرامة
z اإلنجازات بين الوكاالت للتدريب/بناء القدرات في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي
z )رسم خرائط الخدمات المشتركة بين الوكاالت )إظهار المواقع التي توجد - أو ال توجد - فيها نقاط تنفيذ الخدمات
z  رسم خرائط للتنسيق من أجل االستجابة )إظهار التوزيع الجغرافي للمواقع التي لها مجموعة فرعية وطنية أو حكومية أو محلية

تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي(
z  الوطنية الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  )األمم  اإلنسانية  االستجابة  خطة  شركاء  أو  التنسيق  في  يشارك  لمن  خرائط  رسم 

ومنظمات المجتمع المدني المحلية(
z  رسم خرائط لألماكن التي توجد فيها حاجة ُملّحة للخدمات استناداً إلى خرائط المناطق الجغرافية التي توجد فيها تركيزات لخدمات

التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي حسب عدد السكان.



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1609102

إدارة المعلومات ونظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع    7-4
االجتماعي 

يُتيح النظام التقليدي إلدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي للجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني إمكانية جمع بيانات 
حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي المبلّغ عنها لُمقِدّمي الخدمات وتخزينها وتحليلها، وتيسير المشاركة اآلمنة واألخالقية لهذه 
البيانات مع الجهات الفاعلة المحلية. وقد أُنشئ هذا النظام لمواءمة بيانات العنف المبني على النوع االجتماعي التي تُجَمع في أثناء تقديم 

الخدمات في السياقات اإلنسانية. ويدعم برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي القائمة على األدلة والمناصرة وتعبئة الموارد.

عناصر نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي

نماذج القبول والموافقة المعيارية )النفسي االجتماعي والطبي( المصمم لضمان قيام الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي بجمع مجموعة مشتركة من نقاط البيانات في سياق تقديم الخدمات، وموافقه 

 الناجين على أي معلومات ُمشاَركة 

البيانات جمع  ألغراض  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  أنواع  لستة  دة  ُموحَّ  تعريفات 

مة خصيصاً لتسهيل إدخال البيانات وتجميعها وتحليلها واإلبالغ عنها ل الحوادث" في برنامج إكِسل الُمصمَّ  قاعدة بيانات "ُمسِجّ

نموذج بروتوكول لتبادل المعلومات يُحِدّد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشاركة اآلمنة واألخالقية لبيانات العنف المبني 
على النوع االجتماعي وأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لوضع بروتوكول مشترك بين الوكاالت لتبادل المعلومات

األدوار والمسؤوليات التنسيقية لنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي

z  تحديد االحتياجات وإنشاء نُُظم ُمنسَّقة وآمنة وأخالقية إلدارة البيانات المتعلقة بالحوادث ونُُظم إدارة الحاالت الستخدامها ِمن قِبل
األعضاء المناسبين من ُمقِدّمي الخدمات لدى المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  اإلجراءات اتخاذ  أجل  اإلنساني من  السياق  في  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  بيانات  إدارة  في  السيئة  الممارسات  تحديد 
التصحيحية.

z  تحديد وفهم ماهية نُُظم جمع بيانات العنف المبني على النوع االجتماعي الموجودة ُمسبقاً داخل مختلف الوكاالت وفي المؤسسات
الحكومية الوطنية. قد تكون لدى بعض البلدان أساساً آليات لجمع البيانات المتعلقة بتوفير خدمات التصدي للعنف المبني على النوع 
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االجتماعي، ولكن يلزمها تكييف من أجل االستجابة اإلنسانية أو اإلدماج فيها. 
z .)س، وما إلى ذلك حشد التمويل وضمان توافر الموارد إلدامة إنشاء نظام آمن وأخالقي إلدارة المعلومات )التدريب، والتنسيق الُمكرَّ
z  ضمان وجود ترابط بين المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والفريق العامل المعني بنظام

إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي، وأنَّ نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي يجري استخدامه 
لتوجيه البرمجة والمناصرة في إطار المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

z  دعم التحليل على الصعيد المشترك بين الوكاالت مع مصادر المعلومات األخرى التي جرى تشاركها مع المجموعة الفرعية المعنية
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  ضمان احترام بروتوكول تبادل المعلومات فيما يتعلق بتبادل البيانات. دعم منظمات جمع البيانات )مقدمو الخدمات الذين يجمعون
بيانات تُشِكّل جزءاً من خدمات مقدم خدمات اإلنترنت( لتخفيف ومعالجة الضغوط من الجهات المانحة أو المنظمات األخرى التي 

تطلب البيانات مباشرة منها.
z .ضمان مشاركة منظمات جمع البيانات بنشاٍط في التنسيق، وعكس آرائها ومخاوفها في المناقشات

معايير السالمة واألخالق 

تُجَمع البيانات التي يجري الحصول عليها من نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي من النساء والفتيات والفئات 
المساعدة  النوع االجتماعي وتُلتَمس  المبنى على  للعنف  ضة  رة من األزمات اإلنسانية، والمعرَّ للخطر والمتضِرّ ضة  المعرَّ األخرى 
إلى  وعملياته  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  نظام  أدوات  وتستند  َمخاطر.  من  ذلك  عليه  ينطوي  ما  برغم 
توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن المعايير األخالقية ومعايير السالمة في إجراء البحوث على العنف الجنسي وتوثيقه ورصده 

في حاالت الطوارئ وغيرها من أفضل الممارسات. 

ز نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي ويحمي السالمة واألخالقيات في كل خطوة كما يلي:  يُعِزّ

z .ضمان توافر الخدمات للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي إذا كان من المقرر جمع البيانات منهم
z  .)فات أخرى جعل بيانات الناجي/الحادث غير ُمحِدّدة للهوية )ال توجد أسماء أو معلومات اتصال أو معِرّ
z .تقييد مشاركة بيانات الناجي/الحادث بموافقة مستنيرة من العميل
z  .مشاركة معلومات العميل فقط في سياق اإلحالة وبموافقٍة مستنيرة من الناجي
z .حماية بيانات العميل في جميع األوقات ومشاركتها مع األشخاص المصرح لهم فقط
z  ألي( واستخدامها  وحمايتها  البيانات  مشاركة  كيفية  لتحديد  األخرى  المحلية  الفاعلة  والجهات  الخدمات  ُمقِدّمي  مع  اتفاق  إرساء 

غرض( - قبل مشاركة البيانات. 
z  تدريب الموظفين الرئيسيين على أدوات نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي لضمان إدارة بيانات نظام إدارة

معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل آمن وأخالقي.

ترجمة بيانات نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي إلى إجراءاٍت برنامجية 

في البلدان التي يُنفَّذ فيها البرنامج، يمكن استخدام البيانات المستندة إلى الخدمات المتولَّدة لالسترشاد بها في البرمجة، بما في ذلك 
التصميم والرصد. وتُساِعد بيانات نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي في تشكيل عملية البرمجة عن طريق 
إعالم الموظفين بأعمال العنف والناجين والجناة، والثغرات في تقديم الخدمات. ويُساعد هذا األمر ُمقِدّمي الخدمات ووكاالت التنسيق 
على تكييف برامج الوقاية وأنشطة االستجابة. وتعمل البيانات المتعلقة بالدعم اإلعالمي أيضاً على تعزيز جهود المناصرة )أي وضع 

السياسات وجمع األموال( وتسّهل اإلبالغ ِمن قِبل المانحين. 

يمكن للبرامج أن تستخدم بيانات نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي بالنظر إلى االتجاهات ومحاولة فهمها 
نة في نظام إدارة معلومات العنف  عة والُمخزَّ في السياق األوسع الذي جرى فيه اإلبالغ عن أعمال العنف. وتوصف البيانات الُمجمَّ
المبني على النوع االجتماعي بأنها "قائمة على الخدمات" ألنَّها تُجَمع في الوقت الذي يجري فيه توفير الخدمات للناجين من العنف 

المبني على النوع االجتماعي وفيما يتصل بذلك. 

يصمموا  وأن  محدَّدة،  مناصرة  رسائل  يصوغوا  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  المستجيبون  يستطيع  األساس،  هذا  ومن 
برامج وقائية وخطط عمل مشتركة بين الوكاالت، وأن يُكيِّفوا التدخالت لتالئم سياقات بعينها واحتياجات محدَّدة للناجين. وقد جرى 
تعزيز الوجود العالمي لنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل إطالق استراتيجية تعلُّم قوية تستهدف 

مجموعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك سلسلة ملفات للبث الرقمي، وندوات، وأفالم فيديو قصيرة.

https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+

تُضيف منصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+ وظيفةً خاصةً بإدارة الحاالت إلى أدوات نظام 
رت المبادرة العالمية لنظام إدارة معلومات العنف المبني على  إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي التقليدية. وقد سخَّ
لتوفير منصٍة برمجيٍة إلدارة  العمل بموارد منخفضة وفي سياقات هشَّة،  القدرة على  الجديدة ذات  التكنولوجياَت  النوع االجتماعي 
االجتماعي+  النوع  المبني على  العنف  إدارة معلومات  بريميرو/نظام  وتُعد  اإلنترنت.  اإلنترنت وخارج شبكة  الحاالت على شبكة 
بمثابة منصة برمجية مفتوحة المصدر، تُمِكّن الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي من تطبيق إدارة 
الحاالت الجيدة )ورصد الحوادث(، بشكٍل آمن وأخالقي، من خالل اتباع نهجٍ مشترك بين الوكاالت. وتُوفِّر منصة بريميرو/نظام 
إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+ حلوالً متطورة إلدارة الحاالت لالستجابات اإلنسانية الميدانية. وتُضيف منصة 

بريميرو التحسينات التالية إلى إدارة المعلومات:

التحسينات التي تُضيفها منصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+

z .يمكن إدخال البيانات في النظام باستخدام األجهزة المحمولة، األمر الذي يسمح بتطبيق النظام الالورقي
z .يمكن جمع البيانات في األماكن التي ال يوجد فيها اتصال بشبكة اإلنترنت
z  المنصة متاحة في لغاٍت عدة )اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية(. ويمكن استخدامها قريباً ِمن قِبل الموظفين

الذين يتحدثون لغات مختلفة في المنظمة نفسها.
z  .يمكن تزويد عملية رصد وتقييم أداء برنامج إدارة الحاالت بالبيانات المستمدة من نظام إدارة الحاالت
z  يمكن للموظفين توثيق عملية إدارة الحاالت الخاصة بهم وتنفيذ اإلحاالت من خالل النظام، بدالً من حمل الورق إلى

ُمقِدّمي الخدمات اآلخرين.
z  يمكن للمرشدين االجتماعيين إحالة حاالت الناجين من األطفال إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل من خالل

نظام إلكتروني ُمبسَّط.
z  .يمكن للمشرفين على إدارة الحاالت مراقبة مديري الحاالت من خالل نظام إلكتروني ُمبسَّط
z  المرشد من  ولكل  المنظمة.  داخل  األدوار  إلى  يستند  البيانات  إلى  الوصول  ألنَّ  نظراً  الِسريَّة  على  النظام  يؤكد 

االجتماعي، والمشرف، ومدير البرنامج، وما إلى ذلك، مستوى مختلف من الوصول.

وبما أنَّ مطوري البرامج يدعمون منصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+، فإنَّها آخذةٌ في النمو 
أداء  ستُمِكّن إضافة مؤشرات  المثال،  فعلى سبيل  تطويرها.  في  االستثمار  المستخدمين من  ويستفيد جميع  بشكٍل مستمر،  والتطور 
رئيسية إلدارة الحاالت الموظفيَن من إنتاج مؤشرات مؤتمتة عن جودة إدارة الحاالت لديهم، مما يُسِهّل على المديرين جمع البيانات 

عن البرمجة ورعاية الموظفين لتغذية صنع القرار والتغيير البرنامجي. 

رة 
إدا

ام 
نظ

ت ’
انا

 بي
ه ّجِ

تُو
ى 

عل
ي 

مبن
 ال

ف
لعن

ت ا
وما

معل
ي'

اع
جتم

اال
ع 

نو
ال

 التقارير 
والمقترحات

تصميم البرامج

المناصرة 



163 الجزء 2: الوظائف األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

هيكل نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي

تخضع مبادرة نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي )بما في ذلك مجاالت التدخل في إدارة المعلومات وإدارة 
الحاالت( إلى لجنٍة توجيهية مشتركة بين الوكاالت تضم صندوق األمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
إدارة  في  تقنيين  أخصائيين  على  التنفيذي  الذراع  ويشتمل  لإلنقاذ.  الدولية  واللجنة  الدولية،  الطبية  والهيئة  واليونيسف،  الالجئين، 
المعلومات وإدارة الحاالت من كل منظمة عضو. وعلى الصعيد العالمي، تضع مبادرة نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع 
ر الموارد، وتبني القدرات. وعلى الصعيد القُْطري، تُقِدّم اللجنة  االجتماعي معايير في إدارة الحاالت التي تُرِكّز على الناجين، وتُطِوّ
التوجيهية الدعم عن بُْعد وداخل البلد الَمعني لكٍل من نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي ومنصة بريميرو/
نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+ من خالل الطرائق المتبعة لدى الوكاالت والطرائق المشتركة فيما بينها. 
بين على نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي التقليدي،  ويشمل هذا الدعم التدريبات المستهدفة وتدريب المدِرّ
فضالً عن منصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+، وتحليل البيانات، وأوجه التقاطع في نظام 
إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي - ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنسي في حاالت النزاع، 

وإدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي. 

نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي على الصعيد القُْطري 

للسياق إذا لم يكن هناك أي نظام ُمخصَّص إلدارة  قد يكون نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي خياراً جيداً 
معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي أو نظام آمن وأخالقي آخر إلدارة معلومات الحوادث أو إدارة الحاالت. 

ويمكن استخدام نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل كامل )بجميع أدواته( من خالل عدٍد من الطرائق كما يلي: 

z  النشر المشترك بين الوكاالت: يمكن ألي عضو في اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي أن
يرتّب عمليات النشر ويُنِسّقها. وفي السياقات المتعلقة بالالجئين، يمكن للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن تقود 
العملية التمهيدية للشركاء المنِفّذين والتنفيذيين وتستضيفها. وفي البلدان التي تنشط فيها المجموعات أو غيرها من سياقات النزوح 
الداخلي، يمكن لصندوق األمم المتحدة للسكان، أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف المبني 
على النوع االجتماعي، أن يقود نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي أو يستضيفه، وفقاً للقدرات المتاحة لديه. 

ويمكن دراسة القيادة المشتركة بين أعضاء اللجنة التوجيهية في السياقات المختلطة، مثل النزوح المختلط وسياقات الالجئين. 
z  تزويد شركاء األمم المتحدة بالنظام: يمكن لصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين أن يزّودوا الشركاء المنِفّذين بنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي. 
z  لتقديم جهتين  باعتبارهما  داخلياً  األدوات  جميع  لإلنقاذ  الدولية  واللجنة  الدولية  الطبية  الهيئة  تستخدم  قد  المباشرة:  الخدمة  تقديم 

خدمات مباشرة، وذلك بصفتهما عضوْين في الهيئة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي، وجهتين 
اختصاصيتين في نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي. 

z .تطوير القدرات : تحديد احتياجات بناء القدرات في مجال إدارة الحاالت

المبني على  العنف  معلومات  إدارة  بريميرو/نظام  االجتماعي ومنصة  النوع  المبني على  العنف  معلومات  إدارة  نظام  تنفيذ  يجري 
النوع االجتماعي+ وفقاً إلجراءاٍت ُمحدَّدة، كما هو موضٌح في القسم التالي.

تنفيذ نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي 

الجنوبية  وأمريكا  وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  في  بلداً   25 من  أكثر  في  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  معلومات  إدارة  نظام  نُِفّذ 
بين  دة  الُموحَّ الخطوات  من  االجتماعي عدداً  النوع  المبني على  العنف  إدارة معلومات  نظام  تنفيذ  والشرق األوسط. وتشمل عملية 
بين  المشتركين  الُمنِسّقين  جانب  من  الواقع  أرض  على  والتكييف  التحليل  تتطلَّب  التي  اإلضافية  والخطوات  والسياقات،  المنظمات 
الوكاالت والمنظمات منفردة. وقد جرى نشر منصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+ في أربعة 
النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  نظام  تنفيذ  يمكن  لألزمة،  الفورية  البداية  وفي   .2018 أيلول/سبتمبر  من  اعتباراً  بلدان 

االجتماعي بصيغٍة ُمبسَّطة ومناسبة لحاالت الطوارئ استعداداً لعملية أكثر شموالً. 

وبمجرد نشره في صيغٍة مشتركة بين الوكاالت، فإنَّ نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي ومنصة بريميرو/
نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+ يعتمد عادةً على توافر ُمنِسّق مشترك بين الوكاالت على أساس التفرغ. 
العنف  معلومات  إدارة  نظام  تنفيذ  تنسيق  عن  المسؤولة  التنسيق  وكالة  قِبل  ِمن  الوكاالت  بين  المشترك  الُمنِسّق  استضافة  ويجري 
المبني على النوع االجتماعي. وفي غياب الُمنِسّق المشترك بين الوكاالت، يمكن لموظف إدارة المعلومات المسؤول عن نظام إدارة 
أن  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  لدى  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  معلومات 

يضطلع بهذا الدور في غضون ذلك، مع أنَّه يُوَصى بتوطين هذه الوظيفة لضمان االستدامة. 
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التنسيقية  الوكالة/الوكاالت  جانب  إلى  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  لنظام  المستخِدمة  المنظمات  ستُشِكّل 
وغيرها من المنظمات المساهمة في عملية النشر، فرقة عمل تابعة لهذه الهيئة ولها اختصاصات وخطة عمل مرتبطة بها. وينبغي 
استراتيجية  مع  العمل  خطة  اتساق  يكفلوا  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  لُمنِسّقي 
المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وغيرها من الوثائق االستراتيجية، وينبغي أن يُساهموا في 
وضعها. وسيعمل بروتوكول مشاركة المعلومات على تنظيم مشاركة المعلومات من مستخدمي نظام إدارة معلومات العنف المبني 
على النوع االجتماعي في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك في الحاالت التي 
ُمنِسّق نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي - أو موظف إدارة المعلومات لدى المجموعة الفرعية  يرفع فيها 

المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي - تقاريره إلى ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. 

يجب حشد تمويل نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي ومنصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على 
النوع االجتماعي+ على الصعيد القُْطري. ويُوَصى باإلسراع في تحديد االحتياجات ذات الصلة وإدماجها في نداءات التمويل منذ 
بداية األزمة، التي تشمل تحديد النُُظم الوطنية القائمة بالفعل والَمعنيّة بجمع البيانات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 
األنشطةَ  االعتبار  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  لنظام  األولى  التقريبية  النشر  تكاليف  تأخذ  أن  وينبغي 

التالية، مع أنَّ ذلك سيختلف بين السياقات.

بناء القدرات في مجال إدارة الحاالت

z  مكان التدريب
z شراء مواد التدريب
z السكن وبدل اإلقامة اليومي للمشاركين
z تعيين عضوين من أعضاء الفريق العالمي
z تمويل التدريبات التدريجية

نشر نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي

z تقييم سياق نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي
z  مكان التدريب
z شراء مواد التدريب
z سكن المشاركين وبدل اإلقامة اليومي
z تعيين عضوين من أعضاء الفريق العالمي
z  تمويل من أجل الُمنِسّق المتفرغ المشتَرك بين الوكاالت المعني بنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي المشترك

بين الوكاالت

نشر منصة بريميرو/نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي+

z  مكان التدريب
z شراء مواد التدريب
z سكن المشاركين وبدل اإلقامة اليومي
z نشر عضوين من أعضاء الفريق العالمي
z .تمويل عقد الدعم مع شركة البرمجيات ومنصة االستضافة السحابية
z  تمويل توظيف منسق بين الوكاالت بدوام كامل خاص بنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع اإلجتماعي )إذا لم يكن قد ُعيّن

بالفعل من أجل التنفيذ الجاري لنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي(

البريد  النوع االجتماعي عبر  المبني على  العنف  إدارة معلومات  لنظام  العالمي  الفريق  التواصل مع  يُرجى  المعلومات،  لمزيٍد من 
)gbvims@gmail.com( اإللكتروني

م نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي ألغراض البحث األكاديمي، أو رصد حقوق اإلنسان، أو  لم يُصمَّ
م نماذج القبول لدى نظام إدارة معلومات العنف المبني  رصد البرامج وتقييمها. ويُعَزى ذلك إلى األسباب التالية: أ( لم تُصمَّ
النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  نظام  يُستخَدم  ال  وب(  البحوث؛  إلجراء  مناسبة  بطريقٍة  االجتماعي  النوع  على 
االجتماعي إال ِمن قِبل مقدمي الخدمات؛ و)ج( ال يُنتِج نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي بيانات بشأن 

جودة الخدمات المقدمة، وال عدد الحاالت المدعومة، التي قد تكون مؤشرات مشتركة للنتائج البرنامجية. 

mailto:gbvims@gmail.com


165 الجزء 2: الوظائف األساسية للمجموعة الفرعية الَمعنيّة بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

تتعاون المبادرة العالمية لنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي مع الجهات الفاعلة المساهمة في جمع 
مجلس  بقرار  المتعلقة  واإلبالغ  والتحليل  الرصد  ترتيبات  إطار  في  بالنزاعات  المرتبط  الجنسي  بالعنف  المتعلقة  البيانات 
ترتيبات  إلى  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  معلومات  إدارة  نظام  من  البيانات  مشاركة  يمكن   .1960 لعام  األمن 
الرصد والتحليل واإلبالغ عند االمتثال لمعايير محددة، وعلى أساس ملخص خاص يضاف إلى البروتوكول المعتاد لتقاسم 
المعلومات. في حالة عدم وجود مثل هذا الملحق، لن يكون نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي مهيئاً 
بشكٍل مناسب لمشاركة بيانات مع ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ. لمزيٍد من المعلومات، انظر المذكرة التوجيهية المؤقتة 

حول التقاطعات بين نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي وترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ. 

الربط بين فِرق التنسيق الوطنية ودون الوطنية    8-4
في  العاملة  الفاعلة  الجهات  جميع  إلى  بالنسبة  قصوى  أولويةً  والميداني  الوطني  الصعيدْين  على  الفرعية  المجموعات  ربط  يُشِكّل 
مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، ألنَّ فِرق التنسيق هذه كثيراً ما تتحّمل مسؤوليات مختلفة وإن كانت متعاضدة: فقد تعمل 
البيانات وإدارتها، والعمل مع وسائل  الوطني، وجمع  الوطنية على "الصورة األكبر" )المناصرة على الصعيد  الفرعية  المجموعة 
اإلعالم، ومساعدة المجموعات/القطاعات األخرى على الصعيد الوطني، وما إلى ذلك(. وقد تعمل المجموعة الفرعية الميدانية بقدٍر 
والميداني،  الوطني  الصعيدْين  على  تنسيق  هناك  يكون  ال  وعندما  البرامج.  تنفيذ  على  والرقابة  التنفيذي  التوجيه  على صعيد  أكبر 
ض للخطر. فعلى سبيل المثال، ال يمكن آللية التنسيق الوطنية أن تفي على نحٍو كاٍف بمسؤولياتها  فإنَّ مسؤوليات كل منهما ستتعرَّ
في مجال المناصرة ما لم تفهم جيداً ما يحدث على الصعيد الميداني. وال يستطيع العاملون على الصعيد الميداني، بدورهم، الوفاَء 
بمسؤولياتهم عن توفير التوجيه التنفيذي إال إذا كانوا يتحدثون بنفس صوت فريق التنسيق الوطني بشأن المبادئ التوجيهية ونماذج 
أفضل الممارسات، وما إلى ذلك. ويُشِكّل ربط التنسيق بالصعيد المحلي للخدمات أيضاً عنصراً هاماً في الوفاء بااللتزامات الُمتعهَّد 

بها نحو التوطين كجزٍء من الصفقة الكبرى التي جرى التوصل إليها بين أكبر المانحين ومنظمات المعونة اإلنسانية. 

الشروع في العمل

في أغلب األحيان، يبدأ تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ على الصعيد الوطني. وتتمثَّل 
إحدى مسؤوليات المجموعة الفرعية الوطنية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في تحفيز الهياكل دون الوطنية 
لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي ودعمه. وكما هي الحال بالنسبة إلى المجموعات الفرعية الوطنية، يفضل 
دائماً على الصعيد دون الوطني البناء على هياكل التنسيق والقدرات المحلية الموجودة من قبل، حيثما أمكن ذلك. وينبغي تحديد و/
أو تطوير الهياكل دون الوطنية بأسرع ما يمكن بعد إنشاء فريق التنسيق الوطني - ومن الناحية المثالية في غضون الشهر األول من 
االستجابة في حاالت الطوارئ )إن لم يكن جزءاً من التأهُّب للطوارئ(. ولكن من الهام اإلشارة إلى أنَّه قد ال يُنصح بمحاولة إضفاء 
الطابع الرسمي على فِرق تنسيق ميدانية في حاالت الطوارئ إلى أن يُحِدّد فريق التنسيق الوطني قيادته ويصوغ اختصاصاته، بقدٍر 
ما يكون له آلية ثابتة على الصعيد الوطني يوفر إطاراً مرجعياً أساسياً لتطوير الهياكل على الصعيد الميداني. ومن ناحيٍة أخرى، إذا 

كانت الهياكل دون الوطنية موجودة من قبل، سيكون من الهاّم إشراكها مع بداية أي جهود تنسيق وطنية.

تحديد العضوية

النفسي  والدعم  العقلية  الصحة  ومجموعة  الصحة،  )مجموعة  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  من  الوطنية  دون  الهياكل  تتألف  أن  ينبغي 
والجماعات  رين  المتضِرّ السكان  أفراد  عن  فضالً  المحلية،  المستويات  على  الحماية(  ومجموعة  األمن،  ومجموعة  واالجتماعي، 
النسائية المحلية والجهات الفاعلة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، والخبراء المعنيّين بالنوع االجتماعي، الخ. 
وفي الوقت الذي يتم فيه إجراء تقييم سريع للقضايا والبرامج المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في المناطق الجغرافية 
الميداني والتي يمكن  التنسيق على الصعيد  التنسيق و/أو شركاء  العمل على تحديد فِرق  رة، ينبغي أن يشمل أحد األنشطة  المتضِرّ
تعبئتها لالضطالع بمهام تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وعندما ال يُشِكّل العمل مع 
البناء على الهياكل الحكومية لتعزيز التنسيق دون الوطني للعنف المبني  الحكومة أي مخاطر أمنية، سيكون من الهاّم تحديد كيفية 
على النوع االجتماعي. وفي بعض السياقات، قد تطلب مجموعة الحماية من العاملين في مجال الحماية الميدانية الشروع في العمل 
على الصعيد المحلي. وقد تكون هذه الجهات الفاعلة مناسبة بشكٍل خاص لتعزيز التنفيذ األّولي للمجموعات الفرعية المحلية المعنية 
استكشاف هذه اإلمكانية مع  النوع االجتماعي حيث ال توجد خيارات أخرى موجودة مسبقاً، وينبغي  المبني على  للعنف  بالتصدي 

مجموعة الحماية على الصعيد الوطني في األماكن التي جرى فيها تفعيل المجموعات.

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1669102

تحديد القيادة

المنظمات  أو  المنظمة  هي  تكون  ال  قد  اإلجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  للتدخل  المنسقة  الوطنية  )الوكاالت(  الوكالة   إّن 
الوكالة  نفس  أن تضطلع   – أحياناً  المناسب  - ومن غير  الضروري  المحلية.   فمن غير  أو  اإلقليمية  الوكالة  تُؤِدّي دور  التي  نفسها 
بالدور التنسيقي على جميع المستويات.  ففي بعض السياقات، ثبتت فاعليَّة وجود منظمات مختلفة في األدوار التنسيقية على مختلف 
المستويات الجغرافية، ومن المهم في جميع الحاالت البناء على الهياكل المحلية القائمة ودعمها بقدر المستطاع. وينبغي للمجموعة 
الفرعية العاملة على الصعيد الميداني أن تُحِدّد قيادتها في االجتماع األول بالطريقة التشاركية نفسها التي تُنفِّذ بها ذلك على الصعيد 
كقادة   - الدوليين  وليس   - المحليين  الشركاء  تحديد  األفضل  من  يكون  قد  الميدانية،  التنسيق  فِرق  استدامة  دعم  أجل  الوطني. ومن 

وضمان حصولهم على الدعم التقني والمالي الكافي من أجل الوفاء بمسؤولياتهم. 

مشاركة المعلومات

فيما  الطوارئ(  حالة  المبكرة من  المراحل  خالل  تواتراً  أكثر  )بل وبصورةٍ  األقل بصورةٍ شهرية  المعلومات على  ينبغي مشاركة 
بين فريق التنسيق الوطني وفِرق التنسيق الميدانية من خالل نشر محاضر االجتماعات وآلية اإلبالغ/تبادل المعلومات. ومن المفيد 
للُمنِسّق الوطني المعني للتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يعمل مع الُمنِسّقين الميدانيين لوضع نموذج وجدول 
سبيل  فعلى  األخرى.  الجهة  من  الواردة  للمعلومات  فرعية  مجموعة  كل  وتستجيب  منتظمة  التقارير  تكون  بحيث  لإلبالغ،  زمني 
المثال، يمكن تخصيص جزء من كل اجتماع وطني لالطالع على "آخر المستجدات من الميدان"، والتي تتضمن ملّخصاً لالتجاهات 
أو المشاكل الناشئة عن مجاالت االستجابة المختلفة، بحيث يمكن لفريق التنسيق على الصعيد الوطني أن يبلّغ عنها بشكٍل منهجي. 
وبالمثل، ينبغي لآللية المستخدمة على الصعيد الوطني أن تُقِدّم تحديثات للميدان يمكن تشاركها مع الشركاء في االجتماعات لتغذية 
المتبادل في  المشاكل والدعم  المعلومات وحل  الوطنية. وينبغي تحديد استراتيجيات أخرى لالتصال وتبادل  العمليات االستراتيجية 
اختصاصات فِرق التنسيق المعنية وتحديثها دورياً مع ظهور أفضل الممارسات والدروس المستفادة. كما ينبغي للُمنِسّق )الُمنِسّقين( 
مشاكل  أي  لمناقشة  الميدانيين  للُمنِسّقين  منتظمة  زيارات  إجراء  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنيّين  الوطنيين 

ُمستجدَّة، وأن يكونوا مستعدين للقيام بزيارات ميدانية لتقديم الدعم حسب االقتضاء.

تطوير قنوات االتصال

تدفق  إلى  تشير  )األسهم  بعضاً  بعضها  مع  والوطنية  واإلقليمية  المحلية  الفرعية  المجموعات  تواصل  كيفية  التالي  الشكل   يوضح 
االتصاالت(:

 الفريق العامل اإلقليمي المعني بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي

فريق العمل الوطني المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

الِفرق العاملة على مستوى المخيمات/القرى/المحليات  
للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
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فِرق  مع  المعلومات  لتبادل  إقليمية  اتصال  آليات  المحلية من خالل  الفرعية  المجموعات  تعمل  البياني،  الرسم  في  هو موضٌح  كما 
التنسيق الوطنية، والعكس صحيح. وقد يكون هذا الهيكل هو األنسب في األماكن التي تمتد فيها الحالة الطارئة في منطقٍة جغرافيٍة 
كبيرة و/أو حيث تتحسن االتصاالت بإدخال فِرق تنسيق إقليمية بسبب التحديات التي يواجهها شركاء التنسيق الوطنيون في التواصل 

بانتظام مع الشركاء المحليين )مثل األماكن التي ال تتوفَّر فيها شبكة اإلنترنت على الصعيد المحلي(.

االتصاالت  ز  تُعِزّ أن  حيثما وجدت،  اإلقليمية،  العاملة  الِفرق  على  ينبغي  أنَّه  البياني  الرسم  هذا  في  األخرى  الهامة  العناصر  ومن 
مترامية  جغرافيٍة  منطقٍة  على  مقصوراً  االتصال  يكون  عندما  ذلك،  ومع  المحلي؛  الصعيد  على  أيضاً  ذلك  يحدث  وقد  المتبادلة. 
األطراف، فإنَّ االتصاالت المتبادلة على هذا الصعيد قد تكون أكثر تحدياً. وينبغي للمجموعات الفرعية اإلقليمية والوطنية أن تحاول، 

إلى أقصى حّدٍ ممكن، تيسير مشاركة المعلومات والموارد عبر جميع الفئات على الصعيد المحلي.

الوطنية بصورةٍ  دون  الفرعية  المجموعات  تتشكَّل  قد  والجئون،  داخلياً  نازحون  فيها  يوجد  التي  األماكن  مثل  الحاالت،  بعض  في 
على  تحافظ  وأن  الوطنية  الفرعية  المجموعة  تدعم  أن  الهاّم  من  الحاالت،  هذه  وفي  تخدمها.  التي  السكانية  للفئات  وفقاً  منفصلة 

استراتيجيات لمشاركة المعلومات والموارد على النحو المناسب لألهداف وخطط العمل الخاصة بمختلف فِرق التنسيق.

الممارسة الواعدة

النوع االجتماعي رأسياً، مع  المبني على  التدخالت في العنف  2018، كان هيكل تنسيق  في نيجيريا عاَم 
والمحافظات  والواليات،  أبوجا،  العاصمة  صعيد  على  االجتماعي  للنوع  الوطنية  اآللية  بين  صلة  وجود 
المجموعات  قيادة  الواليات. ويجري  أنحاء  التنسيق في جميع  فِرق  بين  أفقية  المحلية. وكانت هناك عالقة 
أداماوا،  تضرراً،  األكثر  الواليات  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية 
الفرعية  المجموعة  تقني من  بدعٍم  االجتماعي  بالنوع  المتعلّقة  الشؤون  قِبل وزارات  ِمن  ويوبي،  وبورنو، 
اإلقليمية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي الموجودة في مايدوغوري في والية بورنو، 

واألخصائيين المتجولين في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. 

انظر الملحق 24: اختصاصات القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي دون 
الوطني )والية راخين، ميانمار(

الممارسة الواعدة

في سياق النزاع الذي شاركت فيه جماعة )بوكو حرام( في شمال الكاميرون في الفترة من 2016 حتى 2017، 
الطوارئ عدة  النوع االجتماعي في حاالت  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنيون  المستشارون اإلقليميون  قاد 
بعثات مشتركة للتقييم السريع مع السلطات الوطنية، ووزارة الشؤون المتعلّقة بالنوع االجتماعي، وصندوق األمم 
المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في المناطق النائية. وبعد ذلك قدَّم المستشارون 
اإلقليميون المعنيون بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ المساعدة للشركاء في 
تأسيس مجموعة فرعية تُعنَى بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في كوسري )لوغوني وشاري(، مما 
ز الروابط بين جهات العمل على الصعيد الوطني والمجموعة الفرعية الالمركزية للعنف المبني على النوع  عزَّ

االجتماعي في مناطق دياماري ومايو سافا ومايو تساناغا.

ضمان استدامة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي   9-4
االستدامة  

النوع االجتماعي أخذها بعين  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  التي يتعين على  المسائل األهّم  تتمثَّل إحدى 
)أو  المجموعات  نُُظم  إنهاء  بعد  التنسيق  استمرار  كيفية ضمان  في  للطوارئ،  األولية  االستجابة  تضاؤل  بعد  سيما  وال  االعتبار، 
الهياكل اإلنسانية األخرى(. وينبغي أن تشمل هذه العملية تحديد الفُرص واالستراتيجيات لترسيخ مبدأ التوطين في تنسيق التدخالت 

في العنف المبني على النوع االجتماعي.



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1689102

الدرس الُمستفاد

الحظ االستعراض العالمي للتنسيق الذي أجرته مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي 
لعام 2008 أنَّه في بعض الحاالت التي ال توجد فيها أنشطة تنسيقية للعنف المبني على النوع االجتماعي 
قبل األزمة اإلنسانية، أتاحت األزمة ذاتها فُرصةً لألخذ بالتنسيق وتعظيم نطاق برمجة العنف المبني على 
النوع االجتماعي – وذلك من خالل ربطها أوالً بحالة الطوارئ وِمن ثَمَّ بقضايا العنف المبني على النوع 
االجتماعي األخرى غير الطارئة. وفي هذه الحاالت، أثبتت حالة الطوارئ الحاجة إلى وجود هيكل تنسيقي 
الموارد -  تنمية  أيضاً عن  العالية، وأسفرت  قيمته  النوع االجتماعي، وأبرزت  المبني على  بالعنف  خاص 
العنف  لمنع  المستمرة  الجهود  التي يمكن دمجها في  إلى ذلك،  الخرائط، وما  التدريب، وأدوات رسم  مواد 

المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له.

أسباب إدامة وجود المجموعات الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي بعد الطوارئ

التغيير  تستهدُف  األجل  طويلة  استراتيجيات  وجود  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  على  للقضاء  حقيقية  جهود  أي  تتطلَّب 
على  المبني  العنف  ويُعد  الجنسين.  بين  المساواة  وعدم  اإلجتماعي  النوع  في  التمييز  على  يُرِكّز  الذي  النطاق  الواسع  االجتماعي 
من  ل  التحوُّ يُؤِدّي  أن  يمكن  الحاالت،  بعض  ففي  الطوارئ؛  مرحلة  انتهاء  بمجرد  تنتهي  ال  مشكلةً  جوهره  في  االجتماعي  النوع 
مراحل الطوارئ إلى مرحلتي التعافي والتنمية إلى زيادة معدالت أنواع معينة من العنف المبني على النوع االجتماعي، وال سيما 
عندما تتوقف البرمجة المتصلة بحاالت الطوارئ للفئات األكثر ضعفاً. وفي السياقات التي فقدت فيها النساء والفتيات آليات الحماية 
ر لديهنَّ عندما ال  ح أن تتزايد قابلية التضرُّ لحالة الطوارئ )مثل األسرة، وُسبُل العيش، وما إلى ذلك(، من المرجَّ األساسية نتيجةً 

. يتمكنَّ من االستفادة من الفوائد التي تجلبها المساعدات اإلنسانية ويجب عليهن أن يكافحن من أجل إعادة االندماج في مجتمعاتهنَّ

النوع  على  المبني  العنف  في  تُساهم  التي  نطاقاً  األوسع  االجتماعية  القضايا  لمعالجة  وكذلك  المستمرة،  احتياجاتهنَّ  تلبية  أجل  من 
ليست هاّمة في  العالم  أو منطقة في  بلد  فليس هناك  السياقات:  للعنف في جميع  المناهضة  تتواصل األعمال  أن  ينبغي  االجتماعي، 
تنسيقاً جيداً. ويُعد  جهود مكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي. وكما يُبيِّن هذا الدليل بوضوح، يجب أن يكون العمل ُمنسَّقاً 
تطوير البرامج، وتحسين النُُظم، وتغيير السياسات، واالضطالع بأنشطة المناصرة، وما إلى ذلك، كلها جهوٌد تتطلَّب مدخالت من 
نهج  ذاته الستراتيجية  والفهم  نفسها  للمبادئ  وفقاً  يعملون  الذين  المتفانيين  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  التصدي  أخصائيي 

التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

وهي عملية تُساهم في تمكين المجتمعات والمنظمات المحلية. 

استراتيجيات إلدامة تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

على النحو األمثل، تؤسَّس المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي حتى قبل اندالع حالة الطوارئ. 
الثاني  الفصل  )انظر  سابقاً  القائمة  التنسيق  هياكل  في  أخرى  مرةً  الطارئة  الفرعية  المجموعة  دمج  األفضل  من  الحالة،  هذه  ففي 
لالطالع على خيارات ربط التنسيق في حاالت الطوارئ بهياكل تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي القائمة 
سابقاً( التي تُرِكّز على التعافي والتنمية. وينبغي أن تكون هذه العملية واضحة نسبياً ومتوقعة منذ بداية حالة الطوارئ؛ ويُؤَمل أن 

تُساهم في تحسين جهود التنسيق استناداً إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة خالل مرحلة الطوارئ.

وفي الحاالت التي يجري فيها تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في أثناء حالة الطوارئ )أي في السياقات 
التي ال يوجد فيها آليات قائمة بالفعل(، من الهاّم أن تتوقع وكاالت التنسيق الرئيسية مواجهة بعض التحديات التي قد تنشأ عند نقل 
هيئة التنسيق إلى هيكل دائم، على النحو المبين أدناه. وينبغي وضع استراتيجيات للتصدي لهذه التحديات في أقرب وقٍت ممكن خالل 

مرحلة الطوارئ.

القدرات

قيادة  تحت  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الدائمة  الفرعية  المجموعة  تكون  أن  ينبغي  المثالية،  الناحية  من 
الحكومة من أجل ضمان دمج جهود التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في الهياكل الوطنية. وفي حين أنَّ بعض األطراف 
في الحكومة قد تفتقر إلى القدرة أو اإلرادة السياسية، فقد تكون هناك وزارات فردية أو هيئات قانونية شبه مستقلة أو أفراد قادرون 
وملتزمون بالمساهمة في التنسيق اآلمن والفعَّال. ومتى ما تسبَّبت القيادة الحكومية في إثارة مشاكل سياسية أو أمنية، ينبغي تحديد 
الفاعلة المحلية الخبرة في تنسيق برمجة العنف  ما ال تكون لدى الجهات  الوكاالت المحلية األخرى. ومع أي من الخيارين، غالباً 

المبني على النوع االجتماعي. 
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وينبغي وضع استراتيجيات لبناء قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة خالل فترة الطوارئ )مثالً من خالل مشاركة ممثل حكومي 
العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  بمرافقة  ممكناً،  ذلك  كان  ما  متى  والقيام،  التنسيق،  فريق  رئاسة  في  محلية  حكومية  غير  منظمة  أو 
المبني على النوع االجتماعي لكي يتعلم قدر المستطاع بشأن كيفية قيادة التنسيق في مرحلة ما بعد الطوارئ(. وينبغي وضع إطار 
اإلنمائية كجزٍء من  الفاعلة  الجهات  إلى  اإلنساني  العمل  في مجال  الفاعلة  الجهات  الفرعية من  المجموعة  لتسليم مسؤولية  زمني 
استراتيجية العنف المبني على النوع االجتماعي بعد الطوارئ )انظر الفصل الثاني لالطالع على مزيٍد من التفاصيل بشأن خيارات 
القيادة المشتركة المحلية، وكذلك الفصل الثالث المتعلق باالستراتيجيات(. تذكَّر أنَّ الحكومة يمكن أن تكون متنوعة في قدرتها على 

المشاركة في التنسيق.

 التمويل 

من الضروري تأمين الموارد المالية لجهود التنسيق في مرحلة ما بعد الطوارئ لتيسير انتقال فريق التنسيق إلى الهيكل الدائم. وبما 
أنَّ هذا التمويل ال يمكن الوصول إليه عن طريق الموارد الخاصة بالطوارئ )مثل خطة التنمية اإلنسانية(، سيتعين على المجموعة 
الفرعية البحث عن جهات مانحة للتعافي والتنمية من أجل وضع استراتيجية للتمويل. وتقع على عاتق الوكالة الرائدة مسؤولية إبالغ 
الجهات المانحة بالحاجة إلى التمويل المستمر. ويتسم هذا المجال بأهميٍة بالغٍة إلقامة عالقات والعمل باالشتراك مع الجهات الفاعلة 

المعنية بالتنمية وبناء السالم عبر النهج الترابطي اإلنساني-اإلنمائي لبناء السالم.

المناصرة

هة بالعمل اإلنساني مع تحول األزمة إلى مرحلة التعافي. وفي هذه المرحلة، ينبغي  سوف يشتّد الضغط على وقف فِرق التنسيق الموجَّ
أن يكون ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي والشركاء اآلخرين في المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي على استعداد لتوضيح الحاجة إلى مواصلة جهود التنسيق، وينبغي أن تكون لديهم خطة جاهزة للعرض 
على فريق األمم المتحدة القُْطري واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والحكومة وغيرها بما في ذلك العنف المبني على النوع 
تحديداً  تنسيقي مكلف  فاعليَّة من خالل فريق فرعي  بأقصى  المناصرة  النوع من  بهذا  القيام  التعافي. ويمكن  االجتماعي في جهود 
بوضع منهاج للمناصرة يتعلق بنقل فريق التنسيق من مرحلة الطوارئ إلى االنعاش/التنمية. )انظر الفصل الثالث المتعلق بالوظيفة 

األساسية السادسة بشأن المناصرة والفصل الرابع أعاله بشأن الِفرق الفرعية للتنسيق(.

الموارد/األدوات التقنية

ر خالل مرحلة الطوارئ للعمل في مرحلة ما بعد الطوارئ. وقد تشمل هذه  يمكن، بل وينبغي، استخدام العديد من األدوات التي تُطوَّ
ح  البرامج مناهج التدريب، وأدوات التقييم، ونُُظم جمع البيانات، وإجراءات التشغيل القياسية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فمن المرجَّ
المجال  الفاعلة في  الجهات  إلى  العمل اإلنساني  الفاعلة في مجال  الجهات  إلى تكييفها الستيعاب االنتقال من  أن تكون هناك حاجة 
اإلنمائي، وكذلك لمعالجة أي تحوالت في األولويات فيما يتعلق بأنواع العنف المبني على النوع االجتماعي التي يجري التصدي لها. 
ومن شأن وضع استراتيجيات خالل مرحلة الطوارئ بشأن كيفية تكييف الموارد القائمة واستحداث أدوات جديدة أن يُيِسّر االنتقال 

في نهاية المطاف إلى مرحلة التعافي والتنمية.

انظر الملحق 25: مصفوفة التخطيط لالستدامة وانتقال المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي )أوكرانيا(
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تعزيز القيادة التعاونية   1-5
يتخذ األفراد والمنظمات القيادةَ التعاونية من أجل:

z تقاسم الموارد
z تقاسم األهداف المشتركة
z تقاسم المخاطر والمكافآت والمسؤوليات من أجل المنفعة العامة
z المعلومات تبادل 
z أنشطة التبادل
z البحث عن حلول إبداعية للتحديات
z استكشاف االختالفات بشكٍل بنَّاء

"القيادة هي صفةٌ تُكتَسب عن جدارة، وال تُمنَح بمجرد إعالن تولي المسؤولية ِمن قِبل شخٍص ما أو وكالته بناًء 
على الوالية العالمية المسندة إليها. فهي تتعلق باإلصغاء والتعلُّم والمراقبة والدعم. وتتعلق بمعاملة اآلخرين 
بالقدر الذي تتمني أن يعاملوك به. وفي سياق تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، تعني 

القيادة تقديم مدخالت ومعلومات تقنية ودعم اإلجراءات التي يتخذها فريق العمل". 

- مقتبسة من تنسيق االستجابة المتعددة القطاعات للعنف المبني على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية: دليل الُميِسّر 
)صندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة غنت 2011(

النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  تنسيق  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  لبرامج  القطاعات  المتعِدّد  الطابع  يستدعي 
االجتماعي بمشاركة طائفٍة واسعة من الجهات الفاعلة ذات الخطط واألولويات المختلفة. ويجب أن تلتزم جميع هذه الجهات الفاعلة 

بالعمل مع الجهات األخرى لضمان أن يكون التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ككٍل أكبر من مجموع أجزائه.

 الفصل 5 

المهارات الشخصية واإلدارية

الجزء

 3 
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المشاكل واتخاذ  للمشاركة، وحل  بيئة تمكينية  النوع االجتماعي على تهيئة  المبني على  العنف  التدخالت في  ُمنِسّقو  يجب أن يعمل 
األحيان،  من  كثيٍر  في  األمر،  هذا  ويتطلب  الجماعية.  النتائج  بملكية  ويشعرون  المسؤولية  المشاركون  يتشاطر  بحيث  القرارات، 

ل من أكثر أساليب القيادة الموثوقة النموذجية )واأليسر أحياناً( إلى مزيٍد من أساليب القيادة التعاونية:  التحوُّ

إلى...من...
z القيادة القائمة على السلطة
z اتخاذ القرارات من جانٍب واحد
z القيادة والسيطرة
z الشركاء المنِفّذون
z التركيز على مصلحة الوكالة
z احتالل موقع الصدارة

z القيادة القائمة على أساس الثقة، والعالقات، والخدمات
z المشاركة في ُصْنع القرار وإدارة توافق اآلراء
z التيسير والربط الشبكي والتمكين
z شركاء متساوون
z التركيز على القطاع األوسع والطوارئ ككل
z  "التيسير وتكوين العالقات "خلف الكواليس

توجيهات للقيادة التعاونية الفعَّالة

بناء رؤية وهوية مشتركة. فعلى سبيل المثال، احرص على ضمان اتفاق األعضاء على الشروط المرجعية المتعلقة بالمجموعة 1- 
الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في المراحل األولى من عملية التنسيق.

احرص على إشراك التوليفة الصحيحة من أصحاب المصلحة وُصنَّاع القرار. انظر الفصل الرابع لالطالع على التوصيات 2- 
بشأن تشكيل العضوية في المجموعة الفرعية.

إلى 3-  الدقيقة  للمعلومات  الموثوق والمنتظم  التدفق  لذلك من خالل ضمان  الدعم  قِدّم  التعاون.  الزخم والتركيز على  حافظ على 
جميع شركاء التنسيق، وإجراء استعراض دوري للتقدُّم المحَرز في استراتيجيات التنسيق وخطط العمل.

احرص على إشراك اآلراء المختلفة وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة في الفريق. تأكد من اتباع نهج يتسم بالهدوء )أي غير 4- 
عدواني( في إشراك أولئك الذين لديهم مساهمات هامة ولكن طغت عليهم األصوات األكثر قوة.

إليها 5-  ينتمي  التي  الوكاالت  من  وكالة  لكل  الذاتية  المصالح  ومنتجاتها  التعاون  عملية  من  كل  تخدم  أن  ضمان  على  احرص 
المشاركين إلى أقصى حٍد ممكن.

قِّر بأنَّ المشاركين يرون قيمةً كبيرةً في التعاون عندما يلمسون بعض فوائده بأنفسهم!6- 
ال تضيّع الوقت. فاالجتماعات يجب أن تتسم بالكفاءة واإلنتاجية؛ ويجب أن تكون اإلدارة بسيطة ومركزة. )انظر أدناه لمزيد 7- 

من المعلومات حول إدارة االجتماعات.(
االجتماعي. 8-  النوع  المبني على  العنف  في  التدخالت  تنسيق  في  للمشاركين  أدوار ومسؤوليات واضحة  احرص على صياغة 

فوجود فِرق فرعية داخل المجموعة الفرعية، على النحو الموصوف في الفصل الرابع، من شأنه أن يُسِهّل هذه العملية.
احصل على ضمانات من جميع الكيانات المشاركة من خالل ضمان حضور األفراد أنفسهم الذين يمثلون تلك الكيانات دائماً 9- 

في االجتماعات. وتتمثَّل إحدى طرق تعزيز هذا االلتزام في التأكد من أنَّ نقاط العمل من كل اجتماع تتضمن أسماء األفراد 
المسؤولين، وليس أسماء المنظمات فحسب. 

تذكر أنَّ التعاون شخصّي الطابع ويعتمد على التواصل. إذا كنت تقوم بتيسير التنسيق، خذ وقتك قبل اجتماعات التنسيق، خالل  -10
فترات الراحة وبعد االجتماعات للدردشة بشكٍل غير رسمي مع الشركاء.
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أنماط القيادة التعاونية
تتطلَّب المواقف المختلفة أنماط قيادة مختلفة. فالقائد التعاوني يُقيِّم الوضع ويختار أسلوب القيادة المناسب له.

التوجيهي النمط 
عندما تتبع الجهات الُميِسّرة للتنسيق 

أسلوباً توجيهياً، فإنَّها تشرع في 
اتخاذ إجراءات وهيكلة األنشطة 

وتحفيز اآلخرين وتقديم مالحظات 
تعقيبية للمشاركين. ومع ذلك، فإنَّ 
النمط التوجيهي ال يعني التهديد أو 

المطالبة.

المجموعة،  إلنشاء  األولية  المراحل  في  مناسباً  التوجيهي  النمط  يكون  أن  ويمكن 
األُُطر  وضع  عند  وذلك  عملها،  كيفية  بشأن  التوجيه  إلى  حاجة  هناك  تكون  عندما 
أيضاً عندما يكون الوقت قصيراً. ويجب  والعمليات والجداول الزمنية. ويكون مفيداً 
استخدام هذا النمط بحذر وحكمة بحيث ال يعتاد الشركاء على مجرد اتباع التوجيهات 
أن يشمل  ينبغي  التوجيهي  النمط  األسلوب(. وحتى  إزاء هذا  باإلحباط  )أو يشعرون 

الجوانب الرئيسية للقيادة التعاونية.

النمط التشاركي
يحصل الُمنِسّق التشاركي على 

النتائج من خالل قيادة المناقشات، 
وطرح األسئلة إلشراك اآلخرين، 

وتشجيعهم على التطوع لتحمل 
المسؤوليات، وتأكيد االلتزامات، 

وطلب التصويت للحصول على قرار 
بتوافق اآلراء أو باألغلبية.

ويكتسي النمط التشاركي في تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 
وأساليب  والخطط  المبادئ  ووضع  المشاركين،  وإدماج  الثقة،  بناء  في  كبيرةً  أهميةً 
العمل األولية. وينبغي للُمنِسّقين أن يحاولوا، متى ما أمكن ذلك، تطبيق هذا األسلوب، 
بالضرورة  يكون  أن  يجب  ال  قرار  كل  وأنَّ  طويالً،  وقتاً  يستغرق  بأنَّه  التسليم  مع 
النمط األكثر  لكفاءة  إيجابي  المشاركون بشكٍل  ح أن يستجيب  المرجَّ ديمقراطياً. ومن 
أو  سابقة  نزاعات  توجد  ال  وأنَّه  القاعدة  هي  المشاركة  أنَّ  يفهمون  داموا  ما  توجيهاً 

كامنة داخل فريق التنسيق لم تخضع للمعالجة.

التَْفِويضي النمط 
يتيح النمط التَْفِويضي للفريق اتخاذ 

القرارات ويشجع اآلخرين على 
ل المسؤولية  تطويع خبراتهم، مع تحمُّ

تجاه الُمخَرجات اإلجمالية.

ويُعد النمط التَْفِويضي هو األساس إلنشاء فِرق فرعية داخل المجموعة الفرعية، مما 
ويعزز  الُمتخِصّصة.  وخبراتهم  معرفتهم  استخدام  على  بدورهم  المشاركين  يشجع 
واالضطالع  الفرعية  المجموعة  نضج  ومع  المتبادلة.  المسؤولية  التَْفِويضي  النمط 

بمزيٍد من األنشطة، ستتزايد أهمية االنخراط في هذا النمط من القيادة.
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المراحل التطويرية للفريق

ح أن  تتزايد قدرة الفريق على القيام بواجباته بمرور الوقت من خالل المراحل التطويرية التقدمية. وفي حاالت الطوارئ، من المرجَّ
تتغير هذه المراحل وتتداخل بسرعة. ومن أجل تعظيم أداء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، 

من الهاّم االعتراف بالمراحل اإلنمائية للمجموعة وإدارتها.1

المجموعة الفعَّالةمجموعة جديدة

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

االعتماد المتبادل التماسك )معايرة(النزاع )اقتحام(التبعية )تشكيل(العالقة
)األداء(

يتطلع الفريق إلى القائد السلوك
للحصول على الدعم

تحديات للقيادة والقوة 
والسلطة

تعزيز األهداف 
المشتركة

فريق حقيقي؛ العالقات 
تعمل بشكٍل جيد

حل المشاكلتدفق البياناتالمنظمةمقدمة وتعريف المهمة

ما سبب وجودنا هنا؟ السلوك
ما هي أهدافنا؟

وضع القواعد 
واإلجراءات والهياكل 
واألدوار وما إلى ذلك.

بدء تلقي المعلومات 
واألفكار ومشاركتها

فريق فعَّال، وأداء عال 
للمهام المناسبة

إجراءات ُمنِسّق 
التدخالت في العنف 
المبني على النوع 

االجتماعي

تحديد أدوار فريق 
التنسيق ومسؤولياته 

والغرض من إنشائه؛ 
وتشجيع التعارف بين 

أعضائه

توضيح األدوار 
والمسؤوليات 

واإلجراءات والنُُظم؛ 
وشرح القيود 

المفروضة؛ وتسهيل 
حل النزاعات

تسيير المناقشات، 
واستخدام القيادة 

التشاركية، وتدريب 
اآلخرين

استخدام النمط 
التَْفِويضي، ورصد 

متابعة التقدم، وتقديم 
مالحظات تعقيبية

االتصاالت الفعَّالة  2-5
يمكن ربط العديد من النتائج اإليجابية لتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي بمهارات االتصال لدى قادة التنسيق 
- سواًء في االجتماعات الرئيسية أو في المناصرة أو في أثناء االجتماعات التي تُعقَد مع أصحاب المصلحة. ولذلك فإنَّ من األهمية 
بمكان أن يدرك الُمنِسّقون مواطن القوة والضعف المتعلقة باالتصاالت. وفي السباق مع الزمن في أثناء حاالت الطوارئ، كثيراً ما 

ز االتصال. يتجاهل الُمنِسّقون مهارات االتصال. سيعزز االستعانة بالتوصيات الواردة أدناه أن تُعِزّ

مهارات التواصل الشخصي األساسية

اطرح األسئلة التي تستخلص األفكار، والمعلومات:1- 
z .اطرح أسئلة إيجابية ومفتوحة إلشراك اآلخرين في حل المشاكل
z .تجنب صياغة األسئلة بطرٍق تنطوي على عدم وجود خيارات أخرى
z .سك لالجتماعات تحّدث بصوٍت أعلى قليالً وأكثر بطئاً مما اعتدت عليه خالل ترؤُّ
احرص على إظهار االستماع اإليجابي والفهم اإليجابي:2- 
z  المستمعين يساعد  فالتكرار  بدقّة.  وفُهم  ُسمع  قد  أنَّه  من  للتأكد  إليه/إليها،  أخرى  مرة  وتوجيهه  المتكلم  بيان  أِعد صياغة 

اآلخرين على التركيز على البيان أيضاً. اسأل، "إذن، للتوضيح فقط، هل تقصد...؟"
z  .احرص على إظهار االستماع اإليجابي واليقظ من خالل الرد على ما يقال، دون مقاطعة
z .ال تُِجب نيابةً عن شخص آخر وال تُنِه حديَث غيرك. ال تُظِهر نفاد الصبر
z  افهم الدالالت المختلفة للكلمات والعبارات المعرب عنها محلياً؛ واطلب التوضيح إذا كان المصطلح غير واضح، أو يمكن

أن يكون له معاٍن مختلفة.

مقتبسة من دليل تنسيق حماية الطفل في حاالت الطوارئ )2010( ودليل ُمنِسّقي مجموعة المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية   1
)المرجع األصلي: بالكمان، آر آر وجيه إس موتون، الشبكة اإلدارية )هيوستن: شركة الخليج للنشر 1964(؛ توكمان، بي دبليو. "التسلسل اإلنمائي 

في الِفرق الصغيرة، "النشرة النفسية 1965(.
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استخدم لغة الجسد بحساسية وفاعليَّة:3- 
z .حافظ على االتصال البصري
z .تجنّب اتخاذ وقفٍة متحدية أو دفاعية، مثل التكتّف الحازم، أو إشاحة الوجه عن المتحدث
z  في االجتماعات، ال تأخذ موقعاً على رأس الطاولة دائماً - ما لم يكن مالئماً إظهار النية المقصودة في أن يكون موقعك

توجيهياً أكثر منه مشاركةً.
z .استمع بإيجابية، وتأكد من أنَّ المعلومات تتدفق في كال االتجاهين خالل االجتماعات الثنائية والجماعية

ز الثقة من خالل اتباع نمط ودود ومتجاوب:4-  عِزّ
z  ة أو "األخبار السيئة". وقد تصل المشاكل إلى نقطة إذا لم تكن هناك ثقة، سيتوقف المشاركون عن تبادل المعلومات الهامَّ

أزمة قبل الكشف عنها.
z  .احرص على الخروج إلى المجتمع وزيارة المنظمات األخرى. احرص على اإلصغاء أكثر من التحدُّث
z  اطلب من اآلخرين باستمرار طرح أفكار بشأن جميع جوانب برمجة العنف المبني على النوع االجتماعي. تُعد المالحظات

التعقيبية أمراً قيِّماً للغاية، ويُساهم النهج الشامل في تحفيز أصحاب المصلحة.
z .ال تقطع وعوداً ال يمكنك الوفاء بها

كن على استعداد لتقبُّل االنتقادات واالستماع إلى تعليقات غير سارة وسلبية:5- 
z .رِكّز على صحة ما يقال. تمّهل في إصدار أي رد انفعالي حتى سماع الحقائق، ووجهات نظر اآلخرين، وفهمها
z .ال تتعذّر بأسباب ال تصمد أمام التمحيص الدقيق
z  رين في صياغة اقبل المسؤولية الشخصية عن األخطاء، واتخذ خطوات لتصويبها. احرص على إشراك األشخاص المتضِرّ

القرارات إلصالح األخطاء.

االجتماعي:6-  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  شركاء  بين  الحواجز  لكسر  االجتماعية  بالمناسبات   استِعن 
حتى في حالة الطوارئ من الهاّم أخذ وقت للراحة. احرص على ترتيب بعض المناسبات االجتماعية لشركاء التصدي للعنف المبني 

على النوع االجتماعي بشكٍل دوري، متى ما أمكن ذلك، وفقاً للمعايير الثقافية للمجتمع. فهذا أمر ُمناسب في بناء عالقات العمل.

استخدم تكنولوجيا االتصاالت بشكٍل مناسب:7- 
z  إلى واالنتقال  اإللكتروني،  بالبريد  المحادثة  بدء  تجنّب  اإلمكان.  قدر  واحدة  بوسيلة  المحادثات  أو  االتصال  سبل  احصر 

تطبيق "سكايب" للمتابعة ثَمَّ إرسال رسالة نصية قصيرة. فذلك لن يُعين الشخَص الُمتلقي للرسالة في الرد عليها، إذا اضُطر 
للتبديل بين وسيلة االستالم والرد، وتقرير طريقة الرد. 

z  البريد اإللكتروني من أجل: أ( توثيق االتصاالت، على سبيل المثال عند تقديم طلبات رسمية، وتقديم مالحظات استخدم 
تعقيبية، واإلبالغ عن المواعيد النهائية أو تبادل التوجيهات؛ و)ب( إخطار األشخاص اآلخرين بالبالغ؛ و ج( عندما يكون 

هناك شيء يحتاج إلى شرحٍ مفصَّل. 
z  ح لتنفيذ مهمة محدَّدة، أو عندما يكون من المرجَّ تُعد الرسالة النصية القصيرة مفيدةً في التفاعالت السريعة القصيرة جداً 

تعذُّر وصول المتلقي إلى شبكة اإلنترنت. وتُعد الرسالة النصية القصيرة أيضاً نظاماً مفيداً إلرسال تذكيرات ودية بموعد 
ومكان االجتماعات، إلخ. غير أنَّها ليست مناسبة للمحادثات الطويلة. 

z  .غالباً ما تكون مجموعات واتساب/سكايب وسيلة آمنة أكثر لالتصال إذا كانت هناك مخاوف تتعلق باألمان أو الخصوصية
لوجه. وقد يفّضل الشركاء ذلك إذا توفّر اتصال سهل بشبكة  أنَّها تسمح بإجراء محادثات أطول و)افتراضية( وجهاً  كما 

اإلنترنت لألجهزة الجّوالة.
z .لة لديهم ال تفترض أنَّ جميع الشركاء لديهم منفذ إلى شبكة اإلنترنت أو الهاتف. اسأل المشاركين عن طريقة االتصال المفضَّ
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ينبغي لُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يطبّقوا مهارات االتصال األساسية هذه في جميع جهودهم للعمل 
استخدام مهارات االتصال االستراتيجية هذه من  النوع االجتماعي أيضاً  المبني على  للعنف  مع الشركاء. ويمكن لشركاء التصدي 
أجل تعزيز األهداف والغايات المتعلقة بالبرامج األخالقية واآلمنة والشاملة لمنع العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له.

