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األمــــان والكـرامـــة
نـهـج الـحـمــــــايــة املجــتـمـعـيـة الـقــامئ عـــىل قـيــــادة الـنــســـــاء

فـي األزمـــات اإلنســـانية وطـويــلة األمد
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فنيــة  باستشــارة  أولــري  مويــرا  الُكَتيــب  هــذا  كتــب 
ميلــر. وهــويل  جرانــت  لكــر  مــن  ودمع  ومســامهة 

نتوجــه جبزيــل الشــكر إىل األخشــاص التاليــة أمســاؤمه 
عــىل مســامهاهتم القميــة: اكرول أجنــر ورشــيد بومنيجــل 
ويوليــت إتيــان وويــل جــراي وماندانــا هنــديس ورويب 
ــارك وفرانسيســكو  ــا ب ــا وآن ــا موبوبي موشينســا وماكين
ــة  ــد ملراجع ــرق منمظــة أكشــن إي ــة إىل ف ــو باإلضاف يرم

ــان واألردن. ــي ولبن ــة يف هاي ــات يف البداي املكون
والشــكر موصــوٌل أيضــا إىل وينــدي اجــر عــىل اهمتامها 
بالتفاصيــل يف معليــة التحريــر باإلضافــة إىل آنا باشــنس 

عــىل مــا قدمتــه مــن تصمميــات ورســومات هنائية.
أيًضــا إىل ســونيا روباريــل وميشــيل  ونقــدم شــكًرا   
ــة  ــة الدامناركي ــن عــىل إرشافهــا ودمعهــا وللواكل هيجل
للتمنيــة الدوليــة )Danida( لمتويلهــا الــي لمتكيننــا 

ــل. ــن العم م

ريتشارد ميلر،
مدير الشؤون اإلنسانية

منمظة أكشن إيد الدولية.

شــكر وتـقـديـر
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منــذ العــام 2005، قامــت منمظــة أكشــن إيــد بــدوٍر رائــٍد 
ومتطــور يف جمــال جهــود امحلايــة املجمتعيــة يف أوقــات 
ــىل  ــامئ ع ــة الق ــة املجمتعي ــج امحلاي ــل هن ــات. وميث األزم
قيــادة النســاء يف األزمــات اإلنســانية املرحلــة التاليــة مــن 

معلنــا.

يســتند هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيادة النســاء 
ــدى النســاء، ومعرفهتــن، وخرباهتــن  ــوة ل ــاط الق ــىل نق ع
ــادة  ــرأة أخــد دور القي ــدرة امل ــرُف بق ــة. مكــا ويع احمللي
مبــا خيــص محايهتــا، وحتديــد املشــالك واحللــول، وإنشــاء 
هيــالك دمع جممتعيــة ميكهنــا محايــة حقــوق املــرأة بشــل 
ــراجم  ــذا الهنــج ب ــل ه ــات. وميث ــات األزم أفضــل يف أوق
امحلايــة املســتقلة باعتبــار أن حمــور تركزيهــا األســايس 
ــرأة وســامهتا وكرامهتــا. مكــا أن  ــوق امل ــة حق هــو محاي
االعــراف بأوجــه عــدم املســاواة واملعيقــات املوجــودة 
الــي تواجههــا خمتلــف النســاء، والــي تزيــد مــن خماطــر 
امحلايــة وهتديداهتــا يف أوقــات األزمات هو جــزُء ال يتجزأ 
ــوارئ  ــذا الهنــج حلــاالت الط ــر ه ــذا الهنــج. وينظ ــن ه م
عــىل أهنــا حافــز للتغيــر يف معاجلــة عــدم املســاواة بــن 

اجلنســن وأشــال المتيــزي األخــرى.

ــا يف  ــل هدفن ــة، يمتث وعــىل مــدى امخلــس ســنوات املقبل
توســيع نطــاق هــذا الهنــج مــن خــال جهــود منمظة أكشــن 
إيــد يف االســتجابة اإلنســانية حــول العــامل، والــذي بــدوره 
يضمــن أن النســاء مــن املجمتعــات املتأثــرة باألزمــات 
ــات  ــة األزم ــه يف حال ــة اخلاصــة هبــن، وأن ــدن امحلاي يُق
يــم محايــة حقوقهــن مــع حتديــد األولويــات وتوفــر املوارد 
املناســبة هلــا. ويعمتــد هنــج امحلايــة املجمتعيــة القامئ عىل 
ــي  ــة ال ــة بــرباجم امحلاي ــادة النســاء عــىل قاعــدة غني قي
ــي، واألردن،  ــل: هاي ــة مث ــدان خمتلف ــا يف بل مت اختباره
والصومــال،  والفلبــن،  وفلســطن،  ولبنــان،  وكينيــا، 
ــة  ــة اإلمانــات املذهل وفانواتــو. ولقــد أظهــرت هــذه األمثل
يف قيــادة هنــج أكــر اســتدامة وحتــول جنســاين للحايــة.

يــوحض هــذا الدليــل النظريــة واملكونــات األساســية لهنــج 
امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء والــذي 
تتبنــاه منمظــة أكشــن إيــد. مكــا ويســتند عــىل حركــة 
حقــوق  عــىل  والقامئــة  النســوية،  إيــد  أكشــن  منمظــة 
اإلنســان الراميــة إىل بنــاء القــوة الفرديــة وامجلاعيــة 
الوصــول  وتعزيــز  واهليــالك،  النظــم  وحتويــل  لملــرأة، 
إىل احلقــوق واخلدمــات واملــوارد، ويرافــق ذلــك مجموعــة 

أدوات معليــة لملارســن. 
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وحبلــول عــام 2020، نــح إىل دجم هــذا الهنــج بشــل 
مهنــي يف جهــود منمظــة أكشــن إيــد لاســتجابة. مكــا 
ونأمــل أيًضــا أن يكــون منوذًجــا للجهات اإلنســانية الفاعلة 
األخــرى امللزتمــة بتحقيــق أجنــدة إنســانية نســوية تســى 
ــاء عــىل حنــٍو أفضــل" بطــرٍق تعمــل مــن  إىل "إعــادة البن

أجــل املــرأة.

ميشيل هيجلني، املدير القطري
منمظة أكشن ايد  - اسرتاليا

مـقـدمــة
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الــحــمــايـــة الـمجـتـمــعـيـة الــقــائـمــة  
1         عــلى قيـــادة الـنســــــاء 

امحلايــة  حــول  خمتــرة  نبــذة   1-1
ــادة النســاء ــىل قي ــة القامئــة ع املجمتعي

ــاء  ــادة النس ــىل قي ــامئ ع ــة الق ــة املجمتعي ــج امحلاي ــدف هن هي
إىل تعزيــز ومتكــن ودمع الــدور والواكلــة والقيــادة لملــرأة يف 
ــدور األســايس  العمــل اإلنســاين. ويؤكــد هــذا الهنــج عــىل ال
للقيــادات النســائية يف االســتعداد واالســتجابة وصــواًل لتمنيــة 
طويلــة األمــد باعتبــاره عامــل حــامس يف تعزيــز قــدرة املجمتــع 
عــىل الصمــود. مكــا ويدعــو ملنــارصة حقــوق املــرأة واالســتجابة 
ــز  ــع تعزي ــع التدخــات، م ــرأة يف مجي ــادة امل القامئــة عــىل قي
ــوم  ــع تعمــمي مفه ــع، متشــيًا م ــة للجمي ــدأ الســامة والكرام مب

ــة1. امحلاي
ــادة  ــامئ عــىل قي ــة الق ــة املجمتعي ــإن هنــج امحلاي ــك، ف ــع ذل وم
النســاء يشــل يف املقــام األول بــراجم محايــة "قامئــة بذاهتــا"؛ 
النســاء  محلايــة  حمــددة  نتــاجئ  حتقيــق  إىل  هيــدف  ألنــه 
ــن اجلنســن  ــد ب ــزي املتصاع ــاجل المتي ــه يع ــات. مكــا أن والفتي
واملعيقــات الــي تتعــرض هلــا املنمظــات النســوية والنســاء عــىل 
ــات اإلنســانية. مكــا  ــل واألزم ــب العم ــع مســتويات وجوان مجي
وميكــن االســتفادة مــن فهــم وإدراك أن حــاالت الطــوارئ ميكــن 
أن تكــون حافــًزا للتغيــر التحويــي للتغلــب عــىل عــدم املســاواة 

ــات. والعنــف والمتيــزي ضــد النســاء والفتي
بالنظريــة  اإلنســانية  األزمــات  الهنــج يف  ويسرشــد هــذا 
النســوية، وحيلــل جتــارب املــرأة احملليــة والقيــادة. مكــا 
ــي  ــدات ال ــة والهتدي ــر امحلاي ــم أن خماط ــىل فه ــتند ع ويس
تواجــه النســاء والفتيــات نامجــة عــن التسلســات اهلرميــة 
بــن اجلنســن وعــدم املســاواة بــن اجلنســن. مكــا ويســتجيب 
ــة  ــة واالقتصادي حلقيقــة أن ظــروف عــدم املســاواة االجمتاعي
عــىل  القامئــة  الســلطة  هيــالك  املوجــودة يف  والسياســية 
ــات، مبــا  ــوارث والزناع ــل الك ــامق بفع ــوع االجمتــايع تتف الن
يف ذلــك الكــوارث البطيئــة يف البدايــة والزناعــات طويلــة 
األمــد، حبيــث تتعــرض النســاء وحقوقهــن للخطــر بشــل غــر 
ــاق  ــة انط ــج نقط ــذا الهن ــد هل ــات. ويوج ــب يف األزم متناس
وتركــز عــىل النســاء والفتيــات، عــىل الــرمغ مــن أنــه يعــرف 
ــان مه مجموعــة مــن أحصــاب املصلحــة  ــأن الرجــال والفتي ب
املهمــن لــدمع ومنــارصة وإدامــة التغيــرات الرضوريــة ملجمتع 
ــان  ــدجم الرجــال والفتي ــة ب ــوم العدســة املجمتعي متســاٍو. وتق
يف زيــادة مســتوى الــويع، وقــدرة الشــباب عــىل أن يكونــوا 
ــة للتغيــر يف جممتعهــم، وحيشــدون  مبثابــة حمفــزات إجيابي

ــوات. ــارصة مــن خــال مجموعــة مــن القن ــدمع واملن ال

واهلــدف مــن ذلــك هــو متكن ودمع قيــادة املرأة وواكلهتا، ســواء 
ــرات بشــل  ــة أو النســاء املتأث مــن املنمظــات النســائية احمللي
مبــارش بالــرصاع أو الــزناع، مــن أجــل احــرام حقــوق املــرأة 
ــأن اخلســارة  ــراف ب ــن االع ــرمغ م ــىل ال ــة. وع ــان وكرام بأم
ــادة هشاشــة  ــؤدي إىل زي ــل والكــوارث أو الزناعــات ت والتعطي
ــض بشــل  ــذا الهنــج يرف ــإن ه ــرات، ف ــف النســاء املتأث وضع
أســايس االفراضــات بــأن النســاء يفتقــرن اآلن إىل الكفــاءة 
أو الواكلــة. مكــا ويســتند إىل جتــارب النســاء املتأثــرات كأول 
مســتجيبات يف حــاالت الطــوارئ، ويعــرف بقوهتــن ومعرفهتــن 
وقدراهتــن الواحضــة. ويؤكــد عــىل قــدرة النســاء عــىل أن يُكــن 
قائــدات يف شــفاهئن ويف اســتعادة جممتعهــن، وليــس جمــرد 
متلقيــات لملســاعدة اإلنســانية. وميــزي هــذا الهنــج وجهــات نظــر 
ــاك  ــة يف امت ــائية احمللي ــرات، واملنمظــات النس ــاء املتأث النس
وحتديــد املشــالك واحللــول. مكــا ويســى إىل المتكــن الفــردي 
وامجلــايع للنســاء وحتويــل األبعــاد االجمتاعيــة واهليلكيــة 
لعــدم املســاواة لملــرأة الــي تعــزز خماطــر وهتديــدات امحلايــة. 
مكــا ويقــر باألمهيــة البالغــة للحيــاة االجمتاعيــة واملجمتــع يف 
ــامة  ــود الس ــرأة يف وج ــان لمل ــوق اإلنس ــىل حق ــول ع احلص

واألمــن والكرامــة.
يضــع هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء 
الــزتام منمظــة أكشــن إيــد موضــع التنفيــذ بتوطــن العمــل 
اإلنســاين، وحتويــل الســلطة والواكلــة، باإلضافــة إىل القــدرات 
املاليــة والتقنيــة لملجموعــات واملنمظــات النســائية احملليــة 
ــارات  ــة وامله ــائية املعرف ــات النس ــتخدم املنمظ ــة. وتس والوطني
ــوارد املرتبطــة بالســياق يف التأهــب واالســتعداد حلــاالت  وامل
الطــوارئ واالســتجابة هلــا وبنــاء الصمــود. إن تجشيــع ومتكــن 
دور املــرأة وحقهــا يف أن تكــون جهــة فاعلــة مركزيــة يف العمــل 
ــام  ــدة النظ ــن ح ــف م ــىل التخفي ــاعد ع ــوف يس ــاين س اإلنس
وهيميــن هيلع  جنســيًا  املنحــاز  احلــايل  الــدويل  اإلنســاين 
ــة  الذكــور، وجيعــل االســتجابة لألزمــات اإلنســانية أكــر فعالي

ــن اجلنســن. ــًا ب وحتولي
ــة  ــدة حتويلي ــع أجن ــد يف دف ــن إي ــة أكش ــدأ منمظ ــد مب يتجس
موظــي  دور  خــال  مــن  الســلطة  وحتــول  املــرأة،  حلقــوق 
املنمظــة يف بــراجم امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة 
النســاء مــن خــال االرتقــاء إىل مســتوى قمينــا واخلضــوع 
لملســاءلة. مكــا وجيــب أن يكــون املوظفــون ميرسيــن وممّكنــن 
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ويعملــون مــع النســاء مــن أجــل: تعزيــز القــدرات، وتوســيع 
وتعميــق التحالفــات، وتهسيــل الوصــول، الســميا إىل "النظــام 
اإلنســاين" ملشــاركة املــرأة بصــورة جمديــة يف هيــات صنــع 
ــل. ــك المتوي ــوارد مبــا يف ذل ــارصة وامل ــرار واحلشــد واملن الق

ويلعــب موظفــو منمظــة أكشــن إيــد دوًرا مبــارًشا يف التعامــل 
ــدويل للدعــوة إىل التغيــر اهليلكــي،  مــع النظــام اإلنســاين ال
والــدور العــادل واملتســاوي لملــرأة يف مجيــع مســتويات العمــل 
اإلنســاين. ومــع أخــذ هــذا لكــه بعــن االعتبــار، فــإن املكونــات 
التوجهييــة لهنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء 

يه:

ويمتــاىش هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء 
ــة  ــي حتــدد ثاث ــر، وال ــد للتغي ــة منمظــة أكشــن إي ــع نظري م

جمــاالت:

ــن يعيشــون  ــراد الذي ــدرة األف ــاء ق جمــال التغيــر األول: بن
يف فقــر وحرمــان مــن خــال تعزيــز القــوة الفرديــة وامجلاعيــة 
للنســاء املتــرضرات مــن األزمــات اإلنســانية محلايــة حقوقهــن، 
ــرباجم عــىل:  ــة. وتركــز ال ــادة النســائية والواكل ــارصة القي ومن
املســاحات اآلمنــة، وبنــاء التحالــف، وآليــات امحلايــة املجمتعيــة، 
ــات،  ــر وامحل ــة التأث ــع، وسياس ــن املجمت ــة م ــة املنبثق واألدل

ــدمع النفــيس االجمتــايع.  وال

جمــال التغيــر الثــاين: إجيــاد وهتيئــة بيئــة متكينيــة مواتيــة 
لتحويــل األنمظــة واهليــالك من خــال حتليل التغيــرات املطلوبة، 
يف لك مــن النظــام اإلنســاين واســتجابة البلــد لألزمــات وذلــك 
ــات  ــوق النســاء والف ــان أو انهتــاك حق ــد أو حرم ملعاجلــة تقيي
املســتبعدة األخــرى يف أوقــات األزمــة، وحتويــل ديناميــات 
الســلطة لصــاحل األكــر تــرضرًا. وتركــز الــرباجم عــىل: حتــدي 
ــل املــرأة  ــة(، ومتثي ــوع االجمتــايع )قــوة غــر مرئي معايــر الن
الرمســي )القــوة املرئيــة(، و"عــدم إحــداث الــرضر" )القــوة 

ــة(.  اخلفي

جمــال التغيــر الثالــث: زيــادة فــرص احلصول عــىل احلقوق 
واخلدمــات واملــوارد لــدمع القــدرة الوقائيــة لملــرأة ومصودهــا 
عــىل املــدى الطويــل. وتركــز الــرباجم عىل:املعلومــات، واالتصال 
والتواصــل، واملســاءلة، ومســارات اإلحالة )احلقــوق والصمود(، 

والنقــود وســبل العيــش )إعــادة التوزيــع والصمــود(.  

امحلايــة  هنــج  ســياق  وضــع   1-٢
املــرأة  قيــادة  عــىل  القــامئ  املجمتعيــة 
ــة األوســع. مضــن جــدول أمعــال امحلاي
ينــص تعريــف اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــواكالت ملفهــوم 
امحلايــة عــىل مــا يــي: "يمشــل مفهــوم امحلاية مجيع األنشــطة 
ــرد  ــوق الف ــة إىل احلصــول عــىل االحــرام الامــل حلق اهلادف
ــة )مثــال: قانــون  وفقــًا لنــص وروح هيــات القانــون ذات الصل

حقــوق اإلنســان، والقانــون اإلنســاين وقانــون الاجئــن(".٢

ويف عــام 2013، أكــدت مبــادئ اللجنــة الدامئــة املشــركة 
بــن الــواكالت عــىل أن مجيــع اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة 
تتحمــل مســؤولية وضــع امحلايــة يف مركــز العمــل اإلنســاين. 
ــن  ــاص املترضري ــع األخش ــة مجي ــىل أن محاي ــد ع ــذا يؤك وه
واملعرضــن للخطــر مدرجــة يف جهــود االســتعداد والتأهــب 
الفوريــة وأنشــطة إنقــاذ األرواح الفوريــة، وطــوال فــرة األزمــة 
ــمي  ــادئ تعم ــا، عــىل النحــو املنصــوص هيلع يف مب ــا بعده وم

ــة3.  امحلاي

قــامئ عــىل قيــادة النســاء: توفــر مســاحة وجتهــزي 
ــام بــدور قيــادي وصنــع القــرار  النســاء والفتيــات للقي

خــال االســتجابة اإلنســانية.

ــث  ــوق، حي ــىل احلق ــامئ ع ــق هنــج ق جممتــي: تطبي
ــل  ــه كعام ــرف ب ــادف وُيع يشــارك املجمتــع بشــل ه
للتغيــر، وليــس مســتفيًدا ســلبًيا. حنــن نؤمــن بــأن 

للشــباب دورًا مهــًا يف هــذا الســياق.

حتويــي: تنــاول ومعاجلــة األســباب اجلذريــة املؤثــرة 
عــىل التغيــر طويــل األمــد والــدامئ.

وإمعــال  والســامة  الرفاهيــة  أن  إدراك  مشــويل: 
الربنــاجم  خيــارات  مــن  يتطلــب مجموعــة  احلقــوق 
الروابــط  إنشــاء  مــن  والتأكــد  اخلدمــة  ومقــديم 

الرضوريــة.

اإلنســانية/ الرابطــة  عــرب  االســتجابة  متفــاوت: 
ــتجابة  ــب واالس ــة للتأه ــأ الفرص ــا تنش ــة، لك التمنوي

وبنــاء القــدرة عــىل التكيــف.

االضطهــاد  حمــاور  حتليــل  القطاعــات:  متعــدد 
املتقاربــة )بــدًءا مــن اجلنــس والعــرق والطبقــة( والــي 
تزيــد مــن اهلشاشــة والضعــف، وتطبــق هــذه املعلومــات 
لضــان االســهتداف الفعــال والوصــول إىل اخلدمــات 

ــدمع. واحلصــول عــىل ال
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تعــرف مجيــع املعايــر واملبــادئ اإلرشــادية للحايــة األساســية 
ــك  ــا يف ذل ــانية، مب ــات اإلنس ــه األزم ــزداد في ــامل ت ــه يف ع أن
طويلــة  واألزمــات  والتــرشد  املســلحة  والزناعــات  الكــوارث 
األمــد، هنــاك تأثــر غــر متناســب عــىل النســاء والفتيــات 
بســبب المتيــزي الشــديد بــن اجلنســن وعــدم املســاواة4. مكــا 
وتواجــه النســاء والفتيــات مــن مجيــع األمعار والقــدرات تصاعد 
املخاطــر وانهتــااكت حقــوق حمــددة ومعقــدة، مثــل زيــادة خطــر 
العنــف. وعــىل الــرمغ مــن معرفــة ذلــك، فــإن اجلهــود اإلنســانية 
تتجاهــل أو تتغــاىض بشــل مســمتر عــن االحتياجــات املاســة 
والعاجلــة للنســاء والفتيــات الــي تزيــد مــن نقــاط الضعــف 

واهلشاشــة القامئــة.

تشــر إرشــادات اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــواكالت لــدجم 
تدخــات العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع يف العمــل 
اإلنســاين9 إىل أن العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع حيــدث 
يف لك مــان، ويــم اإلبــاغ عنــه يف مجيــع أحنــاء العــامل، 

وحيــض مجيــع العاملــن يف املجــال اإلنســاين عــىل: افــراض 
أن العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع حيــدث وهيدد الســان 
املتأثريــن، والتعامــل معهــا مكشــلكة خطــرة هتــدد احليــاة، 
واختــاذ اإلجــراءات بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود "أدلــة 
مملوســة" )صفحــة 2(. ومــع ذلــك، فــإن امحلايــة اكنــت واحــدة من 
أقــل جمــاالت التدخــل متويــًا يف حــاالت الطــوارئ. ووفًقــا خلدمة 
التتبــع املــايل ملكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 
فقــد مت متويلهــا بشــل دامئ مبــا يقــارب نســبة أقــل مــن 40٪ بــن 
عــايم 2011 و10201٨. ومــع مــا يقــدر بـــ 64.3 مليــون امــرأة 
ــام112017، اكن  ــة ع ــى هناي ــانية ح ــات اإلنس ــاة يف األزم وفت
هنــاك حاجــة ماســة إلحــدى عــرش تدخــًا رصحيــًا حلقــوق املــرأة 
يف العمــل اإلنســاين. وبيمنــا تشــر األدلــة إىل أن التعامــل مــع 
اجلهــات الوطنيــة الفاعلــة أمــر حــامس لنجــاح العمــل اإلنســاين، 
وخاصــة يف جمــال املســاواة بــن اجلنســن والعنــف املبــي عــىل 
النــوع االجمتــايع؛ ألن هــذه الــرباجم قــد تتحدى املعايــر الثقافية 
الســائدة1٢، واقعيــًا 12 مــن املنمظــات النســائية احملليــة تتلــى 
جــزًءا صغــًرا مــن المتويــل املتــاح، ممــا حيــد بشــدة مــن فــرص 
النســاء لقيــادة أمعــال امحلايــة يف املجمتعــات، أو لملشــاركة 
ــص  ــرار أو ختصي ــع الق ــر يف صن ــام والتأث ــع النظ ــاط م بنش

املــوارد.

موجهــة حنــو  اإلنســانية  االســتجابة  تكــون  أن  أجــل  ومــن 
امحلايــة، مــن الــرضوري أن نفهــم ونســى إىل منــع أو ختفيــف 
ــن  ــال احلــد م ــن خ ــة، م ــة واحملمتل ــر الفعلي ــاء املخاط أو إهن
الــرضر الــذي يتعــرض لــه األخشــاص املتأثــرون أثنــاء الــرصاع 
أو الكــوارث. ويتطلــب هــذا التحليــل املســمتر مــا يــي: )1(
ونقــاط  الهتديــدات  و)2(  النــاس،  يواجههــا  الــي  املخاطــر 
الضعــف وقــدرات األخشــاص املترضريــن، و)3( الزتامــات 
وقــدرات أحصــاب املســؤولية ملعاجلــة عوامــل اخلطــر. مكــا 
وجيــب أن حتــدد اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة تدابــر للحــد مــن 

ــر. ــامق املخاط ــب تف ــر وجتن املخاط

للوفــاة  عرضــة  أكــر  والفتيــات  النســاء  تعتــرب 
بأربعــة عــرش ضعــف يف حالــة الكــوارث الطبيعيــة 

ــال5.  ــن الرج م

ال يــزال هنــاك إمهــال يف كثــر مــن األحيــان 
 ٪60 أن  حيــث  للنســاء،  الصحيــة  لاحتياجــات 
ــرة  ــدان املتأث ــر يف البل ــات تظه ــات األمه ــن وفي م

بالــزناع أو الارثــة6.

تشــر التقديــرات إىل أن 35٪ مــن النســاء يف 
مجيــع أحنــاء العــامل تعرضــن لعنــف جســدي و /
ــف  ــك امحلــمي، أو عن ــل الرشي ــن قب ــيس م أو جن
جنــيس مــن غــر الــرشاكء )ال يمشل ذلــك التحرش 

ــة معينــة مــن حياهتــن(. اجلنــيس يف مرحل

متــت  اإلعاقــة  ذوات  مــن  امــرأة   64 بــن  مــن 
مقابلهتــن يف مشــال أوغنــدا بعــد انهتــاء الرصاع، 
أبلــغ ثلهثــن عــن تعرضهــن لشــل مــن أشــال 
ــد  ــوع االجمتــايع والعدي ــىل الن ــي ع ــف املب العن
ــة  ــال نتيجــة لاغتصــاب )مراقب مهنــن لدهيــن أطف

حقــوق اإلنســان، 2010(7.  

النســاء ال  كــن  عــايم 2011-1992،  بــن  مــا 
متثلــن ســوى 9٪ مــن املفاوضــن يف معليــات 
الســام الرمسيــة و2 ٪ مــن كبــار الوســطاء، عــىل 
ــرأة  ــاركة امل ــة مبش ــات العاملي ــن االلزتام ــرمغ م ال

يف بنــاء الســام8.

يف عــام 2014، حــدث داخــل ســوريا واحــدة مــن 
أكــرب األزمــات اإلنســانية الــي هشدهــا العــامل 
عــىل اإلطــاق، واكن هنــاك مرشوعــًا واحــدًا فقــط 
ــف ضــد النســاء  ــاول العن ــد تن ــه التحدي ــىل وج ع
والفتيــات مــن أصــل 67 مــرشوع ممــول مــن آليــات 

ــل املجمــع13. المتوي

يف عــام 2015، ذهــب 1٪ فقــط مــن إمجــايل 
المتويــل املقــدم إىل الــدول اهلشــة أو الضعيفــة 
إىل املجموعــات النســائية أو الــوزارات احلكوميــة 

لملــرأة14.

•

•

•

•

•

•

•
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ــز  ــب تعزي ــوق، وجتن ــااكت احلق ــع انهت ــف ومن ــذا وق ــل ه ويمش
أمنــاط العنــف احلاليــة، واالســتغال، واإلكــراه أو احلرمــان، 
واســتعادة ســامة وأمــان النــاس وكرامهتــم. ويوفــر هــذا التحليــل 
قاعــدة األدلــة للــرباجم، وكذلــك للحشــد واملنــارصة واحلــوار مــن 
أجــل التأثــر وتغيــر الســلوكيات والسياســات يف دمع بيئة محاية 

أكــر مامئــة. 
وقــد ســلط الضــوء أحصــاب املصلحــة الذيــن حــرضوا مقــة األمم 
املتحــدة اإلنســانية العامليــة يف عــام 2016 عــىل الــرضورة امللحــة 
ــات  لوضــع األفــراد املتأثريــن باألزمــات يف مصــمي ومركــز معلي
صنــع القــرار يف العمــل اإلنســاين، حيــث أنــه جيــب عــدم اقتصار 
األمــر عــىل إطــاع املتأثريــن باألزمــات والتشــاور معهــم فقــط، بــل 
جيــب معاملهتــم عــىل أهنــم رشاكء وليــس مكســتفيدين فقــط. مكــا 
ومت تســليط الضــوء عــىل املعيــار اإلنســاين األســايس باعتبــاره 
ــا بالنســبة  ــة اإلنســانية15. 16أم ــة لتحســن الفعالي وســيلة معلي
اللــزتام مقــة "الصفقــة الكــربى" بالتوطــن املــراد حتقيقــه، جيــب 
حتويــل الســلطة مــن المشــال إىل اجلنوب، ومــن دويل إىل حمي، 
ومــن نظــام هيميــن هيلع الذكــور إىل نظــام تلعــب فيــه النســاء دور 

مركــزي بشــل أكــرب. 

وتعكــس التحالــف النســوية مــن أجــل التغيــر االجمتــايع أيًضــا 
ــوض  ــة للهن ــة الفاعل ــات احمللي ــل اجله ــيع مع ــة دمع وتوس أمهي
حبقــوق املــرأة، والتصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات وصــواًل 
إىل التغيــر التحــويل17. وحتــذر هــذه التحالفــات مــن اتبــاع 
املناجه التكنوقراطية الي ُتســتخدم عادًة يف الســياق اإلنســاين؛ 
حيــث تركــز بشــل كبــر عــىل إنعــاش األفــراد مــن خــال الــرباجم 
ــة،  ــرباجم القانوني ــة، وال ــية االجمتاعي ــرباجم النفس ــة، وال الصحي
والــرباجم األمنيــة الــي يــم تقدميها متشــيًا مع إجراءات التشــغيل 
القياســية. وتتجاهــل مثــل هــذه األســاليب حقيقــة أن الكثــر مــن 
امحلايــة املجمتعيــة الفعالــة تديرهــا املجمتعات وتكون فهيا النســاء 
هــن دامًئــا أول املســتجيبات،18حيث تعشــن جنًبــا إىل جنــب مــع 

النســاء عنــد حــدوث االنهتــااكت.
ــه واكالت  ــروج ل ــذي تعــززه وت ــة ال ــة املجمتعي ــر هنــج امحلاي ويوف
األمم املتحــدة والعديــد مــن املنمظــات غــر احلكوميــة وســيلة هلــذا 
النــوع مــن املشــاركة. ومن الناحيــة املثالية وحتت قيــادة املجمتعات 
املتــرضرة مــن األزمــات الــي تدمعهــا اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة، 
ــة  ــدرات امحلاي ــة وق ــر امحلاي ــد خماط ــن حتدي ــن لملترضري ميك
ــل األزمــات  ــة قب ــة، ووضــع خطــط ملعاجلــة مشــالك امحلاي الذاتي
وأثناءهــا. وممــا لــه عاقــة بذلــك، تســى اجلهات الفاعلــة يف جمال 
ــوع هبــدف  ــوع اجلنــس والتن ــة إىل تعمــمي هنــج الســن ون امحلاي
حتقيــق املســاواة يف المتتــع باحلقوق من جانب مجيــع األخشاص 

املترضريــن مــن األزمــة، واالندمــاج يف أطــر املســاءلة19.

3-1 مســوغات هنــج امحلايــة املجمتعيــة 
القــامئ عــىل قيــادة النســاء

تــدمع منمظــة أكشــن إيــد هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ 

املــرأة  حلقــوق  األولويــة  إعطــاء  يف  النســاء  قيــادة  عــىل 
ــة يف االســتعداد والتأهــب حلــاالت الطــوارئ  والقيــادة والواكل
واالســتجابة هلــا، والربــط بــرباجم التمنيــة طويلــة األجــل. ويعــد 
ــا رئيســًيا  تعزيــز القيــادة النســائية يف حــاالت الطــوارئ مكوًن
ــد  ــن إي ــان ملنمظــة أكش ــوق اإلنس ــىل حق ــامئ ع ــج الق يف الهن
وعــىل رأس جــدول أمعــال املنمظــة األوســع مــن أجــل الهنــوض 
حبقــوق املــرأة ومحايهتــا، ودفــع وقيــادة التغيــر التحويــي 
ــا  ــة. مك ــة االجمتاعي ــن والعدال ــن اجلنس ــاواة ب ــق املس لتحقي
إيــد أن هنــاك حاجــة إىل إحــداث  وتؤمــن منمظــة أكشــن 
ــاء واملنمظــات  ــانية لوضــع النس ــل يف االســتجابة اإلنس حتوي
النســائية والشــباب يف املقدمــة، حيــث أن معرفهتــم ومهاراهتــم 
ومــواردمه وجتارهبــم يف الســياق مهمــة للغايــة مــن أجــل 
االســتعداد للطــوارئ واالســتجابة وبنــاء القــدرة عــىل الصمــود. 
ويعــي الطابــع طويــل األمــد للحــاالت اإلنســانية اليــوم أن 
ــوا  ــن أن يظل ــوص ميك ــه اخلص ــىل وج ــات ع ــات املراهق الفتي
ــب علهيــا  ــا يرت ــدة تصــل إىل 20 عاًم ــة مل يف أوضــاع متأزم
عواقــب عــىل فــرص التعلــمي والصحــة وســبل العيــش اخلاصــة 
هبن.٢0وبالتــايل، مفــن الــرضوري متكيهنــن كشــابات إلحــداث 
التغيــر يف ومــن خــال ســياقات هشــة وصعبــة وطويلــة األمــد 

يكــربون فهيــا.

وهتــم منمظــة أكشــن إيــد حبايــة حقــوق املــرأة يف األزمــات 
قــوة  لملــرأة  بــأن  العامــة  املعرفــة  اســتناًدا إىل  اإلنســانية 
وســلطة أقــل مــن الرجــل يف جممتعاتنــا. وتــوحض األدلــة 
الدامغــة مــن البحــث وكذلــك مــن أصــوات النســاء أنفهســن 
أن النســاء يتأثــرن عــىل حنــو غــر متافــئ يف مجيــع أنــواع 
األزمــات اإلنســانية. وتقــع الســلطة األبويــة يف مصــمي ومركــز 
أســباب انهتــاك حقــوق املــرأة عــىل الصعيــد العاملــي وكذلــك يف 
الســياق اإلنســاين، مكــا وتنشــأ مشــالك امحلايــة كنتيجــة لعــدم 
ــا مــا تســبق مشــكات  ــوة والســلطة. ٢1وغالًب املســاواة يف الق
امحلايــة األزمــة بســبب عــدم املســاواة بــن اجلنســن عــىل 
مســتوى األرسة واملجمتــع احملــي، ويف القوانــن والسياســات 
الوطنيــة. مكــا أهنــا ناجتــة عــن حالــة الطــوارئ نفهســا، وعــن 
العمــل اإلنســاين الــذي يفــرض مشــالك امحلايــة بشــل مبارش 
ــزناع  ــزنوح وال ــة وال ــوارث البيئي ــار الك ــارش. إن آث أو غــر مب
ــة األمــد تــؤدي إىل تفــامق أوجــه عــدم  املســلح واألزمــات طويل
املســاواة القامئــة وإضعــاف أو اهنيــار آليــات امحلايــة احلاليــة، 

وهيلع فــإن هــذه احلقائــق املعقــدة تتطلــب هنجــًا شــامًا.

ويف أثنــاء األزمــات، تضعــف آليــات التكيــف الفــردي واألرسي 
النســاء  يعــرض  ممــا  واملجمتــع،  االجمتاعيــة  والشــبات 
والفتيــات املراهقــات خلطــر أكــرب مــن مشــالك امحلايــة. مكــا 
وميكــن للكــوارث والــرصاع والتــرشد املفاجــئ واملطــول أن يزيد 
العنــف داخــل العائــات واملجمتعــات وبــن الفــات االجمتاعيــة، 
والــي عــادًة مــا تكــون موجهــة ضــد النســاء والفتيــات، أو إىل 

مــن يقدمــون املســاعدة، ممــا يضعــف قدرهتــم بدرجــة أكــرب.
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ــوق،  ــة احلق ــة يف محاي ــة الدول ــدرة أو رغب ــدم ق  ويف حــال ع
فــإن مرتكــي العنــف داخــل األرسة والشــبكة االجمتاعيــة 
ــوا قادريــن عــىل اإلســاءة مــن دون خــوف  واملجمتــع قــد يكون
مــن التداعيــات أو العقــاب٢٢. ويف حــن أن مفهــوم "الضعــف 
لفهــم  مهــم  االجمتــايع"  النــوع  عــىل  القامئــة  واهلشاشــة 
ــال  ــاء والرج ــن النس ــا لك م ــر هب ــي يتأث ــة ال ــرق املختلف الط
ــه ال يوجــد يشء  يف األزمــات اإلنســانية، جيــب أال ننــى أن
طبيــي حــول حالــة الضعــف هــذه، بــل وباألحــرى إنــه نــامج 
عــن العقبــات االجمتاعيــة واالقتصاديــة الــي تعــاين مهنــا 
املــرأة نتيجــة ألدوار النــوع االجمتــايع، والمتيــزي املهنــي 
ضــد املــرأة، واختــال تــوازن القــوى بــن املــرأة والرجــل. ومــن 
األمهيــة مبــان جتنــب القوالــب المنطيــة للنســاء بوصفهــن 
يف  فاعــات  غــر  ومســتفيدات  بطبيعهتــن  مســتضعفات 

املســاعدة اإلنســانية وامحلايــة.

وجــود محايــة  عــىل  يُنــص  النســائية  القيــادة  تعزيــز  إن 
جممتعيــة تقودهــا النســاء وذلــك حــى تعمــل املجمتعــات مــن 
ــن  ــة. وم ــان وكرام ــرأة بأم ــوق امل ــق احــرام حق أجــل حتقي
األمهيــة مبــان االعــراف بالــدور املركــزي الــذي تلعبــه 
املجمتعــات٢3 يف دمع النســاء والفتيــات املتأثــرات باألزمــات 
أو املعرضــات خلطــر األذى، مــن خــال املســاعدة يف تقليــل 
التعــرض للــرضر، ومعاونهتــن عــىل الوصــول إىل اخلدمــات 
الرضوريــة ملنــع مشــالك امحلايــة واالســتجابة هلــا والتعــايف 
ــة  ــة اجمتاعي مهنــا. إن االنتعــاش والتعــايف هــو أيضــا معلي
االجمتاعيــة  العاقــات  فهيــا  تفتــت  اخلســارة،  يف ســياق 
وتعطلــت فهيــا الشــبات االجمتاعيــة. ويف الوقــت نفســه، 
ــارش أو غــر  ــراد املجمتــع أن يتســببوا بشــل مب ميكــن ألف
مبــارش يف مشــالك محايــة للنســاء والفتيــات، وذلــك مــن 
خــال ديناميــات الســلطة املجمتعيــة، واإلقصــاء والمتيــزي، 
ممــا قــد يــرض أو هيمــل أو يعــزل النســاء والفتيــات والــذي 
ــرى. إن  ــر األخ ــن لملخاط ــن تعرضه ــد م ــدوره ســوف يزي ب
همينــة الذكــور المنوذجيــة عــىل قيــادة املجمتــع وهيالكــه 
ومعلياتــه تعــي أن صــوت النســاء املتأثــرات وقضاياهــن 
ــك ميــل املخططــن واملنفذيــن  غــر ممسوعــة. وممــا يعــزز ذل
يف املجــال اإلنســاين إىل التشــاور مــع القــادة الذكــور فقــط 
مــن أجــل احلصــول عــىل "املعرفــة احملليــة" الــي تعــزز 
اختــاالت القــوة القامئــة، وتقلــص معرفــة املــرأة، وتغفــل عــن 
احتياجــات وقــدرات وحقــوق النســاء والفتيــات. وعــىل حنــٍو 
مماثــل، فــإن معاملــة النســاء والفتيــات املتأثــرات مكجموعــة 
ــات يف  ــار االختاف ــن االعتب ــذ بع ــة ال يأخ ــدة متجانس واح
القــوة والضعــف املرتبطــة بتداخــل أوجــه عــدم املســاواة يف 
الدخــل، واملوقــع اجلغــرايف، واإلعاقــة، والعمــر، والعــرق، 
والطائفــة، واالنمتــاء، والطبقــة، والتوجــه اجلنــيس، واهلويــة 
ــات  ــاء والفتي ــرض النس ــؤدي إىل تع ــد ت ــي ق ــية وال اجلنس

بشــل أكــرب خلطــر الــرضر النــاجت عــن عــدم إرشاكهــن.

لتحــدي  حممتلــة  مســاحات  ختلــق  اإلنســانية  األزمــات  إن 
لتحويــل  أفضــل  بطــرق  البنــاء  وإلعــادة  الراهــن،  الوضــع 
هنــج  ويعمتــد  املــرأة.  ومتكــن  اجلنســن  بــن  العاقــات 
ــادة  ــادة النســاء عــىل القي ــامئ عــىل قي ــة الق ــة املجمتعي امحلاي
احلاليــة لملــرأة، ومعرفهتــا ومهاراهتــا، ويــدمع ويهســل جهــود 
ــرص حصــول  ــادة ف ــك زي ــا يف ذل ــاء، مب ــة النس ــمي وتعبئ تنظ
املجموعــات النســائية عــىل املــوارد والمتكــن االقتصــادي. 
ــاء ســلطة  ــة املطــاف إىل بن وســتؤدي هــذه التدخــات يف هناي
وقــوة املــرأة للتأثــر عــىل اجلهــات الفاعلــة األخــرى والوصــول 
ــز املســاءلة والصمــود. إن  ــرار، وتعزي ــع الق ــوارد، وصن إىل امل
تقــدمي املســاعدات واخلدمــات اإلنســانية ال ميكــن إال أن يكــون 
حمــدود أو حــى ســلي التأثــر عــىل حيــاة النســاء والفتيــات 
املســتضعفات يف حــل نشــوء التبعيــة أو ترســيخ معايــر النــوع 
االجمتــايع الضــارة بشــل أكــرب. وتــزداد فعاليــة الــرباجم 
واســتدامهتا عندمــا يــم تبــي هنــج محايــة جممتــي قــامئ عــىل 
قيــادة املــرأة يســى إىل التغيــر التحويــي، ومعاجلــة الروابــط 
بــن الســلطة والفقــر والنــوع االجمتــايع، ويــدمع القائــدات 
ــل الســلطة إىل النســاء  ــر، ويســى إىل حتوي ــارص للتغي كعن
املتــرضرات واملنمظــات النســائية احملليــة والوطنيــة، بعيــًدا 
عــن األجنــدة اإلنســانية الــي يقودهــا الغــرب والــي تفشــل يف 
تلبيــة احتياجاهتــن. مكــا ويــدرك هــذا الهنــج أن حتــدي القــوة / 
الســلطة ســيكون لــه دامًئــا تداعيــات وهنــاك احمتــال لــرد الفعــل 
العنيــف ضــد املــرأة، لذلــك فــإن حتليــل املخاطــر واســراتيجيات 
احلــد مــن الــرضر احملمتــل والتخفيــف منــه جــزء ال يتجــزأ مــن 

هــذا الهنــج.
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نظــــــــام تنســــــيق الشـــــــــــؤون  
٢          اإلنـســــــانــيـة الــدولــيــة

1-٢  مـقـدمــــة
يسرشــد العمــل اإلنســاين ملنمظــة أكشــن إيــد بالهنــج القــامئ 
طابعنــا  إىل  باإلضافــة   )HRBA( اإلنســان  حقــوق  عــىل 
اإلنســاين. يمتــاىش هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده 
املــرأة ويســامه يف "اإلســراتيجية الدوليــة لعــام 202٨: العمــل 
ــات  ــن األزم ــرضرة م ــرأة املت ــة". لمل ــة العاملي ــل العدال ــن أج م
اإلنســانية احلــق يف احلصــول عــىل مســاعدة فوريــة تلــي 

االحتياجــات أو احلقــوق األساســية.
 ويف الوقــت نفســه، مــن الــرضوري التصــدي ألوجــه عــدم 

املســاواة الامنــة وراء هــذه األزمــات وتعزيــز التغيــر.
ــادة  ــوق القي ــىل حق ــامئ ع ــد الق ــن إي ــة أكش ــج منمظ ــزز هن يع
ممــا  واملهمشــات  الفقــرات  النســاء  ومصلحــة  واملشــاركة 

يضمــن أهنــن يف قلــب معليــة االســتجابة اإلنســانية.
ــع  ــرأة م ــوده امل ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي ــج امحلاي ــر دجم هن يوف
مــوارد اإلدارة القامئــة عــىل حقــوق اإلنســان )HRBA( التابــع 
ــذي  ــدي ال ــار اإلنســاين التقلي ــًا لملعي ــد بدي ملنمظــة أكشــن إي
مييــل إىل الركــزي عــىل إنقــاذ األرواح وختفيــف املعانــاة، 
عــىل الــرمغ مــن أن هــذا هــو اهلــدف األمســى ملنمظــة أكشــن 
إيــد، فــإن معليــة حتقيــق ذلــك ال تقــل أمهيــة وهلــا آثــار دامئــة 
تتجــاوز النتــاجئ املبــارشة لتقــدمي اخلدمــات، حيــث ســيم تعزيــز 
مصودهــن بشــل كبــر مــن خــال العمــل عــىل تعزيــز قيــادة 
ومصلحــة وقــدرة النســاء وجممتعاهتــن عــىل إدراك وحتــدي 
وتغيــر عاقــات القــوة أو اهليــالك غــر املتافئــة وغــر العادلــة 

الــي تضعفهــن.

الراكئــز األربــع الرئيســية للهنــج القــامئ عــىل حقــوق اإلنســان 
)HRBA(٢4التابــع ملنمظــة أكشــن إيــد يه جوهــر إعــداد هنــج 

امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة:

• إذا 	 إال  اإلنســان  حقــوق  تطبيــق  ميكــن  ال  المتكــن: 
اكن هنــاك واكلــة فاعلــة للفقــراء ويمشــل هــذا المتكــن 
دمع هــؤالء األخشــاص مبــا يــي: بنــاء الــويع الناقــد 
ألوضاعهــم والتنظــمي واحلشــد للعمــل الفــردي وامجلــايع، 
بــدمع مــن منمظــة أكشــن إيــد وتعزيــز مــن املنمظــات 
العامــة  واملزيانيــات  السياســات  ومراقبــة  واحلــراكت 

ــه  ــارات االتصــال واملنصــات والتصــدي ألوج ــر مه وتطوي
الضعــف واالحتياجــات مــن خــال الهنــج القامئــة عــىل 

لتقــدمي اخلدمــات. اإلنســان  حقــوق 

• ــب بســيط 	 ــاس حــول طل ــوة الن ــق امحلــات وتخســر ق ختل
وقــوي لتحقيــق تغيــر ســيايس أو اجمتــايع مملــوس 
العديــد  عــىل  وحيتــوي  للفقــر،  اهليلكيــة  األســباب  يف 
ــة  ــدة حبــث أو أدل ــاء قاع ــك: بن ــا يف ذل ــارص مب ــن العن م
والدعــوة وممارســة الضغــوط والتعبئــة امجلاهريــة وســائل 
الرئيســين  األخشــاص  إلرشاك  امجلاهريــة  االتصــال 

وحتفــزي اآلخريــن عــىل العمــل.

• ــة مــع 	 التضامــن ويمشــل األخشــاص واملنمظــات املتعاطف
األخشــاص املناضلــن الفقــراء الذيــن يدمعــون ويســمترون 
يف حركــة التغيــر ويتــوىل الفقــراء زمــام املبــادرة، حيــث 
ــد  ــدة يف منمظــة أكشــن إي ــن أشــااًل عدي ــل التضام ميث
أشــال  وربــط  باملــال  والتــربع  األطفــال  رعايــة  مثــل: 
النضــال املختلفــة واختــاذ إجــراءات مــن خــال املظاهــرات 
أو كتابــة الرســائل واســتخدام االتصــاالت لتســليط الضــوء 

عــىل قضيــة مــا وبنــاء حتالفــات أوســع.

• ــرضوري 	 ــن ال ــط م ــر فق ــة الفق ــن حمارب ــداًل م ــل: ب البدائ
العمــل عــىل إجيــاد حلــول مســتدامة - استكشــاف البدائــل 
وتوثيقهــا ومشــاركهتا وتفعيلهــا. تعمــل منمظــة أكشــن إيــد 
ورشاكئنــا وحلفائنــا مــع الفقــراء إلجيــاد ونــرش طــرق 
جديــدة للقيــام باألمــور وحتــدي المنــاذج الســائدة وتعزيــز 
االبتــار والتجريــب واالبتــار والتوجــه حنــو احللــول وأكر 
ــل هــو أيًضــا  ــا بالعمــل عــىل البدائ ــك فــإن الزتامن مــن ذل
الــزتام بفتــح املســاحة لألحــام وبنــاء رؤى لعــامل آخــر 
واخلــروج عــن الصنــدوق واملمسيــات احلاليــة والتفكــر 
بشــل خمتلــف وختيــل مســتقبل خمتلــف ميكــن أن حيفــز 

عــىل العمــل.

٢-٢ الطابع اإلنساين اخلاص
مبنمظة أكشن إيد

ــرأة اخلــاص  ــوده امل ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي ُيهســم هنــج امحلاي
ــة  ــات األساســية الثاث ــق املكون ــد يف حتقي مبنمظــة أكشــن إي
للطابــع اإلنســاين اخلــاص مبنمظــة أكشــن إيــد والــذي يركــز 

ــرأة. ــل الســلطة واملســاءلة إىل امل ــرأة وحتوي ــادة امل عــىل قي

ــذي يــدمع معــل منمظــة   يعــرض هــذا القســم إطــار العمــل ال
ــوده  ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي ــز هنــج امحلاي ــد يف تعزي أكشــن إي

ــات اإلنســانية. ــرأة يف األزم امل
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1. القيادة النسائية
النســاء هــن األكــر تــرضًرا يف حــاالت الطــوارئ فضــًا 
عــن أهنــن أول األطــراف املســتجيبة، مكــا ان الــزتام هنــج 
ــرأة  ــادة امل ــز قي ــرأة بتعزي ــوده امل ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي امحلاي
احملليــة  النســائية  القيــادات  مــع   - الطــوارئ  حــاالت  يف 
واملنمظــات النســائية يــدمع النســاء املســهتدفات والفقــرات 
واملهمشــات واملســتبعدات لتــويل القيــادة، ويقــر بتنــوع النســاء 

وجممتعاهتــن املتــرضرة بالكــوارث.
 يــدمع هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة املشــاركة 
ــة لملــرأة يف صنــع القــرار يف األدوار القياديــة املعينــة  الفعال
واألدوار القياديــة غــر الرمسيــة والقيــادة امجلاعيــة حيــث 
ــة  ــات واملعرف ــدرة واملعلوم ــزي النســاء ومنمظاهتــن بالق مت جته
لقيــادة ودمع النســاء األخريــات وجممتعاهتــن محلايــة حقوقهــن 
ــرارات  واحلصــول علهيــا يف احلــاالت اإلنســانية والختــاذ الق

الــي تضمــن مصودهــن عــىل املــدى الطويــل.

٢. حتويل الســلطة إىل النساء
هيــدف هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة إىل حتويــل 
الســلطة إىل النســاء مــن أجــل معاجلــة اختــاالت القــوة احلالية 
عــىل مجيــع املســتويات من خــال تعزيز قيادة النســاء املتأثرات 
ــادات النســائية يف  ــز قدراهتــن مكــا يــدمع القي باألزمــة وتعزي
حتــدي ســيطرة الرجــال وعاقــات القــوة غــر املتافئــة وأجهــزة 
الســلطة هبــدف حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن والهنــوض 
حبقــوق املــرأة وهــذا يمشــل دمع القيــادات النســائية احملليــة 

للحصــول عــىل متويــل وطــي وفــرص للتوعيــة )الــدمع(.

3. املســاءلة أمام النساء املترضرات ومنمظاهتن
االطــراف  أن مجيــع  الفعالــة  اإلنســانية  االســتجابة  تعــي 
املعنيــة واجلهــات الفاعلــة جيــب أن يكونــوا مســؤولن أمــام 
املجمتعــات املتــرضرة فاملســاءلة يه معليــة بالغــة األمهيــة 
مــن  املتــرضرة  واملجمتعــات  النســاء  متكــن  إىل  تســى 
األزمــات مــن مســاءلة املســؤولن وبالتــايل حتويــل موازيــن 
ــد مــن خــال  ــم مكــا تعمــل منمظــة أكشــن إي ــوى لصاحله الق
هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة مــع النســاء 
ــة لدمعهــن  املتــرضرات باألزمــات واملنمظــات النســائية احمللي
يف مســاءلة اجلهــات الفاعلــة القويــة )مبــا يف ذلــك احلكومــات 
الوطنيــة واجلهــات املاحنــة واملنمظــات الدوليــة غــر احلكوميــة( 
لــي يســتجيبوا بالشــل املناســب لاحتياجــات الــي تطلهبــا 

النســاء أنفهســن.
 ويمشــل ذلــك أيًضــا أن حتقــق منمظــة أكشــن إيــد قميهــا وأن 
تكــون مســؤولة أمــام املــرأة مــن خال جعــل النســاء املترضرات 
مــن الارثــة يف قلــب معليــة صنــع القــرار والتحــي بالشــفافية 
ــرأة  ــوق امل ــق األمــوال واحــرام حق ــف ننف ــه وكي ــوم ب فميــا نق
ــرضرات وان  ــات النســاء املت ــة احتياج ــود وتلبي ــاء بالوع والوف
املنمظــات واملجمتعــات  قبــل  مــن  للتدقيــق  نكــون منفتحــن 

ــات مناســبة ميكــن مــن  ــك مــن خــال إنشــاء آلي النســائية وذل
خاهلــا للنســاء املتــرضرات قيــاس مــدى مامئــة تدخــات 

ــر عــن خماوفهــن وشــاواهن. والتعب

3-٢ امحلــاية
جــزء ال يتجــزأ مــن معــل منمظة أكشــن إيد يف امحلايــة هو الهنج 
األســايس للتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتــداء اجلنــيس 
)SHEA( وغرهــا مــن املخــاوف الــي تتطلــب محايــة )مبــا يف 
ذلــك اإلســاءة لألطفــال وإســاءة معاملة البالغــن املعرضن للخطر( 
فلــدى منمظــة أكشــن إيــد العديــد مــن السياســات اهلامــة الــي 
ــداء  ــا جتــاه التحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعت حتــدد هنجن
اجلنــيس )SHEA( وامحلايــة، وهــذه ثــاث سياســات أساســية 
تتعلــق بالتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتــداء اجلنــيس 
)SHEA( وامحلايــة: امحلايــة مــن االســتغال واالنهتــاك اجلنيس 
)PSEA( وسياســة التحــرش اجلنــيس وسياســة محايــة األطفــال 
والبالغــن مــن املخاطــر ومه مدعومــن بسياســة اإلبــاغ عــن 
ــد  ــة قواع ــزون عــىل مدون ــم يرتك ــات والشــاوى ومجيعه املخالف
ســلوك اخلاصــة مبنمظــة أكشــن إيــد الدوليــة الي حتــدد بوضوح 

معايــر الســلوك املطلوبــة مــن املوظفــن واملمثلــن اآلخريــن.
وهــذه السياســات عــىل نفــس القــدر مــن االمهيــة وجيــب فهمهــا 
ــذ  ــداد وتنفي ــزتام هبــا يف إع ــا يف لك ســياق واالل ــا معلًي مجيًع
مجيــع األمعــال اإلنســانية مبــا يف ذلــك هنــج امحلايــة املجمتعيــة 
ــزتام  ــد مــن موظفهيــا االل ــذي تقــوده املــرأة وتتوقــع أكشــن إي ال
بأعــىل مســتوى مــن الســلوك الخشــي واملهــي ولدهيا سياســة 
ــتغال  ــال االس ــن أش ــل م ــع أي ش ــا م ــاحم مطلًق ــدم التس ع
اجلنــيس واالعتــداء اجلنــيس عــىل الســان املترضريــن يف 

ــال. ــوارث واالحت ــات والك ــات الرصاع أوق

تــدرك منمظــة أكشــن إيــد أن غالبيــة أولئــك الذيــن يواجهــون 
والفتيــات  النســاء  مــن  االســتغال واالنهتــاك اجلنســين مه 
ــداء  ــق بالتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعت ــا املتعل وأن هنجن
ــم  ــن امله ــن م ــك ولك ــة جيــب أن يتصــدى لذل ــيس وامحلاي اجلن
التأكيــد عــىل أن االســتغال واالعتــداء اجلنســين ميكــن أن 
ــر  ــات واألوالد وغ ــال والفتي ــم تنفيذمهــا ضــد النســاء والرج ي
ثنائــي اجلنــس. تتطلــب املواقــف والســلوكيات املتوافقــة مــع 
مبــادئ امحلايــة اخلاصــة مبنمظــة أكشــن إيــد معليات اســتجواب 
مســمترة للثقافــة التنظمييــة الســائدة وطــرق معلهــا ال ســميا فميا 
يتعلــق بااللزتامــات املعلنــة بإدمــاج القيادة النســوية وحقــوق املرأة 

ــوايح. ــع الن ــن اجلنســن يف مجي ــاواة ب واملس

هنجنــا اخلــاص بالتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتــداء 
اجلنــيس وامحلايــة يتخــذ مهنًجــا نســوًيا متعــدد اجلوانــب 
ــل  ــع حتلي ــراءات م ــع اإلج ــذ مجي ــن وينف ــول الناج ــور ح ويمتح
لديناميكيــات الســلطة والطــرق املختلفــة الــي تعمــل هبــا الســلطة 

ــة. ــل املنمظ داخ
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تلزتم منمظة أكشــن إيد مبا يي:

• خلــق ثقافــة معــل آمنــة حتافــظ عــىل حقــوق وكرامــة امجليــع 	
وترتكــز عــىل قمي ورســالة منمظة أكشــن إيــد الدولية ومهنجنا 

يف القيادة النســوية.

• التأكــد مــن أن هنجنــا يضــع صــوت وخــربة املجموعــات 	
املهمشــة واملضطهــدة بعــن االعتبــار ويتحــدى أنمظــة القــوة 
الفاســدة ويعمــل بشــل تعــاوين مــع اآلخريــن إلنشــاء هيــالك 
تغيــر تــدمع حقــوق امجليــع ومتكــن النــاس من العيــش بامل 

قــوامه )قدراهتــم(.

• إظهــار هنــج عــدم التســاحم مطلًقــا الــذي نتبعــه مــع حــاالت 	
التحــرش واالســتغال واإليــذاء اجلنــيس وغــر ذلــك مــن 
خمــاوف امحلايــة مــن خــال تنفيــذ أمعــال قويــة للوقايــة 

واالســتجابة هلــذه احلــاالت وحماســبة املســؤولن.

• اجلنــيس 	 التحــرش  دعــاوى  عــىل مجيــع  الــرد  مضــان 
واالســتغال واإلســاءة وغرهــا مــن املخــاوف املتعلقة بامحلاية 
ــزة عــىل الناجــن. ــة ومرك ــة قوي ــت املناســب وبطريق يف الوق

• ــا يمتحــور حــول الناجــن وهــذا يعــي 	 التأكــد مــن أن هنجن
أننــا ملزتمــون باحلفــاظ عــىل قــوة وكرامــة الناجــن مــن خــال 
احــرام خصوصيهتــم وحقهــم يف اختــاذ قــرارات بشــأن مــا 

حيــدث هلــم وأن يكــون ذلــك آمًنــا ومناســًبا هلــم.

تتوقــع منمظــة أكشــن إيــد أن يلــزتم الــرشاكء مبدونــة قواعد الســلوك 
ــيس  ــداء اجلن ــتغال واالعت ــيس واالس ــرش اجلن ــات التح وسياس
وامحلايــة املشــار إلهيــا حيــث مت حتديد هذا البنــد يف مذكرة التفامه 
الــي وقعهــا الرشيــك، وتوفــر السياســات األساســية الثــاث املتعلقــة 
بالتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتداء اجلنــيس وامحلاية مزيًدا 
مــن التفاصيــل عــن دور الــرشاكء ومســؤوليهتم مبــا يف ذلــك كيفيــة 
إدارة خمــاوف التحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتــداء اجلنــيس 
وامحلايــة الــي يــم تقدميهــا مــن الــرشاكء او ضــدمه وحــول مضان 
إتاحــة أي تدريــب يــم تقدميــه عــن التحــرش اجلنــيس واالســتغال 

واالعتــداء اجلنــيس وامحلايــة للــرشاكء أيًضــا.

ــان  ــد لض ــن إي ــة أكش ــادئ منمظ 4-٢ مب
احلــاالت  يف  وقيادهتــا  املــرأة  حقــوق 

اإلنســانية
تلــزتم منمظــة أكشــن إيــد بعــرشة مبادئ إرشــادية إلعــداد أمور 
معليــة لضــان حقــوق املــرأة وقيادهتــا يف احلــاالت اإلنســانية 
ــع منمظــة أكشــن  ــدمع ذلــك األخشــاص الذيــن يعملــون م وي
إيــد ومــن أجلهــا ويلزتمــون بسياســات امحلايــة اخلاصــة هبــا 

ــا شــديًدا بطابعهــا اإلنســاين. ويلزتمــون الزتاًم

1. حقــوق املرأة غر قابلة للتفاوض
يعتــرب تعزيــز حقــوق املــرأة يف حــاالت الطوارئ ركزية أساســية 
للهنــج القــامئ عــىل حقــوق اإلنســان يف العمــل اإلنســاين التابع 
ــات  ــوارث والزناع ــأن الك ــراف ب ــع االع ــد م ملنمظــة أكشــن إي
ــا  ــرأة لانهتــااكت وحرماهنــا مــن حقوقه ــد مــن تعــرض امل تزي
ــرار والوصــول  ــع الق ــة صن ــك االســتبعاد مــن معلي مبــا يف ذل
إىل املــوارد. جيــب أن تســتند االســتجابة اإلنســانية إىل حتليــل 
النــوع االجمتــايع وأوجــه القــوة والضعــف وحتديــد أوجــه عــدم 
املســاواة املوجــودة مســبًقا والــي ميكــن اســهتدافها يف معليــة 

االســتجابة.

٢. نساند النساء الفقرات
ــادة  ــز قي ــىل تعزي ــال ع ــل فع ــد بش ــن إي ــة أكش ــل منمظ تعم
النســاء الفقــرات واملهمشــات باجلهــود االنســانية وطويلــة 
األمــد الــي تبذهلــا لتعزيــز مصودهــن وتســى إىل حتويــل 
ــن  ــا م ــن أيًض ــن الرجــال إىل النســاء ولك ــط م ــس فق ــوة لي الق
ــوارد  ــرب للوصــول إىل امل ــة أك ــون بإماني ــن يمتتع ــك الذي أولئ
والســلطة إىل أولئــك الذيــن حرمــوا هــذه احلقــوق. تقــر منمظــة 
أكشــن إيــد بــأن النســاء يتأثــرن بصــورة غــر متافئــة بســبب 
ــوارد  ــدمع م ــة مكــا ت ــدرات قامئ ــن ق ــاواة وأن لدهي ــدم املس ع
منمظــة أكشــن إيــد قيــادة النســاء الفقــرات واملهمشــات لتحديد 
وتوجيــه أجندهتــن اخلاصــة واملشــاركة مــع املجمتعــات وأجهــزة 

الســلطة القامئــة.

3. نبين عىل القدرات احلالية لملرأة
يف حــن أن الكــوارث والزناعــات تزيــد مــن إنــار حقــوق املــرأة 
ــا وهــن مــن بــن  وانهتااكهتــا فــإن النســاء يظهــرن دوًرا قيادًي
ــا  ــذا غالًب ــوارئ اإلنســانية وه ــل املســتجيبن حلــاالت الط أوائ
يكــون بســبب أدوارمه اجلنســانية وولدهيــم قــدرات حاليــة ال يم 
االعــراف هبــا إىل حــد كبــر ويــم التقليــل مــن قميهتــا. تبــي 
منمظــة أكشــن إيــد عــىل مؤسســات وقــدرات املــرأة لمتكيهنــن 
ــادة اإلنســانية  ــة قدراهتــن عــىل لعــب دور فعــال يف القي وتقوي
مكــا يقــررن مكــا أننــا نــدمع املجموعــات واملنمظــات النســائية 

للتأهــب للكــوارث والرصاعــات والتصــدي هلــا.

