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مقــــدمـــة

ِم��م ه��ذا الدلي��ل ح��ول امل�س��احات الآمن��ة للن�س��اء والفتي��ات؛ لي�س��تخدم كحقيب��ة تدريبي��ة مرجعي��ة,  �سُ
ووثيق��ة ت�س��تعني به��ا القائم��ات عل��ى امل�س��احات الآمن��ة وال��كادر الإداري والفن��ي لت�س��يري اأعم��ال امل�س��احات حت��ى 

حتق��ق الأهداف املر�س��ومة لها.
كم��ا اأن ه��ذا الدلي��ل مب��ا يحتوي��ه م��ن مفاهي��م نظري��ة يع��زز م��ن املع��ارف ل��دى ك��وادر امل�س��احات الآمنة 
وينقله��م اإىل اجلان��ب التطبيق��ي, لو�س��ع اخلط��وات الالزم��ة لتنفي��ذ العملي��ات الإدارية داخل امل�س��احات, وكذلك 
تنفيذ اجلوانب الفنية املتعلقة بالأن�سطة واخلدمات التي تقدمها امل�ساحات الآمنة للفئات امل�ستهدفة من الن�ساء.
ه��ذا الدلي��ل ه��و منطل��ق ه��ام لعمل امل�س��احات الآمنة للن�س��اء والفتي��ات يف اليمن, وهو ميثل ا�س��تدعاًء 
وا�س��تلهامًا ل��كل الأف��كار, وب��ذل املزي��د م��ن اجلهود لتطوي��ر الأداء للو�سول اإىل تطوير اخلدمات املقدمة للن�س��اء 

من خمتلف ال�سرائح؛ لتعزيز بيئة احلماية ومقومات التمكني لهن.

خلفيـــــــــة:
      وفق��ًا لالحتياج��ات الإن�س��انية الت��ي ن�س��رتها الأمم املتح��دة يف اليم��ن يف ع��ام 2018, ف��اإن الو�س��ع 
احل��ايل ال��ذي تع��اين من��ه اليم��ن من��ذ 2015 ق��د ت��رك ح��وايل 3 مالي��ني مين��ي بحاج��ة اإىل دع��م يف جم��ال 
احلماي��ة, ت�س��كل الن�س��اء والأطف��ال ن�س��بة 76٪ م��ن ه��ذا الع��دد, موزع��ني عل��ى العائ��الت النازح��ة واملجتمع��ات 

امل�سيف��ة والعائدي��ن, ويعت��رون الأ�س��د ت�س��ررًا والأك��ر تعر�س��ًا للخط��ر.
وهن��اك م��ن الن�س��اء م��ن فق��دن اأزواجه��ن واأبنائهن, وا�سط��ررن اإىل حتمل الأمل ومعاي�س��ة املعاناة مع 
عائالتهن واأ�س��رهن, وحتمل ال�سغوط النف�س��ية والجتماعية والقت�سادية, وفقدان م�سادر الدخل واملمتلكات 
واملنازل, واأ�سبحن بني ع�س��يٍة و�سحاها م�س��ردات ي�س��ُكنَّ املدار���س واملخيمات, واإن �َس��َكنَّ بالإيجار عجزَن عن 
الدفع ل�سهور طويلة, ناهيك عن الو�سع الغذائي املرتدي الذي اأ�سبحت تعاين منه تلك الأ�سر, وخ�سو�سًا التي 

تعيلها ن�ساء.
الكث��ري م��ن الن�س��اء والفتي��ات حت��ت طائل��ة تل��ك الظ��روف تعر�س��َن لكث��ري م��ن �س��لوكيات الإي��ذاء الت��ي 
زادت بفع��ل الو�س��ع الراه��ن واحل��رب عل��ى اليم��ن, وكل تل��ك الظروف اأحدث��ت تاأثريات نف�س��ية واقت�سادية على 

اأغلب الن�س��اء والفتيات.
كل ذل��ك ي�س��تدعي ال�س��عي م��ن اأج��ل توف��ري مزي��د م��ن الهتم��ام بالن�س��اء والفتي��ات م��ن الفئ��ات 
امل�س��ت�سعفة اأو ذوات الحتي��اج, وتوف��ري الأماك��ن املالئم��ة الت��ي يتمك��نَّ م��ن خالله��ا م��ن تلق��ي الدع��م النف�س��ي 
 , املنا�س��ب, وخدم��ات التاأهي��ل والتدري��ب والتوعي��ة والتمك��ني القت�س��ادي اإ�س��هامًا يف التخفي��ف م��ن معاناته��نَّ
وحمايته��ن م��ن التعر���س لأٍي م��ن ح��الت الإي��ذاء الأ�س��ري, وم�س��اعدتهن عل��ى ال�س��تمرار يف حياته��ن اليومي��ة 

. والتخل���س التدريج��ي م��ن اآث��ار م��ا حل��ق به��نَّ
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هذا الدليل:
ميث��ل اأهمي��ة كب��رية لبي��ان كيفي��ة اإن�س��اء واإدارة امل�س��احات الآمن��ة وفق��ًا للمعاي��ري الدولي��ة والإن�س��انية؛ 
لي�س��اعد يف تطوي��ر ق��درات ف��رق امل�س��احات الآمنة لي�سبح��وا كوادر ذات كفاءة عالية ومتميزة, تت�س��م بالرتكيز 

واللتزام والإنتاجية والتخ�س�س داخل امل�س��احات الآمنة التي ي�س��رف عليها احتاد ن�س��اء اليمن.
و�س��وف ي�س��اعد ه��ذا الدلي��ل ويق��ود اإىل التع��رف عل��ى العملي��ات والأدوات والنم��اذج املطلوب��ة لتنفي��ذ 

عملي��ة تدري��ب وبناء ق��درات فرق امل�س��احات الآمنة بنجاح.
كم��ا يرك��ز ه��ذا الدلي��ل ب�س��كل رئي�س��ي على املنهجيات التي تتما�س��ى مع احتياجات امل�س��احات الآمنة, 

حيث اأنه يدمج بني اأف�سل الأفكار والإجراءات املتبعة؛ لتطوير العمل الإداري والفني داخل امل�ساحات الآمنة.

• لفرق امل�ساحات الآمنة باحتاد ن�ساء اليمن يف خمتلف املحافظات.	
• ل�سركاء احتاد ن�ساء اليمن يف اإن�ساء م�ساحات اآمنة يف املحافظات واملديريات.	
• للمدربني واملدربات وال�ست�ساريني املهتمني, واملتخ�س�سني يف امل�ساحات الآمنة للن�ساء والفتيات.	
• ملنظمات املجتمع املدين املهتمة بامل�ساحات الآمنة للن�ساء والفتيات.	
•  للمجتم��ع املحل��ي امل�س��اند وامل�س��ارك يف اأن�س��طة حماي��ة امل��راأة, مث��ل: اللج��ان املجتمعي��ة, وال�س��لطات 	

املحلية وغريها.

يتاألف هذا الدليل من ثالثة اأجزاء:
 اجلزء الأول: املفاهيم الأ�سا�سية للم�ساحات الآمنة )املفهوم والأهداف والأهمية واملبادئ(.

• اجلزء الثاين: تاأ�سي�س واإدارة امل�ساحات الآمنة.	
• اجلزء الثالث: اأن�سطة وخدمات امل�ساحات الأمنة.	

نظرة عامة

ملن هذ ا الدليل؟

مكونات الدليل
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 يه��دف اإىل بن��اء الق��درات الفني��ة والإداري��ة لِف��َرق وموظف��ي امل�س��احات الآمنة يف م�س��روع توفري �س��بل 
العي���س والتمكني القت�سادي وتقدمي اخلدمات عر امل�س��احات الآمنة للن�س��اء والفتيات.

• التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للم�ساحات الآمنة للن�ساء والفتيات.	
• اإكت�س��اب املع��ارف النظري��ة املتعلق��ة بالإج��راءات والط��رق الت��ي ت�س��اعد عل��ى ت�سمي��م وتاأ�سي���س 	

م�س��احات اآمن��ة تلب��ي احتياج��ات الفئ��ات امل�س��تهدفة م��ن الن�س��اء والفتي��ات.
• التطبيق العملي  لإدارة وت�سغيل امل�ساحات الآمنة.	
• التعريف باأهم الأن�سطة واخلدمات التي تقدمها امل�ساحات الآمنة للن�ساء والفتيات.	
• تزوي��د اإدارات امل�س��احات الآمن��ة وعامليه��ا بالنم��اذج والأدوات العملي��ة الت��ي ت�س��اعد يف ت�س��غيل 	

امل�س��احات, ويف تق��دمي اخلدم��ات.

تكمن اأهمية هذا الدليل فيما يلي:
• كون��ه ياأت��ي يف و�س��ع ا�س��تثنائي مت��ر ب��ه اليم��ن, حي��ث تزي��د ن�س��ب الن�س��اء والأطف��ال الذي��ن فق��دوا 	

عائله��م اأو تعر�س��وا حل��الت الإي��ذاء الأ�س��ري, ودخل��وا �سم��ن الفئ��ات الأك��ر احتياج��ًا.
• كونه يتَّ�ِسم بتوفري املحتوى النظري والتطبيقي يف ذات الوقت.	
• كونه الدليل الأول يف اليمن الذي ي�ستهدف امل�ساحات الآمنة للن�ساء والفتيات.	

الهدف العام للدليل

الأهداف الفرعية للدليل

اأهمية الدليل
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املفاهيم الأ�سا�سية للم�ساحات الآمنة
)املفهوم والأهداف والأهمية واملبادئ(

ول
لأ

ء ا
جلز

ا

1
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لق��د ب��رزت م�س��األة اإن�س��اء امل�س��احات الآمن��ة للن�س��اء والفتي��ات كا�س��رتاتيجية رئي�س��ية حلماي��ة الن�س��اء 
والفتي��ات املت�س��ررات الالت��ي تعر�س��ن ل��الأذى الأ�س��ري اأو مم��ن ينتم��نَي للفئ��ات ال�سعيف��ة والفق��رية واملعدم��ة 
اقت�ساديا, ويقدم هذا اجلزء ملحة عامة حول بع�س املفاهيم املرتبطة مبدلولت, ومررات امل�ساحات الآمنة, 

واأي�س��ا ح��ول ماهي��ة امل�س��احة الآمن��ة وم��ا ه��ي املبادئ الأ�سا�س��ية التي يج��ب اتباعها يف الأو�ساع الإن�س��انية. 
وعن��د احلدي��ث ع��ن امل�س��احات الآمنة للن�س��اء والفتي��ات فاإننا بحاجة اأوَل للتط��رق اإىل بع�س املفاهيم 
املقاربة لوظيفة ومفهوم امل�ساحات الآمنة اأو تلك املتعلقة بالفئات امل�ستهدفة من امل�ساحات الآمنة, ثم احلديث 

عن امل�ساحات الآمنة )املفهوم, الأهداف, الأهمية, املبادئ( على النحو التايل:

1-1 مفهوم امل�ساحات الآمنة املتعلقة بالفئات امل�ستهدفة

واإنطالق��ًا م��ن تل��ك الأدوار والعالق��ات الجتماعي��ة الت��ي تن�س��اأ ب��ني الرج��ال والن�س��اء وفق��ًا للثقاف��ة 
والبيئ��ة املحيط��ة, ف��رتة زمني��ة حم��ددة يت��م فيه��ا حتديد الحتياجات وف��ق متطلبات املكان والزم��ان, حيث يرى 
العدي��د م��ن الباحث��ني اأن الن��وع الجتماع��ي يخ���س الرج��ل وامل��راأة فق��ط؛ اإل اأن��ه ي�س��مل كل فئ��ات املجتم��ع مث��ل: 
الأطفال والفئات املهم�سة اأو ال�سعيفة واملعدمة. تلك الأدوار املق�سودة يحددها املجتمع: )الأ�سرة - املدر�سة-
موؤ�س�س��ات العمل-منظم��ات املجتم��ع املدين-و�س��ائل الإع��الم... اإل��خ(, وحول هذا املفهوم ف��اإن القائمني عليها, 

ينبغ��ي اأن تراع��ي منظ��ور الن��وع الجتماع��ي يف التعامل م��ع كافة احلالت.

ه��و م�سطل��ح �س��امل ل��كل فع��ٍل م��وؤٍذ يرتك��ب �س��د اإرادة �س��خ�س م��ا )عل��ى امل�س��توى الأ�س��ري مث��اًل(, 
ويعتم��د عل��ى الف��وارق املح��ددة اجتماعي��ا ب��ني الرج��ال والن�س��اء )الن��وع الجتماع��ي(, وُت�سن��ف اأعم��ال واأمن��اط 

الإي��ذاء الأ�س��ري القائم��ة عل��ى اأ�سا���س الن��وع الجتماع��ي وفق��ًا لالأمن��اط ال�س��تة املتع��ارف عليه��ا.
ويدخ��ل �سم��ن ه��ذا املفه��وم الإ�س��اءات اللفظي��ة والعاطفية, و�س��رب الزوجات, واإيذاء الن�س��اء مبختلف 

الأمناط املعروفة, وهو ما يعدُّ انتهاكًا حلقوق الإن�سان التي حتميها املواثيق والتفاقيات الدولية.
وُتع��د الكث��ري م��ن اأ�س��كال الإي��ذاء الأ�س��ري القائ��م عل��ى اأ�سا���س الن��وع الجتماع��ي اأفع��اًل غ��ري قانوني��ة 
وجنائي��ة يف القوان��ني وال�سيا�س��ات الوطني��ة يف اليم��ن, وح��ول ه��ذا املفه��وم ف��اإن امل�س��احات الآمن��ة تتعام��ل م��ع 

احل��الت الت��ي تعر�س��ت لالإي��ذاء وفق��ًا لإمكانياته��ا, واخلدم��ات املتوف��رة فيه��ا ملختل��ف الفئ��ات.

1-1-1 النوع الجتماعي

1-1-2 الإيذاء الأ�سري القائم على اأ�سا�س النوع الجتماعي

n.radami
Comment on Text
تحذف القائم علي اساس النوع الاجتماعي 
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ه��م الأ�س��خا�س اأو املجموع��ات الذي��ن اأج��روا اأو ا�سط��روا للف��رار اأو ت��رك منازله��م اأو اأماك��ن اإقامته��م 
لتف��ادي اآث��ار املخاط��ر الت��ي ق��د تلح��ق به��م, واأي�س��ا اأولئك الذين نزحوا ب�س��بب الك��وارث الطبيعية مبختل��ف اأنواعها, 
وبالتايل فاإن امل�ساحات الآمنة ينبغي اأن تويل النازحات والنازحني اهتمامًا كبريًا �سمن خدماتها املقدمة؛ لكونهم 

اأك��ر الفئ��ات الت��ي فق��دت الأمان ب�س��بب الأحداث ب��ل وفقدت اأي�سًا امل�س��كن وم�سدر الدخل.

ه��و املجتم��ع املحل��ي, اأو الأ�س��ر )منف��ردًة(, الت��ي ت�س��ت�سيف ب�س��كل موؤق��ت النازح��ني اأو الالجئ��ني, 
وتتقا�سم معهم املوارد اخلا�سة والعامة, كتوفري املاأوى يف مواقع الإيواء املوؤقتة املحددة )املخيمات اأو املالجئ 
اجلماعي��ة(, ويف املب��اين العام��ة )املدار���س اأو املراف��ق احلكومي��ة( اأو يف البي��وت اأو امل�س��اكن, ولذل��ك فمن املهم 
عند تقدمي اخلدمات للنازحني اأو الالجئني اأن يتم �سمول احتياجات املجتمعات امل�ست�سيفة, التي تكون يف كثري 
من الأحيان ه�سة بالفعل, والتي قد تتفاقم حالتها اأكر من ذلك نتيجة لقدوم النازحني, وهو ما يجعل واحدة 
من اأهم اأدوار امل�ساحات الآمنة: تقدمي اخلدمات املتنوعة للن�ساء والفتيات من املجتمع امل�ست�سيف مل�ساندتهن 

ملواجه��ة الظروف ال�سعبة.

ه��ي عملي��ة تعاوني��ة ت�س��ارك فيه��ا ع��دة قطاع��ات بغر���س تق��دمي اخلدم��ات للح��الت الت��ي تعر�س��ت 
لالإي��ذاء الأ�س��ري وتو�س��ف احلال��ة هن��ا بالناجي��ة م��ن و�س��ع الإي��ذاء الذي تعر�ست ل��ه, ويتحقق فيه��ا العديد من 
الأه��داف منه��ا: تقدي��ر وتخطيط وتنفيذ ور�س��د وتقييم املوارد واخليارات واخلدمات املتاحة لتلبية احتياجات 

احلال��ة, ولتعزي��ز فعالية النتائ��ج وجودتها.
اإدارة احلالة: هي طريقة منظمة لتقدمي امل�س��اعدة للناجيات والناجني من الإيذاء الأ�س��ري, وت�س��تلزم 
توف��ر اأن�س��طة م�س��اندة لدع��م احل��الت املر�س��ودة مثل: اأن�س��طة الدع��م النف�س��ي والجتماعي والرتويح��ي واخلدمة 
العالجية, والدعم القانوين واحلماية, والإيواء وغريها من اخلدمات التي ميكن اأن ي�سرتك يف تزويدها العديد 

من اجلهات واملوؤ�س�س��ات )مزودي اخلدمة(. 
يف اإدارة احلال��ة يت��م �سم��ان تبلي��غ الناجي��ات والناج��ني ب�س��اأن جميع اخليارات املتوف��رة لهم, واأنه قد 
مت حتديد ومتابعة الق�سايا وامل�س��اكل التي يواجهونها بطريقة من�س��قة, وهي تتمتع مبيزات فريدة, فهذا النهج 
ي�س��مى »النه��ج املتمح��ور ح��ول الناج��ي, وه��و يعم��ل �سمن م�س��احة ُتوفر اخلدم��ات, اأو ُيوكل اإليه م�س��وؤولية تقدمي 

اخلدمات ل�سالح احلالة امل�س��تهدفة. 

1-1-3 النازحون

1-1-4 املجتمع امل�ست�سيف

1-1-5 اإدارة احلالة
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جمموع��ة الأدوار وامله��ام الجتماعي��ة الت��ي تت��وزع ب��ني الرج��ال والن�س��اء وفق��ًا للق��درات وامله��ارات 
والبيئ��ة املحيط��ة, وبن��اًء علي��ه يت��م حتديد الحتياجات وفق متطلبات امل��كان والزمان, يرى العديد من الباحثني 
اأن الن��وع الجتماع��ي يتع��دى الرج��ل وامل��راأة فق��ط؛ لي�س��مل كل فئ��ات املجتم��ع مث��ل: الأطفال والفئات املهم�س��ة اأو 
ال�سعيفة واملعدمة. تلك الأدوار املق�سودة يحددها املجتمع مبختلف موؤ�س�ساته: )الأ�سرة - املدر�سة-موؤ�س�سات 
العمل-منظمات املجتمع املدين-و�س��ائل الإعالم... اإلخ(, وحول هذا املفهوم فاإن امل�س��احات الآمنة بالقائمني 

عليه��ا, وخدماته��ا املقدم��ة, ينبغ��ي اأن تراع��ي منظور النوع الجتماع��ي يف التعامل مع كافة احلالت.

ه��ي »طريق��ة منظم��ة ل�س��تقبال احل��الت الت��ي تعر�س��ت ل��الأذى الأ�س��ري, وجم��ع املعلوم��ات حوله��ا, 
وتقدمي العون وامل�ساعدة الأولية لها, واحتواوؤها, واإحالتها اإىل اجلهة املخت�سة يف احتاد ن�ساء اليمن اأو فروعه 

اأو اأي جه��ة يو�س��ي به��ا الحتاد اأو فروعه.
العامل��ون يف امل�س��احات الآمن��ة يج��ب األ تقت�س��ر اأدواره��م عل��ى جه��ود التوعي��ة واملنا�س��رة وتق��دمي 
اخلدمات فقط, واإمنا ينبغي اأن يعرفوا جيدًا كيف يتم التعامل مع احلالت مبختلف اأمناطها, ويجب اأن يعلموا 
اأن احلالت التي يتم اكت�س��افها )�س��واء من الن�س��اء اأو الفتيات( لها و�سٌع خا�س, ولبد من احلفاظ على �س��رية 
البيانات, وبالتايل فهذا احلال يجعل الو�سع ح�سا�سًا اأمام القائمني على امل�ساحات الآمنة, الأمر الذي يتطلب 
توف��ري العدي��د م��ن اخل��رات وامله��ارات ذات الق��درة عل��ى التعام��ل اجلي��د م��ع احل��الت, واإحالته��ا اإىل  اجله��ات 

املخت�س��ة من مزودي اخلدمة.

من��ع ح��دوث اأٍي م��ن ح��الت الإي��ذاء الأ�س��ري اأو م��ا �س��ابهها قب��ل حدوثه��ا, م��ن خ��الل رف��ع الوع��ي 
الجتماعي والأ�سري وعلى امل�ستوى الفردي, ويركز عادًة على تعزيز قيم الرتاحم والعطف يف املجتمع, وتقوية 
ممار�س��ات ال�س��راكة والت��وازن والتع��اون ب��ني الرج��ال والن�س��اء )معاجل��ة امل�س��ببات اجلذري��ة للعن��ف املبن��ي على 

الن��وع الجتماعي(. 