المشاركة الهادفة

تشاَور مع المجموعات المحلية بشأن أفضل طرق االتصال الستخدامها في السياق الحالي. فعلي سبيل المثال، 
ينبغي أن يناقش ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أفضل الطرائق )مثل الهاتف، والبريد 
لمنظمات  المرأة. ويمكن  تقودها  التي  المنظمات  للتواصل مع  ذلك(  إلى  اإللكتروني، وتطبيق واتساب، وما 
األشخاص ذوي اإلعاقة أن تُساعد في تصميم استراتيجيات/تنسيقات االتصاالت التي يمكن استخدامها ألنواع 

مختلفة من اإلعاقة، بما في ذلك إرسال رسائل صوتية قصيرة أو تسهيل الرسائل الرئيسية بطريقة برايل.

التواصل االستراتيجي

قد يكون من المفيد لشركاء تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يستعرضوا أساسيات االتصال االستراتيجي 
ويناقشوها معاً. ويُقصد باالتصال االستراتيجي أي نشاط اتصاالت مخطط له يسعى إلى تحقيق أحد أهداف االتصاالت التالية: اإلعالم 

واإلقناع والتحفيز والتحرك إلى العمل.

المصلحة  أصحاب  على  التعرف  الهاّم  ومن  الجمهور.  منظور  من  القضية  رؤية  االستراتيجي  للتواصل  الرئيسية  العناصر  من 
النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  شركاء  على  ويجب  االجتماعي".  النوع  على  المبني  للعنف  التصدي  "حلفاء  وتحديد  الرئيسيين 
النوع  على  المبني  بالعنف  المتصلة  بمسؤولياتهم  الوفاء  على  المستهدفة  جماهيرهم  سيحفّز  ما  في  أيضاً  يفكروا  أن  االجتماعي 

االجتماعي، وأن يكونوا مستعدين برسائل مقنعة. 

تقنيات اإلقناع:

z .اإلكثار من استخدام الحقائق واألرقام واألمثلة البشرية في الحياة الواقعية
z .مناشدة الجمهور على الصعيد الشخصي وكذلك على الصعيد الفكري
z .استمع إلى وجهات نظر اآلخرين

الهدف والجمهور والبنية واللغة

تذكَّر ما يلي عند التواصل مع األفراد أو مع المجموعات:

الهدف: كن واضحاً حول هدف االتصال لديك.
z .قِسّم الرسالة إلى سلسلة من النقاط الرئيسية

ف على جمهورك. الجمهور: تعرَّ
z  رافضين أو  متقبلين  يكونوا  أن  المحتمل  من  هل  بالموضوع؟  جيٌد  إلماٌم  لديهم  هل  بالرسالة؟  بالفعل  مهتم  الجمهور  هل 

يتلقونها؟ التي  للمعلومات 
z  ح أن يستوعب األشخاص في حالة طوارئ ناشئة معلومات كثيرة ما لم تكن اختر الوقت المناسب للرسالة. فمن غير المرجَّ

الرسالة ذات صلة مباشرة بالمهمة التي يشاركون فيها فوراً.

الهيكل: حِدّد هيكل رسالتك بعناية.
z .اشرح الغرض منها
z .قِدّم األفكار حسب األهمية
z .اختتِم العرض التقديمي بتلخيص جميع النقاط الهامة ومراجعتها
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اللغة: استخدام اللغة التي يفهمها جمهورك.
z .استخدم كلمات بسيطة ومباشرة وُجَمل قصيرة
z .عند االستعانة بمترجمين فوريين، استخدم عبارات قصيرة وتوقف لتفسح مجاالً للترجمة
z  تجنب الغموض، وتجنب األُُطر الزمنية غير محدَّدة المدة وصيغة المبني للمجهول. على سبيل المثال، جملة "سيتفقّد مايك

اإلمدادات غداً" هي أكثر وضوحاً من جملة "سيجري تفقُّد اإلمدادات". 
z  األمم لدى  المستخدمة  والمختصرات  التخصصية  فالمفردات  التقنية.  والمصطلحات  التخصصية  المفردات  استخدام  تجنب 

المتحدة قد يصعب فهمها على غير الُمتخِصّصين وغير الموظفين في األمم المتحدة.

أداة إلكترونية

من  واسع  نطاق  في  اإلنترنت  عبر  مجاناً  التدريب  يُوفِّر  موقع  هو   Disaster  Ready الشبكي  الموقع 
قصيرة،  فيديو  مقاطع  على  الموقع  ويحتوي  والمتطوعين.  اإلنساني  العمل  مجال  في  للعاملين  المواضيع 
ونصائح، ومناقشات تتمحور حول "التعليم المصغر"، تستغرق مدتها 5-10 دقائق. وبمجرد التسجيل، تُرسل 
رسائل تذكيرية بالبريد اإللكتروني مع مواضيع التعليم المصغّر، بما في ذلك "مهارات التخاطب بين األفراد: 
اإلصغاء الفعَّال"، و"التواصل عبر الثقافات"، وسلسلة "الكتابة الفعَّالة". تتوفَّر المواد بلغات متعِدّدة. ويحتوي 

الموقع الشبكي )disasterready.org( على الموارد المذكورة. 

إدارة االجتماعات  3-5
االجتماعات.  من  هائل  عدٍد  في  المشاركة  من  اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تشكو  ما  كثيراً  الطوارئ،  حاالت  خالل 
وبالتالي، ينبغي إعطاء األولوية لضمان تقدير األشخاص المشاركين في اجتماعات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع 

االجتماعي ألهمية الحضور، وتمكينهم من أداء دوٍر جوهري في إيجاد الحلول، وإدراك أنَّهم جزء ال يتجزأ من نجاح االجتماع.

القائمة المرجعية لتخطيط اجتماعات تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

 أين 

z .حِدّد مكاناً لالجتماع يمكن لجميع المشاركين الوصول إليه - وليس فقط أولئك الذين يعملون لصالح األمم المتحدة
z .ًتوصل إلى إجماع حول مقبولية المكان في وقٍت مبكر؛ وتجنّب تغيير األماكن كلما كان ذلك ممكنا
z  ضمان احتواء المكان على المساحة الكافية، والمعدات، والتهوية، واألطعمة والمشروبات، وما إلى ذلك، وكذلك ضمان خلّوه

من مسببات التعطيل.
z  لعرض السبورة، وجهاز  واقالم  الفليب شارت  أوراق  ذلك  في  بما  الضرورية،  اللوازم  بجميع  االجتماع  تزويد مكان  تأكد من 

الصور مزود بشاشة إل سي دي، إلخ.

متى

z !حِدّد يوماً/وقتاً منتظماً لالجتماع يُساهم في زيادة المشاركة - والتزم به
z  ٍخِطّط لعقد اجتماعات مرة واحدة على األقل أسبوعياً في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. ادرس إمكانية التغيير إلى مرة

واحدة كل أسبوعين عندما يستقر الوضع، ثم مرةً واحدةً في الشهر عندما يتحول الوضع إلى مرحلة التعافي.
z  وعندما تكون هناك اجتماعات للعنف المبني على النوع االجتماعي على المستويات دون الوطنية، تجنب تضارب المواعيد مع

اجتماعات التنسيق على الصعيد الوطني. نَِسّق أوقات االجتماعات الوطنية ودون الوطنية للتمكين من تبادل المعلومات واتخاذ 
إجراءات في الوقت المناسب بشأن النقاط التي تناقش على كل صعيد.

https://disasterready.org/
https://disasterready.org/
http://www.disasterready.org
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 َمن 

z  المحتملين المشاركين  لجميع  اإللكتروني  بالبريد  قائمة  إنشاء  على  احرص  واسع،  نطاٍق  على  متاحة  اإلنترنت  شبكة  كانت  إذا 
لتنبيههم كل أسبوع بشأن االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمال. حِدّد الطرق األخرى )مثل الهاتف والرسائل القصيرة ورسائل 
قائمة  ع  وِزّ اإلنترنت.  شبكة  توفر  عدم  حالة  في  األعمال  وجدول  االجتماعات  بأوقات  الشركاء  لتنبيه  يدوياً(  المكتوبة  التذكير 

االشتراك في كل اجتماع لتحديث البريد اإللكتروني ومعلومات االتصال األخرى بشكٍل منتظم.

 ماذا 

z .احرص على إتاحة الوقت الالزم للتحضير لالجتماعات بحيث تتوفَّر جميع الموارد الضرورية
z .ضع استراتيجية لقيادة االجتماع وتحديد بنود جدول األعمال
z  اطرح جدول األعمال المقترح والبنود األخرى لالستعراض قبل ثالثة أيام على األقل بحيث تُتَاح للجميع فُرصة االستعداد. وّجه

دعوة إلى المشاركين إلضافة بنود إلى جدول األعمال المقترح.
z  الخاصة بهم أو الملخصات )PowerPoint( اطلب من ُمقِدّمي العروض تقديم نسخ إلكترونية من عروض شرائح باور بوينت

قبل االجتماع عند اإلمكان ليتسنّى تنزيلها للعرض أو طباعتها مسبقاً، وذلك لتجنب تأخير الوقت خالل االجتماع. 

 كيف 

z  .خِصّص وقت كاف لالجتماع بحيث ال يجري التسرع في جدول األعمال، ولكن ال يسمح أبداً لالجتماعات بأن تتجاوز ساعتين
z .حِدّد وقت ثابت لبدء االجتماع وإنهائه
z .خِصّص الوقت وإدارته بشكٍل مناسب لكل عنصر من العناصر المطروحة للمناقشة
z .وفِّر الترجمة للمشاركين حسب الحاجة
z  بأداء لتدوين محضر االجتماع. احرص على تدوير هذه المهمة بحيث ال يرتبط متطوع أو موظف واحد دائماً  اختر سكرتيراً 

هذا الدور المستهلك للوقت. 
z  قِدّم الشاي والقهوة والبسكويت للمشاركين خالل االجتماع. وإذا سمح الوقت، خذ استراحة لتناول القهوة خالل االجتماع من أجل

تسهيل التعارف والتواصل بين المشاركين.
z  ز النهَج ذا المنحى العملي. تأكد من أنَّ القرارات تدخل في نطاق السلطة التي يتمتع خالل االجتماع، اتخذ القرارات التي تُعِزّ

بها الحاضرون؛ وسجل القرارات ونقاط العمل بدقة في محاضر االجتماعات؛ واحرص على إبالغ األشخاص اآلخرين الذين 
يحتاجون إلى المعرفة بالقرارات ولكنهم لم يكونوا حاضرين في االجتماع.

z .احرص على إتاحة الوقت في كل اجتماع لتقييم األهداف ومراجعة نقاط العمل الرئيسية
z .ع محاضر االجتماع بعد ثالثة أيام من انتهاء االجتماع على األكثر، وسِلّط الضوَء على نقاط العمل وِزّ

بدائل االجتماعات

استخدم  المدعوين.  من  واهتماماً  وقتاً  تتطلَّب  فاالجتماعات  المعلومات.  لتبادل  أفضل  هناك طريقة  كانت  إذا  اجتماع  تطلب عقد  ال 
الوقت بحكمة وانظر في البدائل. حِدّد الغرض من االجتماع وما ينبغي إنجازه. وإذا كان الغرض الوحيد هو تبادل المعلومات التي 

يمكن تقديمها أو تلقيها بطرٍق أخرى، فقد ال يكون من الضروري عقد اجتماع. استخدم البدائل كلما كان ذلك ممكناً. 

 الغرض 

z حل المشاكل
z  ُصْنع القرارات
z إعطاء أو تلقي المعلومات التي ال يمكن تبادلها بفاعليَّة بطرٍق أخرى

االعتبارات

z هل جرى عرض المعلومات وفهمها بسهولة بدون تفاعل؟
z من الذي ينبغي أن يُشارك في القرار أو المناقشة؟
z من الذي يجب أن يلتزم بالُمخَرجات؟
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البدائل

عقد االجتماعات عن بُْعدالمذكرات/التقارير الخطية

التراسل الثنائيرسائل البريد اإللكتروني

غوغل، المكالمات الهاتفية مجموعات  )مثل  إلكترونية  خيارات 
وْدروپ بوكس، والمواقع الشبكية(

التراسل )المباشر أو المسجل( عبر تقنية الفيديوالتراسل الفوري

خصائص ُميِسّر االجتماعات الفعَّال

ح أن يكون تيسير عقد اجتماع تنسيقي للعنف المبني على النوع االجتماعي أحد التحديات الكبرى التي تواجه ُمنِسّق التدخالت  من المرجَّ
ومستمعين  ومستقلين  محايدين  يكونوا  أن  إلى  الحاجة  بين  الناجحون  الميِسّرون  ويوازن  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  في 
جيدين بينما يحققون بشكٍل جوهري المهام المرتبطة بتنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. ويتمثَّل دور ُمنِسّق 
مع  للمشاركين،  الجماعية  الحكمة  فيها  تُستغَل  بطريقٍة  االجتماعات  تيسير  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت 
إبقاء المناقشات متماشية مع جدول أعمال االجتماع. ومن الهاّم تهيئة بيئة يفهم فيها المشاركون مسؤولياتهم ويتحملونها وينخرطون 

في العمل بشكٍل بنَّاء. ويتمثَّل الغرض من االقتراحات الواردة أدناه في تكملة المقترحات المتعلقة باالتصال الفعَّال المذكور أعاله.

التيسير

z .ابدأ االجتماع بالمقدمات التمهيدية، والعبارات الترحيبية التي تكسر الجليد وتزيل التوتر، إلخ
z .ًقِدّم اقتراحات بشأن الكيفية التي يمكن أن يمضي بها االجتماع قُُدما
z .ع أفكار اآلخرين شِجّ
z .ابحث عن الروابط المشتركة بين أفكار المشاركين
z .قيِّد التعبير عن اآلراء واألفكار الشخصية، للبقاء على الحياد

ع التفاعل اإليجابي شِجّ

z .تحقق من مستوى دعم أفكار اآلخرين والموافقة عليها
z .ع االعتراضات التي تقوم على أسباٍب وجيهة لضمان المناقشات البناءة شِجّ
z .تمتّع بروحٍ إيجابية ورِكّز على الغرض من االجتماع

وِضّح

z .اطرح أسئلة مفتوحة
z .ر فكرةً ما أو معنى عندما تكون هناك حاجة إلى توضيحه كِرّ
z .احرص على فهم اآلخرين لما قمت بطرحه عليهم
z .ًقيِّد التفسيرات بتفصيٍل مفرط من الغير؛ وأبِق النقاش ُمركَّزا
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التلخيص

z .كثِّف طرح النقاط الرئيسية في المناقشات واالتفاقات ونقاط العمل، إلخ
z  يساعد األمر  فهذا  البصرية.  األدوات  أو غيره من  الفليب شارت  فور طرحها على ورق  النقاط  أبرز  لتسجيل  متطوعاً  اطلب 

المجموعة في مواصلة تركيزها، ويتجنب التكرار ويساعد على بناء توافق اآلراء.

احرص على إدارة المشاركة

z  .اخلق فُرص مشاَركة للجميع، واحرص على أن يشعر المشاركون بأّن صوتهم مسموع ومشاركتهم تحظى بالتقدير
z .اطلب المعلومات واآلراء، وال سيما من المنظمات غير الحكومية الصغيرة والمانحين
z امنع المحادثات الجانبية
z .تجنّب السماح للشخصيات القوية بالهيمنة، على سبيل المثال عن طريق االنتقال من متكلم أو موضوع واحد إلى آخر
z  اوقف التعليقات غير المفيدة والخروج عن الموضوع. كن حازماً، لكن بوعي وتفهُّم، في مطالبة الحاضرين بالحفاظ على الغرض

من االجتماع.

استخدم اإلشارات اللفظية وغير اللفظية

استمع بإيجابية.
اجمع بين لغة الجسد والكالم للتواصل، على سبيل المثال 
 انُظر في عيني الُمخاَطب لتشجيعه على بعض السلوكيات 

)أو ثنيه عنها بأدب(.

اسمح بالوقت والمساحة للتفّكر، بالتوقف بين التعليقات.
ز التفاعالت الشاملة وغير  احترم االختالفات الثقافية وعِزّ

التمييزية.
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بناء توافق اآلراء  4-5
يُعد توافق اآلراء بمثابة أحد أشكال ُصْنع القرار التي يمكن استخدامها في العديد من جوانب تنسيق التدخالت في العنف المبني على 
التوافق  بمسألٍة ما. فهو يعني "االتفاق باألغلبية" أو "أقصى قدر ممكن من  قُُدماً  الُمضي  النوع االجتماعي، وال سيما عند محاولة 
يجري تحقيقه بين األفراد مع االستفادة بأكبر قدٍر ممكن من أفكار الجميع".2 يُمثِّل بناء توافق اآلراء عملية إجرائية لتشجيع المشاركة 

والملكية. ويمكن أن تُؤِدّي هذه المجموعات إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المعقَّدة. 

وال يتناسب بناء توافق اآلراء مع جميع جوانب تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي. فهو يستغرق وقتاً طويالً، 
ويتطلَّب مدخالت والتزامات متساوية، وقد يُفضي إلى نزاع عند عدم التوصل إلى توافق آراء. وتُعد القدرة على تحديد متى يمكن 

بناء توافق اآلراء حول قضية أو قرار بمثابة مهارة أساسية.

يبيّن مؤشر التوصل إلى توافق اآلراء أّن الجميع يتفقون على أنهم قادرون على قبول االقتراح/الُمخَرج النهائي 
بعد بذل كل جهد ممكن لتلبية مختلف المصالح.

معرفة متى يمكن استخدام بناء توافق اآلراء

استخدام بناء توافق اآلراء عندما: 

z .يكون للمشاركين وجهات نظر ومعلومات قيِّمة لعملية ُصْنع القرار وتحديد األولويات والتخطيط
z .يكون التأييد ضرورياً لاللتزام وامتالك القرارات والمتابعة
z .تكون الخطوة التالية غير واضحة أو عندما تكون الحلول غامضة
z .تتطلَّب الحلول اتخاذ إجراءات متشابكة من جانب أصحاب المصلحة
z .تكون السلطة والمعلومات وجهود التنفيذ مجزأة بين العديد من أصحاب المصلحة
z .يحمل أصحاب المصلحة آراء متضاربة، ولكن يُطلب وجود وفاق بشأن القرارات الرئيسية لدعم المعايير والمساءلة
z .تستدعي الحاجة وجود عالقات جيِّدة بين أصحاب المصلحة في المستقبل
z .يكون الفريق صغيراً نسبياً )حتى 20( وبين أعضائه تفاهم متبادل

تجنّب بناء توافق اآلراء عندما: 

z .تكون المشكلة غير معقدة، أو عندما تكون الحلول عالية التقنية، أو أكثر وضوحاً، أو عندما تكون الخيارات محدودة للغاية
z .ض المعايير واألهداف المشتركة بين الوكاالت للمساومة بتوافق اآلراء من المرّجح أن تتعرَّ
z .تتسم عملية ُصْنع قرار أخرى بكفاءةٍ وفاعليٍَّة أكبر
z .تكون الجهات المعنية ُمسيَّسة للغاية أو اآلراء شديدة االستقطاب
z .يكون ُصنَّاع القرار غير موجودين
z .ال توجد معلومات كافية
z .ال يوجد وقت كاف لالستكشاف الكامل لجميع اآلراء وللتوصل إلى توافق في اآلراء

معهد ماساتشوستس للتقنية، دليل مختصر لبناء توافق اآلراء.   2
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عملية بناء توافق اآلراء

بالنسبة إلى تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، يكتسي بناء توافق اآلراء أهميةً خاصةً عند معالجة القضايا 
قطاعية/استجابة  استجابة  مثل وضع خطط  الفاعلة،  الجهات  جميع  دعم  تتطلَّب  بأنشطة  االضطالع  وعند  االجتماعات  في  الصعبة 

ص الخطوات أدناه كيفية قيادة عملية بناء توافق اآلراء. المجموعة لتيسير إجراءات التشغيل القياسية. تُلّخِ

z .االتفاق على أهداف المهمة/المشروع والتوقعات والقواعد
z .تحديد المشكلة أو القرار المزمع التوصل إليه بتوافق اآلراء
z .إجراء عصف ذهني للحلول الممكنة
z .اختصار قائمة األفكار/الحلول ومناقشة اإليجابيات والسلبيات
z  لجميع يمكن  بحيث  عليه  المتفق  الفكرة/الحل  وصقل  وتوفيق   تعديل 

أعضاء المجموعة قبول النتيجة.

اختبار االتفاق 

التنبُّه إلى اقتراب الفريق من االتفاق وقدرته على االنتقال إلى إصدار قرار حاسم. قد تبدد الِفرق مقداراً كبيراً من الوقت في التحدث حول 
األفكار التي تتفق عليها إلى حٍد كبير. ويُفضَّل تزويد الفريق باألفكار التي استمعَت إليها مع مطالبة الحاضرين بإظهار موافقتهم أو عدم 
موافقتهم على ما جرى طرحه. وقد يمضي الفريق قُُدماً في عمله رغم بعض الخالف في اآلراء.  فعلى سبيل المثال:  عدم الدعم: "لسُت 
أرى حاجةً إلى هذه األفكار ولكني سأجاريها". التنحي جانباً: "أنا شخصياً ال أستطيع القيام بذلك، ولكني لن أمنع اآلخرين من القيام بذلك".

اتخذ قرارك. إذا لم يُحرز التوافق في اآلراء، راجع و/أو كرر الخطوات من واحد إلى ستة )اّطِلع أدناه على نصائح حول التعامل 
مع المأزق عند نشوئه(.

الخروج من المأزق

z  ذِكّر جميع الجهات الفاعلة بالعواقب اإلنسانية المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق، وكيفية استفادة الناجين من العنف المبني
على النوع االجتماعي من االتفاق )ذِكّر هذه الجهات بالتزاماتها بوصفها الجهات المكلفة بالمسؤولية(.

z .تشاَور بشأن االقتراحات وادُع الجميع إلى تقديم اقتراحاتهم. االستعانة بأسئلة استقصائية
z .تتبَّع التقدم المحرز ولِخّص مجاالت االتفاق والخالف
z اكتشف آراء الناس ومدى شعورهم بالقوة
z .اجمع مزيداً من المعلومات لتيسير اتخاذ القرارات
z .ًاعمل على بناء توافق في اآلراء في فِرق صغيرة مختلطة، ثّم اجتمع بجميع الجهات الفاعلة معا
z .ضع حداً زمنياً للتوصل إلى توافق في اآلراء، ثم اقترح طرح المسألة على التصويت باألغلبية
z "اجتمع بشكٍل فردي مع األطراف الرئيسية المتنازعة واطرح عليهم هذا السؤال: "ما الذي يمكن تغييره وتوافقون على دعمه؟
z .في أصعب الحاالت، اجمع األطراف المتنازعة معاً في اوقات منفصلة من أجل تيسير حل النزاعات وحل المشاكل
z .وبمجرد اتخاذ القرار، تصرف بناًء عليه
z .تابع االتفاقية وراقب تنفيذها

نصائح لتوجيه توافق اآلراء

z .استخدم االستماع اإليجابي )انظر أعاله( ومهارات االستجواب
z .حاول أن تفهم وجهات النظر األخرى
z .تواصل بشكٍل علني
z .تذكَّر األهداف المشتركة واستعرضها
z .رِكّز على المصالح األساسية واستكشفها
z .حِدّد وكبِّر "دوائر االتفاق"، وهي المجاالت واألولويات التي يوافق عليها الفريق
z .كن على ثقة بالعملية. كن على ثقة بأنَّه يمكنك التوصل إلى اتفاق وأقنع الفريق بذلك
z .ابق هادئاً وتحلّى باالحترام
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التفاوض على تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي  5-5
قد يتعين على ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يتفاوض مباشرةً مع شخص آخر أو وكالة أو مجموعة 
النوع االجتماعي في اجتماع مشترك بين المجموعات/ المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  باسم المجموعة  أخرى )مثالً 

القطاعات( أو أن يُيِسّر المفاوضات بين طرفين متنازعْين. وفي إطار المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
االجتماعي، قد يحتاج الُمنِسّق إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى مثل التركيز االستراتيجي، أو تقسيم المسؤوليات، أو مجرد جدولة 

االجتماعات.

لنزاعها.  إلى حل  التوصل  التي تحاول  الوكاالت  أكثر من  أو  المفاوضات، في أبسط أشكالها، على مناقشة بين شخصين  وتنطوي 
ويمكن الدخول في مفاوضات في الحاالت التالية:

z .شخصان أو فريقان لديهما مصالح متضاربة
z .هناك اهتمام مشترك بالتوصل إلى تسوية
z .يمكن التوصل إلى أكثر من نتيجٍة محتملة واحدة
z .كال الطرفين مستعدان لتقديم تنازالت

المبادئ التوجيهية للدخول في مفاوضات

التفاوض هو عملية معقدة ولكنها تستحق اإلتقان. ومهما كان مستوى التفاوض، فإنَّ المبادئ التوجيهية التالية مفيدة.

ً إعداد الخيارات مسبقا

قبل الدخول في مفاوضات، جِهّز إجابات على هذه األسئلة:

z ما هي الغاية أو الهدف الحقيقي؟
z ما هو الحد األدنى المقبول لتحقيق هذه الغاية أو هذا الهدف؟
z ما هي جميع القضايا التي يمكن التفاوض بشأنها )مثل الوقت والمال والكمية والجودة(؟

انظر في الشيء الذي يرغب الطرف/األطراف األخرى في تحقيقه. فِكّر في ما يمكن تقديمه لتحقيق أهداف الطرف اآلخر. استبِق 
الرفض أو االعتراضات واستعد بوضع بدائل أو الحلول البديلة.

استخلص وجهة نظر الطرف اآلخر

استِعن باألسئلة والحوار الستكشاف مخاوف الشخص اآلخر واحتياجاته. وتشمل االستفسارات المقترحة ما يلي: 

z ما الذي تحتاج إليه حول هذه النقطة؟
z ما هي مخاوفك بشأن هذه االقتراحات؟
z .ح أن يتقّدموا فيها ر القضايا األكثر أهمية بالنسبة إليهم والتي من المرجَّ انتهج اإلنصات اإليجابي، وقّدِ

حِدّد االحتياجات واألهداف

حِدّد ما تحتاج إليه، ولماذا أنت في حاجٍة إليه. كثيراً ما يوجد خالف بشأن طريقة حل مسألة ما، ولكن ليس بشأن الهدف. استعد لتقديم 
بعض التنازالت، ولكن ابدأ بذكر األهداف والُمخَرجات المثالية.

ال تجادل

يتمحور التفاوض حول إيجاد الحلول. وال تُضيِّع الوقت في الجدال. حِدّد الخالفات بطريقٍة متفهمة ولكن حازمة، وقِدّم البديل. ال تُقِلّل 
من قدر الشخص اآلخر أو المصالح التي يمثلها، وال تدخل في نزاع على السلطة.
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ادرس التوقيت

هناك أوقات مناسبة وأوقات غير مناسبة إلجراء التفاوض. وتشمل األوقات غير المناسبة تلك الحاالت التي توجد فيها:

z درجة عالية من الغضب لدى أي من الجانبين
z االنشغال بشيء آخر
z ارتفاع مستوى التوتر
z تعب أحد األطراف

تجنب الظروف السلبية قدر اإلمكان. إذا كانت ردود الفعل السلبية تنشأ في أثناء المفاوضات، فّكر في أخذ مهلة/استراحة أو إعادة 
الجدَولة لوقٍت أفضل. 

حل النزاعات  6-5
المصادر المشتركة للنزاع

النزاع هو جزء ال مفر منه في أي فريق. وإذا ُعوِلج بشكٍل جيد، فإنَّه يمكن أن يُؤِدّي إلى نمو وتطور المجموعة الفرعية المعنية 
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وكذلك الشركاء األفراد.

مصادر النزاع

z )االستراتيجيات )عدم الوضوح، وعدم وجود رؤية مشتركة
z )النُُظم )طرق التواصل
z )الهياكل )تقسيم المسؤوليات، العوائق المادية
z )القيم المختلفة )األولويات والفلسفات
z )األفراد )الشخصيات، أساليب العمل

النتائج اإليجابية لتسوية النزاعات

z .الوعي بالمشاكل والتشجيع على التغيير
z .قرارات أفضل وإبداع أكبر
z .زيادة اهتمام المجموعة وطاقتها
z .زيادة التماسك وتلطيف األجواء

تنشأ صعوبات خطيرة.  االختالفات، فسوف  مناقشة  ُكبتت  أو  الناضج،  الحّلِ غير  أو  النزاعات  مناقشة  تحاشي  نحو  الميُل  كان  إذا 
وستعاني العالقات بين شركاء التنسيق القائمين على العنف المبني على النوع االجتماعي، وكذلك إنتاجية المجموعة الفرعية. وإذا 

ح أن يدوم بقاؤه طوياًل جداً. لم يتمكن الفريق من إدارة الضغط الناشئ عن النزاع بين أعضائه، فمن غير المرجَّ

المهارات الرئيسية لحل النزاعات

يمكن أن تُؤِدّي النزاعات - والمفاوضات حولها - في كثيٍر من األحيان إلى حلوٍل أكثر فاعليَّة واستدامة ألنَّها تقوم على مجموعٍة 
كبيرةٍ من اآلراء والحلول الممكنة. ينبغي عدم تجاهل النزاعات! ويمكن للمهارات التالية أن تساعد في معالجة النزاعات بشكٍل بناء:

z  .ف على األعراض تعرَّ
z .األعراض العلنية تشمل ما يلي: الغضب، فك االرتباط، الصمت، لغة الجسد، تشكُّل التحزبات، والمجادالت
z  ،األعراض الخفية تشمل ما يلي: انخفاض الطاقة، وعدم الحضور، والوصول في وقت متأخر/المغادرة في وقٍت مبكر، واألخطاء

وعدم تكوين عالقات اجتماعية.
z .تَصدَّ لها مبكراً: إذا تُرك النزاع وشأنه فسيتفاقم ويزيد خطره
z .تحديد مصدر النزاع
z ."التركيز على القضية األساسية أو المشكلة: تجنب "الحسابات القديمة" أو "المنحى الشخصي
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z .ادرس جميع وجهات النظر. استخدام االستماع النشط
z .ه دعوة لتقديم اقتراحات بشأن الُمضي قُُدماً: التركيز على الحلول وبناء توافق اآلراء وّجِ
z .التحقُّق من اتفاق جميع أصحاب المصلحة والتأكد من قبول الجميع للقرار

التغلب على المأزق 

بأنهم  األفراد  ويشعر  الخالفات.  أو  للمنازعات  فعَّالة  حلول  تصور  عن  الرئيسيون  المصلحة  أصحاب  يعجز  عندما  المأزق  يحدث 
ينسحبون من  أو  أو متشِدّدة،  فيتبنّون مواقف متطرفة  يتصلَّبون في مواقفهم،  األمل. وقد  عالقون، ومحبطون، وغاضبون، وخائبو 
الجهود  ل في  تحوُّ نقطة  المأزق  يُمثِّل  الحالتين،  كلتا  النوع االجتماعي. وفي  المبني على  العنف  التدخالت في  تنسيق  المشاركة في 
مع  المأزق  إدارة  استراتيجيات  وتتشابه  للنزاع.  الفعلي  الحل  يكون  ما  عادةً  وهو  للنزاع،  حل  إيجاد  على  التفاوض  إلى  الرامية 
تشتمل  والصبر.3  الوقت  من  مزيداً  تتطلَّب  قد  ولكنها  اآلراء،  توافق  ببناء  المتعلقة  تلك  عن  فضاًل  أعاله  المذكورة  االستراتيجيات 

استراتيجيات إدارة المأزق على ما يلي:

z تحديد المخاوف الكامنة
z احترام مجموعة متنوعة من االحتياجات
z استكشاف بدائل لالتفاق الذي جرى التفاوض عليه
z محاولة االستماع بإيجابية للتباينات
z احترام اإلنصات
z الحديث عن المشاعر
z التعاون أو التجمع معاً في فِرق صغيرة

المساءلة  7-5
النوع االجتماعي  المبني على  العنف  التدخالت في  ُمنِسّقي  تنطبق على  التنسيق،  آلية  إطار  المساءلة في  توجد طبقات متداخلة من 
والوكاالت الرائدة وأعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي. وتشمل هذه المسؤوليات ما 

يلي:

z رون المتضِرّ السكان 
z  رات النساء والفتيات المتضِرّ
z الفريق القُْطري للعمل اإلنساني
z  الحماية  مجموعة 
z الوكالة أو الوكاالت الرائدة في المجموعة الفرعية
z أعضاء المجموعة الفرعية
z األعضاء التنظيميين في المجموعة الفرعية
z قيادة المجموعة الفرعية

ينبغي أن تكون المساءلة ديناميكية، األمر الذي يتطلب المشاركة النشطة والتواصل وتبادل االلتزامات بين مختلف األطراف. 

مساءلة شركاء التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أمام ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

بالتصدي  الَمعنية  الفرعية  المجموعات  قادة  أمام  اإلنساني  العمل  في مجال  الفاعلة  الجهات  نفسه مساءلة  القطاعات  نهج  يتطلب  ال 
للعنف المبني على النوع االجتماعي. يخضع األفراد للمساءلة أمام المنظمات التي يعملون فيها. وبالمثل، ال يتطلب نهج القطاعات 
إخضاع الجهات الفاعلة غير التابعة لألمم المتحدة للمساءلة أمام وكاالت األمم المتحدة. وال يمكن مساءلة المنظمات اإلنسانية الفردية 
إال أمام قيادات المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في الحاالت التي تكون قد تعهدت فيها 
النوع االجتماعي في  المبني على  العنف  التدخالت في  بالتزامات محدَّدة في هذا الصدد. وينطبق الشيء نفسه على شركاء تنسيق 

األماكن التي ال يوجد فيها نظام المجموعات.

ويبني-بيهرمان، هاري. ممارسة التيسير: إدارة عملية المجموعة وحل المشاكل. المملكة المتحدة: الناشرون براغر )1998(، ص 36-35-  3
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أدناه(.  والمناقشة  األدوات  )انظر مجموعة  رين  المتضِرّ السكان  والمساءلة مساءلة  الجودة  بشأن  األساسي  اإلنساني  المعيار  ويتطلب 
وتُؤِدّي المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي دوراً هاماً في تعزيز األخالقيات ومعايير المساءلة، 

مما يساعد على تحديد التوقعات بالنسبة إلى مساءلة الشركاء.

ولضمان أداء المجموعة الفرعية لعملها بشكٍل سليم، يجب على المشاركين أن يبذلوا أفضل ما لديهم في إطار المعايير المتفق عليها 
لعملية التنسيق. ويعني ذلك فهم المسؤوليات المحدَّدة في وثائق التوجيه التشغيلي الرئيسية والعمل عليها، مثل اختصاصات تنسيق 
التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي )انظر العيّنة الواردة في الملحق( والوثائق االستراتيجية، بما في ذلك التزامات 
خطة االستجابة اإلنسانية، واستراتيجية/خطة العمل المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، إلخ. ومن الضروري أيضاً إنشاء 

آلية لرصد نجاح الشركاء في الوفاء بمسؤولياتهم. 

تعزيز المساءلة

ز مبادئ المساءلة اإلنسانية األساسية وأُُطرها مع األعضاء  ينبغي لُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي أن يُعِزّ
والوكالة الرائدة للمجموعات والقطاعات األخرى. وقد يشمل ذلك تكريس الوقت الالزم في االجتماعات لمناقشة المساءلة وتكييفها 
رة. ويمكن أن يشمل أيضاً وضع رسائل رئيسية للمساءلة كجزٍء من المجموعات الفرعية وغيرها  وتقييمها لآلليات السكانية المتضِرّ

اة. من المنتجات والمنجزات الُمتوخَّ

يتلقون  الذين  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  "يُمثِّل  يلي:  ما  رين  المتضِرّ السكان  أمام  بالمساءلة  يُقصد 
المساعدة اإلنسانية أصحاب المصلحة الرئيسيين في أي استجابة إنسانية ولهم حٌق أساسٌي في المشاركة في 
القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتلقي المعلومات التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات مستنيرة للشكوى إذا 

كانوا يشعرون بأنَّ المساعدة التي يتلقونها ليست كافية أو لها عواقب غير مرغوب فيها". 

رين"  — مقتبسة من تحالف المعيار اإلنساني األساسي للنوعية والمساءلة، "أسئلة وإجابات عن المساءلة أمام السكان المتضِرّ

ويشمل تعزيز المساءلة النظر في كيفية مساءلة المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أمام السكان 
رين في المجاالت التالية: المتضِرّ

z القيادة/الحوكمة
z المعلومات الشفافية/تبادل 
z التعقيبية والشكاوى المالحظات 
z المشاركة
z التصميم والرصد والتقييم

اختصاصات  في  بوضوحٍ  المشتركة  والقيادة  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  مسؤوليات  تحديد  ينبغي 
المجموعة الفرعية وكذلك في توصيفات وظائفها )راجع الملحق لالطالع على النموذج(. وينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان الوفاء 

بهذه المسؤوليات. وتتمثَّل أفضل طريقة لتشجيع المساءلة في أن تكون مثاالً يُحتَذى. 

باإلضافة إلى ذلك، يتولى ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مسؤولية كفالة ما يلي:

z  أن تُحِدّد خطة عمل تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي الوكاالت أو األفراد أو فِرق الصغيرة ألداء مهام
محدَّدة.

z .أن تتسم االجتماعات بالكفاءة وأن تكون ذات منحى عملي
z .أن يجري تضمين النقاط اإلجرائية في محضر االجتماعات
z  في مسجل  هو  )كما  الصغيرة  المجموعات  والتزامات  واألفراد  الوكاالت  استعراض  من خاللها  يجري  عملية  هناك  تكون  أن 

محاضر االجتماعات( بصورةٍ منتظمة.
z .أن يكون لدى المشاركين في االجتماع سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن منظماتهم الَمعنية
z  أن يُقِدّر ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي باستمرار عمل المنظمات الشريكة التي تفي بمسؤولياتها وأن

يُثني عليها.

http://headington-institute.org
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أداة إلكترونية

ينبغي أن تسعى المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي إلى تعزيز المعيار 
اإلنساني األساسي للنوعية والمساءلة وتنفيذه. ويُقِدّم المعيار اإلنساني األساسي للنوعية والمساءلة وصفاً 
أمام  المساءلة  ويضع  العالية،  والجودة  والمساءلة  المبادئ  على  القائم  اإلنساني  للعمل  األساسية  للعناصر 
والمجموعة  اإلنسانية  للمنظمات  ويمكن  قطاع.  ألي  اإلنسانية  االستجابة  صميم  في  رة  المتضِرّ المجتمعات 
طوعية  كمدونٍة  المعيار  هذا  تستخدم  أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية 
اللغات  من  وكثيٍر  الخمس  الرسمية  المتحدة  األمم  لغات  إلى  ترجمته  وينبغي  الداخلية.  إجراءاتها  لمواءمة 
التالي  الشبكي  الموقع  على  الموارد  وتتوفَّر  مفعَّلة.  إنسانية  استجابة  فيها  توجد  التي  المناطق  في  المحلية 

.)corehumanitarianstandard.org(

تعزيز رعاية الموظفين وشحذ قدرتهم على الصمود   8-5
هناك إدراك متزايد بأنَّ المنظمات اإلنسانية تتحّمل واجباً أخالقياً وقانونياً في حرصها على تحديد مخاطر العمل اإلنساني للموظفين 
ومعالجتها بطرٍق نظامية على نحٍو مناسب. وتُعد رعاية الموظفين أمراً ضرورياً ألنَّ العمليات اإلنسانية الناجحة تتطلَّب مساهمات 

فعَّالة من جميع الموظفين والمتطوعين. 

للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  منها  تتألف  التي  الوكاالت  عاتق  األول على  المقام  في  الموظفين  تقع مسؤولية رعاية 
المبني على النوع االجتماعي. وينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ ومنهجاً أساسياً في عمل كل وكالة، بما في ذلك إدارة برامج العنف 
وبناًء  بعضاً  بعضهم  لدعم  يتخذوا خطوات  أن  أيضاً  الفرعية  المجموعة  يمكن ألعضاء  ذلك،  ومع  االجتماعي.  النوع  على  المبني 

مجتمع من الرعاية والقدرة على الصمود، مما سيُؤِدّي إلى تحسين التنسيق واالستجابة. 

يحتوي هذا القسم على ما يلي: 1( مقدمة عن العوامل المساهمة وعالمات الصدمة والضغط التي قد تُؤثِّر على أعضاء المجموعة 
الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل فردي وبشكٍل جماعي؛ و2( توجيهات بشأن الكيفية التي يمكن 
ز واجب الرعاية وبناء القدرة  بها لإلدارة الفعَّالة للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أن تُعِزّ
على الصمود؛ و3( نصائح حول األمور التي يمكن أن يقوم بها ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وأعضاء 
في  الموارد  مزيٍد من  االطالع على  ويمكن  التأقلم إلدامة عملهم.  وآليات  إيجابية  لخلق سياقات  الشخصي  الصعيد  المجموعة على 
الفصل السادس، ويمكن طلب الدعم الُمتخِصّص من خالل وكاالت األعضاء أو مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع 

االجتماعي. 

المخاطر التي يتعين معالجتها ألخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية من خالل رعاية 
الموظفين

z .غالباً ما تكون الظروف األمنية والمعيشية خطيرة وصعبة، مما يشكل ضغط عليهم
z .تتسم ساعات العمل وظروفه بالكثافة، وتعدد الثقافات وصعوبة التنبؤ بها، والتي يمكن أن تُؤِدّي إلى الضغط والتعب
z  .ض الموظفين للصدمة النفسية باإلنابة يمكن لالستماع إلى روايات صريحة عن العنف أن يعِرّ
z  .ض الموظفين للصدمة النفسية باإلنابة يمكن لمشاهدة أثر العنف على العمالء وتوثيقه أن يعِرّ
z .ض الموظفين لصدمات وأضرار نفسية مباشرة يمكن للتهديدات بالعنف أو األحداث الصادمة أن تعِرّ
z .االفتقار إلى الخدمات الكافية لتلبية احتياجات العمالء يمكن أن تخلق العقبات المهنية والضغط

منع الضغط والصدمات التي تلحق باألفراد وتحديدها واالستجابة لها

ينبغي أن تكون لكل وكالة وسائل مؤسسية لرعاية الموظفين، تشمل منع وإدارة اآلثار السلبية لإلجهاد والصدمات التي يمكن أن تؤثر 
على موظفيها في أي وقت، من االختيار والتوجيه إلى االنتداب، وكذلك في المراحل الالحقة. وفي إطار المجموعة الفرعية المعنية 
النوع  المبني على  للعنف  التي تتصدى  الوكاالت  فإنَّ جميع  الميداني،  الصعيد  النوع االجتماعي على  المبني على  للعنف  بالتصدي 
التزامات الرعاية هذه، أو لديها أخصائيين يركزون على هذه المسائل. وقد تواجه المنظمات الوطنية  االجتماعي ستكون قد نفّذت 

والمحلية تحديات خاصة في إنشاء نظام للرعاية. 

https://www.mentalhelp.net/articles/visualization-and-guided-imagery-techniques-for-stress-reduction/
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ولذلك، من الهاّم أن تقوم المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بعرض هذا الموضوع وتبادل 
الصعيد  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  المستجيبين  بين  الصمود  على  القدرة  ز  تُعِزّ أن  يمكن  التي  العملية  المعلومات 
النوع االجتماعي ال  المبني على  العنف  التدخالت في  ُمنِسّقي  الميدان، ألنَّ  الفرد في  أدناه على  الواردة  النصائح  الميداني. وتُرِكّز 
الفرعية  المجموعة  النوع االجتماعي. وينبغي تشجيع أعضاء  المبني على  بالعنف  المتعلقة  التنظيمية  البرامج  أو  الموظفين  يديرون 

على أن ينقلوا هذه المعلومات إلى وكاالتهم وأن يلتمسوا مزيداً من التوجيه لتنفيذ النُُهج النظامية اإليجابية لرعاية موظفيهم.

الفعل  التعابير وردود  في  تنوع  هناك  الثقافات ومعقدة. وسيكون  متعِدّدة  تكون  اإلنسانية  األوضاع  بأن  االعتراف  أيضاً  الهاّم  ومن 
على الضغط، فضالً عن التنوع في النُُهج المتبعة في رعاية الموظفين والقدرة على الصمود. وقد يرغب أعضاء المجموعة الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في التماس الدعم المهني الخارجي من خالل منظماتهم لمعالجة هذا التعقيد من 

خالل تحليل أعمق للسياق وفيما بين األشخاص واستجابات جرى تصميمها خصيصاً. 

نصائح للوقاية

z  ف على كيفية الحصول تُقِدّمها مؤسستك وتعرَّ ف على الخدمات المقدمة إلدارة الضغط أو الدعم النفسي واالجتماعي التي  تعرَّ
عليها. ومتى ما أمكن، افعل ذلك قبل البدء في مهمة العمل. وينبغي أن تكون أرقام االتصال وإجراءاته وما إلى ذلك واضحة 

بحيث يتسنى لجميع الموظفين التماس الدعم في جميع األوقات.
z  )ة قد ال تتوفَّر لدى بعض المؤسسات أي موارد. وعلى المدى القصير، تفقّد ما إذا كانت السبل ُمتاحة إلى خدمات حكومية )عامَّ

أو مشتركة بين الوكاالت أو بعثات األمم المتحدة. وعلى المدى الطويل، تفقّد كيف يمكن لمؤسستك بناء نظام رعاية لموظفيها.
z  من تُمِكّنك  وممارسات  تدريبات  الدورات  هذه  وتُوفِّر  فيها.  للعمل  إيفادك  المزمع  البيئة  في  السالمة  بشأن  تدريبية  دورات  خذ 

التعامل مع مخاطر السالمة والضغوط التي من المحتمل أن تواجهها في سياقات عالية المخاطر. كن على استعداد التخاذ دورات 
تنشيطية لتجديد المعلومات أو متعلقة بالسالمة إذا تغير مكان إيفادك أو إذا أخذتك البعثة الميدانية إلى بيئٍة أمنية جديدة.

z  والخدمات المرافق  تكون  ال  قد  محدَّثة.  الصحية  والفحوصات  الصحي،  السالمة  بك، وتصريح  الخاصة  اللقاحات  أنَّ  من  تأكد 
الصحية متاحة دائماً. امنح األولوية للرعاية الصحية في كل قت واغتنِم فُرص الرعاية الوقائية كلما توفَّرت الخدمات.

z  .ابق على اطالعٍ دائم على السياق اإلنساني واألمني الذي ستدعمه - لكٍل من مركز العمل الخاص بك والبعثات الميدانية
z  إدارة االلتزامات المهنية والشخصية قبل بدء العمل بحيث ال تكون مشغوالً بالقضايا المعلَّقة في أثناء وجودك في الميدان، مثل

إنهاء المسائل المالية والقانونية واإلسكانية المعلَّقة. 
z .تأكد من امتالكك لمعدات االتصال المناسبة والوظيفية في جميع األوقات
z  والروحية االجتماعية  والمشاركة  والتغذية  الرياضية  والتمارين  الراحة  مثل  الشخصية  الذاتية  الرعاية  ممارسات  على  ف  تعرَّ

)انظر أدناه لمزيٍد من المعلومات بشأن الرعاية الذاتية(.

التحديد

المتحدة  لألمم  السامية  )المفوضية  اإلنسانية  الطوارئ  الضغط في حاالت  إدارة  دليل  المتراكم من  الضغط  عالمات  قائمة  تساعد  قد 
لشؤون الالجئين، 2001( على تحديد المستويات غير الصحية من الضغط المتراكم بين األفراد. 

التي يمكن أن تحدث  الفعل  الوعي بشأن ردود  التي تصيب الضحايا في زيادة  النفسية باإلنابة  قائمة عالمات الصدمة  تُساهم  وقد 
ض أخصائيو العنف المبني على النوع االجتماعي  كجزٍء من العمل الُمتخِصّص في العنف المبني على النوع االجتماعي. وعندما يتعرَّ
للصدمات النفسية باإلنابة أو الصدمات النفسية الثانوية بمشاركتهم مع العمالء الذين يتعرضون للعنف، يمكن أن تكون له آثار مماثلة 
العاملين في مجال معالجة  للمعالج )أو غيره من  الداخلية  التجربة  ل في  بأنها "تحوُّ النفسية باإلنابة  وكبيرة. وقد ُوِصفت الصدمات 

الصدمات( نتيجةً للتفاعل العاطفي مع حالة الصدمة التي يمر بها العميل".4 

أثناء االجتماعات لمناقشة موضوع  س جلسات خاصة في  يُكِرّ النوع االجتماعي أن  المبني على  العنف  التدخالت في  لُمنِسّق  يمكن 
الضغط المتراكم والصدمات النفسية باإلنابة، مما سيساعد أعضاء المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع 
ض أخصائيي العنف المبني على النوع االجتماعي لهذه اآلثار داخل مجتمعاتهم المحلية. االجتماعي ووكاالتها على تحديد مدى تعرُّ

مبادرة البحوث المتعلقة بالعنف الجنسي، "مبادئ توجيهية لمنع وإدارة الصدمات النفسية باإلنابة بين الباحثين في مجال العنف الجنسي والعنف بين الشريكين   4
الحميمين"، 2015، ص 3 )نقالً عن بيرلمان ساكفيتني 1995(.

https://www.refworld.org/docid/4905f1752.html
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التراكمي  الضغط  باإلنابة عالمات  النفسية  الصدمة  عالمات 
الفيزيائية  التفاعالت 

z المتواصل التعب 
z الصداع الجسدية،  الشكاوى 
z النوم اضطرابات 
z  الشهية في  تغييرات 

العاطفية  الفعل  ردود 
z لقلق ا
z  بالنفور من اآلخرين الشعور 
z العزلة الرغبة في 
z السلبية/السخرية
z  االرتياب/الذعر
z  المزمن االكتئاب/الحزن 
z  للضغط/العجز ض  بالتعرُّ الشعور 
z  تضاؤل الرغبة في الفرح والسرور
z  الفكاهي الحس  فقدان 

معرفية  تفاعالت 
z التفكير من  التعب 
z الوسواسي التفكير 
z  التركيز صعوبة 
z االهتمام االنتباه/عدم  زيادة تشتت 
z القرارات/األولويات في  مشاكل 
z بأنه ال يمكن االستغناء عنه/الهواجس الشعور 
z للغموض والميل  التسامح  تضاؤل 
z الفكر ضيق 
z  التفكير وعدم مرونته جمود 

سلوكية  تفاعالت 
z االنفعال سرعة 
z الغضب وإلقاء اللوم على اآلخرين
z العزوف عن بدء المشاريع أو إنهائها
z االجتماعي االنسحاب 
z العمل التّغيُّب عن 
z عدم الرغبة في أخذ إجازة
z الذاتي والتطبيب  المخدرات،  تعاطي 
z  الكحول استهالك  ارتفاع 
z  بالمخاطر تجاهل األمن وانتهاج سلوك محفوف 

الروحية/الفلسفية  التفاعالت 
z  الدينية النظام/المعتقدات  قيمة  في  الشك 
z  المهنة والعمل( الرئيسية  الحياة  الشك في مجاالت 

الحياة(  ونمط 
z  واإليذاء بالتهديد  الشعور 
z األمل خيبه 
z  الذاتي القلق 

z  الكوابيس، والصور( للصدمة  التالي  أعراض االكتئاب 
العواطف( د  وتجمُّ االقتحامية،  واألفكار 

z  )المكتئب، واليأس االكتئاب )فقدان األمل، والمزاج 
z  تغييرات في النظرة إلى الذات والمجتمع والعالم األوسع
z  والسيطرة الشخصية  بالسالمة  اإلحساس  فقدان 
z  الخوف، والغضب، والعجز مشاعر 
z  الشعور بالذنب و/أو تضاؤل الثقة في القدرات واإلحباط

القيام به لتحسين  القيود على ما يمكن للمرء  بسبب 
الوضع 

z  العنف زيادة الحساسية إزاء 
z  التفكُّك أعراض  مثل  المتغيرة،  الحسية  التجارب 
z  فقدان القدرة على الوثوق باألفراد والمؤسسات األخرى
z  عدم القدرة على التعاطف مع اآلخرين؛
z  االجتماعي االنسحاب 
z  االنفصال عن األحباء
z  عدم القدرة على نسج عالقات عاطفية و/أو حميمة مع

اآلخرين 
z  للنفس الطاقة المخصصة  أو  الوقت  قلة 
z  والعقائدية الروحانية  النُُظم  في  تغيّرات 
z  السخرية
z  الذات والشعور باالستقالل فقدان احترام 
z  مقارنة باإلنابة  النفسية  الصدمة  تجربة  التقليل من 

المجيبون  يواجهها  التي  بالمشاكل 



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 1922019

 االستجابة 

أن  للمنظمات  ك فوراً. وينبغي  فتحرَّ نفسك،  أو على  العمل  الصدمة على زميل  أو  المتراكم  الضغط  العالمات من  إذا الحظَت هذه 
تُقِدّم المساعدة إلى األفراد اللتماس الدعم، وذلك حتى ال يشعر أي شخص بالعزلة في هذه العملية. وينبغي أالّ يحول غياب النُُظم 
التنظيمية المحدَّدة جيداً دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة. وستكون الشبكات الشخصية والمجتمعية للدعم حاسمة، وينبغي اإلبالغ عن 

عدم وجود النُُظم المناسبة. 

إذا تُركت دون معالجة، فإنَّ آثار الضغط المتراكم أو الصدمة النفسية باإلنابة قد تُؤِدّي إلى اإلرهاق، مما يجعل الفرد عاجزاً عن 
العمل بطريقٍة إيجابية في بيئته اإلنسانية وفي جوانب أخرى من حياته. ومن الهاّم أن نعترف ونخصص الوقت الالزم لمعالجة هذه 

العالمات بمجرد اكتشافها.

ممارسات رعاية الموظفين لفريق تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

 تواصل مع شخٍص تثق به.1- 
 تحدث إلى شخٍص يمكنه توفير مساحة داعمة وغير قائمة على األحكام المسبقة.2- 

استكشف العواطف والمشاعر واالحتياجات الخاصة بك.3- 
ابحث عن رعاية أو عالج ُمتخِصّص.4- 

ممارسات رعاية الموظفين لدى فريق التنسيق المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي

ويمكن  والصدمات؛  الضغط  إلى  تُؤِدّي  التي  الخطر  عوامل  من  كبيراً  عامالً  يُشِكّل  وفقدانه  قوي،  وقائي  عامل  بمثابة  الحافز  يُعد 
للمعاناة  ض  التعرُّ من خالل  أو  الميدانيين  الشركاء  مع  المجموعات،  أو  الِفرق  في  السلبية  القوة  من خالل عالقات  ذلك  يحدث  أن 
والمطالب التي ال تنتهي. ويخلق عمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي فُرصةً لبناء إحساس 
بالمغزى والحافز الجماعيْين. ويمكن للمجموعة الفرعية أن تيّسر التعلُّم واالتصال واالنتماء بين أخصائيي العنف المبني على النوع 

رين.  االجتماعي، مما يُساهم في الصمود وتحسين النتائج اإلنسانية للسكان المتضِرّ

عالمات الضغط في فريق تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي

ض لمستويات عالية من الضغط بطرٍق  يمكن أن يحدث الضغط على الصعيد التنظيمي أو على مستوى الفريق عندما يجري التعرُّ
األعراض  بعض  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  دليل  ويشرح  الفريق.  داخل  األشخاص  من  العديد  بين  سلبية 

الرئيسية "الضغط" على صعيد المجموعات.

تتضمن عالمات الضغط ما يلي: 

z ارتفاع معدل ترك الموظفين للعمل
z التحزبات تشكُّل 
z تكرار النزاعات
z انخفاض إنتاجية العمل
z زيادة اإلجازات المرضية
z )البحث عن كبش فداء )إلقاء اللوم على شخص بعينه لكل مشكلة تحدث
z غياب المبادرات

الداعمة التنسيقية  الممارسات 

وضع إجراءات للمجموعة الفرعية: االحتفاظ باالجتماعات واالتصاالت بصيغها المعيارية وفي األماكن والجداول والمواعيد المتسقة 
)على سبيل المثال، عقد لقاء في ثالث يوم اثنين من كل شهر في قاعة XYZ للمؤتمرات في الساعة العاشرة صباحاً(. اختر مكاناً 

يمكن لمعظم المشاركين الوصول إليه.
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تهيئة بيئة داعمة الجتماعات التنسيق: قد يعمل فريق التنسيق كشبكٍة لدعم النظراء من خالل كونه مكاناً يمكن فيه لألشخاص الذين 
يقومون بعمٍل مماثل أن يتبادلوا المعلومات والخبرات. ينبغي أن تُرِكّز االجتماعات على الموضوع قيد المناقشة وإنجاز المهام الفنية 
المطلوبة، ومن الهاّم أيضاً تخصيص أوقات غير رسمية خارج االجتماعات للتبادالت الثنائية غير الموجهة بين األعضاء من أجل 
المساعدة في تهدئة التوتر. وفي العديد من السياقات، يمكن إلدماج الممارسات الثقافية المحلية في جداول األعمال أن يساعد على 
خلق بيئٍة داعمة، مثل التخطيط الستراحٍة قصيرة قبل االجتماعات أو بعدها. وهناك طرق أخرى تتمثل في العبارات التمهيدية التي 
تكسر التوتر، أو تنظيم فعاليات جماعية خالل ورش العمل. إّن اختيار مكاٍن يمكن أن يتحدث فيه الزمالء المعنيّون بالتصدي للعنف 

المبني على النوع االجتماعي يُساعد في بناء شبكات دعم النظراء.

إدارة الجداول والمواعيد: تقديم إشعار مسبق ألعضاء المجموعة حول المواعيد النهائية لمقترحات المشاريع أو التعليقات أو مدخالت 
كبيراً  التي تتطلَّب استجابات تستغرق وقتاً  المباعدة بين عدد الطلبات  النهائي! حاول  بالموعد  المرتبط  االجتماعات. تجنب اإلعياء 
من األعضاء. ويمكن أن تساعد التذكيرات المنتظمة أو استعراض خطط العمل، أو نقاط العمل، في اجتماعات التنسيق على إدارة 

التوقعات واإلعداد لفترات من عبء العمل المكثف.

قيادة يمكن التنبؤ بها: الحفاظ، قدر المستطاع، على االتساق في قيادة فريق التنسيق والعضوية فيه. وهذا يعني الحفاظ على االلتزام 
بحضور القائد أو القائد المشترك )ويُفضَّل حضور كليهما( في كل اجتماع. وينبغي تنسيق جداول ومواعيد اإلجازات وإبالغها إلى 
الجهة التي تتواصل معها، وتُدرك أنَّ مسؤوليات التنسيق مغطاة في جميع األوقات.  األعضاء، وذلك حتى تعرف المجموعة دائماً 
س الوقت الالزم لجعل االنتقال سلساً. فتسليم مهام العمل تسليماً  وإذا كان هناك تغيير في القيادة، اشرح العملية مسبقاً لألعضاء، وكِرّ

شامالً وشفافاً يُعد مسؤولية قيادة التنسيق ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر.

للقيام بجميع  الُمنِسّقون على أنفسهم أو على عدٍد من أعضاء المجموعة  مشاركة العمل بين أعضاء المجموعة: ال ينبغي أن يعتمد 
أعمال المجموعة الفرعية. وتفرض هذه الممارسات ضغوطاً كبيرة على األفراد، كما أنَّها قد تُقِلّل فُرص إشراك األعضاء الذين يمكن 
أن يجدوا الدعم واإللهام من خالل العمل على مهام جديدة مع اآلخرين. وينبغي البحث عن طرٍق لتفويض ومشاركة عمل التنسيق 

بين أعضاٍء متعِدّدين، وتدوير مجموعات األعضاء بحيث يصبح تشكُّل التحزبات أقل احتماالً أو قدرةً على السيطرة.

لهم أعباًء إضافيةً  احترام عطالت األفراد وساعات راحتهم: ضع قواعد حول ساعات االتصال بالعاملين لتنسيق العمل وال تُحِمّ
أمراً  األسبوع  نهاية  عطلة  في  أو  طويلة  لساعات  العمل  يكون  األحيان  بعض  وفي  األعياد.  أو  األسبوع  نهاية  خالل عطالت 
احرص  للعمل.  وليس طريقة روتينية  استثناء،  األوقات  تلك  اجعل  رين.  المتضِرّ للسكان  الطارئة  لالحتياجات  لالستجابة  حتمياً 
على تعزيز ساعات العمل الصحية، وخصص وقت للراحة، واعمل على إدماج تلك الفترات في خطط عمل مجموعة التنسيق 

الشخصية. العادات  وفي 

المتعلقة  التنسيق  اجتماعات  أحد  انتِهز  المثال،  سبيل  فعلى  القدرات:  وبناء  التنسيق  اجتماعات  في  الضغط  إدارة  مواضيع  أدرج 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي لتوجيه سؤال إلى كل جهة فاعلة َمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي حول 
التدخالت في  )ُمنِسّقي(  لُمنِسّق  التنسيق. ويمكن  فريق  إلى  بذلك  تقرير  الموظفين ورفع  لرعاية  المنظمة  تطبقها  التي  اإلجراءات 
القيام  يمكن  األمثلة عما  لتقديم بعض  بقية االعضاء  المعلومات ومشاركتها مع  تجميع هذه  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف 
به. ومن خالل رسم خريطة للموارد المتاحة، قد يكتشف الموظفون أنَّ المشورة متاحة عن طريق الدعم عن بُْعد أو من خالل 
الموظفين، وكذلك  المسؤولية عن رعاية  تمكين األعضاء ومنظماتهم من تحمل  العملية على  بهم. وتساعد هذه  الرئيسي  المكتب 
الرعاية الذاتية. وينبغي النظر في دمج ممارسات إدارة الضغط مثل الممارسات العقلية )انظر األمثلة المبيّنة أدناه(. اطلب من 

التدريبات وقيادتها. يتناوبوا في اختيار هذه  المشاركين أن 
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األحداث الهامة 

إّن ضمان استمرار عمل المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ووظائفها األساسية عقب وقوع 
حادث خطير يرتبط برعاية الموظفين والقدرة على الصمود لدى الفريق.

األحداث الخطيرة هي الحوادث المفاجئة والعنيفة المهدِدّة للحياة أو المسبِّبة للوفاة. وقد تكون هذه األحداث كبيرة أو صغيره 
الحجم، ولكن يُعتَقد بأنَّها تتجاوز نطاق الخبرة اإلنسانية "العادية"، حتى في سياق العمل اإلنساني في حاالت الطوارئ، بسبب 
واجبات  تأدية  أثناء  الزمالء  بعض  وفاة  ذلك  األمثلة على  وترويعهم. ومن  بالصدمة  المعنيين  الموظفين  إصابة  قدرتها على 
ض الشخصي للعنف مثل الخطف أو االحتجاز  العمل، ووفاة بعض األشخاص الذين يتلقون المساعدة، وال سيما األطفال، والتعرُّ

كرهائن، ومشاهدة أي حدث من األحداث التي توصف بأنَّها "أعماٌل وحشية". 

- مقتبسة من إدارة الضغط في حاالت الطوارئ اإلنسانية )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 2001(

إذا حدثت حالة حرجة، فإنَّ دور ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي يتمثَّل في إدارة االتصاالت، وإدارة عمل 
زة للرعاية والقدرة  المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، بطريقٍة مراعية للظروف وآمنة، وُمعِزّ
على الصمود، مع المحافظة على السالمة. وتشتمل اإلدارة الفعَّالة لعمل المجموعة الفرعية بطريقٍة داعمٍة خالل هذه الفترات على 

الخطوات الرئيسية التالية:

يمكن  األزمات،  أوقات  في  االجتماعي:  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعة  ملموساً  الحضور  يكون  أن 
للحضور الملموس للقائد أن يوفر مصدراً لالستقرار والدعم ألعضاء المجموعة ولزمالئه. وقد يعني ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع 
تنسيقي للعنف المبني على النوع االجتماعي، أو إرسال رسالة تشجيعية إضافية إلى المجموعة بعد وقوع أحد الحوادث الهامة )طالما 
سمحت ظروف السالمة واألمن بذلك(. وقد يُستحَسن إلغاء االجتماع أو تجنُّب االتصال بسبب ازدحام الوقت. ومع ذلك، فإنَّ إظهار 
التوافر وإثبات االلتزام لفريق العمل سيساعد األعضاء على العودة إلى العمل معا بشكٍل أسرع وبقدٍر أكبر من الثقة في قيمة فريق 

التنسيق. وينبغي التماس المشورة من فريق األمن عند التخطيط لالجتماعات أو االتصاالت بعد األحداث الهامة.

