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جمموعـة أدوات الســـالمـة 
والكرامة

دلـيــل عـمـــيل لـدعـم نـهــــج امحلــــايـة املجـتـمـعيـــــة الـــذي تـقــوده
املرأة يف األزمـــات اإلنسانيـة واألزمـــات طويــــلة األمـد
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https://actionaid.org/publications/2010/safety-dignity

https://www.reflectionaction.org/tools_and_methods/ 

ــرس )مستشــارة  ــن إميــا ب ــذه لك م ــة األدوات ه ــة مجموع ــت بكتاب قام
خارجيــة( ومارتينــا ليتــي ونيــي إغناتيــو )منمظــة أكشــن إيــد يف 
ــة وإهسامــات ودمع مــن فرانسيســكو  اململكــة املتحــدة( واستشــارات فني
يرمــو وغريــس إيريــري واكرول أجنــر وميشــيل هيغلــن وآنــا بــارك 

ــاي.  ــر وأنوســانيث بي وســارا أمل

نتقــدم جبزيــل الشــكر إىل األخشــاص التاليــة أمســاؤمه عىل مســامهاهتم 
ــة ملجموعــة األدوات: ســاندرا بيرسيــث  ــة التجريبي القميــة ودمعهــم للعملي
ــك أشــوال  ــري وإيري ــس إري ــاي وغري ــويس نتونغ ــن أنيســتوس ول وأجنل

وكريســتينا نايــف شــوافقه وتــاال مشــاقبة ومانــون لوفلــور.

مت إنتــاج مجموعــة األدوات هــذه بمتويــل مــن )الواكلــة الدمناركيــة للتمنيــة 
ــدرة عــىل الصمــود يف األزمــات  ــوق والق ــز احلق ــاجم "تعزي ــة( برن الدولي
الربيــد  يانصيــب  والاعبــون يف  األمــد 20-2018  والكــوارث طويلــة 

الشــعيب."

حترير هانا ويليامز.
تصممي اكيت أبوت.

مجموعــة األدوات هــذه يه نخســة حمدثــة وموســعة ملجموعــة أدوات 
الســامة والكرامــة وهــو دليــل ميداين لــدجم امحلاية املجمتعيــة يف الرباجم 
ــا مــن  ــل هدفن ــد أكشــن عــام 2010.  يمتث ــه منمظــة أي اإلنســانية أصدرت
حتديــث هــذا الدليــل امليــداين يف دجم األولويــة اإلســراتيجية لعــام 2028 
ــادة معليــات التأهــب واالســتجابة  الــي وضعهتــا منمظــة أكشــن إيــد لقي
ــا  ــتجابة هل ــاء، واالس ــا النس ــي تقوده ــوارئ ال ــاالت الط ــة يف ح والوقاي
ــد هــذه األدوات واســتخدمهتا  ــة مهنــا. اختــربت منمظــة أكشــن إي والوقاي
يف احلــاالت اإلنســانية وبنــاء القــدرة عــىل املواجهــة لعــدد مــن الســنوات 
ويـمكنـــك العثــور عــىل بـعـــض مــن هــذه األدوات عــرب الرابــط الــتــــايل:

شـكــٌر وتـقـــــديـر:
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الـفـهرس
مقدمة 

نظرة عامة عىل اخلطوات املتبعة يف تنفيذ هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة 

تشكيل جلنة محاية املرأة

تنظمي ورشة العمل االفتتاحية 

حتديد ماكن العمل ومع من ستعمل 

ابدأ بتحليل خماطر امحلاية املجمتعية بقيادة النساء 

حتديد مشالك امحلاية 

حتليل مشالك امحلاية 

ما يه اسراتيجيات امحلاية الي تستخدمها النساء والفتيات؟ 

ما يه خدمات امحلاية املتوفرة؟ 

ما يه اجلهات الفاعلة واملؤسسات املشاركة يف امحلاية؟ 

تطوير خطة معل 

األماكن اآلمنة 

 )PSS( الدمع النفيس االجمتايع

تغير األعراف القامئة عىل نوع اجلنس 

تعزيز المتثيل الرمسي لملرأة 

ال رضر وال رضار 

املعلومات واملساءلة واالتصاالت 

مسارات اإلحالة 

السيولة النقدية 

سبل كسب الرزق 

تشكيل حتالفات 

تأثر السياسة والدعوة 

 MEL املراقبة والتقيمي والتعمل

املرفق رمق 1 

التحرش اجلنيس واالستغال وسوء املعاملة واعتبارات امحلاية

املرفق رمق 2 األدوات 

جدول التحمك والوصول 

جدول خطة العمل
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البالونات واألجحار 

خريطة جسم اإلنسان 

خمطط شبايت 

خمطط النشاط اليويم أو الساعة أو التقومي 

توثيق مناقشات التفكر والعمل 

حتليل جمال القوى 

أداة حارس البوابة 

شبكة عنكبوتية للعاقات املُساِعدة 

اخلرائط 

أداة دوائر التأثر / رشاحئ امحلاية 

جدول الرتيب الزويج 

جشرة مشلكة امحلاية 

جدول تقيمي املخاطر 

أداة الهنر 

محايــة  ملخاطــر  املرجعيــة  القــوامئ  الســامة(:  مســرة  )أو  الســامة  تقيــمي 

املرأة 

التقومي املومسي 

أداة زهرة الرفاهية 

املدرسة املثالية وأداة املساحة اآلمنة املثالية 

أداة حتديد األولويات )املساحة اآلمنة(

صندوق االقراحات 

بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع 

خمطط: مسارات اإلحالة 

التدقيق االجمتايع

مللحق الثاين: قامئة املصطلحات

املسوئلية

اجلهات الفاعلة

الرصاع املُسلح 

 )CALP( شبكة رشاكة التعمل النقدي

اإلكراه/االستغال

امحلاية املجمتعية 

احلرمان/اإلمهال 

٨1

٨2

٨٤

٨٥

٨٧

٨٩

٩٠

٩1

٩2

٩3

٩٥

٩٦

٩٧

٩٩

1٠٠

1٠2

1٠٦

1٠٧

1٠٨

1٠٩

11٠

111

113

11٤

11٥

11٥

11٥

11٥

11٦

11٦

11٦

11٦



٥

الكرامة 

الاكرثة 

نوع اجلنس 

 GBV العنف القامئ عىل نوع اجلنس

المتيزي اجلنيس

املساواة بن اجلنسن 

العدل بن اجلنسن 

اهلوية اجلنسية 

احلمك 

اخلطر 

 ASC اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت

 IDPs  املرشدون داخليا

براجم احلقوق احمللية 

القوة )املرئية وغر املرئية واملخفية( 

دورة الربناجم

امحلاية 

مجموعة امحلاية

مشلكة امحلاية 

الصمود 

الاجئ 

األمان:

   SEA االستغال واالعتداء اجلنيس

الصدمة

الدولة

الضغط

الهتديد

أوجه الضعف

حقوق املرأة

PFA امللحق الثالث: اإلسعافات األولية النفسية

امللحق الرابع: االختصارات
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أدلة جممتعية

آليات محاية املجمتع

مساحات آمنة

دمع نفيس

بناء التحالفات

تأثري السياسة والدعوة

املعلومات واملساءلة واالتصاالت

مسارات اإلحالة

السيولة النقدية

سبل كسب الرزق

تغيري األعراف القامئة عىل نوع اجلنس

المتثيل الرمسي لملرأة

ال رضر وال رضاِر، امحلاية

ملن هذه األدوات؟

امجلهــور األســايس ملجموعــة األدوات هــذه هــو املنمظــات والقيــادات 
ــة يف املجمتعــات املتــررة مــن الكــوارث أو الزناعــات  النســائية احمللي
لتطبيــق هــذه األدوات مــع النســاء والفتيــات مــن جممتعاهتــن، مكــا 
ميكــن اســتخدامها ملســاعدة املوظفــن امليدانيــن واملامرســن واملنمظــات 
الرشيكــة احملليــة لــدجم هنــج امحلايــة املجمتعيــة يف برنــاجم معلهــم 
ــع  ــة يســتطيع امجلي ــة منفتح ــة دميقراطي ــق بيئ ملســاعدة النســاء يف خل

اإلهســام فهيــا.

ملاذا حنتاج هذه األدوات؟

ــة  ــر متاح ــون غ ــا تك ــا م ــات غالب ــأن الكتيب ــا ب ــا إلدراكن ــد مت إنتاجه لق
ــة عــىل مســتوى املجمتــع  ــة االســتعامل بالنســبة للجهــات الفاعل أو صعب
احملــيل وتعتــرب مجموعــة األدوات هــذه ذات توجــه معــيل وميكــن تطبيقهــا 
ــة ال  ــادرات امحلاي ــب مب ــث أن أغل ــط اإلنســاين التمنــوي حي عــرب الراب
تتضمــن فرًصــا ملعاجلــة االختــال يف موازيــن القــوى فهنــاك حاجــة إىل 

ــة ذاهتــا. المتكــن الفعــال يف أنشــطة الربنــاجم ويف العملي

هنج امحلاية املجمتعية الذي تتبناه منمظة أكشن إيد 

ما هو اهلدف من مجموعة األدوات هذه؟

تعتــرب مجموعــة األدوات هــذه مــادة مرجعيــة تمتــاىش مــع )هنــج امحلايــة 
ــدف  ــد وهي ــن إي ــرأة( اخلــاص مبنمظــة أكش ــوده امل ــذي تق ــة ال املجمتعي

الربنــاجم إىل تهسيــل معــل هيئــة املــرأة احملليــة يف حــاالت الطــوارئ
ودمع النســاء احملليــات ومنمظاهتــن للعمــل مًعــا لضــامن ســامة النســاء 

والفتيــات وأمهنــن وكرامهتــن وحقوقهــن يف األزمــات اإلنســانية ودمع
مصــود جممتعاهتــن حيــث توفــر هــذه املجموعــة إرشــادات معليــة وأدوات 
ــة  ــة معلي ــا متابع ــر أيًض ــرباجم اإلنســانية وتوف ــذا الهنــج يف ال ــدجم ه ل
للنظــرة العامــة النظريــة هلــذا الهنــج وخطواتــه والــذي يعــود صــداه ملنمظــة 
ــل الســامة والكرامــة الصــادر عهنــا عــام  ــد واملــوحض يف دلي أكشــن إي
2019.  مكــا تقــدم خطــوات للتصــدي للمتيــزي القــامئ عــىل نــوع اجلنــس 
واملنظومــة  املجمتــع  والفتيــات يف  النســاء  تواجههــا  الــي  والعوائــق 

اإلنســانية عــىل حــٍد ســواء.

تســتند مجموعــة األدوات إىل جتــارب وخــربات خمتلفــة ومعمقــة للنســاء 
مكســتجيبات أوليــات، مكــا أهنــا توســع نطــاق خرباهتــن يف تطبيــق 
ــة األساســية  ــن مفاهــمي امحلاي ــه مكــا مجتــع ب ــمل من ــذا الهنــج والتع ه
وأســاليهبا وأدواهتــا يف مجموعــة أدوات معليــة وهسلــة االســتخدام حيــث 
تعتــرب غــر إلزاميــة ولكهنــا تقــدم نصــاحئ عــن المتاريــن واألدوات الــي 

ــة. ــا ومواءمهتــا حســب احلاجــة واألفضلي ــن تطبيقه ميك

مـقـدمــة

احلماية
اجملتمعية بقيادة

النساء

بناء القوة
الفردية

وامجلاعية

احلصول عىل
احلقوق واخلدمات 

واملوارد

تغيري
الُنظم

واهليالك

2 السامة والكرامة هو هنج محاية جممتيع بقيادة النساء يف األزمات اإلنسانية واألزمات طويلة األمد. أكشن إيد، مارس 2019.
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ــم  ــاس وأمهنــم وكرامهتــم وحقوقه ــة: ويه مضــان ســامة الن امحلايـــ
ــرد  ــوق الف ــن احــرام حق ــات اإلنســانية وتمشــل أنشــطة تضم يف األزم
وفًقــا لنــص وروح القوانــن ذات الصلــة كقانــون حقــوق اإلنســان والقانــون 
اإلنســاين وقانــون الاجئــن ويوجــز دليــل اســفر  لاســتجابة اإلنســانية 
ــل اإلنســاين  ــن العم ــق عــىل لك م ــة تنطب ــادئ للحامي ــة مب ــدة أربع اجلي

ــة: واجلهــات الفاعل

1. تعزيــز ســامة النــاس وكرامهتــم وحقوقهــم وجتنيهبــم التعــرض لــأذى.

2. مضــان تلــي النــاس لملســاعدة وفًقــا الحتياجاهتــم وبــدون أي متيــزي.
3. مســاعدة النــاس عــىل التعــايف مــن اآلثــار اجلســدية والنفســية 
ــان. ــراه أو احلرم ــف أو اإلك ــد أو العن ــرض للهتدي ــن التع     النامجــة ع

4. مساعدة الناس عىل املطالبة حبقوقهم.

هنجنــا تقــوده النســاء؛ ألنــه هيــدف إىل دمع املــرأة لتــويل دور قيــادي يف 
االســتعداد لأزمــات اإلنســانية واالســتجابة هلــا، إذ أن النســاء هــن أشــد 
املترريــن يف حــاالت الطــوارئ، مكــا أهنــن غالًبــا أول املســتجيبن؛ 
حيــث يف العــادة هيميــن الرجــال عــىل النظــام اإلنســاين واملنمظــات 
ــة الكــربى إال أن األزمــات تعتــرب فرصــة للتغيــر؛ حيــث أن خــربة  الدولي
هُنــا  املــرأة وقوهتــا ومعرفهتــا وقدراهتــا تعــي أهنــا يف أفضــل وضــع ميكِّ

مــن قيــادة معليــة التعــايف وإنعــاش جممتعهــن.

هنجنــا قــامئ عــىل املجمتــع؛ ألنــه يــدرك أمهيــة معــل لك فــرد يف 
ــز عــىل مســاعدة النســاء واملنمظــات  املجمتــع مًعــا إلحــداث التغيــر، وُيَركِّ
النســائية احملليــة يف القيــادة لكنــه يــيع دور الرجــال والشــباب يف تعزيز 
التغيــرات الازمــة لبنــاء جممتــع متاكفــئ وأمهيــة ربــط النســاء احملليــات 

الــة. باملنمظــات النســائية الوطنيــة وغرهــا مــن أجــل اســتجابة فعَّ

ــن النســاء  ــات م ــض الف ــدرك أن بع ــه ي ــب؛ ألن ــدد اجلوان ــا متع هنجن
ــة  ــرق أو الطبق ــرمه؛ بســبب الع ــن غ ــر م ــر عرضــة للخط ــات أك والفتي
املجمتعيــة أو الســن أو اإلعاقــة أو التوجــه اجلنــيس أو املســتوى التعلــي 
إخل. وتتداخــل عوامــل أخــرى ممــا يــؤدي إىل زيــادة الضعــف واحلرمــان 
والظــمل؛ لــذا مــن الــروري أن نأخــذ هــذا بعــن االعتبــار عنــد التفكــر 

يف كيفيــة معلنــا ومــع مــن نعمــل. 

مهنجية التفكري والعمل التشاريك

التشــاريك   والعمــل  التفكــر  هــذه مهنجيــة  األدوات  ختــدم مجموعــة 
إلدمــاج المتكــن يف العمــل اإلنســاين بــدًءا مــن مرحلــة التأهــب إىل 
االســتجابة مــع البنــاء عــىل قــدرة النســاء والفتيــات عــىل الصمــود؛ حيــث 
ــاء  ــاعدة النس ــاركية ملس ــن األدوات التش ــة م ــة مجموع ــتخدم املهنجي تس
عــىل خلــق بيئــة دميقراطيــة منفتحــة ميكــن للجميــع املســامهة فهيــا. 
تبــدأ هــذه املهنجيــة املوحضــة يف مجموعــة األدوات هــذه بتحليــل املــرأة 
واحتياجاهتــا وتبــي بطريقــة ترامكيــة آخــذة بعــن االعتبــار الصلــة بــن 

ــة. ــة والدولي ــة والوطني ــدة احمللي األصع

يتبع املشاركون يف الدورة أنشطة من التفكر والعمل تمشل ما ييل:

      فهم السياق.
      حتديد املشلكة وترتيب أولوياهتا.

      التخطيط والعمل.
      الرصد والتقيمي التشاريك.

يف لك مرحلــة يــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األدوات التشــاركية؛ 
ملســاعدة املــرأة عــىل حتليــل متطلبــات امحلايــة وحقوقهــا وســلطهتا وعــىل 
فهــم املشــالك الــي تؤثــر علهيــا والتخطيــط هلــا بشــل أفضــل مكــا توفــر 
ــن املــرأة مــن أن  ِكّ ــة معــل وتجشــع عــىل النقــاش ممــا مُيَ األدوات هيلكي
تســتند يف حتليلهــا عــىل معرفهتــا اخلاصــة؛ حيــث يشــل هــذا االحــرام 
لعــمل املــرأة وخرباهتــا أساســا قوًيــا للتعــمل فهــو يبــي عــىل مــا يعرفونــه 

بــداًل مــن الركــزي عــىل مــا ال يعرفونــه.

هنــاك مجموعــة كبــرة مــن األدوات املتاحــة مبــا يف ذلــك األدوات املرئيــة 
ــة اكألمعــال  ــل الجشــري واألهنــار، واألدوات اإلبداعي ــط والتحلي اكخلرائ
الدراميــة واألغــاين، واألدوات الرمقيــة باســتخدام اهلواتــف احملمولــة 

وأجهــزة المكبيوتــر اللوحيــة والفيديــو عــىل ســبيل املثــال.

ــطة  ــات بواس ــاء املخطط ــم إنش ــا ي ــا م ــة، غالًب ــأدوات املرئي ــبة ل بالنس
ــذا  ــة وه ــع وتســتخدم أشــياء متحرك ــل عــىل أرض الواق ــات تعم مجموع
جيعــل مهنــا معليــة أكــر تشــاركية ومرونــة الســتيعاب التغيــرات املتفــق 
علهيــا ويســاعد عــىل متكــن مــن ال جييــدون القــراءة والكتابــة، حيــث توفــر 
التقنيــات املرئيــة جمــااًل لإلبــداع وتجشــع عــىل التبــادل الــرصحي لوجهــات 
النظــر مكــا أهنــا تــح بالتشــاور والتحقــق مــن حصــة املعلومــات مــع 
ــوح وريق أو  ــك نقــل املخططــات إىل ل أخشــاص آخريــن وميكــن بعــد ذل

دفــر ماحظــات ممــا يــزود املشــاركن بجســل قــمي ملناقشــاهتم.

إن طــرح أســئلة جيــدة أمــر بالــغ األمهيــة حيــث ميكــن أن تعمــل األدوات 
أو األســاليب كبديــل ويف الواقــع ميكــن تشــتيت مجيــع األدوات التشــاركية 
أو التاعــب هبــا أو اســتخدامها بطــرق اســتغالية إذا مل تــرايع عاقــات 
ــدي واحلــوار،  ــر النق ــز التفك ــة أن حتف ــئلة املفتوح ــن لأس ــوة، وميك الق
ــرح  ــق يف االســتجابات الواحضــة واالســمترار يف ط ــم التعم ــن امله وم
األســئلة مــراًرا وتكــراًرا إىل أن نصــل إىل األســباب اجلذريــة لملشــالك، 
ومــن املهــم أيًضــا طــرح أســئلة غــر مرحيــة الــي تكشــف موازيــن القــوة 
حــول اجلنــس أو الطبقــة املجمتعيــة أو الطائفــة أو العــرق أو القــدرة 
ــر؛  ــة أو املظه ــة أو اللغ ــة أو احلال ــة الوظيفي ــة أو الرتب ــة أو الفكري البدني
فاألســئلة اجليــدة تكــون مامئــة وتــأيت يف الوقــت املناســب وتنظــر إىل 

األمــور العميقــة وتكشــف عــن املشــالك اجلذريــة.

سيســتند تطبيــق هــذه األدوات عــىل كيفيــة تنظــمي املــرأة ومعلهــا الســابق 
ومــا إذا اكنــت هنــاك تعقيــدات يتعــن النظــر فهيــا، مثــل الــزناع أو 

حمدوديــة احلــزي املتاح لملشــاركة اإلنســانية. 

)spherestandards.org( 3 دليل اسفر: امليثاق اإلنساين واملعاير الدنيا يف االستجابة اإلنسانية اإلصدار الرابع
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األدوات املقرتحة األسئلة الرئيسية املرحلة / املوضوع

اجلزء األول : مق بإعداد فريقك واخنرط يف املجمتع

•    خمطط شبايت 
•    خريطة جسم اإلنسان

•    جدول خطة العمل

ما يه القدرات أو الصفات املطلوبة يف جلنة محاية 

املرأة؟  ومن الي جيب أن يم اختيارها لضامن 

مجموعة متنوعة من النساء؟ وهل هناك أي مجاعات 

نسائية يف املجمتع ميكن إرشاكها واإلضافة إلهيا؟

تشكيل جلنة محلاية املرأة من خالل 

االخنراط مع مجموعة نسائية موجودة 

أو تشكيل مجموعة جديدة.

•    جدول زمين
•    جدول خطة العمل

•    التدريب عىل األدوات الرئيسية
     اليت سيمت استخدامها

•    قامئة مرجعية

ما الذي جيب تضمينه يف ورشة العمل التدريبية 

للجنة محاية املرأة؟

تنظمي ورشة العمل االفتتاحية

•    خريطة املجمتع
•    اخلريطة املزنلية 

•    جدول
•    أداة دوائر التأثري 

من هن النساء والفتيات املتررات وأين هن؟ حتديد ماكن العمل واألخشاص

اجلزء الثاين: إجراء حتليل ملخاطر امحلاية املجمتعية اليت تقودها النساء

•    خريطة املجمتع
•    خريطة جسم اإلنسان

•    امليش بأمان
•    خمطط النشاط اليويم أو التقومي

•    جدول زمين

•    جدول الرتتيب الزويج

ما يه املشالك الرئيسية الي تواجهها

النساء والفتيات؟

حتديد املشالك

ما يه املشالك الي يف أمّس احلاجة حلل؟

•    التحليل الجشري لملشكالت
•    خرائط

•    خمطط النشاط اليويم أو التقومي
     أداة دوائر التأثري

ما أسباب هذه املشالك والنتاجئ املرتبة علهيا؟ حتليل املشالك

نـظـرة عامـة عـلـى اخلطـوات املـتـبـعــة يف تـنـفيذ نهج الـحمـــــايـة 
الـمـجـتـمـعـيـة الـذي تـقـوده املـرأة 

يقــدم اجلــدول التــايل نظــرة عامــة عــىل منــوذج امحلايــة املجمتعيــة الــذي 
ــة  ــل امحلاي ــادة حتلي ــرأة يف قي ــدمع امل ــات ل ــرح معلي ــرأة ويق ــوده امل تق

وحتديــد اإلجــراءات الــي يقودهــا املجمتــع.

عــىل  ويعمتــدان  أساســيتان  ركزيتــان  والثــاين  األول  اجلــزء  يعتــرب 
ــارة عــن قامئــة  ــث عب ــة واجلــزء الثال ــة تدرجيي بعضهــام البعــض مبهنجي
مــن اخليــارات الــي ليــس رضورًيــا أن تكــون متتابعــة بــل ميكــن اختيــار 

اجلــزء وفًقــا الحتياجــات ومراحــل برنــاجم امحلايــة ومــن املهــم النظــر يف 
كيفيــة إدارة حمــو األميــة والقيــود الزمنيــة وكيفيــة إنشــاء معليــة شــاملة 
ملجموعــات مــن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة أو الفــات الــي عــادة مــا 

تظــل مهمشــة إن مل تكــن مدرجــة منــذ البدايــة.
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•    تقمص األدوار
•    جدول آليات التصدي

•    أضف معوًدا إىل جدول مشالك امحلاية؛  
     إلدراج االسرتاتيجيات املرتبطة بلك  

     مشلكة من املشالك احملددة.

ما يه القدرات الي متتلكها النساء

والفتيات لاستجابة هلذه املشالك؟

ما اسرتاتيجيات امحلاية اليت

تتبعها النساء والفتيات؟

ما يه اسراتيجيات امحلاية الي تتبعها

النساء والفتيات؟

•    خريطة خدمات امحلاية / املجمتع
•    جدول الوصول والتحمك

•    بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع

ما يه خدمات امحلاية املتوفرة

ومن الذي يتحمك هبا؟ 

ما يه خدمات امحلاية املتوفرة؟

•    رابط خلريطة خدمات محاية املجمتع من  
     القسم السابق

•    خمطط شبايت أو أداة النفوذ
•     جدول واملؤسسات والقامئني عىل  املرشوع

ما يه اجلهات الفاعلة واملؤسسات املشاركة يف 

امحلاية عىل خمتلف األصعدة وما املسؤوليات الي 

تقع علهيم؟

ما يه اجلهات الفاعلة واملؤسسات 

املشاركة يف امحلاية؟

•    رابط لتحليل امحلاية الذي مت إنشاؤه  
     عرب األقسام السابقة

•    جدول تقيمي املخاطر
•    جدول خطة العمل

ما يه التغيرات املطلوبة؟ تطوير خطة معل

ما يه احللول )عىل سبيل املثال آليات امحلاية 

واملساحات اآلمنة والدمع النفيس واالجمتايع 

وحتدي العادات السيئة( وما الذي جيب أن ُيعىط 

األولوية؟

اجلزء الثالث: آليات معلية امحلاية املجمتعية: قامئة اخليارات

•    خريطة املجمتع

•    خمطط النشاط اليويم

•    أداة املدرسة املثالية
•    قامئة األماكن اآلمنة

•    أداة حتديد األولويات
•    صندوق االقرتاحات أو بطاقة التقيمي  

     اخلاصة باملجمتع

•    جدول
•    رابط إىل القسم السابق املتعلق باجلهات 

     القامئة واملؤسسات وخدمات امحلاية

أين جيب أن تكون املساحة اآلمنة؟ املساحات اآلمنة

مىت جيب أن تكون املساحة اآلمنة مفتوحة؟

عىل ماذا جيب أن حتتوي املساحة اآلمنة؟

ما يه األدوار املطلوبة يف املساحة اآلمنة؟
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•    خريطة اجلسم أو تقمص األدوار
•    زهرة الرفاهية

•    خريطة جسم اإلنسان

•    راجع خريطة املجمتع وجدول الوصول  
     والتحمك من جزئية خدمات امحلاية 

     اخلاص بك وخمطط شبايت من اجلهات 
     الفاعلة واملؤسسات.

•    هرم الدمع النفيس االجمتايع

•    رابط لتحليل قدرات سابق.

•    راجع املساحة اآلمنة

ماذا تعي الرفاهية بالنسبة للنساء والفتيات؟ الدمع النفيس واالجمتايع

ما يه املصطلحات املستخدمة لوصف احمِلن 

والصحة العقلية؟

ما هو الدمع النفيس واالجمتايع املتاح؟

ما يه القدرات أو املهارات أو املوارد املوجودة 

بالفعل؟

هل يوجد ماكن ميكن للنساء والفتيات الذهاب إليه 

ملناقشة املشالك؟

•    خريطة جسم اإلنسان
•    منوذج دوائر التأثري

•    خريطة املجمتع 
•    امليش بأمان

•    جدول األنشطة اليومية
•    الساعة اليومية

•    جدول خطة العمل

ما يه األعراف املؤذية القامئة عىل

اجلنس الي نود تغيرها؟

تغيري األعراف القامئة عىل اجلنس

ما هو اإلجراء الذي ميكننا اختاذه لتحدي األعراف 

املؤذية القامئة عىل اجلنس؟ 

•    البالونات واألجحار / خمطط فورسفيلد
•    خمطط شبايت

•    جدول الوصول والتحمك

•    خطة معل

ما يه الفرص املتاحة لملشاركة الرمسية والعقبات؟ المتثيل الرمسي لملرأة

ما احللول أو البدائل التشاركية الي ميكننا اقراحها؟

•    جدول
•    البالونات واألجحار

•    جدول
•    صندوق االقرتاحات

•    بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع

ما يه خماطر االستغال اجلنيس وامحلاية 

املوجودة يف برناجمنا؟

ال رضر وال رضار

ما يه آليات امحلاية املطلوبة؟

•    خريطة االتصاالت
•    جدول

•    خمطط النشاط اليويم
•    جدول الرتتيب

كيف تصل النساء حاليا إىل املعلومات؟ وكيف 

يرغنب يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة بامحلاية 

ومشاركهتا؟

املعلومات واملساءلة واالتصاالت

•    راجع خمطط شبايت يف قسم  
     حتليل السياق

•    خمطط مسارات اإلحالة
•    أداة حتديد األولويات

ما يه اجلهات القامئة واملؤسسات املشاركة يف اإلحالة؟ مسارات اإلحالة

ما يه مسارات اإلحالة املوجودة وكيف ميكن حتسيهنا؟
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•    راجع خطة العمل السابقة
•    خريطة

•    جدول الوصول والتحمك
•    البالونات واألجحار

•    تقيمي السوق - رابط إىل مجموعة األدوات

•    جدول
•    جدول تقيمي املخاطر

•    جدول الرتتيب
•    خطة معل

•    التدريب

هل مت اعتبار املساعدة النقدية خكيار لتلبية 

احتياجات الناس وهل مت حتديد األفراد أو 

امجلاعات الي ستتلىق هذه املساعدة النقدية؟

السيولة النقدية

هل ُأجري تقيمي للسوق؟

ما يه أنسب الطرق واآلليات؟

ما يه مستويات الوصول إىل اهلواتف احملمولة؟ 

وما يه املهارات الازمة للدجم الرمقي وامحلاية؟ 

وما هو التدريب املطلوب؟

•    راجع خطة العمل من األقسام السابقة
•    جدول

•    خريطة 
•    جدول تقيمي املخاطر

•    خمطط شبايت
•    التقومي املومسي

•    جدول الوصول والتحمك 
•    البالونات واألجحار 

•    جدول الرتتيب 
•    جدول األنشطة اليومية

كيف تؤثر أمناط املعيشة عىل امحلاية وكيف تغر 

هذا منذ اندالع األزمة؟

سبل كسب الرزق

أين تمكن السلطة داخل األرس واملجمتعات؟ 

ما يه املشالك األخرى )مبا يف ذلك أمعال الرعاية 

واملهارات والقدرات املجانية( الي ينبيغ النظر 

فهيا؟ 

•    راجع خمطط شبايت يف قسم حتليل 
     السياق

•    حارس البوابة )املؤثرين(

•    البالونات واألجحار

•    خمطط فورسفيلد

ما يه امجلاعات واملنمظات األخرى الي تعمل 

عىل امحلاية؟

تشكيل حتالفات

ما يه املهارات املوجودة واملطلوبة وكيف حنددها؟

ما يه التلكفة والفوائد النسبية للتحالف؟

•    البالونات واألجحار 
•    التحليل الجشري لملشكالت

•    جدول الرتتيب الزويج

•    خمطط شبايت
•    أداة حارس البوابة )املؤثرين(

•    جدول زمين
•    جدول خطة العمل

ما هو اإلطار القانوين للحامية؟ وهل توجد قوانن 

مامئة واكفية وهل مت تنفيذها بشل مناسب وما هو 

التغير الذي نريد حتقيقه؟

تأثري السياسة والدعوة

ما يه أهدافك واجلهات القامئة؟

ما يه رسالتك للدمع؟

ما يه أدواتك وأساليبك وفرصك؟

ما املوارد املالية والبرشية الي حتتاجها؟

•    بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع
•    جدول خطة العمل

•    جدول تقيمي املخاطر
•    صندوق االقرتاحات
•    التدقيق االجمتايع

ما يه التغيرات الي شوهدت يف املجمتع؟ ما يه 

وجهة نظر النساء والفتيات والتأثر الواقع علهين وكيف 

ميكن قياس هذه التغيرات ووجهات النظر واآلثار؟

املراقبة والتقيمي والتعمل
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هذا القسم عبارة عن دليل مفصل واقراح حول كيفية البدء يف تشكيل فريقك واالخنراط يف املجمتع وما جيب تضمينه يف ورشة معل 
تدريبية محلاية املرأة وحتديد من جيب أن تشارك يف هذه العملية وأين، باإلضافة إىل االعتبارات األخرى الي جيب اختاذها عند 

إنشاء جلنة محاية املرأة.

قــم بـإعـداد فريـقـــــكاجلزء األول
وانـخـرط يف الـمـجتـمــــع 

تـشــكـيـل لـجنــــة حــــمـايـة الـمــرأة

وصف موجز
ــات  ــات الراغب ــة املــرأة وتدريهبــا؛ حيــث يعتــرب هــذا امس عــام ملجموعــة مــن النســاء احمللي ــدور هــذا القســم حــول إنشــاء جلنــة محاي ي
والقــادرات عــىل العمــل مًعــا؛ لتحديــد املخاطــر املتعلقــة بامحلايــة يف جممتعاهتــن وختفيفهــا والتصــدي هلــا، وقــد تكــون قامئــة عــىل مجاعــة 
حمليــة موجــودة أو ميكــن أن تكــون مجموعــة جديــدة ُأنشــئت خصيًصــا للعمــل عــىل أنشــطة محايــة املجمتــع، ويف لكتــا احلالتــن ســيحتجن  
إىل التدريــب والــدمع؛ لتعــمل أفضــل املامرســات عــن التخطيــط ألنشــطة امحلايــة وتنفيذهــا، ومــن املهــم أن نؤكــد هلــن اآلثــار املرتبــة عــىل 
مشــاركهتن، وعــىل الــرمغ مــن أنــه جيــب اختــاذ لك إجــراء لتقليــل املخاطــر قــدر املســتطاع إال أنــه ميكــن أن يكــون هنــاك رفــض مــن 
العائلــة واألصدقــاء واملجمتــع؛ حيــث مــن املــرحج أن خيتــار بعــض األفــراد االنحســاب يف األهشــر القليلــة األوىل وهــذا جيــب أن ُيــدرج 
يف العمليــة وجيــب أن تعــرف النســاء أن هلــن اكمــل احلريــة يف املغــادرة إذا احتجــن لذلــك، ومــن بــن األمســاء األخــرى هلــذه املجموعــات 

النســائية: مجموعــة العمــل مــن أجــل محايــة املــرأة، وجلــان مراقبــة العنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس، وجلــان إدارة الكــوارث النســائية.

اجمتاع جلنة نقطة توزيع املياه يف شيبينج، زميبابوي
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أدوات ميكنك استخدامها

•    ميكن استخدام خمطط شبايت لتحديد الفات املجمتعية املوجودة وحتليلها حيث من احملمتل أن تكون هناك مجموعة  
     قادرة بالفعل عىل قيادة معلية امحلاية املجمتعية الي تقودها املرأة لتقدمي املشورة أو الدمع للفريق.

•     ميكنك استخدام خريطة جسم اإلنسان ملساعدتك يف حتديد بعض املهارات والصفات الي حيتاجها أعضاء املجموعة.
•    ميكن استخدام جدول خطة العمل لتخطيط أنشطة الفريق.

نعم أو ال قامئة ضبط املجموعات املوجودة

ميكـن لألســــئلـة التـــالية أن تســــاعـد يف تـحـديـد مـا إذا كـان هـنـاك مـجمـوعة مـوجـودة يـمـكـهنـا
أن تعـمـل بشـكـل مـناســب كـلجنـة محايـة املـرأة.

•    هل املجموعة ممثلة لملجمتع كل وتعترب رشعية؟

•    هل ميكن أن تسامه املجموعة يف احلد من ديناميات السلطة الضارة داخل املجمتع؟

•    هل تعاجل املجموعة أي مشالك محاية عامة أو مسائل تتعلق حتديًدا بالفات االجمتاعية الي متثلها؟

•    هل تسامه املجموعة يف اسراتيجيات املواجهة اإلجيابية؟

•    هل الغرض أو اهلدف من املجموعة متوافق مع أهداف هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة؟

•    هل من املمكن تعزيز و/أو بناء قدرات املجموعة عىل تويل األدوار واملسؤوليات املتفق علهيا؟

•    هل من املمكن إضافة املسؤوليات من دون إحلاق الرر باملجموعة أو إثقال اكهلها أو اكهل أعضاهئا؟

اخلطوات
مناقشــة دور ومســؤوليات جلنــة محايــة املــرأة ووضــع قامئــة . 1

باملهــارات واخلصائــص األساســية الازمــة )انظــر مثــال القامئــة 
ــاه(. ــة أدن املرجعي

احبــث عــن أي امجلاعــات احملليــة موجــود بالفعــل وهــل مــن . 2
املناســب إنشــاء مجموعــة جديــدة لقيــادة معليــة امحلايــة املجمتعيــة 
ــل  ــة متث ــاك مجموعــة نســائية حالي ــرأة أم أن هن ــي تقودهــا امل ال

املجمتــع وقــادرة عــىل تــويل هــذا األمــر؟

بنــاًء عــىل حتليلــك، حــدد أعضــاء جلنــة محايــة املــرأة اخلاصــة بــك . 3
وينبــيغ مشــاركة املعايــر عــىل نطــاق واســع باســتخدام خمتلــف 

قوامئ ضبط جلنة محاية املرأة
ينبيغ أن يكون الفريق ممثًا لملجمتع احمليل وأن يضم نساء من مجيع أطياف املجمتع والايت يمتتعن باملهارات والصفات ذات الصلة والازمة 
لتنفيذ العمل املخطط له، وجيب أن تكون معلية االختيار شاملة وأن تستخدم مجموعة من الطرق ملشاركة املعلومات، وينبيغ مراعاة ما إذا اكن 
الخشص متاًحا قبل االختيار؛ لضامن عدم اعتبار العمر والقدرة أحد أسباب استبعادمه، وقد يكون وضع قامئة مرجعية مثل القامئة أدناه أمر 
مفيد؛ للتأكد من أن املجموعة متوازنة من حيث فات أفرادها مثل الشابات من )1٥ إىل 3٥ عاًما( والنساء الايئ يعشن بإعاقة أو بدون والنساء 

األكرب سًنا واألمهات العازبات واألرامل ونساء مبستويات متفاوتة من اإلملام بالقراءة والكتابة إخل.  

ــرار  ــاذ الق ــذ واخت ــات التنفي ــم معلي ــال وأن تتس ــائل  االتص وس
بالشــفافية.

ــق . 4 ــط ألعضــاء الفري ــدرات والتخطي ــة الق تنظــمي ورشــة معــل لتمني
وغــرمه مــن األطــراف املعنيــة )انظــر القســم التــايل: تنظــمي 
ورشــة معــل متهيديــة( األمــر الــذي ســيضمن إملــام امجليــع مبفاهــمي 
ــه. ــه وأدوات ــرأة وإجراءات ــوده امل ــذي تق ــة ال ــة املجمتعي هنــج امحلاي

املوافقــة عــىل صاحيــات وامس جلنــة محايــة املــرأة وميكــن القيــام . ٥
بذلــك يف ورشــة العمــل إن كنــت تفضــل ذلــك.
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نعم أو ال قامئة الصفات واملهارات ألعضاء الفريق

صفات مهمة
هل يضم الفريق أخشاًصا يمتتعون بالصفات التالية؟

•    لديه معرفة جيدة باإلقلمي

•    ممثل عن املجمتع مبا يف ذلك أكر الفات هتميًشا

•    ممثل لملنمظات النسائية احمللية )حسمبا يقتيض األمر(

•    يفهم حقوق املرأة )ميكن بناء ذلك أثناء العملية(

•    قادر عىل العمل بطريقة موضوعية وحمايدة

•    قادر عىل ختصيص الوقت إلمتام معلية امحلاية املجمتعية الي تقودها املرأة

مهارات مفيدة

هل يوجد خشص واحد عىل األقل يمتتع بلك من املهارات أو اخلربات التالية؟

•    مهارات اللغة والقراءة والكتابة واحلساب ذات الصلة

•    جتربة أساليب البحث التشاريك

•    مهارات جيدة يف تقدمي التهسيات

•    فهم مشالك امحلاية

•    فهم القطاعات األخرى حسب احلاجة، مثل التعلمي واألمن الغذايئ والصحة واملأوى إخل.

•    املهارات الفنية األخرى حسب احلاجة، مثل امحلات ومجع األموال واملهارات اللوجستية واإلدارية إخل.

قوامئ ضبط جلنة محاية املرأة
حتدد الصاحيات واالختصاصات وكيفية معل املجموعة فيجب استخدام مناجه خمتلفة لملناقشة واالتفاق علهيا وال ينبيغ أن حُتدد املشاركة من 

خال مهارات القراءة والكتابة فقط.

توحض القامئة التالية احلد األدىن من املتطلبات األساسية 
لاختصاصات وينبيغ أن تكون املجموعات قادرة عىل تطوير هذه 

االختصاصات ومواءمهتا لسياقاهتا اخلاصة.

•   تعريف املجموعة
•   أهداف املجموعة وغاياهتا

•   األدوار واملسؤوليات الفنية لملجموعة
•    إدارة املجموعة )أدوار القائد واألعضاء والتغطية اجلغرافية ونوع  

     االجمتاع وتوقيته ومدونة لقواعد السلوك ومعلية امحلاية والعقوبات 

     عىل انهتاك القانون إخل(.

•   طريقة العمل: أنواع الوثائق الي جيب استخدامها ومىت جيب 
     استخدامها )مناذج اإلحالة ومناذج التقارير واحمَلارض( وطرق 

      التواصل وتبادل املعلومات بن األعضاء ومع بقية املجمتع وقادة  

      املجمتع وطامق منمظة أكشن إيد والرشاكء.