1-1-1 النوع الجتماعي

1-1-6 الإحالة

2-2-7 الوقاية

n.radami
Comment on Text
تحذف هذه الجمله 
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1-2 امل�ساحات الآمنة للن�ساء والفتيات
)املفهوم والأهمية - الأهداف - املخرجات والنتائج - املبادئ(

امل�ساحة الآمنة هي موقع ر�سمي اأو غري ر�سمي ت�سعر فيه املراأة اأو الفتاة بالأمان اجل�سدي والنف�سي, 
وي�سري م�سطلح »َامن« يف هذا ال�سياق اإىل  توفر الأمان, وغياب ال�سدمات النف�سية, وال�سغط املفرط والإيذاء 
)اأو اخلوف من الإيذاء( اأو �س��وء املعاملة؛ لذا فهي م�س��احة ت�س��عر فيها الن�س��اء والفتيات بالراحة والطمئنان, 

وي�ستطعَن التعبري عن اأنف�سهنَّ دون خوف من �سيء.
يتوف��ر للن�س��اء يف معظ��م املجتمع��ات اأماك��ن حم��ددة للق��اءات, كم��ا اأن الأماك��ن العام��ة غالب��ًا م��ا 
��ة بالرج��ال, وب�س��ورة تقليدي��ة, ترتك��ز م�س��وؤوليات الن�س��اء يف العناي��ة بالأطف��ال والطه��ي والأعم��ال  تك��ون مكتظَّ
املنزلية, والهتمام بالعائلة ب�سكل عام, ويف حني اأن هذه املهام قد تتغري اأثناء الأو�ساع ال�ستثنائية, حيث جتد 
الن�س��اء اأنف�س��هن يف حالة جترهن على العمل, وك�س��ب لقمة العي���س, ول يزلن اأي�سًا يتحملن م�س��ئولية املنزل يف 

كل الأحوال.
 وو�س��ط ه��ذا الو�س��ع تتعر���س الن�س��اء والفتي��ات لل�سغ��ط الجتماع��ي والأ�س��ري والنف�س��ي, ويتعر�س��ن 
للم�ساع��ب والتحدي��ات خ��ارج املن��زل وداخل��ه, وه��و م��ا ي��رز اأهمي��ة وج��ود اأماك��ن اأو م�س��احات اأو جتمع��ات اآمن��ة 
ومعياري��ة م�س��اعدة له��ن, وبالت��ايل ف��اإن اإيج��اد م�س��احات اآمن��ة خم�س�س��ة للن�س��اء والفتي��ات له اأهمي��ة بالغة, فهي 
ت�س��اعد عل��ى احل��د م��ن املخاط��ر عل��ى الن�س��اء والفتي��ات اأثن��اء ال�س��تجابة حل��الت الط��وارئ احل��ادة, وتق��دم له��ن 
و�س��ائل الع��ون والدع��م النف�س��ي والجتماع��ي, بالإ�ساف��ة اإىل  تزويده��ن باملعلوم��ات الكافي��ة, والأن�س��طة واملهارات 
ب يف �سالح الن�ساء والفتيات, وينعك�س اإيجابًا على الأطفال.  لتحويلهن اإىل  عنا�سر فاعلة يف املجتمع, وهو ما ي�سُ
وتعت��ر امل�س��احات الآمن��ة اأماك��ن لتوف��ري الفر���س وتب��ادل املعلوم��ات والتوا�س��ل, واإع��ادة بن��اء �س��بكات 
املجتم��ع وتق��دمي الدع��م للن�س��اء, وتوف��ر ه��ذه امل�س��احات نقط��ة دخ��ول اآمن��ة خلدم��ات الن�س��اء والفتي��ات والأ�س��ر 
املع��وزة والفق��رية واملت�س��ررة, وتلك��م الن�س��اء الالت��ي بحاج��ة اإىل الدع��م النف�س��ي والعاطف��ي نتيج��ة تعر�سه��ن 
لل�سدم��ات واملخاط��ر, وفق��دان العائ��ل واملمتل��كات, والظ��روف ال�س��يئة الت��ي اأ�سبح��ن فيه��ا, و�س��وء املعامل��ة, 
والتعر���س لالإي��ذاء الأ�س��ري وغ��ريه.  وبه��ذه الطريق��ة, ميك��ن للم�س��احات الآمن��ة اأن تك��ون و�س��يلة اأ�سا�س��ية لبن��اء 

الأ�س��ول وامل��وارد الجتماعي��ة للن�س��اء والفتي��ات.

1-2-1 املفهوم والأهمية 

n.radami
Comment on Text
تحذف 
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• للن�ساء والفتيات النازحات.	
• للن�ساء امل�ست�سعفات, والفتيات فوق �سن 14 �سنة.	
• للن�ساء والفتيات الالتي تعر�سن لالإيذاء باأنواعه مثل اليذاء الأ�سري وغريه.	
• لالأطفال امل�ساحبون لأمهاتهم من الفئات امل�ستهدفة املذكورة.	

• اندماج الن�ساء اأو الفتيات مع املجتمع, واإعادة بناء ال�سبكات الجتماعية.	
• احل�سول على الدعم الجتماعي.	
• اكت�ساب املهارات ذات ال�سلة بال�سياق.	
• الو�س��ول )ع��ر نظ��ام الإحال��ة( اإىل اخلدم��ات الآمنة واملخت�سة بال�س��تجابة للح��الت التي تعر�ست 	

لالإيذاء )اخلدمات النف�سية, والقانونية, والطبية(.
• احل�س��ول عل��ى معلوم��ات ب�س��اأن امل�س��ائل املتعلق��ة بحق��وق امل��راأة, وال�سح��ة واخلدم��ات ع��ر جل�س��ات 	

التوعية.

املُخ��رج الأ�سا�س��ي للم�س��احات الآمن��ة للن�س��اء والفتي��ات ه��و: حتق��ق ال�س��تقرار العاطف��ي, وال�س��عور 
بالأم��ان للن�س��اء والفتي��ات م��ن الأ�س��ر الأك��ر �سعف��ًا م��ن النازح��ني واملجتمع��ات امل�سيف��ة يف املناط��ق امل�س��تهدفة 
نتيج��ة توف��ري الدع��م النف�س��ي وامل��ادي وخدمات احلماية له��ن, وكذلك توفري فر�س التدري��ب والتاأهيل والتوعية 
والتمكني القت�سادي, و�سوف تتح�سن الأو�ساع الأ�سرية والجتماعية للن�ساء والفتيات امل�ستهدفات, في�سبحن 

اأك��ر ق��وة وق��درة عل��ى مواجه��ة املخاط��ر, واإدارة امل��وارد, والإنف��اق والندم��اج م��ع املجتم��ع.

1-2-2 ملن تخ�س�س امل�ساحات الآمنة؟ 

1-2-3 الأهداف الأ�سا�سية للم�ساحات الآمنة

1-2-4 املخرجات والنتائج املتوقعة للم�ساحات الآمنة

n.radami
Comment on Text
تستبدل بالنفسي 
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• ينبغ��ي اأن تك��ون امل�س��احة الآمن��ة الت��ي يت��م تاأ�سي�س��ها حت��ت اإ�س��راف واإدارة قي��ادة متمكن��ة, واأن توف��ر 	
بيئة حميطة داعمة وم�س��اندة للن�س��اء والفتيات.

• يج��ب اأن ُتدم��ج احتياج��ات الن�س��اء والفتي��ات يف مراح��ل التخطي��ط والت�سمي��م والتنفي��ذ والتقيي��م 	
للم�س��احات الآمن��ة ل�سم��ان تقوي��ة قدراتهن عل��ى الإدارة والقيادة, وحتقق امللكي��ة املعنوية, والنتماء 

للمكان. 
• يجب توفري التوا�سل املنتظم مع الن�س��اء والفتيات يف املنطقة امل�س��تهدفة حول كيفية اإدارة وت�س��غيل 	

امل�س��احة الآمن��ة, واأن تق��رر الن�س��اء والفتي��ات �س��اعات العم��ل, ف�س��اًل ع��ن اأن��واع الأن�س��طة الت��ي يتعني 
القيام بها؛ لَي�سعرن بالنتماء للمكان بدًل من اعتباره مركزًا تتم اإدارته من اأجلهن من قبل م�سدر 

خارجي.
• اأن حتت��وي الأن�س��طة داخ��ل امل�س��احات الآمن��ة عل��ى الرام��ج والفعالي��ات واملو�سوع��ات الت��ي تنم��ي 	

وتطور املهارات وال�سلوكيات القيادية لدى الن�ساء والفتيات من الإداريات اأو الفئات امل�ستهدفة, مع 
الرتكي��ز عل��ى اأن�س��طة التمك��ني باأنواعها مثل التمك��ني القت�سادي.

يج��ب اإعط��اء الأولوي��ة عن��د ت�سمي��م امل�س��احة الآمن��ة, وعن��د حتدي��د الأن�س��طة واخلدمات التي �س��وف 
تقدمه��ا اإىل امل�س��تهدفات مراع��اة �س��المة خ�سو�سي��ة الن�س��اء والفتي��ات الالت��ي ي�سل��ن اإىل  امل�س��احة, حي��ث اأن 
بيان��ات الن�س��اء املُحتف��ظ به��ا يف امل�س��احة ه��ي وثائ��ق ل ب��د م��ن تاأمينه��ا ب�س��ورة �سحيح��ة, واأن تك��ون امل�س��احة 
الآمن��ة مفتوح��ة جلمي��ع الن�س��اء والفتي��ات, مع اح��رتام رغباته��ن واختياراتهن وحقوقه��ن, وتزويدهن مبعلومات 
ع��ن اخلدم��ات واخلي��ارات املتاح��ة )وم��ن �سمنها خدمات الإحالة(, وا�س��تيعاب الزائرات والزائرين للم�س��احة 
الآمن��ة, وم�س��اركتهم باملعلوم��ات ح��ول اخلدم��ات املتوف��رة وا�س��تهدافهم �سم��ن برامج التوعي��ة, ويتوجب تدريب 

فري��ق العم��ل ب�س��ورة مكثف��ة اإ�س��تنادًا على مبداأ ع��دم التمييز.

1-2-5 املبادئ الأ�سا�سية للم�ساحات الآمنة

2( مبداأ الرتكيز على الناجني والزائرين

1( مبداأ القيادة ومتكني الن�ساء والفتيات
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يج��ب اأن تكف����ل امل�س����احة الآمن��ة كل م����ن ال�س����المة واخل�سو�سي����ة للن�س��اء والفتي��ات, واأن يك����ون 
اتخ����اذ الق����رار املتعل����ق بتحدي����د قي����ادة الن�س��اء والفتي����ات للم�ساحة الآمنة بغر�س توفري جوانب اخل�سو�سية 
واحلرك��ة ال�س��هلة غ��ري املقي��دة داخ��ل امل�س��احة الآمن��ة, مع اأهمية ا�ست�س��ارة الن�س��اء والفتي��ات فيما يتعلق باأم����ور 
مث����ل: الوق��ت الأن�س��ب له��ن, والأي��ام اإذا اأمك��ن, وعل��ى امل�س��احات الآمن��ة اعتم��اد وتطبي��ق مدون��ات ال�س��لوك التي 

تت�سم��ن كاف��ة القي��م والح��رتازات لتعزي��ز مزي��د م��ن �سوابط احلماي��ة والأمان. 
وينبغ��ي اأن تك����ون امل�س����احة الآمن��ة يف منطق����ة ي�س����هل و�س����ول الن�س����اء والفتي����ات اإليه����ا, وجَتنُّ��ب 
اأماك��ن اخلط��ر والزدح��ام, واملواق��ع ال�سعب��ة واملرتفع��ة, واختي��ار الأماكن الت��ي ت�سل اإليها و�س��ائل املوا�سالت, 

ويج����ب اأن يت����م النظ����ر يف مو�سوع تكالي����ف النق����ل م����ن واإىل امل�ساحة. 

م��ن ال�س��رورة اأن ُت��دار امل�س����احة الآمن��ة م��ن خ��الل الن�س����اء والفتي����ات, ف����اإن ا�س����تدامتها تتطل����ب 
مدخ����الت ودع����م العدي����د م��ن اأ�سح��اب امل�سلح��ة.

اإن ل��الأزواج والآب����اء وق����ادة املجتم����ع تاأث��ريًا كب��ريًا عل��ى ق��درة الن�س��اء والفتي��ات عل��ى امل�س��اركة يف 
الرام��ج, ولذل��ك ل ب��د اأن نفه��م وجه��ات نظ��ر هوؤلء الأفراد اأثناء التاأ�سي���س والتنفيذ لأن�س��طة امل�س��احة الآمنة, 
وهو ما يقت�سي اأي�سًا ح�س��د الدعم املجتمعي لتلك امل�س��احات بحيث ميكن للن�س��اء والفتيات امل�س��اركة باأمان يف 

الأن�س��طة.  جمي��ع 
ويف نهاي��ة املط��اف, يج��ب اأّل تك��ون امل�س��احات الآمنة وحدات معزولة وبعيدة عن الكتظاظ ال�س��كاين 
بحي��ث تك��ون عل��ى مقربةم��ن ا�س��تيعاب املجتم��ع ب�س��كل ع��ام, وللرج��ال دور مه��م يف �سم��ان جن��اح الأن�س��طة, 

واإ�س��راكهم ل�سم��ان فه��م اله��دف وفوائ��د امل�س��احة الآمن��ة, مما يتيح م�س��اركة عدد اأكر من الن�س��اء والفتيات.
بال�ساف��ة اإىل اأن �سم��ان م�س��اركة وقب��ول املجتم��ع ه��و اأم��ر ل غن��ى عن��ه؛ لأج��ل جن��اح امل�س��احة الآمنة 

وا�ستدامة نتائجها.

3( مبداأ الأمان و�سهولة الو�سول

4( مبداأ امل�ساركة املجتمعية
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يج��ب اأن تاأخ��ذ امل�س��احة الآمن��ة بع��ني العتب��ار الحتياج��ات واخل��رات املتفاوت��ة للن�س����اء والفتي����ات, 
حي��ث اأن جمموع����ة الأن�س����طة املمكن����ة وا�س����عة وكث��رية, ولذل��ك ل ب��د م��ن اختي��ار الأف�س��ل منها مب�س��اركة الن�س��اء 
والفتي��ات, ومب��ا يتف��ق م��ع البيئ��ة املجتمعي��ة, وثقاف��ة املجتم��ع املحل��ي وعادات��ه وتقالي��ده, وه��و ما يتطل��ب حزمة من 
الإج��راءات واخلط��وات التن�س��يقية م��ع خمتل��ف قطاع��ات املجتم��ع؛ ل�سم��ان حتق��ق الأه��داف واخلطط املر�س��ومة.
ت�س��مل امل�س��احة الآمن��ة خي��ارات متع��ددة متاح��ة للفئ��ة امل�س��تهدفة م��ن الن�س��اء والفتي��ات؛ ليتمك��نَّ م��ن 

احل�س��ول عل��ى اخلدم��ة الأمثل والأن�س��ب, مب��ا يتوافق وطبيع��ة احتياجاتهن وقدراتهن.
ينبغ��ي تفعي��ل نظ��ام اإحال��ة داخلي��ة وخارجي��ة ح�س��ب الإمكان��ات املتاح��ة للم�س��احة الآمن��ة, والتن�س��يق م��ع 
خمتلف القطاعات الر�سمية والأهلية عر احتاد ن�ساء اليمن ل�ستقبال احلالت وتوفري احتياجاتها ورعايتها ب�سكل 
كاٍف ومن�س��ق, بحيث يكون ما تقدمه امل�س��احة الآمنة من خدمات تت�س��م بالتكامل والتن�س��يق مع القطاعات الأخرى.

جاذبي��ة امل�س��احة الآمن��ة اأم��ر �س��روري حت��ى ُت�س��ِعر الن�س��اء والفتي��ات بح��رارة الرتحي��ب وامل�س��اركة, 
وم��ن امله��م اأي�س��ًا احلف��اظ عل��ى الت��وازن بني الأن�س��طة املنظمة, واخلدم��ات, واأوقات امل�س��اركة الجتماعية, واأن 
تكون الأن�سطة واملناهج مالئمة اجتماعيا, وعمريًا, مع الفئة امل�ستهدفة, فمثاًل: تختلف احتياجات واهتمامات 

فتاة يف عمر ال�ساد�س��ة ع�س��رة عن امراأة يف اخلام�س��ة والثالثني.
عل��ى اأن تاأخ��ذ امل�س��احة الآمن��ة بع��ني العتب��ار الحتياج��ات اخلا�سة بالن�س��اء والفتي��ات الالتي يعانني 

م��ن حالت الإعاقة وكذلك احلوامل وغريهن.

5( مبداأ التن�سيق وتعدد القطاعات واخليارات

6( مبداأ التخ�سي�س ح�سب الحتياج
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تاأ�سي�س واإدارة امل�ساحات الآمنة 
للن�ساء والفتيات 
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هناك خطوات لتاأ�سي�ص امل�ساحة الآمنة وو�سعها قيد الت�سغيل حتى اإنتهاء فرتتها الت�سغيلية:

2-1 تاأ�سي�س امل�ساحة الآمنة )اخلطوات حتى الإغالق( 

ه��ي مرحل��ة جم��ع املعلوم��ات ح��ول الحتياج��ات للفئ��ة امل�س��تهدفة, والعوائ��ق املحتمل��ة, والأ�س��ول الت��ي 
متتلكه��ا الن�س��اء؛ لتحدي��د م��ا اإذا ُك��َنّ ق��ادرات عل��ى الو�س��ول وامل�س��اركة يف برام��ج امل�س��احة الآمنة اأم ل. ي�س��اعد 
التقييم املبدئي يف حتديد جدوى اإن�ساء امل�ساحة الآمنة, علىاأن ي�سمل كافة اجلوانب ابتداًء من تقييم الحتياج 

ل��دى الفئ��ة امل�س��تهدفة حتى امل��وارد اإىل البيئة املحيطة, وغريها.

التاأك��د م��ن وج��ود احتي��اج ل��دى الن�س��اء والفتي��ات يف املناط��ق امل�س��تهدفة ي�س��تدعي اإن�س��اء امل�س��احة 
الآمن��ة, فيت��م درا�س��ة التاأث��ريات الواقع��ة عل��ى الن�س��اء والفتي��ات ونوعها ومداه��ا, ثم البحث يف ن��وع الحتياجات 
الطارئ��ة لديه��ن, اإ�ساف��ًة اإىل التع��رف عل��ى الق��درات وامله��ارات املتوف��رة لديه��ن, والأ�سول الأ�س��رية واملجتمعية 
الت��ي ميك��ن النط��الق منه��ا والبن��اء عليه��ا لتحقي��ق اأه��داف امل�س��احة الآمن��ة املخط��ط له��ا, ويت�سم��ن التقيي��م: 

الع��ادات والتقالي��د يف البيئ��ة املحيط��ة, والثقاف��ات املتعلق��ة بامل��راأة وتعليمه��ا وعمله��ا.

- ا�ست�س���ارة الن�س���اء والفتي���ات واملجتم���ع املحلي به�دف فه�م املخاط�ر داخ�ل املجتم�ع املحلي املحيط 
, وملعرفة نوعي�ة اأنظم�ة الدع�م املجتمع�ي املتواف�ر للن�س�اء والفتي�ات م�ا قب�ل الأزم�ة. بهنَّ

- �س���وف ي�س���اعد ه���ذا اجل���زء م���ن التقيي���م يف تقدي���ر احتياجات ال�سالمة والأمن للم�ساحة الآمنة, 
وامل�وارد التي ق�د تك�ون مطلوب�ة لالإدم�اج املجتمع�ي, و�سم�ان قب�ول املجتم�ع لهذا العمل.

- توجي��ه الأ�س���ئلة للن�س��اء -ف��رادى اأو جماع��ات- م��ن الفئ��ات الأكر �سعف���ًا �س���وف ت�سيف معلوم���ات 
مفي���دة ح���ول العتب���ارات الأمنية وذل�ك قب�ل تاأ�س�ي�س امل�س�احة الآمنة. 

وبالت��ايل فاإن��ه م��ن ال�س��روري التخطي��ط لأم��ان و�س��المة الن�س��اء قب��ل اإن�س��اء امل�س��احة الآمن��ة الت��ي 
يفرت���س اأن تك��ون يف الأ�سا���س ملج��اأً اآمن��ًا للن�س��اء الالت��ي فقدن جزءًا اأو كاًل من اأمنهن اأو �س��المتهن, ول ينبغي 
اأن يكون اإن�س��اء امل�س��احة الآمنة م�سدرًا لظهور اأو ن�س��وء اأي اأخطار على الن�س��اء نتيجة للرف�س املجتمعي اأو لأي 

ظ��روف اأو م�س��تجدات اأمني��ة ق��د ت�س��ر به��ن.

