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المساعدات النقدية والقسائم والعنف القائم على النوع  إجراءات العمل القياسية الخاصة ب
 االجتماعي

 
 

 
 دليل الهذا ول ح

 

االجتماعي مشاورات واسعة بين المنظمات اإلنسانية ذات الخبرة في إدارة حاالت العنف القائم على النوع  تعاون وهذا الدليل هو نتاج   •

 .النقدية والقسائم اتوالمساعد

الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي في شيمال رر     كتلةهذه من قبل فريق عمل أنشيتت  ال  العمل القياسييةتم تطوير إجراءات   •

العنف القائم على النوع االجتماعي  لممارسيييين في برام سيييوريا ومجموعة عمل النقدق وقد اسيييتفادت من المسييياهمات الجوهرية ل

  شيييفق عالمية،  تان، مجتمعاللسيييكمن المنظمات التالية الممثلة في فريق العمل: صيييندوأل ا مم المتحدة   ومسييياعدات القسيييائم والنقد

 قMercy Corps , NORCAP-CashCap (، مرام، مسرات، إحسان،ساعدمال منسقال)

 

 

 

 

 أهداف اإلجراءات التشغيلية القياسية:

 

العنف  تكوين فهم مشترك لإلجراءات ونقاط التماس ا ساسية بين العاملين في مجال   •

 القائم على النوع االجتماعي والعاملين في مجال القسائم والنقد خالل عملية إدارة الحالةق 

ضمان تعميم مبادئ الحماية وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي خالل   •

 تنفيذ المشروعق  

هة للناجيات  تحسين الجودة االجمالية لبرام  مساعدات النقد والقسائم المنقذة للحياة الموج •

 من المجموعات المعرضة للخطرق   من العنف القائم على النوع االجتماعي وريرهم

النوع  • القائم على  العنف  من  للناجيات  وفعًال  شامل  أمان  شبكة  برنام   في  المساهمة 

 قتكميليةالقسائم  ال االجتماعي وا شخاص المعرضين للخطر من خالل تقديم خدمات نقد و

 

 

 

 

 

 

 

 االختصارات  

CVA  مساعدات النقد والقسائم : 

CWG  مجموعة عمل المساعدات :

 النقدية

GAD الجنس والعمر والتنوع : 

GBV  العنف القائم على النوع :

 االجتماعي 

ISP بروتوكول مشاركة المعلومات   : 

MoU  مذكرة تفاهم : 

MPC  مساعدات نقدية متعددة :

 األغراض 

PDM المراقبة ما بعد التوزيع : 

PSS  الدعم النفسي االجتماعي : 
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 مقدمة  

ضمن إدارة حاالت العنف القائم   أساسيا    قد تكون عنصرا    غير المقيدةالمساعدات النقدية    إن مساعدات القسائم والمساعدات النقدية وتحديدا  

والنساء المعرضات    اتمباشر للناجي   إدارة الحالة تعني تقديم النقد بشكل    إطارمة ضمن  على النوع االجتماعي. إن المساعدات النقدية المقد  

المتعل    نبغية دعمه  للخطر تلبية االحتياجات األساسية  المساعدالعمل معهنقة بخطط  في  فإن دور  وبالمثل،  النقدية هو دعم  .   الناجيات ات 

العنف القائم على النوع االجتماعي.   أخطار و تقليل  أالى التعافي الكامل من تجارب العنف وهذا يتضمن الوصول الى الخدمات و/  وصوللل

مساعدات   -على تقديم  ونوهم قادر-إن بعض الفاعلين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في سياق شمال غرب سوريا قد قدموا  

في الغالب حيث    كاف  غير  إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. على كل حال، فإن ذلك    كدعم    اتللناجي   واحدة    نقدية طارئة لمرة  

من قبل    تقديمها عادة  متعددة من مساعدات النقد ذات األهداف المتعددة والتي يتم  في العديد من الحاالت بحاجة الى جوالت    الناجياتكون  ت 

يتمثل في وضع  فإن هدف اإلجراءات التشغيلية التالية    ،فاعلين اخرين في المجال اإلنساني / متخصصين في مجاالت غير مجال الحماية. لذلك

االجتماعي    الناجياتمعايير إلحالة   النوع  القائم على  العنف  تحديده  يلوات المن  النوع    نيتم  القائم على  العنف  في مجال  العاملين  قبل  من 

النقدية من ضمن    لحاحا  إاألشخاص ذوي االحتياجات األكثر    ننهأاالجتماعي على   الحاالتإللمساعدات  احالته  ،جمالي  يتم  لتلقي   نحيث 

. وكنوع من أنواع المساعدات  خارجية    و من قبل جهة  أضمن نفس المنظمة    خرين سواء  آمن قبل فاعلين انسانيين    منفصلة    نقدية    مساعدات  

من العنف   الناجياتاستجابة خاصة بالحماية والتي تساعد    ةمتعددة القطاعات، يمكن دمج مساعدات النقد متعددة األغراض ضمن استراتيجي 

الخطة األولى  من    ا  األهداف جزء  ن تكون المساعدات النقدية متعددةأالقائم على النوع االجتماعي في التحول من اإلغاثة نحو التعافي. يمكن  

النظافة والمياه  – غير الغذائيةالمواد  – من الغذائي وسبل العيش جي مشترك بين القطاعات مع قطاعات أخرى )األلالستجابة وفق منهج تدر  

 من مجموعة عمل المساعدات النقدية.   والصرف الصحي( وذلك حسب الحاجة وبدعم  

 

   االساسيةالشروط القسم أ.  

العاملة في مجال المساعدات    مسؤول تواصل العمل على تخصيص   • النوع االجتماعي لدى الجهات  القائم على  خاصة بحاالت العنف 

ئم النقدية ومساعدات القسائم مع توفر القدرة على االستجابة لتلك الحاالت. بالصورة المثالية، تقوم الجهة الفاعلة في مجال النقد والقسا

مع العاملين في مجال   التنسيقة كل من األسماء وجهات االتصال الخاصة بمسؤولي  . يمكن مشاركوأخر ذكر  نثىأ  تنسيق  ةبتعيين مسؤول

 العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن نفس منطقة العمليات.  

مذكرة تفاهم بين الجهة العاملة في العنف القائم على النوع االجتماعي المختصة بإدارة :  شراكة منظمة بصورة مسبقة، على سبيل المثال •

 حالة وبين الجهة العاملة في مجال القسائم والنقد )يرجى االطالع على نموذج مذكرة التفاهم في الملحق أ(.   ال

اعتبارات خاصة متعلقة بالجنس والعمر والتنوع ضمن برام     - و التعهد بتطبيقأ -ن تقوم الجهة العاملة في مجال النقد والقسائم بتطبيق  أ •
 ن يكون لديها القدرة على إدارة تحليل مخاطر النوع االجتماعي / العنف القائم على النوع االجتماعيق  أالنقد والقسائم و

من وقت استجابة موصى ب   وض  ة مشاركة معلومات حول مجموعة من الخيارات الممكنة لمساعدات النقد والقسائم المناسبة لكل حال •
 )راجع القسم ج(ق 

  الخاصة بمساعدات النقد والقسائم لتحقيق مراقبة مناسبة لكل من الفاعلين في مجال   الموافقة على دم  أدوات مراقبة ما بعد التوزيع •
 العنف القائم على النوع االجتماعي ومساعدات النقد والقسائم 

 

 تعريف المصطلحات القسم ب. 

هي منظمة إنسانية تقوم بدعم النساء والفتيات المعرضات للخطر من خالل  الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي:   •
 إدارة الحالة باإلضافة الى ربطهن بالخدمات المتنوعة وتقديم الدعم النفسي االجتماعي ووضع خطط العمل لهنق  

هي منظمة إنسانية تقوم بدعم السكان المتتثرين با زمات من خالل تقديم مساعدات النقد والقسائم  ائم:  الجهة العاملة في مجال النقد والقس •
 وتكون منظمة عضو في مجموعة عمل مساعدات النقدق  

هن  ة(  والنساء ذوات اإلعاقناث  إسها  أسر التي ترا )مثال،  ضات للخطر  ر  ع  الم  النساء  ن كافة الناجيات وأيج  مالحظة  مالك الحق:   •
ً  ن يكن  أمالكات الحق ولكن ليس بالضرورة   نهن قد يتطلبن ويستلمن ألررم من التلقي المساعدات النقدية / المالية على  مؤهالت   جميعا

  حالت  من قبل جهة  إ ض للخطر تمت  معر    ف  مستضع    هنا لإلشارة الى فرد  "مالك الحق"    م مصطلح  خد  ست  من الخدمات ا خرىق ي    اً عدد
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يحقق الدرجة الدنيا من معايير    في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي الى الجهة المانحة للقسائم والنقد حيث يكون الفرد  عاملة  

ً  م مصطلح  ستخد  ي  . الستالم الدعم النقدياألهلية   مرق  لإلشارة الى نفس ا  "مستلمي مساعدات النقد والقسائم" أيضا