•    قامئة األعضاء احلالين. 

وميكن أن تمشل االختصاصات اإلضافية ما ييل: 

•    معاير اختيار األعضاء: ويه معاير املساواة بن اجلنسن 
      والعمر واإلعاقة 

•    آليات املساءلة: كيف ميكن ألعضاء املجموعة أو بايق املجمتع  
      إعطاء أو تلي ماحظات حول أداء املجموعة؟

•    آليات فض الزناعات: كيف ستدير جلنة محاية املرأة اخلافات   
      يف الرأي داخل اللجنة.

٥ مقتبس من جلنة اإلنقاذ الدولية )2٠1٩( "إرشادات امحلاية املجمتعية"، ص ٥٦
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دراسة حالة:

مجموعات معل محلاية املرأة يف األردن
تساعد مجموعات معل محاية املرأة )WPAGs( يف األردن عىل زيادة 
مستويات السامة والقدرة عىل الصمود واملشاركة الفعالة يف صنع 
محاية  معل  مجموعات  تتشل  حيث  جممتعاهتن؛  يف  للنساء  القرار 
أطيافه،  اكفة  من  واحمليل  السوري  املجمتع  عن  ممثات  من  املرأة 
مكا مت تدريهبم وتوجهيهم لقيادة برناجم هنج امحلاية املجمتعية الذي 
حت  ورصَّ واملفرق،  الزرقاء  يف  اآلمنة  املساحات  يف  املرأة  تقوده 
النساء املشاراكت أن مجموعات معل محاية املرأة يه وسيلة لكرس 
ثقافة العار الي تتغلغل يف جممتعاهتن، وقالوا: "لقد وجدنا أنفسنا 

كنساء، هذه مساحة آمنة للتعبر عن أفاكرنا".

حيث  كبر  حبضور  املجموعات  أعضاء  تعين  معلية  حظيت  وقد 
والنساء  للتقدمي،  ماكًنا  وعرشين  لتسع  باحلضور  امرأة   2٦٠ قامت 
األعراف  تغير  إزاء  األكر محاًسا  هن  االختيار  علهين  وقع  الايت 
االجمتاعية، وأردن القيام بيء خارج الروتن اليويم املعتاد للنساء 
يف  معهن  والتعامل  أخريات  نساء  من  التعمل  وأردن  املجمتع،  يف 
للتحدث  استعدادهن  عىل  النساء  هؤالء  اتفقت  مكا  اآلمنة،  املساحة 
عن مواضيع حساسة قد تكون مثرة للجدل ويصعب مناقشهتا بشل 

رصحي مع أقراهنن.

معل  مجموعات  تنظمي  يف  واملشاِركة  امحلاية  مستشارة  أالء  تقول 
يه  املجمتع  مع  التعامل  يف  األوىل  اخلطوة  اكنت   " املرأة:  محاية 
آمنة  مساحة  إىل  النساء  دعوة  إن  حيث  نسائية؛  حلقات  تشكيل 
وجود  ولكن  األردن،  يف  هسل  أمر  توعية  جلسة  أو  نشاط  حلضور 
املرأة  برفاهية  املتعلقة  تقود مناقشات حول املشالك احلساسة  نساء 
أمر صعب. لقد متزينا بالشفافية والصدق مع مجموعات معل محاية 
الزواج  مثل  حساسة  مشالك  مع  نتعامل  بأننا  إخبارمه  يف  املرأة 
إىل  حباجة  وأننا  اجلنس  نوع  عىل  القامئة  األعراف  وتغير  املبكر 

الجشاعة لتويل هذا الدور".

بالدمع  يشعرن  املواضيع  هذه  يناقشن  الايت  النساء  أن  من  للتأكد 
يم تذكرهن بأن لدهين حرية اخلروج من الربناجم يف أي وقت إذا 
شعرن بالضغط أو مل يرغنب يف املشاركة بعد اآلن، وتقول أالء: "جيب 
حياهتن،  عىل  ذلك  سيؤثر  وكيف  الخشصية  سامهتن  يف  نفكر  أن 

ينتخنب  جعلناهن  االختيار،  حرية  النساء  إلعطاء  منا  حماولة  ويف 
بن  الهشري  التخطيط  اجمتاع  دائرة حلضور  لك  من  واحدًة  ممثلًة 
منمظة أكشن إيد ورشيكها احمليل للبت يف مواضيع جلسات التوعية 

واألنشطة املخصصة لملساحات اآلمنة".

األنشطة  عن  املرأة  محاية  معل  مجموعات  إحدى  من  هيلدا  حتدثت 
وكيف أهنا تجشع اآلخرين عىل احلضور لأماكن اآلمنة فقالت: "أود 
أن أشكر منمظة أكشن إيد عىل توفر هذه املساحة اآلمنة لنا، ومن 
اجليد أن يكون لدينا ماكن للصاة وماكن خمصص ألطفالنا مفعظم 
الواكالت األخرى ال تقدم هذا. نطبق ما نتعمله مع النساء وامجلاعات 
اجللسات...  اآلخرين حلضور  ندعو  إننا  بل  األخرى يف جممتعاتنا، 
واالعتداء اجلنيس  املرأة  اكنت معظم اجللسات تمتحور حول متكن 
الخشصية  النظافة  حول  اجللسات  من  املزيد  ونريد  الطفل،  ومحاية 
والبطالة ومتكن املرأة ومفهوم احلرية والمتيزي بن اإلناث والذكور".

نواجه بعض العوائق عند حماولة الوصول إىل الفات األكر هتميًشا 
يف املجمتع مثل النساء الايئ ال يستطعن مغادرة منازهلن بهسولة، 
من  املزيد  وهناك  بذلك،  للقيام  أزواجهن  إذن  إىل  الايئ حيتجن  أو 
التعليقات واآلراء مثل: "مت حتديد موعد لبعض اجللسات يف منتصف 
أزواجهن  ألن  اخلامسة؛  الساعة  يف  النساء  بعض  وحرت  الهنار 

منعوهن من اخلروج" و"هناك نساء يعشن بعيدا عن املركز".

عند التفكر يف النساء ذوات اإلعاقة فقد متت معاجلة مشالك التنقل 
وال يزال ُينظر فهيا: "هذا املركز به مصعد؛ لذلك مل تكن هناك مشالك 
مواجهة  يف  صعوبة  اخلاصة  االحتياجات  ذوات  جتد  التنقل...  يف 
جممتعاهتن؛ لذلك جيب أن نعمل مع لك مهنن بشل فردي لمتكيهنن 
الشعور بأهنن جزء  ومن مث إجياد طريقة لدجمهن ومساعدهتن عىل 
من املجمتع... مكا اسهتدفنا أولئك الايت تعرضن لإلساءة واألرامل 
 )WPAGs( أيًضا." وقد قامت مجموعات معل محاية املرأة يف الزرقاء
للنساء ذوات اإلعاقة يف وقت سابق من  رتبته  الذي  بوصف احلدث 
ينبيغ  ولكن  جيًدا،  استقبااًل  الربناجم  هذا  لي  وقد  العام حبامس، 

اآلن إدماجه بطريقة أكر مهنجية يف املناجه واألنشطة اليومية.

روابـط مـفـيـدة
•    ميكن العثور عىل منوذج لاختصاصات املتعلقة هبيلكية امحلاية املجمتعية عرب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الاجئن بوابة البيانات التشغيلية.

)https://data2.unhcr.org/en/search(
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وصـف مـوجـز

املجـمتعيـة  احلـاميـة  بهنج  اخلـاص  لربناجمـك  لـلتخطيط  معل  ورشــة  تنظم  أن  جيب  بـك  الــخاصة  املرأة  محاية  جلنة  تنشــئ  عـندما 
األساسية. واألدوات  لـملفاهمي  موحـد  فـهم  وجود  من  والتأكد  املعنيـة  واألطراف  املجموعة  أعـضاء  إماكنيـات  وبناء  املرأة،  تقوده  الذي 
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 https://childprotectionpractitioners.org/child-protection-areas-of-intervention/community-level-interventions/community-based-protection/

تـنـظـيـم ورشــــــة العمـل الـتمـهيديـة

صورة املرشوع الهنايئ لتجربة مجموعة األدوات املبتكرة للهنج املجمتيع الذي تقوده املرأة يف تانغوليب، كينيا

مــن املهــم التأكــد مــن أن لديــك تأييــد مــن قــادة املجمتــع احملــيل 
يتســى هلــم دمع معليــة  البدايــة حــىت  منــذ  والســلطات احملليــة 
امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا املــرأة بــداًل مــن عرقلهتــا وميكــن 
ــن خــال  ــة م ــذه العملي ــدمع ه ــة أن ت ــة القوي ــادة املجمتــع اخلارجي لقي

الــدمع باملــوارد أو الدعــوة للتغيــر. 

ــة  ــة محاي ــادة املجمتــع جــزًءا مــن جلن ــك ال ينبــيغ أن يكــون ق ومــع ذل
ــة أســباب رئيســية: ــرأة لثاث امل

ــن جــل تركــزيمه عــىل أدوارمه   ــادة صاب •   أواًل: جيــب أن يظــل الق
     القياديــة وأن يكونــوا مبثابــة مرجعيــة ألعضــاء جلنــة محايــة املــرأة  

     لدمعهم باملوارد أو الدعوة مع السلطات احمللية.

•   ثانًيــا: جيــب أن يشــعر أعضــاء اللجنــة باحلريــة يف حتديــد مجيــع 
ــادة  ــىت وإن اكن الق ــع ح ــراد املجمت ــا أف ــي يواجهه ــالك ال      املش

     جزًءا من هذه املشلكة.

•   ثالًثــا: ميكــن للقــادة أن جيعلــوا ديناميكيــات القــوة يف الفريــق 
ــرصحي. ــر والتواصــل ال ــة التفك ــق حري ــد تعي ــة ق ــرف بطريق      تنح

مقتبــس مــن: جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة )2019( إرشــادات امحلايــة 
املجمتعيــة  صفحــة 17.

مــالحــظــة الــُمــنـســـــق
إرشاك قادة املجمتع احمليل

٦ الرابط:
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اخلطوات
وتقــدمي . 1 العمــل  ورشــة  لتخطيــط  صغــر  فريــق  بتشــكيل  مق 

ــن اخلــرباء  ــن م ــر أو اثن ــوة خب ــد ترغــب يف دع ــهيات، وق التســ
اخلارجيــن لتقــدمي بعــض  التهسيــات يف جلســات معينــة، وجيــب 
إعطــاء األولويــة ألي منمظــات حمليــة أو خــرباء حمليــن مــن أجــل 

تجشيــع التعــمل وتبــادل املعــارف فميــا بــن بلــدان اجلنــوب.

حتليــل االثــار القامئــة عــىل نــوع اجلنــس واملرتبــة مــن مشــاركة . 2
املــرأة ووضــع قامئــة  مرجعيــة باملشــالك الــي يتعــن أخذهــا بعــن 
االعتبــار مــن أجــل ســامة النســاء ورفاهيهتــن أثناء ورشــة العمل؛ لذلك 

جيــب األخــذ بعــن االعتبار مــا ييل:

     •    هــل حتتــاج النســاء الــايئ حيــرن ورشــة العمــل إىل  رســـائل  
            دعوة لُيْظِهرهنا لعائاهتن لتجنب حدوث مشالك يف املزنل؟

     •   كيفيــة إحقــام محايــة الطفــل يف معليــة التخطيــط، مثــل إنشــاء ركن 
            مناسب ألطفال للنساء الايت حُيرن أطفاهلن معهن.

ــل، . 3 ــة العم ــن ورش ــوة م ــاجئ املرج ــداف والنت ــىل األه ــاق ع االتف
ــا؟ ــي تريده ــاجئ ال ــا النت ــه؟ وم ــد حتقيق ــذي  تري ــا ال وم

اســتناًدا إىل هــذه النقــاط، مق بإعــداد قامئــة املشــاركن باإلضافــة . 4
إىل أعضــاء جلنــة محايــة املــرأة، وقــد ترغــب يف دعــوة األطــراف 
املعنيــة مثــل ممثــيل املنمظــات الغــر حكوميــة احملليــة واملنمظــات 

املجمتعيــة وممثــيل احلكومــة احملليــة وقــادة املجمتــع إخل.

حــدد ماكًنــا يف املجمتــع يهســل مجليــع املشــاركن الوصــول . ٥
إليــه   وحيتــوي عــىل مســاحة كبــرة )باخلـــارج أو بالداخــل( للعمــل 
امجلــــــايع وتـــطبيق هذه األدوات وإزالة أو ختفيف لك ما يــُـحمتل 
أن يـعيق ســـر هذه العملية كـتوفر وسـائل النقل وتلـبية متطلبــات 
غـــذائية مـعينـــــة ومــا  إىل ذلــك، األمــر الــذي قــد يؤثــر عــىل املزيانيــة.

إعــداد مزيانيــة ورشـــة العمــل ومك لديــك مــن املــال، ومــا يه . ٦
ــصوير  ــة تـ ــتخدام آل ــاكن، اســ ــتئجار امل ــل اسـ ــك مث مرصوفاتـــ
املســـــتندات أو جهــاز العــرض، القرطاســـــــية، النقــل، والطعــام 
لملشـــــــاركن إخل. ووضــع قامئــة مرجعيــة للتخطيــط بالتعــاون مــع 

ــري. ــاجم الُقْط ــرق الربن ف

ضع خطة مفصلة جللسة ورشة العمل.. 7

قـائـمـة مراجـعـة مـوضوعـات ورشـــــة العمـل
•    نـظــرة عامة عىل املفــاهمي واملصطلحات األسـاسية املرتبـطـة  
     بامحلايـة، من املهم الـتأكـد من أن كـل شـــخص لديـه فهــم مـوحد 

     لـملفـاهيـم ذات الصـلة.
•    الـــفهم األساســـي لهنـــج التفكري والعمل التشــــاريك مبا يف ذلك 
    األدوات الرئـيـــسية الي ســــيم اســتـخدامها يف عـمـلية الـبحـث 

    الـعـميل لنـهـج امحلـاية املجمتـعية الذي تقـوده املرأة.
•    املهارات األساسية: كيفية استضافة  مناقشات  مجموعات  مـتخصصة     
     )FGDs( واســـتخاص مـا تعـملناه لـضامن اشــــراك امجليـع وقد 
    يســـتــفـيد األعضـاء من قدرهتـم عىل االعـمتاد عىل اإلســـعافــات 

    األولية النفســية لتقدمي دمع أفضـل لأفراد الذين تعرضوا لأذى.

•       تطوير خطة عــمل لبـدء عـملية امحلـاية املجمتـعيـة الي تقودها  املرأة 
     ومــن ســــيفعل هـذا؟ ومـاذا ســـيفعل؟ ومـتـى؟ ومــا هــي املوارد  

     الي سيسـتخدمها؟
•    حتديد خماطر امحلــاية واالسـتجابات املرتـبطــة بتنفيذ نـهج امحلـاية 

    املجمتعية الذي تقوده املرأة.
•   حتديد واحض ألدوار ومـسؤوليات لك خشص مشـارك يف عـمـلية 

     امحلـــاية املجمتعيـة الي تقودهـا املرأة.
•    وضـع اختصاصـات جلنة حـمـاية املرأة

•    تقييــم ورشـــة العـمل.
•    راجــع قـائـمـة احلــاميـة وقـامئـة الـتـحرش واالعـتـداء اجلنــــيس 

     واالســـتغال SHEA )ملوحضة يف الـمـلحق رمق 1(

أدوات ميـكنك اســـتخدامـها
ـاعدة يف رمس تصور     •    الهنر: ميكن استخدامه ملساعدتك يف التخطيط ومشاركة تدفق ورشة العمل اخلاصة بك مكا ميكن استخدامها لملسـ

     لعملية “السامة والكرامة” املستقبلية.

•   جدول خطة العمل: والذي ميكن استخدامه لتنظمي خطواتك التالية مبواعيد ومسؤوليات مفصلة.
ـتخدامها يف عـملية “السـامة والكرامة” وتـأكد من أن ُتطبق هذه  •   راجـع مجموعـة األدوات هذه وحدد األدوات الرئيــسية الي ترغب يف اسـ
    األدوات يف ورشتك حىت يكون أعضاء املجموعة مملن هبا عندما يستخدموهنا يف املجمتع وكن مرًنا واسـمح ببعض التغرات؛ ألنك قد جتد  

    أن هنـاك أداوت تراهـا املجموعة مفيدة وأخرى ال تـعجهبا هذه األدوات.

روابط مفيدة
الفصل الثالث من دليل السـامة والكرامة لعام 2٠1٩ يـصف اإلطار القانوين الدويل والنظم املؤسسية الي يم يف إطارها العمل اإلنساين ويتضمن أقـساًما حول     •
      فهم احلقوق ومسؤوليات امحلاية ملختلف املؤسسات )عىل سبيل املثال، الدول وامجلاعات املسلحة واجلهات اإلنسانية الفاعلة واملجمتعات واألرس واألفراد(.

•   ُتقـدم جلـنة اإلنقاذ الدولية )2٠1٩( دليل امحلاية املجمتعـية )صفحة ٦٠( خمطًطا لورشـة معل مدهتا ثاثة أيام تـركـز عىل احلـمـاية املـجتـمعية مبا يف ذلك  
     تعـريـفـات لـملـبـادئ األســاســيـة والـنـهـج. 
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وصـف مـوجـز

ستعمل جلنة محاية املرأة مع النساء واملراهقات يف مجيع أحناء املجمتع لتحديد مشالك امحلاية وإجياد احللول هلا؛ حيث يوحض 
هذا القسم كيفية حتديد ماكن العمل يف املجمتع ومع من ستعمل ومن املهم الوصول إىل أكر النساء والفتيات هتميًشا؛ لضامن 

إرشاك النساء والفتيات من خمتلف الفات يف معلية البحث التشاريك يف لك مرحلة.

فإذا اكنت جلنة محاية املرأة عىل سبيل املثال مكونة من مجموعة كبرة وشاملة نسبًيا عىل نساء من دائرة التفكر والعمل، عندها 
ميكن إجراء معظم البحوث التشاركية داخل املجموعة )أو بعض املجموعات الي جتمتع مًعا يف اللحظات املهمة ملشاركة النتاجئ 
والتخطيط مًعا(، وإذا اكنت مجموعة توجهيية صغرة فستحتاج إىل امجلع بن مجموعات من النساء والفتيات من املجمتع احمليل 

حكلقات التفكر والعمل إلجراء حبوث تشاركية وقد يبدو هذا خمتلًفا مع اختاف األماكن.
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تــحـديـد مـكـان الـعـمـل ومـع من ســـتـعـمـل

تتعــمل القيــادات النســائية أداة دائــرة التأثــر جكــزء مــن تدريــب منمظــة أكشــن إيــد يف املنطقــة العربيــة وأكشــن إيــد يف اململكــة املتحــدة عــىل هنــج امحلايــة 
املجمتعيــة الــذي تقــوده النســاء.
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أدوات ميكنك استخدامها

•   خريطة املجمتع: وميكن استخدامها لتحديد املناطق األكر تررا من األزمة يف املجمتع. 
•   بالنســبة ألكر املنـاطق ترًرا فميكنك اسـتخدام اخلريطـة األســرية الي تبن كيف تأثرت األسـر الفردية وحتدد أولئـك الذين يعيــشـون يف لك 

    أرسة من حيث العمر واجلنس واإلعاقة إخل.

•   اجلدول: وميكن استخدامه إلظهار املتررين من األزمة مصـنفن حسب العمر واجلنس واملعاير اهلامة األخرى اكلعرق واإلعاقة واحليـــاة  
    اجلنسية إخل. وسيبن ذلك األخشاص الذين تأثروا بشدة أو تأثروا بشل طفيف أو مل يتأثروا وما إىل ذلك. انظر املثال يف الصفحة أدناه.

•    الرســـم التوضيـيح البصيل لعملية امحلاية: يسـاعد النسـاء عىل التفكر بعمق مبفردهن وإجراء مسـح لملجمتع وللجـهات الفاعــلة عىل امحلـاية 
    يف ُأُطِرِهَن. 

الـخـطـوات

اإلعداد
ــن تأثــر باألزمــة وأيــن النســاء والفتيات  حتقــق مــن املعلومــات املتاحــة معَّ
األكــر هتميًشــا، فقــد يكــون لــدى دوائــر التفكــر والعمــل واملجموعــات 
ــمي  ــإذا مت إجــراء تقي ــل األزمــة، ف ــا قب ــة م األخــرى معلومــات عــن حال
ــس أو  ــوع اجلن ــامئ عــىل ن ــع ق ــل رسي لاحتياجــات اإلنســانية أو حتلي
اكن هــذا اإلجــراء جــاري بالفعــل مفــن احملمتــل أن يتضمــن معلومــات 

مفيــدة عــن أكــر املترريــن مــن األزمــة.

البحث التشاريك

إذا كــانـت هـنـاك حـاجـة إىل معـلومـات إضـــافية فـاعــمـلوا مًعــا 
إلنشــاء خريطــة لملجمتــع؛ لتحديــد أكــر أجــزاء املجمتــع تــرًرا 
مــن األزمــة، وأيــن تعيــش أكــر النســاء والفتيــات هتميشــا، وناقــش 
معــى الهتميــش ومــا يه املعايــر الــي جيــب أن تتبعهــا املجموعــة 
لتحديــد النســاء والفتيــات األكــر فقــرًا وهتميشــا؟ ومــا يه العوامل 
ــي  ــك ال ــا إىل ذل ــس وم ــن واجلن ــرق والدي ــة والع ــر واإلعاق اكلفق

حتظــى بأمهيــة خاصــة يف منطقتــك؟

ومبجــرد حتديــد املنطقــة أو املناطــق الــي تــود الركــزي علهيــا 
ميكنــك بنــاء اخلريطــة مبزيــد مــن التفاصيــل إلنشــاء اخلريطــة 
ــن  ــرت عــىل حــدة، وتتضم ــي تأث ــن األرس ال ــي تب ــة وال األرسي

بيانــات رئيســية مثــل عــدد النســاء والفتيــات يف لك أرسة.

النســاء  يبــن عــدد  بنــاًء عــىل هــذه اخلريطــة أنشــئ جــدول 
ــب  ــاه( وجي ــال أدن ــر املث ــة )انظ ــن األزم ــررات م ــات املت والفتي
تصنيــف بياناتــك حســب اجلنــس والعمــر واملعايــر الرئيســية 

األخــرى )انظــر املاحظــة أدنــاه(.

االتفــاق عــىل كيفيــة إرشاك النســاء والفتيــات مــن أكــر املناطــق 
ــة البحــث التشــاريك. تــرًرا يف معلي

اطلــب مــن جلنــة محايــة املــرأة االتفــاق عــىل عــدد املــؤرشات 
ــر  ــاس األث ــع املجمتــع احملــيل؛ لقي ــام م ــي ســراجعها بانتظ ال
ــي تقودهــا  ــة ال ــة املجمتعي ــة امحلاي ــه معلي ــذي أحدثت ــر ال والتغي
ــا  ــا، وم ــر يف جممتعه ــاس التغي ــن لملــرأة قي ــف ميك ــرأة، وكي امل
نــوع األســئلة واألســاليب الــي يريــدون اســتخدامها للقيــام بذلــك 
يف هنايــة العمليــة؟ كــن مرًنــا ومق مبواءمــة هــذه املــؤرشات طــوال 
العمليــة إذا لــزم األمــر؛ ملناقشــة ســبل تقــدمي املجمتــع القراحــات 
لعمليــة امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا املــرأة والتأكــد مــن عقــد 
جلســات التقيــمي التشــاريك يف الهنايــة )انظــر قســم املراقبــة 

والتقيــمي والتعــمل MEL صفحــة ٦9(

توثيق نتاجئك

احتفــظ بجســل لملخططــات الــي أنتجهتــا املجموعــة عــن طريــق 
ــك. ــر ماحظات ــوح وريق أو يف دفات ــا عــىل ل نخسه

مبجــرد االتفــاق عــىل كيفيــة تصنيــف البيانــات تأكــد مــن أن 
امجليــع عــىل درايــة بالفــات الــي ســيم اســتخدامها وأن لدهيــم 

ــن اجلــدول. ــا نخســة م مجيًع

إذا اكن لــدى املجموعــة وصــول إىل اهلواتــف فقــد يكون هناك خيار 
مجلــع البيانــات رمقًيــا باســتخدام تطبيــق آمــن حيــث سيشــل هــذا 
ــاح إزاء  جــزًءا مــن التدريــب األويل لضــامن شــعور املــرأة باالرتي

العمليــة ومعرفــة كيفيــة التعامــل مــع البيانــات بشــل رسي.
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مـالحظـة الـُمنـســـق: 
بيانات التصنيف

مــن املهــم االتفــاق يف مرحلــة مبكــرة عــىل كيفيــة تصنيــف البيانــات 
خــال معليــة امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا املــرأة.

عــىل أقــل تقديــر ينبــيغ تصنيــف البيانــات حســب اجلنــس والعمــر 
غــر أن اإلعاقــة تعــد عامــًا مهــاًم أيًضــا وباالعمتــاد عــىل املوقــع 
ــل العــرق  ــار مث اجلغــرايف ميكــن أخــذ عوامــل أخــرى بعــن االعتب
والديــن واجلنــس، ومــن املهــم أيًضــا إجيــاد تــوازن، فــإذا مت إدراج 
العديــد مــن املعايــر فســتصبح العمليــة مرهقــة للغايــة وإذا مل تكــن 
البيانــات مصنفــة بشــل حصيــح فقــد تفتقــد معلومــات مهمــة.
يــوحض اجلــدول أدنــاه الفــات املقرحــة للتصنيــف وميكــن مواءمتــه 

اعمتــاًدا عــىل اإلطــار احملــيل.
أثنــاء معليــة امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا املــرأة حنتــاج للعمــل 
امجلــايع فــي بعــض األحيــان ســيكون العمــل يف مجموعــات 
خمتلطــة ذات آراء متباينــة بشــأن مشــلكة معينــة مفيــًدا جــًدا، ويف 
أوقــات أخــرى قــد ُتقــرر تنظــمي املجموعــات وفًقــا للفــات املصنفــة 
الــي اخرهتــا حيــث سيســاعد العمــل يف مجموعــات حمــددة 
اهلويــة )عــىل ســبيل املثــال املســنات أو البالغــات أو الفتيــات الــايئ 
يعشــن بإعاقــة أو بــدون إعاقــات( يف جعــل حتليلــك أكــر دقــة.

    •

    •

    •

    •

مثـــال

أنىث

٠-٥ سنوات

الرضع

املسننيالكبارالشباباملراهقوناألطفالواألطفال الصغار
املجموع

أكرث من 5٠ سنة36-49 سنة18-35 سنة13-17 سنة6-12 سنة

بدون إعاقات

حالة اإلعاقة
)أو معاير 

أخرى(

ذوو اإلعاقات

ذوو اإلعاقات

معاير العمر من دليل تقيمي االحتياجات التفصييل لربناجم أكشن إيد. وثيقة داخلية )2019(.

بدون إعاقات
ذكر

روابــط مـفـيـدة
انظر صفـحة 2٩-31 من دلـيـل الســـامـة والـكرامــــة.    •



21

إجراء حتليل خملاطر احلماية اجلزء الثاين
اجملتمعية التي تقودها النساء 

ابدأ بـتـحـلـيـل مـخاطـر
احلمايــة اجملـتـمـعـيـة بقـيـادة النســــاء

هذا القسم عبارة عن دليل مفصل حول كيفية إجراء حتليل للحامية املجمتعية الي تقودها النساء حيث يبحث يف خيارات وسبل 
اتباعها  ميكن  الي  امحلاية  اسراتيجيات  لفهم  خطوات  توفر  عن  فضًا   ، وعواقهبا  أسباهبا  وحتليل  امحلاية،  مشالك  حتديد 

واخلـدمـات واجلـهـات الفاعلـة واملؤسســات املتاحـة للقيام بذلك.

التخطيط ملشاركة آمنة وفعالةمــا هو حتلـيـل مـخاطر احلـاميـة؟

من سيقوم بتحليل خماطر امحلاية ومن سيشارك 
يف هذه العملية؟ 

يقوم أعضاء جلنة محاية املرأة بتحليل خماطر امحلاية يف معلية تشاركية 

مع النساء والفتيات من مجيع أحناء جممتعهن احمليل مبن فهين األكر 

هتميشا وينبيغ معل جدول حتليل امحلاية )املوحض يف الفقرات التالية( 

قبل إعداد خطة العمل ومن املهم أن تقوم النساء فقط بإجراء هذا التحليل 

ليبىق موثوًقا به وممتحور حول املرأة وقيادهتا وميكن بعد ذلك مشاركة 

النتاجئ مع اجلهات املعنية األخرى.

املمتثلة يف  األساسية  املشالك  ذلك  حتديد خماطر امحلاية مبا يف 

القامئة عىل  بالفعل اكملشالك  املوجودة  واملشالك  والهتميش  المتيزي 

نوع اجلنس وامحلاية وتلك الي تسبهبا األزمة اإلنسانية.

الذاتية  امحلاية  يف  بالفعل  تشارك  احمللية  امجلاعات  أي  حتديد 

اإلجيابية وأولئك الذين قد يفتقرون إىل هذه املهارات.

التأكد من أن نتاجئ حتليل خماطر امحلاية مت التحقق مهنا مع أعضاء 

املجمتع احمليل وأنه مت التوصل إىل اتفاق بشأن املشالك الي جيب 

إعطاءها األولوية.

متكن اختاذ قرارات مدروسة من قبل جلنة محاية املرأة بشأن أفضل 

سبل معاجلة خماطر امحلاية.

دمع خطة معل جممتعية فعلية بقيادة النساء لبدء تنفيذ تلك القرارات.

توفر املعلومات لعمل الدعوة.

تنظمي أعضاء جلان محاية املرأة عىل شل مجموعات ثنائية؛ لتهسيل 

العمل امجلايع ومناقشات املجموعات املتخصصة واملقابات الفردية 

واآلخر مكدون لملاحظات  للعمل  أحد األعضاء مكنسق  يعمل  حيث 

األفراد  أو  امجلاعات  مع  التواصل  عىل  قادرين  يكونوا  أن  وجيب 

املسهتدفن وجيب أن يكونوا الئقن ثقافيا واجمتاعيا.

مع  الرئيسية  املقابات  أي  امحلاية  خماطر  لتحليل  مهنجية  حدد 

املختصن ومناقشات املجموعة املتخصصة. 

راجع قسم "ال رضر وال رضار" يف مجموعة األدوات )صفحة ٥0( 

واالستغال  اجلنيس  بالتحرش  اخلاصة  القامئة   :1 رمق  وامللحق 

واالعتداء واعتبارات امحلاية )صفحة 74(

تنظمي اجمتاعات ومقابات ومناقشات مجموعات الركزي يف أماكن 

آمنة وموثوق هبا لملشاركن وألعضاء جلنة محاية املرأة، وإذا اكنت 

هناك مساحة آمنة موجودة سواًء اكنت رمسية أو غر رمسية فميكنك 

حتليل خماطر  خال  أخرى  واجمتاعات  االجمتاع  هلذا  استخدامها 

من  بدًءا  اآلمنة  املساحة  حول  املعلومات  من  املزيد  )هناك  امحلاية 

صفحة 39.(

تأكد من أن االجمتاعات واملقابات ومجموعات الركزي يم اإلرشاف 

علهيا من قبل أعضاء جلنة محاية املرأة الذين ال يمتتعون بقوة مفرطة 

مقارنًة ببقية املشاركن وإذا اكنت بعض التعارض العرقية أو الدينية 

مشلكة بالنسبة لك فتأكد من وجود خشص من نفس املجموعة العرقية 

أو الدينية لتهسيل مهام هذه املجموعة.

عاًما   18 عن  أمعارمه  تقل  الذين  والفتيان  الفتيات  بإرشاك  تقم  ال 

إال بعد االتصال بفريق امحلاية اخلاص مبنمظة أكشن إيد، وعندما 

حيظى أعضاء فريق الواكلة اخلارجية مبهارات متخصصة يف محاية 

الطفل.

    •    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •
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عىل قصص  للتعرف  الناس  تدفع  أن  من احملمتل  أسئلة  تطرح  ال 

ويؤدي  يؤثر عىل اخلصوصية  أن  األذى الخشصية، ألن هذا ميكن 

إىل الصدمة من جديد.

تأكد من أن أعضاء جلنة محاية املرأة قادرون عىل إمكال إحالة آمنة 

إذا لزم األمر وهذا يعي رضورة تقدمي معلومات أساسية وحمدثة عن 

اخلدمات أو جهات االتصال وقد يستفيد األعضاء من بناء القدرات 

يف جمال اإلسعافات األولية النفسية  لتقدمي دمع أفضل لأفراد الذين 

تعرضوا لأذى.

مق بتنظمي مناقشات مجاعية متخصصة يف مجموعات صغرة مصنفة 

التحدث  فرص  للناس  يتيح  حبيث  واإلعاقة؛  واجلنس  العمر  حسب 

حبرية وصدق.

حتليل  إجراء  بعد  املجمتع:  من  النتاجئ  حصة  من  التحقق  مضان 

النتاجئ مع  اجمتاع ملشاركة  بتنسيق  الي مت مجعها مق  لملعلومات 

أعضاء املجمتع واألطراف املعنية الرئيسية للتحقق من النتاجئ وحتديد 

آمن  بشل  هذا  يم  أن  وجيب  متسقة  استجابة  ومضان  األولويات 

والئق ويلزم أن يوافق هيلع املشاركون.

إذا اكن أي عضو يف جلنة محاية املرأة يفتقر إىل املهارات أو الثقة 

يف الكتابة مفن املهم أن يشاركه أحد يف تدوين املاحظات، وللحفاظ 

صوتية  تجسيات  إجراء  املجموعة  ألعضاء  ينبيغ  ال  الرسية،  عىل 

ملناقشات مجموعة الركزي )FGDs( أو املقابات يف حالة وجود أي 

اعرافات خشصية من قبل املشاركن. 

إذا ذكر أحد املشاركن أنه قد تعرض للعنف أو إساءة فاطلب منه/

ها بلطف عدم مشاركة التفاصيل أثناء املناقشة امجلاعية وتابع معهم 

األمر بشل منفصل ورسي يف هناية اجللسة وأعملهم خبدمات الدمع 

الي قد تتاح هلم إذا رغبوا يف ذلك ومق بإحالهتم إىل اخلدمات فقط 

يف حال أعربوا عن رغبهتم يف طلب املساعدة واكنت هناك خدمة آمنة 

إلحالهتم إلهيا.

جيب إعادة النظر يف هذا التقيمي لملخاطر عىل حنو منتظم حيث قد 

تتغر بيئة امحلاية ال سميا يف الطوارئ.

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

 ٧ انظر: منمظة الصحة العاملية )2011(. اإلسعافات األولية النفسية: دليل للعاملن امليدانين.  
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تـحـديـد مشــــــــاكل احلمــــايـة
وصف موجز

يصــف هــذا القســم كيفيــة حتديــد مشــالك امحلايــة الــي تؤثــر عــىل النســاء والفتيــات يف املجمتــع وقــد ُيطبــق أعضــاء جلنــة محايــة 
املــرأة أدوات عــىل مجموعــة مــن النســاء والفتيــات يف املجمتــع لتحديــد املشــالك مهنــا حلقــات التفكــر والعمــل.

ــة  ــن اكرث ــررت م ــرأة ت ــن 400 ام ــر م ــدمع أك ــيا ل ــوالويزي، إندونيس ــاو يف س ــي( وبان ــويل )س ــة باك ــرأة، يف قري ــة لمل ــاحة صديق ــد مس ــن إي ــت أكش افتتح
تســونايم يف ســبمترب 2018.

ما يه املشالك الي يف أمّس احلاجة حلل؟
•    العنف: الفعل أو الهتديد باالعتداء اجلسدي أو اجلنيس أو النفيس.

•    اإلكراه واالستغالل: إجبار املرأة أو الفتاة عىل فعل يشء ضد إرادهتا.
•    احلرمان واإلمهال: منع النساء والفتيات من الوصول إىل السلع واخلدمات الي حيتجهنا للعيش والبقاء، ميكن أن يكون هذا 

      متعمًدا أو غر متعمٍد وبشٍل مبارٍش أو غر مبارِش ويمشل المتيزي.

مالحظة امُلنسق:
ما يه مشالك امحلاية؟
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ســيم مــلء هــذا اجلــدول بشــل تدرجيــي أثنــاء قيامــك بإجــراء حتليــل امحلايــة يف سلســلة مــن اخلطــوات باتبــاع اإلرشــادات املوحضــة يف األقســام 
امخلســة التاليــة.

الفات 
املستضعفة

مشلكة
امحلاية

بناء جدول حتليل امحلاية: اخلطوة األوىل 

الـخـطـوات

اإلعداد
احبــث عــن املعلومــات املتوفــرة بالفعــل حــول مشــالك امحلايــة يف 
املجمتــع فقــد يكــون لــدى حلقــات التفكــر والعمــل واملجموعــات 
ــه  ــث أن ــة، حي ــل األزم ــة قب ــن مشــالك امحلاي ــات ع األخــرى معلوم
ــذ  ــد التنفي ــانية أو اكن قي ــات اإلنس ــمي لاحتياج ــراء تقي إذا مت إج
فقــد تظهــر بعــض املعلومــات نتيجــة لأزمــة، وقــد تكــون هنــاك 
تأثــر  بكيفيــة  املتعلقــة  املعلومــات  يف  الثغــرات  بعــض  أيضــا 
ــال  ــات داخــل املجمتــع، عــىل ســبيل املث ــف الف ــة عــىل خمتل األزم
اكن مــن املمكــن إجــراء التقيــمي بشــل أســايس مــع قــادة املجمتــع 
أو ممثــيل املجموعــات أو مــع النســاء يف نطــاق معــر معــن، األمــر 
الــذي قــد يــؤدي إىل نقــص املعلومــات حــول احتياجــات الفتيــات أو 
األخشــاص األكــر هتميًشــا. مــن املهــم أيًضــا حتليــل التغــرات يف 
ــر عــىل االحتياجــات  ــي تؤث ــات ال ــس والعاق ــوع اجلن ــات ن دينامي
والقــدرات يف أعقــاب األزمــة مــن أجــل توفــر اســتجابة إنســانية 
ــر  ــل أك ــاج النســاء إىل العم ــد حتت ــال ق ــىل ســبيل املث ــة، فع اكفي
ــال بصــورة  ــة األطف ــد يســامه الرجــال يف رعاي خــارج املــزنل، وق
أكــرب، وميكــن أن تكــون أولويــات النســاء يه إعــداد الطعــام، 
ــا مــا يكــون هــذا  وأولويــات الرجــال يه تركيــب املراحيــض، فغالًب
عائاهتــم وجممتعاهتــم  يقومــون هبــا يف  الــي  باملهــام  مرتبًطــا 

ــرة أصــًا. ــات املتوف ــك املعلوم وجيــب أن يســتمكل حتليل

مــا  املجموعــة  أعضــاء  ليــرشح  مناقشــة مجاعيــة  بتنســيق  مق 
يفهمونــه عــن مشــالك امحلايــة وتبــادل األمثلــة احملليــة لــل فئــة 
مــن الفــات )العنــف واإلكــراه واالســتغال واحلرمــان واإلمهــال(

ــة. وعــاجل املفاهــمي اخلاطئ
اخــر واحــدة أو اثنتــن مــن األدوات التشــاركية )خريطــة أو املــي 
اآلمــن أو خريطــة اجلســم أو خمطــط النشــاط اليــويم أو التقــومي 
ــات  ــا النســاء والفتي ــي تواجهه ــة ال ــة مشــكات امحلاي إخل( ملعرف
يف املجمتــع وميكــن القيــام هبــذا العمــل يف مجموعــات متجانســة 

أو يف مجموعــات خمتلطــة.
املجموعــة  بقيــة  مــع  مناقشــتك  مــن  الرئيســية  النقــاط  شــارك 
يف اجللســة العامــة، هــل توجــد مشــالك يعــاين مهنــا امجليــع 
أو مجموعــة واحــدة عــىل األقــل )عــىل ســبيل املثــال، الفتيــات 

املســنات(؟ أو  الصغــرات 
اكتــب أو ارمس لك مشــلكة عــىل بطاقــة منفصلــة ومق برتيهبــا 

عــىل احلائــط أو األرض.
اســتخدم جــدول الرتيــب الــزويج لتحديــد مشــالك امحلايــة الــي 
يف أمــّس احلاجــة حلــل بالنســبة لملجموعــات املختلفــة ولملجموعــة 

كل.
قــرر أي املشــالك ســوف تركــز علهيــا وتأكــد مــن أن أمه مشــلكة 

حددهتــا لك مجموعــة مدرجــة يف قامئتــك.

مق بعمــل نخســة مــن الــرمس اخلــاص بــك )خريطــة أو خريطــة 
جســم االنســان إخل.( عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك 

للرجــوع إلهيــا يف املســتقبل.
ابــدأ يف مــلء جــدول حتليــل امحلايــة اخلاصــة بــك بنــاًء عــىل مــا 

مقــت بــه إىل اآلن )انظــر اخلطــوات امخلــس أدنــاه(.