2-1-1 التقييم املبدئي

2-1-2تقييم احتياج الفئة امل�ستهدفة

2-1-3 تقييم ال�سالمة والأمن

لذا فاإن التقييم املبدئي يت�سمن التايل:
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ل يعن��ي تاأ�سي���س م�س��احة اآمن��ة بال�س��رورة ت�س��ييد مبن��ى جدي��د, ولك��ن املطل��وب ه��و تخ�سي����س موق��ع 
منا�سب واآم�ن للن�س�اء والفتي�ات ل�ستخدامه, ميكن اأن يكون املبنى م�ستقاًل مبوا�سفات ومعايري حمددة, ويف حال 
توفر املبنى امل�ستقل فيمكن )لل�سرورة( ا�ستخدام مركٍز �سحٍي اأو مدر�سٍة اأو مركٍز جمتمعي اأو منزِل ل�سخ�س ما. 
وم��ن خ��الل تبن��ي منهجي��ة ر�س��م خرائ��ط ال�س��المة )ر�س��م خرائ��ط املجتم��ع( ميك��ن امل�س��اعدة يف 
حتدي��د املوق��ع الآم��ن للن�س��اء ويج��ب البتعاد عن مناطق النزاعات اأو ال�س��تباكات, ومناطق الزدحام ال�س��ديد, 
واملواق��ع غ��ري الآمن��ة, واملناط��ق املقف��رة غ��ري املاأهول��ة, واملواق��ع اجلبلي��ة اأو الوع��رة �سعب��ة الو�س��ول الواقع��ة يف 
جمرى ال�سيول والفي�سانات, الواقعة حتت اأ�سالك ال�سغط العايل للكهرباء, وغري ذلك من املواقع التي تتوفر 

فيه��ا احتم��الت غي��اب ال�س��المة والأمن للن�س��اء والفتيات.
وعل��ى اأن ت�س��ارك الن�س��اء والفتي��ات يف اختي��ار املوق��ع وحتدي��د الأوق��ات الأك��ر اأمان��ًا ومنا�س��بة له��ن, 
وميك��ن عم��ل ذل��ك اأي�س��ا م��ع الرج��ال والفتي��ان, لي���س فق��ط م��ن اأجل فه��م كيفية اخت��الف منظور الأم��ان, ولكن 

ل�سم��ان امل�س��اركة املجتمعي��ة م��ن الرج��ال و�سن��اع الق��رار واملوؤثري��ن؛ ل�سمان القب��ول املجتمعي.

ه��و تقيي��م ل��كل م��ا يحتوي��ه مبن��ى امل�س��احة الآمن��ة م��ن غ��رف وحج��رات ومراف��ق، حت��ى يك��ون 
تق�س��يمه بح�س��ب الحتي��اج لالأن�س��طة وامله��ام عل��ى النح��و الت��ايل:

• غرفة اأن�سطة وا�سعة ت�ستوعب )30( �سخ�سًا على الأقل.	
• غرفة وا�سعة جمهزة بكافة الحتياجات للتدريب والتوعية للم�ستهدفات.	
• غرف��ة خا�س��ة لتق��دمي خدم��ات ا�س��تقبال احل��الت, وتق��دمي الإر�س��اد النف�س��ي, وخدم��ة الإحال��ة اأو 	

اإدارة احلال��ة يف ح��ال تو�س��عت �سالحي��ات امل�س��احات الآمن��ة.
•  مكاٌن للرعاية النهارية لالأطفال املرافقني لالأمهات جمهز باحتياجات الأطفال املتنوعة.	
• مكان ميكن للن�ساء والفتيات ذوات الحتياجات اخلا�سة القدرة على الو�سول اإليه.	
• غرفة خا�سة بالإدارة ومكاتب فريق امل�ساحة.	
• غرفة خا�سة باأر�سفة وحفظ الوثائق واأعمال ال�سكرتارية.	
• حجرة املطبخ.	
• املرافق ال�سحية.	
• يج��ب اأن يك��ون للم�س��احة �س��ياج اأو ج��دار ل�سم��ان اخل�سو�سي��ة والأم��ان, ومن املهم مناق�س��ة الن�س��اء 	

والفتي��ات ح��ول »كيف يجب اأن يكون؟«.
• يف�سل وجود م�ساحة مظللة حول املبنى لل�سماح بالأن�سطة يف الهواء الطلق, وعملية التوا�سل الجتماعي.	

2-1-4 تقييم موقع امل�ساحة الآمنة

تقييم البنية الداخلية واخلارجية للم�ساحة الآمنة
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م���ن امله���م اإ�س��راك الن�س��اء والفتي��ات لتحدي��د م���ا ه���ي اأف�س���ل الأوق��ات بالن�س���بة له���ن للتواج��د يف 
امل�س��احة الآمن��ة, وتلق��ي اخلدم��ات فيه��ا, وميك��ن تنفي��ذ لق��اءات نقا�س��ية لتقييم الوق��ت والزمن املنا�س��بني للفئة 

امل�س��تهدفة, والت��ي تتواف��ق م��ع بيئ��ة الأ�س��رة واملجتمع.
واإح���دى ط���رق القي���ام بذل���ك ه���ي ر�س���م خريط���ة م��ع الن�س��اء والفتي��ات تب��ني ا�س���تخدامهن للوق���ت, 
والعم���ل ال��ذي يقم��ن ب��ه ب�س��كل يوم��ي مم��ا �س��يوفر م���وؤ�سرًا ملعرف���ة الوق���ت ال���ذي ميك���ن في���ه للن�س���اء والفتي���ات 

الق���دوم اإىل امل�س��احة.

بتحدي��د الوظائ��ف املطلوب��ة, وحتدي��د الأدوار وامله��ام, وخط��ة بن��اء ق��درات العام��الت يف امل�س��احة, 
م��ن خ��الل من��اذج حم��ددة م��ن ِقب��ل املخت�س��ني يف احتاد ن�س��اء اليمن, مع الأخ��ذ بالعتبار املوؤه��الت واخلرات 

املطلوب��ة والالزمة.

ميك����ن تنظي����م لق����اءات وح����وارات )لق��اءات فردي��ة اأو جمموع��ات( م��ع اخل��راء واملخت�س��ني 
والعامل��ني يف جم��ال ق�ساي��ا امل��راأة اأثن��اء التقيي��م؛ لإعط��اء �س��ورة ح��ول طبيع����ة الأن�س��طة القابل����ة للبق����اء الت��ي 
حتتاجه��ا الن�س��اء والفتي��ات )اأي: الأن�س��طة الت��ي تت�س��م بال�س��تمرارية(, م��ع الأخ��ذ بالعتب��ار اجلوان��ب املتعلق��ة 
بامل�س��توى التعليم��ي للن�س��اء, واجلوان��ب الثقافي��ة والجتماعي��ة, وكذل��ك معرف��ة امله��ارات واخل��رات ال�س��ابقة.
واإذا كان ممكن��ًا القي����ام باأن�س����طة تتعل����ق بالتمك����ني القت�س��ادي, فاإن����ه ُين�س����ح باإج����راء تقيي����م 

م�س����بق بحي����ث ي�س����اعد يف اختي����ار الن�س����اط الأك��ر مالئم��ة م��ن الناحي��ة املالي��ة, واجل��دوى القت�سادي��ة.

و�س��ع خط��ة متابع��ة وتقيي��م من��ذ البداي��ة تت�سم��ن: الأه��داف, واملوؤ�س��رات, واأدوات املتابع��ة والتقييم, 
واآلية امل�س��اءلة والتعلم.

ت�سور لآلية الر�سد امل�ستمر.
ت�سور لإ�سراك الن�ساء والفتيات امل�ستهدفات يف خطة املتابعة والتقييم.

ت�سور لإ�سراك املجتمع املحلي يف خطة املتابعة والتقييم.

2-1-5 تقييم الوقت

2-1-6 التخطيط لتوظيف الفريق

2-1-7 حتديد الأن�سطة واخلدمات

2-1-8 تطوير نظام املتابعة والتقييم
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يب��داأ التنفي��ذ الفعل��ي ل��كل م��ا مت الإع��داد والتخطي��ط ل��ه بافتت��اح امل�س��احة الآمن��ة, والإع��الن ع��ن 
اخلدم��ات, ويب��داأ فري��ق امل�س��احة مبمار�س��ة مهام��ه ح�س��ب م��ا ه��و مو�س��ح يف ه��ذا الدلي��ل, وي�س��تمر تق��دمي 

اخلدم��ات للفئ��ة امل�س��تهدفة طيل��ة الف��رتة املح��ددة للم�س��احة م��ع ح�س��د امل��وارد ل�سم��ان ال�س��تمرارية.

من��ذ الوهل��ة الأوىل للتخطي��ط والتاأ�سي���س للم�س��احة الآمن��ة يج��ب التخطي��ط ملوع��د وكيفي��ة اإنه��اء 
الأن�س��طة واخلدمات التي تقدمها امل�س��احة الآمنة, بحيث ُيَخطط ملو�سوع »الإنهاء التدريجي« لالأن�س��طة ليكون 
تدريجي��ًا وغ��ري مفاج��ئ, واأن يك��ون ل��دى فري��ق العم��ل ال�س��تعداد واجلاهزي��ة التكتيكي��ة لإغ��الق مراحل اأن�س��طة 
امل�س��احة مع �سمان م�س��اركة املجتمع؛ بغر�س احل�سول على امل�س��اندة والدعم املجتمعي, والتفكري ب�س��كل عملي 

فيم��ا ي�س��مى »ا�س��رتاتيجية اخل��روج« وتثبي��ت عنا�سر ال�س��تمرارية.

عن��د احلدي��ث ع��ن اإدارة امل�س��احات الآمن��ة ف��اإن ه��ذا يتطل��ب تو�سيح��ا للعدي��د م��ن اجلوان��ب الإداري��ة 
ال��الزم معرفته��ا وتطبيقه��ا م��ن قب��ل موظف��ات امل�س��احة, و�س��يكون الرتكي��ز يف ه��ذا الدلي��ل عل��ى ثالث��ة اأم��ور 
اإداري��ة اأ�سا�س��ية وه��ي: و�س��ع هي��كل امل�س��احة الآمن��ة, وتف�سي��ل مه��ام واأدوار موظف��ات امل�س��احة الآمن��ة, و�س��رح 
لأب��رز اجلوان��ب وامله��ام الإداري��ة والفني��ة املطل��وب القي��ام به��ا �سم��ن الأعم��ال الإداري��ة للم�س��احة الآمن��ة واأب��رز 
العملي��ات الت��ي تق��وم بها موظفات امل�س��احة مثل: عملي��ات التخطيط, والتوا�سل, والتقاري��ر, واملتابعة والتقييم, 
وميكن و�سفها باملهام الإدارية, وعمليات خارجية وعمليات داخلية, ويركز الدليل على اأبرز العمليات الإدارية 

الداخلي��ة لأنه��ا مهم��ة لعم��ل موظفات امل�س��احة الآمنة.

3-1 تنفيذ واإدارة اأن�سطة امل�ساحة الآمنة وتقدمي اخلدمات

3-1-2 الإنهاء التدريجي

3-2-3 اإدارة امل�ساحات الآمنة 
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مدير امل�ساحة

املتابعة والتقييم

م�سوؤولة التدريب 
والتمكني

م�سوؤولة الدعم 
املتطوعاتم�سوؤولة التوعيةالنف�سي

وتخت�س باملهام التالية:
• اإدارة موظفي امل�ساحة الآمنة, والإ�سراف على كافة الأعمال داخل امل�ساحة.	
• تطوير خطة العمل ال�سهرية والربعية وال�سنوية اخلا�سة باأن�سطة امل�ساحة.	
• التن�سيق والت�سبيك مع خمتلف اجلهات للرتويج للم�ساحة الآمنة يف املنطقة. 	
• الإ�س��راف واملتابع��ة ل�س��تقبال احل��الت املختلف��ة يف امل�س��احة الآمن��ة للن�س��اء والفتي��ات يف اأوق��ات 	

ال��دوام الر�س��مي املعتم��دة.
• متابع��ة عملي��ة ا�س��تقبال واإحال��ة احل��الت الناجي��ة )داخلي��ا وخارجيا(, ومتابعة تق��دمي اخلدمة لهن 	

�سم��ن اخلدم��ات الت��ي يقدمها امل�س��روع واجله��ات ذات العالقة, وو�سع الت�س��ورات واخلطط لتقوية 
نظ��ام الإحال��ة واإجناح عملي��ة متابعة وتقييم احلالت بعد الإحالة.

• م�ساندة م�سوؤولت التدريب والتوعية لتنفيذ اأن�سطٍة لزائرات امل�ساحة الآمنة من الن�ساء والفتيات.	
• التوا�س��ل والتن�س��يق م��ع اإدارة امل�س��روع, وقي��ادة الحت��اد لتعزي��ز التوا�س��ل م��ع امل�س��احات الآمن��ة يف 	

املحافظ��ات وتن�س��يق اأن�س��طة موح��دة وتطوي��ر الأداء, وال�س��تفادة املتبادل��ة.
• اإع��داد تقاري��ر �س��هرية وربعي��ة و�س��نوية ع��ن م�س��توى الإجن��از يت�سم��ن اأب��رز الق�سايا الت��ي حتتاج اإىل  	

مناق�س��ة مع اإدارة امل�س��روع ومقرتحات التطوير.

3-2-4 هيكل امل�ساحة الآمنة

2-2-2 مهام فريق امل�ساحة الآمنة

مديرة امل�ساحة الآمنة

ال�سكل رقم )1( يو�سح الهيكل التنظيمي لإدارة امل�ساحات الآمنة
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وتخت�س باملهام التالية:
• الإناب��ة ع��ن مدي��رة امل�س��احة يف مهامها اأثناء غيابها, ومتابعة �س��ري اأعمال امل�س��احة بن��اًء على توجيهات 	

مديرة امل�ساحة.
• اإع��داد خط��ة ملتابع��ة وتقيي��م �س��ري الأن�س��طة يف امل�س��احة الآمن��ة, وو�س��ع اآلي��ة تقيي��م اأه��داف, واأداء 	

امل�س��احة الآمن��ة.
• اإعداد ت�سورات لتطوير اآلية املتابعة والتقييم, وربطها بامل�ساءلة والتعلم.	
• متابع��ة وتقيي��م �س��ري اأن�س��طة امل�س��احة الآمن��ة با�س��تخدام الأدوات املعتم��دة, وف��ق �سيا�س��ة احت��اد ن�س��اء 	

اليم��ن يف املتابع��ة والتقييم.
• م�س��اندة م�س��وؤولت التدريب والتوعية والدعم النف�س��ي يف تطوير خطط التقييم اخلا�سة بهن و�سياغة 	

املوؤ�سرات.
• متابع��ة احل��الت الت��ي مت اإحالته��ا لتلق��ي اخلدم��ات باأنواعها بالتن�س��يق م��ع اإدارة احلالة يف احتاد ن�س��اء 	

اليمن وفروعه, واجلهات ذات العالقة.
• امل�ساركة يف تقييم احلالت امل�ستهدفة للتمكني القت�سادي, واختيارهن وفق املعايري. 	
• تقيي��م اأث��ر تق��دمي الدع��م النف�س��ي للم�س��تفيدات م��ن خدم��ات امل�س��احة الآمن��ة وللناجي��ات م��ن الإي��ذاء 	

الأ�سري.
• تقيي��م اأث��ر اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا امل�س��احة الآمن��ة للن�س��اء والفتي��ات مب��ا يف ذل��ك متابع��ة اأث��ر التمك��ني 	

القت�سادي.
• املتابع��ة  اليومي��ة م��ن خ��الل التوا�س��ل م��ع املوظف��ني, اإىل  جان��ب القي��ام بزي��ارات منتظم��ة للمتابع��ة 	

والتقيي��م وامل�س��اءلة والتعل��م, بالتن�س��يق م��ع مدي��رة امل�س��احة, ويت��م جتمي��ع التقاري��ر م��ع الرتكي��ز عل��ى 
النتائ��ج, ومقارن��ة التق��دم يف حتقي��ق الأه��داف واملوؤ�س��رات.

• التن�س��يق مع مديرة امل�س��احة واإدارة امل�س��روع ل�سمان م�س��اركة النازحني واملجتمعات امل�سيفة يف عملية 	
املتابعة.

• عق��د واإدارة نقا�س��ات, ولق��اءات تقييمي��ة ب��ني املوظف��ات يف امل�س��احة وب��ني الفئ��ات امل�س��تهدفة به��دف 	
التقيي��م, وملناق�س��ة نتائ��ج املتابع��ة والتقيي��م واخل��روج باتفاق��ات ودرو���س م�س��تفادة.

• كتابة وتطوير ق�س�س النجاح.	
• ال�س��تعرا�س ب�س��كل منتظ��م لالإط��ار املنطق��ي للم�س��احة؛ ل�سم��ان جم��ع البيان��ات التي تعك���س املوؤ�س��رات 	

املر�سومة.
• اإجراء التقييم الداخلي للم�ساحة بحلول نهاية امل�سروع املعني.	
• اإع��داد تقاري��ر �س��هرية وربعي��ة و�س��نوية ع��ن نتائ��ج املتابعة والتقييم لأن�س��طة امل�س��احة الآمن��ة اإىل مديرة 	

امل�ساحة الآمنة.

م�سوؤولة املتابعة والتقييم
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وتخت�س باملهام التالية:
• اإعداد خطة ربعية و�سنوية حول برامج التوعية املتوقع تنفيذها وفق احتياجات الفئات امل�ستهدفة.	
• تنظي��م وتنفي��ذ اأن�س��طة التوعي��ة وف��ق اخلط��ط املر�س��ومة, وتغطي��ة اأي احتياج��ات للتوعي��ة جدي��دة اأو 	

طارئ��ة, والقي��ام بتهيئ��ة كافة متطلبات جل�س��ات التوعية واحتياجاتها.
• تطوي��ر برام��ج توعي��ة ت�س��مل الناجي��ات م��ن العن��ف الأ�س��ري والزائ��رات للم�س��احة الآمن��ة وفق خطط 	

عملية تعالج ق�سايا حمددة برزت على ال�س��طح.
• امل�س��اركة يف تنفيذ اأيام مفتوحة )توعية, تدريب, م�س��ابقات, ترفيه( بالتن�س��يق مع مديرة امل�س��احة 	

وتخت�س باملهام التالية:
• اإع��داد خط��ة ربعي��ة و�س��نوية ح��ول الأن�س��طة والرام��ج التدريبي��ة املتوق��ع تنفيذه��ا وف��ق احتياج��ات 	

الفئ��ات امل�س��تهدفة.
• تنظي��م وتنفي��ذ ال��دورات والرامج التدريبية وفق اخلطط املر�س��ومة, وتغطي��ة اأي احتياجات تدريبية 	

جديدة اأو طارئة, والقيام بتهيئة كافة متطلبات التدريب واحتياجاته لكي تتحقق الأهداف بفاعلية.
• تطوي��ر خط��ط تقيي��م الرام��ج التدريبي��ة, واأدوات قيا���س حتق��ق املوؤ�س��رات بالتن�س��يق م��ع م�س��وؤولة 	

املتابع��ة والتقيي��م.
• تطوي��ر برام��ج تدري��ب ت�س��مل الناجي��ات من العنف الأ�س��ري والزائ��رات للم�س��احة الآمنة وفق خطط 	

عملية تعالج ق�سايا حمددة برزت على ال�سطح.
• حتدي��د ن��وع الرام��ج التدريبي��ة اخلا�س��ة بالتمك��ني القت�س��ادي مب��ا يتواف��ق م��ع احتياج��ات �س��وق 	

العم��ل يف البيئ��ة املحلي��ة للم�س��احة, وبن��اًء عل��ى ج��دوى اقت�سادي��ة م�سغ��رة.
• توظي��ف التدري��ب لتحوي��ل الن�س��اء املت�س��ررات اأو ال�سعيف��ات م��ن كونه��ن متاأث��رات بالأح��داث اإىل 	

ن�س��اء ق��ادرات عل��ى التاأث��ري والتغي��ري الإيجابي, با�س��تخدام برامج تدريب وتاأهي��ل املدربات, وبرامج 
بن��اء ال�س��خ�سية القيادية.

• امل�س��اركة يف تنفيذ اأيام مفتوحة )توعية, تدريب, م�س��ابقات, ترفيه( بالتن�س��يق مع مديرة امل�س��احة 	
الآمنة, وم�سوؤولة التوعية, وم�سوؤولة الدعم النف�سي.

• تطوير ق�س�س النجاح من خالل خمرجات ونتائج الرامج التدريبية.	
• قيا�س اأثر التدريب ومدى حتقق الأهداف بالتن�سيق مع م�سوؤولة املتابعة والتقييم.	
• اإع��داد تقاري��ر �س��هرية وربعي��ة و�س��نوية ع��ن الإجن��ازات التدريبي��ة وم��ا مت حتقيقه, وط��رح التحديات 	

لتذليله��ا وو�سع مقرتحات تطوير العمل.

م�سوؤولة التوعية

م�سوؤولة التدريب والتمكني

n.radami
Comment on Text
الايذاء الاسري

n.radami
Comment on Text
من الايذاء الاسري 
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وتخت�س باملهام التالية:
• ا�س��تقبال احل��الت الت��ي حتت��اج خلدم��ة الإر�س��اد والدع��م النف�س��ي, واحل��الت التي تعر�س��ت لالإيذاء 	

الأ�س��ري, واإدارة جل�س��ات ال�س��تماع م��ع تل��ك احل��الت )جل�س��ات الدع��م النف�س��ي( يف اأوق��ات ال��دوام 
الر�س��مي املعتمدة للم�س��احة الآمنة.