املســاواة يف  قــدم  عــىل  املــرأة  مشــاركة  4. نجشــع 
القيــادة

ســتعمل منمظــة أكشــن إيــد ومجيــع الــرشاكء احملليــن عــىل 
مضــان أن مــا ال يقــل عــن نصــف العاملــن يف جمــال العمــل 
اإلنســاين مه مــن النســاء وأن النســاء يشــلكن مــا ال يقــل 
ــرار  ــع الق ــاركن يف صن ــوق املش ــاب احلق ــن نصــف أحص ع
املجمتــي ومعليــات التشــاور مكــا ســتعمل منمظــة أكشــن 
إيــد عــىل تعزيــز قيــادة املــرأة بشــل فعــال يف مجيــع مراحــل 

التأهــب واالســتجابة.
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5. نتصدى للحواجز اليت تعرتض قيادة املرأة
القيــادة  واملهمشــات يف  الفقــرات  النســاء  إرشاك  يتطلــب 
ــة وعاقــات  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــل العوامــل االجمتاعي حتلي
القــوة )اخلفيــة وغــر املرئيــة( الــي تســتبعد املــرأة مــن القيــادة 
ــة  ــر يف كيفي ــك النظ ــا ويمشــل ذل ــا ومواجههت واالســتجابة هل
تأثــر معــل املــرأة غــر مدفــوع األجــر وســامهتا وأمهنــا وعــدم 
املســاواة يف الوصــول إىل املــوارد والتحــم فهيــا وقــدرة املــرأة 
عــىل املشــاركة يف األدوار القياديــة. ســنعمل مــع النســاء 
لتحديــد اســراتيجيات ملعاجلــة هــذه احلواجــز وحتدي األســباب 

ــة. اهليلكي

6. نعزز وصول املرأة إىل املوارد
يعــد الوصــول إىل املــوارد واخلدمــات العامــة أولويــة بالغــة 
األمهيــة للهنــوض بالقيــادة النســائية يف حــاالت الطــوارئ 
ــدمع املؤســيس لتنظــمي املــرأة  ــد ال فســتوفر منمظــة أكشــن إي
ــن  ــن االقتصــادي لملــرأة م ــدمع المتك ــة وت ــود امجلاعي واجله

ــا. ــم هب ــوارد والتح ــول إىل امل ــال الوص خ

7. ندمع املساحات اآلمنة للنساء
ســتعمل منمظــة أكشــن إيــد عــىل تعزيــز املســاحات اآلمنــة 
والشــاملة املخصصــة للنســاء فقــط حيــث ميكــن للنســاء أن 
امجلاعيــة  والقــدرة  واملؤسســات  القيــادة  لتطويــر  جيمتعــن 
ــا  ــذا أيًض ــن أن يهســل ه ــؤولن مكــا ميك ــع املس ــاوض م للتف
الرعايــة النفســية واالجمتاعيــة والوصــول إىل املعلومــات ودمع 
االســتجابات للعنــف واالســتغال املزتايــد يف أوقــات األزمــات، 
التحالفــات  مــع  للتواصــل  النســاء  املنمظــة  ســتدمع  مكــا 
ــز قوهتــن  ــرأة لتعزي ــوق امل ــات األخــرى يف جمــال حق والتجمع

مــع اآلخريــن يف املطالبــة حبقوقهــن.

8. نهسل آليات امحلاية املجمتعية اليت تقودها النساء
ســيكون لــدى منمظــة أكشــن إيــد بــراجم محايــة قامئــة بذاهتــا 
جكــزء أســايس مــن اســتجابهتا اإلنســانية بقيــادة نســاء مــن 
أجــل النســاء مــع إدراك أن النســاء يواجهــن خماطــر مزتايــدة 
ــة  ــن العام ــة يف األماك ــف واالســتغال وســوء املعامل ــن العن م
واخلاصــة أثنــاء الــزناع والكــوارث وســيمشل ذلــك التقيــمي 
الــذي تقــوده النســاء ملخاطــر امحلايــة عــرب األولويــات القطاعيــة 
ــاط  ــد نق ــىل حتدي ــا ع ــرأة وواكلهت ــدرة امل ــل ق ــرى وتهسي األخ
عــن  باملســاءلة  واملطالبــة  املناســبة  واالســتجابات  الضعــف 

ــا. حقوقه

9. نناضل ضد األسباب اهليلكية النهتااكت حقوق املرأة
ــل  ــن حتلي ــرأة م ــن امل ــىل متك ــد ع ــتعمل منمظــة أكشــن إي س
وإجيــاد األدلــة عــىل األســباب اهليلكيــة الــي تزيــد مــن انهتــاك 
مــع  والزناعــات مكــا ســنعمل  الكــوارث  املــرأة يف  حقــوق 
املنمظــات والتحالفــات الــي تقودهــا النســاء عــىل املســتويات 

احملليــة والوطنيــة والدوليــة لتحــدي هــذا الظــمل وســنقوم بشــل 
مهنــي بــدجم هــذه القضايــا يف سياســتنا العامليــة ومعــل 

ــة. امحلــات والتوعي

10. نقود أجندة تغير بني اجلنسني
ســتنهتز منمظــة أكشــن إيــد دامًئــا الفرصــة الــي توفرهــا 
القــوة غــر  لعاقــات  التحديــات  لتكثيــف  الطــوارئ  حــاالت 
املتافئــة والمتيــزي ضــد املــرأة وســيم تصمــمي براجم املســاعدة 
ــود اخلاصــة مبنمظــة  ــراجم الصم ــة األجــل وب اإلنســانية طويل
أكشــن إيــد لقيــادة أجنــدة تغيــر حلقــوق املــرأة ونقــل الســلطة.

5-٢ املعيــار اإلنســاين األســايس املتعلــق 
باجلــودة واملســاءلة

 )CHS( املعيــار اإلنســاين األســايس بشــأن اجلــودة واملســاءلة
هــو املعيــار الــدويل الرئيــيس يف توجيــه معــل مجيــع اجلهــات 
ــك منمظــة أكشــن  ــال اإلنســاين )مبــا يف ذل ــة يف املج الفاعل
إيــد( يف تعزيــز امحلايــة يف احلــاالت اإلنســانية٢5 وهــو يقــع 

مضــن اإلطــار القانــوين الــدويل األوســع للحايــة.
 انظــر القســم رمق 3: إطــار العمــل الــدويل واملبــادئ التوجهييــة 

ملزيــد مــن التفاصيــل حــول القانــون الــدويل.

يضــع املعيــار اإلنســاين األســايس ثاثــة مبــادئ أساســية 
توجــه العمــل اإلنســاين٢6 ويه:

• ــة وجيــب 	 اإلنســانية: يمتتــع مجيــع النــاس بكرامــة متأصل
معاملهتــم بطريقــة إنســانية يف مجيــع الظــروف ومحايــة 

احليــاة والصحــة ومضــان احــرام اإلنســان.

• أســاس 	 عــىل  املســاعدة  تقــدمي  جيــب  التحــز:  عــدم 
ــدة  ــرق أو العقي ــن الع ــر ع ــض النظ ــط بغ ــات فق االحتياج
أو جنســية املتلــي وبــدون متيــزي مــن أي نــوع حيــث يــم 

وضــع األولويــات مبــا يتناســب مــع احلاجــة.

• االســتقاللية: يــم تقــدمي املســاعدة عــىل أســاس احلاجــة 	
فقــط وجيــب أال تعمــل املنمظــات كأدوات لسياســة احلكومــة 

األجنبيــة أو احملليــة.

الزتامــات  تســع  اإلنســاين  األســايس  املعيــار  يــرسد 
األزمــة  مــن  املترضريــن  املجمتعــات واألخشــاص  جتــاه 
واألفــراد  املنمظــات  مــن  يتوقعونــه  قــد  مــا  موحًضــا 
ــوحض اجلــدول  ٢7 وي ــون املســاعدة اإلنســانية ــن يقدم الذي
ذات  األســايس  اإلنســاين  املعيــار  الزتامــات   1 رمق 

.٢8 امحلايــة تعمــمي  مببــادئ  الصلــة 
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اجلدول األول: الزتامات املعيار اإلنساين األسايس ذات الصلة برباجم امحلاية الفعالة

مبدأ تعممي امحلاية

إعطاء األولوية 
للسالمة والكرامة 

وجتنب
إحلاق األذى

فرص حقيقية

املساءلة واملشاركة 
والمتكني 

الزتام املعيار اإلنساين 
األسايس ذا الصلة 

بامحلاية

أمثلة عىل هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة يف معيار اجلودة
استجابة منمظة أكشن إيد

املجمتعــات  األول:  االلــزتام 
مــن  املترضريــن  واألخشــاص 
املســاعدة  يتلقــون  األزمــات 

الحتياجاهتــم.  املناســبة 

املجمتعــات  الثالــث:  االلــزتام 
مــن  املتــرضرون  واألخشــاص 
ــرون ســلًبا ومه  األزمــات ال يتأث
أكــر اســتعداًدا وقــدرة عــىل 
الصمــود وأقــل تعرًضــا للخطــر 

نتيجــة للعمــل اإلنســاين

املجمتعــات  الثــاين:  االلــزتام 
مــن  املترضريــن  واألخشــاص 
الوصــول إىل  األزمــة ميكهنــم 
الــي  اإلنســانية  املســاعدة 
حيتاجوهنــا يف الوقــت املناســب

االلزتام الرابع: أن تعرف املجمتعات 
مــن  املتــرضرون  واألخشــاص 
ــتحقاهتم  ــم ومس ــات حقوقه األزم
وأن يكــون لدهيم إمانيــة الوصول 
واملشــاركة يف  املعلومــات  إىل 

ــم. ــر علهي ــي تؤث ــرارات ال الق

تعمتد االســتجابة اإلنســانية 
عــىل التواصــل واملشــاركة 

ــمي والتقي

االســتجابة اإلنســانية فعالة 
ويف الوقــت املناســب

تعــزز االســتجابة اإلنســانية 
القــدرات احملليــة وتتجنــب 

اآلثــار الســلبية

االستجابة اإلنسانية
مناسبة ومامئة

عــىل  والتأثــر  املجمتعيــة  واألدلــة  آمنــة  مســاحات  ومامئــة 
والمتثيــل  املجمتعيــة  امحلايــة  وآليــات  وامحلــات  السياســات 
الرمســي لملــرأة واملعلومــات واالتصــاالت واملســاءلة ومســارات 
النفــيس  والــدمع  العيــش  وســبل  النقديــة  والســيولة  اإلحالــة 

واالجمتــايع.

ــر  ــة والتأث ــة املجمتعي ــات واألدل ــاء التحالف ــة وبن ــاحات اآلمن املس
عــىل السياســات وامحلــات وآليــات امحلايــة املجمتعيــة والمتثيــل 
الرمســي لملــرأة وحتــدي املعايــر القامئــة عــىل نــوع اجلنــس 
واملســاءلة  واالتصــاالت  واملعلومــات  وال رضار  ال رضر  ومبــدأ 
والــدمع  العيــش  النقديــة وســبل  والســيولة  اإلحالــة  ومســارات 

واالجمتــايع. النفــيس 

تلــزتم سياســة منمظــة أكشــن إيــد ملنــع االســتغال واالعتــداء 
اجلنســين وسياســة امحلايــة األخــرى بتجنــب اآلثــار الســلبية.

ــر  ــة والتأث ــة املجمتعي ــات واألدل ــاء التحالف ــة وبن ــاحات اآلمن املس
عــىل السياســات وامحلــات وآليــات امحلايــة املجمتعيــة والمتثيــل 
الرمســي لملــرأة وحتــدي املعايــر القامئــة عــىل نــوع اجلنــس 
واملســاءلة  واالتصــاالت  واملعلومــات  وال رضار  ال رضر  ومبــدأ 
والــدمع  العيــش  النقديــة وســبل  والســيولة  اإلحالــة  ومســارات 

واالجمتــايع. النفــيس 

املســاحات اآلمنــة وبنــاء التحالفــات والمتثيــل الرمســي لملــرأة 
واملعلومــات  اجلنــس  نــوع  عــىل  القامئــة  املعايــر  وحتــدي 

اإلحالــة. ومســارات  واملســاءلة  واالتصــاالت 

للوصول االلزتام األول أعاه

االلزتام الثالث أعاه

يــم  اخلامــس:  االلــزتام 
وحلهــا  الشــاوى  اســتقبال 

الشــاوى  اســتقبال  يــم 
وحلهــا 

ــات  ــىل السياس ــر ع ــة والتأث ــة املجمتعي ــة واألدل ــاحات اآلمن املس
ــدأ ال رضر وال رضار  ــة ومب ــة املجمتعي ــات امحلاي وامحلــات وآلي

ــة. ــارات اإلحال ــاءلة ومس ــاالت واملس ــات واالتص واملعلوم

  ســيم تعزيــز الــزتام منمظــة أكشــن إيــد مبنــع االســتغال 
األزمــات  مــن  املتــرضرات  النســاء  عــىل  واالعتــداء  اجلنــيس 
ــدم  ــع ع ــن م ــع املوظف ــع مجي ــة م ــات امحلاي ــن سياس ــا م وغره

التســاحم مطلًقــا مــع مــن ال يلــزتم هبــا.
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6-٢ مشالك امحلاية
ــرأة اخلــاص  ــوده امل ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي ــاجل هنــج امحلاي يع
ــة  ــه محاي ــي تواج ــدات ال ــع الهتدي ــد مجي ــن إي ــة أكش مبنمظ
النســاء والفتيــات يف حــاالت الطــوارئ ويتضمــن هــذا املشــالك 
ــا  ــادة م ــي ع ــوارئ وال ــة الط ــل حال ــودة قب ــت موج ــي اكن ال
تتفــامق بســبب األزمــة مبــا يف ذلــك العنــف املــزنيل أو الــزواج 
ــة أو  ــن اكرث ــج ع ــبهبا أو تنت ــي تس ــالك ال ــك املش ــر وتل املبك
ــة فضــا  ــداءات اجلنســية يف املاجــئ املؤقت ــل االعت ــزاع مث ن
عــن مشــالك امحلايــة الــي خيلقهــا العاملــون يف املجــال 

ــم. ــاين أنفهس اإلنس
ــب اجلنــس  ــل طل ــارشة مث ــدات مب  ميكــن أن تكــون هــذه هتدي
مقابــل احلصــول عــىل الطعــام أو قضايــا محايــة غــر مقصــودة 
بشــل غــر مبــارش ناجتــة عــن ترصفــات العاملــن يف املجــال 
اإلنســاين )مثــل وضــع النســاء يف أوضــاع غــر آمنــة عندمــا 
يتعــن علهيــن الســر ملســافات طويلــة للوصــول ألماكــن التوزيع(

وميكــن أن تكــون املشــالك مرابطــة.
مشالك امحلاية يه خطر وهتديد وحدوث ما يي٢9:

• أو 	 باالعتــداء اجلســدي  الهتديــد  أو  االعتــداء   - العنــف 
النفــيس. أو  اجلنــيس 

• ــل 	 ــىل فع ــاة ع ــرأة أو فت ــار ام ــراه واالســتغال - إجب اإلك
ــا. ــد إرادهت يشء ض

• احلرمــان واإلمهــال - منــع النســاء والفتيــات مــن الوصــول 	
ــاء والصمــود.  إىل الســلع واخلدمــات الــي حيتجهنــا للبق
ميكــن أن يكــون هــذا متعمــًدا أو غــر متعمــد وبشــل 

ــزي. ــارش ويمشــل المتي ــارًشا أو غــر مب مب

باســتخدام هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة حتــدد 
ــد  ــة اخلاصــة هبــن مــن حيــث حتدي النســاء احتياجــات امحلاي
ــن  ــامهتن وكرامهت ــدات لس ــذه الهتدي ــتجابة هل ــل واالس وحتلي
وتضــع قيــادة النســاء هلــذه املرحلــة القــوة يف أيدهيــن لتطويــر 
مبــارش  بشــل  تســتجيب  فعالــة  جممتعيــة  محايــة  آليــات 

ألولوياهتــن وجتارهبــن.

ــا  ــل حمًت ــة الطف ــرب مشــالك محاي ــاء تعت ــع النس ــل م يف العم
مــن االهمتامــات الرئيســية ويــرىج ماحظــة أن هــذا الُكتيــب 
ــإن هنــج منمظــة أكشــن  ــا ف ــل ومعوًم ــة الطف ــرق محلاي ال يتط
إيــد هــو التعــاون مــع الــواكالت الــي تركــز عــىل األطفــال ومــع 
ذلــك، ســيعمل هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة مــع 
الفتيــات املراهقــات مــن ســن عــرش ســنوات إىل تســعة عــرش 
ســنة يف بعــض أوقــات مثــل األماكــن اآلمنــة للنســاء وينبــي 
إيــاء اعتبــار خــاص مــع الروابــط ومعليــات اإلحالــة الرضوريــة.
تواجــه الفتيــات املراهقــات خماطــر محايــة مزتايــدة يف حــاالت 
الطــوارئ مبــا يف ذلــك الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 

والعنــف اجلنــيس والعنــف القــامئ عــىل النــوع االجمتــايع 
الضــارة  واملارســات  القــرسي  والــزواج  اإلنــاث  وختــان 

األخــرى30.

7-٢ استــمرارية امحلــاية والصــلة 
بالتمنيــــة اإلنســـانية

اسمترار امحلاية
تمشــل اســمترارية امحلايــة ثاثــة مســتويات إلعــداد خطــة 

تعمــمي امحلايــة وإدماجهــا واســتقاليهتا31. امحلايــة: 

• تعممي امحلاية	

      تـعمـمي امحلايـة هو معلية دمـج مبادئ الـحـايــة وتعــزيز  
     الســامة والكرامة الفرص احلـقـيقية للوصـول واملســـاءلة  
     واملشــاركـة والـمتكن يف املســاعدة اإلنســـانيـة )مكا هو  
     مـوحض يف اجلدول أعاه اجلـدول رمق1: الزتامات املعيار  
     اإلنسـاين األسايس ذات الصلة برباجم امحلاية الفعالة(.

     إنــها طريقة إلعـداد وتنفيـذ جـميع الـربامــج حبيـث تـؤخذ   
     يف االعـتبار خمـاطـر الـحمــــاية واالنـهتـــاكـات املـحـمتل  

     حدوثها.

• إدماج امحلاية	
     إدمـاج احلـمـــاية هو إعداد األنشـــطة اإلنســــانـية لـدجم    
     أهـداف امحلــايـة واملســـاعـدة يف إعداد االســــــتجابات 

     األخرى اخلاصة بقطاع معن )أي ما وراء اســـتجابة  
     قطـاع امحلــاية( لتحـقيق نتــاجئ الــحاية وبالتايل يــمكن  
     أن تدعـم تعــهد )الزتام( املـنـظومة كل بأهــمية الـــحاية  
     ألهنا تعتـمد عــىل جـهــات فـاعـلـة خمـتلـفـة )أي اجلهــات 
     املتعلقة باحلـمـاية وغر املتعلقة بالـحمـاية( للعـمـل بشــل 
     فردي وجـمـايع كـجزء من اســتجـابـة إنســـانــية تشــمل 

     قطاعات متعددة.

     عىل ســبيل املثـال: أنــشطة سـبل الـعيــش ذات األهـداف  
     االقتصــادية وأهداف الـحمـاية )مـثل زيادة الــدخل ومنـع 
     آليـات التصـدي الســــلبـيـة بـا يف ذلك اجلنس الـمتعـلق 
     باملعامات واجلنس من أجل البقاء والعمل االسـتغايل أو 

     العمل اخلِطر ومعالة األطفال(.
• 	
• مستقلة بذاهتا	
• ــال 	 ــتقلة بشــل فع ــة املس ــاريع امحلاي ــراجم ومش ــز ب ترك

عــىل الســامة والكرامــة وهلــا أنشــطة وأهــداف ومــؤرشات 
أنشــطة  ويمشــل  امحلايــة  نتــاجئ  عــىل  تركــز  حمــددة 
مراقبــة  مثــل  وحمــددة  متخصصــة  محايــة  وخدمــات 
ســيادة  وبــراجم  الــدويل  اإلنســاين  للقانــون  االمتثــال 
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ــة  ــة والقانوني ــة الطبي ــن والرعاي ــل الاجئ ــون وتجسي القان
والنفســية االجمتاعيــة للناجــن مــن العنــف اجلنــيس.

• تعتــرب منمظــة أكشــن إيــد أن هنــج امحلايــة املجمتعيــة 	
الــذي تقــوده املــرأة منــوذج محايــة قــامئ بذاتــه تكــون فيــه 
النســاء املتــرضرات هــن اخلبــرات يف احتياجــات امحلاية 
اخلاصــة هبــن ويف إعــداد وتنفيــذ اآلليــات واألنشــطة 
املجمتعيــة الــي ميكهنــن تطبيقهــا يف حياهتــن اليوميــة 

ــة.. ــادة الســامة والكرام لزي

الصلة بني العمل اإلنساين والتمنية
ــدة  ــات املعق ــدد النازحــن نتيجــة األزم ــادة ع ــع اســمترار زي م
ــرب  ــراف أك ــاك اع ــح اآلن هن ــدة، أصب ــد واملزتاي ــة األم وطويل
ــة واجلهــات  ــرباجم اإلنســانية واإلمنائي ــن ال بالعمــل املتســق ب

ــة. الفاعل
 إن "الصلــة بــن العمــل اإلنســاين والتمنيــة" والــي اكنــت يف 
ــة  ــل والتمني ــادة التأهي ــة وإع ــن اإلغاث ــط ب ــوم يرب األصــل مفه
)LRRD( متثــل اآلن حتليــاً ســياقًيا متامــًا يتضمــن حتليــًا 
سياســًيا وأمنًيــا وحتليــل الزناعــات3٢. يعــرب تقريــر "تغيــر 
حيــاة النــاس" مــن تقــدمي املســاعدة إىل إهنــاء احلاجة"33عــن 
الــزتام اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية واجلهــات املاحنــة باالعراف 
باملنظــور األوســع الــذي يــم فيــه تقــدمي املســاعدات اإلنســانية.
 "املســاعدات اإلنســانية ال تــم مبعــزل عــن العــامل اخلــاريج 
فلقــد ولــت األيــام الــي اكن ُينظــر فهيــا إىل األزمــات تعــد 
مبثابــة حــوادث عــىل طريــق التمنيــة يتعــن تنظيفها باملســاعدات 
اإلنســانية فاألزمــات معقــدة ومعليــات الــزنوح طويلــة األمد ويف 
ــو  ــا ه ــاس إىل م ــات الن ــد احتياج ــد متت ــة األم ــات طويل األزم

أبعــد مــن الــدمع الفــوري الــذي ينقــذ حياهتــم34".

ــة الــذي تقــوده املــرأة  هتــدف مبــادرات هنــج امحلايــة املجمتعي
إىل تعزيــز محايــة املــرأة وقدرهتــا عــىل الصمــود مــع االعــراف 
باحلاجــة إىل االســتمثار يف عاقــات طويلــة األمــد مــع مجموعة 
واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة ذات الصلــة مبــا يف ذلــك التعــاون 
مــع النســاء ومنمظاهتــن عــىل املــدى الطويــل مــن أجــل حتقيــق 

االستدامة.

ويلــزم أن تكــون هــذه املبــادرات مرنــة حبيــث ميكــن تنفيــذ 
اإلجــراءات املرتبطــة عــىل هــذا النحــو مــع ظهــور تأثــرات 
وخماطــر واضطرابــات جديــدة ويكتســب هــذا أمهيــة عنــد 
والرصاعــات  بالكــوارث  التنبــؤ  إمانيــة  لعــدم  التخطيــط 
ــة  ــادرات امحلاي ــد وجيــب أن تســتند مب ــة األم ــات طويل واألزم
املســتقلة يف االســتجابة اإلنســانية إىل بــراجم التمنيــة طويلــة 
األجــل باعتبارهــا رضوريــة لتعزيــز قــدرة املــرأة واملجمتــع عــىل 

الصمــود.

ــًرا شــامًا  ــب تفك ــًا فهــي تتطل ــة هنجــا متام ــب امحلاي تتطل
ــة املــرأة ومواطــن ضعفهــا باإلضافــة إىل  حــول خماطــر محاي
احلومكــة وســبل العيــش وعــدم اليقــن يف املســتقبل وسيكشــف 
هــذا النــوع مــن التحليــل األســباب املرتبطــة بنــوع اجلنــس 
الامنــة وراء املخاطــر ومواطــن الضعــف ويؤكــد أن مبــادرات 
امحلايــة وبنــاء القــدرة عــىل الصمــود حتتــاج إىل العمــل جنًبــا 
إىل جنــب مــع األنمظــة والقطاعــات السياســية واالجمتاعيــة 

ــة. ــة والبيئي واالقتصادي
 

يتطلــع التصــدي ملخاطــر محايــة املــرأة واحلــد مــن أوجــه 
الضعــف تدخــات ليــس عــىل املســتوى احملــي حفســب، ولكــن 
أيًضــا عــىل مســتويات عليــا مــن احلــم وغالًبــا مــا تقــع القــدرة 
عــىل إحــداث التغيــر )عــىل ســبيل املثــال، يف املجمتعــات 
القرويــة( عــىل عاتــق ســلطات املقاطعــات والعديــد مــن دوافــع 
ــة. ــة والدولي املخاطــر والضعــف يه نتيجــة للسياســات الوطني

ــه  ــرأة بطبيعت ــوده امل ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي ــط هنــج امحلاي يرب
اجلســور بــن العمــل اإلنســاين التمنــوي مــن خــال اتبــاع 
ــرأة  ــادة امل ــة قي هنــج شــامل ومســتدام يرتكــز عــىل دمع وتقوي
ومؤسســهتا حــى تمتكــن النســاء مــن تلبيــة احتياجاهتــن 
املتعلقــة بامحلايــة مــن خــال الربــط بــن مبــادرات الوقايــة 
واالســتجابة يف الكــوارث والتخفيــف مــن حدهتــا ويزيــد تنظــمي 
وحشــد النســاء وقدراهتــن املزتايــدة وقدراهتــن عــىل الصمــود 
مــن قدرهتــا عــىل إحــداث تغيــر يف هيــالك الســلطة غــر 
املتافئــة الــي جتعــل النســاء عرضــة النهتــااكت حقوقهــن 
مــن خــال العنــف والمتيــزي ويــؤدي إىل وضــع بــراجم إمنائيــة 

ــل. ــة األج طويل

8-٢ التقاطعية
ــة  ــغ األمهي ــًرا بال ــب أم ــدد اجلوان ــل النســوي متع ــد التحلي يع
يف إعــداد بــراجم هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة 
التابعــة ملنمظــة أكشــن إيــد ألنــه يكشــف عــن االختافــات 
ــات  ــد مجموع ــن حتدي ــن م ّك ــاء ومُيَ ــن النس ــاواة ب ــدم املس وع
النســاء والفتيــات األكــر تعرًضــا خلطــر األذى. يشــر مصطلــح 
والعــرق  اجلنــس  مثــل  املتعــددة  اهلويــات  إىل  "التقاطعيــة" 
تتــاىق  الــي  ذلــك  إىل  ومــا  اجلنــيس  والتوجــه  والطبقــة 

لملســامهة يف المتيــزي أو احلرمــان أو االضطهــاد35.

البلــدان  داخــل  كبــر  بشــل  النســاء  جتــارب  ختتلــف 
واملجمتعــات بنــاًء عــىل وضعهــن يف املجمتــع وديناميكيــات 
الســلطة واألعــراف االجمتاعيــة والعديــد مــن العوامــل األخــرى 
ومــن املــرحج أن تتعــرض فــات معينــة مــن النســاء مبــن 
فهيــم النســاء ذوات اإلعاقــة والنســاء مــن خمتلــف األمعــار 
إىل  ينمتــن  الــايئ  والنســاء  الســن(  وكبــار  )املراهقــات 
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مجموعــة أقليــة عرقيــة وذات توجهــات جنســية وهويــات جنســية 
متنوعــة والنســاء الــايئ يعشــن يف فقــر مدقــع والنســاء ذوات 
النظــم  املانــة اهلرميــة األدىن يف  ذوات  والنســاء  اإلعاقــة 
الطبقيــة )مثــل نســاء الداليــت "املنبوذيــن" يف اهلنــد( ملزيــد 
مــن املخاطــر أو انهتــااكت للحقــوق وخمــاوف تتعلــق بامحلايــة 
ــة حتــول دون احلصــول  ــز إضافي ــون حواج ــا يواجه ــادة م وع
ــع  ــاركة يف صن ــم يف املش ــك حقه ــا يف ذل ــن مب ــىل حقوقه ع

ــن. ــىل حياهت ــر ع ــذي يؤث ــرار ال الق
 

تكثيــف  إىل  للهويــة  املتعــددة  التقاطعــات  تــؤدي  أن  ميكــن 
ومضاعفــة هتميــش املــرأة بشــل كبــر مــن القيــادة يف العمــل 
اإلنســاين ويزيــد مــن خطــر تعرضهــا للعنــف والمتيــزي، عــىل 
ــة حواجــز جســدية  ــال، تواجــه النســاء ذوات اإلعاق ســبيل املث
وتواصليــة إضافيــة حتــول دون مشــاركهتن يف االجمتاعــات 
العامــة ومنتديــات صنــع القــرار ممــا يســكهتن ويســتبعدهن مــن 
القيــادة ومــع ذلــك، نــادًرا مــا يم النظــر يف االحتياجــات املعينة 
ــذ ورصــد  ــط وتنفي ــد ختطي ــة وأرسهــن عن للنســاء ذوات اإلعاق
االســتجابة اإلنســانية فالنســاء ذوات اإلعاقــة يقدمــن املعــارف 
واملهــارات الفريــدة فريــدة مــن نوعهــا والــي ســتكون رضوريــة 
ــة احلواجــز أمــام تقــدمي املســاعدة وحتقيــق الــزتام األمم  إلزال

املتحــدة "بعــدم تــرك أي خشــص يتخلــف عــن الركــب36".

9-٢ احلاالت اإلنسانية
يف العقــود األخــرة تأثــر عــدد أكــرب مــن األخشــاص مــن أي 
وقــت مــى بارتفــاع عــدد حــاالت الطــوارئ اإلنســانية املعقــدة 
وطويلــة األمــد ممــا تــرك النــاس معرضــن للخطــر وحيتاجــون 
إىل املســاعدة اإلنســانية لعقــود37 وقــد امتــد العمــل اإلنســاين 
الــذي تقــوم بــه منمظــة أكشــن إيــد إىل مجموعــة مــن الظــروف 
االنســانية املختلفــة مبــا يف ذلــك الكــوارث املفاجئــة مثــل زلــزال 
نيبــال عــام ٢015 والفيضانــات يف مجيــع أحنــاء جنــوب آســيا 
عــام ٢017 واألزمــات طويلــة األمــد الــي تمشــل حــاالت مثــل 
الــزناع املســلح يف ســوريا يف اكســاي يف مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة أو يف غــزة، فلســطن بعــد اهلجــوم العســكري 
اإلرسائيــي عــام ٢014 وكــوارث بطيئــة الظهــور مثــل اجلفــاف 
يف مجيــع أحنــاء القــرن األفريــي وحــاالت الاجئــن والنازحن 
داخلًيــا مثــل أزمــة الروهينجــا يف بنغاديــش / ميامنــار عــايم 
احلــال يف  هــو  مكــا  العســكري  واالحتــال   ٢018 -٢017
فلســطن. حُتــدد منمظــة أكشــن إيــد األزمــة طويلــة األمــد بأهنــا 
تمتــزي مبــا يــي: طويلــة األمــد بطبيعهتــا وتســمتر أكــر مــن 5 
ســنوات يف جــزء مــن البلــد أو لكــه ويكــون نظــام احلــم والدولــة 
أو الســلطة ضعيفــة ومتنــازع علهيــا ويكــون هنــاك قطــع يف ســبل 
العيــش وأنمظــة األمــن الغــذايئ ومســتويات عاليــة ومتفامقــة 
مــن الفقــر الــي غالًبــا مــا تزتايــد وتعطــل األعــراف االجمتاعيــة 
واالقتصــاد غــر الرمســي إىل حــد كبــر والتقلــب وعــدم اليقــن 

ــدد  ــباب وع ــاء والش ــىل النس ــوي ع ــر ق ــتقبل وتأث ــأن املس بش
ــا  ــي غالًب ــة ال ــة اإلنســانية واإلمنائي ــات الفاعل ــر مــن اجله كب

مــا تكــون مواردهــا متناقصــة.

تلــزتم منمظــة أكشــن إيــد بضــان أن تصبــح آليــات هنــج 
امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة جــزًءا مــن اســتجابتنا 
ــة وعــىل وجــه  اإلنســانية األساســية يف هــذه احلــاالت املختلف
اخلصــوص جــزء مــن هنجنا األســايس لاســتجابة يف األزمات 

ــة األمــد. طويل
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اإلطــــار الــــدويل
واإلرشــــــادات           ٣

واألنمظــة  الــدويل  القانــوين  اإلطــار  القســم  هــذا  يــوحض 
املؤسســية الــي يــم مــن خاهلــا العمــل اإلنســاين. يعــد 
ــة إذا أرادت  ــغ األمهي ــًرا بال ــدي هبــذا الســياق أم ــويع النق ال
النســائية احملليــة  النســائية احملليــة والقيــادات  املنمظــات 
ــة  ــرار الرمسي ــع الق ــات صن املشــاركة بشــل هــادف يف معلي
ــاء  ــن الوف ــة املســؤولية ع ــل املســؤولن واالطــراف املعني ومحتي
مبســؤولياهتم محلايــة حقــوق النســاء والفتيــات املتــرضرات مــن 

الكــوارث والزناعــات.
 لكــرس القيــود اهليلكيــة يف النظــام اإلنســاين املتجــذرة بعمــق 
يف التسلســل اهلــريم غــر املتافــئ بــن اجلنســن إىل جانــب 
التحــزي الثقــايف الذكــوري38 حتتــاج النســاء إىل معرفــة النظــام 
لإلحبــار فيــه ويف هــذا الصــدد مفــن الــرضوري أيًضــا أن يُكــنَّ 
عــىل درايــة باملنشــآت واخلطــط الوطنيــة إلدارة الكــوارث عــىل 

الــرمغ مــن أن هــذا مل يــم تناولــه يف هــذا الُكتيِّــب.

1-3  فهم احلقوق
ــة وأن  ــن بكرام ــان وأن ُيعامل ــات احلــق يف األم للنســاء والفتي
يتخــذن قــرارات بشــأن حياهتــن حبريــة وأن يكــن قــادرات عــىل 
الوصــول إىل اخلدمــات والفــرص والمتتع هبا واملطالبة القانونية 
بامحلايــة املســمتدة مــن قانــون حقــوق اإلنســان ويوفــر القانــون 
الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون 
الاجئــن اإلطــار القانــوين الــدويل محلايــة النســاء املتــرضرات 
مــن األزمــات اإلنســانية إىل جانــب مســؤوليات اجلهــات الفاعلــة 

يف محايــة هــذه احلقــوق واحرامهــا والوفــاء هبــا.
 انظر الشل رمق 1 أدناه.

 يشــمتل لك فــرع مــن فــروع القانــون الــدويل عــىل عــدد مــن 
االتفاقيــات ومبــادئ القانــون الــدويل العــريف الــي حتــدد 
مجموعــة احلقــوق الــي قــد يمتتــع هبــا األخشــاص املتــرضرون
 ويبــن 39اجلــدول رمق ٢ احلقــوق األساســية يف هــذا املجــال 
باإلضافــة إىل قــرارات جملــس األمن الرئيســية املتعلقة بربناجم 
املــرأة والســام واألمــن )WPS( الــذي يدعــو إىل املشــاركة 
الاملــة والعادلــة لملــرأة حيــث تتعلــق القــرارات بقضايــا تراوح 
بــن منــع الــرصاع إىل إعــادة اإلمعــار بعــد الــرصاع والســام 
واألمــن وتدابــر خاصــة محلايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف 
ــارات  ــاج االعتب ــزناع وإدم ــاء ال ــس أثن ــوع اجلن ــامئ عــىل ن الق
ــظ الســام واألمــن  ــوع اجلنــس يف جهــود حف ــرايع ن ــي ت ال
التابعــة لــألمم املتحــدة مبــا يف ذلــك قــرار جملــس األمــن رمق 

ــن رمق ٢1٢٢ )٢013(. ــس األم ــرار جمل 1889 )٢009( وق
ــة  ــن محاي ــط ب ــن رواب ــرأة والســام واألم ــاجم امل ــمي برن 40ُيق

ــات  ــب معلي ــع جوان ــرأة ومتكيهنــا وقيادهتــا يف مجي ــوق امل حق
الســام واألمــن والســمل واألمــن الدوليــن41 ويتصــل هــذا 
بشــل وثيــق بالتوصيــة العامــة مبوجــب اتفاقيــة القضــاء عــىل 
ــق  ــع أشــال المتيــزي ضــد املــرأة )CEDAW( الــي تتعل مجي
باملــرأة يف منــع الــرصاع والــزناع وحــاالت مــا بعــد الــرصاع 

.)٢013(

ميكــن العثــور أيًضــا عــىل حقــوق والزتامــات امحلايــة يف 
غــر  والقوانــن  اإلقلمييــة  والصكــوك  الوطنيــة  القوانــن 
ــزنوح  ــة بشــأن ال ــادئ األمم املتحــدة التوجهيي ــل مب ــة مث املُلزم

الداخــي4٢.

الشــل االول: يــرح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان 
والقانــون اإلنســاين وقانــون الالجئــني العالقــة بــني 

احلقــوق واملســؤوليات

احلقوق
ما يه األفراد أو امجلاعات 

اليت هلا حقوق؟

ما يه هذه احلقوق؟

مىت ُتطبق هذه احلقوق؟

املسؤوليات
ما يه اهليائت أو األخشاص 

الذين علهيم مسؤوليات؟

ما يه املسؤوليات؟

مىت ُتطبق هذه املسؤوليات؟



20

اجلدول الثاين: احلقوق األساسية مبوجب القانون )الوثائق القانونية( 

دليل رسيع للحقوق واملسؤوليات الرئيسية

حلقــوق  العاملــي  اإلعــان 
العهــد   )UDHR( اإلنســان 
باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل 
 )ICCPR( املدنيــة والسياســية
االقتصـــــادية  واحلقـــــــوق 
والثقافيـــــــة  واالجمتـــــــاعية 
)ICESER( ومعاهــدات خاصــة 
باملــرأة مثــل اتفاقيــة القضــاء 
المتيــزي  أشــال  عــىل مجيــع 

)CEDAW( املــرأة  ضــد 

حتديــد حقــوق اإلنســان مجليــع 
عــىل  النســاء  أو  األخشــاص 
أســاس مبــادئ عــدم المتيــزي 

والكرامــة.

يف مجيــع األوقــات مبــا يف ذلــك 
يف حــاالت الــرصاع واالحتــال 
بعــض  معــل  تعليــق  وميكــن 
أوقــات  يف  مؤقًتــا  احلقــوق 

الطــوارئ.

ــرد احلــق فهيــا، للنســاء  ــل ف ل
اإلعاقــة  ذوي  واألطفــال 
حتــدد  خاصــة  معاهــدات 
ــا  ــي تســن أحاًم ــم وال حقوقه
والعنــف  اإلســاءة  بشــأن 
أن  ميكــن  الــذي  والمتيــزي 

الفــات. هــذه  تواجهــه 

األخشــاص  يعــرب  عندمــا 
االضطهــاد  مــن  الفــارون 
ويطلبــون  الدوليــة  احلــدود 

. ء للجــو ا

عــىل  القــامئ  اخلــوف  بســبب 
التعــرض  مــن  متينــة  أســس 
تتعلــق  ألســباب  لاضطهــاد 
ــية  ــن أو اجلنس ــرق أو الدي بالع
مجموعــة  إىل  االنمتــاء  أو 
الــرأي  أو  معينــة  اجمتاعيــة 
خــارج  يقــمي  أو  الســيايس 
ــادر/ة أو غــر  بلده/هــا وغــر ق
مــن  االســتفادة  يف  راغــب/ة 
ــد بســبب هــذا  ــك البل ــة ذل محاي
اخلــوف أو أولئــك الذيــن ليســوا 
حاصلــن عــىل جنســية واكنــوا 
خــارج بلــد إقامهتــم الســابق 
ــداث أو  ــذه األح ــل ه ــة ملث نتيج
غــر قادريــن أو غــر راغبــن 
بســبب هــذا اخلــوف يف العــودة 

إلهيــا.

عــىل  رقــايب  تنظــمي  لفــرض 
لتوفــر إطــار معــل لألخشــاص 
عــىل  للحصــول  املتقدمــن 

اللجــوء.

الاملــة  املشــاركة  لتحقيــق 
لملــرأة يف مجيــع  واملتســاوية 
ــن ــة الســام واألم ــب معلي جوان

وأثنــاء  الــرصاع  منــع  يف 
ــادة اإلمعــار بعــد  الــرصاع وإع

واألمــن والســام  الــرصاع 

النساء والفتيات

املســلحة  الزناعــات  أثنــاء 
مبــا يف  والدوليــة  الداخليــة 

االحتــال. ذلــك 

الــدويل  القانــون  حيدد  ال 
اإلنســاين احلقــوق بالطريقــة 
الــي تنــص علهيــا صكــوك 
وتعتــرب  اإلنســان  حقــوق 
مــن  معينــة  مجموعــات 
يــن  لذ ا ص  شــــــخا أل ا
يف  ركون  يشـــــــا ال 
"أخشاًصــا  ع  لــزنا ا
عــىل  وجيــب  محميــن" 
اختــاذ  الــزناع  أطــراف 
خطــوات للحــد أو التقليــل مــن 
تعــرض هــذه امجلاعات للحرب 
ويمشــل األخشــاص احملميون 
ــن بســبب  ــن واحملتجزي املدني
فهيــم  مبــن  املســلح  الــزناع 
أرسى احلــرب والعاملــون يف 

الطــي. املجــال 

لفــرض تنظــمي رقــايب عــىل 
الــزناع املســلح. 

اتفاقيــات ولــواحئ الهــاي لعــام 
جنيــف  واتفاقيــات   1907
وبروتوكوالهتــا   1949 لعــام 
 1977 لعــام  اإلضافيــة 
األلغــام  حظــر  واتفاقيــة 
واتفاقيــة  أوتــاوا(  )معاهــدة 
ونظــام  العنقوديــة  الذخائــر 
لملحمكــة  األســايس  رومــا 
اجلنائيــة الدولية لعــام 199٨.

اتفاقية اللجوء 1951 
وبروتوكول 1967

التابــع  األمــن  جملــس  قــرار 
لــألمم املتحــدة 1325 والقرارات 
1٨20 قــرار  مثــل:  اإلضافيــة 
 1960 و   1٨٨9 و   1٨٨٨ و   
2242 و   2122 و   2106 و 

واألمــن قانون الالجئني القانون اإلنساين  والســالم  املــرأة 
)WPS (

حقوق االنسان
القانون العاملي

املعاهدات

اهلدف األسايس

مىت يمت تطبيقها؟

من لديه احلق فهيا؟
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اجلدول الثالث: مسؤوليات الدولة عن محاية املرأة مبوجب القانون الدويل

ــوق اإلنســان  ــق رمق 1: حق ــر امللح ــل، انظ ــن التفاصي ــد م ملزي
احلــاالت  يف  املــرأة  حبايــة  املتعلــق  القانــوين  واإلطــار 

اإلنســانية.

٢-3 املسؤوليات اإلنسانية
الــدول: تقــع املســؤولية األساســية لضــان محايــة النــاس مــن 
األذى وأن حقــوق النــاس األساســية تقــع عــىل عاتــق الــدول.

 
 حيــدد اجلــدول الثالــث أدناه مســؤولياهتا جتاه احــرام ومحاية 

والوفــاء حبقــوق وكرامــة43 مجيــع النــاس وتتحمــل الــدول 
مســؤولية احلفــاظ عــىل األمــن والعمــل عــىل منــع االنهتــااكت 
ووقفهــا والتحقيــق مــع اجلنــاة ومقاضاهتــم ومعاقبهتــم وجيــب 
ــة للنســاء ودمع ومســاعدة  ــر خدمــات امحلاي ــدول توف عــىل ال
الناجيــات مــن ســوء املعاملــة أو العنــف ضــد املــرأة. قــد تكــون 
الــدول متورطــة بشــل مبــارش يف إســاءة معاملــة ســاهنا 
وإيذاهئــم واســتغاهلم أو قــد تتغــاىض عــن هــذه األفعــال مــن 
قبــل األفــراد أو امجلاعــات وقــد تكــون الــدول أيًضــا غــر قــادرة 
ــات  ــل اجله ــن قب ــع االنهتــااكت م ــن أو من ــة املدني ــىل محاي ع

ــة األخــرى بســبب نقــص املــوارد أو القــدرات. الفاعل

الدول لدهيا ثالثة أنواع خمتلفة من املسؤوليات:

جيــب التأكــد مــن أن هيــات الدولــة املختلفــة ال تنهتــك حقــوق اإلنســان لملــرأة، عــىل ســبيل املثــال: اجلنــود ال يغتصبــون الاجــات وان احرتام احلقوق 
تقــدم املستشــفيات خدمــات للنســاء وأال متــزي يف تقدميها.

جيــب التأكــد مــن أن هيــات الدولــة املختلفــة ال تنهتــك حقــوق اإلنســان لملــرأة، عــىل ســبيل املثــال: اجلنــود ال يغتصبــون الاجــات وان 
تقــدم املستشــفيات خدمــات للنســاء وأال متــزي يف تقدميها.

جيــب اختــاذ مجيــع التدابــر املمكنــة لضــان حصــول املــرأة عــىل حقوقهــا والمتتــع هبــا مــن خــال تطويــر األطــر القانونيــة واإلداريــة، 
عــىل ســبيل املثــال: مت تدريــب الرشطــة لــدمع الناجيــات مــن العنــف املــزنيل.

محاية احلقوق 

الوفاء احلقوق 

تمشــل احلقــوق مــا يــي: محايــة 
الخشــي  واألمــن  احليــاة 
والســامة اجلســدية واحلــق يف 
رضوريــات احليــاة واحلــق يف 
املشــاركة يف احليــاة الثقافيــة 
واالجمتاعيــة  واالقتصاديــة 

والسياســية.

الــدول وبعــض األفــراد لدهيــم 
الوالديــن  مثــل  مســؤوليات 
اتفاقيــة  )مبوجــب  ألطفاهلــم 

الطفــل(. حقــوق 

احــرام  الــدول  عــىل  جيــب 
ومحايــة والوفــاء مبســؤولياهتا 

املعاهــدات.  مبوجــب 

الــزناع  أطــراف  الزتامــات 
آثــار  مــن  املدنيــن  حبايــة 
األمعــال العدائيــة وال ســميا 
املبــارش  اهلجــوم  حظــر 
واملعاملــة  العشــوايئ  أو 
اإلنســانية يف مجيــع األوقــات 
ومنــع التعذيــب وغــره مــن 

املعاملــة. ســوء  أشــال 

الــدول واألطــراف مــن غــر 
مســلح  نــزاع  يف  الــدول 
وقــوات حفــظ الســام الدوليــة 
بشــل  يشــاركون  حيــث 
مبــارش يف األمعــال العدائية.

جيــب عــىل أطــراف الــزناع 
املســلح توجيــه اهلجــات عىل 
فقــط  العســكرية  األهــداف 
اإلجــراءات  مجيــع  واختــاذ 
ــن مــن  ــة املدني ــة محلاي املمكن

آثــار األمعــال العدائيــة.

اللجــوء  دول  تســتطيع  ال 
إعــادة أي خشــص إىل دولــة 
خيــى فهيــا االضطهــاد )عــدم 

القــرسي(. الرحيــل 

)ال  القــرسي  الرحيــل  عــدم 
ميكــن للــدول إعــادة خشــص 
فهيــا  دولــة خيــى  إىل  مــا 
ــب  ــاد( واحلــق يف طل االضطه
الاجئــن  وحقــوق  اللجــوء 
وضــع  عــىل  حصلــوا  الذيــن 

اللجــوء. بلــد  يف  قانــوين 

الدولــة املضيفــة لطالــي اللجوء 
والاجئن.

ــة  ــاركة وامحلاي احلــق يف املش
عــىل  القــامئ  العنــف  مــن 
النــوع االجمتــايع وال ســميا 
االغتصــاب وغــره مــن أشــال 
االعتــداء اجلنــيس والعنــف يف 
حــاالت الــزناع املســلح واحلــق 
يف اللجــوء إىل العدالــة وحــق 
النســاء املتــرضرات مــن الــزناع 
ــات. يف احلصــول عــىل اخلدم

مجيع أطراف الزناع املسلح. 

محايــة  الــدول  عــىل  جيــب 
النســاء والفتيــات مــن العنــف 
القــامئ عــىل النــوع االجمتــايع 
ومنــع  ومنعــه  الزناعــات  يف 
اســتخدام الفتيــات أو األطفــال 
ــلحة ووضــع  ــات املس يف الزناع
ومقاضــاة  للحصانــات  حــد 
املســؤولن عــن العنــف اجلنــيس 
وغــره مــن أشــال العنــف ضــد 

املــرأة.

ما يه هذه احلقوق؟

من هيلع مسؤوليات؟

ما يه املسؤوليات؟
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ــات  ــدول وامجلاع ــق ال ــىل عات ــع ع ــات املســلحة: تق امجلاع
املســلحة األطــراف يف نــزاع مســلح مســؤولية قانونيــة لتجنيــب 
ــاء حــاالت الــزناع املســلح  ــة أثن ــار األمعــال العدائي املدنيــن آث
القانــون اإلنســاين  وهــذه املســؤولية منصــوص علهيــا يف 
ــون  ــون احلــرب" أو "قان ــامس "قان ــا ب ــروف أيًض ــدويل )املع ال

ــف. ــات جني ــل اتفاقي ــات املســلحة"( مث الزناع

ــراد مســؤولون عــن  ــراد والعائــالت واملجمتعــات: األف األف
ــة واحــرام وعــدم اإلســاءة إىل حقــوق اآلخريــن وبعــض  محاي
األفــراد لدهيــم أيًضــا مهــام محايــة خاصــة عــىل ســبيل املثــال 
يتحمــل الوالــدان مســؤولية قانونيــة لرعايــة أطفاهلــم ومحايهتــم.

ــل مســؤولية التصــدي  ــة اإلنســانية: تتحم ــات الفاعل اجله
لألزمــات اإلنســانية مكــا لدهيــم مســؤوليات محلايــة ومســاعدة 
النســاء والفتيــات املعرضــات خلطــر مشــالك امحلايــة أو الــايئ 
يعانــن مهنــا ومضــان احــرام حقــوق اإلنســان اخلاصــة هبــن 
والتأكــد مــن أن أفعاهلــن ال تســبب الــرضر، عندمــا تكــون 
الــدول غــر قــادرة أو غــر راغبــة يف الوفــاء مبســؤولياهتا 
تلعــب اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية دوًرا مهــًا يف تعزيــز محايــة 

ــن مــن حــاالت الطــوارئ44 وهــذا يمشــل: الســان املترضري

• ــن 	 ــس األم ــرارات جمل ــع ق ــي تتب ــظ الســام ال ــوات حف ق
ــدويل. ال

• الــواكالت اإلنســانية أو العاملــون واملنمظــات غــر احلكومية 	
ــة  ــؤوليهتم معنوي ــون مس ــي تك ــا وال ــة ذاتًي ــة امللكف الدولي
ــدره  ــر تق ــدرة عــىل التــرصف أم ــإن الق ــة وهيلع ف وأخاقي

الدولــة.

• ــة 	 ــات قانوني ــا صاحي ــي هل ــة املفوضــة ال واكالت امحلاي
ــل: ــة، مث معين

3-3 هيل الشؤون اإلنسانية
يعــد التنســيق بــن اجلهــات الفاعلــة واإلجــراءات اإلنســانية 
ــة للنســاء والفتيــات  أمــًرا بالــغ األمهيــة لتوفــر امحلايــة الفعال
مكــا يعــد االخنــراط يف هــذا النظــام مهــًا إذا مــا ُأريــد حتويــل 
الســلطة إىل النســاء وإذا أردنــا مســاع صــوت املــرأة ووجهــات 
نظرهــا يف هيــات صنــع القــرار والتأثــر عــىل التغيــر عــىل 
نطــاق أوســع وإذا اكن عــىل النســاء الوصــول إىل املــوارد مبــا 

يف ذلــك المتويــل.

منســق األمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية : الفريــق 
القطــري للعمــل اإلنســاين

منســق األمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية )HC( مســؤول عــن 
تقيــمي مــا إذا اكن هنــاك مــا يــربر االســتجابة الدوليــة لألزمــة أم 
ال، ويقــود املفــوض الســايم الفريــق القطــري للعمــل اإلنســاين 
القــرار  لصنــع  ومعــي  اســراتيجي  منتــدى  وهــو   )HCT(
ــة  ــة الدولي ــدة واملنمظ ــن األمم املتح ــن م ــم ممثل ــة يض والرقاب
ــة  ــة الدولي ــة واحلرك ــة الدولي ــر احلكومي للهجــرة واملنمظــات غ

ــب األمحــر واهلــال األمحــر. للصلي
ــادة املجموعــات  ــا ق ــي مت تعييهنــا أيًض ــواكالت ال  وينبــي لل
أن متثــل هــذه املجموعــات وكذلــك املنمظــات اخلاصــة هبــا ويف 
ــيق  ــات تنس ــة آلي ــر املفوضي ــن تدي ــاالت اخلاصــة بالاجئ احل
خاصــة  معــل  مجموعــات  خــال  مــن  اإلنســانية  الشــؤون 
أو  الطــوارئ  احتــواء حالــة  يــم  وعندمــا  بقطاعــات معينــة 
االســتجابة اإلنســانية داخــل بلــد مــا يعمــل مكتــب األمم املتحــدة 
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( كقائــد للتنســيق ويعمــل 
ــات. ــامس املجموع ــات معــل يشــار إلهيــا ب ــن خــال مجموع م

نظام املجموعات اإلنسانية

يه مجموعــات مــن املنمظــات اإلنســانية )التابعــة وغــر التابعــة 

• جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة امللكفــة مبســاعدة 	
الزناعــات  مــن  املترضريــن  األخشــاص  ومحايــة 

األخــرى. العنــف  وحــاالت  املســلحة 

• مفوضيــة األمم املتحــدة الســامية لشــؤون الاجئــن 	
محلايــة  الــدويل  العمــل  وتنســيق  بقيــادة  امللكفــة 
الاجئــن يف مجيــع أحنــاء العــامل وحــل مشــالك 
ــة األمم املتحــدة الســامية لشــؤون  ــن ومفوضي الاجئ
املرحلــن  مــع  بالعمــل  أيًضــا  املخولــة  الاجئــن 
اجلنســية. عدميــي  واألخشــاص  داخلًيــا  والنازحــن 

• ــة 	 ــة )اليونيســف( امللكف ــدة للطفول منمظــة األمم املتح
ــاعدة يف  ــال املس ــوق األطف ــة حق ــن محاي ــاع ع بالدف

فرصهــم  وتوســيع  األساســية  احتياجاهتــم  تلبيــة 
للوصــول إىل إماناهتــم الاملــة.

• ــز 	 ــة الســامية حلقــوق اإلنســان امللكفــة بتعزي املفوضي
احلقــوق  جبميــع  النــاس  مجيــع  متتــع  ومحايــة 
املنصــوص علهيــا يف ميثــاق األمم املتحدة واملعاهدات 

الدوليــة حلقــوق اإلنســان ومحايهتــا.

• مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية املفــوض لتنســيق 	
عــىل  والقــامئ  الفعــال  اإلنســاين  للعمــل  واحلشــد 
الوطنيــة  الفاعلــة  بالرشاكــة مــع اجلهــات  املبــادئ 
املعقــدة  الطــوارئ  حلــاالت  اســتجابة  والدوليــة 

الطبيعيــة. والكــوارث 
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ــل  ــية للعم ــات الرئيس ــل يف القطاع ــي تعم ــدة( ال ــألمم املتح ل
اإلنســاين مثــل املــأوى والصحــة45 عــىل النحــو املــوحض أدنــاه 
يف الشــل رمق ٢: نظــام املجموعــات يف جمــال التنســيق 
اإلنســاين الــدويل حيــث يــم إنشــاء املجموعــات46 عندمــا 
توجــد احتياجــات إنســانية واحضــة داخــل قطــاع مــا وعندمــا 
ــات  ــل القطاع ــة داخ ــات الفاعل ــن اجله ــد م ــاك العدي ــون هن يك

ــة إىل دمع تنســيي. ــلطات الوطني ــاج الس ــا حتت وعندم
 

 توفــر املجموعــات نقطــة اتصــال واحضــة ويه مســؤولة عــن 
املســاعدة اإلنســانية الافيــة واملناســبة واهلــدف مهنــا هــو 
تعزيــز التأهــب عــىل نطــاق املنظومة والقــدرة التقنية لاســتجابة 
حلــاالت الطــوارئ اإلنســانية وتوفــر قيــادة واحضــة ومســاءلة يف 
املجــاالت الرئيســية لاســتجابة اإلنســانية، أمــا بالنســبة حلقــوق 
املــرأة ومحايهتــا يف اإلعــداد والتنســيق لألزمــات اإلنســانية مفــن 
ــة ومجموعــة  املهــم مشــاركة املــرأة يف لك مــن مجموعــة امحلاي

العمــل املعنيــة بالعنــف القــامئ عــىل النــوع االجمتــايع47.

)HPC( دورة الرباجم اإلنسانية

ــا يف سلســلة  هــذا إطــار معــل للــواكالت اإلنســانية للعمــل مًع
منســقة مــن اإلجــراءات لملســاعدة يف االســتعداد لاســتجابة 
اإلنســانية وإدارهتــا وتقدميهــا ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات 
املترضريــن مــن الكــوارث والزناعــات برسعــة وفعاليــة وبطريقــة 

قامئــة عــىل املبــادئ48.

تعــد املشــاركة الفعالــة يف دورة الــرباجم اإلنســانية واجمتاعــات 
املجموعــات رضوريــة لمتكــن منمظــة أكشــن إيــد والــرشاكء 
اإلنســاين  النظــام  التأثــر يف  مــن  النســاء  مــن  احملليــن 
والوصــول إىل املــوارد مثــل الصنــدوق املركــزي لاســتجابة 
املجمعــة  القطريــة  والصناديــق   )CERF( الطــوارئ  حلــاالت 
)CBPFs( الــي يديرهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
الطــوارئ  حــاالت  برسعــة يف  املســاعدة  لتقــدمي   )OCHA(

اإلنســانية.

الشل الثاين: نظام املجموعات يف التنسيق اإلنساين الدويل

الغذاء واألمن
 برناجم األغذية العاملي

 ومنمظة األغذية
والزراعة

الصحة
منمظة

الصحة العاملية

 منسق اإلغاثة

 اإلنسانية

والطوارئ

اخلدمات
اللوجستية

برناجم الغذاء العاملي

التغذية
اليونيسيف

امحلاية
مفوضية

شؤون الاجئن

ملجأ
 االحتاد الدويل مجلعيات
 الصليب األمحر واهلال
 األمحر/مفوضية شؤون

الاجئن
 املياه

 والرف اليحص
والنظافة
اليونيسف

تنسيق وإدارة املخميات
املنمظة الدولية للهجرة/
مفوضية شؤون الاجئن

التعايف املبكر
 برناجم األمم املتحدة

اإلمنايئ

التعلمي
اليونيسف

ومنمظة إنقاذ 
الطفولة

اتصاالت الطوارئ
برناجم

العاملي األغذية 

املنع
ف من اآلثار

التخفي

التأهب

الارثة

جابة
االست

يف
تعا
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برامج منظمة أكشن ايد لنهج احلمـــاية 
اجملتمعية القائم على قيادة النساء يف 

٤العمل اإلنساين
ــا  ــي تضــع هب ــة ال ــىل الطريق ــم الضــوء ع ــذا القس ــلط ه يس
منمظــة أكشــن إيــد يف بــراجم هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ 
عــىل قيــادة النســاء يف العمــل اإلنســاين. مكــا وتصــف نظريــة 
التغيــر لملنمظــة، وتــوحض كيفيــة ترابــط املكونــات األساســية 
للهنــج. ويــم عــرض لك مكــون أســايس مــع توضيــح األســاس 
املنطــي لــه، واإلمانــات التحويليــة، والهنــج، وأنشــطة الرباجم، 

واملخاطــر وكيفيــة التخفيــف مــن اآلثــار املرتبطــة هبــا.

نظريــة التغير واملكونات األساســية   4-1
لهنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل 

ــادة النســاء  قي
يمتــاىش هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء 
مــع نظريــة التغيــر األوســع ملنمظــة أكشــن إيــد والــي بدورهــا 
ــة باســتخدام عدســة حقــوق  تســد الفجــوة اإلنســانية واإلمنائي
ــذا الهنــج  ــل ه ــرأة. ويعم ــا امل اإلنســان لبحــث ودراســة قضاي
عــىل متكــن أكــر املترضريــن مــن األزمــات اإلنســانية وتلبيــة 
احتياجاهتــم العاجلــة للحايــة، مــع العمــل يف اجتــاه التحــوالت 
طويلــة األجــل يف القــوة والســلطة غــر املتافئــة املوجــودة 
يف النظــم واهليــالك القامئــة، مبــا يف ذلــك النظــام اإلنســاين 
ــوق واخلدمــات  ــادة الوصــول إىل احلق ــرب زي نفســه. مكــا ويعت
واملــوارد أمــٌر أســايس لقــدرة املجمتعــات عــىل محايــة حقوقهــم 
وســامهتم وكرامهتــم يف أوقــات األزمــات وتعزيــز قدرهتــم 

عــىل الصمــود.
وتضــم نظريــة التغيــر ثاثــة جمــاالت، لــل مهنــا مكونــات 
الشــامل  املجمتعيــة  امحلايــة  برنــاجم  تهســم يف  أساســية 
القــامئ عــىل قيــادة النســاء. وعــىل الــرمغ مــن أن هــذه املكونــات 
موجــودة حتــت أحــد املجــاالت، إال أهنــا ميكــن أن تهســم يف 

ــاث جمــاالت. ــرب الث ــر ع ــق التغي حتقي

جمــال التغيــر األول: بنــاء قــوة األخشــاص الذيــن 
يعيشــون يف فقــر وحرمــان وإقصــاء.

يركــز املجــال األول عــىل بنــاء القــوة الفرديــة وامجلاعيــة للنســاء 
املتــرضرات مــن األزمــات اإلنســانية محلايــة حقوقهــن، وتعزيــز 
قيــادة وواكلــة النســاء املتأثــرات باألزمــات لبنــاء قدراهتــن 
ــة  ــة اخلاص ــط امحلاي ــادة خط ــع وقي ــة؛ لدف ــة وامجلاعي الفردي
هبــن، ومعاجلــة خماطــر ونقــاط ضعــف امحلايــة اخلاصــة هبــن، 
ــد التعــمل واملعرفــة مــن األســفل  والعمــل مــع التحالفــات، وتولي
إىل األعــىل. ويمشــل ذلــك بنــاء املعرفــة والــويع واإلدراك 
النقــدي، وكذلــك بنــاء قــدرات النســاء املتــرضرات مــن األزمــة 

ــة حبقوقهــن ومحايهتــا. ومنمظاهتــن مــن أجــل املطالب

تتضمــن املكونــات األساســية لهنــج امحلايــة املجمتعية 
الفرديــة  القــوة  لبنــاء  النســاء  قيــادة  عــىل  القــامئ 

ــة مــا يــي: وامجلاعي

• ــع 	 ــال مج ــن خ ــك م ــع: وذل ــن املجمت ــتنبطة م ــة املس األدل
مــن جتــارب  والتعــمل  واملعلومــات، وحتليلهــا،  البيانــات 
ضعــف  مواطــن  بشــأن  احملليــة  ومعرفهتــن  النســاء 
امحلايــة، واملخاطــر، والقــدرات، وإســراتيجيات وآليــات 
امحلايــة املجمتعيــة. ومــن املمكــن خلــق رؤى مشــركة 
وبدائــل تقودهــا النســاء لتحــدي الروايــات احلاليــة، واحلم 
املفروضــة، وتقــدمي األدلــة للتأثــر عــىل سياســة احلكومــة 

وإســراتيجيهتا.

• آليــات امحلايــة املجمتعيــة: وتتعلــق هــذه اآلليــات بالتعبئــة 	
املجمتعيــة الــي تقودهــا النســاء ملنــع العنــف، واالســتغال، 
واإليــذاء اجتــاه النســاء والفتيــات يف أوقــات األزمــات 

والتصــدي هلــا.

• املســاحات اآلمنــة: ويه أماكــن ماديــة تســاعد يف تهسيــل 	
التدخــات والفــرص مــع النســاء ومــن أجلهــن، والــذي 
بــدوره يســاعد يف متكــن النســاء مــن التعــاون، واملشــاركة 
الفعالــة، وبنــاء قيادهتــن امجلاعيــة، وإعدادهــن ملعاجلــة 
ــات الــي عايشــهنا يف األزمــة، مبــا يف  ومواجهــة التحدي
ذلــك تعزيــز القــدرات والوصــول إىل املعلومــات لزيــادة 
ــن49.  ــن حبقوقه ــن، ووعهي ــن، وقدراهت ــن، ومهاراهت معرفهت

• الــدمع النفــيس االجمتــايع: فقــد مت تصمــمي األنشــطة 	
ــة النســاء  ــز رفاهي ــات، وتعزي ــاجه للحــد مــن الصعوب واملن
والفتيــات مــن خــال هيــالك الــدمع املجمتــي، واألنشــطة 

ــردي. ــدمع الف ــة، وال امجلاعي

• بنــاء التحالفــات: إن تعزيــز املجموعــات واملنمظات النســائية 	
املجمتعيــة، وبنــاء التحالفــات بــن املنمظــات النســائية، 
واحلــراكت والشــبات مبــا يف ذلــك املســتوى الــدويل هــو 
ــن أجــل  ــة لملــرأة م ــوة امجلاعي ــز الق ــٌر أســايس لتعزي أم
ــر  ــي تؤث ــرار ال ــع الق ــات صن ــادة مشــاركهتا يف معلي زي
علهيــا وعــىل خمتلــف املســتويات، وحــى يكــون هلــا تأثــر 

أكــرب وقــدرة عــىل إحــداث التغيــر.
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• التأثــر عــىل السياســات وامحلــات االنتخابيــة: يــم تطوير 	
ــراتيجيات  ــول االس ــا ح ــدة وتعبئهت ــرأة املزتاي ــدرات امل ق

والتكتيــات ملنــارصة حقوقهــا واملطالبــة هبــا ومحايهتــا.

ــق بيئــة مواتيــة لتحويــل  جمــال التغيــر الثــاين: خل
النظــــــم واهليــالك.