 أحي  ُيستخدم  المصطلح  :والقسائم   النقد   مساعدات   متلقو •
 
الذين    مالكي "  مع  متبادل  بشكل  انا الحق    استلموا الحق" لإلشارة إىل مالكي 

 . والقسائم النقد  مساعدات فعىلي   بشكل  

معلومات  هي مبدأ أخالقي يشترط على مزودي الخدمات حماية المعلومات المجموعة عن الناجيات والموافقة على مشاركة  السرية:   •
حيث يتم    مقفلة    ي ضمن ملفات  سر    عن حالة الناجية فقط بعد موافقة الناجيات الصريحةق يتم حفظ كافة المعلومات المكتوبة في مكان  

 دة للهوية ضمن ملفات الحاالتق يج  حماية كافة المعلومات االلكترونية بكلمات مرورق  د  ح  فقط كتابة معلومات رير م  

ً   هي الموافقة الطوعية لفرد  الموافقة المستنيرة:   • ر ومستنيرق  من اتخاذ قرار ح    ما يتمتع بالقدرة القانونية إلعطاء الموافقة ويتمكن أيضا
من الناحية القانونية على    ن يكون قادراً أة والنض  لمعرفة وفهم الخدمات المقدمة ون يمتلك الفرد القدرأجل إعطاء الموافقة، يج   أمن  

و الخبرة لتوقع عواق   أ/و نهم قد ال يكون لديهم القدرة  رير قادرين على منح الموافقة المستنيرة    ر ا طفال عادةً عتب  إعطاء موافقت ق ي  
ً إلممارسة حقهم في    و ال يكونوا مؤهلين أجراء ما، و نهم قد ال يفهموا  إ الحصول على  كون فيها  ي حاالت    بداء الرفضق هناك أيضا

 و عقليةق  أ ية عاقات حس  إو بسب  أو/ ادراكية مإإعاقة وجود الموافقة رير ممكن بسب  

نين للمصاع   فراد معي  أو  أض مجتمع  هي العوامل الجسدية واالجتماعية واالقتصادية والعائلية والبيئية التي تزيد من تعر  حالة الضعف:   •
ً  ،والمخاطر  الموتق   وأ المعاناة  وأمن انعدام ا  و أ الضرر و أ ضهم للخطر بسب  الضياع تعر   والتي أيضا

و الكلي لموظف/ة معين لدى الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي أتشير الى الدور الجزئي  :  التواصل مسؤول   •
قة بدعم النقد والقسائم للمستلمين ات المتعل  تنسيق كافة العملي   عن  ون مسؤوالً حيث يقوم بتمثيل منظمت  ويك  ،وجهة مساعدات النقد والقسائم

خرين في حال كانت هناك حاجة لدعم تقني مع شراك الموظفين اآلإية ولكن يمكننهم بدعم السر   واصللتلك الخدماتق يقوم مسؤولو الت 
حاالت  إطوال فترة عملية  الرئيسية  بتتدية دور جهات االتصال    التواصل   مساعدات النقد والقسائمق يقوم مسؤولو   ستلميالموافقة من م  أخذ

 وتنفيذ مساعدات النقد والقسائمق  

 

 األدوار والمسؤوليات  القسم ت. 
 

 مشتركة: الجهات العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والجهات العاملة في مجال مساعدات النقد والقسائم  
وكذلك المشاركة في النقاشات المرحلية التي قد    ،الربعيةاالجتماعات  و  أة كل شهرين  لة مر  المشاركة في االجتماعات الدورية المجدو   •

 يطرحونهاق 

بال • بالسالمة والسر  االلتزام  القائم على النوع االجتماعي فيما يتعلق  ية وعدم التمييز واالحترام وتطبيق قوائم  مبادئ التوجيهية للعنف 

و االستغالل الجنسي التي تم تطويرها من قبل شبكة الحماية من اإلساءة واالستغالل  أ ومنع حدوث اإلساءة    خفيف التحقق الخاصة بت 

 1الجنسيق 

 
 قوائم التحقق الخاصة بتخفيف ومنع حدوث اإلساءة واالستغالل الجنسي. –راجع الملحق ث   1

 هل يمكن للطفل أن يكون متلقياً مباشراً للمساعدة المالية؟

ض للخطر ويستتتوفي معايير   مؤهٌل   - عاما   18أقل من - المستتاعدة النقدية ولكنم قاصتتر  كاستتتثناء، فإن الفرد الذي تم تحديده على أنم معر 

لتلقي تحويل نقدي دون إشتتتراف الوالدين / الوصتتتي / الكبار )في الحالة يكون فيها الطفل هو رب األستتترة يمكن إجراء استتتتثناءات بعد 

  حالةالإدارة ب العمل القياستية الخاصتة    ويتماشتى مع إجراءات  التشتاور مع مختص حماية الطفل لتحديد ما إذا كان التدخل في مصتلحة الطفل

(. كمبدأ عام، يُطلب اإلذن بالمضتي قدما  في تقديم المستاعدة من كل من الطفل ومقدم الرعاية )الوالد  ة الفرعية لحماية الطفلكتلالب   الخاصتة

ومع ذلك، يظل الطفل هو صااا ا الوقو   مثال ( ما لم يتم اعتبار مشتتاركة مقدم الرعاية / البالي يتعارض مع المصتتلحة الفضتتلى للطفل.  

 ومن المتوقع أن يشارك في مناقشات الدعم الخاصة به.
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ً  إطار بالتوافق مع مام المجتمع أاحترام المساءلة  • مع أصحا    مساءلة المنظمات ومع أي من بروتوكوالت التواصل المتفق عليها مسبقا

ً   للشكاوىلية  آالمصلحةق يج  تفعيل   ن يكون الرقم الساخن الخاص بالحماية من اإلساءة واالستغالل الجنسي  أ  والمالحظات ويج  أيضا

ً مرئي   2خالل تدخالت مساعدات النقد والقسائمق  دائما

النقدية الطارئة لصالح الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي والنساء ا خريات    اتخصيص حصة معينة من إجمالي المساعدت  •

بالمئة   10يج  أن تكون هذه النسبة  والنساء ذوات اإلعاقةق  نساءكيز بشكل خاص على ا سر التي تعولها المعرضات للخطر مع التر

   االجتماعيق عنف القائم على النوع  ةة عن التعرض لحادث تجيمكن استخدام ذلك في سياأل تلبية حاجة ملحة ناعلى ا قل و

القائم على النوع االجتماعيحاالت حاالت اإيمكن خاللها استقبال    –بصورة مشتركة    –فترة    دتحدي  • الم    قلعنف  ن تكون  أل  ض  ف  من 

 ق د على مدار العام على أساس متجد  الفترات قائمة 

مبد • المعلومات على  ا   أاقتصار مشاركة  فقط مع  الحاجة" ومشاركتها  قدر  المعلومات  "على  تمكنهم  الذين  الناجية،    فراد  من حماية 
 أي معلومات حساسة ومحددة للهوية تم جمعها عن الناجياتق   خاصةو

الجهتين   • بكال  المتعلقة  المعلومات  من شانها جمع  بالسياأل  التوزيع خاصة  بعد  لما  مراقبة  أداة  تطوير  تشاركية على  بصورة  العمل 
التي يج  مشاركتها )يرجى م النتائ   الخاص  الفاعلتينق كذلك االتفاأل على  التوزيع  بعد  نموذج مراقبة ما  النقدية    باإلحاالت راجعة 

من العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يتضمن ا سئلة الرئيسية المقترحة لمراقبة ما بعد توزيع مساعدات النقد والقسائم    اتللناجي 
 لة باللون ا صفر(ق   مظل  

ا بعد التوزيع )استخدام مخرجات رير محددة للهوية( لضمان مسارات إحالة ذات  جات مراقبة مخر  تشاركي على تحليل م   بشكل   العمل   •
فوري مع مخاوف السالمة التي  بشكل   من العنف القائم على النوع االجتماعي الى خدمات النقدق يج  التعامل    للناجياتجودة عالية  

 تظهر خالل عملية مراقبة ما بعد التوزيعق   

 

 

 (  التواصلالعاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي )مسؤول  ات الجه 

 

المستوف • الناجيات  المقترحات عبر  ي إحالة   / للمعايير  وجهة  آات  االجتماعي  النوع  القائم على  العنف  بين جهة  المعتمدة  اإلحالة  ليات 

 مساعدات النقد والقسائمق  

لية اإلحالة وعلى المبادئ التوجيهية للعنف القائم على  آجراء تعريف / تدري  للجهة العاملة في مجال مساعدات النقد والقسائم على  إ •

 النوع االجتماعي ومبادئ الحماية وعلى إدارة البيانات وبروتوكوالت المشاركةق  

 و القسائم من الجهة العاملة في النقد والقسائمق أالنقد  مساعدات  ينقد تلق لواتيالالناجيات الحالة عاملي متابعة من قبل ال •

شراك تلك أو  ،جراء مراقبة ما بعد التوزيع باستخدام األداة التي يتم تطويرها بشكل مشترك مع الجهة العاملة في مساعدات النقد والقسائمإ •