البحث التشاريك

تـوثيــق نـتاجئــك
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روابـط مـفيــدة
انظر صفحة 2٩-31 من دليل السامة والكرامة.    •

أدوات ميكنك استخدامها

سيم اقراح مجموعة من األدوات املختلفة وميكن لل فرد أن يساعد 
عىل إمكال صورة مشالك امحلاية يف املجمتع؛ حيث ميكنك اختيار 

أداتن أو ثاثة بناًء عىل الوقت املتاح لتحسن جودة حتليلك.

معل  ورشة   ActionAid Australiaو   ActionAid Yappika عقدت 

مشركة يف بالو، سوالوييس الوسىط بإندونيسيا يف يوليو وأغسطس 

من عام 2019 وحر االجمتاع املنمظات اإلندونيسية الرشيكة املشاركة 

يف التصدي لاكرثة زلزال وتسونايم عام 2018-2019 وجتاوزها مثل: 

للبيئة  العملاء اإلندونيسية واملنتدى اإلندونييس  منمظة فتيات هنضة 

ومؤسسة سيكوال مومبن، واكن اهلدف هو ترسيخ إيضاح وفهم براجم 

النساء مجليع أعضاء فريق امحلاية  امحلاية املجمتعية الي تقودها 

سواء من أكشن إيد أو من الرُشاكء.

ُتستخدم أداة الهنر لتحديد الهتديدات الي تواجهها امحلاية. فكر 

املشاركون يف مجموعات صغرة يف الهتديدات الي تواجهها امحلاية 

املرتبطة بالكوارث الي تواجهها النساء يف املجمتع، مكا نظروا إىل 

الاكرثة والهتديدات  تزايدت بسبب  املوجودة مسبًقا والي  الهتديدات 

الفاعلة يف  اجلهات  تسبهبا  والي  والتسونايم  الزلزال  عن  النامجة 

املجال اإلنساين حيث كتب املشاركون هذه الهتديدات عىل البطاقات 

ووضعت عىل صورة هنر باستخدام أداة الهنر، ووجد الرشاكء أن هذه 

األداة ميكن أن تساعد يف تجشيع النساء احملليات عىل التحدث علًنا 

عن حتديات امحلاية.

ملزيد من التفاصيل حول أداة الهنر أنظر يف صفحة 99

استخدام أداة الهنر لتحديد مشالك امحلاية يف سوالوييس الوسىط بإندونيسيا

•    خريطة املجمتع: وميكن استخدامها لتحديد املناطق األكر 
      ترًرا من األزمة يف املجمتع.

•    امليش اآلمن: وميكن استخدامها لتحديد املاكن الذي يوجد به 
      مشالك محاية رئيسية يف املجمتع وميكن استخدامه لفهم مشالك 

      امحلاية املرتبطة مبشوار معن اكلسر من منطقة سكنية إىل أقرب  

      مدرسة أو نقطة مياه أو مركز حصي.

•    خريطـة جـسم اإلنســان: وميكن اســتخدامها ملعرفة مشــالك 

     امحلاية الي يعـاين مهنا األفراد أو مجموعـات خمـتلفة من الفتيـات   

     والنساء.

•    خمطط النشاط اليويم أو التقومي: وميكن استخدامه لتحديد 
     األنـشـطة أو األوقات يف اليوم أو الـسنة الي تزتايد هبا خماطر 

     محاية.

الـهنر أو اجلـدول الزمـين: ميكن اسـتخدامه إلظهـار مشـالك     •
     امحلاية املتغرة مبرور الوقت.

•    جدول الرتتيب الزويج: وميكن استخدامه لتحديد أي مشـالك 
     امحلاية يف أمـّس احلاجة حلـل بالنــسبة ملجموعـات خمتـلفـة من

     النـساء والفتيات. 

دراسـة حــالـة: 



2٦

Ph
ot

o:
  M

ill
y 

H
oo

ke
 / 

Ac
tio

nA
id

تــحــلــيـــل مشــــــــــاكل الــحـمــــــاية
وصف موجز

يبحــث هــذا القســـــم يف كـــيفية حتليــل أســــباب ونـــتاجئ مشـــــالك امحلـايـــة الرئيســــية الــي تـــؤثر عــىل النســـــاء والفتيــــات يف 
املجـمتــــع.

دويــو، ســوليويزي الوســىط، إندونيســيا، املســاحات الصديقــة لملرأة، خطط الصمــود يف مواجهة الكوارث.

عنــد نقــل املشــاركن إىل مجموعــات فكــر جيــًدا فميــا إذا اكن مــن األفضــل العمــل يف مجموعــات متجانســة بنــاًء عــىل العمــر أو الفــات األخــرى 
املتفــق علهيــا مســبًقا أو يف مجموعــات خمتلطــة فهنــاك ممــزيات وعيــوب لــل مهنــا:

•   املجموعات املتجانسة: من احملمتل أن يكون لملشـاركن العديد من املشالك املشركة وأن يتشاركوا مشـالك ووجهات نظر متشاهبة؛ 
    لذلك فقد يشعرون بالراحة يف العمل مًعا وبقدرة أكرب عىل مشـاركة املشالك الشــخصية واخلاصة.    

•   املجموعات املختلطة: ســيجلب املشــاركون وجهـات نظر مـختلفة للتحليل، وقد يكون مبقدور هؤالء الذين يمتتعـون خبربة أو ثقة أكرب 
    دمع اآلخرين.

مالحظة امُلنسق:
مجموعات خمتلطة أم مجموعات متجانسة؟
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العواقب األسباب الفات 
املستضعفة

مشلكة
محلاية

بنــــاء جـدول حتليـل امحلايـــة: اخلطـــوة الثانــــية

اخلطوات
اإلعداد

تأكد من أن لديك قامئة مبشالك امحلاية الرئيسية الي حددهتا املجموعة 
يف اجللسة السابقة.

البحث التشاريك

امعــل يف مجموعــات صغــرة )خمتلطــة أو متجانســة( واخــر . 1
مشــــلكة واحدة لتحـليـلهـــا، وميـــكن لل مجموعة اخـتيـار مشــلكة 

ــك. ــة إذا رغبــت يف ذل خمتلف

اســتخدم التحليــل الجشــري لملشــــلكة، ملعرفــة أســــباب هــذه . 2
املشــــلكة والعواقــب املرتبــة علهيــا.

شارك وناقش حتليلك مع املجموعات األخرى.. 3

اعتــــامًدا عــىل مــا ظـهـــر حــىت اآلن قــد ترغـبـــون يف إجــراء مزيد . 4
مــن التحليــل لفهــم مــن مه األخشــاص األكــر تــرًرا، وأيــن 
ــتخدام  ــىت حتــدث باس ــة( وم ــتخدام )اخلريط حتــدث املشــالك   باس
ــي  ــة ال ــات الفاعل ــومي( واجله ــويم أو التق ــاط الي ــط النشـــ )خمط
أثــرت عــىل املشــلكة باســتخدام أداة )رشاحئ امحلايــة(، مكا ميكنك 

اســتخدام بعــض األســئلة اإلرشـــــادية عــىل النحــو التـــــــايل:

ما الذي يسبب املشلكة أو الرر؟  •
من يسامه فهيا؟  •
ملاذا يفعلون ذلك؟  •

من الذي من احملمتل أن يعيش هذه املشلكة أو يعاين مهنا؟  •
ملاذا مه فئة مستضعفة؟  •

مىت يكونوا أكر عرضة للخطر؟ )يف أي وقت من اليوم أو السنة(  •
مىت يكونوا أكر ضعًفا؟ )يف منازهلم أم يف طريقهم إىل   •

           املدرسة أم يف العمل أم بالقرب من السوق؟(

ما يه عواقب هذه املشالك املتعلقة بامحلاية؟  •

توثيق نتاجئك
ــوح . ٥ ــىل ل ــك ع ــن جشــرة املشــالك اخلاصــة ب ــل نخســة م مق بعم

وريق و/ أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع إلهيــا يف املســتقبل.

بناًء عىل حتليلك، أضف معلومات إىل جدول حتليل امحلاية . ٦
     اخلاصة بك )يف األمعدة املوحضة باللون األخر أدناه(.

يف ورشة معل أكشن إيد يف بالو، سوالوييس الوسىط بإندونيسيا 

التحليل  املنمظون  استخدم  السابقة(  احلالة  دراسة  يف  )املذكورة 

الجشري لملشلكة؛ لتحليل هتديدات امحلاية حيث مت تطبيق األداة 

يف ثاث خطوات بسيطة. 

لبدء العملية مت تقسمي املشاركن إىل مجموعات واختيار مشلكة محاية 

واحدة وافقوا عىل الركزي علهيا مث قاموا بإنشاء حتليل جشري لملشلكة 

عن طريق رمس خط يف منتصف صفحة فارغة كبرة وفوق اخلط رمسوا 

جشرة بفروع وأسفل اخلط جذورها ويف الهناية كتبوا مشلكة امحلاية 

الرئيسية عىل جذع الجشرة ويف لك فرع ذكروا عواقب املشلكة وعىل 

اجلذور كتبوا أسباب املشلكة.

خلقت هذه العملية نقاًشا مشراًك وحتليًا جيًدا للحامية فميا بن الرشاكء 

األمر الذي ساعدمه عىل إحراز تقدم يف األيام التالية إلجراء رمس خرائط 

جممتيع ناحج وجلسات لتحديد قامئة معاير املساحة اآلمنة الي ميكن 

بدء العمل هبا.

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول كيفية تنفيذ حتليل جشري 

لملشلكة يف صفحة 9٦

التحلـيل الشـــجري لملشـــلكة املســتخدم يف إندونيــــــسيا

دراسـة حــالـة: 

روابـط مـفيــدة
انظر صفحة 28 من دليل السامة والكرامة.    •
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وصف موجز

يبحث هذا القسم يف كيفية حتليل االسراتيجيات الي تستخدمها النساء والفتيات للتعامل مع مشالك امحلاية الي يواجههنا.
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ما هي اســـرتاتيجيات احلـمـاية التي تســــتخدمـها
النــــساء  والـفـتـيـات؟

حصــول األرس عــىل مياه الرشب بأمــان يف بنغاديش.
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بنــاء جدول حتـليل امحلــاية: اخلطوة الثــالثـة

جـدول آليــــات الـتصــــدي

اخلطوات
اإلعداد

الي  بالفعل حول اسراتيجيات امحلاية  املتوفرة  املعلومات  احبث عن 
تستخدمها النساء والفتيات يف املجمتع فقد يكون لدى دوائر التفكر 
والعمل واملجموعات األخرى معلومات عن حالة ما قبل األزمة فإذا مت 
األصل  من  حتليل  هناك  اكن  أو  اإلنسانية  لاحتياجات  تقيمي  إجراء 
مفن احملمتل أن يتضمن عىل بعض املعلومات عن الوضع منذ حدوث 

الاكرثة.

البحث التشــاريك
توثيــق نتاجئــك

امعــل يف مجموعــات صغــرة )متجانســة أو خمتلطــة( حبيــث تأخــذ 
لك مجموعــة إحــدى مشــكات امحلايــة احملــددة يف اجللســة الســابقة 
وتتقمــص األدوار لتوضيــح كيــف تتعامــل النســاء والفتيــات حالًيــا 
مــع هــذه املشــلكة وكيــف يتصــدون هلذه املشــلكة؟ ومــا يه االماكنيات 
الــي ميكهنــم االعمتــاد علهيا؟ وما يه املــوارد واخلدمات واألخشاص 

املتوفــرون لدمعهم؟
تؤدي لك مجموعة دورها أمام املجموعة الكربى. 

ناقــش فقــرة تقمــص األدوار يف جلســة عامــة وقــد تســاعد األســئلة 
ــي  ــة ال ــا يه اســراتيجيات امحلاي ــة: م ــه املناقش ــة يف توجي التالي
ظهــرت يف تقمــص األدوار؟ ومــا يه االســراتيجيات األخــرى الــي 
ــل تعمتــد  ــذه املشــلكة؟ وه ــة ه ــات ملواجه تســتخدمها النســاء والفتي

املجموعــات املختلفــة عــىل اســراتيجيات خمتلفــة )فتيات صغــرات أو 
نســاء كبــرات يف الســن، إخل.(؟ وملــاذا؟ ومــا مــدى فعاليهتــا؟ وما يه 
اإلماكنيــات أو املــوارد املطلوبــة هلــذه االســراتيجيات؟ وهــل توجــد أي 
اســراتيجيات تــرى املجموعــة أنــه جيــب تبنهيــا عــىل نطــاق أوســع؟ 

وهــل هنــاك اســراتيجيات ضــارة جيــب التخــيل عهنــا؟
اختيــاري: ميكــن لملشــاركن إعادة صياغــة أو أداء تقمــص األدوار مع 

مراعــاة االقراحــات الي طرحهتــا املجموعة.
اتفق عىل أمه االستنتاجات وبنود العمل اخلاصة بك.

اكتــب قامئــة باســراتيجيات التصــدي املختلفــة )القامئــة واجلديــدة(
ــك اســتخدامها إلنشــاء  ــد ذل ــل مشــلكة وميكــن بع ــي ظهــرت ل ال

جــدول آليــات التصــدي )انظــر اجلــدول التــايل(.
اســتخدم قامئــة اســراتيجيات املواجهــة إلنشــاء حتليــل جلــدول 
ــك لــل اســراتيجية  آليــات التصــدي ملســاعدتك عــىل توثيــق حتليل

التصــدي.
ــون  أضــف إىل جــدول حتليــل امحلايــة اخلاصــة بــك )األمعــدة بالل

األمحــر أدنــاه(.
ــر  ــوح وريق و/أو يف دفات ــات عــىل ل ــد مــن نســخ هــذه املعلوم تأك

ــك للرجــوع إلهيــا يف املســتقبل. ماحظات

    •

    •

    •

    •

    •

    •
    •

    •

كيف تتصدى النساء والفتيات ملشلكة امحلاية هذه؟

مشلكة امحلاية األوىل

•    جدول آليات التصدي األول: ما يه اآللية؟ وما يه املجموعات الي تستخدمها؟ وما إجيابيات وسلبيات هذه  
     اآللية؟ وما يه االماكنيات واملوارد املطلوبة؟ وهل يه آلية التصدي إجيابية؟ وهل هناك توصيات أخرى؟

•    جدول آليات التصدي الثاين
•    آلية التصدي املقرحة )مقرحة من املجموعة(

•    آلية التصدي الثالثة
•    آلية التصدي األوىل 

     )ملحوظة: ميكن استخدام آلية تصدي واحدة لاستجابة ملشالك خمتلفة(
مشلكة امحلاية الثانية

اإلماكنيات أو آلية التصديالعواقباألسبابالفات املستضعفةمشلكة امحلاية
املوارد
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أدوات ميـكنـك اســتخدامـها
ومكا هو مبن أعاه ميكن استخدام تقمص األدوار ملعرفة خمتلف اسراتيجيات التصدي الي تستخدمها النساء والفتيات.• 

ترتيــب اجمتــاع ملناقشــة اســراتيجيات امحلايــة الســلبية، اطــرح 
أســئلة مثــل:

كيــف تعمــل هــذه االســراتيجية اكســراتيجية محايــة بالنســبة 
لــك؟ وأي اســراتيجية تــح؟ وأي اســراتيجية ال تــح؟ وهــل 

هنــاك أي نتــاجئ ســلبية ناجتــة عهنــا؟
كيف تؤثر هذه التدابر عىل خمتلف أفراد املجمتع؟ 

مــا يه الطــرق الــي جتعــل فهيــا التدابــر احلاليــة بعــض أو 
لك النــاس يف املجمتــع يشــعرون بعــدم األمــان أو االحــرام؟
ــداف دون  ــس األه ــق نف ــرق لتحقي ــر يف ط ــا التفك ــل ميكنن ه

ــتبعادمه؟ ــع أو اس ــراد املجمت ــض أف ــرر ببع إحلــاق ال

ــن أن  ــون بعــض اســراتيجيات التصــدي ســلبية أو ميك ــن أن تك ميك
متــس حقــوق اإلنســان أو تســبب رضًرا مبــارًشا ألفــراد أو مجموعــات 
معينــة، ولــي نفهــم مــا إذا اكن هــذا مــا حيــدث حقــا قــد يكــون الهنــج 

التــايل مفيــًدا:

حللــوا اإلجابــات مًعــا لــدمع املشــاركن يف أخــذ وجهــات نظــر بعضهــم 
البعــض بعــن االعتبــار ومراعــاة املصــاحل العليا. 

اتفــق عــىل خطــة معــل للتحــرك حنــو األعــراف االجمتاعيــة و/أو التغير 
الســلويك املطلــوب لتغيــر تلــك التدابر من الســلبية إىل اإلجيابية.

ــدة  ــاج إىل ع ــا ورمبــا حتت ــب ويســتغرق وقًت ــر الســلوك صع تغي
اجمتاعــات للتوصــل إىل اتفــاق، فكــن ذا عزميــة قويــة مفــن املهــم 
االســمترار يف العمــل عــىل تغيــر التدابــر الســلبية كنتيجــة مهمــة 

لعمليــة الســامة والكرامــة.

امحلايــة  دليــل   )2019( الدوليــة  اإلنقــاذ  جلنــة  مــن:  مقتبــس 
.72 صفحــة  املجمتعيــة 

مالحظة امُلنسق:
اســـرتاتيجيــــات امحلايــة الضــارة

    •    •

    •

    •

    •

    •
    •

    •

روابـط مـفيــدة
•  انظر صفحة 32-34 من دليل السامة والكرامة.

للحصول عىل معلومات حول اسراتيجيات امحلاية الضارة انظر يف دليل امحلاية املجمتعية )2٠19( للجنة اإلنقاذ الدولية صفحة 72  •
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وصف موجز
يبحث هذا القسم يف كيفية حتديد وتقيمي خدمات امحلاية املتاحة يف املجمتع.

مـا هي خدمــــات احلمــــــاية الـمـتـوفــرة؟

مركــز الرشطــة النســايئ يف بوبال، اهلند.

ــدمع النفــيس واالجمتــايع  ــة وال ــة والصحــة العقلي ــة الصحي ــة والرعاي ــمي والشــؤون املالي ــال والتعل ــة األطف ــة رعاي ــات امحلاي ــد تمشــل خدم ق
واالقتصــــادي واملســـــــاعدة القانونيـــــة واخلدمــات األمنيـــــة.

مالحظة امُلنسق:
أمثـــلة عىل خدمـــات احلـــمــاية

اخلطوات
اإلعداد

احبث عن املعلومات املتوفرة بالفعل حول خدمات امحلاية يف املجمتع 
فقد يكون لدى دوائر التفكر والعمل واملجموعات األخرى معلومات عن 
حالة ما قبل األزمة، فإذا مت إجراء تقيمي لاحتياجات اإلنسانية أو اكن 
هناك حتليل من األصل مفن احملمتل أن يتضمن عىل بعض املعلومات 

عن الوضع منذ حدوث األزمة.

البحث التشــاريك
• إما أن تعمتد عىل خريطة املجمتع الي مقت بالفعل بتحديهثا أو •

أنشئ خريطة جديدة إلظهار أماكن خدمات امحلاية يف املجمتع 
واكتب قامئة باخلدمات وما يه مشكات امحلاية الي ميكن لل 
التصدي هلا؟ يف حالة وجود مجموعة من خدمات محاية  خدمة 

سيكون من املجدي رمس خارطة هلذه اخلدمات

• باستخدام قامئة خدمات امحلاية اخلاصة بك مق بإنشاء جدول •
لملساعدة  أدناه(  )انظر  الواقع  أرض  والوصول عىل  التحمك 
يف حتليل مستويات التحمك والوصول لل خدمة متاحة ملجموعات 
خمتلفة يف املجمتع وناقش ما تقصده بالوصول )فرصة االستفادة 
من يشء ما( والتحمك )القدرة عىل اختاذ قرارات بشأن استخدامه( 
للتأكد من أن أعضاء املجموعة لدهيم فهم موحد لملصطلحات وفكر 

يف كيفية حتسن لك خدمة وقدم مقرحات.
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جــدول الـتـحـكــم والوصــــول

• أحد • دعوة  فميكنك  املعلومات  من  ملزيد  حاجة  هناك  اكنت  إذا 
مجموعة  أو  معينة  خدمة  حول  املجموعة  مع  للتحدث  املوظفن 
وال  اخلدمات،  إلحدى  لملجموعة  زيارة  ترتيب  ميكنك  أو  خدمات 
للتأكد من  الي سزتورها  أو اخلدمات  باألرقام  االتصال  بد من 
أهنا نشطة تقدم خدمات آمنة ومناسبة وسيكون من املؤذي تقدمي 

معلومات غر دقيقة أو غر مفيدة.

• للحصول عىل حتليل مفصل خلدمة معينة قد يقرر أعضاء املجموعة •
وفًقا  اخلدمة  لتقيمي  باملجمتع  اخلاصة  التقيمي  بطاقة  استخدام 
ملجموعة من املعاير مثل املصداقية والتلكفة واجلودة ومستويات 

الفساد والقدرة عىل التصدي يف أعقاب األزمة.

• اتفق عىل استنتاجاتك الرئيسية وبنود العمل.•

توثيـق حتليــلـك

• باللون • )األمعدة  بك  اخلاصة  امحلاية  حتليل  جدول  إىل  أضف 
األمحر أدناه(.

• تأكد من نسخ املخططات )اخلريطة وما إىل ذلك( عىل اللوحات •
الورقية و/أو يف دفاتر املاحظات للرجوع إلهيا يف املستقبل.

• قد ترغب يف تجسيل املعلومات التالية لل خدمة رئيسية:•

•••••••  امس ونوع مقدم اخلدمة.
•••••••  نوع اخلدمة أو اخلدمات املتاحة.

•  عدد املهنــين يف فريق العمـل )مصـنفة حـــسب اجلنــس(: مك 
   عدد املوظفن واملوظفات املتاحن وما يه األدوار احملددة الي 

     يقومون هبا؟

•  املوقع وساعات العمل.
•  كيفية الوصول إىل اخلدمة وما يه الوثائق املطلوبة وما املطلوب    

   للوصول إىل اخلدمة.

•  التغطية اجلغرافية.
•  امجلهور املسهتدف: عىل سـبيل املثال، العمر واجلنــس وفات  
   امحلاية احملددة مثل )فات العنف اجلنــــيس فقط أو جـــميع  

   الناجن من العنف القامئ عىل نوع اجلنـس والنازحن أو  

   املرشدين عىل املستوى الداخيل واألخشاص املصابن بفروس 

   نقص املناعة البرشية واألشــخاص الذين يعـــانون من إعاقــات  

    جسدية و/أو عقلية واألطفال غر املصحوبن بذوهيم وما إىل ذلك.(

•• العوائق احملتـمـلة لـلوصـول )عىل ســـبيل املثــال، هــل ميــكن 
   لأشـــخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلهيا؟ وهل يه يف مـتناول 

   اأُلمين؟ وهل هناك رعاية لأطفال متوفرة؟ وهل هناك خدمــات  

   متاحة ومتخصصة للنساء واألطفال؟ وهل هناك خماوف أمنـية 

   وما إىل ذلك؟(

الوصول
قميِّ من 0 إىل 3 اعمتاًدا عىل مستوى وصول 

أعضاء املجموعة إىل هذه اخلدمة.

الفتيات

خدمة امحلاية األوىل

خدمة امحلاية الثانية

خدمة امحلاية الثالثة

}املجموعات عىل 
النحو املتفق هيلع يف 

التفصيلية{ املناقشة 
املسناتالشاباتالفتياتاملسناتالشابات

التحمك
قميِّ من 0 إىل 3 اعمتاًدا عىل مستوى حتمك

التعليقاتأعضاء املجموعة هبذه اخلدمة.
أو االقرتاحات
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خدمة امحلاية 
املتوفرة

اإلماكنيات أو 
املوارد

آلية التصدي العواقب األسباب الفات 
املستضعفة

مشلكة
امحلاية

بناء جدول حتليل امحلاية: اخلطوة الرابعة

األدوات املقرتحة

ميكن استخدام خريطة خلدمات املجمتع أو خريطة خلدمات امحلاية لتحديد موقع خُمَتلف خدمات امحلاية يف املجمتع.• 

ميكن استخدام جدول التحمك والوصول ملعرفة إىل أي مدى ميكن ملجموعات خمتلفة من النساء والفتيات الوصول لل خدمة والتحمك هبا.• 

ميكن استخدام بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع لتقيمي أداء لك خدمة.• 

يف يونيو من عام 2021 نمظت منمظة أكشن إيد يف فانواتو تدريًبا 

مخلسن مدربة من القيادات النسائية من املنتديات امخلسة جلزر إيرومانغو 

وإيتون ومالكوال ومالو وتانا، واكن اهلدف العام هلذا التدريب هو تعزيز 

املعرفة واملهارات للقيادات النسائية إلجراء تقيمي امحلاية ووضع خطة معل 

معلية لتعزيز سامة املرأة وأمهنا وكرامهتا أثناء العمل اإلنساين. 

مكا وفرت هذه الورشة فرصة ملشاركة األدوات املسمتدة من مجموعة 

للحامية املجمتعية والي ميكن  النساء  تقودها  الي  إيد  أدوات أكشن 

تطبيقها يف جممتعاهتن مكا وضع املشاركون مجيًعا خريطة لملجمتع 

احمليل لتحديد خماطر امحلاية وإماكنيات املجمتع عىل تقدمي خدمات 

امحلاية، وقد أتاحت هلم هذه العملية مراجعة مسارات اإلحالة باستخدام 

أداة رشاحئ امحلاية أو أداة دائرة النفوذ فاكنوا قادرين عىل رمس 

خريطة للجهات الفاعلة يف امحلاية ومناقشة أدوارمه وكيفية إرشاكهم.

وستبدأ اخلرجيات امخلسون من ورشة العمل هذه بتنفيذ هذا التدريب 

يف امخلس مناطق هذه وسيعملون أيًضا كأحصاب خربة يف منتدى 

النسائية احمللية  واملنتديات   Women I Toktok Tugeta )WITTT(

وتدابر امحلاية أثناء حاالت الطوارئ.

تعزيز القيـــادة النســـائية لربامـــج امحلـايـة الشــــامـلـة يف فـانـواتـو

دراسـة حــالـة: 
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اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  آليات  يف  والوطنية  احمللية  الفاعلة  للجهات  والقيادة  والمتثيل  املشاركة  تعزيز  حول  إرشادية  وثيقة  الواكالت  بن  املشركة  الدامئة  اللجنة  أطلقت   2021 عام  8 يف 
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/iasc-guidance-st Strengthening-participation- الواكالت.  بن  املشركة  الدامئة  للجنة  التابعة 

representation-and-leadership-local-and-national-actors
9 الصفقة الكربى، الي مت إطاقها خال القمة العاملية للعمل اإلنساين يف إسطنبول يف مايو 201٦ يه اتفاق فريد بن بعض أكرب اجلهات املاحنة واملنمظات اإلنسانية الي الزتمت بإعطاء املزيد 
من السلطة إىل أيدي األخشاص احملتاجن وحتسن فعالية وكفاءة العمل اإلنساين حيث تعمل حالًيا ٦1 دولة موقعة )24 دولة عضو و 21 منمظة غر حكومية و 12 واكلة تابعة لأمم املتحدة وحركتان 

للصليب األمحر ومنمظتان حكوميتان دوليتان( عرب تسعة مسارات معل لتنفيذ االلزتامات.

وصف موجز

احمليل  املجمتع  يف  امحلاية  يف  املشاركة  واملؤسسات  الفاعلة  اجلهات  خمتلف  وتقيمي  حتديد  كيفية  يف  القسم  هذا  يبحث 
وخارجه.

األزمات  يف  امحلاية  أمعال  يف  لملشاركة  إنشاؤها  مت  عاملية  )شبكة  ويه  العاملية  امحلاية  مجموعة  تنشيط  بالفعل  مت  إذا 
اإلنسانية( مفن املرحج أن يؤدي ذلك إىل إنشاء عدة مجموعات فرعية تركز عىل مشالك مثل العنف القامئ عىل نوع اجلنس 
لأمم  التابعة  غر  أو  املتحدة  لأمم  التابعة  سواء  إنسانية  منمظات  عدة  املجموعات  هذه  وتتألف  البلد،  داخل  الطفل  ومحاية 
املتحدة واملعينة من قبل اللجنة الدامئة املشركة بن الواكالت )IASC( وهلا مسؤوليات تنسيق واحضة.  ميكن ربط املشاركة 
الذي يضع  ؛  الكربى  اتفاق الصفقة اإلنسانية  العاملية مثل  بالسياسة  تتعلق  الزتامات أخرى  أو  يف هذه املجموعات بلحظات 
وزيادة  املعونة  وزيادة  اإلنساين  المتويل  يف  الفجوة  تضييق  طريق  عن  اإلنساين  النظام  إلصاح  االلزتامات  من  مجموعة 
إنسانية  إجراءات  اختاذ  عىل  االلزتامات  هذه  عىل  املاحنة(  واجلهات  اإلنسانية  )الواكالت  املوقعة  اجلهات  وتوافق  فعاليهتا 
احمليل  املستوى  عىل  اإلماكن  قدر  واالستقال  واحلياد  والزناهة  األربعة  اإلنسانية  املبادئ  من مضهنا  املبادئ  عىل  قامئة 
الرشاكة  بروح  والوطنية  احمللية  املستجيبة  اجلهات  مع  بالتواصل  ملكفون  ومه  الدويل،  املستوى  عىل  الرورة  وحسب 

بداًل من استبداهلا. والوطنية  القدرات احمللية  تعزيز  وهيدفون إىل 

ما هي اجلهــات الفاعـلـة واملؤسســــات الـمـشـــاركـة
يف احلمـــايـــة؟

شــارمن أخــر رينــا، مســؤولة الــدمع النفــيس االجمتــايع يف املســاحة الصديقــة لملــرأة الــي تديرهــا منمظة أكشــن إيــد يف كوكس بــازار، بنغاديش.
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جدول اجلهات الفاعلة املؤسسات

رمبــا تكــون قــد أجريــت بالفعــل بعــض األحبــاث حــول اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات يف القســم الســابق حــول خدمــات امحلايــة فتأكــد مــن أنــك 
تقــوم بالبنــاء عــىل املعلومــات والتحليــات املوجــودة لديــك بالفعــل وتوثقهــا وأنــك ال تكررهــا.

مالحظة امُلنسق:
بنـــاء عىل البحـث الســـــابق

اخلطوات
اإلعداد

احبث عن املعلومات املتوفرة بالفعل حول اجلهات الفاعلة واملؤسسات 
الي تعمل عىل امحلاية يف جممتعك وخارجه باإلضافة إىل املعلومات 
ومن  اإلنسانية  االحتياجات  تقيمي  لعملية  والعمل  التفكر  دوائر  من 
املنمظات  لدى  أن  جتد  فقد  الفرعية،  واملجموعات  امحلاية  مجموعة 
احمللية معلومات حول اجلهات الفاعلة واملؤسسات األخرى العاملة يف 

منطقتك أو بلدك.

معلية البحث التشاريك

اعقــد جلســة عصــف ذهــي عامــة لتحديــد قامئــة اجلهــات الفاعلــة . 1
ــة يف املجمتــع  واملؤسســات املشــاركة يف تقــدمي خدمــات امحلاي
وخارجــه وكنقطــة بدايــة ميكنــك الرجــوع إىل خريطــة خدمــات 

ــة الــي مقــت برمسهــا يف القســم الســابق. امحلاي

حــدد أي مــن اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات ترغــب يف دراســهتا . 2
يف هــذا النشــاط وبإماكنــك إدراجهــم مجيًعــا ولكــن إذا اكن 
هنــاك عــدد كبــر فميكنــك إدراج عــدد قليــل مهنــم فقط،عــىل 
ســبيل املثــال، قــد تضــم األخشــاص األكــر نفــوذًا يف جممتعــك 

أو الذيــن يقدمــون اخلدمــات األكــر أمهيــة أو لدهيــم القــدرة عــىل 
ــك. ــا يف جممتع ــون حالًي ــن لكهنــم ال يعمل ســد جفــوة يف المتوي

بــن مجموعتــك . 3 العاقــات  ملعرفــة  شــبايت  اســتخدم خمطــط 
وخمتلــف اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات وهــل هنــاك جهــات فاعلــة 
أو مؤسســات تربطــك هبــا بالفعــل عاقــة معــل قويــة؟ وهــل هنــاك 
ممثلــن معينــن يقومــون بعمــل مهــم أو لدهيــم نفــوذ وترغــب يف 
ــن أو  ــد املمثل ــن ألح ــل ميك ــق؟ وه ــو وثي ــىل حن ــم ع ــل معه العم
املنمظــات الــي تربطــك هبــم عاقــة جيــدة بالفعــل مســاعدتك يف 
االتصــال هبــم؟ وهــل هنــاك انقطــاع أو حــىت رصاع بــن بعــض 
ــل  ــب علهيــم العم ــن الصع ــل م ــة واملنمظــات جيع ــات الفاعل اجله

ــا بشــل فعــال؟ مًع

توثيق حتليلك

اســتخدم جــدول اجلهــات الفاعلــة املؤسســات )انظــر أدنــاه(. 4
لتجسيــل معلومــات مفيــدة عــن لك جهــة ومؤسســة وميكنــك أيًضــا 
الرجــوع إىل املعلومــات الــي مت مجعهــا يف جلســة خدمــات 

امحلايــة ملســاعدتك يف إمكــال اجلــدول.

أمكل جدول حتليل امحلاية )األمعدة باللون األمحر أدناه(.. ٥

ما يه اخلدمات اليت 
تقدمها هذه اجلهة

أو املؤسسة؟

ما يه مشكالت 
امحلاية اليت 

ميكهنم املساعدة يف 
معاجلهتا؟

أين تقع هذه اجلهة 
أو املؤسسة؟

من لديه حق الوصول 
إىل اخلدمات اليت 
تقدمها هذه اجلهة

أو املؤسسة؟

أي اقرتاحات

أو تعليقات أخرى

جدول اجلهات الفاعلة 
واملؤسسات األول

جدول اجلهات الفاعلة 
واملؤسسات الثاين

جدول اجلهات الفاعلة 
واملؤسسات الثالث
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األدوات املقرتحة

ميكن استخدام جدول اجلهات الفاعلة املؤسسات لتجسيل املعلومات األساسية حول لك جهة فاعلة ومؤسسة )انظر أعاه(. • 

ميكن استخدام خمطط شبايت أو دوائر التأثري ملعرفة العاقات بن مجموعتك وخمتلف اجلهات الفاعلة واملؤسسات.• 

بنــــاء جـدول حتلـيـل امحلـــاية: اخلــطوة اخلـامـــــــسة

اإلماكنيات أو آلية التصديالعواقباألسبابالفات املستضعفةمشلكة امحلاية
املوارد

خدمة امحلاية 
املتوفرة

اجلهات الفاعلة 
املؤسسات 
الرئيسية

يف نفس ورشة معل تدريب املدربن يف فانواتو املذكورة يف دراسة احلالة السابقة مت تقدمي منوذج طبقات امحلاية لملشاركن واستخدم لتحديد 

اإلجراءات الي يقودها املجمتع للحد من الهتديدات ونقاط الضعف، وعرضت عىل املشاركن أدوات استخدام منوذج طبقات امحلاية وقد مكهنم ذلك من 

النظر يف إجراءات االستجابة واإلصاح الي ميكن للنساء واملجمتعات احمللية استخدامها للحد من الرر الذي يتعرض له الفرد يف وسط مشلكة 

امحلاية، مكا أتاحت هلم هذه األداة دراسة بيئة السياسات العامة باإلضافة إىل دور احلكومة واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى لضامن وجود محاية.

اســــتخدام منـوذج الطبقـــات يف فانـــواتـو

دراسـة حــالـة: 
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ال رضر وال رضار

ومن الروري مضان أن تكون األنشطة احملددة يف خطة العمل قابلة لإلجناز وآمنة، وأال تكون لدى املجمتع توقعات غر منطقية بشأن ما 
ميكن حتقيقه واستخدم جدول تقيمي املخاطر لدمع هذا التحليل.

من الروري أيضا أن تقوم امجلاعة املعنية بالتصديق عىل النتاجئ الي ستبي علهيا خطة العمل لذلك من املهم أن يكون املرء صادًقا وأن 
تتفق عىل كيفية مشاركة النتاجئ بالشل املناسب )أي إزالة املعلومات احلساسة( ومن يه اجلهات الفاعلة الرئيسية وما اهلدف مهنا )عىل 

سبيل املثال؛ إلثراء معلية صنع القرار والتنسيق والدعوة واملسؤولية إخل(.

ال تنس مراجعة قامئة امحلاية وقامئة التحرش واالعتداء اجلنيس واالستغال SHEA )امللحق 1 صفحة ٧1(.

10 هذا هو االمس الذي ُأطلق عىل املجموعات النشطة الي تنسق أكشن إيد معلها والي تتكون أساًسا من نساء من جممتع الجيئ الروهينغا والي ترصد العنف القامئ عىل نوع اجلنس يف خمميات   
    الاجئن يف كوكس بازار يف بنغاديش.

وصف موجز

والفتيات يف املجمتع، فقد يكون  النساء  تواجه  الرئيسية الي  القسم يف كيفية تطوير خطة معل ملشالك امحلاية  يبحث هذا 
وضع  تمشل:  قد  الي  العملية  األمور  عن  الناجتة  املبارشة  والفتيات  النساء  من خماوف  التخفيف  عىل  الركزي  البداية  يف 
وشباكت  املراقبة10  وجلان  املاجئ  يف  الئقة  مساحات  وإنشاء  مجموعات  يف  للسر  النساء  وتنظمي  ماكهنا  يف  اإلضاءة 
والضغط  الوطي  الصعيد  وعىل  الصعيد احمليل  عىل  الدعوة  أيًضا  أن تمشل  ينبيغ  العمل  أن خطط  غر  إخل.  االتصاالت 

املبذولة. اجلهود  والتأثر عىل 

تـــطـويــر خـطــة عمــــــل 

تضــع القيــادات النســائية خطــة معــل بعــد برنــاجم أكشــن إيــد يف كينيا و أكشــن إيد يف اململكة املتحــدة التجرييب حول هنج امحلايــة املجمتعية الذي تقوده املرأة.



3٨

العنف القامئ عىل نوع اجلنس قد ازداد بسبب وباء كورونا وبالتايل جيب 
زيادة الويع به جنًبا إىل جنب مع اختبار األدوات نظًرا لعدم وجود بيانات 
متسقة وعدم اختاذ إجراءات مملوسة عىل الصعيد الوطي واملستوى 
احمليل، واقرحت بينيس إنتاج براجم إذاعية وأعدت بالفعل براجم إذاعية 

مع قيادات نسوية أخريات.

فميا يتعلق بهنج أكشن إيد للحامية فقد أعربت بينيس عن تقديرها لزاوية 
قيادة املرأة هلذا الهنج ألهنا تؤمن أن املرأة يه املفتاح لضامن امحلاية 
املجمتعية وتعتقد بينيس أن التدريب وما تاه من جتربة ملجموعة األدوات 
ساعدا النساء عىل فهم أنشطة امحلاية والتخطيط هلا فضًا عن فهم 
السياق وحتديد احتياجات النساء من خال معلية تشاركية، وأقرت أن 
هناك حواجز ثقافية أمام قيادة املرأة ومحايهتا؛ ألن هايي جممتع ذكوري، 
ومع ذلك فهي تشعر أن هناك بعض التغيرات ألن الرجال يف السابق 
اكنوا يف اخلطوط األمامية لاستجابة حلاالت الطوارئ أما يف اآلونة 
األخرة فقد أصبح هناك العديد من النساء يقمن هبذا الدور وقدن األنشطة 

اإلنسانية وأنشطة امحلاية بفاعلية.

األدوات املقرتحة
•    استخدم جدول خطة العمل لتطوير خطة معل مفصلة.

•    استخدم جدول تقيمي املخاطر لتقيمي املخاطر احملمتلة املرتبطة بل إجراء.

صورة: اكنت بيـنيـس بلييــسـر واحدة من الـقـيـادات الـنـسـائـية الي شـــاركت بـنشــاط يف املشــــروع التـجريـبـي.
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اخلطوات
اطلــب مــن النســاء اختيــار إحدى مشــكات امحلايــة ذات األولوية، . 1

مــن ثــاث إىل مخس مشــالك.

بالنســبة لملشــلكة الــي وقــع علهيــا االختيــار، تكتــب النســاء . 2
ــة املخطــط هلــا أو االســراتيجية املوجــودة  اســراتيجيات امحلاي
عــىل البطاقــات بإجــراء واحــد لــل بطاقــة تأكــد مــن أن اإلجراءات 
املخطــط هلــا تعــزز اســراتيجيات الوقايــة واالســتجابة احلاليــة أو 
تقــرح اســراتيجيات جممتعيــة إجيابيــة جديــدة لملــرأة للتصــدي 
ــات  ــف النســاء والفتي ــاط ضع ــن نق ــة واحلــد م ــدات امحلاي لهتدي

وزيــادة اماكنيــة امحلايــة. 

ميكن أن تساعد األسئلة التالية يف توجيه املناقشة:

ــا  ــا بنفهســا؟ وم ــرأة أن تنفذه ــن لمل ــي ميك ــا يه األنشــطة ال م
الــذي حتتاجــه مــن أعضــاء املجمتــع اآلخريــن أو غــرمه مــن 
اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية واحلكومــة ومــا إىل ذلــك؟ يمشــل ذلــك 

الوصــول إىل املــوارد الازمــة لتنفيــذ النشــاط(.
مــا هــو الــدمع املطلــوب لبنــاء القــدرات؟ ومــا الــذي ميكــن أن يقدمــه 
رشاكء املنمظــات النســائية احملليــة أو منمظــة أكشــن إيــد؟ )ميكــن 
أن يمشــل دمع القــدرات هــذا: التدريــب وتطويــر أو تعزيــز الروابــط 

مــع العمليــات اإلنســانية والتنســيق مــع الــرشاكء واجلهــات الفاعلــة 
األخــرى ودمع أمعــال الدعــوة وإرشاك وســائط االعــام(.