يركــز هــذا املجــال عــىل التغيــرات الــي جيــب أن حتــدث 
ســواء يف النظــام اإلنســاين أو يف االســتجابة والتخطيــط 
ــوة لصــاحل  ــات الق ــل دينامي ــك لتحوي ــد وذل ــات يف أي بل لألزم
األكــر تــرضرًا، وحتويــل النظــم واهليــالك الــي تقيــد أو حتــرم 
ــرى يف  ــات املســتبعدة األخ ــرأة واملجموع ــوق امل أو تنهتــك حق
أوقــات األزمــات. وجكــزء مــن هنــج امحلايــة الفعالــة، مــن املهــم 
معاجلــة الوجــوه الثاثــة للســلطة / القــوة عــىل املــدى الطويــل: 

ــة. ــة، والقــوة اخلفي ــوة غــر املرئي ــة، والق ــوة املرئي الق

تتضمــن املكونــات األساســية لهنــج امحلايــة املجمتعية 
ــل النظــم واهليــالك  ــادة النســاء لتحوي ــامئ عــىل قي الق

مــا يي:

• ــة(: 	 ــوة الغــر مرئي ــوع االجمتــايع )الق ــر الن حتــدي معاي
ــزي  ــوع االجمتــايع عــىل ممارســة المتي ــر الن ــل معاي تعم
والتقليــل مــن قميــة املجموعــات املســتبعدة واملســتضعفة من 
النســاء. وميكــن حتــدي هــذه املعايــر مــن خــال التصــدي 
ومواجهــة همينــة الذكــور يف املجــال اإلنســاين، ومعاجلــة 
ــائية واملنمظــات  ــادة النس ــات، ودمع القي ــز واملعيق احلواج
يف أوقــات األزمــات، والتأكــد مــن أن هنــج "عــدم إحــداث 
الــرضر" ال يعــزز أوجــه عــدم املســاواة القامئــة، ممــا يوفــر 

اســتجابة إنســانية تــرايع الفــوارق بــن اجلنســن.

• تجشيــع المتثيــل الرمســي لملــرأة )القــوة املرئيــة(: ويتعلــق 	
ذلــك بكيفيــة متثيــل املــرأة يف النظــام اإلنســاين، وآليــات 
والفعالــة  النشــطة  ومشــاركهتا  الوطنيــة،  االســتجابة 
وتأثرهــا يف معليــات حــل الزناعــات، وبنــاء الدولــة، وبنــاء 
الســام. مكــا ويمشــل ذلــك: زيادة مســاءلة املؤسســات فميا 
ــرأة يف حــاالت  ــوق امل ــة حق ــاول ومعاجلــة محاي خيــص تن
الطــوارئ اإلنســانية، ومنــع العنــف املبــي عــىل النــوع 
االجمتــايع وغــره مــن أشــال االســتغال واالعتــداء 
اجلنــيس، والتأثــر عــىل التغيــرات يف اهليــالك مثــل 
املســاحات الرمسيــة حيــث تشــارك النســاء مــن املجمتعــات 
املتأثــرة يف آليــات وسياســات وقوانــن التنســيق اإلنســاين 

ــة حقــوق املــرأة. الــي تركــز عــىل محاي

• رضار" 	 وال  رضر  "ال  الــرضر  إحــداث  وعــدم  امحلايــة 
)القــوة اخلفيــة(: ويتعلــق هــذا بالتحــدي املمتثــل يف تفضيل 
ــة  ــة الفاعل ــات احمللي ــة عــىل اجله ــة الفاعل ــات الدولي اجله

ــة، والعمــل مــع هيــالك  ــز القــدرات احمللي مــن خــال تعزي
الســلطة احملليــة عــىل "عــدم إحــداث الــرضر"، وتقليــل 
املعارضــة، ومتكــن البنيــة التحتيــة للحايــة املجمتعيــة، 
والــرأس مــال االجمتــايع، وإرســاء سياســات وممارســات 

ــة. امحلاي

جمــال التغيــر الثالــث: زيــادة الوصــول إىل والتحــم 
باملــوارد واخلدمــات.

يركــز هــذا املجــال عــىل التغيــرات اململوســة يف حيــاة النســاء، 
مــن خــال زيــادة وصوهلــن إىل احلقــوق واخلدمــات واملــوارد، 
ــة  ــدرة الوقائي ــيًا يف دمع الق ــًا رئيس ــد عام ــدوره ُيع ــذي ب وال
األزمــات  وتوفــر  الطويــل.  املــدى  عــىل  ومصودهــا  لملــرأة 
اإلنســانية أيًضــا أوقــات إلعــادة توزيــع املــوارد مــن خــال 
ــن أن  ــي ميك ــش، وال ــاش ســبل العي ــة وإنع ــات النقدي التحوي
ــة  ــن محاي ــن النســاء م ــد يف متك ــة األم ــق ماســب طويل حتق

ــود. ــىل الصم ــز قدرهتــن ع ــن وتعزي حقوقه

تتضمــن املكونــات األساســية لهنــج امحلايــة املجمتعية 
القــامئ عــىل قيادة النســاء لزيادة الوصــول إىل احلقوق 

واخلدمــات واملــوارد ما يي:

• ــات، واالتصــال والتواصــل، واملســاءلة، ومســارات 	 املعلوم
اإلحالــة )احلقــوق والصمــود(: ويتعلــق ذلــك بزيــادة وصــول 
النســاء إىل: املعلومــات، واالتصــال والتواصــل الــي تتيــح 
ــادة مســاءلة  ــة يف العمــل اإلنســاين، وزي املشــاركة الفعال
ــة األخــرى، واخلدمــات  ــات اإلنســانية الفاعل ــة واجله الدول
مبــا يف ذلــك مســارات اإلحالــة إىل اخلدمــات املتخصصــة 
للعنــف املبــي عــىل النــوع االجمتايع، والصحــة اإلجنابية، 
ــع  ــد و / أو األصــول لكســب العيــش. وتمتت واملــوارد والنق
األزمــات  أو  الزناعــات  أو  بالكــوارث  املتأثــرات  النســاء 
الطويلــة بآليــات امحلايــة املؤسســية والبنيــة التحتيــة الــي 
متنــع وتتصــدى للعنــف وســوء املعاملــة، وتزيــد مــن مصــود 

الفــرد واملجمتــع.

• الســيولة املاليــة وســبل العيــش  )إعادة التوزيــع والصمود(: 	
ويتعلــق بقــدرة النســاء املتــرضرات عــىل الوصــول إىل 
حصــة عادلــة مــن املــوارد يف جمــال التأهــب واالســتعداد 
للكــوارث واالســتجابة هلــا مثــل: الســيولة املاليــة، واألصــول 
الازمــة لكســب العيــش مــن أجــل الوقــوف والتعــايف مــن 
ــة، ومتويــل  األزمــة لتقليــل تعــرض النســاء ملخاطــر امحلاي

املنمظــات النســائية احملليــة.
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هنج امحلاية 
املجمتعية القامئ 

عىل قيادة 
النساء

بناء القوة 
الفردية 

وامجلاعية

إطــار  الثالــث:  الشـــــل 
امحلايــة املجمتعيــة ،القامئ 

النســاء قيــادة  عــىل 

األدلة املنبثقة من املجمتع.

آليات محاية املجمتع.

املساحات اآلمنة.

الدمع النفيس االجمتايع.

بناء التحالفات.

التأثر عىل السياسات 

واحلشد واملنارصة.

حتويل األنمظة 
واهليالك

تغير معاير النوع 

االجمتايع.  

المتثيل الرمسي لملرأة. 

توفر امحلاية

وعدم إحداث الرضر

الوصول 
إىل احلقوق 
واخلدمات 

واملوارد

املعلومات، واملساءلة 

واالتصال والتواصل. 

مسارات اإلحالة. 

األموال النقدية.

سبل العيش.

٢-4 دور منمظــة أكشــن ايــد وطريقة معلها 
يف بــراجم امحلايــة املجمتعيــة القامئــة 

عــىل قيــادة النســاء

مــن األمهيــة مبــان أن تعمــل منمظــة أكشــن إيــد مــع املنمظــات 
النســائية احملليــة بطريقــة جتســد االلــزتام بــأن تكــون رشيكــة 
ــة  ــىل امحلاي ــز ع ــٍل يرك ــا. وأي مع ــلطة ونقله ــامس الس يف تق
املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء ســيكون لــه فعاليــة 
حمــدودة إذا مل يرتكــز عــىل ثقافــة املارســة الــي تعمــل بشــل 
ــرب عهنــا  ــي تع ــمي ال ــق الق ــز وتطبي ــىل تعزي ــٍت ومتســٍق ع ثاب

منمظــة أكشــن ايــد وتصادقهــا. 

ويــم التعبــر عــن ذلــك بعــدة طــرق، أواًل: يضــع هنــج امحلايــة 
املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء الــدور الرئيــيس لطــامق 
معــل منمظــة أكشــن إيــد مكيرّسيــن ودامعــن للنســاء احملليــات 
لتطويــر احللــول احملليــة، وبالتــايل فــإن املبــدأ األســايس 

والغــر قابــل للنقــاش هــو اســتخدام األســاليب التشــاركية 
لتهسيــل معليــات امحلايــة. وتعمتــد هــذه األنــواع مــن األســاليب 
قوهتــن  ونقــاط  الفريــدة،  املتأثــرات  النســاء  جتــارب  عــىل 
ــدرة  ــاء الق ــركة، وبن ــن املش ــن وأهدافه ــن، وتطلعاهت وموارده
ــة، ومتكيهنــن  ــادة النســاء للعملي ــة مضــن قي ــة وامجلاعي الفردي
ــرات". مكــا ويركــز الهنــج عــىل مــوارد  مــن أن يصبحــن "مدي
ــة والدامعــة  ــب المتكيني ــرأة وســلطهتا، وعــىل اجلوان ــة امل واكل

ــع. ــة واملجمت للثقاف

ــز  ــا فميــا خيــص األدوار الرئيســية األخــرى فتمشــل: تعزي أم
قــدرة الــرشاكء احملليــن عنــد احلاجــة، وتهسيــل الروابــط 
ومضهــا وإرشاكهــا يف معليــات صنــع القــرار خاصــًة يف 
األدوار القياديــة الرمسيــة احملــددة، وتوفــر املســاندة والــدمع 
املســمتر يف بنــاء التحالفــات، والوصــول إىل املــوارد، واحلشــد 

ــؤولية. ــاب املس ــبة أحص ــات، وحماس ــارصة وامحل واملن
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3-4 معليــات وخطوات امحلاية املجمتعية 
القامئــة عىل قيادة النســاء

يــم دجم بــراجم امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء 
مضــن اســمترارية العمــل اإلنســاين، وميتــد ذلــك ليصــل مرحلــة 
التأهــب واالســتعداد، واالســتجابة والتمنيــة طويلــة املــدى، وبناء 

الصمود.

دورة  خطــوات  مــع  أيًضــا  الهنــج  هــذا  وينخــرط  مكــا 
املــرشوع مبــا يف ذلــك حتديــد وحتليــل مشــالك امحلايــة، 

ــة  ــة املجمتعي ــراجم امحلاي ــارص ب 4-4 عن
القامئــة عــىل قيــادة النســاء 

يــم تقــدمي املكونــات األساســية يف بــراجم امحلايــة املجمتعيــة 
ــة  ــة لنظري ــادة النســاء مضــن املجــاالت الثاث القامئــة عــىل قي

التغيــر اخلاصــة مبنمظــة أكشــن إيــد. 

املجال األول: بناء القوة الفردية وامجلاعية

األدلة املنبثقة من املجمتع.   4-4-1    
معلية تصممي براجم آليات امحلاية املجمتعية.  4-4-2    

املساحات اآلمنة.  4-4-3    
الدمع النفيس االجمتايع.  4-4-4    

بناء التحالفات مع املنمظات النسائية واحللفاء.  4-4-5    
    6-4-4       التأثر عىل السياسات واحلشد واملنارصة.

املجال الثاين: حتويل النظم واهليالك

تغير معاير النوع االجمتايع.  4-4-7    
متثيل املرأة الرمسي.  4-4-٨    

توفر امحلاية وعدم إحداث الرضر.  4-4-9    

املجال الثالث: الوصول إىل احلقوق واخلدمات واملوارد

املعلومات واملساءلة واالتصال والتواصل.  4-4-1 .    
مسارات اإلحالة.  4-4-11    
األموال النقدية.  4-4-12    

سبل العيش.  4-4-13    

وحتديــد  امحلايــة،  إســراتيجيات  وحتليــل  وحتديــد 
ــمل. ــذ، واملســاءلة، والتع ــل، والتنفي ــط للعم ــات، والتخطي األولوي

أمــا فميــا يتعلــق باملارســة العمليــة، مفــن احملمتــل أن حتــدث 
تغيــرات يف الســياق، أو فميــا يتعلــق بكيفيــة النظــر إىل تأثــر 
األولويــات عــىل بــراجم امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة 
النســاء، حيــث أنــه مــن النــادر أن يتبع العمل اإلنســاين مســاًرا 
مســتقميًا. ويف الواقــع، ســيكون مــن الــرضوري تنفيــذ بعــض 
ــذه  ــن ه ــة ب ــرك واملرون ــٍد والتح ــٍت واح ــات يف وق ــذه املكون ه
املكونــات، اعمتــاًدا عــىل الوضــع املتغــر واحتياجــات النســاء 
والفتيــات املتأثــرات حبيــث يــم تكييــف الرباجم بشــل مناســب.

ثالًثــا، يلعــب موظفــو منمظــة أكشــن إيــد )جنًبــا إىل جنــب مــع 
الــرشاكء ذوي التفكــر املتشــابه( دوًرا مبــارًشا يف احلشــد 
والدعــوة إىل التغيــر اهليلكــي يف النظــام اإلنســاين الــدويل، 

ــة إلدارة الكــوارث واملشــاركة مــع الســلطات الوطني

ــة خربهتــا، وقدراهتــا،  ــد مراجع جيــب عــىل منمظــة أكشــن إي
النســائية  املنمظــات  رشاكء  ومتكــن  لتهسيــل  ومواردهــا 
احملليــة والنســاء املتــرضرات مــن االضطــاع بــرباجم امحلايــة 
املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء يف التأهــب واالســتعداد 
حلــاالت الطــوارئ، والتقيــمي، والتخطيــط، والتصمــمي، والتنفيــذ، 
والرصــد. ويعــد دجم مبــادئ امحلايــة يف مجيــع األمعــال 
اإلنســانية ملنمظــة أكشــن ايــد أمــًرا يف غايــة األمهيــة لضــان 

ــات. ــة النســاء والفتي ســامة وكرام

ــق بالتوطــن عــىل  ــد فميــا يتعل ــزتام أكشــن إي ــز ال ــًا، يرك ثاني
تعزيــز قــدرات ومهــارات وقيــادة رشاكء املنمظــات النســائية 
احملليــة. ويعــد هــذا أمــر بالــغ األمهيــة فميــا يتعلــق بالتوعيــة 
حــول التأهــب واالســتجابة اإلنســانية، وحتقيــق متثيــل وصــوت 
واعــراف أفضــل، وكذلــك الوصــول إىل األمــوال. إن إطــار 
"التقيــمي اإلنســاين اإلســراتيجي والمتكــن التشــاريك"50يوفر 
تقيــمي ذايت للقــدرات اإلنســانية الــي تؤكــد عــىل أمهيــة القــوة 
والســلطة يف النظام اإلنســاين، مكا ويســاعد املؤسســات عىل:

حتديد الكفاءات الازمة لتقدمي استجابة إنسانية قوية.

باملكونــات  يتعلــق  فميــا  والضعــف  القــوة  نقــاط  فهــم 
الرئيســية إلدارة الــرباجم اإلنســانية، والقــدرة عــىل التأثــر 

يف تصمــمي وتنفيــذ االســتجابة اإلنســانية.

تعزيز امللكية وااللزتام بتحسن القدرات اإلنسانية.

حتديد أولويات دمع تعزيز القدرات.

اســتعراض التقــدم احملــرز يف مبــادرات تعزيــز القــدرات 
اإلنســانية.

•

•

•

•

•
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ــع  ــة م ــال بالرشاك ــد - الصوم ــت منمظــة أكشــن إي قام
املجمتــع ورشاكهئــم يف منمظــة الدعــوة للعمــل مــن أجــل 
ــواد  ــع مل ــادة توزي ــد مــن النســاء بقي ــرأة والعدي ــدم امل تق
غذائيــة ولــوازم حصيــة نســائية يف قريــة غويتــة - منطقــة 
توغديــر، وذلــك جكــزء مــن االســتجابة للجفــاف عــام 
2017. مكــا وقــادت النســاء معليــة حتديــد املســتفيدين، 
ــع املــوارد.  ومعاجلــة الشــاوى، وحــل الزناعــات، وتوزي
ــة للنســاء بيــات ملناقشــة  مكــا وخلقــت املســاحات اآلمن
ــا  حقوقهــن، والوصــول إىل املعلومــات، ومناقشــة قضاي
العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع، وإكســاب الثقــة 
لملشــاراكت يف دوائــر صنــع القــرار. وعــىل الــرمغ مــن 
مواجهــة مقاومــة أوليــة مــن الرجــال ضــد النســاء الــايئ 
يلعــن أدواًرا قياديــة يف االســتجابة، إال أنــه وبعــد عــدة 
اجمتاعــات مــع املجمتــع وقــادة القريــة واملجموعــات 
احلكوميــة،  والســلطات  الدينيــن  والزمعــاء  النســائية 
هشــدت منمظــة أكشــن إيــد - الصومــال ورشاكهئــا 
تغيــرات كبــرة يف مواقــف الرجــال. لقــد ســاعدت هــذه 
ــن  ــامه وأســفرت ع ــة والتف ــاء الثق ــىل بن ــات ع االجمتاع

ــة.  ــا بطريقــة تاملي معــل النســاء والرجــال مًع

املجال األول: بناء القوة الفردية وامجلاعية

1-4-4 األدلـــة املـنبـثـقة من املـجـمتع

1. األدلــة املنبثقــة مــن املجمتــع كعنــرص أســايس يف امحلايــة 
املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء

يــدمع هــذا املكــون النســاء يف املجمتعــات واملنمظــات النســائية 
احملليــة لاســتناد عــىل أدلــة خماطــر امحلايــة الــي تواجههــا 
ــوة/ ــدم املســاواة يف الق ــزي وع ــات بســبب المتي النســاء والفتي
ــرات  ــد التغي ــون لتحدي ــذا املك ــتخدام ه ــن اس ــلطة. وميك الس
املــراد رؤيهتــا يف جممتعاهتــن، و/ أو يف اخلدمات والدمع الذي 
ــارصة. إن  ــًا مــن أجــل احلشــد واملن ــر دلي ــه. مكــا ويوف يتلقون

دمع النســاء لتمنيــة مهاراهتــن وقدراهتــن عــىل إجــراء تقيميــات 
وقضايــا حبثيــة، وإجيــاد أدلــة حــول قضايــا مهمــة تثــر القلــق، 
يزيــد مــن ثقــة وقــدرة النســاء واملجموعــات النســائية عــىل 
النجــاح يف مناقشــة احلاجــة إىل التغيــر اإلجيــايب وحتقيقــه.

2. مسوغات األدلة املنبثقة من املجمتع

يــدمع هــذا املكــون النســاء يف بنــاء أدلــة جممتعيــة حــول 
ــة املشــركة  ــة وتعميــق حتليــل تقيميــات امحلاي خماطــر امحلاي
بــن املؤسســات. إن التقيميــات، والبحــث والتقيــمي التشــاريك 
يف العمــل الــذي يســلط الضــوء عــىل المتيــزي بــن اجلنســن، 
ــدمع  ــن أن ت ــة ميك ــاواة، يه أدوات مهم ــدم املس ــمل أو ع والظ
يف  والتأثــر  النســاء،  تقودهــا  الــي  املجمتعيــة  الــرباجم 
املــرأة وإصــاح  السياســات، واحلشــد واملنــارصة محلايــة 

النظــام اإلنســاين.

3. اإلمانات التحويلية لألدلة املنبثقة من املجمتع

ــا  ــا وحتليله ــد التقيميــات والبحــوث وإجراءه ــم حتدي ــا ي عندم
وتوثيقهــا مــن قبــل النســاء يف املجمتعــات املتأثــرة، فــإن هنــاك 
إمانيــة للتحــول والتغيــر يف األفــراد واملجمتعــات، حيــث أنــه 
ــن  ــاء الذي ــل الغرب ــات مــن قب ــادة هــذه العملي ــم قي عــادًة مــا ي
يســتخرجون املعلومــات عــن النســاء املتأثــرات. ومــع ذلــك، فــإن 
تعزيــز الهنــج الــذي تقــوده النســاء يزيــد مــن قــدرة وثقــة هــؤالء 

النســاء بشــل فــردي ومجــايع لقيــادة التغيــر.

4. الهنج

ــمي التشــاريك أدوات  ــرب التقيميــات وإجــراء البحــث والتقي تعت
مهمــة يف متكــن النســاء مــن تصمــمي وتنفيــذ أنشــطة الــرباجم 
املجمتعيــة )مبــا يف ذلــك املســاحات اآلمنــة للنســاء(، باإلضافــة 
إىل توفــر األدلــة لقيــادة التغيــرات ذات األولويــة محلايــة 
املــرأة وإصــاح النظــام اإلنســاين وذلــك مــن خــال التأثــر يف 
ــال، يســتند  ــىل ســبيل املث ــارصة. فع السياســة واحلشــد واملن
تقيــمي احتياجــات محايــة املــرأة إىل حتليــل النســاء املتــرضرات 
الحتياجاهتــن وقدراهتــن. ويمشــل ذلــك تقيميــًا ملخاطــر محايــة 
املــرأة، ومواطــن الضعــف والقــدرات املوجــودة بشــل مســبق 
حلالــة الطــوارئ، وكذلــك املخاطــر النامجــة عــن األزمــة و / أو 

ــتجابة.  ــة يف االس ــانية الفاعل ــات اإلنس اجله
ــب  ــال التأه ــة يف جم ــاء األدل ــول بن ــل ح ــن التفاصي ــد م )ملزي

واالســتعداد واالســتجابة انظــر إىل القســم الفــريع 5(.
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يعتــرب تقيــمي احتياجــات امحلايــة يف هنــج امحلايــة املجمتعيــة 
وليــس معليــة  النســاء معليــة حواريــة  قيــادة  عــىل  القــامئ 
اســتخراجية. ويف الوقــت الــذي تطلــب فيــه منمظــة أكشــن إيــد 
بيانــات لتصمــمي وتنفيــذ بــراجم اســتجابة فعالــة ومناســبة وخلق 
مقرحــات متويــل، فــإن الغرض األســايس من تقيــمي احتياجات 
محايــة املــرأة هــو التهسيــل عــىل النســاء املتــرضرات لتحديــد 
الضعــف،  ومواطــن  واملخاطــر،  امحلايــة،  مشــالك  وحتليــل 
والقــدرات اخلاصــة هبــن، وحتديــد األولويــات، وإجيــاد احللــول، 
ــة  ــة اخلاصــة هبــن. وباإلضاف ــة املجمتعي ــات امحلاي ــذ آلي وتنفي
إىل ذلــك، تســتخدم النســاء هــذه األدلــة مــن أجــل احلشــد 
والدعــوة إلحــداث تغيــر يف سياســات وممارســات النظــام 

ــوارث. ــة إلدارة الك ــات الوطني ــدويل واهلي اإلنســاين ال

جيــب عــىل موظــي منمظة أكشــن إيــد الذين يعملــون يف جمال 
ــوارث واالســتجابة للطــوارئ التنســيق  ــن خماطــر الك احلــد م
والتعــاون مــع موظــي برنــاجم حقــوق املــرأة واحلقــوق احملليــة 
حــى يــم دجم محايــة املــرأة يف حالــة حــدوث أزمــات إنســانية 
مــع العمــل احلــايل املتعلــق حبقــوق املــرأة واملنتديــات النســائية. 
فعــىل ســبيل املثــال، جيــب تكييــف العمــل احلــايل ملنمظــة 
أكشــن إيــد يف جمــال منــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات 
وتوســيع نطاقــه ملعاجلــة مســألة العنــف ضــد النســاء والفتيــات 
الــي تــزداد عــادًة يف أعقــاب الكــوارث والرصاعــات. مكــا وقــد 
ــد املســاعدة يف  ــدم املنمظــات النســائية ومنمظــة أكشــن إي تق
حــال إدراك ومعرفــة احمتاليــة أن تكــون لــدى النســاء احملليــات 
مســتويات منخفضــة مــن اإلملــام بالقــراءة والكتابــة، مــع التوثيــق 
ــل  ــه مــن قب ــق من ــك لضــان أن املخــرج الهنــايئ مت التحق وذل

النســاء املتــرضرات.

5. أنشطة براجم األدلة املنبثقة من املجمتع:
التأهب واالستعداد واالستجابة

توفــر التقيميــات الــي جترهيــا النســاء وأحباثهــن املتعلقــة 
بالســلطة / القــوة والمتيــزي القــامئ عــىل النــوع االجمتــايع 
والعنــف واالســتغال واحلرمــان للنســاء األدلــة الــي حيتجهنــا 
لتصمــمي آليــات جممتعيــة والدفــاع عــن التغيــر يف اخلدمــات 

ــل حــول: ــم إنشــاء هــذا الدلي ــدمع. وجيــب أن ي وال

I .التأهب واالستعداد قبل األزمة  
II .أثناء األزمة أو بعدها  

التأهــب واالســتعداد: حتليــل ملخاطــر محايــة املــرأة . 	
ونقــاط الضعــف والقــدرات ملــا قبــل األزمــات

ينظــر التحليــل الرئيــيس الــذي يتعــن إجــراؤه جكــزء مــن 
التخطيــط للتأهــب واالســتعداد حلــاالت الطــوارئ إىل خماطــر 
الهتديــدات  لملــرأة، ويه  احلاليــة  ونقــاط ضعــف امحلايــة 

املوجــودة يف الســياق اليــويم حليــاة املــرأة يف "األوقــات 
العاديــة"، قبــل بــدء األزمــة اإلنســانية.

ويتعــن القيــام هبــذا التحليــل بشــل تعــاوين بــن منمظة أكشــن 
إيــد وموظــي املنمظــات النســائية الرشيكــة، مكــا وجيــب إعــداد 
ــات  ــإن املعلوم ــايل ف ــة، وبالت ــل األزم ــا قب ــة مل ــرأة املجمتعي امل
تكــون متاحــة عــىل الفــور إلدراجهــا يف التقيــمي العاجــل محلاية 
ــا  ــام أو األســابيع األوىل مل ــوب يف األي ــر مطل ــو أم ــرأة، وه امل
ــا  ــل قضاي ــربز التحلي ــن أن ُي ــوارئ. مكــا وميك ــة الط ــد حال بع
امحلايــة الــي مــن احملمتــل أن تظهــر أثنــاء األزمــة و / أو 

بعدهــا.

وميكــن أن يســتند التحليــل إىل وثائــق برنــاجم منمظــة أكشــن 
ــوة/ ــات الق ــل عاق ــي حتل ــة ال ــد احلــايل واملصــادر الثانوي إي
الســلطة بــن اجلنســن والقضايــا ذات الصلــة حبايــة املرأة يف 

حالــة حــدوث أزمــة إنســانية.

وجكــزء مــن هــذه العمليــة، ميكــن ملنمظــة أكشــن ايــد واملوظفــن 
الضعــف  ونقــاط  إجــراء حتليــل ملخاطــر  الــرشاكء تهسيــل 
اخلاصــة بامحلايــة املوجــودة مســبًقا مــع النســاء. مكــا وجيــب 
ــدم  ــرصة تق ــة خمت ــن ورق ــارة ع ــل عب ــر التحلي ــون تقري أن يك
معلومــات عــن عاقــات القــوة / الســلطة بــن اجلنســن مــن حيث 
مشــاركة املــرأة، والوصــول إىل املــوارد والســيطرة علهيــا، 
ــرار، والعنــف ضــد  ــع الق ــادة، ودورهــا يف صن ــل، والقي والتنق
النســاء، وخماطــر امحلايــة. وينبــي إدراج نظــرة عامــة حــول 
البيانــات املصنفــة حســب اجلنــس والعمــر واإلعاقــة، مع توضيح 
بــدوره ســيتيح  الركيبــة الســانية قبــل األزمــة51، والــذي 
ــن،  ــن أو املرشدي ــًا أفضــل الحتياجــات الســان املترضري فه
باإلضافــة إىل مقارنــة التغــرات يف الركيبــة الســانية الحًقــا 
خــال األزمــة اإلنســانية. وتعــد التغيــرات يف تعــداد الســان 
أمــًرا بالــغ األمهيــة للتتبــع، حيــث ميكهنــا اإلشــارة إىل اجلهــات 
الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين للحصــول عــىل معلومــات حــول 
خمــاوف وهواجــس امحلايــة وانهتــااكت احلقــوق. مكــا وميكــن 
ــل  ــر ل ــاد، أو تقري ــي الب ــد يغ ــر واح ــاك تقري ــون هن أن يك

ــة يف املــرشوع. منطق

ــاط . 		 ــرأة ونق ــة امل ــل ملخاطــر محاي االســتجابة: حتلي
ــا ــة وبعده ــاء األزم ــدرات أثن ــف والق الضع

ميكــن أن ختلــق النســاء املتــرضرات أدلــة حــول وضــع محايــة 
املــرأة أثنــاء األزمــة أو بعدهــا بالطــرق التاليــة:

• إجراء تقيميات للحاية.	
• إجراء حبث معل تشاريك نسوي )انظر القسم 5.4(.	
• الرصد والتقيمي والتعمل )انظر القسم 5.4(.	

ــر  ــي تؤث ــة ال ــمي مشــالك امحلاي ــذا القســم عــىل تقي ــز ه يرك
ــىل النســاء. ع

•

•

•
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 هنــاك ثاثــة مســتويات مــن تقيميــات امحلايــة املتعلقــة بالفــرة 
ــك  ــة الطــوارئ اإلنســانية، وذل ــة حال ــب بداي ــي تعق ــة ال الزمني
حلــاالت  االســتجابة  بــراجم  إلعــام  املعلومــات  باســتخدام 
الطــوارئ5٢. وتشــل تقيميــات محايــة املــرأة عنــرص مهــم يف 
ــد،  ــاملة ملنمظــة أكشــن إي ــوارئ الش ــات الط تقيميــات احتياج

ــايل: ــىل النحــو الت ومه ع

تقيــمي عاجــل محلايــة املــرأة: وينبــي أن يــم إجــراء . 	
ذلــك مبــارشة بعــد بدايــة األزمــة يف الفــرة مــا بــن )4-0 

أســابيع( ويكــون معــًا مكتبًيــا يف املقــام األول.

تقيــمي احتياجــات محايــة املــرأة: وينبــي أن يــم . 		
األزمــة،  بدايــة  مــن  أســابيع  ذلــك يف غضــون  إجــراء 
ويشــمتل عــىل البيانــات املســمتدة مــن التعــاون األويل مــع 

النســاء املتــرضرات واملنمظــات النســائية.

ــي . 			 ــرأة: وينب ــة امل ــمي مفصــل الحتياجــات محاي تقي
إجــراء ذلــك يف غضــون ســتة أهشر من بدايــة األزمة، حيث 
يقــوم بتحديــث وتعميــق تقيــمي احتياجــات محايــة املــرأة بناًء 
عــىل جتربــة النســاء املتــرضرات وحتليلهــن والتغــرات يف 
ســياق مــا بعــد األزمــة. أمــا يف حالــة الــزناع طويــل األمــد، 
ــل لنصــوص  ــىل حتلي ــا ع ــمي أيًض ــي أن يمشــل التقي ينب

األمــن والســام لملــرأة واحلقائــق األساســية. 

ومــن األمهيــة مبــان أن تقــوم منمظــة أكشــن إيــد واملنمظــات 
النســائية بتنســيق واالشــراك يف تقيمي االحتياجات اإلنســانية 
املشــركة بــن الــواكالت ملجموعــة امحلايــة، حيــث أن هــذا 
ــات  ــة واحتياجــات وصــوت النســاء احمللي يضمــن إدراج جترب
ومشــاركة النســاء بفعاليــة يف دورة الربنــاجم اإلنســاين. أمــا 
ــاك أدوات موحــدة مناســبة، فميكــن اســتخدامها  إذا اكنــت هن
يف التقيميــات الــي أجرهتــا منمظــة أكشــن إيــد حــى تســتطيع 
النتــاجئ أن تغــذي العمــل املشــرك بــن الــواكالت فميــا خيــص 

محايــة املــرأة.

التقيمي العاجل محلاية املرأة. 	

إن التقيــمي العاجــل محلايــة املــرأة هــو التقيــمي الفــوري ملخاطــر 
ــة  ــة حال ــد بداي ــا بع ــا وقدراهت ــن ضعفه ــرأة ومواط ــة امل محاي
الطــوارئ اإلنســانية. وبنــاًء عــىل النتــاجئ الــواردة مــن النســاء 

املترضرات، جيب أن يوفر هذا التقيمي املعلومات التالية: 

• ما يه خماطر امحلاية الرئيسية لملرأة؟	

• مــا هــو عــدد النســاء املتــرضرات، ومــن هــن النســاء 	
امحلايــة؟ إىل  وحباجــة  للخطــر  واملعرضــات  املتــرضرات 

• ما يه قدرات النساء من أجل االستجابة لألزمة؟	

• مــا يه خدمــات محايــة املــرأة املتاحــة ومــن يســتطيع 	
الوصــول إلهيــا؟

ويتألف تقرير التقيمي العاجل محلاية املرأة من:

ــة املوجــودة بشــل أ.  حتليــل خماطــر ونقــاط ضعــف امحلاي
مســبق لملــرأة، مــا قبــل األزمــة )انظــر إىل النقطــة)1( 
يف هــذا القســم(، حيــث مت القيــام بــه جكــزء مــن التأهــب 

واالســتعداد للطــوارئ.

)التقاريــر ب.  الثانويــة  املصــادر  مــن  الــواردة  البيانــات 
احلكوميــة، واملجموعــات، والتقاريــر اإلعاميــة( بشــأن مدى 

ــة53.  وشــدة األزم

البيانــات الــواردة مــن املاتــب امليدانيــة ملنمظــة أكشــن ت. 
إيــد أو مــن الــرشاكء يف املنطقــة املتــرضرة والــي توفــر 
بيانــات مصنفــة حســب اجلنــس والعمــر واإلعاقــة، ويف 
ــن  ــام األوىل م ــات يف األي ــذه املعلوم ــر ه ــدم تواف ــال ع ح
ــن اســتخدام اإلحصــاء الســاين أو  ــة الطــوارئ ميك حال
غرهــا مــن اإلحصــاءات الدميوغرافيــة املوثوقــة لتقديــر 

ــن.  ــات مضــن الســان املترضري ــاء والفتي ــدد النس ع

أو ث.  النســاء  مــع  مــن االجمتاعــات  تتوفــر  أي معلومــات 
املتــرضرة. املجمتعــات  يف  الفتيــات 

ــر ج.  ــا تتوف ــادًة م ــث ع ــن، حي ــواكالت وأي ــه ال ــذي تفعل ــا ال م
هــذه املعلومــات لــدى مكتــب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون 
ــب املفــوض الســايم حلقــوق اإلنســان.  اإلنســانية أو مكت

سيشــار إىل هــذا الحقــًا.

العنــف ضــد ح.  الزيــادة احملمتلــة يف  افراضــات حــول 
والفتيــات. النســاء 

تقيمي احتياجات محاية املرأة. 		

يتعلــق تقيــمي احتياجــات محايــة املــرأة مبشــالك امحلايــة الــي 
تؤثــر عــىل النســاء املتــرضرات يف غضون أســابيع من بدايــة األزمة.

ال يفــرض أن تكــون هــذه التقيميــات مســتفيضة أو شــاملة 
بشــل اكمــل، حيــث ينصــب الركــزي هنــا عــىل تهسيــل إعطــاء 
مســاحة للنســاء إلرشــاد وقيــادة العمليــة يف أقــرب وقــت ممكن، 
ــة  ــن تواجــد مجموع ــد م ــم التأك ــن امله ودون إحلــاق األذى. وم
ــمي. مكــا  ــق التقي ــن فري ــاء املجمتــع جكــزء م ــن نس ــة م متنوع
وينبــي دمعهــن يف إجــراء التقيميــات باســتخدام مجموعــة مــن 
التقنيــات للوصــول إىل مجموعــة واســعة مــن النســاء والفتيــات 
ــة. واعمتــادًا عــىل اإلطــار  ــار األســئلة ذات الصل ــك اختي وكذل
ــن اســتخدام بعــض أدوات  الزمــي والســياق التشــغيي، ميك
ــة  ــمي احتياجــات محاي ــن تقي ــت الحــق جكــزء م ــمي يف وق التقي

املــرأة املفصــل.

•

•

•

•
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تقيمي مفصل الحتياجات محاية املرأة. 			

يوفــر التقيــمي املفصــل الحتياجــات محايــة املــرأة تغطيــة شــاملة 
ملشــالك محايــة املــرأة وقدراهتــا ومواردهــا.

ومــع توفــر إطــار زمــي أطــول، يغــي هــذا التقيــمي مجموعــة 
مفصلــة مــن األدوات خــال دورة املــرشوع، حبيــث يضمــن 
تنفيذهــا عــىل فــرات منتمظــة هبــدف تقيــمي التغيــرات يف 
أدوار النــوع االجمتــايع، وخماطــر معينــة، وشــواغل امحلايــة 
الــي تواجههــا النســاء، والفتيــات املراهقات، والفــات الضعيفة 
ــا النســاء، والنســاء ذوات  ــي تعيله ــل: األرس ال واملهمشــة )مث
ــر  ــة وتغ ــور األزم ــل تط ــا( يف ظ اإلعاقــة، واملســنات، وغره
ــال: مــا يه التغيــرات والتطــورات  الســياق. فعــىل ســبيل املث
فميــا خيــص الوضــع األمــي؟ مــا تأثــر املســاعدات واألنشــطة 

املخطــط هلــا عــىل ســامة النســاء والفتيــات؟

ميكــن مشــاركة األدلــة يف الوقــت املناســب مــن خــال النظــام 
ــي، عــىل ســبيل  اإلنســاين عــىل املســتوي احملــي أو اإلقل
املثــال مــن خــال املجموعــات أو منصــات مراجعــة العمــل 
اإلنســاين الــي تســتضيفها احلكومــة أو منمظــات املجمتــع 

ــرى. ــدين األخ امل

ــة  ــأت منمظ ــام 2017، أنش ــا ع ــاف كيني ــاب جف يف أعق
أكشــن إيــد - كينيــا جلــان إلدارة الكــوارث بقيــادة النســاء 
ــد  ــىل املســتوى احملــي. وق ــادة االســتجابة ع ــك لقي وذل
مت دمع هــذه اللجــان يف إجــراء التقيميــات، والتخطيــط، 
واختــاذ القــرارات بشــأن تنفيــذ االســتجابة واملتابعــة 
واملراقبــة. مكــا وقــد أثــرت اللجــان أيًضــا عــىل خلــق 
ــات  ــع املجموع ــل م ــال التواص ــن خ ــع م ــتجابة أوس اس

التوجهييــة لملقاطعــات واملناطــق الفرعيــة.

Photo: ActionAid

يف مــارس 2015، رضب إعصــار بــام جزيــرة فانواتــو، 
وتــرك أكــر مــن 60 ٪ مــن الســان )تعداد ســاهنا/16600 
خشــص( حباجــة إىل املســاعدة يف ظــل حالــة الطــوارئ 
هــذه. قامــت منمظــة أكشــن إيــد بوضــع النســاء يف مركــز 
االســتجابة الوطنيــة للكــوارث مــن خــال إنشــاء أماكــن 
ــع  ــة م ــرضرًا، بالرشاك ــر ت ــق األك ــة للنســاء يف املناط آمن
إدارة شــؤون املــرأة يف حكومــة فانواتــو وصنــدوق األمم 
املتحــدة للســان. عــىل مــدى ثاثــة أهشــر، اســتخدمت 
ــي  ــات النســائية ال ــز املعلوم ــرأة مراك ــن ٨000 ام أكــر م
أصبحــت ُتعــرف بــامس "اخليــام الزرقــاء". وقــد أبلغــن عــن 
ــات حــول  ــن إىل معلوم ــا ووصل احتياجاهتــن األكــر إحلاًح
الــدمع املتــاح ملســاعدة النــاس عــىل إعــادة بنــاء جممتعاهتــم 

وحياهتــم.

ــت منمظــة أكشــن  ــد عــدة أهشــر مــن اإلعصــار، واصل وبع
إيــد توفــر مســاحات آمنــة للنســاء لدمعهــن، وزيــادة وعهيــن، 
وفهــم حقوقهــن. وحتولــت اخليــام الزرقــاء إىل منتديــات 
نســائية جممتعيــة تمســي "النســاء تتحــدث مــع بعضهــا 

البعــض" بعضويــة أكــر مــن 4010 ســيدة.

ــن  ــل أنفهس ــن لمتثي ــاء ومهاراهت ــة النس ــزداد ثق ــور وت تتط
ــن يســتعدون ملعاجلــة  ــات املجمتــع، فه ــن يف منتدي واآلخري
محايــة املــرأة واملخاطــر الــي يواجههنــا، ويقمــن أيًضــا 
ممــا  اخلــاص،  دخلهــن  لتوفــر  اســراتيجيات  بتطويــر 
مينحهــن مســاحة أكــرب مــن االســتقال والتأثــر يف املــزنل 

وخارجــه.

"أريــد أن أنقــل رســالة واحضــة للغايــة مــن النســاء يف 
فانواتــو إىل احلكومــات وواكالت األمم املتحــدة واجلهــات 
اإلنســانية الفاعلــة أن النســاء مــن جممتعــات مثــل بلــدي تريد 
ــتجابة  ــرار يف االس ــع الق ــة صن ــن معلي ــزًءا م ــون ج أن تك
للكــوارث. حنــن حباجــة إىل الــدمع، وحنتــاج املــوارد، ونريــد 
ــا  ــك لكــه أنن ــن ذل ــن األمه م ــب، ولك ــىل التدري احلصــول ع
نريــد املشــاركة واالخنــراط يف صنــع القــرار. ال يكــي 
ــة".  ــىل الطاول ــد مســاحة ع ــل نري ــا، ب جمــرد التشــاور معن

مــاري جــاك، قائــدة جممتعيــة – فانواتــو.
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نــر النتــاجئ املتولــدة أو الــيت مت احلصــول علهيــا . 		
مــن املجمتع

يعــد نــرش نتــاجئ األدلــة الــي يــم احلصــول علهيــا مــن 
ــوق  ــر عــىل حق املجمتــع حــول النســاء خطــوة مهمــة يف التأث
ــك  ــل ذل ــاين. ويمش ــياق إنس ــة يف س ــواغل امحلاي ــرأة وش امل
القــرارات املتعلقــة بالمتويــل والــرباجم ومــا يتعلــق بكيفيــة 
حتديــد األولويــات. مكــا أن هنــاك إمانيــة للتأثــر عــىل تعهــد 
ــات اإلنســانية  ــدم هبــا اجله ــي تق ــة ال املاحنــن، و/ أو الطريق
ــة املســاعدات، ومحتلهــا لملســؤولية. وميكــن نــرش هــذه  الفاعل
النتــاجئ عــرب موقــع شــبكة اإلغاثــة "Reliefweb" وموقــع 
ــع  ــارش م االســتجابة اإلنســانية، و / أو مشــاركهتا بشــل مب
احلكومــات ومــع مجموعــات العمــل التابعــة لــألمم املتحــدة. 
مكــا وينبــي حتديــث التحليــات األوليــة بانتظــام، وذلــك رهنــًا 
ــة  ــىل مرحل ــك واعمتــاًدا ع ــام بذل ــاح للقي ــت املت ــوارد والوق بامل
املبكــرة مــن  املراحــل  املثــال، يف  الطــوارئ. فعــىل ســبيل 
ــاك حاجــة ماســة للحصــول عــىل  ــة الطــوارئ، ســتكون هن حال
ــا يف  ــت املناســب. أم ــا يف الوق ــم توفره ــة ي ــات دقيق معلوم
املراحــل األكــر اســتقراًرا أو األقــل حــدة ويف األزمــات طويلــة 
األمــد، يكــون الطلــب أقــل وبالتــايل ميكــن أن تكــون التحديثــات 
أقــل تواتــرًا، مــا مل تكــن هنــاك حتــوالت كبــرة يف الســياق أو 

ــزنوح. ــة أو ال األزم

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

يــزداد معــل النســاء ومشــالك امحلايــة الــي يواجههنــا يف 
أوقــات األزمــات اإلنســانية، ســواء أاكنــت طويلــة األمــد أو رسيعــة 
أو بطيئــة. ويف مقابــل هــذه املطالــب، تســتغرق املشــاركة يف 
التقيميــات مكــا هــو مــوحض هنــا بعــض الوقــت. مكــا أن مقابلــة 
ــد يســبب خماطــر أيضــًا. إن  النســاء وطــرح األســئلة علهيــن ق
الســؤال عــن احتياجــات املــرأة ميكــن أن يرفــع مــن ســقف 
التوقعــات. مكــا أن ديناميكيــات القــوة داخــل املجمتعــات احملليــة 
بســبب عوامــل مثــل الطبقــة، والعــرق، واإلعاقة، والعمــر، قد جتعل 
مــن الصعــب الوصــول إىل النســاء األكــر عرضــة للخطــر. ومــن 
األمهيــة مبــان أن تكــون النســاء مــن خمتلــف الفــات قــادرات 
عــىل املشــاركة يف األوقــات واألماكــن اآلمنــة هلــن، مكــا وجيــب 
ــدمع العمــل  ــة ل ــات الازم تزويدهــن باملعلومــات واألدوات والتقني
ــدرات  ــرات، والق ــات، والثغ ــه. إن إدراج االحتياج ــن ب ــذي يقم ال
الــي حددهتــا النســاء يف تقيــمي مجموعــة امحلاية يســاعد وميكن 
عــىل رفــع الــويع بطلبــات املســاعدة غــر امللبــاة واالســتجابة هلا.

٢-4-4 آليات امحلاية املجمتعية
ــة  ــرص أســايس يف امحلاي ــة كعن ــة املجمتعي ــات امحلاي 1. آلي

ــادة النســاء  ــة القامئــة عــىل قي املجمتعي

يعــرف هــذا املكــون ويقــدر نقــاط القــوة املوجــودة لــدى النســاء 

ــات يف شــفاهئن  ــوا عام ــىل أن يكون ومعرفهتــن وقدراهتــن ع
وشــفاء جممتعهــن.

مكــا ويســتند إىل جتربــة املــرأة كأول املســتجيبن، وكقــادة 
لتنظــمي وتيســر آليــات امحلايــة املجمتعيــة الفعالــة.

2. مسوغات آليات امحلاية املجمتعية

ــة، والتحليــات  يرتكــز هــذا املكــون عــىل جتــارب النســاء احلي
والعمــل امجلــايع. مكــا  النســائية،  والقيــادة  واإلجــراءات، 
وهيــدف إىل احلــد مــن وتلبيــة احتياجــات امحلايــة للنســاء 
والفتيــات الناشــئة عــن العنــف، واإلكــراه واحلرمــان يف األرس 

أو الشــبات االجمتاعيــة أو املعســكرات أو املجمتعــات.

3. اإلمانات التحويلية آلليات امحلاية املجمتعية 

النســاء الــايت يقمــن بقيــادة آليــات امحلايــة املجمتعيــة ملعاجلــة 
ــان ضــد النســاء  ــراه واحلرم ــف واإلك ــة للعن األســباب اجلذري
والفتيــات لدهيــن القــدرة عــىل تغيــر العاقــات بــن اجلنســن 
ومتكــن املــرأة. مكــا وأهنــن يتحديــن بشــل مهنــي احلواجــز 
اهليلكيــة أمــام قيــادة املــرأة واملشــاركة الفعالــة يف العمــل 
اإلنســاين ويعمــق توطــن العمــل اإلنســاين. إن هــذا االعــراف 
بالقيــادة النســائية وخلــق مســاحات تنظمييــة مــن شــأنه أن 
يعــزز آليــات الوقايــة واالســتجابة املجمتعيــة عــىل املســتوى 
ــة، واالعمتــاد عــىل  ــة واملجمتعي ــدرة الفردي ــاء الق احملــي، وبن
الــذات والقــدرة املســتدامة وطويلــة األمــد ملواجهــة مشــالك 

ــة املســتقبلية. امحلاي

4. الهنج

إن امحلايــة املجمتعيــة يه معليــة يقودهــا املجمتــع احملــي 
املجمتــع احملــي ملعاجلــة مشــالك  وُتــرشك فهيــا أعضــاء 
احــرام  ولتحقيــق  اجلذريــة،  واألســباب  احملليــة  امحلايــة 
احلقــوق بأمــان وكرامــة. فالهنــج حمــوره املجمتــع وقــامئ عــىل 
ــم  ــث ي ــوق حي ــامئ عــىل أســاس احلق ــه ق املشــاركة، مكــا وأن
التعــرف عــىل األفــراد كــوكاء للتغيــر وليــس مكســتفيدين 
ســلبين، وهــو مرتبــط بالعمليــات قصــرة األمــد ومتوســطة 
ــراد  ــة األف ــذه العملي ــد. مكــا وتســهتدف ه ــة األم ــد وطويل األم
واألرس والشــبات االجمتاعيــة واملجمتعــات واحلكومــات عــىل 
مجيــع املســتويات، بالرشاكــة مــع منمظــات املجمتــع احملــي، 
واملنمظــات غــر احلكوميــة، والشــبات احملليــة، وواكالت األمم 
ــدويل حلقــوق  ــون ال ــة. مكــا ويســتند إىل القان املتحــدة، والدول
اإلنســان، والقانــون اإلنســاين الــدويل، وقانــون الاجئــن، 
ويعــرف باملســؤوليات القانونيــة للــدول فميــا خيــص محايــة 

ــا. ــاء هب ــا والوف ــوق واحرامه احلق
يتبــع تصمــمي وتطويــر آليــات امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا 
النســاء دورة املــرشوع بشــل أســايس، وذلــك باســتخدام 

ــاملة. ــاركية ش ــات وأدوات تش معلي
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إلنشــاء ووضــع آليــات/ مبــادرات جممتعية، ستشــمتل التقيميات 
عــىل: )أ( مــا ميكــن للنســاء القيــام بــه بأنفهســن، )ب( مــا 
ــه  ــا حيتاجون ــن، )ت( م ــراد املجمتــع اآلخري ــن أف ــه م حيتاجون
مــن احلكومــة، )ج( مــا حيتاجونــه مــن اجلهــات اإلنســانية 
الفاعلــة األخــرى. مكــا وسيشــمتل عــىل الوصــول إىل املــوارد. 
ويف بعــض احلــاالت، إذا اكنــت النســاء أو املجمتعــات يف 
ــة،  ــة املجمتعي ــدأت بالعمــل بآليــات امحلاي منطقــة واحــدة قــد ب
ــات  ــع النســاء أو املجمتع ــات م ــط وعاق فميكهنــم إنشــاء رواب
ودمعهــم يف جمــاالت أخــرى مل يــم إنشــاؤها أو وضعهــا بعــد.

الرصــد  جلــان  عــىل:  املجمتعيــة  امحلايــة  آليــات  وتمشــل 
ــادة املجمتــع  ــع ق ــل م ــة، وشــبات االتصــاالت، والعم واملراقب
املنارصيــن، وامحلــات  الذكــور  الديــن، وحتديــد  رجــال  أو 
واملرافقــة  الطعــام،  وســال  امليــاه،  وخزانــات  املجمتعيــة، 
املجمتعيــة، واملســاحات اآلمنــة للنســاء الــي تديرهــا نســاء 
املجمتــع، وفــرق العمــل النســائية امللكفــة مبســؤولية رصــد 
ــع  ــان توزي ــا أو جل ــاغ عهن ــرأة واإلب ــد امل ــف ض ــاالت العن ح
ــع  ــن إرشاك مجي ــي تضم ــاء وال ــا النس ــي تقوده ــة ال اإلغاث

النســاء واحــرام ســامهتن وكرامهتــن خــال هــذه العمليــات.

5. أنشطة براجم آليات امحلاية املجمتعية

I .التأهب واالستعداد بناء القدرات الوقائية

وتشمتل األنشطة عىل:

• تعزيــز قــدرة القائــدات واملنمظــات النســائية عىل اســتخدام 	
ــل مشــالك  ــد وحتلي ــل حتدي األســاليب التشــاركية، وتهسي
الســامة  لزيــادة  احملليــة  واالســراتيجيات  امحلايــة 

ــة. ــان والكرام واألم

• إنشاء هيالك جممتعية يف مرحلة التأهب واالستعداد.  	

• دجم اآلليات املجمتعية مع خطط االستعداد والتأهب للكوارث.	

II .االستجابة: آليات ومعليات امحلاية املجمتعية

وتشمتل األنشطة عىل:

• مع القيــادات النســائية احملليــة للعمــل مع النســاء والفتيات 	
املتــرضرات مــن األزمــة لتحديــد وحتليــل مشــالك امحلايــة. 
املجمتــع  وأعضــاء  الذكــور  القــادة  إرشاك  ويــم  مكــا 
حســب االقتضــاء. وميكــن أن يمشــل تعزيــز القــدرات عــىل 
التدريــب، وإقامــة روابــط وعاقــات مــع اجلهــات اإلنســانية 
ــرشاكء، واالتصــال  ــع ال ــات، والتنســيق م ــة والعملي الفاعل
والتواصــل، ومــا إىل ذلــك. وســيم اختيــار أســاليب الــدمع 
األكــر مامئــة مــن خــال األدوات والعمليــات الــي ســيم 

اســتخدامها وخطــة العمــل املتفــق علهيــا لملهمــة.

• تقيــمي اآلليــات والعمليــات املجمتعيــة )يف حــال عــدم إمتــام 	
هــذا األمــر جكــزء مــن تقيميــات احتياجــات امحلايــة، انظــر 

إىل القســم 1-4-4 أعــاه، األدلــة املنبثقــة مــن املجمتــع(.

وتشمتل اخلطوات عىل:
• حتديد مشالك امحلاية للنساء وحتليل اإلطار القانوين.	
• حتليــل مشــالك امحلايــة والهتديــدات ونقــاط الضعــف 	

والقــدرات.
• حتليل اسراتيجيات امحلاية احلالية.	
• حتليل اجلهات الفاعلة ومسؤوليات امحلاية.	
• ترتيب أولويات مشلكة محاية.	
• التخطيط للعمل.	
• حتليل املخاطر.	

مكــا وميكــن أن تنشــئ النســاء آليــات خاصــة هبــن لرصــد حــاالت 
العنــف ضــد املــرأة واإلبــاغ عهنــا، ولتهسيــل توزيع مــواد إغاثة آمنة 
بقيــادة املــرأة، والــي تضمــن إرشاك مجيع النســاء وأنه يــم احرام 
ســامهتن وكرامهتن. ميكن لملســاحات املادية أيًضا متكن النســاء 
يف املجمتعــات املتأثــرة مــن االرتبــاط بتحالفــات ومجموعــات حقــوق 

املــرأة األخــرى هبــدف تعزيــز قوهتــن امجلاعية.

•

•

تطبيــق Safe-City "املدينــة اآلمنــة" هــو مبــادرة جممتعيــة 
تدمعهــا فــرق منمظــة أكشــن ايــد إيــد يف ميامنــار وفيتنام 
ومكبوديــا. هــو عبــارة عــن تطبيــق هلاتــف محمــول يتيــح 
ــة  ــة اآلمن ــرف عــىل املناطــق العام ــات التع للنســاء والفتي
وغــر اآلمنــة يف مدينهتــم، وتقيــمي جــودة اخلدمــات العامة 
ــل مواطــن أو  ــه مــم ل ــي يســتخدموهنا. مكــا وأن ال
ــد وقــف العنــف ضــد النســاء  ــر هيــم مبدينهتــم ويري زائ
والفتيــات يف األماكــن العامــة. مكــا ويوفــر خدمــات مثــل: 
رمس اخلرائــط، وتنبهيــات الســامة، وماملــات الطــوارئ، 
وتقيــمي اخلدمــات العامــة، واإلبــاغ يف حــال حــدوث 

حتــرش جنــيس.

Photo: ActionAid
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6. املخاطر والتخفيف من آثارها

قــد تتطلــب املشــاركة والعمــل مــع املجمتعــات موافقــة أحــد 
املمثلــن أو أكــر مثــل: قــادة القريــة أو املجالــس، أو مــدراء 
ــون  ــن أن يك ــا وميك ــن. مك ــولن احلكومي ــمي و / أو املس املخ
والشــبات  األرسة  أفــراد  امحلايــة  مشــالك  وراء  الســبب 
ــة وأفــراد املجمتــع. مــن املهــم أن تفكــر النســاء يف  االجمتاعي

املخاطــر احملمتلــة وكيفيــة ختفيفهــا.

3-4-4 املساحات اآلمنة
1. املســاحات اآلمنــة كعنــرص أســايس يف امحلايــة املجمتعيــة 

القامئــة عــىل قيــادة النســاء

ُيعــد إنشــاء أماكــن آمنــة إســراتيجية مهمــة يف محايــة ومتكــن 
النســاء املتأثــرات باألزمــة. مكــا أنــه يوفــر األســاس لبنــاء القــوة 
الفرديــة وامجلاعيــة لملــرأة والــذي بــدوره يــدمع هنــج امحلايــة 
املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء، وهــو أيًضــا عنــرص 
أســايس يف الهنــج القــامئ عــىل حقوق اإلنســان األوســع نطاًقا 
ــة  ــة يه مســاحة رمسي ــد. واملســاحة اآلمن ــمنمظة أكشــن اي لـ
ــان اجلســدي  ــرأة باألم ــث تشــعر فهيــا امل ــة حي ــر رمسي أو غ
والعاطــي، وتمتتــع حبريــة التعبــر عــن نفهســا دون خــوف مــن 
ــن أو التعــرض ألذى. وميكــن إنشــاء مســاحات  أحــام اآلخري
آمنــة مــن خــال مســاحات مامئــة وصديقــة للنســاء يف أماكــن 

الطــوارئ طاملــا أهنــا تلــزتم باملبــادئ املوحضــة أدنــاه.

2. مسوغات املساحات اآلمنة

ــرأة خاهلــا تنظــمي  ــة تســتطيع امل يلعــب إنشــاء مســاحات آمن
وتعبئــة أولويــات امحلايــة اخلاصة هبــا دورًا حامسًا يف الرباجم 
ــل  ــال بش ــون هيلع احل ــا يك ــذا م ــوق. وه ــىل احلق ــة ع القامئ
ــة املــرأة ومتّكهنــا  خــاص يف األماكــن الــي محتــي خصوصي
ــات  ــة والعاق ــر الثق ــا بتطوي ــاء قيامه ــة أثن ــدث حبري ــن التح م
ســويًا. ويف كثــر مــن املجمتعــات املتأثــرة باألزمــات، يكون لدى 
النســاء مســاحة حمــدودة للقــاء واالجمتــاع، ويقطــن الرجال يف 
األماكــن العامــة بيمنــا تواجــه النســاء قدرة حمدودة عــىل التنقل 
أو يــم تقويــض حقهــن يف احلصــول عــىل األمــان يف األماكــن 
العامــة. ويف حــن أن اهلــدف األســايس مــن املســاحات اآلمنــة 
يف امحلايــة املجمتعيــة هــو تعزيــز القيــادة النســائية والواكلــة، 
ميكــن أن تكــون هــذه األماكــن املخصصــة للنســاء فقــط مواقــع 
لتوفــر الوصــول املبــارش إىل املعلومــات، واإلغاثــة اإلنســانية، 
والنقــد أو املــال، والــدمع النفــيس االجمتــايع وغرهــا مــن 
ــف  ــة إىل اخلدمــات املتخصصــة للعن ــك اإلحال اخلدمــات، وكذل
املبــي عــىل النــوع االجمتــايع واالحتياجــات األخــرى ويف 
املســاحات اآلمنــة، ميكــن للنســاء حتليــل مشــالك امحلايــة الــي 
تواجههــم وتصمــمي وتنفيــذ آليــات محايــة جممتعيــة تقودهــا 

النســاء ملنــع العنــف واالســتغال واإليــذاء والتصــدي هلــم.
مكــا وميكــن أن تنشــئ النســاء آليــات خاصــة هبــن لرصــد 
ــع  ــل توزي ــاغ عهنــا، ولتهسي ــرأة واإلب ــف ضــد امل حــاالت العن

إرشاك  تضمــن  والــي  املــرأة،  بقيــادة  آمنــة  إغاثــة  مــواد 
مجيــع النســاء وأنــه يــم احــرام ســامهتن وكرامهتــن. ميكــن 
املجمتعــات  يف  النســاء  متكــن  أيًضــا  املاديــة  لملســاحات 
املتأثــرة مــن االرتبــاط بتحالفــات ومجموعــات حقــوق املــرأة 

األخــرى هبــدف تعزيــز قوهتــن امجلاعيــة.

3. اإلمانات التحويلية لملساحات اآلمنة

تهسيــل  أو  احلاليــة  النســائية  املجموعــات  وتعزيــز  دمع  إن 
تشــكيل مجموعــات جديــدة بــن الســان املترضريــن لديــه 
القــدرة عــىل حتفــزي العمــل امجلــايع للنســاء يف دفــع التغيــر 
االجمتــايع، ومعاجلــة األســباب اجلذريــة ملشــالك امحلايــة 
القامئــة عــىل النــوع االجمتــايع الــي يواجههنــا، وتغيــر 
وضعهــن مــن خــال العمــل والقيــادة. وإمجــااًل، ميكــن لملــرأة 
أيًضــا املشــاركة يف إجــراءات بنــاء وتعزيــز البيئــة للتأثــر 
يف معليــة صنــع القــرار يف حــاالت الطــوارئ لتحويــل النظــم 
واهليــالك اإلنســانية لتكــون بقيــادة نســائية، والتأثــر عــىل 
ــادة االحــرام  ــرار، ومضــان زي ــع الق ــوارد وصن ــص امل ختصي

وامحلايــة، وإمعــال الرجــال حلقــوق النســاء.

خــال  قيــادي  دور  لعــب  للنســاء  جــدًا  املهــم  "مــن 
مــن  مــن شــأنه أن حيــد  الطــوارئ، وهــذا  حــاالت 
ــرأة، مبــا  ــف ضــد امل ــل: العن االنهتــااكت اخلطــرة مث
يف ذلــك العنــف اجلنــيس والعنــف النفــيس. إن وجــود 
ــوق النســاء.  ــة حق ــه هــو رادع محلاي النســاء حبــد ذات
مكــا وتصــل املســاعدات إىل الســان احملليــن بشــل 
أكــرب عندمــا يــم إرشاك املنمظــات النســائية احملليــة. 
ويف بعــض األحيــان، يســتخدم الرجــال املســاعدات 
ــب خدمــات  ــال: طل أيًضــا لاســتغال، عــىل ســبيل املث
أو عاقــات جنســية". نادجيــي بيــر، هاييــي- مضــن 

ــي ــار هايي ــتجابة إلعص االس
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4. الهنج

يتضمــن هنــج منمظــة أكشــن إيــد فميــا خيص إنشــاء مســاحات 
آمنــة املبــادئ األساســية التاليــة الــي ممصــت لضــان قيــادة 
النســاء مــن املناطــق املتأثــرة يف معليــة تصمــمي وتنفيــذ ورصــد 

وتقيــمي املســاحة:

ــي  ــوارئ، ينب ــياقات الط ــة يف س ــاحات آمن ــر مس ــد تطوي عن
األخــذ بعــن االعتبــار إذا مــا اكن ينبــي إنشــاء مســاحات 
دامئــة أو مؤقتــة، بنــاًء عــىل املوقــف ومــا إذا اكن مــن احملمتــل 
أن يواجــه املجمتــع أزمــات طويلــة األمــد أو متكــررة. وميكــن أن 
ــا للتنظــمي امجلــايع لملــرأة إىل  ــالك الدامئــة موقًع ــر اهلي توف
مــا بعــد األزمــة الفوريــة، عــىل الــرمغ مــن أنــه ينبــي تطويــر 
املنمظــات  مــع  املناســبة  واخلــروج  االنتقــال  إســراتيجيات 

ــة لضــان االســتدامة. النســائية احمللي

5. أنشطة براجم املساحات اآلمنة: التأهب واالستعداد واالستجابة

ــة  ــاحات آمن ــاء املس ــة يف إنش ــوات التالي ــاذ اخلط ــن اخت ميك
ــاء: ــادة النس ــىل قي ــامئ ع ــة الق ــة املجمتعي ــدمع هنــج امحلاي ل

التأهب واالستعداد

توفــر "حلقــات انعــاس الوضــع" املطبقــة يف معظــم املجمتعــات 
ــة  ــة متاح ــاحة آمن ــد مس ــن اي ــا منمظــة أكش ــل فهي ــي تعم ال
ــىل  ــة القامئــة ع ــة املجمتعي ــز امحلاي ــن اســتخدامها لتعزي ميك
املشــكات  بتحليــل  النســاء  تقــوم  وبيمنــا  النســاء.  قيــادة 
وعاقــات القــوة / الســلطة، ميكهنــن األخــذ بعــن االعتبــار 
هتديــدات امحلايــة الــي تواجههــم يف أوقــات األزمــات، وحتديد 
ــدات  ــة هــذه الهتدي ــن مواجه ــي متكهنــن م االســراتيجيات ال
ــم  ــك أن ي واحلــد مــن الضعــف أو اهلشاشــة. وميكــن بعــد ذل
ــة  ــادة امحلاي ــات لقي ــات األزم ــل هــذه املجموعــات يف أوق تفعي
املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء يف جممتعاهتــن احملليــة 

ــاورة. ــات املج ــرى واملجمتع ــدمع الق أو ل

التقيمي األويل

ينبــي أن يــم ذلــك باملشــاركة الفعالــة للنســاء مــن املجمتعــات 
املتأثــرة يف تقيــمي األمــن والســامة، واختيار املوقــع، والتوقيت، 
وجمــال ونطــاق األنشــطة. وميكــن أن تســاعد هــذه العمليــة 
أيًضــا يف حتديــد النســاء مــن املجمتعــات املتأثــرة الــايئ مــن 
ــادة والتيســر يف  ــأدوار القي ــام ب ــن القي ــًن م ــرحج أن يمتك امل
ــن.  ــب موظفــن متخصصــن آخري ــة، إىل جان املســاحات اآلمن
مكــا وجيــب أن تبحــث هــذه املرحلــة أيًضــا يف تكويــن رشااكت 
مــع أحصــاب املصلحــة اآلخريــن، مبــا يف ذلــك املنمظــات 

ــة.  ــة واخلدماتي النســائية الرمسي

• دمع قيادة ومتكني النساء من املناطق املترضرة.	