ل العنف القائم على النوع االجتماعي ومع الحصول على  وحس  تقدير الجهة العاملة في مجا الجهة خالل عملية المراقبة حسب الحاجة  

 موافقة مستنيرة من قبل مستلم مساعدات النقد والقسائمق 

   الخاصة بهمق  محدثة لخدمات المساعدة والنقد وكذلك قائمة مسؤولي التواصل  ضمان معرفة خارطة  •

 مان خاصة باستخدام النقدقأوضع خطة  •

قة باستخدام الوسائل  ن يتضمن تحليل استجابة مساعدات النقد والقسائم اعتبارات متعل  أالعمل مع الجهات العاملة في مجال النقد لضمان   •

 ن لكل حالة كما هو موضح في القسم جق  ا كثر مالءمة ضمن وقت االستجابة المستحس  

 

 

 

 
يمكن للمشتتكين االتصتال بالرقم أو إرستال   95 18 915 530 90+.الرقم الستاخن الخاص بشتبكة الحماية من اإلستاءة واالستتغالل الجنستي في شتمال غرب ستوريا:   2

 رسالة نصية عبر الواتس أب لتسجيل الشكاوى. 
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 ( التواصل الجهات العاملة في مجال مساعدات النقد والقسائم )مسؤول 

 التدريب  •

لية اإلحالة وعلى المبادئ التوجيهية الخاصة بالحماية والعنف القائم على النوع  آضمان تدري  كافة الموظفين ذوي الصلة على   ✔
 االجتماعي وعلى إدارة البيانات وبروتوكوالت المشاركةق  

يتم تقديم التدري  من قبل خبير في    – ال يقوم الموظفون المنفذون بتعريض مستلمي النقد والقسائم لمزيد من الضرر  أضمان   ✔
ن يكون التدري  من قبل الجهة العاملة في العنف القائم  أ، وبالصورة المثالية يفضل  على النوع االجتماعي  مجال العنف القائم

 ، يج  عليهم على ا قل  ي على النوع االجتماعيق في حال لم تقم الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع بتيسير التدر
ً   ،لكن يتتكدوا من جودة التدري ق باإلضافة الى ذأ و  أ القيام بالمتابعة من خالل جلسات النقاش المركزة    من الضروري أيضا

 االجتماعات الشهرية على المستوى الميدانيق

 

 مشاركة المعلومات   •

في حال ظهور مسائل    على أساس كل حالة على حدة العنف القائم على النوع االجتماعي  االتصال الخاص ب التشاور مع مسؤول   ✔
 و أمور متعلقة بالدعم النفسي االجتماعي تخص الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعيق  أمنية أ

النقد   بمساعدات ينالعامل واصلالت  ي مسؤولالخاص ب  تصال مشاركة تفاصيل اال ✔
 ، لى النوع االجتماعيفي العنف القائم ع  ينالعامل  تواصل  يوالقسائم مع مسؤول

تلك التفاصيل ضمن مسار اإلحالة لتسهيل إحالة حاالت العنف   يتم تضمينن أو
 القائم على النوع االجتماعيق  

تزويد الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بعدد الحاالت   ✔
كانت الجهة المسؤولة عن النقد   إذاالتقريبي وسياسية القبول: أي ايضاح فيما  

 دق  حد  زمني م    طار  إ و ضمن  أد  حاالت على أساس متجد  والقسائم بإمكانها قبول اإل
 

 النوع االجتماعي تحليل  •

منظور   ✔ االجتماعياستخدم  ديناميكيات    النوع  وفهم  االجتماعيلتحليل   النوع 
ولتجن  مفاقمة عدم المساواة بين الرجال والنساء من اعمار وقدرات مختلفة  
خالل   من  بهذا  القيام  يمكن  النقديةق  الحواالت  وتوزيع  االختيار  عملية  خالل 
 التقييمات وجلسات النقاش المركز وأدوات مراقبة ما بعد التوزيع حس  الحاجةق  

 

 

 

 االحالةاختيار المستفيدات من مساعدات النقد والقسائم وعملية . القسم ت

       أساسيةخطوات 

تقوم الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بتقييم حالة الضتتعف لدى الحالة واجراء تقييم للهلية المادية مع :  1الخطوة  

 التركيز على الجوانب االجتماعية واالقتصادية لتحديد أهلية الحالة لتلقي المساعدة النقدية )راجع القسم ج لمزيد من التفاصيل(. 

 

تقوم الجهة العاملة في العنف القائم على النوع االجتماعي بإحالة الحالة الى الجهة المختصتتة في النقد والقستتائم. في المرحلة التي :  2الخطوة  

 الجهة العاملة في العنف القائم على النوع قد قامت مستتتتبقا   ن تكونأيجب  يتم فيها إحالة الحالة الى الجهات المستتتتؤولة عن النقد والقستتتتائم،  

 الدعم النقدي.ة وتقييم إمكانية /مستفيدولي الحتياجات الرعاية الخاصة بالأتقييم  حالة بإجراءالوضمن عملية إدارة 

 
 تقوم الجهة المسؤولة عن النقد والقسائم بتقديم مالحظات فورية لجهة العنف القائم على النوع حول أهلية الحاالت لتلقي النقد. : 3الخطوة 

 

وتقوم بوضتتتع خطط    ،هليتهاأهليتها / عدم أتقوم الجهة المستتتؤولة عن العنف القائم على النوع االجتماعي بإعالم الحاالت حول  :  4الخطوة  

 ع المرشحات الستالم مساعدات النقد والقسائم. عمل الحاالت م

 نوع االجتماعي تحليل ال

إن استخدام منظور النوع االجتماعي يضمن  

فهم قضايا النوع االجتماعي والعمر وكذلك  

ذلك   بما في  العمر واإلعاقة،  تداخالت  فهم 

النقاط  في  والنساء  الرجال  بين  االختالفات 

 التالية:  

 األدوار والمسؤوليات   •

 الوصول الى الموارد والخدمات   •

 المشاركة في المجتمع  •

ض   • بالعنف التعر  المتعلقة  للمخاطر 
 والعنف القائم على النوع االجتماعي

بالحالة  • المرتبطة  الضعف  نقاط 

المثال: األرامل   االجتماعية )على سبيل 

 والمطل قات(.  
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حة ضتتمن هذه اإلجراءات الى الفقرات ذان الصتتلة الموضتت   يتم استتتهداف المرشتتحات الستتتالم مستتاعدات النقد استتتنادا  مال ظة: 

 التشغيلية ووفق خطط عمل الحاالت الفردية.

 

بتستتليم المستتاعدة مع األخذ بعين االعتبار إجراءات الحد من مخاطر تقوم الجهة العاملة في مستتاعدات النقد والقستتائم  :  5الخطوة 

 والموضحة في الملحق ج مصفوفة إدارة المخاطر. العنف القائم على النوع االجتماعي

 

  هلية المادية والخيارات الممكنة لالستجابة بمساعدات النقد والقسائمتقييم األ .القسم ج

الكاملة  عملية  الإجراء التقييم المالي من قبل الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من  بالصورة المثالية، يجب  

  إذا لزم األمر، يمكن للجهات الفاعلة في مجال النقد وطرح األسئلة. قوم ب ألطراف خارجية ت   اتالناجي  تعريضدارة الحالة من أجل الحد من إل

و  تقديم المالية  بالمؤشرات  المتعلقة  األسئلة  االقتصادية  بعض  النوع  المؤشرات  على  القائم  العنف  مجال  في  الفاعلة  للجهات  االجتماعية 

الجهة المسؤولة عن النقد ضات للخطر وتقديم تقرير إلى  عر  االجتماعي الستخدامها أثناء التقييم والتشاور المنتظم مع الناجيات / النساء المُ 

 . تحديد األهلية وطريقة االستجابةل

في وقت   ياتالناج  التي قد تواجههامن العنف القائم على النوع االجتماعي    وضع معينافق معايير األهلية الموضحة في الجدول أدناه مع  تتو

معين وال تهدف إلى تخصيص نوع واحد محدد من المساعدة لكل حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. ستحدد عملية إدارة  

 . الحالة المساعدة اإلضافية التي قد تحتاجها حالة معينة خالل المراحل المختلفة لتنفيذ خطة العمل

 
 لواالت العنف القائم على النوع االجتماعي  مساعدات النقد والقسائم. أولويات االستجابة وخيارات 1الجدول 

 

 –فترة االستجابة  –مال ظات ارشادية   األهلية معايير  #

الخيارات الممكنة لالستجابة بمساعدات  

 النقد والقسائم 

 أولوية االستجابة 

ال 1 للوياة مسألة  ة  /مستفيدتواجم  متعلقة    مهّددة 

أو  االجتماعي  النوع  على  قائم  عنف  بحادثة 

أخطار متعلقة بالحماية )على سبيل المثال: تهديد  

لفظي بالموت أو اعتداء جسدي شديد أو اعتداء  

الى  أو استغالل جنسي وما  أو اغتصاب  جنسي 

ال تمتلك  الموارد / مستفيدذلك( وال  إلى  ة وصول 

الفو التدخالت  لدعم  للحياة  المالية  المنقذة  رية 

األمن  ذلك  في  بما  الفوريان  والسالمة  )كاألمن 

ال ألطفال  الحاجة(،  /مستفيد والسالمة  حسب  ة 

ة وقاية من المزيد من  /مستفيدوكذلك ال تمتلك ال

 الضرر. 