• - تقدمي الإر�سادات وامل�سورة النف�سية لكافة احلالت التي حتتاج للدعم النف�سي.	
• - تقدمي جل�سات توعيٍة واإر�ساٍد نف�سي للفئات امل�ستهدفة وللزائرات بالتن�سيق مع م�سوؤولة التوعية.	
• - امل�ساركة يف التدريب يف جمال الدعم النف�سي بالتن�سيق مع م�سوؤولة التدريب.	
• - القيام بكافة مهام الإحالة للحالت املتعر�سة لالإيذاء الأ�س��ري ابتداًء من ا�س��تقبال احلالة وتقييمها 	

واإحالتها اإىل اإدارة احلالة يف احتاد ن�س��اء اليمن اأو فروعه اأو اإىل مزودي اخلدمة من جهات اأخرى.
• - التن�س��يق م��ع مدي��رة امل�س��احة الآمن��ة, وال�سرت�س��اد بتوجيهاته��ا يف كل م��ا يتعل��ق باإج��راءات 	

وترتيب��ات الإحال��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة للح��الت وفق��ًا ل�سيا�س��ة احت��اد ن�س��اء اليم��ن.
• - اإعداد تقارير �س��هرية وربعية و�س��نوية عن الإجنازات وما مت حتقيقه, وطرح التحديات لتذليلها, 	

وو�سع مقرتحات تطوير العمل.

م�سوؤولة الدعم النف�سي

الآمنة وم�سوؤولة التدريب وم�سوؤولة الدعم النف�سي.
• تطوير ق�س�س النجاح من خالل خمرجات ونتائج الرامج التوعوية.	
•  قيا�س اأثر برامج التوعية ومدى حتقق الأهداف بالتن�سيق مع م�سوؤولة املتابعة والتقييم.	
• اإعداد تقارير �س��هرية وربعية و�س��نوية عن برامج التوعية وما مت حتقيقه, وطرح التحديات لتذليلها 	

وو�سع مقرتحات تطوير العمل.
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وتتوزع عليهن املهام التالية:
• م�ساعدة م�سوؤولت الأق�سام الأخرى يف امل�ساحة الآمنة يف املهام التي توكل اإليهن.	
• امل�ساعدة يف تنظيم العمل داخل امل�ساحة, واحلفاظ على املمتلكات.	
• امل�ساعدة يف اإدخال البيانات.	
• امل�س��اعدة يف جم��ع اإح�س��اءات يومي��ة اأو اأ�س��بوعية اأو �س��هرية ع��ن ع��دد الأ�س��خا�س الذي��ن ا�س��تفادوا 	

من اخلدم��ات املقدمة.
• امل�ساعدة يف ح�سد املجتمع املحلي, والتعريف باأن�سطة امل�ساحة.	
• امل�ساعدة يف اإعداد وتنظيم الأيام املفتوحة املقامة �سمن اأن�سطة امل�ساحة.	
• امل�ساعدة يف تعبئة ا�ستمارات التقييم وامل�سوحات امليدانية التي جتريها امل�ساحة.	
• امل�ساعدة يف ا�ستالم وتفعيل ال�سجالت مبختلف اأنواعها داخل امل�ساحة الآمنة.	
• ح�سور الجتماعات الإدارية امل�سموح بها من قبل مديرة امل�ساحة.	
• تق��دمي اأي��ة تقاري��ر مطلوب��ة منه��ن فيم��ا يخ���س الأعم��ال املوكل��ة اإليه��ن م��ن قب��ل مدي��رة امل�س��احة 	

وم�س��وؤولت الأق�س��ام والأن�س��طة.

املتطوعــــــــــــــات

هن��ا ياأت��ي احلدي��ث ع��ن اأب��رز العملي��ات وامله��ام الإداري��ة والفني��ة الت��ي تق��وم به��ا موظف��ات امل�س��احة 
مث��ل: عملي��ات ومه��ام التوا�س��ل اخلارج��ي والداخل��ي, ومه��ام التخطي��ط والتقاري��ر واملتابع��ة والتقيي��م, وميك��ن 
و�سفها باملهام الإدارية, وهناك عمليات خارجية وعمليات داخلية, ويركز الدليل على اأبرز العمليات الإدارية 

الداخلي��ة لأنه��ا مهم��ة لعم��ل موظفات امل�س��احة الآمنة.
هن��اك العدي��د م��ن مه��ام التوا�س��ل اخلارجي��ة الت��ي ميك��ن اأن تق��وم به��ا مدي��رة امل�س��احة الآمن��ة اأو من 
ينوب عنها, اأو اأٍي من موظفات امل�ساحة وفق ما تقت�سيه وظيفتها ومهامها, وبتن�سيق كامل مع مديرة امل�ساحة, 

مثل:
• التوا�س��ل م��ع اإدارة امل�س��روع وم��ع )احت��اد ن�س��اء اليم��ن(, م��ن خ��الل املرا�س��الت وحتري��ر اخلطاب��ات 	

الر�س��مية اأو الرتا�س��ل الإلك��رتوين, وحتري��ر حما�س��ر وتقاري��ر اللق��اءات املنعق��دة )لق��اءات منتظم��ة 
اأو غ��ري منتظمة(.

• التوا�س��ل م��ع اأي��ة م�س��ادر مل��وارد متاح��ة للم�س��احة الآمن��ة, وبتن�س��يق كامل م��ع اإدارة امل�س��روع واحتاد 	
ن�س��اء اليمن اأو فروعه, من خالل املرا�س��الت وحترير اخلطابات الر�س��مية اأو الرتا�س��ل الإلكرتوين, 

وحتري��ر حما�س��ر وتقارير اللقاءات املنعقدة.

2-2-3 العمليات واملهام الالزمة لإدارة امل�ساحة الآمنة
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يق�س��د بتطوي��ر واإع��داد خط��ة عم��ل ه��و حتدي��د الأعم��ال الت��ي �س��يتم تنفيذه��ا يف امل�س��احة الآمن��ة يف 
م�س��تقباًل بالكيفي��ة والوق��ت املنا�س��بني, وذل��ك �س��عيًا لتحقي��ق اإجن��ازات اأو اأه��داف يت��م و�سعه��ا م��ن قب��ل اإدارة 

امل�س��احة الآمن��ة وفق��ًا لأه��داف امل�س��روع املعن��ي اأو احتاد ن�س��اء اليمن.
وتق��وم اإدارة امل�س��احة الآمن��ة باإع��داد اخلط��ط باأنواعه��ا, ومنه��ا اخلط��ط الت�س��غيلية ال�س��هرية اأو 
ال�سنوية التي تبنى على الأهداف املر�سومة للم�ساحة الآمنة, وكل ق�سم من اأق�سام امل�ساحة يقوم باإعداد خطته 
اخلا�س��ة كل ح�س��ب مهام��ه وتخ�س�س��ه واأدواره, وُترف��ع اخلط��ط اإىل مديرة امل�س��احة الآمن��ة والتي بدورها تبني 
خط��ة امل�س��احة وفق��ًا عل��ى ه��ذه اخلط��ط جمتمعة, وت�سي��ف عليها ما يتعلق ب��الأدوار واملهام املنوط��ة بها كمديرة 

م�س��احة اآمنة.
ولك��ي تك��ون اخلط��ة جي��دة ودقيق��ة فالب��د اأن متتل��ك اأوًل: اأهداف��ًا وا�سح��ًة ذات �سياغ��ة جي��دة, وقب��ل 
اأن تق��وم اأي م�س��احة اأو ق�س��م م��ن اأق�س��ام امل�س��احة بعم��ل اخلط��ة لب��ّد م��ن عقد اجتماع لكادر امل�س��احة م��ع اإدارة 
امل�سروع املعني وبح�سور احتاد ن�ساء اليمن اأو اأحد فروعه؛ لتحديد الأهداف العامة للم�ساحة الآمنة والأهداف 

ال�س��نوية, والتي يف �سوئها �س��تكون كافة اخلطط موجهة نحو حتقيق الأهداف.
النم��وذج رق��م )1( يو�س��ح بب�س��اطة كي��ف ميك��ن ملوظف��ات امل�س��احة تطوي��ر خط��ة ت�س��غيلية, ويحت��وي 

تطوير واعداد خطة عمل

• التوا�سل مع املجتمع املحلي املحيط بامل�س��احة, وال�س��لطة املحلية, مل�س��اندة اأن�س��طة امل�س��احة وح�سور 	
التوعي��ة ومنا�س��بات امل�س��احة بالتن�س��يق م��ع احت��اد ن�س��اء اليم��ن اأو فروع��ه, وم��ن خ��الل الو�س��ائل 

املذك��ورة يف الفق��رة )2(.
• التوا�س��ل م��ع اجله��ات مقدم��ة اخلدم��ة ملتابع��ة وتقيي��م احل��الت الت��ي مت��ت اإحالته��ا له��ا, وبالتن�س��يق 	

الكام��ل م��ع م�س��وؤولت اإدارة احلال��ة يف احت��اد ن�س��اء اليم��ن, وم��ع اإدارة امل�س��روع والحت��اد اأو فروع��ه, 
وم��ن خالل الو�س��ائل املذك��ورة يف الفقرة )2(.

• التوا�س��ل اخلارج��ي م��ع اجله��ات والأف��راد الذي��ن ت�س��ملهم عملي��ة تقيي��م ومتابع��ة الأث��ر لأن�س��طة 	
امل�س��احة الآمن��ة واخلدم��ات املقدم��ة, ومنه��ا التمك��ني القت�س��ادي, وم��ن خالل الو�س��ائل املذكورة يف 

الفق��رة )2(.
• التوا�س��ل م��ع املجتم��ع املحلي املحيط بامل�س��احة وال�س��لطة املحلية واجله��ات ذات العالقة عند البحث 	

عن معلومات اأو بيانات ذات عالقة بعمل امل�س��احات الآمنة اأو فئاتها امل�س��تهدفة, وبالتن�س��يق الكامل 
مع اإدارة امل�سروع والحتاد اأو فروعه, ومن خالل الو�سائل املذكورة يف الفقرة )2(.

كم��ا اأن هن��اك العدي��د م��ن العملي��ات واملهام الإدارية والفنية التي يتم تنفيذها داخل امل�س��احة الآمنة 
بني اإدارة امل�س��احة واملوظفات اأو بني املوظفات اأنف�س��هن, اأو العمليات والأعمال التي تدخل �سمن مهام مديرة 

امل�ساحة الآمنة وموظفات امل�ساحة, مثل:
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النموذج رقم )1( يو�سح اخلطة التنفيذية )الت�سغيلية( للفرتة من .................. اىل ..................
الهــــدف العــــام

الهدف الفرعي 
)الت�سغيلي(

و�سف 
الن�ساط

املدخالت
تاريخ التنفيذ)الحتياجات(

املخرجات 
املتوقعة للن�ساط

النتيجة املتوقعة 
للن�ساط )الأثر(

امل�سوؤول عن 
التنفيذ

التكلفة

الهدف الفرعي
.......... :)1(

الهدف الفرعي
.......... :)2(

عل��ى العنا�س��ر التالية:
• اله��دف الع��ام: ه��و اله��دف بعي��د امل��دى اأو متو�س��ط امل��دى )اأي اأن حتقيق��ه لي���س فوريًا اأو قريب��ًا واإمنا 	

عل��ى ف��رتة زمني��ة اأط��ول واحيان��ًا عل��ى مراح��ل(, ويكون حم��ددًا ووا�سح��ًا, ويتم احل�س��ول عليه وفقًا 
لأهداف امل�س��روع املعني, وبناًء على النقا�س��ات مع اإدارة امل�س��روع واحتاد ن�س��اء اليمن.

• اله��دف الفرع��ي )الت�س��غيلي( : وه��و ه��دف قري��ب املدى, اأي اأنه يتحقق ب�س��كل �س��ريع, مبجرد تنفيذ 	
الن�س��اط اأو بع��د التنفي��ذ بقلي��ل, ويت��م احل�س��ول علي��ه م��ن خ��الل ال�س��تقاق م��ن اله��دف الع��ام. وكل 
ه��دف ع��ام ق��د يك��ون ل��ه اأك��ر م��ن ه��دف فرعي كله��ا مرتبطة به, وتدع��م الو�س��ول اإىل  نتيجة حتقق 
اله��دف الع��ام, اله��دف الفرع��ي يج��ب اأن يك��ون حم��ددًا وواقعي��ًا وقاب��اًل للقيا���س والتحق��ق وُمَزَمن��ًا.

• الن�س��اط: ه��و احل��دث اأو الإج��راء املطل��وب تنفي��ذه م��ن اأج��ل حتقي��ق اله��دف الفرع��ي )الت�س��غيلي(, 	
واحل�س��ول عل��ى املخرج��ات, والن�س��اط يجب اأن يرتب��ط بالهدف الفرعي التابع له وذو �سلة باملُخَرج 
ال��ذي �س��يحققه, وعن��د �سياغت��ه يجب اأن يك��ون وا�سحًا ومكتمل الأركان, ويحوي على و�سف احلدث 

ومدت��ه ومكانه ومو�سوعه وفئته امل�س��تهدفة.
• املدخ��الت )الحتياج��ات(: ه��ي العنا�س��ر املطلوب��ة لتنفي��ذ الن�س��اط, وه��ي اإم��ا اأن تك��ون ب�س��رية اأو 	

مادية, فلو كان الن�ساط جل�سة توعية مثاًل فاإن املدخالت �ستكون: ال�سخ�س اأو اخلبري الذي �سيقوم 
بالتوعي��ة, وم��ادة التوعي��ة وامل��كان وغري ذلك من الحتياجات املطلوبة لتنفيذ اجلل�س��ة.

• املخرج��ات املتوقع��ة للن�س��اط: ه��ي النتائ��ج الفوري��ة للن�س��اط والت��ي ت�سب��ح حمقق��ة اأثن��اء الن�س��اط اأو 	
عن��د النته��اء من��ه اأو بع��د النته��اء بف��رتة ق�س��رية, ويف الغال��ب ف��اإن املخرج��ات مرتبط��ة بالأه��داف 

الفرعي��ة وه��ي حتققه��ا, وُيحب��ذ �سياغ��ة املخ��رج ب�سيغة الفع��ل املا�سي.
• النتيج��ة املتوقع��ة للن�س��اط )الأث��ر(: هي الأمور الت��ي تتحقق بعد فرتة اأطول كنتيجة لتنفيذ جمموعة 	

م��ن الأن�س��طة, والأث��ر يف الغال��ب مرتب��ط باله��دف الع��ام وه��و حتقي��ق لله��دف الع��ام, وُيحب��ذ �سياغة 
النتيج��ة اأو الأث��ر ب�سيغة الفعل املا�سي.
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التقاري��ر و�س��يلة هام��ة ج��دًا يف عملي��ة التوا�س��ل الإداري, وع��ن طريقه��ا تتلق��ى مديرة امل�س��احة الآمنة 
املعلوم��ات ح��ول الأن�س��طة املنف��ذة, وم�س��توى الإجن��از, والتحديات املر�س��ودة, وكذلك مقرتح��ات التطوير, وهي 
و�س��يلة الت�سال الر�س��مية بني مديرة امل�س��احة واإدارة امل�س��روع املعني وقيادة الحتاد وفروعه, والتقارير اأي�سًا 

يعتمد عليها يف ر�س��م ال�سيا�س��ات, وو�سع اخلطط, واختيار اأ�س��لوب العمل املنا�س��ب.
��ن مدي��رة وموظف��ات امل�س��احة الآمنة من  يف ه��ذا الدلي��ل مت تطوي��ر من��وذج مب�س��ط للتقري��ر ال��ذي مَيكِّ

ا�س��تخدامه, ويتكون من ثالثة اأق�س��ام اأ�سا�سية:

- الأول: معلومات عامة عن التقرير
- الثاين: معلومات تف�سيلية جمدولة عن الأن�سطة املنفذة

- الثالث: اإ�سافات عامة
• ملحوظــة: يف النم��وذج )2( اخلا���س بتقري��ر امل�س��احة الآمنة هناك فقرات يت��م تعبئتها بالختيار 	

من القائمة املن�سدلة, مثل: تاريخ كتابة التقرير, والن�ساط وتاريخه, ويف الق�سم الثاين من التقرير 
وحتديدًا يف فقرة )الإجناز(, املق�سود منها و�سف ما مت اإجنازه يف الن�ساط نف�سه الذي مت اختياره 
يف العم��ود ال��ذي ي�س��بقه, ويج��ب على م�س��تخدم النموذج التفريق بني فقرت��ي التحديات واملقرتحات 
اللت��ان تكررت��ا يف الق�س��م الث��اين والثال��ث م��ن النم��وذج, فف��ي الق�س��م الث��اين ُيق�س��د بهم��ا التحديات 
واملقرتحات لكل ن�ساط على حدة, ويف الق�سم الثالث ُيق�سد بهما التحديات واملقرتحات اإجماًل يف 

ف��رتة التقرير )اإي التحديات واملقرتحات العامة(.

2( كتابة التقارير 
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النموذج رقم )2( يو�سح التقرير امل�ستخدم من قبل مديرة وموظفات امل�ساحة الآمنة
معلومات عامة عن التقرير:

معلومات تف�سيلية عن الأن�سطة املنفذة:

اإ�سافات عامة:

Project:  …………................………:اإ�سم امل�سروع  Date :   تاريخ كتابة التقرير: ..................انقرهنا لإدخال بيانات
موقع امل�ساحة: - منطقة ...............................................

 مديرية .............................. حمافظة ......................
فرتة التقرير: - من ................  اإىل ...................., 

معد التقرير: - ......................................................

Activity
الن�ساط

Date
التاريخ

Achievement
الإجناز

و�سف الفئة 
امل�ستهدفة يف 

الن�ساط

Challenges 
 التحديات اثناء
تنفيذ الن�ساط

Sugges	
tions املقرتحات 
اخلا�سة بالن�ساط

Com	
ments 
مالحظات

ر�سد احلالت
Monday, 

February 12, 
2018

مت ر�سد 3 حالت 
يف ميفعة عن�س 

)حالة اإيذاء اأ�سري 
ج�سدي, حالة اإ�ساءة 

عاطفية, وحالة 
زواج �سغريات( وقد 
مت تنفيذ اإجراءات 

اإدارة للحالت 
الثالثة وفقا للمعايري 

املتبعة.
الت�سبيك مع 
انقرهنا لإدخال بيانات�سركاء اخرين

انقرهنا لإدخال بياناتاختيارعن�سر.

اأي اأعمال اأخرى خارج اإطار الأن�سطة املر�سومة: -
• 	..........................................................................

اأبرز التحديات التي مت مواجهتها ب�سكل عام: -
• 	...........................................................................

اأبرز املقرتحات املتعلقة بنجاح العمل او حت�سني بيئة العمل: -
• 	.....................................................................

املرفقات: -
• 	.....................................................................

معد التقرير
ال�سم: ..........................................
الوظيفة: ........................................
التاريخ: .........................................
التوقيع: .........................................

n.radami
Comment on Text
نفسيه 



دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

31

تطبي��ق نظ��ام املي��ل )MEAL(: املتابع��ة والتقيي��م وامل�س��اءلة والتعلم:نظ��ام املي��ل )MEAL( ه��و 
نظ��ام حم��دث لنظام��ي املتابع��ة والتقيي��م, الل��ذان اأُ�سي��ف اإليهم��ا عمليت��ي امل�س��اءلة والتعل��م, لكي ل تك��ون عملية 
املتابع��ة والتقيي��م مبت��ورة وتنته��ي مبج��رد اإ�س��دار تقري��ر التقيي��م, اإمن��ا تتع��زز جدواه��ا باإيج��اد نظ��ام م�س��اءلة 
و�س��راكة قوي��ني, م��ن اأ�سح��اب امل�سلحة والفئة امل�س��تهدفة, وكذلك حتويل نتائج املتابع��ة والتقييم اإىل اإجراءات 

)تعلُّ��م( لك��ي ت�س��تفيد كاف��ة الأط��راف املعني��ة, وتط��ور اأداءه��ا, وتتالفى الأخطاء ال�س��ابقة.
وفيما يلي تو�سيح للم�سطلحات الأربعة على النحو التايل:

تطبيق نظام امليل )MEAL(: املتابعة والتقييم وامل�سائلة والتعلم

ه��ي عملي��ة م�س��تمرة جلم��ع املعلوم��ات والبيان��ات للم�س��روعات والرام��ج, �س��واء كانت م�س��احات اآمنة 
اأو غريها؛ لتحديد مدى توافق �س��ري الأن�س��طة مع اخلطة املو�سوعة لها, ولبيان الو�سع احلايل, وتركز املتابعة 
على جمع معلومات كافية حول اإجناز الأعمال اأو طريقة تاأدية الأن�سطة اأو م�ستوى وكيفية تاأدية الفريق ملهامهم 
واأعماله��م وهك��ذا.  وللمتابع��ة ع��دة اأ�س��اليب منه��ا: ا�س��تخدام املقاب��الت اأو املالحظ��ة املبا�س��رة اأو النقا�س��ات اأو 

ال�س��تبانات وغري ذلك.
املتابعة عملية ر�سد ولي�ست اإعطاء حكم.