• األمــن والســالمة مــع تســليط الضــوء بشــل مناســب 	
عــىل اخلصوصيــة وامحلايــة.

• ــرب مــن 	 ــة الوصــول والق ــدمع هسول مواقــع مركزيــة ل
ــة. ــق النظاف مراف

• حواجــز 	 دون  النســاء  مجليــع  الوصــول  هسولــة 
الوصــول. عــىل  القيــود  مــن  غرهــا  أو  جســدية 

• ــات األكــر 	 ــك الف ــع النســاء، مبــا يف ذل شــاملة مجلي
ــتبعادًا. ــًا واس هتميش

• توفــر مســاحات خمصصــة للنســاء فقــط والــي يه 	
ــة  ــة مامئ ــاحة منفصل ــر مس ــل أو توف ــة للطف صديق

وصديقــة لألطفــال يــم اإلرشاف عــىل رعايهتــا.

• مناسبة ومصممة خصيصًا حسب السياق. 	

• توفر معلومات ودمع حمايد وواقي. 	

• تهسيل الوصول إىل املعلومات واخلدمات والدمع.	

• ــات 	 ــة األخــرى واملجمتع ــات الفاعل التنســيق مــع اجله
ــة لضــان احلصــول عــىل دمع انســيايب. املضيف

بعــد أن قــام إعصــار ماثيــو بتدمــر جنــوب غــرب هايــي 
يف أكتوبــر 2016، أطلقــت منمظــة أكشــن إيــد - هايــي 
ورشيكهتا "كونبيت بيزيان جراندان"، اســتجابة إنســانية 
متطوعــة  مجموعــات  تشــكيل  ومت  النســاء.  بقيــادة 
للحايــة يف املاجــئ املؤقتــة لتبــادل الرســائل املوجهــة، 
ودمع النســاء بعــد اإلعصــار مبــارشة. مكــا ومت إنشــاء 
مســاحات آمنــة مــن قبــل النســاء ومــن أجلهــن، مكراكــز 
حلقــوق املــرأة وأمعــال امحلايــة وتوفــر مــأوى مــن جــراء 
مــا تســببت بــه الارثــة. ويف املســاحات اآلمنــة، حــددت 
جلــان املجمتــع الــي تقودها النســاء معاير املســتفيدين، 
مث خططــت ونفــذت أنشــطة االســتجابة. وحييــل هــذا 
الهنــج التشــغيي الســلطة / القــوة والمتويــل إىل النســاء 
األكــر ضعفــًا وهتميشــًا املتأثــرات بالارثــة. مكــا وأنــه 
ــد إىل  ــن إي ــوة منمظــة أكش ــذ دع يضــع موضــع التنفي
إنشــاء نظــام إنســاين دويل أكــر حمليــة، واســتجابات 

بقيــادة حمليــة ألزمــات حمــددة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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تعزيز املساحات اآلمنة

جيــب وضــع إســراتيجية لتجشيــع وتعزيــز املســاحات اآلمنــة 
باملســاحة  النســاء  إدراك ومعرفــة  داخــل املجمتــع لضــان 
والغــرض مهنــا، ومعاجلــة أي عوائــق أمــام املشــاركة فهيــا 
يف الوقــت املناســب. وقــد يمشــل ذلــك بنــاء القبــول باملســاحة 
مــع القــادة احملليــن والرجــال يف املجمتــع. مكــا وقــد يمشــل 
لتهسيــل  والضعيفــة  املهمشــة  للفــات  الفعــال  االســهتداف 
وصوهلــم، وقــد يتطلــب األمــر اهمتاًمــا دقيًقــا بوضــع إشــارات 

ــاحة. ــول املس ــلبية ح ــب أي تصــورات س لتجن

تركز االهمتام عىل املساحات اآلمنة

إن اهلــدف الرئيــيس مــن املســاحات اآلمنــة يف هنــج امحلايــة 
ــاء  ــرأة لبن ــو دمع امل ــاء ه ــادة النس ــىل قي ــامئ ع ــة الق املجمتعي
الــويع باحلقــوق، وتيســر العمليــات حيــث ميكــن لملــرأة حتديــد 
ــن  ــا. وميك ــتجابة هل ــا واالس ــة اخلاصــة هب ــات امحلاي احتياج
أن يمشــل ذلــك تدريــب وتعزيــز قــدرات القيــادات النســائية 
الناشــئة، واملنمظــات املجمتعيــة النســائية احملليــة، والشــبات 
ــي  ــادة. فع ــة والقي ــرأة وامحلاي ــوق امل ــة يف جمــال حق احمللي
ســبيل املثــال، يــم تنفيــذ العمليــات الــي تقودهــا النســاء املعنية 
باألدلــة املنبثقــة مــن املجمتــع )انظــر إىل القســم 1-4-4(، وبتطويــر 
القســم 2-4-4( يف  )انظــر إىل  آليــات امحلايــة املجمتعيــة 
ــرأة.  ــة امل ــية محلاي ــطة أساس ــل أنش ــة وتش ــاحات اآلمن املس
وجكــزء مــن بنــاء القــوة امجلاعيــة لملــرأة، فإهنــا توفــر أيًضــا 
مســاحة للنســاء للتواصــل وإعــادة بنــاء شــباهتن االجمتاعيــة 

ــدمع. وهيــالك ال

التاكمل مع األنشطة واخلدمات األخرى

ميكــن اســتخدام املســاحات اآلمنة ألغــراض امحلايــة التمكيلية، 
مبــا يف ذلك:

• ــة 	 ــيس االجمتــايع واألنشــطة الرفهيي ــدمع النف ــر ال توف
كوســيلة لــدمع املــرأة للتقليــل مــن الضيــق واحملــن، ودمع 
ــر  ــاه )انظ ــية، والرف ــة النفس ــفاء، والصح ــاش والش االنتع

إىل القســم 4-4-3(.

• الــويع 	 وزيــادة  ورفــع  املعلومــات  الوصــول إىل  توفــر 
.)4-4-10 القســم  إىل  )انظــر 

• تصممي وتعزيز آليات الشاوى املناسبة.	

• توفــر فــرة راحــة مــن املتطلبــات العاليــة لعمــل املــرأة غــر 	
مدفــوع األجــر.

• متكن وتوفر اخلصوصية لألمهات املرضعات.	

• النظافــة 	 لــوازم  مثــل:  اإلغاثــة  مــواد  توزيــع  تهسيــل 
الصحيــة، والتوزيــع اآلمــن لألغذيــة والنقــد أو املــال )انظــر 

.)4-4-11 القســم  إىل 

• ــوع 	 ــف املبــي عــىل الن ــة إىل خدمــات العن ــل اإلحال تهسي
االجمتــايع واخلدمــات املتخصصــة األخــرى بــدون إصدار 

أحــام مســبقة )انظــر إىل القســم 4-4-11(.

• ــوارد 	 ــن االقتصــادي للنســاء والوصــول إىل امل دمع المتك
مــن خــال توفــر التحويــات النقديــة والتدريــب املهــي 

ــش. ــراجم اســتعادة ســبل العي وب

قامئة التحقق اخلاصة باملساحات اآلمنة

مجيــع  يف  والفتيــات  النســاء  مشــاركة  مــن  التأكــد 
معليــات صنــع القــرار فميــا يتعلــق باملســاحات، مبــا يف 
ذلــك قيــادة إنشــاء املســاحات وإدارهتــا وحتديــد توقيــت 

األنشــطة.

التنســيق مــع احلكومــة واملنمظــات النســائية وكذلــك 
ــىل  ــي ع ــف املب ــيق العن ــة تنس ــة وآلي ــة امحلاي مجموع

النــوع االجمتــايع.

ــرأة  ــن حصــول امل ــة تضم ــة فعال إنشــاء مســارات إحال
ــات. ــرب القطاع ــدمع ع ــىل ال ع

واآلبــاء،  احملليــة،  املجمتعــات  إلرشاك  النســاء  دمع 
واألزواج، وقــادة املجمتــع يف اختاذ القرارات الرئيســية.

جعل املساحات متاحة وشاملة للنساء والفتيات.

النســاء  مــع  الشــاوى  آليــات  تطويــر  مــن  التأكــد 
والــروجي هلــا بفعاليــة ونشــاط، والتأكــد مــن فهــم مجيــع 
املوظفــن واملتطوعــن لقواعــد الســلوك اخلاصــة مبنمظــة 

ــزتام هبــا. ــد واالل أكشــن اي

التأكــد مــن أن مجيــع األنشــطة تقودهــا النســاء وأن 
املســاحات محميــة ومكفولــة للنســاء فقــط.

التخطيط إلسراتيجية خروج مستدامة و/ أو مناسبة.

•

•

•

•

•

•

•

•
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6. املخاطر والتخفيف من آثارها

يتطلــب هــذا العمــل أن يكــون املوظفــون عــىل دراية مبســؤوليات 
املــرأة، مكــا هــو احلــال يف املجمتعــات املتأثــرة باألزمــات متيــل 
أمعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر إىل الزيــادة وهنــاك أعبــاء 
زمنيــة إضافيــة مثــل: حضــور ومتابعــة معليــات التوزيــع، ورعاية 
األقــارب املصابــن. ومــن الــرضوري يف مجيــع األوقــات محايــة 
خصوصيــة النســاء الــايت خيــرن احلضــور، الســميا يف 
ــات أو االتصــال  ــذه املســاحات مجلــع بيان ــة اســتخدام ه حال
ــة الراجعــة والتعليقــات  ــات التغذي ــر آلي والتواصــل. يوفــر تطوي
التحقــق  قامئــة  مــوحض يف  هــو  الرسيــة مكــا  والشــاوى 
املوحضــة أعــاه وســيلة للنســاء إلبــداء آراهئن حول التحســينات 
ــة  ــاوف املتعلق ــا املســاحات أو املخ ــي حتتاجه ــرات ال والتطوي

ــا. باالســتجابة اإلنســانية األوســع نطاًق

توفرهــا  الــي  للنســاء  اآلمنــة  املســاحات  يف 
البيئــة  جشعــت  معــان،  يف  إيــد  أكشــن  منمظــة 
ــرص  ــات والســوريات عــىل إجيــاد ف النســاء األردني
لكســب العيــش، حيــث يتلقــون تدريبــات يف إدارة 
ــدرات يف جمــال مســتحرضات  ــر الق ــوال وتطوي األم
التجميــل وجتــارة املــواد الغذائيــة، ومهــا جمــاالن مت 
ــك  ــان. وبذل ــان جتاريت ــىل أهنــا فرصت حتددهيــا ع
ســتكون النســاء يف وضــع يــح هلــن بتقــدمي طلــب 

للحصــول عــىل أمــوال لبــدء أمعاهلــن التجاريــة.

خــال االســتجابة جلفــاف عــام 2017 يف الصومال، خلقت 

ــرأة،  ــوق امل ــات ملناقشــة حق ــة للنســاء بي املســاحات اآلمن

والوصــول إىل املعلومــات، ومناقشــة قضايــا العنــف املبــي 

ــة لملشــاركة يف  ــوع االجمتــايع، واكتســاب الثق عــىل الن

ــد  ــع القــرار. مكــا وقــادت النســاء معليــة حتدي دوائــر صن

املســتفيدين، ومعاجلــة الشــاوى، وحــل الزناعــات، وتوزيــع 

ــن  ــة م ــة مبدئي ــة مقاوم ــن مواجه ــرمغ م ــوارد. وعــىل ال امل

الرجــال لفكــرة قيــام النســاء بــأدوار قيادية يف االســتجابة، 

ــد - الصومــال ورشاكهئــا  ــد هشــدت منمظــة أكشــن إي فق

تغيــرات كبــرة يف مواقــف الرجــال. وقــد حتقــق ذلــك بعــد 

عقــد عــدة لقــاءات مــع املجمتــع، وقــادة القــرى، وامجلاعــات 

النســائية، والزمعــاء الدينيــن، والســلطات احلكوميــة. وقــد 

ســاعدت هــذه االجمتاعــات عــىل بنــاء الثقــة والتفــامه 

وأســفرت عــن معــل النســاء والرجــال مًعــا واســتمكال 

العمــل الــذي تقــوم بــه لك مجموعــة.

الدمع النفيس االجمتايع  4-4-4
1. الــدمع النفــيس االجمتــايع كعنــرص أســايس يف امحلايــة 

املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء 

ــات يف  ــوة النســاء والفتي ــدمع النفــيس االجمتــايع ق ــي ال يب
احلــد مــن تعرضهــن ملخاطــر امحلايــة، ويزيــد مــن مصودهــن 
مــن خــال تعزيــز الشــبات االجمتاعيــة والعاقــات، والروتــن 

ــك الصحــة النفســية ــة، وكذل ــة الذاتي اإلجيــايب، والعناي

2. مسوغات الدمع النفيس االجمتايع 

ــل  ــن العوام ــل ب ــة التفاع ــة النفســية االجمتاعي تعكــس الرفاهي
االجمتاعيــة والنفســية يف حيــاة النــاس. وتمشــل العوامــل 
االجمتاعيــة، عــىل ســبيل املثــال العاقــات الخشصيــة، والروابط 
األرسيــة واملجمتعيــة، واألعــراف والقــمي الثقافيــة والدينيــة، 
والوضــع االقتصــادي، ومــا إىل ذلك.وتتعلــق العوامــل النفســية 
بكيفيــة أداء ومعــل النــاس مــن حيــث أفــارمه وعواطفهــم 
وســلوكياهتم ومعرفهتــم وغرها،54لذلــك يرتبــط الــدمع النفــيس 
االجمتــايع باألبعــاد امجلاعيــة والفرديــة حليــاة املــرأة. وتســبب 
ــددة،  ــىل مســتويات متع ــرة ع ــة كب ــات ضائق ــوارث واألزم الك
ممــا جيعــل مــن الصعــب عــىل النســاء والفتيــات التكيــف 
ــدمع  ــات. ويســى ال ــوات وزمي ــات وأخ ــات وبن ــل كأمه والعم
ــايئ، والشــبات  ــدمع الوق ــز ال النفــيس االجمتــايع إىل تعزي
ــاء  ــة للنس ــة آمن ــر بيئ ــًا يف توف ــد أساس ــي تع ــات ال والعاق

والفتيــات يف األرس واملجمتــع والنطــاق األوســع.

3. اإلمانات التحويلية للدمع النفيس االجمتايع

ــاء  ــًا يف بن ــرصًا جوهري ــايع عن ــيس االجمت ــدمع النف ــد ال يع
ــًا إىل  ــه جنب ــل مع ــه والتعام ــم تناول ــا ي ــك عندم ــود، وذل الصم

ــة. ــع امحلاي ــب م جن
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إنــه يســاعد عــىل مجــع النســاء والفتيــات مــع بعضهــن البعــض 
الكتســاب املهــارات واملعرفــة والروابــط الــي تســاعد عــىل 
إعــادة األمــل والثقــة واســتعادة الصــوت والواكلــة للتصــدي 
للهتديــدات واملخاطــر الــي يواجههنــا عــىل املــدى القريــب 
واملتوســط والطويــل. وعندمــا جتمتــع النســاء والفتيــات لتبــادل 
ــن أنفهســن عــىل أهنــن  اخلــربات ودمع بعضهــن البعــض، يري
عوامــل تغيــر وليــس حضايــا، وهــذا مــا يعــرف بالمتيــزي 

احلــامس لإلحســاس بالرفاهيــة

4. الهنج 

قــد ختتلــف األنشــطة النفســية االجمتاعيــة عــىل نطــاق واســع 
ــية  ــادئ األساس ــا إىل املب ــتند دامًئ ــن جيــب أن تس ــدًا، ولك ج

التاليــة

• العدالة وحقوق اإلنسان.	
• املشاركة الفعالة للسان املترضرين.	
• عدم إحداث الرضر "ال رضر وال رضار".	
• االعمتاد والبناء عىل املوارد املتاحة والقدرات احمللية.	
• نظم الدمع املتاملة.	
• الدمع متعدد املستويات55.	

النفــيس االجمتــايع كعنــرص مــن عنــارص  الــدمع  يشــدد 
هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء عــىل دمع 
األرسة واملجمتــع، مشــرًا إىل أن غالبيــة النســاء والفتيــات 
يســتطعن التأقــمل والشــفاء جنًبــا إىل جنــب والتضامــن مــع 
أقراهنــن ومجموعــات املجمتــع والشــبات العائليــة. وتســبب 
ــاج بعــض  ــرة، وقــد حتت ــة كب ــة عاطفي ــة وحمن الكــوارث ضائق
ــون  ــد تك ــزيًا. وق ــر ترك ــرب وأك ــات إىل دمع أك ــاء والفتي النس
هنــاك حاجــة إىل احلصــول عــىل مســاعدة متخصصــة لنســبة 
صغــرة مــن األفــراد يف املجمتعــات املتأثــرة الــي تعــاين مــن 

ــمترة. ــديدة ومس ــات ش صعوب

التأهــب  االجمتــايع:  النفــيس  الــدمع  بــراجم  أنشــطة   .5
واالســتجابة واالســتعداد 

يتطلــب دجم الــدمع النفــيس االجمتــايع يف امحلايــة املجمتعيــة 
القامئــة عــىل قيــادة النســاء كًا مــن بــراجم التأهب واالســتعداد 
واالســتجابة، حيــث تتــوىل فهيــم النســاء القيــادة تقــدم منمظــة 
أكشــن ايــد أو الــرشاكء الــدمع أو بنــاء القــدرات عنــد احلاجــة.

أ . هنج التأهب واالستعداد لرباجم الدمع النفيس االجمتايع

قبــل أن نبــدأ بأنشــطة االســتجابة، جيــب أن تعمــل منمظــة 
ــرشاكء أو  ــة أو ال ــع املنمظــات النســائية احمللي ــد م أكشــن اي
والشــبات،  االجمتاعيــة،  املعايــر  لتحديــد  املجمتــع  أفــراد 

واالحتياجــات والقــدرات، وهــذا يمشــل:

حتديــد املصطلحــات املناســبة لوصــف الضيــق أو احملنــة . 1
والصحــة النفســية.

حتديد معي وماهية الرفاهية للنساء والفتيات.. 2

تقيــمي . 3 إلجــراء  النســائية  املجموعــات  وجتهــزي  حتديــد 
االحتياجــات.

االجمتــايع . 4 النفــيس  الــدمع  هيــالك  وحتليــل  تقيــمي 
املوجــودة. 

حتديــد املصطلحــات املناســبة لوصــف الضيــق أو . 	
احملنــة والصحــة النفســية

 ختتلــف وتتنــوع اللغــة الــي تصــف الضائقة أو احملنــة اختاًفا 
كبــًرا بــن الثقافــات. مفــن الــرضوري حتديــد املصطلحــات 
املســتخدمة حمليــًا لوصــف جوانــب الضيــق أو احملنــة والصحة 
النفســية. وخــال هــذه العمليــة، مــن املهــم أن يــم االتفــاق عــىل 
الــرشوط الــي تعكــس الكرامــة والواكلــة، وجتنــب املمسيــات أو 
ــة وتســبب األذى )مثــل:  األوصــاف الســلبية الــي تقــوض الثق
اســتبدال لكمــة الضحيــة بلكمــة الناجيــة(. مكــا وجيــب أن متكــن 
املناقشــات أفــراد املجمتــع والــرشاكء واملوظفــن مــن التعــرف 
عــىل قــوة اللكــات واألعــراف االجمتاعيــة الثابتــة والراخســة.

حتديد معين وماهية الرفاهية للنساء والفتيات56. 2

ــات،  ــة للنســاء والفتي ــة الرفاهي ــد معــى وماهي مــن املهــم حتدي
مبــا يف ذلــك ردود الفعــل الشــائعة للضيــق أو احملنــة. وبالتايل 
فــإن حتديــد وجهــات النظــر احملليــة للرفاه النفــيس االجمتايع 
يعــاجل كيــف يتعامــل ويتكيــف النــاس عــادًة مــع الضيــق أو 
ــك. ومــن  ــا(، واملشــالك املرتبطــة بذل ــا وفردًي ــة )اجمتاعًي احملن
األفضــل إجــراء هــذا التحديــد باســتخدام األســاليب التشــاركية 
والــي تمشــل عــىل إرشاك القيــادات النســائية مبعرفــة متعمقــة 
ــراد املجمتــع أنفهســم. وقــد تتضمــن  ــك بأف مبجمتعاهتــن وكذل

أســئلة حتديــد معــي الرفاهيــة مــا يــي: 

• يف الظــروف العاديــة، مــاذا يفعــل أفــراد املجمتــع مــن 	
أجــل بعضهــم البعــض للتقليــل مــن الضيــق أو احملنــة؟

• كيــف ميكنــك معرفــة مــا إذا اكنــت امــرأة أو فتــاة تعــاين 	
مــن حمنــة يف هــذا املجمتــع؟

• مــاذا تفعــل النســاء أو الفتيــات للحــد والتقليــل مــن التوتــر 	
أو التعامــل مــع احلــزن؟

• مــا نــوع ردود الفعــل الــي مــررت هبــا منــذ وقــوع األزمات؟ 	
كيــف جعلتك تشــعر؟

• هــل الحظــت تغيــرات يف قدرتــك عــىل التعامــل مــع املهــام 	
اليوميــة وأداء الوظائــف؟

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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وتصــب النتــاجئ املســتخلصة مــن التحديــد يف ختطيــط الــرباجم 
االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع  الاحقــة،  االجمتاعيــة  النفســية 
العوامــل االجمتاعيــة والعاطفيــة والنفســية الــي تؤثــر عــىل 
النســاء والفتيــات. وميكــن أن تــدرج منمظــة أكشــن إيــد أو 
ــن  ــات جكــزء م ــذه املعلوم ــودمه النســاء ه ــن تق ــرشاكء الذي ال

ــات. ــرون التقيمي ــن جي ــك الذي ــر ألولئ ــداد والتحض اإلع

النســائية إلجــراء . 3 املجموعــات  حتديــد وجتهــز 
االحتياجــات تقيــمي 

يف مرحلــة التأهــب واالســتعداد، مــن املهــم حتديــد وتزويــد 
النســاء والــرشاكء احملليــن باملهــارات الرضوريــة الازمــة 
إلجــراء التقيميــات األساســية. مكــا وجيــب أن يكــون لــدى 
النســاء الــايت يقمــن بالتقيــمي فهــًا أساســيًا للقضايا النفســية 
واالجمتاعيــة، ومهــارات االتصــال والتواصــل املمتــازة، وأن يــم 
ــة. مكــا وجيــب األخــذ  ــة والرسي ــا عــىل امحلاي تدريهبــن دامًئ
بعــن االعتبــار املواقــع أو تدابــر إمانيــة الوصــول واحلصــول 
عــىل التقيميــات، مــع اإلشــارة إىل أن العديــد مــن النســاء 
والفتيــات لــن يتنقلــن أو ُيــح هلــن مبغــادرة بيوهتــن يف فــرة 
األزمــة )مثــل: النســاء املســنات، أو النســاء الــايت تعــاين مــن 
ــد  ــة أيًضــا حتدي إعاقــة(. فســيكون مــن املفيــد يف هــذه املرحل

ــات. أماكــن وجــود هــؤالء النســاء والفتي

ــي. 4 ــدمع النفســـ ــالك ال ــحليل هيـــ ــيمي وتـ تقـ
     االجمتــايع املوجــودة

يــم إجــراء تقيــمي وحتليــل هليــالك الــدمع النفــيس االجمتــايع 
املوجــودة باســتخدام المنــوذج املــوحض أعــاه يف القســم 4-4-1 
ــة املجمتعيــة. ومــن املهــم وضــع هــذا التقيــمي مضــن  مــن األدل
ــىل االســتجابة.  ــدرة ع ــة والق ــر امحلاي ــار األوســع ملخاط اإلط
حتديــد  يعــي  فهــذا  واالســتعداد،  بالتأهــب  يتعلــق  وفميــا 
الشــبات واهليــالك االجمتاعيــة الرمسيــة وغــر الرمسيــة، 
فهــذه يه جهــات التنســيق الطبيعيــة "الــي ســتلجأ هلا" النســاء 
والفتيــات. إن إدراج هــذه اجلهــات يف التقيميــات ســميّكهنم 
ــة  ــع إماني ــط التأهــب واالســتعداد م ــاج يف ختطي ــن االندم م
توفــر مــوارد إضافيــة. ويف هــذه العمليــة، قــد حتتاج الشــبات 
النســائية غــر الرمسيــة إىل الــدمع والتجشيــع إلحــراز التقــدم.

وقد تمشل أسئلة التقيمي ما يي:

• ــه 	 ــيق تتوج ــة تنس ــائية أو جه ــبات نس ــاك أي ش ــل هن ه
إلهيــا النســاء لطلــب الــدمع أو املشــورة أو املســاعدة؟

• ــات 	 ــاء والفتي ــتطيع النس ــن تس ــان أو أماك ــاك م ــل هن ه
ــدم  ــال ع ــا؟ ويف ح ــاب إلهيــا ملناقشــة املشــكات مًع الذه
ــة  ــة آمن ــة بيئ ــه لهتيئ ــام ب ــن القي ــذي ميك ــا ال ــا، م توافره

وكرميــة للنســاء والفتيــات؟

• مــا هــو نــوع املهــارات واملــوارد الــي متتلكهــا النســاء 	

والفتيــات والــي ميكــن االســتفادة مهنــا ملســاعدة النســاء 
ــا يف ســياق  األخريــات وأرسهــن واملجمتــع األوســع نطاًق

ــة؟ التعامــل مــع احملن

ال تســامه مجيــع هيــالك الــدمع االجمتــايع العاملــة أو املوجودة 
بشــل إجيــايب يف ســامة املــرأة أو متكيهنــا. ويف حــال كــون 
اهليــالك ذكوريــة يف الغالــب، مق باألخــذ بعــن االعتبــار كيفيــة 
معاجلهتــا مــن خــال الظــروف املتغــرة، والفجــوات والفــرص 
الــي قــد تنشــأ الحًقــا يف االســتجابة الفوريــة واملتوســطة 

وطويلــة األمــد.

	 األزمــات . 	 عيــة يف  الجمتا ا لنفســية  ا لــرباجم  ا
نية اإلنســا

تتأثــر النســاء والفتيــات بطــرق خمتلفــة وحيتجــن إىل مجموعــة 
مــن التدخــات يف حــاالت الطــوارئ. ورمغ ذلــك، هنــاك بعــض 
املجموعــات النســائية تكــون أكــر ضعفــًا وهشاشــة مــن غرها، 
وبالتــايل تعتــرب أولويــة إلدراجهــا يف بــراجم امحلايــة املجمتعية 
ــتضعفات  ــاء املس ــل النس ــاء. وتمش ــادة النس ــىل قي ــة ع القامئ
ــات  ــات، والنســاء والفتي ــل واملرضع ــات احلوام ــا يــي: األمه م
العازبــات )الشــابات(، واملطلقــات، والنســاء مــن مجموعــات 
ــرات  ــل، وكب ــا النســاء، واألرام ــي تعيله ــات، واألرس ال األقلي
الســن، وذوات اإلعاقــات العقليــة والبدنيــة املوجــودة بشــل 

مســبق.

إن العنــرص الرئيــيس لتنظــمي الــدمع النفــيس االجمتــايع هــو 
ــذي  ــي ال ــدمع التمكي ــن ال ــدد املســتويات م ــام متع ــر نظ تطوي
مراحــل  املختلفــة يف مجيــع  املجموعــات  احتياجــات  يلــي 
االســتجابة. وتــوحض إرشــادات اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن 
الــواكالت حــول الصحــة النفســية والــدمع النفــيس االجمتــايع 
ــرباجم باســتخدام هــرم التدخــات املــوحض  هــذا الهنــج يف ال
ــىل  ــامئ ع ــة الق ــة املجمتعي ــج امحلاي ــز هن يف الشــل 4. ويرك
قيــادة النســاء عــىل الطبقــات الثــاث األوىل مــن اهلــرم: جيــب 
أن يتلــى لك خشــص اخلدمــات األساســية واألمــن "بطــرق 
ــراد  ــة األف ــة كرام ــًا محلاي ــبة اجمتاعي ــة ومناس ــاركية وآمن تش
احملليــن، وتعزيــز الــدمع االجمتــايع احملــي وتعبئة الشــبات 
والفتيــات إىل  النســاء  بعــض  املجمتعية.57"مكــا وســتحتاج 
دمٍع إضــايف مــن أفــراد املجمتــع واألرسة، وســيحتاج عــدُد 
ــة الصغــرة  أقــل إىل دمع مركــز وغــر متخصــص، أمــا األقلي

ــة النفســية املتخصصــة. ــات الصح فســتحتاج إىل خدم

•

•

•

•
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ــادة النســاء فميــا خيــص الصحــة  ــة القامئــة عــىل قي ــة املجمتعي ــراجم امحلاي ــع: األنشــطة يف ب اجلــدول الراب
ــايع ــيس االجمت ــدمع النف ــية  وال النفس

ــدمع  ــة لل ــي األولوي ــا تع ــًا م ــتجابة، غالب ــة االس يف مرحل
تعرضــن  الــايت  والفتيــات  للنســاء  االجمتــايع  النفــيس 
حــاالت  يف  االجمتــايع  النســيج  تــآلك  ويــؤدي  للعنــف. 
ــادة خماطــر االســتخدام الســيئ للكحــول  الشــدائد إىل زي
أو املخــدرات، واالجتــار غــر املــرشوع، والعنــف املبــي 
والتقاليــد  األعــراف  وتفــكك  االجمتــايع،  النــوع  عــىل 
االجمتاعيــة، حيــث تتحمــل النســاء والفتيــات وطــأة هــذه 
العواقــب. وتتعــرض الفتيــات املراهقــات الــايت يعشــن يف 
ــتغال،  ــيس، واالس ــف اجلن ــن العن ــد م ــر مزتاي ــة خلط أزم

والعنــف مــن قبــل الرشيــك، والــزواج املبكــر القــرسي.

ويعــد بنــاء شــبات الــدمع، وزيــادة املعرفــة والوصــول إىل 
خدمــات العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع املنقــذة مــن 

الطــرق األساســية لتقليــل املخاطــر واالســتجابة بفعاليــة.

ــة  ــدمع النفــيس االجمتــايع أحــد جمــاالت اخلدم يشــل ال
وقــوع  بعــد  عاجــل  بشــل  املطلوبــة  األربعــة  األساســية 
ــن  ــة م ــات املقدم ــب اخلدم ــوارث إىل جان ــوادث أو الك احل

واألمنيــة.  والقانونيــة  الطبيــة  اجلهــات 

ومصطلحــات  التدخــل  مســتوى 
بــني  املشــرتكة  الدامئــة  اللجنــة 
الــواكالت حــول الصحــة النفســية 

االجمتــايع النفــيس  والــدمع 

واألمــن  األساســية  اخلدمــات 
للجميــع(. علهيــا  )املنصــوص 

دمع األرسة واملجمتع
) تقدم هلم من أجل تعزيز رفاهيهتم(

الدمع املركز وغر املتخصص
)تقدم إىل مجموعة أصغر

والــي تطلــب بشــل إضــايف تدخــات أكر 
تركــزًيا عــىل الفــرد أو األرسة أو املجموعة(.

اخلدمــات املتخصصــة )تقــدم إىل نســبة 
صغــرة مــن الســان املترضريــن الذيــن 
ــات دامئــة يف  ــون و / أو لدهيــم صعوب يعان

أداء املهــام اليوميــة(.

ــرصف  ــات ال ــاه وخدم ــأوى، واملي ــذاء، وامل ــل: الغ ــات األساســية مث ــدمي اخلدم ــم تق ي
ــًا  ــة ومناســبة اجمتاعي ــة بطــرق تشــاركية وآمن ــة الصحي ــة، والرعاي الــي والنظاف

وثقافيــًا.
حشــد الشــبات النســائية ومضــان إهسامهــا يف صنــع القــرار أو القيــادة يف التدخل. 
ــة أن تلعــب دورًا هامــًا يف توثيــق  وميكــن لملجموعــات أو الشــبات النســائية احمللي
تأثــر تقــدمي هــذه اخلدمــات عــىل الصحــة النفســية، والرفاهيــة النفســية االجمتاعيــة 
للنســاء والفتيــات املتــرضرات. مكــا وميكهنــم أيًضــا احلشــد والدعــوة يف حــال مل يــم 

تقــدمي اخلدمــات بطريقــة متكــن النســاء والفتيــات.

* ممارســات العــاج املجمتــي* دمع رعايــة الوالديــن وبــراجم الرعايــة البديلة * إنشــاء مجموعات تضم 
األم والطفل لملناقشــة وتوفر احلافز لألطفال األصغر ســنًا * توفر مســاحات صديقة للنســاء واألطفال 
* أنشــطة ترفهيية مامئة لاحتياجات، وتواجد النســاء والفتيات  واهمتاماهتن * األنشــطة الي تهسل 
إدراج األفــراد املنعزلــن يف الشــبات االجمتاعيــة، وملّ مشــل األرسة )مثــل: األيتــام، واألرامــل، وكبــار 
الســن، واألخشــاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابات عقلية شــديدة أو إعاقات أو أولئــك األخشاص الذين 
بــدون أرس( * مجموعــات أنشــطة ودمع النســاء * دمع املســاحات املجمتعيــة أو االجمتاعــات باخلاصــة 
بالنســاء والفتيات لملناقشــة * إعادة إقامة األحداث الثقافية والدينية الطبيعية * األنشــطة الي تجشع 
عــىل معاجلــة الــزناع بــدون عنــف أو بطريقــة ســملية، مثــاً املناقشــات، والدرامــا، واألغاين، واألنشــطة 

املشــركة مــع األعضاء مــن األطــراف املتعارضة.

* اإلســعافات األوليــة النفســية * إنشــاء مجموعــات املســاعدة الذاتيــة، وتقــدمي املشــورة الفرديــة 
وامجلاعيــة للنســاء والفتيــات * دمع الناجيــات مــن العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع.

مقدمو اخلدمات النفسية أو اخلدمات النفسية املتخصصة.

بــات عــىل الــدمع املرّكــز وغــر املتخصــص معرفــة اخلدمــات  ماحظــة: جيــب عــىل النســاء املدَرّ
املتخصصــة املتوفــرة حملًيــا، وكيفيــة إحالــة النســاء والفتيــات بأمــان ورسيــة.

الــي  املســتجيبة  اجلهــات 
النســاء يف حــاالت  تقودهــا 

الطــوارئ

النساء والفتيات من املجمتع
 املتطوعات والقائدات.

املجمتعيــات  املستشــارات 
غــر املتخصصــات، وجهــات 
التنســيق، والعامــات املدربات 

لــإلرشاف. اخلاضعــات 

الواكالت واخلدمات املتخصصة، 
ــة  ــة الصح ــك منمظ ــا يف ذل مب
الطبيــة  اهليئــة  أو  العامليــة 
مهنــة  ممارســو  أو  الدوليــة 
الصحــة النفســية املدربــون يف 
املستشفيات احمللية والعيادات 

الصحيــة.

من ؟ األنشــطة الرئيســية يف بــراجم امحلايــة املجمتعيــة
القامئــة عــىل قيادة النســاء
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الشــل الرابــع: هــرم تدخــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة 
بــني الــواكالت حــول الصحــة النفســية والــدمع النفــيس 

االجمتــايع58 

النفســية  التوعيــة  جلســات  جهــان  ســاميوم  حتــرض 
االجمتاعيــة يف املســاحات اآلمنــة للنســاء جكــزء مــن بــراجم 
اســتجابة الروهينجــا ملنمظــة أكشــن إيــد يف بنغاديش. يه 
تعكــس وتعــرب عــن جتارهبــا احملزنــة والفــرق الــذي أحدثتــه 

ــرباجم فميــا خيــص رفاهيهتــا: ال

"مت إطــاق النــار عــىل والــدة زويج وأخ زويج خــال معلية 
تبــادل إطــاق النــار عندمــا هربنــا مــن العنــف يف ميامنــار. 
الفــرة الــي عشــناها يف ميامنــار اكنــت غــر آمنــة حًقــا، 
ــال  ــىل وشــك احلــدوث. ويف ح ــا اكن ع ــًدا م ــرف أب مل نع
وجــود أي فتيــات يف املــزنل، اكن اجليــش يغتصــب النســاء 
وميــارس التحــرش اجلنــيس، وكنــا خائفــن كثــرًا مــن ذلك. 
اكن هنــاك إطــاق نــار، وقنابــل، وصــوارخي، لقــد اكنــت حربًا 

بالفعــل. لقــد شــعرنا بعــدم األمــان. 

يف ميامنــار كنــا صامتــن، ومل نمتكــن مــن التحــدث. أمــا 
ــن  ــع املوظف ــدث م ــي التح ــاركة، وميكن ــوم باملش ــا فأق هن
ومــع فتيــات أخريــات يف املســاحات اآلمنــة للنســاء. حنــن 
نســتخدم الدرامــا ونتحــدث عــن قضايــا زواج األطفــال. مــن 
قبــل مل تكــن لدنيــا قــدرة عــىل التحــرك، ومل نمتتــع باحلريــة. 
ــي  ــة ال ــي اخلــروج واالســمتتاع باحلري ــا، فميكن ــا هن أم
وجدهتــا للتــو. أنــا أمتلــك قــرار مســاعدة الفتيــات األخريــات 

يف احلفــاظ عــىل هــذه احلريــة، ألهنــا مهمــة للغايــة.
عندمــا نتحــدث مــع الرجــال حــول هذا النــوع مــن املعلومات، 
فهــم يتعملــون ويفهمــون أنــي ســعيدة جــًدا هنــا. أنــا أمتلــك 
مســاحة خاصــة يب. لقــد غــرين هــذا األمــر مــن الداخــل 

مــن قلــي".

ــذل جهــود  ويدعــو هــذا الهنــج املتعــدد القطاعــات إىل ب
شــاملة مشــركة بــن املنمظــات والــواكالت والــي مــن 
شــأهنا أن تعــزز مشــاركة األخشــاص املعنيــن، والتعــاون 
ــرب  ــيق ع ــاون والتنس ــات، والتع ــات واملنمظ ــن التخصص ب
النســاء  ضــد  العنــف  الرئيســية.59ويقوض  القطاعــات 
والفتيــات مشــاعر الســامة والســيطرة، وبالتــايل يــم تقــدمي 
الــدمع النفــيس االجمتــايع بطريقــة أفضل للنســاء الناجيات. 

مهــارات  املدربــات  املســتجيبات  متتلــك  أن  جيــب 
الزمــة إلدارة املســاحات اآلمنــة، وأن يــم تزويدهــن 
ومعلومــات  اآلمنــة  اإلحــاالت  بشــأن  بربوتوكــول 
ــا  ــر أيًض ــة )انظ ــات اإلحال ــن واكالت وخدم ــة ع حمدث

اإلحالــة(. مســارات  مــن   4-4-11 القســم  إىل 

6. املخاطــر والتخفيــف مــن آثارها
مــن  كعنــرص  االجمتــايع  النفــيس  الــدمع  إن تضمــن 
عنــارص امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء قــد 
ــة  ــن بإجــراء تقيميــات جممتعي ــايت يقم ــرض النســاء ال يع
ــاع مســتويات  ــادرات دمع نفــيس اجمتــايع إىل ارتف أو مب
الشــدة أو احملنــة اخلاصــة هبــن. وكــون النســاء مــن نفــس 
ــف أو  ــن العن ــة م املجمتــع ولدهيــن خــربة يف أمنــاط مماثل
ســوء املعاملــة أو اإلكــراه أو احلرمــان، فــإن النســاء الــايئ 
ــدمع  ــدمي ال ــمي أو تق ــرح أســئلة التقي ــن مســؤوليات ط حيمل
ــة  سيســتفدن مــن دمع األقــران والتدريــب يف جمــال الرعاي
الذاتيــة. وينصــح بالتدريــب عــىل اإلســعافات النفســية األولية 
للجميــع وذلــك لتعزيــز قدراهتــن عــىل االســتجابة لملترضرين 

مــن جــراء األزمــات.

مكــا وجيــب أن تكــون النســاء الــايت يقمــن بالتقيميــات 
ذات  اخلدمــات  عــن  حديثــة  مبعلومــات  مــزودات  دامًئــا 
بــن  الربــط  أجــل  مــن  اإلحالــة  ومســارات  العاقــة 
ــل واحض أو يف  ــات بش ــن مكتئب ــال ك ــتجيبات يف ح املس
خطــر أو حباجــة إىل دمع متخصــص )انظــر إىل القســم 

اإلحالــة(. مســارات   4-4-11

  اخلدمات 
املتخصصة

الدمع املركز وغر 
املتخصص

دمع األرسة 
واملجمتع

اخلدمات األساسية 
واألمن
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5-4-4  بناء التحالفات مع املنمظات النسائية واحللفاء
ــة  ــة املجمتعي ــاء التحالفــات كعنــرص أســايس يف امحلاي 1. بن

القامئــة عــىل قيــادة النســاء 

إن بنــاء الــرشااكت والتحالفــات بــن املجموعــات النســائية 
املجمتعيــة واملنمظــات النســائية وغرهــا مــن احللفــاء يبــي 
واكلــة مجاعيــة مشــركة. مكــا وأنــه يعــزز مــن "قــوة" املــرأة يف 
معاجلــة شــواغل امحلايــة، والدعــوة إىل العمــل اإلنســاين الــذي 

ــة.  ــوع االجمتــايع وامحلاي ــرايع منظــور الن ي

2. مسوغات بناء التحالفات 

املــرأة  متتــع  يف  يســامه  واحلــراكت  التحالفــات  بنــاء  إن 
بســلطة أكــرب للتأثــر عــىل التغيــر ملنــع أو االســتجابة ملشــالك 
امحلايــة عــىل املســتوى املجمتــي أو الوطــي أو الــدويل. إن 
تعزيــز العمــل امجلــايع والعاقــات بــن املجموعــات النســائية 
ــة  ــة واملنمظــات النســائية يطــور مــن قدرهتــم امجلاعي املجمتعي

ــراد. ــد النســاء كأف ــا بع ــزي مل ــل الرك واملشــركة وينتق

3. اإلمانات التحويلية لبناء التحالفات

يعــاجل بنــاء التحالفــات النســائية األســباب اجلذريــة الســتبعاد 
ــر  ــع مــن أجــل التغي ــاب صوهتــن للدف النســاء، وإغفاهلــن وغي
فميــا خيــص شــواغل امحلايــة املتعلقة هبــن واملطالبــة حبقوقهن. 
وتشــل التحالفــات والشــبات أيًضــا جــرًسا يف بنــاء الصمــود 

طويــل األمــد مــع النســاء ومــن أجلهــن.

4. الهنج

ــر أو  ــىل التأث ــادر ع ــوي ق ــر صــوت ق ــة لتطوي ــاك إماني هن
الدعــوة إىل العمــل اإلنســاين الــذي يــرايع النــوع االجمتــايع 
وامحلايــة وذلــك مــن خــال تنظــمي النســاء يف املســاحات اآلمنــة 
ــات  ــع املجموع ــات م ــز العاق أو يف جممتعاهتــن، ورمس وتعزي

النســائية وغرهــا مــن املنمظــات النســائية "املتوافقــة". 
فعــىل ســبيل املثــال، قــد يســاعد تعزيــز الــرشااكت والتحالفــات 
اجلديــدة عــرب الشــبات النســوية يف بلــدان اجلنــوب عــىل 
إضفــاء الرشعيــة وتعزيــز التأثــر عــىل العمــل داخــل املســاحات 
العامليــة، وميكــن أن يــؤدي إىل بنــاء حتالفــات جديدة )لملزيد من 
التفاصيــل حــول التأثــر عــىل السياســات واحلشــد واملنــارصة 
انظــر إىل الــرمق 6-4-4(. ويف بدايــة األمــر تكــون األولويــة 
يف بنــاء التحالــف عــىل الصعيديــن احملــي والوطــي؛ ولكــن 
ــر  ــي تطوي ــل اإلنســاين ينب ــر مهنــي يف العم ــق تغي لتحقي

التحالفــات عــىل املســتوى اإلقلــي أو الــدويل.

5. أنشطة براجم بناء التحالفات

ميكــن أن يكــون بنــاء التحالــف جــزًءا مــن أمعــال التأهــب 
ــك  ــة لتل ــاب أنشــطة مماثل ــك يف أعق ــوارث وذل واالســتعداد للك

املوحضــة أدنــاه يف ســياق االســتجابة اإلنســانية. ويعد التنســيق 
ــن ملنمظــة  ــرشاكء احلالي ــرأة وال ــوق امل ــرق حق ــع ف ــاون م والتع
أكشــن إيــد مــن املنمظــات النســائية مهــم جــدًا لضــان التامــل 
املهــم  بــن املارســات اإلنســانية واإلمنائيــة. ومــن  املتســق 
تجشيــع املنمظــات النســائية القويــة الــي تعمل يف جمــال حتقيق 
املســاواة بــن اجلنســن والعنــف ضــد النســاء والفتيــات ولكهنــا 
غــر مرتبطــة بالفعــل يف العمــل اإلنســاين عــىل املشــاركة يف 

ــر. ــزم األم ــدرات إذا ل ــز الق النظــام اإلنســاين، ودمع تعزي
ــة أو يف جممتعاهتــن أن  ــل املســاحات اآلمن ــن للنســاء داخ ميك
ينمظــن وحيشــدن لتحديــد ومعاجلــة مشــالك امحلايــة الــي تؤثــر 
ــن  ــة اإلنســانية. مكــا وميك ــال األزم ــات خ ــىل النســاء والفتي ع
للنســاء التعــاون مــن بعضهــن مــن أجــل العمــل امجلــايع 
املشــرك يف القضايــا واملشــالك املشــركة وذلــك بنــاًء عــىل 
األدلــة املجمتعيــة للنســاء )انظــر إىل 1-4-4 أعــاه( وعىل أســاس 

ــركة. ــربات املش اخل

ــات60 يف  ــاء التحالف ــة ببن ــة اخلاص ــوات العملي ــل اخلط وتمش
احلــاالت الــي ال توجــد فهيــا منصــة مشــركة للنســاء مــن أجــل 

احلشــد والتعبئــة عــىل مــا يــي:

• بنــاء التحالفــات يف وقــت مبكــر لضــان امللكيــة املشــركة 	
واالســتفادة الاملــة مــن املهــارات واخلــربات التمكيليــة.

• البــدء بتكويــن حتالــف أســايس صغــر وتمنيتــه وتطويــره 	
تدرجييــًا، حيــث ينصــح هبــذا خاصــًة يف حــال امتــاك 

ــت حمــدود. ــرشاكء خــربة ووق ال

• ســبيل 	 عــىل  التحالــف.  مــن  اهلــدف  عــىل  االتفــاق 
ــادل  ــف بشــل أســايس إىل تب ــدف التحال ــل هي ــال، ه املث
املعلومــات مــن خــال التشــبيك أو هيــدف إىل التنســيق مــع 
اآلخريــن مــن خــال التخطيــط لألنشــطة معًا لتحقيــق أقىص 
قــدر مــن التأثــر؟ هــل هــو تعــاون وثيــق حيــث جيمــع احللفــاء 
جــزًءا مــن مــواردمه ويقمســوا العمــل اســتناًدا إىل منصــة 
محلــة مشــركة؟  مــن املهــم أن تتفــق مجيــع األطــراف املعنيــة 

عــىل درجــة االلــزتام املطلوبــة والتوقعــات املشــركة.

• عــىل 	 واالتفــاق  الفاعلــة  الرئيســية  اجلهــات  حتديــد 
املجموعــات أو املنمظــات الــي ميكــن أن تســامه بفعاليــة 
أكــرب يف التحالــف، ويــم ذلــك مثــًا باســتخدام التخطيــط 

اإلنســاين الفاعــل لتحديــد األهــداف.

تمشل األسئلة الرئيسية: 

الــي تعمــل . 1 مــا يه املجموعــات واملنمظــات النســائية 
حاليــًا عــىل قضيــة محايــة املــرأة أو لدهيــا معرفــة ومهــارات 
ذات صلــة هبــذه القضيــة؟ قــد تكــون املجموعــات النســائية 
بالــرضورة  ليســت  مصــدًرا واحًضــا لملعرفــة، ولكهنــا 

ــدة. الوحي

•

•

•

•
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مــا يه املهــارات التقنيــة )مثــل: العمــل اإلعــايم، وأســاليب . 2
البحــث االجمتــايع( الــي تفتقر إلهيــا املجموعات النســائية 
أو التحالفــات الــي مت تشــكيلها حديًثــا، ومــا يه املنمظــات 

أو احللفــاء الذيــن ميكــن أن يســامهوا هبــذه املهــارات؟

مــا يه املجموعــات أو املنمظــات الــي تعــد أحصــاب . 3
القضيــة؟ الرئيســية يف هــذه  املصلحــة 

مــا يه املجموعــات أو املنمظــات الــي متثــل أو تكــون . 4
قريبــة مــن امجلهــور املســهتدف والــذي ســوف يتأثــر؟

مــا يه املجموعــات أو املنمظــات الــي ميكهنــا حشــد . 5
وتعبئــة أعــداد كبــرة مــن املؤيديــن املتنوعــن؟

بنــاء . 6 مــن جــراء  والفوائــد  النســبية  التاليــف  مــا يه 
حتالــف؟ مق مبوازنــة العــدد والفوائــد املتوقعــة مــن الرشاكء 
احملمتلــن يف امحللــة مقارنــة باجلهــد والوقــت واملــال 
ــا ومــوارد  املرتبــط بــإدارة حتالــف كبــر. يتطلــب األمــر وقًت
مجليــع أعضــاء التحالــف لتعــمل العمــل مًعــا بطريقــة تــرايع 
الفــوارق بــن اجلنســن. وأي منمظــة مدعــوة لانضــام إىل 
محلــة ســتقوم باملوازنــة بــن الفوائــد املتوقعــة واملــوارد الــي 
ســتحتاج إىل اســتمثارها. أمــا إذا بــدت امحللــة غــر جذابــة 
وغــر فعالــة، فقــد يكــون مــن الصعــب العثــور عــىل رشاكء 

نافعــن.

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

تــويخ احلــذر يف تمنيــة  املتــرضرات إىل  النســاء  حتتــاج 
وتطويــر التحالــف وذلــك لضــان اســمترارهن يف القيــادة.
ــك  ــد بصفهتــا الرشي ــون منمظــة أكشــن اي مكــا وجيــب أن تك
األكــر امتــااًك لملــوارد عــىل ويع وإدراك باختــاالت الســلطة 
وأن حتــرص عــىل عــدم التاعب بالنســاء واملجموعات النســائية. 
إن ربــط التحالــف بالنظــام اإلنســاين هــو إســراتيجية لتخفيــف 

املخاطــر وذلــك يف حــال ظهــور أي صعوبــات خطــرة.

التأثر عىل السياسات واحلشد واملنارصة  4-4-6
1. التأثــر عــىل السياســات واحلشــد واملنــارصة كعنــرص 
ــادة النســاء  ــة القامئــة عــىل قي ــة املجمتعي أســايس يف امحلاي

امحلــات  وتنظــمي  النســاء  تقودهــا  الــي  السياســة  تعــد 
ــرأة  ــة امل ــوغ محاي ــق وبل ــة عنــرصًا حامســًا يف حتقي االنتخابي
ــة  ــات العام ــات واهلي ــىل احلكوم ــر ع ــد التأث ــا. ويع وكرامهت
واملاحنــن واجلهــات الفاعلــة األخــرى العاملــة يف إطــار النظــم 
اإلنســانية عــىل املســتوى العاملــي واإلقلــي والوطي واحملي 
ناجًتــا رئيســًيا يف معليــة ختطيــط العمــل. مكــا ويســاعد هــذا 
العمــل عــىل تلبيــة االحتياجــات واحلقــوق العاجلــة للنســاء 
والفتيــات املتــرضرات، وهيــدف أيًضــا إىل تغيــر وتوحيــد 
واملؤسســية  والثقافيــة  واالجمتاعيــة  السياســية  القواعــد 

والقانونيــة املؤديــة إىل تطويــر بيئــة محايــة. فاملــرأة تعــرب عــن 
ــطاء. ــق الوس ــن طري ــس ع نفهســا ولي

2. مسوغات التأثر عىل السياسات واحلشد واملنارصة

ميكــن أن يزيــد احلشــد واملنــارصة مــن ثقــة ومهــارات الســان 
املترضريــن واملجموعــات املســتبعدة لملشــاركة بفعاليــة يف 
ــؤدي إىل  ــة حبقوقهــم. مكــا وميكــن أن ي ــرار واملطالب ــع الق صن
تغيــرات مملوســة يف اإلجــراءات، والسياســات، والترشيعــات، 
ــدات  ــاق الهتدي ــن نط ــل م ــد يقل ــرار ممــا ق ــع الق ــات صن ومعلي
ونقــاط الضعــف الــي تواجههــا النســاء والفتيــات. وتوفــر األدلــة 
ــة  ــدات امحلاي ــن هتدي ــم 1-4-4( م ــر إىل القس ــة )انظ املجمتعي
ــذا  ــر ه ــارصة. مكــا ويؤث ــد واملن ــل احلش ــن أج ــة م ــدة أدل قاع
عــىل التغيــرات عــىل املســتوى احلكــويم، وكذلــك يف سياســات 
وممارســات النظــام اإلنســاين وهيــات إدارة الكــوارث الوطنيــة 
ــراه واالســتغال  ــف واإلك ــد مــن حــدة العن ــي تســبب أو تزي ال

واحلرمــان واإلمهــال الــذي تعــاين منــه النســاء والفتيــات.

3. اإلمانات التحويلية للتأثر عىل السياسات واحلشد واملنارصة

هيــدف احلشــد واملنارصة إىل خلق الــويع وزيادة اإلدراك حول 
القضايــا الرئيســية، والتأثر عــىل املواقف، وتغير الســلوكيات. 
ــة  ــل السياســات واألدل ــل الســلطة وحتلي وباالعمتــاد عــىل حتلي
ــرأة  ــوق امل ــوية حق ــوة النس ــزز الدع ــع، تع ــن املجمت ــة م املنبثق
ــة  ــر املتافئ ــوة غ ــات الق ــرصحي لعاق ــدي ال ــال التح ــن خ م
ــوارد  ــع غــر العــادل للســلطة وامل ــرأة، والتوزي ــن الرجــل وامل ب
الــي تســتبعد النســاء والفــات املهمشــة األخــرى. وعــىل هــذا 
ــات واملؤسســات  النحــو، تتحــدى الدعــوة النســوية األيديولوجي
الــي تــدمع عــدم املســاواة. وبنــاًء عــىل التعــاون التشــغيي مــع 
ــن  ــي تقودهــا النســاء واملنمظــات النســائية، ميك املنمظــات ال
للحشــد واملنــارصة والتأثــر عــىل السياســات أن يعــزز المتكــن 
التفاوتــات  تغيــر يف  لملــرأة إلحــداث  الفــردي وامجلــايع 

اهليلكيــة الــي تنهتــك حقــوق املــرأة.

4. الهنج

االســتجابة امجلاعيــة  دمع  إىل  واملنــارصة  احلشــد  هيــدف 
الــي تســهتدف مشــالك امحلايــة الي تواجههــا النســاء والفتيات، 
ــة يف  ــات الفاعل ــة أو اجله ــة بسياســات وممارســات الدول واملتعلق
ــع  ــل املجمت ــرى داخ ــة األخ ــات الفاعل ــاين أو اجله ــال اإلنس املج

وخارجــه.

ويســتخدم هذا العمل األدلة املنبثقة عن املجمتع )انظر إىل القســم 
1-4-4( فميــا يتعلــق مبشــالك محايــة املــرأة مــن أجــل التأثــر عىل 
صانــي القــرار عــىل خمتلــف املســتويات. ويوفــر الوضــوح حــول 
ــون  ــب القان ــة مبوج ــات الدول ــل الزتام ــات، وحتلي ــل السياس حتلي
الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل واألطــر 
القانونيــة للبــاد األســاس الــذي ميكــن مســاءلة الدولــة بنــاءً هيلع.
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ــن اخلطــوات األوىل والرئيســية  ــذا م ــون ه مكــا وجيــب أن يك
يف أي معــل مــن أجــل إجــراء تغيــر عــىل السياســات أو تغيــر 
ــا  ــية حتدده ــات املؤسس ــد واملارس ــث أن القواع ــيس، حي مؤس
السياســات ذات الصلة إىل حد كبر. ويكشــف حتليل السياســات 
عــن الثغــرات واملشــالك يف السياســات احلاليــة باملعــى األوســع 
مبــا يف ذلــك الترشيعــات الــي جيــب معاجلهتــا مــن أجــل القضاء 
ــات. مكــا وجيــب أن  ــزي ضــد النســاء والفتي ــف والمتي عــىل العن
يكــون هــذا عــىل شــل ملســة خفيفــة لتصنيــف قضايــا امحلايــة 
ــاك حاجــة  ــت هن ــي تثرهــا وتطرحهــا النســاء، ولكــن إذا اكن ال
إىل حتليــل معيــق للسياســة فقــد يتطلــب ذلــك العمل مــع املنمظات 

النســائية الوطنيــة الــي لدهيــا خــربة قانونيــة متخصصــة.

يتجســد دور منمظــة أكشــن ايــد احلــامس مــع املنمظــات يتجســد 
دور منمظــة أكشــن إيــد احلــامس مــع املنمظــات النســائية الوطنيــة 
الرشيكة يف تهسيل حتليل سياسات املرأة وتطوير إسراتيجيهتا 
املؤثــرة يف جمــال السياســات واحلشــد واملنــارصة. وينطــوي هذا 
األمــر عــىل مســاحة للتفــاوض وخلــق فــرص ألصــوات املنمظــات 
ــا  ــا، مب ــة لاســمتاع إلهي ــائية الوطني ــائية واملنمظــات النس النس
يضمــن تأثرهــا بالنســاء الــايئ يعرضــن شــواغلهن وخماوفهــن 
عــىل  التأثــر  أجــل  مــن  املســؤولة  اجلهــات  عــىل  اخلاصــة 
السياســات واملارســات. ويمشــل ذلــك معاجلــة المشوليــة داخــل 
املؤسســات فميــا يتعلــق بالسياســات واإلجــراءات الــي تؤثــر عىل 

توظيــف النســاء واســمترارهن يف مناصــب قياديــة.

ــاجم  ــن برن ــا جــزًءا م ــارصة أيًض جيــب أن يشــل احلشــد واملن
منمظــة أكشــن إيــد ومعــل الــرشاكء مبــا يف ذلــك الدعــوات للنظــام 
اإلنســاين مــن أجــل: مضــان المتويــل املبــارش لملنمظــات الــي 
تقودهــا النســاء لــدمع أنشــطة التأهــب واالســتعداد للطــوارئ 
واالســتجابة هلــا، وزيــادة نطــاق فــرص تدريــب النســاء، وااللــزتام 
عــىل مجيــع  المتثيــل  هيــالك  بــن اجلنســن يف  باملســاواة 
املســتويات، وإنشــاء آليــة لــألمم املتحــدة تركــز بصــورة واحضــة 
ورصحية عىل املســاواة بن اجلنســن يف االســتجابة اإلنســانية، 
واالســتجابة للعــبء املزتايــد لعمــل املــرأة غــر مدفــوع األجــر 
أثنــاء األزمــات، وااللــزتام بالــدمع طويــل األمــد لقــدرة املــرأة عــىل 
ــر،  ــس والعم ــة حســب اجلن ــات املصنف ــادة، وحتســن البيان القي
ــة  ــذ بداي ــف ضــد النســاء من ــة مــن العن ــة للحاي وإعطــاء األولوي

ــة الطــوارئ. حال

5. أنشطة براجم التأثر عىل السياسات واحلشد واملنارصة

إن إســراتيجية التأثــر عــىل السياســات واحلشــد واملنــارصة 
ــارة عــن خطــة مت تطويرهــا مــع النســاء ومــن خاهلــن  يه عب
يف املجمتعــات واجلهــات الفاعلــة األخــرى. قــد حتتــاج منمظــة 
ــة الرشيكــة إىل  ــد و / أو املنمظــات النســائية الوطني أكشــن اي
توفــر التدريــب لــدمع معــارف النســاء ومهاراهتــن يف أمعــال 

احلشــد واملنــارصة وفهــم النظــام اإلنســاين.

حتليل السياسات

ــراء  ــاه، يف إج ــوحض أع ــو م ــا ه ــاط األويل، مك ــل النش يمتث
ــل القوانــن والسياســات  ــل لإلطــار القانــوين. ويعــد حتلي حتلي
ــرأة ومــان  ــوق امل ــر فهــم واحض حلق رضوري مــن أجــل تطوي
يف  أو  والسياســات  القوانــن  يف  ســواء  الثغــرات  تواجــد 
تنفيذهــا. ونــورد هنــا حملــة موجــزة عــن القوانــن والسياســات 
واملؤسســات ذات الصلــة يف البــاد والــي تنــص عــىل محايــة 
املــرأة واالســتجابة للكــوارث، والــي تمشــل: األحــام الدســتورية، 
واتفاقيــات األمم املتحــدة الــي مت املصادقــة علهيــا، والقوانــن، 
أو  اللجــان  أو  اإلدارات  أو  اكلــوزارات  املؤســيس  واإلطــار 
املجالــس املعنيــة بالنوع االجمتــايع ومحاية املرأة، والسياســات، 
وباألخــص إذا اكن هنــاك: قوانــن أو سياســات أو مؤسســات 

حمــددة للتصــدي لتفــامق العنــف ضــد النســاء بعــد الكــوارث.

مــن املهــم إدراك أن التغيــرات يف اإلطــار القانــوين قــد حتــدث 
أثنــاء األزمــة اإلنســانية. عــىل ســبيل املثــال، قــد تعلــن احلكومــة 
حالــة الطــوارئ وقــد يــم تعليــق بعــض احلقــوق واحلريــات )ورمغ 
ذلــك، يــرىج ماحظــة أن هنــاك بعــض احلقــوق األساســية الــي 
ال ميكــن تعليقهــا وفًقــا للقانــون الــدويل(. وميكــن لــألمم املتحــدة، 
بشــل أســايس مــن خــال جملــس األمــن أو املنمظــات اإلقلمييــة 
ــد مــا مــن  ــة، أن تســتجيب أيًضــا حلــاالت األزمــات يف بل امللكف
خــال إصــدار قــرارات ترتــب علهيــا آثــار فميــا خيــص امحلايــة، 

مثــل إرســال مهمــة حفــظ الســام مــع محايــة واليــة املدنيــن.

تطوير إسرتاتيجية حشد ومنارصة

ــة  ــارصة مشــلكة امحلاي ــد واملن ــة احلش ــة: حتــدد خط العملي
ــراد  ــاء كأف ــن النس ــات لك م ــذي حتــدده أولوي ــو ال ــىل النح ع
العوامــل  متثــل  الــي  املجمتعيــة  النســائية  واملجموعــات 
ــة، واملشــاركة يف  ــد املشــكات ذات األمهي الرئيســية يف حتدي
ــاس عــىل مســتوى  ــة الن ــويع أو حشــد وتعبئ رفــع مســتوى ال
املجمتــع بشــأن قضيــة مــا، ويــم ذلــك بــدمع مــن الــرشاكء مــن 
املنمظــات النســائية احملليــة. وقــد تشــارك منمظــة أكشــن إيــد 
واحللفــاء اآلخريــن يف حــال كــون ذلــك مناســًبا وذا صلــة. وقــد 
ــة،  ــة، واملؤسســات احمللي ــك املنمظــات غــر احلكومي يمشــل ذل
واألاكدمييــن، وواكالت األمم املتحــدة، وجلــان حقــوق اإلنســان، 
ويف بعــض األحيــان ميكــن أن تشــارك اإلدارات احلكوميــة 
أيًضــا وذلــك وفًقــا للســياق )انظــر إىل القســم 5-4-4 بنــاء 
التحالفــات(. قــد تعمــل النســاء حنــو حتقيــق هدفهــا الرئيــيس 

ــة والعاقــات. ــاء الثق ــك بعــد بن وذل

اخلطوات الرئيسية:
حتديــد األهــداف: مســاعدة النســاء عــىل األخــذ بعــن . 	