الوقت، يجب إحالة مثل هذه   نظرا لحساسية 

الحاالت فورا  إلى جهة  عاملة  في مجال العنف  

جتماعي التي تكون قادرة القائم على النوع اال

على الدعم عن طريق جهة مختصة في دعم 

 3النقد للحاالت الحرجة 

 - 24وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 ساعة   48

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 دعم نقدي متعدد األغراض لمرة وا دة 

 

النوع   على  القائم  العنف  االجتماعي برنامج 

 من خالل مصادر إدارة الحالة. 

ال 2 حس اسة  / مستفيديحتاج  صحية  خدمات  الى  ة 

لالغتصاب   اإلدارة)للوقت   وليس  السريرية   )

أجل  من  المالية  الموارد  الى  وصول  لديها 

 الوصول وتلقي التدخالت الفورية  

قد يشمل ذلك النقد لدعم الوصول إلى الخدمات  

اإلدارة السريرية خدمات  إلى )مثل تكاليف النقل 

غتصاب أو العالج الطبي الطارئ لإلصابات لال

اآلمنة  البديلة  أو رعاية التوليد أو ترتيبات اإلقامة  

الخدمات التي ينبغي تقديمها مجان ا ألي    الفورية؛ 

 (. يةناج  

الوقت، يجب إحالة مثل هذه   نظرا لحساسية 

الحاالت فورا  إلى جهة فاعلة في مجال العنف  

ي تكون قادرة القائم على النوع االجتماعي الت 

على الدعم عن طريق جهة مختصة في دعم 

)لمزيد من التفاصيل،   النقد للحاالت الحرجة

بالكتلة   الخاصة  اإلحالة  مسارات  راجع 

 الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي(.  

ضمن   المستوسن:  االستجابة    72وقت 

 ساعة  

االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  برنامج 

 من خالل مصادر إدارة الحالة. 

 
 العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بسبب نقص في الموارد في الحاالت التي ال يمكن تقديم هذا الدعم من قبل نفس الجهة     3
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 –فترة االستجابة  –مال ظات ارشادية   األهلية معايير  #

الخيارات الممكنة لالستجابة بمساعدات  

 النقد والقسائم 

 أولوية االستجابة 

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 دعم نقدي متعّدد األغراض لمرة وا دة 

ال 3 ة معرضة للخطر بشكل /مستفيدال تكون حياة 

الحس اسة   للخدمات  حاجة  هناك  أن  إال  مباشر 

األخرى  الخدمات  أو  الطبية  كالخدمات  للوقت، 

ة ولتقليل تعرضها للمزيد / مستفيدبشفاء الالمتعلقة  

ة عند  /مستفيدمن الضرر )باإلضافة الى أطفال ال

ال  ، الحاجة(  تكون  الى  / مستفيدوهنا  بحاجة  ة 

الدعم  وتلقي  إلى  للوصول  المالية  المصادر 

 الشامل.  

قد يشمل ذلك النقد لدعم الوصول إلى الخدمات  

مثل  الصحية  الخدمات  إلى  النقل  تكاليف  )مثل 

قبل  ال ما  دعم  أو  النفسي   الوالدةجراحة  والدعم 

غير  العقلية  الصحة  خدمات  مثل  واالجتماعي 

تقديمها مجان ا ألي    الحادة؛  ينبغي  التي  الخدمات 

 ناجية(. 

العنف   مجال  في  العاملة  الجهة  على  يجب 

مالية   أهلية  تقييم  إجراء  النوع  على  القائم 

االجتماعية(  االقتصادية  )الجوانب  محدود 

االجراء  أو  المعالجة  تأخير  تفادي  مع  ولكن 

واإلحالة الى فاعلين آخرين في مجال العنف  

القائم على النوع قادرين على تقديم دعم نقدي 

ة واحدة او اإلحالة الى  متعد د األغراض لمر

جهات خارجية عاملة في مجال النقد والقسائم  

في حال االحتياج الى عدة جوالت من الدعم 

الحاجة   في حال  أو  متعدد األغراض  النقدي 

 الى دعم نقدي لفترات أطول.  

وقت االستجابة المستوسن: ضمن أسبوع  

 وا د  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

لمرة وا دة األغراض  متعدد  نقدي  أو    دعم 

مساعدات  تقديم  تكرار  )يعتمد  جوالت  عدة 

يتم  التي  االحتياجات  على  القسائم  أو  النقد 

تقييمها والتي يمكن تلبيتها من خالل النقد أو 

 القسائم ضمن الخط الزمني لالستجابة(. 

برنامج   - المساعدة:  من  واحدة  جولة 

النوع االجتماعي من  العنف القائم على  

 خالل موارد إدارة الحالة 

برنامج   - المساعدة:  من  متعددة  جوالت 

 مساعدة النقد والقسائم. 

ال 4 الى /مستفيد يعاني  الوصول  من  حرمان  من  ة 

عنف   ظل  في  االقتصادية  المصادر   / الموارد 

أفراد  أو أحد  المثال: شريك  منزلي )على سبيل 

على   المسيطر  هو  االقتصادية  األسرة  الموارد 

ة من الوصول الى تلك  /مستفيد ويقوم بحرمان ال

الموارد لتلبية احتياجاتم األساسية و/أو يتم إجبار  

من / مستفيدال غيره  أو  الجنس  ممارسة  على  ة 

من  االقتصادية  الموارد  الى  للوصول  األفعال 

 الشريك أو أفراد األسرة(.  

القائم على يجب على الجهة العاملة في العنف  

النوع االجتماعي إجراء تقييم إضافي للهلية  

ال وإحالة  أخرى /مستفيد المالية  جهات  الى  ة 

عاملة في مجال العنف القائم على النوع ممن  

متعدد  نقدي  دعم  تقديم  على  قادرين  هم 

األغراض لمرة واحدة او اإلحالة الى جهات 

خارجية أخرى عاملة في مجال النقد والقسائم  

االحتياج الى عدة جوالت من الدعم في حال  

الحاجة   في حال  أو  متعدد األغراض  النقدي 

 إلى دعم نقدي لفترات أطول.  

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 أسبوع  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

لمرة   -1 األغراض  متعدد  نقدي  دعم 

تكرار   و عدة جوالتأ   وا دة )يعتمد 

على  القسائم  أو  النقد  مساعدات  تقديم 

والتي   تقييمها  يتم  التي  االحتياجات 

يمكن تلبيتها من خالل النقد أو القسائم  

 ضمن الخط الزمني لالستجابة(. 

 والة نقدية خارج قيمة الدعم النقدي   -2

أجل   من  األغراض  متعدد  القياسي 

 جولة واحدة من المساعدة:   -

النوع   على  القائم  العنف  برنامج 

إدارة   موارد  خالل  من  االجتماعي 

 الحالة 

 

 جوالت متعددة من المساعدة:   -

 

 .والقسائم النقد مساعدةبرنامج 

 التحويل النقدي:  - -

على   - القائم  العنف  النوع  برنامج 

إدارة   مصادر  خالل  من  االجتماعي 

 الحالة 

 CVAبرنامج 

لتلبية    - - مصمم  القسيمة  تحويل 

 االحتياجات الخاصة: 

 CVAبرنامج 

للحصول   - األجر  مدفوع  مهني  تدريب 

 على المهارات و / أو النقد مقابل العمل: 
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 –فترة االستجابة  –مال ظات ارشادية   األهلية معايير  #

الخيارات الممكنة لالستجابة بمساعدات  

 النقد والقسائم 

 أولوية االستجابة 

من   مجموعة  أو  تغطية  اجة 

وهذا قد يتضمن    اال تياجات الموددة

واحد أو مزيج من هذه األمثلة: الطعام  

النقل بحثا  عن   –احتياجات اللباس    –

 خدمات الصحة أو الدعم القانوني.

ا تياجات   -3 لتلبية  ُمصممة  قسائم 

وفق تحديد مستفيدي مساعدات  موّددة  

ذلك   كان  حال  في  والقسائم  النقد 

الخاص   القسائم  برنامج  مع  يتماشى 

النقد  بالجهة   المسؤولة عن مساعدات 

التغطية   مجال  نفس  ضمن  والقسائم 

فيم   يعيش  الذي  المكان  في  التشغيلية 

 مستفيدي مساعدات النقد والقسائم. 

تتضمن   -4 قد  والتي  العيش  سبل  دعم 

تدريا مهني مدفوع األجرة من أجل  

العمل مقابل   و/أو  المهارات  اكتساب 

االستجابة  النقد،   زمن  كان  حال  في 

يتوافق مع فترة خطة مشروع   للحالة 

العمل مقابل النقد في نفس منطقة سكن 

النقد    / دعم  لمستفيد  الجديد  الموقع 

قبوال   والقسائم، وفي حال كان النشاط م

اجتماعيا  وثقافيا  لجنس مستفيد/ة الدعم  

 النقدي.  