ــدمع االجمتــايع املوجــود؟  ــة املجمتــع وال ــة« محاي ــا يه »هيلكي م
ــادة كل  ــع املجمتــع أو القي ــوب لاخنــراط م ــدمع املطل ــا هــو ال وم
لتقليــل املخاطــر؟ )عــىل ســبيل املثــال: العمــل مــع الزمعــاء الدينيــن 

أو حتديــد األبطــال الذكــور(.
قــد يكــون مــن املفيــد تدويــن املبــادرات أو الــرباجم الــي ختطــط هلــا 
اجلهــات الفاعلــة األخــرى أو تشــارك فهيــا حالًيــا واســتخدم اجلدول 
ــة األخــرى مــع إجــراءات قصــرة  ــط اجلهــات الفاعل ــر أو رب لتطوي
ومتوســطة وطويلــة األجــل ممــا ســيقلل الهتديــدات ونقــاط الضعــف 
وتزيــد مــن اإلماكنيــات وميكــن بعــد ذلــك اســتخدام اجلــدول لتحديــد 

الثغــرات واالزدواجيــة وجمــاالت التاكمــل واحتياجــات املتابعــة.

تأكــد مــن نســخ جــدول خطــة العمــل اخلاصــة بــك عــىل لــوح وريق 
و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع إلهيــا يف املســتقبل.

    •

    •

    •

    •

    •

تـوثـيـق عـمــلك

هاييي   يف  إيد  أكشن  منمظة  أجرت 
املتحدة  اململكة  يف  إيد  وأكشن   )AAH(
هايي  هذه يف  األدوات  ملجموعة  جتربة 
ُمرِكزًة عىل املساحات اآلمنة؛ حيث قامت 
 COSADH القيادات النسائية يف منمظة
)ويه منمظة وطنية تعمل مع املجموعات 
النسائية احمللية( بإرشاك النساء يف املجمتع ملناقشة املشالك املتعلقة 
حبامية املرأة قبل البدء يف إنشاء مساحة آمنة مثالية هلن ونتيجة لتلك 
النقاشات ذكرت النساء أن هناك زيادة يف الويع بالعنف القامئ عىل نوع 
اجلنس وقررن أن املجمتع بأمكله حباجة إىل فهم هذه املشالك والتوعية 

هبا؛ لذلك وضعن ذلك يف خطة العمل اخلاصة هبن.

الي شاركت يف  النسائية  القيادات  من  واحدة  بلييسر  بينيس  اكنت 
بنوع  املتعلقة  الشؤون  وُمنسقة  رّسامة اجمتاعية  بفاعلية ويه  التجربة 
اجلنس يف منمظة COSADH وأحد الرشاكء احمللين ملنمظة أكشن إيد 
يف هايي، مت تدريهبا من قبل منمظة أكشن إيد وقد ساعدت يف حتديد 
خطة العمل، وباحلديث مع العديد من النســـاء يف جممتعها فهمت أن 

املســـاحـــات اآلمـنــة يف هايـــتـي

دراسـة حــالـة: 
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وصف موجــز
املساحة اآلمنة يه ماكن ميكن للنساء والفتيات االلتقاء فيه لمليض قدًما يف معلية امحلاية املجمتعية الي تقودها املرأة؛ حيث ميكهنم العمل مًعا 
للتوعية باحلقوق وحتديد احتياجات امحلاية اخلاصة هبم وتوفرها يف هذا املاكن اآلمن الذي جيب أن يكون يف متناول النساء والفتيات من مجيع أحناء 
املجمتع املترر مبا يف ذلك أكر الفات هتميًشا. يعترب هذا ماكن ميكهنم الوصول فيه إىل اخلدمات والدمع مبا يف ذلك الدمع النفيس واالجمتايع 
واألنشطة الرفهيية وزيادة املعلومات والويع وتوزيع مواد اإلغاثة واإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة والتدريب املهي وبراجم إنعاش سبل كسب الرزق.

 أكشن إيد زميبابوي، بالرشاكة مع جيكيسا بفوجنوا فوليكوندو، شيدت مساحات 
إعصار  من  واملتررين  للنازحن  واالجمتايع  النفيس  الدمع  لتقدمي  للنساء  آمنة 

إيداي.
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حلول احلماية: اجلزء الثالث
آليات احلماية اجملتمعية

يتناول هذا القسم مبزيد من التفصيل مجموعة خمتارة من آليات امحلاية املجمتعية الي ميكن أن تستخدمها جلنة محاية املرأة 
لملساعدة عىل منع العنف واالستغال وإساءة معاملة النساء والفتيات يف األزمات واحلد من هذه االفعال والتصدي هلا؛ حيث يم 
تقدمي احللول كقامئة من اخليارات الي ميكن من خاهلا للجان محاية املرأة والفتيات من املجمتعات املتررة اختيار حل أو أكر 
لة لل من هذه اآلليات يف دليل  ليم تنفيذه اعمتاًدا عىل السياق واالحتياجات واملوارد املتاحة.  بإماكنك االطاع عىل نظرية ُمَفصَّ

WLCBP وميكن العثور عىل مراجع لصفحات معينة يف خانة "روابط مفيدة" يف لك قسم من مجموعة األدوات هذه.

املســـاحات اآلمــنة

هــل هنــاك دائــرة تفكــر ومعــل )أو مجموعــة نســائية أخــرى( تعمــل 
يف جممتعــك؟ فــي هــذه احلالــة ميكــن أن يوفــر املــاكن الــذي جتمتع 
ــة لتجمــع النســاء، مفــن احملمتــل  ــه هــذه املجموعــة مســاحة آمن في
ــل  ــل بشــل اكم ــون بالفع ــرة منخرط ــذه الدائ ــون أعضــاء ه أن يك
يف معليــة الســامة والكرامــة، وكذلــك مــن املــرحج أن يلــيب مــاكن 
اجمتاعهــم العديــد مــن املعايــر املوحضــة يف قامئــة معايــر املــاكن 
ــر  ــاع التفك ــاكن اجمت ــر م ــبه معاي ــا تش ــث إهن ــاه؛ حي ــن أدن اآلم
والعمــل، ومــع ذلــك فــا تأخــذ هــذا كأمــر مســمل بــه فــا يــزال أمــًرا 
هاًمــا. )مراجعــة قامئــة التحقــق مــن املعايــر واألســئلة الــواردة 
ــع  ــي جبمي ــه ي ــذي حددت ــاكن احلــايل ال ــن أن امل ــد م ــاه للتأك أدن
املعايــر ومناســب مجليــع النســاء الــايت ترغــب يف الذهــاب إليــه(.

مالحظة امُلنسق:
هل تعترب دائرة التفكري والعمل مساحة آمنة؟

11
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اخلطوات
اإلعداد

ــِق نظــرة عــىل البحــث الــذي أجريتــه بالفعــل حــول آليــات امحلايــة يف املجمتــع فقــد يكــون لديــك بعــض التحليــات ملختلــف األماكــن  أل
اآلمنــة املتاحــة.

معلية البحث التشاريك
عند التخطيط لملساحة اآلمنة عليك أن تأخذ بعن االعتبار األسئلة التالية:

مــا يه املســاحة اآلمنــة ومــا املطلــوب مهنــا؟ اســتخدم أداة املدرســة املثاليــة )لكــن اســتبدل "املدرســة املثاليــة" بـــ "املســاحة اآلمنــة . 1
املثاليــة"( لتصــور مســاحتك اآلمنــة، كيــف تبــدو املســاحة اآلمنــة؟ ومــا يه األنشــطة الــي جتــري هنــاك؟ ومــا اخلدمــات املتوفــرة 

فهيــا؟ وإىل أي مــدى يه آمنــة؟ ضــع املخططــات عــىل احلائــط وراجعهــا أثنــاء معلــك عــىل األســئلة التاليــة. 

أيــن جيــب أن يكــون املــاكن اآلمــن؟ ميكنــك اســتخدام خريطــة املجمتــع لملســاعدة يف حتديــد املــاكن الــذي جيــب أن يكــون فيــه املــاكن . 2
اآلمــن، بإماكنــك الرجــوع إىل خريطــة مــن جلســة ســابقة أو إنشــاء واحــدة جديــدة، ومــن مضــن األشــياء الــي جيــب أخذهــا بعــن 
االعتبــار يه:القــرب مــن منــازل النســاء يف املجموعــة وإماكنيــة الوصــول ومــدى األمــان يف املنطقــة والقــرب مــن املنمظــات الــي مــن 

احملمتــل أن تشــارك يف هــذا املــاكن اآلمــن ووجــود خدمــات امحلايــة واملــدارس أو مرافــق لرعايــة األطفــال إخل.

مــىت جيــب أن يكــون املــاكن اآلمــن مفتوًحــا؟ ميكنــك اســتخدام خمطــط النشــاط اليــويم لملســاعدة يف حتديــد أنســب األيــام واألوقات . 3
لفتــح املســاحة اآلمنــة والقيــام باألنشــطة، مــىت عــىل األرحج تكــون غالبيــة النســاء متفرغــة؟ ومــىت يكــون هنــاك حاجــة إىل احلضانــة 

أو مرافــق رعايــة األطفــال؟ 

مــا يه األدوار املطلوبــة يف املــاكن اآلمــن؟ ميكنــك اســتخدام جــدول اكملوجــود أدنــاه الختــاذ قــرار بشــأن األدوار القياديــة . 4
والتهسيــات واألدوار املتخصصــة الازمــة يف املــاكن اآلمــن، واكتــب قامئــة باألنشــطة واخلدمــات الازمــة )راجــع خمططــات املســاحة 

ــة. ــة هلــذه األنشــطة واخلدمــات يف األمعــدة التالي ــإدراج األدوار املطلوب ــة لديــك مكصــدر إهلــام(. مق ب ــة املثالي اآلمن

ــد التعــاون معهــا . ٥ مــا يه الــرشااكت الــي حنتاجهــا؟ رمبــا تكــون قــد حــددت املنمظــات النســائية واخلدمــات الرئيســية الــي تري
يف جلســاتك الســابقة الــي ناقشــت هبــا اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات وخدمــات امحلايــة، وبنــاًء عــىل حتليلــك لأنشــطة واخلدمــات 
ــا  ــن أن تقدمه ــات أو أدوار ال ميك ــاك أنشــطة أو خدم ــل هن ــة وه ــة ملســاحتك اآلمن ــرشااكت الازم ــر يف ال ــة فك واألدوار الروري

اجلهــات الفاعلــة واملنمظــات الــي ســبق حتديدهــا؟ 

 مــا يه اآلليــات املطلوبــة لتقــدمي الشــاكوى واملاحظــات؟ ناقــش يف املســاحات اآلمنــة آليــات تقــدمي الشــاكوى واملاحظــات الــي . ٦
جيــب أن تكــون موجــودة ويــم مشــاركهتا عــىل نطــاق واســع  وهنــاك أدوات إضافيــة ميكــن اســتخدامها لضــامن قــدرة ُروَّاد املســاحة 
ــمي اخلاصــة  ــة التقي ــدوق االقراحــات أو بطاق ــل صن ــة مث ــة عــىل مشــاركة أفــاكرمه وخرباهتــم يف اســتخدام املســاحة اآلمن اآلمن

باملجمتــع.

ــه ســيليب . 7 ــي حددت ــا إذا اكن املــاكن ال ــد م ــاه لملســاعدة يف حتدي ــة: ميكــن اســتخدام القامئــة أدن ــر األماكــن اآلمن  قامئــة معاي
احتياجاتــك. راجــع القامئــة مــع النســاء وأضــف إلهيــا إذا لــزم األمــر وميكنــك أيًضــا اســتخدام أداة حتديــد أولويــات فــرز البطاقــات 

لتحديــد أمه املشــالك خاصــة إذا اكن مــن الصعــب العثــور عــىل مــاكن يلــيب مجيــع املعايــر.

توثيق نتاجئك
•         تأكد من نسخ املخططات )املصفوفة، إخل.( عىل اللوحات الورقية و/أو يف دفاتر املاحظات للرجوع إلهيا يف املستقبل.

االمس )إن ُوِجَد(األدوار املطلوبةالنشاط / اخلدمة هل موجودة بالفعل؟ )نعم/ال(

12 انظر الصفحات 18-20 من كتاب موارد املساءلة يف حاالت الطوارئ ملنمظة أكشن إيد.
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أدوات ميكنــك اســتـخدامـــها

تتوفر قامئة األدوات التالية ملختلف الهنوج:

قامئة معايري األماكن اآلمنة:
تأكد من أن تكون املساحة اآلمنة:

أداة املدرسة املثالية: ملساعدة النساء والفتيات عىل تصور وختطيط مساحهتن اآلمنة.
خريطة املجمتع: لملساعدة يف حتديد أفضل ماكن لملساحة اآلمنة.

خمطط النشاط اليويم: لملساعدة يف حتديد مىت جيب أن يكون املركز مفتوًحا ومىت جيب القيام باألنشطة بناًء عىل جداول العمل اليومية 
للنساء والفتيات.

جدول: لتحديد األدوار املطلوبة )انظر النقطة 4 أعاه(.
بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع: مُتكِّن رواد املساحة اآلمنة من تقيمي اخلدمات الي تقدمها عند تشغيلها.

صندوق االقرتاحات: لمتكن النساء والفتيات من تقدمي الشاكوى أو االقراحات دون الكشف عن هويهتن لتحسن إدارة األماكن اآلمنة.
أداة حتديد األولويات: لتحديد أمه املعاير املطلوبة.

مساحة دامعة للقيادة ومتكني املرأة يف املجمتع احمليل.
آمنة ومضمونة مع إضاءة مناسبة وخصوصية وأمان.

موقعها يف املركز ويهسل الوصول إلهيا وقريبة من املرافق الصحية.
ميكن مجليع النساء الوصول إلهيا دون أن يشل هذا حواجز مادية أو عوائق أخرى حتول دون وصوهلن لملاكن. 

هن. متاحة لملراهقات والشابات ملناقشة مشالكهن والتواصل االجمتايع والوصول إىل املَُوجِّ
شاملة مجليع النساء مبا يف ذلك أكر الفات هتميًشا واستبعاًدا وخمّصصة للسّيدات فقط ومالمئة لألطفال أو توفر 

مساحة منفصلة مامئة لأطفال مع رعاية حتت اإلرشاف.
مناسبة ومصممة خصيًصا هلذا اإلطار.

ماكن يهسل فيه احلصول عىل معلومات غري سيادية وحقيقية فضًا عن الدمع وإماكنية الوصول إىل اخلدمات.
التنسيق مع اجلهات الفاعلة األخرى واملجمتعات املضيفة لضامن تبسيط معلية الدمع.

    •
    •
    •

    •
    •
    •
    •

    •
    •
    •
    •
    •
    •

    •
    •
    •
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دراسـة حــالـة: 

الركزي  مناقشات مجموعة  الايت حرن  القائدات  إحدى  بير يه  إميانويا 
والتدريب عىل أدوات املساحة اآلمنة.

مساحات آمنة: خمطط النشاط اليويم يف هاييت

أجرت منمظة أكشن إيد يف هايي )AAH( ومنمظة أكشن إيد يف اململكة 
املتحدة جتربة يف هايي ُمرِكزًة عىل املساحات اآلمنة ومن خال هذا 
الربناجم التجرييب قامت منمظة أكشن إيد بتدريب القيادات النسائية 

عىل املساحة اآلمنة املثالية وأدوات خمطط النشاط اليويم.

)OFASO( املتضامنات  النساء  النسائية من منمظة  القيادات  عرضت 

هذه األدوات لنساء أخريات يف املجمتع - ويه منمظة تقودها النساء 

لقد فكروا وناقشوا  إيد.  - مت تدريهبا ودمعها من قبل منمظة أكشن 

الشل الذي جيب أن تبدو هيلع املساحة اآلمنة املثالية وأنواع األنشطة 

واخلدمات الي ينبيغ أن حيصلوا علهيا والوقت من اليوم أو األسبوع 

الذي ينبيغ أن تم فيه، ومت تقدمي األدوات يف جلسة التوعية حول العنف 

القامئ عىل نوع اجلنس وسامة املرأة، للتأكد من أن مجيع املشاركن 

عىل نفس الرأي قبل الغوص يف مفاهمي محاية املرأة واألماكن اآلمنة.

تدير إميانويا بير مرشوًعا جتارًيا صغًرا واكنت مهمتة باالنضامم إىل 

جلسة التوعية ومناقشات مجموعة الركزي الي تقودها القيادات النسائية 

يف منمظة النساء املتضامنات )OFASO(. وقالت أهنا تعملت الكثر عن 

امحلاية وأن لدهيا اآلن فهم أفضل للحامية املجمتعية والعنف القامئ عىل 

نوع اجلنس، وأهنا مل تمسع أبًدا عن املساحات اآلمنة للنساء قبل جتربة 

نظر  أن اسمتعت إىل وجهات  بعد  اآلن  ولكن  األدوات هذه،  مجموعة 

النساء األخريات وأفاكرهن بشأن هذا املوضوع أصبحت تعمل أهنا مهمة 

جًدا ال سميا يف حاالت الطوارئ، ووفًقا إلميانويا فإن أداة املساحة 

اآلمنة املثالية مفيدة جًدا؛ ألهنا تساعد عىل تصور الشل الذي ميكن أن 

تبدو هيلع املساحة اآلمنة ويف أي ماكن جيب أن تكون واألدوار املطلوبة 

فهيا، ويف نقاهشا مع النساء األخريات وجدت أن املساحة اآلمنة جيب 

أن تمشل عىل مساحة التعمل ومنذ ذلك احلن الزتمت إميانويا باملشاركة 

بفاعلية أكرب كقائدة لتعزيز امحلاية املجمتعية يف حاالت الطوارئ.

روابـط مـفيــدة
•   نظر صفحة 34- 3٦ من دليل السامة والكرامة.

•   انظر مقال فكر منمظة أكشن إيد: هنج نسوي لتوفر مساحات آمنة للنساء والفتيات يف االستجابة للحاالت اإلنسانية.
•   انظر: مذكرة إرشادية حول األماكن اآلمنة للنساء والفتيات لصندوق األمم املتحدة للساكن وال سميا امللحق األول )ما ينبيغ وما ال ينبيغ  

ِفعُله. قامئة معاير إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات(.     
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اللجنة الدامئة املشرتكة بني الواكالت )IASC( للصحة العقلية والدمع النفيس 
واالجمتايع )MHPSS( هرم التدخل

 )PSS( الـدعـم النفســــي االجـتمـاعـي

وصـف موجـز
تسبب األزمات والكوارث ضائقة كبرة عىل مستويات متعددة مما جيعل من الصعب عىل النساء والفتيات التأقمل والعمل كأمهات وبنات وأخوات 
وزميات، فيسىع الدمع النفيس االجمتايع إىل تعزيز امحلاية والشباكت والعاقات الي تعترب رضورية يف توفر بيئة آمنة للنساء والفتيات يف 

األرسة واملجمتع احمليل واملجمتع كل.

اخلدمات
املتخصصة

الدمع املرّكز غري 
املتخصص

دمع املجمتع
والعائلة

اخلدمات األساسية 
واألمان

عنــد مناقشــة األمــور الخشصيــة مــن املهــم أن تضــع يف اعتبــارك احلاجة 
إىل الرسيــة واحلساســية وعــادًة يكــون مــن األفضل العمــل يف مجموعات 
صغــرة )حســب العمــر وغــر ذلــك مــن العوامــل ذات الصلــة(؛ ملناقشــة 
املشــالك مــع اآلخريــن الذيــن مــن احملمتــل أهنــم مــرُّوا بتجــارب مماثلــة، 
ومــن املهــم المساح لملشــاركن باملشــاركة بالقــدر الذي جيعلهم يشــعرون 
بالراحــة وبعــد ذلــك ميكــن لملجموعــات أن تقــرر مــاذا تريد أن تشــاركه مع 
املجموعــة كل، وكيــف ميكــن أن تبــىق القصــص ألفــراد جمهولــن بــداًل 

مــن رسدهــا كتجربــة خشصية.

مــن الــروري جــًدا تــويخ احلــذر عنــد التعامــل مــع مواضيــع خاصــة أو 
حساســة والــي قــد تســبب رضًرا أو تكــون ومصــة عــار ألحصاهبــا وهــذا 
يمشــل العنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس واإلســاءة لأطفــال وأشــاكل أخرى 
مــن العنــف أو المتيــزي املوّجــه. يتطلــب العمــل يف هــذه املشــالك دمًعــا مــن 
خشــص ُمــدرَّب خصيًصــا للتعامــل مــع مثــل هــذه األمــور بشــل آمــن مثــل 
أخصــايئ محايــة األطفــال أو أخصــايئ العنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس 
ويــرىج تــويخ احلــذر عنــد التخطيــط لتدخلــك والتواصــل مــع خشــص مــن 

مــزود خدمــة متخصــص يف منطقتــك.

مالحظة امُلنسق:
مناقشة املشالك احلساســة
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اخلطوات
اإلعداد

انظــر إىل البحــث التشــاريك الــذي مت إجــراؤه يف اجللســات 
الســابقة حــول خدمــات امحلايــة واجلهــات الفاعلــة واملؤسســات 
يف جممتعــك ويتضمــن هــذا خريطــة املجمتــع وجــدول التحــمك 
ــك خمطــط شــبايت مــن  ــة وكذل ــات امحلاي والوصــول وجلســة خدم
جلســة اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات حيــث ســيكون هــذا مفيــًدا يف 

ــاه(. ــر أدن ــة )انظ ــات امحلاي ــتك خلدم مناقش

معلية البحث التشاريك
حدد ما تعنيه الرفاهية للنساء والفتيات. 1

حتديــد املصطلحــات املناســبة لوصــف احمِلــن والصحة . 2
العقليــة. بعــد تقــدمي العــروض، ناقشــوا اللغــة الــي اســتخدمها 
ــق  ــتخدمة لوصــف الضي ــات املس ــا يه املصطلح ــق وم لك فري
والصحــة العقليــة؟ وهــل تشــعر املجموعــة بالراحــة للتحــدث عــن 

هــذه الشــالك ولدهيــا مفــردات كثــرة للقيــام بذلــك؟ 

حــدد الــدمع النفيس االجمتــايع املتاح حالًيــا. راجع ونقح . 3
البحــث التشــاريك الــذي مت إجــراؤه يف اجللســات الســابقة حول 
خدمــات امحلايــة واجلهــات الفاعلــة )انظــر خطــوة "اإلعــداد" عىل 
اجلانــب اآلخــر( مــا يه خدمــات الــدمع النفــيس واالجمتــايع 
الــي اخرهتــا؟ ومــن بإماكنــه الوصــول إىل هــذه اخلدمــات 
والتحــمك فهيــا؟ وهــل هنــاك أي خدمــات دمع نفــيس اجمتــايع 
رمسيــة أو غــر رمسيــة غــر موجــودة يف خريطتــك؟ وهــل توجــد 
أي شــباكت أو مراكــز اتصــال نســائية حيــث ميكــن لملــرأة أن 
تطلــب مهنــا الــدمع أو املشــورة أو املســاعدة؟ وهــل يوجــد مــاكن 
ميكــن للنســاء والفتيــات الذهــاب إليــه ملناقشــة مشــالكهم؟ إذا مل 
ــة  ــة آمن ــل إلنشــاء بيئ ــا أن نفع ــاكن مفــاذا ميكنن ــاك م ــن هن يك
وكرميــة للنســاء والفتيــات؟ )انظــر جلســة املــاكن اآلمــن.( مــا نوع 
املهــارات واملــوارد الــي متتلكهــا النســاء والفتيــات والــي ميكــن 
االســتفادة مهنــا ملســاعدة النســاء األخريــات وأرسهــن واملجمتــع 
يف التعامــل مــع الضائقــة؟ )انظر جلســة اســراتيجيات امحلاية( 
هــل توجــد هيــالك دمع اجمتــايع هلــا تأثــر ســليب عــىل ســامة 

املــرأة أو متكيهنــا؟ وملــاذا؟

تنظــمي الــدمع النفــيس االجمتــايع. اســتنادا إىل حتليلــك . 4
حــىت اآلن ناقــش مــا يه خدمــات الــدمع النفــيس واالجمتــايع 
ــاء  ــات والنس ــر الفتي ــن دمع أك ــف ميك ــودة وكي ــية املفق الرئيس
ضعفــا؟ ومــا هــو الــدمع الــذي ميكــن أن تقدمــه املــرأة عــىل 
مســتوى املجمتــع؟ ومــا هــو الــدمع اإلضــايف املطلــوب مــن 

اخلدمــات املتخصصــة؟

املخاطــر واجــراءات التخفيــف مهنــا. قــد يؤدي تقــدمي الدمع . ٥
ــرض  ــة إىل تع ــن أمعــال امحلاي ــيس االجمتــايع جكــزء م النف
ــىل  ــدرب ع ــع بالت ــق؛ فُينصــح امجلي ــن الضي ــد م النســاء لملزي
اإلســعافات األوليــة النفســية )PFA( لتعزيــز قــدرات املترريــن 
ــيغ دامئــا  ــق رمق 3(. وينب ــر امللح ــات )انظ يف التصــدي لأزم
تزويــد النســاء الــايئ جيريــن تقيميــات بأحــدث املعلومــات عــن 
اخلدمــات ومســارات اإلحالــة ليتواصلــوا مــع املتصديــن لأزمات 

إذا مــا اكنــوا يف كربــة أو خطــر أو حباجــة إىل دمع خــاص.

توثيق حبثك
دفاتــر  و/أو يف  لــوح وريق  عــىل  مــن نســخ خمططاتــك  تأكــد 
ماحظاتــك للرجــوع إلهيــا يف املســتقبل وتأكــد مــن أن لديــك جســل 
ــذه اجللســة. ــن ه ــل املســتخلصة م ــاط العم ــأمه االقراحــات ونق ب

ــة  ــة حملي ــن ترمج ــث ع ــة« )احب ــح »الرفاهي ــش مصطل ناق
يهســل عــىل امجليــع فهمهــا إن أمكــن( وأعــط تعريًفــا 

موجــًزا إذا لــزم األمــر. 
أخشــاص   ٥-3 مــن  صغــرة  مجموعــات  إىل  قمسهــم 
حســب العمــر أو عوامــل أخــرى اكلعــرق واإلعاقــة واجلنــس 
إخل. واســتخدم خريطــة اجلســم أو تقمــص األدوار حلــل 
األســئلة التاليــة: كيــف تأثــرت رفاهيــة النســاء والفتيــات 
باألزمــة؟ وكيــف تعــرف أن املــرأة أو الفتــاة اكنــت يف 
ــر  ــات للحــد مــن التوت ــة؟ ومــاذا تفعــل النســاء والفتي ضائق
وقــوع  منــذ  أفعالــك  ردود  ومــا  احلــزن؟  مــع  والتعامــل 
األزمــة؟ وهــل غــّر هــذا قدرتــك عــىل التعامــل مــع أنشــطة 

ــة؟ ــاة اليومي احلي
ميكــن أن يكــون البديــل اســتخدام زهــرة الرفاهيــة والــي 
ــاكر  ــادل األف ــرة بتب ــات الصغ ــوم املجموع ــا تق ــن خاهل م
حــول لك مــا حيتاجــه الفــرد ليكــون بصحــة جيــدة، وميكــن 
ــا  ــرة ومراجعهت ــىل الزه ــات ع ــد االحتياج ــك حتدي ــد ذل بع

ملعرفــة أوجــه الرابــط.
مبجــرد االنهتــاء مــن العمــل امجلــايع ميكــن لــل مجموعــة 
أن تقــرر مــاذا تشــارك وكيــف تشــارك مــع املجموعــة كل، 
ــد تشــعر بعــض املجموعــات بالســعادة ملشــاركة تقمــص  ق
األدوار أو خريطــة اجلســم وقــد ال يكــون اآلخــرون ســعيدون 
للنقــاط  ملخــص  يشــاركوا  أن  حيهنــا  فميكهنــم  بذلــك؛ 

الرئيســية الــي انبثقــت عــن املناقشــة. 

    •

    •

    •

    •
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أدوات ميكنك استخدامها
من األقسام السابقة:

خريطة املجمتع   •
جدول التحمك والوصول   •

خمطط شبايت  •

للدمع النفيس االجمتايع:
خريطة اجلسم: ميكن استخدامها ملعرفة تأثر األزمة    •

           عىل رفاهية النساء والفتيات.

تقمص األدوار: ميكن استخدام تقمص األدوار؛ ملعرفة   •
           تأثر األزمة عىل رفاهية النساء والفتيات.

زهرة الرفاهية: ميكن استخدام الرمس التخطييط؛  •
           ملعرفة وحتديد مدى اتساع االحتياجات املختلفة الازمة 

           لتحقيق الرفاهية والسيع لتحقيق التوازن بن االحتياجات 
           العاطفية واالجمتاعية والبيولوجية واملادية والعقلية.

مكا ُينصح امجليع بالتدرب عىل اإلسعافات األولية   •
            النفســية )PFA(؛ لتعزيــز قــدرات املترريــن يف 

         التصــدي لأزمــات.

دراسـة حــالـة: 

املساحات اآلمنة يف بنجالديش
حتر ساميوم جهان جلسات نفسية واجمتاعية وتوعوية يف املساحات 

اآلمنة للنساء جكزء من برناجم استجابة الروهينغا التابع ملنمظة أكشن 

إيد يف بنغاديش وتتحدث عن جتارهبا املؤملة والفرق الذي أحدثته هذه 

الرباجم يف سامهتا: 

"ُأطلقت النران عىل محايت وصهري يف تبادل إلطاق النار عندما 

فررنا من العنف يف ميامنار حيث اكنت حياتنا يف ميامنار غر آمنة، 

مل نكن نعرف أبًدا ما الذي سيحدث، اكن الوضع خطر ألي فتاة حىت 

يف املزنل فاجليش يقوم باغتصاب النساء والتحرش هبن جنسيا كنا 

خائفن حقا من هذا األمر، اكن هناك إطاق نار وقنابل وصوارخي اكنت 

حرب مشتعلة ومل نكن نشعر بأمان.

يف ميامنار كنا صامتن ومل يكن بإماكننا التحدث لكن هنا بإماكين 

يف  أخريات  فتيات  ومع  املوظفن  إىل  التحدث  ميكني  املشاركة، 

املساحة اآلمنة، حنن نقوم بالمتثيل ونتحدث عن مشالك زواج األطفال، 

قبل ذلك مل يكن بإماكننا التحرك مل يكن لدينا حرية. هنا ميكننا اخلروج 

أنا أسمتتع باحلرية الي حصلت علهيا، وحان دوري ملساعدة الفتيات 

نتحدث  عندما  جدا.  مهمة  ألهنا  احلرية  تلك  عىل  للحفاظ  األخريات 

إىل الرجال عن هذا فيعملون ويفهمون أني سعيد للغاية هنا فلدي 

مساحي اخلاصة، لقد غرتي من أمعايق".

}دراسة حالة استجابة الروهينجا صفحة 41 دليل السامة والكرامة{

روابـط مـفيــدة
•   صفحة 37-41 من دليل السامة والكرامة.

•   مركز املوارد النفسية واالجمتاعية لاحتاد الدويل مجلعيات الصليب األمحر واهلال األمحر
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تغيري األعراف القائمة على نوع اجلنس

وصـف موجـز
األعراف القامئة عىل نوع اجلنس يه أفاكر حول ما هو متوقع وممسوح به وقمي بالنسبة لملرأة أو الرجل يف إقلمي معن فهي حتدد األدوار 
واملسؤوليات والفرص واالمتيازات والقيود بن اجلنسن وتشل عاقات القوة غر املتاكفئة بن الرجل واملرأة، ويه األسباب اجلذرية للعنف 

وانهتااكت حقوق النساء والفتيات فاألعراف متعمقة اجلذور وعاقات القوة غر املتاكفئة يه األسباب اجلذرية للعنف القامئ عىل نوع اجلنس. 
غالًبا ما تواجه املثليات واملثلين ومزدويج امليل اجلنيس واملتحولن جنسًيا و/أو مزدويج امليل اجلنيس )LGBTI( الذين ُينظر إلهيم عىل أهنم ال 

يلزتمون مبعاير اجلنس التقليدية مجموعة واسعة من التحديات والهتديدات يف حياهتم اليومية، وميكن أن تتفامق هذه التحديات يف حاالت األزمات 
اإلنسانية، ولكن األعراف املتعلقة باجلنس تتغر مبرور الوقت ومن ثقافة ألخرى ونظًرا هلذا فميكن هلذه املعاير أن يغرها املجمتع كل أو مجاعة من 
الناس أو األرسة أو الفرد، يف حن أن تلبية احتياجات امحلاية الفورية للنساء والفتيات أمر بالغ األمهية يف املجال اإلنساين فالعمل رضوري أيًضا 

للتخفيف من اآلثار الضارة للعنف ومنع العنف والمتيزي وانهتااكت حقوق اإلنسان ضد النساء والفتيات يف املستقبل.

ولي يكون هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة أكر فعالية، جيب أن يعاجل كًا من األسباب واألعراض من خال معاجلة وتغر الُنظم واهليالك 
الي تزيد من عدم املساواة بن اجلنسن وعدم املساواة يف القوة ويزيد من مشالك محاية النساء والفتيات.

تتعمل القيادات النسائية أداة خمطط النشاط اليويم يف إطار جزئية تغير العادات جكزء من برناجم أكشن إيد لملنطقة العربية وتدريب أكشن إيد يف اململكة املتحدة 
عىل هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده النساء.

مالحظة امُلنسق:
املشـــاركـة الشـــاملـة

يف هــذه املرحلــة عــىل وجــه اخلصــوص ســتحتاج إىل العمــل مــع الرجــال والشــباب وكذلــك النســاء والفتيــات حــىت تمتكــن مــن فهــم كيــف تؤثــر 
املعايــر القامئــة عــىل نــوع اجلنــس علهيــم بشــل خمتلــف.
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اخلطوات
اإلعداد

ألــِق نظــرة عــىل البحــث الــذي أجريتــه بالفعــل مفــن املرحج أن يكــون لديك 
بالفعــل الكثــر مــن املعلومــات حــول املعايــر القامئــة عــىل نــوع اجلنــس 
يف املجمتــع. خريطــة املجمتــع واملــيش اآلمــن وخريطــة اجلســم 
وجــدول التحــمك والوصــول وخمطــط شــبايت وعــدة أدوات أخــرى 
ســتعيط مجيعهــا فكــرة جيــدة عــن ظهــور املعايــر الضــارة القامئــة عىل 

نــوع اجلنــس وتأثرهــا عــىل حيــاة املــرأة.

معلية البحث التشاريك
رمبــا تكــون قــد أجريــت بالفعــل جــزء مــن هــذا البحــث يف اجللســات 
الســابقة إن كنــت قــد فعلــت هــذا األمــر فراجــع النتــاجئ الــي توصلــت 
إلهيــا وناقــش ماحظاتــك اســتناًدا إىل جمــاالت الركــزي األربعــة 

ــاه. ــن 1 إىل ٤ أدن ــاط م ــة يف النق املمشول

األدوار واملســؤوليات: اســتخدم خمطــط النشــاط اليــويم؛ . 1
ملعرفــة الطريقــة الــي تؤثــر هبــا املعايــر القامئــة عــىل نــوع 
اجلنــس عــىل أدوار ومســؤوليات النســاء والفتيــات والرجــال 

والشــباب يف املجمتــع وميكــن أن حيــدث هــذا بطريقتــن:     

التحــمك والوصــول: اســتخدم جــدول التحــمك والوصــول . 2
ملعرفــة االســتخدام القــامئ عــىل نــوع اجلنــس لملــوارد والتحــمك 
فهيــا داخــل األرس واملجمتــع كل واكتشــف التفــاوت بــن الرجــل 

ــوارد املجمتــع والتحــمك هبــا  ــرأة يف الوصــول إىل بعــض م وامل
)عــىل ســبيل املثــال مرافــق التعلــمي والصحــة وخدمــات اإلرشــاد 

ــاه والــرصف الــي واألماكــن العامــة إخل.( ــزرايع واملي ال

األمــان: اســتخدم خريطــة املجمتــع أو املــيش اآلمــن للنظــر . 3
ــة النســاء والرجــال يف التنقــل والوصــول إىل أماكــن  يف إماكني
خمتلفــة يف املجمتــع وهــل توجــد مناطــق يف املجمتــع ال تســتطيع 

النســاء الوصــول إلهيــا أوال تشــعر فهيــا بأمــان؟

مراكــز للتأثــري: اســتخدم منــوذج دوائــر التأثــري لــرمس . 4
خريطــة وحتديــد مــن لــه تأثــر يف املجمتــع وكيفيــة التعامــل مــع 

ــات. ــذه الطبق ــن ه ــة م ــة يف لك طبق ــات الفاعل اجله

والوصــول . ٥ واملســؤوليات  األدوار  حــول  معلــك  نتــاجئ  راجــع 
والســامة: والتحــمك 

ناقــش اســتنتاجاتك وبنــود معلــك واســتخدم جــدول خطــة . ٦
العمــل لتوثيــق هــذا.

توثيق حبثك

انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
ــود  ــات وبن ــل باملقرح ــك جس ــن أن لدي ــد م ــتقبل وتأك ــا يف املس إلهي

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

ما يه األعراف املؤذية املتعلقة بنوع اجلنس الي حددهتا؟•    
وما هو النوع اإلجيايب الذي ترغب يف احلفاظ هيلع أو تقويته؟

ــود  ــة املتعلقــة بنــوع اجلنــس الــي ت ومــا يه األعــراف املؤذي
ــة؟ ــرب أولوي تغيرهــا وتعت

مــا هــو اإلجــراء الــذي ميكننــا اختــاذه لتحــدي األعــراف 
بنــوع اجلنــس؟ املتعلقــة  املؤذيــة 

    •
    •

    •
ــات  ــات )فتي نشــاط مجــايع: ينقســم املشــاركون إىل مجموع
وشــباب ونســاء ورجــال( ويف مجموعــات منفصلــة امعلــوا مًعــا 
إلنشــاء جــدول النشــاط اليــويم عــىل األرض أو عــىل احلائــط 

إلظهــار روتينــمك اليــويم املعتــاد.
نشــاط فــردي: يقــوم النســاء والرجــال والفتيــات والشــباب 
بإمكــال جــدول ســاعات اليــوم مث يــم وضعهــا عــىل األرض أو 

ــب مــن املشــاركن مشــاركة ماحظاهتــم. ــط ويطل احلائ
ــة الطــوارئ عــىل األنشــطة واملهــام  ــزناع أو حال ــر ال كيــف أث

ــة؟ واملســؤوليات اليومي

    •

    •

    •

أدوات ميــكنـك اســتخدامـهـا
منوذج دوائر التأثر  •

خريطة املجمتع   •
املي اآلمن  •

جدول األنشطة اليومية  •

ساعات اليوم  •
خريطة جسم اإلنسان  •

جدول التحمك والوصول  •
جدول خطة العمل  •

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة 4٥-٥0 من دليل السامة والكرامة.

•    جلنة اإلنقاذ الدولية )2019(. »دليل امحلاية املجمتعية« صفحة 43-41.
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تـعـزيز الـتمثـيـل الرسـمي للـمرأة
وصـف موجـز

يعترب تعزيز ودمع قيادة املرأة يف حاالت الطوارئ عنرًصا رئيسًيا يف هنج أكشن إيد القامئ عىل حقوق اإلنسان ومن هذه العنارص األساسية يف 
مهنجنا اخلاص بربناجم هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة هو االسراتيجية املتسقة لنقل السلطة إىل قادة يف املجمتع النسايئ واملنمظات 
النسائية احمللية، وهذا يتطلب إصاًحا كبًرا يف النظام اإلنساين الذي هيمين هيلع الذكور حبيث يم إنشاء هيالك جديدة وتفتح أدواًرا رئيسية لملرأة 

يف صنع القرار اإلنساين مبا يف ذلك أولويات ختصيص املوارد.

جويس دانيال، رئيسة منتدى I Tok Tok Tugeta, للنساء يف فانواتو.

مالحظة امُلنسق:
عبء معـل املرأة

إن دمع قيــادة املــرأة ميكــن أن يزيــد مــن عــبء معــل املــرأة يف أوقــات األزمــات؛ حيــث أهنــا تــوازن بــن هــذه األدوار وعــبء العمــل غــر املدفــوع 
األجــر، والــذي غالبــا مــا يــزداد، ومــن املهــم أن تعمــل اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية مــع النســاء لضــامن الــدمع واملــوارد املناســبن لتخفيــف هــذا العــبء.
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اخلطوات
اإلعداد

ــة  ــه بالفعــل حــول اجلهــات الفاعل ــذي أجريت ــِق نظــرة عــىل البحــث ال أل
واملؤسســات يف املجمتــع وهنــاك أداة أخــرى مفيــدة ويه جــدول التحــمك 

والوصــول.

معلية البحث التشاريك
اســتخدم خمطــط فورســفيلد أو أداة البالونــات واألجحــار؛ ملعرفــة . 1

بعــض العوامــل الــي قــد تســاعد أو تعيــق النســاء يف الوصــول 
إىل األدوار القياديــة الرمسيــة فميــا يتعلــق باالســتجابة اإلنســانية 

وال ســميا امحلايــة.