االعتبــار:
     ما الذي حيتاج إىل تغير؟ مق بتحديد وتوضيح القضية.
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ملــاذا يعتــرب التغيــر رضوري؟ وملــاذا تعتــرب هــذه القضيــة 
مهمــة؟ )نطــاق املشــلكة وشــدهتا، واجلوانــب األخــرى الــي 
جتعــل القضيــة مهمــة مــن منظــور السياســة العامــة، مثــل: 
الصحــة العامــة وســيادة القانــون، وغرهــا(. مــا يه جمــاالت 
ــة  ــة احلالي ــا يه السياس ــة؟ م ــة بالقضي ــة ذات العاق السياس
بشــأن القضيــة ومــا يه املشــالك الرئيســية املتعلقــة بالسياســة 
احلاليــة )أي القوانــن والقواعــد والسياســات احلاليــة ومعليــات 
ــول  ــرة ح ــة املتوف ــة احلالي ــا يه املعرف ــا(؟ م ــا وتنفيذه تطبيقه

ــة؟ القضي

إيضــاح وإجيــاز الهنــج: مــا هــو البديــل لملــرأة؟ كيــف . 		
تعــرف النســاء أن البدائــل  الــي يقرحهنــا ســوف تــح؟ 
كيــف ميكــن ترمجهتــا إىل التطبيــق واملارســة؟ مق بتحديــد 
ــود  ــىل القي ــب ع ــن التغل ــف ميك ــذ. كي ــراتيجية التنفي إس
واملقاومــة احملمتلــة؟ مــا هــو اإلطــار الزمــي للتغيــر؟ فكــر 
فميــا إذا اكنــت هنــاك حاجــة الختــاذ إجــراء فــوري أو 
إذا اكنــت النســاء تبــي وترفــع الــويع بقضيــة مــا هبــدف 

تغيــر البيئــة عــىل املــدى الطويــل؟

الفاعلــة: مق . 			 املســهتدفة واجلهــات  الفئــة  حتديــد 
بتحديــد اجلهــات الفاعلــة وذلــك لتحديــد املشــاركن بشــل 
مبــارش أو غــر مبــارش أو الذيــن لدهيــم تأثــر عــىل مشــلكة 
ــل  ــر. وحتل ــوا تغي ــن أن حيدث ــة لملــرأة وميك ــة معين محاي
ــة  ــة أنشــطة ودوافــع ومصــاحل اجلهــات الفاعل هــذه العملي
ــع  ــا م ــك عاقهت ــلبية، وكذل ــة والس ــىل املشــلكة اإلجيابي ع
اجلهــات الفاعلــة األخــرى. مكــا وأنــه ييــرس ويهسل دراســة 
ديناميــات القــوى السياســية واالقتصاديــة واالجمتاعيــة 
احملمتلــة الــي تعمــل عــىل مشــلكة محايــة وحيــث تشــرك 
وجــه  أفضــل  عــىل  النســائية  واملنمظــات  املجموعــات 
إلحــداث التغيــر. ويســلط الضــوء أيضــًا عــىل مــن يكــون 
مســواًل عــن محايــة حقــوق املــرأة. وجيــب أن تأخــذ معليــة 
التحديــد والتخطيــط يف عــن االعتبــار: منمظــات املجمتــع 
احملــي، واملنمظــات غــر احلكوميــة، ووســائل اإلعــام 
النســائية، واألنديــة واملجموعــات،  احملليــة، واملنمظــات 
القــرى  وقــادة  االجمتاعيــة،  والشــبات  واألاكدمييــون، 
ــة،  ــات الديني ــة، واملؤسس ــات اخلري ــع، وامجلعي أو املجمت

ــات. ــة، والنقاب ــرشاكت احمللي وال

إيضــاح رســالة احلشــد واملنــارصة: جيــب أن تركــز . 		
ــر  ــتطعن التأث ــن ويس ــف ميكهن ــىل كي ــاء ع ــائل النس رس
أو إقنــاع الفئــة املســهتدفة باختــاذ إجــراء خللــق وإحــداث 

ــه. ــذي يبحــن عن ــر ال التغي

أن . 	 ميكــن  والفــرص:  واألســاليب  األدوات  حتديــد 
تســتخدم احلشــد واملنــارصة مجموعــة مــن األســاليب 
والتكتيــات وسلســلة مــن الرســائل. وحتــدد هــذه اخلطــوة 
اهلــدف  إىل  للوصــول  وأماًنــا  فاعليــة  األكــر  الطريقــة 

وإقناعــه، وتتضمــن المنــاذج املرئيــة، والمنــاذج اخلفيــة 
ــًة  ــة مقارن ــل العام ــار(، وأشــال العم ــن األنظ ــدة ع )البعي
مــع اخلاصــة. ميكــن أن تمشــل أدوات احلشــد واملنــارصة: 
واالجمتاعــات،  واألدلــة،  والبحــث  احملليــة،  التعبئــة 
اإلعــام،  ووســائل  والنــدوات،  التنســيق،  واجمتاعــات 

وامحلــات.
61مــن املهــم حتديــد الفــرص وذلــك مــن أجــل حتقيــق أقــىص 

قــدر مــن التأثــر. عــىل ســبيل املثــال، عندمــا يــم متريــر 
ــة  ــر ذو صل ــط إلصــدار تقري ــان جيــب التخطي ــون يف الربمل قان
قبــل بضعــة أســابيع. وجيــب أن تمشــل األســاليب والتكتيــات 
أيًضــا استكشــاف احللفــاء اآلخريــن الذيــن ميكهنــم إنشــاء بيئــة 
مواتيــة و / أو دمع أجنــدة التغيــر، عــىل ســبيل املثــال النســاء 

ــان. األعضــاء يف الربمل

حتديــد األفــراد املهمتــني واملــوارد املاليــة: وتعــد هــذه . 		
ــن يف  ــارصة لك ــد واملن ــة للحش ــة يف أي خط ــوة مهم خط

الغالــب ال تكــون مفصلــة.

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

جيــب األخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر النامجــة عــن املنــاجه 
املختلفــة، وهنــاك حاجــة إىل تقيــمي خماطــر خطــة احلشــد 
واملنــارصة ملنــع أو ختفيــف الهتديــدات احملمتلــة وخماطــر 

إحــداث الــرضر.
ــت تســلمي الرســالة بشــل  ــا أو توقي ــد تكــون بعــض القضاي ق
عــام أو خــاص حســاس للغايــة وقــد تتســبب يف إحلــاق الــرضر 
بالنســاء أو املنمظــات النســائية املتأثــرة. وتتعــرض املدافعــات 
عــن حقــوق النســاء خلطــر ردود الفعل يف العديد من الســياقات 
املتقلبــة، وميكــن ختفيــف أو تقليــل ذلــك إىل حــد مــا مــن خــال 

العمــل يف حتالفــات.

املجال الثاين:  تغير األنمظة واهليالك

7-4-4  تغير معاير النوع االجمتايع

1. تغيــر معايــر النــوع االجمتــايع كعنــرص أســايس يف 
ــاء ــادة النس ــىل قي ــة ع ــة القامئ ــة املجمتعي امحلاي

إن معايــر النــوع االجمتــايع يه أفــار حــول مــا هــو متوقــع 
أو ممســوح بــه أو ذو قميــة يف امــرأة أو رجــل يف ســياق 
معــن، وحتــدد أدوار النــوع االجمتــايع واملســؤوليات والفــرص 
واالمتيــازات والقيــود. تشــل معايــر النوع االجمتــايع عاقات 
القــوة غــر املتافئــة بــن الرجــل واملــرأة والــي تشــل الســبب 
األســايس للعنــف وانهتــاك حقــوق النســاء. وُتعتــرب قواعــد 
النــوع االجمتــايع املتجــذرة وعاقــات القــوة غــر املتافئــة 
الســبب األســايس واجلــذري للعنــف اجلنــيس والعنــف املبــي 
ــن، ومــزدويج  ــات، واملثلي ــوع االجمتــايع.6٢إن املثلي عــىل الن
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ــن  ــية و / أو املتحول ــة اجلنس ــري اهلوي ــيس ومغاي ــل اجلن املي
ــوع  ــر وأدوار الن ــن ملعاي ــربون غــر مطابق ــن ُيعت جنســيًا الذي
االجمتــايع التقليديــة غالًبــا مــا يواجهــون مجموعــة كبــرة 
مــن التحديــات والهتديــدات يف حياهتــم اليوميــة والــي ميكــن 
أن تــزداد ســوءًا خــال ظــروف األزمــة. إن معايــر النــوع 

ــات. ــت وعــرب الثقاف االجمتــايع تتغــر مبــرور الوق
ونظــًرا ألن معايــر النــوع االجمتــايع ليســت ثابتــة، ميكــن 
ــع أو أرسة أو  ــر بواســطة جممت ــذه املعاي ــر ه ــا أن تتغ أيًض
ــة احتياجــات النســاء  ــرضوري تلبي ــن ال ــه م ــرد. يف حــن أن ف
العاجلــة مــن امحلايــة يف بيئــة إنســانية، فــإن العمــل رضوري 
لتخفيــف اآلثــار الضــارة للعنــف، ومنــع العنــف والمتيــزي وانهتااكت 

حقــوق اإلنســان يف املســتقبل ضــد النســاء والفتيــات.

2. مسوغات تغير معاير النوع االجمتايع

يعــد بنــاء اهلويــات مزدوجــة اجلنــس ومعايــر النــوع االجمتــايع 
ــف  ــي حتــدث عــىل خمتل ــة ال حمــراًك واحًضــا ملشــكات امحلاي
املســتويات. ولــي تكــون أكر فعالية؛ جيــب عىل امحلاية املجمتعية 

القامئــة عــىل قيــادة النســاء معاجلــة لك مــن األســباب واألعــراض 
والســي ملعاجلــة وحتويــل النظــم واهليــالك الــي تدمي وتــرخس عدم 
املســاواة بــن اجلنســن وعــدم تافؤ القــوى وتعزز مشــالك امحلاية 

الــي تواجههــا النســاء والفتيات.

3. اإلمانات التحويلية لتغير معاير النوع االجمتايع

ــادئ  ــع مب ــوع االجمتــايع م ــر الن ــىل معاي ــزي ع يمتــاىش الرك
ــدف  ــي هت ــايع وال ــوع االجمت ــة للن ــتجيبة واملراعي ــرباجم املس ال
ــوع االجمتــايع بشــل واٍع، ودجم أهــداف  ــود الن إىل معاجلــة قي
النــوع االجمتــايع الواحضــة، مكــا هــو مبــن يف الشــل 5 أدنــاه. 
63يعــد هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء مثــااًل 

ــويع  ــع ال ــع رف ــي هتــدف إىل تجشي ــة ال ــرباجم التحويلي عــىل ال
حــول أدوار ومعايــر النــوع االجمتــايع عــىل حنــٍو فعــال، وحتدهيــا 
مــن خــال دمع قيــادة املــرأة وملكيهتــا يف حتديــد أولويــات امحلايــة 
واالســتجابات املناســبة. مكــا وأهنــا تتجــاوز الــرباجم الســائدة الي 
تقــر هبــذه املعاير؛ ولكهنا ال تســى إىل حتدهيــا وتغيرها. وهتدف 
"إعــادة البنــاء بشــل أفضــل" إىل معاجلة األســباب اجلذرية للنظام 
األبــوي واملعيــار الذكــوري مــن أجــل حتويل العاقات بن اجلنســن.

الشل اخلامس: مبادئ الرباجم املستجيبة واملراعية للنوع االجمتايع

االستجابة املراعية للنوع االجمتايع
معاجلة قيود النوع االجمتايع والفرص

بشل واٍع، والتخطيط ألهداف
النوع االجمتايع

معى النوع االجمتايع
ال يوجد أي اعتبار لكيفية تأثر معاير النوع 
االجمتايع أو عاقات القوة غر املتافئة عىل 
حتقيق األهداف أو كيفية تأثرها عىل النوع 

االجمتايع.

التحويلية االستيعابية    االستغاللية   

املعايــر  مــن  االســتفادة 
الصارمــة للنــوع االجمتايع، 
القــوى  موازيــن  واختــال 
ــداف. ــق األه ــايل لتحقي احل

اإلقــرار بــدور معايــر النــوع 
االجمتــايع وعــدم املســاواة بن 
اجلنســن، وتطويــر اإلجــراءات 
لتعويضهــا، مــع عــدم الســي 

لتغيــر هــذه املعايــر

تجشيــع الويع بــأدوار ومعاير 
وتعزيــز  االجمتــايع،  النــوع 
القيادة النســائية، وحتدي توزيع 
املــوارد والواجبــات، ومعاجلــة 

عاقــات القــوة.
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4.الهنج

ــات  ــع مكون ــوع االجمتــايع يف مجي ــر الن ــر معاي مت دجم تغي
امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء وطــرق العمــل. 
ومتهــد معايــر النــوع االجمتــايع الطريــق والظــروف ملــا يعتربه 
ــا يف تشــكيل  ــا وقوًي ــا ومرغوًب املجمتــع ســلواًك مقبــواًل وطبيعًي
الســلوك الفــردي وامجلــايع. وخوًفــا مــن الرفــض ويف بعــض 
احلــاالت مــن العقوبــة يلــزتم األفــراد مبعايــر الســلوك املقبولــة 
ــة أو  ــذا الســلوك ضــاًرا برفاهيهتــم. إن إهان ــو اكن ه حــى ل
ــوع  ــر الن ــن ال يلزتمــون مبعاي ــذ األخشــاص الذي إمهــال أو نب
االجمتــايع أمــر شــائع، وكذلــك اســتخدام العنــف كشــل مــن 
أشــال العقوبــة. ويف كثــر مــن األحيــان، جتعــل معايــر النــوع 
االجمتــايع والثقــايف التقليديــة املــرأة عرضــة للعنــف مــن قبــل 
الرشيــك امحلــمي، مكــا ويعــّرض النســاء والفتيات خلطــر مزتايد 
مــن العنــف اجلنــيس، والتغــايض أو دمع قبــول العنــف. ومــا 

هــو شــائُع أيضــًا كراهيــة والعنــف ضــد املثليــن والمتيــزي ضــد 
األخشــاص الذيــن ال يتوافقــون مــع اهلويــات ثنائيــة اجلنــس.

ــاء حــاالت  ــة أثن قــد يــم إضعــاف األعــراف واملعايــر االجمتاعي
الطــوارئ واألزمــات اإلنســانية، لكــن وجودهــا بشــل مســبق 
ــال، إذا  ــات. عــىل ســبيل املث ــف ضــد النســاء والفتي ــرمس العن ي
اكن مــن املقبــول اجمتاعًيــا الــزواج مــن طفــل قبــل الــزناع، فقــد 
يكــون هنــاك صلــة ب: )1( الزيــادة يف زواج األطفــال أثنــاء األزمة 
اإلنســانية وبعدهــا، )2( وعــدد معليــات اخلطــف واالســتعباد 
اجلنــيس الاحــق للفتيــات أثنــاء الــزناع. لذلــك جيــب تغيــر 
املعايــر االجمتاعيــة قبــل بــدء الــزناع، أو يف مناطــق العنــف 
ــن أن  ــب. وميك ــتعداد والتأه ــر لاس ــن التداب ــوع م ــدوري كن ال
تمشــل معايــر النــوع االجمتــايع األخــرى الي ينبــي معاجلهتا 
إبقــاء الفتيــات يف املــدارس وحقــوق املــراث اخلاصــة بالنســاء.

الشل السادس: دوائر التأثر
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 تشمتل املناجه األساسية:

• دمع القيــادة النســائية الــي حتــول دور النــوع االجمتــايع 	
حــول تبعيــة وخضــوع املــرأة للرجــال يف صنــع القــرار.

• متكــن مســاع أصــوات متنوعــة بــن اجلنســن والــي 	
ــول  ــر ح ــات النظ ــن وجه ــة م ــن مجموع ــرب ع ــن أن تع ميك

قضايــا النــوع االجمتــايع.
• ــق 	 ــن خلل ــل الزمعــاء الديني ــادة املجمتــع مث ــع ق ــل م العم

وتعزيــز التغيــر يف الســلوك واملعايــر االجمتاعيــة.
• ــل 	 ــر االجمتــايع، مث ــز التغي ــر اســراتيجيات لتعزي تطوي

متكــن النســاء وأرسهــن وغــرمه مــن أفــراد املجمتــع 
مــن لعــب دور نشــط وفعــال يف حتديــد الرســائل واملنــاجه 
الرئيســية ذات األمهيــة احملليــة والــي مــن شــأهنا أن 
تعــزز التغيــر يف املواقــف واملعــارف واملارســات الثقافيــة 

ــوع االجمتــايع. ــر الن ــة مبعاي املتعلق

ــر  ــوع االجمتــايع، ُتظه ــر الن ــة االســتجابة ملعاي ــال معلي وخ
ــف  ــابقة( كي ــة الس ــر إىل الصفح ــر )انظ ــر التأث ــاذج دوائ من
ميكــن لملجموعــات واملنمظــات النســائية التعامــل مــع طبقــات 

ــف64. ــع العن ــك ملن ــر يف املجمتــع وذل ــن التأث ــة م خمتلف

5. تدخات الرباجم لتعزز تغير املعاير

)انظــر  النســاء  تقودهــا  الــي  املجمتعيــة  التقيميــات  توفــر 

ــة،  ــول مشــالك امحلاي ــة ح ــويع واألدل إىل القســم 1-4-4( ال
والــذي بــدوره يشــل األســاس الســراتيجيات تغيــر املعايــر 
االجمتاعيــة. إن حتليــل تقيميــات امحلايــة، والبحــث والعمــل 
التشــاريك، ومعرفــة املــرأة بالســياق ســُتفيد هــذه اإلجــراءات:

حتديــد املعايــر االجمتاعيــة املســهتدفة الــي تريــد النســاء أ. 
ــوا  تغيرهــا. ســتحتاج النســاء إىل أن يقــررن مــا إذا اكن
أو  يريــدون احلشــد والتعبئــة مــن أجــل معيــار جديــد 
إضعــاف معيــار ســلي. عــىل ســبيل املثــال، قــد يرغــن يف 
أن تكــون النســاء قائــدات يف ثقافــة ال تــح بذلــك )تعبئــة 
مــن أجــل معيــار جديــد(، أو قــد يقــررن تجشيــع الفتيــات 
ــار ســلي(.  ــاف معي ــرب )إضع ــن أك ــزواج يف س ــىل ال ع
ــر  ــاف معاي ــريم إىل إضع ــود ت ــون أي جه وجيــب أن تك
ســلبية مصحوبــة باســراتيجيات تبــي معايــر جديــدة 

ــة. لتحــل حمــل املعايــر احلالي

حتديــد وحتليــل املجموعات املســهتدفة املختلفة أو امجلاهر ب. 
املســهتدفة داخــل جممتــٍع معــٍن )مجموعــات فرعيــة أو 
ــائل  ــة الرس ــك لضــان تلبي ــة حمــددة(، وذل ــات فرعي ثقاف
ــد  ــامه واحتياجاهتــم. وق ــارش لقضاي الرئيســية بشــل مب
يكــون هــذا قــد مت بالفعــل جكــزء مــن تطويــر آليــات امحلاية 

ــة )انظــر إىل القســم 4-4-2(.  املجمتعي

ــة بالفــات ت.  ــة ذات الصل حتديــد رســائل املعايــر االجمتاعي

املســهتدفة املختلفــة داخــل جممتــع معــن بــداًل مــن تطويــر 
ــارزة  ــائل ب ــون الرس ــب أن تك ــع كل. جي ــائل لملجمت رس
ــزات  ــتدعاء حمف ــع اس ــهتدف، م ــور املس ــة للجمه وواحض
لملســهتدفن حبيــث يف حلظــة اختــاذ قــرار )عــىل ســبيل 
املثــال: عندمــا يفكــر رجــل يف رفــع يــده لــرضب زوجتــه(، 
يــم تذكــره بالرســالة وبالتــايل ســيؤثر يف تغيــر الســلوك 
)عــىل ســبيل املثــال: يتذكــر الرجــل أنــه مــن غــر املقبــول 

رضب الزوجــة وال يفعــل ذلــك(.

اختبار الرسائل من خال املشاريع التجريبية.ث. 

حتديــد الســبل والطــرق احملمتلــة لتوجيــه أفــراد املجمتــع ج. 
إىل فــرص ملارســة معيــار جديــد، عــىل ســبيل املثــال 
مــن خــال األنشــطة اإلبداعيــة اكلتــارخي الشــفوي وروايــة 
القصــص، والــرمس و / أو ورش العمــل و / أو املــرسح. 
ويــم تضمــن توصيــات ســلوكية حمــددة يف هذه األنشــطة 
ــدة.  ــة جدي ــر اجمتاعي ــل التعــمل والعمــل عــىل معاي لتهسي
االعتبــار  بعــن  تأخــذ االســراتيجيات  أن  مكــا وجيــب 
والــي  متصــورة  أو  حقيقيــة  أاكنــت  ســواء  العقوبــات 
تتواجــد مــن أجــل عــدم االلــزتام باملعايــر االجمتاعيــة، مــن 

ــدة. ــة اجلدي ــر االجمتاعي ــال لملعاي ــل مضــان االمتث أج

املجمتــع، ح.  وتعبئــة  حلشــد  معــل  خطــة  وتطويــر  وضــع 
وحتديــد كيفيــة نقــل الرســائل الرئيســية، والعمليــات الــي 
جيــب اســتخدامها مــن أجــل الوصــول إىل املجموعــات 
املســهتدفة املختلفــة وذلــك باســتخدام العديــد مــن املنــاجه 
قصــرة املــدى والفرديــة بطريقــة إســراتيجية ومتعمــدة 
مــن أجــل التأثــر عــىل التغيــر طويــل املــدى عــىل مســتوى 
جممتــي أوســع. ويســتند هــذا إىل نظريــة مفادهــا أنــه "ال 
ــده  ــر الســلوك إال إذا أي ــرد أن يســمتر يف تغي ــن للف ميك
املجمتــع احمليــط هبــذا التغيــر، ودمع صيانتــه مــن خــال 

ــة65". ــة متكيني ــة اجمتاعي بيئ

ــدم احملــرز والتقيميــات خ.  ــع التق وضــع خــط األســاس لتتب
املســتقبلية.

تقــوم الســتة مبــادئ التوجهييــة بإبــاغ هنــج احلشــد والتعبئــة 
املجمتــي عندمــا يكــون املعيــار االجمتــايع الواجــب معاجلتــه 

هــو العنــف ضــد النســاء والفتيــات:

• التعامــل 	 ملكيــة املجمتــع: إرشاك أعضــاء املجمتــع يف 
يــم  ال  حبيــث  نشــطاء،  يصبحــوا  وأن  القضايــا  مــع 
ــال،  ــبيل املث ــىل س ــاء . ع ــل الغرب ــن قب ــار م ــرض األف ف
مق بتدريــب ممثلــن مــن خمتلــف املجموعــات املجمتعيــة 
ــوكاء  ــل ك ــل العم ــن أج ــن والشــبان) م )اكلزمعــاء الديني
تغيــر للعنــف ضــد النســاء والفتيــات و العنــف املبــي عــىل 
النــوع االجمتــايع حــى يمتكنــوا مــن إعــادة األفــار إىل 

وجممتعاهتــم. مجموعاهتــم 

•

•

•

•

•
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• ــة 	 ــىل األســباب اجلذري ــزي ع ــة: الرك ــىل الوقاي ــزي ع الرك
ــدوين  للعنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع )اكملركــز ال
وإرشاك  ومعاجلــة  الســلطة(،  إىل  واالفتقــار  لملــرأة 

املجمتــع بــأرسه يف دراســة اجلــذور واآلثــار.

• هنــج مشــويل: جيــب األخــذ بعــن االعتبــار مســتويات 	
التأثــر الفــردي والعاقــات واملجمتــع حــول ظاهــرة، ووفقــًا 

ــة لك هــذه املســتويات. ــود الوقاي ــك تســهتدف جه لذل

• التعــرض املتكــرر لألفــار: التغــر التدرجيي ملنــاخ وظروف 	
جممتــع مــا واملســاعدة يف بنــاء قدراته األساســية.

• ــة 	 ــدات القدمي ــر املعتق ــأن تغي ــراف ب ــر: االع ــة تغي معلي

هــو معليــة بطيئــة وتدرجييــة ال ميكــن أن حتــدث بــن عشــية 
وحضاهــا، وجيــب أن يــم تقــدمي الــدمع لملجمتعــات واألفــراد 
خــال هــذه العمليــة وبطريقــة متكينيــة. ويــم ذلــك مــن خــال: 
)1( تجشيــع التفكــر الخشــي، بــدالً مــن إخبــار النــاس مبــا 
جيــب التفكــر فيــه أو فــرض أفــار أو معتقــدات جديــدة علهيم، 
)2( حتفــزي التفكــر النقــدي، )3( تجشيع التغير العمــي، )4( 
توطيــد وجعــل هــذه التغيــرات تبــدو طبيعيــة ملســاعدهتا عــىل 
أن تصبــح روتينيــة، )5( الركــزي عــىل األفــار، وليــس عــىل 

الرسائل.

• إطــار حقــوق اإلنســان: إرشاك اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة 	
وغــر احلكوميــة يف دمع حقــوق اإلنســان مجليــع النــاس، 
مــع الركــزي عــىل الفوائــد الــي تعــود عــىل املجمتــع كل 
والــي تــأيت مــن النســاء الــايت يمتتعــن حبقــوق اإلنســان 

األساســية66. 

عندمــا يؤيــد عــدد كبــر مــن األخشــاص داخل املجمتــع ويبدؤون 
ــف  ــل حتــدي العن ــة مث ــمي معين ــدات أو ق ــر معتق ــوة لتغي بالدع
ضــد النســاء والفتيــات؛ يــم الوصــول إىل احلاجــة األساســية 
ويصبــح التغيــر أكــر وضوًحــا. ومــن أجــل الوصــول إىل هــذه 
احلاجــة األساســية، جيــب أن تتنــاول الهنــج املجمتعيــة مجيــع 
الفرديــة، والعاقيــة، واملجمتــع احملــي،  املســتويات ســواء 

ونطــاق أوســع مــن القوميــة والثقافيــة.

6.املخاطر والتخفيف من آثارها

ــل معايــر  ــات وتعطي إن خطــر رد الفعــل العنيــف عــىل التحدي
النــوع االجمتــايع هــو أمــر حقيــي للغايــة.

قامــت منمظــة أكشــن إيــد بإنشــاء مســاحات صديقــة 
للنســاء، وذلــك جكــزء مــن برنــاجم الروهينجــا لاســتجابة 
يف بنغاديــش. تقــوم النســاء حبضــور جلســات التوعيــة 
يف املســاحات، ويبلغــن عــن حــدوث حتــوالت إجيابيــة 
يف معايــر النــوع االجمتــايع مبجــرد خروجهــن إىل 
ــون ويه  ــا خات ــول أمبي ــدة. تق ــة جدي جممتعاهتــن مبعرف

ــال: أم لتســع أطف
"لقــد مقــت حبضــور جلســات توعيــة، واآلن أعــرف ملــاذا 
زواج األطفــال يسء، وهــذا تعــمل كبــر بالنســبة يل. أنــا 
أيًضــا أحــد املشــاراكت يف تدريــب احلدائــق املزنليــة. لقــد 
ــر  ــن الكث ــي ع ــابقًا مت التخ ــع كل، فس ــن املجمت حتس
ــذا  ــن ه ــرًا، لك ــن مبك ــرات وتزوجيه ــات الصغ ــن الفتي م
ال حيــدث اآلن. أصبــح املجمتــع يتعامــل بشــل مشــرك، 
ــًدا لصحــة  ــك فهــو ليــس جي ــا أن نفعــل ذل فــا ينبــي لن
الفتيــات. ختيــل أن النســاء تتعــمل هنــا الكثــر من األشــياء 
ويقومــون مبشــاركهتا مــع أزواجهــن وغــرمه مــن أفــراد 
ــايج  ــع م ــا م ــاركون أيًض ــث يتش ــور(. حي األرسة )الذك
)رئيــس الروهينغيــا مــن الذكــور لــل جممتــع( عندمــا 
تكــون هنــاك زجيــات مبكــرة، وبالتــايل فــإن مــايج يتخــذ 
ــة.  ــذه احلال ــاس يف ه ــي الن ــك وحيم ــد ذل ــراءات ض إج

هــذا تغيــر كبــر جــًدا.

األخشــاص الذيــن يأتــون إىل هنــا، ال يعرفــون أي يشء 
ــر مــن األشــياء ومه  ــدوا الكث ــد فق ــور، لق عــن هــذه األم
حياولــون العثــور عــىل أنفهســم مــرة أخــرى وإجيــاد 
جممتــع جديــد. عندمــا كنــا يف ميامنــار، مل يكــن أزواجنــا 
ــا، اكن رد فعلهــم ســلبيًا عــىل أشــياء كثــرة.  دامعــن لن
ولكــن مبجــرد وصولنــا إىل بنغاديــش، فإننــا نشــارك 
الكثــر مــع األمــور مــع أزواجنــا، لقــد أصبحــوا اآلن أكــر 

ــة". إجيابي

Photo: Stephanie Ross/ActionAid
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ــف، والدعــوة إىل  ــؤدي اختــاذ إجــراءات ضــد العن ميكــن أن ي
إدراج اهلويــات اجلنســية املتنوعــة وغرهــا إىل زيادة الهتديدات 
والعنــف الفعــي مــن قبل أفــراد املجمتع واألفــراد داخل أرسمه 
وزيــادة التعــرض لــألذى. عــىل ســبيل املثــال، قــد يتعــرض 
املثليــن، واملثليــات، ومــزدويج امليــل اجلنــيس ومغايــري اهلويــة 
اجلنســية و / أو املتحولــن جنســيًا للعنــف والكراهيــة والمتيــزي. 
ويعــد عــدم إحلــاق الــرضر، واختــاذ التدابــر الازمــة لضــان 
الســامة والكرامــة أمــر رضوري، وذلــك حــى يشــارك لك 
مــن النســاء، والفتيــات، واملثليــات، واملثليــن، ومــزدويج امليــل 
اجلنــيس ومغايــري اهلويــة اجلنســية و / أو املتحولــن جنســيًا 
بأمــان )انظــر القســم إىل 9-4-4(. ومــن احملمتــل أن يتضمــن 
ــد  ــق بالتأكي ــك صياغــة واحضــة لملــربر املنطــي فميــا يتعل ذل
عــىل كــون النســاء والفتيــات وكاء للتغيــر ولكــن مــع فهــم 
ــا إىل جنــب مكدافعــن  ــان يــم مجعهــم جنًب أن الرجــال والفتي
ــة.  ــة عــىل الذكــورة اإلجيابي رئيســين عــن حقــوق املــرأة وأمثل
مكــا وميكــن لملنــاجه الــي تمشــل العمــل مــع املجمتــع األوســع 
ــل العكــيس،  ــب رد الفع ــن أن تســاعد يف جتن ــادة الديني والق

وكذلــك العمــل مــع احللفــاء والتحالفــات

ميكــن حتــدي العمــل اإلنســاين املوجــه حنــو التغيــر االجمتايع 
باعتبــاره ينهتــك مبــادئ الزناهــة واحليــاد. مكــا ومبكــن مضــان 
قيــادة جممتعيــة قويــة تســتطيع التخفيــف مــن مثــل هــذه 

ــات. االهتام

8-4-4 المتثيل الرمسي لملرأة
امحلايــة  أســايس يف  كعنــرص  لملــرأة  الرمســي  المتثيــل 

النســاء  قيــادة  القامئــة عــىل  املجمتعيــة 

ــا  ــوارئ مكوًن ــاالت الط ــرأة يف ح ــادة امل ــز ودمع قي ــد تعزي يع
رئيســًيا يف الهنــج القــامئ عــىل حقــوق اإلنســان ملنمظــة أكشــن 
إيــد يف حــاالت الطــوارئ. إن االلــزتام األســايس جلــدول 
مــن  العمــل  حتفــزي  والفتيــات:  "النســاء  اإلنســانية  أمعــال 
أجــل حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن" هــو "متكــن النســاء 
والفتيــات كعوامــل تغيــر وقــادة، بوســائل مهنــا زيــادة الــدمع 
ــل  ــة يف العم ــة لملشــاركة اهلادف لملجموعــات النســائية احمللي
ــة  ــة املجمتعي ــرص األســايس يف امحلاي اإلنســاين".67إن العن
املنســقة  اإلســراتيجية  هــو  النســاء  قيــادة  عــىل  القامئــة 
واملشــركة لتحويــل الســلطة إىل القيــادات النســائية املجمتعيــة 
ــًرا  ــا كب ــب هــذا إصاًح ــة. ويتطل واملنمظــات النســائية احمللي
ــث يــم  ــذي هيميــن هيلع الذكــور، حبي يف النظــام اإلنســاين ال
إنشــاء هيــالك جديــدة تعــي األدوار املركزيــة لملــرأة يف صنــع 
القــرارات اإلنســانية، مبــا يف ذلــك أولويــات ختصيــص املــوارد.

2.  مسوغات المتثيل الرمسي لملرأة
حيــق للنســاء المتتــع باملشــاركة والمتثيــل الاملــن واملتســاوين 

عــىل مجيــع مســتويات صنــع القــرار، مبــا يف ذلــك خــال 
وبنــاء  الســام  إطــار معليــات  اإلنســانية، ويف  االســتجابة 

ــع نطاًقــا. الدولــة األوس
وقــد مت إدراج هــذه املبــادئ يف جــدول أمعــال املــرأة والســام 
ــك  ــة، وكذل ــن ذات الصل ــس األم ــرار جمل ــرارات ق ــن، وق واألم
إطــار معــل ســينداي للحــد من خماطــر الكــوارث 2030-2015، 
والــذي يعــرف باألمهيــة احلامســة لقيــادة املــرأة ومشــاركهتا 
يف صياغــة وإدارة مجيــع سياســات وخطــط وبــراجم خماطــر 
الكــوارث. وال يعــد متثيــل املــرأة وقيادهتــا يف هــذه الســياقات 
ذو قميــة جوهريــة مــن منظــور قــامئ عــىل احلقــوق فقــط، فعندمــا 
يــم دجم وجهــات نظــر النســاء وجتارهبــن بفعاليــة يف منصــات 
ومســاحات صنــع القــرار الرمسيــة ميكهنن دمع تقدمي اســتجابة 
إنســانية أكــر فعاليــة وإنصاًفــا. ويزيــد متثيــل املــرأة اهلــادف 
ــة والشــواغل  ــة الحتياجــات امحلاي مــن احمتــال إعطــاء األولوي
بالنســاء والفتيــات وترمجهتــا إىل الزتامــات ذات  اخلاصــة 
صلــة، وبالتــايل ميكــن أن يــم تعزيــز الســام بطريقــة مرضيــة 

ومســتدامة وأكــر مشوليــة. 

3. اإلمانات التحويلية للمتثيل الرمسي لملرأة

تمتــزي األزمــات اإلنســانية باالضطرابــات املاديــة واالجمتاعيــة. 
وميكــن أن تكــون األحــداث حمفــزة 68وختلــق مســاحة للتحــوالت 
االجمتاعيــة الكــربى الــي قــد تســتغرق عادًة عقــود، مثــل: التحول 
يف عاقــات القــوة بــن اجلنســن. وميكــن لألزمــات اإلنســانية أن 
تعطــل أدوار النــوع االجمتــايع والنشــاطات الروتينيــة واخلطــوط 
الفاصلــة بــن املجالــن العــام واخلــاص. مكــا وميكــن أن تهســل 
الــرضورة امللحــة لملهــام املرتبطــة بالبقــاء الفــرص املتاحــة لملــرأة 
ــة وجتاوزهــا،  ــوع االجمتــايع التقليدي لتحــدي أدوار وقواعــد الن
ــر يف  ــال، والتأث ــب الرج ــة إىل جان ــأدوار قيادي ــام ب ــل: القي مث

صنــع القــرار عــىل نطــاق أوســع.

4. الهنج

الرمسيــة  للقيــادة  التحويليــة  اإلمانــات  إرشاك  ينطــوي 
ــوم  ــي تق ــة ال ــادة احلالي ــمي القي ــراف وتقي ــىل االع ــرأة ع لمل
ــات األزمــات،  هبــا النســاء بوصفهــن أول املســتجيبات يف أوق
واملهــارات واملعــارف الفريــدة الــي جيلبهنــا للعمــل اإلنســاين 
والــي ميكــن أن تزيــد مــن فعاليــة وتأثــر االســتجابات. وبنــاًء 
عــىل القيــادة والقــدرات احلاليــة لملــرأة وتعزيــز قــوة املــرأة يف 
الداخــل، ميكــن بنــاء قــوة املــرأة للتأثــر عــىل اجلهــات الفاعلــة 
ــة  ــرأة وتعبئ ــمي امل ــتمثار يف تنظ ــك االس ــل ذل ــرى. ويمش األخ
إماناهتــا وجهودهــا، مبــا يف ذلــك زيــادة فــرص وصــول 
املجموعــات النســائية إىل املــوارد. مكــا وجيــب أن يعــرف 
ــاء يف  ــا النس ــي تواجهه ــرة ال ــات الكب ــاجل العقب ــج ويع الهن
قيادهتــن ومشــاركهتن الفعالــة، ودمعهــن يف املشــاركة يف 
ــه يف  ــة إىل أن ــة. وتشــر األدل ــة التقني ــارات واملعرف ــة امله تمني
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كثــر مــن احلــاالت، تمتتــع النســاء الــايت يســتطعن الوصــول 
والتأثــر يف الــرباجم الرمسيــة بتعلــمي عــاٍل، وعاقات سياســية، 

ــدين. ــدة" يف املجمتــع امل ولدهيــن خــربة "رائ

5. أنشطة براجم المتثيل الرمسي لملرأة

إذا اكن يتعــن وضــع النســاء يف مركــز التأهــب واالســتعداد 
للكــوارث واالســتجابة هلــا وجهــود بناء الســام، فيجــب أن يكون 
هنــاك حتــول يف التفكــر مبــا يف ذلــك االســمتاع، والتحــدث، 
ــادة النســائية  ــب دمع القي ــرضرات. ويتطل وإرشاك النســاء املت
والمتثيــل الرمســي اختــاذ إجــراءات منســقة ومشــركة وموجهــة 
لتفكيــك العقبــات الكبــرة الــي تعرقــل قيــادة املــرأة يف حــاالت 

الطــوارئ. ويتضمــن هــذا العمــل عــىل:

I . توفــر مســاحات إلدمــاج النســاء يف هيــالك ومعليــات
صنــع القــرار الرمسيــة، حيــث ميتــد مــن التخطيــط للتأهــب 
واالســتعداد للكــوارث والتحذيــرات املبكــرة لملســاحات 
الوطنيــة واإلقلمييــة والعامليــة الــي تناقــش فهيــا هــذه 

القضايــا.

II . التصــدي ومعاجلــة عــدم املســاواة بــن اجلنســن يف العمل
غــر مدفــوع األجــر، وتوفــر بدائــل حــى يكــون لــدى 
ــادة. ــة لاخنــراط يف القي ــوارد الازم ــت وامل النســاء الوق

III . تعزيــز قــدرة النســاء وثقهتــن يف املشــاركة عــىل قــدم
املســاواة مــع الرجــال يف العمــل اإلنســاين.

I	 . توفــر فــرص وصــول املــرأة إىل املــوارد االقتصاديــة لتلبيــة
ــش، ومتكــن  ــاء والعي ــن أجــل البق ــة م احتياجاهتــا العاجل
ــاركة  ــال املش ــن خ ــا م ــال صوهت ــع وإيص ــن رف ــرأة م امل

ــة. املجمتعي

إحــداث . 	 وإماناهتــن يف  النســاء حبقوقهــن  رفــع ويع 
تغيــر حتــويل يــرايع النــوع االجمتــايع، ووضــع وتطويــر 
ــوع  ــر الن ــة املواقــف األبويــة ومعاي اســراتيجيات ملعاجل
ــرأة،  ــام مشــاركة امل ــات أم ــق معيق ــي ختل االجمتــايع ال
ويقيــد حركهتــا ووصوهلــا إىل األماكــن العامــة وصنــع 

القــرار يف بعــض الســياقات.

	I . ــن املشــاركة النشــطة ــات ومتك ــز واملعيق معاجلــة احلواج
والفعالــة الناجتــة عــن أشــال المتيــزي املتعــددة الــي 
ميكــن أن تزيــد مــن هتميــش النســاء بشــل كبــر مــن 
ــال، تواجــه  ــادة يف العمــل اإلنســاين. عــىل ســبيل املث القي
والــايت  ودينيــة  عرقيــة  أقليــات  إىل  املنمتيــات  النســاء 
ــة  ــة واجمتاعي ــات مادي ــز ومعيق ــات حواج ــن إعاق ــن م تعان
وثقافيــة وتواصليــة إضافيــة أمــام املشــاركة يف االجمتاعــات 
العامــة ومنتديــات صنــع القــرار، ممــا يــؤدي إىل إســاهتن 
واســتبعادهن عــن القيــادة. وباملثــل، فإن مضان تنوع النســاء 

ــة. ــىل الســامة والكرام ــن أن يهســم يف احلصــول ع ميك

	II . ــادة ــا لزي ــات وغره ــوارث واملجموع ــة الك ــة ملواجه الوطني
دمع القيــادة النســائية يف أنشــطة االســتعداد التأهــب 

واالســتجابة.

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

تمتثــل أحــد املخاطــر الرئيســية فميــا يتعلــق بــدمع المتثيــل 
ــا  ــم منحه ــث ي ــرأة، حي الرمســي لملــرأة يف اســتغال دور امل
مناصــب قياديــة رمزيــة أو مرئيــة دون أي وصــول إىل الســلطة 
ــىل  ــث النســاء ع ــال، ح ــىل ســبيل املث ــرارات. ع أو اختــاذ الق
توزيــع مــواد اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ دون إبــداء أي 
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ســومرا يه مســملة مــن الروهنجيــا هربــت مــن ميامنــار 
يف أواخــر عــام 2017 بعــد جهــات اجليــش ومحلــة مــن 
العنــف ضــد جممتــع الروهينجــا. منــذ وصوهلــا إىل خمــمي 
مــن خمميــات اللجــوء يف جنــوب بنغاديــش، تطوعــت 
لتصبــح عضــًوا يف جلنــة الصحــة املمولــة واملدعومــة مــن 
قبــل منمظــة أكشــن إيــد )وذلــك جكــزء مــن أمعالنــا إلدارة 

املوقــع يف املخــمي(.

الصحيــة،  القضايــا  حــول  املشــورة  نقــدم  مــا  "عــادة 
ــه ال  ــم أن ــن هل ــراد، ونب ــمي األف ــة، وتعل ــل، والتغذي وامحل
ينبــي المتيــزي بــن األطفــال الذكــور واإلنــاث. يــدور 
التدريــب اليــوم حــول احلــد مــن خماطــر الكــوارث، وكيفيــة 
اإلدارة خــال االهنيــارات األرضيــة أو الفيضانــات )هــذه 
ــاص(. ــداث بشــل خ ــذه األح ــل ه ــات عرضــة ملث املخمي

لقــد تطوعــت لملشــاركة يف اللجنــة ألهنــا بــدت مثــرة 
فأنــا  املجموعــة،  أتعملــه يف  مــا  وأيــًا اكن  لاهمتــام. 
مســولة عــن مناقشــي مــع منطقــي وجممتــي )يوجــد 
ــاء  ــع(. إذا ج ــة / جممت ــل منطق ــزنل ل ــوايل 2000 م ح
خشــص آخــر إىل املجمتــع وأمــرمه أن يفعلــوا شــيًا، 
ــي جــزء  ــوه. لكهنــم ســوف يســمتعون إيل، ألن ــن يقبل فل
مــن نفــس املجمتــع ويثقــون يب ألنــي أفعــل اخلــر هلــم. 

ــل. " ــذا العم ــام هب ــر للقي ــي أشــعر بالفخ ــذا جيعل ه
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رأي حــول حتديــد العنــارص املطلوبــة أو يف تصمــمي معليــة 
التوزيــع. ومــن الــرضوري عــدم تقويــض اجلهــود الراميــة إىل 
دمع القيــادة النســائية يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية بســبب 
املعايــر االجمتاعيــة والثقافيــة، أو بســبب المتيــزي املهنــي يف 

ــوارد. ــرار وامل ــع الق الوصــول إىل صن

مكــا وميكــن أن يــؤدي دمع القيــادة النســائية إىل زيــادة أعبــاء 
معــل النســاء يف أوقــات األزمــات، حيــث أهنــن يــوازن بــن 
هــذه األدوار وعــبء العمــل احلــايل غــر املزتايــد وغــر مدفــوع 
األجــر. ومــن األمهيــة مبــان أن تعمــل اجلهــات اإلنســانية 
ــر  ــدمع املناســب وتوف ــر ال ــاء لضــان توف ــع النس ــة م الفاعل
املــوارد لتخفيــف هــذا العــبء. مكــا وأن هنــاك خطــر آخــر 
يرتبــط بزيــادة وضــوح املــرأة فميــا يتعلــق بعاقهتــا بالقضايــا 
ــز  ــذي يرك ــر ال ــر املعاي ــل: تغي ــدل )مث ــرة للج ــرباجم املث وال
عــىل حقــوق النســاء(، والــذي قــد يــؤدي إىل جهــات / رد 
فعــل عنيــف. وتشــر األدلــة إىل ارتفــاع مســتوى العنــف الــذي 
ــه النســاء يف ممارســة السياســة. فيجــب أن تكــون  تعــاين من
اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة حريصــة عــىل عــدم خلــق رد فعــل 
ــل  ــن أن تعرق ــي ميك ــن اجلنســن وال ــات ب ــف يف العاق عني
إنشــاء أدوار جديــدة للنســاء69. وميكــن ختفيــف ذلــك مــن خــال 

العمــل مــع قــادة املجمتــع.

9-4-4 توفر امحلاية وعدم إحداث الرضر
1. توفــر امحلايــة وعــدم إحــداث الــرضر كعنــرص أســايس يف 

امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء 

لتحليــل  املفاهــي  اإلطــار  هــو  الــرضر  إحــداث  عــدم  إن 
ــىل  ــا ع ــب تطبيقه ــي جي ــة ال ــراجم امحلاي ــن ب ــر مض املخاط
فــرات منتمظــة طــوال دورة حيــاة الربنــاجم. وهيــدف إىل 
ويــم  تنشــأ  أن  ميكــن  الــي  الهتديــدات  مجيــع  حتديــد 
ــث  ــل اإلنســاين أو املســتجيبن، حي ــا بواســطة العم حتريضه
يســى إىل التقليــل مــن هــذه املخاطــر إىل احلــد األدىن مــن 
خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات يف املقــام األول خال األنشــطة 
ــة مــن التحــرش اجلنــيس واالســتغال  ــة. إن امحلاي الربناجمي
واإليــذاء يه أحــد اإلجــراءات الــي هتــدف إىل معاجلــة أشــال 
النــوع االجمتــايع للعنــف اجلنــيس وإســاءة اســتخدام الســلطة 
مثــل: التحــرش اجلنــيس واالســتغال واإليــذاء وإســاءة معاملــة 
األطفــال. وتــزداد هــذه املخاطــر يف حــاالت الطــوارئ، ســواء 
يف العمــل القــامئ عــىل الــرباجم أو عــىل املســتوى التنظــي.
التــرصف يف  مســؤولية  اإلنســانيون  املســتجيبون  ويتحمــل 
حــاالت الطــوارئ والزناعــات واألزمــات اإلنســانية. وتمشــل 
ــدرة  ــلطة اكلق ــدرة والس ــن الق ــرة م ــة كب ــؤولية مكي ــذه املس ه
ــدرة  ــأوى، والق ــر امل ــىل توف ــدرة ع ــام األرسة، والق ــىل إطع ع
ــوة  ــذه الق ــع ه ــا. وم ــة، وغره ــات الصحي ــدمي اخلدم ــىل تق ع
والقــدرة تــأيت القــدرة عــىل االعتــداء عــىل املســتفيدين، مثــل: 
مقابــل  اجلنــيس  االعتــداء  أو  لاغتصــاب  األفــراد  تعــرض 

حصوهلــم عــىل الســلع واخلدمــات أو غرهــا مــن املــوارد.70إن 
املســتجيبن اإلنســانيون، الذيــن يرتكبــون حــوادث االغتصــاب 
واالعتــداء اجلنــيس ســواء أاكنــت حــوادث فرديــة أو إســاءات 
متكــررة وطويلــة األمــد، يقومــون بذلــك مــع عملهــم أن النــايج 
ــدم  ــف. وع ــن املوق ــاغ ع ــز لإلب ــد يشــعران بالعج واملجمتــع ق
اإلبــاغ عــن هــذا األمــر مــن شــأنه أن يكــرس دائــرة اإلفــات 
عــىل  قوهتــم وســطوهتم  مــن  ويزيــد  للجنــاة،  العقــاب  مــن 
الناجــن وأفــراد املجمتــع. وميكــن العثــور عــىل اجلنــاة يف لك 
نــوع مــن املنمظــات اإلنســانية، والســام واألمــن، ويف لك درجة 
مــن درجــات املوظفــن، وبــن لك مــن املوظفــن املعينــن حمليــًا 

ودوليــًا.71 7٢

2. مسوغات امحلاية وعدم إحداث الرضر

يظهــر مفهــوم "عــدم إحــداث الــرضر" كركــزية ومبدأ أســايس يف 
إرشــادات امحلايــة القطاعيــة الشــاملة ألنــه يعتــرب مقدمــة ومرافق 
أســايس لــرباجم امحلايــة. مكــا وأنــه حيــدد التأثــر الســلي غــر 
املقصــود الــذي ميكــن أن حتدثــه االســتجابة عــرب تقــدمي املعونــات 
وإجراءاهتــا عــىل ســامة النــاس وكرامهتم. "إن الفشــل يف اختاذ 
ــات  ــل فشــل اجله ــوق النســاء ميث إجــراءات ضــد انهتــااكت حق
اإلنســانية الفاعلــة يف الوفــاء مبســؤولياهتا األساســية فميا يتعلق 
بتعزيــز ومحايــة حقــوق الســان املترضريــن. وميكــن أن يتســبب 
التقاعــس عــن العمــل و / أو ســوء تصمــمي الــرباجم يف إحــداث 
ــم  ــد يهس ــا وق ــودة. مك ــر مقص ــة غ ــرضر بطريق ــن ال ــد م مزي
ــز القواعــد واملعايــر  ــرة العنــف أو تعزي التقاعــس يف إدامــة دائ
ــن  ــس ع ــؤدي التقاع ــن أن ي ــض احلــاالت، ميك ــة. ويف بع األبوي
العمــل بشــل غــر مبــارش أو بطريقــة غــر مقصودة إىل خســائر 

األرواح"73. يف 

3. اإلمانات التحويلية للحاية وعدم إحداث الرضر

إن إجــراء حتليــل شــامل لعــدم إحــداث الــرضر مــن أجــل تقيــمي 
املخاطــر، يتحدى بشــل أســايس االفــراض القائل بــأن تأثرات 
ــؤ  ــاءة وميكــن التنب ــة وبن ــا فعال التدخــات اإلنســانية تكــون دامًئ
ــراد املجمتــع املنخرطــن يف  ــر الفرصــة ألف ــه يوف هبــا. مكــا وأن
بــراجم امحلايــة وكذلــك جلهــات حقــوق املــرأة اآلخريــن للتحــدث 
ــا.  ــة هل ــراءات املخطط ــات واإلج ــات واملهنجي ــدي االفراض وحت
ــًا فميــا خيــص جــدول  مكــا وميكــن أن يكــون هــذا األمــر حتولي
أمعالــه لتحــدي النظــام اإلنســاين وهيالكــه الــي متكــن أو تــرخس 
اختــاالت القــوة، وتعــاجل أوجــه القصــور والهتديــدات وســوء الفهم 

الداخليــة الــي تعــرض النســاء والفتيــات خلطــر مزتايــد.

إن تدابــر امحلايــة تضمــن أن يعمــل الفاعلــون يف جمــال املعونــة 
ــات املجمتــع( بزناهــة وأن  ــد ومجموع )رشاكء منمظــة أكشــن إي
أي خشــص يتواصــل معهــم محمــي مــن أي شــل مــن أشــال 
الظــمل والمتيــزي، وخاصــًة العنــف اجلنــيس أو العنــف املبي عىل 
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ــارة  ــرح وإث ــاًرا لضــان ط ــر إط ــوع االجمتــايع. مكــا ويوف الن
قضايــا امحلايــة مــع اجلهــات املســولة، وأن احلشــد واملنــارصة 
والتنســيق الاحقــن ميكــن أن ينفــذوا مــع اجلهــات الفاعلــة ذات 
ــات  ــات واملجموع ــاء والفتي ــة للنس ــات امحلاي ــز بي ــة لتعزي الصل

املتنوعــة.

4. الهنج
يسرشد هنج منمظة أكشن ايد باملبادئ التالية:

• مجموعة امحلاية العاملية مضن تعممي امحلاية، املبدأ األول:	
        "إعــطـاء األولـوية لـلســــــامة والـكرامة وجتـنب التســــــبب   
      فـي ضـرر: مـنع وتقـليل أي آثــار ســلبـيـة غــيـر مـقـصــودة  
      قــدر اإلمــــان عـنـد الـتـدخل، والــذي ميـــــكن أن يزيد من  
      تعرض األفراد لملخاطر اجلــسدية والنفسية االجـمتاعية74".

• ــض األخشــاص 	 ــب تعري ــو: "جتن ــة ه ــدأ إســفر للحاي مب
ملزيــد مــن الــرضر نتيجــة ألفعالــك وإجراءاتــك. ويأخــذ 
املشــاركون يف االســتجابة اإلنســانية خطــوات لتفــادي أو 
ــار ضــارة لتدخلهــم، الســميا خطــر تعريــض  ــل أي آث تقلي

ــم75". ــاك حلقوقه ــد أو انهت ــر مزتاي ــاص خلط األخش

     وتشمتل عنارص هذا املبدأ عىل:

• تقــدمي 	 يــم  الــي  والبيئــة  اإلنســانية  املســاعدة  شــل 
املســاعدة فهيــا ال تزيــد مــن تعــرض األفــراد لملخاطــر 
اجلســدية أو العنــف أو غــره مــن انهتــااكت احلقــوق.

• الســان 	 قــدرة  تقــوض  ال  وامحلايــة  املســاعدة  جهــود 
الذاتيــة. امحلايــة  خيــص  فميــا  املترضريــن 

• ــة 	 ــات احلساســة بطريق ــواكالت اإلنســانية املعلوم ــر ال تدي
ال تعــرض أمــن املخربيــن للخطــر أو األفــراد الذيــن ميكــن 

التعــرف علهيــم مــن خــال هــذه املعلومــات.

• يتضمــن املعيــار الثالــث من مضــن أربعة معايــر لملفوضية 	
األوروبيــة لملســاعدة اإلنســانية العتبــارات العمــر والنــوع 

االجمتــايع مــا يي:

• فــات خمتلفــة 	 عــىل  للعمــل  الســلبية احملمتلــة  اآلثــار 
ــدوث  ــك احل ــىل وش ــي ع ــر وال ــايع والعم ــوع االجمت للن
ومنــع اندالعهــا )مثــل: الــومص أو العنــف أو التوتــرات بــن 

املجموعــات(.

• اآلثــار الســلبية الرئيســية املرتبطــة باجلنــس أو العمــر 	
والــي تنشــأ عــن الســياق احملــدد واملخفــف )مثــل: المتيزي 
أو التجنيــد القــرسي أو العنــف اجلنــيس والعنــف املبــي 

ــوع االجمتــايع(76. عــىل الن

وعــىل وجــه اخلصــوص، تتضمــن اإلجــراءات والسياســات 

ــداء اجلنــيس  ــة للتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعت الوقائي
ــك التحــرش  ــادي ومعاجلــة الشــواغل احملــددة )مبــا يف ذل تف
اجلنــيس، واالســتغال واإليــذاء، وإســاءة معاملــة األطفــال، 
والتأكــد أن  للخطــر(،  املعرضــن  البالغــن  وإســاءة معاملــة 
مجيــع األخشــاص العاملــن يف منمظــة أكشــن إيــد واملمثلــن 
اآلخريــن أو الــرشاكء أو غــرمه مــن اجلهــات املســتجيبة الــي 
ــن أي ســلوكيات  ــة م ــة ومحمي ــا آمن ــن أجله ــا وم ــون معه يعمل
ــل  ــر مــن شــأهنا أن تقل مســيئة أو اســتغالية. إن هــذه التداب
ــازات إىل احلــد  مــن خطــر إســاءة اســتخدام الســلطة واالمتي
األدىن والــي ميكــن أن تــزداد بشــل خــاص خــال االســتجابة 

اإلنســانية.

5. أنشطة براجم امحلاية وعدم إحداث الرضر

حتليل عدم إحداث الرضر. 	

تتحمــل منمظــة أكشــن إيــد واملنمظــات النســائية الرشيكــة 
ــا  ــوع االجمتــايع والســلطة وفهمه مســؤولية مضــان أخــذ الن
بالامــل بعــن االعتبــار؛ وذلــك مــن أجــل مضــان توفــر أفضــل 
بــراجم ممكنــة وااللــزتام بعــدم إحــداث أي رضر. وجيــب إجــراء 
"حتليــل عــدم إحــداث الــرضر" عــىل فــرات منتمظــة لفهــم 
وختفيــف ومنــع املخاطــر الــي تتعــرض هلــا النســاء والفتيــات 
ــمي  ــة تصم ــال معلي ــرى خ ــة األخ ــة واملهمش ــات الضعيف والف

ــاجم. الربن
عامــة  نظــرة  بإلقــاء  أســايس  بشــل  األمــر  هــذا  ســيبدأ 
ــا( ــي مجتــع املجمتــع مًع ــط الرئيســية )األشــياء ال عــىل الرواب
واملقمّســات )تلــك الــي تســبب تعارًضــا أو رضًرا(. ويتطلــب هنــج 
امحلايــة املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء تضمــن تقيميــات 
خماطــر امحلايــة الواحضــة و / أو إرفاقهــا بتحليــل عــدم إحــداث 
الــرضر. وســيوحض ذلــك خماطــر امحلايــة اخلاصــة باالســتغال 
واالعتــداء اجلنســين )مبــا يف ذلــك املخاطــر الــي يتعــرض 
هلــا األطفــال والكبــار املعرضــون للخطــر( مضــن الربنــاجم. مكــا 
وســيم وضــع تدابــر ملعاجلــة تلــك املخاطــر يف خطــط الربنــاجم 
)عــىل ســبيل املثــال النظــر إىل مــان وزمــان األنشــطة، وتقيــمي 
ــك الســائقن والــرشاكء وغرهــا، والــويع  املوظفــن، مبــا يف ذل
املفصــل باملخاطــر، ومضــان أن األنشــطة واخلدمــات آمنــة وميكن 
الوصــول إلهيــا، وغرهــا(77. مكــا وجيــب أن يستكشــف التحليــل 

كًا مــن املخاطــر الداخليــة "التنظمييــة" واخلارجيــة.

آليات اإلبالغ. 		

تتحمــل مجيــع الــواكالت اإلنســانية واملوظفــون مســؤولية منــع 
حــوادث االســتغال واالعتــداء اجلنســين الــي يرتكهبــا موظفــو 
األمم املتحــدة واملنمظــات غــر احلكوميــة واملنمظــات احلكوميــة 

الدوليــة ضــد الســان املترضريــن.
ينبــي إنشــاء آليــات لإلبــاغ الــرسي والــي يهســل عــىل 
النســاء والفتيــات الوصــول إلهيــا جكــزء مــن إجــراءات امحلايــة، 

•

•

•
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وينبــي اختــاذ إجــراءات أخاقيــة يف أرسع وقــت ممكــن 
ــة إىل مضــان  ــر الرامي ــرب التداب ــوع احلــوادث. وتعت ــد وق عن
يتعلــق  المتيــزي فميــا  وعــدم  والرسيــة  واالحــرام  الســامة 
بالناجــن، واملعرضــن خلطــر العنــف اجلنــيس والعنــف املبــي 
عــىل النــوع االجمتــايع اعتبــارات جوهريــة وحيويــة يف مجيــع 
األوقــات. مكــا وأنــه ال ينبــي مشــاركة البيانــات دون موافقــة 
النســاء املتــرضرات. تطبــق إجــراءات منمظــة أكشــن إيــد 
الوقائيــة للتحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتــداء اجلنــيس، 
ــداء اجلنســين،  ــن االســتغال واالعت ــة م ــل سياســة امحلاي مث
ــر  ــات ملعاجلــة أي تقاري ــة للشــاوى والتحقيق ــراءات داخلي إج

ــاءة حــول اإلســاءة. بكف

يعمتــد تطويــر مثــل هــذه اآلليــات عــىل إجــراء مشــاورات 
ــمي  ــق بتصم ــا يتعل ــة فمي ــرات باألزم ــاء املتأث ــع النس ــة م هادف
ــون  ــات معاجلــة الشــاوى. وجيــب أن تك ــذ ورصــد معلي وتنفي
ــل  ــن أج ــا م ــول إلهي ــن الوص ــة وميك ــات آمن ــن االجمتاع أماك
القيــام بذلــك. ويف بعــض الســياقات، قــد يكــون مــن الــرضوري 
التفــاوض مــع قــادة املجمتــع قبــل التحــدث مــع أفــراد املجمتــع 
مــن النســاء لتجنــب أي ردود فعــل عكســية. ومــن األمهيــة 
مبــان أن تتعــرف أيضــًا منمظــة أكشــن إيــد أو واكالهتــا 
الرشيكــة عــىل قوانــن اإلبــاغ اإللزاميــة، فضــًا عــن الصكــوك 
واألدوات القانونيــة األخــرى الــي قــد تؤثــر عــىل االســتجابة. 
ويف بعــض األحيــان قــد حيــدث التبــاس أو تشــويش حــول 
القوانــن أثنــاء الــزناع ويف الظــروف اإلنســانية، وبالتــايل قــد 
ــياق  ــنة يف الس ــة مستحس ــرباء القانوني ــارة اخل ــون استش تك
ــن  ــن م ــذ، وهــذا مــن شــأنه أن حيمــي املوظف ــدء التنفي ــل ب قب
ــون املســاعدة  ــن يتلق ــن أن الناج ــة ويضم ــراءات القانوني اإلج

ــبة. املناس

القيادات النسائية واملجموعات النسائية املجمتعية. 			

يركــز هــذا القســم الفــريع عــىل النســاء أنفهســن كأفــراد 
جممتــع. فــأواًل، يتنــاول كيفيــة معاجلــة النســاء للقضايــا فميــا 

ــرضر مبجمتعاهتــن. ــدم إحلــاق ال ــة وع ــق بامحلاي يتعل
وثانيــًا، يســلط الضــوء عــىل العمليــات للتأكــد مــن أن ســلوكياهتن 
ليســت مســتغلة أو ضــارة عندمــا يكــن يف مواقــع الســلطة/ القوة.

مــن املهــم أن تعمــل القيــادات النســائية املجمتعيــة داخــل 
عــن  اإلبــاغ  ســبب  لفهــم  الــواكالت  ومــع  جممتعاهتــن 
االنهتــااكت الشــديدة للســلطة مــن جانــب اجلهــات الفاعلــة يف 
جمــال العمــل اإلنســاين. ويتيــح ذلــك إعــداد آليــات إبــاغ آمنــة 
ورسيــة حــى تمتكــن "الــواكالت املناســبة" مــن اختــاذ إجــراءات 
ــد حــددت دراســة  ــن. وق ــت ممك ــة يف أرسع وق ــة وأخاقي آمن
أجرهتــا املجمتعــات الــي تقــدم معونــات ومســاعدات إنســانية 
مثانيــة أســباب لعــدم اإلبــاغ عــن االنهتــااكت مثــل: االغتصــاب 
واالعتــداء اجلنــيس، والــي جيــب أخذهــا بعــن االعتبــار مــن 

أجــل متكــن النســاء بشــل فعــال مــن اإلبــاغ عــن االســتغال 
ــداء اجلنســين. واالعت

ويشــمتل ذلــك عــىل احلرمــان مــن الوصــول العــادل إىل املــوارد 
االقتصاديــة / األصــول أو فــرص كســب الــرزق أو والتعلــمي أو 

الصحــة أو اخلدمــات االجمتاعيــة األخــرى78.

ــن بأشــد . 1 ــي يك ــة ال ــدان املســاعدة املادي ــن فق اخلــوف م
ــة إلهيــا. احلاج

التأثر االقتصادي السلي عىل املجمتع وعلهين.. 2

عدم معرفة كيفية اإلباغ عن حادث ما.. 3

الهتديد باالنتقام أو االقتصاص.. 4

الشعور بالعجز وعدم القدرة عىل اإلباغ.. 5

القبــول أو االستســام لإلســاءة. )قــد يكــون هــذا مرتبًطــا . 6
ــق  ــة املوجــودة يف املجمتــع فميــا يتعل ــر االجمتاعي باملعاي

ــداء اجلنــيس(. باالغتصــاب واالعت

نقص اخلدمات القانونية الفعالة.. 7

نقــص الثقــة املزمــن يف االســتجابة ســيؤدي لتلــي إدعــاء . ٨
حلــدوث االعتــداء اجلنــيس.

هنــاك عــدة طــرق لضــان اســتخدام نســاء املجمتــع لســلطهتن 
بفعاليــة وبشــل هنــايئ:

• إنشــاء أو اســتخدام املســاحات اآلمنــة املوجــودة حيــث 	
تكون النســاء فقط قادرات عىل مناقشــة أنواع األرضار واألذى 
الــذي يتعرضــن لــه أو لغرمه من أفــراد املجمتع. فعندها تكون 
النســاء قــادرات عــىل توجيــه العمــل، وفهــم احلواجــز واملعيقات 
الــي حتــول دون تقــدمي التقاريــر، وإجيــاد احللــول الــي تلــي 
احتياجــات الفــات املتنوعــة الــي تتأثــر باالســتغال واالعتــداء 
اجلنســين الــذي ترتكبــه اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة أو أفــراد 

املجمتــع اآلخــرون يف مواقــع الســلطة.