 برامج العنف القائم على النوع االجتماعي

 CVAبرامج 

ال 5 من  /مستفيد يعاني  الوصول  ة  من  حرمان 

يتعلق   مما  االقتصادية  الموارد  الى  المشروع 

 باستغالل العمالة )كسرقة األجور(. 

يجب على الجهة العاملة في العنف القائم على 

النوع االجتماعي إجراء تقييم إضافي للهلية  

ال وإحالة  أخرى /مستفيد المالية  جهات  الى  ة 

عاملة في مجال العنف القائم على النوع ممن  

متعدد ه نقدي  دعم  تقديم  على  قادرين  م 

األغراض لمرة واحدة أو اإلحالة الى جهات 

خارجية أخرى عاملة في مجال النقد والقسائم  

في حال االحتياج الى عدة جوالت من الدعم 

الحاجة   في حال  أو  متعدد األغراض  النقدي 

 الى دعم نقدي لفترات أطول.  

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

   أسبوع

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 )نفس الخيارات في األعلى( 

 

 ما ورد أعالهك 
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 –فترة االستجابة  –مال ظات ارشادية   األهلية معايير  #

الخيارات الممكنة لالستجابة بمساعدات  

 النقد والقسائم 

 أولوية االستجابة 

ة لخطر استغالل جنسي وشيك  / مستفيديتعرض ال 6

ة من قبل /مستفيد )على سبيل المثال: يتم تهديد ال

أحد افراد األسرة بالمشاركة في األفعال الجنسية  

 مقابل المال(.

الجهة العاملة في العنف القائم على يجب على  

النوع االجتماعي إجراء تقييم إضافي للهلية  

ال وإحالة  أخرى /مستفيد المالية  جهات  الى  ة 

عاملة في مجال العنف القائم على النوع ممن  

متعدد  نقدي  دعم  تقديم  على  قادرين  هم 

األغراض لمرة واحدة أو اإلحالة الى جهات 

النقد والقسائم    خارجية أخرى عاملة في مجال

في حال االحتياج الى عدة جوالت من الدعم 

الحاجة   في حال  او  متعدد األغراض  النقدي 

 الى دعم نقدي لفترات أطول.  

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 أسبوع  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 )نفس الخيارات في األعلى( 

 ما ورد أعالهك 

و ابنتها تحت خطر زواج مبكر  أبذاتها  مستفيدةال 7

 وقسري وشيك. 

يجب على الجهة العاملة في العنف القائم على 

النوع االجتماعي أجراء تقييم إضافي للهلية  

ال وإحالة  أخرى /مستفيد المالية  جهات  الى  ة 

عاملة في مجال العنف القائم على النوع ممن  

متعدد  نقدي  دعم  تقديم  على  قادرين  هم 

األغراض لمرة واحدة أو اإلحالة الى جهات 

خارجية أخرى عاملة في مجال النقد والقسائم  

في حال االحتياج الى عدة جوالت من الدعم 

الحاجة   في حال  أو  متعدد األغراض  النقدي 

 م نقدي لفترات أطول.  الى دع

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 أسبوع  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 )نفس الخيارات في األعلى( 

 ما ورد أعالهك 

ا 8 لتلبية   لمستفيدة تعمل  الجنس  ممارسة  على 

موارد  عن  تبحث  وهي  األساسية  االحتياجات 

 بديلة أكثر أمانا  للدخل. 

يجب على الجهة العاملة في العنف القائم على 

النوع االجتماعي إجراء تقييم إضافي للهلية  

ال وإحالة  أخرى /مستفيد المالية  جهات  الى  ة 

عاملة في مجال العنف القائم على النوع ممن  

متعدد   هم نقدي  دعم  تقديم  على  قادرين 

األغراض لمرة واحدة أو اإلحالة الى جهات 

خارجية أخرى عاملة في مجال النقد والقسائم  

في حال االحتياج الى عدة جوالت من الدعم 

الحاجة   في حال  أو  متعدد األغراض  النقدي 

 الى دعم نقدي لفترات أطول.  

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 أسبوع  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 
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 –فترة االستجابة  –مال ظات ارشادية   األهلية معايير  #

الخيارات الممكنة لالستجابة بمساعدات  

 النقد والقسائم 

 أولوية االستجابة 

 )نفس الخيارات في األعلى( 

ال 9 للوقت  /مستفيد تلقى  استجابة حساسة  ة خدمات 

النوع االجتماعي  بالعنف القائم على  فيما يتعلق 

الزمن   من  لفترة  مالي  دعم  الى  يحتاج  ولكنم 

للمحافظة على سالمتم خالل فترة تامين خيارات  

سبيل   )على  الطويل  المدى  على  عيش  سبل 

المثال: ناجية من العنف المنزلي قامت بمغادرة 

وغيرت المسيئة  ولكنها   االسرة  سكنها  مكان 

من   تتمكن  ريثما  النقدية  المساعدة  الى  تحتاُج 

 تأمين سبل للعيش(. 

يجب على الجهة العاملة في العنف القائم على 

النوع االجتماعي إجراء تقييم إضافي للهلية  

ة الى جهات عاملة في / مستفيدالمالية وإحالة ال

من   جوالت  عدة  لتقديم  والقسائم  النقد  مجال 

ا تقديم  الدعم  أو  األغراض  متعدد  لنقدي 

 مساعدات نقد أو قسائم لفترات أطول. 

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 أسبوع  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 )نفس الخيارات في األعلى( 

 ما ورد أعالهك 

ة من العنف القائم على النوع  / مستفيدال يعاني ال 10

ولكن  وشيك،  بعنف  تهديد  من  أو  االجتماعي 

نتيجة   تتزايد  للخطر  ضة  الُمعَر ِّ التأقلم  آليات 

النعدام الدخل، ويتم اإلفصاح عن تزايد أخطار  

بالنقد  الجنس  ومقايضة  الجنسي  االستغالل 

المثال:   سبيل  )على  والقسري  المبكر  والزواج 

عن   أشهر  ثالثة  متأخرة  بالديون  مثقلة  أسرة 

وتش تشعر اإليجار  استغاللي  عمل  في  ارك 

بضغوط العتماد مزيد من آليات التكيف(، من  

المخاطر  من  تخفف  أن  النقدية  المساعدة  شأن 

السلبية   التكيف  الستراتيجيات  المحتملة 

 المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

يجب على الجهة العاملة في العنف القائم على 

إضافي للهلية  النوع االجتماعي إجراء تقييم  

ة الى جهات عاملة في / مستفيدالمالية وإحالة ال

من   جوالت  عدة  لتقديم  والقسائم  النقد  مجال 

تقديم   أو  األغراض  متعدد  النقدي  الدعم 

 مساعدات نقد أو قسائم لفترات أطول. 

 2 -1وقت االستجابة المستوسن: ضمن 

 أسبوع  

النقد   بمساعدات  لالستجابة  الممكن  الخيار 

 والقسائم: 

 )نفس الخيارات في األعلى( 

 ما ورد أعالهك 

 
 

 التوثيق ومشاركة المعلومات .  القسم ح
 

قل عدد من األشخاص المطلوبين ألهداف  أ. يجب اقتصار مشاركة المعلومات على  4السرية   أمن المهم تقديم مساعدات النقد بالتوافق مع مبد

". كما أن البيانات الخاصة  على قدر الواجةتصميم كافة التوثيقات بحيث تتيح المشاركة على أساس "التقييم وتخصيص المساعدة النقدية. يجب  

جراؤه من قبل الجهات العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ال يجب مشاركتها مع الجهات  إبتقييم حالة الضعف التي يتم  

ن كافة الجهات الفاعلة المشاركة في عملية المساعدة النقدية كجزء من إدارة الحالة  أالمسؤولة عن مساعدات النقد والقسائم. باإلضافة الى  

رية. يجب القيام بكافة عمليات مشاركة المعلومات على أساس الحصول على  حول الحفاظ على الس    ن تكون على دراية بالتزاماتهاأيجب  

 
 مبادئ األمم المتحدة حول حماية وخصوصية البيانات   4

 2018.pdf-Privacy-Protection-Data-Personal-on-Principles-licFiles/UNhttps://un.sceb.org/CEBPub 

https://un.sceb.org/CEBPublicFiles/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018.pdf
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مستمرة. كما يجب تضمين بروتوكول لمشاركة المعلومات ضمن أي من عمليات المساعدات النقدية   الموافقة المستنيرة من الناجية بصورة  

 جراءات التشغيلية القياسية إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. و بين الوكاالت وذلك ضمن اإلأالمشتركة بين األقسام 

 

 . بروتوكول تبادل المعلومات 2الجدول 

  

 من لديه  ق الوصول؟  الوثائق /نمط المعلومات

االجتماعي وثائق الهوية  النوع  على  القائم  العنف  مجال  في  الفاعلة   - الجهات 

النقد والقسائم الذين وقعوا بروتوكوالت  الجهات الفاعلة في مساعدة  

 أمن البيانات. 