ــول . 2 ــراح حل ــا الق ــوا مًع ــق الرئيســية امعل ــد العوائ مبجــرد حتدي

ــل. أو بدائ

حــدد بعــض الفجــوات يف القــدرات واملخاطــر الــي قــد تــم عــن . 3
تــويل مناصــب قياديــة بــارزة ومصــم خطــة معــل لــدمع التصــدي 
لملخــاوف املســتقبلية والعجــز. )عــىل ســبيل املثــال إلقــاء اخُلطــب 

أو كتابــة وصــف لملنــارصة(

توثــيق حبثـــك
انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
إلهيــا يف املســتقبل. تأكــد مــن أن لديــك جســل باملقرحــات وبنــود 

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

أدوات ميــكنـك اســتخدامـهـا

استخدم خمطط شبايت ملعرفة عاقات القوة بن  •
           اجلنسن داخل املنمظات واقراح البدائل.

استخدم خمطط فورسفيلد أو أداة البالونات   •
           واألجحار ملعرفة بعض العوامل الي قد تساعد

             و تعيق  املرأة.

استخدم جدول الوصول والتحمك للنظر يف مدى قدرة   •
           النساء عىل الوصول إىل املنمظات واألماكن املجمتعية  

           املختلفة والتحمك هبا.

استخدم جدول خطة العمل ملعاجلة بعض املشالك يف   •
           القدرات واملخاطر املتعلقة بتويل أدوار قيادية.

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة ٥0-٥2 من دليل السامة والكرامة.
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ال ضرر وال ضرار
وصـف موجـز

من الروري التأكد من أن أي إجراءات تتخذها جلنة محاية املرأة ُمتَّخذة لدمع املجمتعات احمللية وعدم تعريضها ملزيد من العنف وانهتااكت احلقوق، 
وجيب عىل الفريق احلرص يف لك خطوة عىل مضان عدم حدوث أي رضر نتيجة لسلوك أعضاء الفريق أو قراراهتم أو أفعاهلم حيث أن خماطر سوء 
املعاملة واالستغال تزداد بشل كبر يف ُأطر األزمات اإلنسانية ومن املهم األخذ بعن االعتبار مراعاة أمن الناجن وحقوقهم ومحايهتم ومعاناهتم 
وأولئك األكر عرضة للرر قبل القيام بأي نشاط متعلق بعملية امحلاية املجمتعية الي تقودها املرأة لتجنب انزتاع السلطة من أولئك املعرضن بالفعل 

للخطر.

جيري رشاكء أكشن إيد زميبابوي تدريًبا عىل امحلاية لضامن وضع مبادئ توجهيية وبروتوكوالت محاية الطفل وفهمها.

مالحظة امُلنسق:
احلـاميــة

تأكد من مراجعة قامئة الضبط بشأن اعتبارات امحلاية والتحرش واالعتداء اجلنيس واالستغال SHEA يف امللحق رمق 1.
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املخاطر
فميا ييل بعض األمثلة عىل املخاطر الي قد تؤثر عىل أمعال امحلاية 

املجمتعية:

• عدم المتاسك داخل جلنة محاية املرأة.•

• عدم وجود دمع من قادة املجمتع.•

• انعدام الثقة بن أفراد املجمتع.•

• ارتفاع معدالت انهتااكت حقوق اإلنسان داخل املجمتع.•

• والفات • األقليات  أو  والفتيات  النساء  العنيف ضد  الفعل  رد  خطر 
املهمشة إذا اسمتروا يف العمل يف جمال امحلاية.

• من • "احملددة"  املهمشة  واملجموعات  باألقليات  الرر  إحلاق  خطر 
خال معل الفريق.

• احمتال كبر أن يم اختيار أعضاء الفريق أو التاعب هبم للتحمك يف •
الوصول إىل املوارد واملعلومات.

• واإلدارة • الرسية  احرام  عدم  الفرد؛ بسبب  أو  املجمتع  إيذاء  خطر 
اآلمنة لملعلومات الخشصية.

املسوئلية
بالثقة  املرأة جديرة  أن جلنة محاية  املجمتع  أعضاء  أن يشعر  املهم  من 
ومستعدة  املجمتع  اهمتامات  عىل  ومنفتحة  لملساءلة  وخاضعة  ورشعية 
للعمل مبوجهبا، ولي حيدث هذا جيب أن تكون النساء والرجال والفتيات 
والشباب قادرين عىل مساءلة الفريق وهذا يتطلب مهنم أن يكونوا قادرين 
واملشاركة  الفريق  معل  حول  آراهئم  عن  للتعبر  بأمان  االجمتاع  عىل 
بشل تطويع وآمن يف األمعال املجمتعية الي يروج هلا الفريق وتمشل 

اإلجراءات الرئيسية لملسامهة يف حتقيق ذلك ما ييل:

• والبحث • املوجودة  البيانات  باستخدام  لملجمتع  شامل  تقيمي  إنشاء 
التشاريك. 

• تأكد من أن إجراءات املشاركة مع أعضاء املجمتع شاملة )عىل سبيل •
املثال اإلعاقة والعمر واجلنس(.

• إرشاك أعضاء املجمتع يف القرارات حول كيفية معل جلنة محاية املرأة.•

• تأكد من أن أدوار ومسؤوليات جلنة محاية املرأة متفق علهيا ومفهومة •
من قبل النساء والرجال والفتيات والشباب املعنين. 

• تأكد من أن األنشطة احملددة يف خطة العمل قابلة لإلجناز وآمنة •
قادرون عىل  بأهنم  املرأة  أعضاء جلنة محاية  يشعر  أن  املهم  مفن 

إجنازها وأن املجمتع ليس لديه توقعات غر منطقية.

معايري محاية البيانات
يتضمن هنج ال رضر وال رضاِر احرام الرسية واإلدارة اآلمنة للبيانات 

الخشصية؛ لذلك جيب أن يتبع الفريق املعاير التالية:

• أو • املجمتع  أفراد  هبوية  املتعلقة  املعلومات  عن  الكشف  ينبيغ  ال 
أو مضي  بشل رصحي  أخرى  تفاصيل  أي  أو  املوقع  أو  األرسة 

)بسبب اإلمهال( لطرف آخر.

• الواكالت • املعنين يف  املوظفن  مع  إال  املعلومات  مشاركة  ال جيوز 
وبعد  املعلومات  صاحب  الخشص  من  مسبقة  مبوافقة  املتخصصة 

احلصول عىل إذن رصحي منه.

• جيب تبادل املعلومات عىل أساس احلاجة إىل املعرفة، وأن تقترص •
عىل املعلومات الازمة لتوفر محاية أفضل لأفراد وأرسمه وجيب 

أن حيدث هذا فقط مبوافقة مسبقة من الخشص.

• جيب االحتفاظ جبميع املعلومات املكتوبة بشل آمن يف ملفات مقفلة •
أو محمية بلكمة مرور وميكن فقط كتابة املعلومات الغر حمدد هوية 

صاحهبا عىل نسخ ورقية.

• جيب أال يناقش أعضاء الفريق أبًدا تفاصيل حالة فردية مع العائلة •
أو األصدقاء أو يف األماكن العامة أو مع أعضاء الفريق الذين ليسوا 

حباجة ملعرفة الخشص.

)GBV( العمل عىل العنف القامئ عىل نوع اجلنس
النساء  الحتياجات  شاملة  املجمتعية  امحلاية  أنشطة  تكون  أن  جيب 
والفتيات املراهقات واملخاطر الي يتعرضن هلا ولكن جيب جتنب الركزي 
فقط عىل االحتياجات واملخاطر الي تواجه الناجن من العنف القامئ عىل 

نوع اجلنس. 

فميا ييل بعض األمور الرئيسية الي جيب أخدها بعن االعتبار:

• ال حتدد الناجيات من العنف القامئ عىل نوع اجلنس حتت أي ظرف •
أنشطة خمصصة هلم يف هنج  أي  أو وضع  لاطاع  الظروف  من 
امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة؛ ألن ذلك قد يعرضهن ألمعال 
انتقامية أو املزيد من الرر، وجيب أن تركز املشاورات أو األنشطة 
النساء  عىل  املرأة  تقوده  الذي  املجمتعية  امحلاية  بهنج  اخلاصة 
والفتيات املستضعفات بشل عام داخل املجمتع وأال تكون خاصة 

بالعنف القامئ عىل نوع اجلنس.

• سيؤيدون • الذين  املسهتدفة  املجمتعات  يف  احللفاء  الذكور  حدد 
ويدمعون إرشاك املرأة يف صنع القرار املجمتيع ذي الصلة بالتدخل.

• جيب أن تكون مجيع التدخات قد حددت مسبًقا املستجيبن املؤهلن •
واملتفرغن عند الطلب للتصدي للعنف املبي عىل نوع اجلنس يف 
املجمتع املسهتدف وميكنه إحالة الناجن مبارشة مبجرد أن أفصحوا 

عن ذلك.

• وباملثل جيب تدريب مجيع أعضاء الفريق عىل كيفية إحالة الناجن •
حالة  يف  ومهي  آمن  بشل  اجلنس  نوع  عىل  القامئ  العنف  من 

أفصحوا عن ذلك.

• جيب عدم مجع أي بيانات فردية عىل مستوى الناجن أو االحتفاظ •
املجمتعية  امحلاية  آليات  من  املرأة جكزء  قبل جلنة محاية  من  هبا 
املوضوعة فهذه معلومات رسية للغاية جيب حفظها فقط من قبل فرق 
بروتوكوالت  واملدربة عىل  اجلنس  نوع  القامئ عىل  للعنف  التصدي 

إدارة املعلومات.
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أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا

• ميكن استخدام أداة البالونات واألجحار لتحديد العوامل الي قد تساعد •
أو تعيق مراحل معل "هنج السامة والكرامة" وستساعد هذه األداة 
أيًضا يف حتديد املخاطر الي قد تؤثر عىل العمل املجمتيع مثل انعدام 

المتاسك داخل جلنة محاية املرأة أو نقص الدمع من قادة املجمتع.  

• ميكن استخدام اجلدول لتحديد املخاطر احملمتلة مضن معل "هنج •
السامة والكرامة" وحتديد نقاط الضعف والقدرات املرتبطة بل خطر.

• أعضاء • لمتكن  والشاكوى  االقراحات  استخدام صندوق  ميكن 
املجمتع من تقدمي اقراحات جمهولة اهلوية أو اإلباغ عن خماوف 

بشأن معل جلنة محاية املرأة.

• ميكن استخدام بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع لتقيمي معل جلنة •
أسباهبا  وبيان  واحضة  مؤرشات  وضع  خال  من  املرأة  محاية 

وتقدمي اقراحات لتحسيهنا.

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة ٥2-٥٥ من دليل السامة والكرامة.

•    انظر يف سياسة امحلاية اخلاصة مبنمظة أكشن إيد.
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الـمـعـلومات واملســاءلة واالتصـاالت
وصـف موجـز

يعترب مضان حصول النساء والفتيات عىل املعلومات املتعلقة باالستجابة حلاالت الطوارئ وحتديد كيفية توزيع هذه املعلومات أمر بالغ األمهية يف هنج 
امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة، ومن املهم أيًضا تزويد النساء مبعلومات  بشل مسمتر عن احتياجاهتن واالستجابة، ويبحث هذا القسم يف كيفية 

وصول النساء إىل تلك املعلومات ومشاركهتا وطرق حتسن هذه العملية ومتكيهنن من التواصل بعدة طرق.

حشد النساء من أجل التغير االجمتايع، غانا.
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اخلطوات
اإلعداد

احبــث عــن املعلومــات املتوفــرة بالفعــل حــول أســاليب االتصــال يف 
املجمتــع مثــل مصــادر املعلومــات واللغــات املســتخدمة ومســتوى معرفــة 
القــراءة والكتابــة وامتــاك اهلواتــف وأجهــزة الراديــو واســتخدام الشــبكة 
االجمتاعيــة ومــا إىل ذلــك باإلضافــة إىل املعلومــات مــن دوائــر التفكــر 
والعمــل ومــن معليــة تقيــمي االحتياجات اإلنســانية، وقد جتــد أن املنمظات 

احملليــة قــادرة عــىل مشــاركة املعلومــات حــول هــذا املوضــوع.

معلية البحث التشاريك
ناقــش يف مجموعــات كيــف ميكنــك عــادًة الوصــول و/ أو مشــاركة . 1

املعلومــات حــول حالــة الطــوارئ واالســتجابة هلــا وإن اكن هنــاك 
وقــت ميكنــك اســتخدام خريطــة االتصــاالت إلجــراء هــذا التحليــل.

ضــع قامئــة بالوســائل الرئيســية لنقــل املعلومــات ورتهبا بنــاًء عىل . 2
عــدد النســاء الــايت يســتخدمن لك وســيلة مــن هــذه الوســائل.

انشــئ جــدول مثــل الــذي باألســفل مع الركــزي عىل األســئلة التالية:. 3

ــات داخــل املجمتــع احملــيل املتــرر . 4 ــدرك النســاء والفتي هــل ت
العمليــات الــي هتــدف إىل تقــدمي املاحظــات بشــأن االســتجابة 

اإلنســانية، وهــل يشــعرن باألمــان باســتخدام هــذه الوســائل؟

ــة؟ . ٥ ــع واكالت اإلغاث ــات التواصــل م ــف تفضــل النســاء والفتي كي
)لطــرح ســؤال أو تقــدمي شــكوى أو تقــدمي اقــراح عــىل ســبيل 
املثــال( وهــل هــذه األنمظــة الــي وقــع علهيــا االختيــار متوفــرة حالًيــا؟

بنــاًء عــىل مناقشــتك مــا الــذي ميكــن فعلــه لتحســن وصــول . ٦
املعلومــات؟ إىل  والفتيــات  النســاء 

بنــاًء عــىل مناقشــتك مــا الــذي ميكــن فعلــه لتحســن قــدرة . 7
النســاء والفتيــات عــىل التواصــل؟ ومــا يه الطــرق الــي ميكنــك 
ــي  ــارات ال ــدمع أو امله ــا ال اســتخدامها ملشــاركة قصصــك؟ وم
حتتاجهــا ملســاعدتك عــىل القيــام بذلــك؟ ومــا يه املعلومــات الــي 
ترغــب يف مشــاركهتا؟ ومــا الــذي تريــد أن يعرفــه املجمتــع الدويل 
حــول جتربتــك يف هــذه احلالــة الطارئــة؟ ومــا الــذي تعملتــه مــن 
ــد أن يعرفــه النــاس؟ ومــا يه الرســائل الــي  ــة وتري هــذه احلال

تريــد أن يمسعهــا منــك النــاس حــول العــامل؟

ما يه اخلطوات الي تود اختاذها؟. 8

توثيق حبثك
انســخ خريطــة االتصــاالت )إذا مت اســتخدامها( واجلــدول عــىل لــوح 
وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع إلهيــا يف املســتقبل وتأكــد 
مــن أن لديــك جســل باملقرحــات وبنــود العمــل الرئيســية املســتخلصة 

مــن هــذه اجللســة.

أ -   من ميكنه الوصول إىل املعلومات باستخدام هذه الوسيلة: 
     عىل سبيل املثال عدد النساء ومن أي مجموعات إخل.؟
ب -  هل تثق املجموعات مبختلف مصادر املعلومات؟ )أي 

     النـساء والرجـال والشـابات والرجــال وكـبـار الســن وذوي 
     اإلعاقة ومجموعات األقليات إخل.(

ت -  من ميـكــنـه مشـــاركة املـعـلومات باســـتخدام هـذه الوسيلة؟ 
     )عىل ســبـيـل املـثـال النــــساء وقــادة املجـمتــع ومـوظــفـي 

     املنمظات غر احلكومية واحلكومية إخل.(
ث -  ما يه املـعلومـات الي يـم مشاركهتا باسـتخدام هذه الوسيلة؟ 
ج -  كيف يـتـم تـبادل املعلومـات؟ )هل يه مكـتوبـة أم منـطـوقــة 

     وبأي لغة أخل.(
ح -  كـيف يـمـكن حتــــسن تــبـادل املعـلومـــــات من خـال هـذه 
     الوسيلة؟ وهل تواجـــه املجــموعـــات صـعـــوبة أكرب يف الوصول 
     إىل املـعـلومــــات؟ إذا كـان هـنـاك بالـــفـعـل فـمن هـم وملاذا 
     يواجـهـون صـعوبـة؟ وهـل مت إجراء أي تـعديـات لــتســهيل 

     الوصول إىل املعلومات؟

الوسائل احملددة لتبادل
املعلومات وترتيهبا

مركز املعلومات

املنتدى يف املساحة اآلمنة

متطوع من املجمتع

راديو املجمتع

رسالة نصية

وسائل أخرى إن وجدت

من ميكنه الوصول 
إىل املعلومات 
باستخدام هذه 

الوسيلة؟

من يشارك
املعلومات عىل هذه 

الوسيلة؟

ما يه املعلومات 
اليت يمت مشاركهتا 

باستخدام هذه 
الوسيلة؟

كيف تمت مشاركة 
املعلومات؟ 

)املنطوقة واملكتوبة 
واللغة إخل.(

كيف ميكن 
حتسني تبادل 

املعلومات؟
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أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا

• ميكن استخدام خريطة االتصاالت لتحليل األماكن الي ميكن من خاهلا للنساء يف املجمتع الوصول إىل املعلومات وكيف تتوفر هذه املعلومات؟ أيه عىل •
شل لوحة إعانات أم حصيفة أم شفهًيا أم عرب الراديو إخل.؟ وهل يمتتع لك فرد يف املجمتع بفرص متاكفئة للوصول إىل هذه املعلومات؟

• ميكن استخدام خمطط النشاط اليويم لتحليل أساليب االتصال عىل أساس فردي ويف أي وقت من اليوم تكون خمتلف مهارات االتصال •
مطلوبة؟ )عىل سبيل املثال اللغة األم يف املزنل واللغة الرمسية يف املدرسة ومهارات احلساب يف السوق إخل.(

• ميكن استخدام جدول تصنيف لتقيمي تفضيات الناس فميا يتعلق بوسائل نقل املعلومات. )هاتف أم راديو أم تلفزيون أم حصيفة أم لوحة إعانات •
إخل.(

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة ٥٥-٥7 من دليل السامة والكرامة.

•    مساءلة أكشن إيد يف حاالت الطوارئ يف دليل التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ. 
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مســــارات اإلحــالـة

وصـف موجـز
يبحث هذا القسم يف كيفية دمع النساء للوصول إىل اخلدمات واملوارد الي حيتجهنا ملعاجلة مشالك امحلاية اخلاصة هبن اكملشالك القانونية والطبية 

وإعادة التأهيل واملأوى.

حشد النساء من أجل التغير االجمتايع، غانا.

مالحظة
قد ترغب يف هذه املرحلة يف إرشاك خشص مرجيع خاريج ملناقشة مسارات اإلحالة مع املجموعة، ويف حالة وجود مجموعة محاية تنفيذية فاطلب 
من املنسق تزويدك خبريطة حمدثة خلدمات اإلحالة وأي بروتوكول إحالة قد يكون قيد االستخدام، ويرىج ماحظة أن نظام املجموعات يستبعد أحياًنا 

مسارات اإلحالة احمللية لذلك لذا قد يتعن عليك إضافة ما هو موجود بالفعل.
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https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/donoharm_pe07_synthesis.pdf

اخلطوات
اإلعداد

انظــر إىل البحــث الــذي أجريتــه حــول خدمــات امحلايــة واجلهــات الفاعلة 
واملؤسســات املشــاركة يف أمعــال امحلايــة ومق بتحديثــه إذا لــزم األمــر.

البحث التشاريك
ــة . 1 اطلــب مــن املشــاركن )يف مجموعــات صغــرة( مشــاركة أمثل

عــن املواقــف الــي قــد حتتــاج فهيــا املــرأة أو الفتــاة إىل إحالهتــا 
ــا  ــة ملعاجلــة مشــالكهن اخلاصــة، م ــة أو مصــدر محاي إىل خدم
ــد  ــي ق ــة ال ــات أو مصــادر امحلاي ــا يه خدم يه املشــلكة؟ وم
ــراد أو  ــاة؟ حــاول أال تركــز عــىل أف ــرأة أو الفت ــاج إلهيــا امل حتت

حــاالت معينــة

شــارك بعــض األمثلــة يف اجللســة العامــة. )مــرة أخــرى، احــرص . 2
عــىل عــدم اإلشــارة إىل حــاالت معينــة.(

ختتــار لك مجموعــة مثــااًل واحــًدا وُتنشــئ خمطــط بتوجيــه مــن . 3

املــرشف إلظهــار مســار اإلحالــة الــذي قــد تســلكه امــرأة أو فتــاة 
واعمتــاًدا عــىل مســتوى خــربة املشــاركن وعــىل املثــال الــذي مت 
اختيــاره قــد حتتــاج املجموعــة إىل طلــب املســاعدة مــن املــرشف 

أو مــن خشــص مرجــيع خــاريج إلنشــاء مســار اإلحالــة.

ناقش استنتاجاتك واتفق عىل أي بنود معل.. 4

ــه . ٥ ــة ومــا جيــب فعل خصــص بعــض الوقــت ملناقشــة حادثــة صعب
ومــا ال جيــب فعلــه يف هــذه احلالــة )تأكــد مــن أن املرشفــن عــىل 
درايــة مببــدأ ال رضر وال رضار  ومبــادئ امحلايــة املوحضــة يف 
ــل مــع اإلفصــاح عــن حــادث  ــة التعام ــك كيفي امللحــق األول وكذل

محايــة لــه تبعــات عــىل الســامة(.

توثيق حبثك
انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
ــود  ــات وبن ــل باملقرح ــك جس ــن أن لدي ــد م ــتقبل وتأك ــا يف املس إلهي

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا
• ميكن استخدام الرمس البياين لتوضيح عدد من مسارات اإلحالة املختلفة.•

• ميكن استخدام أداة حتديد األولويات للتفكر يف أولوية اإلجراءات عند إحالة حالة معينة•

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة ٥7-٥9 من دليل السامة والكرامة.

•    أنظر صفحة ٥٦ من مورد إدراج امحلاية من مجموعة امحلاية العاملية 2014.

13 انظر يف مبدأ "ال رضر وال رضار" وتعريفه يف صفحة ٥ من هذا امللف ملنمظة اإلنسانية واإلدماج لعام 2018:
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 السيولة النقدية

وصـف موجـز
ميكن أن تلعب التحويات النقدية دوًرا مهاًم يف محاية املرأة وتهسيل االختيار واحلفاظ عىل الكرامة يف أوقات األزمات واالستجابة حلاالت الطوارئ 

فدامًئا ما يكون للتحويل النقدي نتاجئ اقتصادية ووقائية وتوفر القوة الرشائية واملساعدة يف تلبية االحتياجات االسهتاكية األساسية لأرس مثل انعدام 

األمن الغذايئ، مكا ميكن أن خيفف ومينع االسراتيجيات الضارة للتصدي، مبا يف ذلك اجلنس من أجل املال ومن أجل البقاء واستغال العامل او 

األمعال اخلطرة ومعالة األطفال وما إىل ذلك، والي يم االعمتاد علهيا أحياًنا وتزداد يف األزمات. توفر السيولة النقدية للنساء إماكنية الوصول إىل 

املوارد لتقليل تعرضهن ملخاطر امحلاية ولزيادة قدرهتن عىل الصمود مكا أوحضت شبكة CALP فبيمنا تزتايد األدلة عىل استخدام املساعدة النقدية 

يف براجم امحلاية إال أنه ال تزال هناك ثغرات يف حتديد أفضل السبل للوصول إىل نتاجئ محاية أطول أجًا14.  

حتدد منمظة أكشن إيد ثاث نتاجئ حممتلة تتعلق بامحلاية القامئة عىل املساعدة النقدية1٥:

منع أو ختفيف خماطر امحلاية واالسراتيجيات الضارة للتصدي يف األزمات اإلنسانية.   .1

2.  زيادة تعزيز نفوذ املرأة يف صنع القرار مع زيادة القدرة الرشائية ومرونة سبل كسب الرزق.  

امكال أنشطة استجابة امحلاية املستقلة باستخدام النقود؛ لتجنب خماطر امحلاية الي هتدد احلياة أو السيع لتحقيق العدالة.   .3

 مرشوع أكشن إيد يف هاييي لاستجابة للفيضانات

14ملزيد من املعلومات يرىج الرجوع إىل شبكة CALP بالنقر عىل هذا الرابط
                                                                      https://www.calpnetwork.org/themes/sector-specific-cva/protection-and-cash-and-voucher-assistance 

1٥  انظر قسم "براجم التحويات النقدية وامحلاية املجمتعية الي تقودها النساء" يف مقال فكر منمظة أكشن إيد حول "الهنج النسوي يف براجم التحويات النقدية" يف صفحة 9:
                                             https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/actionaid_a_feminist_approach_to_cash_transfer_programming.pdf 
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اخلطوات
اإلعداد

احبــث عــن املعلومــات املتوفــرة بالفعــل فميــا يتعلــق بالســيولة النقديــة يف 
املجمتــع وهــل مت تقــدمي املســاعدة النقديــة مســبًقا يف هــذا املــاكن؟ وتأكد 
مــن فهــم القميــة احملمتلــة للســيولة النقديــة وأنــواع املســاعدة األخــرى، 
باإلضافــة إىل خماطــر امحلايــة الــي ميثلهــا لك مهنــا وناقــش أمهيــة 
الســيولة النقديــة بالنســبة لاحتياجــات األساســية ملجموعــات العمــل أو 
مجموعــات العمــل املعنية بســبل كســب الــرزق أو مجموعــات العمل املعنية 
ــا واكالت  ــي تقوده ــة ال ــس أو امحلاي ــوع اجلن ــىل ن ــامئ ع ــف الق بالعن
األمم املتحــدة أو املنمظــات غــر احلكوميــة الدوليــة واملستشــار اإلقلــي 
لشــبكة التعــمل النقــدي )CALP Network(16.  باإلضافــة إىل املعلومــات 
مــن دوائــر التفكــر والعمــل ومــن معليــة تقيــمي االحتياجــات اإلنســانية، 
ــة قــادرة عــىل مشــاركة املعلومــات حــول  قــد جتــد أن املنمظــات احمللي
ــت  ــل مق ــط مع ــة أي خط ــا مراجع ــك أيًض ــب علي ــوع، وجي ــذا املوض ه
بوضعهــا لتقليــل تعــرض النســاء لهتديــدات امحلايــة )انظــر أدنــاه(. مــا 

يه احتياجــات املــوارد الــي حددهتــا؟

جيــب أن تكــون املــرأة عنــًرا حمورًيــا يف اختيــار أنســب آليــة 
ــة( أحــد  ــة )املردودي ــل التلكف ــاءة مقاب ــرب الكف ــة.  تعت للســيولة النقدي
األمــور الــي جيــب وضعهــا بعــن االعتبــار عنــد اختيــار آليــة التحويــل 
النقــدي حيــث يعمتــد اختيــار اآلليــة األنســب عــىل القــرب مــن اخلدمــات 
ــا كبــًرا بــن  واألســواق ووســائل النقــل الــي ميكــن أن ختتلــف اختاًف
املــدن واألريــاف جيــب أن تكــون مناســبة حملًيــا وأن تأخــذ يف االعتبــار 
الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر واحلضــور املــدريس، وأن تكــون اآلليــات 
املختــارة لتقــدمي املســاعدة النقديــة مناســبة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة 
والِضعــاف مــع األخــذ يف االعتبــار اإلدمــاج الرمقــي وحمــو األميــة 
ــة  ــة فعالي ــت األدل ــد أثبت ــدرة اجلســدية للوصــول إىل األســواق، فق والق
إدمــاج التحويــات النقديــة وبــراجم العنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس يف 
إعــداد املــرشوع وقــدرات املوظفــن فالهنــج املتاكمــل يعــيط نتــاجئ طويلــة 
ــدمع  ــا بال ــد ربطه ــدارس( خاصــة عن ــات بامل ــل التحــاق الفتي ــد )مث األم

النفــيس االجمتــايع وأنشــطة مناقشــة حــول نــوع اجلنــس17.

البحث التشاريك
راجــع أي خطــط معــل وضعهتــا حــىت اآلن ومــا يه اإلجــراءات . 1

ــا  ــرض هل ــي تتع ــة ال ــدات امحلاي ــل الهتدي ــا لتقلي ــي حددهت ال
املــرأة ولتلبيــة االحتياجــات األساســية واحتياجــات التعــايف؟ ومــا 
ــارات  ــوارد الــي حددهتــا ومــا يه اخلي ــك مــن امل يه احتياجات
ــل مت  ــيل؟18 وه ــوق احمل ــن الس ــوارد م ــذه امل ــر ه ــة لتوف املتاح

البدايــة اكســتجابة  منــذ  النقديــة  الســيولة  اســتخدام  حتديــد 
ــة أو جــزء مــن االســتجابة الشــاملة مــع نتــاجئ  افراضيــة حممتل

ــة؟   امحلاي

قــررت . 2 الــي  املتــررة  احلــاالت  إدارة  معليــة  خــال  مــن 
أنشــئ  نقديــة،  اســتجابة  هلــا  يكــون  أن  مــن احملمتــل  أنــه 
جــدول االســتجابة النقديــة )انظــر اجلــدول أدنــاه( وحــدد 
مشــلكة امحلايــة الــي جيــب معاجلهتــا واالســتجابة املقرحــة 
ــر املقصــود  ــدي واألث ــل النق ــراء التحوي ــة إج واملســتفيدين وكيفي

االســتجابة. هلــذه 

ــف . 3 ــل النقــدي وخمتل مــن املهــم النظــر يف جــدوى إجــراء التحوي
اآلليــات املتاحــة 19 )فــي بعــض احلــاالت النــادرة قــد يكــون تقــدمي 
ــا مــا يكــون املــال  ــن ولكــن دامًئ ــا أكــر وآَم ــدمع العيــي معلًي ال
هــو االعتبــار األول بســبب مــا يوفــره مــن كرامــة وخيــارات وميكــن 
اســتخدام قامئــة اجلــدوى النقديــة اخلاصــة مبنمظــة أكشــن إيــد 
ــة يف  ــة جــدوى اســتخدام الســيولة النقدي ملســاعدتك عــىل معرف

منطقتــك(.

ميكــن أيًضــا اســتخدام عــدد مــن األدوات التشــاركية لــدمع . 4
حتليلــك )انظــر امللحــق رمق 2 لاطــاع عــىل األدوات( وخصوًصــا 
اخلريطــة الــي ميكــن اســتخدامها لتحديــد املنشــات واخلدمــات 
املتاحــة يف املجمتــع والنظــر يف اماكنيــة وصــول املــرأة خشصًيــا 
إىل األســواق وآليــات حتويــل األمــوال وإذا مــا اكنــت هنــاك 
ــف  ــف ميكــن معاجلهتــا )أي اســتخدام اهلات ــة فكي حواجــز معين

ــة(2٠. ــات النقدي ــول يف املعام احملم

ــر . ٥ ــت املخاط ــا إذا اكن ــرر م ــر لتق ــمي املخاط ــدول تقي اســتخدم ج
املرتبطــة بإعــداد وتنفيــذ برنــاجم التحويــات النقديــة قليلــة وميكــن 
التخفيــف مــن حدهتــا بشــل مشــابه ألي نــوع آخــر مــن الــرباجم 
أو االســتجابة  وعــىل األقــل جيــب أن ُتــدرج تدخــات االســتجابة 21 
الــي تســتخدم الســيولة النقديــة دامًئــا للحاميــة لفهــم احتياجــات 
النســاء والفتيــات وختفيــف اآلثــار الســلبية للربنــاجم بشــل أكــر 

وضوًحــا.22

توثيق حبثك
انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
ــود  ــات وبن ــل باملقرح ــك جس ــن أن لدي ــد م ــتقبل وتأك ــا يف املس إلهي

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

CALP   1٦ يه شبكة عاملية تضم أكر من 90 منمظة تعمل يف املجاالت البالغة األمهية يف السياسة واملامرسات والبحوث املتعلقة باملساعدات اإلنسانية النقدية والقسامئ الرشائية )CVA( واملساعدات املالية عىل نطاق أوسع.
17  دجم التحويات النقدية يف براجم ماكحفة العنف القامئ عىل نوع اجلنس يف األردن: الفوائد واملخاطر والتحديات. جلنة اإلنقاذ الدولية نومفرب 201٥

18  شبكة CALP أدوات السوق
19  تشر مقالة فكر أكشن إيد " الهنج النسوي يف براجم التحويات النقدية" إىل دراسة أظهرت فهيا النساء قدًرا كبًرا من الرضا عن حتويل األموال عرب اهلاتف احملمول أو القسامئ الرشائية حيث ال يم اإلعان 

      عن مبلغ املساعدة النقدية ووقت التحصيل وميكن لملستفيدات حتصيل األموال يف أي وقت يكون مناسًبا هلن وأعربت النساء عن شعور مزتايد باألمان.
20  التنقل يف التحول إىل املساعدة اإلنسانية الرمقية: دروس مستفادة من جتربة جلنة اإلنقاذ الدولية ديمسرب 2019

21  السامة والكرامة هو هنج محاية جممتيع بقيادة النساء يف األزمات اإلنسانية واألزمات طويلة األمد، أكشن إيد - 2019
 CALP 22 أدوات تقيمي خماطر امحلاية
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يم استمكاله بعد االنهتاء من حتديد االحتياجات واألولويات. النتيجة: حتديد االحتياجات األساسية

جدول االستجابة النقدية

جدول خماطر السيولة النقدية وامحلاية:
للرجوع إليه والستخدامه مع األمثلة يف الصفحة 20 من:

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web.pdf

جدول خطة العمل: مرجًعا

     

مشلكة امحلاية

املخاطر 

 األطراف املعنيةاملسؤول/املُنسقاجلدول الزميناإلجراء
املوارد املطلوبة )املال 

أواألساليب املختلطة أو 
االستجابة العينية إخل(.

تدابري الوقاية
أو التخفيف
املجمتعية

القرار: آلية/آليات 
التسلمي

إجراءات الوقاية 
أو التخفيف اليت 
تتبعها الواكالت 

اإلنسانية

الفوائد 

القرار: التدخل القامئ 
عىل السيولة النقدية 
)CBI(, أو األساليب 

املختلطة
 أو االستجابة العينية 

 او عدم االستجابة؟

التوترات داخل األرسة 

خطر زواج األطفال املبكر 
بسبب األزمة 

خطر التعرض ملامرسة اجلنس 
مقابل املال أو من أجل البقاء 

عىل قيد احلياة 

تقدمي املساعدات النقدية 
للنساء والفتيات املعرضات 

للخطر 

تلبية االحتياجات العاجلة 
اخنفاض ممارسة اجلنس 

مقابل املال أو من أجل البقاء 
عىل قيد احلياة

النساء والفتيات 

املعامات املالية باهلاتف احملمول
التدريب عىل سبل كسب الرزق 

البديلة 
البنوك و/أو مؤسسات المتويل األصغر 

)خيارات أخرى(

 

توفر التحويات النقدية لأرس 
ذات الدخل املنخفض الي 

تعول مراهقات 

األرس املرشدة والفتيات املراهقات 
إن مل يُكنَّ معرضات للخطر

حتويل األموال عرب األجهزة 
احملمولة لملراهقات أو األمهات 
البنوك و/أو مؤسسات المتويل األصغر 

)خيارات أخرى(

تقليل احمتالية زواج األطفال 
املبكر.

مساعدة نقدية مقدمة للعائلة 
املضيفة لملرشدين

الرصافن احمللينالعائات املضيفة واملرشدين 

البنوك و/ أو مؤسسات المتويل 
الصغر )خيارات أخرى(

املعامات املالية باهلاتف 
احملمول 

تقليل التوترات
داخل األرسة

توفر الدخل لأرسة املضيفة 
وبعض التاكليف لعائلة 

املرشدين

كيف سيمت إجراءمستملو املساعدة النقديةاالستجابة النقدية
التحويل النقدي

األثر املقصود من 
االستجابة النقدية
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أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا

• ميكن استخدام جدول التحمك والوصول للنظر يف مدى قدرة •
النساء يف املجمتع عىل تلي األموال واالستفادة مهنا كطريقة 
الفوائد قصرة وطويلة  االعتبار  استجابة مفضلة مع األخذ يف 

األجل.

• العوائق • للنظر يف  البالونات واألجحار  أداة  ميكن استخدام 
احملمتل وقوعها وأفضل طريقة للتعامل معها يف استجابة قامئة 

عىل املال والقسامئ الرشائية بشل لكي أو جزيئ.

• ميكن استخدام خريطة الوصول إىل األسواق لتحديد املنشات •
واخلدمات املتاحة يف املجمتع وإىل أي مدى تستطيع النساء أو 
األسواق  إىل  بأنفهسن  الوصول  النساء  من  املجموعات  خمتلف 
وآليات حتويل األموال؟ ومك مرة يذهنب؟ وما يه احلواجز الي 

تعرض خمتلف املجموعات وكيف ميكن ختطهيا؟

• حتديد • يف  املرأة  ملساعدة  التصنيف  جدول  استخدام  ميكن 
اخليارات  ملختلف  الزم  دمع  وأي  لدهين  املفضلة  التدخات 

والتفضيات.

• ميكن استخدام جدول تقيمي املخاطر لتحديد املخاطر املرتبطة •
بالتحويات النقدية والتفكر يف كيفية ختفيفها، قد تمشل املخاطر: 
ومستيمل  لملوظفن  األمنية  واملخاطر  السوق  أسعار  ارتفاع 
املساعدات النقدية والفساد ومشالك التحمك يف املوارد وما إىل 
ذلك وكأي برناجم آخر فيعد تعممي امحلاية أمًرا أساسًيا يف جعل 
فائدة أكرب يف  النقدي حيقق  التدخل  أداة وأن  النقدي  التحويل 
إعداد برناجم شامل وجيب أن يتضمن جدول تقيمي املخاطر تغطية 

للربناجم الشامل. 

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة ٥9-٦3 من دليل السامة والكرامة.

•    انظر مقال فكر منمظة أكشن إيد: هنج نسوي لربناجم التحويات النقدية
•    شاهد موضوعات شبكة CALP اكلتنسيق واملساعدات النقدية والقسامئ الرشائية CVA و COVID-19 واملدفوعات الرمقية  
     واجلنس واإلدماج واألسواق واملراقبة والتقيمي واملساعدة النقدية متعددة األغراض والمناذج التشغيلية واملخاطر والقطاعات 

     اخلاصة باملساعدات النقدية والقسامئ الرشائية CVA وامحلاية االجمتاعية.
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سـبل كــسـب الرزق

وصـف موجـز
إن وصول املرأة إىل املوارد اإلنتاجية والدمع لتحديد البدائل االقتصادية يه مكونات أساسية من هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة وتهسل من 

قيادة املرأة وقدرهتا عىل الصمود وبقاهئا عىل قيد احلياة يف األزمة.

• إرشاك النساء يف قيادة االستجابات اإلنسانية املعمتدة عىل املال فرصة لمتكيهنن.  تتأثر النساء والفتيات باألزمات بشل متفاوت •
بالتخطيط وتقدمي تدخات اإلغاثة واإلنعاش وتتيح  يتعلق األمر  النساء بشل اكيف عندما  السلطة بمساع أصوات  ومع ذلك ال تح أجهزة 

االستجابات اإلنسانية فرصة للتصدي للعقبات الي تعرض قيادة املرأة ومضان فرص مشاركة متساوية للنساء والفتيات يف االستجابة. 

• تشري الدالئل إىل أن الرباجم املصممة جيًدا واملراعية لالعتبارات القامئة عىل نوع اجلنس واليت تمت عن طريق املساعدة املالية •
والقسامئ الرشائية ميكن أن حتسن النتاجئ للنساء والفتيات مع العمل يف الوقت نفسه عىل حتسن نتاجئ القطاع املتعلق باألمن الغذايئ 
والصحة والتعلمي وتكوين نشاط اقتصادي حميل، وتعود هذه النتيجة بفوائد أكرب عىل النساء والفتيات واملجمتعات املضيفة هلن وتؤدي إىل نتاجئ 
أكر استدامة، ومع ذلك مل يتضح بعد ما يه مجموعة النقود والقسامئ )عىل سبيل املثال االسهتداف وجحم الدفع والتكرار واملدة والطريقة 

والرباجم التمكيلية، إخل.( والي ستحقق فهيا اأُلطر تأثرات كبرة باسمترارية العمل اإلنساين والتمنية والسام23. 

جالكن موريتاكيت، 38 عاما، أم لثاثة أطفال ومرشفة وعضوة يف Hugukirwa Muko يف رواندا. 