• ــة أو غرهــا مــن 	 ــة جممتعي ــز إنشــاء مراقب ــع وتعزي تجشي
اآلليــات الــي هتــدف إىل تقليــل خماطــر وقــوع مثــل هــذه 

احلــوادث.

• العمــل مــع الــواكالت لتطويــر خيــارات إبــاغ متنوعــة مــن 	
أجــل تجشيــع اإلبــاغ عــن االســتغال واالعتــداء اجلنســين 
ــق الشــاوى،  ــة، وصنادي ــيق املجمتعي ــات التنس ــل: جه )مث
وآليــات اإلبــاغ الصديقــة لألطفــال(. وميكــن أن تعمــل 
النســاء حتديــدًا مــع مجموعــات أوليــاء األمــور بشــأن خطــر 
االســتغال اجلنــيس لألطفــال وإســاءة معاملهتــم مــن ِقبــل 
اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة، وكيفيــة اإلبــاغ عن ذلــك، وكيفية 

العمــل مــع الــواكالت وغرهــا ملنــع حــدوث ذلــك.

• إعــداد وإدارة خطــوط املعلومــات الســاخنة للخدمــات وكذلك 	

•

•

•

•
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اخلدمــات الرسيــة لإلبــاغ عــن الشــاوى احلساســة. 
ــة  ــل اخلطــوط الســاخنة الرسي ــات مث إن بعــض هــذه اآللي
ــة. ويشــر  الــي تعمــل خــارج املجمتــع تكــون أكــر فعالي
البحــث واألدلــة املتناقلــة إىل أن العديــد مــن الناجــن مــن 
االســتغال واالعتــداء اجلنســين يفضلــون التحــدث إىل 
خشــص يثقــون بــه، بــداًل مــن إرســال التقاريــر عــرب آليــات 
ــر  ــم توف ــن امله ــك، م ــوء ذل ــة. ويف ض ــاوى الرمسي الش
ــر لمتكــن  ــداد التقاري ــاغ وإع ــارات اإلب ــة مــن خي مجموع
الناجــن مــن اإلعــراب عــن وخماوفهــم بطريقــة مرحيــة 

بالنســبة هلــم.

والتخفيــف  املخاطــر  مــن  للحــد  رصحيــة  خطــط  أي  إن 
واالســتجابة ألي مــن حــوادث امحلايــة جيــب أن تكــون واحضــة 

املعــامل ومعروفــة مــن قبــل مجيــع أفــراد املجمتــع.

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

نظــًرا لتــوايل األنشــطة يف بيــات معقــدة وغالبــًا غــر متوقعــة، 
ــر  ــال تغ ــا يف ح ــر وتعديله ــة إدارة املخاط ــة خط جيــب مراقب
الســياق. وقــد تكــون هــذه التغيــرات مفاجئــة ومأســاوية، عــىل 
ســبيل املثــال الــزنوح امجلــايع النــامج عــن اكرثــة طبيعيــة أو 
ــع اإلنســان أو يكــون أكــر تدرجــًا، مكــا هــو احلــال  مــن صن
يف صعــود احلــراكت السياســية الــي تعــارض املســاواة بــن 
اجلنســن. ومــن املهــم أن يتشــارك مجيــع املشــاركن املســؤولية 
ــادل أي  ــن نســاء املجمتــع لتب ــر. فيجــب متك يف إدارة املخاط
ــادات  ــع القي ــة م ــدة أو العميق ــر اجلدي ــأن املخاط خمــاوف بش
النســائية والــرشاكء مــن املنمظــات غــر احلكوميــة ومنمظــة 
ــذي  ــف ال ــة املوق ــورة وفداح ــىل خط ــاًدا ع ــد. واعمت أكشــن اي
مت تغيــره، قــد يكــون مــن الــرضوري إلغــاء بعــض األنشــطة أو 
تعليــق امحللــة بالامــل. مكــا وجيــب أن تكــون نســاء املجمتــع 
قــادرات عــىل حتديــد مــا إذا اكن جيــب علهيــن املجازفــة عــىل 
أســاس قراراهتــن احلــرة واملســتنرة. وجيــب أن يمتتعــن حبرية 
تقريــر مــا إذا كــن سيشــاركن يف نشــاط أم ال، وإلغاء نشــاطهن 
أو مقاطعتــه إذا شــعرن بعــدم األمــان. مكــا وجيــب أن حتــرم 
األنشــطة الــي حتــدث يف حالــة نــزاع مســلح )مثــل: امحلــات 
إلهنــاء االعتــداء اجلنــيس يف خمميــات الاجئــن( مبــدأي عــدم 
ــة واملســاعدة اإلنســانية يف  ــرضر اخلاصــة بالتمني ــداث ال إح

الــزناع، والــي ميكــن نقلهــا بهسولــة إىل أنشــطة امحلــات.
ــي حيمتــل أن تعمــق  ــة ال ــل العوامــل املختلف ــاًء عــىل حتلي وبن
األزمــة أو تــزنع فتيلهــا، حيــدد عــدم إحــداث الــرضر اإلجــراء 
الــذي ميكــن أن حيــد مــن املخاطــر ويــدمع احلــل الســي 

ــزناع. لل

املجــال الثالــث: الوصــول إىل احلقــوق 
واملــوارد واخلدمــات 

النــوع  عــىل  املبــي  للعنــف  الفرعيــة  املجموعــات  تعــرف 
االجمتــايع أو مجموعــات العمــل أن احلرمــان مــن املــوارد أو 
الفــرص أو اخلدمــات هــو نــوع مــن أنــواع العنــف املبــي عــىل 

النــوع االجمتــايع / العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
ــراث، أو  ــي امل ــن تل ــت م ــة منع ــك أرمل ــة عــىل ذل ــن األمثل وم
األربــاح الــي مت أخذهــا قــرسًا مــن قبــل الرشيــك امحلــمي أو 
ــن اســتخدام وســائل  ــت م ــرأة منع ــراد األرسة، أو ام ــد أف أح
منــع امحلــل، أو فتــاة مت منعهــا مــن االلتحــاق باملدرســة.79وقد 
ــن  ــراد أو املجمتــع، فضــًا ع ــة أو األف ــاة مه الدول ــون اجلن يك

ــة. ــات اإلنســانية الفاعل اجله

وميثــل الوصــول إىل املــوارد واخلدمــات العامــة أولويــة حامســة 
ــاالت  ــادة النســائية يف ح ــل الهنــوض بالقي ــن أج ــة م وجوهري
الطــوارئ. وســتوفر منمظــة أكشــن إيــد الــدمع املؤســيس 
لتنظــمي النســاء وجهودهــن امجلاعيــة ودمع المتكــن االقتصادي 

ــوارد والســيطرة علهيــا. للنســاء مــن خــال الوصــول إىل امل

10-4-4 املعلومات واملساءلة واالتصال والتواصل
كعنــرص  والتواصــل  واالتصــال  واملســاءلة  املعلومــات   .1
ــادة النســاء ــة القامئــة عــىل قي ــة املجمتعي أســايس يف امحلاي

يعــد مضــان وصــول النســاء لملعلومــات حــول االســتجابة 
وحتديــد كيفيــة توزيــع هــذه املعلومــات علهيــن عنــرًصا أساســًيا 
يف امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء. ومــن املهــم 
ــة  ــن احتياجاهتــن بطريق ــات ع ــاء معلوم ــدم النس أيضــًا أن تق
منتمظــة، وأن هــذه املعلومــات تصــل وتغــذي االســتجابة عــىل 
حنــٍو مســمتر. وتضمــن املعلومــات املتبادلــة ذات االجتاهــن أن 
تكــون منمظــة أكشــن إيــد واملنمظــات النســائية الــي تشــاركها 
ــل، ينبــي أن تشــارك  ــرات. وباملث ــام النســاء املتأث مســولة أم
النســاء مشــاركة اكملــة يف القــرارات املتعلقــة باملعلومــات الــي 
تشــاركها منمظــة أكشــن إيــد ورشاكؤهــا يف أمعــال االتصــال 

والتواصــل الــي تــم أثنــاء أو بعــد أحــداث األزمــات.

2. مسوغات املعلومات واملساءلة واالتصال والتواصل

ــاء  ــادة النس ــىل قي ــة ع ــة القامئ ــة املجمتعي ــز امحلاي ــم تعزي ي
واالســتجابة  املعلومــات  توفــر  النســاء يف  تشــارك  عندمــا 
ــات  ــك باســتخدام العملي ــات وذل ــداث األزم هلــا يف ســياق أح
املتفــق علهيــا بشــل مشــرك. وميكــن أن تلعــب منمظــة أكشــن 
حيــث  مــن  الصــدد  هــذا  مهــًا يف  دوًرا  إيــد ورشاكؤهــا 
ــة، ومضــان  ــا معين ــويع بقضاي ــادة ال ــود النســاء لزي دمع جه
مســاع شــواغلهم املتعلقــة بامحلايــة. وميكــن ألمعــال االتصــال 
ــددة  ــات متع ــرب منص ــع ع ــوًرا أوس ــع مجه ــل أن تطل والتواص
بتأثــرات مشــكات امحلايــة الشــديدة الــي تواجههــا النســاء 

والفتيــات يف ســياقات الطــوارئ.
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 3. اإلمانات التحويلية لملعلومات واملساءلة واالتصال والتواصل

مكــا جــاء يف املقدمــة، حيــدث العنــف املبــي عــىل النــوع 
االجمتــايع يف لك مــان وال يــم اإلبــاغ عنــه يف مجيــع أحناء 
العــامل. إن متكــن النســاء والفتيــات مــن تبــادل املعلومــات حــول 
احتياجاهتــن بأمــان، واملشــاركة يف توزيــع القصــص عــىل 
نطــاق أوســع واملوافقــة علهيــا يــدمع متكــن النســاء ويوفــر 

ــوارد. ــل جتــارب النســاء والوصــول إىل امل وســيلة لمتثي

4. الهنج

جيــب أن تمشــل تقيميــات االحتياجــات التفصيليــة التشــاور 
ــل الوصــول  ــن أج ــن م ــة هل ــرق املفضل ــول الط ــاء ح ــع النس م
ــا. وجيــب مناقشــة هــذا األمــر بشــل  إىل املعلومــات وتقدميه
مســمتر مــع النســاء يف املســاحات اآلمنــة واملنتديــات األخــرى 
ــد  ــتجابة. وبع ــة باالس ــن املتعلق ــاء جتارهب ــارك النس ــث تش حي
ذلــك، ينبــي دجم آليــات تبــادل املعلومــات يف االســتجابة مــن 

ــا خــال االســتجابة. ــا الحًق ــا وتنقيحه ــة وتطويره البداي

 االتصال والتواصل

إن أمعــال وأنشــطة االتصــال والتواصــل / األنشــطة اإلعاميــة 
املصممــة إلبــراز معــل القيــادات النســائية وخــربات النســاء 
املتأثــرات باألزمــات يه يف هنايــة املطــاف متكــن للنســاء إذا 

مت االضطــاع هبــا لتحقيــق هــذا الغــرض.

وقــد أظهــرت جتربــة أكشــن إيــد أنــه عندمــا تقــرر النســاء كيفيــة 
مشــاركة قصصهــن جيــدن أن هــذه فرصــة مثينــة لمســاع 
ــه  ــن إىل الشــعور في أصواهتــن واالعــراف هبــا يف نظــام ميل

بأهنــن غــر ممسوعــات.

مكــا وجيــب إنشــاء أنمظــة مجلــع املعلومــات. وينبــي أن تهســم 
ــول  ــاء ح ــن النس ــا م ــي حنصــل علهي ــواردة وال ــات ال املعلوم
جتارهبــن يف االســتجابة، مكــا وينبــي أن تهســم احتياجاهتــن 
يف أمعــال الدعــوة واحلشــد واملنــارصة، وأن يــم توجهيهــا إىل 

اجلهــات اإلنســانية الفاعلــة مــن خــال آليــات التنســيق.

5. أنشطة براجم املعلومات واملساءلة واالتصال والتواصل

املعلومات واملساءلة

الرئيســية  اآلليــات  مــن  عــدًدا  أدنــاه   5 اجلــدول  يــوحض 
املســتخدمة لتهسيــل التواصــل املتبــادل مع النســاء املترضرات. 
وعنــد اســتخدام لك واحــدة مــن هــذه اآلليــات، جيــب أن تكــون 
النســاء عــىل درايــة بالعمليــة الــي يــم مــن خاهلــا توجيــه أي 
معلومــات يقدموهنــا وآليــات املســاءلة املرتبطــة هبــا. مكــا وجيــب 
أن يكــون لــل آليــة مــن هــذه اآلليــات معايــر رسيــة مرافقــة هلــا 

وأنمظــة توثيــق قويــة مرتبطــة هبــا.

اجلدول اخلامس: اآلليات الرئيسية املستخدمة لتهسيل االتصال املتبادل

مراكز / نقاط املعلومات

املنتديات داخل
املساحات اآلمنة

املتطوعون من
املجمتع احملي

اإلذاعات احمللية

الرسائل النصية
القصرة

ــة داخــل املخميــات أو مراكــز اإلجــاء، أو يف املواقــع املركزيــة يف  ميكــن إنشــاء مراكــز املعلومــات يف النقــاط املركزي
املجمتعــات املتــرضرة. وجيــب أن تكــون هــذه املســاحات آمنــة للنســاء مــن أجــل تقــدمي معلومــات حــول احتياجاهتــن أو 
تقــدمي شــاوى حــول االســتجابة. مكــا وجيــب أن تكــون مــزودة بالنســاء الــايت يعملــن عــىل توفــر اإلحاالت عنــد احلاجة.

عندمــا تتشــاطر النســاء جتارهبــن يف تيســر عقــد جلســات داخــل املســاحات آمنــة، جيــب أن يكــون امليــرسون جمهزيــن باملهــارات 
الازمــة لتوثيــق املعلومــات. وجيــب أن ميتثــل امليــرسون ملعايــر الرسيــة، وأن حيصلــوا عــىل موافقــة مســبقة مــن النســاء الــايت 
يشــاركن يف املعلومــات. وينبــي عــىل امليرسيــن إبــاغ النســاء بــأن املعلومات ســيم اســتخدامها من أجــل التأثر عىل االســتجابة.

ــة للنســاء يف املجمتعــات  ــة اســتباقية وفعال ــام بتوعي ــادة النســاء مــن أجــل القي ميكــن إنشــاء وتدريــب جلــان مــن املتطوعــن بقي
ــد ورشاكؤهــا، ومجــع  ــي تبادلهتــا معهــم منمظــة أكشــن إي ــوم املتطوعــون بنــرش املعلومــات حــول االســتجابة ال املتــرضرة. ويق

ــات. ــة يف املجمتع ــرون أهنــا آمن ــي ي ــن ال ــن النســاء يف منازهلــن أو يف األماك ــات م املعلوم

عندمــا تكــون اإلذاعــة متاحــة للنســاء املتــرضرات، ميكــن إنتــاج بــراجم إذاعيــة أو حلقــات لنــرش املعلومــات حــول كيفيــة الوصــول إىل 
آليــات امحلايــة واملســاءلة. وبصــورة مثاليــة، ينبــي تطويــر هــذه الرســائل وإنتاجهــا بواســطة قيــادات نســائية، وينبــي أن تســامه 

يف وضــع النســاء كقائــدات يف املجمتــع وكذلــك يف توزيــع املعلومــات.

عــىل النحــو املبــن أعــاه، عندمــا متتلــك النســاء املتــرضرات اهلواتف احملمولــة، جيب اســتخدام الرســائل النصية لتوزيــع املعلومات 
حــول االســتجابة، وكيــف ميكــن للنســاء الوصــول إىل آليــات امحلايــة املوجــودة. وينبي تصمــمي هذه اآلليات بالتشــاور مــع القائدات 

والنســاء املترضرات.
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 وهتــدف اخلطــوات التاليــة إىل تعزيز متكن النســاء املشــاراكت 
يف هــذه العملية:

• ومشــاركة 	 القصــص  روايــة  بشــأن  القــرارات  اختــاذ 
املعلومــات: قبــل إجــراء أي مقابــات أو التقــاط أي صــور 
ــن  ــرض م ــرضوري رشح الغ ــن ال ــوت، م ــو أو ص أو فيدي
والتواصــل،  االتصــال  أنشــطة   / اإلعاميــة  األنشــطة 
ــع سياســات املوافقــة اخلاصــة  والعمــل مبــا يمتــاىش م
مبنمظــة أكشــن إيــد )مكــا يــرد أدنــاه(. ويعتــرب أيضــًا 
ــأن  ــن معهــم ب مــن الــرضوري إعــام النســاء الــايت يعمل
املشــاركة يف العمــل يه فرصــة هلــن ملشــاركة قصصهــن 
ــذه  ــاح أن ه ــي إيض ــا وينب ــررن. مك ــا يق ــن مك وخرباهت
فرصــة للنســاء حــى يــم االســمتاع إلهيــن بشــأن القضايا 

ــاغ عهنــا. ــم اإلب ــه مل ي ــد يشــعرن أن ــي ق ال

• املوافقــة املســبقة: ينبــي إجــراء مجيــع أنشــطة االتصــال 	
والتواصــل / األنشــطة اإلعاميــة مبوافقــة مســبقة واكملــة 
مــن جانــب األخشــاص الذيــن يظهــرون يف هــذه األنشــطة. 
ويتضمــن ذلــك رشح املــان الــذي ســتظهر فيــه القصــة أو 
ــد  ــي ق ــار ال ــن ســيقوم مبشــاهدهتا، واآلث ــات، وم املعلوم
تنتــج عهنــا. مكــا وجيــب أن يــم ذلــك قبــل بــدء أي نشــاط، 
وجيــب مراجعتــه مبجــرد مشــاركة املعلومــات يف هنايــة 
املقابلــة. ويف هــذه املرحلــة، جيــب توثيــق املوافقــة، إمــا مــن 

خــال منــوذج املوافقــة أو عــىل رشيــط الفيديــو.

• مجــع املعلومــات: جيــب أن حتــدث مجيــع أنشــطة االتصــال 	
والتواصــل / األنشــطة اإلعاميــة ومجــع املعلومــات يف 
مــان حتــدده النســاء أو النســاء الــايت تشــاركن يف 
العمــل. وجيــب أن يــم ذلــك بطريقــة حتافــظ عىل ســامهتن 
وكرامهتــن )دون أن ينظــر اآلخــرون، عــىل ســبيل املثــال(. 
مكــا وينبــي أن ُتســأل النســاء عــن املعلومــات الــي 
ــي  ــارص يف جتارهبــن ال ــن العن ــدون مشــاركهتا، وع يري
ــز  ــال: مزنهلــن، ومراك ــا )عــىل ســبيل املث ــدون عرضه يري
املعلومــات الــي يصلــن إلهيــا، والطــرق يف املخميــات الــي 

يعشــن فهيــا(.

تتضمن أسئلة مناذج السطر العلوي لملقابات ما يي:

• مــاذا تريديــن أن يعــرف املجمتــع الــدويل عــن جتربتــك يف 	
هــذه احلالــة الطارئــة؟

• ــن أن 	 ــة وتريدي ــة الطارئ ــذه احلال ــن ه ــه م ــذي تعملت ــا ال م
ــاس؟ ــا الن يعرفه

• مــا يه الرســائل الــي تريديــن أن يمسعهــا منــك النــاس 	
يف مجيــع أحنــاء العــامل؟

املساءلة يف جمال االتصال والتواصل

جيــب مشــاركة املــواد الــي يــم إنتاجهــا أثناء أنشــطة االتصال 
والتواصــل / األنشــطة اإلعاميــة مــع النســاء الــايت شــاركن 
يف رسد قصصهــن. وعندمــا يكــون مناســًبا ومتوافــق هيلع، 
ميكــن أيًضــا مشــاركة هــذه املــواد مــع جممتعاهتــن. ويف بعض 
احلــاالت، ميكــن أن يهســم ذلــك يف تغيــر املواقــف املجمتعيــة، 
عــىل ســبيل املثــال يف الطريقــة الــي يــم هبــا تقــدمي القيــادة 

النســائية.

مكــا وجيــب تضمــن قنــوات تقــدمي الشــاوى حــول هــذه 
املســاءلة.  آليــات  يف  األنشــطة 

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

ميكــن أن يــؤدي تبــادل املعلومــات بــدون مضانــات اكفيــة إىل 
تعريــض النســاء والفتيــات ملزيــد مــن املخاطــر. ويف حــال عــدم 
إيــاء االعتبــار الواجــب للرسيــة واملوافقــة املســبقة، قــد تتعــرض 
النســاء خلطــر هيــدد ســامهتن وأمهنــن. ويــم إيــراد تفاصيــل 
ــراء  ــول إج ــايل ح ــا يف القســم  11-4-4 الت ــك أيًض ــول ذل ح

اإلحــاالت فميــا يتعلــق مبشــالك امحلايــة.

11-4-4 مسارات اإلحالة
1. مســارات اإلحالــة كعنــرص أســايس يف امحلايــة املجمتعيــة 

القامئــة عــىل قيــادة النســاء

ينبــي أن تهســل مســارات اإلحالــة وصــول النســاء والفتيــات 
إىل املؤسســات ذات الصلــة واخلدمــات واملــوارد املتاحــة الــي 
حيتاجوهنــا ملعاجلــة مشــالك امحلايــة اخلاصــة هبــن بأمــان 
وفعاليــة، مثــل القانونيــة، والطبيــة، وإعــادة التأهيــل، واملــأوى.

2. مســوغات مســارات امحلايــة ومشــالك امحلايــة الــي 
ــا ــن معاجلهت ميك

ال تســتطيع مؤسســة واحــدة توفــر مجيــع اخلدمــات واملــوارد 
النســاء واحلفــاظ عــىل ســامهتن  الازمــة محلايــة حقــوق 
مجموعــة  االعتبــار  بعــن  األخــذ  املهــم  ومــن  وكرامهتــن. 
االســتجابات الــي قــد تكــون رضورية ملعاجلة مشــالك امحلاية. 
عــىل ســبيل املثــال، قــد حتتــاج أحــد الناجيــات مــن االغتصــاب 
واملســاعدة  الطــي،  العــاج  النســاء إىل:  العنــف ضــد  أو 
القانونيــة يف حالــة إبــاغ الرشطــة باحلــادث، والــدمع النفــيس 
االجمتــايع، واألمــان أي مضــان ســامة الناجــن، فضــًا 
ــرزق للوصــول إىل االســتقال  عــن الــدمع النقــدي أو كســب ال
االقتصــادي. مكــا وميكــن أن يــأيت األمــان عــىل شــل ملجــأ أو 
مــان مــامئ لألطفــال أو مركــز لملســاحات اآلمنــة أو تســلميهم 
ــوق  ــراد املجمتــع املوث ــدة أو أحــد أف ــراد األرسة املمت ألحــد أف
بــه كشــل مــن أشــال الرعايــة املؤقتــة، أو عــن طريــق مطالبــة 
الرشطــة أو اجليــش بــدمع األمــن يف حميــط املخــمي والــذي قــد 

ــاة يف احلــاالت القصــوى. ــل اجلن يكــون مســهتدف مــن قب

•

•

•

•

•

•



5٨

ويف معظــم الســياقات، ال ميكــن تقــدمي مجموعــة اخلدمــات 
هــذه مــن ِقبــل مــزود خدمــة واحــد؛ لذلــك يلــزم القيــام بعــدد مــن 
اإلحــاالت. وقــد تتخصــص الدوائــر احلكوميــة أو مؤسســات 
امحلايــة املتخصصــة يف اخلدمــات ملعاجلــة مشــلكة محايــة 

ــة. معين

3. اإلمانات التحويلية ملسارات اإلحالة

لتحويــل العاقــات بــن اجلنســن، حتتــاج النســاء إىل الوصــول 
ملعاجلــة  واملؤسســات  اخلدمــات  مــن  شــاملة  إىل مجموعــة 
مشــالك امحلايــة والتغلــب علهيــا. إن نظــام اإلحالــة الفعــال 
والكــفء ميكــن أن يتيــح هــذا الوصــول، ممــا يعــزز مــن قــدرة 

ــود. النســاء عــىل الصم

4. الهنج

يربــط مســار اإلحالــة النســاء والفتيــات، اكلناجيــات مــن العنف، 
مــن  اكلناجيــات  والفتيــات،  النســاء  اإلحالــة  مســار  يربــط 
ــة  ــة، والصح ــة الطبي ــل: الرعاي ــات مث ــف اخلدم ــف، مبختل العن
النفســية، والــدمع النفــيس االجمتــايع، والــدمع االجمتــايع - 
ــة.  ــة الفاعل ــة واجلهــات األمني االقتصــادي، واملســاعدة القانوني
وتعــي معليــة اإلحالــة مشــاركة املعلومــات مــع ممثــل أو جهــة 
ــدرة أو اخلــربة أو املســؤولية الختــاذ  ــا الق ــرى لدهي ــة أخ فاعل
إجــراء بشــأن هــذه املســألة. مكــا ويعــد تطويــر إجــراء أو 
معليــة مــع املنمظــات واجلهــات الفاعلــة املوثــوق هبــا أمــًرا يف 
ــم  ــد ي ــة ق ــراءات الفعال ــاعدة أو اإلج ــة؛ ألن املس ــة األمهي غاي
ــر  ــرب تداب ــة األخــرى. وتعت ــات الفاعل ــل اجله ــن قب ــا م تقدميه
ــة وعــدم المتيــزي  مضــان األمــان والســامة واالحــرام والرسي
فميــا يتعلــق بالناجيــات واملعرضــات للخطــر اعتبــارات جوهريــة 

ــات80. ــع األوق ــة يف مجي وحيوي

واملوظفــون  إيــد  أكشــن  منمظــة  موظفــو  يكــون  أن  وجيــب 
درايــة  عــىل  املجمتعيــة  النســائية  والقيــادات  الــرشاكء 
ويف  بــه.  وااللــزتام  الناجيــات  حــول  املمتركــز  بالهنــج 
بعــد  بالعجــز  الناجيــات  قــد تشــعر  مــن األحيــان،  كثــر 
ــب عــدد مــن ردود الفعــل النفســية  ــة )إىل جان ــوع حادث وق
إىل  الــدمع  تقــدمي  معليــة  تضيــف  أال  وجيــب  األخــرى(. 
هــذا الشــعور بالعجــز، بــل جيــب أن تكــون حمرمــة وأن 
تعامــل الناجيــات بكرامــة. مكــا وجيــب تقــدمي املعلومــات 
ــض  ــرار.81يف بع ــاذ الق ــات يف اخت ــاعد الناجي ــرق تس بط
األحيــان، قــد يكــون مــن الصعــب تطبيــق هــذا األمــر، حيــث 
قــد ترفــض أحــد الناجيــات اخلدمــات املنقــذة لــألرواح. 
ومــع ذلــك، جيــب افــراض أن اآلخريــن ال يعرفــون أفضــل 
ــرار األفضــل  ــا اختــذت الق ــة يف أهن ــات، والثق ــن الناجي م

. لنفهســا

آليــات  إنشــاء  بالفعــل  يــم  قــد  الســياقات،  بعــض  ويف 
وتفعيلهــا.  امحلايــة  مشــكات  ببعــض  املتعلقــة  اإلحالــة 
ــال  ــد األطف ــة حــاالت جتني ــن إحال ــال، ميك ــىل ســبيل املث ع
وإذا  األمحــر.  للصليــب  الدوليــة  وجلنــة  اليونيســيف  إىل 

ــة  ــات احلالي ــك، جيــب اســتخدام هــذه العملي ــر كذل اكن األم
ــة،  ــة إحال ــاك معلي ــن هن ــا إذا مل تك ــة. أم ــب االزدواجي لتجن
ســتحتاج منمظــة أكشــن إيــد واملنمظــات النســائية الرشيكــة 
ــة  ــا لتحديــد اجلهــات الفاعل واملــرأة املجمتعيــة إىل العمــل مًع
ذات الصلــة والعاملــة يف موقــع وجمــال "جمــاالت" خرباهتــا.

مــن املهــم ماحظــة أن مســار اإلحالــة ليــس مســاًرا مســتقميًا 
أو يف اجتــاه واحــد، وهــذا يعــي أنــه ليــس مــن الــرضوري أن 
تــرى الناجيــات خدمــة معينــة قبــل الوصــول إىل خدمــة أخــرى. 
وتشــر مســارات اإلحالــة إىل مجموعــة اخلدمــات املتاحــة 

للناجيــات مــن أجــل االختيــار مــن بيهنــا.

5. أنشطة براجم مسارات اإلحالة

هذه يه معلية إنشاء ووضع وتنفيذ مسارات اإلحالة:

• تشــر إىل حتديــد اجلهــات الفاعلــة والتحليــل الــذي مت 	
إجرائــه يف معليــة تطويــر خطــة معــل امحلايــة املجمتعيــة 
القامئــة عــىل قيــادة النســاء. وجيــب أن يتضمــن ذلــك 
لملؤسســات  املختلفــة  األدوار  وحتديــد  املــان  حتديــد 
احملليــة الــي تقــدم خدمــات تعــاجل مشــالك امحلايــة. وإذا 
ــد  ــث حتدي ــات حتدي ــدات املجمتعي ــن للقائ ــر، ميك ــزم األم ل
اجلهــات الفعالــة وإجــراء املزيــد مــن البحــث حــول أنشــطة 

ــا. ــرباجم يف مواقعه ــذ ال ــي تنف ــات ال املؤسس

• إرشاك نســاء املجمتــع يف إنشــاء ووضــع مســار اإلحالــة، 	
ــاغ عــن احلــاالت عــىل  وميكــن أن تســاعد إجــراءات اإلب
ــىل الوصــول إىل  ــك تســاعد النســاء ع ــويع وكذل ــع ال رف

ــات. اخلدم

• التأكــد مــن إدراج وتضمــن املؤسســات الــي توفــر خدمات 	
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لملــرأة، واخلدمــات القانونيــة 
وكذلــك  اجلســدي  أو  اجلنــيس  باإليــذاء  يتعلــق  )فميــا 
حقــوق األرض وامللكيــة واملــراث(، واخلدمــات النفســية 
ــة لبقــاء النســاء واألطفــال،  ــة، واملســاحات اآلمن االجمتاعي

وبــراجم ســبل العيــش.

• اجمتاعــات 	 يف  املشــركة  الــرباجم  معلومــات  تضمــن 
التنســيق، مثــل مجموعــات العمــل املختلفــة. ومكــا هــو 
ــة  ــوم مجموعــة امحلاي مــوحض يف القســم 3.3 أعــاه، تق
جبمــع واكالت األمم املتحــدة وواكالت األمم املتحــدة املعنيــة 
املجموعــات  تركــز  املجموعــة،  هــذه  وداخــل  بامحلايــة. 
النــوع  عــىل  املبــي  العنــف  مثــل: مجموعــة  الفرعيــة، 
االجمتــايع أو الفريــق العامــل املعــي حبايــة املــرأة، 
بشــل خــاص عــىل قضايــا محايــة املــرأة وقــد تســلط 
الضــوء عــىل اخلدمــات الــي مل يــم حتديدهــا بعــد. وهــذا 
ــائية  ــة حضــور املنمظــات النس ــزز أمهي ــأنه أن يع ــن ش م

الرشيكــة.

•

•

•

•
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• تنظــمي زيــارات للنســاء املســوالت عــن اإلحالــة يف املجمتع 	
أو يف املنمظــات النســائية إىل املؤسســات ذات الصلــة 
لتوضيــح مــا تقدمــه هــذه املؤسســات، ومعايرهــا وطريقــة 
ــن موظــي  ــق ب ــات والتواف ــر العاق ــك لتطوي ــا، وكذل معله

املؤسســة.

• توضيــح اإلجــراءات اخلاصة باإلحاالت، ورسيــة املعلومات، 	
والتوقعــات املنتظــرة مــن اإلجــراءات الــي يتعــن اختاذهــا 
بعــد القيــام باإلحالــة. وقــد ختتلــف العمليــات وفًقــا للســياق 
واملنمظــة الــي يــم اإلحالــة إلهيــا. مكــا وقــد تكــون هنــاك 
ــة أو منــوذج موافقــة موقعــة. وقــد  ــة خطي حاجــة إىل إحال
تكــون هنــاك حاجــة أيضــًا للقيــام بتدريــب مــن قبــل منمظــة 

نســائية وطنيــة حــول كيفيــة إجــراء اإلحــاالت.

• حتديــد نســاء املجمتــع الــايت ســتقدمن الــدمع مبهــاٍم 	
خمتلفــة، مبــا يف ذلــك التدريــب عــىل إحالــة الناجيــات 
بالزتامــن مــع  للخطــر، و/أو  أولئــك املعرضــات  وكذلــك 
ــادة  ــىل قي ــامئ ع ــة الق ــة املجمتعي ــاجم امحلاي ــارص برن عن
النســاء الرئيســية األخــرى يف تقــدمي اإلســعافات النفســية 

األوليــة، أو العاملــن القانونيــن االحتياطيــن.

• التأكــد مــن أن الناجيــات عــىل عــمل ودرايــة جبميــع خيارات 	
ــارات  ــة، وأن لدهيــن احلــق يف اختــاذ اخلي ــدمع واإلحال ال

الــي يردهنــا.

6.  املخاطر والتخفيف من آثارها

جيــب أن تقــوم آليــات اإلحالــة حبايــة وصــون الرسيــة ومضــان 
األمــن والســامة وعــدم المتيزي.8٢وجيــب أن تــم اإلحــاالت 
ــن  ــات الذي ــديم اخلدم ــض مق ــدم تعري ــان، مكــا وجيــب ع بأم
تــم إحالــة الناجيــات إلهيــم إىل زيــادة احمتــال تعرضهــم 
للخطــر والــرضر. مكــا وجيــب أن تكــون الناجيــات دامئــًا هــن 
ــت  ــة أم ال. وإذا اكن ــة اإلحال ــرار بشــأن متابع ــن يتخــذن الق م
ــة وإعطاهئــا  ــة الناجي ــة، جيــب أخــذ موافق ــاك حاجــة لإلحال هن
معلومــات حــول اإلحالــة ورشح آثارهــا عــىل الســيدة أو الفتــاة 
املعنيــة. أمــا إذا اكنــت الناجيــات دون ســن الثانيــة عــرشة، 
مفــن الــرضوري أخــذ اإلذن مــن ويل أمرهــا أو الــويص علهيــا. 
ــف مــن خشــص آلخــر ويســتند  ــك، فهــذا أمــر خيتل 83ومــع ذل

إىل: )1( نضــج الطفــل، )2( مــا إذا اكن الوالــد متورًطــا بشــل 
ــة أو ال. ــارش يف حادث ــارش أو غــر مب مب

ويعــي مبــدأ الرسيــة أنــه ال ميكــن مشــاركة املعلومــات املتعلقــة 
بالناجيــة إال يف حالــة موافقهتــا عــىل اإلحالــة وفهمهــا ملــا يعنيــه 
ذلــك وأخــذ موافقهتــا بشــل مســبق. وهــذا يعــي تقــدمي رشح 
حــول الغــرض مــن مشــاركة املعلومــات )مبــا يف ذلــك املعلومــات 
ــف  ــي ســيم مشــاركهتا، ومــع مــن ســيم مشــاركهتا، وكي ال
ســيم اســتخدامها(، وكذلــك التأكــد مــن فهــم الناجيــات هلــذه 
ــض  ــام وإيضــاح أن لدهيــن احلــق يف رف ــات بشــل ت املعلوم

التدخــل أو اإلحالــة. مكــا ويتضمــن ذلــك رشح هــذه املعلومــات 
ــة  ــاب بإعاق ــص مص ــهنم( ولخش ــبة لس ــة مناس ــل )بطريق لطف
عقليــة. وجيــب احــرام موافقــة املســتفيدة عــىل اســتخدام 

البيانــات

ــة  ــة للرسي ــاك اســتثناءات معين ــم اإلشــارة إىل أن هن ــن امله م
مبــا يف ذلــك:

• ــدات بالعنــف أو األذى 	 ــدث فهيــا هتدي ــي حي احلــاالت ال
املســمتر، عــىل ســبيل املثــال عندمــا تكــون الناجيــة طفلــة أو 
بالغــة لدهيــا ضعــف واحض يف قدراهتــا العقليــة، وبالتــايل 
تكــون احلاجــة إىل محايهتــن تتجــاوز وتلــي مبــدأ الرسيــة.

• السياســات 	 أو  القوانــن  فهيــا  تتطلــب  الــي  احلــاالت 
ــذاء،  ــف أو اإلي ــن العن ــة م ــواع معين ــزايم ألن ــاغ اإلل اإلب
مثــل: االســتغال واالعتــداء اجلنســين مــن قبــل العاملــن 

يف املجــال اإلنســاين.

• احلاالت الي يتيقن فهيا أن الناجية قد حتاول إيذاء نفهسا.	

مكــا هــو مــوحض ســابًقا، يــرىج االنتبــاه إىل أن هــذا الدليــل 
ــج منمظــة أكشــن  ــث يمتثــل هن ال يتنــاول محايــة الطفــل، حي
ايــد بشــل عــام يف التعــاون مــع املؤسســات الــي تركــز عــىل 
الطفــل يف حــال وجــود خمــاوف بشــأن ســامة الطفــل. والبــد 
مــن توفــر عنايــة خاصــة عنــد العمــل مــع الفتيــات املراهقــات 
ــامئ  ــة الق ــة املجمتعي ــج امحلاي ــنة( يف هن ــن 10-19 س ــا ب )م
عــىل قيــادة النســاء، وإدراك الهتديــدات واملخاطــر اخلاصــة 

ــن يف حــاالت الطــوارئ. ــي تواجهه ال

1٢-4-4 السيولة النقدية
1. األمــوال النقديــة كعنــرص أســايس يف امحلايــة املجمتعيــة 

القامئــة عــىل قيــادة النســاء

ــوارد  ــة الوصــول إىل امل ــاء إماني ــة للنس ــيولة املالي ــر الس توف
لتقليــل تعرضهــن ملخاطــر امحلاية وزيــادة قدرهتن عــىل الصمود. 
وتعــد الســيولة املاليــة أداة لتحويــل املــوارد إىل النســاء لمتكيهنــن 

مــن الوصــول إىل حقوقهــن مــن أجــل تلبيــة احتياجاهتــن.

2. مســوغات األمــوال النقديــة ومشــالك امحلايــة الــي ميكــن 
لــرباجم األمــوال النقديــة معاجلهتــا

يف ســياق االســتجابة حلــاالت الطــوارئ، ميكــن أن تلعــب 
التحويــات النقديــة دورًا هامــًا يف محايــة املــرأة. وميكــن للنقــد 
توفــر القــوة الرشائيــة لتلبية االحتياجات االســهتاكية األساســية 
لــألرس، مثــل: انعــدام األمــن الغــذايئ املتفــامق، وكذلــك ختفيــف 
اســراتيجيات املواجهــة الضــارة الــي يــم تبنهيــا أو تفامقها يف 
بعــض األحيــان بســبب األزمــات. ويف برنــاجم امحلايــة، ميكن أن 
تســامه الســيولة املاليــة بشــل مبــارش يف النتاجئ قصــرة األمد، 
مبــا يف ذلــك النســاء الــايت يســتخدمن النقــود لتفــادي خماطــر 
امحلايــة الــي هتــدد احليــاة، عــىل ســبيل املثــال: الدفــع لتاليــف 

•

•

•
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•
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املواصــات مــن أجــل اهلــروب مــن األرس أو املجمتعــات غــر 
ــة يف الســياقات اخلاصــة  ــة، والوصــول إىل وثائــق اهلوي اآلمن
ــل  ــة والنق ــف القانوني ــل التالي ــف مث ــع التالي ــن، ودف بالاجئ

والتوثيــق ســعيًا وراء حتقيــق العدالــة.

وميكــن للنقــد أن حيفــز النســاء عــىل االلتحــاق باألنشــطة 
النفســية االجمتاعيــة، مكــا وأن توفــر االحتياجــات األساســية 
العاجلــة ميكــن أن يــح للنســاء بالركــزي عــىل احتياجاهتــن 

مــن اخلدمــات النفســية االجمتاعيــة. 84 85 86 87

3. اإلمانات التحويلية لألموال النقدية

االقتصــادي  المتكــن  تعــزز  أن  النقديــة  للتحويــات  ميكــن 
مــن خــال توفــر فــرص للنســاء لادخــار واالســتمثار يف 
املؤسســات، وزيــادة القــروض املقدمــة و / أو ســداد الديون عىل 
ــة  ــدام االســتقالية االقتصادي ــر وانع ــل.88إن الفق ــدى الطوي امل
ــا،  ــن اجلنســن ويعززه ــدم املســاواة ب ــع ع للنســاء يتقاطــع م
ويضــع النســاء يف عاقــات تبعيــة مــع الرجــال الذيــن يمتتعــون 
عــادًة بالقــوة االجمتاعيــة واالقتصاديــة األعــىل، ممــا جيعــل مــن 
الصعــب عــىل النســاء اخلــروج مــن العاقــات املســيئة والعنيفــة 
ويزيــد مــن مجموعــة عوامــل اخلطــر الــي قــد تلعــب دورًا يف 
ــة،  ــاب األزم ــات.89ويف أعق ــف ضــد النســاء والفتي ــادة العن زي
ميكــن للنقــد كأداة إىل جانــب تعزيــز القــدرات والهنــج القامئــة 
عــىل الســوق أن توفــر الفرصــة لتعزيــز وتجشيــع المتكــن 
ــاركة النســاء يف  ــادة مش ــرأة، وزي ــود لمل االقتصــادي والصم
هيــالك الســلطة املجمتعيــة لتحقيــق اهلــدف طويــل األمــد املمتثــل 
يف تعزيــز حقــوق النســاء واحلــد مــن الفقــر. وعــاوًة عــىل ذلــك، 
ميكــن للتحويــات النقديــة أن تســاعد يف حتويــل القــوة املاليــة، 
ــة  ــة أحادي ــن منــاذج املشــريات املركزي ــول م ــال التح ــن خ م
املــورد، إىل توفــر الســيولة املاليــة للنســاء الــايت يقمــن بضــخ 
نقودهــن يف األســواق احملليــة، ممــا يهســم يف انتعاهشــن 

وقدرهتــن عــىل الصمــود والتحمــل.

4. الهنج

تتطلــب بــراجم األمــوال النقديــة التأهــب واالســتعداد خــال 
"األوقــات العاديــة" قبــل األزمــات، وتصمــمي وتقيــمي وتنفيــذ 
األنشــطة املناســبة خــال االســتجابة اإلنســانية. ويركــز الهنــج 
هنــا عــىل دجم النقــد يف أنشــطة امحلايــة الرئيســية اكألنشــطة 
النفســية االجمتاعيــة لــدمع النســاء املعرضــات للخطــر، وتقــدمي 
الــدمع العاجــل للناجيــات مــن العنــف املبــي عــىل النــوع 
تدخــات  تقــوم  أن  تقديــر، جيــب  أقــل  وعــىل  االجمتــايع. 
ــمي  ــا بتعم ــيس دامًئ ــل رئي ــد بش ــتخدام النق ــتجابة باس االس
امحلايــة لفهــم احتياجــات النســاء والفتيــات بشــل أوحض، 
ــار الســلبية للــرباجم. وحيمثــا أمكــن، ينبــي أن  وختفيــف اآلث
تــدجم الــرباجم اإلنســانية ملنمظــة أكشــن إيــد أهــداف امحلايــة 
ونقــل املــوارد لتحقيــق نتيجــة شــاملة واحــدة تمتثــل يف حتســن 

ــات. ــة للنســاء والفتي امحلاي

5. أنشطة براجم األموال النقدية: التأهب واالستعداد واالستجابة

يتطلــب دجم النقــد يف امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة 
ــات،  ــل األزم ــا قب ــب واالســتعداد م ــن )1( التأه النســاء كًا م
)2( بــراجم االســتجابة. ويف كا املجالــن، هنــاك أدوار حامســة 
ملنمظــة أكشــن إيــد واملنمظــات النســائية احملليــة الرشيكــة 

ــة. ــادات النســائية املجمتعي والقي

هنــج التأهــب واالســتعداد فميــا خيــص األمــوال . 	
النقديــة ومحايــة النســاء:

ــائية  ــع املنمظــات النس ــد م ــل منمظــة أكشــن إي جيــب أن تعم
ــب واالســتعداد فميــا  ــام بأمعــال التأه ــة للقي ــة الرشيك احمللي
خيــص الســيولة املاليــة يف "األوقــات العاديــة" جكــزء مــن معليــة 

التأهــب واالســتعداد، وهــذا يتضمــن:

ومواطــن أ.  والقــدرات،  امحلايــة،  خماطــر  حتليــل 
النقديــة الضعــف مــن خــالل عدســة األمــوال 

االجمتــايع  النــوع  بتحليــل  املتــرضرات  النســاء  قيــام  إن 
وامحلايــة يتيــح هلــن التفكــر يف خماطــر امحلايــة الــي تتعــرض 
هلــا النســاء والفتيــات، واألســباب اجلذريــة، وتدابــر التخفيــف 
)انظــر أيًضــا إىل القســم 1-4-4 األدلــة املجمتعيــة، والقســم 4-4-2 
آليــات امحلايــة املجمتعيــة(. مكــا وجيــب أن حيــدد هــذا احتياجــات 
االنتعــاش واالحتياجــات العاجلــة مــع مراعاة الســيولة املالية كأولوية 
ــادة  ــىل قي ــة القامئــة ع ــة املجمتعي ــة إىل تدخــات امحلاي باإلضاف
النســاء األخــرى. وميكــن التخفيــف مــن خماطــر امحلايــة النامجــة 
عــن آثــار الكــوارث والزناعــات مثــل: فقــدان ســبل العيــش، واألصول 
املجمتعيــة، واهلجــرة، والتــرشد مــن خــال مــزجي من الســيولة املالية 
ــة القامئــة  ــة املجمتعي ــارص امحلاي ــات وعن ــرشاء الســلع واخلدم ل
عــىل قيــادة النســاء التمكيليــة، عىل ســبيل املثــال: املســاحات اآلمنة 
للنســاء، وآليــات امحلايــة املجمتعيــة، والــدمع النفــيس االجمتــايع، 

ودمع االنتعــاش االقتصــادي وســبل املعيشــة.

النســائية ب.  لملنمظــات  النقديــة  القــدرات  بنــاء 
الفاعلــة واجلهــات  احملليــة 

ــن  ــة، م ــائية احمللي ــات النس ــع املنمظ ــات م ــاء التحالف ــد بن عن
املهــم إبــراز العاقــة القويــة بــن تلبيــة االحتياجــات األساســية 
العاجلــة وختفيــف خماطــر امحلايــة. وحيمثــا أمكــن، جيــب 
دجم الــويع والتدريــب حــول التحويــات النقديــة يف تدريــب 
املنمظــات النســائية غــر احلكوميــة الــي تنفــذ بــراجم امحلايــة. 
مكــا وجيــب أن تصبــح الســيولة املاليــة خيــاًرا مجليــع املنمظــات 
غــر احلكوميــة احملليــة يف دمع انتعــاش وشــفاء الناجيــات 
مــن العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع والــايت يواجهــن 
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ــر، جيــب أن  ــزم األم ــة. وإذا ل ــرض ملخاطــر امحلاي خطــر التع
حيصــل الــرشاكء احملليــون عــىل تعزيــز وتجشيــع قــدرات 
القيــادة وتيســر تقيــمي االحتياجــات مــن خــال عدســة النقــد، 
ــمي الســيولة  ــذ، ورصــد وتقي وتقيميــات الســوق، وأدوات التنفي

ــن أجــل االســتجابات املســتقبلية. ــدادمه م ــة إلع املالي

زيادة مشاركة اجلهات احمللية الفاعلةت. 

البلــدان  يف  والــرشاكء  ايــد  أكشــن  منمظــة  عــىل  ينبــي 
املعرضــة للكــوارث والرصاعــات االســتعداد للكوارث املســتقبلية 
ــن  ــة مثــل: العامل ــار مقــديم اخلدمــة النقدي فميــا خيــص اختي
ــد،  ــب الربي ــوك، ومات ــة، والبن ــف احملمول ــبات اهلوات يف ش
ــوع  ــة للن ــة ومراعي ــات آمن ــر خدم ــوال لتوف ووكاء رصف األم
االجمتــايع. ويف األوقــات العاديــة، ميكــن ملنمظــة أكشــن إيــد 
والــرشاكء الدعــوة إىل تعزيــز معــل النســاء كــوكاء رصف 
النقــود مــن أجــل املشــاركة يف الــرباجم النقديــة املســتقبلية مــن 
خــال التفــاوض مــع مقــديم اخلدمــات وإدراج ذلــك يف العقــود 

ــات. أو االتفاقي

ــال  ــد فرصــة لضــخ وإدخ ــات معــل النق ــرق ومجموع ــدم ف وتق
أصــوات املنمظــات غــر احلكوميــة النســائية احملليــة يف آليــات 
ــذ  ــة تنفي ــدروس حــول آلي التنســيق، وإتاحــة الفرصــة مجلــع ال
الســيولة املاليــة يف االســتجابات الســابقة والــي ميكــن أن 
ــر  تبــي الصمــود التنظــي واملجمتــي. مكــا وميكــن أن توف
بــراجم الســيولة املاليــة نقطــة دخــول للجهــات احملليــة الفاعلــة 
مــن أجــل احلصــول عــىل المتويــل )صناديــق األمــوال املجمعــة، 
ــز  ــة(، وتعزي ــة الدولي ــر احلكومي ــع املنمظــات غ ــرشااكت م وال

ــة والتوطــن. جــدول أمعــال الســيولة املالي

حتليل طرائق االستجابة وآليات النقدث. 

جيــب إجــراء حتليــل مكتــي ملخاطــر امحلايــة فميــا خيــص 
طرائــق االســتجابة املختلفــة وآليــات النقــد جكــزء مــن التأهــب 
واالســتعداد، والتحقــق مــن حصهتــا يف بدايــة الطــوارئ. ويف 
ــاءة  ــر كف ــة األك ــل الطريق ــن حتلي ــن املمك ــة، م ــات العادي األوق
وفعاليــة لملجمتعــات املتأثــرة بكــوارث معينــة ســواء اكنــت نقديــة 

ــة. أو عيني

• ــة إىل 	 ــار الطريق ــتند اختي ــي أن يس ــق اهلــدف: ينب حتقي
ــة أو  ــة أو النقدي ــة العيني ــي الطريق ــن أن تل ــدى ميك أي م
ــىل  ــات. ع ــاء والفتي ــات احملــددة للنس ــامئ االحتياج القس
ســبيل املثــال، يف الصومــال اكن الطعــام واالحتياجــات 
األساســية متاحــن يف الســوق، وبالتــايل اكن النقــل غــر 
املقيــد مناســًبا. ومــع ذلــك، مل تتوفــر منتجــات النظافــة 
الصحيــة يف الســوق، فانــت االســتجابة عبــارة عــن مــزجي 

ــة للنســاء. ــوازم الصحي ــدة والل مــن األمــوال غــر املقي

• ــة 	 ــب القطري ــن املات ــد م ــًرا ألن العدي ــة: نظ ــة التلكف فعالي

قــد قــد نفــذت بــراجم عينيــة، مفــن املمكــن حتليــل الفائــدة 
معظــم  ويف  األزمــة.  حــدوث  قبــل  والعينيــة  النقديــة 
الســياقات، يكــون النقــد ممكًنــا، ولكــن حتليــل الطريقــة 
ينبــي أن حيــدد املعيقــات والعوامــل المتكينيــة للنقــد، 
والســياقات الــي يكــون فهيــا العينيــة حممتلــة بصــورة 
أكــرب. ويف هــذا املثــال النــادر، اشــرت منمظــة أكشــن إيــد 
شــاحنات كبــرة للوصــول إىل منطقــة اكنــت هبــا الطــرق 

ــابيع. ــدة أس ــت لع ــل مؤق ــرضرة بش مت

وقــد أعــاق هــذا الوضــع التجــار احملليــن مــن جلب اإلمــدادات، 
مما أدى إىل ارتفاع األســعار بنســبة 70 ٪.

وميكــن حتليــل اختيــار اآلليــة قبــل حــدوث األزمــة، وينبــي 
ــة )أي الــي يــم حتويلهــا عــن  إعطــاء األولويــة لألمــوال املتنقل
طريــق اهلاتــف احملمــول( حيمثــا أمكــن؛ ألهنــا عــادًة مــا تكــون 
أكــر اآلليــات محايــة وفعاليــة مــن حيــث التلكفــة. ويعمتــد 
االختيــار عــادًة عــىل الســياق احملــي وتوافــر خدمــات النقــل 
احملليــة. مكــا أن األدوات الــي توفرهــا رشاكــة التعــمل يف 

ــايل90: ــا دمع الت ــة ميكهن ــات النقدي جمــال التحوي

• ينبــي أن ينظــر حتليــل اآلليــة إىل مجموعــة اخلدمــات 	
ــة، وتعاونيــات  ــا، مثــل بائــي النقــود املتنقل املناســبة حملًي
المتويــل املتنــايه الصغــر، والبنــوك، واملتاجــر، والتســلمي 
املبــارش. ومــن املهــم حتديــد أولويــات اخلدمــات مــع الوكاء 

حيمثــا أمكــن ذلــك.

• ينبــي أن حيــدد التحليــل قــرب لك وكيــل رصف مــن 	
ــع  ــبء الواق ــف الع ــن أجــل ختفي ــك م ــرة، وذل ــرى املتأث الق
عــىل النســاء والفتيــات يف الســفر والتنقــل مجلــع النقــود.

• احلــد األدىن وذلــك مــن خــال جعــل حتصيــل األمــوال أقــل 	
ظهــورًا ويســتغرق وقًتــا طويــًا، وميكــن امجلــع بينــه وبــن 

األنشــطة العاديــة األخــرى مثــل: الذهــاب إىل الســوق.

• ميكــن اختيــار آليــات ثانويــة لتلبيــة احتياجــات أفــراد 	
حمدديــن الذيــن لدهيــم معيقــات يف املجــال الرمقــي / 
التكنولــويج أو يف إمانيــة الوصــول املــادي، عــىل ســبيل 
مــن  والناجيــات  الســن،  كبــار  لــدى  يكــون  قــد  املثــال 
العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع، والنســاء ذوات 
االحتياجــات اخلاصــة، والفتيــات املراهقــات احتياجــات 

خاصــة تتطلــب آليــة نقــل خمتلفــة.

االستجابة النقدية يف األزمات اإلنسانية. 		

مــن املهــم أن تكــون الــرباجم النقديــة مرتكــزة ومدعومــة بتحليــل 
النــوع االجمتــايع الــذي تقــوده النســاء، وحتليــل امحلايــة، 
والتحليــل القــوي واملســمتر للســوق يف اكفــة مراحل االســتجابة 
اإلنســانية. وهــذا يتطلــب العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع الــرشاكء 
احملليــن املنفذيــن مثــل: املجموعــات النســائية، ومؤسســات 
المتويــل املتنــايه الصغــر، وجتــار الســوق األقــرب إىل املناطــق 

•

•

•

•

•

•
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املتــرضرة لتلبيــة احتياجــات النســاء املتــرضرات مــن الكــوارث 
وجممتعاهتــن. مكــا وينبــي تصمــمي إســراتيجيات االســتجابة 
عــىل أســاس التقيــمي التشــاريك لملــرأة وحتليــل االحتياجــات. 
وجيــب حتديــد كيفيــة تســلمي البضائــع أو اخلدمــات )الطريقــة(
بنــاًء عــىل أدلــة الســامة والراحــة وفعاليــة التلكفة لملســتفيدات.

إىل  النســاء  وصــول  حالــة  يف  أنــه  إىل  األدلــة  وتشــر 
ــا  ــة باعتباره ــات الرمقي ــن التحوي ــن يفضل ــا، فإهن التكنولوجي
اآلليــة األكــر أماًنــا واألقــل ظهــورًا. وتقــوم النســاء املتــرضرات 
مــن األزمــات بقيــادة العمليــة التاليــة، وذلــك بــدمع مــن منمظــة 
أكشــن إيــد واملنمظــات النســائية الرشيكــة ملنمظــة أكشــن ايــد:

النســاء أ.  بقيــادة  التشــاركية  االحتياجــات  تقيــمي 
النقــد اختيــار  املســهتدفني:  وحتديــد 

إن هــذه العمليــة ليســت مقتــرصة عــىل التحويــات النقديــة. ومع 
ذلــك، ونظــًرا حلقيقــة أنــه ميكــن بهسولــة تبــادل األموال:النقــد 
ــة  ــاك بعــض األدل ــاس، هن ــة احتياجــات الن وقدرهتــا عــىل تلبي
ــن  ــون قادري ــد يكون ــع ق ــاء يف املجمت ــراد األقوي ــىل أن األف ع
وحتديــد  التقيــمي  معليــة  عــىل  أكــرب  بشــل  التأثــر  عــىل 
ــدوب  ــوم قطــاع شــامل متثيــي ومن املســهتدفن. وجيــب أن يق
مــن النســاء املتــرضرات باملشــاركة وقيــادة تقيــمي االحتياجــات 
ــع مضــان  ــا، م ــا واقتصادًي ــة اجمتاعًي ــد األرس الضعيف وحتدي
ــوع االجمتــايع والســلطة يف املجمتــع،  ــات الن ــاة دينامي مراع
وذلــك بــدمع مــن رشاكء منمظــة أكشــن إيــد. مكــا وينبــي 
أن تســتند معايــر الضعــف واهلشاشــة إىل حتليــل محايــة 
النســاء وجــداول حتديــد املســهتدفن املعروفــة جكــزء مــن 
معليــة امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء؛ إلعطــاء 
األكــر عرضــة ملخاطــر امحلايــة. وجيــب  للنســاء  األولويــة 
أن حتصــل النســاء املعرضــات ملخاطــر عاليــة عــىل معيــار 
إدراج تلقــايئ ألي اســتجابة نقديــة بغــض النظــر عــن املعايــر 
االقتصاديــة، مكــا وقــد تتغــر املعايــر متشــيًا مــع حتليــل 
ــة املتغــرة، وجيــب أيًضــا التحقــق مــن حصــة  خماطــر امحلاي
بيانــات التقيــمي وحتديــد املســهتدفن لضــان أن تكــون نتــاجئ 

ــفافة. ــة وش ــتملن نزهي ــهتداف املس ــات واس ــمي االحتياج تقي

التقيمي العاجل للسوق ب. 

هنــاك حاجــة لتقيــمي األســواق احملليــة املتأثــرة بالكــوارث 
النقديــة يف  التلكفــة  وفعاليــة  جــدوى  لتحديــد  والرصاعــات 
احلصــول عــىل الســلع واخلدمــات. وتمشــل البيانــات املتعلقــة 
ــات عــن  ــا يــي: بيان ــة م ــة عــىل األســواق احمللي ــر األزم بتأث
مكيــات العــرض والطلــب وجــودة البضائــع قبــل وقــوع الارثــة 
وبعدهــا، وحالــة األســواق والتجــار بعــد الكــوارث، وهيــالك 
ــل األزمــة وبعدهــا، والتنســيق  ــة األداء قب ــد ومقارن تســلمي النق

ــرى. ــة األخ ــات الفاعل ــتجابة اجله ــط اس وخط

ــمي االحتياجــات  ــب تقي ــمي للســوق إىل جان ــي إجــراء تقي وينب
وبطريقــة تشــاركية مــع منمظــة أكشــن إيــد والــرشاكء احمللين، 
مبــا يف ذلــك جتــار األســواق احملليــة. مكــا وجيــب أن تضــع 
النــوع  عدســة  واملجمتــع  األرسة  مســتوى  عــىل  البيانــات 
ــات  ــم االختاف ــل فه ــن أج ــم للســوق م االجمتــايع يف حتليله
يف املشــاركة والقيــود والفــرص بــن النســاء والرجــال بشــل 
اكمــل، باإلضافــة إىل نقــاط التدخــل اجلوهريــة لتحقيــق نتــاجئ 

ــن اجلنســن. ــة ب منصف
وعــىل ســبيل املثــال، قــد تكــون هنــاك عوامــل مقيــدة حلصــول 
العامــات يف التجــارة عــىل رأس مــال جديــد إلعادة االســتمثار 
يف األهســم بعــد األزمــة. وجيــب أن تضمــن االســتجابة قــدرة 
العامــات يف التجــارة عــىل املشــاركة يف الربنــاجم مــن خــال 
تقــدمي منــح أو قــروض جتاريــة مــن أجل اســتئناف األنشــطة91.

اختيار اآلليات والطرائق بعد تأثر األزمةت. 

جيــب التحقــق مــن حصــة الطرائــق واآلليــات املمكنــة الــي مت 
اختيارهــا خــال األوقــات العاديــة وذلــك بعــد األزمــة وبنــاًء 
عــىل تقيــمي الســوق، حيــث أنــه قــد يتغــر مــدى ماءمهتــا وفًقــا 

لألزمــة.

اإلدماج الرمقي وامحلايةث. 

إن مضان وصول النســاء إىل اهلواتف احملمولة واســتخدامها 
ميكــن أن يســاعد النســاء عــىل الشــعور باألمــان، وأهنــن أكــر 
ــرص  ــن ف ــد م ــن أن يزي ــال، وميك ــت وامل ــر الوق ــا، ويوف ارتباًط
العمــل والتعلــمي9٢. وجيــب إعطــاء األولويــة إىل زيــادة وصــول 
ــة. مكــا وجيــب أن  النســاء إىل اهلواتــف يف أي برنــاجم محاي
تــدجم منمظــة أكشــن إيــد مهــارات اســتخدام اهلاتــف احملمــول 
جكــزء مــن براجمهــا األوســع نطاقــًا. وعــادًة مــا تكــون النســاء 
والفتيــات الــايت تــراوح أمعارهــن بــن 1٨ و40 عاًمــا قــادرات 
عــىل اســتخدام اهلواتــف للوصــول إىل النقــود املتنقلــة، ولكــن 
تواجــه النســاء األكــرب ســنًا صعوبــات مزتايــدة. مكــا وقــد يقــوم 
املتطوعــون املجمتعيــون بتدريــب املســتخدمات األقــل ثقــة عــىل 
أداء الوظائــف الرئيســية والوصــول إىل اخلدمــات ذات الصلــة. 
وقــد يقــوم أيضــًا مشــغلو شــبات اهلواتــف احملمولــة بتوفــر 
تدريــب حــول كيفيــة اســتخدام اهلواتــف احملمولــة واســتخدام 

خدمــة نقــل األمــوال عــرب اهلاتــف احملمــول.

6. املخاطر والتخفيف من آثارها

قــد تقــرن مجموعــة مــن خماطــر محايــة النســاء وتدابــر 
ــاق  ــل عــدم االتف ــة، مث ــات النقدي ــق واآللي ــف مــع الطرائ التخفي
و / أو رد الفعــل العكــيس خبصــوص اســهتداف األرس لتلــي 
الغــذاء والنقــود العينيــة، والتعــرض لملخاطــر عنــد الذهــاب 
والســفر إىل مواقــع التوزيــع أو األســواق يف منطقــة الــزناع. 
مكــا وميكــن التخفيــف مــن املخاطــر مــن خــال وضــع معايــر 
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املجمتــع   / النســاء  تقودهــا  وواحضــة  شــفافة  اســهتداف 
وتعمتــد عــىل البيانــات الــي مت مجعهــا، وآليــات الشــاوى 
ــة عــىل الثقــة والــي تعمــل بامــل طاقهتــا،  واالســتجابة املبني
وحتليــل املخاطــر األمنيــة لملســتفيدين الذيــن يف الطريــق مــن 
وإىل ويف الســوق مكخاطــر العنــف مبــا يف ذلــك العنــف 

تركــز دراســة احلالــة هــذه عــىل نتــاجئ النقــد والعنــف 
املبــين عــىل النــوع االجمتــايع يف األردن94

ال ميكــن معاجلــة قضيــة محايــة املــرأة ومتكيهنــا ومصودهــا 
ــز  ــي ترك ــات ال ــن اخلدم ــة م ــر مجموع ــال توف ــن خ إال م
عــىل النســاء والفتيــات؛ لتخفيــف خماطــر العنــف املبــي عىل 
النــوع االجمتــايع واالســتجابة بشــل يمشــل احتياجــات 

ــوع االجمتــايع: ــات مــن العنــف املبــي عــىل الن الناجي

ــن خــال إدارة احلــاالت،  ــدمع النفــيس االجمتــايع م 1. ال
ومجموعــات  اآلخريــن،  اخلدمــات  مقــديم  إىل  واإلحالــة 
نقــاش قضايــا النــوع االجمتــايع، وجلســات مهــارات تربيــة 
ــات املراهقــات،  ــة للفتي ــال، وجلســات املهــارات احلياتي األطف

ــة. ــة وامجلاعي ــات املشــورة الفردي وجلس

2. أنشطة رفع الويع واألنشطة الرفهيية.

3. أنشطة التمنية االقتصادية.

4. التحويات النقدية غر املرشوطة وغر املقيدة.

5. خدمات الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك الصحة 

ميكــن للنقــود املرتبطــة بــإدارة احلــاالت الفرديــة للعنــف 
املبــي عــىل النــوع االجمتــايع أن تنقــذ األرواح مــن خــال: 
1- منــع حــدوث هتديــد وشــيك للعنــف و ٢- مضــان الصحــة 

ــة وقــت وقــوع العنــف. والســامة واألمــان الفوري

• دمع القــدرة عــىل الصمــود يف مواجهــة العنــف املبــي 	
عــىل النــوع االجمتــايع مــن خال تلي لك مــن التحويات 

النقديــة واخلدمــات التمكيليــة، بــدالً مــن النقــد وحده.