االجتماعي معلومات التواصل  النوع  على  القائم  العنف  مجال  في  الفاعلة   - الجهات 

الجهات الفاعلة في مساعدة النقد والقسائم الذين وقعوا بروتوكوالت  

 أمن البيانات. 

 فقط.  لنوع االجتماعيالجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على ا وصف الحالة 

 فقط  الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي معايير الضعف

االجتماعي تقييم األهلية المالية النوع  على  القائم  العنف  مجال  في  الفاعلة   - الجهات 

 الجهات العاملة في مساعدات النقد والقسائم عند الحاجة. 

االجتماعيالجهات   نسخة من القسيمة  النوع  على  القائم  العنف  مجال  في   - الفاعلة 

 الجهات العاملة في مساعدات النقد والقسائم.

 فقط.  الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي معلومات متابعة إدارة الحالة 

 

 الواجبات والموظورات الخاصة بمشاركة المعلومات والتوثيق  

 

جمع أضمان   تدعم  النقدية  المساعدة  أدوات   / نماذج  ن 

 بيانات غير محددة لهويات الناجيات  

القدر  إعدم   عن  زيادة  الفاعلة  الجهات  من  المزيد  شراك 

 المحتاج ضمن مكونات المساعدات النقدية في إدارة الحالة

 

على أضمان   بالتوقيع  قام  قد  مشارك  شخص  كل  ن 

 من البيانات أبروتوكول 

 

و  أعدم مشاركة تفاصيل الحالة كجزء من عملية المصادقة  

 توثيق المساعدة النقدية 

 

التوثيقات  أضمان   كافة  بتخزين  الحالة  عامل/ة  يقوم  ن 

 5من البيانات أبالتوافق مع بروتوكوالت 

 

ضمان أن تكون عمليات اإلحالة الى الجهات الفاعلة في  

والقسائم   النقد  الحاق  مساعدات  عدم  نهج  على  مبنية 

( القائم مثال:  الوصمة  العنف  من  الناجيات  الى  باإلضافة 

على النوع االجتماعي، يتم حث الفاعلين في مجال العنف 

خريات  القائم على النوع االجتماعي على إحالة النساء األ 

حاالت العنف  إ(. يجب تصنيف  ضات للخطر أيضا  عر  الم

بشكل   االجتماعي  النوع  على  شكل  بسيط    القائم  على 

ناجيات    وقد تتضمن هذه الفئة أيضا    ،"االفراد المستلمين"

خرين غير الناجيات من العنف القائم على النوع  آو ناجين  أ

 االجتماعي. 

ولم    - ثالثة    أطراف شراك  إعدم   اطالع  ليسوا على  ممن 

بروتوكوالت   على  بالتوقيع  البيانات  أيقوموا  في   - من 

 عملية المساعدة النقدية للناجيات  

 

مدونة    -فراد  أ شراك  إعدم   بالتوقيع على  يقوموا  لم  ممن 

اإلساءة  أ السلوك   من  الحماية  على  يتدربوا  لم  ممن  و 

واالستغالل الجنسي والمبادئ التوجيهية للعنف القائم على  

 في عملية المساعدة النقدية للناجيات  -  النوع االجتماعي

 

 

 
 لمزيد من اإلرشادات راجع الدليل الخاص ببرنامج الغذاء العالمي حول خصوصية وحماية البيانات الشخصية   5

0000004049/download/-fp.org/api/documents/WFPhttps://docs.w 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000004049/download/
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 الملحق أ. مذكرة التفاهم: نموذج نص 

 مذكرة تفاهم 

 مذكرة التفاهم هذه هي بين: 

 الطرف األول )الجهة الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي( 

 و 

 الطرف الثاني: )الجهة الفاعلة في مجال مساعدات النقد والقسائم( 

ائم على النوع االجتماعي( و )الجهة الفاعلة  من )تاريخ( وذلك بين )اسم الجهة العاملة في مجال العنف الق  تعد مذكرة التفاهم سارية المفعول ابتداء  

 في مجال مساعدات النقد والقسائم(. 

عن الفهم وااللتزام المشترك بين )اسم الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي( و )الجهة الفاعلة    تعد مذكرة التفاهم هذه تعبيرا  

 ن وجد( في )المنطقة( ضمن )البرنامج(. إفي تنفيذ )عنوان المشروع في مجال مساعدات النقد والقسائم( المشاركين  

بالعمل بصورة مشتركة على خلق بيئة مواتية    من هذه المرحلة وصاعدا    من خالل التوقيع على هذه المذكرة، تشير األطراف الى التزامها ابتداء  

 لنوع االجتماعي عبر مساعدات النقد والقسائم.  تسهل تقديم دعم مناسب وفي الوقت المناسب لحاالت العنف القائم على ا

نف القائم  من خالل التوقيع على هذه المذكرة، توافق األطراف على االلتزام باإلجراءات التشغيلية القياسية الخاصة بمساعدات النقد والقسائم والع

 )التي تم تطويرها من قبل الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي ومجموعة عمل النقد( والشروع باألمور التالية:    على النوع االجتماعي

مجال تمويل مساعدات النقد والقسائم لحاالت العنف القائم على النوع  – التواصلمسؤولو  –التغطية الجغرافية . التعريف ومشاركة المعلومات: 1

 التخطيط للخطوات التالية بما في ذلك التدريبات.   –االجتماعي على أساس مرتين بالسنة / سنوي 

لعنف القائم على النوع لالمبادئ التوجيهية للحماية و  –(  PSEAالحماية من اإلساءة واالستغالل الجنسي )  –مدونة السلوك  التثقيف / التدريبات:  .  2

 بروتوكوالت إدارة البيانات ومشاركة المعلومات.   –االجتماعي 

 
إجراءات التشغيل    من خالل  عا  يعمل مسؤولو التواصل في كال الطرفين م. فهم مشترك لإلجراءات التشغيلية القياسية الخاصة بنظام اإل الة:  3

 بما في ذلك تجهيز المتطلبات األساسية.  ،لذلك القياسية وتخطيط التعاون وفقا  

)الجهة العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي( سيكون الطرف المسؤول عن إدارة الحالة بصورة رئيسية مع تقديم الدعم  . التنفيذ: 4

 و القسائم.  أمن قبل الجهة العاملة في مجال مساعدات النقد والقسائم وذلك بتقديم عناصر النقد 

 ن مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول فقط خالل فترة تنفيذ البرنامج.   أن على ي اتفق كال الطرف. صال ية مذكرة التفاهم: 5

 ممثل )اسم جهة العنف القائم على النوع االجتماعي(

 التاريخ:                                            المنصب:                                                           االسم: 

 

 ( مساعدات النقد والقسائمممثل )اسم جهة  

 التاريخ:                                        المنصب:                                                                االسم: 
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 الملحق ت. جدول إدارة المخاطر
 

 خلفية عامة 

الفرعية للعنف القائم    من الكتلة و  من مجموعة العمل النقدي   6من أصحا  المصلحة الرئيسيين جهة    15  ت قام   2021  في شباط من عام 

  النقد   اتمساعد  ضمنتحليل مشترك لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي  ب  العاملة في شمال رر  سوريا  على النوع االجتماعي

ن  ساعتين على تحديد المخاطر الرئيسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي / الحماية ملمدة  ز التمرين الذي استمر  رك   مقالقسائ و

الجنسيين   الى  االستغالل واالعتداء  باإلضافة  سوريا  في شمال رر   والقسائم  النقد  بمساعدات  ترتبط  ذهني  جراء عص إوالتي  حول  ف 

ً   وهي تهدف    ،أدناه  الجدولالتخفيف المحتملةق تم تسجيل نتائ  هذا التمرين في    اجراءات    إلى المساهمة في التمرين ا وسع الذي يقوم ب  حاليا

 مساعدات النقد والقسائم في شمال رر  سورياق   لمصلحة اآلخرون لتقييم جدوى توسيع نطاأل ا أصحا   

 

لم يكن هذا التمرين تحليل مخاطر شامل / ميداني ويج  التحري عن العديد من القضايا التي ظهرت خالل النقاشاتق وعلى كل حال، فإن  

 ً   أمبدو  الحماية  كمركزيةرفالها كونها مرتبطة بشكل جوهري بالمبادئ اإلنسانية الرئيسية  إط الضوء على أسئلة ال يمكن  سل    هذا التمرين حتما

ثناء التصميم والشروع / توسيع نطاأل مساعدات النقد والقسائم في ظل مثل هذا السياأل  أعيننا  أق إن وضع هذه القضايا نص   عدم الضرر

قد يساعد تقليل مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ومخاطر الحماية في تحديد وتفادي المخاطر  راية في ا هميةق    مر  أالهش هو  

ثار عكسية على كامل المنظمات اإلنسانية العامل في شمال رر   آلتي قد تحمل  المحتملة المتعلقة بالسمعة والمخاطر التشغيلية والمهنية ا