التقيي��م ه��و اإعط��اء قيم��ة ل�س��يء م��ا اأو لعم��ٍل م��ا, وه��و اإج��راء حم��دد يت��م يف وق��ت حم��دد, وه��و مكم��ل 
لأن�س��طة املتابع��ة امل�س��تمرة م��ن خ��الل توف��ري املزي��د م��ن املعلوم��ات والتحلي��ل, كتقيي��م عمي��ق ومو�سوع��ي ملعرف��ة 

مالئم��ة الرام��ج وفعاليته��ا وكفاءته��ا وتاأثريه��ا وا�س��تمراريتها.
اإن عملي��ة التقيي��م ُتع��د م��ن اأه��م العملي��ات الإداري��ة الت��ي يجب القيام به��ا يف امل�س��احة الآمنة لتحقيق 
العدي��د م��ن الفوائ��د مث��ل: تتب��ع تط��ور امل�س��احة الآمن��ة, وحتدي��د الثغ��رات, و�سم��ان ج��ودة الأن�س��طة ومنها نظام 
الإحال��ة.  وهن��اك اأن��واع للتقيي��م مث��ل: تقيي��م الحتي��اج, وتقييم الأ�سا���س مل�س��روٍع ما, وتقييم بعدي لن�س��اٍط ما اأو 

مل�س��روٍع م��ا )تقيي��م اأث��ر(, وتقيي��م مرحل��ي وربع��ي ون�سف��ي ونهائ��ي.
جت��ري التقييم��ات اخلتامي��ة يف نهاي��ة الرنام��ج اأو نهاي��ة ف��رتة امل�س��احة, وه��ي ت�س��تخدم للحك��م عل��ى 
حتقق الأهداف وعلى جدارة امل�ساحة اأو فعاليتها ب�سكل عام, وللتقييم عدة ا�ساليب منها: ا�ستخدام املقابالت 

بانواعها اأو النقا�س��ات املعمقة اأو ال�س��تبانات اأو فح�س الوثائق اأو اللقاءات املركزة )البوؤرية( وغري ذلك.
التقييم هو اإجراء معمق وفيه يتم اإعطاء حكم وا�سح على �سيء معني.

املتابعـــــــــــــــــة 

التقييـــــــــــــــــــــــــم
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وم��ن امله��م الوق��وف عل��ى اخل�سائ���ص والف��وارق ب��ن التقيي��م واملتابع��ة، وت��رز اأه��م ه��ذه الف��وارق 
يف اجل��دول التايل:

التقييــــــــــــــم املتابعــــــــــــــــة 

	عملية مرحلية 	عملية م�ستمرة

	 يقدم حتليل معمق ومو�سع ملقارنة ما مت تخطيطه وما
حتقق فعليًا, وقد ي�سمل فح�س املالئمة لالحتياجات

	 تتعقب وتر�سد �سري الرنامج/ امل�سروع/ الداء
وتوثق العملية

	 يركز اأكر على النتائج وقد تت�سمن قيا�س الأثر
وال�ستمرارية 	تركز اأكر على الإداء ومتابعة موؤ�سرات الإجناز

	 يجيب على: ملاذا وكيف مت حتقيق النتائج, وي�ساهم يف
بناء نظريات ومناذج للتغيري املن�سود

	 جتيب على اأي من الأن�سطة مت تنفيذها وتوفر
معلومات عن النتائج التي مت حتقيقها

	 يقدم للقيادة اأو الإدارة يف املوؤ�س�سة معلومات دقيقة عن
اأ�سباب امل�ساكل, وحتلياًل للبيئة احلالية للحدث املراد 

تقييمه, كما يقدم خيارات ا�سرتاتيجية و�سيا�سية

	 تنبه القيادة اأو الإدارة يف املوؤ�س�سة للم�ساكل
املوجودة, وتقدم خيارات اآنية للحلول

	يوفر قاعدة معرفية جديدة للتخطيط واملتابعة امل�ستقبلية 	توفر اأ�سا�س قوي للتقييمات املرحلية

	قد ي�ستعان مبقّيم خارجي 	مهمة قيادة املوؤ�س�سة واأع�سائها يف الأ�سا�س

�س��رورة تواف��ر خط��ة للمتابع��ة والتقيي��م ل��دى القائم��ني عل��ى ه��ذا العم��ل حت��ى يتمكن��وا م��ن خالله��ا 
تطبيق عملية املتابعة والتقييم. ومن الأهمية مبكان ا�ستخدام الأ�ساليب الت�ساركية للمتابعة والتقييم مبا يوؤدي 

اإىل اإ�س��راك الن�س��اء والفتي��ات وطل��ب اآراء اأفراد املجتمع. 

امل�ساءلة
تعن��ي اللت��زام باإثب��ات اأن العم��ل ق��د مت وفق��ًا للقواع��د اأو املعاي��ري اأو الأدوار اأو امل�س��وؤوليات اأو اخلط��ط 
املتف��ق عليه��ا, وياأت��ي ه��ذا الإثب��ات ع��ن طري��ق جمموع��ة م��ن الإج��راءات الت��ي تت�س��م بال�س��فافية والت�س��اركية, 
مث��ل: ت�س��كيل جل��ان جمتمعي��ة متث��ل معظ��م فئات املنطقة امل�س��تهدفة, مبا يف ذلك الن�س��اء وق��ادة املجتمع املحلي 
للم�س��اركة الفعال��ة يف حتقي��ق اأه��داف امل�س��احة الآمن��ة, وكذل��ك اإيج��اد اآلي��ات وا�سح��ة واآمن��ة لل�س��كاوى و�سم��ان 
ال�ستجابة لها, واإجراء مناق�سات دورية مع فريق العمل واإدارة امل�ساحة حول كيفية حت�سني اخلدمات املقدمة 

بن��اء عل��ى �س��كاوى ومقرتح��ات امل�س��تفيدات واجلهات املعنية م��ن اخلدمات.
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ه��و التفك��ري يف نتائ��ج تقيي��م التجرب��ة اأو الأن�س��طة الت��ي مت تنفيذه��ا؛ ملعرف��ة الكيفي��ة الت��ي ميك��ن به��ا 
حت�س��ني الأداء وتطوي��ر العم��ل واإدخ��ال حت�س��ينات فعلي��ة, وميك��ن اأن يتحق��ق ذل��ك عل��ى م�س��توى الأف��راد اأو عل��ى 
م�س��توى املوؤ�س�س��ات, وتت�سم��ن عملي��ة التعل��م تطبي��ق الدرو���س امل�س��تفادة يف الإج��راءات امل�س��تقبلية, والت��ي توف��ر 

اأ�سا�س��ًا ل��دورة تعل��م اأخ��رى.
التعل��م يعن��ي ال�س��تفادة م��ن الأخط��اء ال�س��ابقة الت��ي اأظهرته��ا نتائ��ج املتابع��ة والتقيي��م لأن�س��طة 
وخدم��ات امل�س��احة, وتعدي��ل الإج��راءات وال�س��لوكيات م��ن اأج��ل ت�سويب الأخط��اء, ولتعزيز عملي��ة التعلم, يجب 
تنفيذ تغطية اإعالمية وا�سعة, وجمع وتطوير درا�سات احلالة وق�س�س النجاح والدرو�س امل�ستفادة, وم�ساركتها 

م��ع جميع املعني��ني لتحقيق ال�س��تفادة.

يجب على جميع موظفات امل�ساحة الآمنة التنبه اإىل  التايل:
- املتابع��ة والتقيي��م لي�س��ت عملي��ة ت�سي��د لالأخط��اء, كم��ا اأن م�س��وؤولة املتابع��ة والتقيي��م لي�س��ت 
مرت�س��دة للفري��ق اأو �س��د الفري��ق, اإمن��ا ه��ي ج��زء م��ن الفري��ق تق��ع عليه��ا م�س��وؤولية امل�س��اعدة يف ر�س��د 

الخت��اللت وت�سويبه��ا, وحت�س��ني اخلدم��ة.
- التعاون مع م�سوؤولة املتابعة يف جمع املعلومات م�سوؤولية اجلميع.

- جناح عملية املتابعة والتقييم يعني جناح جميع موظفات امل�ساحة.

يلي هذا مناذج تطبيقية للمتابعة والتقييم؛ على النحو التايل:
1( النموذج رقم )3( خلطة نزول ملتابعة ن�ساط/ اأن�سطة.

2( النموذج رقم )4( لتقرير متابعة ن�ساط/ اأن�سطة.
3( النموذج رقم )5( خلطة نزول للتقييم.

4( النموذج رقم )6( لتقرير تقييم.

التعلــــــــــــــم 
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النموذج رقم )3( خلطة نزول ملتابعة ن�ساط/ اأن�سطة

م
الن�ساط 
املطلوب 
متابعته

موؤ�سر/ 
موؤ�سرات 

الأداء

تاريخ النزول 
اأ�سلوب املتابعة للمتابعة

الو�سائل والأدوات 
امل�ستخدمة 

للمتابعة )اأدوات 
التحقق(

امل�سوؤول 
عن متابعة 

الن�ساط

و�سف كافة 
معلومات 

الن�ساط كما هي 
مدونة يف وثائق 

امل�ساحة.

هو املوؤ�سر 

زيارة, مالحظة 
مبا�سرة, مالحظة 

غري مبا�سرة, مقابلة 
فردية, مقابالت 

جماعية, جمموعات 
نقا�سية, جمع 

معلومات .... الخ

هي اأدوات للتحقق 
من حتقق موؤ�سر 

الأداء, مثل ك�سوفات 
احل�سور تثبت ن�سبة 

احل�سور وهكذا.
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النموذج رقم )4( لتقرير متابعة ن�ساط/ اأن�سطة
معلومات عامة عن التقرير:

برنامج النزول للمتابعة:

الأن�سطة التي مت متابعتها:

التحديات واملقرتحات:

Project:  ………………………………………………………………:اإ�سم امل�سروع  Date :      تاريخ كتابة التقرير: ....................انقر هنا لإدخال بيانات

موقع امل�ساحة: منطقة ................. مديرية ........................ حمافظة ..................

خارج امل�ساحةداخل امل�ساحة:مكان تنفيذ املتابعة

فرتة التقرير: - من ...................  اإىل ....................

اإ�سم معد التقرير: ............................ وظيفته: - ................

معد التقرير
ال�سم: ..........................................
الوظيفة: ........................................
التاريخ: .........................................
التوقيع: .........................................

الو�سائل والأدوات امل�ستخدمة للمتابعةامل�ساركنيتاريخ النزولاأ�سلوب النزولم

1
غ��ري  مالحظ��ة  مبا�س��رة,  مالحظ��ة  زي��ارة, 
مبا�س��رة, مقابل��ة فردي��ة, مقاب��الت جماعي��ة, 
جمموع��ات نقا�س��ية, جم��ع معلوم��ات .... ال��خ

ه��ي اأدوات للتحق��ق م��ن حتق��ق موؤ�س��ر الأداء, 
مث��ل ك�س��وفات احل�س��ور تثب��ت ن�س��بة احل�س��ور 

وهك��ذا.
2

رقم 
موؤ�سر/ موؤ�سرات الأداءالن�ساطالن�ساط

و�س��ف الن�س��اط م��ع معلوم��ات ع��ن فئت��ه امل�س��تهدفة, ق��د يك��ون تدري��ب اأو توعي��ة اأو دوام موظف��ني اأو 1
ح�س��ور اجتماع��ات اأ�س��بوعية ...ال��خ. م��ع ذك��ر م��كان الن�س��اط ومدت��ه وتاريخ��ه ومو�سوع��ه ... الخ. 

2

الن�ساط 
امل�ستهدف يف 

املتابعة

موؤ�سر/ 
موؤ�سرات 

الداء

اأبرز املالحظات على م�ستوى تنفيذ الن�ساط
تنفيذ الن�ساط اإن 

وجدت

احللول املقرتحة اأو 
م�ساهدات اإ�سافيةمقرتحات التطوير اجمايلغري منفذمنفذ

0٪ حتى 
٪100

0٪ حتى 
٪100 ٪100

مثال بع�س الأمور التي تريد 
توثيقها والتي �ساهدتها او 

�سمعتها �سواء من امل�ستفيدين 
اأو من اأع�ساء الفريق اأو اللجان 

املجتمعية اأو القيادات املحلية.

اأي ال�سعوبات والتحديات التي مت مواجهتها اأثناء املتابعة:
.......................................................................................
........................................................................................

اأبرز املقرتحات العامة املتعلقة بنجاح العمل اأو حت�سني بيئة العمل:
..........................................................................................
..........................................................................................
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النموذج رقم )5( خلطة نزول للتقييم

املوؤ�سراتالن�سطةالهدافم
تاريخ 

النزول 
للتقييم

اأ�سلوب التقييم 
الو�سائل والأدوات 
امل�ستخدمة للتقييم 

)اأدوات التحقق(

امل�سوؤول عن 
تنفيذ التقييم

1

و�سف كافة 
معلومات 

الن�ساط كما 
هي مدونة يف 
وثائق امل�ساحة.

زيارة, مالحظة 
مبا�سرة, مالحظة 

غري مبا�سرة, 
مقابلة فردية, 

مقابالت جماعية, 
جمموعات 

نقا�سية, جمع 
معلومات .... الخ

2

3
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النموذج رقم )6( لتقرير تقييم
معلومات عامة عن التقرير:

برنامج النزول للمتابعة:

نتائج عملية التقييم:

يتبع اجلدول ال�سابق

Project:  …………………………………………………:اإ�سم امل�سروع  Date :   تاريخ كتابة التقرير: .........................انقر هنا لإدخال بيانات
موقع امل�ساحة: منطقة ................. مديرية ........................ حمافظة ..................

خارج امل�ساحةداخل امل�ساحةمكان تنفيذ التقييم:

فرتة التقرير: - من ...................  اإىل ....................

اإ�سم معد التقرير: ................. وظيفته: - .................

اأخرىخارجيداخليطارئنهائين�سفيربعينوع التقييم:

الو�سائل والأدوات امل�ستخدمة للتقييمو�سف النزولتاريخ النزولنوع النزولم

1
فردي��ة,  مقاب��الت  مبا�س��رة,  مالحظ��ة 
مقاب��الت جماعي��ة, جمموع��ات نقا�س��ية, 

جم��ع معلوم��ات, فح���س وثائ��ق .... ال��خ

و�س��ف عملي��ة الن��زول كامل��ة, م��ن حي��ث امل��كان 
والوق��ت وامل�س��اركني وعدده��م ومواقعه��م وغ��ري 
ذل��ك بحي��ث تظه��ر �س��ورة وا�سح��ة مل��ا مت تنفيذه.

ل��الأدوات  وتف�سيل��ي  كايف  و�س��ف  توف��ري 
عملي��ة  يف  به��ا  ال�س��تعانة  مت  الت��ي  والو�س��ائل 
التقيي��م, مث��ل: فح���س وثائ��ق, �س��هود عي��ان, اآث��ار 
ملمو�س��ة, معلوم��ات م��ن متابعة �س��ابقة, درا�س��ات 

�س��ابقة ...ال��خ.
2

املوؤ�سرالهدف
و�سف ما مت عمله من 
اأجل حتقيق الهدف 

)مثاًل اأن�سطة وغريها(

و�سف وحتليل املعطيات ن�سبة حتقيق الهدف
التي اأدت اىل الن�سب ن�سبة 

جناح
ن�سبة 
اإخفاق

ن�سبة 
اإجمايلتاأجيل

من ٪0 
حتى ٪100

من ٪0 
حتى ٪100

من ٪0 
100٪حتى ٪100

ملاذا حتقق النجاح بن�سبة 
)50٪( مثاًل, ما هي اأ�سباب 

حتقق هذه الن�سبة, واإذا كانت 
ن�سبة الإخفاق )40٪( فلماذا؟ 

وما هي الأ�سباب والظروف 
التي اأدت اىل ذلك؟

التاريخ: .........................................

التوقيع: .........................................
الإ�سم: ..........................................
الوظيفة: ........................................

العمدة 
احللول املقرتحة اأو مقرتحات التطويراأبرز املالحظات امل�ستخل�سة عرب القائم بالتقييمال�سابقة

.................................................................
................................................................

.....................................................................

.....................................................................

اأي ال�سعوبات والتحديات التي مت مواجهتها اأثناء املتابعة:
.......................................................................................
........................................................................................

اأبرز املقرتحات العامة املتعلقة بنجاح العمل اأو حت�سني بيئة العمل:
..........................................................................................
..........................................................................................

معد التقرير

العتماد واخلتم
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يعت���ر قي���ا�س الأث���ر اإج��راًء هام��ًا للمتابع��ة والتقيي��م م��ن اأج��ل احل�س��ول عل��ى معلوم��ات ح��ول حتق��ق 
اأه��داف امل�س��احات الآمن��ة, وكذل��ك لقيا���س حتق��ق التغي��ري الإيجاب��ي يف حي��اة الفئ��ات امل�س��تهدفة, كم��ا ميك��ن 
احل�س��ول عل��ى ق�س���س النج��اح اأثن��اء عملي��ة قيا���س الأث��ر, وياأت��ي قيا���س الأث��ر بع��د ف��رتات حم��ددة م��ن تلق��ي 

لالأن�س��طة. اأو ح�سوره��ن  للخدم��ة  امل�س��تفيدات 
وميك��ن ا�س��تخدام من��وذج تقري��ر التقيي��م للن��زول املي��داين وقيا���س الأث��ر, اإل اأن قيا���س الأث��ر اأداة م��ن 

اأدوات التقيي��م يحت��اج تطوي��رًا ل��الأدوات مثل: العتم��اد على خراء يف هذا املجال.
وتق��وم قيا���س الأث��ر م�س��وؤولة املتابع��ة والتقيي��م يف امل�س��احة الآمن��ة م��ع م�س��وؤولة اخلدم��ة الت��ي تلقته��ا 

امل�س��تفيدة �س��واء كان��ت اخلدم��ة تدريبي��ة اأو توعوي��ة اأو متك��ني اقت�س��ادي وم��ا اإىل  ذل��ك.

ق�س��ة النج��اح ه��ي اأح��دى اجلوان��ب الهام��ة يف امل�س��اريع الإن�س��انية والتنموي��ة وخ�سو�س��ًا امل�س��اريع 
والأن�س��طة الت��ي تخ��دم امل��راأة, وق�س��ة النج��اح ل تعن��ي جمرد حتُق��ق الهدف على احلالة التي مت ا�س��تهدافها, بل 
تتع��دى ذل��ك اإىل  و�س��ف التغي��ري الإيجاب��ي ال��ذي ح��دث للحال��ة يف نف�س��يتها وحياته��ا ال�س��خ�سية وحياة اأ�س��رتها 

وحميطه��ا ج��راء اخلدمة الت��ي تلقتها.
ويج��ب توثي��ق و�سياغ��ة ق�س���س النج��اح للفئ��ات امل�س��تهدفة م��ن اأن�س��طة وخدم��ات امل�س��احة الآمن��ة 

بطريق��ة منظم��ة ووا�سح��ة, وميك��ن ا�س��تخدام النم��وذج رق��م )7( لتوثي��ق ق�س���س النج��اح.

قيا�س الأثــــر

�سياغة وتطوير ق�س�س النجاح
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النموذج رقم )7( لإنتاج ق�سة جناح

ثانيًا: التدخالت واخلدمات التي ا�ستفادت منها احلالة
هنا يتم اإيراد التايل:

كيف علمت احلالة بامل�ساحة الآمنة, وكيف و�سلت والتحقت بامل�ساحة, ومتى؟	 
اخلدمات التي تلقتها احلالة يف امل�ساحة الآمنة:	 

• دورات تدريبية )عددها ونوعها ومدتها وموا�سيعها(.	
• دعم نف�سي )عدده ومدته ونوعه(.	
• توعية )عددها ونوعها ومدتها وموا�سيعها(.	
• اإحالة )معلومات عن احلالة والإحالة(.	
• متكني اقت�سادي )معلومات عن خدمة التمكني التي تلقتها احلالة ابتداء من التدريب اىل اآخر خطوة(.	

ثالثًا: التغيريات التي حدثت على احلالة بعد تلقي خدمات امل�ساحة الآمنة
يتم الرتكيز هنا ب�سكل كبري حول و�سف التغيري الذي حدث للحالة يف �سخ�سيتها وقدراتها وحميطها ال�سري والجتماعي, وو�سف 
كيف مت هذا التغيري بعد تلقي اخلدمات يف امل�ساحة الآمنة, وكيف �ساعدتها هذه اخلدمات يف جتاوز حمنتها اأو ظروفها وم�ساكلها 

والو�سول اىل و�سع جديد واأف�سل بّدل حياتها. 

Project:  ..............................................:يوم وتاريخ الزيارة: )....................(  اإ�سم امل�سروع
Date:   انقر هنا لإدخال بيانات

موقع امل�ساحة الآمنة: منطقة .............. مديرية ................... حمافظة ..............
اأوًل: بيانات احلالة

ال�سم
العمر

نازحة/ جمتمع م�سيف/ عائدة/ معدمة اقت�ساديًا/ معاقة
القامة: املحافظة/ املديرية/ القرية

احلالة الجتماعية
املوؤهل الدرا�سي )اإن وجد(

عازبة/ متزوجة/ مطلقة/ اأرملة
عدد الأولد )اإن وجد(

العمل)اإن وجد(
مكان العمل )اإن وجد(

طبيعة العمل )اإن وجد(
معلومات اإ�سافية

التاريخ: .........................................

التوقيع: .........................................
الإ�سم: ..........................................
الوظيفة: ........................................

معد التقرير

العتماد واخلتم
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عند تاأ�سي���س امل�س��احة الآمنة يجب توفر جمموعة من ا�س��رتاطات ومعايري ال�س��المة يف املبنى كما مت 
احلدي��ث عن��ه يف بداي��ة ه��ذا اجل��زء م��ن الدليل, وهو ما يجب تطبيقه لكي يكون م�س��اعدًا على تطبيق اإجراءات 

الطوارئ. 
هذه الفقرة حتتوي عر�سا مب�س��طًا ملا يجب اأن يتم عمله يف حال حدث اأي طارئ يف امل�س��احة الآمنة 

واأ�سبحت الن�ساء والفتيات والأطفال يف خطر.