• وحضــور 	 النقــد  عــىل  احلصــول  يــؤدي  أن  ميكــن 
مجموعــات نقــاش قضايــا النــوع االجمتــايع إىل تقليــل 

العنــف املــزنيل.

• يقتــرص تأثــر النقــد عــىل مــدة التحويــات النقديــة، 	
يف حــن تقــدم مجموعــات النقــاش واخلدمــات النفســية 
االجمتاعيــة أثــر محايــة مســتدام يتجــاوز مــدة التحويات 

النقديــة.

• وباملثــل مــع األنــواع األخــرى مــن املســاعدات اإلنســانية، 	

ميكــن للتحويــات النقديــة يف بعــض احلــاالت املســامهة 
يف التوتــرات االجمتاعيــة بــن الاجئــن واملجمتعــات 

احملليــة عــىل مســتوى االقتصــادي اللكــي األوســع.

• ميكــن أن يزيــد النقــد / املــال مــن قميــة النســاء يف 	
األرسة ولكــن قــد يعــزز القــمي الســلبية عــن طريــق إعطــاء 
قميــة ماليــة لملــرأة أكــر مــن قميهتــا الذاتيــة )فقــط مــن 

ــة يف األرسة(. ــرأة املالي خــال مســامهة امل

• قــد ُينظــر إىل اســهتداف النســاء مكتلقيــات للتحويــات 	
النقديــة عــىل أنــه يقــوض ســلطة الرجال ويعرض النســاء 
خلطــر العنــف إذا مل يكــن هنــاك ســبل اتصــال وتواصــل 

مامئــة مــع الــزوج.

• ــانية 	 ــاعدة اإلنس ــتجيبن إىل أن املس ــض املس ــر بع ينظ
العازبــات  للنســاء  األردن  يف  العامــة  املســهتدفة 
الطــاق  زيــادة  يهســم يف  األرامــل  أو  املطلقــات  أو 

واالنفصــال.

اإلجنابية وحصة األم والطفل.

6. خدمــات التوعيــة املتنقلــة لتوفــر األنشــطة املذكــورة أعــاه 
يف املناطــق النائيــة.

ــىل أســاس  ــاء ع ــال للنس ــد/ امل ــدمي النق ــم تق يف األردن، ي
ــن لاســهتداف: ــن منفصل معياري

للحصــول . 1 باألولويــة  الــي حتظــى  الطــوارئ  حــاالت 
عــىل مســاعدة نقديــة فوريــة معفــاة مــن نظــام التجسيــل 
ــار هــذه احلــاالت "مشــالك ذات  ــد مت اعتب ــمي. وق والتقي
ــي  ــوع االجمتــايع وال ــىل الن ــي ع ــف املب ــة بالعن صل
هتــدد احليــاة" وحيــث ميكــن لملســاعدات النقديــة "توفــر 

ــاة". ــذ للحي ــدمع املنق ال

احلــاالت الــي يســتطيع فهيــا النقــد / املــال أن خيفــف . 2
ــة الــي تتعــرض هلــا النســاء عــىل  مــن خماطــر امحلاي
واحــد،  يعوهلــا خشــص  الــي  األرس  املثــال  ســبيل 
املراهقــات،  والفتيــات  اإلعاقــة،  ذوي  واألخشــاص 
ــراد يف ســن  ــدم وجــود أف ــة، وع ــدل اإلعال ــاع مع وارتف

ــل. العم

اجلنــيس والعنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع واالبــزتاز 
الــي  املســافة  التفتيــش واهلجــات، وحتديــد  نقــاط  عنــد 
حتتاجهــا النســاء للســفر وطــرق النقــل أو الســفر لتقليــل 
املخاطــر، وتضمــن مبــادرات ملعاجلــة املجمتعــات املضيفــة 

واملــرشدة لتخفيــف التوتــرات93.

•

•

•

•

•

•

•
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13-4-4 سبل العيش
1. ســبل العيــش كعنــرص أســايس يف امحلايــة املجمتعيــة 

ــاء ــادة النس ــىل قي ــة ع القامئ

ــد  ــة ودمعهــن لتحدي ــوارد اإلنتاجي يعــد وصــول النســاء إىل امل
البدائــل االقتصاديــة عنــرصًا أساســيًا يف امحلايــة املجمتعيــة 
القامئــة عــىل قيــادة النســاء والــي تســتطيع أن تيــرس وتهســل 
قيــادة النســاء ومصودهــن وقدرهتــن عــىل التحمــل والنجــاة يف 

األزمــة.

2. مســوغات ســبل العيــش ومشــالك امحلايــة الــي تســتطيع 
بــراجم ســبل العيــش معاجلهتــا

تــؤدي الكــوارث والزناعــات بشــل عــام إىل فقــدان األرواح 
ــل ســبل العيــش وتقــدمي اخلدمــات  ــازل واألصــول، وتعطي واملن
االجمتاعيــة، ممــا يــؤدي يف بعــض األحيــان إىل عواقــب طويلــة 
األمــد. وقــد يمشــل التأثــر عــىل ســبل العيــش تدمــر خمــزون 
املــواد الغذائيــة أو احملاصيــل الدامئــة أو موت املــوايش أو تدمر 
ــاص دون أي  ــن األخش ــر م ــزنوح الكث ــرك ال ــا ي األدوات، بيمن
ــر  ــاىن أك ــن ع ــرف م ــم ونع ــم أن نفه ــن امله ــرزق. وم وســيلة لل
مــن غــره مــن فقــدان أصــول الــرزق، وبالتــايل يكــون يف أشــد 
ــة  ــراتيجيات املواجه ــب إس ــل جتن ــن أج ــدمع م ــة إىل ال احلاج
ــبل  ــدمع الوصــول إىل س ــن أن ي ــلبية. مكــا وميك ــف الس والتكي
العيــش النســاء يف جتنــب إســراتيجيات املواجهة الســلبية. وبعد 
الصدمــة، تكــون النســاء والفتيات أكر عرضة للخطر وســيواجهن 
يف الغالــب هتديــًدا أكــرب باســتخدام إســراتيجيات ســبل العيــش 
ــك الــي تعرضهــن  ــاة، تل ــد احلي ــاء عــىل قي األكــر خطــورة للبق
لاســتغال واالعتــداء اجلنــيس والعنــف. ومــن العوامــل الــي قــد 
تشــل أساســًا هلــذه العيــوب والعوائــق95: الســفر إىل مناطــق 
غــر آمنــة لألنشــطة االقتصاديــة مــع ارتفــاع خماطــر االغتصــاب 
والرسقــة، وتغيــر األدوار بــن اجلنســن فميا خيص ســبل العيش 
والــي ختلــق توتــرات داخــل األرس مما يــؤدي إىل العنــف، واحلد 
مــن خيــارات ســبل العيــش ووضــع النســاء يف وظائــف مهمشــة 
ــي  ــار إىل االحتياجــات األساســية ال و / أو اســتغالية، واالفتق
ــس  ــة باجلن ــوء إىل املقايض ــىل اللج ــات ع ــاء والفتي ــرب النس جت
إلعالــة أرسهــن، وتــزوجي الفتيــات الصغــرات يف األرسة لتخفيف 

الضغــط عــىل املــوارد.

3. اإلمانات التحويلية لسبل العيش

يف جمــال امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء، 
ــش  ــارات ســبل عي ــز خي ــة فرصــة لتعزي ــات مبثاب ــرب األزم ُتعت
النســاء ممــا يــؤدي إىل المتكــن االقتصــادي للنســاء الضعيفات 
واملهمشــات، وتغيــر ديناميــات الســلطة وتقليــل أمعــال الرعايــة 
غــر مدفوعــة األجــر للنســاء. وعــادًة مــا يكــون وصول النســاء إىل 
األصــول أو التحــم فهيــا أقــل، مكا أهنن يمتتعن بســلطة حمدودة 
يف اختــاذ القــرارات. وميكــن تقييــد وصــول النســاء إىل األصــول 

وفــرص التدريــب والتنقــل بســبب املعايــر الثقافيــة واالجمتاعيــة 
والقوانــن والسياســات واملارســات الــي تنطــوي عــىل متيــزي 
ــراث،  ــوق امل ــة وحق ــن امللكي ــان م ــل: احلرم ــاء، مث ــد النس ض
أو احنصــار تقــدمي املســاعدة يف جمــال ســبل كســب العيــش 
للرجــال فقــط حيــث ُينظــر إلهيــم عــىل أهنــم أحصــاب الدخــل 
ــة  ــال التجاري ــاء يف األمع ــل النس ــل مع ــع جتاه ــن، م / املعيل
الصغــرة و / أو القطــاع الغــر رمســي. مكــا وميكــن أن تــؤدي 
األزمــات إىل اضطــاع النســاء مبزيــد مــن أمعــال الرعايــة غــر 
مدفوعــة األجــر، ممــا قــد يقلــل مــن فــرص وصوهلــن إىل ســبل 
العيــش. إن اســهتداف ســبل العيــش املســتدامة للنســاء ينطــوي 

عــىل إمانيــة زيــادة مصــود النســاء.

4. الهنج

تشــمتل ســبل العيــش عــىل القــدرات واألصــول واألنشــطة 
الازمــة لوســائل العيــش. وتشــمتل األصــول عــىل املــوارد 
البرشيــة والطبيعيــة واملادية واملالية واالجمتاعية والسياســية96. 
وينبــي أن تتجنــب بــراجم ســبل العيــش تعزيــز دور املــرأة 
التقليــدي أو زيــادة األعبــاء الــي تقــع عــىل عاتــق النســاء عــن 
طريــق زيــادة أعبــاء العمــل. مكــا وجيــب أن يكــون تنويــع ســبل 
العيــش مقبــواًل ثقافًيــا، ومســتداًما بيئًيــا، وقابــًا للتطبيــق مــن 
الناحيــة التكنولوجيــة، وجمدًيــا اقتصادًيا.97وينبــي أيضــًا 

ــة ســويًًا. ــادرات النقدي ــش واملب النظــر يف ســبل العي

5. أنشطة براجم سبل العيش

يف جمــال امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء، 
ــة، وخاصــًة  ــرات باألزم ــع النســاء املتأث ــات م ســتنخرط العملي
النســاء والفتيــات املعرضــات للخطــر، يف مجيــع تقيميــات 
ــن  ــة م ــًا وهشاش ــر ضعف ــات األك ــد الف ــش لتحدي ــبل العي س
ــي ميكــن  ــرزق ال ــواع أنشــطة كســب ال ــات وأن النســاء والفتي
أن يضطلعــن هبــا. ومــن الــرضوري إجــراء حتليــل مــع النســاء 
ــي حتــول دون مشــاركهتن يف  ــة ال ــات احملمتل ــد العقب لتحدي

ــة. ــش اآلمن ــرص العي ف
اجلنســن،  بــن  واملســؤوليات  األدوار  تغيــر  ذلــك  ويمشــل 
واملعايــر الثقافيــة واالجمتاعيــة، واحلاجــة إىل خدمــات رعايــة 
الطفــل، وانهتــااكت حقــوق ملكيــة املــرأة واملــراث، واألمــان 
أيضــَا حتليــل  والتنقــل. مكــا وجيــب أن يمشــل  والســامة 
لعمليــات اختــاذ القــرارات املاليــة وديناميــات القــوة داخــل 
األرس، وحتديــد أســباب مشــكات امحلايــة املرتبطــة بســبل 

العيــش و / أو االحتياجــات االقتصاديــة.

وتشــمتل معليــات إعــداد بــراجم ســبل العيــش يف امحلايــة 
املجمتعيــة القامئــة عــىل قيــادة النســاء:

• مضان تلبية االحتياجات العاجلة:	
     عــىل ســـبيل املثــال: التحويـــات النقديــــة، والنقــد / املال      

•
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      مقابل العمل، والغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل األصول.

• لتحديــد خيــارات 	 العيــش  إجــراء حتليــل ســبل 
العيــش: ســبل 

• قــد ُيقــمّي التحليــل معــارف النســاء ومهاراهتــن وخرباهتــن، 	
واملــواد اخلــام املتاحــة، ومعليــة اإلنتــاج، واألســواق )تقيــمي 
لتحديــد الفــرص االقتصاديــة وفــرص العمــل والتأكد من أن 
خطــط ســبل العيــش تعكــس احتياجــات الســوق(، ومنظــور 
النســاء وعدالــة الــدمع ملعاجلــة عــدم املســاواة يف املجمتــع. 
وقــد يمشــل أيًضــا النظــر يف ســبل العيــش البديلــة الــي 
ــاوم  ــي تق ــش ال ــبل العي ــع س ــن األحبــاث، وتجشي تتضم
الكــوارث وتغــر املنــاخ. ولفهــم اجلوانــب املختلفــة ألنمظــة 
ــل االقتصــادي احملــي  ــىل التحلي ــش جيــب ع ســبل العي

لــألرس املعيشــية مراعــاة مــا يــي:

• الروع بتقدمي دمع مناســب لســبل العيش:	
• جيــب تقــدمي املســاعدة املعيشــية بطريقــة تعكــس االحتياجــات 	

اخلاصــة بالنســاء وتقلــل من املخاطر، عىل ســبيل املثال: ســبل 
العيــش القامئــة عــىل الزراعــة )اســتئناف العمــل يف الزراعــة 
ــات،  ــال لملزارع ــذور ورأس امل ــر الب ــن خــال األدوات، وتوف م
وإعــادة الــزتود باملــوايش، وتوزيع البــذور، والقــروض الزراعية، 
والتدريــب، وغرهــا(، وســبل العيــش غــر الزراعيــة )التأكــد من 
أن النســاء املتــرضرات لدهيــن مهــارات، ووصــول إىل رأس 

املــال والــدمع املــادي لألمعــال التجاريــة واألجــور(.

• تهسيل إنشاء تعاونيات بني النساء املنتجات:	
• وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز مــن قــدرة النســاء عــىل املســاومة 	

امجلاعيــة للتفــاوض عىل ســعٍر عــادل، والوصول إىل األســواق 
والتأثــر فهيــا. عىل ســبيل املثــال، بناء القــدرات من أجــل إدارة 

التعاونيــات واملشــريات امجلاعية لملواد والتســويق.

• وتعزيــز 	 النســائية،  امجلاعــات  وتوحيــد  تعبئــة 
للمتســك  املصلحــة  أحصــاب  مــع  التحالفــات 

احلقــوق عــىل  والتأكيــد 
• عــىل ســبيل املثــال، العاقــات مــع احلكومــة والقطــاع اخلاص، 	

ومــا إىل ذلــك مــن أجــل تنفيــذ سياســة الــدمع واحلشــد 
واملنــارصة بشــأن الوصــول والســيطرة عــىل املــوارد الطبيعيــة 

واملاليــة والتكنولوجيــة.

األســئلة احملمتلــة لتهسيل حتليل ســبل العيــش اخلاصة 
بالنساء98:

• مــن شــارك يف أمعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر )مثل: مجع 	
امليــاه واحلطــب، ورعايــة أفراد األرسة، وغســل املابس( ما قبل 
األزمــة، ومــا هــو الــدور )األدوار( واملســؤوليات الــي لعبوهــا؟ 
هــل تغــرت هــذه األدوار منــذ بدايــة األزمــة؟ هل تتحمل النســاء 
أو الرجــال مســؤولية أكــرب مــن أجــل هــذا العمــل مقارنــةً مبــا 
اكنــوا هيلع ســابًقا؟ هــل تعيــق هــذه األدوار الوصــول إىل فرص 

العيش؟

• مــن الــذي يقــوم باختــاذ القــرارات حــول كيفيــة تخصيــص 	
املــوارد يف األرسة  ونفقــات األرسة املعيشــية؟

• مــا يه القوانــن واملارســات املوجــودة فميــا يتعلــق مبلكيــة 	
ــل  ــمي؟ ه ــراث والوصــول إىل األرض والتعل األرايض وامل
ــات فميــا خيــص هــذه  ميــارس متــزي ضــد النســاء والفتي
األمــور؟ هــل هنــاك أنــواع معينــة مــن أنشــطة ســبل العيــش 

حمظــورة بالنســبة للنســاء؟

• مــا يه اســراتيجيات التكيف االقتصــادي الي مت تبنهيا منذ 	
األزمــة، وهــل تعــرض هــذه االســراتيجيات النســاء والفتيــات 

للخطــر؟ مــا مه؟

• هــل النســاء، والشــابات، واملثليــات، واملثليــن، ومــزدويج 	
ــن  ــة اجلنســية و / أو املتحول ــري اهلوي ــل اجلنــيس ومغاي املي
جنســيًا يشــاركون يف الســوق كبائعــن ومورديــن وجتــار مجلة 
ومســهتلكن؟ هــل هنــاك عقبــات أمــام مشــاركهتم الاملــة؟ هل 

هنــاك فــرص لتعزيــز مشــاركهتم؟

• مــا يه األصــول الرئيســية الازمــة لســبل العيــش املســتدامة، 	
مثــل: األرض واملاشــية والبــذور واملعــدات وغرهــا، وكيف أثرت 
األزمــة عــىل وصــول النســاء إىل هــذه املــوارد والســيطرة علهيــا؟

• ــة، 	 ــات الزراع ــي تلعهبــا النســاء يف قطاع ــا يه األدوار ال م
والفاحــة، وصيــد األمســاك، والتجــارة، وإمــدادات األغذيــة 

ــة األزمــة؟ ــذ بداي ــف تغــرت من وكي

• مــا يه املهــارات والقــدرات الــي متتلكهــا النســاء، والشــابات، 	
واملثليــات، واملثليــن، ومزدويج امليل اجلنــيس ومغايري اهلوية 
اجلنســية و / أو املتحولــن جنســيًا والــي ميكــن أن تهســم يف 
تعزيز الســوق أو توســيعه؟ هل تلي العالة املتاحة املتطلبات؟ 
مــا يه املهــارات الــي حتتــاج إىل مزيــد مــن التطويــر لتلبيــة 

متطلبات الســوق؟

• مــا يه املخاطــر املتنوعــة الــي تواجههــا النســاء والفتيات عند 	
االخنــراط يف أنشــطة ســبل العيــش احلالية؟

• ــوع 	 ــر الن ــيخ معاي ــة برس ــرباجم االقتصادي ــل جتــازف ال ه
االجمتــايع القامئــة، عــىل ســبيل املثــال وضع النســاء فقط يف 
أدوار الرعايــة؟ مــا يه خماطــر ردود الفعــل املرتبطــة بــإرشاك 

النســاء يف بــراجم المتكــن االقتصــادي؟

• القــدرات واالحتياجــات املعيشــية لل أرسة. 	
• البنيــة التحتيــة املجمتعيــة واألســواق احملليــة الــي 	

تشــرط اســتعادة ســبل العيــش.
• احلومكــة والبيئــة املســتدامة الــي تؤثــر عــىل أمــن 	

ســبل العيــش.
• حتليــل الســلطة / القــوة داخــل األرسة واملجمتــع 	

والــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ خيــارات ســبل العيــش.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6. املخاطر والتخفيف من آثارها

ميكــن لــرباجم ســبل العيــش والوصــول إىل املــوارد اإلنتاجيــة 
أن يزيــد بطريقــة غــر مقصــودة مــن ضعــف وهشاشــة النســاء 
واحمتــال تعرضهــن للهتديــدات والعنــف. ومــن األمهيــة مبــان 
إجــراء حتليــل ملخاطــر النــوع االجمتــايع والعنــف املبــي عــىل 
النــوع االجمتــايع لــرباجم ســبل العيــش مــن أجــل احلــد مــن 
احمتــال حــدوث رضر، ومضــان تصمــمي وتنفيــذ آمنــن. ولســوء 

احلــظ، ميكــن لــرباجم ســبل العيــش بطرقــة غــر مقصــودة99:

• ــف داخــل األرسة أو املجمتــع عــن 	 ــرصاع والعن ــج ال تأجي
طريــق تغيــر معايــر النــوع االجمتــايع و / أو تغيــر 
مــزيان الســيطرة عــىل األصــول بــن الرجــال والنســاء، أو 

ــال. ــن األجي ب

• تعريــف النســاء بأنشــطة أو أماكــن جديــدة تزيــد مــن خطــر 	
ــن للعنف. تعرضه

• جــذب اهلجــات مــن قبــل مجموعــات خارجيــة بســبب 	
املرغوبــة. األصــول 

• اســتبعد النســاء مكشــاراكت، واحلــد مــن خيــارات النســاء 	
فميــا خيــص اســراتيجيات ســبل العيــش غــر اآلمنــة 
ــع األصــول(.  ــس، وبي ــب، واملقايضــة باجلن ــع احلط )جكم

جيــب أن يــم إجــراء حتليــل املخاطــر مــع النســاء؛ وذلــك لتقيــمي 
ــة بســبب مشــاركهتن يف تدخــات اإلنعــاش  األرضار احملمتل
االقتصــادي. وجيــب أن يقــمّي ذلــك الســامة املاديــة لســبل 
العيــش، وكذلــك حتديــد املخاطــر املرتبطــة بالعنــف املبــي عــىل 
النــوع االجمتــايع )مثــل: الســامة أثنــاء الذهــاب والســفر مــن 
وإىل العمــل، ورعايــة األطفــال أثنــاء يــوم العمــل، واالســتغال 
مــن قبــل أربــاب العمــل أو العمــاء أو املورديــن، وســاعات 
العمــل واملواقــع، ورد الفعــل العنيــف مــن قبــل أفــراد األرسة أو 
املجمتــع عندمــا تبــدأ النســاء يف كســب املــال، واإلســراتيجيات 

ــة لتخزيــن األمــوال املكتســبة، وغرهــا(100 101. اآلمن

5-4 الرصد والتقيمي والتعمل

امحلايــة  توثيــق  إىل  باحلاجــة  القســم  هــذا  يعــرف 
ــة  ــادة النســاء يف املارســة العملي ــة القامئــة عــىل قي املجمتعي
امحلايــة  هنــج  أن  وإلثبــات  الهنــج  فعاليــة  مــن  للتحقــق 
بديــًا  يوفــر  النســاء  قيــادة  عــىل  القــامئ  املجمتعيــة 
التغيــر  ودفــع  والفتيــات  النســاء  لتعزيــز محايــة  متينــًا 
التحــويل. ومــن املهــم أن يكــون أســلوب امحلايــة املجمتعيــة 
ــد  ــم تزوي ــا وأن ي ــا ومتكيًف ــاء حًي ــادة النس ــىل قي ــة ع القامئ
النســاء والفتيــات أنفهســن باملهــارات والفــرص الازمــة ملراقبــة 
أمعــال امحلايــة الــي يشــاركن فهيــا. وباملثــل، جيــب أن يكــن 
جبمــع  قيامهــن  يضمــن  مبــا  للتعــمل،  القيــادة  مقعــد  يف 
لتعزيــز  ومفيــدة  باحتياجاهتــن،  األكــر صلــة  املعلومــات 

الــي  البيــات  داخــل  ومتكيهنــن  وكرامهتــن  ســامهتن 
فهيــا. يعشــن 

الرصــد والتقيــمي والتعــم فميــا يتعلــق بهنــج امحلايــة 
املجمتعيــة القــامئ عــىل قيــادة النســاء 

ــىل قيــادة النســاء  ــط هنــج امحلايــة املجمتعيــة القــامئ ع يرتب
ارتباًطــا مبــارًشا باملنصــة اإلنســانية الدوليــة اخلاصــة مبنمظــة 
أكشــن ايــد، األولويــة 4: "دفــع االســتعداد التحــويل للطــوارئ 
واالســتجابة والوقايــة بقيــادة النســاء." ويكــون جمــال الركــزي 
هنــا هــو تعزيــز قيــادة النســاء، ومحايــة النســاء ومصودهــن يف 

الزناعــات والكــوارث واالحتــال.

وترتبــط منصــة املجــاالت الثاثــة لنظريــة التغيــر باملجــاالت 
ــف  ــل. ويــوحض اجلــدول 6 كي ــة املوحضــة يف هــذا الدلي الثاث

ــاالت. ــس هبــذه املج ــاجئ واملقايي ــط النت ترتب

عــادت صابريــن إىل غــزة مــن مــرص بعــد مقتــل والدهيــا 
يف الــرصاع بــن غــزة وإرسائيــل عــام 2014. ويف ســن 
الرابعــة والعرشيــن، محتلــت املســؤولية كوهنــا األخــت 
مسعــت  الســبعة.  وأخواهتــا  إخوهتــا  لرعايــة  األكــرب 
صابريــن عــن مؤسســة تقودهــا النســاء "وفــاق" املدعومــة 
مــن منمظــة "أكشــن إيــد"، والــي تــزود النســاء والفتيــات 
بالــدمع النفــيس االجمتــايع والقانــوين يف منطقــة رحف. 
لقــد اكن هــذا مبثابــة رشيــان احليــاة بالنســبة هلــا. اآلن 
ــا  ــد مت اختياره ــا، وق ــر 29 عاًم ــن العم ــغ م ــن تبل صابري
مؤخــًرا لتلــي منحــة أمعــال وتدريــب جكــزء مــن برنــاجم 
منمظــة أكشــن إيــد املمــول مــن دانيــدا. تتلــى صابريــن 
مــع  يتناســب  مبــا  والتجميــل  الشــعر  حــول  تدريبــات 
صالوهنــا اخلــاص. وبالفعــل، لدهيــا معــاء يف فــرة مــا 
ــد  ــاح. "لق ــا يف الصب ــرض دروهس ــر ويه حت ــد الظه بع
أخــذت دورة تدريبيــة حــول كيفيــة بــدء معــل جتــاري 
جديــد. كنــت ســعيدة جــًدا باحلصــول عــىل هــذه الفرصــة. 
اآلن أصبــح وضــي أفضــل بكثــر يف وجــود دخــل. أنــا 

ــد." أقــوم بعمــل جي
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ما ينبيغ قياسهجمال نظرية التغير

يعيشــون يف  الذيــن  األفــراد  قــوة  بنــاء   .1
فقــر وهتميــش واســتبعاد- القيــادة النســائية 

والواكلــة يف االســتجابة اإلنســانية

٢. خلق بيئة متكينية مالمئة

3. زيــادة الوصــول إىل اخلدمــات واملــوارد 
والســيطرة علهيــا

ــرأة 	  ــوق امل ــارصة حق ــوم من ــادة النســائية ومفه ــىل القي ــن/ات ع ــال املدرب نســبة النســاء والرج
ــانية. ــات اإلنس ــق باألزم ــا يتعل ــب فمي ــدد اجلوان املتع

نســبة النســاء ذوات األقليــات العرقيــة والدينيــة وذوات اإلعاقــة املدربــات عــىل القيــادة النســائية 	 
ومفهــوم منــارصة حقــوق املــرأة املتعــدد اجلوانــب فميــا يتعلــق باألزمــات اإلنســانية.

نســبة النســاء املمثــات الــايت هلــن دور قيــادي يف هيــالك صنــع القــرار عــرب املســتويات خــال 	 
معليــة االســتجابة اإلنســانية حبلــول عــام 2020.

نســبة النســاء يف هيــالك صنــع القــرار املنمتيات إىل أقليــات عرقية ودينية.	 

نســبة ممثــات النســاء يف هيــالك صنع القرار الــايت لدهين إعاقة.	 

االســتجابة 	  مراحــل  مجيــع  يف  مبــارش  بشــل  استشــارهتن  متــت  الــايت  النســاء  نســبة 
املجمتــع. مســتوى  عــىل  اإلنســانية 

نســبة النســاء املترضرات املدعومات من قبل االســتجابات اإلنســانية ملنمظة أكشــن ايد.	 

ــة 	  ــة املجمتعي ــدجم امحلاي ــي ت ــا وال ــتجابة اخلاصــة بن ــب االس ــات مضــن حقائ ــبة املرشوع نس
ــاء. ــا النس ــي تقوده ال

نســبة زيــادة نســبة المتويــل لملجموعــات النســائية احمللية والوطنية يف معلنا اإلنســاين.	 

عــدد املنشــورات واإلجــراءات الــي اختذهتــا اجلهــات العامليــة الفاعلــة يف جمــال امحلايــة 	 
ــي  ــة ال ــة املجمتعي ــن يدمعــون أســاليب امحلاي ــل الذي ــوة إىل العم ــة عــىل دع واألطــراف املوقع

تقودهــا النســاء.

واألعــراف 	  االجمتــايع  النــوع  معايــر  تغيــر  إىل  تســى  الــي  اإلنســانية  الــرباجم  عــدد 
االجمتاعيــة. واملعايــر 

عــدد املنمظــات احملليــة الــي تقودهــا النســاء املدعومــة مــن منمظــة أكشــن ايــد والــي تشــارك 	 
يف منصــات ومعليــات التنســيق

عــدد آليــات امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا النســاء والــي يــم دجمهــا جكــزء مــن براجمنــا 	 
ــانية. األساســية لاســتجابة اإلنس

نســبة رشاكئنــا املنفذيــن يف العمــل اإلنســاين الذين تقودمه النســاء أو املنمظات النســائية.	 

نســبة املناصب القيادية يف الســياقات اإلنســانية الي تشــغلها النســاء.	 

نســبة االســتجابات املنفذة من قبل منمظات تقودها النســاء يف األزمات اإلنســانية.	 

نســبة النســاء الايت تشــغلن مناصب قيادية يف لك اســتجابة.	 

ــدم 	  ــل املق ــادة يف المتوي ــات وجــود زي ــن ميكهنــم إثب ــة الكــربى الذي ــدد املوقعــن عــىل الصفق ع
للنســاء ومنمظاهتــن.

ــزيًا 	  ــود واملارســات اإلنســانية ترك ــة بالصم ــة املتعلق هشــدت السياســات واملارســات احلكومي
مزتايــدًا عــىل القيــادة النســائية لاســتجابات اإلنســانية وعــىل إرشاك املنمظــات النســائية يف 

مجيــع مراحــل االســتجابة لألزمــات.
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يهســم مــا يــي يف حتقيــق الزتامــات القمــة العاملية 
للعمــل اإلنســاين بعــدم تــرك أو إغفــال أي خشص:

املجموعــات 	  قــدرات  وتمنيــة  المتويــل  زيــادة 
ــاوين  ــرشاكء متس ــة ك ــة والوطني ــائية احمللي النس

اإلنســاين. معلنــا  يف 

تقودهــا 	  الــي  املجمتعيــة  امحلايــة  آليــات  دجم 
األساســية  براجمنــا  مــن  جكــزء  النســاء 

اإلنســانية. لاســتجابة 

ــة يف 	  ــادة مشــاركة املنمظــات النســائية احمللي زي
ــات التنســيق. منصــات ومعلي

املناصــب 	  مــن  ل٪50  النســاء  شــغل  مضــان 
األقــل. عــىل  اإلنســانية  الســياقات  يف  القياديــة 

الــرشاكء 	  مــن  األقــل  عــىل   ٪  50 أن  مضــان 
منمظــات  يه  اإلنســاين  العمــل  يف  املنفذيــن 

نســائية. منمظــات  أو  نســاء  تقودهــا 

مضــان أن 50٪ مــن النســاء املتأثــرات باألزمــات 	 
يتخــذن قــرارات يف جممتعاهتــن.

ستشــارك املنمظــات النســائية احملليــة والوطنيــة 
مــن البلــدان املتأثــرة باألزمــات وســتكون مؤثــرة 
يف الدعــوة إىل العمــل بشــأن امحلايــة مــن العنــف 
االجمتــايع ويف مجموعــة  النــوع  عــىل  املبــين 
وتعزيــز  التغيــر  وقيــادة  العامليــة،  امحلايــة 

املســاءلة يف املجــال اإلنســاين

آليــات امحلايــة املجمتعيــة الــيت تقودهــا النســاء 
يه جــزء مــن اســتجابتنا اإلنســانية األساســية 
االســتجابة  يف  األســايس  هنجنــا  مــن  وجــزء 

لألزمــات طويلــة األمــد

عدد األدلة املنبثقة من املجمتع - التقيميات، والبحث والتعم املنتج واملستخدم.	 

عدد البدائل اليت تقودها النساء واليت طورهتا ووثقهتا منمظة أكشن ايد.	 

نسبة االستجابات اإلنسانية اليت ُينفذ فهيا اآلليات املجمتعية اليت تقودها النساء.	 

عــدد املجموعــات النســائية احملليــة والوطنيــة يف معلنا اإلنســاين الذين حيصلون 	 
عــىل تدريبــات بناء وتمنيــة القدرات.

ــيت اســتجابت هلــا 	  ــة ال ــة بالنســاء حــول انهتــااكت امحلاي ــر املتعلق ــدد التقاري ع
ــة. ــالك املعني اهلي

زيــادة الثقــة والقــدرة عــىل تنظــمي والتأثــر عــىل االســتجابة اإلنســانية بني النســاء 	 
)التقيمي الذايت(.

ــا النســاء 	  ــيت تقوده ــل ال ــرتف بالبدائ ــيت تع ــة ال ــات اإلنســانية الفاعل ــدد اجله ع
وتكرارهــا وتزويدهــا باملــوارد.

عدد املنمظات اليت تقودها النساء واليت تقود االستجابات اإلنسانية.	 

نســبة املناصــب القياديــة يف الســياقات اإلنســانية الــيت تشــغلها النســاء حبلــول 	 
عــام ٢0٢0.

نســبة رشاكء منمظــة أكشــن ايــد املنفذيــن يف العمــل اإلنســاين الذيــن تقــودمه 	 
النســاء أو املنمظــات النســائية.

عدد النساء املترضرات من األزمات املنخرطات يف االستجابات اإلنسانية.	 

ــيت 	  ــز ال ــات واحلواج ــدون املعيق ــن يتح ــم الذي ــباب ومنمظاهت ــاء والش ــدد النس ع
تؤثــر عــىل قدرهتــم عــىل التأهــب واالســتعداد حلــاالت الطــوارئ واالســتجابة هلــا 

ــادة اســتجابات الطــوارئ. ومتنعهــم مــن قي

عدد التحالفات الوطنية والدولية لنساء املجمتع وحلفاهئن.	 

ــة 	  ــة املجمتعي ــات امحلاي ــذ آلي ــة النســاء وقدرهتــن عــىل التأثــر يف تنفي ــادة ثق زي
الــيت تقودهــا النســاء.

عــدد النســاء واملنمظــات الــيت تقودهــا النســاء والــيت تلقــت املــوارد بشــل مبــارش 	 
يف حــاالت الطــوارئ.

ــوارد 	  ــة وصوهلــن إىل امل ــادة إماكني ــاليت يبلغــن عــن زي ــادة يف عــدد النســاء ال زي
والتحــم فهيــا.

عــدد أحصــاب الســلطة الذيــن يعرتفــون بواكلة وماكنــة وأصوات النســاء واملنمظات 	 
الــيت تقودها النســاء.

زيــادة فــرص الوصــول إىل مســاحات التأثــر بــني النســاء واملشــاركة فهيــا )املغلقــة 	 
/ املزعومــة / املدعــوة / املختــارة(.

ــع 	  ــاء م ــوق النس ــارصة حق ــال من ــدول أمع ــل ج ــيس وتفعي ــع املؤس ــاء الطاب إضف
املارســات احملســنة.

تضــي السياســات واملارســات احلكوميــة املتعلقــة بالصمــود تركــزًا مزتايــدًا عىل 	 
الفــائت األكــر ضعفًا وهشاشــة، الســميا النســاء.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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خيــص  فميــا  النســوي  التشــاريك  العمــل  حبــث 
ــة القامئــة عــىل  ــة املجمتعي املكونــات احملــددة للحاي

النســاء  قيــادة 

قامــت منمظــة أكشــن إيــد بوضــع مبــادئ إلدارة املشــاريع 
ــة إرشاك  ــي تؤكــد عــىل أمهي ــمي وال النســوية والرصــد والتقي
أصــوات النســاء وخرباهتــن يف حتويــل األطــر والهنــج مــن 
بدايــة الربنــاجم10٢. وتبــن التجربــة أن النســاء غالبــًا مــا يكــن 
أفضــل املصــادر لملــؤرشات الــي تــرايع أبعــاد صعوبــة تقيــمي 
التغــرات يف العاقــات بــن اجلنســن عــىل ســبيل املثــال، 
وبالتــايل وبــداًل مــن اخــزتال هــذه األدلــة إىل "كوهنــا متناقلــة"، 
ــة االســتخدام  ــة بســيطة وهسل ــون األدوات املطبق جيــب أن تك
وميكــن الوصــول إلهيــا. مكــا وجيــب هتيئــة ووضــع النســاء 
العامــات يف تطبيــق األدوات والدراســات االســتقصائية يف 
جممتعهــن يف مانــة جيــدة مجلــع بيانــات مفصلــة عــن املثليات، 
واملثليــن، ومــزدويج امليــل اجلنــيس ومغايــري اهلوية اجلنســية 
ــد يف  ــا يوج ــًدا م ــن جي ــن جنســيًا ألهنــن يفهم و / أو املتحول

جممتعهــن وأفضــل طريقــة للوصــول إلهيــم103.
"إن  يــي:  مــا  عــىل  إيــد  أكشــن  منمظــة  حبــث  ينــص 
النســاء  تواجــد  مــع  األفــراد  حــول  املمتحــورة  األدلــة 
داخــل  مــن  باملعرفــة  مقرونــة  مصميهــا  يف  والفتيــات 
التحــوالت يف  تتيــح الفرصــة أمــام  املنمظــة وخارجهــا، 
مــزيان القــوى / الســلطة. وذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إىل 
والوطنيــة  احملليــة  املســتويات  عــىل  تغيــرات  إحــداث 
األساســية  امخلســة  املبــادئ  وتمشــل  والدوليــة"104. 

البحــث: لهنــج 

ــر مــن . 1 ــن يعيشــون يف فق يــم متكــن األخشــاص الذي
ــاجت. ــة والن ــن العملي ــا يف لك م خــال حبثن

القطاعــات . 2 املتعــدد  القــوي  النســوي  التحليــل  يوفــر 
واألفضليــة. واملصداقيــة  الدقــة 

يعــي . 3 املســتويات  مجيــع  يف  الصلــة  ذو  العمــل  إن 
منمظــة. أو  قميــة اكحتــاد  نضيــف  أننــا 

العمــل املبتكــر واملشــرك لــه تأثــر أكرب.. 4

ــن الوصــول . 5 ــة حيســن م ــرشااكت البحثي ــل يف ال العم
واجلــودة.

مــؤرشات  امحلايــة  مكونــات  مــن  مكــون  لــل  ســيكون 
املتخــذة  اإلجــراءات  فعاليــة  لتقيــمي  مصممــة  وأســاليب 
قيــادة  عــىل  القــامئ  املجمتعيــة  امحلايــة  هنــج  مبوجــب 

املثــال: ســبيل  عــىل  النســاء. 

• ســيم تقيــمي الــدمع النفــيس االجمتــايع مــن حيــث 	

التعامــل  عــىل  والقــدرة  األداء،  مثــل:  العوامــل 

ــة، والســلوك  ــة الخشصي ومعاجلــة املشــالك، والرفاهي
والرابــط. االجمتــايع 

• ــي 	 ــدى تل ــث م ــن حي ــة م ــرباجم النقدي ــمي ال ســيم تقي
واملأمونــة.  اآلمنــة  لملســاعدة  والفتيــات  النســاء 
الوقــت  ذلــك  أن يمشــل  املثــال، ميكــن  ســبيل  عــىل 
ــة  ــوادث امحلاي ــوق، وح ــول إىل الس ــتغرق للوص املس
ــات  ــوع آلي ــرة ون ــر يف وت ــوها أو التغي ــي عايش ال

وبعدهــا. املســاعدة  قبــل  املعمتــدة  التكيــف 

يف  املســتخدمة  واألســاليب  املــؤرشات  إنشــاء  ســيم 
رصــد وتقيــمي بــراجم امحلايــة املجمتعيــة القامئــة عــىل 
والفتيــات  النســاء  مــع  تشــاريك  بشــل  النســاء  قيــادة 

ت. ملعنيــا ا

يقــدم حبــث العمــل التشــاريك النســوي الــذي تقــوده املــرأة 
أدلــة مبنيــة عــىل جتربــة النســاء لتغــذي معليــة تصمــمي 
واملنــارصة.  واحلشــد  والسياســة  وتنفيذهــا  الــرباجم 
يف  الثغــرات  خيــص  فميــا  جتربهتــم  ذلــك  يمشــل  وقــد 
اخلدمــات أو يف توفــر املــوارد، والمتيــزي و / أو العنــف 
اإلنســانية  األزمــة  عــن  نتجــت  والــي  أنفهســن،  ضــد 
وُيعــزز حبــث  اإلنســانية.  االســتجابة  بســبب  أو  نفهســا 
العمــل التشــاريك النســوي الــذي تقــوده املــرأة معليــة 
ــن  ــي ميك ــمل ال ــل، والتع ــر، والتحلي ــة، والتفك مجــع األدل
ــد. ــل األم ــر طوي ــة والتغي ــاء احلرك ــاس بن ــون أس أن تك

•

•
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الســلطة   / القــوى  مــزيان  تغيــر  مــرشوع  بدايــة  إن 
ــد  ــه منمظــة أكشــن إي ــذي شــاركت يف قيادت )2017(، ال
والصنــدوق الاثوليــي للتمنيــة، قــد اســتعان بالنســاء 
التشــاركية  واألســاليب  الركــزي  مجموعــات  يف  فقــط 
ــن  ــف النســاء ومناجهه ــم مواق ــن أجــل الســي إىل فه م
ملعاجلــة أوجــه عــدم املســاواة الــي تؤثــر علهيــن. وبالتــايل 
ــة البحــث،  تنعكــس أصــوات النســاء املشــاراكت يف معلي
ممــا يؤثــر عــىل التحليــل والتوصيــات. لقــد اكنــت النســاء 
نشــطات يف حتويــل وتغــر الســلطة حمليــًا )مجموعــات من 
ــًا  النســاء دفعــن للتغيــر عــىل املســتوى احملــي(، ووطني
ــة  ــزًءا يف معلي ــائية ج ــات النس ــات املجموع )شــلكت ممث
الضغــط مــن أجــل التغيــر عــىل املســتوى الوطــي(، وعــىل 
الصعيــد العاملــي )مت دعــوة ممثــات املجموعــات النســائية 
إىل امجلعيــة العامــة للتحــدث يف جلنــة اجمتــاع حــول 

ــدم املســاواة(.  ع

أن  يعــي  هايــي  فيديــو يف  وجــود مصــور  لقــد اكن 
حتليــل منمظــة جالكــن موريــت، ويه منمظــة جممتعيــة 
لملزارعــن، ومجموعهتــا النســائية مت تجسيلــه ألقراهنــم 
وصانــي السياســات عــىل خمتلــف املســتويات. لقــد قــدم 
هــذا األمــر شــكًا مــن أشــال حتديــد املوقــع للبحــث. وقــد 
ــرؤون  ــن يق ــراد الذي ــا لألف ــا خشًص ــت اللقطــات أيًض قدم
ــن أجــل االنمتــاء  ــر البحــث وواضــي السياســات م تقري

ــل. ــع العم والتعاطــف م

وقــد قــال الســيد جوزيــف وينــدي أليانــس، مديــر املــرشوع 
"أعتقــد أن معليــة البحــث يف حــد ذاهتــا قــد جلبــت الكثــر 
مــن األفــار حــول جتربــة النســاء والرجــال الذيــن يعيشــون 
يف حالــة فقــر ويعايشــون ويواجهــون عــدم املســاواة. وبنــاًء 
عــىل جتاربنــا مــع النســاء يف مجموعــات الركــزي، وجدنــا 
ــة  ــة للغاي ــون قوي ــن أن تك ــد ذاهتــا ميك ــة يف ح أن العملي
ــل الســلطة،  ــث إهنــن يشــاركن يف حتلي بالنســبة هلــن حي
ــر  ــه تغي ــرون أن ــا ي ــدء يف تصــور م ــر، والب ــل الفق وحتلي

مســتدام."
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قاموس املصطلحات105

املساءلة
ــن  ــوة. وميك االســتخدام املتســم باملســؤولية للســلطة / الق
أن ُيفهــم عــىل أنــه الــزتام مــن جانــب صانــي القــرار، أو مــن 
هلــم الســلطة مــن أجــل املســاءلة حــول اســتخدامهم للســلطة. 
وعــادًة مــا ُينظــر إىل املســاءلة عــىل أهنــا تتعلــق مبــدى االمتثــال 
واألخــذ بعــن االعتبــار: تعيــن مــؤرشات األداء والضانــات 
ضــد الفســاد والقصــور الــذايت، ولكــن املســاءلة يف األســاس 
تمتحــور حــول حتويــل مــزيان القــوى. وميكــن للنــاس املطالبــة 
باحلــم العــادل واملســول مــن خــال رفــع أصواهتــم وممارســة 

حقوقهــم.

اجلهات الفاعلة
الــدول )الــوزارات / اإلدارات احلكوميــة(، واهليــات اإلقلمييــة، 
غــر  واملنمظــات  الدوليــة،  واملنمظــات  املاحنــة،  واجلهــات 
احلكوميــة الوطنيــة / الدوليــة، وامجلاعــات املســلحة غــر التابعــة 
للدولــة، ومنمظــات املجمتــع املــدين األخــرى أو األفــراد الذيــن 

ــة. ــر عــىل مشــلكة امحلاي لدهيــم دور أو تأث

الراعات / الزناعات املسلحة
الــزناع بــن الــدول و/ أو الــزناع الداخــي بــن امجلاعــات 
املســلحة غــر التابعــة للدولــة والقــوات املســلحة التابعــة للدولــة.

القدرات
مــزجي مــن مجيــع نقــاط القــوة والمســات واملــوارد املتاحــة داخل 
املجمتــع، أو املنمظــة الــي ميكــن اســتخدامها لتحقيــق األهداف 
املتفــق علهيــا. وقــد تمشــل القــدرات البنيــة التحتيــة والوســائل 
ــة،  ــة، واملؤسســات، وقــدرات التكيــف واملواجهــة املجمتعي املادي
وكذلــك املعرفــة اإلنســانية واملهــارات والمســات امجلاعيــة مثــل 

العاقــات االجمتاعيــة والقيــادة واإلدارة.

اإلكراه / االستغالل
إجبــار خشــص مــا عــىل فعــل يشء ضــد إرادتــه، واالســتفادة 

ــوة. مــن مواقــع الســلطة / الق

امحلاية املجمتعية
األفــراد والشــعوب الذيــن يعملــون مًعــا لتحقيــق االحــرام 

والكرامــة. الســامة  عــىل احلــق يف  واحلصــول 

احلرمان / اإلمهال
منــع النــاس مــن الوصــول إىل الســلع أو اخلدمــات أو املــوارد 
ــن أن  ــاء .وميك ــاء والمن ــل البق ــن أج ــا م ــون إلهي ــي حيتاج ال
يكــون هــذا مقصــودًا أو غــر مقصــود، مبــارش أو غــر مبــارش، 

ويمشــل ذلــك المتيــزي.

الكرامة
الشــعور بالقــدرة عــىل اختــاذ القــرارات، واحلريــة واالســتقال 
فميــا يتعلــق خبيــارات احليــاة، إىل جانــب الشــعور بتقديــر 

ــن. ــس، والشــعور باالحــرام لآلخري ــة بالنف ــذات والثق ال

حاالت الكوارث
اضطــراب خطــر يف معــل املجمتــع الــذي قــد يتســبب يف 
خســائر برشيــة أو ماديــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة واســعة النطاق 
تتجــاوز قــدرة املجمتــع املتأثــر عــىل التكيــف والتعامــل يف ظــل 

مــوارده اخلاصــة.

احلد من خماطر الكوارث
هــو مفهــوم وممارســة احلــد مــن خماطــر الكــوارث مــن خــال 
ــوارث،  ــل املســببة للك ــل وإدارة العوام ــة لتحلي ــود املهنجي اجله
لتقليــل مواطــن الضعــف وخماطــر الكــوارث يف مجيــع أحنــاء 
املجمتــع، ولتجنــب )الوقايــة( أو للحــد )التخفيــف واالســتعداد(
مــن اآلثــار الضــارة لملخاطــر، وحتســن االســتعداد لألحــداث 

الســلبية مضــن الســياق الواســع للتمنيــة املســتدامة.

الزنوح والترد
أثــر األخشــاص الذيــن يفــرون مــن منازهلــم بســبب الــزناع، أو 

حالــة أمنيــة مدنيــة و / أو اكرثــة طبيعيــة.

النوع االجمتايع
ــًا للنســاء والرجــال، والــي  ــة اجمتاعي يشــر إىل األدوار املبني
ــراد  ــّرف هبــا األف ــي ُيع ــة ال ــون أساســًا للطريق ــا تك ــا م غالًب
عــن أنفهســم وٌيعّرفهــم اآلخريــن. إن أدوار النــوع االجمتــايع 
ومتغــرة  الوقــت  للتغيــر مبــرور  قابلــة  تعملهــا، ويه  يــم 
النــوع االجمتــايع  الثقافــات وفميــا بيهنــا. وحيــدد  داخــل 
ــازات  ــود والفــرص واالمتي ــات واملســؤوليات والقي ــا الواجب غالًب

اخلاصــة باملــرأة والرجــل يف أي ســياق.

العنف املبين عىل النوع االجمتايع
هــو أي معــل مــن أمعــال العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع 
ينتــج عنــه أو حيمتــل أن يــؤدي إىل رضر أو معانــاة جســدية أو 

جنســية أو نفســية لملرأة106.
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المتيز املبين عىل النوع االجمتايع

أدوار  يــم عــىل أســاس  تقييــد  أو  أو اســتبعاد  أي متيــزي 
ومعايــر النــوع االجمتــايع يف إطــار اجمتــايع، والــي متنــع 

ــة. ــان الامل ــوق اإلنس ــع حبق ــن المتت ــص م الخش

املساواة بني اجلنسني

واملســؤوليات  باحلقــوق  المتتــع  يف  املســاواة  إىل  يشــر 
ــا  ــان فمي ــات والفتي ــال والفتي ــاء والرج ــة للنس ــرص املتاح والف
يتعلــق باألمــن، والصحــة اجليــدة، والوصــول إىل ســبل العيــش 
واملشــاركة يف رعايــة األرسة  املأجــور،  والعمــل  املســتدامة 
وأفــراد األرسة املعالــن، واملشــاركة الفعالــة يف احليــاة العامــة 
ــرمه  ــم وتقدي ــم واحرامه ــراف هب ــم االع ــية، وأن ي والسياس
لقدراهتــم وإماناهتــم كأفــراد وكأعضــاء يف املجمتــع. وتنطــوي 
املســاواة بــن اجلنســن عــىل احــرام مصــاحل واحتياجــات 
وأولويــات لك جنــس، مكــا وتشــر إىل عــدم وجــود متيــزي عــىل 

ــس. أســاس اجلن

اإلنصاف بني اجلنسني

النــوع  هويــات  مجيــع  بــن  التافــؤ  جوانــب  إىل  يشــر 
االجمتــايع مــن حيــث اإلنصــاف والعدالــة يف توزيــع املــوارد 
ــه قــد يكــون  واملنافــع واملســؤوليات. ويعــرف هــذا املفهــوم بأن
ــه  ــة، وأن ــة وســلطة تفاوضي ــات خمتلف ــل احتياج ــرأة والرج لمل
ينبــي حتديــد هــذه االختافــات ومعاجلهتــا مــن أجــل تصحيــح 

ــن اجلنســن. ــال ب ــه االخت أوج

اهلوية اجلنسية

تشــر إىل اخلــربة الداخليــة والفرديــة الــي يشــعر هبــا لك 
ــد  ــي ق ــوع االجمتــايع، وال ــق بالن ــا يتعل ــق فمي خشــص بعم
تتوافــق أو ال تتوافــق مــع جنهســم احملــدد عنــد الــوالدة. 
ــا عــن  ــا نتحــدث غالًب وعندمــا نتحــدث عــن فــات اجلنــس فإنن
ــد مــن معايــر النــوع االجمتــايع  النســاء والرجــال، ألن العدي
تمتحــور حــول هــذه الفــات التقليديــة. ومــع ذلــك، هنــاك العديــد 
ــات اجلنســية املختلفــة ال تتناســب مــع هــذه الفــات  مــن اهلوي

ــال. ــن واألطف ــاين مهنــا البالغ ــي يع وال

حساسية النوع االجمتايع

ــد  ــن عن ــن اجلنس ــوارق ب ــرايع الف ــج ي ــار أي مهن ــن اعتب ميك
للنســاء  املختلفــة  والفــرص  والقــدرات  االحتياجــات  حتديــد 
ــات حمــدد ومــرايع ومســول. هــذا  ــان والفتي والرجــال والفتي
ــن اجلنســن. ــر أو حتــدي الظــمل ب الهنــج ال يســى إىل تغي

مراعاة النوع االجمتايع

هنــج يــويل اهمتامــًا إىل ديناميــات النــوع االجمتــايع احملــددة 

والنقــاط املرجعيــة االجمتاعيــة والثقافيــة الــي حتــدد أدوار 
ــس آخــر يف أي جممتــع معــن. الرجــال والنســاء وأي جن

حتويل وتغير مفاهمي النوع االجمتايع

هنــج هيــدف إىل حتويــل األســباب اجلذريــة لعــدم املســاواة بــن 
اجلنســن للنســاء والفتيــات.

احلومكة

ممارســة الســلطة السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة يف إدارة 
ــات  ــع املســتويات. ويه تمشــل اآللي ــىل مجي ــاد ع شــؤون الب
والعمليــات واملؤسســات الــي يعــرب املواطنــون وامجلاعــات مــن 
خاهلــا عــن مصاحلهــم، وممارســة حقوقهــم القانونيــة، والوفــاء 

بالزتاماهتــم، والوســاطة يف خافاهتــم.

املخاطر
ــة  ــرشي أو حال ــادة أو نشــاط ب ــرة أو م ــرة خط ظاه
قــد تتســبب يف خســائر يف األرواح أو إصابــات أو غرهــا 
مــن اآلثــار الصحيــة، أو أرضار يف املمتلــات، أو فقــدان ســبل 
العيــش واخلدمــات، أو اضطــراب اجمتــايع أو اقتصــادي، أو 
أرضار بيئيــة. وقــد تكــون املخاطــر بطيئــة احلــدوث )مثل: حاالت 
اجلفــاف( أو رسيعــة احلــدوث )مثــل: الــزالزل أو األعاصــر(. 

املردين داخليًا

األفــراد أو مجموعــات األفــراد الذيــن اضطــروا أو أجــربوا 
عــىل الفــرار أو مغــادرة منازهلــم أو أماكــن إقامهتــم املعتــادة، 
الــزناع  آثــار  إىل جتنــب  ســعيًا  أو  عــن  النامجــة  الســميا 
املســلح، وحــاالت العنــف املــم، وانهتــااكت حقــوق اإلنســان، 
أو الكــوارث الطبيعيــة الــي مــن صنــع اإلنســان، واألخشــاص 

ــًا. ــرف هبــا دولي ــة املع ــربوا حــدود الدول ــن مل يع الذي

متعدد اجلوانب والقطاعات

يشــر إىل التقاطعــات املتعــددة بــن العــرق، والطبقــة، والعمــر، 
والتوجــه اجلنــيس، واهلويــة اجلنســية وغرهــا مــن التسلســات 
االمتيــاز،  هيــالك  يف  تســامه  الــي  االجمتاعيــة  اهلرميــة 
واحلرمــان، والقمــع يف املجمتــع بــداًل مــن حمــدد واحــد حــامس.

براجم احلقوق احمللية

بــراجم منمظــة أكشــن إيــد للتمنيــة احملليــة الــي يــم تنظميهــا 
يف منطقــة جغرافيــة حمــددة مــن حيــث احلجم والنطاق. وتشــر 
هــذه إىل معــل منمظــة أكشــن ايــد طويــل األمــد مــع املجمتعــات 
املهمشــة والفقــرة عــىل املســتوى احملــي باســتخدام املكونــات 
الرئيســية لــرباجم الهنــج القــامئ عــىل حقــوق اإلنســان، أي 

المتكــن والتضامــن واحلشــد واملنــارصة.
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اجلهات الفاعلة املسلحة غر التابعة للدولة

امجلاعــات املســلحة املنمظــة، عــىل ســبيل املثــال امليليشــيات 
ومجموعــات حــرب العصابــات.

القوة / السلطة )مرئية، وخمفية ، وغر مرئية(

إن حتليل القوة / السلطة يكشف عن أشال خمتلفة.

• األشــال املرئيــة للســلطة / القــوة يه منافســات عــىل 	
املصــاحل املرئيــة يف األماكــن العامــة أو هيــات صنــع القــرار 

ــة. الرمسي

•  يــم اســتخدام األشــال املخفيــة مــن الســلطة / القــوة عــن 	
طريــق املصــاحل اخلاصــة للحفــاظ عــىل ســلطهتا وامتيازهــا 
عــن طريــق خلــق حواجــز ومعيقــات أمام املشــاركة، باســتثناء 
القضايــا الرئيســية يف املجــاالت العامــة، أو الســيطرة عــىل 

السياســة "وراء الكواليــس".

• تنطــوي أشــال الســلطة / القــوة غــر املرئيــة عــىل الطــرق 	
الــي يــم هبــا إخفــاء الــويع حبقــوق الفــرد ومصاحلــه مــن 
خــال اعمتــاد أيديولوجيــات وقــمي وأشــال ســلوك مهمينــة 

اجتــاه امجلاعــات الــي نوعــًا مــا ال حــول هلــا وال قــوة.

دورة الربناجم

دورة التحليــل، والتخطيــط، والتنفيذ، واملراجعة للرباجم اإلنســانية 
واإلمنائية.

امحلاية

ــل  ــىل االحــرام الام ــع األنشــطة إىل احلصــول ع هتــدف مجي
حلقــوق الفــرد وفًقــا لنــص وروح هيــات القانــون ذات الصلــة )أي 
قانــون حقــوق اإلنســان، والقانــون اإلنســاين، وقانــون الاجئــن(. 

اسمترارية ومواصلة امحلاية:

• بذاهتــا 	 املســتقلة  امحلايــة  ومشــاريع  بــراجم  تركــز 
أنشــطة  ولدهيــم  الكرامــة،  مــع  الســامة  عــىل  بفاعليــة 
وأهــداف ومــؤرشات حمــددة تركــز عــىل نتــاجئ امحلايــة. مكا 
وتشــمتل عــىل أنشــطة وخدمــات محايــة متخصصــة و / أو 
حمــددة، عــىل ســبيل املثــال: مراقبة االمتثــال للقانــون الدويل 
ــن،  ــل الاجئ ــون، وتجسي ــيادة القان ــراجم س اإلنســاين، وب
والرعايــة الطبيــة والقانونيــة والنفســية االجمتاعيــة لضحايــا 

ــف اجلنــيس. العن

• التعممي	
• إن تعمــمي امحلايــة هــو معليــة دجم مبــادئ امحلايــة، وتعزيــز 	

إمانيــة الوصــول اآلمــن، والســامة والكرامة يف املســاعدات 

اإلنســانية107. إهنــا طريقــة لتصمــمي وتنفيــذ مجيــع الــرباجم 
حبيــث يــم أخــذ خماطــر امحلايــة واالنهتــااكت احملمتلــة يف 
عــن االعتبــار، وتقــع عــىل عاتــق مجيــع اجلهــات اإلنســانية 

الفاعلة.

• اإلدماج والتاكمل	

• ينطــوي تامــل امحلايــة عــىل دجم لك مــن أهــداف امحلايــة 	
واملســاعدة يف بــراجم االســتجابات اخلاصــة بقطاعــات 
حمــددة )أي تتجــاور اســتجابة قطــاع امحلاية( لتحقيق نتاجئ 
ــاق  ــىل نط ــزتام ع ــدمع االل ــن أن ي ــايل، ميك ــة. وبالت امحلاي
املنظومــة جتــاه مركزيــة امحلايــة ألنــه يعمتــد عــىل خمتلــف 
اجلهــات الفاعلــة )أي امحلايــة وعــدم امحلاية(للعمــل بشــل 
ــددة  ــانية متع ــن االســتجابة اإلنس ــزيئ جكــزء م ــردي وج ف
ــرزق ذات  القطاعــات. عــىل ســبيل املثــال: أنشــطة كســب ال
ــة  ــداف امحلاي ــل(، وأه ــادة الدخ ــة )زي ــداف االقتصادي األه
)منــع آليــات املواجهة الســلبية مبــا يف ذلــك املقايضة باجلنس، 
وممارســة اجلنــس مــن أجــل البقــاء عــىل قيــد احليــاة، والعمــل 

االســتغايل / احملفــوف باملخاطــر، ومعالــة األطفــال(.
• وتتطلــب لك حالــة خــربة يف العنــف املبــي عــىل النــوع 	

االجمتــايع و / أو خــربة يف محايــة األطفــال باإلضافــة إىل 
خــربة ســبل العيــش.

مشلكة امحلاية

عندمــا ال يســتطيع األفــراد نيــل حقوقهــم يف الســامة مــع 
الكرامــة؛ وذلــك بســبب العنــف واإلكــراه واالســتغال واحلرمــان 
ــك  ــر، وكذل ــة خط ــون مشــلكة امحلاي ــن أن تك واإلمهــال. وميك

ــل. ــراء حيــدث بالفع إج

الصمود

ــة  ــوة غــر العادل ــات الق ــراد عــىل التعــرف عــىل عاق ــدرة األف ق
وغــر املتافئــة الــي تفــرض علهيــم ضعفهــم، والتكيــف بشــل 
إجيــايب مــع الظــروف املتغــرة، والتخفيــف مــن الصدمــات 
والضغــط والتأهــب واالســتعداد هلــا والتعــايف مهنــا برسعــة 

ــوق اإلنســان. ــع حبق ــم مضــان رفاهيهتــم والمتت ــث ي حبي

الالجئ

ــبب  ــاد بس ــرض لاضطه ــن التع ــربر م ــوف امل ــزى إىل اخل يع
مجموعــة  يف  العضويــة  أو  اجلنســية  أو  الديــن  أو  العــرق 
اجمتاعيــة معينــة أو رأي ســيايس، أو كــون الفــرد مــن خــارج 
ــدم  ــاك ع ــون هن ــوف فيك ــذا اخل ــة هل ــز ونتيج ــاد وعاج الب
رغبــة يف االســتفادة مــن محايــة تلــك البــاد، أو الذيــن 
املعتــادة  إقامهتــم  بــاد  خــارج  أو  جنســية  لدهيــم  ليــس 
الســابقة نتيجــة لوقــوع مثــل هــذه األحــداث، والعاجزيــن، 

ــودة نتيجــة هلــذا اخلــوف. والذيــن ال يســتطيعون الع

•

•

•

•

•

•
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األمن والسالمة

واالقتصــادي  اجلســدي  األمــن  لتحقيــق  الظــرف  أو  احلالــة 
واالجمتــايع والنفــيس. وهــذه األشــال مــن األمــن والســامة 
ــاء هبــا مبوجــب  ــا ومحايهتــا والوف ــوق جيــب احرامه يه حق
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقانــون الاجئــن، والقانــون 

ــدويل. اإلنســاين ال

اإليذاء اجلنيس

االنهتــاك اجلســدي الفعــي أو ذو الطابــع اجلنــيس، ســواء أاكن 
ــة، مبــا يف  ــة أو قرسي ــوة أو يف ظــل ظــروف غــر متافئ بالق
ذلــك االغتصــاب، واالعتــداء اجلنــيس، والــزواج القــرسي، 

ــي. ــيس والعاط ــذاء النف واإلي

العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع االجمتايع

أي فعــل ُيرتكــب ضــد إرادة خشــص مــا بنــاًء عــىل معايــر النــوع 
االجمتــايع وعاقــات القــوة غــر املتافئــة.108ويف بعــض 
األحيــان ُيســتخدم مصطلــح "العنــف اجلنــيس والعنــف املبــي 
عــىل النــوع االجمتــايع" بــداًل مــن "العنــف املبــي عــىل النــوع 
االجمتــايع" للتأكيــد عــىل نطــاق وخطــورة العنــف اجلنيس يف 
حــاالت الــزناع والتــرشد، رمغ أهنــا تشــر إىل نفــس القضيــة.

االستغالل اجلنيس

ــف أو  ــن الضع ــة م ــي حلال ــداء فع ــاك واعت ــة أو انهت أي حماول
التبايــن واالختــاف يف القــوة أو الثقــة وذلــك ألغــراض جنســية، 
ــس للحــرص، االســتفادة  ــال ولي ــك عــىل ســبيل املث مبــا يف ذل
مــن األربــاح النقديــة أو االجمتاعيــة أو السياســية الناجتــة عــن 
ــك املقايضــة  االســتغال اجلنــيس لخشــص آخــر، مبــا يف ذل
ــاالت  ــن ح ــد م ــس، أو االجتــار باألخشــاص. ويف العدي باجلن
اإليــذاء واالعتــداء اجلنــيس، يعتقــد النــايج أهنــا أو أنــه ليــس 
لديــه خيــار آخــر ســوى االمتثــال، هــذا ليــس موافقــة، إنــه 

ــتغال.109 اس

الصدمة

ــه  ــد حدوث ــد يســبب عن ــع اإلنســان ق ــي أو مــن صن خطــر طبي
خســائر يف األرواح أو إصابــات أو غرهــا مــن اآلثــار الصحيــة، 
واخلدمــات،  العيــش  ســبل  وفقــدان  املمتلــات،  يف  وتلــف 
واالضطــراب االجمتــايع واالقتصــادي، واألرضار البيئيــة. عــىل 
ــزالزل، واالنفجــارات  ــات، وال ــاف، والفيضان ــال، اجلف ســبيل املث
الرباكنيــة، واألوبئــة، وعواصــف الرياح، وهطول األمطــار الغزيرة، 
والكمياويــات، والــرصاع، وغرهــا )انظــر أيضــًا إىل املخاطــر(. 