إبقاء االتصاالت مفتوحة: تتزايد أهمية تدفق المعلومات بشكٍل مّطرد خالل األزمات. مواصلة تقديم المعلومات الروتينية ذات الصلة 
بعمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، قدر المستطاع. وإذا كان هناك فقدان لالتصال، أو 
عملية إجالء، ينبغي إيالء األولوية إلعادة تشغيل شبكات الهاتف أو تطبيق سكايب أو البريد اإللكتروني، ومراجعة جهات االتصال. 
ويمكن إعادة االتصال عن بُْعد أو بواسطة الموظفين المتبقّين التابعين للوكالة الرئيسية، حتى إذا أُجلَي ُمنِسّق التدخالت في العنف 
المبني على النوع االجتماعي. وإذا كانت الحادثة الخطيرة تنطوي مباشرةً على العنف المبني على النوع االجتماعي، فإنَّها ستوفر 
فالناس  اإلنساني.  للعمل  القُْطري  الفريق  وضعها  التي  التوجيهية  والسياسات  المبادئ  مع  تتماشى  وآمنة  ودقيقة  متوازنة  معلومات 
خطة  يُشِكّل وضع  أن  ويمكن  واقعية.  معلومات  تلقّي  في  ثقة  لديهم  كانت  ما  متى  أفضل  بشكٍل  أفعالهم  ردود  إدارة  على  قادرون 
)انظر  الطوارئ  لحاالت  والتأهُّب  الطوارئ،  لحاالت  التخطيط  أنشطة  من  جزءاً  الطوارئ  حدوث  قبل  األزمات  أثناء  لالتصاالت 

الفصل الثالث(. 

سبيل  فعلى  البعض.  لبعضهم  الدعم  وإظهار  الحزن  مشاعر  عن  للتعبير  لألعضاء  الفُرصة  إتاحة  الفْقد:  لمشاعر  االحترام  إظهار 
المثال، قد يقود ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي "لحظة صمت" في اجتماع تنسيقي، أو يُصِدر رسالة تعزية 
أو تضامن جماعية لموظفي منظمٍة ما تأثروا أكثر من غيرهم بما حدث. وقد يرغب ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع 

االجتماعي في التماس المشورة من أخصائي صحة نفسية أكثر فهماً للسياق المحلي عند التخطيط لهذه األنشطة.

التنسيق  فريق  أعضاء  الصمود مع  والقدرة على  والصدمات  الضغط  بإدارة  المتعلقة  الموارد  لمشاركة  الموارد: كن مستعداً  توفير 
لتعزيز ممارسات التأقلم اإليجابية )انظر الموارد الواردة أدناه، وكذلك الموارد الواردة في الفصل السادس(. وينبغي إرسال رسائل 
للعنف  االستجابة  لموظفي  النفسية  والحياة  النفسية  الصحة  أولويات  لتحديد  القيادة  مستويات  على  مناصرة  أنشطة  وتنظيم  واضحة 
المبني على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى مواصلة العمل اليومي لتقديم الخدمات. انظر الملحق لالطالع على مثاٍل وضعه صندوق 
األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والفريق العامل المعني 

بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في ميانمار.

https://www.refworld.org/docid/4905f1752.html
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للممارسين  معروفاً  مهنياً  خطراً  النفسية  للصدمة  ض  التعرُّ يُعد  الطويل:  المدى  على  العمل  مكان  في  الجيِّدة  الممارسات  تعزيز 
اإلنسانيين عموماً والمهن المشاركة في استجابة قطاع العنف المبني على النوع االجتماعي خصوصاً )أي المستشارين واألخصائيين 
االجتماعيين وعمال القطاع القانوني الخ(. ولذلك، ينبغي أن تكون المنظمات الرائدة واألعضاء المشاركين في جهود التصدي للعنف 
المبني على النوع االجتماعي مدركين جميعاً لمسؤولياتهم األخالقية عن توفير النُُظم والموارد للوقاية من الصدمات النفسية الثانوية 
أن  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  للمجموعات  ويمكن  لها.  والتصدي  باإلنابة  النفسية  والصدمات 
الناجمة عن  آثار الصدمات  التخفيف من  نُُظم لدعم الموظفين، من أجل  المنظمات األعضاء بوضع  تُشِدّد على ضرورة قيام جميع 

العمل اليومي وكذلك عن الحوادث الخطيرة. 

النظر في استشارة إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن: تتولى إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن مسؤولية تنسيق 
الموظفين بسبب ظروف  األزمات، ووفاة  ذلك  بما في  المنظومة،  نطاق  الحوادث على  الناتج عن  الخطير  الضغط والضغط  إدارة 
االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  في  التدخالت  ُمنِسّق  يرغب  وقد  المماثلة.  والظروف  واإلجالء،  الرهائن،  وحوادث  العمل، 

بالتنسيق مع الوكالة الرائدة ومجموعة الحماية، في التشاور مع المنظمة للحصول على الدعم والمشورة، متى ما ُوِجدت.

الممارسات الجيِّدة في مكان العمل

غالباً ما يكون ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي مسؤولين عن إدارة الموظفين كجزٍء من فريق التنسيق. ومن 
الهاّم الحصول على المهارات الضرورية لتعزيز وترسيخ الممارسات التي تخفف من الصدمات التي تلحق بفريق تنسيق التدخالت 
الفرعية  المجموعة  أعضاء  مع  الممارسات  هذه  تبادل  للُمنِسّقين  ويمكن  العمل.  مكان  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  في 

المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لتشجيعهم على فحص أماكن عملهم إليجاد ُسبُل لدعم أفرقتهم.

الممارسات الجيِّدة في مكان العمل للتخفيف من الصدمات

z  تشجيع وتنفيذ البرامج الخاصة بالموظفين في مكان العمل وبرامج الرعاية الذاتية )مثل مجموعات تمارين اليوغا وبتمارين
التأمل والرياضات الجماعية( التي تخلق بيئة حيوية وتبني روح الفريق وتزيد الثقة.

z  الموظفين ودعم  ومتابعتها  ورصدها  منها  بالوقاية  الكفيلة  التدابير  باتخاذ  وإلزامهم  الصدمات  على  المشرفين  تدريب 
ب تقنيات إدارة الحاالت، وتباين أنواع القضايا والمهام المسندة، وإجراء مناقشات منتظمة  لمعالجتها. علي سبيل المثال، جِرّ

مع الموظفين.
z  .إتاحة أدوات التقييم الذاتي لجميع الموظفين وشرح الموارد المتاحة لدعمهم
z  التأكد من أنَّ التخطيط في مكان العمل يسمح للموظفين بأخذ إجازات مخططة. تشجيع الموظفين على االستفادة من إجازاتهم

المستحقة بانتظام.
z  ،تقييم ما إذا كانت الهياكل واإلجراءات التنظيمية مصدراً هاماً من مصادر الضغط واتخاذ خطوات لتبسيطها وتحسينها

حيثما أمكن ذلك.
z  جميلة عبارات  أو  الخبرات  وتبادل  للعمل،  مساحات  مثل زخرفة  العمل  مكان  في  والمساحات  اإلبداعي  التعبير  تشجيع 

مساحات  إنشاء  أو  الموظفين،  رسائل  لوحات  على  الموظفين  ليراها  المنظمة  في  االعالنات  لوحة  على  توضع  ومعبرة 
اجتماعية وترفيهية مع وتزويدها بمواد للقراءة أو "مقهى الموظفين".
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المشاركة الهادفة

من الهاّم أن يعترف ُمنِسّقو التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي وأعضاء المجموعات الفرعية 
بأنَّ الموظفين الوطنيين في المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أكثر ُعْرضةً لإلصابة المباشرة بالحوادث 
ضغوطاً  يواجهون  أنَّهم  كما  باإلنابة.  النفسية  الثانوية/الصدمات  الصدمات  من  األخرى  واألنواع  الصادمة 
من  المختلفة  والمعاملة  الوظيفي،  األمن  وانعدام  وألسرهم،  ألنفسهم  اإلجالء  كفاية خطط  عدم  مثل  خاصة، 
المحلية في تعزيز وتصميم  الوطنيين والمنظمات  الموظفين  الُمعارين. ويجب إشراك  أو  الدوليين  الموظفين 
الفرعية  المجموعة  داخل  وكذلك  عملهم  أماكن  في  الصمود  على  القدرة  وبناء  الضغط  لمعالجة  الممارسات 

المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

انظر الملحق 26: رعاية الموظفين في حاالت الطوارئ

الرعاية الذاتية

األشخاص  يضع  أن  بمكان  األهمية  من  ذلك،  ومع  الماهرة؛  التنسيق  قيادة  عناصر  من  عنصراً  الموظفين  رعاية  تعزيز  يُشِكّل 
التي  الذاتية  الذاتية االنضباط والمعرفة  - وليس آخراً. وتتطلَّب الرعاية  الذاتية أوالً  التنسيق أولويات رعايتهم  المشاركين في قيادة 

تساعد على وضع إجراءات روتينية إلدارة الضغط أثناء المهمة اإلنسانية. تتضمن الرعاية الذاتية الدورية ما يلي:

z ممارسة رياضية منتظمة
z  التغذية 
z النوم
z االسترخاء
z الشخصية التفاعل االجتماعي/الحياة 
z القيم الروحية/ترسيخ المعنى والغرض

من الهاّم مراقبة مستويات الضغط الشخصية ومعرفة متى وكيف يمكن اللجوء لفترات الراحة إلعادة تفعيل والحفاظ على التوازن 
الجسدي والعاطفي من خالل هذه اإلجراءات الروتينية. 

في حاالت الطوارئ اإلنسانية تظهر تحديات كثيرة في وجه اتخاذ هذه اإلجراءات الروتينية. فعلى سبيل المثال، قد تفرض المتطلبات 
تكون مصادر  وقد  الرياضة.  لممارسة  قليلة  يتوفر سوى خيارات  اإلقامة حيث ال  السفر خارج مكان  أو  التنقُّل  على  قيوداً  األمنية 
الطعام المغذي المتوفرة قليلة للغاية. وكثيراً ما يحتاج العاملون في مجال العمل اإلنساني إلى التخطيط المسبق لهذه الحاالت، وجلب 
إمداداتهم "الطارئة" من المواد التي تُمِكّنهم من التأقلم في السياقات المجهدة، مثل الشوكوالتة أو حصيرة اليوغا. وينبغي أن يشمل 

التخطيط السابق لالنتشار والتخطيط للراحة واالستجمام النظر في األصناف أو الممارسات المطلوبة للرعاية الذاتية اليومية. 

ممارسات االسترخاء الذاتي

الموارد  في سياقات  أو  الضيقة  األماكن  في  استخدامها  يمكن  التي  واالسترخاء  الشفاء  ممارسات  استكشف  أثنائه،  وفي  اإليفاد  قبل 
المنخفضة.
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ممارسات االسترخاء الذاتي التي يمكن استخدامها في األماكن المغلقة

تمارين التنفس1- 
تمارين التجسيد المرئي أو التمارين الذهنية2- 
تمارين التمدد األساسية أو اليوغا - لّف الكتف والرقبة والجسم، وتمرين العضالت3- 
التدليك - تدليك المناطق القابلة للتدليك من القدمين أو اليدين 4- 
احة مثل الُخزاَمى لالسترخاء، أو استنشاق الليمون لإلحساس باالنتعاش5-  العالج بالعطر - استنشاق الروائح أو الزيوت الفوَّ
تسجيل اليوميات، للتفكير في المشاعر والخبرات6- 
الرسم أو التلوين7- 
االستماع إلى الموسيقى أو صنعها8- 

حتى مع اتباع أفضل منهجيات التخطيط، غالباً ما يحتاج العاملون في مجال العمل اإلنساني إلى االرتجال في السياقات الميدانية. يرد 
في ما يلي بعض األسئلة البسيطة للمساعدة في تحديد الطرق اإليجابية إلدارة الرعاية الذاتية في أي بيئة من بيئات العمل، مقتبسة 

من كتاب "الوقاية من اإلرهاق" للدكتورة لوري بيرلمان، معهد هيدينغتون )2013(. 

للتفكير أسئلة 

z  ما هي األشياء الثالثة التي أشعر باالمتنان لحدوثها أو التي تركت أثراً خاصاً خالل الساعات الـ 24 الماضية؟ يُرجى تضمين
شيء واحد على األقل ينطوي على أشخاص آخرين. 

z  ماذا يمكنني أن أفعل اليوم ألكون أكثر نشاطاً بدنياً من األمس؟
z  ما هي الخيارات الغذائية الصحية التي يمكنني أن أصنعها اليوم؟
z  كيف يمكنني أن أستغرق في النوم الليلة لمدةٍ أطَول من الليلة الماضية؟
z  هل هناك مهارات يلزمني تطويرها بحيث تساعدني على أن أكون أكثر فاعليَّة في عملي؟ كيف يمكنني زيادة ثقتي في الطريقة

التي أقوم بها بعملي؟ 
z  يفهمني ويكترث إليه(  أكتب  )أو  إليه  أتحدث  ما  أو شخص  لفترةٍ وجيزة،  اليوم، حتى  التواصل معه  يمكنني  هل هناك شخص 

ألمري؟ 
z  هل هناك أي جانب إيجابي للوضع الصعب الذي أنا فيه اآلن؟ أهناك ما يمكنني أن أتعلمه عن نفسي أو غيري قد يساعدني في

المقبلة؟  المرة 
z  ،كيف يتعلق العمل الذي أقوم به هذا األسبوع بمهمة الوكالة التي أعمل لديها؟ هل يمكنني التفكير في أي فائدة، مهما كانت صغيرة

نتجت عن العمل الذي قمت به خالل األسبوع الماضي؟ 
z أين يمكن أن أبحث عن التجديد الروحي اليوم، من حيث المعنى واألمل؟

أداة إلكترونية

يُوفِّر معهد هيدينغتون مجموعةً من الموارد على شبكة اإلنترنت لمعرفة معلومات أكثر عن الضغط وكيفية 
إدارته، وهي معرفة ُمتخِصّصة وموجهة للعاملين في مجال العمل اإلنساني والمستجيبين في حاالت الطوارئ. 
لتحديد  ذاتية  وتقييمات  تنسيق،  اجتماعات  أو  للموظفين،  استخدامها  يمكن  ونشرات  فيديو،  أشرطة  وتشمل 
اإلرهاق أو غيره من أشكال الضغط أو الصدمة النفسية. ويُوفِّر الموقع الشبكي فُرصاً تُتَاح مجاناً عبر شبكة 
لمعهد  ويمكن  الدعم.  على  الحصول  كيفية  وتعلُّم  اإلرهاق  وتجنُّب  الصمود  على  القدرة  لتعزيز  اإلنترنت 
هيدينغتون أيضاً أن يكون شريكاً للمنظمات لتوفير التدريب الشخصي وتطوير نُُظم اإلحالة لموظفي المساعدة 
اإلنسانية للوصول إلى التقييمات والدعم الشخصي. تتوفَّر الموارد على الموقع الشبكي التالي الخاص بالمعهد 

.)headington-institute.org(

تقنيات التجسيد المرئي

المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  أو بشكٍل جماعي مع أعضاء  التالي بشكٍل فردي،  التسلسل  يمكن استخدام 
التعليمات إلنشاء  أو سلسلة من  إرشادات  المرئي  التجسيد  تمارين  وتستخدم  الذاتي.  والوعي  االسترخاء  لتعزيز  االجتماعي،  النوع 
لة لبيئة جذابة وسلمية - وهي صورةٌ يمكن التذكير بها مع الممارسة لتحفيز االسترخاء البدني والذهني بسرعٍة كبيرة. صورة مفصَّ

http://headington-institute.org
http://headington-institute.org
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تمارين التجسيد المرئي

خصص مساحة خصوصية هادئة واستِرح فيها.

z .خذ أنفاساً بطيئة وعميقة لتركيز انتباهك وتهدئة نفسك
z .أغلق عينيك
z  تخيّل نفسك في موقعٍ جميل، كل شيء فيه مثالّي. يتخيل بعض الناس الشاطئ، أو الجبال، أو الغابات، أو الجلوس في غرفهم

المفضلة في كراسيهم األثيرة. 
z  تخيّل نفسك هادئاً ومرتاحاً. أو، تخيّل نفسك مبتسماً، يتملكك شعوٌر بالسعادة، وتحظى بوقٍت طيٍب ممتع. تخيّل ما يمنحك

شعوراً إيجابياً ومركزاً.
z  رِكّز على األحاسيس المختلفة في المكان الذي تخيلت وجودك فيه. اجعله أكثر وضوحاً في عقلك. علي سبيل المثال، إذا

كنت تتخيل الشاطئ، اقِض بعض الوقت وأنت تتخيل دفء الشمس على بشرتك، ورائحة البحر واألعشاب البحرية ورذاذ 
الملح، وصوت األمواج، والرياح، وطيور النورس. كلما وّظفَت حواسك اتضحت الصورة أكثر.

z  ابَق داخل المشهد الخاص بك. تجّول في المعالم السياحية واألصوات والروائح والتراكيب واألحاسيس لعدة دقائق أو حتى
تشعر باالسترخاء.

z .في أثناء االسترخاء، طمئن نفسك بأنَّه يمكنك العودة إلى هذا المكان وقتما تشاء، أو متى ما احتجت إلى االسترخاء
z .افتح عينيك مجدداً خذ نفساً عميقاً وانضم إلى العالم الذي تنتمي إليه اآلن

 )MentalHelp.net( مقتبسة من تقنيات التجسيد المرئي والتصوير الموّجه للحد من الضغط -

الممارسة الواعدة

للحد من الضغط يراعي الصدمات  في جنوب السودان عاَم 2018، بدأت المنظمة الدولية للهجرة برنامجاً 
النفسية ويقلل الضغط باستخدام العوامل الذهنية لـ 37 موظفاً يعملون في مجال التصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي وإدماجه  المبني على  العنف  لتعزيز مراعاة ظروف  برنامج  النوع االجتماعي كجزٍء من 
موقعين  في  البرنامج  نُِفّذ  وقد  الصحية.  والنظافة  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  مجموعة  برمجة   في 

)جوبا وكابيتا( ثم جرى توسيعه لكي يتضمن شركاًء محليين. 

ل المجتمعي المطلوب للتصدي للعنف  ل الذاتي هو أساس التحوُّ وقد استند هذا النهج إلى مفهوٍم مفاده أنَّ التحوُّ
المبني على النوع االجتماعي. وقد نجح البرنامج في البداية في خلق بيئة رحيمة وغير قائمة على األحكام 
الُمسبقة لموظفي العنف المبني على النوع االجتماعي ليتعلموا ويمارسوا استراتيجيات الرعاية الذاتية وإدماجها 
الذين  الموظفين،  لدى  الذات  مراجعة  عملية  لتيسير  النهج  هذا  على  البرنامج  بنى  ثم  اليومية.  حياتهم  في 
بدأوا يطرحون تساؤالت بشأن االفتراضات والممارسات الثقافية المتأصلة المتعلقة بالعنف المبني على النوع 
االجتماعي. وأدَّت هذه العملية إلى قيام أفراد باتخاذ إجراءات في حياتهم الشخصية ضد الممارسات الضارة 
زة على االستثمار في الرعاية الذاتية والتعامل مع مسألة العنف المبني على  التي حدَّدوها. وبهذه القدرة المعزَّ
النوع االجتماعي على الصعيد الشخصي، كان الموظفون أكثر قدرةً على مناصرة الناجين، ومناصرة أنشطة 

التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي لدى المجتمعات المحلية.

لتعزيز  مهاراتهم  روا  الوقت وطوَّ سوا  كرَّ الموظفين  أنَّ  وبما  الِفرق.  وبناء  الثقة  زيادة  األخرى  النتائج  ومن 
رفاههم الشخصي، فإنَّهم أصبحوا أيضاً أكثر انخراطاً ومهارةً في خلق سياقات إيجابية للِفرق. 

http://MentalHelp.net
https://www.mentalhelp.net/articles/visualization-and-guided-imagery-techniques-for-stress-reduction/
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 الفصل السادس 

المراجع األساسية والموارد اإلضافية حسب 
الموضوع

لالّطالع على بيانات االقتباس الكاملة، يُرجى اتباع الوصالت اإللكترونية التشعّبية إلى المصادر. 

المراجع األساسية
المبادئ  هذه  وتتضمن  االجتماعي.  النوع  على  المبني  بالعنف  معني  ُمنِسّق  أي  من  مطلوبة  التالية  الموارد  قراءة  تكون  أن  ينبغي 
التوجيهية أو السياسات أو المراجع التي تدعم االستجابة اإلنسانية والجوانب التقنية للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت 

الطوارئ.

األولوية األولى للقراءة

GBV AoR 2018–2020 Strategy )GBV AoR 2018(

Policy on Protection in Humanitarian Action )IASC 2016( 

Reference Module on Cluster Coordination at the Country Level )IASC, revised 2015(

Core Competencies for GBV Program Managers and Coordinators in Humanitarian 
Settings )GBV AoR 2014( 

Inter-agency Minimum Standards for GBV Coordination and Programming in Humanitarian 
Settings )GBV AoR, forthcoming 2019(

Required reading: Core guidelines, policies and standards

Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: 
Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery )IASC 2015(

Managing Gender-Based Violence Programmes in Emergencies )UNFPA Online Course 2017(

Interagency Gender Based Violence Case Management Guidelines and Training Package 
)GBV AoR 2017( 

WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual 
violence in emergencies )WHO 2007(

Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings )IASC 2007( 

الجزء
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https://www.refworld.org/docid/5c3702267.html
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/reference-module-cluster-coordination-country-level
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
https://www.refworld.org/docid/5c3704637.html
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/mental_health/emergencies/IASC_guidelines.pdf?ua=1
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Guidelines for Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action )IASC, forthcoming(

Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability )CHS Alliance, Group URD and the 
Sphere Project 2014(

Women, Girls, Boys and Men: Different Needs – Equal Opportunities )IASC Gender Handbook 
in Humanitarian Action 2006(

Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-based Violence in Emergencies 
)UNFPA 2015( 

Minimum Initial Service Package )MISP( for Reproductive Health in Crisis Situations: A 
Distance Learning Module )Women's Refugee Commission 2011(

Clinical Management of Rape Survivors: Developing protocols for use with refugees and 
internally displaced persons )WHO/UNHCR Revised edition 2004( 

Key websites

Gender-Based Violence Area of Responsibility )GBV AoR( 

The Global Protection Cluster 

Inter-Agency Standing Committee )IASC(

IASC GBV Guidelines 

موارد إضافية بحسب الموضوع
Advocacy, media and communications

Gender-based Violence in Emergencies Advocacy Handbook )GBV AoR/GPC 2014( 

Network Message Library )Communicating with Disaster Affected Communities )CDAC( Network(

Dart Center for Journalism and Trauma )Columbia University(

Adolescents 

Whole of Syria Adolescent Girl Strategy )UNFPA, GBV AoR, Health Cluster 2017(

Changing discriminatory norms affecting adolescent girls through communications activities: Insights 
for policy and practice from an evidence review )Marcus, R., Overseas Development Institute 2014(

Gender justice and social norms - processes of change for adolescent girls: Towards a 
conceptual framework )Marcus, R., with Harper, C., Overseas Development Institute 2014(

The Adolescent Kit: Guides and Tools for Facilitators )UNICEF 2014( 

I’m Here: Adolescent Girls in Emergencies: Approach and tools for improved response 
)Women’s Refugee Commission 2014(

Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical 
guidelines )WHO 2017( 

Adolescent Girls' Programming Toolkits )Population Council 2015( 

Desk Review of Programming Guidelines for Adolescents & Youth in Emergencies: Education, 
Health, Livelihoods & Durable Solutions )INEE, MYAN, NRC, RET International 2017(

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/language-versions
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC Gender Handbook %28Feb 2007%29.pdf
https://www.unfpa.org/featured-publication/gbvie-standards
https://www.unhcr.org/4e8d6b3b14.pdf
https://www.unhcr.org/4e8d6b3b14.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/clinical-mgtrape-2005rev1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/clinical-mgtrape-2005rev1.pdf
http://gbvaor.net/
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/
https://gbvguidelines.org/en/
https://www.refworld.org/docid/5c37019b7.html
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/message-library/?language=english&filterA=threat&filterB=THR-GBV&filterC=&filterD=&local=global&format=html-cdac
http://dartcenter.org/topic/sexual-violence
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/whole-syria-adolescent-girl-strategy
http://www.odi.org/publications/8537-changing-discriminatory-norms-affecting-adolescent-girls-through-communications-activities-insights-policy-practice-evidence-review
http://www.odi.org/publications/8537-changing-discriminatory-norms-affecting-adolescent-girls-through-communications-activities-insights-policy-practice-evidence-review
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8831.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8831.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8831.pdf
http://adolescentkit.org/guides-tools-for-facilitators
http://adolescentkit.org/guides-tools-for-facilitators
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/1078-i-m-herereport-%ef%ac%81nal-pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://www.popcouncil.org/research/adolescent-girls-programming-toolkits
http://www.ineesite.org/en/resources/desk-review-of-programming-guidelines-for-adolescents-youth-in-emergencies
http://www.ineesite.org/en/resources/desk-review-of-programming-guidelines-for-adolescents-youth-in-emergencies
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Assessments

IASC Operational Guidance on Coordinated Assessments in Humanitarian Crises )IASC 2012(

Multi-Sector Initial Rapid Assessment Guidance )IASC 2015(

GBV Assessment & Situation Analysis Tools )GBV AoR 2012(

Secondary Data Review: Sudden Onset Natural Disasters )Assessment Capacities Project 
)ACAPS( 2014(

Capacity building

Humanitarian Capacity Building: Gender-based Violence in Emergencies )Save the Children, Video(

Humanitarian capacity-building and collaboration: lessons from the Emergency Capacity 
Building Project )Baker, J., Humanitarian Practice Network 2014(

Partnership Approach Guidance and Tools: For developing and sustaining partnerships in 
conflict-affected settings )Molony et al., American Refugee Committee )ARC( 2009(

Cash interventions and GBV

Setting the Stage: What we know )and don’t know( about the effects of cash-based interventions 
on gender outcomes in humanitarian settings )Simon, C., UN Women 2018(

Monitoring and Mitigating Risks of Gender-based Violence: Guidance for Cash Providers )IRC, 
Women’s Refugee Commission )WRC(, and Mercy Corps 2018(

Violence against women and cash transfers in humanitarian contexts )Bell, E., UK Aid 2015(

Cash-based Interventions )IASC, The Gender Handbook for Humanitarian Action, unnumbered 
chapter 2017( 

Addressing Gender-Based Violence Through Cash Transfer Programming )Gender-Based 
Violence Task Force of the Interagency Gender Working Group 2018(

The Cash Learning Partnership: Resources and Tools

Child protection and GBV

Child Protection in Emergencies Coordination Handbook )Child Protection Area of Responsibility 
2016(

Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical 
guidelines )WHO 2017( 

Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection )Child Protection Working 
Group, GPC 2014(

Caring for Child Survivors )International Rescue Committee GBV Responders' Network 2012(

Girl Safety Toolkit: A Resource for Practitioners )GirlHub 2014(

Child Protection )Jones, C., GPC Case Management Task Force 2014(

Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action )GPC Child Protection Working 
Group 2013(

https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/operational-guidance-coordinated-assessments-humanitarian-crises
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_2015_final.pdf
https://www.refworld.org/docid/5c3465c64.html
https://www.alnap.org/help-library/secondary-data-review-sudden-onset-natural-disasters
https://youtu.be/lEDzl1dFGzk
https://odihpn.org/wp-content/uploads/2014/06/NP_78_web.pdf
https://odihpn.org/wp-content/uploads/2014/06/NP_78_web.pdf
http://support.arcrelief.org/site/DocServer/ARC_PartnershipGuide_Final_October_2009.pdf?docID=1421
http://support.arcrelief.org/site/DocServer/ARC_PartnershipGuide_Final_October_2009.pdf?docID=1421
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Monitoring and Mitigating Risks of GBV Guidance for Cash Providers.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425303/cash-transfers-humanitarian-settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://www.igwg.org/2018/09/addressing-gender-based-violence-through-cash-transfer-programming/
http://www.cashlearning.org/resources/library
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/child-protection-coordination-handbook.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/child-protection-coordination-handbook.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
http://www.viva.org/wp-content/uploads/2017/10/Girl-safety-toolkit.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/files/Child_Protection/CM training_manual_ENG_.pdf
https://www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf
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CPMS Video Series: Standard 9, Sexual Violence )Save the Children's Resource Center 2016( 
and facilitator’s notes

Alternative Care in Emergencies Toolkit )Interagency Working Group on Unaccompanied and 
Separated Children 2013(

Cluster leadership

Operational Guidance on Designating Sector/Cluster Leads in Major New Emergencies )IASC 2007( 

NGO Cluster Co-Coordination, Tools, and Guidance )Norwegian Refugee Council 2014( 

Review of NGO Leadership Roles in Clusters )International Council of Voluntary Agencies 
)ICVA( 2015(

Sharing Leadership: NGO co-leadership )Child Protection AoR/GPC 2016(

Exploring Coordination in Humanitarian Clusters )ALNAP 2015( 

Conflict-related sexual violence

"Women, Peace and Security" Resolutions )UN Security Council, PeaceWomen(

Provisional Guidance Note: Implementation of Security Council Resolution 1960 on Women, 
Peace and Security )Conflict-related Sexual Violence( )Office of the Special Representative of 
the Secretary General on Sexual Violence in Conflict/UN Action 2011(

Provisional Guidance Note: Intersections between the Monitoring, Analysis and Reporting 
Arrangements )MARA( and the Gender-Based Violence Information Management System 
)GBV IMS( )UN Action Network 2016(

Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice 
)United Nations Development Fund for Women )UNIFEM(, United Nations Department of 
Peacekeeping Operations, and UN Action Against Sexual Violence in Conflict 2012(

The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence )Huvé, S., Georgetown 
Institute for Women, Peace and Security 2018(

Second edition of the International Protocol on the Investigation and Documentation of Sexual 
Violence in Conflict )Government of UK Foreign and Commonwealth Office 2014(

Briefing Paper: Care and Support of Male Survivors of Conflict-Related Sexual Violence 
)Sexual Violence Research Initiative )SVRI( 2011(

Mental health and psychosocial support for conflict-related sexual violence )WHO 2012(

Consensus building

A Short Guide to Consensus Building )Massachusetts Institute of Technology ND(

Working together in the field for effective humanitarian response )Saavedra, L., and Knox-
Clarke, P., ALNAP 2015( 

Costing tools for multi-sector service response to GBV

Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence )UN Women, UNFPA, 
WHO, UNDP, UNODC 2015( )online training course(

A Costing Tool for Action: Estimating Resource Requirements for Responding to Violence 
against Women in Southeast Asia )UN Women 2016(

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-protection-minimum-standard-9-sexual-violence
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/SV-facilitators-notes_edited.pdf
https://www.unicef.org/protection/files/ace_toolkit_.pdf
http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Clusters/OPGUIDANCE- sector cluster leads in new_emergencies-F2.pdf
https://ngocoordination.org/content/ngo-cluster-co-coordination-tools-and-guidance
https://www.icvanetwork.org/resources/review-ngo-leadership-roles-clusters
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/NGO Co-leadership_Guidance and tools 2016.pdf
https://www.alnap.org/help-library/exploring-coordination-in-humanitarian-clusters
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security/
http://www.refworld.org/pdfid/4e23ed5d2.pdf.provisional
http://www.refworld.org/pdfid/4e23ed5d2.pdf.provisional
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/addressing-conflict-related-sexual-violence-an-analytical-inventory-of-peacekeeping-practice
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/03/Use-of-UN-Sanctions-to-Address-Conflict-related-Sexual-Violence.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict
https://www.gov.uk/government/publications/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict
http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-04-13/Full_doc_16.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_18/en/
http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html
https://www.alnap.org/help-library/working-together-in-the-field-for-effective-humanitarian-response-background-paper
https://www.unfpa.org/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action
http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action
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Manual for Costing a Multidisciplinary Package of Response Services for Women and Girls 
Subjected to Violence )UN Women 2013(

Disability inclusion 

Young Persons with Disabilities: Global Study on Ending Gender-based Violence and Realizing 
Sexual and Reproductive Health and Rights )UNFPA 2018( 

I See That It Is Possible: Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-based Violence 
)GBV( Programming in Humanitarian Settings )Women's Refugee Commission 2015(

Guidance on Disability Inclusion for GBV Partners in Lebanon: Outreach, Safe Identification 
and Referral of Women, Children, and Youth with Disabilities )Women's Refugee Commission/
UNICEF 2018(

Disaster risk reduction

Gender equality and the empowerment of women in natural disasters: Report of the Secretary-
General )Commission on the Status of Women, E/CN.6/2014/13(

Women, girls and disasters – A review for DFID )Bradshaw, S. and Fordham, M., GSDRC 2013(

Making Disaster Risk Reduction Gender-Sensitive: Policy and Practical Guidelines )UNISDR, 
UNDP and IUCN 2009(

Violence Against Women and Girls Resource Guide: Disaster Risk Management Brief )The 
World Bank, The Global Women's Institute, IDB 2015(

Emergency preparedness and response

Emergency Response Preparedness Guidelines )IASC 2015(

Handbook for RCs and HCs on Emergency Preparedness and Response )IASC 2010(

Feminist approaches to addressing GBV

Feminist Perspectives on Addressing Violence against Women and Girls )VAWG( Paper Series 
)Coalition of Feminists for Social Change )COFEM( 2017-2018(

Patriarchy, Power and Keeping Women and Girls Centred in Addressing VAWG in Humanitarian 
and Development Settings: A Critical Conversation Between Feminist Academics, Activists, 
and Practitioners )COFEM 2016( )COFEM 2016(

Feminist Strategies to End Violence Against Women, in The Oxford Handbook on Transnational 
Feminist Movements, )Hall, R.J. Oxford Handbooks Online 2014(

It’s not about the gender binary, it’s about the gender hierarchy: A reply to Letting Go of the 
Gender Binary )Ward, J., International Review of the Red Cross )April 2017( pp.1-24(

Funding

Humanitarian Financing )OCHA web page on pooled funds: CERF and CBPF(

Feminist perspectives on addressing violence against women and girls: Funding: Whose 
priorities? )COFEM 2013(

Fundraising Handbook for Child Protection and Gender Based Violence in Humanitarian Action 
)GBV AoR/Child Protection Working Group 2014(

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/945-building-capacity-for-disability-inclusion-in-gender-based-violence-gbv-programming-in-humanitarian-settings-overview
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1588-disability-inclusion-gbv-lebanon-outreach-safe-identification-referral
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1588-disability-inclusion-gbv-lebanon-outreach-safe-identification-referral
http://undocs.org/E/CN.6/2014/13
http://undocs.org/E/CN.6/2014/13
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236656/women-girls-disasters.pdf
http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/risk_management_overview_17may2013.pdf?ua=1
http://www.preventionweb.net/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdf
http://www.vawgresourceguide.org/sites/default/files/briefs/vawg_resource_guide_disaster_risk_management_brief_april_2015_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/files/emergency-response-preparedness-0
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Handbook for RCs and HCs on Emergency Preparedness and Response.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/Paper-4-COFEM.final_.sept2017.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/COFEM-Final-Report-March-2016-Convening-181028.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/COFEM-Final-Report-March-2016-Convening-181028.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/COFEM-Final-Report-March-2016-Convening-181028.pdf
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199943494.001.0001/oxfordhb-9780199943494-e-005?print=pdf
https://www.icrc.org/en/international-review/article/its-not-about-gender-binary-its-about-gender-hierarchy-reply-letting-go
https://www.icrc.org/en/international-review/article/its-not-about-gender-binary-its-about-gender-hierarchy-reply-letting-go
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/Paper-4-COFEM.final_.sept2017.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/Paper-4-COFEM.final_.sept2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fundraising-handbook-child-protection-and-gender-based-violence-humanitarian-action


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2042019

Funding Gender in Emergencies: What are the Trends? )Global Humanitarian Assistance 
2014(

GBVIMS

GBV Information Management System )GBVIMS( )UNFPA, UNICEF, UNHCR, IRC, IMC 2006( 

Data Protection Principles and Practices, )GBVIMS audio 2018( 

GBVIMS Data Analysis E-Learning Tool )UNFPA, UNICEF, UNHCR, IRC, IMC 2018(

What is the child protection information management system? )GBVIMS audio 2017( 

GBV research methods

Gender Based Violence Research Methodologies in Humanitarian Settings: An Evidence 
Review and Recommendations )Hossain, M. and McAlpine, A., London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Elrha 2017(

Ethical and safety recommendations for research on violence against women )WHO 2016( 

Gender-Based Violence Research, Monitoring, and Evaluation with Refugee and Conflict-
Affected Populations )The Global Women’s Institute at the George Washington University 2018(

Marginalization in motion: Understanding and addressing violence against women and girls 
along the migration journey )Potts, A., Migration Policy Practice, Vol. VIII: Number 2, May 
2018–August 2018 , pp. 16-20( 

GBV in emergencies

GBV Responders Network: A resource site offering training curricula, field-ready tools and 
templates in key thematic areas of GBV response and prevention, including caring for 
survivors, primary prevention, emergency response and preparedness, economic and social 
empowerment, adolescent girls, and other areas. 

Managing Gender-Based Violence Programmes in Emergencies )UNFPA, online course, with 
Companion Guide 2012( 

Gender Based Violence in Disasters: Information Sheet )International Disaster Law project 
Centre for Criminal Justice & Human Rights, School of Law, University College Cork & the Irish 
Red Cross Society 2018( 

Taking Action Against Gender-based Violence: Using the Revised IASC GBV Guidelines in 
Humanitarian Action )Video( )GBV AoR 2016(

Evidence brief: What works to prevent and response to violence against women and girls in 
conflict and humanitarian settings? )Murphy, M., et al., WhatWorks 2016(

Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies )Women's Refugee 
Commission 2015(

Are We There Yet? Progress and challenges in ensuring life-saving services and reducing 
risks to violence for women and girls in emergencies )International Rescue Committee 2015(

GBV Emergency Response and Preparedness: Participant Handbook )International Rescue 
Committee 2011(

Caring for Survivors of Sexual Violence in Emergencies: Training Guide )IASC Sub-Working 
Group on Gender in Humanitarian Action and GBV AoR 2010(

http://devinit.org/post/funding-gender-emergencies-trends/
http://www.gbvims.com/
https://soundcloud.com/gbvims/data-protection-principles-and-practices
http://www.gbvims.com/implementation/data-analysis-e-learning-tool/
https://soundcloud.com/gbvims/what-is-the-child-protection-information-management-system-cpims
https://www.elrha.org/wp-content/uploads/2017/09/Final-for-Web-ElrhaR2HC-GBV-Report_0817-v6-web.pdf
https://www.elrha.org/wp-content/uploads/2017/09/Final-for-Web-ElrhaR2HC-GBV-Report_0817-v6-web.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/intervention-research-vaw/en/
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual and Toolkit - Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual and Toolkit - Website.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_special_issue_34.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_special_issue_34.pdf
http://www.gbvresponders.org
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
https://www.redcross.ie/wp-content/themes/twentyfourteen/download1.php?filename=/2018/03/IDL-Information-Sheet-No.3-GBV-20-02-18-FINAL.pdf
https://vimeo.com/153039792
https://vimeo.com/153039792
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/66-maureen-murphy-diana-arango-amber-hill-manuel-contreras-mairi-macrae-mary-ellsberg/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/66-maureen-murphy-diana-arango-amber-hill-manuel-contreras-mairi-macrae-mary-ellsberg/file
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1240-%C2%AD%E2%80%90call-%C2%AD%E2%80%90to-%C2%AD%E2%80%90action
https://www.rescue.org/report/are-we-there-yet-progress-and-challenges-ensuring-life-saving-services-and-reducing-risks
https://www.rescue.org/report/are-we-there-yet-progress-and-challenges-ensuring-life-saving-services-and-reducing-risks
https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/IRC 2011 GBV ERP.pdf
http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6 Child Protection/Caring for Survivors.pdf
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Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters: Global Study )International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies 2015(

Health

Treatment and Disease Prevention for Survivors of Gender-based Violence )Online course, 
Johns Hopkins University 2018( 

MISP Process Evaluation Tools )Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises 
)IAWG( 2017( 

Perspective: the root of what causes GBV )Rowley, E. and Anderson, A., PATH 2016( 

Health Cluster Guide )WHO, Global Health Cluster, updated 2016(

Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral 
response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against 
children )WHO 2016( 

Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence: A clinical 
handbook. Field-testing version )WHO 2014( 

Addressing Gender and Gender-Based Violence to Improve Health )PATH 2012(

Minimum Initial Services Package )MISP( for Reproductive Health in Crisis Situations: A 
Distance Learning Module )Women's Refugee Commission )WRC( 2011(

Guidelines for Addressing HIV in Humanitarian Settings )IASC 2010( 

Clinical Care for Sexual Assault Survivors: A Multimedia Tool )International Rescue Committee 
)IRC( and University of California Los Angeles Center for International Medicine, revised 2014(

Clinical Management of Rape Survivors: Developing protocols for use with refugees and 
internally displaced persons )WHO/UNHCR 2004, Revised edition(

Humanitarian needs overview and humanitarian response plan

Needs Assessment: Overview )UN OCHA website, with links for MIRA and Humanitarian 
Needs Overview(

Humanitarian Needs Overview: Guidance and Templates )UN OCHA updated 2017(

Humanitarian Response Planning: Quick Guide )GPC 2017(

Building a Better Response )Online Course( )United States Agency for International 
Development, International Medical Corps, Concern, and Harvard University 2017(

Human rights and human rights based approach

Regional Tools to Fight Violence Against Women: Belem do Para and Istanbul Conventions 
)Organization of American States and Council of Europe 2014(

Implementation of the International and Regional Human Rights Framework for the Elimination 
of Female Genital Mutilation )UNFPA 2014( 

Inventory of United Nations system activities to prevent and eliminate violence against women 
)UN Women 2012(

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
https://www.coursera.org/lecture/gender-based-violence/treatment-and-disease-prevention-for-survivors-of-gender-based-violence-Y0SCv
http://iawg.net/resource/misp-process-evaluation-tools-2017/
https://www.path.org/articles/perspective-the-root-of-what-causes-gender-based-violence/
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/en
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.path.org/resources/addressing-gender-and-gender-based-violence-to-improve-health/
http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1767_iasc_doc_en_3.pdf
http://www.iawg.net/ccsas
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-overview-guidance-and-templates-updated-august-0
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/09/Humanitarian-Response-Plan-_-Quick-Guide.EN_.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/09/Humanitarian-Response-Plan-_-Quick-Guide.EN_.pdf
http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/MESECVI-CoE-CSWPub-EN.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FGMC-humanrights.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FGMC-humanrights.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/inventory/inventory-2012.pdf
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Frequently Asked Questions on International Humanitarian, Human Rights and Refugee Law in 
the context of armed conflict )IASC Task Force on Humanitarian Action and Human Rights 2004(

Information management

Operational Guidance on Responsibilities of Cluster/Sector Leads and OCHA in Information 
Management )OCHA/IASC 2008(

Emergency Information Management Toolkit, Chapter 4, Information/Data Management 
Strategy )UNHCR 2014(

OCHA Information Management Toolbox - Strategy and Workplan )OCHA 2014(

Gender Equality in the Information Society: A review of current literature and recommendations 
for policy and practice )Gurumurthy, A., and Chami, N., GenderIT.org 2014(

PIM Training Resource Pack  )Protection Information Management revised 2018(

Legal/Justice 

Justice now: Ending impunity for sexual and gender-based violence as international crimes 
)UN Women 2017(

A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming )UN Women, UNDP, 
UNODC, OHCHR 2018(

Strengthening the medico-legal response to sexual violence )WHO and UNODC 2015( 

Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women 
)UNODC 2014(

Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls )UNODC 
2014( 

Gender-Based Violence Legal Aid, A Participatory Toolkit )American Refugee Committee 
International 2005(

Gender based violence and the law: Background paper for World Development Report 2017 
)Klugman, J., World Development Report, The World Bank 2017(

LGBTI inclusion

Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Persons in Forced 
Displacement: Need to Know Guidance )UNHCR 2011(

Integrating Gender into Humanitarian Action: Good Practices from Asia-Pacific 6 )Gender and 
Humanitarian Action Asia and the Pacific Working Group 2017(

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender )LGBT( Awareness )infographic, emergencies amplify 
discrimination( )UN OCHA Philippines 2016(

Taking Sexual and Gender Minorities Out of the Too-Hard Basket )Humanitarian Advisory 
Group 2018(

Localization

NGO Cluster Co-coordination Manual )Norwegian Refugee Council 2014(

Operational Humanitarian Decision-making Infosheet )Campbell, L., and Knox Clark, P., ALNAP 
2018( 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/faqs.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/faqs.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC Operational Guidance on Responsibilities of Sector Cluster Leads and OCHA in Information Management.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC Operational Guidance on Responsibilities of Sector Cluster Leads and OCHA in Information Management.pdf
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/information-data-management-strategy/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/information-data-management-strategy/lang:eng
https://humanitarian.atlassian.net/wiki/spaces/imtoolbox/pages/219775215/Strategy+and+Workplan
https://www.genderit.org/resources/gender-equality-information-society-review-current-literature-and-recommendations-policy
https://www.genderit.org/resources/gender-equality-information-society-review-current-literature-and-recommendations-policy
http://pim.guide/uncategorized/pim-training-resource-pack/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2017/10/infostory-justice-now
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/WA2J_Consolidated.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/medico-legal-response/en/
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Gender-based Violence Legal Aid.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/232551485539744935/WDR17-BP-Gender-based-violence-and-the-law.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www2.unwomen.org/-/media/field office eseasia/docs/publications/2017/11/good-practices_6.pdf?la=en&vs=131
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/phi-ocha-lgbt_infographic_aug2016_final.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-Sexual-and-Gender-Minorities-in-humanitarian-response.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/EXTERNALMANUAL_NRC_and_Co-coordination.pdf
https://www.alnap.org/help-library/operational-humanitarian-decision-making-infosheet
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Sharing Leadership: NGO co-leadership of Child Protection Coordination Groups at Country 
Level: Guidance and Tools )GPC Child Protection 2016(

Review of NGO Leadership Roles in Clusters )ICVA 2015(

Community Approach to GBV )web page of the Irish Consortium on Gender Based Violence 
)2014(

The Grand Bargain explained: An ICVA briefing paper )International Council of Voluntary 
Agencies )ICVA( 2017( 

Not what she bargained for? Gender and the Grand Bargain )CARE/Action Aid UK 2018( 

Managing meetings

Facilitation Tools for meetings and workshops )Seeds for Change, ND(

Smarter Coordination Meetings )IASC Cluster/Sector Leadership Training 2008(

Male engagement in GBV prevention and response

Engaging Men and Boys: A brief summary of UNFPA Experience and Lessons Learned 
)UNFPA 2013( 

Working with Men and Boys to End Violence Against Women and Girls: Approaches, Challenges 
and Lessons )USAID 2015( 

Working with Men in the Law Enforcement and Justice Sectors to Promote Women’s Access 
to Justice: A Review of Approaches, Challenges and Lessons in the MENA Region )ABAAD 
and OXFAM 2018(

Engaging Men and Boys to End GBV )Irish Consortium on Gender Based Violence 2014(

Engaging Men and Boys in Preventing Men's Violence Against Women )Video, Dr. Michael 
Flood, speaker, for Irish Consortium on Gender Based Violence 2016(

Engaging Men through Accountable Practice )EMAP( Resource Package )International Rescue 
Committee 2013(

Male survivors

Men and boys in displacement: Assistance and protection challenges for unaccompanied boys 
and men in refugee contexts )Care International/Promundo 2017( 

Working with Men and Boys Survivors of Sexual and Gender-based Violence in Forced 
Displacement )UNHCR 2012( 

Mean Streets: Identifying and Responding to Urban Refugees’ Risks of Gender-based Violence 
– Men and Boys, Including Male Survivors )Women’s Refugee Council 2016( 

Mental health and psycho-social support services

Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls )online course, UN 
Women 2012(

Clinical Care for Sexual Assault Survivors )multimedia tool( )International Rescue Committee 2014(

Interim Mental Health & Psychosocial Support Emergency Toolkit )Mental Health and 
Psychosocial Support Network 2017(

http://cpaor.net/sites/default/files/cp/NGO Co-leadership_Guidance and tools 2016.pdf
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/NGO Co-leadership_Guidance and tools 2016.pdf
https://www.alnap.org/help-library/review-of-ngo-leadership-roles-in-clusters
http://www.gbv.ie/community-based-responses-to-gender-based-violence/
https://www.icvanetwork.org/resources/grand-bargain-explained-icva-briefing-paper-march-2017
https://insights.careinternational.org.uk/publications/not-what-she-bargained-for-gender-and-the-grand-bargain
https://seedsforchange.org.uk/tools
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/tip_sheet_smarter_meetings.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA Engaging men and boys_web-2.pdf
http://www.evawintl.org/library/DocumentLibraryHandler.ashx?id=995
http://www.evawintl.org/library/DocumentLibraryHandler.ashx?id=995
http://www.gbv.ie/engaging-men
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=eVMEKS9OITs
https://gbvresponders.org/prevention/emap-tools-resources/
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL_CARE-Promundo_Men-and-boys-in-displacement_2017-1.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL_CARE-Promundo_Men-and-boys-in-displacement_2017-1.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1285
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1285
http://www.endvawnow.org/
http://ccsas.iawg.net/
https://app.mhpss.net/images/20170401-emergency-toolkit-version-for-online-placement.pdf
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Clinical Management of Mental, Neurological and Substance Use Conditions in Humanitarian 
Emergencies )WHO and UNHCR, mhGAP Humanitarian Intervention Guide )mhGAP-HIG( 
2015( 

Mental health and gender-based violence: Helping survivors of sexual violence in conflict - a 
training manual )Health and Human Rights Info 2014(

Building Back Better: Sustainable mental health care after emergencies )WHO 2013( 

Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service 
providers in humanitarian settings )International Rescue Committee )IRC( and United Nations 
Children’s Fund )UNICEF( 2012(

Assessing mental health and psychosocial needs and resources )WHO 2012( 

Psychological first aid: Guide for field workers )WHO, War Trauma Foundation and World 
Vision International 2011(

Mental Health and Psychosocial Support )MHPSS( in Humanitarian Emergencies: What 
Should Humanitarian Health Actors Know? )IASC Reference Group on MHPSS 2012(

Monitoring and evaluation

Toolkit for Monitoring and Evaluating Gender-based Violence Interventions along the Relief to 
Development Continuum )United States Agency for International Development )USAID( 2014(

Capturing Change in Women’s Realities: A Critical Overview of Current Monitoring and Evaluation 
)Baltiwala, S. and Pittman, A., Association for Women’s Rights in Development 2010( 

Violence Against Women and Girls: A Compendium of Monitoring and Evaluation )Bloom, SS, 
USAID East Africa/IGWG/MEASURE Foundation 2008(

Common Monitoring and Evaluation Framework for Mental Health and Psychosocial Support 
Programmes in Emergency Settings )IASC 2017(

Gender-Based Violence Research, Monitoring, and Evaluation with Refugee and Conflict-
Affected Populations )The Global Women’s Institute 2017(

Negotiation

Humanitarian Negotiation: A Handbook for Securing Access, Assistance and Protection for 
Civilians in Armed Conflict )Mancini-Griffoli, D., and Picot, A., HD )Centre for Humanitarian 
Dialogue( 2004(

Humanitarian Negotiation in International NGOs: What are the limitations for humanitarian 
negotiation for NGOs? What can they do to become more effective? )Baconnet, O., IRIS 
Humanitarian Affairs Think Tank 2017( 

Participatory approaches

Developing a participatory approach to involve crisis-affected people in a humanitarian 
response )ALNAP 2009( 

Safety with Dignity: A field manual for integrating community-based protection across 
humanitarian programs )ActionAid Australia 2009(

Review of Children’s Participation in Humanitarian Programming )Save the Children 2013( 

http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en/
http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en/
http://hhri-gbv-manual.org/
http://hhri-gbv-manual.org/
http://www.who.int/mental_health/emergencies/building_back_better/en/
http://www.who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
http://www.who.int/mental_health/publications/what_should_humanitarian_health_actors_know/en/
http://www.who.int/mental_health/publications/what_should_humanitarian_health_actors_know/en/
http://www.usaid.gov/gbv/monitoring-evaluating-toolkit
http://www.usaid.gov/gbv/monitoring-evaluating-toolkit
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/capturing_change_in_womens_realities.pdf
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-08-30
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual and Toolkit - Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual and Toolkit - Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual and Toolkit - Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual and Toolkit - Website.pdf
http://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/07/Humanitarian-Negotiationn-A-handbook-October-2004.pdf
http://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/07/Humanitarian-Negotiationn-A-handbook-October-2004.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/04/Observatoire-humanitaire-ENG-mars-2017-Olivier-Baconnet.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/04/Observatoire-humanitaire-ENG-mars-2017-Olivier-Baconnet.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/alnap-groupe-urd-participation-handbook-2009.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/alnap-groupe-urd-participation-handbook-2009.pdf
https://drc.ngo/media/2113379/actionaid_safety-with-dignity.pdf
https://drc.ngo/media/2113379/actionaid_safety-with-dignity.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/review-childrens-participation-humanitarian-programming
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Prevention

Social Norms: GSDRC Professional Development Reading Pack no. 31 )Heise, L., and Manji, 
K., University of Birmingham 2016(

Shifting Social Norms to Tackle Violence Against Women and Girls )VAWG( )Alexander-Scott, 
M., Bell, E., Holden, J., VAWG Helpdesk 2016(

The Communities Care programme: changing social norms to end violence against women 
and girls in conflict-affected communities )Read-Hamilton, S. and Marsh, M., Gender and 
Development,Volume 24 2016(

Prevention of violence against women and girls: lessons from practice )Michau, Lori et al., The 
Lancet, Volume 385, Issue 9978, 1672–1684, 2015(

What works to prevent violence against women and girls? Evidence Review of interventions 
to prevent violence against women and girls )Fulu, E., Kerr-Wilson, A. and Lang, J., Medical 
Research Council, Pretoria, South Africa 2014( 

From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender 
relations: A conceptual shift in prevention of violence against women and girls )Jewkes, R., 
Flood, M. and Lang, J., The Lancet, Violence Against Women and Girls Series, Paper 3, 2014(

Prevention of violence against women and girls: lessons from practice )Michau, L., et al., The 
Lancet, Violence Against Women and Girls Series, Paper 4, 2014(

Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity )Klugman, J. et al., 
The World Bank 2014(

Gender-based violence: A qualitative exploration of norms, experiences and positive deviance 
)Jejeebhoy, S., Santhya, K.G., Sabarwal, S., Population Council 2013(

Preventing Conflict-related Sexual violence )PRIO Policy Brief 2013(

Protection

Auxiliary Tool 3: Protection Problems, Indicators and Data Collection Methods )GPC ND(

Protection Mainstreaming Training Package )GPC 2014(

IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters 
)IASC/Brookings-Bern Project on Internal Displacement 2011(

Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons )GPC Working Group 2010(

Protection from sexual exploitation and abuse (PSEA)

PSEA Taskforce: Protection from Sexual Exploitation and Abuse by our own staff )IASC/PSEA 
ND(

Addressing Sexual Exploitation and Abuse: An Introduction )InterAction ND( 

Protection from Sexual Exploitation and Abuse )CHS Alliance, revised 2018( 

Summary of IASC Good Practices: Preventing Sexual Exploitation and Abuse and Sexual 
Harassment and Abuse of Aid Workers )IASC 2018(

Reports of the Secretary General on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation 
and Sexual Abuse )Conduct in UN Field Missions, A/72/751 February 2018(

https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/social-norms-gsdrc-professional-development-reading-pack-no-31
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13552074.2016.1195579?tab=permissions&scroll=top
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13552074.2016.1195579?tab=permissions&scroll=top
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61797-9/fulltext
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/what-works-to-prevent-violence-against-women-and-girls-evidence-review-of-interventions-to-prevent-violence-against-women-and-girls#citation
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/what-works-to-prevent-violence-against-women-and-girls-evidence-review-of-interventions-to-prevent-violence-against-women-and-girls#citation
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61683-4/abstract
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61683-4/abstract
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61797-9/abstract
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19036
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2013RH_IndiaGBVExploration.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2013RH_IndiaGBVExploration.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2013RH_IndiaGBVExploration.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/159632/Nordas-Preventing-Conflict-related-Sexual-Violence-PRIO-Policy-Brief-02-2013.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
http://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html
http://www.pseataskforce.org/
https://www.interaction.org/courses/sea101/
https://www.chsalliance.org/what-we-do/psea
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1531823685.pdf
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1531823685.pdf
https://conduct.unmissions.org/reports-secretary-general-special-measures-protection-sexual-exploitation-and-sexual-abuse
https://conduct.unmissions.org/reports-secretary-general-special-measures-protection-sexual-exploitation-and-sexual-abuse
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PSEA Implementation Quick Reference Handbook )Davey, C. and Taylor, L.H., CHS Alliance 2017( 

Best Practice Guide: Inter-Agency Community-Based Complaints Mechanisms )2017(

Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse: Report of the 
Secretary-General )United Nations A/71/818 February 2017(

Understanding the differences between Sexual Exploitation and Abuse, Sexual Harassment, 
and Sexual and Gender-based Violence )IASC 2016(

Fact sheet on the Secretary-General’s initiatives to prevent and respond to sexual exploitation 
and abuse )United Nations 2017(

Reproductive health in emergencies

Renewing International Commitment to Reproductive Health for Conflict-Affected Populations 
)Reproductive Health Response in Conflict Consortium 2003(

Evaluating the effectiveness of sexual and reproductive health services during humanitarian 
crises: A systematic review )Singh, N.S., Smith, J., Aryasinghe, S., Khosla, R., Say,L., Blanchet, 
K., PLoS ONE 2018( 

Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings )Inter-agency 
Working Group on Reproductive Health in Crises 2018(

Minimum Initial Service Package for Reproductive Health )Online Course, Inter-agency 
Working Group on Reproductive Health in Crises 2011(

A Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management into Humanitarian Response: The 
Full Guide )Columbia University and International Rescue Committee 2017( 

Universal & Adaptable Information, Education & Communication )IEC( Templates on the MISP 
)Women's Refugee Commission )WRC( 2013(

Standard operating procedures (SOPs)

Establishing Gender-based Violence Standard Operating Procedures for multi-sectoral and 
inter-organizational prevention and response to gender-based violence in humanitarian 
settings )Inter-Agency Standing Committee Gender Sub-Working Group 2008(

Stress management and self-care

Managing stress in humanitarian workers: Guidelines for good practice, Third edition )Antares 
Foundation 2012( 

Self-Care for Sustainability and Impact )Move to End Violence ND( 

Stress )The Resilient Brain Project ND(

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1499958998.pdf
https://reliefweb.int/report/bangladesh/best-practice-guide-inter-agency-community-based-complaint-mechanisms-protection
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/sg_report_a_71_818_special_measures_for_protection_from_sexual_exploitation_and_abuse.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/sg_report_a_71_818_special_measures_for_protection_from_sexual_exploitation_and_abuse.pdf
http://fscluster.org/document/understanding-differences-between-sexual
http://fscluster.org/document/understanding-differences-between-sexual
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/749673/UN-Factsheet.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/749673/UN-Factsheet.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/rh_eval.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199300
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199300
http://iawg.net/2018-inter-agency-field-manual-reproductive-health-humanitarian-settings/
http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
https://reliefweb.int/report/world/toolkit-integrating-menstrual-hygiene-management-mhm-humanitarian-response
https://reliefweb.int/report/world/toolkit-integrating-menstrual-hygiene-management-mhm-humanitarian-response
http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp/
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/GBV_Standard_Operational_Procedures_2008_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/GBV_Standard_Operational_Procedures_2008_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/GBV_Standard_Operational_Procedures_2008_EN.pdf
https://www.antaresfoundation.org/filestore/si/1164337/1/1167964/managing_stress_in_humanitarian_aid_workers_guidelines_for_good_practice.pdf?etag=4a88e3afb4f73629c068ee24d9bd30d9
https://www.movetoendviolence.org/practices/self-care-for-sustainability-and-impact/
https://resilientbrainproject.com/stress/
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تُقِدّم المالحق أمثلةً عمليةً على العمل الذي اضطلعت به المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، 
على النحو المبيّن في هذا الدليل. يمكن استخدام هذه الموارد كما يلي: 

z قوالب يمكن تكييفها لتناسب منتجات المناصرة، أو العروض التقديمية في أثناء االجتماعات، أو الشروط المرجعية
z مطبوعات متعلقة ببناء القدرات والتدريب على التنسيق
z مراجع بشأن قضايا السياسة العامة الستخدامها في العروض التقديمية أو المفاوضات أو للمساعدة في حل النزاعات
z  أدوات التخطيط والقوالب

رت من النسخ األصلية لحماية الخصوصية وجعلها  ُكيِّفت المواد المستمدَّة من االستجابة الميدانية األخيرة لغرض إنشاء عيِّنات. وقد ُحِرّ
أكثر مالءمة للسياقات المختلفة. ويمكن لمكتب المساعدة التابع لمجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي أو موقعها 

الشبكي أن يوفِّرا موارد أكثر تحديثاً، مثل الشروط المرجعية ومسارات اإلحالة.
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األنواع الشائعة  للعنف المبني على النوع االجتماعي  الملحق 1:  
مقتَبسة عن إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

قد ال تُشِكّل أشكال العنف المذكورة أدناه دائماً عنفاً مبنياً على النوع االجتماعي )على سبيل المثال، اإلساءة الجنسية لألطفال، وال 
سيما العنف المرتَكب في حق الفتيان، قد يكون دافعه الميل الجنسي إلى األطفال أكثر منه رغبةً في نزع الرجولة عن الطفل الذكر 
ز  واستضعافه(. ويمكن اعتبار أعمال العنف المرتَكبة نوعاً من أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي عندما تعكس أو تُعِزّ
عالقات القوة غير المتكافئة بين الذكور واإلناث. كما يتزايد استخدام مصطلح ’العنف المبني على النوع االجتماعي’ من جانب 
معايير  و/أو  للرجولة  السائدة  المعايير  تعزيز  في  يتمثَّل  بغرٍض واضحٍ  المرتَكبة  العنيفة  األعمال  الفاعلة لوصف  الجهات  بعض 
الهوية الجندرية غير المتكافئة - على سبيل المثال، عند اإلشارة إلى بعض أشكال العنف الجنسي المرتَكبة في حق الذكور، أو 
العنف الموّجه ضد األشخاص المصنفين بأنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي 

صفات الجنسين.