هنــاك اإجــراءات طــوارئ عامــة يجــب اتخاذها يف حالة حدوث و�سع طارئ يف امل�ســاحة الآمنة 
على النحو التايل:

يج��ب التف��اق عل��ى نقط��ة جتم��ع )حتدي��د موق��ع( لنق��ل الن�س��اء والأطف��ال, لتجنب اأي خط��ر قد يودي 
اإىل فقدان حياة اأحد )ل �س��مح اهلل(, وي�س��رتط يف هذا املوقع التايل:

• اأن يك��ون اأر�س��ا مفتوح��ة ووا�س��عة عل��ى بع��د م�س��افة كب��رية ع��ن اأٍي م��ن املب��اين التي قد تك��ون معر�سة 	
للخطر باأنواعه.

• اأن يكون حمميًا من الأمطار وبعيدًا عن جمرى ال�سيول.	
• اأن يكون بعيدًا عن خطوط ال�سغط العايل ) اأعمدة الكهرباء(.	
• اأن يكون قريبًا من موقع امل�ساحة ويكون كافيا ل�ستيعاب 100 �سخ�س على الأقل.  	
• تهدئة الن�ساء والأطفال واحلفاظ على النظام والهدوء داخل امل�ساحة.	
• ا�س��تخدام �س��جل احل�س��ور للتاأك��د م��ن املتواجدي��ن وم��ن ع��دم فق��دان احده��م )الن�س��اء - اأطف��ال - 	

العاملني(.
• تنظيم الن�ساء والأطفال على ال�سري ب�سكل منتظم اإىل نقطة التجمع.	
• تزوي��د الأه��ل والأق��ارب مبعلوم��ات ع��ن م��كان املوق��ع )نقط��ة التجم��ع( ليت��م بعده��ا ت�س��ليم الن�س��اء 	

والأطف��ال اإليه��م بع��د النته��اء م��ن حال��ة الط��وارئ. 
• التوا�سل مع من�سق خا�س بحالة الطوارئ, وطلب امل�ساعدة واملعاجلة الفورية.	
• يف حال��ة اإ�ساب��ة اأح��د امل�س��تفيدين, يج��ب عل��ى امل�س��رفني اتخ��اذ وعم��ل جمي��ع التداب��ري املتاح��ة 	

واملعقول��ة ملعاجل��ة احلال��ة مب��ا ي�سم��ن ع��دم امل�سا���س ب�س��المة اأي اأح��د منه��م.
• اإذا اأ�سي��ب اأح��د امل�س��تفيدين يت��م ف��ورًا طل��ب امل�س��اعدة الطبي��ة وعم��ل الإ�س��عافات الأولي��ة, ويف حال��ة 	

وج��ود اإ�ساب��ة خط��رية ل يج��ب نق��ل اأو حتريك امل�ساب حتى ت�سل امل�س��اعدة الطبية.
• البقاء مع الن�ساء والأطفال وطماأنتهم والحتفاظ بالهدوء وال�سكينة العامة. 	

اإجراءات الطوارئ

اإجراءات الطوارئ العامة
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الإجراءات اخلا�سة بحالة وقوع اأو ن�سوب حريق

اأرقام التوا�سل يف حالت الطوارئ

اإذا �س��ب حري��ق يف امل�س��احة اأو بالق��رب منه��ا, فعل��ى العامل��ني فيه��ا اتخ��اذ الإج��راءات الأولية ملعاجلة 
املوق��ف ب��اأن يت��م اإط��الق �سف��ارة الإن��ذار بوج��ود حري��ق اأو بال�س��راخ باأعل��ى �س��وت )حري��ق( ع��دة م��رات اأو ب��اأي 
و�س��يلة مت التدري��ب عليه��ا وا�س��تخدام طفاي��ات احلري��ق, وبعده��ا يت��م اإخ��راج اأي �س��خ�س م��ن املوق��ع عل��ى الف��ور 

وب�س��رعة اإذا اأمكن.
• يتم تدريب الأطفال على الإجراءات الالزمة للحماية من احلرائق واإخماد احلريق مثل: 	
•  طلب الدحرجة على الأر�س عند التهام احلريق للمالب�س.	
• النخفا�س لالأ�سفل وتغطية الوجه ملحاولة اخلروج من مكان ن�سوب احلريق. 	
• جتن��ب اجل��ري ل�سم��ان ع��دم تغذي��ة احلري��ق )النار( بالأوك�س��جني, وتدريبهم عل��ى غريها من طرق 	

اإخماد احلريق.

ينبغي تزويد موظفي امل�ساحة الآمنة بقائمة اأرقام التوا�سل يف حالت الطوارئ 
ليتم التوا�سل معهم وقت احلاجة:

• رق��م املن�س��ق املي��داين )يف الحت��اد مثال(: هو ال�س��خ�س املراد الت�سال ب��ه يف حالة الطوارئ, هي/	
هو �سوف ي�سدر تعليمات ب�ساأن اخلطوات الواجب اتخاذها يف مثل هذه احلالت.

• رق��م من�س��ق امل�س��اعدات الطبي��ة: ويج��ب اأن يت��م حتدي��د م��كان ونقط��ة الت�س��ال للح�س��ول عل��ى 	
امل�س��اعدة الطبي��ة يف ح��الت الط��وارئ يف املنطق��ة.

• اأرقام الطوارئ املعتمدة من الدولة.	
• اأرقام امل�ست�سفيات.	
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اأن�سطة وخدمات امل�ساحات الآمنة 
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الإجراءات اخلا�سة بحالة وقوع اأو ن�سوب حريق

3-1 التعرف على الفئات امل�ستفيدة وا�ستقبالها يف امل�ساحة الآمنة

�س��رورة معرف��ة الفئ��ات امل�س��تهدفة وامل�س��تفيدة م��ن اأن�س��طة وخدم��ات امل�س��احة الآمن��ة, ومعرف��ة 
القن��وات وامل�س��ادر ل�ستك�س��اف مناط��ق تواجده��ا, تل��ك احل��الت الت��ي ميك��ن احتواوؤه��ا يف امل�س��احات المن��ة.
عل��ى العامل��ني يف امل�س��احة الآمن��ة اأن يكون��وا عل��ى دراي��ة كافي��ة بواق��ع وظ��روف املجتم��ع املحل��ي يف 
املنطقة اجلغرافية التي تقع فيها امل�ساحة الآمنة, ومعرفة اأهم احتياجات الن�ساء والفتيات يف املجتمع املحيط, 

وكذل��ك ح��ول اأ�س��باب وم�س��ادر ودواف��ع ح��الت الإيذاء الأ�س��ري الذي تتعر�س له الن�س��اء والفتيات.
اأن يك��ون ل��دى موظف��ات امل�س��احة الآمن��ة الق��درة عل��ى التع��رف عل��ى الفئ��ات امل�س��تهدفة واكت�س��افها 
فة ومفيدة مع احلالت, والتعامل معها بطرق تتنا�س��ب  مة ومهدَّ ب�س��كل جيد, والقدرة على اإدارة مقابالت منظَّ
مع الو�سع الذي تعي�سه وتعانيه تلك احلالت, ومن اأجل اأن يتحقق ذلك فالبد من اأن متتلك املوظفات العديد 

م��ن امله��ارات مث��ل:
1( مه��ارات الت�س��ال والتوا�س��ل الفع��ال م��ع املجتم��ع املحي��ط بامل�س��احة الآمن��ة اأثن��اء الزي��ارات 
امليدانية اأو  جل�س��ات التوعية اأو اللقاءات املنظمة وغري املنظمة، والتي من خاللها يتم ا�ستك�س��اف احلالت 

الت��ي لديه��ا احتي��اج فع��اًل للح�س��ول عل��ى اأٍي م��ن خدم��ات امل�س��احة الآمن��ة.
2( مه��ارات التع��رف عل��ى احل��الت الت��ي تعر�س��ت لالإي��ذاء الأ�س��ري باأنواعه��ا عن��د لقائه��م داخ��ل 
امل�س��احة اأو خارجه��ا، وه��ذا يتطل��ب ات�س��ام موظف��ات امل�س��احة الآمن��ة بالنتب��اه والتدقي��ق والرتكي��ز عل��ى 

جمموع��ة م��ن ال�س��لوكيات اأو املتغ��ريات الت��ي تظه��ر عل��ى احل��الت عن��د مقابلته��ا واأبرزه��ا:
• الرتباك واحلرية, والذعر وزيادة الن�ساط.	
• تعكر املزاج اأو العدوانية.	
• العزلة, وال�سعور بالوحدة وال�سعف.	
• العاطفة اجليا�سة.	
• ال�سعور بعدم الر�سى والقناعة.	
• البحث عن حلول للم�ساكل احلالية.	
• قلق وخوف من امل�ستقبل.	
• العي�س على ذكريات موؤملة مرت بها.	

n.radami
Comment on Text
تم تكراراها تحذف 
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وميكن اأن يكون التعرف على الفئات امل�ستهدفة عرب جمموعة من الطرق وهي:
• اأثناء ا�ستقبال احلالت داخل امل�ساحة الآمنة ومقابلتهن.	
• م��ن خ��الل ا�س��تقبال احل��الت املر�س��لة ع��ر احت��اد ن�س��اء اليم��ن اأو اجله��ات الأمني��ة اأو ال�س��لطات 	

املحلي��ة الت��ي ين�س��ق الحت��اد معه��ا.
• اأثن��اء جل�س��ات التوعي��ة الت��ي تنفذه��ا ك��وادر امل�س��احة الآمن��ة داخ��ل امل�س��احة اأو يف اأماك��ن اأخ��رى يف 	

املجتم��ع املحيط بامل�س��احة.
• من خالل حمالت الإعالن عن خدمات امل�ساحة الآمنة مبختلف الو�سائل املتاحة.	
• م��ن خ��الل اللق��اءات املنف��ذة م��ع احت��اد ن�س��اء اليم��ن وفروع��ه اأو م��ع منظم��ات جمتم��ع م��دين مهتم��ة 	

ب�س��ريحة الن�س��اء والفتي��ات اأو عن��د اللق��اء بال�س��لطات املحلي��ة يف النطاق اجلغرايف للم�س��احة.
• من خالل اأن�سطة التدريب باأنواعها.	
• من خالل لقاءات التقييم واملتابعة والزيارات امليدانية.	
• عر و�سائل الإبالغ من قبل الأقارب اأو اجلريان اأو ال�سدقاء.	
• عر اخلط ال�ساخن.	
• عر خط ال�سكاوى.	
• عر �سندوق الريد الإلكرتوين اأو و�سائل التوا�سل الجتماعي.	
• من خالل اأي نقاط توا�سل اأخرى اأو جهات متعاونة بالتن�سيق مع احتاد ن�ساء اليمن وفروعه.	
• يج��ب التنب��ه اإىل اأن خمتل��ف ط��رق التع��رف على احل��الت ينبغي اأن يرافقها اإج��راء التحري والتاأكد 	

من احتياج تلك احلالت, و�سحة املعلومات املتوفرة حولها.
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النموذج رقم )8( لتعبئة بيانات احلالت التي ترد اإىل امل�ساحة بغر�س احل�سول 
على اخلدمات فقط )حالت مل تتعر�س لالإيذاء(

الإ�سم 
الول

الإ�سم 
الثاين

الإ�سم 
العمراللقبالثالث

اجلن�س
تاريخ الو�سولرقم التلفونالعنوان احلايل

انثىذكر

معلومات للتق�سي عن احلالة وتفيد اأي�سًا يف التقييم

الرقم الت�سل�سلي يف النظامتاريخ الإدخال يف النظاما�سم من قابل/ ا�ستقبل احلالة

3-1-2 ا�ستقبال احلالت يف امل�ساحة الآمنة

تق��وم اإح��دى املتطوع��ات م��ن فري��ق امل�س��احة )اأو امل�س��وؤولة ع��ن اإدخ��ال البيان��ات( با�س��تقبال الن�س��اء 
الواف��دات اإىل امل�س��احة وت�س��جيل بياناته��ن, وتوجيهه��ن اإىل امل�س��وؤولت ع��ن تق��دمي اخلدم��ات يف امل�س��احة, لك��ن 

الن�س��اء الالت��ي تعر�س��ن لالإي��ذاء الأ�س��ري ف��ورًا يت��م مقابلته��ن من قبل م�س��وؤولة الدعم النف�س��ي.
عن��د ا�س��تقبال احل��الت الواف��دة اإىل امل�س��احة الآمن��ة يج��ب عل��ى املوظف��ة املكلف��ة بال�س��تقبال التحل��ي 

ب�سمات الرتحيب والحتفاء باحلالت، وتبعث على الطمئنان لديهن كما يلي:
• ا�س��تخدام عب��ارات الرتحي��ب الوا�سح��ة, وُيف�س��ل ا�س��تخدام نف���س عب��ارات الرتحي��ب امل�س��تخدمة يف 	

املنطق��ة, واملحبب��ة لدى املجتمع املحلي.
• ر�سم البت�سامة والبتهاج على وجه املوظفة امل�ستقبلة للحالة.	
• تخ�سي���س اأماك��ن جللو���س احل��الت اأثن��اء ا�س��تقبالها, وُيف�س��ل األَّ ت�س��ل واقف��ة لف��رتات طويل��ة اأثناء 	

تعبئة بياناتها.
• �سوت املوظفة اأثناء اأخذ البيانات الأولية يجب اأن يكون هادئًا, ويخلو من احلدة وال�سراخ.	

النم��وذج رق��م )8( خم�س���س لتعبئ��ة بيان��ات كاف��ة احل��الت الت��ي �ست�س��تفيد م��ن خدم��ات امل�س��احة 
وتقوم بتعبئته امل�س��وؤولة عن ا�س��تقبال احلالت اأو امل�س��وؤولة عن تقدمي اخلدمة مثل: م�س��وؤولة التوعية اأو  م�س��وؤولة 
التدري��ب, ع��دا احل��الت الت��ي تعر�س��ت لالإي��ذاء ُي�س��تخدم له��ا من��وذج اآخ��ر, وه��و النم��وذج رق��م )11( وتقوم به 

م�س��وؤولة الدع��م النف�س��ي عن��د ا�س��تقبالها للح��الت م��ن ه��ذا النوع, والذي �س��ريد يف فقرة خدم��ة الإحالة.
معلوم��ات ال�س��تمارة اأدن��اه غ��ري متاح��ة لالط��الع اإل يف اإط��ار �سي��ق ج��دا, وف��ق نظ��ام و�سيا�س��ة احت��اد 

ن�س��اء اليمن و�سوابط امل�س��احة الآمنة.

n.radami
Comment on Text
يحذف عمود الجنس ذكر وانثى مابش لها داعي لان المساحات لاتستقبل الا النساء والفتيات 
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الهوي��������������������������������������������������������ةمعلوم�����������������������������������ات امل��������������������������������������يالد
تاريخ 
امليالد

نوع مكان امليالد
مكان وتاريخ رقم الهويةالهوية

الإ�سدار
نوع وثيقة التعريف عند 
عدم توفر هوية ر�سمية قرية/ حارةعزلة/ حيمديريةحمافظة

�سن احلالة الجتماعية
الزواج

اإذا كانت احلالة اأقل من 18 �سنةعدد الولد

انف�سال اأرملةمطلقةمتزوجة
غري يتيمةاإناثذكورعازبةغري ر�سمي

يتيمة
تعي�س 

مبفردها
مع من 
عملهتعي�س كليهمااأماأب

م�سوؤولة عن عائلتها من جميع 
اجلوانب

امل�ستوى العمل/ املهنة
التعليمي

و�سع احلالة
اأخرىلجئمقيمعائدنازحاجلهةنوع العمل

اخلدمـــــــــة املطلوبــــــة

متكن اقت�ساديتدريبتوعيةدعم نف�سي
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3-2 خدمة الدعم النف�سي الأويل

تعت��ر خدم��ة الدع��م النف�س��ي الأويل م��ن اأه��م اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا امل�س��احة الآمن��ة للفئ��ات 
امل�س��تهدفة وخ�سو�س��ًا تل��ك الت��ي تع��اين م��ن م�س��اكل اأو ا�سطراب��ات نف�س��ية نتيج��ة التاأث��ر بالظ��روف ال�سعب��ة اأو 

مواجه��ة مواق��ف موؤذي��ة وغ��ري ذل��ك م��ن احل��الت.
م�س��وؤولة الدع��م النف�س��ي ه��ي امل�س��وؤولة املبا�س��رة ع��ن ا�س��تقبال ه��ذه احل��الت ومقابلته��ا والتعام��ل 
معه��ا, وي�س��رتط فيه��ا اأن تك��ون متخ�س�س��ة يف املج��ال النف�س��ي حت��ى تتمك��ن م��ن تنفيذ جل�س��ات الدعم النف�س��ي 

والت�س��خي�س الأويل للح��الت متهي��دًا لإحالته��ا اإىل م��زودي اخلدم��ة ح�س��ب الحتي��اج عن��د احلال��ة. 
ويج��ب اأن متتل��ك م�س��وؤولة الدع��م النف�س��ي امله��ارات واخل��رات الكافي��ة الت��ي متكنه��ا م��ن التعام��ل 
الأمث��ل م��ع احل��الت, بحي��ث ي�س��عرونهم بالأم��ان والطمئن��ان, وعليه��ا اأن تقرر ن��وع اخلدمات والأن�س��طة املفيدة 
والتي ميكن اأن ت�س��تفيد منها احلالت, اأو تن�س��ق مع بقية الأق�س��ام يف امل�س��احة الآمنة حول احلالت التي بداأت 

فعلي��ا بتلق��ي اخلدم��ات مثل التدري��ب والتوعية وغريها. 
وتعم��ل م�س��وؤولة الدع��م النف�س��ي عل��ى ا�س��تخدام ا�س��تمارة درا�س��ة و�س��ع حال��ة نف�س��ية, النم��وذج رق��م 
)9(, لتوثيق معلومات الإ�سابة النف�س��ية لدى احلالة وخلفيتها التاريخية وتقوم بت�س��خي�سها وعمل تو�سياتها, 

ث��م متابع��ة تل��ك احل��الت اأول ب��اأول وتدوي��ن كافة مالحظاتها على ال�س��تمارة ذاتها.
 تعت��ر ه��ذه ال�س��تمارة مرجع��ًا هام��ًا ح��ول احلال��ة يف حال تط��ورت الإ�سابة اأو يف ح��ال انتقلت احلالة 
اإىل م��زود اخلدم��ة اأو اأي تط��ورات اأخ��رى, تعت��ر وثيق��ة �س��رية جدًا واأن حتر�س الأخ�سائية النف�س��ية اأن ل يطلع 
عليه��ا اأح��د حت��ى املري���س نف�س��ه اأثن��اء املقابل��ة, وميك��ن مل�س��وؤولة الدع��م النف�س��ي اأن ت�س��تخدم رم��وزًا لعناوي��ن 
ال�س��تمارة عن��د احتم��ال ظه��ور ه��ذه ال�س��تمارة اأمام احلالة, بحيث ل تظهر كلمات توح��ي للحالة باأنها مري�سة 

اأو م�سابة.
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Project:  .................................................. :ا�سم امل�سروع  

موقع امل�ساحة الآمنة:
 منطقة .................. مديرية ................ حمافظة .............

يوم وتاريخ اللقاء: )..........................(

Date:   انقر هنا لإدخال بيانات

اإ�ستمارة درا�سة و�سع حالة )اإ�سابة نف�سية(
اأوًل: بيانات احلالة

ال�سم:
العمر:

اجلن�س:
اجلن�سية:

امل�ستوى التعليمي:
احلالة الجتماعية:

املهنة:
الإقامة: املحافظة/ املديرية/ القرية-احلارة:

معلومات اإ�سافية:
م�سدر احلالة:

ثانيًا: و�سف و�سع احلالة حاليًا
ال�سكوى الأ�سا�سية: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

و�سف احلالة من واقع كالم احلالة نف�سها:
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

و�سف احلالة من واقع كالم الأهل/ الأقارب:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

النموذج رقم )9( ا�ستمارة درا�سة و�سع حالة نف�سية

n.radami
Inserted Text
يحذف النوع والجنس 
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ثالثًا: التاريخ املر�سي للحالة نف�سها
و�سف التاريخ املر�سي للحالة نف�سها:

...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

و�سف التاريخ املر�سي للعائلة:
...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

رابعًا: الت�سخي�س الأويل للمخت�س النف�سي
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

خام�سًا: التو�سيات
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

�ساد�سًا: املتابعة
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

املخت�س النف�سي
ال�سم: ..........................................
التاريخ: .........................................
التوقيع: .........................................
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اإدارة احلال��ة ه��ي: خدم��ة متخ�س�س��ة ومتكامل��ة تقدمه��ا 
جه��ات اأو موؤ�س�س��ات ذات خ��رة حم��ددة يف جم��ال حماية 
الن�س��اء, للتعام��ل ب�س��كل كام��ل م��ع احل��الت الناجي��ة من��ذ 
مل�س��اعدة  التدخ��الت  تنفي��ذ  وحت��ى  احلال��ة,  اكت�س��اف 
الناجني يف احل�سول على خدمات متعددة, ومتابعة تلك 

اخلدم��ات و�س��وًل اإىل اإغ��الق مل��ف احلال��ة.

الإحال��ة ه��ي: عملي��ة تق��وم م��ن خالله��ا اجله��ة اأو  
املوؤ�س�س��ة بالتعام��ل م��ع احلال��ة ب�س��كل جزئ��ي ب��دءًا 
باكت�ساف ور�سد احلالة والتق�سي واملقابلة وتقييم 
احتي��اج احلال��ة ث��م اإحالته��ا اإىل م��زودي اخلدم��ة 
اأو اإىل جه��ات اأخ��رى ت�س��تكمل بقي��ة مراح��ل اإدارة 

ومعاجل��ة احلال��ة.