 سورياق  

 

 7النتائج 

 

 يخص نشر المعلومات ورفع الوعي(   فيما )تحديدا    تضمينال/ الشمولوالمشاركة  
 

 : المخاطر 

ا  - من  العديد  رر   هناك  شمال  في  والمطلقات  رامل 

 ً رالبا يتم  حيث  الوصمة    سوريا  بسب   تهميشهن 

بل  من المساعدات من ق    استثناؤهنولذا يتم    ،االجتماعية

 و من قبل المجتمعاتق أسرهن الذكور أ فراد أ

المتنقلون هم ا كثر عرضة لخطر   - يكون ا شخاص  قد 

 استثناؤهمقالعنف القائم على النوع االجتماعي وقد يتم 

بقوة   - الرجال  النساء    أكبر يتمتع  قوة  قا  – من  درون  فهم 

في   المساعدات،  والحصول على  الضغط  ممارسة  على 

مر ليس كذلك بالنسبة للنساء وخاصة النساء  ن ا أحين  

ا وج    متعددة  ضعف  ونقاط  لمخاطر  المعرضات 

 قات والنساء ذوات االعاقاتق  رامل والمطل  ا  وتحديداً 

معينة   - مجموعات  بتجاهل  المحلية  المجالس  تقوم  قد 

 ق ذوات اإلعاقة كالنساء 

على مستوى الميدان قد    عدم وجود فريق نسائي وخاصةً  -

التجاهل في حال لم تكن النساء مرتاحات    أخطار   يسب  

 : الممكنةإجراءات التخفيف 

االستهداف   ق1 معايير  ضمن  المستضعفة  الفئات  تضمين  إن 

ن  أبحد ذات ، حيث يج   رير كاف  )تصنيفات نقاط الضعف( 

برام    حصص    تراعي  تضمين  والقسائم  النقد  مساعدات 

تنفيذ  صة من المساعدات للفئات المستضعفة وزيادة /  مخص  

الجوال من  اإل  /  الوصول  للتتكد  المنازل  عبر  عالم إعالم 

 الجميع بشكل جيدق  

) إ ق2 للتواصل  مجتمعية  قنوات    التواصل   مسؤولي مثال:  نشاء 

بشكل  الو تمثل  التنو    لجان(  لضمان  حقيقي  المجتمع  في  ع 

شة بما في ذلك  الى الفئات المهم    ووصولها  ،المعلوماتوصول  

 ق  ذوي اإلعاقة ا شخاص 

على تعيين المزيد من   ي/ التحفيز   اتيإضفاء الطابع المؤسس ق3

وتسهيل عملهن عن    ،على المستوى الميداني  اإلناث الموظفات  

 قر وسائل النقل لهني طريق ضمان توف

  - ليات المالحظات المجتمعية بحيث يتمكن كل شخص  أتنويع   ق4

القراءة   يمكنهم  الذين ال  الوصول  أبما في ذلك ا شخاص  و 

 
النقدي لكافة سوريا باإلضافة تم التيسير من قبل منسق الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع في شمال غرب سوريا بدعم من مستشار النقد واألسواق في مجموعة الدعم   6

أيضتا  ممثلين من شتبكة الحماية من االستتغالل واإلستاءة الجنستية. تم تقديم الدعم واالشتراف التقني من قبل الى مشتاركين ممثلين عن منظمات غير حكومية وطنية وعالمية و

 فريق العنف القائم على النوع االجتماعي لدي صندوق األمم المتحدة لدعم السكان وفرق جوالة مختصة في مساعدات النقد والقسائم. 
 دم من مجموعة النقد والقسائم والعنف القائم على النوع االجتماعي: تم تنفيذ التمرين بدعم من الجدول المق  7

practical/-compendium-gbv-and-assistance-voucher-https://gbvguidelines.org/en/documents/cash 

https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/
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 للعمل مع الموظفين الذكورق  

االعتماد المفرط للمنظمات في االستهداف على المجالس   -

 ساءة واالستغالل الجنسيق مخاطر اإل من    يزيدالمحلية قد  

 

ً   - الى الهواتف الجوالة     من تقديم مالحظاتهم )يتضمن هذا أيضا

ضمان   الجنسي(ق  واالستغالل  اإلساءة  حاالت  عن  اإلبالغ 

لى  إمعرفة ا شخاص آلليات الشكاوى وا رقام الساخنة وما  

بعد   ما  مراقبة  خالل  المراقبة من  ذلك،  الى  باإلضافة  ذلكق 

التوزيع وجلسات النقاش المركز حس  الحاجة، وكذلك مراقبة  

آلليات   ا شخاص  الراجعةاستخدام  كان  إو  أ  ، التغذية  ما  ذا 

حول المنصات المختلفة للشكاوى والخطوط    التباسهناك أي  

 الساخنةق 

محد  أتخصيص   ق5 ساخنة  لحاالرقام  واالستغالل  دة  اإلساءة  ت 

الناجيات   8الجنسي تشعر  المعرضين  /   بحيث    ا شخاص 

ن هذه المعلومات  أللخطر باالرتياح عند اإلبالغق التتكد من  

 ثناء أنشطة مساعدات النقد والقسائمق  أواضحة ومرئية 

إل ق6 اإلساءة  باإلضافة  من  الحماية  حول  المستفيدات  عالم 

بذل  يج   الجنسي  الجهد   واالستغالل  من  الستهداف    المزيد 

المجالس المحلية والمجموعات / الشبكات المجتمعية بتنشطة  

 وعي حول الحماية من اإلساءة واالستغالل الجنسيق  الرفع 

 

 

 ليات تسليم مساعدات النقد والقسائم( أ فيما يخص  من مع حفظ الكرامة )تحديدا  الوصول اآل
 

 : المخاطر 

مراض  أتعاني النساء ذوات اإلعاقة والالتي يعانين من   -

مزمنة من صعوبات في الوصول الى نقاط توزيع النقد  

 )على الصعيد الجسدي واإلعالمي(ق 

ً   نأمتناقلة على  دلة  أهناك   - ما تتجاهل    الفرأل الميدانية رالبا

ً   نإنهحيث   اإلعاقة  ات ذو هويات  بطاقات  ال يمتلكن    رالبا

يتم في المساعدة    شخصية، ولذا  تقديم     شخاص  الغال  

أولئك ا شخاص مما قد    بالنيابة عنسرة  في ا  خرين  آ

 يؤدي الى مخاطر إضافيةق  

كبار السن في ظل فيروس كورونا المستجد  يواج  رالباً   -

رير  و  أوخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق بعيدة و/-

القراءة   القادرين الى    - على  بالوصول  متعلقة  تحديات 

 مساعدات النقد والقسائمق  

ثناء التوزيعات: نقص في حضور  أقلة االشراف الكافي   -

العمال االنسانيين وعدم وجود فريق نسائي / حماية يزيد  

 من مخاطر اإلساءة واالستغالل الجنسيق 

شركة    أخطار - قبل  من  الجنسي  واالستغالل  اإلساءة 

 لتفتيش وريرهمق  الحواالت والباعة ونقاط ا

موظفات   - وجود  الحواالت وعدم  إعدم  في شركات  ناث 

 توافر وسائل نقل لهنق  

 : إجراءات التخفيف الممكنة

شخصية  بطافات  تقديم   ق1 المنظمة هويات  طرأل    إيجاد و  أ  من 

جديدة للتحقق من هويات ا شخاص الذين يتم تحديدهم على  

وخاصة   النقد  الستالم  مؤهلين    نوريره  اإلعاقة   ات ذوانهم 

 ممن قد فقدوا هوياتهم الشخصيةق  

منة القريبة  يتم التوزيع من قبل الفرأل المنتشرة في المواقع اآل ق2

  من المستفيدين مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية في ظل انتشار 

 كورونا )لتفادي ا ماكن المزدحمة(ق   وس فير

 النساء   الفصل بين صفوف الرجال /  ق3

ً أرفع التوعية / نشر معلومات   ق4 نشر    ثناء / بعد التوزيع وأيضا

حول   الشكاوىآمعلومات  اإلساءة    ، ليات  ذلك  في  بما 

 واالستغالل الجنسيق  

القائم على  ناث مختص  إضمان حضور فريق   ق5 العنف  ات في 

خالل    /   االجتماعيالنوع   لتقليل  عمليات  الحماية  التوزيع 

الجنسي    أخطار  واالستغالل  االحتيال  أاإلساءة  مخاطر  و  أو 

 سوء استخدام السلطةق  

و دعم سبل  أو قسائم  أمرونة فيما يخص وسيلة المساعدة )نقد  ال ق6

و النقد مقابل العمل( حس  االحتياجات والقدرات حيث  أالعيش  

قل خطورة من  أس  للجميع يكون  ال يوجد أسلو  واحد منا

بناءً  المساعدة  أسلو /وتيرة  إقرار  يج   ا خرىق    ا سالي  

والوصول/ الموجودة  والمخاطر  االحتياجات    من   قر العلى 

 
. يمكن للمشتكين االتصال بالرقم أو إرسال رسالة نصية عبر 905309151895+سي في شمال غرب سوريا: الرقم الساخن لشبكة الحماية من االساءة واالستغالل الجن  8