 التعريف/الوصف* نوع العنف

يُستخَدم مصطلح ’اإلساءة الجنسية لألطفال’ عموماً لإلشارة إلى أي نشاط جنسي بين طفٍل ما وأحد أفراد أسرته اإلساءة الجنسية لألطفال
المرتبطين به ارتباطاً وثيقاً )سفاح المحارم(، أو بين طفٍل ما وشخص آخر بالغ، أو طفل أكبر سناً من خارج 
األسرة. وهي إساءةٌ تنطوي إما على قوةٍ أو إكراٍه صريحْين، أو على قوةٍ ضمنيٍة في الحاالت التي ال يمكن فيها 

للضحية إعطاء الموافقة بسبب صغر السن.1

العنف الجنسي المرتبط 
بالنزاع

يُستخَدم مصطلح ’العنف الجنسي المرتبط بالنزاع’ لإلشارة إلى حوادث )ألغراض اإلدراج في قرار مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1960( العنف الجنسي أو أنماطه، أي االغتصاب، أو االسترقاق الجنسي، أو 
اإلكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذي 
الخطورة المماثلة، المرتَكبة في حق النساء والرجال والفتيات أو الفتيان. وتحدث هذه الحوادث أو األنماط في 
حاالت النزاع، أو في المراحل الالحقة للنزاع، أو غيرها من الحاالت المثيرة للقلق )مثل النزاعات السياسية(. 
أي صلة  نفسه،  السياسي  النزاع  أو  بالنزاع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  العنف صلة  من  النوع  لهذا  يكون  كما 
زمنية وجغرافية و/أو سببية. وباإلضافة إلى الطابع الدولي للجرائم المشتبه فيها )التي يمكن أن تُشِكّل، حسب 
قد  بالنزاع  الصلة  فإنَّ  إبادة جماعية(،  أو  تعذيب  أعمال  أو  اإلنسانية  أو جرائم ضد  الظروف، جرائم حرب 
تكون واضحة في مالمح ودوافع الجاني )الجناة(، والصورة الشخصية للضحية )الضحايا(، ومناخ اإلفالت من 
العقاب/ضعف قدرة الدولة على تطبيق القانون، واألبعاد العابرة للحدود، و/أو كونه سلوكاً ينتهك شروط اتفاق 

وقف إطالق النار".2

 الحرمان من الموارد والفُرص 
والخدمات 

الخدمات  أو  التعليم  أو  العيش  أو فُرص كسب  الموارد/الممتلكات  الحصول على  في  الحق  الحرمان من   هو 
الصحية أو غيرها من الخدمات االجتماعية.   ومن أمثلته: حرمان أرملة من الحصول على ميراثها، واالستيالء 
على دخل امرأة عنوةً من جانب شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها، ومنع امرأة من استخدام وسائل منع 
الحمل، ومنع فتاة من الذهاب إلى المدرسة، وما إلى ذلك.   تدخل ’اإلساءة االقتصادية’ ضمن هذه الفئة.   وقد 

تندرج بعض أعمال الحبس أيضاً تحت هذه الفئة.3 

العنف المنزلي؛ ويطلق عليه 
عادةً اسم العنف بين الشريكين 

الحميمْين 

 'العنف المنزلي' هو مصطلٌح يُستخَدم لوصف العنف الذي يحدث بين الشريكين الحميمين )الزوجين، الرفيق/
التحديد على  الحميمين على وجه  الشريكين  بين  العنف  أفراد األسرة اآلخرين.  وينطبق  بين  الرفيقة( وكذلك 
فه منظمة الصحة العالمية بأنَّه سلوك من جانب شريك حميم  العنف الذي يحدث بين الشركاء الحميميِن، وتُعِرّ
أو شريك سابق يُسبب ضرراً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً، بما في ذلك االعتداء البدني والجنسي باإلكراه، واإليذاء 
أو  الفُرص  أو  الموارد  الحرمان من  أيضاً  العنف  النوع من  هذا  يشمل  وقد  التحكمية.4  والسلوكيات  النفسي، 

الخدمات.5

دومينغيز إن، وبيري. 2002- ’اإلساءة الجنسية لألطفال’، موسوعة الجريمة والعقاب، المجلد األول.  -1
مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع 2011- 'الصياغة التحليلية والمفاهيمية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع'،  -2  

<www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1321456915-pdf> 
<http://www.gbvims.com> .2010 دليل الُمستخِدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي  -3 

www.who.int/mediacentre/< ،منظمة الصحة العالمية 2014 )ُمحدَّثة(. ’صحيفة الوقائع رقم 239: العنف المرتَكب في حق المرأة  -4
factsheets/fs239/en>

صندوق األمم المتحدة للسكان.  2012-  إدارة برامج العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ:   -5  
<www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies> ،الدليل المرافق للتعلُّم اإللكتروني
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 التعريف/الوصف* نوع العنف

المسيئون في العنف االقتصادي فيها  التي يتحكم  المعاملة  إلى أحد جوانب إساءة  يُستخَدم مصطلح اإلساءة االقتصادية لإلشارة 
أموال الضحايا لمنعهم من الحصول على الموارد أو فُرص العمل أو السيطرة على الدخل، أو تحقيق االكتفاء 

الذاتي، والحصول على االستقالل المالي.6

اإلساءة العاطفية )يُشار إليها 
أيضاً باسم اإلساءة النفسية(

 هي إلحاق ألم أو أذى نفسي أو عاطفي أو إصابة بشخص ما.   ومن أمثلتها: التهديد بالعنف الجسدي أو الجنسي، 
ش اللفظي، واالهتمام غير  والتخويف، واإلذالل، والعزل القسري، واالستبعاد االجتماعي، والمطاردة، والتحرُّ
المرغوب فيه، والتعليقات واإليماءات أو الكلمات المكتوبة ذات الطابع الجنسي و/أو التهديدي، وإتالف األشياء 

ش الجنسي’ تحت هذه الفئة من العنف المبني على النوع االجتماعي.7  العزيزة، وما إلى ذلك.   ويندرج ’التحرُّ

بتر/تشويه األعضاء التناسلية 
األنثوية

التناسلية  لألعضاء  الكلية  أو  الجزئية  اإلزالة  على  تنطوي  التي  اإلجراءات  جميع  إلى  المصطلح  هذا  يُشير 
الخارجية لألنثى أو إلحاق إصابات أخرى بها لها ألسباب غير طبية.8 

قتل المواليد اإلناث 
و اإلجهاض االنتقائي 

 يمكن اختيار جنس الجنين قبل ثبوت الحمل، أو خالل فترة الحمل وقبل الوالدة من خالل الكشف عن جنس 
الجنين واإلجهاض االنتقائي، أو بعد الوالدة من خالل قتل المولود الجديد أو إهماله.  يُستعان بانتقاء جنس الجنين 
التفضيل  في بعض األحيان ألغراض الموازنة األسرية ولكنه عادة ما يتجاوز هذا األمر بشكٍل أكبر بسبب 

المنهجي للذكور.9

الزواج القسري وزواج 
األطفال )يُشار إليه أيضاً باسم 

الزواج المبكر(

الزواج القسري هو تزويج الفرد ضد إرادته. يُستخَدم مصطلح زواج األطفال لإلشارة إلى الزواج الرسمي أو 
االرتباط غير الرسمي قبل سن الثامنة عشرة. 10 وعلى الرغم من أنَّ بعض البلدان تسمح بالزواج قبل سن 
الثامنة عشرة، إال أنَّ المعايير الدولية لحقوق اإلنسان تُصنِّف هذه الزيجات على أنها زيجات أطفال، متعِلّلة بأن 
الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً غير قادرين على إبداء موافقة مستنيرة. ولذلك، فإنَّ زواج األطفال يُعد شكالً 

من أشكال الزواج القسري ألن األطفال ليسوا مؤهلين قانوناً للموافقة على هذه الزيجات.11

العنف المبني على النوع 
االجتماعي

النوع  إلى فروق )قائمة على  يُرتكب ضد إرادة الشخص ويستند  يُطلَق على أي عمل ضار  مصطلح شامل 
االجتماعي’  النوع  المبني على  ’العنف  يُستخَدم مصطلح  الذكور واإلناث.  بين  اجتماعياً  سة  االجتماعي( مكرَّ
في المقام األول للتأكيد على أنَّ الفوارق الهيكلية المبنية على النوع االجتماعي بين الذكور واإلناث في جميع 
ض ألشكال متعددة من العنف. وعلى النحو المتفق عليه في إعالن  أنحاء العالم تضع اإلناث تحت خطر التعرُّ
القضاء على العنف ضد المرأة )1993(، يشمل ذلك األفعال التي تلحق ضرراً أو معاناةً بدنية أو عقلية أو 
جنسية، والتهديد بهذه األعمال، واإلكراه، وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية، سواء كانت تحدث علناً 
أو في الحياة الخاصة. ويُستخَدم هذا المصطلح أيضاً ِمن قِبل بعض الجهات الفاعلة لوصف بعض أشكال العنف 
الجنسي المرتَكب في حق الذكور و/أو العنف الموجه ضد األشخاص المصنفين بأنهم من المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وحاملي صفات الجنسين، وفي هذه الحاالت عند اإلشارة 

إلى العنف المتصل بالمعايير السائدة للرجولة و/أو معايير الهوية الجندرية غير المتكافئة.

االئتالف الوطني لمكافحة العنف المنزلي، المشار إليه في الملحق الرابع في صندوق األمم المتحدة للسكان. 2012- إدارة برامج العنف المبني على   -6 
<www.unfpa.org/publications/managing-gender-based- ،النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ: الدليل المرافق للتعلُّم اإللكتروني

violence-programmes-emergencies>
<http://www.gbvims.com> .2010 دليل الُمستخِدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي  -7 

<www.who.int/mediacentre/ ،’منظمة الصحة العالمية. 2014 )ُمحدَّثة(. ’صحيفة الوقائع رقم 241: تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  -8
<http://www. .2010 .انظر أيضاً دليل المستخدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي .factsheets/fs241/en<

gbvims.com>
مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة   .9
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 2003- العنف الجنسي والمبني على النوع االجتماعي المرتّكب في حق الالجئين والعائدين والنازحين   -11
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ة  ة بصحة اإلنسان النفسية أو البدنية.   الممارسات التقليدية الضارَّ العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية والدينية التي يمكن أن تكون ضارَّ
ع اجتماعي في العالم ممارسات ومعتقدات ثقافية تقليدية محدَّدة، بعضها مفيد لجميع األعضاء وبعضها  لكل تجمُّ
ة تشويه األعضاء التناسلية  ُمضرٌّ بفئٍة معينة في المجتمع، مثل النساء. وتشمل هذه الممارسات التقليدية الضارَّ
األنثوية؛ وإطعام النساء قسراً؛ وزواج األطفال؛ والمحظورات أو الممارسات المختلفة التي تمنع المرأة من 
واآلثار  الذكور  األبناء  وتفضيل  للوالدة؛  التقليدية  والممارسات  الغذائية  والمحرمات  خصوبتها؛  في  التحكم 
المترتبة على ذلك على وضع الذرية من اإلناث؛ وقتل المواليد اإلناث؛ والحمل المبكر؛ وثمن المهر.12 وتتضمن 
والحرق،  بالندبات،  واإلصابة  الحركة،  تقييد  األطفال  على  تؤثر  التي  األخرى  ة  الضارَّ التقليدية  الممارسات 
والوسم، وطقوس الشروع في العنف، والتسمين، والزواج القسري، والجرائم المرتَكبة باسم الشرف، والعنف 

المتصل بالمهر، أو 'أعمال الشعوذة'.13

 هو عمٌل من أعمال العنف الجسدي ذو طابع غير جنسي.   ومن أمثلته: الضرب والصفع والخنق والجرح والدفع  االعتداء الجسدي 
والحرق وإطالق النار أو استخدام أي أسلحة أو االعتداء بالحمض أو أي عمل آخر ينتج عنه ألم أو معاناة أو 

إصابة.  14

بواسطة  االغتصاب  الفم  أو  الشرج  فتحة  أو  للمهبل  طفيفاً(  كان  )مهما  القسري  أو  باإلكراه  الجسدي  االختراق   هو 
بواسطة جسم غريب.   الشرج  فتحة  أو  المهبل  اختراق  أيضاً  الجسم،15 ويشمل  أعضاء  أو غيره من   قضيب 
القيام  اللواط.16 وتُعَرف محاولة  الشرجي/ممارسة  الزوجي واالغتصاب  يشتمل االغتصاب على االغتصاب 
ف جريمة االغتصاب المرتَكبة في حق شخص واحد من جانب اثنين أو  بذلك بالشروع في االغتصاب. وتُعرَّ

أكثر من الجناة بأنها اغتصاب جماعي.

 يُشير مصطلح ’اإلساءة الجنسية’ إلى التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي الجسدي الذي يحمل طابعاً جنسياً، سواء  اإلساءة الجنسية 
باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.17 

 هو أي شكل من أشكال االتصال الجنسي غير الرضائي ال ينتج عنه أو ينطوي على اختراق.   ومن أمثلته:  االعتداء الجنسي 
محاولة االغتصاب وكذلك التقبيل غير المرغوب فيه أو المالطفة أو لمس األعضاء التناسلية واألرداف18

يُشير  مصطلح ’االستغالل الجنسي’ إلى أي استغالل لحالة ضعف أو لتفاوت في القوى أو للثقة من أجل تحقيق  االستغالل الجنسي 
االستغالل  أو سياسي من  اجتماعي  أو  مالي  تحقيق كسب  الحصر  المثال ال  منها على سبيل  مآرب جنسية، 

الجنسي لطرف آخر.   وقد تندرج بعض أنواع ’عمالة الجنس باإلكراه’ أيضاً تحت هذه الفئة.19

يُستخدم مصطلح االستغالل واإلساءة الجنسية كمختصر متعارف عليه في مجال العمل اإلنساني ليشير إلى االستغالل واإلساءة الجنسية
أعمال االستغالل واإلساءة الجنسية المرتَكبة ِمن قِبل أفراد األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 

رين.20 الحكومية الدولية في حق السكان المتضِرّ

ش الجنسي سلوكيات جنسية غير مرغوب فيها، وطلبات بخدمات جنسية، وغيرها من السلوكيات اللفظية أو البدنية ذات التحرُّ
الطبيعة الجنسية.21

ة التي تؤثر على صحة المرأة والطفل'،  مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. 1995- ’صحيفة الوقائع رقم 23: 'الممارسات التقليدية الضارَّ  -12
<www.ohchr.org/documents/publications/factsheet23en.pdf>

<www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf> ،'األمين العام لألمم المتحدة. 2006- 'حقوق الطفل  -13
<http://www.gbvims.com> .2010 دليل الُمستخِدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي  -14

<www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ ،منظمة الصحة العالمية. 2002- التقرير العالمي حول العنف والصحة  -15
world_report/en>

<http://www.gbvims.com> .2010 دليل الُمستخِدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي  -16
 ,13/2003/SGB/ST .'األمانة العامة لألمم المتحدة. 2003- 'نشرة األمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية  -17

<www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf>
<http://www.gbvims.com> .2010 دليل الُمستخِدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي  -18

 ,13/2003/SGB/ST .'األمانة العامة لألمم المتحدة. 2003- 'نشرة األمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واإلساءة الجنسية  .19
<www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf>

مقتطف من الملحق الرابع في صندوق األمم المتحدة للسكان.  2012-  إدارة برامج العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ: الدليل المرافق   .20
<www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergenciesw> ،للتعلُّم اإللكتروني

<www.state.gov/s/ocr/c14800.htm> ،ش الجنسي وزارة الخارجية األمريكية. بدون تاريخ سياسة مكافحة التحرُّ  -21

http://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet23en.pdf
http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf
http://www.gbvims.com/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
http://www.gbvims.com/
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
http://www.gbvims.com/
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.state.gov/s/ocr/c14800.htm
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 التعريف/الوصف* نوع العنف

ألغراض هذه المبادئ التوجيهية، يشمل العنف الجنسي، على األقل، االغتصاب/الشروع في االغتصاب، واالستغالل العنف الجنسي 
الجنسي هو "أي فعل جنسي، أو محاولة للحصول على فعل جنسي، أو تعليقات أو  العنف  الجنسية.  واإلساءة 
سلوكيات جنسية غير مرحب بها، أو أعمال االتجار الجنسي بشخٍص ما، باستخدام اإلكراه، أو التهديد بالضرر أو 
القوة البدنية، ِمن قِبل أي شخص بغّض النظر عن العالقة مع الضحية، أو في أي سياق كان، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر المنزل والعمل".22 يتخذ العنف الجنسي أشكاالً عديدة، منها االغتصاب، واالستعباد الجنسي و/أو 

ش الجنسي، واالستغالل و/أو اإلساءة الجنسية، واإلجهاض القسري. االتجار، والحمل القسري، والتحرُّ

العنف الجنسي والعنف المبني 
على النوع االجتماعي

رات من  ركَّزت أولى برامج المساعدة اإلنسانية، التي تتصدى للعنف المرتَكب في حق النساء والفتيات المتضِرّ
ض للعنف الجنسي وكانت تستند في المقام األول إلى سياقات الالجئين. وفي عام 1996،  النزاع، على التعرُّ
قدَّمت اللجنة الدولية لإلنقاذ، بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، مشروعاً بعنوان 
برنامج العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي في مخيمات الالجئين في تنزانيا. ويعكس إدراج 
مصطلح ’العنف المبني على النوع االجتماعي’ التزام المشاريع بالتصدي ألنواع العنف غير الجنسي التي كانت 
ة. كان العنف المبني على النوع  واضحة في هذا السياق، وال سيما العنف المنزلي والممارسات التقليدية الضارَّ
االجتماعي في وقت وْضع برنامج اللجنة الدولية لإلنقاذ مصطلحاً دولياً شائعاً بشكٍل متزايد ويُستخَدم لوصف 
التي يهيمن عليها  الثقافات  للتمييز ضدهن في  نتيجةً  النساء والفتيات  لها  التي تتعّرُض  طيف من االنتهاكات 
الذكور في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2005، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت رسمياً مصطلح 
النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  للتدخالت  التوجيهية  المبادئ  في  االجتماعي’  النوع  على  المبني  ’العنف 
االجتماعي في السياقات اإلنسانية. وجرى االعتراف بالعنف الجنسي ضمن هذه المبادئ التوجيهية باعتباره 

أحد أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي.

تستخِدم العديد من المبادئ التوجيهية والموارد العالمية األصلية لغة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 
االجتماعي. وال تزال المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تؤيد هذه العبارة رسمياً وتستخدمها فيما 
يتعلق بالعنف المرتَكب في حق النساء والرجال والفتيات والفتيان: "تستخدم المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين بوعي ]العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي[ للتأكيد على الحاجة الُمِلّحة إلى 
رة للعنف الجنسي على الضحايا/الناجين وأسرهم"  تدخالت الحماية التي تتصدى للطابع اإلجرامي واآلثار المدِمّ
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  ُمحدَّثة،  استراتيجية  االجتماعي:  النوع  على  المبني  العنف  )إجراءات ضد 

.)<www.unhcr.org/4e1d5aba9.pdf> ،2011 ،لشؤون الالجئين

 "تشير ظاهرة تفضيل األبناء الذكور إلى مجموعة كاملة من القيم والمواقف التي تتجلى في العديد من الممارسات  تفضيل األبناء الذكور 
المختلفة ويكون القاسم المشترك فيها تفضيل االبن الذكر، والذي غالباً ما يصاحبه إهمال االبنة.   وقد يعني ذلك 
استثمار  تتلقاها ومدى  التي  األبوية  الرعاية  نوعية وكمية  يحدد  وقد  منذ والدتها؛  الحرمان  االبنة من  معاناة 
ضها للتمييز الحاد، خاصة في البيئات ذات الموارد الشحيحة.   وعلى  األبوين في إنمائها؛ وقد يؤدي إلى تعرُّ
الرغم من أن اإلهمال هو السمة السائدة في هذه الظاهرة، إال أنها قد تؤدي في بعض الحاالت القصوى إلى 

اإلجهاض االنتقائي أو قتل المواليد اإلناث".23

 "...تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك االتجار بالبشر
السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو  الخداع أو استغالل  القسر أو االختطاف أو االحتيال أو  من أشكال 
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل.   ويشمل 
االستغالل، كحٍد أدنى، استغالل أو دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، 

أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء. 24

<www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en> ،منظمة الصحة العالمية. 2002- التقرير العالمي حول العنف والصحة  -22
ة التي تؤثر على صحة المرأة والطفل'،  مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. 1995- ’صحيفة الوقائع رقم 23: 'الممارسات التقليدية الضارَّ  -23

<www.ohchr.org/documents/publications/factsheet23en.pdf>
24-  األمم المتحدة  2000. بروتوكول منع االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

http://www.unhcr.org/4e1d5aba9.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
http://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet23en.pdf
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 التعريف/الوصف* نوع العنف

ف إعالن األمم المتحدة - بشأن القضاء على العنف ضد المرأة )1993( - العنَف المرتَكب في حق المرأة العنف ضد المرأة والفتاة يُعِرّ
بأنَّه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يُرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، 
أو  القبيل أو اإلكراه  بأفعال من هذا  التهديد  بما في ذلك  النفسية،  أو  الجنسية  أو  الجسمانية  الناحية  سواء من 
الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". )المادة 1(. يجب فهم العنف 

المرتَكب في حق المرأة على أنه يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 .a الجنسية الذي يحدث في األسرة، بما في ذلك الضرب واإلساءة  البدني والجنسي والنفسي  العنف 
وتشويه  الزوجي،  واالغتصاب  بالمهر،  المتصل  والعنف  المعيشية،  األسرة  في  اإلناث  للطفالت 
غير  والعنف  بالنساء،  ة  الضارَّ التقليدية  الممارسات  من  ذلك  وغير  األنثوية،  التناسلية  األعضاء 

الزوجي، والعنف المتصل باالستغالل؛
 .b العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع العام، بما في ذلك االغتصاب واإلساءة

ش الجنسي والترهيب في مكان العمل، في المؤسسات التعليمية وغيرها، واالتجار  الجنسية والتحرُّ
بالنساء وعمالة الجنس باإلكراه؛

 .c25)2 العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضي عنه، أينما حدث. )المادة

تُسِلّط دراسة األمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف المرتَكب في حق المرأة )2006( الضوَء على 
أن مصطلح ’المرأة’ يستخدم على نطاق واسع ليشمل اإلناث من جميع األعمار، بمن فيهن الفتيات دون سن 

الثامنة عشرة.26

<www.un.org/ ،'الجمعية العامة لألمم المتحدة. كانون األول/ديسمبر 1993- 'إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  -25
documents/ga/res/48/a48r104-htm>

<www.un.org/womenwatch/daw/ ،األمين العام لألمم المتحدة. 2006- دراسة األمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة  -26
vaw/SGstudyvaw.htm>

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/SGstudyvaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/SGstudyvaw.htm
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الملحق 2:   المبادئ التوجيهية للوفود التي تزور األماكن المؤاتية للنساء
للمبادئ  االمتثال  بمكان  األهمية  من  الخدمات،  على  يحصلن  الالتي  والفتيات  النساء  سيما  وال  المحلية،  المجتمعات  زيارة  عند 

التوجيهية البسيطة لضمان عدم حدوث ضرر إضافي. 

عام

رة: يجب على جميع الوفود أن تحترم عدداً من المبادئ األخالقية خالل بعثاتها وفي تفاعالتها مع المجتمعات المحلية المتضِرّ

z عدم اإلضرار
z النهج الذي يُرِكّز على الناجين
z  الدقة
z اإلنصاف
z الحياد
z احترام الخصوصية
z  احترام سرية المصادر والشهود

يُرجى االلتزام بهذه المبادئ التوجيهية اإلضافية:

z .ال يمكن للذكور الدخول إلى األماكن الصديقة للنساء
z  رين من العنف المبني على النوع االجتماعي. ليس كل من يقيم في األماكن ال تضع افتراضات حول طبيعة األشخاص المتضِرّ

الصديقة للنساء هم ناجون.
z  .تجنب إعطاء وعود أو إثارة آمال ال يمكنك الوفاء بها
z  ض للعنف. بإمكانك أن تطلب منا يُعد العنف المبني على النوع االجتماعي مسألةً سرية. فال تسأل شخصاً ما إذا ما كان قد تعرَّ

ترتيب لقاٍء لك مع موظفي االستجابة المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، مّمن يمكنهم التحدث بحرية أكبر بشأن 
أنواع الحوادث والتحديات والنجاحات التي يرونها في عملهم. 

z  فاألسئلة المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية الموجهة إلى األفراد يمكن أن تُسبِّب اإلحراج. وال تستطيع النساء غير المتزوجات
موافقة  دون  ومن  بِسريَّة  اختياراتهنَّ  المتزوجات  النساء  تتخذ  وقد  الوصم؛  بسبب  اإلنجابية  ممارساتهنَّ  عن  بصدق  اإلجابة 

. فالكشف عن مواقفهنَّ الحقيقية يمكن أن يكون محفوفاً بالمخاطر.  أزواجهنَّ وأسرهنَّ
z  َّويمكن أن يتسبَّب تحديد النساء الالتي عانين من العنف المبني على النوع االجتماعي في تعريض سالمتهنَّ وأمنهنَّ ورفاههن

. وفي حين أنَّ بعض النساء قد يكون  للخطر بدرجٍة كبيرة. ويشمل ذلك نشر المعلومات التعريفية عنهنَّ والتقاط صور لهنَّ
لديهنَّ استعداد لتقديم هذه المعلومات، يُرجى من موظفي األمم المتحدة/المنظمات غير الحكومية أن يطلبوا من األفراد الحصول 
يريدون  كانوا ال  إذا  أكبر  براحٍة  يشعروا  بأن  لألفراد  األمر  هذا  الصور. وسيسمح  التقاط  قبل  يفهمنها  بلغٍة  منهنَّ  إذٍن  على 
منح اإلذن باستخدام أسمائهم أو صورهم. وينبغي أن يكون هؤالء األفراد على علٍم تام بطبيعة االستخدام الذي سيتم للصور، 
بما في ذلك نشرها على وسائل التواصل االجتماعي، وأن تتاح لهم الفُرصة للرفض. وإذا وافقوا على ذلك، فينبغي بتوثيق 

المستنيرة. الموافقة 
z  إن وهب المال أو الهدايا إلى إحدى الناجيات مقابل الحصول على قصتها قد يعّرضها لمخاطر استغالل موقفها الهّش وبالتالي

فهو أمر محظوٌر.
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الواليات القانونية ذات الصلة بالعنف المبني على النوع  الملحق 3:   
االجتماعي في االستجابة اإلنسانية 

مقتبَسة من إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

القانونية الواليات 

والقانون  الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  تنتهك  إجراءات  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  يشمل 
الجنائي الدولي وقانون الالجئين.

الصلة بالعنف المبني على النوع األثرالواليات القانونية
األدوات الرئيسية*االجتماعي

القانون الدولي

القواعد التقليدية والعرفية القانون اإلنساني الدولي
للقانون اإلنساني الدولي التي 

تسعى إلى الحد من آثار 
النزاع المسلح. 

يحمي األشخاص غير 
المشاركين أو لم يعودوا 

يشاركون بنشاٍط في األعمال 
العدائية وينظم وسائل/

أساليب الحرب.

يفرض التزامات إيجابية، 
ويقيّد أفعال المقاتلين 

للتقليل إلى أدنى حد ممكن 
من الخسائر في األرواح 
والممتلكات المدنية ومنع 
المعاناة غير الضرورية 

في حاالت النزاع المسلح. 
وتشمل هذه االلتزامات 

والحدود معالجة المقاتلين 
والمدنيين، ووضع المرافق 
العسكرية وتمرير إمدادات 

اإلغاثة. 

تُطبَّق القواعد في جميع 
النزاعات المسلحة الدولية، 
وتُطبَّق في بعض الحاالت 
قواعد معينة على الجهات 

الفاعلة من غير الدول وفي 
حاالت النزاعات المسلحة 

غير الدولية. 

تنص االتفاقيات والبروتوكوالت 
اإلضافية على ’أوجه الحماية 

العامة’ التي تنطبق بالتساوي على 
الرجال والنساء دون تمييز ضار 

على أساس الجنس، في جملة 
أمور. باإلضافة إلى ذلك، تمنح 
النساء ’حمايةً ُمحدَّدة’ تتعلق في 

المقام األول باالحتياجات المتعلقة 
، ونظافتهنَّ الشخصية،  بصحتهنَّ

واحتياجاتهنَّ الفسيولوجية، ودورهنَّ 
كأمهات، بما في ذلك:

z  الحماية من بعض أشكال
اإلساءة الجنسية.

z . النساء المحرومات من حريتهنَّ
z  األمهات الحوامل وحاالت

األمومة.
z .الحفاظ على الروابط العائلية

تشمل معاهدات القانون اإلنساني األساسي 
الرئيسية لعام 1907 قواعد الهاي، 
أربعة اتفاقيات جنيف لعام 1949، 

وبروتوكوالتها اإلضافية لعام 1977-

القانون اإلنساني الدولي العرفي من حيث 
صلته باالغتصاب وغيره من أشكال العنف 

الجنسي )القاعدة 93(، على النحو المبين 
في هينكاتارتس، ج.، ودونوالد-بيك، ل.، 
2006- القانون الدولي اإلنساني العرفي. 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر،
<https://www.icrc.org/eng/

resources/documents/
publication/pcustom.htm>

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pcustom.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pcustom.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pcustom.htm
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الصلة بالعنف المبني على النوع األثرالواليات القانونية
األدوات الرئيسية*االجتماعي

يحظر القانون الجنائي القانون الجنائي الدولي
الدولي جرائم الحرب 

والجرائم المرتَكبة في حق 
اإلنسانية، واإلبادة الجماعية، 
ويسعى إلى محاسبة مرتكبي 

هذا السلوك بصورةٍ فردية 
جنائياً.

جرى االعتراف باالغتصاب وغيره 
من أشكال العنف الجنسي المرتَكبة 

في حق المدنيين بوصفها جرائم 
حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، 

وأعماالً تأسيسية لإلبادة الجماعية، من 
خالل عمل المحاكم الجنائية الدولية 

المخصصة لرواندا ويوغوسالفيا 
السابقة، والمحكمة الخاصة 

لسيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية، 
من بين جهات أخرى.

األنظمة األساسية )وال سيما نظام روما 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 

والسوابق القضائية من المحكمة، والمحاكم 
الجنائية الدولية المخصصة )مثل محكمه 
يوغوسالفيا ومحكمة رواندا( والمحاكم 

المختلطة، ضمن أمور أخرى.

القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان

ز القانون الدولي لحقوق  يُعِزّ
اإلنسان حقوق وكرامة جميع 

البشر - النساء، والفتيات 
والرجال والفتيان - دون أي 

تمييز ضاّر. 

z  ويُحِدّد القانون مفهوم
مسؤولية الدول كما يلي:

z  على الدول واجب احترام
حقوق اإلنسان ومنع 

انتهاكات حقوق اإلنسان 
والتصدي لها.

z  الدول ملزمة بمنع
انتهاكات الحقوق من 

جانب الجهات الفاعلة في 
القطاع الخاص والمعاقبة 

عليها.
z  وينطبق قانون حقوق

اإلنسان في زمن الِسلم 
وفي حاالت النزاع على 

حد سواء.

يؤثر العنف المبني على النوع 
االجتماعي على: الحق في الحياة، 

والحق في األمن الشخصي، 
والحق في الصحة، والحق في 

عدم التمييز، والحق في الحماية 
المتساوية بموجب القانون، والحق 
في الزواج؛ والحق في العمل في 
ظروف عادلة ومؤاتية، من بين 

أمور أخرى.

z العهد الدولي الخاص
z  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية
z  العهد الدولي الخاص
z بالحقوق المدنية والسياسية 
z  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع

أشكال التمييز العنصري 
z  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة )سيداو(  المورد العام رقم 19 
والمورد العام رقم 30 يتعلقان بالعنف 

المبني على النوع االجتماعي )غير أنَّهما 
غير ملِزَمين(.

z  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة 
z  اتفاقية حقوق الطفل 
z  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
z  االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص

من االختفاء القسري
z  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع

العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
z  البروتوكوالت االختيارية ذات الصلة

للمعاهدات المذكورة أعاله 

ينص القانون الدولي لالجئين القانون الدولي لالّجئين
على مجموعٍة من القواعد 

واإلجراءات التي تهدُف 
إلى حماية: األشخاص 

الذين يلتمسون اللجوء من 
االضطهاد؛ واألشخاص 
المعترف بأنهم الجئون 
بموجب الصكوك ذات 

الصلة. 

يتداخل القانون الدولي 
لالّجئين

جزئياً مع القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان والقانون 

الدولي اإلنساني.

ويشمل تعريف الالجئ، عند تفسيره 
على النحو الصحيح، االغتصاب 

وغيره من أشكال العنف المبني على 
النوع االجتماعي )مثل العنف المتصل 
بالمهر، واإلكراه على تنظيم األسرة، 
وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، 
والعنف األسري/المنزلي، واالتجار، 
وما إلى ذلك( المرتَكبة ِمن قِبل الدول 

أو الجهات الفاعلة من غير الدول. 
ويجوز أيضاً أن تستند طلبات اللجوء 

إلى أفعال تمييزية ترقى إلى مرتبة 
االضطهاد )مثل االضطهاد بسبب 

الميول الجنسية؛ واالتجار ألغراض 
عمالة الجنس باإلكراه أو االستغالل 

الجنسي؛ واألفراد الذين يرفضون 
االلتزام بأدوار وأعراف محددة 

اجتماعياً أو ثقافياً؛ وما إلى ذلك(.

z  االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام
1951

z  البروتوكول الخاص بوضع الالجئين
لعام 1967

z القانون الدولي العرفي
z  األدوات اإلقليمية )مثل اتفاقية منظمة

الوحدة األفريقية لعام 1969، وإعالن 
قرطاجنة لعام 1984(



223 المالحق

الصلة بالعنف المبني على النوع األثرالواليات القانونية
األدوات الرئيسية*االجتماعي

األدوات القانونية اإلقليمية

يجوز أن تُكمل هذه األدوات 
األُُطر القانونية الوطنية 

والدولية أو في حالة عدم 
وجود حماية وطنية فعَّالة، 

أو حيثما تكون الدول ليست 
أطرافاً في األدوات الدولية، 

يجوز لها:

z  توضيح حقوق والتزامات
الدول والجهات الفاعلة 

في مجال العمل اإلنساني 
رين. والسكان المتضِرّ

z  حماية األشخاص
والمجموعات المحدَّدة.

z  قد توفر معايير أكثر تفصيالً أو
أعلى من المستوي الوطني.

z  وقد يكون للمحاكم اإلقليمية
اختصاص في بعض الحاالت 
لتفسير القانون وتوفير شكل 

من أشكال اإلنصاف فيما يتعلق 
بحاالت العنف المبني على 

النوع االجتماعي. وتختلف كل 
محكمة عن األخرى فيما يتعلق 

بتوقيت تنفيذ ذلك.

z  بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في 

أفريقيا )2003(
z  الميثاق األفريقي لحقوق الطفل

ورفاهه )1990(
z  اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد

المرأة والمعاقبة والقضاء عليه )اتفاقية 
بيليم دو بارا( )1994(

z  اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االتجار
الدولي باألحداث )1994(

z  اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المعوقين 

)1999(
z  عهد حقوق الطفل في اإلسالم الصادر عن

 منظمة المؤتمر اإلسالمي 
)2005 حزيران/يونيو(

z  اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة
االتجار بالبشر )2005(

z  المؤتمر الدولي الَمعني بمنطقة البحيرات
الكبرى، وإعالن كمباال بشأن منع 

العنف المبني على النوع االجتماعي في 
أفريقيا )2003(

القوانين والسياسات الوطنية

z  ًينبغي أن تتضمن أحكاما
بشأن عدم التمييز 

واإلنصاف والمساواة 
للنساء والرجال من جميع 

األعمار والخلفيات، 
ولحماية اإلنسان بما في 

ذلك حقوق المرأة في 
اآلليات الرسمية وغير 
الرسمية التي تتصدى 

للعنف المبني على النوع 
االجتماعي.

z  ينبغي أن تتضمن مبادئ
األدوات الدولية التي 

صدَّقت عليها الدول أو 
انضمت إليها.

وثيقة الصلة بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي:

z  التصديق على القانون األساسي
لحقوق اإلنسان أو القانون 

الدولي اإلنساني أو إدماجهما 
في القوانين المحلية )مثالً، 
هل الدولة طرف في العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية؟ اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ 
اتفاقية حقوق الطفل؟ المعاهدات 
اإلقليمية المتعلقة بالعنف المبني 

على النوع االجتماعي؟
z  القوانين الجنائية التي تتصدى

للقتل، والعنف المنزلي أو 
األًَسري، واالعتداء، وسفاح 
المحارم، والجرائم الجنسية، 

الخ.
z  القوانين المدنية التي تتصدى

ش الجنسي  لالعتداء أو التحرُّ
في العمل.

z  قواعد اإلجراءات واإلثبات التي
تسهل تطبيق القانون.

z  السياسات التي توفر إطاراً لتنفيذ
القوانين وتوفير التعويضات 

وسبل االنتصاف للناجين.
z  قوانين/سياسات الصحة الجنسية

واإلنجابية.

القوانين الوطنية التي قد تكون ذات صلة 
بمختلف أنواع العنف المبني على النوع 

االجتماعي، مثل اإلساءة الجنسية، واالتجار 
ألغراض االستغالل الجنسي و/أو السخرة/

العمل المنزلي، والعنف بين الشريكين 
الحميمين وغيره من أشكال العنف المنزلي، 

وما إلى ذلك:

z الدساتير
z  قانون العنف المرتَكب في حق المرأة

)أو ما يعادله(
z قانون حقوق الطفل
z  قانون حقوق اإلنسان أو لجنة حقوق

اإلنسان
z قانون العنف األسري
z قانون التعليم

السياسات الوطنية التي قد تكون ذات صلة 
بأنواع مختلفة من العنف المبني على النوع 

االجتماعي:

z  خطة العمل الوطنية بشأن العنف المبني
على النوع االجتماعي

z خطة قطاع التعليم
z مدّونة قواعد السلوك للمعلّمين
z خطة قطاع العدل
z  استراتيجية أو لجنة السالم/الحقيقة

والمصالحة
z سياسة أو برنامج الوصول إلى العدالة
z  خطة العمل الوطنية بشأن المرأة

والسالم واألمن 1820/1325
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عيِّنة من الشروط المرجعية لمنّسق التدخالت في العنف المبني  الملحق 4:  
على النوع االجتماعي، والرئيس المشارك في التصدي للعنف 

ق الميداني المبني على النوع االجتماعي، والُمنّسِ
عيِّنة من الشروط المرجعية المتعلقة بُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي (على الصعيد الوطني) أ- 

ُمنِسّق المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 

 العنوان ُمنِسّق المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي

المستوى: P3 أو P4 اعتماداً على الخبرة 

البلد:  مدغشقر الوكالة الطاِلبة: صندوق األمم المتحدة للسكان

معلومات أساسية/ سبب الطلب: 

إعصار إيناو المداري الشديد، من الفئة الرابعة على مقياس َسفير ِسمبسون لألعاصير، وصل إلى اليابسة في منطقة سافا شمال 
جوياً  منخفضاً  تراجع وأصبح  ثم  البالد،  من  والجنوبية  الوسطى  األنحاء  عبر  انتقل جنوباً  ثم  آذار/مارس   7 في  شرق مدغشقر 
استوائياً قبل مغادرة البلد صباح يوم 10 آذار/مارس 2017- وحتى تاريخ 17 آذار/مارس، أبلغ المكتب الوطني إلدارة المخاطر 
اء  روا من اإلعصار، بمن فيهم ما مجموعه 247,219 شخصاً تهّجروا مؤقتاً من جرَّ والكوارث عن 433,985 شخصاً تضرَّ
رين. وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن اإلعصار إلى 81 حالة، منها 18 شخصاً في  اإلعصار و5,293 شخصاً ال يزالون ُمهجَّ
رت 14 منطقة  ر نصف البلد تقريباً من اإلعصار بطريقٍة ما، حيث تضرَّ عداد المفقودين و253 شخصاً ُمصاباً. وإجماالً، تضرَّ

من بين 22 منطقة في البالد بشدة، وأبلغت 58 مقاطعة من بين 119 مقاطعة عن وقوع أضرار.

)مختصر(

قام المكتب الوطني المعني بمخاطر الكوارث وإدارتها والفريق القُْطري للعمل اإلنساني بتفعيل خطة الطوارئ الوطنية المتعددة 
تفعيل عدة  الذي يتطلب  )الشديد(  السيناريو األسوأ  الراهنة وحجمها مع  الحالة اإلنسانية  2017/2016- ويتفق نطاق  المخاطر 
قطاعات، وكذلك التنسيق على الصعيدْين الوطني والمحلي. وقد استهلت أنشطة االستجابة من جانب الحكومة والشركاء في مجال 
الخاصة باالستجابة في  الداخلية  المجهزة حديثاً، واإلجراءات  البلد، والموارد  المتاحة داخل  العمل اإلنساني باستخدام اإلمدادات 

حاالت الطوارئ.

وتتعلق الشؤون اإلنسانية الرئيسية لصندوق األمم المتحدة للسكان بإتاحة الخدمات الصحية األساسية، بما في ذلك خدمات الصحة 
مرفقاً   16 بينها  من  وتدّمر  َمرافق   104 )تضّرَرت  الصحية  بالمرافق  لحقت  التي  األضرار  وأدَّت  الحماية.  اإلنجابية وخدمات 

تدميراً كامالً( إلى تعطيل التوفير المعتاد لخدمات الرعاية والخدمات الصحية

لما يصل إلى 250,000 شخص. ويجب إعادة إنشاء الخدمات الصحية األساسية فوراً لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب 
للفئات األكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء الحوامل وضحايا االعتداءات والعنف الجنسي. 

)مختصر(

لذلك، يسعى المكتب القُْطري في مدغشقر إلى تخصيص ُمنِسّق متفرغ يُعنَى بالتدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي 
لمدة XX شهراً.
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السريع  التنفيذ  بتيسير وتنسيق  للسكان،  المتحدة  العام لممثل صندوق األمم  الوظيفة، تحت اإلشراف  الدور والوصف: يقوم شاغل 
للتدخالت المتعددة القطاعات والمشتركة بين الوكاالت والَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 
اإلنسانية  الطوارئ  في حاالت  له  والتصدي  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  من  للوقاية  الشاملة  البرامج  وتتطلب  اإلنسانية. 
للتهجير،  ضت  تعرَّ التي  والمجتمعات  الُمِضيفة  المحلية  المجتمعات  من  الفاعلة  والجهات  المنظمات  من  لمجموعٍة  ماهراً  تنسيقاً 
والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الحكوميين، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الوطنية والدولية األخرى. وتشمل واجبات 
ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي ما يلي: بناء الشراكات وإدامتها، والتخطيط االستراتيجي، وتنمية القدرات، 
والمناصرة، وإدارة المعلومات. وسيستخدم ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي المبادئ التوجيهية التي وضعتها 
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلدماج التدخالت المبينة على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني: الحد من المخاطر وتعزيز 
القدرة على الصمود للمساعدة على التعافي، دليل مجموعة نطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي لتنسيق التدخالت 
المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ )2019(، وإدارة صندوق األمم المتحدة للسكان إلدارة برامج 
العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ والمعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت لمنع العنف المبني على النوع 
االجتماعي في حاالت الطوارئ والتصدي له لتيسير تخطيط مبادرات العنف المبني على النوع االجتماعي المشتركة بين الوكاالت 

وتنسيقها ورصدها وتقييمها.

)مختصر(

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية: 

بناء الشراكات وإدامتها 

z  إنشاء وتيسير مجموعات فرعية مشتركة بين الوكاالت ومتعددة القطاعات للعنف المبني على النوع االجتماعي )"المجموعات
اليومي  العمل  في  تجسيدها  وضمان  واحترامها  الشراكة  مبادئ  تعزيز  الوطني.  ودون  الوطني  الصعيدْين  على  الفرعية"( 

للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.
z  إنشاء قنوات اتصال ذات اتجاهين وموجهة نحو تحقيق النتائج بين المجموعات الفرعية الوطنية ودون الوطنية للعنف المبني

دة للعنف المبني على النوع االجتماعي. على النوع االجتماعي لضمان االستجابة الُموحَّ

التي تتصدى  الفاعلة  التنسيق مجموعة الجهات  الَمعنيين لضمان أن تعكس هيئات  الفاعلة  العمل بشكٍل استباقي مع كافة الجهات 
الخ(  والقانونية واألمنية  االجتماعية  )الصحة والرعاية  ذلك عبر قطاعات متعددة  بما في  االجتماعي،  النوع  المبني على  للعنف 
المتحدة  إلخ(. إشراك بعثات األمم  المدني، الحكومة،  المجتمع  المنظمات غير الحكومية،  المتحدة،  الفاعلة )األمم  الجهات  وفئات 
التي قد تكون نشطة في التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، لضمان إدراج 

المدخالت المشتركة بين الوكاالت في التقرير السنوي لألمين العام المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

الحماية،  مجموعة  اجتماعات  في  بانتظام  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  تمثيل 
واالجتماعات التي يقودها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )مثالً حول وضع خطة االستجابة االستراتيجية أو التنسيق 

بين المجموعات(، واالجتماعات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي دعا إليها الُمنِسّق.

الطفل،  بحماية  المعنية  الفرعية  والمجموعة  الصحة،  مجموعة  مثل  األخرى  العاملة  المجموعات/الِفرق  مع  والتعاون  التنسيق 
ومجموعة المأوى، ومجموعة األمن الغذائي، ومجمع التعليم، ومجموعة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، وما إلى ذلك 
التوعية  ومناصرة  المجموعة،  نظام  ذات  في خططها  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  المتصلة  اإلجراءات  إدماج  لضمان 

المشتركة لألخصائيين غير المعنيين بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

المشتركة  النوع االجتماعي وتحقيق االستجابة  المبني على  العنف  الوقاية من  الموارد من أجل  المانحة وتعبئة  الجهات  مناصرة 
بين الوكاالت تماشياً مع خطة عمل المجموعات الفرعية وخطة االستجابة االستراتيجية. االستفادة، حسب االقتضاء، من الموارد 
النوع االجتماعي المشتركة بين الوكاالت  المبني على  المتحدة للسكان لدعم أنشطة التصدي للعنف  المتوفِّرة لدى صندوق األمم 
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في إطار المجموعة الفرعية.

تحديد آليات مناسبة للعمل مع السلطات الوطنية والتعاون معها بشأن قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي، وذلك بالتشاور 
مع الجهات الفاعلة غير الحكومية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والمجتمع المدني الوطني.

االستراتيجي   التخطيط 

z  تيسير اإلسراع بوضع إجراءات التشغيل القياسية، مع التركيز في البداية على تطوير مسارات اإلحالة قبل اكتمال اإلجراءات
التشغيلية القياسية. استعراض وإعادة النظر بانتظام في اإلجراءات التشغيلية القياسية في أثناء االستجابة لألزمات.

z  الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، ورسم خريطة لقدرات التعاون مع الجهات 
االستجابة المؤسسية الحالية، بما في ذلك تيسير رسم خريطة لمصفوفة 3Ws الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  قيادة عملية وضع خطة واقعية وقائمة على األدلة ومتعددة القطاعات ومشتركة بين الوكاالت للوقاية واالستجابة. تعزيز المشاركة
في مجموعة من القطاعات وضمان وضع معايير وجداول زمنية واقعية لتحقيق األهداف المحددة. الرصد المنتظم للتقدم المحرز 
مقارنةً بالخطة الموضوعة خالل اجتماعات التنسيق. السماح للجهات الفاعلة الجديدة بالمشاركة في الخطة خالل االستجابة لألزمة.

z  العمل مع الشركاء لتحديد ثغرات االستجابة باستمرار تماشياً مع خطة العمل المقترحة )بما في ذلك التغطية الجغرافية والنطاق
البرنامجي( والبحث عن حلول لسد الثغرات. تنظيم جهود المناصرة مع صندوق األمم المتحدة للسكان، بصفته المنظمة الرائدة 

للمجموعة الفرعية، لمعالجة الثغرات التي لم يسّدها الشركاء بعد.

تطوير القدرات 

z  العمل مع الشركاء لوضع استراتيجية مشتركة بين الوكاالت لتطوير قدرات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي تُلبي
احتياجات الجهات المانحة وأولوياتها على الصعيدْين الوطني والمحلي لتيسير تنفيذ خطة العمل المتفق عليها.

z .مراجعة المواد التدريبية الموجودة وفقاً للسياق المحلي وضمان وصول الشركاء إلى الدورات التدريبية ذات الصلة
z  النوع على  المبني  للعنف  واالستجابة  التخطيط  على  الفرعية  المجموعات  أعضاء  قدرة  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  دعم 

االجتماعي في حاالت الطوارئ وعلى إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي بشكٍل آمن وأخالقي.
z  ضمان إلمام جميع الشركاء في المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وغيرهم بالمبادئ

التوجيهية السياساتية ذات الصلة والمعايير التقنية وغيرها من المواد المرجعية )يُرجى زيارة www.gbvaor.net لالّطالع 
على أحدث المعلومات المتعلقة بهذا الشأن(.

المناصرة

z  سياق في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  لمعالجة  الصلة  ذات  والسياسات  المناصرة  وثائق  لوضع  التقني  الدعم  تقديم 
قضايا عدم المساواة بين األنواع االجتماعية األوسع نطاقاً.

z  تعزيز الوعي بالقوانين والسياسات الوطنية التي يجري االسترشاد بها في اتخاذ إجراءات للتصدي للعنف المبني على النوع
االجتماعي.

إدارة المعلومات 

الجنسي  العنف  على  البحوث  إجراء  في  السالمة  ومعايير  األخالقية  المعايير  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  مع  تماشياً 
وتوثيقه ورصده في حاالت الطوارئ:

z  إجراء تحليالت قوية للبيانات الثانوية المتاحة لضمان توافر المعلومات المتاحة بسهولة عن االتجاهات واألنماط المعروفة بشأن العنف المبني على
لي للمجموعات/القطاعات المتعددة. النوع االجتماعي إلدراجها في النقاط ذات الصلة عبر دورة البرامج اإلنسانية، بما في ذلك التقييم السريع األوَّ

z  تعزيز التقييمات المتوفرة حالياً بشأن حالة العنف المبني على النوع االجتماعي و/أو العمل مع الوكاالت ذات الصلة والسكان
المهّجرين والسكان المستضيفين من أجل إجراء تحليالت تشاركية ذات صلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

http://www.gbvaor.net
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z  االضطالع ببعثات تقييم جديدة حسب الضرورة/المالءمة لتحديد حجم العنف المبني على النوع االجتماعي ونطاقه، وتحديد
النُُهج االستراتيجية المشتركة بين القطاعات بهدف معالجته.

z  عن لإلبالغ  د  ُموحَّ نموذج  العتماد  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الفرعية  المجموعات  مع  العمل 
حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي وغيرها من أشكال العنف ذات الصلة حسب االقتضاء. تدريب المنظمات الشريكة 
والقطاعات األخرى على استخدام هذا النموذج مع التركيز بوجٍه خاص على المبادئ التوجيهية للعمل مع الناجين من العنف 

المبني على النوع االجتماعي وبما يتماشى مع نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.
z .إذا لزم األمر، وضع نُسق التقارير الشهرية التي تتضمن معلومات ذات صلة وتدعم تحليل وتقييم التقدم المحرز في البرنامج وُمخَرجاته
z  توثيق أفضل الممارسات والنُُهج لالستجابة لقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل تعميق القاعدة المعرفية لدى

المعنيين. الشركاء 
z .إعداد تقارير تحليلية منتظمة عن القضايا المستجدَّة

المهام اإلدارية والمتنوعة

z .كتابة تقارير شهرية لتوثيق التقدم المحرز بالمقارنة مع ُمخَرجات خطة العمل
z  .إجادة اللغة الفرنسية
z .الواجبات األخرى حسب الحاجة
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المبني على  للعنف  بالتصدي  الَمعني  الفرعي  للقطاع  المشارك  بالرئيس  المتعلقة  المرجعية  الشروط  عيِّنة من  ب- 
النوع االجتماعي 

مالحظة: قد يختلف مسّمى هذه الوظيفة حسب السياق.

اختصاصات الرئيس المشارك للقطاع المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 

السياق والخلفية

الوكاالت  تعبئة  خالل  من  وفعَّالة  متماسكة  استجابة  تحقيق  ضمان  في  اإلنسانية  السياقات  في  القطاعات  نهج  من  الهدف  يتمثَّل 
الحكومية، والمنظمات الدولية، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة لالستجابة بطريقٍة استراتيجية 
الرئيسية في  النشاط  العمل اإلنساني في جميع ميادين  الفاعلة في مجال  الجهات  قدرة  ز  التنبؤ وتُعِزّ إمكانية  الثغرات وتزيد  تسد 

حاالت الطوارئ. وقد ُعدَّ العنف المبني على النوع االجتماعي أحد مجاالت المسؤولية الخمسة في إطار مجموعة الحماية. 

ضات للعنف المبني على النوع االجتماعي. فالبيئة السياسية  وفي أعقاب النزاع الدائر في ليبيا، اشتّدت محنة النساء والفتيات المعرَّ
غير المستقرة، والقوانين التمييزية، واألعراف االجتماعية، وتجاهل االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقَّعتها ليبيا تُفاقِم المشكلة 
واإليذاء  الجنسي،  الجنسي، واالسترقاق  لالعتداء  ضن  يتعرَّ المهاجرات  والفتيات  النساء  أنَّ  األخيرة  التقارير  أظهرت  وقد  أكثر. 
الخلفية، ال  يتزايد االختطاف واالحتجاز، وال سيما في حق األطفال. وفي ظل هذه  بينما  التعسفي والتعذيب،  البدني، واالعتقال 
يجري توثيق حجم العنف المبني على النوع االجتماعي بسبب قلة اإلبالغ المرتبطة بضعف هياكل تقديم التقارير، والخصائص 
تلبية  أجل  من  النضال  إلى  االقتصاد  انهيار  أدَّى  وقد  االنتقام.  من  والخوف  والوصم  العار  إلى  تُؤِدّي  التي  الثقافية  والممارسات 
ض النساء والفتيات لالستغالل واإلساءة الجنسية. وفي ظّلِ غياب مجموعات فرعية تُعنَى  االحتياجات األساسية مما يزيد خطر تعرُّ
بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وضعف مسارات اإلحالة، بما يقيّد أكثر سبل إتاحة خدمات آمنة وشاملة في مجال 
التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والجهود الُمنِسّقة للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي وتخفيف المخاطر. 

)مختصر(

نظراً للحساسيات المتعلقة بالقضايا المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي والحاجة إلى ضمان القبول والمساءلة من جانب الوزارات 
التنفيذية الحكومية الليبية والرابطات المحلية، يواصل صندوق األمم المتحدة للسكان التشاور على نطاٍق واسع، ويدعو وزارة الشؤون 
االجتماعية للقيام بدور رئيس القطاع الفرعي داخل ليبيا مع تقديم الصندوق الدعم التقني الالزم للدور القيادي. باإلضافة إلى ذلك، يوصي 
القطاع الفرعي بتحديد منظمة غير حكومية محلية لكي تضطلع بدور القائد المشترك مع الحصول على دعم تقني من المنظمة اإليطالية 
للتعاون والتنمية )التي تضطلع حالياً بدور القائد المشترك في الفريق العامل الذي يتخذ من تونس مقراً له(. ومن شأن ذلك أن يكفل بناء 
القدرات واالستدامة على المدى الطويل عبر فترةٍ من الزمن. ويتوخى صندوق األمم المتحدة للسكان أن يُساهم هذا النهج في بناء قدرات 
الجهات الفاعلة المحلية. وعالوةً على ذلك، من شأن هذا النهج أن يُيِسّر االنتقال السريع من المساعدة اإلنسانية إلى التنمية التي تضطلع فيها 
وزارة الشؤون االجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية المعينة بالدور القيادي للفريق العامل الفرعي الَمعني بالتصدي للعنف المبني 
على النوع االجتماعي في ليبيا على الصعيد الوطني. وستتسم الِفرق العاملة الفرعية بالطابع التنفيذي بدرجٍة أكبر على الصعيد الميداني 
لضمان تنسيق إتاحتها لخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي وأنشطة الوقاية بطريقة آمنة وفي حينها، بينما سيرّكز الفريق العامل 
الذي يتخذ من تونس مقراً له على المسؤوليات االستراتيجية واالستشارية على نحٍو واسع حتى انتقال الشركاء اإلنسانيين انتقاالً كامالً إلى 
ليبيا. وبحلول عام 2019، تخضع الشروط المرجعية للتنقيح وفقاً لذلك لتشكيل أربعة فِرق تشغيلية عاملة في العنف المبني على النوع 

االجتماعي داخل ليبيا وفريٍق استشاري استراتيجي يؤسَّس لتوفير التوجيه االستشاري واالستراتيجي للِفرق العاملة.

أهداف القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي 

بالتعاون مع الوزارات الحكومية المعنية  ليبيا،  النوع االجتماعي في  المبني على  يهدُف القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف 
ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ودعماً لها، إلى توحيد أنشطة جميع أصحاب المصلحة المعنيين 
وتنسيقها من أجل توفير خدمات ُميسَّرة ومالئمة وِسريَّة للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي ووضع آليات لمنع العنف 

المبني على النوع االجتماعي. 

النوع  المبني على  العنف  بدمج  المتعلقة  للجهود  األولويةَ  االجتماعي  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعني  الفرعي  القطاع  سيولي 
االجتماعي والمناصرة وتعبئة الموارد والتدريب والتوعية والتقييم وجمع البيانات ورصدها وتبادل المعلومات وتطوير مواد اإلعالم والتعليم 
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له  والتصدي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  بالوقاية  المتعلقة  األنشطة  ستوجه  التي  القياسية  التشغيل  وإجراءات  واالتصاالت 
وتخفيف المخاطر في جميع المناطق الجغرافية في ليبيا التي تستهدف المجتمعات الُمِضيفة والنازحين والمهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين. 

العضوية: 

z  لضمان اتباع نهج كلي ومتعدد القطاعات في منع العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له، ستتألف عضوية القطاع
الصحية،  الرعاية  بتوفير  المعنية  الوزارات  سيما  )وال  مختلفة  وزاراٍت  إلى  ينتمون  حكوميين  ممثلين  من  الوطني  الفرعي 

والخدمات القانونية واألمنية( ووكاالت األمم المتحدة وبعثة األمم المتحدة في ليبيا والجهات المانحة.
z  ستكون المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أعضاء في

القطاع الفرعي الوطني. وعلى مستوى المناطق، ينبغي حّث المنظمات على الشروع في تأسيس فريق عامل معني بالتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي والمشاركة فيه على مستوى المنطقة. 

z  سيلتمس القطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مشاركة جهات تنسيق الشؤون المتعلّقة بالنوع
االجتماعي من القطاعات األخرى لضمان دمج العنف المبني على النوع االجتماعي في جميع القطاعات. 

z  ويكون الرؤساء والرؤساء المشاركون للِفرق العاملة المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أعضاًء في القطاع
الفرعي الوطني أيضاً.

القيادة:  ترتيبات 

مع  المتحدة  لألمم  المشتركة  للقيادة  هيكل  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعني  الفرعي  القطاع  لدى  سيكون 
المنظمات غير الحكومية الدولية/المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قطاع الحماية. وعلى الصعيد القُْطري، يمكن لصندوق األمم 
النوع االجتماعي  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعني  الفرعي  القطاع  بها  التي يضطلع  التنسيق  يقود جهود  أن  للسكان  المتحدة 
وأن يعمل كمالذ أخير لتقديم الرعاية، بالشراكة مع وزارة حكومية أو منظمة غير حكومية في كثيٍر من األحيان. وعلى الصعيد 
المتعلقة  للبرمجة  التنفيذ السريع  النوع االجتماعي في تيسير  المبني على  العنف  التدخالت في  الهدف من تنسيق  يتمثَّل  الميداني، 
التدخالت في  إدماج  لتيسير  القطاعات األخرى والتنسيق معها  التواصل مع  بما في ذلك  النوع االجتماعي،  المبني على  بالعنف 

العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن خططها لالستجابة اإلنسانية. 

لمدة سنة واحدة.  التناوب  النوع االجتماعي على أساس  المبني على  للعنف  التصدي  بين أعضاء  المشارك من  الرئيس  سيُنتَخب 
ويجري تقييم أداء الرئيس المشارك في نهاية السنة لتيسير إدخال تحسينات على فريق التنسيق الخاص به.

للعنف  بالتصدي  الَمعني  الفرعي  للقطاع  المشارك  الرئيس  منصب  لتولّي  الحكومية  غير  المنظمات  لتقييم طلب  األهلية  معايير 
المبني على النوع االجتماعي

تعمل المنظمة غير الحكومية في ليبيا ولديها برمجة للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له لفترةٍ ال 1- 
تقل عن سنتين كبرنامجٍ أساسي. 

النوع 2-  على  المبني  للعنف  التصدي  بجهود  صلة  ذات  أخرى  فاعلة  بجهاٍت  وثيقة  بعالقاٍت  الحكومية  غير  المنظمة  تتمتع 
االجتماعي وتعمل في مجال التصدي له في البلد.

تمتلك المنظمة غير الحكومية موظفين مناسبين متفرغين لتلبية احتياجات القيادة المشتركة للتنسيق وإدارة المعلومات على نحٍو فعَّال.3- 
تحظى المنظمة غير الحكومية بالدعم اللوجستي لعقد االجتماعات، وتوزيع المحاضر، وتوفير الروابط مع شركاء التنسيق 4- 

اآلخرين. 

وتشمل المسؤوليات األساسية للرئيس المشارك ما يلي:

 التنسيق 

بالتنسيق مع ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي:

z  المشاركة في تيسير اجتماعات العنف المبني على النوع االجتماعي في ليبيا على الصعيد الوطني بالشراكة مع صندوق األمم
للسكان المتحدة 

z  التنسيق مع القطاعات األخرى لدمج الشؤون المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وإدماجها عبر االستجابة اإلنسانية
في ليبيا، بما في ذلك تقييم االحتياجات وتخطيط البرامج، وجهود التنفيذ والرصد والتقييم
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إعداد المعايير وبناء القدرات

z  تعزيز االلتزام بالمعايير، بما في ذلك إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتعزيز النهج الذي يُرِكّز على الناجين لمنع العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له

z  دعم وضع إجراءات التشغيل القياسية ومسارات اإلحالة وتنفيذها ورصدها لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في التصدي للعنف
المبني على النوع االجتماعي

االستراتيجي   التخطيط 

z رسم خرائط وتقييمات خدمات القائد المشترك حسب الحاجة
z  تحديد اإلجراءات الفورية والطويلة األجل الموصى بها لتحسين االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي ومنع وقوع

مزيٍد من الحوادث المرتبطة به
z المساهمة في خطط االستجابة اإلنسانية ووضع خطط خاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي حسب االقتضاء

والمناصرة التمثيل 

بالتنسيق مع ُمنِسّق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي:

z تمثيل العضوية الجماعية للقطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
z  تبادل المعلومات بشأن االحتياجات والتوصيات المحددة للقطاع الفرعي المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي

مع الشركاء الحكوميين والبعثة والجهات المانحة وغيرها من الجهات ذات الصلة
z .المهام األخرى المسندة حسب االقتضاء

التعديالت

تُعد الشروط المرجعية هذه بمثابة وثيقة للعمل ويمكن تغييرها لتلبية االحتياجات الناشئة لجميع األعضاء بموافقه أغلبية األعضاء.

النوع  المبني على  للعنف  الَمعنية بالتصدي  الفرعية  الميداني للمجموعة  للمنّسق  عيِّنة من الشروط المرجعية  ج- 
االجتماعي (دون الوطنية)

المسمى الوظيفي: ُمنِسّق ميداني للمجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
فئة التوظيف: وظيفة ثابتة

نوع العمل: دوام كامل
 XXXX :الموقع

الوصف الوظيفي

المعلومات األساسية:

تُعد المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بمثابة فريق عامل في إطار مجموعة الحماية يُنِسّق 
أنشطة الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له من أجل االستجابة اإلنسانية في XXX. ويُشرف صندوق 
مهام  في  ويشترك  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  رئاسة  على  للسكان  المتحدة  األمم 

الرئاسة أيضاً أحد الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية على أساس التناوب. 

نطاق العمل

سيكون الُمنِسّق الميداني للمجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مسؤوالً مسؤوليةً مباشرةً أمام الرئيس 
المشارك للقطاع الفرعي الَمعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، وسيخضع لإلشراف التقني لُمنِسّق المجموعة الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والرئيس المشارك على الصعيد الوطني. ويقوم الُمنِسّق الميداني للمجموعة الفرعية 
المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بتيسير وتنسيق التنفيذ السريع لبرنامج العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت 
الطوارئ وفقاً إلرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ودليل تنسيق تدخالت 
العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وسيقوم الُمنِسّق الميداني للمجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على 
النوع االجتماعي بتقديم الدعم للمناطق ذات األولوية التي ال يوجد لديها ُمنِسّقي التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، وسد 
الثغرات في القيادة دون الوطنية/ للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في غياب الُمنِسّقين المعنيين والقيام 



231 المالحق

بمهام محددة، وال سيما في المواقع المندرجة تحت تصنيف ألف وباء وجيم. وتُعد برامج العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت 
ضت  الطوارئ اإلنسانية متعددة القطاعات، وتشمل منظمات وجهات فاعلة متعددة من المجتمعات المحلية الُمِضيفة والمجتمعات التي تعرَّ
للتهجير والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنفيذ الحكوميين ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات وطنية ودولية أخرى للمشاركة في مبادرات 

شاملة للوقاية واالستجابة.