وبالت��ايل ف��اإن امل�س��احات الآمن��ة الت��ي يديرها وي�س��رف عليها احتاد ن�س��اء اليمن حاليا ه��ي التي تقوم 
ب��دور اإحال��ة احل��الت لتلق��ي اخلدم��ات يف مراك��ز اخلدم��ات خارج امل�س��احة الآمن��ة, عر نظ��ام اإدارة احلالة يف 

احتاد ن�س��اء اليمن.
وميك��ن اأن ُنع��رف الإحال��ة باأنه��ا »طريق��ة منظم��ة ل�س��تقبال احل��الت الت��ي تعر�س��ت ل��الأذى, وجم��ع 
املعلوم��ات حوله��ا, وتق��دمي الع��ون وامل�س��اعدة الأولي��ة له��ا, واحتوائه��ا واإحالته��ا اإىل م��زودي اخلدم��ات لتلق��ي 
املعاجل��ات اأو اخلدم��ات املنا�س��بة«, والإحال��ة ه��ي ج��زء م��ن اإدارة احلال��ة, فه��ي خط��وة مهم��ة تنق��ل احلال��ة م��ن 

مرحل��ة جم��ع املعلوم��ات وتقيي��م الحتي��اج اإىل مرحل��ة اأخ��رى عملي��ة لتلق��ي الع��الج اأو تلق��ي اخلدم��ة املنا�س��بة.

ينبغ��ي عل��ى العامل��ون يف امل�س��احات الآمن��ة اأّل تقت�س��ر اأدواره��م عل��ى جه��ود التوعي��ة واملنا�س��رة 
وتق��دمي اخلدم��ات فق��ط, واإمن��ا عليه��م اأن يعرف��وا جي��دًا كي��ف ميك��ن اأن يتعامل��وا م��ع احل��الت الت��ي تتعر���س 
ل��الأذى م��ن كاف��ة الك��وارث, وبالت��ايل ف��اإن احل��الت الت��ي يت��م اكت�س��افها �س��واًء م��ن الن�س��اء اأو الفتي��ات له��ا و�س��ٌع 
خا���س, ولب��ّد م��ن الحتف��اظ ب�س��رية البيان��ات كونه��ا خ�سو�سيات, وبالتايل فه��ذا احلال يجعل الو�سع ح�سا�س��ًا 
اأم��ام القائم��ني عل��ى اإدارة احل��الت, وه��و ما يتطلب اأخذ الح��رتازات عند اإدارة احلالت اأو  اإحالتها, وامتالك 

امله��ارات الالزم��ة لذلك.
)ناق�س..( هي برامج ال�ستجابة للعنف القائم على النوع الجتماعي, وهي عملية تعاونية ومتعددة 
القطاعات تت�سمن التقييم والتخطيط وتنفيذ وتن�سيق ومراقبة وتقييم املوارد املتاحة, واخليارات واخلدمات 
لتلبي��ة احتياج��ات الناج��ني, وتعزي��ز جودة وفعالية النتائج, وهي ت�س��اعد الناجني م��ن ذوي الحتياجات املعقدة 

يف احل�سول على خدمات متعددة من مقدميها

اجلدول اأدناه يو�سح الفرق بن اإدارة احلالة والإحالة..

3-3 خدمة الإحالة وم�ساراتها

3-3-1 مفهوم الإحالة ومبادئها

n.radami
Comment on Text
تستبدل بعباره لقضايا حمايه المرأة 
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• �سمان اأمن احلالت.	
• القدرة على التحكم يف البيئة املحيطة للحالة.	
• امتالك مهارات الت�سال, و�سبط املواقف ال�سعبة واحلرجة.	
• اإ�سراك الأ�سخا�س, واجلهات ذات العالقة.	
• مراعاة اجلوانب القانونية.	
• جتنب الإ�سرار بالآخرين عند التعامل مع احلالت.	

عند احلديث عن م�سارات الإحالة فاإن املق�سود بها هو: حتديد خط �سري عملية الإحالة وخطواتها 
من البداية -عند اكت�س��اف ور�سد احلالة- وحتى النتهاء باإحالة احلالة اإىل مزودي اخلدمة اأو اإىل منظمات 

اأخرى لتلبية احتياجات احلالت.
وم��ن اأج��ل حتدي��د م�س��ارات الإحال��ة, لب��د م��ن حتدي��د اجتاه��ني: الأول: حتدي��د و�س��رح اخلط��وات 

الأولي��ة الت��ي ت�س��بق عملي��ة الإحال��ة, والث��اين: حتدي��د م�س��ار الإحال��ة واجتاهاته��ا.

• اخلطوة الأوىل: اكت�ساف ور�سد احلالة.	
• اخلطوة الثانية: التق�سي واملقابلة.	
• اخلطوة الثالثة: التقييم.	
• اخلطوة الرابعة: حتديد احتياجات احلالة.	
• اخلطوة اخلام�سة: الإحالة.	

م��ع العل��م اأن ه��ذه اخلط��وات ميك��ن القي��ام بها جميعًا يف فرتة وجيزة, اإذا م��ا كانت احلالة املر�سودة 
�سهلة وغري معقدة, ويعتمد ذلك على ظروف احلالة وم�ستواها, وقد ت�ستغرق هذه اخلطوات عدة اأيام تبعًا ملا 

ورد �سابقا, ويف كال احلالتني فاإن احلالة متر بنف�س هذه الرتاتبية للخطوات.

مبــــــــــــادئ الإحالــــــــــــة

3-3-2 م�سارات الإحالة

اأوًل: اخلطوات الأولية لعملية الإحالة
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يق�س��د باكت�س��اف احلال��ة اأي التع��رف عليه��ا, ويعن��ي ب�س��كل ع��ام ح�س��ول امل�س��احة الآمن��ة عل��ى 
معلوم��ات ع��ن وج��ود حال��ة اأو ح��الت تعر�س��ت لالإي��ذاء يف م��كان م��ا, وُيفرت���س اأن تكون ه��ذه املعلوم��ات موؤَكدة, 
وو�سل��ت بط��رق موثوق��ة, يرج��ى مراجع��ة الفق��رة )3-1-1( ملراجع��ة ط��رق التع��رف عل��ى احل��الت واكت�س��افها.
كم��ا اأن هن��اك اأدوات لكت�س��اف احل��الت مث��ل: املالحظ��ة املبا�س��رة, ومراقبة عينة م��ن فئات املجتمع 
الأك��ر احتمالي��ة للتعر���س لالإي��ذاء, والتق�س��ي ح��ول م�س��اكل الأف��راد يف املدار���س, والتح��ري ع��ر ال�س��تبيانات 
وال�س��تطالعات وامل�س��وحات ال�سغ��رية, الت��ي حت��دد خ�سائ���س ونط��اق م��ن تعر�س��وا لالإي��ذاء, واأدوات الإب��الغ 

املعروف��ة عر و�س��ائل الت�سال. 
ويف ه��ذه اخلط��وة يت��الزم م�سطل��ح )الكت�س��اف( م��ع م�سطل��ح )الر�س��د( ال��ذي ُيق�س��د ب��ه »عملي��ة 
ا�ستعالم منتظمة ومنظمة للح�سول على معلومات �سحيحة, اأي باخت�سار عملية جمع معلومات«, والكت�ساف 

ه��و اأول مرحلة للر�سد.
وتختل��ف خط��وة الكت�س��اف والر�س��د ع��ن خط��وة التق�س��ي واملقابل��ة باعتب��ار اأن املعلوم��ات الت��ي يت��م 
احل�س��ول عليه��ا ع��ن احل��الت قليل��ة وب�س��يطة ج��دًا, وه��ي حم��ددة يف النموذج رق��م )11( يف جزئية الكت�س��اف 

والر�س��د, اأم��ا اإذا زادت املعلوم��ات اأك��ر ف��اإن ه��ذا يعن��ي اأن��ه ق��د مت الدخ��ول يف مرحلة التق�س��ي واملقابلة.
خطوة الكت�ساف �سريعة جدًا, تبداأ من نقطة اكت�ساف احلالة واحل�سول على املعلومة.

يف ه��ذه اخلط��وة يت��م احل�س��ول عل��ى معلوم��ات اأك��ر والتاأك��د منه��ا, والتق�س��ي يعني التح��ري والتاأكد 
واحل�س��ول عل��ى معلوم��ات اأك��ر, كم��ا ه��و م��دون يف النم��وذج رق��م )11( يف جزئي��ة التق�سي واملقابل��ة. واملقابلة 
تعن��ي: اجللو���س م��ع احلال��ة, واإدارة ح��وار عمي��ق معه��ا م��ع الأخ��ذ بع��ني الإعتب��ار التعام��ل النف�س��ي الإيجاب��ي م��ع 
احلال��ة, والتعام��ل بح��ذر وحر���س معه��ا, والعمل على خلق عالقة قوية معها وب��ث روح الطماأنينة والأمان لديها. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف التعامل مع احلالت اأو مقابلتها يجب التنبه اإىل:
- منح احلالة احلق يف اختيار اخلدمات املتوفرة و�سهلة الو�سول اإليها.

- طلب اإذن احلالة قبل اإ�سعار اأي جهة باحلادثة.
- عدم اتخاذ اأي اإجراء دون موافقة م�ستنرية من احلالة.

- تقدير احلالة واحرتامها, واحلفاظ على كرامتها.
- �سمان �سرية موقف الإف�ساح و�سرية معلومات ووثائق احلالة.

- التقيد باإجراءات الأمن وال�سالمة للحالت والعاملني اأي�سا.

اخلطوة الأوىل: اكت�ساف ور�سد احلالة

اخلطوة الثانية: التق�سي واملقابلة
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- اإجراء املقابالت مع الأطفال بح�سور �سخ�س بالغ اأو و�سي, كما يختاره الطفل نف�سه.
وعل��ى املخت�س��ة النف�س��ية الت��ي تنف��ذ ه��ذه املقاب��الت الع��ودة اإىل دلي��ل التوعي��ة ال��ذي اأ�س��دره احت��اد 

ن�س��اء اليم��ن ع��ام 2018, لالط��الع عل��ى معاي��ري وقواع��د ه��ذا الن��وع م��ن املقابالت.

- التاأكد والتحري من �سحة املعلومات.
- الأخذ باأكر من م�سدر ومعرفة البيئة املحيطة باحلالة.

- ت�سجيل وتوثيق املعلومات.
- تنفيذ اأول مقابلة مع احلالة.

- املعلوم��ات املطلوب��ة ق��د حت�س��ل عليها امل�س��وؤولة عن مقابلة احلالت يف امل�س��احة من مقابلة واحدة, 
وهي معلومات للتق�سي عن احلالة وتفيد اأي�سًا يف التقييم.

وتختل��ف خط��وة التق�س��ي واملقابل��ة ع��ن خط��وة التقيي��م كونه��ا ته��دف فق��ط اإىل التاأك��د م��ن احلال��ة 
واحل�سول على معلوماٍت اأكر, لكن يف حال مت التعمق يف املعلومات, وتو�سعت املقابلة لتكت�سف اأ�سباب احلادثة 

ومرتكبه��ا واأ�س��بابها واحتياج��ات احلال��ة, فهن��ا قد مت الدخول يف خط��وة تقييم احلالة.

ه��ي عملي��ة ديناميكي��ة وم�س��تمرة جلم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات ذات ال�سل��ة؛ لتحدي��د خدم��ات الدع��م 
املنا�س��بة للحال��ة, وع��ادة م��ا تب��داأ التقييم��ات بجم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات.

 ميك��ن اإج��راء ه��ذه العملي��ة ع��ن طريق احلالة واأ�س��رتها, وميك��ن اأن تكون دون ات�سال مبا�س��ر معهم, 
وميكن اأن ت�ستمل على ما يلي:

• جتميع املعلومات )بت�سل�سل تاريخي( وا�سح ودقيق للم�ساعدة يف فهم و�سع احلالة وعائلتها.	
• اأن ت�سمل هذه املعلومات الأ�سخا�س املهمني املحيطني باحلالة, وظروف هوؤلء الأ�سخا�س.	
• حتديد نقاط القوة لدى احلالة, وعائلتها, وحتديد اأف�سل ال�سبل ل�ستخدامها.	
• تبادل املعلومات مع اجلهات الأخرى املتعلقة ب�سالمة احلالة.	

بع��د جم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات, يج��ب اأن تت�سم��ن عملي��ة التقيي��م تك��رار مقابل��ة احلال��ة واأ�س��رتها, وم��ع 
ذل��ك ق��د ل يك��ون م��ن املنا�س��ب دائًما مقابلة جميع اأف��راد العائلة.

اأيًا كانت الظروف, من املهم للغاية اإ�سراك احلالة خالل عملية التقييم.
ويف ه��ذه اخلط��وة اأي�س��ًا, وبع��د احل�س��ول عل��ى املعلوم��ات الكافي��ة, وتقيي��م احتياج��ات احلال��ة تق��وم 

خطوة التق�سي واملقابلة تت�سمن التايل:

اخلطوة الثالثة: تقييم احلالة وحتديد احتياجاتها
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املخت�س��ة بتعبئ��ة ج��دول احتياج��ات احلال��ة يف ال�س��تمارة املخ�س�س��ة لذلك بن��اًء على نتائ��ج التقييم.
كم��ا اأن��ه يف ح��الت ع��دة ميك��ن اأن تك��ون مقابل��ة واح��دة اأو مقابلت��ان م��ع احلالة -مع التاأك��د من �سحة 
املعلوم��ات- كافي��ة لع��دة خط��وات من خطوات الإحال��ة, اأي اأنها توفر املعلومات املطلوبة للمراحل الثالث الأوىل 
منذ خطوة الكت�ساف وحتى خطوة تقييم احتياج احلالة, واإذا كانت احلالة خطرة و�سديدة الت�سرر, لبد من 

اإحالته��ا ف��ورا للمعاجل��ة لإنقاذه��ا ثم ياأتي تطبيق اخلطوات لحقًا, وتكون الأولوية هنا لإنقاذ احلالة.
تقوم امل�س��وؤولة عن ا�س��تقبال احلالت يف امل�س��احة الآمنة )م�س��وؤولة الدعم النف�س��ي( بتعبئة النماذج 
اأدناه متهيدا للت�س��جيل الإلكرتوين, واإحالة احلالت اإىل مديرة احلالة يف احتاد ن�س��اء اليمن اأو  فروعه, وهذه 

النماذج هي: 
النموذج رقم )10( وهو عبارة عن ا�ستمارة تقراأُها احلالة اأو ُتقَراأ عليها وتطلع عليها؛ لتوافق على 

ا�ستخدام معلوماتها وفق ال�سوابط املحددة لذلك، وت�سمى ا�ستمارة املوافقة على الإف�ساح عن املعلومات 
)املوافقة امل�ستنرية(. 
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تو�سيح اأو مالحظة اأو و�سف لتحفظاأ�سمح بهانوع املعلومات
ال�سم
العمر

ال�سورة
العنوان

ن�سر الق�سة بغر�س وقاية ن�ساء اأخريات
معلومات اأخرى اإن وجدت )حددها(

ل �سيء مما ُذكر

النموذج رقم )10( للموافقة على الإف�ساح عن املعلومات
يج��ب ق��راءة ه��ذا النم��وذج عل��ى احلال��ة, ويج��ب اأن ُي�س��َرح للحال��ة بو�س��وح اإمكانية اختياره��ا لأي من 

اخلي��ارات املتاح��ة اأو عدم اختيار اأي منها.
ح اأنا: ____________________ اأ�سرِّ

ل��� )ا�س��م منظمت��ك( مبوافقت��ي عل��ى اإط��الع الآخري��ن عل��ى املعلوم��ات الت��ي تخ���س احلادث��ة الت��ي 
اأبلغته��م عنه��ا وفق��ًا مل��ا يل��ي:

   اأدرك اأنن��ي مبنح��ي ه��ذا فاأن��ا اأمن��ح )ا�س��م اجله��ة( اإذن��ًا باإط��الع م��زودي اخلدم��ة عل��ى معلوم��ات حم��ددة 
وحم��دودة وف��ق م��ا تفت�سي��ه املتطلب��ات ال�سروري��ة للح�س��ول عل��ى تل��ك اخلدم��ة, �س��واء كان��ت �سم��ن احتياجاتي 

الأمني��ة و/اأو  ال�سحي��ة و/اأو النف�س��ية و/اأو القانوني��ة.
اأدرك اأن املعلوم��ات املتبادل��ة �س��تعامل ب�س��رية واح��رتام, ول تت��داول اإل وفق��ًا مل��ا متلي��ه احلاجة لتوفري 

امل�ساعدة التي اأطلبها.
ا م��ا م��ن اجله��ة الت��ي ت��زودين باخلدم��ة  اأدرك اأن الإف�س��اح ع��ن ه��ذه املعلوم��ات يعن��ي اأن �س��خ�سً
املخت��ارة وف��ق ال�س��تمارة اأدن��اه ق��د يح�س��ر للحدي��ث مع��ي, واأحتف��ظ بحق��ي -يف اأي مرحل��ة م��ن املراح��ل- يف اأن 

اأغ��ري راأي��ي ب�س��اأن تب��ادل املعلوم��ات م��ع اأي جه��ة م��ن اجله��ات الت��ي تق��دم يل اخلدمة.
واأتفه��م اأن التقري��ر الإخب��اري �س��وف يت��م توثيق��ه وفق��ا ملب��ادئ �سن��دوق الأمم املتحدة لل�س��كان الت�س��ع 

لإع��داد التقاري��ر ح��ول الق�سايا احل�سا�س��ة, مثل: احرتام اخل�سو�سية, و�سمان ال�س��رية والدقة والنزاهة.
واأفه��م اأن م�س��اركتي بق�ست��ي �ست�س��اهم يف م�س��اعدة ن�س��اء وفتي��ات مم��ن يواجه��ن نف���س الظ��روف يف 

اأماكن اأخرى.

تاريخ املقابلة/ ...................................................................................

توقيع / ب�سمة احلالة: .....................................................................
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النموذج رقم )11( ملعلومات حالة تعر�ست لالإيذاء ح�سب خطوات الإحالة
معلومات عامة:

Project:................................................... :تاريخ كتابة التقرير: .................. انقرهنا لإدخال بيانات: .............. اإ�سم امل�سروع

فرتة التقرير:  من ..........................  اإىل  ..............................موقع امل�ساحة: منطقة ............ مديرية ............. حمافظة ............

معلومات تف�سيلية عن احلالة )مرتبة ح�سب خطوات الإحالة(:
هذه املعلومات عند اكت�ساف ور�سد احلالة عر قنوات الكت�ساف املعروفة.

هذه املعلومات لر�سد اأو اكت�ساف احلالة عر قنوات الكت�ساف املعروفة.
الإ�سم 
الول

الإ�سم 
الثاين

الإ�سم 
العمراللقبالثالث

اجلن�س
تاريخ اكت�ساف اإ�سم املبلغ ورقمهرقم التلفونالعنوان احلايل

احلالة انثىذكر

معلومات للتق�سي عن احلالة وتفيد اأي�سًا يف التقييم
تاريخ املقابالتعدد املقابالتالرقم الت�سل�سلي يف النظامتاريخ الإدخال يف النظامامل�ستمع للحالة

الهويـــــــــــــــــــــــــةمعلومات امليـــــــــــــــــالد

تاريخ امليالد
مكان امليـــــــــــــــــــــــالد

مكان وتاريخ رقم الهويةنوع الهوية
ال�سدار

نوع وثيقة التعريف عند 
عدم توفر هوية ر�سمية قرية/ حارةعزلة/ حيمديريةحمافظة

النم��وذج رق��م )11( وه��و عب��ارة ع��ن ا�س��تمارة تخ���س احل��الت الت��ي تعر�س��ت لالإي��ذاء ويت��م تعبئته��ا 
بعناي��ة فائق��ة, وه��ي وثيق��ة �س��رية ل يج��وز اأن تك��ون متاح��ًة لالط��الع م��ن اأي جه��ة �س��وى اجله��ات املعني��ة وفق��ًا 

َدة لذلك. لل�سواب��ط املَُح��دِّ

n.radami
Comment on Text
يتم حذف هذا العمود 
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معلومات عن احلادثة/ تاأكيد وقوع احلادثة
تاريخ وقوع وقت احلدوث )اكتب ال�ساعة(

احلادثة
ا�سم املكان/ اجلهة اإذا مت الإبالغ معلومات مكان وقوع احلادثة

عن احلادثة اإىل  مكان اآخر
ل ينطبق

قرية/ حارةعزلة/ حيمديريةحمافظةم�ساًءع�سرًا�سباحًا

معلومات حت�سل عليها يف مقابلة واحدة اأو مقابلتني اأو اأكرث ح�سب الحتياج )مقابلة 
معمقة(، وهي معلومات لتقييم احلادثة واحتياجات احلالة

و�سع احلالة اأثناء و�سولها/ مقابلتها

و�سف احلالة عند و�سولها )�سعورها, ت�سرفاتها, 
و�سعها(

مل تتلقى احلالة اأي تلقت احلالة خدمات �سابقة
خدمة نوع اخلدمةا�سم اجلهة

�سن احلالة الجتماعية
الزواج

اإذا كانت احلالة اأقل من 18 �سنةعدد الولد

انف�سال اأرملةمطلقةمتزوجة
غري يتيمةاإناثذكورعازبةغري ر�سمي

يتيمة
تعي�س 

مبفردها
مع من 
عملهتعي�س كليهمااأماأب

م�سوؤولة عن عائلتها من جميع 
اجلوانب

امل�ستوى العمل/ املهنة
التعليمي

و�سع احلالة
اأخرىلجئمقيمعائدنازحاجلهةنوع العمل
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معلومــــــــات عـــــــــــن الإيــــــــــــــذاء

و�سع احلالة اأثناء موقف الإيذاءنوع اليـــــــــــــــــذاء

اإيذاء اغت�ساب
جن�سي

اإيذاء 
ج�سدي

زواج 
ق�سري

حرمان من 
املوارد والفر�س 

واخلدمات

اإ�ساءة 
نف�سية 

وعاطفية

يعي�س 
وحيدا

لديه 
مر�س 
ع�سال

يعول 
ا�سرة

من ذوي 
الحتياجات 

اخلا�سة
حامل

هل احلالة طارئة؟و�سف الأ�سرار املالحظة على احلالة
ملاذالنعم

الو�سف الذي �سُيكتب هنا مهم جدا, لأنه �سوف يحدد نوع الحتياج للحالة
 ونوع اخلدمات املطلوبة, ولذلك يجب اأن يكون هناك عالقة بني و�سف الأ�سرار هنا مع و�سف 

الحتياجات واخلدمات املطلوبة.