.CALP 23 ملزيد من املعلومات يرىج الرجوع إىل موضوعات شبكة
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اخلطوات
اإلعداد

ــرزق يف  ــول ســبل كســب ال ــل ح ــرة بالفع ــات املتوف ــن املعلوم احبــث ع
املجمتــع وناقــش أمهيــة الســيولة النقدية بالنســبة لاحتياجات األساســية 
ملجموعــات العمــل أو مجموعــات العمــل املعنيــة بســبل كســب الــرزق أو 
مجموعــات العمــل املعنيــة بالعنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس أو امحلايــة 
الــي تقودهــا واكالت األمم املتحــدة أو املنمظــات غــر احلكوميــة الدوليــة 
  CALP Network24 النقــدي  التعــمل  لشــبكة  اإلقلــي  واملستشــار 
باإلضافــة إىل املعلومــات مــن دوائــر التفكــر والعمــل ومــن معليــة تقيــمي 
ــىل  ــادرة ع ــة ق ــات احمللي ــد أن املنمظ ــد جت ــانية، ق ــات اإلنس االحتياج
مشــاركة املعلومــات حــول هــذا املوضــوع. جيــب عليــك أيًضــا مراجعــة 
أي خطــط معــل مقــت بوضعهــا لتقليــل تعــرض النســاء لهتديــدات امحلاية 

ــي حددهتــا؟ ــوارد ال ــا يه احتياجــات امل ــاه(. م )انظــر أدن

معلية البحث التشاريك
ــا يه اإلجــراءات . 1 راجــع أي خطــط معــل وضعهتــا حــىت اآلن وم

ــة  ــة ولتلبي ــدات امحلاي ــرأة لهتدي ــرض امل ــل تع ــا لتقلي ــي حددهت ال
االحتياجــات األساســية واحتياجــات التعــايف؟ ومــا يه احتياجــات 
املــوارد الــي حددهتــا؟ وهــل مت حتديــد إنشــاء أنشــطة لكســب 
ــارص االســتجابة؟ ــن عن ــرزق اكســتجابة مناســبة أو كعنــرص م ال

لــل حالــة مــن احلــاالت الــي حــددت فهيــا اســتجابة حممتلــة . 2
لســبل كســب الــرزق مــن خــال معليــة إدارة احلالــة أو هنــج ســبل 
كســب الــرزق ميكنــك مجتيــع جــدول اســتجابة لســبل كســب الــرزق 
وحتديــد مشــالك امحلايــة الي ســيم تناوهلــا واالســتجابة املقرحة 
وأحصــاب احلقــوق واألثــر املقصــود هلــذه االســتجابة ومــن املهــم 
النظــر يف جــدوى تنفيــذ برنــاجم لســبل كســب الــرزق الــذي 
ــة  ــر" دراســة حال ــمي املخاط ــدول تقي ــر "ج يســهتدف النســاء )انظ

أداة يف لبنــان(.

ميكــن أيًضــا اســتخدام عــدد مــن األدوات التشــاركية لــدمع حتليلــك . 3
يف خيــارات ســبل كســب الــرزق والعوامــل األخــرى املتعلقــة بأمعال 
الرعايــة واملهــارات والقــدرات غــر مدفوعــة األجــر، فميــا يــيل بعــض 

األســئلة الــي ميكــن أن تســاعدك يف هــذا التحليــل:
يــويص هــذا التحليــل باســتخدام أداة تقيــمي الســوق أو أداة . 4

املراقبــة الــي تــرايع الفــوارق بــن اجلنســن لــدمع معليــة 
اختيــار اآلليــة النقديــة ورمس خرائــط لأطــراف املعنيــة بالســوق 
الذيــن يعملــون مــع النســاء أو صاحبــات األمعــال وميكــن وضــع 
أدوات مراقبــة الســوق أو التقيــمي احلاليــة يف ســياقها باســتخدام 

ــاه. ــورة أع األســئلة املذك

توثيق حبثك
انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
ــود  ــات وبن ــل باملقرح ــك جس ــد مــن أن لدي ــتقبل. تأك ــا يف املس إلهي

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

ــل:  ــر )مث ــة األج ــر مدفوع ــة غ ــن شــارك يف أمعــال الرعاي م
الطبــخ والتنظيــف ورعايــة أفــراد األرسة وغســل املابــس، 
املنوطــة  قبــل األزمــة؟ ومــا يه األدوار واملســؤوليات  إخل( 
هبــم؟ وكيــف تغــر هــذا منــذ انــدالع األزمــة؟ وهــل ســيتحمل 
النســاء أو الرجــال مســؤولية أكــرب معــا اكنــوا يقومــون بــه يف 
الســابق؟ وهــل تعتــرب هــذه األدوار عوائــق أمــام الوصــول إىل 

ــرزق؟ فــرص كســب ال
مــن يتخــذ القــرارات حــول كيفيــة ختصيــص املــوارد واإلنفــاق 

يف األرسة؟
ــة  ــق مبلكي ــا يتعل ــة فمي ــات القامئ ــن واملامرس ــا يه القوان م

األرض واملــراث واحلصــول عــىل األرض والتعلــمي؟ وهــل 
يشــل هــذا متــزي ضــد النســاء والفتيــات؟ وهــل هنــاك أنــواع 

ــرأة؟ ــىل امل ــة ع ــرزق ممنوع ــن أنشــطة كســب ال ــة م معين
مــا يه اســراتيجيات املواجهــة االقتصاديــة الــي مت تبنهيــا 
منــذ بــدء األزمــة، وهــل تعــرض النســاء والفتيــات للخطــر؟ ومــا 

يه تلــك االســراتيجيات؟
هــل تشــارك النســاء واإلنــاث والشــباب من جممتــع املمي )مثيل 
اجلنــس ومــزدويج التوجــه اجلنــيس واملتحولــون جنســًيا( يف 
ــة ومســهتلكن؟ وهــل  ــن وجتــار مجل الســوق كبائعــن وموردي
ــل  ــل؟ وه ــل اكم ــاركهتم بش ــول دون مش ــز حت ــاك حواج هن

هنــاك فــرص لــدمع مشــاركهتم؟
ــرزق املســتدامة  مــا يه األصــول الرئيســية الازمــة لســبل ال
ــا إىل  ــدات وم ــذور واملع ــة والب ــروة احليواني ــل األرض وال مث
ذلــك؟ وكيــف أثــرت األزمــة عــىل وصــول املــرأة إىل هــذه 

ــوارد والتحــمك هبــا؟ امل
ــة وقطاعاهتــا  ــرأة يف الزراع ــي تلعهبــا امل مــا يه األدوار ال
وصيــد األمســاك والتجــارة واإلمــدادات الغذائيــة؟ وكيــف تغــر 

هــذا منــذ بــدء األزمــة؟
ــاث  ــا النســاء واإلن ــي متتلكه ــدرات ال ــارات والق ــا يه امله م
والشــباب مــن جممتــع املــمي )مثــيل اجلنــس ومــزدويج التوجــه 
ــم يف  ــن أن تهس ــي ميك ــًيا( وال ــيس واملتحولــون جنس اجلن
تعزيــز أو توســيع الســوق؟ وهــل العــرض املتــاح للعاملــة يلــيب 
الطلــب؟ ومــا يه املهــارات الــي يلــزم تطويرهــا أكــر لتلبيــة 

متطلبــات الســوق؟
عنــد  والفتيــات  النســاء  تواجههــا  الــي  املخاطــر  مــا يه 

احلاليــة؟ رزقهــن  ســبل  أنشــطة  االخنــراط يف 
ــر القامئــة  ــة برســيخ املعاي ــرباجم االقتصادي هــل ختاطــر ال
ــة  ــاء يف أدوار الرعاي ــع النس ــل وض ــس )مث ــوع اجلن ــىل ن ع
املصاحــب  العكــيس  الفعــل  رد  ومــا يه خماطــر  فقــط(؟ 

إلرشاك املــرأة يف بــراجم المتكــن االقتصــادي؟

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

    •

CALP 24 يه شـــبكة عاملية تضم أكر من 90 منمظة تعمـل يف املجاالت البالغة األمهية يف الســـياسة واملامرسـات والبحوث املـتعـلقة باملســاعدات اإلنســــانيـــة الـنقـدية والقســامئ الشــرائـيـة 
      )CVA( واملساعدات املالية عىل نطاق أوسع.
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أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا

• ميكن استخدام جدول التحمك والوصول للنظر يف مدى قدرة •
النساء يف املجمتع يف الوصول إىل فرص كسب الرزق والتحمك 

يف عائداهتن.

• ميكن استخدام البالونات واألجحار ملعرفة العوائق احملمتلة •
والدمع الذي ينطوي هيلع االخنراط يف أنشطة كسب الرزق.

• حتديد • يف  املرأة  ملساعدة  التصنيف  جدول  استخدام  ميكن 
التدخات املفضلة لدهين.

• الرر • حتديد  يف  املخاطر  تقيمي  جدول  يساعد  أن  ميكن 
التعايف  تدخات  يف  املرأة  مشاركة  عن  النامج  احملمتل 
االقتصادي وحتديد ما إذا اكنت املخاطر قليلة وميكن التخفيف 
سبل  اجلسدية يف  السامة  يقمِيّ  أن  التقيمي  هلذا  وينبيغ  مهنا 
نوع  القامئ عىل  بالعنف  املرتبطة  املخاطر  وحتديد  الرزق  كسب 
اجلنس )عىل سبيل املثال السامة أثناء السفر من وإىل العمل 

ورعاية األطفال أثناء العمل واالستغال من قبل أحصاب العمل 
أو العامل أو املوردين وساعات العمل واملواقع ورد الفعل العنيف 
من األرسة أو املجمتع األعضاء عندما تبدأ النساء يف كسب املال 

واالسراتيجيات اآلمنة لتخزين األموال املكتسبة وما إىل ذلك.(

• ميكن ملخطط شبايت أن يدمع حتليل قوة األرسة واملجمتع.•

• ميكن استخدام اخلريطة لطرح األفاكر حول كيفية تأثر أمناط •
كسب الرزق عىل امحلاية وكيف تغر ذلك منذ األزمة.

• عىل • املشاركن  ملساعدة  املومسي  التقومي  استخدام  ميكن 
حتليل األمعال الزراعية واحملاصيل واألمراض وما إىل ذلك عىل 

مدار العام.  

• ميكن أن يساعد خمطط النشاط اليويم أو الساعة اليومية •
يف معرفة األنشطة املختلفة الي تقوم هبا النساء والفتيات لك 

يوم، وكيف تسامه هذه األنشطة يف االقتصاد احمليل.

دراسـة حــالـة: 

جتريب أنشطة كسب الرزق جدول الوصول واملراقبة وجدول تقيمي املخاطر يف لبنان

لبنان يف لك  )WPAGs( يف  املرأة  العمل محلاية  شاركت مجموعات 

من جب جنن وبعلبك يف ورشة معل متهيدية تدريبية ملدة يومن يف 

يوليو 2021 وشارك ما مجموعه 37 امرأة لبنانية وسورية 19 مهنن من 

بعلبك و18 من جب جنن يف طرح دليل أدوات امحلاية يف جممتعاهتن، 

اللبناين الركزي عىل أنشطة كسب الرزق والنظر يف  واختار الفريق 

وصول لك من الرجال والنساء والتحمك يف فرص ومعليات كسب الرزق 

عىل املستوين الفردي واملجمتيع، وقاموا بتجريب عنرص سبل كسب 

تقيمي  والتحمك وجدول  الوصول  جدول  التالية:  باألدوات  الرزق 

املخاطر. 

أن  إىل  املشاراكت  خلصت  والوصول  التحمك  جدول  باستخدام 

الرجال يمتتعون بفرص أكرب للوصول إىل الوظائف واخلدمات مما يؤثر 

عىل وصول النساء إىل الوظائف بسبب المتيزي تكون وظائف النساء 

مقيدة باألدوار املتوقعة للجنسن مثل التدريس وبيع مستحرات التجميل 

واخلياطة والزراعة والعمل خكادمات يف املنازل وراقصات ومصففات 

شعر وسكرترات وبائعات إخل. فالتقاليد والعادات واألعراف االجمتاعية 

والثقافة الي تصب يف مصلحة الذكور جترب النساء عىل اختيار تلك 

المنطية،  والصور  احلواجز  هذه  من كرس  بد  ال  لذا  املهن احملدودة؛ 

عاوة عىل ذلك ينبيغ أن تتلىق املرأة الدمع ملعرفة حقوقها حيث ميكن 

القيام بذلك من خال جلسات التوعية مكا اقرحت املجموعات النسائية 

املشاركة يف التدريب املهي ودورات المتكن االقتصادي وورش معل 

بناء القدرات ومحات املنارصة.

اعتبار  ومت  مفيدة  األدوات  أن مجموعة  املشاراكت  وجدت  عام  بشل 

الرزق  فهمن عنرص سبل كسب  وقد  فعال،  قة بشل  ُمنسَّ احملادثات 

والروابط بن سبل كسب الرزق وامحلاية والقدرة عىل الصمود وهنج 

لبنانية  امرأة  سارة ويه  تقول  املرأة.  تقوده  الذي  املجمتعية  امحلاية 

تبلغ من العمر 22 عاًما تعيش يف بعلبك: "أدركت أن موضوع امحلاية 

وسبل كسب الرزق هو أمر جديد بالنسبة لملرأة ال سميا فميا يتعلق 

بسبل محاية أنفهسن عندما يواجهن اخلطر، ومن ميكن أن يلجأن إليه 

طلًبا للدمع. تعد امحلاية واملعلومات املتعلقة هبا أمًرا بالغ األمهية وجيب 

عىل النساء الايئ يواجهن العنف أن جيدن الدمع وأن يكون بإماكهنن 

احلصول عىل أدوات يهسل الوصول إلهيا، عاوة عىل ذلك فإن املعرفة 

ببيات العمل غر اآلمنة مطلوب لملرأة لتكون قادرة عىل الترصف إذا 

واجهت العنف أو التحرش يف العمل".

روابـط مـفيــدة
•    صفحة ٦4-٦٦ من دليل السامة والكرامة.



٦٥

Ph
o 

to
:M

PP
 / 

Ac
tio

nA
id

تشكيل حتالفات )شراكات(

وصـف موجـز
إن تعزيز املجموعات واملنمظات املجمتعية النسائية وبناء حتالفات املنمظات واحلراكت والشباكت النسائية مبا يف ذلك عىل املستوى الدويل أمر حموري 

لتعزيز القوة امجلاعية لملرأة لزيادة مشاركة املرأة يف معليات صنع القرار والي تؤثر علهين عىل مستويات خمتلفة ويكون هلن تأثر أكرب وقدرة أكرب 

عىل إحداث التغير.

مسرة نسائية ضد انعدام األمن يف هايي.
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اخلطوات
اإلعداد

ــة  ــات الفاعل ــل عــىل اجله ــه بالفع ــذي أجريت ــِق نظــرة عــىل البحــث ال أل
واملؤسســات يف املجمتــع وخارجــه.

معلية البحث التشاريك
ناقــش يف مجموعــات صغــرة مشــلكة: مشــالك امحلايــة احملددة . 1

ــرات  ــد الركــزي علهيــا ومــا يه التغي ــي تعمــل علهيــا أو تري ال
الــي تريــد إحداثهــا؟ ومــا اإلجــراءات الــي حددهتــا لذلــك؟ وهــل 
هــذا يشء ميكنــك حتقيقــه مبفــردك أم ميكنــك حتقيــق أكــر مــن 
ذلــك بالتحالــف مــع اآلخريــن؟ وهــل هــذا يشء ميكــن حلــه عــىل 
مســتوى املجمتــع أم أنــك حباجــة إىل العمــل مــع اجلهــات الفاعلــة 

اإلقلمييــة أو الوطنيــة؟

ارجــع إىل خمطــط شــبايت الــذي مقــت بإنشــائه عــن اجلهــات . 2
ــة واملؤسســات فســمينحك هــذا فكــرة  ــة يف جمــال امحلاي الفاعل
جيــدة عــن عاقــات القــوة والصــات بــن منمظــات امحلايــة 
الرئيســية العاملــة يف جممتعــك، أمــا إذا كنــت تشــعر أنــك حباجــة 
ــي أو حــىت  ــىل املســتوى اإلقل ــك ع ــارج جممتع ــل خ إىل العم
املســتوى الوطــي فقــد ترغــب أيًضــا يف تطويــر خمطــط شــبايت 

ــك املســتويات. ــة عــىل تل ــة العامل لــواكالت امحلاي

اســتناًدا إىل املشــكات الــي حددهتــا، اســتخدم أداة خمطــط . 3
حتليــل فورســفيلد أو البالونــات واألجحــار لتحديــد األخشــاص 
أو املنمظــات الــي قــد تســاعد أو تعرقــل معلــك يف هــذه املشــلكة، 
حكلفــاء  حددهتــا  الــي  املنمظــات  أو  األخشــاص  مه  ومــن 
حممتلــن؟ وهــل لديــك بالفعــل عاقــة جيــدة مــع هــذه املنمظــات؟ 
وهــل ســتكون هنــاك فائــدة مــن العمــل مًعــا؟ وهــل لديــك مهــارات 
ــوع  ــك ممس ــيكون صوت ــل س ــة؟ وه ــاالت خمتلف ــارف واتص ومع

ــا بنــربة واحــدة؟ أكــر إن حتدثــن مًع

اســتخدم أداة حــارس البوابــة )املؤثريــن( ملســاعدتك يف حتديــد . 4
األفــراد الذيــن لديــك اتصــال هبــم والذيــن ميكهنــم مســاعدتك يف 

الوصــول إىل صانــيع القــرار يف املنمظــات املعينــة.

توثيق حبثك
انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
ــود  ــات وبن ــل باملقرح ــك جس ــن أن لدي ــد م ــتقبل وتأك ــا يف املس إلهي

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا
• ميكن استخدام خمطط شبايت لتحديد اجلهات الفاعلة واملؤسسات الي قد ترغب يف العمل معها أو التأثر علهيا.•

• ميكن ألداة خمطط حتليل فورسفيلد أو البالونات واألجحار حتديد األخشاص أو املنمظات الي قد تساعد أو تعرقل معلك يف هذه املشلكة.•

• ميكن استخدام أداة حارس البوابة )املؤثرين( لتحديد األخشاص واملنمظات الذين قد يساعدونك يف الوصول إىل صانيع القرار الذين •
تريد التأثر علهيم.

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة 42-43 من دليل السامة والكرامة.
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تـأثـيـر الســياســة والدعـوة
وصـف موجـز

يم تطوير القدرات املزتايدة لملرأة وحشدها حول االسراتيجيات والتكتياكت لملطالبة حبامية حقوقها والدفاع عهنا.

قامت القيادات النسائية يف تانغوليب كينيا بتجريب جزئية تأثر السياسة والدعوة، ووضعت خطة معل الختاذ خطوات يف التعامل مع اجلهات الفاعلة احمللية والوطنية 
خال التدريب التجرييب ألكشن إيد يف كينيا ومعلية امحلاية املجمتعية القامئة عىل النساء يف اململكة املتحدة. 

• إىل أي مدى تدمع احملامك النساء والرجال إلجياد حل؟•

• والتأثر • املشاركة  األزمة  من  املتررون  يستطيع  مدى  أي  إىل 
تستطيع  وهل  التعايف؟  وسياسات  بعملية  املتعلقة  القرارات  يف 
املساعدة  تقدمي  والوطنية  احمللية  احلكومية  غر  املنمظات 
يف  واملشاركة  إلهيم  االسمتاع  يم  وهل  احملتاجة؟  لملجمتعات 
آليات التنسيق والمتويل؟ وهل يم إرشاك ومتويل املنمظات النسائية؟

• هل النظام القانوين ميسور التلكفة وعادل وميكن الوصول إليه؟•

• هل توجد خدمات دمع حيث ميكن مساعدة األخشاص يف الوصول •
إىل النظام بشل عادل؟

• هل توجد واكلة حكومية أو غر حكومية لضامن تنفيذ القانون؟•

هل تريد الدفاع عن القوانني احلالية ليمت تنفيذها بشلك أفضل؟

هل تريد الدعوة لتغيري الترشيعات أو السياسة؟

مالحظة امُلنسق:
أسئلة جيب طرحها

حول القوانني والسياسات يف منطقتك

ما يه القوانني والسياسات املوجودة؟

• هل هناك قانون أو سياسة تسامه يف مشلكة امحلاية من خال •
محاية مصاحل البعض عىل حساب اآلخرين؟

• هل هناك قانون أو سياسة تساعد يف معاجلة املشلكة الي اخرهتا؟•

• ما يه القوانن أو األحاكم أو التعويضات اجلديدة الي أعلنت •
عهنا السلطات استجابة لأزمة؟ وإىل أي مدى تعاجل احتياجات 
من  وهل  املجاالت؟  هذه  مضن  اجلنسن  بن  والمتيزي  املرأة 
لاستبعاد  تعرضت  قد  مجموعات  أي  هناك  تكون  أن  احملمتل 
والمتيزي نتيجة لوضعها وضعفها قبل األزمة؟ وما يه الثغرات يف 

اخلدمات أو الترشيعات؟ وملاذا حدثت األزمة يف اعتقاد الناس؟

ما مدى فعالية وعدالة تنفيذ القوانني والسياسات احلالية؟

• هل مت رصد أموال حكومية اكفية يف املزيانية لتنفيذ احلل املشار •
إليه يف السياسة أو القانون؟

• هل القانون مطبق بشل عادل؟•
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اخلطوات
اإلعداد

احبــث عــن املعلومــات املتوفــرة بالفعــل حــول السياســات الــي تؤثــر عــىل 
مشــالك امحلايــة يف جممتعــك باإلضافــة إىل املعلومــات مــن دوائــر 
التفكــر والعمــل ومــن معليــة تقيــمي االحتياجــات اإلنســانية، قــد جتــد أن 
املنمظــات احملليــة قــادرة عــىل مشــاركة املعلومــات حــول هــذا املوضــوع.

معلية البحث التشاريك
ــك . 1 ــاًء عــىل إجابات ــره؟ وبن ــذي جيــب تغي ــا ال حــدد أهدافــك: م

ــوة.  ــك يف التأثر/الدع ــدد هدف ــاه ح ــئلة أع ــىل األس ع

ــا واســتخدم أداة البالونــات . 2 حــدد هنجــك: ضــع جــدواًل زمني
واألجحــار لتحديــد األخشــاص واملنمظــات واألحــداث الــي قــد 
تــدمع أو تعرقــل جهــود دعوتــك ومــا هــو جدولــك الزمــي؟ وهــل 
هنــاك حاجــة إىل اختــاذ إجــراءات فوريــة أم أنــك تقــوم بالتوعيــة 
بشــأن مشــلكة مــا هبــدف إحــداث تغيــر أطــول أمــًدا يف بنــاء البيئــة؟

حــدد أهدافــك واجلهــات الفاعلــة: اســتخدم خمطــط شــبايت و/أو . 3
أداة حــارس البوابــة )املؤثريــن( لتحديــد اجلهــات القامئــة 
الرئيســية الذيــن يشــاركون بشــل مبــارش أو غــر مبــارش أو 

ــر. ــن لدهيــم تأثــر عــىل املشــلكة وميكهنــم إحــداث التغي الذي

صياغــة رســالة الدعــوة: امعلــوا مًعــا عــىل تطويــر رســالة مــن . 4
شــأهنا التأثــر أو إقنــاع املســهتدفن باختــاذ اإلجــراءات الازمــة 

إلحــداث التغيــر الــذي تســىع إليــه.

حتديــد األدوات واألســاليب والفــرص: اســتخدم أداة الهنــر . ٥
أو اجلــدول الزمــين لوضــع تفاصيــل اللحظــات الرئيســية يف 

التقــومي عندمــا يكــون لديــك أكــرب فرصــة إلحــداث تغيــر.

حتديــد املــوارد البرشيــة واملاليــة: ضــع خطــة معــل للدعــوة . ٦
تســتند إىل قراراتــك. 

توثيق حبثك
انســخ املخططــات عــىل لــوح وريق و/أو يف دفاتــر ماحظاتــك للرجــوع 
ــود  ــات وبن ــل باملقرح ــك جس ــن أن لدي ــد م ــتقبل وتأك ــا يف املس إلهي

العمــل الرئيســية املســتخلصة مــن هــذه اجللســة.

أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا
• ميكن استخدام التحليل الجشري لملشلكة للنظر يف أسباب وآثار انهتاك حقوق معينة وحتديد السياسات ذات الصلة حبيث تكون جذور •

الجشرة يه أسباب انهتاك احلقوق والفروع يه اآلثار املرتبة علهيا.

• ميكن استخدام جدول الرتيب الزويج ملساعدة أعضاء املجمتع عىل إعطاء األولوية للحقوق األساسية للعمل املجمتيع حبيث يم كتابة قامئة •
انهتااكت احلقوق املختلفة )أو متيزيها باستخدام رمز( عىل طول احملورين األفي والرأيس للجدول وبعد أن يشق املشاركون طريقهم 
عرب لك صندوق من اجلدول، سيعيط املشاركون األولوية لواحد من لك زوج من انهتااكت احلقوق ملعرفة أي مهنام يف حاجة إىل العمل.

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة 43-4٥ من دليل السامة والكرامة.
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)MEL( املراقبــة والـتـقـيـيـم والـتـعـلـم
وصـف موجـز

يوثق هذا القسم هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة من الناحية العملية للتحقق من فعالية الهنج ولتقدمي دليل عىل أنه يوفر بديًا قوًيا لتعزيز 

محاية النساء والفتيات ودفع التغير اجلذري.

سيم إنشاء املؤرشات واألساليب املستخدمة يف رصد وتقيمي براجم هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة من قبل جلان محاية املرأة جنًبا إىل جنب 

مع النساء والفتيات األخريات.

عواصف لبنان، أجرى فريق أكشن إيد واملتطوعون بالتعاون مع مجموعات الشباب العاملة تقيمًيا رسيًعا لاحتياجات، حيث اكن الوقود للتدفئة هو أكرب حاجة لملجمتع.

مالحظة امُلنسق:
تذكر أن تعيط اهلدف من هذا المترين للتأكد من أن التقيمي يعكس الواقع قدر اإلماكن.
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اخلطوات
بالنظــر إىل معليــة امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا املــرأة الــي مقــت هبــا مــع جلنــة محايــة املــرأة وجممتعاهتــا مق بتنســيق جلســة عصــف ذهــي مع 
النســاء والفتيــات املشــاراكت لقيــاس أي تغيــر حــدث لملجمتــع واســتخدم )املصفوفــة واجلــدول إخل.( الــذي صغهتــا يف بدايــة العمليــة )انظــر يف جزء 

"حتديــد مــاكن العمــل ومــع من ســتعمل" صفحــة 18(. 

ناقــش أي اقراحــات مقــت جبمعهــا أثنــاء العمليــة أو يف هــذه اجللســة واســتخدم جــدول خطــة العمــل لتحديــد اإلجــراءات الــي جيــب اختاذهــا 
لتحســن معليــة امحلايــة املجمتعيــة الــي تقودهــا املــرأة ومــن املســؤول عهنــا ومــا إىل ذلــك وقــد يكــون جــدول تقيــمي املخاطــر مفيــًدا لتقيــمي املخاطــر 

اجلديــدة الــي قــد تنشــأ مــن التغيــرات الــي ســتنفذها يف برنــاجم هنــج امحلايــة املجمتعيــة الــذي تقــوده املــرأة.

أدوات ميـكـنـك اســتخدامـهـا
• بطاقة التقيمي اخلاصة باملجمتع•

• جدول خطة العمل•

• جدول تقيمي املخاطر•

• صندوق االقراحات•

• التدقيق االجمتايع. تستخدم معلية التدقيق االجمتايع طرًقا تشاركية للتحقق مما إذا مت تنفيذ املشاريع مكا هو خمطط هلا وتدرس ما •
إذا اكن هناك اختافات بن اخلطة وما مت تسلميه بالفعل، ومن شارك يف تنفيذ املرشوع؟ وكيف مت استخدام املوارد وما إىل ذلك؟ وميكن 
مناقشة ذلك يف مناقشات مجموعات متخصصة مع املجمتع ويف الهناية تعمل مجيع األطراف املعنية مًعا إلنشاء خطة مشركة لتحسن 

اخلدمة/املرشوع يف املستقبل.

روابـط مـفيــدة
•    انظر صفحة ٦٦-70 من دليل السامة والكرامة.
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املرفق رقم 1
الـتـحرش اجلـنـســـي

واالســـــتغالل وســـوء
املعاملة واعتبارات احلماية

يدرك قطاعنا خماطر قيام املوظفن والرشاكء واجلهات الفاعلة األخرى باالستغال اجلنيس واالنهتاك جتاه األخشاص الذين نعمل 
معهم حيث يرتفع خطر االعتداء اجلنيس واالستغال بشل كبر يف األزمات اإلنسانية ولتجنب سلب السلطة من أولئك املعرضن 
بالفعل للخطر مفن الروري مراعاة األمن واحلقوق وامحلاية والصدمات احملمتلة للناجن وأولئك األكر عرضة لأذى قبل إجراء 

أي تقيمي.

* قبل إجراء أي تقيمي جيب عىل مجيع أعضاء فريق التقيمي )مبا يف ذلك طامق أكشن إيد وموظي الرشاكء وممثيل املجمتع( قراءة وفهم وتوقيع قامئة 
امحلاية املرجعية*

يدور هنج أكشن إيد يف التحرش واالعتداء اجلنيس واالستغالل SHEA  وامحلاية حول منع ما ييل واالستجابة له:

• •SHEA التحرش اجلنيس واالستغالل واالعتداء اجلنيس
• البالغ املعرض • )* الخشص  - إساءة معاملة واستغالل األطفال والبالغني*  خماوف أخرى تتعلق بامحلاية 

للخطر هو خشص يزيد معره عن 18 عاًما يكون أكر عرضة لأذى ألسباب جسدية أو اجمتاعية أو اقتصادية أو بيئية أو غرها(

يم تنفيذها بواسطة موظي أكشن إيد واملمثلن اآلخرين الذين يعملون نيابة عنا )مثل املوظفن الرشاكء واملتعاقدين( أو الناجتة 
عن براجمنا أو مشاريعنا غر اآلمنة والي تعرض األخشاص للخطر.

ميكن أن يمشل الناجون أي خشص نتواصل معه من خال معلنا )مثل أحصاب احلقوق واملوظفن الرشاكء وموظي منمظة 
أكشن إيد(. لدينا الزتام حبامية أي خشص يتعامل مع منمظة أكشن إيد من التحرش اجلنيس واالستغال وسوء املعاملة ألن 

هذه انهتااكت جسمية حلقوق اإلنسان. 

جيب تنفيذ لك جانب من جوانب معلنا بطريقة تضمن حقوق وكرامة لك خشص نتعامل معه.

أمثلة عىل إساءة معاملة األطفال والبالغني املعرضني للخطر

جسدية: مثل الرب والدفع.

جنسية: مثل االستغال عرب اإلنرنت واإلغواء.

نفسية: مثل الذل واللوم.

اإلمهال: مثل منع الوصول إىل التعلمي أو الغذاء.

ُأرسية: مثل عنف الزوج والعنف القامئ عىل "الرشف".

مايل/ مادي: مثل الرسقة أو اإلكراه )تؤثر عىل البالغن أكر(.

منفصلة عن سياسات امحلاية  بالبرش  واالجتار  العبودية  بشأن  إيد  أكشن  ملنمظة  هناك سياسة حمددة  بالبرش:  واالجتار  العرصية  العبودية 
والتحرش واالعتداء اجلنيس واالستغال SHEA عىل سبيل املثال اإلكراه والتجنيد حتت جحج واهية وظروف العمل غر اآلمنة أو االستغالية 

واالعتداء اجلنيس.
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االعتداء اجلنيس: التعريف
ــه ســواء  ــد ب ــع اجلنــيس الفعــيل أو الهتدي "التعــدي البــدين ذو الطاب
ــة ")نــرشة األمــن  ــة أو قرسي ــوة أو يف ظــل ظــروف غــر متاكفئ بالق
ــر  ــس غ ــاب والمل ــة االغتص ــاب وحماول ــل االغتص ــام 2٠٠3( مث الع

ــق الائ

االستغالل اجلنيس:
"أي إســاءة فعليــة أو حماولــة إســاءة اســتخدام للســلطة أو الثقــة 
ألغــراض جنســية مبــا يف ذلــك وعــىل ســبيل املثــال ال احلــرص حتقيــق 
الــرحب جتارًيــا أو مالًيــا أو اجمتاعًيــا أو سياســًيا مــن االســتغال 
اجلنــيس لخشــص آخــر" )نــرشة األمــن العــام 2٠٠3( أو جعــل 
الوظيفــة مرشوطــة مبامرســة اجلنــس مــع موظــف يف منمظــة أكشــن 
إيــد أو مطالبــة أحــد أعضــاء املجمتــع بتبــادل اجلنــس مقابــل املســاعدة 

ــع. ــه عــىل قامئــة التوزي ــل وضع مث

التحرش اجلنيس 
السلوك غر املرغوب فيه ذا الطبيعة اجلنسية.   •

ميكن ألي خشص يواجه هذا املوقف.  •
ميكن أن يكون سلواًك مسمتًرا أو "ملرة واحدة."  •

عادة ما تأخذ ثاثة أشاكل:
جسدًيا )مثل الملس(.  •

لفظًيا )مثل املاكملات اهلاتفية املسيئة والناكت(.   •
غر لفظي )مثل عرض املواد اجلنسية والتحديق(.  •

افرض أنك ستتواصل مع أخشاص يف معلك تعرضوا لسوء املعاملة أو التحرش اجلنيس أو االستغال أو اإلساءة حىت لو مل يم 
إخبارك بذلك بشل مبارش. 

امعل بطرق متّكن الناجن باالسمتاع ملا سيقولونه واحرامهم والتأكد من أهنم يعرفون أن لدهيم احلق يف اإلعراب عن قلقهم من منمظة 
أكشن إيد وكن مستعًدا لتقدم هلم خيارات للحصول عىل الدمع واملتابعة معهم إذا لزم األمر.

تأكد من املوافقة املسبقة من خال تقدمي نفسك والنشاط بشل حصيح واكتب مقدمة مسبًقا لتقدميها شفهًيا تمشل:
• امس ودور وتنظمي احمُلاور •
• قدم رشًحا موجًزا للنشاط وكيفية استخدام املعلومات الي مت مشاركهتا •
• أبلغ املشاركن أن املشاركة طوعية•
• مطنئ األخشاص بأنه سيم احلفاظ عىل الرسية ما مل يشعر موظفو أكشن إيد أو ممثلوها بالقلق من أن سامة الخشص يف •

خطر أو أن الطفل )أقل من 1٨ عاًما( معرض خلطر األذى أو تعرض لأذى. إذا متت مشاركة املعلومات يف ظل هذه الظروف 
فستكون ألغراض امحلاية أو األمن وعىل أساس احلاجة إىل املعرفة.

• قدم تفاصيل آليات الشاكوى والتعليقات مبا يف ذلك طرق لتقدمي الشاكوى مستقلة عن منمظة أكشن إيد.•
• اسأل ما إذا اكن لدى أي خشص أي أسئلة قبل أن تبدأ وذكرمه أنه ميكهنم طرح األسئلة طوال الوقت وأخذ فرات راحة أو •

التوقف إن أراد أحدمه ذلك.

اطلب اإلذن لتدوين املاحظات.

استخدم مهارات االسمتاع اجليد واطرح أسئلة مفتوحة قدر املستطاع بداًل من األسئلة حمددة الردود أو تلك الي يم االجابة علهيا 
بنعم أو ال، وجتنب طرح األسئلة االستدراجية وحاول عدم إعطاء أمثلة )استخدم املثال فقط حكل أخر( كن حذًرا من ردودك غر 

الشفهية وتعبرات الوجه ولغة اجلسد وما تقوله أيًضا واسمتع جيًدا وأعد صياغة ما قيل لك باختصار. 

اختم وخلص ما أفصح عنه الخشص الذي متت مقابلته وتأكد من أن ماحظاتك دقيقة.

قبل أي تدخل تأكد من أنك عىل دراية خبدمات اإلحالة اآلمنة الي ميكنك الوصول إلهيا أو دمع الخشص للوصول إلهيا إذا لزم األمر 
بعد تدخلك. 

✔املمسوحات )افعل( 

أثناء املقابالت أو مناقشات املجموعة املتخصصة:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ال تلحق املزيد من األذى بالناجن: قبل أي خطة لتخفيف الكربة، ال تضع افراضات حول جتارب املشاركن وجتنب إجبار الناس 
عىل اإلجابة عن األسئلة املزجعة أو الي تثر الصدمة مرة أخرى، وحاول عدم إصدار أحاكم أو إجبار الناس عىل تقدمي املشورة، 

راجع إرشادات البحث النسوي للحصول عىل املزيد من النصاحئ حول هذا املوضوع.

ال تعّرض املشاركن ملخاطر ال دايع هلا يف نشاطك. هل مت اختيار موقع املناقشات مراعًيا اخلصوصية واألمان؟ وما يه املخاطر 
الي يتعرض هلا املشاركون وخاصة النساء عندما يكنَّ يف املجمتع أو يف املزنل؟ وماذا ميكنك أن تفعل للتخفيف من هذه املخاطر؟

ال تفرض أن املشاركن قد قرأوا مقدمتك، حتدث معهم؛ لتتأكد من فهمهم له واعرض علهيم نخسة مهنا لاحتفاظ هبا.

مق حبذف األمساء أو املعلومات الخشصية أو املعلومات الي قد حتدد هوية األفراد ما مل تكن رضورية للغاية.

ال تدع تركزيك يتشتت وجتنب النظر إىل هاتفك وضعه يف الوضع الصامت.

ال حتتفظ بأي خماوف بداخلك أو حتاول أن تتخذ إجراء بدون دمع فميكن أن يؤدي هذا عن طريق اخلطأ إىل خماطر أكرب للخشص 
املترر وحيد من خياراته.

ال تتجاهل العواقب الي ميكن أن ختلفها اإلساءة للناجن الي تبدأ من الكروب الخشصية إىل اخلطر عىل حياة الخشص.

النوايه ) ال تفعل( 
✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

مزيد من املعلومـــــات أو الـدعــم

سياسات منمظة أكشن إيد: 

• التحرش اجلنيس واالستغال واالعتداء اجلنيس)SHEA( وسياسة •

امحلاية الشاملة

• سياسة محاية الطفل•

• سياسة امحلاية من االستغال واالعتداء اجلنيس•

• سياسة التحرش واالستغال واالعتداء اجلنسين )SHEA( يف العمل•

• مدونة لقواعد السلوك اخلاصة بأكشن ايد إنرناشيونال•

دليل اجليب )ُكتيب(: كيفية دمع الناجن من العنف القامئ عىل نوع اجلنس 
عندما ال يتوفر ممثل للعنف القامئ عىل نوع اجلنس يف منطقتك - منمظة 

الصحة العاملية، صندوق األمم املتحدة للساكن، اليونيسف

اإلبالغ عن مشلكة / اكتشف املزيد: 
نقطة االتصال اخلاصة بالتحرش اجلنيس واالستغال واالعتداء اجلنيس 

)SHEA( وامحلاية.

فريق التحرش اجلنيس واالستغال واالعتداء اجلنيس )SHEA( العاملي 
  Safeguarding@actionaid.org :وامحلاية

خدمة اإلباغ عن املخالفات يف أكشن إيد انرناشونال
whistleblowing@actionaid.org
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)SHEA( قامئة مرجعية: اعتبارات التحرش اجلنيس واالستغالل واالعتداء اجلنيس
وامحلاية قبل إجراء التقيمي

املتابعة إذا لزم األمر

اتصــل بفريــق التحــرش اجلنــيس واالســتغال واالعتــداء اجلنــيس 
ــق )SHEA( العاملــي  ــة أو بفري ــدك ومركــز اتصــال امحلاي )SHEA( ببل
أو  رأيــت  إذا   )safeguarding@actionaid.org( امحلايــة  وفريــق 
مسعــت أي يشء يقلقــك أو اكن لديــك أي أســئلة؛ فميكهنــم املســاعدة يف 

ــة. ــة برسي ــور عــىل دمع متخصــص ألي خمــاوف ومحاي العث

إذا اكن هنــاك احمتــال أن يكــون النشــاط قــد تســبب يف ضائقــة أو خطر 
لأفــراد فقــم باملتابعــة مــع املشــاركن وتقــدمي دمع إضــايف وحــىت إذا 
مل يتســبب الكشــف عــن العنــف اجلنــيس يف إحلــاق رضر رصحي مبــن 
مــر هبــذه التجربــة، مفــن املهــم االعــراف بــأن ذلــك خطــوة هامــة جيــب 

اختاذها.

ــف أو  ــن العن ــوع م ــد تعــرض ألي ن ــه ق ــر أي مشــارك أن إذا ذك
اإلســاءة اعــرض هيلع التحــدث بشــلك منفصــل وتأكــد مــن أنــه 
قــد مت االســمتاع إلهيــم ووفر مســاحة ملشــاركة التفاصيل بعيًدا 
عــن املجموعــة ويف هنايــة اجللســة تابــع معهــم عــىل انفــراد 

ــد  ــيت ق ــات ال ــربمه باخلدم ــن وأخ ــامع اآلخري ــن مس ــًدا ع بعي
تكــون متاحــة إذا ارادوا الــدمع ومق باإلحالــة إىل اخلدمــات فقــط 
إذا اكنــت اخلدمــات هسلــة الوصــول وآمنــة وأعــرب املشــارك عن 
رغبتــه يف طلــب املســاعدة هبــذه الطريقــة وناقــش هــذا األمــر 
مــع مســؤول امحلايــة لديــك حــى يــمت إجــراء اإلحــاالت اآلمنــة 

برسعــة.

إذا اكن الخشــص أقــل مــن 1٨ عاًمــا و/ أو معرًضــا خلطــر 
الــرر املبــارش فيجــب عليــك تصعيــد هــذا عــىل الفــور وجيــب 
عليــك اإلبــالغ عــن هــذا حــى لــو طلبــوا منــك عــدم القيــام بذلــك. 