وتشمل واجبات الُمنِسّق الميداني للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي: إنشاء/تعزيز آليات فعَّالة 
للتنسيق بين الوكاالت وفيما بين القطاعات وتفعيل التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي، تماشياً مع إرشادات العنف 
توفير  وإرشادات؛  أدوات  من  بها  يتصل  وما  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  التي وضعتها  االجتماعي  النوع  المبني على 
القيادة التقنية وضمان التوعية واستخدام األدوات العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة للبرمجة الفعَّالة للعنف المبني على النوع 
االجتماعي، بما في ذلك تعزيز قدرة مقدمي خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي؛ ودعم عمليات تقييم االحتياجات 
المشتركة بين الوكاالت؛ ورصد تنفيذ خدمات التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وضمان جودتها، وتعزيز فاعليَّة جمع 

البيانات والمعلومات وتبادلها وتحليلها. 

وعلى وجه التحديد، تستتبع الواجبات ما يلي؛

تنسيق العمل المشترك وتعزيزه

z  تعزيز و/أو إنشاء فِرق عاملة َمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي؛ تعزيز مشاركة الجهات المعنية الفاعلة
في مجال العمل اإلنساني بما في ذلك الجهات الحكومية

z  ًتعزيز المعرفة والفهم المشتركْين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي واألدوات المعتمدة عالميا
لإلدارة الفعَّالة لبرامج العنف المبني على النوع االجتماعي والتنسيق بين الوكاالت

z  المبني للتخفيف من مخاطر العنف  العاملة للعمل مع القطاعات/المجموعات األخرى ذات الصلة  الِفرق  تحديد جهات تنسيق 
على النوع االجتماعي وإحالة الناجين

z تطوير/مراجعة/تحديث مسارات إحالة العنف المبني على النوع االجتماعي
z وضع خطط عمل للفريق العامل المعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي بحسب الموقع
z  صياغة الرسائل الرئيسية ومذكرات المناصرة لتعزيز االتصاالت المتسقة التي تشدد على طبيعة التدخالت المتصلة بالعنف

رة من األزمات المبني على النوع االجتماعي في السياقات المتضِرّ
z  رين بشأن خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي، واستراتيجيات وضع استراتيجية لالتصاالت الفعالة مع السكان المتضِرّ

التخفيف من المخاطر، وتعزيز المساواة بين الجنسين
z المبادرة االستباقية لجمع األموال للبرامج المشتركة لدعم خطة العمل، بما في ذلك من خالل آليات التمويل اإلنسانية ذات الصلة
z  المشاركة في التقييمات واالستجابات السريعة للعنف المبني على النوع االجتماعي، واستعراض البيانات والتقارير تماشياً مع

المبادئ التوجيهية األخالقية.

التقنية القيادة 

z  تعزيز الوعي باألدوات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة والوصول إليها واستخدامها عبر المجموعات لدعم فاعليَّة الوقاية من
العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له

z  االجتماعي النوع  على  المبني  العنف  منع  مجال  في  التدخالت  تغطية  و/أو  جودة  تعرقل  التي  القدرات  في  الثغرات  تقييم 
والتصدي له

z تطوير/تكييف وإجراء دورات تدريبية لمعالجة الثغرات في القدرات
z  التصدي المشاركة في جهود  الفاعلة  الجهات  القياسية ومسارات اإلحالة لجميع  التشغيل  دعم وضع وتنفيذ ورصد إجراءات 

للعنف المبني على النوع االجتماعي.
z .تيسير التدريب على دمج العنف المبني على النوع االجتماعي في استجابات القطاعات األخرى
z  توجيه القطاعات األخرى )المجموعات ذات األولوية المحددة( في استيعاب أدوات دمج العنف المبني على النوع االجتماعي

ورصد تنفيذها ودعم تنفيذ خطط العمل التي وضعتها المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي
z رصد تقديم خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي من حيث التنفيذ والجودة
z توفير الخبرة التقنية والتوجيه للشركاء بشأن برامج التدريب على التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي ومناهجه
z .تيسير التدريب على العنف المبني على النوع االجتماعي للشركاء والمؤسسات حسب االقتضاء
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إدارة المعلومات

z  القيادة و/أو المساهمة في عمليات التقييم وتحليل األوضاع بما في ذلك التقييمات المشتركة بين الوكاالت؛ وكفالة إدراج شواغل
دة العنف المبني على النوع االجتماعي في التقييمات المتعددة المجموعات وربطها بالنداءات الُموحَّ

z الجهات الفاعلة التي يمكنها دعم التدخالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وتحديد الثغرات
z  زها نظام إدارة د إزاء جمع البيانات، مع التركيز على ضمان الممارسات اآلمنة واألخالقية التي يُعِزّ ضمان اتباع نهج ُموحَّ

المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، والمبادئ التوجيهية للعمل مع الناجين من العنف المبني على النوع 
العنف  على  البحوث  إجراء  في  السالمة  ومعايير  األخالقية  المعايير  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  وتوصيات  االجتماعي، 

الجنسي وتوثيقه ورصده في حاالت الطوارئ
z إنشاء نظام لتبادل المعلومات ونشرها، بما في ذلك ألغراض المناصرة
z  وضع إطار مشترك بين الوكاالت للرصد والتقييم وتحديثه بانتظام من أجل توجيه عمل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي

للعنف المبني على النوع االجتماعي ودعم المساءلة
z  دة وتحديثات التقدم المحرز بشأن الفريق العامل الَمعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي إعداد تقارير دورية ُموحَّ

إلدراجه في تحديثات المجموعة الفرعية الَمعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي، وتقارير الحالة الصادرة عن 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ونشرات األحوال اإلنسانية، وتقارير الحماية، والتحديثات األسبوعية الصادرة 
عن المجموعة العالمية لنطاق مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، واالجتماعات الداخلية والخارجية التي تتم في 

المقر الرئيسي لصندوق األمم المتحدة للسكان، والمناصرة، إلخ.

والمناصرة التمثيل 

z تمثيل العضوية الجماعية للفريق العامل الَمعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في جميع اإلجراءات
z  والدعم المناصرة  إجراءات  أجل  االجتماعي من  النوع  المبني على  للعنف  بالتصدي  المعنية  الفرعية  المجموعة  مع  التنسيق 

بشأن االحتياجات والثغرات المحددة
z  االحتياجات عن  المعلومات  تباُدل  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  بالتصدي  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  مع  بالتعاون 

والتوصيات المحددة للفريق العامل الَمعني بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي مع الشركاء الحكوميين وبعثة األمم 
المتحدة وقادة القطاعات األخرى والمانحين وغيرهم

z  التنسيق مع المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي لتعبئة األموال الالزمة من أجل تحديد
الثغرات في جهود منع العنف المبني على النوع االجتماعي والتصدي له.

أخرى

االضطالع بالمهام األخرى ذات الصلة وفقاً لطلب الرئيس المشارك للمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي.

المتطلبات

z  والعالقات المجتمعية،  والصحة  العامة،  والصحة  األخرى،  االجتماعية  العلوم  أو  االجتماعي  العمل  في  الماجستير  درجة 
الدولية، والقانون الدولي، وحقوق اإلنسان أو ما يتصل بها

z  5 سنوات من الخبرة في إدارة برامج العنف المبني على النوع االجتماعي والخبرة في العمل في السياقات اإلنسانية - يُفضَّل
أن يكون ذلك في حاالت الطوارئ الحادة

z التدريب المسبق على القضايا المتعلّقة بالنوع االجتماعي وتطبيقها في السياقات اإلنسانية أو اإلنمائية الدولية
z امتالك الوعي والمعرفة الواضحة بالقضايا المتعلّقة بالنوع االجتماعي وأهميتها في حاالت الطوارئ اإلنسانية
z التحلّي بمعرفة واضحة بقضايا الحماية في البيئات اإلنسانية
z التحلّي بالمعرفة بعمليات الطوارئ اإلنسانية وأدوار/مسؤوليات الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني
z التحلّي بالمعرفة والمهارة والخبرة الالزمة في األساليب التشاركية لتنمية المجتمع وتعبئته
z التحلّي بمهارات وخبرات التيسير الجماعي ومهارات التدريب ومهارات بناء التحالفات
z  الجهات من  واسعة  مجموعٍة  مع  واحترام  بإمعان  ومناقشتها  الحساسة  القضايا  معالجة  على  القدرة  واإلصرار؛  الدبلوماسية 

الفاعلة والمجموعات واألفراد
z .إجادة اللغة اإلنجليزية
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الملحق 5:   أسئلة وإجابات - كيف تتعاون المجموعات الفرعية العاملة على 
الصعيد الميداني مع مجموعة الحماية

المبادئ والمسؤوليات  -1

ما هي المبادئ التي تسترشد بها عالقة العمل القائمة بين مجموعة الحماية والمجموعات الفرعية؟   1-1

z .االلتزام بمبادئ الشراكة المتمثلة في المساواة والشفافية والنهج الموجه نحو تحقيق النتائج والمسؤولية والتكامل
z  .احترام المبادئ اإلنسانية المتمثلة في اإلنسانية والحياد وعدم التحيز واالستقالل التشغيلي
z .احترام تنوع الواليات والنُُهج والتوقعات وطريقة العمل فيما بين الجهات الفاعلة المساِهمة في تحقيق نتائج الحماية
z  الضحايا وحماية  الِسريَّة  مبادئ  احترام  مع  التوقيت،  وحَسنة  وفعَّالة  شفافة  بطريقٍة  المعلومات  لتبادل  والحوار  المشاركة 

والشهود ومصادر المعلومات، وتنسيق اإلجراءات ومعالجة التحديات المعلَّقة.
z .التشجيع على اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء والتحدث بانسجام، أو على األقل بطريقة ُمنسقة، بوصفها مجموعة الحماية
z 1.االلتزام بضمان تخطيط أنشطة الحماية المضطلع بها وتنفيذها واستعراضها وفقاً للقوانين والقواعد والمعايير الدولية السارية
z  .ينبغي إجراء جميع أوجه التعاون وفقاً للوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات

)متطلبات  بالعكس  والعكس  الفرعية  المجموعات  تجاه  الحماية  مجموعة  في  الرائدة  الوكالة  ومسؤوليات  واجبات  هي  ما   2-1
اإلبالغ، وااللتزام بالتشاور، وطلب المشورة، بما في ذلك إدارة المعلومات(؟ 

ُمنِسّقو المجموعات الفرعية: التعاون بشأن جميع عمليات الفريق القُْطري للعمل اإلنساني، وال سيما تقديم تقارير منتظمة حسب 
الحصر،  ال  المثال  سبيل  ذلك على  في  )بما  الحماية  مناصرة  في  المساهمة  االستجابة؛ و)ب(  بالتزامات رصد  للوفاء  االقتضاء 
مناصرة إدراج مسائل الحماية بصورةٍ كافيٍة في عمليات الفريق القُْطري للعمل اإلنساني(؛ والتعاون بشأن تحليل الحماية ودمجها، 

وتقديم المشورة والدعم في مجال الحماية للفريق القُْطري للعمل اإلنساني.

مركزية  يكفل  بما  اإلنساني،  العمل  لبرمجة  دليل  بمثابة  لتكون  للحماية  شاملة  استراتيجية  تيسير وضع  الحماية:  ُمنِسّق مجموعة 
الكامل  التمثيل  ضمان  األخرى(؛  العمل  ومجاالت  الفرعية  المجموعات  بين  )أي  للحماية  العام  التنسيق  توفير  و)ب(  الحماية؛ 
والكافي لجميع المسائل المتعلقة بحماية المجموعات الفرعية في مجاالت المناصرة والعمليات ذات الصلة. ويقع على عاتق ُمنِسّق 
مجموعة الحماية مسؤولية تيسير اتخاذ القرارات داخل مجموعة الحماية على أساس التشاور الكامل و/أو الكافي وباستخدام توافق 
اآلراء وفقاً للمبادئ المبيّنة أعاله. ويشمل ذلك على سبيل المثال وضع سياسات متفق عليها في مجال الحماية. ويمكن تيسير هذه 

العملية بواسطة فريق استشاري استراتيجي.

كالً من: تبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشفافية بين جميع مكونات مجموعة الحماية واألطراف الثالثة، مثل مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والفريق القُْطري للعمل اإلنساني والبعثات.

الرائدة في المجموعات، بما في  بالوكاالت  الفرعية تعادل تلك الخاصة  بالمجموعات  هل الوظائف والمسؤوليات الخاصة   3-1
ذلك المالذ األخير لتقديم الرعاية؟

z  ق في العديد من وثائق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بدالً من أن ترد في نعم. وردت توجيهات المجموعة بشكٍل متفِرّ
وثيقٍة شاملة واحدة، مع أنَّ مجاالت المسؤولية والتزاماتها وردت في عدة أماكن. وفي اآلونة األخيرة، نصَّت مقدمة اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن العمل اإلنساني – وهي عبارة عن دليل موجز للُمنِسّقين الُمِقيمين - على أنَّ الوكاالت 
مجموعة  جانب  إلى  تشارك  أن  وينبغي  للمجموعات،  الرائدة  للوكاالت  مساوية  مسؤوليات  تتحمل  المسؤولية  لنطاق  الرائدة 

جميع المبادئ من أداة التشخيص والتوجيه بشأن التفاعل بين مجموعات الحماية الميدانية وبعثات األمم المتحدة، ومجموعة الحماية العالمية، مسودة - تموز/  1
يوليو 2013، باإلضافة إلى مبدأ الشراكة. 
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لُمنِسّقي  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  دليل  ويُسلط  المجموعات.  بين  فيما  المشتركة  العمليات  جميع  في  الحماية 
مهام ومسؤوليات  تطابُق  الضوَء على  لها )2010(  الطوارئ واالستجابة  الُمِقيمين في حاالت  والُمنِسّقين  اإلنسانية  الشؤون 
الوكاالت الرائدة لنطاق المسؤولية تماماً مع وظائف الوكاالت الرائدة للمجموعات، بما في ذلك مسؤولية المالذ األخير لتقديم 
الرعاية. وتتولى كل وكالة من وكاالت القيادة الرئيسية أيضاً مسؤولية دمج المسائل المتعلقة بمسألة مسؤوليتها في عمل جميع 

المجموعات، حسب االقتضاء.

عمليات دورة البرامج اإلنسانية والبرمجة المشتركة  -2 

تعمل  أن  الفرعية  والمجموعات  الحماية  لمجموعة  يمكن  اإلنساني: كيف  للعمل  القُْطري  الفريق  لدى  الحماية  استراتيجية   1-2
معاً لضمان اعتماد الفريق القُْطري للعمل اإلنساني استراتيجية حماية شاملة تعمل كدليل لبرمجة العمل اإلنساني، وضمان 

مركزية الحماية؟

z  كفريق، ينبغي لُمنِسّقي مجموعات الحماية وُمنِسّقي المجموعات الفرعية أن يعملوا معاً لضمان وضع استراتيجية قوية للحماية
القُْطرية مع التأييد وااللتزام من جانب الفريق القُْطري للعمل اإلنساني. 

z  حسب الحماية  بمناصرة  إليهم  ويوعزوا  الرئيسية  الوكاالت  ممثلي  يُطِلعوا  أن  الفرعية  المجموعات  ُمنِسّقي  لجميع  وينبغي 
االقتضاء داخل الفريق القُْطري للعمل اإلنساني وضمان تنفيذ االستراتيجية المتفق عليها. 

z  الفاعلة في مجال رين والجهات  المتضِرّ الفرعية، في عالقاتهم مع السكان  وينبغي لمجموعات الحماية وُمنِسّقي المجموعات 
الحماية  الرئيسية الستراتيجية  العناصر  تعزيز  يعملوا على  أ،  الحكومية،  الحكومية وغير  اإلنساني األخرى والجهات  العمل 

المتفق عليها واحترام القانون الواجب التطبيق. 
z  وصناديق اإلنسانية  االستجابة  خطة  ذلك  في  بما  البرامج،  لوضع  إطاراً  اإلنساني  القُطري  الفريق  حماية  استراتيجية  توفر 

الجماعي. التمويل 

االستجابة  خطة  على  معاً  العمل  بالحماية  الَمعنية  الفرعية  والمجموعات  للمجموعة  يمكن  كيف  اإلنسانية:  البرامج  دورة   2-2
اإلنسانية، ومعايير صناديق التمويل الجماعي والعمليات األساسية األخرى؟

z  التحديد الُمشتَرك لالحتياجات واألولويات. ينبغي الستعراض االحتياجات اإلنسانية أن يستطلع بدقٍة كالً من مواضيع الحماية
الرئيسية وأوجه الترابط بين قضايا الحماية التي تؤثر على مجموعاٍت ضعيفٍة معيَّنة. وال بُد الستعراض االحتياجات اإلنسانية 
من اتخاذ شكل تحليٍل شامٍل، بحيث يوفّر رؤيةً مالئمةً لجميع المجموعات الفرعية. ويتمثل الحلُّ الفعّال لبلوغ هذا الهدف في 

تخصيص فقراٍت منفصلة لكّلٍ من المجموعات الفرعية. 
z  خطة االستجابة اإلنسانية: بما أّن المجموعات الفرعية يُطلب منها تحديد القضايا ذات األولوية وجمع التمويل الالزم لالستجابة

ر عبر مجموعة الحماية إلى المجموعات الفرعية(، ينبغي توصيف استجابة المجموعات  ضمن قطاعها )إذ إن التمويل ال يُمرَّ
بقية مضمون هذا  بالحماية، وبطريقٍة تنسجم مع  المعني  الفصل  الُمناشدة، وذلك ضمن  الفرعية في قسٍم خاص ضمن وثائق 

الفصل وتعززها. ومن شأن ذلك تعزيز المساءلة لدى كّلٍ من الجهات المانحة والسكان المتأثرين.
z  ،لقد ُجمعت قائمة مؤشرات الحماية بمجهوٍد مشترك بين مجموعة الحماية ومجموعة نطاق المسؤولية على المستوى العالمي

وتوجد القائمة في سجل المؤشرات اإلنسانية.
z  وذلك للتتبع،  والقابلة  الصلة  وذات  التحقيق  والممكنة  للقياس  والقابلة  الُمحدَّدة   )SMART( الذكية  المؤشرات2  إعداد  ينبغي 

بشكٍل مشترك ضمن مجموعة الحماية والمجموعات الفرعية، بحيث تعكس األنشطة التي حازت على أولوية التنفيذ. تُعد كل 
أجل جمع  العمل من  بذل مزيد من  وَجَب  وإذا  بعملها،  المرتبطة  المؤشرات  إعداد  عن  فرعية مسؤولةً  مجموعة ومجموعة 

قين لضمان أن تعِكس المصلحة المشتركة.  المؤشرات، سيُنَجز ذلك بشكٍل مشترك مع المنّسِ
z  تتمثّل الوسيلة الموصى بها لتوزيع التمويل الجماعي بين مجموعة الحماية والمجموعات الفرعية في تيسير منّسق مجموعة

ُمتَّفٍق  لمعايير  بأسلوٍب شفاٍف ووفقاً  التوزيع  ر  يُقرَّ بحيث  الفرعية،  المجموعات  قي  منّسِ لجنة تضم جميع  تشكيل  أمَر  الحماية 

يتشّكل مصطلح SMART من األحرف األولى للكلمات: محددة )specific( وقابلة للقياس )measurable( وممكنة التحقيق )attainable( وذات   2
.)trackable( وقابلة للتتبع )relevant( صلة

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/ir/indicators/global-clusters/10?search=&page=1
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الجغرافية،  لة  والّصِ اإلنسانية،  االستجابة  خطة  أولويات  بحسب  )مثاًل،  القُطري  المستوى  على  وموضوعة  بوضوح  عليها 
والميزانية المالئمة(. يجب اتخاذ القرارات باإلجماع تماشياً مع ملخَّص المبادئ المذكور أعاله. يجب على المنظمات/الشركاء 
التخصيص  ر  يتقرَّ أن  ينبغي  المصالح.  لتضاُرب  تفادياً  انضمامهم  طلبات  مراجعة  فترة  خالل  اللجنة  عن  التنحي  الُمناشدين 

الفعلي لألموال بناًء على االحتياجات/األنشطة التي تحتلُّ األولوية بالنسبة إلى المجموعة والمجموعات الفرعية.
z  ومكتب الفرعية،  الحماية/المجموعات  لمجموعة  الرئيسية  الوكاالت  جميع  بين  ما  متضافرة  مناصرة  أنشطِة  بإجراء  يوصى 

الفاعلة/ُصناع  الجهات  من  وغيرهم  المانحة،  والجهات  اإلنساني،  القُطري  والفريق   ،)OCHA( اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
القرارات؛ وذلك في حال تفاقم التعطيل ليصل إلى الفريق القُطري اإلنساني ومجموعة الحماية العالمية ومناطق المسؤولية، 

عند اللزوم.

استراتيجية المجموعة: كيف يمكن لمجموعة الحماية والمجموعات الفرعية العمل معاً لضمان استجابة شاملة من مجموعة   3-2
الحماية تستند إلى برنامج دقيق وقائم على األدلة؟

z  الحماية ومجاالت  الفرعية  المجموعات  ضمن  القائم  التخطيط  م  تنّظِ أن  الحماية  مجموعة  منسق  ييّسرها  عمليَّة  ألي  ينبغي 
األخرى لرسم خطة عامة ُمتَّفق عليها من قِبل كامل المجموعة.

z  التفكير جدياً في تبنِّي خطة عمل مشتركة بحيث يمكن للحماية المساَهمة في أهداف المجموعات الفرعية، والعكس صحيح )أي
في بناء القدرات، بما فيها المتعلقة بالحماية األشمل ومسائل معينة مرتبطة بالحماية(.

z  التي المشتركة  المسائل  االّطالع على  بغية   - الفرعية  الحماية ومجموعاتها  - مجموعة  قين  المنّسِ بين  دوريَّة  اجتماعات  عقد 
ق اإلنساني/الفريق القُطري اإلنساني. تتطلب المعالجة أو التي لفتت انتباه المنّسِ

عملية التفعيل واالنتقال والتعطيل  -3

بينما تُعدُّ عملية تفعيل نظام المجموعة والمجموعات على المستوى القُطري واضحة؛ يبرز السؤال عن طبيعة عملية تفعيل   1-3
الفرعية. المجموعات 

z  يعني تفعيل مجموعة الحماية أن تُفعَّل جوانب الحماية كافةً، وقد يتطلب ذلك تفعيل المجموعات الفرعية أو ال يتطلبه. ال يمكن
أن يكون تفعيل مجموعة الحماية جزئياً، أي أن تفعيل مجموعة الحماية يعني عدم استثناء أّيٍ من مسائل الحماية. 

z  عندئٍذ تتولى  والتي  األوسع،  الحماية  مجموعة  قبل  من  المعنيَّة  المسألة  تُعالَج  مفعَّلة،  غير  الفرعية  المجموعة  تكون  حيثما 
الوكالة  مسؤولية  فإن  فرعية،  مجموعة  وجود  إلى  حاجة  تظهر  وحيثما  المساعدة.  لتقديم  األخير  المالذ  بصفتها  المسؤولية 
الرئيسية هي التأكد من تأسيس تلك المجموعة تحت قيادة مناسبة. وتقع المسؤولية عن دعم المجموعة الفرعية ذات المستوى 

الميداني عندئٍذ على عاتق مجموعة نطاق المسؤولية على المستوى العالمي. 
z  ال يتعيّن على المجموعات الفرعية عقد اجتماعاٍت بمعزٍل عن مجموعة الحماية، فاالجتماعات وغيرها من الترتيبات ينبغي

أن تتَّسم بأعلى فاعلية ممكنة، وأال تتطلب من الشركاء سوى أقل قدٍر ممكن من الوقت. 

وظائفها  حسب  تعمل  الفرعية  المجموعات(  )أو  المجموعة  أو  الحماية  مجموعة  تكن  لم  حال  في  فعله  ينبغي  الذي  ما   2-3
ومسؤولياتها؟

z  في الوضع األمثل، ينبغي للمناقشات الثنائية الجانب بين المنسقين أن تحدد الصعوبات وتذلِّلها بطريقة بنَّاءة، مستمدةً المشورة
والدعم من مجموعة الحماية ذات المستوى العالمي ومناطق المسؤولية حسب الحاجة. 

z .فإن أخفقت في ذلك، ينبغي إثارة المسألة لدى الوكالة الرئيسية في البلد
z  .ق اإلنساني وكحّلٍ أخير، ينبغي إثارة المسائل غير المحسومة لدى المنّسِ

إذا لم تكن هناك مجموعة حماية على المستوى دون الوطني، ما النهج الذي يوصى باتّباعه لتأسيس مجموعة فرعية معنية   3-3
بحماية الطفولة/العنف المبني على النوع االجتماعي/ حقوق السكن واألرض والملكية/اإلجراءات المتعلقة باأللغام؟

z  ًتبعا الوطني  دون  المستوى  على  الفرعية  المجموعات  تأسيس  يجب  الوطني،  المستوى  على  الحماية  مجموعة  مع  بالتشاور 
لالحتياجات  تبعاً  فرعية  مجموعات  تأسيَس  الوطني  دون  المستوى  على  حماية  مجموعة  وجود  عدم  يمنع  وال  لالحتياجات. 



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2362019

الفعلية.  والمسوؤليات 
z  يتم لَم  ما  الوطني  المستوى  على  الفرعية  مجموعتها  إلى  تقاريرها  الوطني  دون  المستوى  على  الفرعية  المجموعات  ترفع 

االتفاق على ترتيباٍت أخرى في البلد. 

هل يقتضي تعطيُل مجموعة الحماية تعطيل جميع المجموعات الفرعية، أم أن تعطيل هذه األخيرة يُعتبر عملية منفصلة؟   4-3

z .ًنعم، إن تعطيل مجموعة الحماية يعني تعطيل جوانب الحماية كافة

متى ينبغي التنسيق بين المجموعات الفرعية على أنها جزء من مجموعة الحماية، ال على أنها مجموعات فرعية منفصلة؟   5-3

z :سيعتمد قرار تحديد األسلوب األنسب للسياق على األسئلة الرئيسية التالية

z  ما عدد العناصر الفاعلة في المجموعة الفرعية من الناشطين في االستجابة اإلنسانية؟
z  هل العناصر الفاعلة في المجموعة الفرعية هي العناصر نفسها التي تعمل ضمن عمليات

االستجابة األوسع نطاقاً المتعلقة بالحماية؟

z  هل يتوفر الوقت الكافي لمناقشة الجوانب الفنية الحتياجات المجموعة الفرعية واستجاباتها
في مجموعة الحماية وحدها؟ 

z إن لم يكن كذلك، هل يمكن عقد هذه النقاشات عن طريق تشكيل مجموعة منفصلة؟
z  هل تتطلب المسائل المتعلقة بالمجموعات الفرعية حيِّزاً مستقالً لضمان السالمة في المسائل

الحساسة؟ 

z  ،هل الجهات الحكومية النظيرة للمجموعة الفرعية وتلك النظيرة للحماية األوسع هي نفسها
أم أنها مختلفة؟ 

العناصر الفاعلة

المسائل الفنية

الجهات الحكومية 
النظيرة
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والمشاركة التمثيل   -4

هل يمكن لمنسق مجموعة الحماية تمثيل المجموعات الفرعية؟  1-4

z  أياً كانت طريقة تمثيل مجموعة الحماية، من المهم للغاية أن تعطي انطباعاً بأنها وحدة متماسكة. ينبغي العمل على ضمان أن
تبدو مجموعة الحماية طرفاً موثوقاً ومتماسكاً في نظر األطراف الخارجية كالمجموعات األخرى مثالً. 

z  قي المجموعات الفرعية ا يحتِّم على منّسِ يجب تمكين منسق مجموعة الحماية تمكيناً كامالً من تمثيل قضايا الحماية كافةً، ممَّ
ق مجموعة الحماية حسب الضرورة.  دعم منّسِ

z  ق مجموعة الحماية، الوكالة الرئيسية للمجموعة، الوكالة يمكن تمثيل مجموعة الحماية من قِبل واحٍد أو أكثر مّمن يلي: منّسِ
الوكاالت  و/أو  للمجموعة  التابعة  الفرعية  للمجموعات  الرئيسية  الوكاالت  الفرعية،  المجموعات  منسقي  الُمشاركة،  الرئيسية 
المجموعة في  تمثيل  الفرعية  المجموعات  أو  الحماية  الفرعية. كما يمكن ألعضاء مجموعة  للمجموعات  الُمشاركة  الرئيسية 

حال االتفاق على ذلك. 
z  ينبغي االتفاق باإلجماع بين منسق مجموعة الحماية ومنسقي المجموعات الفرعية على تمثيل المجموعة. ليس لمنسق مجموعة

الحماية أو الوكالة الرئيسية للمجموعة صالحية منع منسقي المجموعات الفرعية من حضور االجتماعات أو تمثيل المجموعة. 
z  .من المرجح أن يلزم تكييُف التمثيل وفقاً للسياق والهدف والمناسبة ومستوى الثقة والمعرفة بمختلف المجاالت الفنية المطلوبة

يُدعى  )التي  اإلنساني  القُطري  الفريق  واجتماعات  المجموعات  بين  التنسيقية  االجتماعات  مثل  العادية،  االجتماعات  وفي 
المنسقون إليها(، قد يكون االتساق أمراً هاّماً. بشكٍل عام، تقع على عاتق الوكاالت الرئيسية للمجموعات الفرعية مسؤولياٌت 
مكافئة للوكاالت الرئيسية للمجموعة، وينبغي لها المشاركة في جميع العمليات المشتركة بين المجموعات إلى جانب مجموعة 

الحماية.3
z  في مثل هذه االجتماعات )التنسيق بين المجموعات، والفريق القُطري اإلنساني( التي تساعد في توجيه االستجابة، قد يكون

قو المجموعة والمجموعات الفرعية بصفتهم فريقاً واحداً، ألن من شأن ذلك أن: من األمثل أن يشارك منّسِ
يقلل الحاجة إلى مزيٍد من مذكرات اإلحاطة السابقة لالجتماعات والالحقة لها؛ -
يضمن أخذ جميع جوانب الحماية بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات؛  -
يضمن دعم النقاشات بالخبرة الفنية ذات الصلة؛ -
يمّكن الوكاالت الرئيسية للمجموعات الفرعية من أداء مسؤولياتها لضمان استجابة مناسبة ضمن قطاعها. -

وظائف التنسيق المشترك  -5

للمجموعات  منفصل  إطار  عن  بدالً  الحماية،  مجموعة  مع  واالستجابة  الوضع  لرصد  مشترك  إطار  تفضيل  يجب  متى   1-5
الفرعية؟ وكذلك األمر بالنسبة إلى التقييم والدعوة وبناء القدرات؟

z  يجب دمج أدوات إدارة المعلومات المستخَدمة قدر اإلمكان في كّلٍ من المجموعات الفرعية ومجموعة الحماية، أو المواءمة
المعلومات  مشاركة  ينبغي  ال  المثال،  سبيل  المناسب، على  بالشكل  الحساسة  المسائل  معالجة  ويجب  الفعالية؛  لضمان  بينها، 
السرية إال وفقاً لبروتوكوالٍت ُمتفَق عليها. من شأن ذلك أيضاً تخفيف العبء عن كاهل األعضاء الذين يتولّون تقديم التقارير 

بشأن األنشطة إلى مجموعة الحماية و/أو المجموعات الفرعية المختلفة.
z  وتجنب التآزر  أوجه  من  االستفادة  بهدف  األقل،  على  مواءمتها  أو  القدرات،  وبناء  والدعوة  التقييم  دمج  اإلمكان  قدَر  يجب 

حاالت التكرار أو التضارب. 
z  .وتعد االلتزامات بإبالغِ مجلس األمن )آليات الرصد واإلبالغ( أمثلةً عن أُطر الرصد المنفصلة

هل يجب تنفيذ تعميم الحماية بصورة مشتركة؟  2-5

z  .نعم، يوصى بالتعميم المشترك للحماية عندما يؤدي ذلك إلى االستفادة الفعالة من أوجه التآزر وتجنب التكرار
z  العمل وتقسيم  الكفاءة  وتحقيق  الخبرات  مشاركة  تتم  وبذلك  للحماية،  جامعٍ  تحليٍل  حول  التعميم  جهود  مختلف  تأطير  ينبغي 

والحصول على استجابٍة أكمل للحماية.
z  .كما يجب تنفيذ تعميم الحماية بالتعاون الوثيق مع مسارات العمل على الُمساءلة تجاه األشخاص المتضررين

مقدمة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للعمل اإلنساني - دليل موجز للمنسقين المقيمين )تشرين األول/أكتوبر 2015(.  3
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الممارسة الجيدة: نصائح من المنسقين الحاليين بشأن أساليب العمل الفعالة

z  التركيز على النتائج وإبراز أّن النتيجة النهائية أهمُّ من الوظائف الفردية للمجموعة. وسيؤدي أسلوب الحماية الشامل إلى
نتائج أفضل لكل الفئات السكانية الضعيفة. 

z  يجب أن تكون المجموعات الفرعية بنداً دائماً في جدول أعمال اجتماعات مجموعة الحماية، مما يتيح إجراء تحديثاٍت دورية
في المجموعة األكبر حجماً. 

z  حيثما أمكن ذلك، يجب عقد اجتماعات المجموعة الفرعية قبل اجتماعات مجموعة الحماية، بحيث تتاح مشاركة التحديثات
من آخر اجتماعٍ للمجموعة الفرعية مباشرةً خالل اجتماع مجموعة الحماية. 

z  يجب على منسق مجموعة الحماية حضور ما أمكنه من اجتماعات المجموعات الفرعية حرصاً على إلمامه بجميع النقاشات
الجارية وتحسين قدرته على إنشاء الروابط بين المجموعات الفرعية فضالً عن مجموعة الحماية األوسع. 

z  ،بالمثل، على منسقي المجموعة الفرعية السعي إلى المشاركة في قيادة المجموعة، وحضور اجتماعات مجموعة الحماية
والتأكد من توفير معلومات حديثة ودوريَّة لمجموعة الحماية بشأن النقاشات الدائرة في المجموعات الفرعية.

z  حيثما أمكن ذلك، اجعل ترتيبات الَحوَكمة بسيطة ومرنة، وضع بعين االعتبار إسناد معالجة مسائل معينة لفرٍق عاملٍة ُملَزمة
بأطر زمنية؛ وتجنَّب التعقيد المفرط. 

z  تجنَّب تمثيل مجموعة الحماية بشكٍل مفرط في المحافل الَمعنية حين يؤدي ذلك إلى الهيمنة على الفريق أو ترك انطباع
ق ضمن المجموعة.  بالتفرُّ

z  ًسين بالكامل لمجموعة الحماية والمجموعات الفرعية ومسؤولين عن إدارة المعلومات يتيُح تعاونا قين مكرَّ إّن تعيين منّسِ
أكثر إنتاجيةً. كما أّن القدرة الجيدة على إدارة المعلومات تُعدُّ أحد العوامل التمكينية. 

z  يجب تدريب قادة مجموعة الحماية ومنسقي المجموعات الفرعية على كّلٍ من الحماية األوسع ومسائل حماية المجموعة
الفرعية، كما يجب أن يتمتعوا بفهٍم جيٍد لوثائق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

z .يضمن تمتُّع موظفي التنسيق بقوة المهارات الشخصية وروح الفريق والطبع المرح تنسيقاً أفضل
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الملحق 6:    استراتيجية مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها في هايتي فيما 
يتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي

المنظمة الدولية للهجرة والعنف المبني على النوع االجتماعي في هايتي 

موجز  

رافَق االنعدام الشديد لألمان في حياة المخيم عدٌد من التحديات الهائلة المتصلة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. فقد تفرقت 
العائالت، كما أدى التوتر الناجم عن العيش في مأوى دون أي مصدٍر للدخل إلى ارتفاع كبير في عدد حاالت العنف الُمبلَّغ عنها. 
تتأثر حياتهم  َمن  البلدان، ويُقدَّر عدد  العديد من  في  العنف األكثر شيوعاً  النوع االجتماعي أحد أشكال  المبني على  العنف  ويعد 

وصحتهم ورفاههم به بماليين النساء والفتيات والفتيان والرجال في مختلف أرجاء العالم. 

تنسيق  مجموعة  ومراقبتها، وضعت  ومعالجتها  المخيمات  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  أعمال  من  الوقاية  أجل  من 
المخيمات وإدارتها أنشطة متنوعة في المخيمات وضمن البرنامج العام للمنظمة الدولية للهجرة. 

إدارة الحاالت - عن طريق وحدة الحماية التابعة لها، تلعب مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها دوراً فعااًل في إدارة حاالت الناجين 
من العنف المبني على النوع االجتماعي. تتضمن إدارة الحاالت، حسب االقتضاء: تحديد الحاالت - عن طريق اإلحالة المباشرة 
أو غير المباشرة للضحايا، والمقابالت، واإلحالة إلى الهيئة المعنية/ المختصة: المساعدة الطبية، الشرطة، الخدمات االستشارية، 
المنظمات غير الحكومية، واإلبالغ الداعم - مرافقة الضحية ذهاباً وإياباً إلى مقدمي الخدمات - ومتابعة/مراقبة الضحايا. تحافظ 
ل وسري، لكنها تقدم للشركاء المعنيين )الحماية واألمن والصحة( عدد الحاالت وأنواعها  وحدة الحماية على كل حالٍة بشكٍل مسجَّ

ومواقعها بهدف توفيٍر أفضل للمعلومات عند التخطيط وتقديم الخدمات ذات الصلة. 

من الطبيعي أن زيادة وجود فرق إدارة المخيم في الموقع أدى إلى ارتفاع عدد الحاالت الُمبلَّغ عنها: بين آذار/مارس وأيار/مايو 
2010، تم إبالغ فرق مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها عن 12 حالة من حاالت العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 
االجتماعي؛ وبين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، تضاعف العدد أكثر من ثالث مرات. 98% من حاالت العنف الجنسي والعنف 
المبني على النوع االجتماعي الُمبلَّغ عنها للمنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة من آذار/مارس وآب/أغسطس 2010، أُبِلَغ عنها 
مباشرةً ألحد مدراء المخيم أو لفريق ميداني في المخيم موجوٍد في الموقع. 83% من الناجين الذين قابلتهم فرق الحماية التابعة 
للمنظمة الدولية للهجرة أشاروا إلى إدارة الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي. من بين الذين علموا بوجود مرفٍق 
صحي قريب، أشار 100% إلى أنهم لم يمتلكوا الوسائل التي تخّولهم الوصول إلى هذه المرافق أو شعروا باالرتياب من الذهاب 

بمفردهم.

الدعم النفسي االجتماعي - في جميع المواقع عالية الخطورة في بور-أو-برانس، وعددها 17 موقعاً، وفي مستشفيَي األمراض 
على  المبني  العنف  من  للناجين  االجتماعية  النفسية  المساعدة  خدمات  لتوفير  االجتماعي  النفسي  للدعم  فرق   6 ُوزعت  النفسية، 
النوع االجتماعي وللمجتمعات عموماً. تُحال الحاالت الُمحدَّدة للحصول على دعم إضافي من قبل فرق مجموعة تنسيق المخيمات 
الفرق  للهجرة، تمكنت هذه  الدولية  للمنظمة  التابعة  الوحدة الصحية  إدارة  الخارجيين على حد سواء. وتحت  وإدارتها والشركاء 

المتنقلة حتى تاريخه من الوصول إلى حوالي 80 ألف مستفيد، منهم 32 ألف طفل. 

التدريب - كجزء من التدريب األسبوعي لمديري المخيمات، توفر مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها المعنية بالحماية التدريَب 
لشركائها في مجال الحماية وبطاقات إحالة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي وآليات اإلحالة. كما يُقدَّم لفرق التعاون 
المدني العسكري التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نفسها تدريب في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، وهم يتلقون أيضاً 
العنف  من  للوقاية  المجتمع  على  القائمة  واألساليب  الناجين،  لمقابلة  األساسية  والمهارات  الداخلية،  اإلحالة  آليات  على  تدريباً 
 المبني على النوع االجتماعي. حتى تاريخه، تلقى 1131 فرداً تدريباً في مجال الحماية من قِبل المنظمة الدولية للهجرة. تلقى 
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120 مشرفاً على إدارة المخيمات تدريباً مكثفاً خاصاً بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

التقييم والرصد - تُجري وحدة الحماية التابعة لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها تقييماٍت على مستوى "من باب إلى باب" لتحديد 
األشخاص األكثر ضعفاً قبل عمليات النقل، وخالل التهديدات بالطرد، وعند انتظار بناء المآوي من الطراز "T"، وذلك لالطالع 
تقييمات  إجراء  مهمة  بالفريق  تُناط  كما  إضافياً.  انتباهاً  تستدعي  التي  النساء  حماية  بشأن  المحتملة  المخاوف  على  أفضل  بشكل 
أمنية في المواقع بالتنسيق مع شرطة األمم المتحدة ووحدة الشرطة في مخيمات النازحين داخلياً والقسم العسكري في بعثة األمم 

المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي. 

يصدر اإلبالغ عن الحوادث األمنية من الوكاالت المعنية بإدارة المخيم ذاتها، مما يتيح للوحدة رصد االتجاهات السائدة في المواقع 
التي يديرها الشركاء اآلخرون. وضعت وحدة الحماية في مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها نموذجاً لإلبالغ عن الحوادث من 

أجل تمكيننا من الحصول على المعلومات بشأن الحوادث مباشرةً من شركائنا الموجودين في الموقع. 

الدعوة - بناًء على جهود الرصد، وعمليات إدارة المخيمات، وإدارة الحاالت، والمعلومات المأخوذة عن طريق القائمين على حشد 
المجتمع، باتت وحدة الحماية في موقع يتيح لها المشاركة في الدعوة الهادفة والمستنيرة وحشد الموارد من أجل المخيمات. ومن 
األمثلة على أنواع جهود الدعوة التي تبذلها الوحدة بهدف ضبط مستوى العنف المبني على النوع االجتماعي في المخيمات، نذكر 
المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، واألنشطة  الدوريات األمنية، والتدخالت الضرورية في مجال توفير  زيادة 

االجتماعية.  النفسية 

تخطيط المواقع - بناًء على إحالة وحدة الحماية، تعمل فرق تخطيط المواقع على تطوير المواقع بهدف رفع مستوى األمان فيها، 
بما في ذلك إعادة بناء األسوار أو الجدران الخارجية للحماية من االقتحامات المحتملة. في عموم مراحل عملهم، يأخذ مخططو 
المواقع التابعون لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها بعين االعتبار الحاجة إلى تصاميم تجميعية للمواقع، ومساحات ومسارات 
مجتمعية، ومراكز لقاء مجتمعية مزودة بخيارات تتيح الخصوصية من أجل اإلبالغ عن الحاالت، ومن المهم تخصيص دورات 

مياه ومناطق استحمام منفصلة لكّلٍ من الرجال والنساء. 

كما تتعاون وحدة الحماية التابعة لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها مع الشركاء لوضع خيارات تتيح خيارات إنارة أكثر أماناً 
في المواقع. وقد يتطلب ذلك تركيب مصابيح كاشفة كبيرة في جميع المخيمات، أو تيسير عملية توزيع مصابيح يدوية أصغر في 
المواقع التي يتعذر فيها بناء بنية تحتية ثابتة. حتى تاريخه، تم تركيب 100 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية في 40 موقعاً، كما 

7875 عائلة في المواقع المرتفعة الخطورة.  تم توفير مصابيح يدوية لـِ 

التوعية المجتمعية - حتى في المواقع الحضرية، كثيراً ما يكون السكان النازحون معزولين وغير مطلعين على أنواع المساعدة 
بالمخاطر  يعلموا  أن  منه  والناجين  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  ضحايا  إلى  بالنسبة  بمكان  األهمية  ومن  لهم.  المتاحة 
الصحية المرافقة لالعتداء الجنسي، واألماكن التي يمكن قصُدها للحصول على المساعدة، واألشخاص الذين يمكن التواصل معهم 
حشد  على  القائمون  يعمل  االجتماعي،  النوع  على  المبني  بالعنف  المعنية  الفرعية  المجموعة  مع  بالشراكة  المساعدة.  أجل  من 
مع  والتناقش  الصحية،  بالمخاطر  والتوعية  اإلحالة،  معلومات  نشر  على  وإدارتها  المخيمات  تنسيق  لمجموعة  التابعون  المجتمع 

سكان المخيمات بشأن مكان وطريقة الحصول على المساعدة من أجل الناجين. 

لمزيٍد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 اسم الشخص المسؤول )يتمتع بمهارات ومعرفة متخصصة في التدخل في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي(
عنوان جهة االتصال

XXXX :هاتف ،xxxxx :بريد إلكتروني
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الملحق 7:   مقتبَس عن دليل الجيب إلحالة حاالت العنف المبني على النوع 
االجتماعي عند عدم توفر عناصر فاعلة مختصة في العنف المبني 

على النوع االجتماعي
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide :يمكن االطالع على النص الكامل في الموقع

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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توسيع الحوار بشأن بيانات العنف المبني على النوع  الملحق 8:  
االجتماعي في جنوب السودان

آب/أغسطس 2014 
أزمة جنوب السودان: لماذا يتحتم علينا توسيع الحوار بشأن بيانات العنف المبني على النوع االجتماعي

لة؟"  "ما عدد الحاالت الُمسجَّ

عند التدقيق في العنف المبني على النوع االجتماعي في األزمات اإلنسانية، كثيراً ما يتحّول النقاش إلى عدد الحاالت التي وقعت. وبالرغم 
من أن "الحصول على األرقام" قد يبدو للوهلة األولى الطريقة األكثر منطقيةً وكفاءةً لفهم أي مشكلة، فإن التركيز الزائد على إحصاء عدد 
حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي قد يأتي بنتيجة عكسية في الواقع، وذلك نظراً لعدة أسباب. فالتركيز على األرقام وحدها ال 
يعجز عن تبيان االنتشار والمستوى الفعليين لما يحدث من عنف مبني على النوع االجتماعي فحسب، بل إنه قد يعّرض الناجين لمزيٍد من 

األذى، ويؤدي إلى إساءة تفسير البيانات، ويسبب إغفال مصادر معلومات أخرى أكثر فائدةً أو تجاهلها. 

فهم عبارة "ما خفَي أعظم" في سياق جنوب السودان 

كثيراً ما يلجأ الخبراء في العنف المبني على النوع االجتماعي إلى استخدام عبارة "ما خفَي أعظم" لوصف التفريط في اإلبالغ عن حاالت 
العنف المبني على النوع االجتماعي في جميع األوضاع، وبأن الحاالت المسجلة ال تمثل سوى نسبٍة ضئيلة من المجموع الكلي. يساعد 
التدقيق في تفاصيل سياق جنوب السودان على توضيح سبب صحة هذه العبارة ومدى الصعوبة الفعلية للحواجز التي تحول دون اإلبالغ 

عن حادثة عنف مبني على النوع االجتماعي، وبالتالي تسجيلها. 

أوالً، نظراً للتحديات القائمة في مجال األمن وإمكانية الوصول، ما تزال الخدمات المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في جنوب 
السودان محصورةً بالمقيمين في مواقع "حماية المدنيين" بشكٍل رئيسي )حوالي 10% من السكان النازحين(. أي أنه يتعذر على معظم 
الناجين الحصول على الخدمات، وبالتالي ليس هناك َمن يمكنهم رفُع بالغٍ إليه بأمان.1 ثانياً، في معظم المنطقة المتأثرة باألزمة، أشارت 
النساء إلى أن أكثر أولوياتهن إلحاحاً هي تلبية احتياجات اإلعاشة األساسية ألُسرهّن. فمع مواجهة الكثير من السكان النازحين مخاطر 
المجاعة، حتى ِضمن المناطق القليلة التي تتوفر فيها خدمات صحية، شعرت الناجيات من االغتصاب بأنهن مجبراٌت على مواصلة البحث 
عن الطعام ألوالدهن بدالً من السعي للحصول على عالج ينقذ حياتهن.2 وبعض الناجيات غير مطلعات على العواقب الصحية للعنف 
الجنسي و/أو كيفية الحصول على الرعاية. ومع ذلك، ثمة أخريات يرغبن في طلب المساعدة، لكنهن يدركن أن رؤيتهن وهن يتكلمن مع 
الموظفين اإلنسانيين عن العنف المبني على النوع االجتماعي، أو سماعهنَّ مصادفةً في أثناء حديثهن قد يؤدي إلى عواقب أخرى ضارة، 
مثل الهجوم الثأري من قِبل الجناة، أو النبذ من قبل عائالتهن ومجتمعاتهن، أو إحالة قضيتهن إلى إحدى آليات العدالة التقليدية التي كثيراً 

ما تعالج جرائم العنف الجنسي بإجبار الناجية على الزواج من الجاني. 

ل بيانات العنف المبني على النوع  بالمساعدة اإلنسانية، يجب علينا توسيع فهمنا الجماعي للعناصر التي تشّكِ معنياً  بصفتنا مجتمعاً 
االجتماعي. 

ة التي قد تدفع الناجين إلى اإلبالغ )أو عدم اإلبالغ( عن حادثة عنف مبني على  كما يتبين من األمثلة المذكورة أعاله، فإن األسباب الجمَّ
النوع االجتماعي تجعل من محاولة تأويل الوضع العام للعنف المبني على النوع االجتماعي باالستناد إلى عدد الحاالت فقط مهمةً شبه 
مستحيلة. غير أن أنواعاً أخرى من البيانات - سواء الكمية منها أم النوعية - عن نماذج العنف المبني على النوع االجتماعي واتجاهاته 
ومخاطره يمكن أن تساعد في رسم صورةٍ أكمل، تحديداً عندما تخضع مصادر متعددة للمراجعة والتحليل في اآلن عينه. ُجمع طيٌف واسع 

من هذه البيانات خالل أزمة جنوب السودان، والنتائج مقلقة. 

وضَّحت التقييمات المتعددة القطاعات في مجال الحماية والعنف المبني على النوع االجتماعي التي أُجريت في المجتمعات المتأثرة في 
مختلف أرجاء البالد فداحة العنف الُمرتَكب، بما في ذلك: االغتصاب واالختطاف واالسترقاق الجنسي وتشويه األعضاء التناسلية والزواج 
القسري واالستغالل واالنتهاك الجنسيان والتحرش الجنسي والعنف بين الشريكين الحميمين.3 في تقييم حديث أجرته اللجنة الدولية لإلنقاذ، 
أَبلغ 100% من فرق التركيز العاملة مع النساء والفتيات عن أن االغتصاب سمةٌ شائعةٌ للصراعات وال يزال يمثِّل تهديداً مستمراً سواء 
داخل موقع "حماية المدنيين" أم خارجه. كما أشارت التقارير المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن حاالت االغتصاب الجماعي شائعة؛ فبعض 
النساء اغتُِصبن حتى الموت؛ واللواتي يحاولن مقاومة مهاجميهن كثيراً ما يُغتَصبن باستخدام أدواٍت حادة بدالً عن ذلك. تستنتج هذه التقارير 

وجوَد أسباب منطقية لالعتقاد بأن مستوى العنف الجنسي وطبيعته قد تمثل جرائم ضد اإلنسانية.4

بالمختصر، ال يمكن ألحٍد الجزم عن يقين بحاجتنا إلى "األرقام" لندرك أن العنف المبني على النوع االجتماعي سمةٌ أساسيةٌ ألزمة جنوب 
السودان. فضالً عن ذلك، فإن الضغط على مقدمي الخدمات للحصول على بيانات الحاالت يصرف انتباههم عن أداء عملهم الفعلي ويؤثر 
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في قدرتهم على تقديم الرعاية المنقذة للحياة. لذلك، فإّن جميع العناصر الفاعلة في االستجابة في جنوب السودان تَُحّث على تخفيف التركيز 
على إحصاء الحاالت، واالستعاضة عن ذلك باعتماد تعريٍف أوسع - وبالتالي أكثر فائدةً - لبيانات العنف المبني على النوع االجتماعي. 

ع الموظفون اإلنسانيون في جميع القطاعات، وكذلك عناصر بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان، بشدةٍ على إضفاء صفة رسمية  يُشجَّ
عة في تحسين جهود الحّدِ من مخاطر  على القنوات التي تُستشار عبرها النساء والفتيات بشأن مخاوفهن األمنية، واستخدام المعلومات الُمجمَّ
العنف المبني على النوع االجتماعي. وأكثر الطرق فعاليةً لتحقيق ذلك هو تأسيس لجان نسائية تتولى االستشارات الدَّورية، وزيادة أعداد 
النساء في البنى القيادية القائمة التي يهيمن عليها الرجال حالياً. كما أن الخبراء في العنف المبني على النوع االجتماعي جاهزون لتقديم 
المساعدة الفنية من أجل تقييم مخاطر الحماية، وتحديد "النقاط الساخنة" المحتملة بالنسبة للعنف المبني على النوع االجتماعي، والتخطيط 

ألنشطة الوقاية والحد من المخاطر حسب الحاجة.5، 6

ع الفريق القطري اإلنساني والجهات المانحة على تيسير عملية تنفيذ الخدمات الصحية والنفسية االجتماعية الُمنقذة للحياة بغّض النظر  يُشجَّ
عن وجود حاالت مسجلة من العنف المبني على النوع االجتماعي أو عدمها. إذا كانت موارُد البرمجة المعنية بالعنف المبني على النوع 
ة والمنقذة للحياة بعيدةً عن منال من يحتاجونها،  لة(، ستكون الرعاية الملحَّ االجتماعي تُخصَّص من بعد "اإلثبات" )أي الحاالت المسجَّ
وستتعرض األرواح للخطر دون داعٍ.7 كما أن هذه العناصر الفاعلة تساهم في تحسين االستجابة العامة من خالل تعزيز دمجِ عملية الحد 

من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي بالتدخالت القائمة في القطاعات اإلنسانية كافة )انظر مربع النص أدناه(. 

مالحظة للصحفيين 

نجحت تقارير وسائل اإلعالم في الحصول على معلومات عن العنف المبني على النوع االجتماعي خالل أزمة جنوب السودان، مثل 
التركيز على كيفية استغالل العنف الجنسي كسالحٍ ضد أعراق معيّنة، وكيفية استخدام البرامج اإلذاعية/خطاب الكراهية في التحريض 
على العنف الجنسي بين الجماعات العرقية. غير أن من األهمية بمكان أن يلتزم الصحفيون الذين يغطون مسألة العنف المبني على النوع 
االجتماعي في حاالت الطوارئ دائماً بالمعايير العالمية الخاصة بحماية كٍل من الناجين ومقدمي الخدمات، كما وردت في المبادئ التوجيهية 
اإلعالمية بشأن اإلبالغ عن العنف المبني على النوع االجتماعي في سياقات العمل اإلنساني، والتي صدرت عن منطقة المسؤولية المعنية 

بالعنف المبني على النوع االجتماعي.8

وتذكر المبادئ التوجيهية بشأن التدخالت في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية )اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت، 2005( أنه "يجب على جميع العاملين اإلنسانيين االفتراض واالعتقاد بأن العنف المبني على النوع االجتماعي، وتحديداً 
دة للحياة" بصرف النظر عن وجود حاالت ُمبلَّغ عنها أو انعدامها. فضالً  العنف الجنسي، يُرتََكب، وبأنه من مشكالت الحماية الخطرة والُمهّدِ
عن ذلك، ال تقتصر فوائُد الحد من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي على النتائج في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي 
والحماية فحسب؛ بل إنها تشمل الكفاءة العامة للتدخالت في قطاعات أخرى أيضاً. على سبيل المثال، إذا شعرت النساء والفتيات باألمان 
عند ذهابهن إلى مراكز توزيع المياه وإيابهنَّ منها، ستصل مياه أنظف إلى بقية العائلة ومن المرجح أن تتحّسن النتائج المتعلقة بالنظافة. 

بحسب المعايير العالمية بشأن السالمة واألخالقيات، يجب عدم جمع البيانات عن حادثة معينة إال بالتزامن مع توفير الخدمات. انظر التوصيات بشأن   -1
.www.gbvims.org األخالقيات والسالمة )منظمة الصحة العالمية، 2007( و

بعد االغتصاب، ال يكون أمام الناجية سوى 72 ساعة للوقاية من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري، وأحياناً ال يكون أمامها سوى ساعات لعالج   -2
اإلصابات الخطيرة. 

لة للتقييمات ذات الصلة: تقييم القدرات ونقاط الضعف، لير تاون )برنامج وطني، حزيران/يونيو 2014(؛ التقييم األولي السريع  تتضمن القائمة غير المفصَّ  -3
لالحتياجات في مقاطعة كوتش )حزيران/يونيو 2014(؛ التقييمات المشتركة بين الوكاالت في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في بور َوَملكال 
)شباط/فبراير - أيار/مايو 2014(؛ تقييمات سريعة متنوعة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي صادرة عن اللجنة الدولية لإلنقاذ )شباط/فبراير 
- حزيران/يونيو 2014(؛ تحليل االتجاهات في مجال الحماية، أيار/مايو 2014 )مجموعة الحماية في جنوب السودان(؛ ليس للفتاة حقوق: العنف المبني 
على النوع االجتماعي في جنوب السودان )منظمة كير، أيار/مايو 2014(، تقارير متعددة من مستشار القدرة االحتياطية المعنية بمسائل النوع االجتماعي 

)نيسان/أبريل - حزيران/يونيو 2014(؛ التقييم األولي السريع لالحتياجات، بور )شباط/فبراير 2014(. 
"النزاع في جنوب السودان - تقرير عن حقوق اإلنسان" )قسم حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان، 9 أيار/مايو 2014(؛ "ال مكان   -4

آمن: المدنيون تحت الهجوم في جنوب السودان" )منظمة العفو الدولية، 8 أيار/مايو 2014(.
انظر "المبادئ التوجيهية بشأن التدخالت في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية" )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2005(.  -5

 .)ngeruka@unfpa.org( لمزيد من التفاصيل، تواصلوا مع فابيوال نجيروكا، المنسق الوطني المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي  -6
انظر "ُمنِقذة للحياة، ال اختيارية: حماية النساء والفتيات من العنف في حاالت الطوارئ" )اللجنة الدولية لإلنقاذ، 2012(.   -7

"المبادئ التوجيهية اإلعالمية بشأن اإلبالغ عن العنف المبني على النوع االجتماعي في سياقات العمل اإلنساني" )منطقة المسؤولية المعنية بالعنف المبني   -8
على النوع االجتماعي، 2013(.   

http://www.gbvims.org
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ملخص توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السالمة  الملحق 9:  
واألخالقيات في بحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي في 

حاالت الطوارئ
www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07-pdf   تتوفر الوثيقة في الرابط

التوصيات 

تنطبق المجموعة المذكورة أدناه من التوصيات المترابطة ببعضها بشأن األخالقيات والسالمة تحديداً على جمع المعلومات عن العنف 
الجنسي في حاالت الطوارئ. وهي تستعرض قضايا األخالقيات والسالمة التي عادةً ما ترتبط بالتخطيط ألنشطة جمع المعلومات 
وتنفيذها في مجال العنف الجنسي في حاالت الطوارئ، فضالً عن القضايا المرتبطة بأوجه استخدام تلك المعلومات. وهي ال تهدف 
إلى توفير إرشادات أو توصيات عامة بشأن التخطيط أو المنهجية أو التجهيزات اللوجيستية المتصلة بالبحث في هذا الموضوع، أو في 
القضايا المرتبطة بالسلوك األخالقي في األبحاث عموماً. كما ذُكر سابقاً )انظر الصفحة 3(، تهدف هذه التوصيات إلى إتمام المعايير 
المهنية والمبادئ اإلرشادية، وغيرها من أدوات ودالئل وعمليات الممارسة والرقابة، واإلضافة عليها، وال ينبغي اعتبارها دليالً 

شامالً أو مستقالً عن جمع المعلومات عن العنف الجنسي في حاالت الطوارئ. 

التوصيات الثَّمان الُمتناَولة هنا بشأن السالمة واألخالقيات هي: 

التي 1-  المخاطر  أكبر من  الجنسي  العنف  المجتمعات جراء توثيق  أو  المستجيبين  التي تعود على  الفوائد  يجب أن تكون 
يتعرض لها المستجيبون والمجتمعات. 

يجب إجراء جميع المعلومات وتوثيقها بأسلوب يمثل أدنى حّدٍ ممكن من المخاطر للمستجيبين، ويعتمد منهجية متينة، 2- 
ويستند إلى الخبرات الحديثة والممارسة الجيدة. 

يجب توفير الرعاية والدعم األساسيين للناجين/الضحايا محليَّاً قبل البدء بأي نشاط قد يتضمن إفصاح األفراد عن معلومات 3- 
حول تجاربهم في مجال العنف الجنسي. 

تُعدُّ سالمة جميع المشاركين في جمع المعلومات عن العنف الجنسي وأمنُهم ذات أهمية كبرى، ويجب رصُدها باستمرار 4- 
في أوضاع الطوارئ بشكٍل خاص. 

يجب حماية خصوصيَّة األفراد الذين يقدمون المعلومات عن العنف الجنسي في جميع األوقات. 5- 
جمع 6-  نشاط  في  مشاركته  قبل  مستنيرة  موافقة  يعطي  أن  الجنسي  العنف  عن  المعلومات  يقدم  شخص  أي  على  يجب 

المعلومات. 
يجب اختيار جميع أفراد فريق جمع البيانات بعناية وتزويدهم بتدريب متخصص وواٍف في هذا المجال، باإلضافة إلى 7- 

الدعم المستمر. 
يجب وضع ضمانات إضافية إذا كان الشخص الذي ستُجَمع المعلومات عنه طفالً )أي األشخاص دون ِسّن 18(. 8- 

http://www.who.int/ الموقع:  زيارة  يرجى  التوصيات،  هذه  من  كّلٍ  وتفاصيل  الكامل  النص  على  لالطالع 
reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
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أداة التدقيق الخاص بالسالمة في مجال العنف المبني على  الملحق 10:  
النوع االجتماعي من اللجنة الدولية لإلنقاذ

أدوات التقييم في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي

الجزء األول: التدقيق الخاص بالسالمة

تعتمد هذه األداة على أسلوب المالحظة. وقد تكون، أو ال تكون، مناسبة لجميع السياقات. في المناطق التي ينعدم  مالحظة:  
ع؛ بل احتفظ باألسئلة والمالحظات في ذهنك وامأل  األمان فيها، يجب أال تمأل االستبيان وأنت تسير في أرجاء الموقع/التجمُّ

ع.  االستبيان الحقاً بعد مغادرة الموقع/ التجمُّ

الفريق:

الموقع الجغرافي:

تعليقاتمشكلة؟التصميم العام

النعماإلنارة الليلية

النعمممرات/حركة 

النعماكتظاظ 

المالحظات المتعلقة بتحركات النساء والفتيات خارج المخيم للحصول على الماء والحطب وغيرها:

تعليقاتمشكلة؟المياه والنظافة

النعممراكز توزيع المياه

النعمدورات المياه

النعمأماكن استحمام 
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تعليقاتمشكلة؟األسرة المعيشية

النعمأمان/خصوصية

النعمأماكن الطهي

تعليقاتمشكلة؟المجتمع

النعمالمدارس

النعماألسواق

تعليقاتموجودة؟وجود عناصر فاعلة

النعمالجيش الحكومي

عناصر فاعلة مسلحة 
النعمأخرى

النعمالحواجز/نقاط التفتيش

تعليقات أخرى
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توجيهات التدقيق في موقع الرصد المشترك (مجموعة تنسيق  الملحق 11:   
المخيمات وإدارتها /المنظمة الدولية للهجرة)

التدقيق في موقع الرصد المشترك - توجيهات
نسخة منقّحة في أيار/مايو 2018

المخيمات  لتقييم وجود مجموعة متنوعة من الضروريات في  الوثيقة توجيهات إلجراء عملية مؤلفة من ثالث خطوات  تقدم هذه 
والمواقع، ووجود مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي والمرتبط بتصميم الموقع وبنيته التحتية في مواضع معينة ضمن 
لة لغيرها من أنشطة التدقيق الخاص بالسالمة وأدوات تقييم المواقع، وال  المخيم أو الموقع. كما تخدم هذه األداة التوجيهية كأداة مكّمِ
ينبغي اعتبارها كافيةً لتوفير جميع المعلومات الضرورية عن مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في المخيمات والمواقع، 

وال كأداة مستقلة. 