امحلاية االجمتاعية

مجيــع املبــادرات العامــة واخلاصــة الــي توفــر حتــوالت يف 
الدخــل أو االســهتاك للفقــراء، ومحايــة املســتضعفن مــن خماطر 
ســبل العيــش، وتعزيــز الوضــع االجمتــايع وحقــوق املهمشــن، 

وذلــك بالتنــامغ مــع اهلــدف العــام املمتثــل يف احلــد مــن الضعــف 
االقتصــادي واالجمتــايع للفــات الفقــرة والضعيفــة واملهمشــة.

الدولة

البــاد وكذلــك اهليــات الرمسيــة للبــاد، عــىل ســبيل املثــال 
والرشطــة. واجليــش  احلكومــة 

الضغط والتوتر

الضغــوط الســلبية الــي حتــدث مبــرور الوقــت والــي تقيــد قــدرة 
ــة الســانية أو األصــول أو النظــام  ــرد أو األرسة أو املجموع الف
عــىل الوصــول إىل اإلمانــات الاملــة. عىل ســبيل املثــال، الزناع 
املطــول أو التــرشد، وتغــر املــوامس، وأمنــاط هطــول األمطــار غر 
املنتمظــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وزيــادة الســان، و / 

أو االجتاهــات الســلبية األخــرى عــىل املــدى الطويــل.

الهتديد

أي إجــراء يــم إحداثه إلحلاق األذى بالســان الذين يعيشــون يف 
أزمــة مــن قبــل أولئــك الذيــن ميتلكــون الســلطة واملوارد والســيطرة 

عــىل املعلومــات الــي ميكــن أن تهسل محايــة احلقوق.

العنف ضد النساء والفتيات

أي معــل مــن أمعــال العنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع 
ينتــج عنــه أو حيمتــل أن يتســبب يف رضر أو معانــاة جســدية 
أو جنســية أو نفســية أو اقتصاديــة للنســاء،110مبا يف ذلــك 
هتديــدات مبثــل هــذه األفعــال أو اإلكــراه أو احلرمــان التعســي 
مــن احلريــة، ســواء اكن ذلــك يف األماكــن العامــة أو عــىل 
مســتوى احليــاة اخلاصــة. ويؤثــر العنــف ضــد النســاء والفتيات 
تأثــرًا ســلبيًا عــىل فــرص املــرأة يف حتقيــق واحلصــول عــىل 
املســاواة القانونيــة واالجمتاعيــة والسياســية واالقتصاديــة يف 
املجمتــع. وُيســتخدم مصطلــح "العنــف ضــد النســاء" بــداًل مــن 
ــيس  ــف اجلن ــايع أو العن ــوع االجمت ــىل الن ــي ع ــف املب العن
والعنــف املبــي عــىل النــوع االجمتــايع للتأكيــد عــىل أن معظــم 

أشــال العنــف تكــون ضــد النســاء والفتيــات.

الضعف واهلشاشة

الظــروف الــي حتددهــا العوامــل أو العمليات املاديــة واالجمتاعية 
واالقتصاديــة والبيئيــة، والــي تزيــد مــن تعــرض الفــرد أو املجمتع 
لملخاطــر وآثارهــا الضــارة. عــىل ســبيل املثــال، العمــر أو اجلنس 

أو الفقــر أو املوقــع.

حقوق النساء

حقــوق النســاء يه مجموعــة مــن احلقــوق واالســتحقاقات 
القانونيــة الــي تعــرف بــأن مجيــع البــرش يولــدون متســاوين. 
القوانــن  مجيــع  توافــق  مضــان  هــو  ذلــك  مــن  واهلــدف 

اإلنســان. مــع حقــوق  واملارســات  والسياســات 
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املرفــق األول: االختصارات

AA

AA	

AR	

CaLP

CBO 

CEDAW

CERF

CPBF

CHS

CT

Danida

DRC

DRR

FGM

FTS

GB	

GDG

HCT

HH

	ASC

	CRC

	HL

LGBT	

LRRD

MEL

MHPSS

MNO

MoU

NGO

منمظة أكشن إيد

منمظة أكشن إيد الدولية

مبادرة املنطقة العربية

رشاكة التعمل النقدي

منمظة جممتعية

اتفاقية القضاء عىل مجيع أشال المتيزي ضد املرأة

الصندوق املركزي ملواجهة حاالت الطوارئ

الصندوق القطري املشرك 

املعيار اإلنساين األسايس

حتويل نقدي

واكلة تمنية دولية دمناركية

مجهورية الكونغو الدميقراطية

احلد من خماطر الكوارث

ختان اإلناث

خدمة التتبع املايل

العنف القامئ عىل النوع االجمتايع 

مجموعات مناقشة املسائل اجلنسانية 

الفريق القطري اإلنساين 

أرس ُمعالة

اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت

اللجنة الدولية للصليب األمحر

القانون اإلنساين الدويل

املثليــات واملثليــن ومــزدويج التوجــه اجلنــيس 
واملتحولــن جنســًيا

الربط بن اإلغاثة وإعادة التأهيل والتمنية 

املراقبة والتقيمي والتعمل

الصحة النفسية والدمع النفيس واالجمتايع

مشغل شبكة اهلاتف احملمول

مذكرة تفامه 

منمظة غر حكومية 

حبوث العمل التشاريك 

اإلسعافات النفسية األولية

األخشاص الذين يعيشون مع إعاقة

امحلاية من االستغال واالعتداء اجلنيس

بيانات مصنفة حسب اجلنس والعمر واإلعاقة

العنف القامئ عىل النوع االجمتايع

واالعتــداء  واالســتغال  اجلنــيس  التحــرش 
جلنــيس ا

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

الهنج القامئ عىل حقوق اإلنسان

اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان

األمم املتحدة

صندوق األمم املتحدة للطفولة 

صندوق األمم املتحدة للسان 

مفوض األمم املتحدة السايم لشؤون الاجئن

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العنف ضد النساء والفتيات

برناجم األغذية العاملي

القمة العاملية للعمل اإلنساين

هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة

برناجم املرأة والسام واألمن

PAR

PFA

PLWD

PSEA

SADDD

SGB	

SHEA

UNOCHA

HRBA

UDHR

UN

UN	CEF

UNFPA

UNHCR

UNOCHA

UNSCR

	AWG

WFP

WHS

WLCBP

WPS
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ــات  ــق بالنســاء والفتي ــوين املتعل ــار القان ــوق اإلنســان واإلط ــاين: حق ــق الث املرف
ــانية ــاالت اإلنس ــات يف احل املراهق

اتفاقية مناهضة التعذيب 
لعام 1884 املادة رمق 1 

املــادة رمق 16 مــن إعــالن 
حقوق اإلنســان عــام 1948 

اتفاقيــة  مــن   ٢7 املــادة 
1949 لعــام  جنيــف 

واملــادة   1 رمق  املــادة 
االتفاقيــة  مــن   6 رمق 
التمكيليــة إلبطــال الــرق 
وجتــارة الرقيــق واألعراف 
الشــبهية  واملارســات 

لــرق با

عــىل  القضــاء  اتفاقيــة 
المتيــز  أشــاكل  مجيــع 
 1979 لعــام  املــرأة  ضــد 

 )CEDAW (

الفقــرة األوىل مــن املــادة رمق 1 "ألغــراض هــذه االتفاقيــة ُيقصــد مبصطلــح "التعذيــب" أي معــل يلحــق معــدًا بــأمل أو عــذاب شــديد 
بدنيــًا اكن أم نفســًيا بخشــص مــا بقصــد احلصــول منــه أو مــن خشــص آخــر معلومــات أو اعــراف يعاقبــه عــىل فعــل ارتكبــه 
أو يشــتبه يف أنــه ارتكبــه هــو أو خشــص آخــر أو ترهيبــه أو إكراهــه هــو أو أي خشــص آخــر أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األمل أو 
العــذاب ألى ســبب يقــوم عــىل المتيــزي أًيــا اكن نوعــه أو حيــرض أو يوافــق هيلع أو يســكت عنــه أو أي خشــص يتــرصف بصفتــه 

الرمسيــة وال يتضمــن ذلــك األمل أو املعانــاة الناشــئة عــن أو الامنــة يف أو املرتبــة عــىل العقوبــات القانونيــة فقــط".

 املــادة 6 "يشــل اســرقاق خشــص آخــر، أو إغــراؤه بــأن يتحــول هــو نفســه أو حيــول خشصــا آخــر ممــن يعوهلــم إيل رقيــق، 
جرمــا جنائيــا يف نظــر قوانــن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة، يســتحق العقــاب مــن يثبــت ارتاهبــم لــه. وينطبــق األمر نفســه 

يف حالــة احملاولــة أو التدخــل أو االشــراك يف مؤامــرة عــىل هــذا القصــد".

تقــدم لك مــادة يف هــذه االتفاقيــة حملــة عامــة عــن كيفيــة حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن وحتــدد االلزتامــات الــي جيــب أن تتعهد 
ــك التعلــمي )املــادة 10(  ــق باحلرمــان مــن املــوارد والفــرص واخلدمــات مبــا يف ذل ــدول وتبحــث يف قضايــا حمــددة تتعل هبــا ال

والمتثيــل )املــادة ٨( والعالــة )املــادة 11( والصحــة )املــادة 12(.

ــزواج  ــة بال ــة األمــور املتعلق ــع التدابــر املناســبة للقضــاء عــىل المتيــزي ضــد املــرأة يف اكف ــدول األطــراف مجي 1. تتخــذ ال
والعاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تضمــن، عــىل أســاس املســاواة بــن الرجــل واملــرأة: )أ( نفــس احلــق يف َعْقــِد زواج، )ب( 
نفــس احلــق يف حريــة اختيــار الــزوج، وىف عــدم عقــد الــزواج إال برضاهــا احلــر الامــل، )ج( نفــس احلقــوق واملســؤوليات 
ــة،  ــا الزوجي ــن حالهت ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــا أبوي ــؤوليات بوصفه ــوق واملس ــس احلق ــه، )ح( نف ــد فخس ــزواج وعن ــاء ال أثن
ــار األول، )هـــ( نفــس احلقــوق يف أن  ــال االعتب ــع األحــوال، يكــون ملصلحــة األطف ــة بأطفاهلــا وىف مجي يف األمــور املتعلق
تقــرر، حبريــة وبــإدراك للنتــاجئ، عــدد أطفاهلــا والفاصــل بــن الطفــل والــذي يليــه، وىف احلصــول عــىل املعلومــات والتثقيــف 
ــة  ــة والقوام ــق بالوالي ــوق واملســؤوليات فميــا يتعل ــوق، )د( نفــس احلق ــة بمتكيهنــا مــن ممارســة هــذه احلق والوســائل الكفيل
والوصايــة عــىل األطفــال وتبنهيــم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األعــراف، حــن توجــد هــذه املفاهــمي يف الترشيــع الوطــي، وىف 
مجيــع األحــوال يكــون ملصلحــة األطفــال االعتبــار األول، )ز( نفــس احلقــوق الخشصيــة للــزوج والزوجــة، مبــا يف ذلــك احلــق 
ــات  ــازة املمتل ــة وحي ــق مبلكي ــكا الزوجــن فميــا يتعل ــوق ل ــس احلق ــل، )ح( نف ــوع العم ــة ون ــار امس األرسة واملهن يف اختي
واإلرشاف علهيــا وإدارهتــا والمتتــع هبــا والتــرصف فهيــا، ســواء بــا مقابــل أو مقابــل عــوض. 2. ال يكــون خلطوبــة الطفــل 
أو زواجــه أي أثــر قانــوين، وتتخــذ مجيــع اإلجــراءات الرضوريــة، مبــا يف ذلــك الترشيــي مهنــا، لتحديــد ســن أدىن للــزواج 

وجلعــل تجسيــل الــزواج يف جســل رمســي أمــرا إلزاميــا.

يــن ومها  )1( للرجــل واملــرأة، مــى أدراك ســَنّ البلــوغ، حــُقّ الــزتُوّج وتأســيس أرسة، دون أِيّ قيــد بســبب الِعــرق أو اجلنســية أو الِدّ
متســاويان يف احلقــوق عنــد الــزواج وخــال قيــام الــزواج وعنــد احنالــه. )2( ال ُيعَقــد الــزواُج إالَّ برضــا الطرفــن املزمــع زواجهــا 
رضــاًء اكمــًل ال إكــراَه فيــه. )3( األرسُة يه اخلليــُة الطبيعيــُة واألساســيُة يف املجمتــع، وهلــا حــُقّ المتُتّــع حبايــة املجمتــع والدولة.

"جيــب محايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء عــىل رشفهــن، والســميا ضــد االغتصــاب، واإلكــراه عــىل الدعــارة وأي هتــك 
حلرمهتــن".

ال تذكــر االتفاقيــة التمكيليــة عــىل وجــه التحديــد االغتصــاب واالعتــداء اجلنــيس، بــل ميكــن أن تكــون يف بعــض موادهــا ذات صلــة 
بالــزواج املبكــر والعبوديــة اجلنســية واملشــاركة يف املــواد اإلباحيــة والعمــل اجلنــيس التجــاري.

ــل أو  ــويص، بتســلمي طف ــن أو لكهيــا، أو لل ــي تــح ألحــد األبوي ــراف أو املارســات ال ــن األع ــادة رمق "1)د( أي م  امل
مراهــق دون الثامنــة عــرشة إىل خشــص آخــر، لقــاء عــوض أو بــا عــوض، عي قصد اســتغال الطفــل أو املراهق أو اســتغال معله".
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الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة 
 19 املــادة   ،1989 لعــام 
 35 واملــادة   34 واملــادة 

 39 املــادة 

التوصيــة العامــة للجنــة 
المتيــز  عــىل  القضــاء 
ــرأة رمق 19 بشــأن  ضــد امل
العنــف ضــد املــرأة، الفقــرة 

7 والفقــرة 16 

فيينــا  معــل  وبرنــاجم  إعــالن 
1993 لعــام 

الفقــرة 1 مــن املــادة 19 "تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر الترشيعيــة واإلداريــة واالجمتاعيــة والتعلمييــة املامئــة محلايــة 
الطفــل مــن اكفــة أشــال العنــف أو الــرضر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة واإلمهــال أو املعاملــة املنطويــة عــىل إمهــال، وإســاءة 
املعاملــة أو االســتغال، مبــا يف ذلــك اإلســاءة اجلنســية، وهــو يف رعايــة الوالــد "الوالديــن" أو الــويص القانــوين "األوصيــاء 

القانونيــن" هيلع، أو أي خشــص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه".

املــادة 35 "تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املامئــة الوطنيــة والثنائيــة واملتعــددة األطــراف ملنــع اختطــاف األطفــال أو 
بيعهــم أو االجتــار هبــم ألي غــرض مــن األغــراض أو بــأي شــل مــن األشــال".

 املــادة 39 "تتخــذ الــدول األطــراف آل التدابــر املناســبة لتجشيــع التأهيــل البــدين والنفــيس وإعادة االندمــاج االجمتايع للطفل 
الــذي يقــع حضيــة أي شــل مــن أشــال اإلمهــال أو االســتغال أو اإلســاءة، أو التعذيــب أو أي شــل آخــر مــن أشــال املعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، أو املنازعــات املســلحة. وجيــرى هــذا التأهيــل وإعــادة االندماج هــذه يف بيئة تعزز 

حصــة الطفــل، واحرامــه لذاتــه، وكرامته".

 املــادة 39 "تتخــذ الــدول األطــراف آل التدابــر املناســبة لتجشيــع التأهيــل البــدين والنفــيس وإعادة االندمــاج االجمتايع للطفل 
الــذي يقــع حضيــة أي شــل مــن أشــال اإلمهــال أو االســتغال أو اإلســاءة، أو التعذيــب أو أي شــل آخــر مــن أشــال املعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، أو املنازعــات املســلحة. وجيــرى هــذا التأهيــل وإعــادة االندماج هــذه يف بيئة تعزز 

حصــة الطفــل، واحرامــه لذاتــه، وكرامته".

الفقــرة 7 "العنــف القــامئ عــىل أســاس نــوع اجلنــس الــذي يعيــق أو يلــي متتــع املــرأة حبقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية 
مبوجــب القانــون الــدويل العمــويم أو مبقتــى اتفاقيــات حمــددة حلقــوق اإلنســان، أو يبطــل متتعهــا بتلــك احلقــوق واحلريــات، 
يعتــرب متيــزيا يف إطــار معــى املــادة 1 مــن االتفاقيــة. وتشــمتل هــذه احلقــوق واحلريــات، عىل: احلــق يف احلياة واحلــق يف أال 
ختضــع املــرأة للتعذيــب أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة واحلــق يف امحلاية املتســاوية مبوجــب القواعد 
االنســانية وقــت الزناعــات املســلحة الدوليــة أو الداخليــة واحلــق يف حريــة خشصهــا وأمهنــا واحلــق يف امحلايــة املتســاوية أمام 
القانــون واحلــق يف املســاواة يف نطــاق األرسة واحلــق يف المتتــع بأعــىل املســتويات املمكنــة مــن الصحــة اجلســدية والنفســية 

واحلــق يف العمــل يف ظــروف عادلــة ومواتيــة".

الفقــرة 1 مــن املــادة 7 "لغــرض هــذا النظــام األســايس، يشــل أي فعــل مــن األفعــال التاليــة "جرميــة ضــد اإلنســانية" مــى 
ارتكــب يف إطــار جهــوم واســع النطــاق أو مهنــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســان املدنيــن، وعــن عــمل باهلجــوم: القتــل 
العمــد واإلبــادة واالســرقاق والرحيــل أو النقــل القــرسي للســان والجســن أو غــره مــن أشــال احلرمــان الشــديد مــن احلرية 
البدنيــة مبــا ينهتــك القواعــد األساســية للقانــون الــدويل والتعذيــب واالغتصــاب أو االســتعباد اجلنــيس أو اإلكراه عــىل البغاء أو 
امحلــل القــرسي أو اخلصــاء القــرسي أو أي شــل آخــر مــن أشــال العنــف اجلنــيس عــىل مثــل هــذه الدرجــة مــن اخلطــورة 
واضطهــاد أي مجاعــة حمــددة أو مجموعــة معينــة ألســباب سياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة 
بنــوع اجلنــس عــىل النحــو املعــرف يف الفقــرة 3، أو ألســباب أخــرى مــن املســمل عاملًيــا بــأن القانــون الــدويل ال جيزيهــا وذلــك 
فميــا يتعلــق بــأي فعــل مشــار إليــه يف هــذه الفقــرة أو أي جرميــة تدخــل يف اختصاص احملمكــة واالختفاء القــرسي لألخشاص 
وجرميــة الفصــل العنــرصي واألفعــال الاإنســانية األخــرى ذات الطابــع املاثــل الــي تتســبب معــًدا يف معانــاة شــديدة أو أذى 

خطــر يلحــق باجلســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة".

 الفقــرة 16 "وكثــرا مــا تــؤدي احلــروب واملنازعــات املســلحة واحتــال األرايض اىل زيــادة البغــاء واالجتــار بالنســاء واالعتــداء 
اجلنــيس علهيــن، ممــا يســتديع تدابــر وقائيــة وجزائيــة معينــة".

حيدد املسؤولية احلكومية يف منع انهتااكت حقوق اإلنسان ضد املرأة والتصدي هلا - سواء يف املزنل أو يف املجاالت العامة.

)أ( محــل أو اجبــار الطفــل عــىل أي نشــاط جنــيس غــر مــرشوع، )ب( االســتخدام االســتغايل لألطفــال يف الدعــارة أو غرهــا 
مــن املارســات اجلنســية غــر املرشوعــة، )ج( االســتخدام االســتغايل لألطفال يف العــروض واملــواد الداعرة".

املــادة 34 "تتعهــد الــدول األطــراف حبايــة الطفــل مــن مجيــع أشــال االســتغال اجلنــيس واالنهتــاك اجلنــيس. وهلــذه 
األغــراض تتخــذ الــدول األطــراف، بوجــه خــاص، مجيــع التدابــر املامئــة الوطنيــة والثنائيــة واملتعــددة األطــراف ملنــع".
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قــرار جملــس األمــن التابــع 
لــألمم املتحــدة رمق 1٢61 
)األطفــال   1999 لعــام 
والــزناع املســلح( الفقــرة 

و 10  ٢

قــرار جملــس األمــن التابــع 
لــألمم املتحــدة رمق 1314 
)األطفــال   ٢000 لعــام 
والــزناع املســلح( الفقــرة 

13

قــرار جملــس األمــن التابــع 
لــألمم املتحــدة رمق 13٢5 
لعــام ٢000 بشــأن املــرأة 
والســالم واألمــن، الفقــرة 

و11  10

قــرار جملــس األمــن التابــع 
لــألمم املتحــدة رمق 1379 
)األطفــال   ٢001 لعــام 
والــزناع املســلح( الفقــرة 

و10  8

نــرة األمــني العــام لــألمم 
التدابــر  حــول  املتحــدة 
مــن  للحايــة  اخلاصــة 
اجلنــيس  االســتغالل 
ــام  ــيس لع ــداء اجلن واالعت

٢003

األمــن  جملــس  قــرار 
التابــع لــألمم املتحــدة رمق 
1539 لعــام ٢004 )بــدون 

1 املــادة  عنــوان(، 

رمق  األمــن  قــرار جملــس 
األطفــال  بشــأن   161٢
لعــام  املســلح  والــزناع 

٢005

 الفقــرة 2 "تديــن بقــوة اســهتداف األطفــال يف حــاالت الــرصاع املســلح، مبــا يف ذلــك قتلهــم وتشــوهيهم واالعتــداء علهيــم 
ــون  ــي تنهتــك القان ــال واســتخدامهم يف الرصاعــات املســلحة، ال ــد األطف ــوة وجتني ــدمه بالق ــم وترشي جنســًيا، اختطافه
الــدويل، وشــن اهلجــات عــىل األهــداف احملميــة مبوجــب القانــون الــدويل، مبــا يف ذلــك األماكــن الــي يتواجــد فهيــا 
ــل هــذه  ــة وضــع حــد ملث ــع األطــراف املعني ــب مــن مجي ــل املــدارس واملستشــفيات، ويطل األطفــال عــادة بأعــداد كبــرة مث

املارســات".

ــال، وال ســميا  ــة األطف ــر خاصــة محلاي ــىل اختــاذ تداب ــات املســلحة ع ــراف يف الرصاع ــع األط ــرة 10 "حتــث مجي الفق
الفتيــات، مــن االغتصــاب وغــره مــن أشــال االعتــداء اجلنــيس والعنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس يف حــاالت الــرصاع 
املســلح وأن تأخــذ يف االعتبــار االحتياجــات اخلاصــة للطفلــة طيلــة الرصاعــات املســلحة وفميــا بعدهــا مبــا يف ذلــك يف 

ــل املســاعدة اإلنســانية". توصي

 الفقــرة 13 "تؤكــد عــىل أمهيــة إيــاء العنايــة لاحتياجــات ونقــاط الضعــف اخلاصــة بالفتيــات املتــرضرات مــن الرصاعــات 
املســلحة، مبــن فهيــن ربــات األرس واليتميــات اللــوايت ُيســتغللن جنســًيا وُيســتخدمن يف احلــرب أو الــرصاع، وحيــث القــرار 
عــىل أخــذ حقوقهــن اإلنســانية ومحايهتــن ورفاههــن يف االعتبــار عنــد وضــع السياســات وإعــداد الــرباجم وال ســميا تلــك 

املتعلقــة بامحلايــة ونــزع الســاح والتــرسحي وإعــادة اإلدمــاج".

الفقــرة 10 "يدعــو مجيــع األطــراف يف الرصاعــات املســلحة إىل أن تتخــذ تدابــر خاصــة محتــي الفتيــات والنســاء 
مــن العنــف القــامئ عــىل أســاس اجلنــس يف حــاالت الــرصاع املســلح، ال ســميا االغتصــاب واألشــال األخــرى لإليــذاء 

اجلنــيس".

ــن  ــاب ومقاضــاة املســؤولن ع ــن العق ــات م ــدول يف وضــع حــد لإلف ــع ال ــد عــىل مســؤولية مجي ــرة 11 "تؤك  الفق
اإلبــادة امجلاعيــة واجلــرامئ ضــد اإلنســانية وجــرامئ احلــرب، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة مبــا تتعــرض لــه النســاء 
ــك اجلــرامئ  ــات مــن عنــف جنــيس وغــره مــن أشــال العنــف، ويؤكــد يف هــذا الصــدد رضورة اســتثناء تل والفتي

ــة، حيمثــا أمكــن". ــو والترشيعــات ذات الصل مــن أحــام العف

 الفقــرة ٨ "تدعــو مجيــع أطــراف الــرصاع املســلح إىل: )ج( اختــاذ تدابــر خاصــة لتعزيــز ومحايــة احلقــوق 
وتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للفتيــات املتــرضرات مــن الرصاعــات املســلحة، وأن تضــع حــد مجليــع أشــال 

العنــف واالســتغال، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــيس، وال ســميا االغتصــاب".

الفقــرة 10 "تطلــب مــن األمــن العــام مــا يــي" )د( أن تكفــل عنــد وضــع بــراجم املســاعدة اإلمنائيــة مراعــاة 
ــن  ــايت يعيل ــن ال ــلحة، مبــن فهي ــات املس ــن الرصاع ــرضرات م ــات املت ــف الفتي ــاط ضع ــات اخلاصــة ونق االحتياج
ــص  ــرصاع وأن خُتص ــرب أو ال ــتخدمن يف احل ــيس أو ُيس ــتغال اجلن ــن لاس ــايت يتعرض ــاىم أو ال أرًسا واليت

ــرباجم". ــك ال ــة لتل ــوارد اكفي م

ــة  ــوًدا، منهتك ــال واســتخدامهم جن ــد األطف ــام األطــراف يف الرصاعــات املســلحة بتجني ــن بشــدة قي ــادة 1 "تدي  امل
ــف اجلنــيس  ــال وتشــوهيهم واغتصاهبــم وغــره مــن أشــال العن ــل األطف ــة علهيــم، وقت ــة املنطبق الزتاماهتــا الدولي
ــانية،  ــاعدات اإلنس ــن املس ــم م ــرسي، وحرماهن ــدمه الق ــم وترشي ــات، واختطافه ــا ضــد الفتي ــب معمظه ــي يرتك ال
ــع أشــال  ــرسي ومجي ــل الق ــم للعم ــن االجتــار هبــم وإخضاعه ــدارس واملستشــفيات، فضــًا ع ــىل امل ــداء ع واالعت

ــة ضــد األطفــال املترضريــن مــن الــزناع املســلح". ــك مــن االنهتــااكت واإلســاءات املرتكب ــرق وغــر ذل ال

ــك رصــد  ــود، مبــا يف ذل ــال جكن ــزناع املســلح واســتخدام األطف ــال وال ــاغ بشــأن األطف ــة الرصــد واإلب ــذ آلي  تنف
ــه. ــاغ عن ــف اجلنــيس واإلب العن

تعريــف االســتغال اجلنــيس واالعتــداء اجلنــيس ملوظــي األمم املتحــدة والقواعــد واللــواحئ احملــددة داخــل األمم 
املتحــدة والــرشاكء املنفذيــن فميــا يتعلــق بذلــك.
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رمق  األمــن  قــرار جملــس 
1674 لعــام ٢006 بشــأن 
الفقــرة  املدنيــني،  محايــة 

 19

اتفاقيــة حقــوق األخشاص 
ذوي اإلعاقــة لعــام ٢006، 

املــادة ٢5 

يديــن قــرار جملــس األمــن هــذا التعذيــب والعنــف اجلنــيس والعنــف ضــد األطفــال وجتنيــد األطفــال يف القــوات وامجلاعــات 
املســلحة واالجتــار بالبــرش والترشيــد القــرسي واحلرمــان من املســاعدات اإلنســانية.

الفقــرة 19 "تديــن أشــد اإلدانــة مجيــع أشــال العنــف اجلنــيس وغرهــا مــن أشــال العنــف املرتكبــة ضــد املدنيــن يف 
ــة  ــات دمع الســام اكف ــع معلي ــق مجي ــة أن تطب ــد بكفال ــال، وتتعه ــات املســلحة، وال ســميا حبــق النســاء واألطف الرصاع

ــة ملنــع ارتــاب أمعــال العنــف هــذه ومعاجلــة أثرهــا ايمنــا وقعــت". التدابــر املمكن

ــا  ــادل يف نطاقه ــة تع ــة لألخشــاص ذوي اإلعاق ــة التلكف ــة أو معقول ــة جماني ــراجم حصي ــة وب ــر رعاي ــادة 25 )أ( "توف امل
ونوعيهتــا ومعايرهــا تلــك الــي توفرهــا لآلخريــن، مبــا يف ذلــك خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وبــراجم الصحــة 

العامــة للســان".

ــة إنســانية، حتــرم  ــاء االحتجــاز "يعامــل مجيــع احملرومــن مــن حريهتــم معامل ــة إنســانية أثن املبــدأ 9: احلــق يف معامل
الكرامــة األصيلــة يف الخشــص اإلنســاين. والتوجــه اجلنــيس وهويــة النــوع جــزء ال يتجــزأ مــن كرامــة الخشــص وعــىل 
الــدول: كفالــة أال يــؤدي وضــع الخشــص رهــن االحتجــاز إىل مزيــد مــن هتميشــه بســبب التوجــه اجلنــيس أو هويــة النــوع، 

أو إىل تعريضــه خلطــر العنــف أو ســوء املعاملــة أو اإلســاءة اجلســدية أو العقليــة أو اجلنســية".

املبــدأ 1٨ احلــق يف امحلايــة مــن االنهتــااكت الطبيــة "ال جيــوز إجبــار أي خشــص عــىل اخلضــوع ألي عــاج أو 
ــه اجلنســية.  ــيس أو هويت ــه اجلن ــة بســبب توجه ــازه يف مؤسســة طبي ــيس أو احتج ــار طــي أو نف ــر أو اختب تدب
ــد ذاهتــا  ــه اجلنســية يف ح ــيس أو هويت ــه الخشــص اجلن ــار توج ــة، ال جيــوز اعتب ــات خُمالف ــا ألي تصنيف وخاًف
ــع  ــع. وعــىل مجي ــاج أو الشــفاء أو القم ــان للع ــة وال خيضع ــة املََرضي ــن احلــاالت الصحي ــن ب أو بســبب مهنــا م
ــة مــن التدابــر  ــة الامل ــة امحلاي ــة، وغرهــا مــن اإلجــراءات، لكفال ــة واإلداري ــدول: اختــاذ اإلجــراءات الترشيعي ال
الطبيــة الضــارة بســبب التوجــه اجلنــيس أو اهلويــة اجلنســية، مبــا يف ذلــك مــا يســتند إىل منــاذج منطيــة تتصــل 
بالســلوك أو املظهــر اجلســدي، أو مبعايــر تفــرض النــوع االجمتــايع، ســواء اكنــت مشــتقة مــن الثقافــة أو غــر 

ذلك".

ــات  ــراء املارســة؛ ومعلوم ــط بالرصاعــات إلث ــف اجلنــيس املرتب ــا للعن ــر تأطــًرا حتليلًي ــدم التقري 1 "يق ــرة   الفق
املشــتبه يف  عــن األطــراف  ذلــك معلومــات  املجلــس مبــا يف  املدرجــة عــىل جــدول أمعــال  بشــأن احلــاالت 
تورطهــا يف أمنــاط العنــف اجلنــيس عنــد توفرهــا والتقــدم الــذي أحرزتــه منظومــة األمم املتحــدة يف تنفيــذ 
تعزيــز  إىل  اهلادفــة  والتوصيــات  املعلومــات  مجــع  إىل حتســن  الراميــة  التدابــر  ذلــك  يف  مبــا  القــرارات 
الــدويل  لملجمتــع  امجلاعيــة  القــدرة  عــدم  يف  تتجــىل  والهُنــج  النظــم  تعزيــز  إىل  احلاجــة  إن  االســتجابة. 
ــة  ــت يف رشق مجهوري ــي ارتكب ــات االغتصــاب امجلــايع ال ــل معلي ــع مث ــع الفظائ ــة عــىل من والســلطات الوطني
الكونغــو الدميقراطيــة يف أواخــر يوليــو / متــوز ويف أغســطس / آب والــي أثــارت غضًبــا عاًمــا مل يســبق 

ــل." ــه مثي ل

 القــرار 1٨٨2 هــو متابعــة وتعزيــز لقــرار جملــس األمــن 1612 لعــام 2005، الــذي يديــن اســتخدام األطفــال 
ــال يف  ــن اســتخدام األطف ــي تدي ــرارات ال ــرام الق ــدول األعضــاء اح ــن ال ــب م ــلحة، ويطل ــات املس يف الزناع
ــف  ــدول إىل وق ــو ال ــيس ويدع ــف اجلن ــة االغتصــاب والعن ــىل قضي ــلط الضــوء ع ــلحة، مكــا يس ــات املس الزناع
يتعلــق  فميــا   1612 القــرار  علهيــا يف  املنصــوص  واإلبــاغ  املراقبــة  آليــات  ويعــزز  االنهتــااكت  هــذه  مثــل 

بالعنــف اجلنــيس.

1960 ويتابــع قــرارات جملــس األمــن الســابقة املتعلقــة باملــرأة والســام   يعــزز قــرار جملــس األمــن رمق 
واألمــن، مكــا يدعــو إىل اإلرساع بتنفيــذ العمليــات الــي مت حتديدهــا يف قــرارات جملــس األمــن الســابقة 

واحــراز تقــدم يف تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن.

 لكَّــف بعثــات حفــظ الســام حبايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف اجلنــيس يف الزناعــات املســلحة.

ــا  ــادئ يوغيااكرت ٢007 مب
ــدأ 18 ــدأ 9 واملب املب

قــرار جملــس األمــن التابــع 
لــألمم املتحــدة لعــام ٢008 
رمق 18٢0 و 1888 بشــأن 

املــرأة والســالم واألمــن

رمق  األمــن  قــرار جملــس 
188٢ لعــام ٢009 بشــأن 

واألمــن والســالم  املــرأة 

قرار جملس األمن رمق 
1889 لعام ٢009 بشأن 

املرأة والسالم واألمن

رمق  األمــن  قــرار جملــس 
1960 لعــام ٢010 بشــأن 

واألمــن والســالم  املــرأة 
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رمق  األمــن  قــرار جملــس 
٢106 لعــام ٢013 بشــأن 

واألمــن والســالم  املــرأة 

رمق  األمــن  قــرار جملــس 
٢1٢٢ لعــام ٢013 بشــأن 

واألمــن والســالم  املــرأة 

رمق  األمــن  قــرار جملــس 
٢٢4٢ لعــام ٢015 بشــأن 

واألمــن والســالم  املــرأة 

ــدة،  ــن إنشــاء مؤسســات/مبادرات جدي ــداًل م ــة ب ــات احلالي ــل االلزتام ــىل تفعي ــن رمق 2106 ع ــس األم ــرار جمل ــز ق  يرك
ــة. ــوء إىل العدال ــدمع اللج ــيس، وي ــف اجلن ــرأة يف ماحفــة العن ــول مشــاركة امل ــة ح ــن لغ ويتضم

قــرار جملــس األمــن رمق 2122: يؤكــد رصاحــة عــىل "هنــج متامــل" للســام املســتدام وحيــدد أســاليب مملوســة ملاحفــة 
النقــص يف مشــاركة املــرأة ويقــر باحلاجــة إىل معاجلــة األســباب اجلذريــة للرصاعــات املســلحة واملخاطــر األمنيــة الــي 
ــزع الســاح  ــط ن ــرصاع ويرب ــرضرات بال ــددة للنســاء املت ــات متع ــات يف قطاع ــر خدم ــو إىل توف ــرأة ويدع ــا امل تواجهه

باملســاواة بــن اجلنســن.

قــرار جملــس األمــن رمق 2242: يجشــع عــىل تقيــمي االســراتيجيات واملــوارد فميــا يتعلــق بتنفيــذ قــرارات جملــس املــرأة 
والســام واألمــن ويســلط الضــوء عــىل أمهيــة التعــاون مــع املجمتــع املــدين ويدعــو إىل زيــادة المتويــل املخصــص للتدريــب 
والتحليــل والــرباجم املراعيــة لاعتبــارات اجلنســانية وحيــث عــىل إدراج مســألة االعتبــارات اجلنســانية بوصفهــا مســألة 
شــاملة يف إطــار خطــط ماحفــة التطــرف العنيــف أو ماحفــة اإلرهــاب وتــدرك أمهيــة دجم املــرأة والســام واألمــن يف 

مجيــع أوضــاع الدولــة.
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www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-

 women/facts-and-figures
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15. مجموعة امحلاية العاملية )2017( مجموعة أدوات تعممي امحلاية، انظر الرابط 

 https://corehumanitarianstandard.org :التايل

16. الزتامات منمظة أكشن إيد املتعلقة حباية املرأة مبوجب القمة العاملية للعمل 

https://www.icvanetwork.org/ :انظر الرابط التايل )WHS( اإلنساين

 resources/actionaid-core-commitments-whs

17. حتالف النسويات من أجل التغير االجمتايع »إجياد التوازن بن أهداف 

ومناجه وأساليب التغير العي واالجمتايع«، سلسلة وجهات النظر النسوية 

حول التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، ورقة رمق 3، حتالف النسويات من أجل 

التغير االجمتايع، الصفحة رمق 1. 

https://www. »18. عىل سبيل املثال، نتاجئ برناجم »حمي للحاية العاملية

 /local2global.info

19. مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الاجئن )UNHCR( )2016( دليل 

امحلاية يف التدخات القامئة عىل املال، الصفحة رمق 4. احبث أيًضا يف مجموعة 

أدوات مجموعة امحلاية العاملية حول اجلنس والعمر والتنوع، وفصل امحلاية يف 

معاير المشول اإلنساين 

20. 11.6 مليون الجئ ميثلون حوايل ثليث مجموع الاجئن اكنوا يف أوضاع 

جلوء طويلة األمد يف هناية عام 2016، واكن 4.1 مليون مهنم يف وضع دام 20 

 ،)UNHCR( عاًما أو أكر. »املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن

 .»2016

ف السلطة بأهنا القدرة عىل اختاذ القرارات وتؤثر هذه القدرة عىل تأثر  21. ُتعَرّ

الفرد، والسيطرة عىل حياته وحياة اآلخرين والقدرة عىل تنفيذ االختيار. 

22. مبادرة ما يعمل عىل منع العنف )2017( ال مان آمن: حياة من العنف للنساء 

https://www.whatworks. .والفتيات املتأثرات بالزناع يف جنوب السودان

no-safe-place-a-lifetime--185/co.za/documents/publications

of-violence-for-conflict-affected-women-and-girls-in-south-

 file/2017-sudan-summary-report

23. املجمتع هو مصطلح مستخدم يف هذا الدليل لإلشارة يف املقام األول إىل 

املجموعات أو الشبات املنمظة أو غر الرمسية احمللية وميكن أن يشر أيًضا إىل 

املجمتعات ذات االهمتام وميكن أن تمشل املجمتعات العائات املمتدة واألصدقاء 

واجلران والزماء واخلدمات احمللية واملؤسسات الدينية ووسائل اإلعام 

واألاكدميين والنقابات وامجلعيات اخلرية احمللية. 

24. كتاب مرجي للهنج القامئ عىل حقوق اإلنسان التابع ملنمظة أكشن إيد 

)HRBA(

https:// 25. جيمع املعيار اإلنساين األسايس

corehumanitarianstandard.org/ العنارص األساسية لملعاير وااللزتامات 

اإلنسانية القامئة وتمشل هذه: مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب األمحر 

واهلال األمحر واملنمظات غر احلكومية لإلغاثة يف حاالت الكوارث. معيار 

الرشاكة واملساءلة اإلنسانية فميا يتعلق باملساءلة وإدارة اجلودة لعام 2010؛ مدونة 

People In Aid لملارسات اجليدة يف إدارة ودمع العاملن يف جمال تقدمي 

املعونة واملعاير األساسية لدليل اسفر وامليثاق اإلنساين وبوصلة اجلودة ومعاير 

شبكة جلنة املساعدة اإلمنائية املعنية باملساواة بن اجلنسن التابعة ملنمظة التعاون 

االقتصادي والتمنية لتقيمي التمنية واملساعدة اإلنسانية. 

26. مل يم تضمن مبدأ احلياد يف املعيار اإلنساين األسايس ويف السياق 

ف احلياد بعدم االحنياز ألي طرف يف األمعال العدائية أو االخنراط  اإلنساين، ُيعَرّ

يف خافات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية. العديد من 

املنمظات اإلنسانية الي تشارك بنشاط يف أنشطة الدعوة املتعلقة بالعدالة والعمل 

اإلنساين ال تعتقد أهنا قادرة عىل االلزتام الامل هبذا املبدأ، أما األطراف الفاعلة 

األخرى الي ليست يف األساس منمظات إنسانية، فقد التمتكن من ذلك بسبب 

تفويضها. 

27. مجموعة امحلاية العاملية )2017( مجموعة أدوات تعممي امحلاية، انظر الرابط 

 /https://corehumanitarianstandard.org :التايل

28. انظر أوكسفام )2017( »إضفاء الطابع املؤسيس عىل النوع االجمتايع يف 

حاالت الطوارئ: الربط بن السياسات واملارسات يف النظام اإلنساين«يف دليل 

التدريب« القيادة القامئة عىل نوع اجلنس يف العمل اإلنساين، الصفحات 121-

 .122

29. مقتبس من منمظة أوكسفام )2009( حتسن سامة املدنين: حزمة تدريب 

عىل امحلاية وااللزتامات األساسية لألطفال يف حاالت الطوارئ التابعة لليونيسيف 

)2005(، مقتبس من منمظة أكشن إيد )2010( السامة والكرامة، الصفحة 19. 

30. انظر »تلبية احتياجات املراهقات يف الظروف اإلنسانية«، الصفحة رمق 

1: تقرير: تلبية احتياجات املراهقات يف الظروف اإلنسانية: اجمتاع شارك يف 

استضافته منمظة صندوق االستمثار اخلاص باألطفال )CIFF( وصندوق األمم 

املتحدة للسان )UNFPA( ومنمظة الصحة العاملية )WHO( يف عام 201٨.
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31. هذا القسم مقتبس من: مجموعة امحلاية العاملية )2014( حزمة التدريب عىل 

إدماج امحلاية.

32. نرشة OICE Out Loud	 اإلخبارية )2017( »استكشاف العاقة بن 

املساعدة اإلنسانية والتمنية«، ترشين الثاين )نومفرب( 2017، العدد 26. 

33. القمة العاملية للعمل اإلنساين )2016( »تغير حياة الناس: من تقدمي املساعدة 

إىل إهناء احلاجة«. املسؤولية األساسية الرابعة من أجندة العمل اإلنساين. 

34. منمظة التعاون االقتصادي والتمنية )OECD( )2017( »تناسق التمنية 

اإلنسانية«، سلسلة االلزتامات يف العمل. راجع أيًضا هدف »الصفقة الكربى« 

https:// »،املمتثل يف »تعزيز املشاركة بن اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية

 3861/www.agendaforhumanity.org/initiatives

35. انظر دليل حقوق املرأة أو النسوية ودليل تدريب املدربن عىل هنج قامئ عىل 

حقوق اإلنسان التابع ملنمظة أكشن إيد، صفحة 1٨ ملزيد من املعلومات حول 

املفهوم األسايس للتقاطع. 

36. املنمظة الدولية لملعاقن )2015( اإلعاقة يف الظروف اإلنسانية: آراء 

http:// :من املترضرين واملنمظات امليدانية. متاح عرب الرابط التايل

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/_Handicap_

 InternationalDisability_in_humanitarian_context.pdf

37. مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2016( »عدم ترك أي خشص 

يتخلف عن الركب: الفعالية اإلنسانية يف عرص أهداف التمنية املستدامة«، سلسلة 

سياسات ودراسات أوتشا. 

38. منمظة أكشن إيد )2016( عىل اخلط األمايم: تجشيع القيادة النسائية يف 

العمل اإلنساين، صفحة 13. 

39. ميكن العثور أيًضا عىل حقوق والزتامات امحلاية يف القوانن الوطنية 

والصكوك اإلقلميية والقوانن غر املُلزمة مثل مبادئ األمم املتحدة التوجهيية بشأن 

الزنوح الداخي. راجع دليل برناجم توجيه امحلاية التابع لملفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الاجئن وامحلاية الدولية )2006(، »اإلطار القانوين«، الفصل 3: 

 pdf.44b500902/http://www.unhcr.org

40. مت تبي قرار جملس األمن الدويل رمق 1325 يف أكتوبر عام 2000، وأعقبته 

ست قرارات إضافية )1٨20 و 1٨٨٨ و 1٨٨9 و 1960 و 2106 و 2122(. 

من دليل »نداء العمل من أجل امحلاية من العنف القامئ عىل النوع االجمتايع 

يف حاالت الطوارئ. خارطة الطريق 2016-2020« الي صدرت عام )2015(، 

الصفحة رمق 45. 

41. »نداء العمل من أجل امحلاية من العنف القامئ عىل النوع االجمتايع يف 

حاالت الطوارئ. خارطة الطريق 2016-2020( الي صدرت عام )2015(. 

42. راجع دليل برناجم توجيه امحلاية التابع لملفوضية السامية لألمم املتحدة 

http:// :3 لشؤون الاجئن وامحلاية الدولية )2006(، »اإلطار القانوين«، الفصل

 pdf.44b500902/www.unhcr.org

43. مقتبس من دليل امحلاية والكرامة التابع ملنمظة أكشن إيد )2010(، الصفحات 

 .31-30

44. حتالف النسويات من أجل التغير االجمتايع )COFEM( )2017( »عندما 

حيجب جدول أمعال واسع النطاق للحاية احتياجات النساء والفتيات«، سلسلة 

وجهات نظر نسوية حول التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، ورقة رمق 5، حتالف 

النسويات من أجل التغير االجمتايع، الصفحة 2. 

45. هذا القسم مأخوذ من »نداء العمل من أجل امحلاية من العنف القامئ عىل 

النوع االجمتايع يف حاالت الطوارئ« خارطة الطريق 2016-2020« الي 

صدرت عام )2015(، صفحة رمق 2٨ فصاعدًا. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/ .46

 what-is-the-cluster-approach

47. نداء العمل من أجل امحلاية من العنف القامئ عىل النوع االجمتايع يف 

حاالت الطوارئ. خارطة الطريق 2016-2020 الي صدرت عام )2015( »جمال 

املسؤولية عن العنف القامئ عىل النوع االجمتايع ) AoR	GB(، الذي يشارك 

يف قيادته صندوق األمم املتحدة للسان واليونيسيف، وهو جزء من مجموعة 

امحلاية العاملية. إهنا مجموعة معل عاملية لتنسيق معلية منع العنف القامئ عىل 

النوع االجمتايع والتصدي له يف احلاالت اإلنسانية. مجتع املجموعة بن املنمظات 

غر احلكومية وواكالت األمم املتحدة واألاكدميين وغرمه هبدف مشرك يمتثل 

يف مضان هنج أكر قابلية للتنبؤ ومساءلة وفعالية ملنع العنف القامئ عىل النوع 

االجمتايع واالستجابة له، صفحة 27. 

 https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle .48

49. تمشل حقوق املرأة املهمة بشل خاص للحاية والقدرة عىل الصمود ما يي: 

)أ( احلق يف احلياة واحلرية واألمن الخشي، مبا يف ذلك السامة اجلسدية 

مثل التحرر من العنف؛ )ب( احلق يف الضان االجمتايع، مبا يف ذلك احلد 

األدىن من امحلاية االجمتاعية؛ )ج( احلق يف مستويات معيشية مامئة، ومساكن 

ومدارس آمنة وغذاء وماء وسبل عيش وبيئة مستدامة. أصبحت النساء ومنمظاهتن 

عىل دراية »بالقوة الامنة داخلهن« لتحدي طرق التفكر واالفراضات والتحزيات 

املوروثة، فضاً عن التعرف عىل هيالك السلطة والتفاوض بشأهنا. 
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50. راجع »حتويل مرشوع السلطة: مقدمة لعملية التقيمي الذايت للقدرات 

اإلنسانية« الي مت تنفيذه من قبل مجموعة من ست منمظات غر حكومية 

دولية، منمظة أكشن إيد، والواكلة الاثوليكية للتمنية اخلارجية، وكريستيان إيد، 

وكونسرن، أوكسفام وترفند. 

CBM International .51 )201٨( معاير اإلدماج اإلنساين لكبار السن، 

صفحة 20-21. راجع: معاير الدجم اإلنساين لكبار السن واألخشاص ذوي 

اإلعاقة. 

52. يعمتد هذا القسم عىل املذكرة اإلرشادية ملنمظة كر حول النوع االجمتايع 

يف حاالت الطوارئ، »إعداد حتليل رسيع للنوع االجمتايع«. 

www.reliefweb. 53. تتوفر املعلومات عىل نطاق واسع عرب مواقع الويب مثل

int و www.humanresponse.info. ومن املصادر األخرى:بيانات التعداد 

القطري؛ خطة االستجابة اإلنسانية وأنمظة املجموعات والدراسات االستقصائية 

الوطنية للصحة الدميوغرافية واألمم املتحدة وإدارة الشؤون االقتصادية 

data.humdata.org/ :واالجمتاعية وشعبة السان واملواقع اإللكرونية مثل

organisation/unhcr و genderindex.org وindexmundi.com و 

humanitarianresponse.info والبنك العاملي باإلضافة إىل ذلك، اقرأ بانتظام 

النرشات اإلنسانية واملعلومات املرسلة من املجموعات، وال سميا مجموعة امحلاية 

»مجموعة العمل واملجموعة الفرعية« مجموعة العمل املعنية بالعنف القامئ عىل 

النوع االجمتايع. 

54. اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت )2007( املبادئ التوجهيية املشركة بن 

الواكالت بشأن الصحة العقلية والدمع النفيس واالجمتايع يف حاالت الطوارئ. 

إرشادات اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت بشأن الصحة العقلية والدمع 

النفيس واالجمتايع 

55. اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت )2007( املبادئ التوجهيية املشركة بن 

الواكالت بشأن الصحة العقلية والدمع النفيس واالجمتايع يف حاالت الطوارئ 

صفحة 9-13. إرشادات اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت بشأن الصحة 

العقلية والدمع النفيس واالجمتايع 

56. منمظة الصحة العاملية واملفوض السايم لألمم املتحدة لشؤون الاجئن 

)2012( تقيمي احتياجات وموارد الصحة العقلية والنفسية االجمتاعية:مجموعة 

أدوات للحاالت اإلنسانية. 

57. اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت )2007( املبادئ التوجهيية املشركة بن 

الواكالت بشأن الصحة العقلية والدمع النفيس واالجمتايع يف حاالت الطوارئ 

صفحة 11-12. راجع إرشادات اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت بشأن 

الصحة العقلية والدمع النفيس واالجمتايع 

58. اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت )2007( املبادئ التوجهيية املشركة بن 

الواكالت بشأن الصحة العقلية والدمع النفيس واالجمتايع يف حاالت الطوارئ 

صفحة 12. راجع إرشادات اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت بشأن الصحة 

العقلية والدمع النفيس واالجمتايع 

 )GB	 AoR( 59. جمال املسؤولية عن العنف القامئ عىل النوع االجمتايع

»القسم األول: أساسيات العنف القامئ عىل النوع االجمتايع وكيفية ارتباطها 

بالتنسيق املتعلق بالعنف املبي عىل النوع االجمتايع« كتيب لتنسيق تدّخات 

العنف القامئ عىل النوع االجمتايع يف احلاالت اإلنسانية، الصفحة 13. راجع 

دليل تنسيق تدخّات العنف املبي عىل النوع االجمتايع يف احلاالت اإلنسانية 

60. محات هيئة األمم املتحدة لملرأة )2011( إلهناء العنف ضد النساء والفتيات. 

http://www.endvawnow.org/uploads/modules/ :انظر الرابط التايل

 pdf.1342724232/pdf

61. للحصول عىل مثال لقامئة مرجعية يرىج االطاع عىل محات هيئة األمم 

املتحدة لملرأة )2011( إلهناء العنف ضد النساء والفتيات. انظر الصفحة 3٨ من 

»قامئة املراجعة األساسية«. 

62. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )2016( حزمة التدريب عىل 

الوقاية من العنف اجلنيس واجلنسانية والتصدي له. 

63. منمظة أكشن إيد )2013(، مهناج تدريي حول حقوق املرأة والهنج القامئ 

عىل حقوق اإلنسان. 

oices SASA .64	 Raising! )200٨( مجموعة ناشطة ملنع العنف ضد املرأة 

 SASA! Activist Kit وفروس نقص املناعة البرشية. انظر

65. ميتشاو )2007( معاجلة املشكات القدمية بطرق جديدة: تعبئة املجمتع 

اكسراتيجية منع أويل ملاحفة العنف ضد املرأة. النوع االجمتايع والتمنية، 

املجلد 15، العدد 1، الصفحة 99. 

66. ميتشاو )2007( معاجلة املشكات القدمية بطرق جديدة: تعبئة املجمتع 

اكسراتيجية منع أويل ملاحفة العنف ضد املرأة. النوع االجمتايع والتمنية، 

املجلد 15، العدد 1. 

https://www.agendaforhumanity.org/core-commitments .67

 

N Tamamaru 68 و M. O›Reilly )201٨( كيف تؤثر النساء عىل صنع 

الدستور بعد الرصاع واالضطراب. األمن الشامل. 

69. منمظة أكشن إيد )2016( عىل خط املواجهة: حتفزي القيادة النسائية يف 

العمل اإلنساين، صفحة 30. 
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70. ميكن أن يكون االغتصاب واالعتداء اجلنيس هبذا الشل مقابل: البطاقات 

المتوينية والغذاء واملاء والنفط والوقود ودواء وخدمات حصية واخلدمات االجمتاعية 

وفرص كسب العيش وأغطية باستيكية أو مأوى واملواصاتوالتعلمي والتجهزيات 

التعلميية واملنح الدراسية واإلحاالت إىل خدمات أخرى وإعادة التوطن واملنح 

والقروض وال تُعترب هذه قامئة شاملة. 

71. صندوق إنقاذ األطفال )200٨( ليس هناك أحد لتلجأ إليه: نقص اإلباغ عن 

االستغال اجلنيس لألطفال واالعتداء علهيم من قبل معال اإلغاثة وقوات حفظ 

السام، الصفحة 1. انظر: ليس هناك أحد لتلجأ إليه، نقص اإلباغ عن االستغال 

واالعتداء اجلنيس عىل األطفال بواسطة معال اإلغاثة وقوات حفظ السام 

72. ميكن الوصول إىل أحدث قرار ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة )2272( 

http://www.refworld.org/ :بشأن قوات حفظ السام جكناة هنا

html.56e915484/docid وميكن الوصول إىل موقع فريق معل منع االستغال 

واالنهتاك اجلنيس هنا: http://www.pseataskforce.org/ ملزيد من 

املعلومات. 

73. توجهيات اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت )2015( للتدخات املتعلقة 

بالعنف القامئ عىل النوع االجمتايع يف احلاالت اإلنسانية، صفحة 14. 

http:// :74. مجموعة امحلاية العاملية »تعممي امحلاية«. راجع الرابط التايل

www.globalprotectioncluster.org/themes/protection-

 /mainstreaming

-1-http://www.spherehandbook.org/en/protection-principle 75. انظر

 /avoid-exposing-people-to-fMore-harm-as-a-result-of-your-actions

 Gender-Age )2013( J. Steets, A. Binder, and S.Foran .76

Marker. أدوات املفوضية األوروبية. 

77. سياسة منمظة أكشن إيد للحاية من االستغال واالنهتاك اجلنيس. 

78. صندوق إنقاذ األطفال )200٨( ليس هناك أحد لتلجأ إليه: نقص اإلباغ عن 

االستغال اجلنيس لألطفال واالعتداء علهيم من قبل معال اإلغاثة وقوات حفظ 

السام، صفحة 14-12.

 /http://www.gbvims.org :79. مأخوذة من

80. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )2016( حزمة التدريب عىل 

الوقاية من العنف اجلنيس واجلنسانية والتصدي له. 

81. جمال املسؤولية عن العنف القامئ عىل النوع االجمتايع )2010( »الوحدة 2، 

مقدمة إىل العنف القامئ عىل النوع االجمتايع.« رعاية الناجيات من العنف اجلنيس 

يف حاالت الطوارئ، حزمة التدريب. 

82. هذه الفقرة مأخوذة من حزمة التدريب عىل الوقاية من العنف اجلنيس 

واجلنسانية واالستجابة له يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

)2016(. عىل املستوى العاملي، يوفر جمال مسؤولية العنف القامئ عىل النوع 

االجمتايع )AoR( املعلومات واملوارد ذات الصلة بالعنف املبي عىل النوع 

االجمتايع وإجراءات التشغيل القياسية ومسارات اإلحالة. 

83. إذا اكنت منمظة أكشن إيد أو منمظة رشيكة تقوم بعمليات اإلحالة، فيجب أن 

تكون املوافقة أو اإلذن كتابيًا. 

84. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن وجلنة اإلنقاذ الدولية )2015( 

دجم التحويات النقدية يف براجم ماحفة العنف القامئ عىل النوع االجمتايع 

http://www.:يف األردن: الفوائد واملخاطر والتحديات. راجع الرابط التايل

cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf

85. برناجم األغذية العاملي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئن )2013( 

دراسة امحلاية واملساواة بن اجلنسن يف التحويات النقدية والقسامئ. راجع 

http://www.cashlearning.org/downloads/wfp- :الرابط التايل

unhcr-examining-protection-and-gender-in-cash-and-voucher-

 transfers.pdf

86. تناولت ست دراسات الزواج ومخسة مهنا أعطت نتاجئ مهمة. أشارت ثاثة 

من هؤالء إىل الزواج املتأخر يف مجموعة العاج )مبقدار سنة ونصف وفًقا لتقدير 

زوجن من األزواج )أالم وبزي عام 2011( وأظهر أحدمه نتاجئ ختتلف حسب 

اجلنس واقرح أحدمه أن التدخل قد حفز بالفعل الزواج )PRAF يف هندوراس، 

حللها ستيلكوف وزماءه(. 

87. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن وجلنة اإلنقاذ الدولية )2015( 

دجم التحويات النقدية يف براجم ماحفة العنف القامئ عىل النوع االجمتايع يف 

األردن: الفوائد واملخاطر والتحديات. وجد يف هذا التقرير أن املجمتعات تسدد 

قروًضا من األصدقاء أو العائلة وكذلك ألحصاب العقارات وأحصاب املتاجر الذين 

يدين هلم كثرون وقال املشاركون يف مجموعة الركزي أن هذا يزيد الثقة وإمانية 

احلصول عىل قروض يف املستقبل، مكا أهنا متكهنم من التعامل باملثل مع 

األصدقاء واجلران وتقوية العاقات وميكهنم أيًضا رشاء اهلدايا من أجل املشاركة 

يف املناسبات االجمتاعية املهمة عندما ال يشعرون بالراحة خباف ذلك وقد جشع 

اخنفاض التوتر واالكتاب نتيجة املخاوف املالية امللحة املستفيدين عىل االختاط 

مع أصدقاهئم وجراهنم والذي بدوره ميكن أن يكون له نتاجئ نفسية واجمتاعية 

إجيابية.

ODI: https://www.odi. 88. األدلة املستقاة من استعراض تقيمي كبر أجرته

pdf.11316/org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents
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89. اقرا دليل ‹ما الذي يصلح ملنع العنف ضد النساء والفتيات؟‹ اخلاص مبراجعة 

األدلة للتدخات ملنع العنف ضد النساء والفتيات. جملس البحوث الطبية، بريتوريا، 

https://assets.publishing.service. :جنوب أفريقيا، صفحة 11. انظر

gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

 evidence-review-interventions-F.pdf/337615/data/file

20٪http://www.cashlearning.org/resources/tools#Selection .90

oftransfermechanism

91. تعترب أداة تقيمي منمظة أوكسفام ملدة 4٨ ساعة نقطة انطاق جيدة. انظر 

http://fscluster.org/programme-quality-working- :الرابط التايل

 0-hour-assessment-tool-48-group/document/oxfam

92. ومع ذلك، يف بعض املناطق مثل النيجر ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ما 

يصل إىل 50٪ من النساء مل يكن لدهين هاتف مطلًقا. تقل احمتالية امتاك النساء 

للهاتف احملمول بنسبة 14٪ مقارنة بالرجال )عىل سبيل املثال، يف جنوب آسيا 

3٨٪ ومجهورية الكونغو الدميقراطية 33٪(، مما يربز أن الفجوة بن اجلنسن 

يف ملكية اهلاتف احملمول أوسع يف أجزاء معينة من العامل وتشل التلكفة أمه 

عقبة بوجه عام أمام امتاك واستخدام اهلاتف احملمول، وال سميا بالنسبة للنساء 

الايت ال يمتتعن باستقال مايل وميكن أن تكون اهلواتف رخيصة المثن مثل 

7 دوالرات أمريكية يف البلدان النامية خففض التاليف )مثل أسعار اهلواتف 

احملمولة( سوف يفيد النساء بشل غر متناسب ويساعد عىل زيادة فرص 

احلصول هيلع واستخدامه وينبي ملنمظة أكشن ايد أن تدعو إىل هذا. 

93. يعمتد هذا التحليل عىل دليل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن 

للحاية يف التدخات القامئة عىل النقد )2015(. 

94. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن وجلنة اإلنقاذ الدولية )2015( 

دجم التحويات النقدية يف براجم ماحفة العنف القامئ عىل النوع االجمتايع يف 

األردن: الفوائد واملخاطر والتحديات

95. مفوضية الاجات من النساء )2014( سيف ذو حدين: سبل 

https://www. :العيش يف حاالت الطوارئ. انظر الرابط التايل

/womensrefugeecommission.org/resources/download

96. يعمتد هذا القسم عىل »القسم 7.5 سبل العيش يف حاالت الطوارئ«. كتيب 

التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ: إنقاذ األرواح ومحاية احلقوق. اخلاص 

http://eprhandbook.actionaid. :مبنمظة أكشن إيد. انظر الرابط التايل

/livuables-in-emergencies/org/section7

97. مفوضية الاجات من النساء )2014( سيف ذو حدين: سبل العيش يف 

حاالت الطوارئ.

98. هذا مقتبس من دليل اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت بشأن نوع اجلنس 

للعمل اإلنساين عام 201٨، »األسئلة احملمتلة لتحليل النوع االجمتايع اخلاص 

بسبل العيش«، الصفحة 257. 

99. مفوضية الاجات من النساء )2014( سيف ذو حدين« سبل العيش يف 

حاالت الطوارئ.

100. دليل تدريب أوكسفام )2017(: القيادة القامئة عىل نوع اجلنس يف العمل 

اإلنساين. 

101. مفوضية الاجات من النساء )2014( سيف ذو حدين: سبل العيش يف 

حاالت الطوارئ. 

102. انظر دليل حقوق املرأة أو النسوية ودليل تدريب املدربن عىل هنج قامئ عىل 

حقوق اإلنسان التابع ملنمظة أكشن إيد، صفحة 5٨. متاح للوصول إليه داخلًيا من 

قبل موظي أكشن إيد. متاح للوصول إليه داخلًيا من قبل موظي منمظة أكشن 

إيد. 

103. ميكن العثور عىل األدوات التشاركية الي ميكن تكييف املراقبة 

http://www. :مع النساء عرب الرابط التايل )MEL( والتقيمي والتعمل

 /networkedtoolbox.com

104. ميكن الوصول إىل الطابع البحيث ملنمظة أكشن إيد داخلًيا بواسطة موظي 

املنمظة. 

105. ما مل ُيذكر خاف ذلك، فإن التعريفات مأخوذة من دليل السامة والكرامة 

اخلاص مبنمظة أكشن إيد لعام 2010 أو ُكتيب القدرة عىل الصمود اخلاص 

مبنمظة أكشن إيد لعام 2016. 

106. األمم املتحدة )1993( إعان األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد 

http://www.un.org/womenwatch/daw/ :انظر .)DE	AW( املرأة

 vaw/v-overview.htm

107. مجموعة امحلاية العاملية. »تعممي امحلاية«. 

108. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )2016( حزمة التدريب عىل 

الوقاية من العنف اجلنيس واجلنسانية والتصدي له.

109. دليل تدريب أوكسفام )2017(: القيادة القامئة عىل نوع اجلنس يف العمل 

اإلنساين. 

110. األمم املتحدة )1993( إعان األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد املرأة 

 .)DE	AW(
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أكشــن إيــد يه حركــة عامليــة مــن األفــراد الذيــن يعملــون مًعــا 
لتحقيــق املزيــد مــن حقــوق اإلنســان للجميــع وهزميــة الفقــر.

اإللكــروين:  املوقــع   2726419٨ الــدويل:  التجسيــل  رمق 
www.actionaid.org

هاتف: +27 11 731 4500
الفاكس: +27 11 ٨٨0 ٨0٨2

mailjhb@actionaid.org :الربيد اإللكروين
 

األمانة العامة ملنمظة أكشن إيد الدولية، 
جناح رمق 24٨، حقيبة خاصة X31، ساكسونولد 3221

جوهانسربغ، جنوب أفريقيا.