إذا اكن الخشــص بالًغــا لديــه القــدرة عــىل اختــاذ قراراتــه 
اخلاصــة بشــأن ســالمته وطلــب منــك عــدم التصعيــد فــال يــزال 
يتعــني عليــك إخبــار نقطــة االتصــال وفريــق التحــرش واالعتداء 
ــدمي  ــه تق ــذي ميكن ــة ال ــيس واالســتغالل SHEA وامحلاي اجلن
املشــورة لــك بشــأن كيفيــة االســتجابة وتقــدمي الــدمع بطريقــة 

حتافــظ عــىل الرسيــة.

قامئة مراجعة االستعداد - قبل إجراء التقيمي:

• هل قرأت مدونة قواعد السلوك اخلاصة مبنمظة أكشن إيد •
والتحرش واالعتداء اجلنيس واالستغال )SHEA( والسياسة 
الشاملة للحامية وسياسة محاية الطفل وسياسة امحلاية من 
االستغال واالنهتاك اجلنيس )PSEA( والتحرش اجلنيس 

واالستغال واإلساءة يف العمل )SHEA(؟

• هل تعرف كيفية اإلباغ عن املخاوف املتعلقة بامحلاية؟•

• هل تعرف نقطة اتصال SHEA وامحلاية يف بلدك وكيفية •
الوصول إىل الدمع وأسئلة عن التحرش واالعتداء اجلنيس 

واالستغال )SHEA( وأسئلة امحلاية؟

• هل تعرف كيفية الوصول إىل )SHEA( وفريق امحلاية العاملي •
و/أو خدمة اإلباغ عن املخالفات العاملية إذا لزم األمر؟

• هل لديك قامئة حمدثة باخلدمات ذات الصلة يف منطقتك يف •
حالة احلاجة إىل إحالة؟ جيب أن تمشل هذه خدمات تركز عىل 

األطفال والشباب والدمع النفيس واالجمتايع و/أو الصحة 
العقلية واخلدمات الطبية والصحة اجلنسية واإلجنابية والدمع 

القانوين واألخشاص ذوي اإلعاقة واألقليات حسب نوع اجلنس.

• هل توجد آليات لاقراحات والشكوى متاحة ألعضاء املجمتع •
داخل وخارج منمظة أكشن إيد؟

• هل أنت عىل اتصال باللجان احمللية محلاية املرأة وتتلىق •
املشورة مهنا؟

• هل تمشل عاقاتك مع الرشاكء احمللين واجلهات القامئة •
األخرى تبادل املعرفة حول التحرش واالعتداء اجلنيس 

واالستغال )SHEA( وامحلاية؟

• هل لديك معليات إدارة معلومات قوية مطبقة للحفاظ عىل رسية •
املعلومات ومحايهتا؟
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األدوات الـمعـروضــة هنا مـقــتبــسة من 
https://www.reflectionaction.org/tools_and_methods/

مالحظة املُنسق: مت تصممي هذه األدوات لتتكيف مع السياقات 
املختلفة لذلك مل حندد العدد األمثل لملشاركن لل مترين ولكن 

األمر مروك لملنسق لتقيمي التطبيق األنسب وفًقا لل سياق.

ورشــة معل متويـل حقوق املرأة يف لندن
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يعرض القسم أدناه مجموعة واسعة من األدوات التشاركية الي ميكن أن تدمع مساعدة النساء عىل حتليل احتياجات امحلاية 
واحلقوق والسلطة وفهم وختطيط العمل بشل أفضل بشأن القضايا الي تؤثر علهين وهناك مجموعة واسعة من األدوات املتاحة 
أدناه والي ميكن أن توفر هيكًا للعملية وتجشع املناقشة ومتكن النساء من بناء حتليلهن عىل مهنجية معرفهتن وميكن تكييفها 
واستخدامها عىل النحو األفضل يف املواقف املتعددة ويعرض أيًضا مجموعة واسعة من األدوات التشاركية الي ميكن أن تدمع 
مساعدة النساء عىل حتليل احتياجات امحلاية واحلقوق والسلطة وفهم وختطيط العمل بشل أفضل بشأن القضايا الي تؤثر علهين 
وهناك مجموعة واسعة من األدوات املتاحة أدناه والي ميكن أن توفر هيكًا للعملية وتجشع املناقشة ومتكن النساء من بناء حتليلهن 
عىل مهنجية معرفهتن وميكن تكييفها واستخدامها عىل النحو األفضل يف املواقف املتعددة. سيستند تطبيق هذه األدوات عىل كيفية 
تنظمي املرأة ومعلها السابق وما إذا اكنت هناك تعقيدات يتعن النظر فهيا، مثل الزناع أو حمدودية احلزي املتاح لملشاركة اإلنسانية 
ويشل هذا االحرام ملعارف وخربات املرأة أساسا قويا للتعمل؛ فهو يبي عىل ما يعرفونه، بدال من الركزي عىل ما ال يعرفونه. يوجد 
يف األقسام التالية أمثلة ودراسات حالة ألمثلة من احلياة الواقعية عندما مت اختبار هذه األدوات لتحليل احتياجات امحلاية ويف ظل 

اتباع هنج جممتيع بقيادة النساء.

األدواتاملرفق رقم ٢
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جدول التـحكــم والــوصـول
ميكن استخدام مصفوفة الوصول والتحمك ملساعدة املشاركن عىل حتليل من ميكنه الوصول إىل املوارد املختلفة والتحمك فهيا ومن حُيرم مهنا. 

مثال عىل جدول الوصول والتحمك، والذي مت اختباره من قبل منمظة أكشن إيد يف 
املنطقة العربية ومت جتريهبا يف لبنان ويف هذه احلالة، حفص هذا اجلدول الوصول 
والتحمك يف فرص كسب الرزق، وال سميا يف لك من الرجال والنساء للوصول إلهيا 

وعىل مستوى الفرد واملجمتع للتحمك يف فرص كسب العيش وعائداهتا.

اخلطوات
1.     قدم موضوع وهدف اجللسة.

2.     اطلب من املشاركن مجع املواد لبناء اجلدول.

3.     اطلب من املشاركن حتديد املوارد املختلفة املستخدمة يف  

        املجمتع أو ميكنك الركزي عىل مورد واحد أو نوع مورد مثل    

        أنواع خمتلفة من األرايض.

٤.     اطلب من املشاركن اختيار رمز لل من املوارد احملددة.

٥.     تأكد من موافقة مجيع املشاركن عىل الرموز احملددة وإذا مل 

        يتفقوا فدعهم يناقشوا ذلك أو يصوتوا.

٦.     اطلب من املتطوعن وضع الرموز يف خط معودًيا وفصلها  

        باستخدام خطوط مستقمية مصنوعة من الطباشر والرماد 

        والعيص إخل.

٧.     ناقش معى املصطلحن "الوصول" و "التحمك" )بلغة 

        حملية إذا لزم األمر( واطلب من املشاركن اختيار رمز ميثل 

        هذين املصطلحن.

٨.     أضف معودين إضافين إىل املصفوفة وضع رمزي "الوصول" 

و"التحمك" أعىل لك مهنام.        

٩.     اطلب من املشاركن حتديد اشياء للعد هبا )مثل احلجارة أو 

        الفول( لتجسيل النقاط وإذا اكن الرجال والنساء يعملون مًعا 

        فيجب علهيم اختيار مواد منفصلة للعد هبا حبيث ميكنمك المتيزي 

        بن االثنن )أو احلصول عىل أمعدة منفصلة للرجال عن النساء(.

1٠.   اطلب من أحد املتطوعن أن يرشح أو "يقرأ" اجلدول للتأكد من 

        أن امجليع يفهمه.

11.    يقوم لك مشارك بالتصويت من خال وضع عداد يف املربع 

        املناسب إذا شعروا أن لدهيم إماكنية الوصول/التحمك يف هذه 

        األرض )أو جسل 1-3 عدات اعمتاًدا عىل درجة الوصول/التحمك(.

12.   اسمتع إىل املناقشة الي حتدث عندما يضيف املشاركون  

        درجاهتم وخذ ماحظات ألي نقاط جيب معرفهتا أكر.

13.   اطلب من أحد املتطوعن رشح الرمس البياين.
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أسئلة للتحليل

•    قد تساعد األسئلة التالية يف ترسيخ املناقشة:
•    هل تتساوى النساء مع الرجال يف الوصول إىل املوارد؟ وملاذا؟

•    هل تتساوى النساء والرجال السيطرة عىل املوارد؟ وملاذا؟
•    هل الوضع هو نفسه بالنسبة مجليع النساء؟ وملاذا؟

•    ماذا يعي هذا بالنسبة لملرأة؟ وكيف سيؤثر عىل حياهتم؟
•    هل يؤثر نوع املورد عىل درجة الوصول والتحمك الي تمتتع هبا املرأة؟  
        وملاذا؟من الذي يتخذ القرارات بشأن ما تمتتع به املرأة من وصول وسيطرة؟ 

•    ماذا ميكننا أن نفعل لتغير الوضع؟ وما يه حقوق املرأة يف هذا      
    السياق؟ وكيف ميكننا العمل مًعا لملطالبة هبذه احلقوق؟

إذا كنت تســـتخدم هذه األداة لرســــيـــخ حتلـيـل حقـوق الشــــــباب

فـفـكر يف األســئلـة الــتــالـيـــة:

  هل يتساوى الشبان والشابات واملجموعات األكرب سًنا يف الوصول • 
إىل املوارد؟ وملاذا؟

  هل يتساوى الشبان والشابات واملجموعات األكرب سًنا يف التحمك • 
باملوارد؟ وملاذا؟

  ما يه مجموعات الشباب املعينة الي لدهيا درجة وصول/سيطرة • 
أقل عىل املوارد؟ وملاذا؟

     ماذا يعي هذا بالنسبة للشباب والشابات؟ وكيف سيؤثر عىل حياهتم؟• 

  من الذي يتخذ القرارات بشأن الوصول والسيطرة الي يمتتع هبا • 
الشباب والشابات؟ وملاذا؟

  ماذا ميكننا أن نفعل لتغير الوضع؟ وما يه حقوق الشباب والشابات • 
يف هذا السياق؟

مشالك السلطة اليت يتعني أخذها بعني االعتبار
تتعلق مسائل الوصول إىل املوارد والسيطرة علهيا بالسلطة ومن املرحج 
أن يظهر هذا يف املناقشات أثناء وضع الرسوم البيانية وميكن لملشاركن 
استخدام أدوات أخرى ملعرفة هذه األسئلة مبزيد من التفصيل فميكن أن 
يساعد خمطط شبايت عىل سبيل املثال يف النظر إىل من يف املزنل أو 
املجمتع ومن يتحمك يف مورد معن ومن يتخذ القرارات بشأن استخدامه 

والترصف به.

مراجع
•    منمظة أكشن إيد 2003 االتصاالت والسلطة.   
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جـــدول خـطــــة الــعمــــل

ميكن استخدام اجلدول أدناه لتوثيق خطة العمل اخلاصة بك عن طريق حتديد اإلجراء الذي جيب اختاذه واجلدول الزمي الذي جيب أن حيدث فيه ذلك 

واملوارد املطلوبة هلذا اإلجراء واألطراف املعنية الذين حيتاجون إىل املشاركة وتعين خشص مسؤول لقيادة هذا العمل. ميكنك ملء هذا اجلدول بالعديد 

من اإلجراءات حسب احلاجة ولكن حاول أن تكون واقعًيا يف مطوحاتك.

القيادات النسائية تناقش خطة معل امحلاية جكزء من تدريب أكشن إيد يف كينيا وأكشن إيد يف اململكة املتحدة عىل هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة.

املسؤول/املُنسق األطراف املعنيةاملوارد املطلوبةاجلدول الزميناإلجراء
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البالونات واألحجار
تعيقك يف معلك  أو  تساعدك  قد  الي  واألحداث اخل(  واملنمظات  )األخشاص  العوامل  لملساعدة يف حتديد  األداة  ُتستخدم هذه 

فاألجحار متثل األشياء الي تشدك إىل أسفل وقد متنعك من حتقيق هدفك أما البالونات فرفعك لأعىل وتساعدك يف الصعود.

ل الفهم عىل الناس وجيعل الوصول  األداة يه يف األساس نوع من حتليل جمال القوة ومع ذلك فإن التشبيه بالبالونات واألجحار ُيهَسِّ
إلهيا أكر هسولة من )حتليل جمال القوة( الذي يبدو تقنًيا للغاية.

القائدات يتعملن أداة البالون واألجحار من مجموعة أدوات هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة التابعة ملنمظة أكشن إيد يف تانغوليب، كينيا.

اخلطوات
ابــدأ جبمــع املــواد الي ســتحتاجها إلنشــاء األداة ويف حالة اســتخدام . 1

ــة تقطــع مهنــا  ــة ملون ــورق ُيفضــل أن حتصــل عــىل بطاق ــام وال األق
ــارشة  ــرمس مب ــن ال ــدالً م ــة ب ــات واألجحــار. اســتخدام البطاق البالون
ــة وميكــن قــص  ــورق يعــي أنــه ميكــن حتريــك القطــع بهسول عــىل ال
أجحــام خمتلفــة لإلشــارة إىل أمهيــة لك قــوة، أمــا إذا كنــت تعمــل عىل 
أرض امليــدان فميكنــك رمس اخلــط عىل األرض واســتخدام أشــياء مثل 

أوراق الجشــر والزهــور واحلــى لمتثيــل البالونــات واألجحــار. 

ــد . 2 ــذي تري ــر ال ــك حنــو التغي ــل تقدم ــا ميث ــا أفقًي ــدد خًط ارمس أو ح
ــة  ــة الســطر وهدفــك يف الهناي ــة يف بداي ــه وحــدد نقطــة البداي حتقيق
ــد اختاذهــا عــىل  ــي تري ــد بعــض اخلطــوات ال ــك أيًضــا حتدي وميكن

طــول الطريــق )انظــر أداة اجلــدول الزمــين(.

ضــع بالونــات لمتثــل القــوى املختلفــة الــي ستســاعدك عــىل حتقيــق . 3
هدفــك فــوق اخلــط وفكــر يف التشــبيه املناســب يف املــاكن الــذي تعمــل 
فيــه، إذا مل يكــن النــاس عــىل درايــة بالبالونــات فميكنــك اختيــار صورة 

خمتلفــة لتشــبيه القــوة اإلجيابيــة.

لكــام زاد جحــم البالــون لكــام اكنــت املســاعدة الــي تتوقعهــا أكــرب مــن . 4
تلــك القــوة فــإذا وضعــت القــوة بالقــرب مــن اخلــط فهــذا يعــي أهنــا 
قــوة بالقــرب منــك قــوة حمليــة أمــا إذا اكنــت بعيــدة فهــي عىل مســتوى 

املقاطعــة أو املســتوى اإلقلــي أو حــىت الوطــي

ضــع احلجــارة حتــت اخلــط، هــذه يه مجيــع القــوى )األخشــاص أو . ٥
ــك ولكــام  ــق هدف ــك مــن حتقي ــد متنع ــي ق املنمظــات أو األحــداث( ال
كــرب احلجــر زاد الهتديــد مــن تلــك القــوة وإذا وضعــت احلجــر بالقــرب 
مــن اخلــط فهــذا يعــي أهنــا قــوة قريبــة منك، قــوة حمليــة أمــا إذا اكنت 
بعيــدة فتكــون عــىل مســتوى املقاطعــة أو املســتوى اإلقلــي أو حــىت 

عــىل املســتوى الوطــي. 

ــك التأثــر علهيــا إمــا . ٦ عندمــا تقــوم هبــذا فكــر يف القــوى الــي ميكن
ــوى الســلبية. ــاف الق ــة أو إضع ــوى اإلجيابي ــة الق تقوي

بنــاًء عــىل حتليلــك، قــد ترغــب يف تغير خطــة معلك لتأخــذ يف االعتبار . 7
القوى اإلجيابية والســلبية.
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استخدام األداة جكزء من العملية
ــي يتعــرض هلــا املــرشوع  ــمي املخاطــر ال ــدة جــًدا يف تقي هــذه األداة مفي
أو امحللــة، تذكــر أنــه مــن املهــم عــدم التــرسع يف معليــة املشــاركة واتــرك 
متســًعا مــن الوقــت إلنشــاء لك أداة ممــا يضمــن حصــول مجيــع املشــاركن 

عــىل فرصــة لملشــاركة وأن هنــاك مســاحة لملناقشــة والتحليــل.

•    قبل استخدام هذه األداة قد ترغب يف انشاء جدول زمي ملرشوعك  
       أو محلتك مع اإلشارة إىل لك خطوة من اخلطوات الي يتعن عليك 

      اختاذها لتحقيق هدفك ومبجرد اكتــامل ذلك )رمبا يف يوم الحق( 

         ميكـنـك بعد ذلك إضـافة البالونـات واألجحار لتحديـد القوى الي 

      ستساعدك و/أو تعيقك وقد يقودك هذا إىل مراجعة اجلدول الزمي 

      اخلـاص بك مبجرد االنهتـــاء من ذلك ميـكـنك وضع خطــة عــمل 

      ملرشوعك/محلتك.

مراجع
•    منـظــمـة أكشن إيد 2012 مـــوارد اإلدارة الـــقـامئــة عىل حقـوق

      اإلنسان  HRBA اهلمينة عىل السطلة والنخبة والتــــأثر اخلي  

      صفحة ٥0-٥1.  

Networked Toolbox موقع    •

أداة البالونات واألجحار يف مقاطعة بارينجو، تاجنوليب، كينيا: 

دراسـة حــالـة: 

تروي سوزان لميااكمار، سيدة أمعال من قرية تانغوليب جتربهتا مع األداة.

ستة  مدار  عىل  واختبارها  واألجحار  البالونات  أداة  جتريب  مت 

للحقوق  تانغوليب  برناجم  الرزق يف  أهشر مضن جزئية سبل كسب 

جزئية  حول  املعلومات  من  )ملزيد  إيد  أكشن  ملنمظة  التابع  احمللية 

استخدمت  ٦2( مكا  الصفحة  الوصف يف  انظر  الرزق  كسب  سبل 

القيادات النسائية األداة لفحص العوامل وأنشطة سبل كسب الرزق 

البالونات  متثل  حيث  ومتكهنا  املرأة  من محاية  تعزز  أن  الي ميكن 

الفرص والتأثرات اإلجيابية حول أنشطة كسب الرزق ومتثل األجحار 

عىل  احلصول  والفتيات يف  النساء  تواجه  الي  والعقبات  التحديات 

فرص كسب الرزق. 

أن  التجربة  املشاراكت يف  القائدات  تشعر سوزان لميااكمار إحدى 

البعض:  ببعضها  مبارًشا  ارتباًطا  مرتبطة  واألجحار  البالون  أداة 

ميثل البالون األصغر امرأة متتلك حالًيا مساحة صغرة ولدهيا احلد 

األدىن من الفرص يف املجمتع وميثل احلجر بعض أعباهئا وحتدياهتا. 

حتديات  للتعمق يف  والفتيات  النساء  يدمع  أن  ميكن  األداة  فهم  إن 

بالون أكرب  أعباء األجحار وإنشاء  تقليل  والعمل عىل  االختاف هذه 

وهذا يعكس منو الفرص. بالنسبة لسوزان فإن عبأها يزداد بسبب عدم 

وجود مدرسة قريبة مناسبة ألطفاهلا واملسافات الطويلة الي جيب أن 

متشهيا لك يوم جللب املاء ومع ذلك يتوازن هذا مع "البالون" اخلاص 

إلعالة  دخًا اكفيا  يدر  والذي  بقالة صغرة  تدير مرشوع  حيث  هبا؛ 

أرسهتا وساعدها المترين بالتعرف عىل بعض األعباء الي يواجهها 

املجمتع ويف فهم ما جيب تغيره مثل الوصول إىل املياه وزيادة املرافق 

الصحية وزيادة فرص تعلمي الفتيات، وقد مسح ذلك لسوزان واملجمتع 

بالبحث بشل أنشط عن الفرص املتاحة داخل املجمتع ملعاجلة بعض 

هذه األعباء و"تقليل" جحم األجحار. 

مت  واحلجارة  البالونات  أداة  معل  لكيفية  واحض  مثال  هذا 

استخدامه يف جزئية كسب الرزق يف الريف غر أن هذه األداة ميكن 

تكييفها وتوضيحها ملجموعة من العنارص املختلفة وميكن التعامل مع 

لك عنرص عىل أنه "مشلكة محاية" حيث تشر األجحار والبالونات إىل 

الفرص واحلواجز يف لك سيناريو.
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خريطة جسم اإلنسان
ميكن استخدام خريطة اجلسم ملساعدة املشاركن عىل معرفة املشالك املتعلقة بالصحة واجلنس وحقوق املرأة والعنف ضد املرأة 

وكذلك ملعرفة املهارات املختلفة للنساء املشاراكت يف معلية امحلاية املجمتعية الي تقودها املرأة.

اخلطوات
ارمس شــل امــرأة عــىل األرض أو عــىل ورقــة كبــرة ولتفعــل هــذا . 1

برسعــة، اطلــب مــن أحــد املشــاركن التطــوع لاســتلقاء عــىل األرض 
وارمس شــلكه.

ابــدأ المتريــن بســؤال عــام مثــل: "كيف تؤثــر احلياة يف هــذا املجمتع . 2
عــىل جمســك وحصتــك؟" مث يشــر املشــاركون عــىل خريطــة اجلســم 
إىل اآلثــار اإلجيابيــة والســلبية الــي مــروا هبــا عــىل ســبيل املثــال، 
ــة  ــة ملســافات طويل ــاء الثقيل ــات امل ــاجت عــن محــل حاوي الصــداع الن
أو عــدم احلصــول عــىل قســط اكٍف مــن النــوم أو الراحــة لــألك أو 
ــام  ــر الطع ــة األجــر، وتواف ــة غــر مدفوع ــرشب يف أمعــال الرعاي ال
وامليــاه وإماكنيــة الوصــول إلهيــا مبــا يف ذلــك االســهتاك الغــذايئ 

املرتبــط بنــوع اجلنــس.

ميكــن أيًضــا اســتخدام خريطــة اجلســم ملناقشــة املفاهــمي املجــردة . 3
مثــل الصفــات أو املهــارات أو العواطــف وســيتعن عــىل املشــاركن 
مناقشــة كيفيــة وضــع البطاقــات، حيــث لــن يكــون هنــاك بالــرورة 
ــن  ــه م ــد يشــعر البعــض أن ــال، ق ــح عــىل ســبيل املث موضــع حصي

• ميكن استخدام خرائط اجلسم ملعرفة الطرق الي أثر هبا الزناع أو •
الطرق الي  إبراز  والفتيات، فضًا عن  النساء  الكوارث عىل حياة 
مفيدة  أهنا  مكا  التكيف  عىل  القدرة  والشباب  األطفال  هبا  يظهر 
النساء  تواجهها  الي  احلقوق  يف  الشائعة  االنهتااكت  لوصف 

والفتيات يف حياهتن اليومية.

•  ميكن استخدام خريطة اجلسم إللقاء نظرة عىل املشكات الصحية •
املختلفة املرتبطة بأجزاء اجلسم املختلفة فميكن لملشاركن مناقشة 
مشالك الوقاية والعاج باإلضافة إىل املصادر احملمتلة لملعلومات 
واملساعدة، وميكن اختيار مشلكة حصية معينة لتكون حمور مناقشة 

أكر استفاضة.

• بالركزي عىل جسد املرأة، ميكن لملجموعة مناقشة املشالك املتعلقة •
بامحلل، ماذا تستطيع املرأة أن تفعل وماذا ال تستطيع أن تفعل؟ 

وماذا جيب أن تألك؟ وما هو الدمع واملشورة املتاحة؟

• ميكن استخدام خريطة اجلسم ملعرفة الصفات املختلفة الي يراها •
املهارات  إىل  االنتباه  ولفت  معل  عىل  للعثور  رضورية  املشاركون 

واخلربات الي ميتلكوهنا.

• الي • الصفات  لتحليل  اجلسم  خريطة  استخدام  لملجموعة  ميكن 
يشعرون أهنا رضورية ليكونوا مواطنن مثالين أو آباء أو مدرسن 
ذلك خبريطة اجلسم  مقارنة  ذلك يف  بعد  وقد يسمترون  أو طاب، 
وما  وما مدى اختاف خريَطَيْ اجلسم؟  املوقف  الي متثل حقيقة 
مدى هسولة االرتقاء إىل منوذج مثايل؟ وهل هو مرغوب فيه حىت؟ 

وما يه املساعدة املتوفرة يف لك حالة؟

مراجع

• منمظة أكشن إيد 2003 االتصاالت والطاقة قسم الصور.•

• منمظة أكشن إيد )199٦(  دليل يعرب عن األم صفحة 17٦.•

اقرتاحات لك

األفضــل وضــع بطاقــة اخلــوف عــىل الــرأس بيمنــا قــد خيتــار 
ــب. ــدة أو القل ــا عــىل املع البعــض اآلخــر وضعه
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خمطط شـــباتي
ميكن استخدام خمطط شبايت ملعرفة العاقات بن أشياء خمتلفة مثل: األمهية النسبية أو تأثر وقوة األخشاص أو املنمظات أو 

املجموعات.

القيادات النسائية تتعمل أداة خمطط شبايت من مجموعة أدوات هنج امحلاية 
املجمتعية الذي تقوده املرأة التابع ملنمظة أكشن إيد. تانغوليب، كينيا.

اخلطوات
مق بإعــداد بطاقــات خمتلفــة لدوائــر خمتلفــة األجحــام وضــع بطاقــة . 1

بــامس الخشــص أو املجموعــة أو املنمظــة الــي ســتكون حمــور 
ــع. ــىل أرض الواق ــة ع املناقش

ضــع قامئــة جبميــع األخشــاص أو املجموعــات أو املنمظــات املوجودة . 2
والــي هلــا تأثــر عــىل الخشــص أو املجموعــة أو املنمظــة أو املجمتــع 

الذي ســيم مناقشــته.  

ــدى األخشــاص أو املجموعــات أو املنمظــات يف . 3 قــرر مــا إذا اكن ل
القامئــة تأثــر/ قــوة ســواء اكنــت ضعيفــة أو متوســطة أو قويــة عــىل 
الخشــص أو املجموعــة أو املنمظــة أو املجمتــع موضــوع املناقشــة.  

ــف، متوســط . 4 ــر ضعي ــر = تأث ــم مناســب )صغ ــرة حبج ــر دائ اخ
= تأثــر متوســط، كبــر = تأثــر قــوي( واكتــب أمســاء األخشاص أو 

املجموعــات أو املنمظــات عــىل دائــرة ذات احلجــم املناســب.

مث يناقــش املشــاركون بعــد ذلــك تصــورمه لأمهيــة النســبية أو تأثــر . ٥
األخشــاص أو املجموعــات أو املنمظــات عــىل أنفهســم أو جممتعهــم 
أو عائاهتــم أو منمظهتــم، مث يــم وضــع الدوائــر عــىل مســافات 
خمتلفــة عــن بعضهــا البعــض إلظهــار طبيعــة العاقــات فميــا بيهنــم.

تناقــش املجموعــة الــرمس البيــاين الــذي مت إنشــاؤه والعاقــات . ٦
والتأثــرات عــىل املجمتــع ومــا إىل ذلــك.

مبجــرد االنهتــاء مــن الــرمس البيــاين ويــم تصنيــف لك دائــرة عــىل . 7
أهنــا "حليــف" أو "حمايــد" أو "هتديــد" )باســتخدام الرمــوز املوضوعة 

أو املرســومة عــىل الدوائــر(.

ــر الوضــع . 8 ــم مناقشــة االســراتيجيات واإلجــراءات وهتــدف لتغي ت
وحتســينه.

ميكــن توســيع نطــاق التصــور مــن خــال إنشــاء ُنســخ مثاليــة ومعرفة . 9
كيفيــة الوصــول إلهيا.

• ميكن استخدام خمطط شبايت لتحليل عاقات القوة داخل األرسة •
بإنشاء خمطط  القوية قيام املشاركن  حبيث يتضمن أحد المتارين 
شبايت ألرسمه عندما اكنوا أطفااًل ومبجرد االنهتاء من ذلك ومناقشة 
عاقات القوة؛ يواصلون إنشاء املخطط لوضعهم األرسي احلايل من 

خال حتليل قوهتم كخشص بالغ.

• العمل • ورشة  تقيمي  معلية  من  جكزء  شبايت  خمطط  إنشاء  ميكن 
إلظهار عاقات القوة بن األفراد واملنسقن وميكن إنشاء هذه بشل 
فردي، مث تشاركها/ حتللها أو قد حيصل خمطط واحد عىل إمجاع 
املجموعة بأمكلها ومع ذلك جيب أن تح العملية بوجود وجهات نظر 

متضاربة ودجمها. 

• ميكن أيًضا استخدام خمطط شبايت لتحليل عاقات القوة املؤسسية •
أو استخدام القوة عىل املستويات الوطنية أو الدولية وغالًبا ما تكون 
معلية إنشاء هذه املخططات وسيلة مفيدة لملشاركن ذوي وجهات 
النظر املختلفة لتبادل وجهات النظر وحتقيق شل من أشاكل التفامه.

مراجع

• منمظة أكشن إيد 2003 االتصاالت والسلطة •

• منمظة أكشن إيد )199٦(. دليل يعرب عن األم صفحة 17٦.•

اقرتاحات لك
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اســـتخدام خمطط شبـــــايت يف كينـيــا

دراسـة حــالـة: 

كنت مهمتة بأعبايئ ومن جيب أن حياسبي قبل التفاعل مع األدوات - "أكينو تشيبتويو".

مت اختبار خمطط شبايت مع القيادات النسائية يف كينيا يف إطار 

عنر تأثري السياسة والدعوة )املوحض يف الصفحة ٦7( وهسلت 

القيادات النسائية طرح األفاكر حول خمتلف اجلهات الفاعلة واألطراف 

املعنية الذين ميكن أن يدمعوا تأثر السياسات النسائية عىل املشالك 

الي مت حتديدها عىل أهنا خماطر امحلاية داخل جممتعاهتم وإحداث 

التغير فهيا. 

حددت العملية دور خمتلف لأطراف املعنية الذين شارك معهم املجمتع 

وكذلك خمتلف األطراف املعنية الذين ميكن أن يؤثروا عىل السياسات 

عىل الصعيدين احمليل والوطي، وناقشت القيادات النسائية واتفقت 

عىل من هو صاحب السلطة األكرب، ومت متثيل هؤالء األخشاص من 

املعنية  األطراف  مجيع  مع  عاقاهتم  تعين  مت  مث  أكرب  دائرة  خال 

الذين حددوها، وقد دمع ذلك القيادات النسائية الكتشاف وفهم السبل 

مبخاوف  واملرتبطة  جممتعهم  داخل  لدهيم  الي  احملمتلة  والروابط 

امحلاية احملددة والي رمبا مل يكونوا عىل دراية هبا من قبل.

إحدى القائدات الايت تلقن تدريبات عىل األدوات يه تشيبتويو أكينو 

من قرية نابيكور ذكرت أن األداة ساعدهتا يف فهم أكرب ملا ييل: "من 

جيب حماسبته ومن ميكن أن يكون حليف يف إحداث التغير". أدركت 

القيادات النسائية املشاركة يف التدريب جنًبا إىل جنب مع تشيبتويو 

أمهية العمل امجلايع وقوة أصواهتن واتصاالهتن لدمع املجمتع كل 

فميكهنن أن يرون أين ستوسع القوة امجلاعية دائرة نفوذهن وتعيط 

فرًصا أكرب للتغير مما مسح لملجموعة بإعداد خطة معل للدعوة إىل 

احلكومية  اجلهات  بن  التخطيط  معليات  يف  أكرب  بشل  ارشاكهن 

للدعوة إىل خدمات إضافية إلفادة املجمتع كل مثل:  احمللية وكذلك 

الصحية  املرافق  وزيادة  املعبدة  والطرق  املياه  إىل  الوصول  هسولة 

وفرص تعلمي الفتيات حيث أن هذه األمور مل تكن متاحة لملجمتع.    

يف هذه احلالة، مت استخدام خمطط شبايت لدمع أنشطة السياسة 

والدعوة للجامعات النسائية احمللية يف كينيا حيث ميكن استخدامها 

كأداة لرمس خرائط للجهات املعنية لتحديد األفراد واملؤسسات الرئيسية 

املشاركة يف أي مشلكة محاية معينة إىل جانب عاقاهتن مع أحصاب 

املصلحة اآلخرين والتأثر علهيم.
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خمطط النشاط اليومي أو الساعة أو التقومي
ميكن استخدام خمطط النشاط اليويم ملساعدة املشاركن عىل حتليل كيفية استغال وقهتم لك يوم وكذلك كيفية ارتباط مشالك 
امحلاية بنشاط يويم أو مومسي معن. فميا ييل مجموعة من اخليارات الي ميكن استخدامها مكخططات لأنشطة اليومية مضن 

هذا النشاط مثل الساعة الي تعرض األنشطة اليومية بالساعات )عىل اجلانب األمين(.

مثال ألداة جدول النشاط اليويم مضن جزئية تغير العادات جكزء من برناجم أكشن إليد لملنطقة العربية وتدريب أكشن إيد يف اململكة املتحدة عىل هنج امحلاية املجمتعية 
الذي تقوده النساء.

اخلطوات
ارمس جدواًل زمنًيا يومًيا من رشوق المشس إىل غروهبا.. 1

ــويم باســتخدام لكــامت أو . 2 ــلء روتيهنــم الي ــن املشــاركن م ــب م اطل
صــور مــع إظهــار: مــىت ينامــون أو ينخرطــون يف األمعــال املزنليــة أو 
األمعــال الزراعيــة أو االســرخاء أو مجــع امليــاه أو مجــع احلطــب أو 

الذهــاب إىل املدرســة، إخل.

ميكــن القيــام بذلــك مــن قبــل مجموعــات خمتلفــة يف املجمتــع )رجــال/. 3
نســاء، كبار/شــباب( ملقارنــة الطــرق املختلفــة الــي يقضــون هبــا وقهتــم.

قــد يكــون مــن املثــر لاهمتــام أيًضــا أن تطلــب مــن لك مجموعــة إعداد . 4
ــك ألنفهســم أيًضــا( حبيــث ميكــن  خمطــط لملجموعــة األخــرى )وكذل
مقارنــة التصــور الــذايت ملــا تفعلــه املجموعــة مــع نظــرة اآلخريــن إىل 

عــبء العمــل علهيــم.

نشاطات النساء اليوميةالوقت 

إىل احلادية عرش مساًء تقريًبا
وهكذا اىل
هناية اليوم
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نشاطات الرجال اليومية
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أسئلة للتحليل )إذا كنت تناقش معاًل متعلًقا 
باملعايري القامئة عىل نوع اجلنس(

• ماذا الذي تعتربه معًا؟•

• أي مما ييل حيقق دخًا أو يم الدفع مقابله؟•

• ما هو العمل الذي يقوم به الرجل وال تقوم به املرأة؟ وملاذا؟•

• ما هو العمل الذي تقوم به املرأة وال يقوم به الرجل؟ وملاذا؟•

• من الذي يعمل أكر؟ وهل مه رجال أم نساء أم شباب أم كبار •
السن؟ وملا تعتقد أهنم يعملون أكر؟

• هل هناك تقسمي عادل للعمل؟ وإذا مل يكن التقسمي عاداًل، فملاذا؟•

• هل هناك بعض األمعال الي ميكن تقامسها بشل متساٍو أكر؟ •

إذا اكنت اإلجابة نعم، فكيف؟

• هل ميكن ألي خشص أن جيهتد أكر مما يفعل يف الوقت احلايل؟•

• ما هو العمل املدر للدخل الذي ميكن للرجال والنساء القيام به إذا •
اكن لدهيم املزيد من الوقت نتيجة لتقسمي العمل بشل عادل أكر؟

اقرتاحات لك
ميكن استخدام هذه األداة لـ:

• تتبع احلاجة إىل اللغة أو معرفة القراءة والكتابة خال اليوم حتديد •
مىت حيتاج الناس إىل مهارات القراءة والكتابة أو التحدث باللغة الرمسية.

• النظر إىل الدخل والنفقات عىل مدار اليوم لتحديد مىت يم إنفاق •
األموال ومىت يم كسهبا.

• اكتشف األنشطة اليومية أو املنتمظة عىل مدار العام الي قد تعرض •
النساء ملخاطر محاية أعىل من غرها.

اقرتاحات لك
• منمظة أكشن إيد 2003 االتصاالت والسلطة.•

• منمظة أكشن إيد )199٦(. دليل يعرب عن األم صفحة 7-21٦.•

استخدام خمطط النشاط اليويم يف األردن 

دراسـة حــالـة: 

تتعمل القيادات النسائية أداة دائرة التأثر جكزء من برناجم أكشن إيد املنطقة 
العربية وتدريب أكشن إيد اململكة املتحدة عىل هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده النساء.

الطريقة  ملعرفة  األردن  يف  اليويم  النشاط  خمطط  استخدام  مت 
أدوار  عىل  اجلنس  نوع  عىل  القامئة  املعايري  هبا  تؤثر  الي 
املجمتع حيث مت  والشباب يف  والفتيات  والرجال  النساء  ومسؤوليات 
اختبار ذلك من خال جزئية تغير األعراف القامئة عىل نوع اجلنس 

)صفحة ٤٦(. 

لتحليل  يويم  نشاط  خمطط  األردن  يف  النسائية  القيادات  انشأت 
وحتديد بشل خاص املواقف جتاه املعاير القامئة عىل نوع اجلنس 
اليويم إلجراء حمادثات  البياين  يف جممتعهن حيث يدمعهن الرمس 

حول كيفية اختاف يوم املرأة اختاًفا كبًرا عن يوم الرجل وما إذا اكن 
هناك تقسمي عادل للعمل وما إذا اكنت هناك بعض الوظائف الي اكنت 

مقبولة اجمتاعًيا أو تناسب جنًسا واحًدا أكر من آخر. 

وقامت  املجمتع احمليل  من  مع رجال وشباب  توعية  وعقدت جلسات 
القيادات النسائية بتجربة وعرض الرمس البياين اليويم لزيادة الويع 
النساء  عاتق  عىل  يقع  الذي  العمل  وعبء  املتاكفئة  غر  باملسؤوليات 
والرجال يف جممتعهم، يف هذه احلالة دمعت األداة الرجال والشباب 
ليصبحوا حلفاء أساسين للنساء هبدف طويل األجل يمتثل يف تغير 

املعاير القامئة عىل نوع اجلنس: 

أفاد مشارك سوري من املفرق، األردن )٦٠ سنة( أن: "الرمس البياين 
اليويم فتح عيي حًقا مل أكن أبًدا مهمًتا باألمعال اليومية الي اكنت 
تقوم هبا زوجي، أفهم اآلن أن النساء هن أكر الناس عرضة للتوتر 
بسبب هذا. اآلن أحاول مساعدة زوجي وأقوم ببعض األمعال املزنلية 
بيمنا مل أكن أفعل شيًا من قبل وأرغب يف املشاركة يف املزيد من 
اجللسات ومواصلة التعمل. اكن من الهسل الوصول إىل األداة وفهمها، 
مما جعل من الهسل فهم املوضوعات املعقدة بشل أفضل مثل المتيزي 

اجلنيس ".

األردن  يف  اليويم  النشاط  خمطط  استخدام  كيفية  عىل  مثال  هذا 
يف  والنساء  للرجال  املبنية  االجمتاعية  والمسات  األدوار  لفحص 
جممتعهم وميكن استخدام األداة ملجموعة من احملاور األخرى، لرمس 
خريطة ملجموعة متنوعة من مشالك امحلاية من خال فهم أكرب لأدوار 

اليومية يف املجمتع.
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من املهم معرفة كيف يشعر املشاركون حيال مشلكة معينة عندما يعربون عهنا بلكامهتم اخلاصة؟ وكيف يؤثر ذلك علهيم جسدًيا وعاطفًيا واقتصادًيا؟

إن قدًرا كبًرا من التغير الذي نريد أن نراه بالنسبة لملشاركن أنفهسم سوف ينعكس يف مناقشاهتم يف الدوائر، لذلك من املهم أيًضا تجسيل 
تعليقاهتم ألغراض املتابعة والتقيمي.

يوجد أدناه منوذج ميكن ملنسي دوائر التفكر والعمل ملؤه يف هناية لك مناقشة، وميكن تجسيله عىل دفر ماحظات للرجوع إليه الحًقا عند احلاجة 
وجيب تعبئته مبارشة بعد اجمتاع دائرة التفكر والعمل.

ملحوظة إذا مت كتابة اقتباس ال ُينىس فتأكد من تضمن امس املشارك )إذا وافق(.

توثيق مناقشات التفكري والعمل
جزء مهم من معلية البحث هو توثيق احملادثات من دوائر التفكر والعمل )R-A( ومن األفضل ملنسي دوائر التفكر والعمل كتابة 

بضع فقرات بعد لك اجمتاع.

التارخي:
مجموعة التفكري والعمل:

املوقع:

النشاط:

النقاش:

اقتباس ال ينىس:

مراجع

• منمظة أكشن إيد )2013(.  دليل موارد أمعال الرعاية غر مدفوعة األجر•
http://netbox-production.s3.eu-central-1.amazonaws.com/filer_public/c1/9b/c19b20e7-1777-445c-bb4a-86a0d960f743/ucw_resource_guide_-_2013.pdf
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مشلكة امحلاية
أو التغيري

قيد املناقشة 

تـحلـيـل جمـــال القــوى
ميكن استخدام هذا التحليل لتحديد "املساعدين" و "املفسدين" )األخشاص أو املنمظات الذين ميكهنم إما املساعدة أو إعاقة معلك(.