ترّكز أداة "التدقيق في موقع الرصد المشترك" على فهم الروابط بين مختلف الَمرافق أو المواضع ضمن المخيم أو الموقع، ورسم 
خريطة مسالك الوصول إلى الَمرافق ضمن المخيم أو الموقع، وفهم أي عوائق تحول دون إمكانية الوصول، وآليات التكيُّف، وذلك 

من ناحية تأسيس مسالك بديلة أو جهود أخرى غير رسمية وقائمة ذاتياً من قبل سكان المخيم أو الموقع. 

هة والمنفَّذة من قبل أفراد مجموعة صغيرة  النشاط األساسي في "تدقيق تخطيط المواقع اعتماداً على المالحظة" هو المالحظة الموجَّ
معاً، ومن المفضل أن ينتموا إلى عدد من القطاعات المختلفة المعنيَّة. 

هة في المستند المنفصل "أسئلة تدقيق المواقع اعتماداً على المالحظة". نَت األسئلة المحددة من أجل المالحظة الموجَّ ُضّمِ

يفترض "التدقيق في موقع الرصد المشترك" أن يكون الفريق قد تلقى باألصل نوعاً من التدريب أو غير ذلك من الخبرات المتعلقة 
ماً لالستخدام حصراً  بتأثير التدخالت في تخطيط المواقع على مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي، لكن التدقيق ليس ُمصمَّ
من قِبل المهندسين المشرفين على تخطيط المآوي أو المواقع: إذ إن مشاركة المختصين في إدارة المخيمات، أو الحماية، أو توفير 
م  تُقّدِ الفريق من شأنها أن  التعليم، في  العيش، أو  العامة، أو سبل  المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، أو الصحة 
مساهمات هاّمة أيضاً. واعتماداً على حجم المخيم، ومدى تعقيد المسائل الموجودة، يكفي تخصيص زمن يتراوح بين نصف يوم 

ويوم كامل إلجراء عملية تدقيق واحدة تعتمد على المالحظة.

م هذا التوجيه الخاص بـِ "التدقيق في موقع الرصد المشترك" إلى ثالثة أجزاء: قُّسِ

التدقيق من خالل  الميدانية من عملية  اإلعداد لألجزاء  بشأن  توجيهاً  الجزء  يوفر هذا  المالحظة:  المعتمد على  التدقيق  قبل   -1
للفريق  البيانات  النوع من  يتيح تحليل هذا  التغطية. كما  بيانات  أو  الخرائط  الموجودة، مثل  البيانات األخرى  تحليل مصادر 

التركيَز على مالحظاتهم بشأن مناطق معينة من المخيم، إذا لزم األمر.
هة للفريق  خالل التدقيق المعتمد على المالحظة: يتألف هذا الجزء من األسئلة المحددة والتعليمات الخاصة بالمالحظة الموجَّ  -2
الموقع  تخطيط  عن  الصادرة  المطبوعة  في  عام  بشكٍل  معروٌض  وهو  التدقيق،  عملية  من  الميداني  الجزء  تنفيذه  أثناء  في 
المستند  في  ُمدرجة  األسئلة  هذه  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  مخاطر  من  للحد  توجيه  للمأوى  العالمية  للمجموعة 

المنفصل أسئلة تدقيق المواقع اعتماداً على المالحظة.
مراجعة التدقيق المعتمد على المالحظة: حاَل إتمام الجزء الميداني من عملية التدقيق، سيوفر هذا الجزء التوجيه بشأن كيفية   -3

عة من مصادر أخرى خالل الجزء األول. المقارنة بين البيانات بشكٍل أفضل، ومقارنتها بالبيانات المجمَّ

على الرغم من كثرة مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي الكامنة خارج المخيمات أو المواقع، وعلى الرغم من أن المرافق 
الهامة في المخيمات أو المواقع األصغر حجماً، مثل المستشفيات أو المدارس، تكون خارج حدود المخيم أو الموقع، فإن هذه األداة 
التوجيهية ترّكز على المالحظات المأخوذة ضمن المخيم أو الموقع. غير أنه يمكن مواءمة العمليات نفسها، وبعض األسئلة نفسها، 

لتُستعَمل في المناطق الكائنة خارج المواقع أيضاً.
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قبل التدقيق المعتمد على المالحظة:   -1

تأكد من وجود خارطة للمخيم أو الموقع الُمراد زيارته بحوزة فريق التدقيق. يجب أن تشير الخرائط إلى مواقع:

z المسكن تجّمعات 
z ).الَمرافق الرسمية )المراكز الصحية، مراكز التوزيع، إلخ
z )أي نوع من أنواع المخاطر )مثالً، الفيضان
z )الَمرافق الهامة غير الرسمية )مثالً األسواق الثانوية غير الرسمية، أو أماكن العبادة المشيّدة بصورة شخصية
z التقسيمات بين المراحل األقدم واألحدث للمخيم أو الموقع
z الكثافة السكانية النسبية في كل تجّمع من تجّمعات المسكن على حدا
z  نَِسب الفئات الضعيفة المحددة ضمن المخيم

باستخدام البيانات الموجودة على الخرائط، يمكن للفريق توجيه جوالته الُمخطَّطة والمعتمدة على المالحظة، وذلك بطرح األسئلة 
التالية:

هل هنالك أي أماكن توجد فيها مخاطر )مثل مياه الفيضانات( قد تمنع الوصول من أّيٍ من مناطق المأوى إلى أّيٍ من المرافق؟  -1
أي جزء من المخيم أو الموقع هو األقرب إلى األرض غير المستخدمة ألّيِ سبٍب كان؟  -2

هل تشهد الكثافة السكانية ارتفاعاً أو انخفاضاً على نحٍو مفرط ضمن أي مجمع أو قطاع من المخيم أو الموقع؟  -3
عات إيواء ضمن المخيم أو الموقع تبدو غير متصلة بطريق رئيسي ضمن المخيم أو الموقع؟ هل هنالك أي مجمَّ  -4

هل هنالك أي مجمعات إيواء ضمن المخيم تبدو أبعَد عن الَمرافق من بقية المجمعات؟  -5
هل هنالك أي مرافق قريبة من بعضها بحيث تبدو ملفتة للنظر أو غير عادية بأي شكٍل من األشكال، مثالً وضع نقطة عسكرية/  -6

أمنية في مكاٍن مالصق لمنطقة مراعية للنساء أو منطقة مراعية لألطفال؟

يمكن للفريق تخطيط المسار بناًء على هذه األسئلة وأي أسئلة أخرى يعتقد الفريق أنها ذات صلة وفقاً لفهمهم للسياق الَمحلي. يجب 
أالّ تقتصر المالحظات على المناطق المحيطة مباشرةً بالَمرافق الرئيسية أو مناطق المخيّم أو الموقع الرئيسية فحسب، بل وأن تشمل 
كذلك الطرق التي قد يختار السكان سلوكها للوصول إلى تلك المرافق، أو لالنتقال بين الَمرافق. تذكَّر أنه في يوم إجراء المالحظة 
عة خالل المالحظِة الفريَق إلى تعديل مساره، أو وضع مالحظات على امتداد طرق لم  الميدانية الفعلية، قد تدفع المعلومات المجمَّ

تكن ُمدرجة في الخطة األصلية.

خالل التدقيق المعتمد على المالحظة:   -2

مع أّن هذه الَمرافق ليست كلها موجودة في كل مخيم أو موقع )فضالً عن أن بعضها قد يضم َمرافق أخرى غير مذكورة في هذه 
القائمة(، إالّ أّن قائمة الَمرافق الرئيسية أدناه تضم تلك الموجودة عادةً في المخيمات أو المواقع، ُمرفَقةً بأخطار العنف المبني على 
النوع االجتماعي األكثر شيوعاً المرتبطة بهذه الَمرافق أو المواضع، باإلضافة إلى بعض األدلة المرئية التي قد تتوفر خالل عملية 
د الفريق بما يكفي من األوراق المنفصلة عن هذا المستند من أجل تسجيل أي إجابات من خالل الكتابة أو  الُمالحظة. يجب أن يتزوَّ

الرسم. ال يغطي السؤال الوارد في مستند أسئلة تدقيق المواقع اعتماداً على المالحظة جميع االحتماالت. 

دها الفريق إلجراء المالحظة، فإن أهم سؤال عام على اإلطالق هو: ما هي العالمات المرئية  بالنسبة إلى جميع المواضع التي يحّدِ
التي تدلُّك على إمكانية وجود خطٍر ما، إما في الموضع أو في الطريق المودية إليه؟

مجمعات اإليواء/أماكن اإليواء1- 
دورات المياه ووحدات االستحمام2- 
مراكز توزيع المياه والبنى التحتية المائية3- 
المدارس4- 
مراكز التوزيع5- 
األماكن الصديقة للمرأة واألماكن الصديقة لألطفال6- 
المباني اإلدارية7- 
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المدخل الرئيسي8- 
أطراف المخيم أو الموقع9- 
األماكن التجارية 10-

مراجعة التدقيق المعتمد على المالحظة:   -3

جميع  رسم  خالل  من  الموقع.  أو  المخيم  خريطة  على  المالحظات  وسجل  المالحظات،  اجمع  الميدانية،  المالحظة  إتمام  حال 
المالحظات على الخريطة، ستظهر بعض األنماط، أو قد تبرز أجزاء معيّنة من المخيم )أو طرق معيّنة( على أنها "نقاط ساخنة" 
لنطاٍق واسعٍ من المخاطر. كما أن إنشاء الروابط على الخريطة سيرسم أيضاً أي تدخالت ينبغي إجراؤها في تخطيط الموقع من 
أجل الحد من المخاطر الُمحدَّدة. وتسجيل المالحظات على خريطة الموقع يوفر أيضاً إطاراً لتحديد المالحظات في نقاشات الحقة 

تقيمها مجموعة التركيز على التدقيق الخاص بالسالمة.

خالل عملية رسم الخرائط، اطرح األسئلة التالية:

هل يوجد في المخيم أو الموقع بعض الطرقات التي يبدو أنها تنطوي على مشاكل في عدة مواضع مختلفة؟1- 
هل توجد أي مرافق تبدو بؤرةً لمخاطر أعلى أو أشد من سواها؟2- 
هل هنالك أي نمط معين في آليات التأقلم، مثالً المسالك البديلة المختارة للوصول إلى عدد من المرافق المختلفة؟3- 
هل هنالك أي عالقة بين المناطق األشد خطورة، وأي مناطق قد تكون محفوفةً بالمخاطر، كأن تكون عرضةً للفيضان؟4- 
هل هنالك تغيير ملحوظ في مستوى المخاطر بين المراحل األقدم من األحدث من المخيم؟5- 
ما هي العالقة المتبادلة بين الكثافة السكانية النسبية والمخاطر الُمالَحظة؟6- 

األسئلة التوجيهية لعملية تدقيق المواقع اعتماداً على المالحظة

يُستعان بهذه األسئلة لتأطير عملية التدقيق المعتمد على المالحظة في موقع أو مخيم للحصول على توجيٍه إضافّيٍ بخصوص كامل 
عملية التدقيق متعدد المراحل المعتمد على المالحظة، يرجى االطالع على مستند تدقيق المواقع اعتماداً على المالحظة - توجيهات. 

يمكن مراجعة األسئلة واألقسام الفرعية لهذا المستند، أو إضافتها، أو حذفها، بهدف مواءمته مع السياق المحلي.

مجمعات اإليواء/أماكن اإليواء أ-  

هل هنالك أي أماكن إيواء ُسدَّت فيها جميع المداخل المفتوحة من قِبل السكان أنفسهم؟ ما هي النسبة المئوية ألماكن اإليواء الكلية 
هةً باتجاه واحد فقط؟ إن كان األمر كذلك، فما هي المساحة أو  التي ُسدَّت مداخلها؟ هل بُنيت الحواجز أو العوائق بحيث تكون موجُّ

البُنية التي تواجهها الحواجز؟

ما هي أنواع الحواجز أو العوائق؟ هل الحواجز عبارة عن حواجز لحماية الخصوصية فقط، أم أنها في الواقع بُنًى خاصة بالمأوى، 
مثل دورات مياه أو مطابخ أو أماكن معيشة إضافية تم تشييدها ذاتياً؟

إذا كانت أماكن اإليواء مسدودة المداخل، فكيف يتمكن الناس من الدخول والخروج؟ ما هي المسالك البديلة التي يعتمدونها؟ هل 
تبدو تلك المسالك آمنة؟ 

دورات المياه ووحدات االستحمام ب-  

أين أُقيمت دورات المياه؟ كم تبعد مجمعات دورات المياه؟ هل يحتوي التصميم العام لدورات المياه على أي شيء )مثل وجود أقفال 
داخلية أو عدم وجودها( قد يمنع الناس من استخدامها؟

ما هي المرافق األخرى )رسمية أو غير رسمية( التي يتحتم على الناس المرور بها لالنتقال من مأواهم إلى دورات المياه؟ هل أي 
من هذه الَمرافق )مثالً قاعات عرض أفالم الفيديو( خاصة بالرجال بشكٍل أساسي؟

هل تُستخَدم دورات المياه؟ هل يُحافظ على نظافتها؟

ما هي النسبة المئوية للعائالت التي تشيِّد دورات مياه خاصة بها قرب مآويها بشكٍل غير رسمي؟
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هل توجد دورات مياه مخصصة للرجال حصراً وأخرى للنساء حصراً؟ هل هذا الفصل واضح التمييز )مثل الكتابة على الباب(؟ 
هل دورات المياه المخصصة للذكور ولإلناث مفصولة فعلياً عن بعضها البعض؟ هل تبعُد دورات مياه الذكور واإلناث مسافات 

متساوية ويُتاح الوصول إليها على نحو متساٍو من جميع أقسام مجمع اإليواء األقرب؟

إذا كانت هنالك مصابيح شغَّالة خاصة بمجمعات دورات المياه، فما هو مدى انتشار الضوء وفي أي اتجاه؟

مراكز توزيع المياه والبنى التحتية المائية ج-  

إمكانية  تؤثر على  قد  َمرافق أخرى  أي  قريبة من  تُستخَدم؟ هل هي  أو ال  تبدو شعبية جداً،  مياه ال  توزيع  هل هنالك أي مراكز 
الوصول إلى مراكز توزيع المياه؟

هل هنالك أي مراكز توزيع مياه تبدو شعبية للغاية؟ أين تقع؟ ما هي مسالك الوصول إلى مراكز توزيع المياه هذه؟

ما هي جميع مسالك الوصول األكثر استخداماً من مجمعات اإليواء إلى مراكز توزيع المياه؟ هل هنالك أي مسالك ال تبدو مستخَدمة؟ 
إلى أي مدًى تبدو المسالك البديلة طويلة وغير مباشرة؟

هل توجد إنارة حول مراكز توزيع المياه؟ هل يوجد أي دليل مرئي يُبيِّن ما إذا كان يمكن الوصول إلى مراكز توزيع المياه خالل 
الليل كما هو الحال خالل النهار؟

هل هنالك أي دليل )مثل آثار نار شواء قديمة( على وجود مناطق واسعة للقاءات اجتماعية ليلية بالقرب من مراكز توزيع المياه؟

هل توجد متاجر أو أكشاك بالقرب من مراكز توزيع المياه؟ هل يعمل في المتاجر أو األكشاك رجال أم نساء؟ هل تحظى مراكز 
توزيع المياه القريبة من المتاجر أو األكشاك بشعبية أكبر من تلك التي ال توجد متاجر أو أكشاك بقربها؟

المدارس د-  

ما عدد المسالك المختلفة الواصلة بين مجمعات اإليواء والمدارس؟ كم من هذه المسالك مسدود بشكٍل جزئي أو كلي؟ هل يمكن 
رؤية الطريق بأكمله من مدخل المدرسة إلى مجمعات اإليواء؟

ما هي الَمرافق األخرى القائمة إما بين المدرسة ومجمعات اإليواء، أو بجوار المدرسة عموماً؟ كم من هذه الَمرافق يُستخدم عادةً 
من قِبل الرجال )مثل قاعات عرض أفالم الفيديو(؟

هل هنالك أي دليل )مثل آثار نار شواء قديمة( على وجود مناطق واسعة للقاءات اجتماعية ليلية بالقرب من المدرسة؟

مراكز التوزيع هـ-  

هل يضم مركز التوزيع مدخالً ومخرجاً منفصلين عن بعضهما؟ ما عدد المسالك ضمن المخيم أو الموقع التي تؤدي إلى كّلٍ من 
المدخل والمخرج؟ كم من هذه المسالك مسدود بشكٍل جزئي أو كلي؟

إلى  هل المسالك التي تبدأ من المخرج أعرض من المسالك التي تصل إلى المدخل؟ كم عدد األشخاص الذين يمكنهم السير جنباً 
جنب وهم يحملون أكياساً على طول المسالك التي تبدأ من المخرج؟

هل توجد مصابيح حول مركز التوزيع؟ إلى أين يصل نور المصابيح؟

هل توجد أي متاجر أو أكشاك بالقرب من مركز التوزيع؟ هل هنالك أي دليل )مثل آثار نار شواء قديمة( على وجود مناطق واسعة 
للقاءات اجتماعية ليلية بالقرب من مركز التوزيع؟

األماكن الصديقة للمرأة واألماكن الصديقة لألطفال و-  

تلك  أساسي، وما عدد  للنساء بشكل  هة  الموجَّ المرافق  تلك  ما عدد  اآلمن؟  المكان  بالقرب من  الموجودة  المرافق األخرى  ما هي 
هة للرجال بشكل أساسي؟ الموجَّ

ما مدى قرب المنطقة من واجهة المخيم؟ هل يمكن لَمن ال يعيشون في المخيم الدخول إليها؟
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ما مدى قرب المنطقة من مركز المخيم، أو مركز مجمعات اإليواء إجماالً؟ هل يمكن لجميع من يعيشون في المخيم الدخول إليها 
نفسها؟ بالسهولة 

كم تبعد المنطقة الصديقة للمرأة أو المنطقة الصديقة لألطفال عن مجمعات اإليواء؟ ما هي المسالك الرئيسية الواصلة من مجمعات 
اإليواء إلى هذه المنطقة اآلمنة؟ هل هذه المسالك مباشرة؟ ما هي الَمرافق األخرى التي تمرُّ منها هذه المسالك؟ 

هل يوجد أكثر من مسلك دخول )وإخالء( واحد من هذه المنطقة؟

المباني اإلدارية ز-  

هل المساحة الواقعة أمام المركز اإلداري واسعة بما يكفي لكّلٍ من المركبات )باالتجاهين( والُمشاة؟

هل يقع المركز اإلداري على الطريق الرئيسية في المخيم، أم أنه ُمحاط بمجمعات اإليواء؟

هل توجد أي أكشاك تجارية بالقرب من المركز اإلداري؟ من يعمل في هذه األكشاك، رجال أم نساء؟

هل يوجد أي دليل مرئي على إقامة أنشطة اجتماعية ليلية أمام المركز اإلداري؟ ما نوع تلك األنشطة؟ من يقيمها؟

المدخل الرئيسي ح-  

كيف يتم التحكم بالدخول إلى المخيم والخروج منه؟

هل توجد عدة مداخل مستقلة للمركبات والُمشاة؟

هل يوجد أي دليل على أن المدخل يبقى مفتوحاً 24 ساعة في اليوم؟

هل يبقى موظفو األمن معزولين عن جميع سائقي المركبات، أم أنهم يختلطون بسائقي المركبات المنتظرين بشكٍل عفوي ووّدي؟

أطراف المخيم أو الموقع ط-  

هل تخلو مجمعات اإليواء الواقعة بالقرب من أطراف المخيم من السكان؟

هل توجد أي أكشاك تجارية بالقرب من أطراف المخيم؟

هل تُستخدم مراكز توزيع المياه الواقعة بالقرب من أطراف المخيم؟

هل توجد أكوام كبيرة من القمامة بالقرب من أطراف المخيم؟

هل توجد أي حدائق خصوصية لزراعة الخضروات بالقرب من أطراف المخيم؟

األماكن التجارية ي-  

من يذهب إلى السوق )رجال، نساء، أطفال، بالغون(؟

هل توجد أسواق معينة أو أقسام معينة من السوق يرتادها الرجال فقط بشكٍل أساسي؟ النساء فقط؟

ما هي المسالك الرئيسية الواصلة من السوق إلى غيره من المرافق الرئيسية )المدارس، المراكز الصحية، إلخ(. َمن يستخدم هذه 
المسالك؟ هل ثمة َمن يستخدمون مسالك بديلة أطَول؟

كم تبعد األكشاك عن بعضها في السوق؟ ما عدد النساء اللواتي يمكنهن الوقوف بين كشكين في السوق؟
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دليل اللجنة الدولية لإلنقاذ بخصوص نقاشات مجموعة التركيز الملحق 12:   
مجموعة أدوات التقييم من اللجنة الدولية لإلنقاذ - 2011

جميع  بأن  للمشاركين  د  يؤّكِ أن  الفريق  على  يجب  الصغيرة.  المجموعات  نقاشات  خالل  األداة  هذه  استخدام  مالحظة:  يجب 
النقاش ستبقى سرية؛ وإذا دّون أمين السر مالحظات، فلن يسجل أي معلومات يمكن أن  المعلومات المطروحة خالل 
المخاوف  جميع  تأخذ  أن  عليك  حساسة.  طبيعة  ذات  األسئلة  هذه  بعض  باالستجابات.  تربطهم  أو  األفراد  عن  ف  تعّرِ
ية وعدم اإلفصاح عن أي معلومات  األخالقية المحتملة بعين االعتبار قبل بدء النقاش. اطلب من المجموعة احترام السّرِ
خارج النقاش. يجب تشكيل المجموعة من أعضاء متشابهين . قادة مجتمعيين، نساء، شباب، إلخ. ويجب أال تضم أكثر 

من 10 إلى 12 مشاركاً، كما يجب أال تزيد المدة عن ساعة إلى ساعة ونصف. 

ر نقاش مجموعة التركيز:  ميّسِ

أمين السر )إن كان ينطبق(: 

الجغرافية:  المنطقة 

الموقع: _______________________ التاريخ: _______________________   

ال نعم  هل كانت الترجمة ضرورية من أجل المقابلة: 

إذا كانت اإلجابة نعم، تمت الترجمة من _________________ )لغة( إلى _________________ )لغة(

إناث  ذكور   جنس المشاركين في نقاش مجموعة التركيز:  

10 - 14 سنة ُعمر المشاركين في نقاش مجموعة التركيز:  
15 - 19 سنة   
20 - 24 سنة   
25 - 40 سنة   
فوق 40 سنة   

الخطوات والمعلومات األساسية قبل بدء نقاش مجموعة التركيز

رين والمترجمين  ف عن جميع الميّسِ عّرِ
z :ف عن غاية النقاش عّرِ
z  معلومات عامة عن منظمتك
z الهدف من نقاش مجموعة التركيز هو فهم مخاوف النساء والفتيات واحتياجاتهن
z المشاركة طوعية
z ال أحد ُمجبَر على اإلجابة عن أي أسئلة إذا لم يرغب في ذلك
z  يمكن للمشاركين مغادرة جلسة النقاش في أي وقت
z ال أحد ُمجبَر على إطالع اآلخرين على أسماء أو تجارب شخصية إذا لم يرغب في ذلك
z ف باحترام عندما يتكلم اآلخرون تصرَّ
z  ر مقاطعة النقاش، لكن لسبب وحيد هو الحرص على منح الجميع فرصة للكالم وعدم هيمنة شخٍص واحٍد يمكن للميّسِ

على النقاش

اتفقوا على السريَّة:
z حافظ على سرية جميع النقاشات
z ال تطلع أحداً على تفاصيل النقاش الحقاً، سواًء مع األشخاص الذين كانوا موجودين أم لم يكونوا
z  ح بأنكم كنتم تتحادثون بشأن المشاكل الصحية للنساء والفتيات إذا سأل أحٌد ما، وّضِ

اطلب اإلذن لتدوين المالحظات:
z لن تُذَكر هوية أي شخص
z عة دقيقة الهدف من تدوين المالحظات هو الحرص على أن تكون المعلومات الُمجمَّ
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األسئلة

نود طرح بعض األسئلة عليك بشأن أمن النساء والفتيات بعد األزمة: أ-  

؟ )نهاراً؟ ليالً؟( ما الذي يجعل هذا  هل يوجد في هذا المجتمع مكاٌن قد تخشى النساء والفتيات فيه على أمنهنَّ  -1
المكان خطراً؟ 

ن يمكن للنساء والفتيات طلب المساعدة في حال طرأت مشكلة أمنية؟  ممَّ  -2

برأيك، ما الذي يمكن فعله في هذا المجتمع إلقامة بيئة آمنة للنساء والفتيات؟   -3

ِصف أنواع العنف التي واجهتها النساء والفتيات خالل األزمة )وال يقتصر ذلك على أعمال العنف المرتكبة   -4
ل هذا السؤال بحيث يناسب السياق المحدَّد.  من قبل العناصر الفاعلة المسلحة(. عّدِ

ما الذي يحدث لمرتكبي أعمال العنف هذه ضد النساء والفتيات؟ كيف يُعاقَبون؟   -5

من دون ِذكر أسماء أو اإلشارة إلى أي وسيلة بعينِها، ما هي برأيك فئة )فئات( النساء والفتيات التي تشعر   -6
لمخاطر العنف؟ لماذا؟ ما هي فئة )فئات( النساء  بانعدام األمان أكثر من غيرها أو التي هي أكثر عرضةً 

والفتيات التي تشعر باألمان أكثر من غيرها؟ لماذا؟ 

كيف تُعاِمل العائلةُ المرأةَ أو الفتاة التي كانت ضحية اغتصاب أو اعتداء جنسي؟ كيف يدعمونها؟   -7

ما الذي تفعله النساء والفتيات لحماية أنفسهن من العنف؟ ما الذي يفعله المجتمع لحمايتهن؟   -8

نود طرح بعض األسئلة عليك بشأن الخدمات والمساعدة المتوفرة منذ األزمة: ب-  

عندما تقع امرأة أو فتاة ضحية العنف، أي مكان تشعر باألمان والراحة لتذهب إليه لتلقي العالج الطبي؟  -9

)استشارات،  الدعم  أو  الخدمات  من  أخرى  أنواع  للعنف  يقعن ضحايا  اللواتي  والفتيات  للنساء  تتوفر  10- هل 
مجموعات نسائية، مساعدة قانونية، إلخ(؟

ن دراسة حالة بحيث تكون قصيرة ومالئمة للسياق، وفيها تتعرض  نود طرح بعض األسئلة عليك بشأن حادثة محتملة: كّوِ ج- 
امرأة لالغتصاب وتخشى إخبار عائلتها بما حصل لها. استخدم ذلك كإطاٍر لألسئلة الواردة أدناه. احرص على عدم ذكر 
اسٍم معيَّن للمرأة في دراسة الحالة بحيث يبدو واضحاً أن هذا التمرين افتراضي وال يتعلق بأي شخص معين في المجتمع.

11- َكم شخصاً منكم يصدقون النساء اللواتي تعرضن لعنف مشابه للعنف الذي تعرضت له هذه المرأة؟

12- لماذا تتردد النساء والفتيات في إطالع اآلخرين على مثل هذه التجارب؟

13- إلى أين يمكن لهذه المرأة الذهاب لتلقي المساعدة المناسبة؟ ما نوع المساعدة والدعم اللذين يمكن أن تتلقاهما؟
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اختم النقاش

z  .اشكر المشاركين على وقتهم ومساهماتهم
z  بشكٍل األزمة  نشوب  منذ  ومخاوفهن  والفتيات  النساء  احتياجات  فهم  كانت  النقاش  هذا  من  الغاية  بأن  المشاركين  ر  ذّكِ

أفضل. 
z  .ر المشاركين بموافقتهم على حفظ السرية ذّكِ
z  .ر المشاركين بعدم إطالع أحٍد في المجتمع على أي معلومات أو أسماء المشاركين اآلخرين ذّكِ
z  .اسأل المشاركين عما إذا كانت لديهم أسئلة
z .ر وأمين السر سيكونان متاَحين لذلك بعد االجتماع إذا رغب أي شخص في الحديث على انفراد، أجب بأن الميّسِ
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توجيهات اللجنة الدولية لإلنقاذ/مفوضية الالجئين النسائية  الملحق 13:   
مي الرعاية خالل التقييمات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومقّدِ

 بناء القدرات إلدماج ذوي اإلعاقة في البرامج المعنية بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية

مي الرعاية في  األداة األولى: توجيهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقّدِ
 التقييمات المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي

غاية هذه المذكرة التوجيهية

النساء  وتحديداً  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  مع  تقييم  إجراء  عند  المستخَدمة  واألدوات  العملية  على  عامةً  نظرةً  المستند  هذا  يُلقي 
والعوائق  مجتمعاتهن،  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مخاطر  بشأن  لهم،  الرعاية  ومقدمي  اإلعاقة،  ذوات  والفتيات 
المحتملة أمام حصولهن على خدمات االستجابة والمشاركة في البرامج واألنشطة، واقتراحاتهن من أجل تحسين البرامج المعنية 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي. يجب قراءة هذه المذكرة التوجيهية قبل تطبيق األداة الثانية: دليل النقاش الجماعي واألداة 
المبني على  بالعنف  المعنية  للتقييمات األخرى  الً  مكّمِ لتكون  التقييم هذه وأدواتها  الفردية. ُصممت عملية  المقابالت  دليل  الثالثة: 
النوع االجتماعي الُمنفَّذة في سياقات العمل اإلنساني. تتوفر أمثلة عن األدوات المعيارية إلجراء التقييمات المعنية بالعنف المبني 
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ ضمن المجتمعات المتأثرة باألزمات لدى شبكة المستجيبين لحاالت العنف المبني على 

 http://gbvresponders.org/ :النوع االجتماعي

َمن الذين نرغب في استشارتهم؟

نحن مهتمون بمعرفة وجهات نظر النساء والفتيات والفتيان والرجال من ذوي اإلعاقات على اختالف أنواعها، بمن فيهم:

z الذين لديهم صعوبة في الحركة والمشي )منذ الوالدة أو بسبب عجٍز أصيبوا به في وقٍت الحٍق من حياتهم(؛
z الذين لديهم صعوبة في اإلبصار، حتى عند وضع نظارة؛
z الذين لديهم صعوبة في السمع، حتى عند استعمال أجهزة تقوية السمع؛
z الذين لديهم إعاقات ذهنية وقد يعانون من صعوبات في الفهم والتعلم وتذكُّر األمور الجديدة؛
z الذين لديهم إعاقات عقلية ومشاكل متعلقة بالصحة العقلية؛
z 1.الذين لديهم عدة إعاقات، والذين غالباً ما يالزمون بيوتهم، والذين قد يحتاجون مساعدةً في أمور الرعاية الشخصية

النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات اإلعاقة  النوع االجتماعي، من األهمية بمكان استشارة  المبني على  العنف  تقييمات برامج  في 
ألفراد  الرعاية  م  مقّدِ مهمة  والفتيات  النساء  تتولى  ما  كثيراً  وأولوياتهن.  نظرهن  ووجهات  احتياجاتهن  لفهم  الرعاية،  مات  ومقّدِ
العائلة من ذوي اإلعاقة، يُضاف ذلك إلى مهامهن ومسؤولياتهن األخرى. ولعّل النساء والفتيات كّن مقدمات رعاية قبل نزوحهن، 
أو أنهّن يجدَن أنفسهن يقمن بهذا الدور الجديد عندما يصاب أحد أفراد العائلة بإعاقة جديدة خالل حالة طوارئ إنسانية. قد تكون 
مقدمات الرعاية معزوالت وأكثر عرضةً لخطر العنف، سواء داخل المنزل أو خارجه. ومن المهم أن تشملهنَّ المشاورات بحيث 

تؤخذ وجهة نظرهن واحتياجاتهن بعين االعتبار.

 مفوضية 
الالجئين النسائية

http://gbvresponders.org/
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كيف يمكننا تيسير مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية على أفضل نحٍو ممكن؟ 

جميعنا يملك خبرات ومهارات يمكن االعتماد عليها عند استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة. فنحن نستخدم في كل يوٍم الكالم والكتابة 
واإليماءات والصور والملصقات واألنشطة إليصال المعلومات وفهمها. ويمكن لهذه األساليب األساسية أن تنفع أيضاً مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة. من الهاّم إيجاد األسلوب األكثر فاعليّة مع َمن تستشيرونه من أفراد أو مجموعات بعينها. يمكنك سؤال األشخاص ذوي اإلعاقة 
مي الرعاية لهم عن أسلوب التواصل الذي يفضلونه، كما يجب أن تكون مستعداً دوماً لتجريب أسلوب بديل إذا لم تكن الطريقة مجدية.  ومقّدِ

 يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بمهارات وقدرات مختلفة كثيرة يمكنك االستفادة منا في التواصل واالستشارة.

حيثما أمكن، يجب أن يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة في النقاشات بشكل مباشر. إذا لم يكن الفرد مرتاحاً للتواصل معك لوحده، 
م الرعاية. ومع ذلك فإّن محاولة التواصل مع  أو إذا لم تستطع إيجاد طريقة مناسبة للتواصل، يمكنك أيضاً أخذ المعلومات من ُمقّدِ
الشخص ذي اإلعاقة أوالً تشّكل أهّميةً. يستطيع بعض األفراد التواصل معك بشكل مباشر، لكنهم قد ال يرغبون في االنفصال عن 
مي الرعاية لهم، أو قد يرغبون في تلقي الدعم من شخص يثقون به، وبخاصة خالل عملية أخذ الموافقة. في هذه الحاالت،  ُمقّدِ

اسمح للفرد بأن يتخذ القرار بنفسه بشأن نوع الدعم الذي يحتاج إليه، والشخص الذي يثق به لتقديم هذا الدعم.

قبل إجراء تقييمك:

z  ف جيداً على توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيات السالمة واألخالقيات في بحث وتوثيق ورصد العنف اقرأ وتعرَّ
الجنسي في حاالت الطوارئ.2 تأكد من أن جميع الموظفين يفهمون مبادئ هذا المستند ويقدرون على اتباعها في عملية التقييم.

z  حدد المخاطر التي قد تنجم عن استشاراتك، واعمل على تخفيفها. قبل تعيين المشاركين، اجتمع بقادة المجتمع و/أو الممثلين
الَمعنية  المحلية وقادة الجماعات  النسائية  التقييم. وحيثما أمكن، تواصل مع قادة الجماعات  المحليين لشرح هدف  الحكوميين 
باألشخاص ذوي اإلعاقة - الرسميين وغير الرسميين منهم - خالل مرحلة حشد المشاركين. ينبغي توخي الحرص عند التحدث 
م الرعاية، وقد  مي الرعاية، فقد يكونون من مرتكبي العنف، مما يحدُّ من مشاركة الناجين قيد االستشارة بحضور ُمقّدِ إلى ُمقّدِ

يعّرض الناجين لمخاطر أكبر.
z  مي الرعاية أن يختاروا عدم المشاركة، واالنسحاب في د على أن المشاركة طوعية. يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة وُمقّدِ شّدِ

أي وقت خالل االستشارات. راقب أي دالالٍت على أن األشخاص الذين يعانون من صعوبات في التواصل ليسوا مرتاحين 
م الرعاية  للمشاركة في نشاٍط ما )مثالً، قد ينتابهم التوتر أو االنفعال أو يشرعون في البكاء(، وتحديداً عندما تتحدث إلى ُمقّدِ

لهم.
z  المبني على بالعنف  الَمعنيّين  الموظفين  الحال في جميع األنشطة، يجب على  المشاركة. كما هي  الموافقة على  احصل على 

مي  وُمقّدِ اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إطالع  يجب  التقييم.  في  مشاركتهم  قبل  األفراد  موافقة  على  الحصول  االجتماعي  النوع 
مونها. إذا  الرعاية على سبب إجرائك هذه االستشارات. كما يجب أن يعلموا بكيفية استعمالك ومشاركتك للمعلومات التي يقّدِ
لم يرغب المشاركون في المشاركة أو متابعة االستشارة بعد بدئها، يجب أال يؤثر ذلك على الخدمات التي يتلقونها باألصل أو 
على فرصتهم في الحصول على الخدمات الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في المستقبل. وبالنسبة إلى المشاركين 
المهتمين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً )مثالً، المراهقين ذوي اإلعاقة وإخوتهم(، يجب كذلك الحصول على موافقة أحد 
المبادئ  في  الواردة  والتوجيهات  المبادئ  اتباع  الموافقة  على  الحصول  إجراءات  اتخاذ  عند  ينبغي  أوصيائهم.  أو  والديهم 
الذهنية  البالغين ذوي اإلعاقة  قد يختار بعض  النمائية.  العُمر والمستويات  يتوافق مع  بما  العالمية  لمنظمة الصحة  التوجيهية 
م رعاية أو فرد من العائلة أو صديق. ويجب سؤالهم  مشاركة شخص موثوق معهم في عملية الموافقة و/أو االستشارة، مثل ُمقّدِ

مسبقاً وعلى انفراد عما إذا كانت تلك هي الحال.
z  كن واضحاً وصريحاً مع المشاركين بشأن غاية االستشارة وماهية الخدمات التي يمكن أو ال يمكن لمنظمتك تقديمها. ينبغي

مي الرعاية لهم في األنشطة  للمشاركين أن يفهموا أن غاية االستشارة هي تحسين فهم كيفية شمل األشخاص ذوي اإلعاقة وُمقّدِ
لن  القائمة أصالً.  الخدمات  الحصول على  للناجين  يمكن  االجتماعي وكيف  النوع  المبني على  بالعنف  الَمعنية  القائمة أصالً 

تؤدي االستشارة إلى تأسيس خدمات جديدة.
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z  يكونون قد ال  الوقت إلطالعك على وجهات نظرهم.  النساء والفتيات، بعض  قد يستغرق األشخاص ذوو اإلعاقة، وخاصةً 
قد شاركوا من قبل في نشاط مماثل، وقد ال يكونون معتادين على سؤال الناس عن آرائهم. كما أنهم قد يحتاجون إلى بعض 
الوقت ليشعروا باألمان والراحة. في هذه الحالة، حاول التحدث إليهم عبر سلسلة من اللقاءات، واللجوء إلى أساليب مختلفة، 
مثل األنشطة التشاركية والنقاشات الجماعية أو المقابالت األكثر خصوصية )انظر األداة الثانية واألداة الثالثة لالطالع على 
ازدياد شعور  مع  أكثر حساسية  مواضيع  إلى  انتقل  ثم  عامة  مواضيع  بالحديث عن  النقاشات  ابدأ  الصلة(.  ذات  التوجيهات 
ه النقاشات الجماعية نحو الحوارات العامة، ال الشخصية، بحيث ال يشعر األشخاص أنهم مضطرون  المشاركين بالراحة. وّجِ

إلى اإلفصاح عن تجاربهم الخاصة في مجال العنف.
z  ب آخر للتحدث على انفراد إلى المشاركين الذين يتطلَّبون دعماً إضافياً من الناحية النفسية أو احرص على توفُّر موظف مدرَّ

العاطفية، و/أو إحالةً إلى خدمات أخرى. يجب أن يكون لدى هذا الموظف خبرة في العمل مع الناجين من العنف المبني على 
النوع االجتماعي.

z  عليك أن تتحلّى بالمرونة بشأن موعد إجراء االستشارات ومكانها. ويجب على فريق التقييم محاولة التكيُّف قدر اإلمكان مع
األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إجراء االستشارات في أقرب مكان ممكن من منازلهم، مع وضع سالمة المشاركين على 

رأس األولويات.
z .مي الرعاية بالتقييم. ويجب استشارتهم بشكٍل منفصل بشأن تجاربهم واحتياجاتهم الشخصية احرص على شمل ُمقّدِ

الجماعية النقاشات 

يفّضل إجراء النقاشات الجماعية مع 8 - 10 مشاركين، وينبغي أال تستغرق أكثر من 90 دقيقة. إذا استغرقت المجموعات زمناً 
أطول من ذلك إلنجاز جميع األنشطة الواردة في دليل النقاشات الجماعية )انظر األداة الثانية(، فقد ترغب في إجراء الجزأين )أ( 

و)ب( في يوٍم ما، والجزأين )ج( و)د( في يوم آخر، وذلك في حال استعداد المشاركين وقدرتهم على العودة الحقاً.

المحددة  احتياجاتهم  عن  مفصلة  معلومات  جمع  أجل  من  منفصل  بشكل  والنساء  الرجال  مع  الجماعية  النقاشات  إجراء  يجب 
والمختلفة. يجب أن تتولى نساٌء قيادة النقاشات التي تُجرى مع نساء أخريات حرصاً على أن يكون المكان مريحاً وآمناً وأن تشعر 
الُمشاِركات بحرية التعبير عن آرائهن، بما في ذلك التكلم عن العنف الذي تعرضن له، وذلك تماشياً مع المبادئ التوجيهية الصادرة 

عن منظمة الصحة العالمية بشأن التقييمات المعنية بالعنف. 

على  وقدرتهم  مهاراتهم  بحسب  نفسه،  الجماعي  النقاش  في  المشاركة  اإلعاقات  من  مختلفة  أنواع  لديهم  الذين  لألشخاص  يمكن 
التواصل. قد يكون ضرورياً تشكيل مجموعات منفصلة و/أو محددة من أجل تيسير المشاركة الفعالة للفئات التالية:

z المراهقات والشابات ذوات اإلعاقة؛
z األشخاص المصابون بالصمم والذين يستعملون لغة اإلشارة للتواصل؛
z  ،الحاالت النقاش. في هذه  أو الصور إلثارة  القصص  أو  الرسم  يفّضلون أسلوب  قد  الذين  الذهنية   األشخاص ذوو اإلعاقات 

قد يكون ضرورياً تشكيل مجموعات أصغر )4 - 6 مشاركين(.
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الحديثة )مثالً،  الفُضلى من خالل تخصيص مجموعة منفصلة لألشخاص ذوي اإلعاقات  الفعالية  تُحقَّق  قد  في بعض األوضاع، 
الذين نجمت إعاقتهم عن إصابات حرب( الستطالع ما يقلقهم تحديداً. كما قد يكون مفيداً إجراء نقاشات أو أنشطة مستقلة موازية 
مي الرعاية واألشخاص ذوي اإلعاقة في المكان نفسه أو في مكان آخر قريب. فمن شأن ذلك إنشاء حيٍِّز آمن يتيح لكل  مع ُمقّدِ
مي الرعاية الذين لن يضطروا عندها إلى المجيء في أيام  مجموعة استكشاف مخاوفها المختلفة، وقد يخفف العبء عن كاهل ُمقّدِ

مي الرعاية لهم.  متعددة، كما يزيد مشاركة األشخاص الذين لم يعتادوا االنفصال عن ُمقّدِ

انظر األداة الثانية: دليل النقاشات الجماعية

المقابالت الفردية شبه المنظمة

ن هم معزولون في منازلهم،  مي الرعاية لهم ممَّ يمكن اللجوء إلى المقابالت الفردية شبه المنظمة مع األشخاص ذوي اإلعاقة وُمقّدِ
ن يفضلون التواصل الفردي ضمن بيئة مألوفة لهم. حيثما أمكن، يجب إجراء المقابالت مع  وأولئك المصابين بإعاقات عقلية ممَّ
بعض  في  المشاركة.  خالل  لمساعدتهم  آخرين  أشخاص  وجود  اختيار  يمكنهم  أنه  غير  مباشر،  بشكل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
مي الرعاية. ويجب موازنة المخاطر وفقاً للمبادئ  الحاالت التي يتعذر فيها إيجاد طريقة للتواصل، يمكن جمع المعلومات من ُمقّدِ
المقابالت  دليل  المقابلة. سيساعدك  إجراء  النظر في  إعادة  يحتم  قد  العالمية، مما  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  الواردة في 

الفردية )انظر األداة الثالثة( في تحديد معلومات أخرى قد تفيد في تصميم البرامج وتنفيذها.

انظر األداة الثالثة: دليل المقابالت الفردية

مالحظات:
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_ اإلعاقة.  عن  واشنطن  مجموعة  أسئلة  من  مقتبس    -1

questions.htm
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/   -2

بناء  ممكناً":  ذلك  "أرى  والتقرير  االجتماعي،  النوع  المبني على  العنف  مجال  في  للممارسين  الكاملة  األدوات  لتنزيل مجموعة 
القدرات إلدماج ذوي اإلعاقة في البرامج الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية وقصص التغيير، 

.http://wrc.ms/disability_GBV يرجى زيارة الموقع

http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
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الملحق 14: نموذج تدقيق الخدمات - القطاع األمني
يرجى االنتباه إلى ضرورة تعديل النماذج على المستوى الميداني. سيكون لكل قطاع )الصحة، خدمات الدعم النفسي االجتماعي، األمن، 
القانون، إلخ( معايير تدقيٍق مختلفة. لالطالع على مزيٍد من نماذج القطاعات، انظر: مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع 
االجتماعي ورشة عمل عن أدوات تقييم وتحليل األوضاع في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي من أجل إدارة حاالت العنف 

.gbvaor.net المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ )2012( في الموقع

األمن / الشرطة - الوقاية 
تعليق النشاط موجودة؟  ال نعم 

ل تعليقاً حول أعداد اإلناث والذكور( ممارسات التوظيف الُمحقِّقة للتوازن بين الجنسين في سلك الشرطة وقوات حفظ السالم  )سّجِ

المساواة بين الجنسين في مناصب السلطة وصنع القرار في سلك الشرطة وقوات حفظ السالم 

قواعد السلوك الشخصي الُمطبَّقة في سلك الشرطة وقوات حفظ السالم والجيش المحلي 

اآلليات المتبعة لإلبالغ عن انتهاكات قواعد السلوك 

يشارك األمن/الشرطة في تخطيط المواقع لتقليل المخاطر )في أوضاع الالجئين/االشخاص 
النازحين داخلياً( 

تعمل الشرطة وقوات حفظ السالم مع المجتمع لتحديد األوضاع المرتفعة الخطورة وحلِّها 

التدريب المستمر للشرطة وموظفي األمن والمجتمع في مجال القوانين الدولية الَمعنية بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي 

بين(  ل تعليقاً حول أعداد المتدّرِ )سّجِ

الخفارة المجتمعية، بما فيها تسيير دوريَّات في المناطق المرتفعة الخطورة 

 األمن / الشرطة - االستجابة 
)تُعدُّ هذه من مسؤوليات الشرطة وغيرها من قوات األمن الُمكلَّفة باالستجابة للبالغات عن حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي(

تعليق النشاط موجودة؟  ال نعم 
بين من الجنس نفِسه إلجراء  خدمات على مدار الساعة )عند الطلب( مع توفُّر أشخاٍص ُمدرَّ

الُمقابالت 

د لإلبالغ عن الحوادث  التقييم باستعمال نموذج موحَّ

إجراء المقابلة مع الناجي في مكان خصوصي 

التخطيط للحفاظ على سالمة الناجي 

جمع/تخزين األدلّة 

توفير اإلحاالت باالستعانة بدليل المنظمات التي تقدم خدماٍت في مجال العنف المبني على 
النوع االجتماعي وخدماٍت تكميلية 

المرافقة إلى الخدمات الصحية، حسب االقتضاء 

التحقيق في الجريمة المزعومة 

توقيف الجاني 

تسجيل جميع التدابير، بما فيها المتابعة 

تجميع تقارير الحوادث شهرياً وتحليلها 

ق حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي/الوكالة  مشاركة البيانات حسب طلب منّسِ
الرئيسية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي 

د مسؤول االتصال في الوكالة لتولِّي المشاركة في اجتماعات التنسيق الَمعنية بالعنف المبني  حّدِ
على النوع االجتماعي 

http://gbvaor.net
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الملحق 15:  تمرين وضع الخرائط من منظمة اليونيسف ومنظمة كير
ُزِر المجتمع واطلب من أفراده مساعدتك في اختيار مكاٍن عاّمٍ لعقد نقاٍش مجتمعي، على أن يكون من السهل الوصول إلى هذا المكان 
النساء والفتيات في مجتمعهم  المتعلقة بسالمة  المسائل  النقاش سيركز على  بأن  المجتمع  أفراد  أعِلم  20 شخصاً.  يتَّسع لحوالي  وأن 
. وأعِلمهم أنك مهتمٌّ بتحديد المناطق الجغرافية أو المساحات المادية التي قد تتعرض النساء فيها لألذى، بما فيه العنف البدني أو  وأمنِهنَّ
الجنسي. أعِلمهم أنك مهتمٌّ أيضاً بتحديد الموارد المتاحة للنساء والفتيات. احرص على دعوةِ كّلٍ من الرجال والنساء إلى المشاركة في 
التقييم المجتمعي الَمعني بوضع الخرائط. بعَد جمعِ ما ال يقلُّ عن 10 إلى 20 شخصاً في الموقع الُمختار، اتبع المخطط المذكور أدناه 

إلتمام تقييمك. 

ح أنك مهتم بمعرفة األماكن التي قد تتعّرض فيها سالمة النساء 1-  ف عن هدف زيارتك، وقيِّم مدى اهتمام الناس وتوفُّرهم. وّضِ عّرِ
والفتيات وأمنهن للخطر وأسبابه في هذا المجتمع. 

اطلب أن يقوَم شخٌص ما برسم خريطة للمجتمع أو للمنطقة المطلوبة. 2- 
ز هذه المواد 3-  سيقوم البعُض عفوياً بالتقاط عوٍد والرسم على األرض. أما البعض اآلخر فسيبحثون حولهم عن أوراق وأقالم. جّهِ

إلتاحتها لمن يرغب، إن كان ذلك مناسباً. 
مع بدِء ظهور معالم الخريطة، سيتقدم أفراٌد آخرون من المجتمع للمشاركة. أتِح للناس مساحةً ومتسعاً من الوقت. ال تستعجل إتمام 4- 

العملية. مع ظهور معالم الخريطة، اطلب من الناس اإلشارة إلى األماكن التي تتعرض فيها النساء والفتيات لمختلف أنواع العنف، 
كالعنف البدني والعنف الجنسي والتحرش الجنسي وغيرها. 

انتظر حتى ينتهي الناس تماماً، ثم ابدأ بطرح األسئلة. بعدها راِجع النواتج المرئية واطرح أسئلة عن سبب تحديد الناس لعدة 5- 
مناطق على أنها مناطق خطرة، وعن أنواع العنف التي قد تكون النساء والفتيات في خطر التعرض لها ضمن هذه المناطق، وعن 
األسباب التي تدفع الناس لالعتقاد بوجود هذا الخطر. ِصْغ أسئلتك بحيث تكون مفتوحة وبعيدةً عن إطالق األحكام. اعتمد على 

البحث واالستقصاء، وأظهر اهتمامك، وافتح المجال أمام الناس للكالم. 
ل األماكن التي يمكن للنساء والفتيات قصُدها لتلقي المساعدة من أجل التعامل 6-  اطلب من الناس العودةَ إلى الخريطة )الخرائط( وسّجِ

مع العنف، سواًء من ناحية تحسين الحماية للوقاية من العنف، أو من ناحية تلقي الخدمات بعد وقوع حادثة العنف. 
ف عن 7-  ل معلومات تعّرِ لها، سواء ُرسَمت على األرض أو على عدة أوراق. كن دقيقاً وسّجِ اجمع جميع النِّتاجات البصرية وسّجِ

المؤلِّف )المكان والزمان وأسماء المشاركين، إذا أمكن(. 

اختم التمرين بشكر جميع المشاركين على ما قدموه من مساعدة، وأعِلمهم بما ستفعله بالمعلومات التي جمعتَها. 

نموذج عن األسئلة المساِعدة في نشاط التقييم المجتمعي الَمعني بوضع الخرائط

z  ما هي المناطق الرئيسية التي يشعر النساء واألطفال فيها بالضعف أو التعرض للخطر؟
z  هل يوجد في المجتمع أفراٌد معروفون بأنهم يمثلون تهديداً للنساء أو األطفال؟
z  هل تتوفر للنساء خدمات َمعنية بالعنف األسري أو باالعتداءات الجنسية/ االغتصاب؟ أين تقع؟
z  بَمن يثق أفراد المجتمع لمساعدتهم في التعامل مع العنف األسري أو االعتداءات الجنسية/ االغتصاب؟
z  أين تقع الخدمات الصحية؟
z  هل تتوفر خدمات الصحة النفسية؟ أين؟
z  هل توجد في المنطقة أي جماعات نسائية أو مراكز للموارد؟
z  ه الناس لمعالجة المخاوف أو المسائل األمنية؟ إلى أين يتوجَّ
z  هل توجد في المجتمع أماكن يُعد من اآلمن للنساء الذهاب إليها؟

ف عن منظمة كير. تقرير تقييمي للمسائل واالستجابات تجاه العنف الجنسي - مخيمات داداب لالجئين، كينيا. تشرين األول/أكتوبر 1998 . مأخوذ بتصرُّ
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نموذج عن أداة لتحديد التكاليف يمكن مواءمتها لتُناسب  الملحق 16:  
المجموعة الفرعية

تم تطوير هذه األداة من قِبل هيئة األمم المتحدة للمرأة بهدف توفير المعلومات لحكومات كّلٍ من إندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية وتيمور-ليشتي بشأن الموارد الالزمة لضمان استجابة شاملة متعددة القطاعات تلبي احتياجات الناجين، وذلك تماشياً مع خطط 
العمل أو التشريعات الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة. يرجى االنتباه إلى ضرورة إنشائها ومواءمتها على المستوى الميداني لألزمات 

اإلنسانية. 

يعطي الموجز أدناه فكرة عن نوع المعلومات المطلوب جمعها من أجل تمرين تقدير تكاليف يستند إلى تحديد المجموعة الفرعية الَمعنية 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي لحزمة الخدمات األساسية الدنيا المناسبة لسياقها. يتطلب تمرين تقدير التكاليف خطواٍت أكثر من 
تلك المشروحة أدناه. يرجى االّطالع على أداة تقدير التكاليف الكاملة بصيغة مستند إكسل )تضم عدة ورقات عمل( عبر هذا الرابط: 
http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action

تختلف أداة تقدير التكاليف الُمعدَّة لمجموعة فرعية َمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي عن أداة تقدير التكاليف الُمعدَّة لمنظمة 
فردية اختالفاً ملحوظاً، ألنها يجب أن تستوعب مختلف أنواع البرمجة واالحتياجات ومستوياتها وأساليبها في مختلف المناطق الجغرافية. 
وإذا استُخِدمت كجزٍء من التخطيط لدورة البرنامج اإلنساني، فمن المرجح أيضاً أال تغطي سوى فترة عاٍم واحد، لكن إذا استُخِدمت 
ق استشارة المنظمات  في تحديد استراتيجية أو خارطة طريق لعدة أعوام، فمن الممكن أن تغطي فترة عدة أعوام. ومع أنّه يجوز للمنّسِ
األعضاء بشأن أدواتها المعتمَدة، فمن غير المنصوح به استخدام أداةٍ عائدةٍ لمنظمٍة واحدةٍ من أجل تقدير تكاليف االستجابة اإلنسانية 

الشاملة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي.

قبل البدء بتمرين تقدير التكاليف، يجب على المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي التباحث مع العناصر 
التنموية الفاعلة في سياقها نفِسه لمعرفة ما إذا كانت تستعمل أدوات تقدير تكاليف مشتركة بين الوكاالت خاصة ببلد بعينِه، بحيث تكون 
مشابهة لهذه األداة. كما يمكن للمنسقين استشارة مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي بحثاً عن أمثلة أخرى 

عن أدوات تقدير التكاليف.

http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/06/a-costing-tool-for-action


دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2642019

حزمة الخدمات األساسية الدنيا

السنة 3السنة 2السنة 1

✓1- الخط الساخن (42 ساعة)

2- مركز متكامل لمعالجة األزمات

✓مستشفى 150

✓مستشفى األم والطفل

3- المآوي 

✓المقاطعة 1

✓المقاطعة 2

✓المقاطعة 3

✓المقاطعة 4

✓المقاطعة 5

✓المقاطعة 6

✓المقاطعة 7

✓المقاطعة 8

4- الخدمات االستشارية 

✓عيادات صحية ريفية تجريبية 

✓✓مدارس تجريبية

✓✓✓أماكن عمل تجريبية 

5- تطبيق القانون والعدالة

بين في مجال العنف ضد المرأة ضمن أقسام الشرطة  مكتب خاص مع موظفين مدرَّ
اإلقليمية

✓✓✓

✓محكمة متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة

✓وحدة وساطة متنقلة تجريبية للمناطق الريفية غير المؤهلة بطرق

تعزيز قدرات الوحدة الطبية الَمعنية بالعنف فيما يخصُّ القرارات المراعية للنوع 
االجتماعي

✓✓✓تدريب جميع الوحدات الطبية المعنية بالعنف بحلول نهاية السنوات الثالث

✓6- شبكة اإلحالة

✓✓✓7- بناء قدرات الجهات الفاعلة
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حزمة الخدمات األساسية الدنيا: التقديرات اإلجمالية للتكاليف السنوية

السنة 3السنة 2السنة 1
المجموع 

(يشمل جميع 
الَمرافق)

المجموعالمجموع المجموعالمجموع المجموعالمجموع المجموع
(بالعملة 
الوطنية)

(بالدوالر 
األمريكي)

(بالعملة 
الوطنية)

(بالدوالر 
األمريكي)

(بالعملة 
الوطنية)

(بالدوالر 
األمريكي)

 (بالدوالر 
األمريكي)

الخط الساخن 
 الوطني 

(24 ساعة)

0

مركز متكامل 
لمعالجة األزمات

0مستشفى 150

0مستشفى األم والطفل
0المأوى 1المآوي

0المأوى 2
0المأوى 3
0المأوى 4
0المأوى 5
0المأوى 6
0المأوى 7
0المأوى 8

الخدمات 
االستشارية

عيادات صحية ريفية 
تجريبية )عدد العيادات(

0

 مدارس تجريبية 
)عدد المدارس(

0

 أماكن عمل تجريبية 
)عدد أماكن العمل(

0

تطبيق القانون 
والعدالة

مكتب خاص مع موظفين 
بين في مجال العنف  مدرَّ
ضد المرأة ضمن أقسام 

 الشرطة اإلقليمية 
)عدد أقسام الشرطة(

0

محكمة متخصصة في 
قضايا العنف ضد المرأة 

)عدد المحاكم(

0

وحدة وساطة متنقلة 
تجريبية )عدد وحدات 

الوساطة المتنقلة 
التجريبية(

0

تدريب جميع الوحدات 
الطبية المعنية بالعنف 

بحلول نهاية السنة الثالثة 
)عدد المقاطعات(

0

0000000المجموع
% من 
الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 

مقسوماً على 
صفر! 
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المعايير واألنشطة الُمنقذة للحياة فيما يتعلق بالعنف المبني على  الملحق 17:  
النوع االجتماعي، من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 

إنقاذ الحياة  التي تستوفي معايير  النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ  المبني على  أدناه األنشطة األكثر صلة بالعنف  القائمة  تضم 
المجموعات/المجموعات  أجل  من  لة  الُمموَّ األنشطة  إلى  باإلضافة   ،)2010( الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  عن  الصادرة 
الفرعية األخرى والتي يمكن دمُجها بالتدخالت في حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

النص الكامل لمستند معايير إنقاذ الحياة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. 

العنف المبني على النوع 
االجتماعي

تقوية و/أو توزيع الموظفين المعنيين بالعنف المبني على النوع االجتماعي من أجل تطبيق استجابة برامجية للعنف 
المبني على النوع االجتماعي بحيث تكون مشتركة بين الوكاالت ومتعددة القطاعات، بما في ذلك التأكد من توفير 
النوع االجتماعي والتأكد من  المبني على  للعنف  التصدي  الناجين من أجل  زة على  ُمتاحة وسرية ومرّكِ خدمات 
مي الخدمات  التصدي له على النحو المالئم في جميع القطاعات. في سياق الطوارئ، وكأولوية أولى، يجب دعم ُمقّدِ
الصحية بالمستلزمات ذات الصلة والحرص على وضع مجموعة من التدخالت النفسية االجتماعية المناسبة وجعلها 

ُمتاحة.

تحديد المناطق المرتفعة الخطورة والعوامل التي تؤدي إلى حدوث العنف المبني على النوع االجتماعي في حالة 
إلى مصادر  آمن  إتاحة سبيل  فيها  بما  استراتيجيات وقائية  تمتين/وضع  الطوارئ و)بالتعاون مع جهات أخرى( 

الوقود )وفقاً للمبادئ التوجيهية اآلمنة الصادرة عن فرقة العاملة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت(.

تحسين وصول الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي إلى اإلبالغ اآلمن والمناسب، والمتابعة، والحماية، 
بما فيها لدى الشرطة )وتحديداً النساء من أفراد الشرطة( أو غيرهم من موظفي األمن عند توفرهم.

ضين بشدَّة للخطر وتسجيلها وإحالتها ومتابعتها، بمن فيهم الناجين من العنف حماية الطفولة تحديد حاالت األطفال اآلخرين المعرَّ
الخدمات  على  الحصول  على  القادرين  غير  واألطفال  العنف،  أشكال  من  وغيره  االجتماعي  النوع  على  المبني 

األساسية وأولئك الذين يحتاجون إلى تدابير خاصة للحماية في سياق االستجابة لحالة طوارئ محددة.

المناَصرة، وزيادة التوعية، والتدريب على المهارات الحياتية، وكسب العيش في سياق االستجابة لحالة طوارئ 
محددة.

تقديم الدعم النفسي االجتماعي لألطفال المتأثرين بحالة الطوارئ، مثالً من خالل توفير األماكن الصديقة لألطفال 
وغيرها من التدخالت القائمة على المجتمع، والعودة إلى المدارس أو التعليم في حاالت الطوارئ، واإلحالة إلى 

خدمات الصحة العقلية عند توفُّر الخبرات في سياق االستجابة لحالة طوارئ محددة.

نشر فرق الحماية الطارئة في حاالت الكوارث والطوارئ. الحماية 

تحديد آليات الحماية القائمة على المجتمع وتقويتُها/إنشاؤها في سياق االستجابة لحالة طوارئ محددة. وذلك بالتنسيق 
مع مجموعة الصحة.

تقديم الدعم النفسي االجتماعي المنقذ للحياة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وتحديداً كبار السن.

تقديم المعلومات المنقذة للحياة للسكان المتأثرين. 

دعم التدابير الرامية إلى ضمان إتاحة سبل العدالة، مع التركيز بشكل خاص على األشخاص النازحين داخلياً والنساء 
المساعدين  القانونية وخدمات  المشورات  القضاء واألمن؛ دعم  االحتياجات في مجال  تقييمات  )مثالً،  واألطفال. 

القانونيين في المناطق المتأثرة بالنزاعات( في سياق االستجابة لحالة طوارئ محددة.

الدعم الطبي )بما فيه النفسي( للناجين من العنف الجنسي. يمكن أن تتضمن األنشطة إطالع الطاقم الصحي على الصحة
التحديثات في مجال التدبير السريري لبروتوكوالت حاالت العنف الجنسي؛ وتوفير األدوية والمواد )بما فيها معدات 

الصحة اإلنجابية( في سياق االستجابة لحالة طوارئ محددة.

)سلوك  ورعايتهم  الشديدة  العقلية  االضطرابات  ذوي  األشخاص  حماية   - األولية  النفسية  اإلسعافات  تقديم  دعم 
انتحاري، ذهان، اكتئاب شديد، وتعاطي مواد اإلدمان( في المجتمعات والمؤسسات.

https://www.unocha.org/sites/dms/CERF/FINAL_Life-Saving_Criteria_26_Jan_2010__E.pdf
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تنسيق المخيمات 
وإدارتها

المساعدة في إيصال الخدمات األساسية الُمنقذة للحياة إلى حين إنشاء الخدمات.