 الواتس أب لتسجيل الشكاوى.
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 أسواأل البضائع والخدماتق 

جل الوصول  أعند اإلمكان، توفير وسائل النقل للمستفيدات من   ق7

التوزيعات   النقدق  أ الى  استالم  عند  ً و  توفير    وأيضا مراعاة 

 منة قريبة من ا سواأل ومحالت الصرافةق  آمواقع توزيع 

حماية   ق8 موظفي  وجود  )مع  اإلمكان  قدر  جوالة  فرأل  تعيين 

وموظفين من شركة الحواالت( للوصول الى المنازل وخاصة  

ا شخاص   اإلعاقةالى  من  أ   ذوي  يعانون  الذين  مراض أو 

عمليات االقصاءق   و من فيروس كورونا وذلك لتفاديأ مزمنة 

خر باصطحابهم الى نقطة  آ وإذا سمحت الظروف، هناك خيار  

معروف  الرعاية  الم  مقد    /  سرة بل أحد افراد ا  التوزيع من ق  

 من قبلهمق  

 

 
 ية البيانات الشخصية للمستفيدين واألشخاص المعرضين للخطر سر  

 

 : المخاطر 

و  أشخصية    ةهوي بطاقات  بعض الفئات التي ليس لديها   -

 خر الستالم المساعدةق آ تقوم بإرسال شخص 

و الشركات  أع شركات الحواالت  ل  حماية البيانات: قد تط   -

 و ريرهم على بيانات حساسةق  أالخاصة 

 ق  لحماية البيانات عدم وجود بروتوكوالت واضحة -

على   - القائم  العنف  من  الناجيات  تحديد  النوع يمكن 

 خارجيةق   أطرافاالجتماعي بسهولة من قبل 

 : إجراءات التخفيف الممكنة

النوع   ق1 على  القائم  العنف  من  الناجيات  تسمية  يج   ال 

هلية ال  ن معايير ا أأي    – االجتماعي )للحفاظ على السرية(  

على  أيج    القائم  العنف  من  بالناجيات  محصورة  تكون  ن 

تضمين   يمكن  االجتماعيق  القائم  النوع  العنف  من  الناجيات 

"ا  مسمى  تحت  النوع  المستلمين"  على  تسمية  أفراد  أي  و 

 تصنيفية أخرى رير محددةق  

إضافة الطابع المؤسسي / دعم سياسة / بروتوكوالت حماية   ق2

البيانات ضمن االتفاقيات ومذكرات التفاهمق تدري /رفع وعي  

انات ليس  حول أهمية حماية البي   واإلداريينالفرأل والميدانية  

 ً  بالنسبة لهم وللمنظمةق   فقط بالنسبة للمستفيدات، بل أيضا

"محد   ق3 خاصة"  تخصيص  أسماء- دات  لمستلمي    - وليس 

يمنع تحديد هوية المستفيدين قد  مما    ،مساعدات النقد والقسائم

 و ريرها(ق  أو شيفرة خطية أ  QR)رمز  

ثباتات شخصية، ضمان  إبالنسبة لألشخاص الذين ال يمتلكون  ق4

بديلة   طرأل  تقديم    إلثبات وجود  اإلمكان،  عند  الهويةق 

شخصية   هويات  تقديم  الحاالتق  هذه  في  قانونية  استشارات 

لألشخاص الذين يتم تحديدهم كمؤهلين )من المنظمة(  تنظيمية  

 الستالم مساعدات النقد والقسائمق 

لة(  ضمان عدم احتفاظ مزودي الخدمات المالية )كشركة الحوا ق5

 بسجالت بيانات المستفيدينق 

بالتوقيع   ق6 قامت  شركات  مع  فقط  عمل  وفق عالقة  المشاركة 

بت على أسس الحماية من اإلساءة  على مدونة السلوك وتدر  

استخدام   وسوء  االحتيال  من  والحماية  الجنسي  واالستغالل 

 السلطةق  
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 سرة والمجتمع  االجتماعية والعالقات مع الشريك واأل   عرافاأل
 

 : المخاطر 

 رامل  الوصمة االجتماعية ضد النساء المطلقات وا  -

الغيرة بين المستفيدين وبين أولئك الذين لم يتم اختيارهم   -

بين  الغيرة  )مثل  والقسائم  النقد  مساعدات  خطة  ضمن 

 د المجتمع المضيف(ق أفراالنازحين و

و سلبيق  أقد تؤثر مساعدات النقد والقسائم بشكل إيجابي   -

ً قد يتم تمكين ا  حاالت من    سر ولكن قد ينت  عنها أيضا

 التوترق  

 : إجراءات التخفيف الممكنة

الخاصة   ق1 ا ساسية  الرسائل  من  مجموعة  على  االتفاأل  يج  

القائم   الحماية/العنف  في  العاملة  الجهة  بين  وذلك  بالتواصل 

ن  أين الجهة المسؤولة عن النقد والقسائمق يج   على النوع وب 

مساعدات النقد  من  فوائد    تحقيقكيفية    تشرح تلك الرسائل جيداً 

فقط  لوالقسائم   وليس  المجتمع  تتعامل  كافة  بحيث  للمستفيدين 

 الرسائل مع حاالت التوتر المجتمعية المحتملةق  

اإلمكان،   ق2 عن  إعند  ممثلين  مع  مجتمعية  استشارات  جراء 

باستخدام   االستضعاف  معايير  لشرح  والنازحين  المقيمين 

المجتمع   فهم  ضمان  بسيطةق  نه   أمصطلحات  ن 

 ً قائما ليس  فان    االستهداف/ا ولوية  ولذا  الحالة  النه   على 

 ً  بين كال المقيمين والنازحينق   يستهدف الفئات ا كثر ضعفا

المحلي ضمن   ق3 للمجتمع  المئوية  النسبة  مراعاة تضمين/زيادة 

و مراعاة تقديم أنواع أخرى من مساعدات  أقائمة المستفيدين  

المحلية   ا سواأل  على  بالفائدة  تعود  والتي  والقسائم  النقد 

 و رير مباشرةق  أ مباشرة  وا ماكن العامة بصورة  

تغيير   ق4 على  العمل  الطويل  المدى  على  المهم    ا عراف من 

المصلحة   أصحا   مع  المشاركة  خالل  من  االجتماعية 

 الرئيسيينق 

تدار من قبل العاملين في مجال  )صارمة بعد التوزيع  المراقبة  ال ق5

إدارة   عن  المسؤولون  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 

العنف   اإلجراءات  حاالت  توصيات  وفق  النوع  على  القائم 

النوع  على  القائم  والعنف  بالنقد  الخاصة  القياسية  التشغيلية 

للعنف   الفرعية  الكتلة  قبل  تطويرها من  تم  والتي  االجتماعي 

وتضمين أسئلة متعلقة    ،(القائم على النوع ومجموعة عمل النقد

المتوقعةباآلثار   لمساعدات /  اإليجابية   رير  النقد    السلبية 

 ق العنف من قبل الشريك الحميم( إنقاص /  والقسائم )كزيادة 
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 الملحق ث. المراجع  

- GBV SC Guidance Note on Cash in the Framework of GBV Case Management 

- Fabo learning page https://fabo.org/enrol/?id=550 where draft Standard SOP on GBV-CVA referrals 

is available on the page under GBV response along with a few other resources 

- PSEA Prevention and Mitigation Checklists available in English and Arabic. The Field Checklist has a section on 

PSEA related indicators in Cash-Based Interventions 
https://drive.google.com/drive/folders/1foeDcyGHSdGrfzF0p3AjyDxI7aA0WZdW?usp=shari

ng 

- PSEA Awareness Raising Materials developed by the PSEA 

Network: https://drive.google.com/drive/folders/18wM1rb1F2eE6IhqpEV9FxSnj5ylexnDu?usp

=sharing. If organizations are interested in receiving PSEA posters and/or banners for using in the field 

activities, please email Kemal ELMUNAVIR at kelmunavir@iom.int with your request 

- Cash & Voucher Assistance and Gender-Based Violence Compendium 

- GBV Referral Focal Point list: Available to support humanitarian actors in the referral of GBV cases: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GrYgBTTo2nq9_g9LW-b4Znuqyt3qBtqx 

 

https://drive.google.com/open?id=1q5K7fG3H2888htDJxbQ6Te3ufTNetsDE
https://fabo.org/enrol/?id=550
https://drive.google.com/drive/folders/1foeDcyGHSdGrfzF0p3AjyDxI7aA0WZdW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1foeDcyGHSdGrfzF0p3AjyDxI7aA0WZdW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18wM1rb1F2eE6IhqpEV9FxSnj5ylexnDu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18wM1rb1F2eE6IhqpEV9FxSnj5ylexnDu?usp=sharing
mailto:kelmunavir@iom.int
https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/
https://drive.google.com/drive/folders/1GrYgBTTo2nq9_g9LW-b4Znuqyt3qBtqx