معلومات عن مرتكب احلادثة

عالقة مرتكبي عدد مرتكبي احلادثة
عمله/ماحلادثة باحلالة

و�سف و�سعه احلايل
ومعلومات التوا�سل / رقم التلفون

ال�سباب التي دفعته/م اإىل  ارتكاب 
احلادثة اإناثذكور

و�سف الواق������������عة:
.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

n.radami
Comment on Text
يحذف 

n.radami
Comment on Text
يحذف 

n.radami
Comment on Text
زواج الصغيرات / قسري
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مقدم اخلدمةاخلدمة املطلوبة
اخلدمة النف�سية والجتماعية 

ال�سحة النف�سية واخلدمات ال�سحية 
الأمن وال�سالمة

اخلدمات القانونية )ت�سمل اإدارة الدعم القانوين والعدالة التقليدية(
اأخرى

امل�سار الأول:

تقدمي امل�ساعدة الفورية

امل�سار الثاين:

ال�سحة والرعاية الطبية

امل�سار الثالث:

خيارات الأمن واحلماية

امل�سار الرابع:

م�سار اخلدمات القانونية )وت�سمل اإدارة الدعم القانوين والعدالة التقليدية(

امل�سار اخلام�س:

م�سار الدعم النف�سي الأويل وخدمات التدريب والتوعية والتمكن

امل�سار اخلام�س:

م�سار ال�سحة العقلية والعالج النف�سي

ت�سمي��م اجل��دول بن��اًء عل��ى نتائ��ج التقيي��م )ن��وع الأ�س��رار املالحظ��ة عل��ى احلال��ة + اأ�س��باب ودواف��ع 
ارت��كاب احلادثة(.

اخلدمات التي حتتاجها احلالة

ثانيًا: م�سارات الإحالة واجتاهاتها



دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

61

ووف��ق اأدوار امل�س��احات الآمن��ة الت��ي ي�س��رف عليها احتاد ن�س��اء اليمن فاإنها تق��وم باإحالة احلالت اإىل 
امل�سوؤولة عن اإدارة احلالة يف الحتاد اأو فروعه يف املحافظات ومنه اإىل مزودي اخلدمات )بح�سب نوع احلالة 
واحتياجها( مثل: امل�ست�س��فيات واملراكز العالجية, ومراكز العالج النف�س��ي, ودور الإيواء واملوؤ�س�س��ات القانونية 

اأو املحام��ني وغريه��م م��ن م��زودي اخلدم��ات, الذي��ن ي�س��اهمون يف معاجلة احلالت الت��ي تعر�ست لالإيذاء.
النم��وذج رق��م )12( ي�س��تخدم كمذك��رة حم��ررة اإىل اجله��ات املطل��وب الإحال��ة اليه��ا, وميك��ن 
ا�س��تخدام ه��ذا النم��وذج مبعي��ة ا�س��تمارة املعلوم��ات, يف ح��ال كان��ت اجله��ة املحال اليه��ا مو�سع ثق��ة للمعلومات, 
وهناك �سرورة ل�ستالم املعلومات بغر�س اإدارة احلالة, منوذج رقم )11(, اأو منف�سلة عنه )وهو الأف�سل(.
النم��وذج رق��م )13( ي�س��تخدم لتحدي��ث املالحظ��ات عل��ى �س��ري احلال��ة, بحي��ث يت��م و�س��ف اخلدم��ة 
التي تلقتها احلالة منذ مت اإحالتها, وو�سف تطورات احلالة يف كل خدمة تلقتها, وما النتائج, وما هي الرغبات 
الت��ي اأف�سح��ت عنه��ا احلال��ة عن��د تلقيه��ا للخدم��ة, وكي��ف انتقلت احلالة لتلق��ي اخلدمة الأخرى, من ال�س��خ�س 

ال��ذي ق��ام باملتابع��ة, وما هو راأي��ه التقييمي لو�سع احلالة؟.

النموذج رقم )12( لإحالة احلالت التي تعر�ست لالإيذاء
)لال�ستخدام يف الإحالة ب�سكل منف�سل عن ا�ستمارة املعلومات(

و�سف احلالــــــــــــــــة:
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

اخلدمات التي حتتاجها احلالة
ت�سميم اجلدول بناًء على نتائج التقييم )نوع الأ�سرار املالحظة على احلالة + 

اأ�سباب ودوافع ارتكاب احلادثة(.
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مقدم اخلدمةاخلدمة املطلوبة
خدمة امل�ساعدة النقدية الفورية: .......................................................

خدمة الرعاية ال�سحية: ................................................................

خدمة الأمن واحلماية: .................................................................

خدمة الدعم القانوين: ..................................................................

خدمة الدعم النف�سي والتدريب والتوعية والتمكني: .....................................

خدمة ال�سحة العقلية والدعم النف�سي الجتماعي: .....................................

الإحالـــــة
بيانات اجلهة املحولة/امل�ستقبلة

اجلهة امل�ستقبلة للحالة: اجلهة املحولة للحالة: ..............................................

ال�سخ�س امل�ستقبل لالإحالة:

ال�سم:

الرقم:

ال�سخ�س املنفذ للمقابلة والإحالة:

ال�سم:

الرقم:

تاريخ الإحالة: ......... /........ /  ................

و�ســــــــــــــع الإحالــــــــــــــــــة
هل وافقت احلالة )كما هو منا�سب( على الإحالة؟    نعم           ل            )اإذا كانت الإجابة ل, ا�سرح(

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

اأبرز التو�سيات حول احلالة: )ال�سخ�س الذي قام باملقابلة يطرح تو�سياته للم�ستقبل كنتيجة ملقابلته للحالة وما اكت�سفه(
• 	
• 	

اإ�سم ال�سخ�س الذي قام بالإحالة:

التوقيع :

التاريخ :  ........ /........ /  ..............

مديرة امل�ساحة الآمنة

التوقيع :

التاريخ :  ........ /........ /  ..............
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النموذج رقم )13( مالحظات �سري احلالة

التاريخ: __________:                                                        رمز احلالة: _______
نوع اخلدمة املُقدمة:

حتديث مالحظات �سري احلالة من منظور ا�ست�ساري, اإدارة احلالت مبا يتعلق باخلدمات املذكورة بالأ�سفل )و�سف اخلدمة التي تلقتها احلالة منذ مت اإحالتها, 
وو�سف تطورات احلالة يف كل خدمة تلقتها, وما النتائج, وما هي الرغبات التي اف�سحت عنها احلالة عند تلقيها اخلدمة, وكيف انتقلت احلالة لتلقي اخلدمة 

الأخرى, من ال�سخ�س الذي قام باملتابعة, وما هو راأيه التقييمي لو�سع احلالة؟(

1( خدمة امل�ساعدة الفورية:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2( الرعاية الطبية:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3( الأمن واحلماية:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4( خدمة اخليارات القانونية )ت�سمل اإدارة الدعم القانوين والعدالة التقليدية(:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5( الدعم النف�سي الأويل وخدمات التدريب والتوعية والتمكني:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6( م�سار املعاجلة النف�سية وال�سحة العقلية:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

التوقيع : رموز العاملني باإدارة احلالت:
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تعتر اأن�س��طة التدريب وبناء القدرات من اأهم اخلدمات التي تقدمها امل�س��احات الآمنة, لأنها تعزز 
من قدرات الن�ساء والفتيات, وت�ساهم يف تعزيز الثقة بالنف�س, وكذلك متنحهن العديد من املهارات امل�ساعدة 

لهن يف حياتهن العملية. 
كما اأن اأن�سطة التدريب املقدمة للن�ساء والفتيات لبد اأن تكون نابعة من احتياجات الفئة امل�ستهدفة 
من التدريب, بحيث ياأتي التدريب لي�سد احتياجًا اأو ليعالج م�سكلًة ما, ويتنوع التدريب بح�سب الغر�س منه على 

النحو التايل:
اأوًل: تدريب��ات معرفي��ة لتزوي��د الن�س��اء والفتيات املعلومات واملعارف الت��ي يحتجنها وفق الحتياجات 

التي تظهر لديهن.
ثانيًا: تدريبات مهارية, لإك�س��اب الن�س��اء والفتيات مهارات حمددة ت�س��اعدهن م�س��تقباًل يف حياتهن 

املهنية وحتى الأ�سرية اأي�سًا, مثل التدريبات املهنية واحلرفية, وكذلك الإدارية واملحا�سبية. 
ثالث��ًا: تدريب��ات لتغي��ري القناع��ات والجتاهات, وهذا الن��وع يحتاج مهارة عالية لدى املدربني للتعامل 

مع الأفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد.

• الإعداد والتن�سيق لن�ساط التدريب.	
• التخطيط لن�ساط التدريب.	
• توفري احتياجات التدريب )الفنية واملادية(.	
• تنفيذ التدريب.	
• كتابة تقرير التدريب.	

تقرير ن�ساط التدريب ميكن اأن يت�سمن معلومات اأ�سا�سية ح�سب النموذج )13(.

3-4 اأن�سطة التدريب وبناء القدرات

ولتنفيذ اأن�سطة تدريب فّعالة لبد اأن متر بعدة خطوات
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النموذج رقم )14( لتقرير حول ن�ساط تدريب
I .:معلومات عامة

Project:...................... :يوم وتاريخ ار�سال التقرير: )....................(اإ�سم امل�سروع
انقر هنا لإدخال بيانات: ..........................

موقع امل�ساحة الآمنة: منطقة
ا�سم معد التقرير: ......................... وظيفته: - ................. ........ مديرية ........... حمافظة .........

II .:معلومات تف�سيلية
ا�سم وعنوان التدريب

رقم الن�ساط التدريبي
من تاريخ: ....................................اإىل  ...................................تاريخ تنفيذ التدريب

ا�سم املدرب / املي�سر / املن�سق للفعالية/ 
الن�ساط

ال�سخ�س امل�سوؤول عن تنفيذ التدريب
ال�سم:

الإمييل: 
رقم التلفون:

مكان تنفيذ التدريب

عدد امل�ساركني/ احل�سور 

اأهداف التدريب

 	

 	 

 	 
كيف ي�ساهم التدريب يف حتقيق خمرجات 

امل�ساحة الآمنة

اأهم املوا�سيع التي تناولها التدريب

 	

 	 

 	 

اأبرز خمرجات التدريب

 	

 	 

 	 

اإلجماليبناتأوالدنساءرجال

n.radami
Comment on Text
يحذف منينه به رجال في المساحات 

n.radami
Comment on Text
يحذف
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التحديات والعقبات التي مت مواجهتها اأثناء 
تنفيذ التدريب

 	

 	 

الدرو�س امل�ستفادة
 	

 	 

التو�سيات

 	

 	 

مرفقات التقرير

ملحوظ�ة:
ه��ذا التقري��ر توق��ع علي��ه م�س��وؤولة التدري��ب يف امل�س��احة الآمن��ة عن��د رفع��ه اإىل مدي��رة امل�س��احة الآمن��ة, 
وتوق��ع علي��ه م�س��وؤولة التدري��ب م��ع مدي��رة امل�س��احة الآمن��ة عند رفع��ه اإىل اإدارة امل�س��روع اأو جهة اأخرى.

1( ك�سف ت�سجيل امل�ساركني وعناوينهم وتوقيعاتهم واأرقام التلفونات.
2( املادة التدريبية/ اأوراق العمل/ عرو�س الباوربوينت.

3( تغطية الإعالمية )املواقع الإخبارية, ال�سحف,  اأخرى(. 
4( �سورة لالفتة + �سور خمتلفة ووا�سحة للتدريب.

5( ا�ستمارات تقييم امل�ساركني للفعالية واملدرب واملي�سر.
6( اإ�ستمارة تقييم املي�سر اأو املدرب للم�ساركني.

7( حتليل نتائج الختبار القبلي والبعدي.
8( ال�سرية الذاتية للمدرب.
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ميك����ن ترتي����ب اأن�س����طة الوقاي����ة والتوعي����ة, داخ��ل وخ����ارج امل�ساحة الآمنة ع�ل�ى ح����ٍد �س��واء, وعن��د 
ترتي��ب ه��ذه الأن�س��طة, فمن امله��م التاأكي��د عل��ى العم��ل م��ع الن�س��اء والفتي��ات وم��ع املجتم��ع ككل, م��ن اأج��ل 
تعزي����ز بيئ����ة اأك���ر اأمانًا, وت�سجيع م�س����وؤولية املجتم��ع لوقاية الن�ساء والفتيات م��ن مظاهر الإيذاء واحل��د م��ن 

املخاط��ر التي تواجههن.

3-5 اأن�سطة الوقاية والتوعية
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تدقيــق ال�ســالمة:
تدقي����ق ال�س����المة املنتظ����م لتقيي����م املخاط����ر الأمني����ة عل��ى لن�س����اء والفتي����ات, وحتدي����د الف����ر�س 
املتاح����ة للتع����اون م����ع القطاع����ات الأخ����رى للح����د م����ن تل����ك املخاط����ر, ويج����ب تن�س����يق عملي����ات تدقي����ق 
ال�س����المة م����ع القطاع����ات واملوؤ�س�س��ات الأخ����رى ذات ال�سل����ة وحتدي��دا بالتن�س��يق م��ع اجله��ات الأمني��ة املعني��ة 

وال�س��لطات املحلي��ة, وين�س����ح ب�س��رورة اإ�س��راك الن�س����اء والفتي����ات م����ن داخ����ل املجتم����ع.

خرائــط ال�ســالمة:
ر�س��م خرائ����ط ال�س����المة: فمث����ل ه����ذا الن�س����اط ميك����ن اأن يدع����م الن�س����اء والفتي����ات يف حتدي����د 
املواق����ع املعر�س����ة للخط����ر يف مناطقهم داخل املجتمع املحلي, والعم����ل مع خمتلف اجلهات املعنية للح����د م����ن 

تل����ك املخاط��ر.

ت�سكيل جمموعــات ال�ســالمة:
يوؤدي ت�سكيل هذه املجموعات من اأع�ساء املجتمع����ات املحلي����ة اإىل �سم����ان بيئ����ة اأكر اأمنا للن�س����اء 

والفتي����ات, وُين�سح بتعزيز م�ساركة الن�س����اء والفتي����ات يف اإن�س����اء ه����ذه املجموع����ات وال�ستفادة منها.

3-5-1 اأن�سطة الوقاية
اأن�سطة الوقاية واأن�سطة التوعية:
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توف����ر اأن�س��طة التوعي��ة ف����ر�س للو�س����ول اإىل الن�س����اء والفتي����ات غ��ري الق��ادرات عل��ى الو�س��ول اإىل 
اخلدم��ات ويواجه��ن عوائ��ق اأ�س��رية اأو جمتمعي��ة, وكذل��ك مل��ن ت�س��ل م��ن الن�س��اء والفتي��ات اإىل امل�س��احة الآمن��ة, 
والعتم����اد ع�ل���ى املجموعات الن�س����ائية القائم����ة و�س����بكات الدع����م داخ��ل املجتمع��ات ه��و اأم����ر بال��غ الأهمي��ة 

لتعزي����ز فعالي����ة اأن�س����طة التوعي����ة, وميك����ن له����ذه املبادرات اأن ت�س����مل:
• الزي����ارات املنزلية )م����ن خالل املتطوع���ني يف فري����ق التوعي����ة( وجل�س��ات ال�س����اي/القهوة املنزلية 	

لإط��الع اأف��راد املجتم��ع ع��ن الأن�س��طة واخلدم��ات التي تقدمها امل�ساحة الآمنة, ويف ه��ذا ال�س��ياق 
من ال�سروري لف����رق التوعي����ة اأن تك����ون ع����لى عل����م ت����ام مب�س����ائل اخل�سو�سي����ة وال�سري��ة, ونظ��ام 

الإحال��ة.
• امل�س����اركة م����ع الهي����اكل املجتمعي����ة والديني����ة وق��ادة املجتم��ع, اإن العم��ل يف جم����ال التوعي��ة يج��ب 	

اأن يت�سم��ن العم��ل م��ع كافة فئات املجتم��ع ومتكني الن�س��اء والفتي��ات.
• تطوي����ر م�س����احات اآمن����ة اأك��ر ح����ول امل�س����احة الآمن��ة الرئي�س����ية, وميك����ن له����ذا اأن يتخ����ذ �س����كل 	

جمموع����ات ن�س����ائية جتتم����ع ب�س����ورة منتظم����ة, ويت����م دعمه����ا للقي����ام باأن�س����طة خ����ارج املرك����ز 
الرئي�����س.

• التوعي��ة ميك��ن اأن ت�س��تهدف ع��ددا كب��ريا م��ن النا���س, ول ت�س��رتط ع��ددا حم��دودا, والتوعي��ة له��ا 	
�س��ور واأ�س��كال ع��دة, منه��ا: التوعي��ة املرئية, وامل�س��موعة, واملقروءة, والإلقاء, والنقا�س��ات الوا�س��عة, 

وجل�س��ات ال�س��تماع, واللق��اءات الفردي��ة, وغريها.
• عملي��ة التخطي��ط للتوعي��ة اأ�س��هل م��ن عملي��ة التخطي��ط للتدري��ب, والتوعي��ة تقا���س خمرجاته��ا بع��دد 	

ال�س��تجابات م��ن اجلمه��ور, والتاأث��ري الذي يحدث لحقًا للفئة امل�س��تهدفة.
تقرير ن�ساط التوعية ميكن اأن يت�سمن معلومات اأ�سا�سية ح�سب النموذج )14(.

3-5-2 اأن�سطة التوعية



دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

70

النموذج رقم )14( لتقرير حول ن�ساط توعية
I .:معلومات عامة

Project:...................... :يوم وتاريخ ار�سال التقرير: )....................(اإ�سم امل�سروع
انقر هنا لإدخال بيانات: ..........................

موقع امل�ساحة الآمنة: منطقة
ا�سم معد التقرير: ......................... وظيفته: - ................. ........ مديرية ........... حمافظة .........

II .:معلومات تف�سيلية

ا�سم ومو�سوع ن�ساط التوعية
رقم اللقاء التوعوي
تاريخ تنفيذ التوعية

ا�سم القائم بالتوعية
ال�سخ�س امل�سوؤول عن تنفيذ التوعية

مكان تنفيذ التوعية

عدد امل�ساركني/ احل�سور يف ن�ساط التوعية

اأهداف ن�ساط التوعية

 	

 	 

 	 

اأهم املوا�سيع التي تناولتها التوعية

 	

 	 

 	 

خال�سة لآراء ومالحظات امل�ساركني اأو امل�ستفيدين 
اأو ال�سلطات املحلية اأو غريها

 	

 	 

 	 

اإلجماليبناتأوالدنساءرجال
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التحديات والعقبات التي مت مواجهتها اأثناء تنفيذ 
التوعية

 	

 	 

 	 

الدرو�س امل�ستفادة

 	

 	 

 	 

التو�سيات

 	

 	 

 	 

مرفقات التقرير

ملحوظ������ة:
توق��ع علىه��ذا التقري��ر م�س��وؤولة التوعي��ة يف امل�س��احة الآمن��ة عن��د رفع��ه اإىل مدي��رة  امل�س��احة المن��ة, 
وتوق��ع علي��ه م�س��وؤولة التوعي��ة م��ع مدي��رة امل�س��احة الآمن��ة عن��د رفع��ه اإىل اإدارة  امل�س��روع اأو  جه��ة اأخ��رى.

1( ك�سف ت�سجيل امل�ساركني/ امل�ساركات وعناوينهم وتوقيعاتهم واأرقام التلفونات.
2( �سوره لالفتة.

3( مادة التوعية/ عرو�س الباوربوينت/ روابط اأفالم.
4( التغطية الإعالمية.

5( �سور خمتلفة ووا�سحة لن�ساط التوعية.



للحصول على االستشارات 
األسرية والنفسية والقانونية

إتصل مجاناً على

8000999
من أي هاتف أرضي أو يمن موبايل

من الساعة 8:00 صباحاً 

حتى الساعة 8:00 مساءاً

يومياً عدا الجمعة
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