مع  بالتنسيق  المجتمعية  البيئات  في  للحياة  الُمنقذة  األنشطة  تنفيذ  إلتاحة  اإلنسانية  المساعدة  وصول  إلى  الدعوة 
مجموعة/قطاع الحماية.

النوع التعليم على  المبني  والعنف  الجنسي  العنف  عن  المعلومات  مثل  للحياة  المنقذان  األساسيان  والدعم  المهارات 
االجتماعي، والحد من خطر األلغام/الذخائر غير المنفجرة، فيروس العوز المناعي البشري/اإليدز، والمجال النفسي 

االجتماعي، والتغذية، والصحة، والنظافة.

توفير المياه وخدمات 
الصرف الصحي والنظافة 

الصحية

لوازم النظافة الصحية والصرف الصحي )بما فيها تلك الخاصة بالنساء والفتيات( وزيادة التوعية.

الدعم التداخل: التنسيق سيُقدَّم  المجموعات/القطاعات،  بين  التنسيق  تمويل  الجديدة.  الكوارث  التنسيق خالل  لجهود  الدعم  تقديم 
السريعة حيثما  نافذة االستجابة  تحت  الجديدة وحصراً  الطوارئ  في حاالت  المجموعة فقط( حصراً  )منسق  لـِ 
للوكالة  أكبر  من مشروعٍ  التنسيق جزءاً  المسؤول عن  الشخص  يكون هذا  أن  للدعم. يجب  ُمثبَتة  توجد حاجة 
ق اإلنساني والفريق القُطري اإلنساني. لن يحظى التنسيق بالدعم في  ق المقيم/المنّسِ ُمنح األولوية من قِبل المنّسِ

المشاريع القائمة بذاتها.
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الملحق 18: قائمة المواضيع التدريبية في مجال العنف المبني على النوع 
االجتماعي

توجد عدة مصادر تدريبية على المستوى العالمي أو خاصة ببلدان بعينها في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت 
االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المعنية  الفرعية  المجموعات  تختار  قد  التدريبية،  لالحتياجات  تقييٍم  إجراء  بعد  الطوارئ. 
الجغرافية  المواقع  مختلف  بين  التدريب  تناغم  من  للتأكد  وذلك  ما،  زمنياً  إطاراً  أو  ليناسب وضعاً  معين  تدريبي  منهاج  مواءمة 

الُمستهَدفة باالستجابة.  والفئات 

العدد المقترح 
الزم؟أهداف التدريبالموضوعلأليام

(نعم/ال)

تعريف "النوع االجتماعي" zالنوع االجتماعييوم واحد
z  توضيح أهمية إدراك مفاهيم النوع

االجتماعي عند تنفيذ أعمال في مجال العنف 
المبني على النوع االجتماعي

z  ،تبيان الفهم ألدوار نوعهم االجتماعي
ونوعهم االجتماعي، في مجتمعهم

z  شرح كيف يمكن لمسائل النوع االجتماعي
تعريض النساء والفتيات للخطر

z  شرح مفهوم النوع االجتماعي في إطار
الدور المنوط به، والنوع االجتماعي في 

مجتمعهم
z  شرح كيف يمكن لمسائل النوع االجتماعي

تعريض النساء والفتيات للخطر
z  شرح مفهوم النوع االجتماعي بلغتهم

األصلية من دون استخدام كلمة "نوع 
اجتماعي"

مفاهيم السلطة وإساءة استخدام السلطة، نصف يوم 
والضَّعف وانعدام الخيارات، وأشكال العنف 

المختلفة

z  تحديد أربع صفات لكّلٍ من األشخاص الذين
يمتلكون السلطة وأولئك الذين ال يمتلكون 

السلطة في المجتمع 
z شرح أربعة أشكاٍل مختلفة للعنف

تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي.  zالعنف المبني على النوع االجتماعييوم واحد
تحديد أسباب العنف المبني على النوع 

االجتماعي والعوامل المساهمة في حدوثه 
z  مناقشة دور السلطة في العنف المبني على

النوع االجتماعي 
z  تحديد حقوق اإلنسان التي تُنتََهك من خالل

أعمال العنف المبني على النوع االجتماعي. 
تحديد أشكال العنف المبني على النوع 

االجتماعي. مناقشة العواقب البدنية والنفسية 
واالجتماعية التي قد يواجهها الناجون من 

العنف المبني على النوع االجتماعي

نظرة عامة على البرنامج الَمعني بالعنف المبني نصف يوم
على النوع االجتماعي، وأدوار الموظفين 

ومسؤولياتهم

z  إظهار فهم التوصيف الوظيفي للفرد
z  شرح العالقة بين مختلف توصيفات

الوظائف والبرنامج العام المعني بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي
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العدد المقترح 
الزم؟أهداف التدريبالموضوعلأليام

(نعم/ال)

تعريف أنشطة الوقاية. شرح أربعة أنشطة  zالوقاية واالستجابةيوم ونصف يوم
وقاية. تحديد أربع فئات من الناس الذين 

يجب أن تتوجه إليهم أنشطة الوقاية. مناقشة 
الدور الذي يلعبه المجتمع في الوقاية من 

العنف المبني على النوع االجتماعي. تعريف 
أنشطة االستجابة. تحديد أربعة قطاعات 

رئيسية من شأنها مساعدة الناجي من العنف 
المبني على النوع االجتماعي. تحديد أربعة 

إجراءات استجابة من الجهات الفاعلة 
في المجال الصحي. تحديد أربعة أنشطة 
استجابة من الجهات الفاعلة في المجال 

النفسي االجتماعي 
z  تحديد إجراَءي استجابة من الجهات الفاعلة

القانونية/القضائية
z  تحديد إجراَءي استجابة من الجهات الفاعلة

األمنية

المبادئ التوجيهية في مجال العنف المبني على يوم واحد
النوع االجتماعي

z  هة الرئيسية الثالثة تحديد المبادئ الموّجِ
z  شرح ثالث طرٍق يحافظ الموظفون من

خاللها على السريَّة 
z  شرح ثالث طرٍق يحترم الموظفون من

خاللها الناجي 
z  شرح إجراَءين يمكن للموظفين اتخاذهما

لضمان أمِن الناجي 
z  شرح إجراَءين يمكن للموظفين اتخاذهما

لضمان أمنهم

المنزلييوم واحد تعريف العنف المنزلي zالعنف 
z  شرح العنف المنزلي بلغتهم األصلية
z  ،تحديد اثنين من اآلثار النفسية الالحقة

وتوضيح احتياجات الناجين فيما يتعلَّق بهما
z  تحديد اثنين من النتائج الصحية وشرح

الناجي  احتياجات 
z  تحديد اثنين من التهديدات الُمحتَملة لسالمة

الموظفين وكيف يمكن تجنبها عند العمل مع 
 حاالت العنف المنزلي

تحديد اثنين من أهداف تقديم االستشارة 
للناجين من العنف المنزلي 

z  تحديد إجراء إيجابي واحد وإجراء سلبي
محتمل واحد يمكن أن تتخذهما الشرطة 
والنظام القضائي في سياق استجابتهما 

لحاالت العنف المنزلي
z  مناقشة الطرق التقليدية المتَّبعة في التعامل

مع العنف المنزلي



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2702019

العدد المقترح 
الزم؟أهداف التدريبالموضوعلأليام

(نعم/ال)

مناقشة دور السلطة في االستغالل zاإلساءة واالستغالل الجنسييوم واحد 
z  ،تحديد اثنين من اآلثار النفسية الالحقة

وتوضيح احتياجات الناجين فيما يتعلَّق بهما
z  تحديد اثنين من النتائج الصحية وشرح

الناجي احتياجات 
z  شرح قواعد سلوك الموظفين الخاصة

هة ألداء  بالوكالة، وغيرها من الدالئل الموّجِ
الموظفين في المكان الَمعني

z  شرح إجراء اإلبالغ عن حاالت االستغالل
الجنسي

االغتصاب، واالعتداء الجنسي، واإلساءة، بما يومان
فيها اإلساءة الجنسية لألطفال

z  تحديد ثالثة أسباب للوفاة بعد التعّرض
لالغتصاب 

z  ،تحديد اثنين من اآلثار النفسية الالحقة
وتوضيح احتياجات الناجين فيما يتعلَّق بهما

z  تحديد اثنين من النتائج الصحية وشرح
الناجي احتياجات 

z  تحديد أربعة آثار صحية الحقة محتملة
وأربعة آثار نفسية اجتماعية الحقة محتملة 

تشترك فيها معظم أشكال العنف المبني على 
النوع االجتماعي 

z  تعريف مفهوم "لوم الضحية" وشرح ثالث
طرق يمكن أن تُفضي إلى زيادة الضرر 

والصدمة
z  مناقشة عالمات الصدمات الناتجة عن

االغتصاب
z  شرح كيف سينتفع الموظفون بفهِمهم لآلثار

الالحقة في تزويد الناجي بمعلومات عن 
الموارد المتوفرة

شرح الخطوات الواردة في أحد نماذج إدارة  zإدارة الحاالتيومان
الحاالت عند العمل مع الناجين، وتطبيقها 

z  فهم مختلف احتياجات الناجين والقدرة على
إجراء تقييم أكثر شموالً، مع أخذ مختلف 

االحتياجات بعين االعتبار
z  تحديد المعرفة والمهارات األساسية الالزمة

للعمل مع الناجين 
z  تعريف جميع المصطلحات الُمستخَدمة عند

اإلدخال والتقييم

تعريف ماهية "الحق اإلنساني" zحقوق اإلنسانيوم واحد
z  تحديد خمسة من حقوق اإلنسان المتعلقة

بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
وشرحها

z  تحديد صكوك/وثائق حقوق اإلنسان ذات
الصلة

الصحيةنصف يوم  تحديد أربعة أدوار/مسؤوليات للعناصر  zاالستجابة 
الفاعلة في المجال الصحي خالل االستجابة 

z  مناقشة طرق ضمان مشاركة العناصر
الفاعلة في المجال الصحي وتقديمها خدماٍت 

أخالقية
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العدد المقترح 
الزم؟أهداف التدريبالموضوعلأليام

(نعم/ال)

االجتماعية3 أيام العاطفية/النفسية  تحديد أربعة أدوار/مسؤوليات للعناصر  zاالستجابة 
الفاعلة في المجال النفسي االجتماعي خالل 

االستجابة 
z  شرح الفرق بين االستماع اإليجابي وإسداء

المشورة 
z  توضيح الدعم العاطفي واالستماع اإليجابي

من خالل أسلوب لعب األدوار في ثالث 
حاالت مختلفة من أشكال العنف المبني على 

النوع االجتماعي 
z  تعريف تقديم االستشارة وفهم أهدافها
z  تين من تقديم االستشارة تسمية غايتين َمرجوَّ

لناجٍ من االغتصاب
z  باستخدام أسلوب لعب األدوار، توضيح

القدرة على إجراء مقابلة مع ناجٍ من العنف 
المبني على النوع االجتماعي، وجمع 

المعلومات، وتقييم الحالة العاطفية، وتوفير 
الدعم العاطفي

تحديد األدوار/المسؤوليات الرئيسية للشرطة  zاالستجابة األمنية والقضائيةيوم واحد 
في االستجابة لحاالت العنف المبني على 

النوع االجتماعي 
z  تبيان فهٍم عاٍم للقوانين ذات الصلة
z  تحديد ثالثة احتياجات للناجين في مجال

المناصرة عند مواجهة النظام القضائي 
الشرعي

تحديد أربع خطوات إلعداد مواد خاصة  zاإلعالم والتثقيف واالتصال، وتغيير السلوكيوم واحد 
باإلعالم والتثقيف واالتصال

z  توضيح أهمية اإلعالم والتثقيف واالتصال
ه الموجَّ

z  تحديد طريقتين لتقييم تأثيرات اإلعالم
والتثقيف واالتصال

العنف المبني على النوع االجتماعي والتدخُّالت يوم واحد 
النقدية

z  فهُم كيف تشّكل التدخُّالت النقدية جزءاً من
إصالحات العمل اإلنساني لخلق استجابٍة 

أكثر فاعليّة تجاه العنف المبني على النوع 
االجتماعي

z  عرض أمثلة عن البرمجة القائمة على النَّقد
ضمن االستجابات الَمعنية بالعنف المبني 

على النوع االجتماعي و/أو غيرها من 
القطاعات األساسية

z  تحديد جوانب البرمجة القائمة على النَّقد التي
قد تساهم في آليات العنف المبني على النوع 
االجتماعي في سياقات العمل اإلنساني، أو 

ل هذه اآلليات تبّدِ
z  التوصية بتدابير الحد من المخاطر ألخذها

بعين االعتبار عند تصميم التدخُّالت النقدية 
وتنفيذها
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العدد المقترح 
الزم؟أهداف التدريبالموضوعلأليام

(نعم/ال)

العنف المبني على النوع االجتماعي 1-2 يوم
والمراهقون

z  فهم كيفية تأثير العنف المبني على النوع
االجتماعي على فئة المراهقين، وتحديداً 
المراهقات، على المستوى العالمي وفي 

الوضع الَمعني
z  تحديد التحديات والمقدرات والمنافع

المرتبطة بمشاركة فئة المراهقين في 
البرمجة الَمعنية بالعنف المبني على 

النوع االجتماعي
z  فهم كيفية تصميم التدخالت بما يناسب

االحتياجات الخاصة بفئة المراهقين، وتحديداً 
الفتيات منهم

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتدخل في 1-2 يوم
مجال العنف المبني على النوع االجتماعي

z  فهم كيفية تأثير العنف المبني على النوع
االجتماعي على األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتحديداً النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، على 
المستوى العالمي وفي الوضع الَمعني

z  تحديد التحديات والمقدرات والمنافع
المرتبطة بمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة 

في البرمجة والتنسيق المعنيَّين بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي

z  فهم كيفية شمل األشخاص ذوي اإلعاقة في
جميع مراحل دورة البرنامج

العمل مع مجتمعات المثليات والمثليين 1-2 يوم
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 

الجندرية وحاملي صفات الجنسين للتصدي 
للعنف المبني على النوع االجتماعي

z  فهم كيفية تأثير العنف المبني على النوع
فون  االجتماعي على األشخاص الذين يعّرِ

عن أنفسهم على أنهم من المثليات أو المثليين 
أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري 

الهوية الجنسية، على المستوى العالمي وفي 
الوضع الَمعني

z  ،تحديد المخاطر المرتبطة بالحماية
والتحديات، والمقدرات، والمنافع المرتبطة 

بمشاركة مجتمعات المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 

الجندرية في البرمجة والتنسيق المعنيَّين 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي

z  فهم كيفية شمل االعتبارات المرتبطة
بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 

ومغايري الهوية الجندرية بجميع مراحل 
دورة البرنامج
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الملحق 19: المبادئ التوجيهية اإلعالمية الصادرة عن مجموعة مجال 
مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي1

أوالً - الغاية والفئات المستهدفة

في أفضل حاالتها، تيّسر التقارير اإلعالمية عن العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي في سياق 
حاالت الطوارئ الحصول على مناصرة صانعي القرار والمجتمعات لضمان حماية الالجئين واألشخاص النازحين داخلياً وغيرهم 
من الفئات الضعيفة، وتدعم جمع التبرعات لتمويل البرامج الشاملة المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي. غير أن التقارير 
اإلعالمية عن العنف المبني على النوع االجتماعي في سياق حاالت الطوارئ - عندما تتهاون في أخذ المبادئ األخالقية واألمنية 

األساسية باالعتبار - يمكن أن تعّرض الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي وعائالتهم وَمن يساعدونهم للخطر.

الفاعلة  العناصر  دعم  في  التوجيهية  المبادئ  من  الغرض  يتمثل  أوالً،  شقَّين:  إلى  التوجيهية  المبادئ  بهذه  المستهَدفة  الفئات  تنقسم 
التي تعمل في سياقات العمل اإلنساني من أجل التصدي الحتياجات الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي، مثالً كجزء 
من هيئة تابعة لألمم المتحدة أو حكومية أو منظمة غير حكومية، بما في ذلك اإلدارة العليا لهذه المنظمات. ثانياً، تقترح المبادئ 
التوجيهية الممارسات المثلى التي يجب أن يلتزم بها الصحفيون وغيرهم من المهنيين اإلعالميين الذين ينقلون التقارير عن العنف 

المبني على النوع االجتماعي في سياق حاالت الطوارئ.

المصالح الفضلى للناجين

التقارير اإلعالمية، يجب أن تضع أوالً سالمة  النوع االجتماعي بهدف إعداد  المبني على  العنف  إلى توثيق  إن أي جهوٍد راميٍة 
الناجين ومصالحهم الفضلى على رأس األولويات. ويجب أن تحظى االعتبارات المتعلقة بمصلحة الناجي الفضلى باألولوية مقابل 
االعتبارات األخرى، بما فيها لفت االنتباه إلى انتهاكات خطيرة جداً في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، مثل االغتصاب 
الجماعي. ويعني ذلك عملياً أن على الصحفيين والمراسلين وغيرهم من المهنيين اإلعالميين، فضالً عن العناصر الفاعلة التي قد 
تساعد في الوصول إلى الناجين، إعطاء األولوية لحقوق الناجين في الكرامة والخصوصية والسرية والسالمة واألمن والحماية من 
الضرر أو العقاب، كما ينبغي عليهم التفكير في إمكانية انتهاك القصة ألّيٍ من هذه المبادئ األساسية، وبأي طريقة قد يحدث ذلك.

تتأثر المصالح الفضلى للناجين بشّدة بالسياق الذي تُنشر فيه القصة. قبل تيسير الوصول و/أو تغطية أي قصة عن العنف المبني 
نشر  عواقب  في  ملياً  التفكير  ويجب  اإلنساني"(،  "االهتمام  )يتعدى  واضح  هدف  للقصة  يكون  أن  يجب  االجتماعي،  النوع  على 
القضية في ذلك السياق. إن كلتا هاتين الهيئتين، تلك التي تيسر الوصول إلى الفئات السكانية المتأثرة، والمهنيين اإلعالميين الذين 
يعدون التقارير عن القصة، يجب أن تدركا الديناميكيات المتغيرة ضمن المجتمعات المتأثرة باألزمات، والتأثيرات السلبية المحتملة 
التي قد يضعها مثل هذا التركيز المتفرد على العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي، على رفاه تلك 
المجتمعات. يجب اإلفصاح بوضوح عن التأثير اإليجابي المحتمل إلعداد التقارير عن العنف المبني على النوع االجتماعي على 
الناجين وغيرهم من السكان المتأثرين، بحيث يتعدى هذا التأثير مجرد زيادة التوعية، أو تشجيع منظمٍة ما على البروز أكثر، أو 

زيادة اهتمام الجهات المانحة.

تهدف المبادئ التوجيهية إلى التأكد من أن جميع الجهات الفاعلة التي تلعب دوراً في تيسير التقارير اإلعالمية عن العنف المبني 
الناجين  وكرامة  وسرية  سالمة  تصون  التي  واألمنية  األخالقية  لالعتبارات  مدركة  فيها،  المشاركة  أو  االجتماعي،  النوع  على 

وعائالتهم ومجتمعاتهم وَمن يسعون لمساعدتهم، وقادرةٌ على إعطاء األولوية لهذه االعتبارات.
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هة للمهنيين اإلعالميين ثانياً -   المبادئ الموّجِ

يؤدي الصحفيون وغيرهم من المهنيين اإلعالميين دوراً هاماً، ال في زيادة التوعية بمسائل العنف المبني على النوع االجتماعي 
اإليجابية، عن  القصص  المجال. ويمكن إلبراز  تزال راسخة في هذا  ما  التي  البالية  والمواقف  الخرافات  بل في دحض  فحسب، 
التمكين والقدرة على الصمود مثالً، أن يساعد في توضيح كيف يمكن للناجين أن يتحولوا إلى ُدعاةٍ وعوامل للتغيير في كثير من 
األحيان. نورد فيما يلي بعض االقتراحات للصحفيين وغيرهم من المهنيين اإلعالميين بهدف االلتزام بالسالمة واألخالقيات عند 

إعداد التقارير عن العنف المبني على النوع االجتماعي في سياقات العمل اإلنساني:

z  تجنَّب استخدام عبارات تنطوي على إصدار األحكام. فالكتابة عن تاريخ الناجي، أو ممارساته الجنسية أو ميوله الجنسية، أو
المالبس التي كان يرتديها، أو المكان الذي كان فيه، أو ما كان يفعله، أو ساعة وقوع اإلساءة، قد ينطوي على إلقاء اللوم على 
دة للسياق، كتلك المذكورة أعاله، في جميع التقارير اإلعالمية الَمعنية بالعنف  الناجي. بصورةٍ عامة، ينبغي تجنب العوامل المحّدِ
المبني على النوع االجتماعي. فضالً عن ذلك، ال يجب عرض أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي على أنها "طبيعية" 
ر ذلك  أو أنها جزء من الثقافة السائدة في السياق المتأثر باألزمة. كما يجب عدم ِذكر األصول الِعرقية للناجي والجاني، ما لم يُبرَّ
بِِصلته الوثيقة بالقصة. كما يُنَصح بتجنب استخدام المصطلح "مزعوم" في وصف االغتصاب أو االعتداء الجنسي، أو اإلشارة 
إلى الناجي على أنه "ُمتَِّهم"، ألن من شأن ذلك تقوية الظّنِ بعدم وقوع الجريمة، كما يمكن أن يعزز التصورات النمطية السلبية.2

z  ض الناجين لمزيٍد من الخطر. يجب عدم استعمال األسماء أو الصور أو غيرها من المعلومات التي ال تذكر أي تفاصيل قد تعّرِ
قد تدل على هوية الناجين أو أفراد عائالتهم أو حتى - في بعض األحيان - العناصر الفاعلة التي تقدم المساعدة )بحسب السياق(. 
كما يمكن لمعلوماٍت أخرى، ومنها تفاصيل محددة عن الحادثة والصفات الجسدية للناجي، أن تعّرض الناجين وَمن يساعدونهم 

ض حياة الناجين للخطر.3 للخطر، ولذلك ينبغي تجنُّب ذكِرها. يمكن ألي خرٍق لهذه الممارسة الفُضلى أن يعّرِ

z  اعتباٌر هام: العمل مع المهنيين اإلعالميين الداخليين. من الهاّم أن تؤخذ في الُحسبان التفاوتاُت المحتملة في السلطة، والتي قد
تؤثر على إعداد تقرير عن قصة مرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي صادرة من داخل وكالٍة ما بالمقارنة مع مصدر 
إعالمي خارجي. على سبيل المثال، إذا طلب أحد موظفي االتصال من المقر الرئيسي أو المكاتب اإلقليمية منفذاً إلى الناجين 
من أجل إنتاج مواد خاصة باالتصاالت، فقد يشعر المكتب القُطري بأنه ُملَزم بإتاحة هذا المنفذ. في مثل هذه الحاالت، إذا اعتقد 
المكتب القُطري أن منح منفٍذ قد يعّرض الجهود الحالية للتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي أو لتوفير الخدمات للناجين 
للفشل، يجب على الموظفين الميدانيين التواصل مع مسؤولي االتصال المعنيين إما بالعنف المبني على النوع االجتماعي، أو 
بالنوع االجتماعي، أو بالصحة اإلنجابية، أو بالحماية، والتأكد من إطالع جميع الموظفين على هذه المبادئ التوجيهية. ولكن، 
يلتزم موظفو  أن  بشرط  الناجين  إلى  منفٍذ  وإتاحة  المخاطر  إنعدام وجود  الميدانيون  الموظفون  يؤّكد  قد  القُطري،  للسياق  تبعاً 

االتصال بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالمقابالت.

z  استِشر الخبراء في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي من المطَّلعين على السياق. دائماً ما تساعد مساهمة الخبراء
السياق  في  ذات صلة  معلومات  توفير  من خالل  الفهم  تعميق  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مجال  في  المحليين 
لضمان  اإلعالميين  المهنيين  من  الصحفيين وغيرهم  لدعم  يؤهلهم  مناسٍب  في وضعٍ  الخبراء  يكون هؤالء  ما  وعادةً  المحدد. 
حماية حقوق الناجين. وإذا ما برَز يوماً تساؤل عن احتمال خرق قصٍة ما لحقوق الناجين )أو في حال وجود "منطقة رمادية" 
تهم بطريقٍة ال تزيد  من ناحية السالمة واألخالقيات(، فيمكن لهؤالء الخبراء أيضاً إرشاد المهنيين اإلعالميين لضمان تقديم قصَّ

خطر تعّرض الناجين، أو عائالتهم، أو َمن يساعدونهم في الحصول على الرعاية، إلى مزيٍد من اإلساءة أو العقاب.

z  م الدعم في إطار التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي في م معلومات عن الخدمات والمنظمات المحلية التي تقّدِ قّدِ
بالمنظمات  الخاصة  االتصال  بيانات  اإلعالمية  التقارير  تتضمن  أن  يمكن  الخدمات،  مي  مقّدِ موافقة  أخذ  بعد  الَمعني.  السياق 
ن قد يكونون  م الدعم، إلتاحة سبُل الرعاية التي يحتاج إليها الناجون/الشهود وعائالتهم وغيرهم ممَّ والخدمات المحلية التي تُقّدِ
مي الخدمات قبل طباعة  تعرضوا للعنف المبني على النوع االجتماعي أو تأثروا به. من الهام للغاية الحصول على موافقة ُمقّدِ
معلومات عن تلك الخدمات أو إذاعتها. في البُلدان التي شهدت انخراط أطراف النزاع في ارتكاب العنف المبني على النوع 
مة للخدمات لالنتقام )بما في ذلك  االجتماعي، يجب على المهنيين اإلعالميين توخي الحذر لضمان عدم تعّرض الهيئات الُمقّدِ

العنف أو التهديد بارتكاب العنف و/أو إيقاف عملها من قبل الحكومة الُمضيفة(.
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ينبغي وجود  الناجيات،  مقابلة  عند  الناجي.  احتياجات  تلبي  اإلعالمية  المقابلة  أن  من  التأكد  ُمراعية  بطريقة  التقارير  إعداد  يعني 
ُمقابِلة وُمترِجمة فورية حاِضرة. ومن الهاّم إطالع المترجم الفوري على شروط السرية وأن يوافق عليها قبل االجتماع بالناجي. 
ويحدث كثيراً أن يُستقَدم المترجمون الفوريون في آخر لحظة وقد ال يدركون اآلليات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
أداء دور الوسطاء الثقافيين  بين، يمكنهم أيضاً  وعواقبه. كما أنهم قد ال يمتلكون المفردات الالزمة للمقابَلة. إذا كان الُمقابِلون مدرَّ

وإعادة صياغة األسئلة بهدف تقليل الضرر إلى الحد األدنى.

z  تأكد من أن المكان آمن ويحافظ على الخصوصية. إدراكاً إلمكانية ارتباط الَوصِم بأي خطوة من عملية إجراء المقابلة. يجب
تجنب  ذلك  ويشمل  اإلساءة.  من  لمزيٍد  الُمقابَل  الشخص  تعريض  لتجنُّب  وسعهم  في  ما  كل  بذل  اإلعالميين  الممارسين  على 

اإلجراءات التي قد تُضعف نوعية معيشتهم أو مكانتهم وسط عائلتهم أو مجتمعهم.

z  عاِمل الناجي باحترام. ويعني ذلك بالنسبة إلى الصحفيين احترام الخصوصية وتقديم معلومات تفصيلية وكاملة عن المواضيع
ة. كما أنه يعني إعالم الناجي قبل بدء المقابلة بأنه  التي سيتم تناولها وإعالم الناجي عن طريقة استخدام المعلومات بصورةٍ تامَّ
غير مضطر لإلجابة عن جميع األسئلة التي يطرحها المراسل، وبأن لديه الحق في أن يطلب من الُمقابِل تخطي سؤال معين أو 

أخذ استراحة إذا ما أصبحت المقابلة مزعجة.

z  للناجين الحق في رفض اإلجابة عن أي أسئلة أو اإلفصاح عن أي معلومات تتعدى الحدَّ الذي يرتاحون له. يجب على الصحفيين
يكونوا  وأن  بهم  الخاصة  االتصال  ببيانات  مقابالت  معهم  يجرون  الذين  األشخاص  تزويد  اإلعالميين  المهنيين  من  وغيرهم 
مستعدين للتواصل معهم الحقاً. فمن شأن ذلك أن يضمن قدرة َمن تُجرى معهم الُمقابَلة على البقاء على تواصل عند رغبتهم 

أو حاجتهم إلى ذلك.

z  تجنَّب األسئلة أو المواقف أو التعليقات غير الُمراعية للقيم الثقافية، أو التي تعّرض الفرد أو المجموعة للخطر، أو التي تعّرض
الفرد أو المجموعة لإلذالل، أو االستفسار عن تفاصيل من شأنها تجديد شعور الفرد أو المجموعة باأللم والحزن الناجمين عن 

تعّرضهم للعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  ،ه انتباهك إلى مكان مقابلة الناجي وطريقة المقابلة. حاول التأكد من أنه مرتاح وقادر على سرد قصته دون ضغوط خارجية وّجِ
للناجين  السماح  يجب  كما  اإلعالميين.  المهنيين  من  غيرهما  أو  الشفوي  المراسل/المترجم  يمارسها  التي  الضغوط  فيها  بما 
إلجراء  المرغوبين  والزمان  المكان  عن  الناجي  سؤال  يجب  للناجي.  الُمناصر  دور  أداء  ويمكنه  به  يثقون  ُمرافق  بإحضار 
المقابلة. قد يواجه الناجون مخاطر أكبر بالتعرض للضرر بمجرد مشاهدتهم مع شخٍص أجنبي، ومن األفضل أن يُترك لهم أمر 
تحديد السياق األنسب واألكثر أماناً إلجراء المقابلة. ومن الهاّم كذلك االنتباه إلى وجود أشخاص في نطاق السمع من صوت 
الناجية التي تروي قصتها. قد يتعذر في بعض األحيان تقسيم الحجرات إال باستخدام ستارة. ومن األمثل أن تحدد الناجية ساعةَ 

إجراء المقابلة: فقد يسهل عليها مغادرة المنزل في أوقات معينة دون أن يالحظ أحٌد غيابها.

z  إن استخدام الرسوم ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية لتوضيح العنف المبني على النوع االجتماعي مسألةٌ معقدة. باستثناء
الحاالت التي تم فيها الحصول على موافقة مستنيرة من الناجين، يجب أال تتضمن الصور أي معلومات تحدد الهوية. وينبغي 
ألي استعمال للصور أن تعرض الموضوع بطريقة تحفظ كرامتهم. وحيثما أمكن، ينبغي استخدام الصور لتوضيح وضعٍ عام، 
رون بالتقاط صور،  ال حادثة محدَّدة تتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي. ال يُنصح بالتقاط صور الناجين. إذا قام مصّوِ
من المهم الحصول على موافقة خطية من الناجين والبقاء على تواصل مع المصورين لمراجعة الصور واختيارها، وتوضيح 
أي معلومات، ومناقشة أوجه االستعمال الممكنة. كما يجب تجنب استخدام الصور من مخازن الصور على شبكة اإلنترنت في 
سياق عرِض قصة عن العنف المبني على النوع االجتماعي إال إذا أعطى األفراد الظاهرون في الصور موافقتهم المستنيرة 
الناجين  صور  استخدام  عدم  ينبغي  االجتماعي.  النوع  على  المبني  العنف  عن  قصة  استخدام صورتهم ضمن  على  الخطية 

األطفال إطالقاً.
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هة لهيئات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الُمناصرة للناجين ثالثاً - المبادئ الموّجِ

الصحفيين  بين  فردية  مقابالت  إجراء  بتيسير  يُنصح  ال  للناجي،  النفسية  والعافية  واألمن  السالمة  على  المحتملة  للعواقب  نظراً 
والناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي. يجب أال تكون الوكاالت والمنظمات التي تقدم الدعم المباشر للناجين مسؤولةً 
عن "إيجاد" الناجين لكي يُجري الصحفيون مقابالت معهم. بدالً عن ذلك، يمكن للعاملين في مجال تقديم المعونة تقييُم البيئة وتقدير 
الخطوات األساسية  اتباع  ناجٍ إلخبار قصته، يجب  أو غير مباشر. في حال تطوع  الناجين بشكٍل مباشر  إمكانية وكيفية مشاركة 

التالية من قِبل االختصاصيين في المجال اإلنساني قبل االتفاق على إجراء المقابلة:

كيف نضمن أن يكون القرار "مستنيراً"

يجب على الصحفيين وغيرهم من المهنيين اإلعالميين قبل إجراء المقابلة:

شرح هدف المقابلة، وسياق القصة، وخلفية المنفَذ اإلعالمي، وخطوات إجراء المقابلة، َومن سيجري المقابلة، وَمن سيكون 1- 
حاضراً خالل المقابلة، وأين ستُجرى المقابلة، وكيف ستُنَشر المقابلة، واسم المترجم، إلخ.

اشرح المخاطر المحتملة المرتبطة بالمقابلة.2- 
اشرح أن لديه الحق في االمتناع عن إجراء أي جزء من المقابلة أو رفض ذلك، وأن يُقاطع ُمجري المقابلة في أي لحظة.3- 
وّضح ما هي األمور التي ستبقى سرية، وحدود الحفاظ على السرية.4- 

z  الناجي يُظهر  أن  بعد  المستنيرة5  الموافقة  تؤخذ  الصوتية.  والتسجيالت  المقابالت  جميع  إلجراء  الناجي  موافقة  على  احصل 
فهمه لجميع العواقب اإليجابية أو السلبية الممكنة المعروفة لإلفصاح عما لديه من معلومات، ويتمكن من شرح كيف ستُستخدم 
دة للهوية، إذا ُوجدت، قد تتم مشاركتها. يجب على الموظف اإلنساني االنتباه  المعلومات بالضبط، بما يشمل أي معلومات ُمحّدِ
إلى الجهات الفاعلة التي قد تستغل، سواء عن قصد أو عن غير قصد، التفاوت في السلطة بين الُمقابِل والناجية أو أفراد عائلتها 
أو مجتمعها الذين قد يعمدون إلى الضغط على الناجية لرواية قصتها رغماً عنها، كما يجب االنتباه إلى أي عوامل أخرى قد 

تجعل الموافقة غير مستنيرة بالكامل.

z  حتى عندما يوافق الناجون على التقاط صورهم، يجب عدم التقاط الصور بطريقة تتيح التعرف على هوية الناجين )وبالتالي
تضعهم تحت خطر التعّرض لمزيد من اإلساءة و/أو االنتقام(. وينطبق ذلك على القصص اإلخبارية التي ستُنشر في الصحافة 

المحلية أو التي لن تنشر إال على شبكة اإلنترنت على حّدٍ سواء.

z  في جميع األحوال، احصل على اتفاق خطي من الُمراسل بإزالة المعلومات المحددة للهوية من المقابالت. ويشمل ذلك تغيير
اسم الناجي والتعتيم على هويّته بدنياً وصوتياً. وتُستثنى من ذلك الحاالت التي يوافق الناجي فيها بشكٍل صريحٍ على الكشف عن 
مي الخدمات استالم  هويته من بعد شرح جميع العواقب المحتملة له بكل وضوح. كما يجب على المنظمات غير الحكومية ومقّدِ
م الخدمات والمنظمة علناً، وعدم ذكره في التقرير الصحفي. يجب االفتراض أن ال  اتفاق خطي ينص على عدم استخدام اسم مقّدِ
شيء مما يقال سيكون "غير قابل للنشر"؛ وينبغي التفاوض على قواعد المشاركة قبل اإلفصاح عن أي معلومات. بقدر اإلمكان، 
ينبغي للمهنيين اإلعالميين إطالع خبير في العنف المبني على النوع االجتماعي على القصة بشكٍل ُمسبق لمراجعتها، وكذلك 
أي جهات فاعلة )الناجين أو َمن يساعدونهم( ظهرت في التقرير. وينطبق ذلك بالدرجة نفسها سواء على القصص الصحفية 

مها جهة أو هيئة خارجية. التي يعدُّها موظفو المؤسسة اإلعالمية، أو تلك التي تقّدِ

z  حتى في الحاالت القليلة التي تُكَشف فيها هوية الناجي بناًء على موافقته الكاملة والمستنيرة، يجب مع ذلك حمايته من األذى
ودعمه في التصدي ألي وصٍم أو أعماٍل انتقامية. ومن األمثلة عن هذه الحاالت الخاصة مبادرة الناجي للتواصل مع مراسٍل 
ما، أو عندما يكون الناجي مشاركاً في برنامج مستداٍم في مجال األنشطة أو التعبئة االجتماعية ويرغب في الكشف عن هويته.
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z  في إالّ  مباشر،  بشكٍل  األطفال  مع  مقابالت  أي  إجراء  تجنُّب  اإلعالميين  المهنيين  من  غيرهم  أو  للصحفيين  ينبغي  األطفال: 
إليها  وتضاف  أعاله،  المذكورة  المبادئ  جميع  اتباع  يجب  مقابلة،  أي  إجراء  القصة  استلزمت  إذا  للغاية.  محدودةٍ  ظروف 

الخطوات التالية عندما يتعلق األمر باألطفال6:

يجب عدم إجراء المقابلة إطالقاً إال بوجود شخٍص بالغٍ آخر. عادةً ما يكون هذا البالغ أحد الوالدين، لكنه قد يكون شخصاً 1- 
آخر يأخذ دور الوالد، مثالً معلِّم أو أحد العاملين لدى وكالة معنية بحماية الطفولة.

اليافعين في 2-  الحديث عن تجربتهم بأنفسهم، لكن يوجد دائماً خطر، حتى بالنسبة إلى األشخاص  يمكن لألطفال األكبر سناً 
مرحلة المراهقة، للتعرض إلى التضليل أو اتخاذ قرار سريع قد يندمون عليه الحقاً. يجب أن ينظر الصحفيون أيضاً في 
مدى فهم المراهقين األكبر سناً حتى لَوجه استعمال المادة وإذا ما كانوا قادرين على منح موافقتهم المستنيرة. وفي الواقع، 

كلما كان الطفل أكبر سناً، كلما زادت ضرورة شرح َوجه استعمال المادة بصورة كاملة وترك أمر اتخاذ القرار له.

.www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html:لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

رابعاً - المصطلحات المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي

يرد في ما يلي عدٌد من األشكال األكثر شيوعاً للعنف المبني على النوع االجتماعي في سياق حاالت الطوارئ. يجب على الصحفيين 
وغيرهم من المهنيين اإلعالميين االلتزام بالتعريفات المذكورة أدناه عند إعداد التقارير عن العنف المبني على النوع االجتماعي.7

نوع التعريف المرتبط بالعنف المبني على النوع االجتماعي/الوصف*

االغتصاب
هو االختراق غير الرضائي )مهما كان طفيفاً( للمهبل أو فتحة الشرج أو الفم بواسطة عضو ذكري أو غيره من أعضاء الجسم. 
واالغتصاب  الزوجي  االغتصاب  حاالت  االغتصاب  يشمل  غريب.  جسم  بواسطة  الشرج  فتحة  أو  المهبل  اختراق  أيضاً  ويشمل 

الشرجي.

االعتداء الجنسي
محاولة  أمثلته:  ومن  عليه.  ينطوي  وال  االختراق  إلى  يؤدي  ال  بحيث  الرضائي  غير  الجنسي  االتصال  أشكال  من  شكل  أي  هو 

االغتصاب، والتقبيل غير المرغوب فيه، والمداعبة، أو لمس األعضاء التناسلية واألرداف.

االستغالل الجنسي
يعني مصطلح "االستغالل الجنسي" أي استغالل فعلي أو محاولة استغالل لحالة ضعف، أو تفاوت في القوى، أو الثقة، من أجل 
غايات جنسية، ويشمل على سبيل المثال ال الحصر تحقيق مكسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل الجنسي لشخص آخر. 

يمكن أن تندرج بعض أشكال "البغاء القسري" ضمن هذه الفئة. 8

اإلساءة الجنسية
يعني مصطلح "اإلساءة الجنسية" التعدي الجسدي أو التهديد بالتعدي الجسدي الذي يحمل طابعاً جنسياً، سواًء بالقوة أو في ظل 

ظروف غير متكافئة أو قسرية. 9

االعتداء الجسدي
والدَّفع والحرق  الضرب والصفع والخنق والَجرح  أمثلته:  جنسياً. ومن  التي ال تحمل طابعاً  الجسدي  العنف  أعمال  هو عمل من 

وإطالق النار أو استعمال أي أسلحة أو االعتداء باستخدام الحمض أو أي عمل آخر ينجم عنه إيالم أو انزعاج أو إصابة.

http://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html
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العنف المنزلي/ عنف الشريك الحميم
الخليل/ أو  المساَكنة،  أو شركاء  )الزوجين،  الحميمين  الشريكين  بين  الذي يحدث  العنف  إلى  الحميم  الشريك  يشير مصطلح عنف 
الخليلة(. وكثيراً ما يستعَمل مصطلح العنف المنزلي كمرادف لمصطلح عنف الشريك الحميم، لكنه يمكن أن يشمل أيضاً العنف من 
قِبل أفراد العائلة اآلخرين فضالً عن الزوج/الزوجة. وقد يشمل هذا النوع من العنف اإلساءة الجسدية و/أو الجنسية و/أو النفسية، 

باإلضافة إلى الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات.10

الزواج القسري
الزواج القسري هو تزويج الفرد ضد إرادته.

الزواج المبكر أو زواج األطفال
الزواج المبكر أو زواج األطفال )الزواج تحت سن الموافقة القانونية( هو شكٌل من أشكال الزواج القسري ألن الفتيات ال يتمتعن 

باألهلية القانونية للموافقة على عالقات االقتران هذه(.11

النفسية/العاطفية اإلساءة 
هي إلحاق ألم أو إصابة نفسية أو عاطفية. من أمثلتها: التهديد بارتكاب العنف الجسدي أو الجنسي، والتخويف، واإلذالل، والعزل 
اللفظي، واالهتمام غير المرغوب فيه، وإبداء المالحظات أو اإليماءات أو  القسري، واالستبعاد االجتماعي، والتعقُّب، والتحرش 
الكلمات المكتوبة ذات الطابع الجنسي و/أو التهديدي، وإتالف األغراض العزيزة، إلخ. ويمكن إدراج بعض أشكال التحرش الجنسي 

في هذه الفئة من العنف المبني على النوع االجتماعي.

الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات
هو الحرمان من الحق في الحصول على الموارد االقتصادية/الممتلكات أو فرص كسب العيش أو التعليم أو الصحة أو غيرها من 
الخدمات االجتماعية. ومن أمثلته حرمان أرملة من الحصول على الميراث، واالستيالء على الدَّخل الُمكتَسب من قبل الشريك الحميم 
إلخ. وتُدرج  المدرسة،  إلى  الذهاب  الفتاة من  المرأة من استعمال وسائل منع الحمل، أو حرمان  العائلة، أو حرمان  أو أحد أفراد 

"اإلساءة االقتصادية" ضمن هذه الفئة. وقد تقع بعض أعمال الَحبس ضمن هذه الفئة أيضاً.

االتجار باألشخاص
"...تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 
 االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة
شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو غير ذلك من أشكال 
االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة باالسترقاق، أو االستعباد أو نزع األعضاء".12

الممارسات التقليدية الضارة
هي األعراف والتقاليد الثقافية واالجتماعية والدينية التي قد تسبب الضرر لصحة الشخص العقلية أو الجسدية. وغالباً ما تُستعمل 
في سياق بتر/تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو الزواج المبكر/القسري. ومن الممارسات التقليدية الضارة األخرى التي تؤثر 
بط وإحداث الندوب والحرق والَوسم بالنار وممارسة طقوس تلقيٍن عنيفة والتَّسمين والزواج القسري وما يسمى  على األطفال الرَّ

بجرائم "الشرف" والعنف المرتبط بالَمهر وطرد األرواح الشريرة أو "أعمال السحر".13

قتل المواليد اإلناث
عادةً ما يحدث انتقاء جنس المولود بسبب التمييز الُمماَرس في حّق النساء والفتيات والتفضيل الُمَمنهج للفتيان.14 وقد ينجم عن ذلك 
اإلهمال و/أو التمييز ضد الفتيات فيما يتعلق بالحصول على الرعاية والغذاء وغير ذلك من الموارد، ويؤدي في حاالٍت قصوى 

إلى قتل المواليد اإلناث.
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تفضيل األبناء الذكور
والقاسم  المختلفة،  الممارسات  من  العديد  في  تتجلى  التي  والمواقف  القيم  من  كاملة  مجموعة  إلى  الذكور  األبناء  تفضيل  يشير 
المشترك بينها هو تفضيل االبن الذكر، والذي غالباً ما يصاحبه إهمال االبنة. وقد يعني ذلك حرمان االبنة منذ الوالدة؛ وقد يحدد 
نوعية ما تتلقاه من رعاية أبوية ومقدارها ومدى االستثمار في تنشئتها؛ وقد يؤدي إلى التمييز الشديد، وخاصة في األماكن ذات 
الموارد الشحيحة. وعلى الرغم من أن اإلهمال هو القاعدة السائدة، فقد يؤدي تفضيل األبناء الذكور في بعض الحاالت القصوى 

إلى اإلجهاض االنتقائي القائم على التحيُّز للنوع االجتماعي، أو قتل المواليد اإلناث".15

ف األنظمة القانونية المحلية  *  يرجى مالحظة أن التعاريف الواردة هنا تشير إلى المعايير الدولية المقبولة بصفة مشتركة. قد تعّرِ
والوطنية هذه المصطلحات على نحٍو مختلف، و/أو قد تعترف قانوناً بأشكال أخرى من العنف المبني على النوع االجتماعي 

غير المعترف بها عالمياً على أنها ضمن أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي.

 Reporting guidelines to protect at- risk :ما لم يُذكر خالف ذلك، فإن هذه المبادئ التوجيهية مقتبَسة من مصدرين رئيسيين     1

 IFJ Guidelines forو )http://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html( منظمة اليونيسف ،children

http://ethicaljournalisminitiative.org/en/( مبادرة الصحافة األخالقية ،Reporting on Violence Against Women

)contents/ifj-guidelines-for- reporting-on-violence-against-women

 Violence: Sexual on Reporting" لمزيد من المعلومات عن "الكلمات الُمحبَّذ استعمالها، والكلمات المفضَّل تجنُّبها" يرجى العودة إلى دليل     2

http://www.mncasa.org/ ،)MNCASA( تحالف مينيسوتا لمناهضة االعتداءات الجنسية ،"A Guide for Journalists

index_451_3523309454-pdf

ل االسم ضمن المالحظات،  بما أن من الالزم تغيير اسم الناجي أو أي معلومات أخرى قد تحدد هويته، فال داعي لتسجيله. في الواقع، حالما يُسجَّ     3

تصبح السريَّة في خطر: إذ قد يتعرض الصحفيون أو االختصاصيون اإلعالميون لإليقاف من قبل أطراف النزاع عند حاجز تفتيش وقد يُصادر دفتر 

المالحظات أو الحاسوب أو يُسرقا، مما يعّرض الناجي وعائلته للخطر لمجرد تحدُّثه مع وسائل اإلعالم.

على سبيل المثال، التلميح إلى أن الرجال المنتمين إلى مجموعات ِعرقية معيّنة أكثر عرضةً للعنف، أو أن النساء المنتميات إلى مجتمعات أو خلفيات    4

اجتماعية اقتصادية معيّنة اعتدن تزويج بناتهن لرجال أكبر سناً بكثير.

تكون "الموافقة المستنيرة" عندما يفهم الشخص عواقب قراٍر ما بشكٍل كامل ويوافق بملء إرادته ودون أي نوعٍ من اإلكراه. تصبح الموافقة باطلةً    5

عندما يتم الحصول على االتفاق بواسطة الخداع أو التحريف أو عندما يوَعد الشخص بالحصول على منفعة )حتى لو كان الوعد ضمنياً(.

Child Rights and the Media: Putting Children in the Right: Guidelines for Journalists and Media Professionals؛    6

http://www.unicef.org/magic/resources/childrights_and_media_( 2002 االتحاد الدولي للصحفيين، كانون الثاني/يناير

)coverage.pdf

Managing Gender-based Violence Programmes in Emergencies, E-learning Companion Guide، صندوق      7

األمم المتحدة للسكان

.)ST/SGB/2003/13( نشرة األمين العام لألمم المتحدة عن الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية     8

المرجع نفسه.   9

دليل المستخدم لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي )2010(.   10

 ،Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons   11

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 2003(. 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال )2000(.     12 

http://www2-ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm

"Child the of Rights" مذكرة من األمين العام.   29 آب/أغسطس 2006-     13 

http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf

http://www.unfpa.org/webdav/site/ )2011 ،بيان مشترك بين الوكاالت( "Preventing Gender-based sex selection"    14

global/shared/documents/publications/2011/Preventing_gender- biased_sex_selection.pdf

صحيفة الوقائع رقم 23، الممارسات التقليدية الضارة المؤثرة على صحة النساء واألطفال )مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 1995(      15

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf

http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm
http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/Preventing_gender- biased_sex_selection.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/Preventing_gender- biased_sex_selection.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf
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الملحق 20: إحاطة عن العنف المبني على النوع االجتماعي خالل أزمة الروهينغيا
ورقة اإلحاطة المشتركة بين الوكاالت الصادرة عن فريق العمل الخاص بالسياسة والمناصرة المعنيتين بالعنف المبني 

على النوع االجتماعي
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الملحق 21: التعامل مع الخالفات
التعامل مع الخالفات

(ما يجب فعله إذا جرت الرياح بما ال تشتهي السفن)

استشر واستبِق األمور

كبار  استشر  علناً.  مناقشتها  نتجنب  أن  أحياناً  نفضل  هنالك مسائل  أن  كما  فيها،  اإلخبارية مرغوباً  التغطية  تكون  أوقات ال  هنالك 
الموظفين في المقر الرئيسي إدارة التواصل في منظمتك في حال ظهرت مسألةٌ قد تكون شائكةً بالنسبة إلى المنظمة أو أحد الموظفين 
وقد تستقطب تغطية إخبارية سلبية. فمن شأن ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للتمعُّن في المشكلة معاً ووضع االستجابة المناسبة. يمكن 

إلدارة التواصل في منظمتك تزويدك بنقاٍط للحوار إذا لزم األمر.

**لكن ما الذي يحدث عندما تكون في خضم مقابلة تأخذ منحًى مزعجاً؟**

التزم بالحقائق

إذا كان السؤال تخمينياً أو افتراضياً أو يُشعرك بعدم الراحة، فقُل إنك تفضل االلتزام بالحقائق أو بما تعلُمه. "ال أريد التخمين، لكن 
يمكنني إخبارك بأن أبحاثنا توصَّلت إلى..."

إياَك والتخمين

ُمجدَّداً، إذا لم تكن تعرف اإلجابة عن سؤاٍل ما، فقُل ذلك. استقِص عن اإلجابة الحقاً واتصل بمعد التقرير.

ال تمتنع عن الكالم

بدالً من االمتناع عن الكالم أو قول "ال تعليق" عندما يطرأ موضوع حساس - مما يجعلك تبدو ُمتهّرباً وُمذنباً - حاول شرح أسباب 
عدم قدرتك على اإلفصاح عن معلومات معيّنة. "نعمل حالياً على جمع الحقائق وسنستجيب في أقرب وقت ممكن". فهذا ردٌّ يتسم 

بإيجابية أكبر بكثير.

"معلومات غير رسمية"

"أمام  المعلومات  تقديم  أو  األنظار  عن  بعيداً  المعلومات  تقديم  بين  هو  الوحيد  الفرق  رسمية.  غير  معلومات  اسمه  شيء  يوجد  ال 
الكاميرا".

حافظ على هدوئك

ً ال تغضب أو تُصبح عدائيا

ارجع إلى رسالتك

اً من خالل االلتزام برسالتك وتصريحاتك الداعمة. تذكر أن بإمكانك دوماً توجيه المقابلة نحو جّوٍ أكثر ودَّ

خيار اإلنهاء

لطبيعة األسئلة، أو انتابك الشك في أن المراسل يكتب قصة إخبارية منحازة أو سلبية، فالخيار متاح لك  إذا كنت غير مرتاحٍ حقاً 
دوماً بإنهاء الحوار. أخبره بأسلوب مهذب أنك ما عدت قادراً على إضافة شيء إلى الموضوع.

ل أّجِ

الخيار متاح لك دوماً بإخبار معد التقرير أنّه من األفضل أن يُجيب إدارة التواصل عن أسئلته. احرص على تنبيه األشخاص الالزمين 
إلى االتصال الوشيك.
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نموذج وثيقة اختصاصات مجموعة التنسيق الوطنية الَمعنية  الملحق 22: 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي

الشروط المرجعية للمجموعة الفرعية الوطنية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي
20xx حزيران/يونيو xx اعتُمَدت بتاريخ

أوالً - السياق والمعلومات األساسية

يتمثل هدف "نهج" في األوضاع اإلنسانية في ضمان إبداء استجابة مترابطة وفعالة من خالل حشد الوكاالت الحكومية، والمنظمات 
الدولية، والوكاالت التابعة لألمم المتحدة، والبرامج والصناديق، والمنظمات غير الحكومية من أجل االستجابة على نحٍو استراتيجي 

يكفل سد الفجوات ويزيد إمكانية التنبؤ، ويعزز قدرة الجهات اإلنسانية الفاعلة في جميع مجاالت النشاط األساسية في حالة طوارئ ما. 
دت مسألة العنف المبني على النوع االجتماعي كأحد مجاالت المسؤولية الخمسة التي تشرف عليها مجموعة الحماية. وتهدف  وقد ُحّدِ

المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي إلى أخذ جميع أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي بعين 
ه تركيزاً خاصاً نحو زيادة السبل المتاحة إلى الخدمات والدعم  االعتبار في أنشطتها المتعلقة بالتنسيق والتخطيط و المناصرة، وستوّجِ

الشاملين للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي على جميع المستويات الجغرافية.

الوثائق المرجعية األساسية هي:
z  دليل تنسيق التدخالت في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ )مجموعة مجال مسؤولية العنف

المبني على النوع االجتماعي، 2019(
z  المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ واالستجابة له

)2019/2020 )مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، يصدر قريباً 
z  المبادئ التوجيهية لدمج التدخالت في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني: الحد من المخاطر

وتعزيز الصمود والمساعدة في التعافي )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2015(

ثانياً -   أهداف المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي

تهدف المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في البلد xx، بالتعاون مع الجهات الَمعنية مدعومة منها، كالوزارات 
الحكومية والوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، إلى توحيد الدعم وتنسيقه وتحسينه، وإعداد األنشطة 

لجميع األطراف الَمعنية بمجال الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي في سياق العمل اإلنساني في البلد xx واالستجابة له. 

ثالثاً - المبادئ والنُُهج التوجيهية

للمبادئ  مدركون  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  أعضاء  من  التنسيق  في  المشاركين  جميع  إن 
الجوهرية والنهج األساسية التي تضمن برامج أخالقية آمنة وفعالة مصممة على أساس احترام حقوق اإلنسان والتركيز على الناجي 

وأساس المجتمع و تقدم تدخالت في العنف القائم على النوع االجتماعي.

تعتمد المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في عملها على المبادئ اإلرشادية التالية:

z  له/ها، على المساعدة  الذين قدموا  الناجي واآلخرين وأمنهم، مثل أطفاله/ها واألشخاص  السالمة: يجب أن تكون سالمة 
رأس قائمة األولويات لدى جميع الجهات الفاعلة.

z  السّرية: للناس الحق في اختيار َمن يطلعونهم أو ال يطلعونهم على قصتهم. من شأن الحفاظ على السرية أن يضمن حماية
الناجين والشهود ومصادر المعلومات، ويجب الحصول على الموافقة المستنيرة قبل تنفيذ أي إجراء.

z  االحترام: يجب أن تعتمد  جميع اإلجراءات المتخذة على مبدأ احترام خيارات الناجي ورغباته وحقوقه وكرامته، كما يجب
أن تعتمد على المصالح الفضلى للطفل.

z  االجتماعي ونوعهم  عمرهم  عن  النظر  بغّض  وعادلة  متكافئة  معاملةً  العنف  من  الناجين  جميع  منح  يجب  التمييز:  عدم 
وِعرقهم ودينهم وجنسيتهم وإثنيتهم وميولهم الجنسية وأي سمة أخرى.
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رابعاً - أهداف المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي

ال  المثال  سبيل  على  تتضمن  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  أهداف  فإن  األهداف،  مع  تماشياً 
الحصر ما يلي: 

األهداف العامة  -1
z  تأسيس ملتقى لتبادل المعلومات بشأن األنشطة والفجوات واالحتياجات الفورية التي يحددها الشركاء في األوضاع المتعلقة

وغير المتعلقة بحماية المدنيين. 
z  .تنسيق التدريب وبناء القدرات والدعم الفني وتعزيزها بما يتعلق بالوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له

الت مع جميع فرق المجموعة وفرق التنسيق الَمعنيَّة، ودعوتها إلى تعميم الشؤون المرتبطة بالنوع االجتماعي والعنف  إقامة الّصِ
المبني على النوع االجتماعي على جميع القطاعات الرئيسية والتدخالت اإلنسانية. التأكد من تعميم مؤشرات العنف المبني على 

النوع االجتماعي على جميع التقييمات ما بين القطاعات، والمساعدة في جمع وتحليل البيانات المصنّفة حسب الجنس.

الوقاية  -2
z  ًداخليا النازحين  لألشخاص  تتوجه  والتي  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  التوعية  رفع  أنشطة  تنسيق 

والالجئين والمجتمعات المضيفة في األوضاع المتعلقة وغير المتعلقة بحماية المدنيين. 
z  إلدارة العالمية  المعايير  مع  تتماشى  وأخالقية  آمنة  بطريقة  وتوزيعها  وإدارتها  الحاالت  إدارة  بيانات  لجمع  المناصرة 

المعلومات في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي.
z .الترويج والمناصرة للقائمة على المجتمع
z  تحديد الجهات الفاعلة الَمعنية بالوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له في مناطق التركيز، وتحديث

معلوماتها )طريقة خماسية االستفهام )5Ws(: َمن وماذا ومتى وأين ولماذا(.
z  النوع على  المبني  العنف  مسألة  دمج  كيفية  على  األخرى  المجموعات  إلى  المنتمية  اإلنسانية  الفاعلة  العناصر  تدريب 

االجتماعي في خطط االستجابة لديها، وفقاً إلرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي في أوضاع العمل اإلنساني التي 
وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

االستجابة  -3
z  التي الخدمات  على  الحصول  من  الناجين  تمكين  أجل  من  الحاالت  وإدارة  اإلحالة  أنظمة  تأسيس  لضمان  الشركاء  دعم 

االجتماعية  وعواقبه  االجتماعي،  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  والنفسية  والعاطفية  الجسدية  لالحتياجات  تستجيب 
والقانونية وتلك المرتبطة بالحماية. 

z  تعزيز القدرة الفنية لمقدمي الخدمات الموجودين في الميدان والبنى القائمة على المجتمع بما يتعلق بإحالة الناجين /الناجيات
من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة الحتياجاتهن.

z  تحديد القدرات المتعلقة باالستجابة؛ ووضع خطط استجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي بحيث تكون واقعية ومستندة
إلى األدلة، بما فيها أنشطة البرامج والمناصرة؛ والمساعدة في حشد الموارد )مثالً جمع األموال( لمعالجة الفجوات.

z  التأكد من التزام جميع التدخالت بالمبادئ التوجيهية في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، وهي السرية واالحترام
وعدم التمييز والسالمة، والتأكد من أنها تتماشى مع النهج المرتكز على الناجين.

التنسيق  -4
z  تنسيق إجراءات التشغيل القياسية في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي )وهي ما تزال حالياً في انتظار موافقة

وزارة الشؤون المتعلّقة بالنوع االجتماعي( ومسارات اإلحالة وتعزيزها لدى الجهات الفاعلة لتمكين الناجين/الناجيات من 
الحصول على الخدمات تبعاً لرغبتهن.

z .أخذ دور الهيئة االستشارية لجميع األنشطة الُمحدثة والجارية لضمان تكامل البرامج وتفادي التكرار
z .تقديم التوجيه والتعميم في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي للفرق األخرى العاملة في القطاع
z  مجموعة ضمن  الدائرة  النقاشات  خالل  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مجال  في  الفاعلة  الجهات  مصالح  تمثيل 

الحماية وغيرها من اللقاءات الخاصة بالقطاع واجتماعات التنسيق بشأن إعطاء  األولوية لقضايا العنف المبني على النوع 
االجتماعي وحشد الموارد لها والدعوة إليها.

z  تبادل المعلومات بشأن األنشطة الجارية والُمخطَّط لها في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي بين األعضاء بهدف
التكرار. تقليل 
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z  ،اإلنسان حقوق  وتعزيز  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  إنهاء  بهدف  المشتركة  المناصرة  التخطيط ألنشطة  تنسيق 
وخاصةً حقوق المرأة والتمكين عموماً )اليوم العالمي للمرأة، 16 يوماً من النشاط، إلخ.(

المناصرة  -5
z  استراتيجية لتغذية  دوري  بشكٍل  وطرحها  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  والتوجهات  القضايا  تجميع 

المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في مجال المناصرة، وتحسين بيئة الحماية وتحقيق حقوق 
النساء والفتيات.

z .المناصرة إلى تمويل مخصص للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له
z  التأكيد على تعميم الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له في هيئة جهوٍد لحشد الموارد، كما هي

حال عملية النداء الموحد والصندوق المشترك لألنشطة اإلنسانية.

خامساً - بنية المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي على المستوى المحلي 

القيادية:  الترتيبات  أ-  
أو  المتحدة،  الحكومة واألمم  بين  قيادية مشتركة  بنية  النوع االجتماعي  المبني على  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  للمجموعة  ستكون 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. بما أن صندوق األمم المتحدة للسكان هو القائد العالمي لمجموعة مجال مسؤولية العنف 
المبني على النوع االجتماعي، فتقع على عاتقه مسؤولية دعم المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لشعبة العمل العالمية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. سيتم انتخاب رئيس مشارك 

من بين أعضاء المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي، على أساس التناوب كل عاَمين.

البرامج،  وضع  على  وقدرته  الحماية،  مجموعة  في  االستراتيجي  موقعه  على  المشارك  الرئيس  تعيين  قرار  يتوقف  أن  يجب 
العنف  التعامل مع مسألة  في  االجتماعي، وخبرته  النوع  المبني على  العنف  في مجال  األخرى  الفاعلة  العناصر  مع  وعالقاته 
المبني على النوع االجتماعي في البلد. فضالً عن ذلك، يجب أن يكون لدى كل رئيس مشارك للمجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف 
الدعم  تقديم  على  بالقدرة  ويتمتع  المشاركة  الرئاسة  احتياجات  تلبية  على  قادر  مناسب  موظف  االجتماعي  النوع  على  المبني 
اللوجستي لعقد االجتماعات وتداول َمحاضرها وغيرها من االتصاالت وتوفير الربط مع آليات التنسيق األخرى. ويجب إجراء 
الرئاسة  اختصاصات  وثيقة  تتضمن  التنسيق.  آلية  على  التحسينات  إدخال  لتيسير  السنة  نهاية  في  المشارك  الرئيس  ألداء  تقييم 
المشاركة في المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي قائمةً تفصيلية بمعايير األهلية التي يجب أن تتمتع 
بها المنظمات غير الحكومية المتقدمة لمنصب الرئيس المشارك للمجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

األمانة العامة:  ب- 
سيتفق  االجتماعي.  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  للمجموعة  العامة  األمانة  سويةً  المشاركون  الرؤساء  سيمثّل 
الَمعنية  الفرعية  المجموعة  في  التنسيق  أعمال  وتنفيذ  السكرتارية  أعمال  دعم  أجل  من  العمل  تقسيم  على  المشاركون  الرؤساء 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي. سيعيّن/يخّصص كلٌّ من صندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمة المشاركة في الرئاسة 
األمانة  ستتابع  يدعمونها.  أو  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  التنسيق ضمن  يتولون  موظفين 
العامة أمر تنفيذ قرارات المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي، فضالً عن تنسيق خطة العمل السنوية 

للمجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي وتنفيذها ورفع التقارير عنها.

العضوية: ج- 
العضوية في المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي هي على مستوى المنظمات )ال األفراد(. ال تُقبَل 
طلبات العضوية إال من المنظمات التي أعربت بشكٍل رسمي عن رغبتها في االنضمام إلى المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي، ووقعت على مبادئ المشاركة في المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
المبني على  العنف  الوقاية من  في مجال  العاملة  والمنظمات  القطاعات  أمام جميع  مفتوحة  العضوية  تعدُّ  ولذلك  بها.  والتزمت 

النوع االجتماعي واالستجابة له، وتشمل:

z الوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية
z )المنظمات غير الحكومية )دولية ووطنية ومحلية
z )الجهات الشريكة في التنمية )متعددة األطراف وثنائية األطراف
z المانحة الجهات 
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يجب على المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية أن تشارك بشكٍل فعال وتساهم في إضفاء الكفاءة على عمل المجموعات 
الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي على مستوى الدولة والمستوى الميداني. يجب على العضو في المجموعة 
اجتماعات  حضور  مهامهما  ومن  بديل،  وآخر  تواصل  مسؤول  تحديد  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعنية  الفرعية 
المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي/فريق العمل بشكٍل منتظم. يجب على جميع المنظمات الراغبة 
في االنضمام إلى المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي أو فريق العمل الَمعني بالعنف المبني على 

النوع االجتماعي توقيع وثيقة مبادئ المشاركة )الملحق 3( وااللتزام بها.

مسؤولو التواصل: د- 
النوع االجتماعي، المنظمات األعضاء فيها التي ترغب في أن  الَمعنية بالعنف المبني على  سيحدد أعضاء المجموعة الفرعية 
تصبح جهات اتصال تمثّل مصالح المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي ضمن اآلليات األخرى في 
المجموعة. ستتولى كل جهة التواصل مسؤولية عرض مصالح المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
وتمثيلها على نحٍو مالئم، والدعوة إلى دمج قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي في المجموعات والمجموعات الفرعية 
األخرى. يتوقع من مسؤولي التواصل تقديم تقارير شهرية إلى اجتماعات المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع 

االجتماعي بحيث تتضمن أهم التحديثات والقضايا الطارئة في مجموعاتهم/قطاعاتهم األخرى.

باالجتماعات المتعلقة  الترتيبات  هـ- 
ستعقد المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي اجتماعاتها في يوم الخميس الثاني والرابع من كل شهر، 
ه الدعوة إلى اجتماعات "حسب الحاجة" من قِبل الرؤساء المشاركين، أو  من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهراً. ويجوز أن تُوجَّ
بناًء على طلب ثالثة أعضاء آخرين من المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي، عندما تدعو الحاجة 

إلى معالجة المسائل العاجلة. لمسائل عاجلة. 

z  ع مسودة جدول األعمال على أعضاء المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي قبل 5 أيام على ستوزَّ
األقل من االجتماع العادي الذي يعقَد كل أسبوعين، مما يتيح لألعضاء فرصة اقتراح بنود إضافية على جدول األعمال.

z  ع مسودات محاضر اجتماعات المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي خالل 5 أيام من كما ستوزَّ
ع المحاضر النهائية التي تحتوي على أي تغييرات مقتَرحة تم االتفاق عليها، وستُعتبَر  عقد االجتماع. فضالً عن ذلك، ستوزَّ

بنسختها اإللكترونية. معتمَدةً 

سادساً - بنية المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي على المستوى الميداني

ستكون هنالك فرق عاملة َمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في 6 مواقع ميدانية في البلد xx. يعدُّ الفريق العامل الَمعني 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي بنية فرعية ضمن المجموعة الفرعية الوطنية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

ولذلك سينسق مع المجموعة الفرعية الوطنية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي ويعمل تحت إشرافها.

موجز )لمزيٍد من التفاصيل عن الشروط المرجعية على المستوى الميداني، يرجى االّطالع أدناه(

z  إرسال ذلك  في  بما  وإنجازاتهم،  عملهم  خطط  عن  التقارير  الميداني  المستوى  على  الفرعية  المجموعات  أعضاء  سيتبادل 
المعلومات بشأن المؤشرات األساسية المتفق عليها بغاية إعداد تقارير المجموعة. ستسلط تقارير األعضاء الضوء على المسائل 
قبل  اتخاذ إجراءاٍت من  تتطلب  التي  المسائل  تواجههم، وستُبرز جميع  التي  الميدانيون، والتحديات  لها نظراؤهم  التي يتصدى 

المجموعة الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي.
z  للرؤساء اجتماعاتها  الوطني محاضر  المستوى  النوع االجتماعي على  المبني على  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  المجموعات  م  ستقّدِ

المشاركين للمجموعات الفرعية الوطنية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
z  .وستُبرز المسائل التي تتطلب تدخالً على المستوى الوطني
z  خالل الحماية  لمجموعة  تقريرهم  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعني  العامل  للفريق  المشاركون  الرؤساء  سيقّدم 

رة كما سيساهمون في أي وجميع األنشطة والمبادرات والوثائق الَمعنية التي تدعمها المجموعة الفرعية الَمعنية  اجتماعاتها المقرَّ
بالعنف المبني على النوع االجتماعي كُكّلٍ وتوليها األولوية.
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z  يجب على الرؤساء المشاركين للمجموعات الفرعية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي على المستوى الوطني جمع
التقرير الُمجدَول كل أسبوعين من الشركاء المنفِّذين على المستوى الميداني بواسطة الملحق 1 نموذج إعداد التقارير الخاص 

بالفريق العامل الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي من قبل مكتب التنسيق يوم الجمعة. 
z  يجب على الرؤساء المشاركين للفريق العامل الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي تجميع الوثيقة أو الوثائق المستلَمة

وإرسالها   )2 )الملحق  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  الَمعنية  الفرعية  المجموعة  منسقي  تقارير  إعداد  نموذج  ضمن 
يوم اإلثنين إلى قسم إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي مع إرسال نسخة إلى كّلٍ من منسق المجموعة الفرعية 

الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي والرئيس المشارك.

التعديالت
أغلبية  موافقة  بعد  األعضاء  لجميع  الطارئة  االحتياجات  يلبي  بما  تعديلها  ويمكن  عمل  وثيقة  عن  عبارة  هذه  المرجعية  الشروط 

األعضاء. غير أنه يوصى بمراجعتها كل ثالث )3( سنوات. 

 المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في مالي، 
 اإلطار المرجعي – تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

1-   السياق

أ( اإلطار القانوني غير مؤاٍت 

على الرغم من االلتزامات التي تعهدت بها حكومة مالي في سياق التصديق على المعاهدات الدولية وشبه اإلقليمية بشأن تعزيز حقوق 
المرأة )انظر القسم 3(، فمالي لم تصدر بعد قانوناً محّدداً ضد العنف المبني على النوع االجتماعي. ومع ذلك ، ينبغي اإلقرار بأن 

الترسانة القانونية المتاحة توفّر اإلطار القانوني لقمع أشكال معينة من العنف ضد المرأة. منها على وجه الخصوص: 

z  0019 المؤّرخة 16 كانون الثاني/ يناير 1999 الصادرة عن وزارة الصحة والتي تحظر تشويه / MSPAS.SG الرسالة رقم
األعضاء التناسلية لإلناث في مكان طبي؛ 

z  والقانون رقم 02-044 المؤّرخ 24 حزيران/ يونيو 2002 بشأن الصحة اإلنجابية من قبل الجمعية الوطنية لمالي والذي يُعّد
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث أحد مكّوناته؛ 

z  ،)226 كما ينص القانون الجنائي على عقوبات متنّوعة ضد االعتداء المتعّمد بالضرب والتسبّب بالجروح )المادتان 207 و
والتنصل من الزوجة، واالعتداء الجنسي على األطفال، والتخلّي عن األسرة والطفل، واختطاف األشخاص )عن طريق االحتيال 
أو بالعنف والتهديد( واالتجار باألشخاص وتشغيلهم قسرياً واستعبادهم واالتجار باألطفال واالغتصاب واالستعباد الجنسي والبغاء 

القسري والحمل القسري؛ 
z  .كما يعاقب قانون الزواج والوصاية الزواج القسري 

وال تزال هناك ثغرات قانونية في التشريعات الوطنية، بما في ذلك العنف المنزلي واالغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي وتشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث. كما أنشأت وزارة شؤون المرأة والطفل واألسرة لجنة دعم وطنية العتماد قانون ضد العنف المبني على 

النوع االجتماعي. وتعمل هذه اللجنة حاليًا في هذا المجال. 

كذلك يتعيّن على مالي، كجزء من التصديق على بروتوكول مابوتو، اتخاذ إجراءات تشريعية لحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
وغيره من الممارسات واإلساءات التي تنتهك حقوق المرأة األفريقية. 

وتكمن أكبر الصعوبات التي تواجهها النساء الناجيات من العنف في إدانة أعمال العنف والتماس الخدمات القانونية من قبل الضحايا وبيئتهم 
االجتماعية. ونادراً ما يكون العنف، وخاصة في البيئة الزوجية، موضوعاً للشكوى، بسبب الجهل بالقانون، والخوف من تجريم الناجيات 
من قبل المجتمع. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة التقاضي أو ضغط األسرة أو عدم االستقالل االقتصادي أو عدم وجود دعم من قبل األسرة. 

يتم اإلبالغ عن حاالت قليلة فقط من قبل الجهات الفاعلة من خالل المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 
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ب( سياق إنساني صعب 

وفقًا للتوقّعات الديموغرافية 1، سيبلغ إجمالي عدد سكان مالي 18-300,000 نسمة في عام 2016، نصفهم تقريباً دون سن الخمسة 
عشر عاًما )أي 47-15٪( وحوالي واحد من كل خمسة أشخاص يبلغ ما بين 15 و24 عاماً. يُعّد سكان مالي إذاً صغار السن جداً. 

وال يزال عدم المساواة بين الجنسين واسع االنتشار في مالي، خاصة وأن العوائق القانونية تميل إلى تفضيل معّدٍل مرتفع للزواج المبكر 
)تّم تحديد السن القانوني للزواج عند 16 عاًما بموجب قانون األسرة ويمكن تخفيضه بموافقة الوالدين(. خضعت حوالي 91٪ من النساء 

 .) EDSM22 2012-2013( اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة إلى تشويه لألعضاء التناسلية لإلناث

كما ال يزال الوضع األمني غير مستقّر بسبب وجود جماعات مسلّحة في مناطق غاو وكيدال وتمبكتو وموبتي وجزء من منطقة سيغو، 
ويليه انتهاكات لحقوق اإلنسان. كما يؤّدي الخوف من االنتقام والوصم االجتماعي للناجين أو الناجيات إلى انخفاض نسبة اإلبالغ عن حاالت 
العنف المبني على النوع االجتماعي. ووفقًا لتقديرات االحتياجات اإلنسانية في عام 2017 ، فقد تأثّر 3-7 مليون شخص بالنزاعات وانعدام 
األمن، منهم 18,500 من النساء والفتيات معرضات لخطر العنف الجنسي. )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية OCHA، المكتب الوطني 
للشؤون اإلنسانية 2015(. بين عامي 2012 و كانون األول/ ديسمبر 2016، سّجلت خدمات الرعاية 9,943 حالة من حاالت العنف 
المبني على النوع االجتماعي في المناطق المتأثّرة مباشرة باألزمة األمنية. ومن المهم اإلشارة إلى أنه أُبلغ عن عدد قليل جًدا من الحاالت 
)وبالتالي توثيقها( خوفًا من االنتقام والوصمة ولكن أيًضا بسبب ضعف فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الشاملة. وفضالً عن ذلك، أخذ 
الوضع العام في إدارة االحتياجات االجتماعية والصحية يتفاقم بفعل آثار األزمة على البنى التحتية الصحية واالجتماعية، والمراكز الصحية 
التي تّم تدميرها حيث فّضل الموظفون العودة إلى المناطق الجنوبية. لقد أّدى القتال وغياب و/ أو ضعف خدمات الرعاية إلى نزوح أعداد 

كبيرة من السكان أغلبهم عادوا اليوم إلى مكان إقامتهم، وباتوا بحاجة أكبر إلى توفير الحماية. 

تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي.   -2

وفقاً للمبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 3IASC، فإن العنف المبني على النوع االجتماعي هو مصطلح عام يحّدد 
أي عمل ضار/ مؤٍذ يُرتكب ضد رغبة شخٍص ما ويستند إلى اختالفات محّددة اجتماعياً بين الرجال والنساء. تعيق/ تنتهك أعمال العنف 
المبني على النوع االجتماعي عدداً من حقوق اإلنسان العالمية المحمية بموجب االتفاقيات الدولية والصكوك المعيارية. كما أن عدداً من 

أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي - وليس كلها - غير قانونية وجنائية فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات الوطنية.

المرأة". ويؤّكد مصطلح  النوع االجتماعي" بشكل متبادل مع مصطلح "العنف ضد  المبني على  وغالبًا ما يستخدم مصطلح "العنف 
"العنف المبني على النوع االجتماعي" على البعد الجنسي بصورة نوعية لهذه األنواع من األفعال؛ أو بعبارة أخرى ، العالقة بين تبعية 
المرأة في المجتمع وتزايد تعّرضها للعنف. ومع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أن الفتيان والرجال قد يكونوا، هم أيضاً، ضحايا للعنف 

المبني على النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي. 

لقد اعتمد صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA ولجنة اإلنقاذ الدولية والمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين نهجاً جديداً 
لتصنيف أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل إنشاء أداة تصنيف صارمة جديدة لتوحيد جمع بيانات العنف المبني على 
النوع االجتماعي من خالل جميع مقّدمي الخدمات. فعلى سبيل المثال، اعتمد نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي 

ستة أنواع رئيسية من العنف المبني على النوع االجتماعي، وهي: 

االغتصاب: اختراق المهبل أو الشرج أو الفم دون موافقة )ولو بشكل سطحي(، وذلك باستخدام القضيب أو أي جزء آخر من 1- 
الجسم. وينطبق ذلك أيًضا على إدخال أداة ما في المهبل أو فتحة الشرج. 

االعتداء الجنسي: أي شكل من أشكال االتصال الجنسي دون موافقة ال ينتج عنه أو ال يقوم على فعل اختراق. ومن األمثلة على 2- 
األعضاء  تشويه  األرداف.  أو  التناسلية  لألعضاء  فيه  المرغوب  غير  واللمس  واإلعجاب  والتقبيل  االغتصاب  محاوالت  ذلك، 
التناسلية لإلناث هو عمل عنف يؤثّر على األعضاء الجنسية؛ لذلك ينبغي تصنيفه على أنه اعتداء جنسي. هذا النوع من الحوادث 

ال يشمل االغتصاب )الذي يشمل فعل اختراق(. 
االعتداء الجسدي: عنف جسدي ال يتّسم بطابع جنسي. من األمثلة على ذلك: الضرب أو الصفع أو الخنق أو الجروح أو الدفع أو 3- 

الحرق أو إطالق النار أو استخدام أي نوع من أنواع األسلحة أو الهجمات بالحمض أو أي فعل آخر يسبب األلم أو االنزعاج أو 
اإلصابة بجروح. هذا النوع من الحوادث ال يشمل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث . 

الزواج القسري: زواج شخص ضد إرادته. 4- 
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الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات: كالحرمان من الوصول المشروع إلى الموارد / األصول االقتصادية أو فرص كسب 5- 
الرزق، والخدمات التعليمية أو الصحية أو غيرها من الخدمات االجتماعية. نتحدث عن الحرمان من الموارد والفرص والخدمات، 
على سبيل المثال، عندما تُمنع األرملة من الحصول على الميراث، أو عندما يُصادر دخل الشخص قسراً على يد القرين أو أحد 
أفراد أسرته، أو عندما يُحظر على المرأة استخدام وسائل منع الحمل، أو عندما تمنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة، إلخ. ال ينبغي 

تسجيل حاالت الفقر العام. 
اإلساءة النفسية / العاطفية: إلحاق األلم أو األذى العقلي أو العاطفي. ومن األمثلة على ذلك: التهديد بالعنف البدني أو الجنسي، 6- 

والتخويف، واإلهانة، والعزلة القسرية، والمالحقة، والتحّرش اللفظي، واالهتمام غير المرغوب فيه، والمالحظات، واإليماءات 
أو الكتابات ذات الطبيعة الجنسية و / أو التهديدية، وتدمير الممتلكات القيّمة، إلخ. 

األهداف   -3

أصحاب  جميع  أنشطة  وتوحيد  تنسيق  إلى   )VBG( االجتماعي"  النوع  على  المبني  "بالعنف  المعنية  الفرعية  المجموعة  ترمي 
المصلحة لتحسين الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له بين السكان المتضّررين من األزمة الثالثية، األمنية 

والغذائية والمؤّسسية، التي تشهدها مالي. 

كما تهدف المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي إلى مكافحة جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس 
من خالل التنسيق والدعوة وتخطيط األنشطة مع التركيز بشكل خاص على العنف الجنسي. 

وتعمل المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي عن كثب مع المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل وتقّدم 
تقاريرها إلى مجموعة الحماية. 

العضوية واألعضاء    -4

باب العضوية مفتوحاً أمام جميع المنظمات وممثلي وسائل اإلعالم والمانحين المشاركين في مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم 
على الفوارق بين الجنسين. ويضّم األعضاء ممثلين عن الحكومات، والمنظمات الوطنية والدولية، ووكاالت األمم المتحدة وغيرها 

من المنظمات الدولية. 

5-   المسؤوليات

أ- دور وكالة التنسيق 

سوف يلتزم صندوق األمم المتحدة للسكان ، في دوره كوكالة تنسيق للمجموعات الفرعية، وبقيادة مشتركة مع المديرية الوطنية 
التابعة لوزارة شؤون المرأة والطفل واألسرة MPFEF ، بالوالية والدور الرئيسي والمسؤوليات على النحو  للنهوض بالمرأة 

 .IASC المنصوص عليه في إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

األدوار الرئيسة للمجموعة: 

z  إنشاء وقيادة وصيانة آليات التنسيق وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة بانتظام في اجتماعات وأنشطة المجموعة الفرعية
)على سبيل المثال، وزارة الصحة ، والعدل، وتعزيز األسرة والطفل والمرأة، وشؤون المرأة، والشرطة والدرك الوطني(؛ 

z  ضمان إجراء تقييم سريع للوضع وأن تكون االحتياجات القطاعية معروفة ومتّسقة؛
z  وضع االستراتيجيات المناسبة لتحديد الفجوات )الثغرات( في الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له؛
z  السياسات( المعياري  واإلطار  مالي  دولة  عليها  صدقت  التي  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  القانونية  الصكوك  ونشر  تعزيز 

والتوجيهات والبروتوكوالت(؛ 
z  تشجيع ونشر األدوات الوطنية المختلفة إلدارة العنف المبني على النوع االجتماعي؛
z  حول العنف المبني على النوع االجتماعي؛ IASC تعزيز ونشر المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
z  ضمان تعبئة الموارد لتلبية االحتياجات الخاصة بمكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي؛
z  تنظيم التدريب لبناء قدرات الجهات الفاعلة؛
z  تحديد عوامل الخطر التي تزيد من تعّرض النساء والفتيات للخطر؛
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z  .وضع مؤّشرات للتمّكن من مراقبة وتقييم إجراءات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له

ب- الدور المتوقّع ألعضاء المجموعة الفرعية: 

z  حضور اجتماعات المجموعة الفرعية بانتظام؛
z  تنسيق وتبادل المعلومات حول األنشطة والتحديات التي واجهتهم؛
z  االلتزام باحترام المبادئ األخالقية عند تنفيذ أنشطة مكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي؛
z  بناء القدرات بصورة متبادلة؛
z  .العمل بالتآزر وحسب الحاجة من خالل وضع مواردها )المالية والتقنية واللوجستية( بصورة مشتركة في إجراءات محّددة

ج- السرية: 

لن يتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي خالل اجتماعات المجموعة الفرعية من أجل 
ضمان احترام حق الناجين في السرية واألمن وفقًا لجميع المبادئ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة 

بين الوكاالت بشأن التدخالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في الظروف اإلنسانية. 

6- األولويات: 

z  تنسيق اإلجراءات لتعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على جهود الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له؛
z  .تبادل المعلومات حول أنشطة البرمجة واالستراتيجية لتحديد الفجوات
z  بناء تحالف للحد من احتمال تكرار البرنامج؛
z  ضمان الدعوة لدعم أنشطة الوقاية من العنف المبني عي النوع االجتماعي واالستجابة له؛
z  تبادل معلومات الموارد لتنظيم الدورات التدريبية والدراسات والبحوث؛
z  تيسير جمع البيانات حسب النوع االجتماعي لتحديد االتجاهات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات؛
z  ،التأّكد من توحيد االستجابة ألعضاء المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي
z  والسماح بنقله التدريجي إلى GBVIMS ضمان تشغيل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي

الحكومة؛ 
z  تنشيط مجموعات العمل الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في جميع مناطق مالي المتأثّرة باألزمة، والعمل بالتعاون

مع المؤّسسات األخرى التي تكون مهامها مكّملة لمهام المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 
z  إلى الخدمات الفنية للدولة في سياق VBG إعداد ونقل مهارات المجموعة الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي

استعادة استقرار واستدامة عملية مكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي. 

7- طريقة التشغيل

تُعقد االجتماعات يوم الثالثاء األخير من كل شهر في مكتب صندوق األمم المتحدة للسكانالكائن في ACI 2000، بالقرب من شركة 
التأمين سونافي إنشورانس SONAVIE Insurance أمام نصب كوامي نيكروما من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر 

ظهراً و/أو في الطابق الخاص بوزارة شؤون المرأة والطفل واألسرة MPFEF، الكائن في مدينة باماكو اإلدارية.

ستتم مشاركة جدول األعمال قبل 72 ساعة من االجتماع. كما يجب إرسال إنجازات الشركاء قبل 48 ساعة من بدء االجتماع 
والحساب المشترك بعد 48 ساعة من انتهائه. ويتولّى صندوق األمم المتحدة للسكان أمانة المجموعة الفرعية. 

وزارة التخطيط اإلقليمي والسكان / المديرية الوطنية للسكان )2016(: التوقعات الديموغرافية 2014 . 2029     1 

المسح الديمغرافي والصحي، مالي -2012 2013     2 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت   3
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الملحق 23: نموذج الشروط المرجعية من الفريق االستشاري االستراتيجي 

مجموعة العمل الوطنية األردنية الفرعية الَمعني بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي . الفريق االستشاري االستراتيجي

الغاية من الفريق االستشاري االستراتيجي   -1

يتولى الفريق االستشاري االستراتيجي في مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي 
تقديم السياسات والتوجيه االستراتيجي مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي. 
سيعمل الفريق االستشاري االستراتيجي، المؤلف من منسقين في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي والشركاء/المنظمات 
الرئيسية، بالتشاور مع ممثل السكان المتأثرين، على إرشاد مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على 
النوع االجتماعي بأسلوب استشاري. يهدف الفريق االستشاري االستراتيجي إلى تحسين َحوكمة مجموعة العمل الفرعية المعنية 
بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي وتنظيم جهود التنسيق، وربط آلية التنسيق الميداني المؤسسة حديثاً باآللية 

الوطنية، وتعزيز عملية صنع القرار على أساس استشاري. 

المبادئ التوجيهية للفريق االستشاري االستراتيجي   -2

الفريق  سيعتمد  االجتماعي،  النوع  على  المبني  والعنف  الجنسي  بالعنف  المعنية  الفرعية  العمل  مجموعة  حال  هي  كما    1-2
االستشاري االستراتيجي في عمله على مبادئ العمل اإلنساني والحماية. وتحديداً على المبادئ المتعلقة بالعنف المبني على 

النوع االجتماعي، مثل السرية والسالمة واالحترام وعدم التمييز. 
سيطبّق الفريق االستشاري االستراتيجي التابع مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي مبدأ    2-2
الشراكة الذي هو من مبادئ العمل اإلنساني، وسيسعى إلى االعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز فاعليتها في مجال الوقاية 
من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له، وذلك عن طريق الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية 
ومقدمي الخدمات والمنظمات القائمة على المجتمع، مع الحرص على االلتزام بمبادئ العمل اإلنساني وإعطاء األولوية دائماً 

الحتياجات الناجين ورغباتهم.

مهام الفريق االستشاري االستراتيجي   -3

بالنسبة إلى الفريق االستشاري االستراتيجي، تتلخص مجاالت مسؤوليته في ما يلي:

الدور االستراتيجي:   1-3
تطوير الوثائق االستراتيجية ومنها، على سبيل المثال ال الحصر، االستراتيجية وخطة العمل وتحليل الفجوات؛ أ- 

تطوير أوراق الموقف والتصريحات بشأن مسائل العنف المبني على النوع االجتماعي وتوجيه تقديم المساهمات من قِبل  ب- 
المبادرات الصادرة عن مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي والفريق 

مجموعة العمل المعنية بالحماية؛
تطوير خطط الطوارئ واالستجابة، والتوصية بالتدخالت ذات األولوية؛ د. تطوير استراتيجيات لحشد الموارد وجمع  ج- 
وتخصيص  االستراتيجية  االستجابة  خطة  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها  بشأنها،  المشورة  وإسداء  التبرعات، 
لجنة  للمشاركة في  التوفُّر،  الفريق االستشاري االستراتيجي، بحسب  التمويل اإلنساني. ستتم دعوة أعضاء  صندوق 

المراجعة الفنية الَمعنية بتخصيص موارد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ 
تطوير استراتيجية الحد من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي ونشرها، ويشمل ذلك تنفيذ الدورات التدريبية؛  هـ- 
و-  التأكد من ترتيب أولويات مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي وأعماله 

على المستويين الوطني والميداني.
3-2   دور الدعم التقني: تقديم اإلرشاد بخصوص السياسات واالستراتيجيات والمناصرة وغيره من أوجه اإلرشاد التقني بشأن 
مسائل العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني 

على النوع االجتماعي، وألعضائه، وكذلك للمنتديات الَمعنية المشتركة بين الوكاالت.
3-3   دور التنسيق: تحسين بنية مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي وقدراته 
وكفاءته بشكٍل عام، على المستويين الوطني ودون الوطني. يسعى الفريق االستشاري االستراتيجي إلى تعزيز مساءلة مجموعة 
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العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي المسؤولية أمام المجتمع الذي يساعده، وربط 
القرارات بحيث تعتمد على الوضع الميداني، واالستجابة الحتياجات َمن يمّرون بحالة أزمة، وبخاصة النساء والفتيات. 

تركيبة الفريق االستشاري االستراتيجي   -4

4-1   بهدف تحقيق الكفاءة، يُحدَّد عدد أعضاء الفريق االستشاري االستراتيجي بتسعة أعضاء: 5 منسقين ميدانيين، بمعّدل منّسق 
المستوى  على  المشارَكين  والرئيَسين  ان/الجنوب(،  عمَّ إربد،  األزرق،  المفرق،  )الزعتري،  ميداني  موقع  كل  من  واحد 
الوطني، ومنظمتَين غير حكوميتين/مجتمعيتَين )بحيث تكون إحداهما وطنية واألخرى دولية(. سيُجَمع ممثلون عن السكان 
المتأثرين )10 كحد أقصى ترشحهم الوكالة( ليشكلوا هيئة استشارية بشأن عمليات محددة وتطوير أدوات. من الممكن دعوة 

ز ذلك فاعلية الفريق االستشاري االستراتيجي. وكاالت أخرى، حسب الحاجة، حيثما يُعّزِ
شروط العضوية:   2-4

المنظمات التي تتمتع إما بقيادات عالمية متخصصة، أو خبرة تقنية متخصصة متميزة، أو خبرة تشغيلية واسعة في مجال  أ- 
العنف المبني على النوع االجتماعي في األردن؛

ان؛ ستتمتع المنظمات بإمكانية تمثيلها شخصياً خالل اجتماعات الفريق االستشاري االستراتيجي في عمَّ ب- 
والمشاركة  أعاله  الثالث  الفصل  في  المذكورة  الرئيسية  المسؤولية  المساهمة في مجاالت  بإمكانية  المنظمات  ستتمتع  ج- 

باستمرار في عمل الفريق االستشاري االستراتيجي.
تمثَّل المنظمات من قبل كبار األعضاء في ُكّلٍ منها. سيكون لدى كل منظمة من األعضاء مسؤول تواصل واحد يحضر  د- 
االجتماعات وآخٌر بديل يتولى حضورها عند غياب مسؤول تواصل الرئيسي بين المنظمات الَمعنية والفريق االستشاري 

االستراتيجي.
يُطلب من جميع أعضاء الفريق االستشاري االستراتيجي االلتزام بالتعاون البنَّاء لتحقيق الغاية األشمل من الفريق العامل  هـ- 

الفرعي الَمعني بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي.
يجب أن يتمتع األعضاء في المجلس االستشاري للفريق االستشاري االستراتيجي من ممثلي السكان المتأثرين بخبرة  و- 
في العمل في برامج العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي وأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، 
كما سيتم التأكد من أنهم يمثلون المجتمعات على تنوعها )المجتمع الُمضيف، والالجئين السوريين وغير السوريين(، 

وستعطى األولوية للنساء. 

أساليب عمل الفريق االستشاري االستراتيجي   -5

5-1   سيعقد الفريق االستشاري االستراتيجي اجتماعاته الدورية كل ثالثة أشهر، وستصدر الدعوة إلى االجتماعات عن الرؤساء 
المشاركين الوطنيين مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي. ويجوز توجيه 
الدعوة إلى اجتماعات حسب الحاجة من قِبل الرؤساء المشاركين الوطنيين مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي 
والعنف المبني على النوع االجتماعي؛ أو بناًء على طلب أحد أعضاء الفريق االستشاري االستراتيجي، عند االقتضاء، 

ع جدول األعمال قبل موعد االجتماع، ويمكن ألي عضٍو أن يطلب بنوداً في جدول األعمال؛ ويُوزَّ
ان، وسيتولى التحضير لها ورئاستها الرؤساء المشاركون الوطنيون  5-2   ستُعقد اجتماعات الفريق االستشاري االستراتيجي في عمَّ
مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي. أما خارج االجتماعات، يجري اتخاذ 
وتطبيق  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  أي  إلكترونياً،  االستراتيجي  االستشاري  الفريق  أعضاء  بين  وإقرارها  القرارات 

’سكايب’ ومجموعة ’واتساب’؛
5-3   يجوز ألعضاء مجموعة العمل الفرعية المعنية لفت نظر الفريق االستشاري االستراتيجي إلى مشاكل عامة متعلقة بالحماية، 
ويجوز لهم لذلك السبب حضور اجتماعات محددة للفريق االستشاري االستراتيجي. ويُشترط لذلك إعالم الرؤساء المشاركين 
للفريق مجموعة العمل الفرعية المعنية الَمعني بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي والنص عليها. في حال 
االتفاق على ضرورة تناول الفريق االستشاري االستراتيجي للمشكلة المطروحة، وبعد التشاور مع العضو، سيقرر الفريق 

االستشاري االستراتيجي مسار العمل.
عند االقتضاء، ستوكل إلى العضو المتقدم بالطلب مهمة تحمل مسؤولية التصدي للمشكلة وتقديم تقارير عن ذلك للفريق االستشاري 

االستراتيجي.

نقاط متنوعة    -6

6-1   تٌختار العضوية سنوياً، أو عند وجود شاغر. تجري عملية االختيار من خالل دعوة المنظمات غير الحكومية المهتمة التي 
تلبي الشروط المذكورة في هذا القسم. 4-2 بالنسبة إلى األعضاء المنتمين إلى الفئات السكانية المتأثرة، تُدعى المنظمات غير 
الحكومية والمنظمات المجتمعية لترشيح متطوعين. تخضع األسماء المرشحة المقدمة للمنسقين للمراجعة حسب المعايير، 
وتُنقل إلى أعضاء مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي. يجري إقرار قائمة 

األعضاء ما لم يُرفَع أي اعتراض عليها خالل أسبوع واحد من نقلها.
6-2   تجري مراجعة الشروط المرجعية كل عام، أو في وقٍت أبكر إذا طلب ذلك أحد أعضاء الفريق االستشاري االستراتيجي أو 

مجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي.



دليل بشأن تنسيق التدخالت في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 2962019

الشروط المرجعية القطاع الفرعي دون الوطني الَمعني بالعنف  الملحق 24:  
المبني على النوع االجتماعي (والية راخين، ميانمار)

مقدمة 

2013 كفريق فرعي في قطاع الحماية من أجل معالجة  تأّسَس القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي عام 
مسائل للعنف المبني على النوع االجتماعي خالل أزمة والية راخين اإلنسانية، مع التركيز األهم على العنف الجنسي لكونه أكثر 
النزوح، سيتصدى  إنهاء  أمدها، وعملية  إنسان طال  الذي يشهد أزمة حقوق  الحالي  السياق  إلحاحاً وخطورة. ضمن  العنف  أشكال 
واالنتهاك  واالستغالل  الحميم،  الشريك  عنف  فيها  بما  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  أشكال  لجميع  العمل  مجموعة  الفريق 
الجنسيين، واالتجار باألشخاص، والممارسات التقليدية الضارة، فضالً عن العنف الجنسي. والقطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني 
يانغون  في  المتمركز  الشامل  الوطني  الفرعي  القطاع  من  إال جزء  هو  ما  سيتوي  مدينة  في  يتمركز  الذي  االجتماعي  النوع  على 

والَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي، والذي يستجيب من خالل التأهب لألزمات اإلنسانية في ميانمار واالستجابة لها.

االجتماعي على  النوع  المبني على  بالعنف  الَمعني  الفرعي  القطاع  الحقوق، سيعمل  وقائم على  الناجي  المرتكز على  النهج  باتخاذ 
تعزيز القدرة التقنية للجهات الفاعلة بهدف الوقاية الفعالة من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له، وسد الفجوات على 
مستوى الخدمات لضمان استجابة شاملة متعددة القطاعات، والمناصرة إلى الحد من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في 

سياق جميع األعمال اإلنسانية، وتأسيس نظام إلحالة الناجين يتسم الفعالية واألمان وسهولة الوصول.

تحدد الشروط المرجعية دور القطاع الفرعي ومسؤولياته، فضالً عن األهداف واألساليب والبنية والعالقات ضمن المجموعة الواحدة 
وبين المجموعات، وغيرها من آليات تنسيق العمل اإلنساني. 

المنطقي/التعليل  األساس  أوال-ً  

تُوثِّق األبحاث في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي بثبات ارتفاع عدد الحاالت في كّلٍ من حاالت الطوارئ، كالنزاعات 
والكوارث الطبيعية، وفي أعقاب وقوع تلك الحوادث مباشرةً. غير أن مقدمي الخدمات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
غالباً ما يعملون في ظل محدودية القدرة على االستجابة بسبب التمويل والخبرات غير المناسبة؛ وعلى نحو مشابه، ال تُعد الخدمات 
المهم  من  ولذلك  الطوارئ.  لحاالت  اآلني  السياق  في  أساسيةً  األحيان  معظم  في  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة 
بشكل خاص التأكيد على توفر القدرة التقنية والتشغيلية، فضالً عن التمويل، لدعم الخدمات منذ بدء حالة الطوارئ ولتأسيس فريق 
بأسلوب  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  معالجة مسألة  أجل  الفاعلة من  الجهات  االختصاصات مؤلف من  متعدد  قوي  عامل 
وشديد  بشكل جيد وحساساً  مدروساً  منهجياً  أسلوباً  النوع االجتماعي  المبني على  العنف  التعامل مع  يتطلب  آمن وأخالقي وشامل. 
التناغم. يجب أن تتضمن االستراتيجية الفعالة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي ثالثة عناصر أساسية: الوقاية/التخفيف، 
واالستجابة، والتنسيق. من دون التنسيق المحكم بين الوكاالت يستحيل التوصل إلى النهج المتعدد القطاعات الالزم لتحقيق استجابة 

إنسانية فعالة تجاه العنف المبني على النوع االجتماعي.

التوجيهية المبادئ  ثانياً- 

يعتمد القطاع الفرعي الَمعني على العنف المبني على النوع االجتماعي في عمله بالمبادئ التالية:

السرية: ضمان حماية الناجين/الناجيات والشهود ومصادر المعلومات. لن يُكشف عن أي معلومات محددة للهوية في موارد البيانات 
أو خالل التنسيق أو غيره من االجتماعات العامة، عند اإلشارة إلى حاالت )محددة( من العنف المبني على النوع االجتماعي؛

عدم التحيّز: عدم التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقد الديني أو اآلراء السياسية أو الميول الجنسية أو الوضع االجتماعي 
وغيره من األوضاع؛

السالمة واألمن: ستولي جميع العناصر الفاعلة األولوية لسالمة الناجي والعائلة والشهود ومقدمي الخدمات في جميع األوقات؛

االحترام: تسترشد جميع العناصر الفاعلة بمبدأ احترام خيارات الناجين ورغباتهم وحقوقهم وكرامتهم في جميع أعمالها واستجاباتها.
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األسلوب التشاركي: الحرص على التشاور مع جميع أفراد المجتمع قدر اإلمكان )النساء، والفتيات والفتيان، والرجال، واألشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة، وكبار السن( في جميع مراحل دورة البرنامج الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي؛

االستقاللية: العمل بمعزل عن تأثير الدول والهيئات الحكومية وأطراف النزاع وغيرها من الهيئات السياسية؛

تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي في سياق القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي ثالثا- 

الجنسين(  )بين  الفوارق  إلى  الشخص ويستند  إرادة  يُرتكب ضد  أي عمل ضار  بأنه:  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  ف  يعرَّ
المحددة اجتماعيا اجتماعياً بين الذكور واإلناث. 

يُفهم من ذلك أن العنف المبني على النوع االجتماعي يشمل، وال يقتصر على، ما يلي:

العائلة أو شريك  التي ال تحمل طابعاً جنسياً، ويُرتكب من قبل فرد من  العنف الجسدي  العنف الجسدي: هو عمل من أعمال   -1
حميم. ومن أمثلته: الضرب المتكرر والضرب والصفع والخنق والَجرح والدَّفع والحرق وإطالق النار أو استعمال أي أسلحة 

أو االعتداء باستخدام الحمض أو أي عمل آخر ينجم عنه إيالم أو انزعاج أو إصابة.
العنف الجنسي: هو أي شكل من أشكال االتصال الجنسي دون تراض. ومن أمثلته االغتصاب )بما فيه االغتصاب في إطار   -2

الزواج(، واالستغالل الجنسي والبغاء القسري واللمس غير الالئق.
الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات: هو الحرمان من الوصول المشروع إلى الموارد االقتصادية/الممتلكات أو فرص   -3
ض  كسب العيش أو التعليم أو الصحة أو غيرها من الخدمات االجتماعية؛ التقسيم المبني على النوع االجتماعي للعمل الذي يعّرِ

النساء أو الفتيات لظروف أقل أماناً من تلك التي يتعرض لها الرجال والفتيان.
اإلساءة النفسية/العاطفية: هي إلحاق ألم أو إصابة نفسية أو عاطفية. من أمثلتها: التهديد بارتكاب العنف الجسدي أو الجنسي،   -4
والتخويف، واإلذالل، والعزل القسري، والتعقُّب، والتحرش، واالهتمام غير المرغوب فيه، وإبداء المالحظات أو اإليماءات أو 

الكلمات المكتوبة ذات الطابع الجنسي و/أو التهديدي.
االتجار باألشخاص واالختطاف.  -5

بالَمهر  المرتبط  والعنف  القسري  والزواج  األطفال  زواج  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها  الضارة،  التقليدية  الممارسات   -6
وتشويه األعضاء التناسلية. 

أهداف القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي  رابعاً- 

z  تعزيز الممارسة الفضلى خالل نشوء رؤية مشتركة، واستراتيجيات متكاملة، وأنشطة متّسقة، وبروتوكوالت مشتركة في كامل
منظمة المجموعة اإلنسانية في والية راخين، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في 
أوضاع العمل اإلنساني الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. تسهيل الحصول على الخدمات والحّدِ من العوائق 
التي تحول دون التِماسها؛ وتسهيل توفير الخدمات ذات الجودة؛ وتوضيح آليات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي 
الوعي  المجال وزيادة  هذا  في  االستراتيجيات  له، ووضع  باالستجابة  المتعلقة  التوجيهية  والمبادئ  والبروتوكوالت  والسياسات 

العام به.
z  بما الزمن  مرور  مع  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعني  الفرعي  القطاع  في  التنسيق  آليات  مواءمة  على  الحرص 

يتناسب مع قدرات الجهات الفاعلة المحلية ومشاركة شركاء التنمية، وذلك من خالل تأسيس قنوات تواصل فعالة وتعزيز بناء 
القدرات ومشاركة الجهات الفاعلة المحلية. 

z .تقديم اإلرشاد والتدريب والقيادة الفنية في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي على المستوى المشترك بين المجموعات
z  في ضوء االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعني  الفرعي  القطاع  تأثير  لمراجعة  مالئمة  رصد  آليات  وضع  من  التأكد 

التنفيذية. الخطط 
z  ،مناصرة أوساط البنى الَمعنية التابعة لألمم المتحدة والحكومات )الفريق القُطري اإلنساني في المنطقة، والفريق القُطري اإلنساني

الفجوات  بشأن  المنسقة(  العاملة  الفرق  من  وغيرها  الطوارئ،  حاالت  في  التنسيق  ومركز  المجموعات،  بين  التنسيق  وفريق 
والسياسات  العقاب  من  واإلفالت  السالمة  مثل  االجتماعي،  النوع  على  المبني  للعنف  باالستجابة  المرتبطة  الهامة  والمسائل 

القانونية والحصول على الخدمات الشاملة متعددة القطاعات وغيرها.
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بنية القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي والعضوية فيه خامساً- 

القيادة
سيتولى رئاسة القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي كلٌّ من صندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية 

لإلنقاذ 

العضوية
z  حرصاً على تبنّي أسلوب شامل ومتعدد القطاعات للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له، سيجري التوسع

في عضوية القطاع الفرعي ليشمل المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية، وممثلين عن الحكومة )شعبة الرفاه االجتماعي( 
وغيرها من الهيئات التي تقدم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والمجاالت النفسية االجتماعية والقانونية واألمنية. 

z  الحكومية غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  مجموعة  في  االجتماعي  النوع  بمسائل  المعنيون  التواصل  مسؤولو  سيُدعى 
الدولية لتكون أعضاء في القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي. 

z  ستُشجع المنظمات الوطنية غير الحكومية والهيئات الحكومية على االنتساب كأعضاء لضمان اضطالعها بالمسؤولية واتِّسامها
باالستدامة. تُتخذ المناوبة في حضور االجتماعات بحيث يحضر أحد ممثلي الحكومة مرةً كل اجتماَعين. 

z  .سيُنظر في أمر عضوية مسؤولي التواصل من المؤسسات والمنظمات الَمعنية األخرى على أساس كل حالة على ِحدة

االجتماعات سادساً- 
z  .سيعقد القطاع الفرعي اجتماعاته مرة كل شهرين بالتنسيق مع جدول اجتماعات القطاع الفرعي الَمعني بحماية الطفولة
z  من الممكن إنشاء مجموعات عمل إضافية وعقد اجتماعات إضافية للتصدي لمسائل عاجلة محددة مثل االتجار بالبشر وزواج

األطفال واالستغالل الجنسي وغيرها. 
z  ويمكن الدعوة إلى اجتماعات استثنائية من قِبل الرئيس أو بناًء على طلب األعضاء اآلخرين في القطاع الفرعي الَمعني بالعنف

المبني على النوع االجتماعي، عندما تدعو الحاجة إلى معالجة لمسألة عاجلة.
z  ع وتوزَّ االجتماعي،  النوع  المبني على  بالعنف  الَمعني  الفرعي  القطاع  أعضاء  قبل جميع  األعمال من  ستوضع مسودة جدول 

من قبل الرئيس على األعضاء قبل يومين على األقل من االجتماع األسبوعي العادي، مما يتيح لألعضاء فرصة اقتراح بنود 
لمناقشتها. إضافية 

z  ع مسودات المحاضر في غضون خمسة أيام ستتولى اللجنة الدولية لإلنقاذ أو طرف آخر يتم تعيينه أمر كتابة المحاضر، وستوزَّ
من إنهاء االجتماع. 

z .في حال غياب الرئيس، سيُعيَّن عضو آخر من قبل الرئيس لقيادة الفريق

مشاركة التقارير والمعلومات سابعاً- 
z  يجب صلة  ذات  مسائل  طرأت  كلما  المشارك  للرئيس/الرئيس  كتابياً(  أو  )شفهياً  موجزاً  شهرياً  تقريراً  الفريق  أعضاء  سيقدم 

اإلبالغ عنها.
z  يجب أن تسلط التقارير الضوء على مسائل الحماية وحقوق اإلنسان التي يتصدى لها األعضاء ونظراؤهم الميدانيون، والتحديات

التي تواجههم، كما يجب أن تُبرز جميع المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراءاٍت من قبل القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي. ستُناقَش هذه المسائل خالل االجتماعات الشهرية.

z  القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي عبارة عن قطاع فرعي من قطاع الحماية، وسيقدم صندوق األمم
لة المطروحة في جميع التقارير/المذكَّرات الُمستلَمة،  المتحدة للسكان تقارير شهرية لرئيس قطاع الحماية بشأن المسائل ذات الّصِ

باإلضافة إلى جميع القرارات واإلجراءات المتخذة )من خالل الَمحاضر و/أو مذكرات اإلحاطة والملحوظات الموجزة(. 
z  سيشارك صندوق األمم المتحدة للسكان نيابة عن القطاع الفرعي المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في اجتماعات قطاع

الحماية والقطاع الفرعي الَمعني بحماية الطفولة وقد يلتمس مساعدة أعضاء المجموعة بشأن أي مسألة معيّنة ذات صلة بعمل 
القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

z  يتعلق فيما  المستنيرة  والموافقة  السرية  مستويات  بأشد  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعني  الفرعي  القطاع  يلتزم 
بالحاالت الفردية من العنف المبني على النوع االجتماعي، إدراكاً لحقيقة أن الناجين/الناجيات غالباً ما يواجهن مخاطر متزايدة 
من العنف واالنتقام بعد اإلبالغ عن الحاالت. لن تتم مشاركة بيانات الحاالت الفردية ضمن القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني 
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على النوع االجتماعي ألي سبٍب كان. 
عندما يلزم مشاركة بيانات الحاالت الفردية بهدف اإلحالة، لن تتشارك وكاالت اإلحالة إال أقل قدر ممكن من البيانات التي  -

تحتاج إليها الوكالة المستِلمة من أجل تقديم الخدمات.
ولن تتم مشاركة هذه المعلومات إال بعد الحصول على موافقة مستنيرة من الناجي أو مصادقة مستنيرة.  -
لن تتم مشاركة أي أسماء أو بيانات محددة للهوية على اإلطالق خالل اجتماعات القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني  -

على النوع االجتماعي )أو غيره من االجتماعات، ومنها على سبيل المثال ال الحصر اجتماعات مجموعات العمل المعنية 
بالحماية، والقطاع الفرعي الَمعني بحماية الطفولة، إلخ(. 

z  غير أن القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي يجمع البيانات الرقمية الخاصة بالحاالت من أجل تحليل
االتجاهات السائدة. لكن هذه البيانات ال تُشاَرك بشكٍل علني. يحثُّ القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
جميع الوكاالت التي تقدم خدمات َمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي على استخدام النسب المئوية في تحليل الحاالت 

بدالً عن اإلبالغ عن أرقام مباشرة ضمن الوثائق العلنية، بما فيها الوثائق المعروضة في األوساط المشتركة بين المجموعات.
z  يجب على أعضاء القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي، خالل حالة طوارئ معينة، التأكد من مشاركة

المعلومات الضرورية بشكل صحيح ضمن مجموعة القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي، وذلك بهدف 
الفئات  لدى  المناسب  الوقت  في  ومعالجتها  االجتماعي/الحماية  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  المحددة  االحتياجات  تنسيق 

السكانية واألفراد المتأثرين.

األمانة العامة ثامناً- 
z  اللجنة وستتولى  االجتماعي،  النوع  على  المبني  بالعنف  المعنية  العمل  مجموعة  رئاسة  للسكان  المتحدة  األمم  سيتولى صندوق 

الدولية لإلنقاذ منصب الرئيس المشارك. 
z  سيكون هذا الفريق بمثابة األمين العام للقطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي وسيتولى مسؤوليات إعداد

جداول أعمال االجتماعات، والدعوة لالجتماعات، وجمع الَمحاضر وتوزيعها بعد االجتماع، وإعداد وتوزيع مختلف التقارير/
المذكرات والملحوظات.

z  سيقّدم صندوق األمم المتحدة للسكان المكان الالزم للعمل والدورات التدريبية. ستساعد اللجنة الدولية لإلنقاذ في تخطيط الميزانية
الالزمة لتوفير مكان التدريب والضيافة والقرطاسية عند الحاجة

z  .ستُعيِّن أي فرقة عمل يتم إنشاؤها فريَق عمل أصغر يتمتع أفراده بالمهارات والموارد المناسبة تحديداً للموضوع المعيَّن

وظائف القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي  تاسعاً- 
تماشياً مع الشروط المرجعية هذه، سيعمل القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي على ما يلي:

z  تعزيز وتنسيق ودعم وتحسين جهود جميع الجهات الفاعلة وأنشطتها في مجال الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي
واالستجابة له، في سياق التدخالت اإلنسانية. 

z  وتحديث التركيز،  مناطق  في  له  واالستجابة  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  بالوقاية  الَمعنية  الفاعلة  الجهات  تحديد 
معلوماتها )َمن وماذا وأين(.

z  والمصنفة االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  المتعلقة  البيانات  وتحليل  لجمع  الالزمة  األدوات  وإنشاء  توفير  في  المساعدة 
حسب العُمر والجنس والوضع االجتماعي والِعرقي/القَبَلي والسياسي، وتدريب الجهات الفاعلة المهتمة حسب الحاجة.

z  تنسيق األنشطة الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في الميدان وتولي دور الهيئة االستشارية لجميع األنشطة الُمحَدثة
لة من قبل أعضائه حرصاً على عدم تكرار الجهود.  والمموَّ

z  بالفهم نفسه لالحتياجات الفاعلة/األعضاء  الدولية والمحلية على حّدٍ سواء، ومن تمتع جميع الجهات  المعايير  التأكد من تطبيق 
الميدانية.

z  .وضع إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وتحديثها
z  التي البرامج والتحديات  التي تحققها  النجاحات  تقييم  القطاعات من أجل  الوكاالت ومتعددة  بين  المشتركة  المهام  المشاركة في 

تواجهها وتحديد الفجوات في البرامج واالستجابات الَمعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي.
z  تقديم الدعم التقني للسلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل معاً على بناء أنظمة اإلحالة المستجيبة للعنف المبني

على النوع االجتماعي، ومواصلة تحسينها.
z .تيسير المبادرات الرامية إلى زيادة التوعية بشأن الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، ودعم تلك المبادرات
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z  العنف من  الوقاية  على  اإلنسانيين  والعاملين  المجتمعية  والمنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية  الهيئات  قدرة  تعزيز 
الفرص  التقني واالستفادة من  الدعم  التدريبية وتوفير  الدورات  له، من خالل تنسيق  النوع االجتماعي واالستجابة  المبني على 

الموجودة للتدريب/تنمية القدرات.
z  التواصل مع مجموعات العمل/المجموعات الَمعنية وغيرها من الهيئات الَمعنية للتأكد من إدماج مسائل العنف المبني على النوع

االجتماعي في جهود االستجابة اإلنسانية كافةً.

االلتزامات الدنيا لألعضاء عاشراً- 
z  مبادئ على  االجتماعي  النوع  على  المبني  بالعنف  الَمعني  الفرعي  القطاع  أعضاء  يعتمد  اإلنساني،  العمل  في  بصفتهم شركاء 

الحياد وعدم التحيّز واالستقاللية والمبدأ الُمعتمد في العمل اإلنساني "عدم إلحاق الضرر". 
z  ،يتوقع من األعضاء دعم تطبيق المبادئ التوجيهية النهج المرتكز على الناجين في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي

وضمان السرية، وعدم التمييز، والسالمة واالحترام.
z .يوافق األعضاء على االشتراك في تنفيذ خطة العمل السنوية والمساهمة فيها
z  ح كل منظمة من المنظمات األعضاء شخصين مسؤولين يتوقع من األعضاء حضور اجتماعات القطاع الفرعي بانتظام. سترّشِ

عن التواصل مع المجموعة، بحيث يحضر أحد هذين الشخصين االجتماع في حال غياب اآلخر.
z .يتوقع من األعضاء التنسيق وتبادل المعلومات مع بعضهم بشأن األنشطة والتحديات الميدانية التي تواجههم
z  سيحرص أعضاء القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي على تمثيل األمور التي تحظى باهتمامات القطاع

الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي أو توصياته على نحو مالئم في جميع المجموعات/القطاعات لضمان تحقيق 
التكامل ووضع أساليب متكاملة ومبتكرة للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي وتعميم الوقاية من العنف المبني على 

النوع االجتماعي واالستجابة له في جميع مراحل االستجابة اإلنسانية.

الحادي عشر - خطة العمل
للمساعدة في بناء استجابة وقائية فعالة وشاملة، أعدَّ القطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي وسينفذ خطة عمل 
تُدمج في خطة العمل الوطنية العامة للقطاع الفرعي الَمعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي. تتضمن خطة العمل مجموعة من 
األنشطة ذات األولوية، باإلضافة إلى نتائج وأطر زمنية محددة وأسماء المنظمات المسؤولة. سيتابع القطاع الفرعي الَمعني بالعنف 
دت في خطة العمل السنوية التي أعدَّت بما يتوافق مع خطة االستجابة  المبني على النوع االجتماعي بانتظاٍم تنفيذ االلتزامات كما ُحّدِ

االستراتيجية للبلد وأهداف مجموعة الحماية، بحيث تخضع لمراجعة سنوية.

التعديالت الثاني عشر- 
أغلبية  موافقة  بعد  األعضاء  لجميع  المتغيرة  االحتياجات  يلبي  بما  تعديلها  ويجوز  عمل  وثيقة  عن  عبارة  هذه  المرجعية  الشروط 
المتغيرة  الطبيعة  مع  يتالءم  بما  ولتحديثها  ذات صلة  تبقى  أن  لضمان  أشهر  كل ستة  المرجعية  الشروط  مراجعة  يجب  األعضاء. 

للسياق.
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ف المبني على النوع االجتماعي (أوكرانیا) 
صدي للعن
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يمثِّل هذا الدليل نسخةً منقَّحةً عن المطبوعة األصلية، دليل تنسيق التدخالت في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في األوضاع 
اإلنسانية الذي أعّده فريق العمل في مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي تحت إشراف ممثلين عن صندوق 
األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، واللجنة الدولية لإلنقاذ، والهيئة الطبية الدولية. أُعدَّ الدليل األصلي 
من قِبل جيان وارد بالتعاون مع جولي الفرينيير في مواضيع مختارة. وقد بادرت مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع 
االجتماعي إلى تنقيح نسخة هذا الدليل الصادرة عام 2010، وذلك تحت إشراف منظمة اليونيسف وبمساهمات هاّمة من لجنة توجيهية 

متعددة الجهات الفاعلة. 

يأتي هذا الدليل ثمرةً لتعاوٍن مشترك بين الوكاالت. وقد قدم العديد من األفراد والمنظمات من شتى أرجاء العالم مساهماٍت استشاريةً 
في تنقيح هذا الدليل. ونتوجه بشكر خاص للمستشارة في شؤون العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، الي آشلي 
بالتعاون مع الخبيرة في تحليل برامج مجموعة مجال  العامين 2018 و2019  النهائية بين  التنقيح  التي ترأست عملية  ليبسكومب، 
م كارميلو توريس النموذج الطباعي للدليل، وأشرفت على التحرير  مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، ستيفاني رول. صمَّ

سوزان غوثريدج غولد. 

أهم األفراد والمنظمات المشاركين في التصميم والنقاشات وإعداد المسودة والمراجعات:

z  ًقدرا قّدموا  الذين  للمساهمين  توجيه شكر خاص  االجتماعي، مع  النوع  المبني على  العنف  الميدانيين في مجال  الخبراء  جميع 
أكبر من الوقت والمشاركات والمصادر: ألكساندرا روبنسون، اختصاصية في العنف المبني على النوع االجتماعي، فيجي؛ أندريا 
كولينان، منسقة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي جنوب السودان؛ فرانشيسكا كرابو، منسقة في مجال العنف المبني 
على النوع االجتماعي، سوريا جيروم بايين تيشوم، مسؤول إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي، بنغالديش؛ ِكن 
أوتيينو، منسق في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، ليبيا؛ ماريا خوسي سالومون، منسقة في مجال العنف المبني على 
لالجئين؛  الدانمركي  المجلس  االجتماعي،  النوع  المبني على  العنف  في  اختصاصية  إيكولي،  ميراي  هايتي،  االجتماعي،  النوع 
المبني  العنف  مجال  في  منسقة  دناوي،  نيسيا  أفغانستان،  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  مجال  في  منسق  محمد،  نياز 
على النوع االجتماعي، العراق؛ نكيرو إيغبوكوي، اختصاصية في العنف المبني على النوع االجتماعي/النوع االجتماعي، أولينا 
كوشيميروفسكا، منسقة في مجال مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، أوكرانيا؛ باميال دي كاميلو، منسقة في مجال العنف 
المبني على النوع االجتماعي، استجابة كل سوريا - مركز األردن الحدودي؛ بينينا غاثوري، منسقة في مجال العنف المبني على 
النوع االجتماعي/اختصاصية برامج، الصومال؛ باميال غودوي، منسقة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، الفلبين؛ 

صبا ظريف، منسقة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، بنغالديش

z  ،فريق التنسيق في مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي، آستريد هاالند، فراي فان هيرك، جنيفر تشايس
شيفا شريف زاد، والمستشارون اإلقليميون في حاالت الطوارئ المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، ألكسينا روسير، 

كاثي أنديال، جسيكا غورهام

z  :فرق المهام/الفرق المرجعية في مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي
الفريق المرجعي الَمعني بالسياسات والدعوة، دانييل سبنسر )منظمة آكشن إيد للمعونة(، جو ريد )منظمة كير( -
الطبية  - )الهيئة  ويليامز  ميكا  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  مجموعة  في  للتعليم  المرجعي   الفريق 

الدولية(، سارة مارتن )لجنة الممارسة في مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على النوع االجتماعي(
فريق العمل الَمعني بالتوطين، هوارد موليت )منظمة كير( وكلير غرانت )منظمة آكشن إيد للمعونة( -
 فريق العمل الَمعني بالمعايير العالمية الدنيا، إميلي كرازنور )صندوق األمم المتحدة للسكان(، إنبال سنساني )مستشارة في  -

صندوق األمم المتحدة للسكان(

z مجموعة الحماية العالمية، إيفا غراسيا بوزاس وصوفيا خطيب غروندي

شكر وتقدير

شكر وتقدير
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z مجموعة مجال مسؤولية حماية الطفل، بترا هوزر، أنثوني نوالن، باوال فرانتشي

z )مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، وان سوفونبانيتش )المنظمة الدولية للهجرة

z )مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين، آيرين كويزون )المجلس النرويجي لالجئين(، ميغان ليند )المجلس النرويجي لالجئين

z  أوضاع االجتماعي في  النفسي  والدعم  العقلية  بالصحة  الَمعني  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  التابع  المرجعي  الفريق 
الطوارئ، سارة هاريسون، أندرياس لوبسينغر )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي(

z  سونيا باتريك،  إيرين  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  بإرشادات  الَمعني  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  فريق 
راستوجي

z  مكتب المنسق الخاص الَمعني بتحسين استجابة األمم المتحدة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين، فريق العمل الَمعني بالوقاية من
االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ستيفاني كارتييه )مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية(، ألكساندرا هيلمان )المنظمة الدولية للهجرة(

z  اللجنة التوجيهية والفريق الفني لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي، كايت روغفي )صندوق
األمم المتحدة للسكان(

z المستشارتان في المسائل المتعلّقة بالنوع االجتماعي، ديبورا كليفتون، ميرين واترهاوس

z هيئات األمم المتحدة واالتحادات
إدارة عمليات حفظ السالم، ماريا تروفاتو -
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ديان كريتين، غراي تينا تينده  -
المنظمة الدولية للهجرة، أمينة سعودي، مونيكا نورييغا  -
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، علي غوكبينار، أليس تشاتلت، كيمبرلي لييتز، ديفيد مورفي -
مبادرة األمم المتحدة،ماريان باور -
صندوق األمم المتحدة للسكان، فابريتزيا فالتشوني، إيفا بولكهارت، هينيا دقاق، ميرا كوتوريلو، راكيل بالومينو غونزاليس -
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، خوانينا كاروغابا -
منظمة اليونيسف، ماسومي ياماشينا وكريستين هيكمان  -
فريق الخبراء في األمم المتحدة - سيادة القانون / العنف الجنسي في النزاعات، كاورو أوكويزومي  -
منظمة الصحة العالمية، إليزابيث روش  -

z المنظمات غير الحكومية الدولية
اللجنة الدولية لإلنقاذ، جرجي باستور -
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، ماريا هولتسبيرغ -
منظمة أوكسفام، جينيفر إيموند  -
منظمة بالن إنترناشيونال، ألكساندرا شافرين -
مفوضية الالجئين النسائية، بورام لي، جوان تيموني -

z  المؤسسات األكاديمية
المبادرة النسائية العالمية، جامعة جورج واشنطن، أالينا بوتس -
جامعة كلية دبلن، مركز العمل اإلنساني، إليزابيث كارثي -

z المنظمات غير الحكومية والمؤسسات
مؤسسة أنتاريس، وينفريد سايمون  -
مؤسسة بريث الدولية، باوال راميريز -

z المستشارون في العنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، جيان وارد، ميشيل ترومبلي

ندرك أن العديد من األشخاص المذكورين قد أجروا مشاورات خاصة مع زمالئهم أو أعضاء فرق العمل مّمن لم تُذَكر أسماؤهم هنا. 
نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع من ساهموا في مراجعة الدليل.

هذا  ترجمة  و/أو  إصدار  إلعادة  إذن  على  الحصول  بطلبات  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  مسؤولية  مجال  مجموعة  ترّحب 
إلى  عنها  المترجمة  أو  المواد  هذه  من  المقتبسة  المواد  وجميع  واالستفسارات  التعليقات  إرسال  نرجو  منه.  أجزاء  أو  كامالً   الدليل 

.info@gbvaor.net البريد اإللكتروني

mailto:info@gbvaor.net


311

األعضاء األساسيون في مجموعة مجال مسؤولية العنف المبني على 
النوع االجتماعي:

منظمة آكشن إيد للمعونة
)IFRC( االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

)IMC( الهيئة الطبية الدولية
)IOM( المنظمة الدولية للهجرة

)IRC( اللجنة الدولية لإلنقاذ
)INTERSOS( منظمة المعونة اإلنسانية إنترسوس

)IPPF( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
الكونسورتيوم األيرلندي

)CARE( منظمة كير الدولية
)NCA( هيئة الكنيسة النرويجية لإلغاثة

)Oxfam( منظمة أوكسفام
)PLAN( منظمة بالن

)Trocaire( منظمة تروكير
منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(
)UNHCR( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

)UNFPA( صندوق األمم المتحدة للسكان
)WRC( مفوضية الالجئين النسائية

)WVI( المنظمة الدولية للرؤية العالمية

المراقبون:
مجموعة مجال مسؤولية حماية الطفولة

مجموعة الحماية العالمية
الفريق المرجعي الَمعني بإرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت







نطاق مسؤولیة العنف المبني على النوع االجتماعي
المجموعة العالمیة للحمایة
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