اخلطوات
ارمس خًطا رأسًيا لميثل التغير الذي تريد حتقيقه.. 1

ــي . 2 ــوى ال ــل الق ــة ب ــن اخلــط ضــع قامئ ــرس م ــب األي ــىل اجلان ع
ستســاعدك عــىل حتقيــق هدفــك وارمس هســاًم إلظهار أن هــذه القوى 
تدفــع لأمــام حيــث لكــام زاد مســك الهســم لكــام اكنــت املســاعدة 
الــي تتوقعهــا أكــرب مــن تلــك القــوة، أمــا إذا رمســت الهســم بالقــرب 
مــن اخلــط، فهــذا يعــي أهنــا قــوة قريبــة منــك أي قــوة حمليــة وإذا 
ــًدا فهــي عــىل مســتوى املقاطعــة أو املســتوى اإلقلــي أو  اكن بعي

حــىت الوطــي.

عــىل اجلانــب األميــن، أكتــب مجيــع القــوى )األخشــاص أو املنمظــات . 3
ــك وارمس هســاًم  ــق هدف ــن حتقي ــك م ــد متنع ــي ق ــداث( ال أو األح
يدفعــك للخلــف حيــث لكــام زاد مســك الهســم لكــام اكن الهتديــد مــن 
تلــك القــوة أكــرب، إذا رمســت الهســم قريًبــا مــن اخلــط فهــذا يعــي 
ــًدا فهــي عــىل  ــة وإذا اكن بعي ــك أي قــوة حملي ــوة بالقــرب من ــه ق أن

مســتوى املقاطعــة أو املســتوى اإلقلــي أو حــىت الوطــي. 

عندمــا تقــوم هبــذا فكــر يف القــوى الــي ميكنــك التأثــر علهيــا إمــا . 4
تقويــة القــوى اإلجيابيــة أو إضعــاف القــوى الســلبية.

يف ضــوء حتليلــك، قــد ترغــب يف مراجعــة خطــة معلــك وتعديــل . ٥
اســراتيجيتك.

اقرتاحات لك
  يعد حتليل جمال القوة مفيًدا جًدا لتقيمي املخاطر الي يتعرض هلا • 

املرشوع.

القوى •  يظهر  زمي  جكدول  أفقًيا  القوة  جمال  رمس  أيًضا  ميكن    
الدافعة واملثبطة الي قد تساعدك أو متنعك من الوصول إىل هدفك 

يف مراحل خمتلفة.

مراجع
  منمظة أكشن إيد 2012 موارد اإلدارة القامئة عىل حقوق اإلنسان  • 

         HRBA اهلمينة عىل السطلة والنخبة والتأثر اخلي صفحة ٥0-٥1.
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أداة حـارس البــوابــة )املـؤثرين(
ميكن استخدام أداة حارس البوابة )املؤثرين( لتحديد األخشاص الذين ميكهنم املساعدة يف تهسيل الوصول إىل األخشاص املؤثرين 

الذين تريد االتصال هبم/التفاوض معهم يف األمعال الدعوية أو امحلات.

العالقات / من يعرفهم؟ املؤثرين

املؤثرين الرمسين

وزارة الصحة
املؤثرين الغر رمسين

األطراف املعنية الرئيسية

اخلطوات
ارمس جــدواًل مثــل اجلــدول أعــاه وعــىل اليســار مق بــإدراج مجيــع . 1

األطــراف املعنيــة الــي حتتــاج إىل التأثــر علهيــم ولكــن ال ميكنــك 
الوصــول إلهيــم، وميكــن أن يمشــل ذلــك األخشــاص الذيــن حتتــاج 
مهنــم معلومــات أو إذًنــا للقيــام بــيء مــا وصانــيع القــرار الذيــن 

تأمــل يف إقناعهــم باختــاذ إجــراءات لصاحلــك.

ــد . 2 ــن تعتق ــع األخشــاص الذي ــإدراج مجي يف األمعــدة الســابقة مق ب
ــة  ــون مكؤثريــن رمسيــن وغــر رمسيــن لأطــراف املعني أهنــم يعمل
يف قامئتــك األوىل وســيتطلب هــذا عــىل األرحج بعــض االتصــاالت 

والبحــث مــن جانبــك.

ضــع خًطــا أو مق بمتيــزي املؤثــر يف هــذه القــوامئ الذيــن تعرفهــم أو . 3
ميكنــك الوصــول إلهيــم بهسولــة.

يف العمــود األميــن ضــع قامئــة باألخشــاص الذيــن ميكهنــم التأثــر . 4
عــىل املؤثريــن ومــرة أخــرى ضــع خًطــا حتــت أٍيّ مــن هــؤالء الذيــن 
تربطــك هبــم عاقــة حاليــة وقــد تمتكــن مــن مطالبهتــم بتقدميــك إىل 

املؤثريــن الذيــن اخرهتــم.

ــد . ٥ ــن ق ــك احملمتل ــن رشاكئ ــن ب ــن ِم ــد َم يمكــن التحــدي يف حتدي
ــًرا عــىل األطــراف املعنيــة األقويــاء ويف كثــر  يعــرف أو يكــون مؤث
مــن احلــاالت يكــون مــن الــروري أيًضــا تكويــن عاقــات جديــدة 

ــة حتــاول الوصــول إلهيــا.  ــت قدمــك يف مســاحات معين لتثب

مشـــالك الســــلطة التـي يتـعــني
أخذهـــا بـعني االعتبــــار

ميكــن التعامــل مــع األطــراف املعنيــة يف أكــر مــن مســاحة مســاءلة 
ــت عــىل مســؤول حكــويم  ــك تعرف ــال أن ــل عــىل ســبيل املث واحــدة، ختي
معــن باعتبــاره طــرف تريــد التأثــر فيــه ولقــد أثبتــت بالفعــل أن القــرارات 
الرئيســية املتعلقــة بالتغيــر الــذي تريــده يــم اختاذهــا خلــف أبــواب 
مغلقــة؛ لــذا ميكنــك حماولــة فتــح هــذه املســاحة ملشــاركة املجمتــع املــدين، 
ومــع ذلــك قــد يكــون مــن املمكــن أيًضــا )ورمبــا يكــون أكــر اســراتيجية(
ــاء  ــك بن ــه مبشــلكتك، رمبــا ميكن ــة ل ــدى ال عاق ــم يف منت املشــاركة معه

ــة معــه يف مســاحة أخــرى يهســل الوصــول إلهيــا. عاق

مراجع
•    منمظــة أكشــن إيــد 2012 مــوارد اإلدارة القامئــة عــىل حقــوق   

      اإلنسان HRBA املساءلة - اجلودة واإلنصاف يف تقدمي اخلدمات    
      العامة.     

•    منمظة أكشن إيد 2012 موارد اإلدارة القامئة عىل حقوق اإلنسان 
      HRBA اهلمينة عىل السطلة والنخبة والتأثر اخلي. 
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 شبكة عنكبوتية للعالقات امُلساِعدة
سيساعد هذا املشاركن عىل رمس شبكة عنكبوتية لأخشاص واملنمظات الي ميكهنا تقدمي الدمع ألي خشص يف حاالت الضيق 

وحتديد ما الذي يشل عاقة مساعدة.

اخلطوات
ــص . 1 ــار الخش ــاركن اختي ــن املش ــب م ــن األداة واطل ــرض م ارشح الغ

للركــزي هيلع عــىل ســبيل املثــال "امرأة شــابة تعيــش مــع زوج مدمن عىل 
الكحــول وتواجــه العنــف لك يــوم" أو "طفلــة تعمــل وال تذهــب إىل املدرســة".

ــز . 2 ــود يف مرك ــاركن رمس صــورة للخشــص املوج ــن املش ــب م اطل
ــوت. شــبكة العنكب

جشــع املشــاركن عــىل التفكــر يف خمتلــف األخشــاص واملنمظــات . 3
الــي ميكــن أن تقــدم الــدمع واطلــب مهنــم تدويهنــا يف دائــرة حــول 

صــورة الخشــص.

جشــع املشــاركن عــىل حتديــد األخشــاص واملنمظــات الذيــن لدهيــم . 4
عاقــات معهــم وارمس خطوًطــا إلظهــار تلــك العاقــات.

ــه وعندمــا . ٥ ــذي يــم تقدميــه وتلقي ــدمع ال ــة وال اكتــب مــا نــوع الرعاي
يكمتــل النشــاط جشــع املشــاركن عــىل مناقشــة النتــاجئ عــىل ســبيل 
املثــال، مك عــدد األخشــاص واملنمظــات الــي ميكهنــا تقــدمي الــدمع؟ 
وكيــف يه العاقــات بــن الخشــص وبــايق النــاس واملنمظــات؟ ومــا 
ــف  ــاس واملنمظــات؟ وكي ــايق الن ــن الخشــص وب ــات ب ــوع العاق ن
ميكــن للعاقــات أن متّكــن النــاس بــداًل مــن جعلهــم تابعــن )عالــة(؟
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اخلالصة:
  يساعد استخدام شبكة العاقات املُساعدة يف معرفة أفضل املساعدة • 

العثور علهيا،  وأين ميكن  الذين مه يف ضائقة  والدمع لأخشاص 
األخشاص  بن  املوجودة  العاقات  نوع  حتدد  أن  أيًضا  وميكهنا 
املشاركن يف الرعاية والدمع والتعلمي وإعادة التأهيل وكذلك معرفة 

ما الذي جيعل العاقات جيدة ودامعة وُمساِعدة.

  تعترب شبكة العاقات املساعدة مفيدة خصوًصا لتحديد شبكة الدمع • 
املتاحة أو الي ميكن أن تكون متاحة ألفراد املجمتع الذين مه يف 
ضائقة وميكن أن يمشل ذلك: األيتام والنساء الايئ يواجهن العنف 
املزنيل واألخشاص املصابون بفروس نقص املناعة البرشية واإليدز.

تتعلق •  وأهنا  تبادلية  معلية  يه  املساعدة  العاقات  أن  عىل  أكد   
بالخشص وبايق األخشاص واملنمظات الي تعامل بعضها البعض 

باحرام وتقدم الدمع لبعضها البعض.

  جشع املشاركن عىل التفكر يف أنواع خمتلفة من العاقات، عىل • 
سبيل املثال، قد تكون هناك صلة رمسية ومهنية بن مدير مدرسة 
غر  صلة خشصية  أيضا  هناك  تكون  قد  أنه  غر  وعامل جممتع، 

رمسية بن هذا العامل وأرسة الطفل.

  هناك طريقة بديلة لبناء شبكة عنكبوتية للعاقات ويه استخدام كرة • 
وخيط ومترير اخليط حو ل لك خشص لدينا عاقة معه.

النبذ االجمتايع:  •  العاقات ملعرفة مستويات    ميكن استخدام أدوات 
الوصول إىل العاقات املساعدة واخلدمات بن الفات املهمشة مبا 
لرمس  األداة  استخدام  للشباب  فميكن  والشباب  األطفال  ذلك  يف 
يتعاملون  والذين  يثقون هبم  الذين  للعاقات مع األخشاص  خريطة 
الوصول  إماكنية  لقياس  األداة  مواءمة  منتظم وميكنك  معهم بشل 
من خال مطالبة الشباب برمس ثاثة خطوط لأخشاص أو األطراف 
املعنية الذين يثقون هبم أو يتعاملون معهم أكر من غرمه، وسطران 
لأخشاص أو األطراف املعنية الذين لدهيم إماكنية وصول متوسطة 
مع الشباب، وخط واحد هلؤالء لأخشاص أو األطراف املعنية الذين 
األطفال  مع  األدوات  هذه  استخدمنا  وإذا  إلهيم،  الوصول  يصعب 
فاحرص  الخشصية،  عاقاهتم  لتحليل  للخطر  املعرضن  والشباب 
عىل مراعاة هؤالء األطفال والشباب الذين لدهيم القليل من العاقات 

املساعدة.

مراجع
  دليل املنسقن )املجمتعات الي تتصدى لإليدز من خال احلقوق(• 

اخلاص مبنمظة أكشن إيد )2012(.
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اخلرائط
تعد اخلرائط وسيلة فعالة لعرض املعلومات واملشكات احمللية والفرص بطريقة واحضة ومرئية حيث ميكن إضافة خريطة أساسية 
ملنطقة حملية مبعلومات عن اخلدمات املتاحة )مثل عدد وموقع ونوعية خيارات الرعاية الطبية والنفسية االجمتاعية( والتحديات الي 
تعيق الوصول إىل اخلدمات )مثل اخلصوصية واملسافة واألمان( ومفهوم النساء عن املناطق ذات اخلطورة العالية )مثل املناطق 
العامة أو النائية الي من املرحج أن حيدث هبا اعتداءات أو حترش جنيس( وميكن استخدام اخلرائط لتبن مدى تأثر األرس وأولئك 

الذين يعيشون يف لك أرسة.

ما املطلوب؟ 
ــىل  ــة أو ع ــام ملون ــتخدام أق ــورق باس ــىل ال ــط ع ــاء اخلرائ ــن إنش ميك
ــذه  ــز ه ــل العــيص واحلــى جفه ــة مث ــواد طبيعي ــل باســتخدام م الرم

ــواد. امل

اخلطوات
قــد ترغــب املجموعــة يف بــدء المتريــن مــن خــال التجــول يف املنطقــة . 1

ملاحظــة المســات الرئيســية الــي يرغبــون يف متثيلهــا وحتليلها.

يف البدايــة جيــب إنشــاء خريطــة واســعة عــىل األرض أو عــىل أي . 2
ــع املشــاركن املســامهة بالنشــاط  ــن مجلي ــث ميك ــر حبي ســطح كب

ورؤيــة مــا جيــري بوضــوح.

ــي جيــب تضميهنــا هــو أن تشــل إطــار معــل . 3 إن أول األشــياء ال

أســايس لملســاحة، يف البدايــة ميكــن اســتخدام املركــز املجمتــيع 
أو اللكيــة الــي جتمتــع فهيــا املجموعــة عــىل ســبيل املثــال، وتســاعد 
املــزيات املهمــة مثــل الطــرق الرئيســية واملبــاين العامــة األخشــاص 

عــىل توجيــه أنفهســم وبالتــايل املشــاركة بفعاليــة أكــرب. 

ميكــن اســتخدام العديــد مــن املــواد لمتثيــل العنــارص املختلفــة عــىل . 4
ــة  ــور هيلع بهسول ــن العث ــتخدام أي يشء ميك ــن اس ــة وميك اخلريط
ويهســل حتريكــه مثــل العــيص واألجحــار ومــا إىل ذلــك وجيــب 
اختيــار معــاين الرمــوز واالتفــاق علهيــا مــن املجموعــة بأمكلهــا، 
وتعتــرب املــواد القابلــة للتحريــك رضوريــة جــًدا حيــث حيتــاج لك 
خشــص إىل أن يكــون قــادًرا عــىل التعديــل والتغيــر وإضافــة 
العنــارص مــع تطــور اخلريطــة فاملشــاركون املــرددون يف قراراهتــم 

ــًدا. ــذا مفي عــىل وجــه اخلصــوص جيــدون ه

مبجــرد وضــع مجيــع مــواد اخلريطــة ميكــن النظــر يف املزيــد مــن . ٥
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األحــاكم النوعيــة وميكــن أن يمشــل ذلــك عــىل ســبيل املثال، اإلشــارة 
ــار  ــد خيت ــه وق ــم متثيل ــا ي ــة أو الســلبية مل إىل التصــورات اإلجيابي
املشــاركون إبــراز أماكهنــم املفضلــة عــىل اخلريطــة أو لإلشــارة إىل 

املناطــق الــي هبــا املشــالك.

بعــد ذلــك ميكــن لملجموعــة التفكــر يف اخلريطــة كل واســتخاص . ٦
ــن  ــا مُتِكّ ــا م ــث غالًب ــاش حي ــزي النق ــاكر أو االســتنتاجات لتحف األف
ــة املشــالك أو الظواهــر يف  ــة األخشــاص مــن رؤي اخلريطــة املكمتل
ضــوء جديــد ألهنــا تســاعد يف إجيــاد حــل هلــا يف الواقــع وتكتســب 

يف الوقــت نفســه وجهــات نظــر جديــدة حوهلــا.

ــة . 7 ــة" كبداي يف بعــض احلــاالت ميكــن اســتخدام اخلريطــة "احلقيقي
إلنشــاء خريطــة "مثاليــة" أو "رؤيــة" مــع إظهــار التغيــرات املســتقبلية 
ســواء اكنــت معليــة وقابلــة لإلجنــاز أو مثاليــة وذات رؤيــة، ويف بعض 

احلــاالت ميكــن أن تصبــح هــذه اخلرائــط أدوات ختطيــط معليــة.

حيتــاج املشــاركون إىل حتديــد الصــور أو الرمــوز أو اللكــامت الــي . 8
ميكــن مــن خاهلــا تمسيــة العنــارص األساســية عــىل اخلريطــة لرمس 
اخلريطــة عــىل الــورق أو البطاقــة وقــد يرغــب املشــاركون يف معــل 

نســخ أصغــر خاصــة هبــم مبجــرد رمسهــا عــىل الــورق.

أسئلة للتحليل
ــمي ســامة النســاء ووصوهلــن  ــة املجمتــع لتقي ــت تســتخدم خريط إذا كن
إىل اخلدمــات فميكــن أن تهســل األســئلة التاليــة املناقشــة حــول أســباب 
اخلطــر واخلدمــات املتاحــة. امنــح النســاء وقًتــا للتفكــر والتأمــل يف 

ــد لك ســؤال. ــة بع إجاباهتــن عــىل اخلريط

أين تذهب املرأة يف املجمتع إذا احتاجت إىل عاج طيب؟. 1

أيــن تتجــه النســاء يف املجمتــع إذا أردن التعبــر عــن خماوفهــن . 2
ــىل ســامهتن؟ ع

هل يوجد ماكن ميكن للنساء الذهاب إليه ملناقشة مشالكهم؟. 3

هل يوجد ماكن ميكن للفتيات الذهاب إليه ملناقشة مشالكهم؟. 4

هــل توجــد أماكــن عــىل اخلريطــة غــر آمنــة للنســاء والفتيــات أثنــاء . ٥
الهنــار؟ 

هل توجد أماكن عىل اخلريطة غر آمنة للنساء والفتيات يف الليل؟. ٦

أين ميكن لملرأة أن تطلب املساعدة إذا تعرضت للعنف؟. 7

أين ميكن للفتاة أن تطلب املساعدة إذا تعرضت للعنف؟. 8

إذا كنــت تســتخدم اخلريطــة املزنليــة فميكنــك رمس احلــي وتكويــن لك 
أرسة؛ لتحديــد عــدد النســاء يف لك أرسة والعمــر واإلعاقــة ومــا إىل ذلــك 
وكيــف يتأثــرن، وحــاول االحتفــاظ باملعلومــات الــي تعرفهــا ومق بتدويــن 
ــزم  ــات إذا ل ــن التقيمي ــد م ــات ملزي ــوات يف املعلوم ــن الفج ــات ع ماحظ

األمــر.

ماذا تفعل باملعلومات؟
ــىل  ــه ع ــواء مت رمس ــة س ــذه العملي ــن ه ــريئ م ــر أي يشء م مق بتصوي
األرض أو عــىل الــورق وكــن دقيًقــا ومق بتضمــن معلومــات تعريفيــة 

)أمســاء األماكــن وتــارخي إنشــاء اخلريطــة(.

ملزيد من االطالع / املصادر
•    االتصاالت والسلطة أكشن إيد )2003(.
•    دليل يعرب عن األم  أكشن إيد )199٦(.
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أداة دوائر التأثري / شرائح احلماية

مثال خلريطة املجمتع من جتربة هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة يف األردن.

اخلطوات:
ارمس دائرة هبا طبقات التأثر األربع وحدد املجموعات املختلفة يف لك طبقة الي هلا تأثر. 1

      سواء اكن ذلك إجيابًيا أو سلبًيا عىل مشلكة امحلاية الي تركز علهيا.

ميكن أن تكون األسئلة لتوجيه التفكر مكا ييل:. 2

امأ الدوائر باملاحظات )املذكرات( املخططات واحتفظ هبا للرجوع إلهيا يف املستقبل.. 3

ما يه اجلهات الفاعلة الي ميكنك الوصول إلهيا والتأثر فهيا؟• 
ما يه اجلهات الفاعلة الي هلا تأثر إجيايب أو سليب عىل القضية املختارة؟ • 
كيف ميكنك التعامل مع هذه اجلهات الفاعلة؟• 
من مه احللفاء الذين حتتاجهم إلرشاك اجلهات الفاعلة الي يصعب الوصول إلهيا والي هلا تأثر يف هذه القضية؟• 
ما يه التحديات الي تتوقع مواجههتا يف الوصول إىل هدفك؟• 
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أداة دوائر التــأثـيـر، األردن

دراسـة حــالـة: 

تتعمل القيادات النسائية أداة دائرة التأثر جكزء من برناجم أكشن إيد املنطقة العربية 
وتدريب أكشن إيد اململكة املتحدة عىل هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده النساء.

مت استخدام أداة دوائر التأثر يف األردن مضن جزئية "تغير املعاير 
القامئة عىل نوع اجلنس" )صفحة ٤٦( الي مت جتريهبا مع مجموعات 
معل محاية املرأة )WPAGs( يف املفرق والزرقاء حيث تضمنت املراحل 
األولية لتنفيذ هذه اجلزئية حمادثات آمنة حول األدوار والمسات املبنية 
اجمتاعيا بن الرجال والنساء يف جممتعهم، ومن خال هذه احملادثات 
السلبية  األعراف  تأثر  بالتنوع االجمتايع  املعنية  العمل  فرق  درست 
مناقشات  والفتيات مع  النساء  رفاهية  نوع اجلنس عىل  القامئة عىل 
حول نقاط ضعف املرأة واآلثار املرتبة عىل هذه األعراف الي تشل 

عاقات القوة غر املتاكفئة بن الرجال والنساء. 

بعد هذه احملادثات مت استخدام أداة دوائر التأثر لتحديد من له تأثر 
إجيايب أو سليب عىل تلك األعراف السلبية القامئة عىل نوع اجلنس 
السهتدافها حيث إن حفص وحتديد اجلهات القامئة الي هلا تأثر يف 
املجمتع )بشل مبارش أو غر مبارش( قد دمع املجموعات النسائية يف 
مناقشاهتا حول كيفية التعامل مع طبقات التأثر املختلفة ومن سيكون 

صاحب املصلحة واملؤثر الرئييس عند تطبيق وإنشاء خطة معل. 

اجللسات  "اكنت  أن:  )3٦ سنة(  األردن  الزرقاء،  من  ُمشاركة  أفادت 
منفتحة وُمرية، مل أكن قد مسعت عن املساواة بن اجلنسن، لكني 
تعملت اآلن أن املجمتع يف الواقع يستخدم نوع اجلنس لفرض أدوار 
لو اكن  لذا حىت  األدوات واحضة جًدا؛  والرجال. اكنت  النساء  عىل 
موضوًعا مل أتعمله من قبل فقد وجدت أنه من الهسل فهم هذه املفاهمي.

دمعت أداة دوائر التأثر فهمي للخدمات الي ميكن لملرأة أن تذهب 
إلهيا يف حالة تعرضها للعنف القامئ عىل نوع اجلنس، فقبل ذلك كنت 
أعتقد أنه ال ميكن لملرأة أن تذهب إىل عائلهتا إال لتسوية املشالك مع 
زوجها دون التعرف عىل وسائل الدمع األخرى املوجودة داخل املجمتع، 
املواضيع  هذه  مثل  حول  النساء  من  الكثر  تثقيف  جيب  أنه  أعتقد 
واستخدام هذه األدوات ومن املهم جًدا أن يتعملن أن اجلنس ال حيدد 
هويتك وأن األدوار يف املجمتع ليست ثابتة فميكهنن التغير وال ينبيغ 

أن ُيعرِّفهن املجمتع هبذه الطريقة السلبية". 
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جدول الرتتيب الزوجي
ميكن استخدام جدول الرتيب الزويج أو التفضيل ملقارنة مجموعة من املشكات ومعرفة أهيا األكر أمهية بالنسبة لملشاركن.

اخلطوات
ــد مخــس أو ســت مشــالك/اهمتامات/. 1 ــن املشــاركن حتدي ــب م اطل

ــن  ــربز يف متري ــي ت ــك ال ــن تل ــك م ــا إىل ذل ــة وم ــرات مطلوب تغي
رمس اخلرائــط و/أو املناقشــات، واطلــب مــن املشــاركن كتابــة نفــس 

ــن. ــات مرت ــىل البطاق املشــالك/املخاوف ع

ــدول . 2 ــن سلســلة أو رمس ج ــدول م ــن املشــاركن إنشــاء ج ــب م اطل
ــرة. ــة كب عــىل ورق

اطلــب مــن املشــاركن كتابــة عناويــن اجلــدول هيلع باســتخدام . 3
البطاقــات مــع املشــالك/االهمتامات/التغيرات املرغوبــة ومــا إىل 
ــس  ــن وبنف ــس العناوي ــل نف ــي محت ــات ال ــون البطاق ــك مث يضع ذل

الرتيــب أســفل اجلانــب األيــرس مــن اجلــدول.

اطلــب مــن املشــاركن أن يقارنــوا املشــالك األكــر أمهيــة ويذكــروا . 4
الســبب، اســأل أواًل عــىل ســبيل املثــال، "هــل ميكننــا مقارنــة نقــص 
التعلــمي بنقــص التعلــمي؟" ال ميكننــا مقارنــة شــيئن متشــاهبن؛ لــذا 
اطلــب مــن املشــاركن وضــع خــط يف الصنــدوق باســتخدام عصــا 

أو قطعــة مــن اخليــط أو وضــع خطــن متقاطعــن.

ــبيل . ٥ ــىل س ــن ع ــيئن خمتلف ــة ش ــاركن مقارن ــن املش ــب م اآلن اطل
املثــال، نقــص التعلــمي ونقــص الــويع باحلقــوق وجشعهــم عــىل 

ــداء  ــك( وإب ــا إىل ذل ــة وم ــرات املرغوب مناقشــة املســألتن )أو التغي
ــرى. ــن األخ ــر م ــل إحدامهــا مشــلكة/أولوية أك ــي جتع ــباب ال األس

مبجــرد أن ينهتــي املشــاركون مــن مناقشــة املســألتن واالتفــاق عــىل . ٦
أن إحدامهــا مشــلكة/أولوية أكــر مــن األخــرى، اطلــب مهنــم كتابــة 
ــة عــىل بطاقــة  أســوأ مشــلكة الــي اتفقــوا علهيــا والــي هلــا أولوي

ووضعهــا يف اجلــدول.

ــع املشــالك/. 7 ــارن املشــاركون مجي ــة حــىت يق اســمتر هبــذه الطريق
ــة، إخل. االهمتامات/التغيــرات املطلوب

عنــد اكمتــال اجلــدول، اطلــب مــن املشــاركن حســاب عــدد املــرات . 8
الــي تظهــر فهيــا لك املشلكة/املســألة يف اجلــدول )ال يمشــل هــذا 
عنــوان اجلــدول( واملشلكة/املســألة الــي تظهــر يف معظــم األوقــات 
تعتــرب يه األولويــة واملشــلكة الــي حتصــل عــىل ثــاين أعــىل درجــة 

يه املســتوى التــايل مــن األولويــة وهكــذا.

مراجع
•    االتصاالت والسلطة أكشن إيد )2003(.

•    دليل يعرب عن األم صفحة 141، أكشن إيد )199٦(.
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اهلدف
سيساعد التحليل الجشري لملشلكة املجموعة عىل معرفة العوامل األساسية الي تسبب حدوث مشكات امحلاية وعواقهبا. تم مشالك امحلاية عن 
مجموعة معقدة من العوامل ولكهنا يف األساس تتعلق بإساءة استخدام السلطة، ومن األهسل حتديد املشالك السطحية بداًل من األسباب اجلذرية حيث 

ستساعد هذه األداة يف مضان أن إجراءات امحلاية املجمتعية ستكون مصممة ملعاجلة األسباب والعواقب الاكمنة وراء مشلكة امحلاية.

اخلطوات

األغصــان . 1 املثــال،  ســبيل  )عــىل  املتوفــرة  املــواد  باســتخدام 
املتســاقطة / أغصــان األجشــار( ابــدأ يف بنــاء جشــرة )ميكــن أيًضــا 
رمس جشــرة عــىل ورق كبــر إذا مل تمتكــن مــن رمس األغصــان ومــا 

ــك.( إىل ذل

يرمــز اجلــذع إىل مشــلكة امحلايــة الــي تــم مناقشــهتا فيــم وضــع . 2
بطاقــة عــىل الصنــدوق مــع كتابــة املشــلكة علهيــا )هــذا يســاعد يف 

إبقــاء الركــزي عــىل املناقشــة(.

متثــل اجلــذور األســباب اجلذريــة فتحــد املجموعــة لتحديــد األســباب . 3
اجلذريــة األساســية وجتــاوز األســباب الســطحية عــىل ســبيل املثــال، 
العنــف املــزنيل ال يســببه جمــرد رشب الرجــال للكحــول، فاحبــث يف 
أســباب رشب الرجــال للكحــول، وملــاذا قــد تقبــل املجمتعــات العنــف 
األرسي حــدد مواضيــع مثــل الفقــر واختــال موازيــن القــوة واجلنــس 
والــرصاع إخل. فلكــام طرحــت األســباب يــم اختيــار رمــز لمتثيلــه أو 
يــم كتابتــه عــىل بطاقــة )مبجــرد املوافقــة علهيــا مــن قبــل املجموعــة 

بأمكلهــا( ووضعهــا بــن اجلــذور.

الفــروع متثــل اآلثــار املرتبــة فعنــد مناقشــة لك أثــر واالتفــاق هيلع . 4
ــن التحــمك يف  ــروع )ميك ــه يف الف ــة ووضع ــه عــىل بطاق ــم كتابت ي

ــة.( مُســك الفــرع إلظهــار مســتوى األمهي

وميكن إضافة الفواكه لمتثل احللول املمكنة.. ٥

نقاط النقاش
•      ناقـــش كيف أن االخــتاالت يف موازين القـوى غالـًبا ما تكون ســبًبا  
        أساســًيا ملشــالك امحلاية فالقـوة تعي درجة الســيطرة عىل املوارد  

والقدرة عىل اختاذ القرارات واالختيار.     

الســـبب اجلــذري للعــنف ضد املرأة هو دامئا المتيزي بن اجلنســـن      •
      وإساءة استخدام السلطة وعدم احرام حقوق اإلنسان.

ماذا تفعل باملعلومات
•      احتفظ بنسخ من جشرة املشالك عىل لوح وريق و/أو يف دفاتر ماحظاتك. 

•    األداة مفيــدة للغايــة يف املســــاعدة عىل تقيمي ما إذا اكنت إجراءات 
امحلاية املجمتعية املقرحة تعاجل األسباب اجلذرية والعواقب املرتبة      

       عىل مشالك محاية املرأة.

•     وميكن أن يســاعد هذا التحليل أيضا يف توفيــر معلومـات أساســـية  
       لوضع مؤرشات لتقيمي أثر الربناجم عىل األسباب اجلذرية.

مراجع
•    االتصاالت والسلطة أكشن إيد )2٠٠3(، انظر قسم الصور.

•    دليل يعرب عن األم صفحة 17٦، أكشن إيد )199٦(.
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شجرة مشكلة احلماية
ميكن استخدام التحليل الجشري لملشلكة ملعرفة األسباب والنتيجة حيث تعمل العنارص املختلفة لجشرة مًعا كتعبر جمازي بسيط: 
ميثل اجلذع احلالة املراد دراسهتا واجلذور توحض األسباب، والفروع يه النتاجئ أو العواقب وميكن إضافة الفواكه لمتثل احللول 

أو اإلجراءات املمكنة.

جشرة مشلكة امحلاية - اجلذر والفروع
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جدول تقـيـيـم اخملــــاطر
ميكن استخدام التحليل الجشري لملشلكة ملعرفة األسباب والنتيجة حيث تعمل العنارص املختلفة لجشرة مًعا كتعبر جمازي بسيط: ميكن 
استخدام جدول تقيمي املخاطر لملساعدة يف حتليل املخاطر احملمتلة الي ميكن أن حتدث أثناء تنفيذ برناجم هنج امحلاية املجمتعية 

الذي تقوده املرأة، والعواقب الي ميكن أن تؤثر عىل النساء واملجموعات النسائية وأحصاب املصلحة اآلخرين والربناجم نفسه.

اهلدف

هيدف تقيمي املخاطر إىل جتنب تعريض األفراد أو املنمظات غر احلكومية 
ويتوقع  أن حيدث  ميكن  معا  ويسأل  أكرب،  خلطر  الرشاكء  املوظفن  أو 
أو ختفيف  لتقليل  املخاطر  وهناك حاجة إىل حتليل  املستقبلية،  املشالك 
املخاطر احملددة والتخطيط حلاالت الطوارئ والتصدي هلا، وميكن دجم 
األويل  والتحليل  التحديد  من  جكزء  املخاطر  لتقيمي  واألنشطة  األسئلة 
ملشالك امحلاية، وجكزء من معلية ختطيط العمل جيب استمكال التقيميات 
اجلديدة عندما تتغر األوضاع األمنية أو السياسية أو الكوارث وميكن أن 

تكون املخاطر ما ييل:

•    خارجية )مثل الزناع املسلح وانعدام األمن والكوارث الطبيعية وترايخ  

     احلكومة أو الرشيك عن العمل(.

•    داخلية )مثل سوء إدارة املنمظة أو االحتيال(.

•    نتيجة لربناجمك أو هنجك )مثل عدم احرام الرسية وعدم احلصول 
     عىل موافقة قادة املجمتع(.

االعتبارات

الزناع  قرب  بسبب  الزناع  حاالت  يف  أكرب  املخاطر  تكون  أن  ميكن 
والنظام وتعطيل اخلدمات االجمتاعية وإضعاف  القانون  املسلح واهنيار 
قامئ  هنج محاية  تبي  فعند  واملجمتعية  األرسية  املواجهة  اسراتيجيات 
عىل املجمتع جيب أن يكون امجليع عىل دراية باملخاطر الي قد تم عن 
الربناجم أو تؤثر هيلع وجيب أال ُتَعرِّض براجم ونشاطات املنمظات غر 

احلكومية والواكالت اإلنسانية النساء والفتيات لأذى.

من سيشارك؟
النسائية  وامجلاعات  النسائية  القيادات  مع  لملخاطر  تقيمي  إجراء  يم 
احلكومية  السلطات/اجلهات  ومع  والرشاكء  إيد  أكشن  منمظة  وموظي 
والواكالت األخرى إذا اكن ذلك مناسًبا ومن الروري أن تشارك النساء 
املتررات ومجموعاهتن يف حتديد وتقيمي تلك املخاطر جكزء من انشاء 

الربناجم وتطويره وتنفيذه.

ما املطلوب؟
•    خطة معل

•    الدروس املستفادة من مؤسستك أو غرها
•    اقراحات أو تعليقات

اخلطر
احمتالية وقوعه
)1 - مستبعد جًدا 
٥ - مرحج للغاية(

العواقب وتصنيفها
)1 - طفيفة 

٥ - خطرية جدًا(

اقرتاحات النساء
حول كيفية تقليل
أو ختفيف اخلطر

اإلجراء

مثال عىل جدول تقيمي املخاطر عند جتربة هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة 
)WLCBP( يف األردن.
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اخلطوات

ــذ . 1 ــر عــىل تنفي ــن أن تؤث ــي ميك حــدد وأدرج املخاطــر الرئيســية ال
اسراتيجيات/أنشــطة معينــة يف خطــة معــل امحلايــة القامئــة عــىل 

املجمتــع احملــيل، أو أن تنتــج عــن ذلــك. 

ناقش سبب حدوث لك خطر من املخاطر ومىت قد حيدث. . 2

ضــع يف اعتبــارك احمتــال حــدوث لك خطــر مــن املخاطــر واســتخدم . 3
ــن  ــرب رمق )1( ع ــث يع ــن )1( إىل )٥( حي ــمي بســيط م ــاس تقي مقي

احمتاليــة ضعيفــة ويعــرب الــرمق )٥( عــىل احمتاليــة كبــرة.

حــدد مــن مخــس إىل ســت عواقــب الرئيســية هلــذا اخلطــر ومق . 4
ــاس التصنيــف مــن  ــمي مــدى خطــورة العواقــب باســتخدام مقي بتقي
ــة  ــاجئ املتعلق ــن النت ــة ومق بتضم ــر للغاي ــف إىل )٥( خط )1( طفي
ــك التأثــر عــىل املمتلــاكت وســبل  بســامة األفــراد واملوظفــن وكذل

ــة. ــرزق والبيئ كســب ال

إذا مت حتديــد املخاطــر الــي ُينظــر إلهيــا عــىل أهنــا حممتلــة . ٥
احلــدوث بدرجــة كبــرة واعتــربت العواقــب خطــرة جــًدا فــا ينبــيغ 
عــىل النســاء االســمترار يف هــذا النشــاط أو االســراتيجية ومق 
بتنســيق مناقشــة مجاعيــة ملعرفــة وتطويــر اســراتيجية بديلــة تقلــل 
مــن املخاطــر عــىل ســبيل املثــال، هــل ميكــن لملــرأة أن تعمــل بشــل 
ــدالً مــن العمــل مبفردهــا؟ تعــاوين مــع قــادة املجمتــع عــىل مشــلكة ب

ضــع خطــة طــوارئ لــل خطــر حيمتــل حدوثــه ومــن املتوقــع أن ينتــج . ٦
ــه تأثــر متوســط إىل قــوي فهــذا يعــي حتديــد طــرق لتقليــل أو  عن

ختفيــف املخاطــر وهــذا قــد يمشــل احلــد مــن بعــض األنشــطة.

كرر اخلطوات من 3 إىل ٦ لل من املخاطر الرئيسية احملددة.. 7

ماذا تفعل باملعلومات؟
عــد تقريــر تقيــمي املخاطــر حبيــث حيــدد هــذا التقريــر لك خطــر واحمتاليــة 
حدوثــه وعواقبــه باإلضافــة إىل اإلجــراء الــذي ميكــن اختــاذه لتقليــل 
املخاطــر أو ختفيفهــا وهــذا يــح للقيــادات النســائية واملنمظــات وكذلــك 

منمظــة أكشــن إيــد والــرشاكء برصــد املخاطــر طــوال دورة الربنــاجم.

جتربة أنشطة كسب الرزق جدول تقيمي املخاطر يف لبنان

دراسـة حــالـة: 

لبنان يف لك  )WPAGs( يف  املرأة  العمل محلاية  شاركت مجموعات 
من جب جنن وبعلبك يف ورشة معل متهيدية تدريبية ملدة يومن يف 

يوليو 2021  

قامت النساء مبعرفة وحتديد املخاطر بالنسبة لعدد من املهن بناًء عىل 
مصفوفة تقيمي املخاطر وتضمنت قامئة املخاطر: التحرش واالختطاف 
وتأخر ساعات العمل واألذى اجلسدي واالعتداء اجلنيس واجلسدي 
واالغتصاب واالستغال والتمنر فح هلم المترين بأن يكونوا عىل 

معيشية  أنشطة  أي  املشاركة يف  عند  املخاطر احملمتلة  بتلك  دراية 
اسراتيجيات  وحتديد  بتحليل  أيًضا  النساء  وقامت  واقتصادية، 
بأطفاهلن  والعناية  العمل  بن  املوازنة  كيفية  مثل:  والتخفيف  الوقاية 
أو ساعات  العمل  للوصول إىل  السفر ملسافات طويلة  وكيفية جتنب 
العمل  أحصاب  قبل  من  االستغال  مواجهة  وكيفية  املتأخرة  العمل 
وردود الفعل العنيفة من األرسة أو املجمتع الناجتة عن بدأ النساء 
للحفاظ عىل  املال، مكا ذكرن أمهية وجود اسراتيجيات  يف كسب 

أمواهلن وأجورهن بأمان.
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أداة النهر 
يعد الهنر رمًزا قوًيا للعديد من األخشاص مكا أن تصور أي معلية يف هيئة هنر من املمكن أن ُينتج رؤى خاقة. خصائص الهنر: 
عرضه املتغر وتياره واجتاهه باإلضافة إىل مزيات مثل الدوامات واجلزر واملنحدرات والشاالت والتفرعات، ميكنك أن تشبه التغيرات 
واألحداث يف تارخينا باألهنار الي تظهر بكرة، ميكن لملناظر الطبيعية احمليطة أن متثل البيئة الي تشلكنا، وأحد االستخدامات 
الشائعة هلذه األداة هو أن يرمس الناس أهنارا متثل مسار حياهتم اخلاصة ولكن ميكن أيًضا استخدام األهنار لمتثيل تارخي جممتع أو 

منمظة وميكن استخدامها للتخطيط لعملية مستقبلية مثل محلة.

اخلطوات: الهنر لفرد واحد
مــن املهــم توضيــح أن لك خشــص ال حيتــاج إال أن يــدرج يف . 1

هنــره تلــك األحــداث أو املواقــف الــي يشــعر باالرتيــاح ملشــاركهتا 
مــع املجموعــة، ومــن الطــرق املفيــدة لزيــادة تركــزي األخشــاص يه 
ــا هبــدوء مــع إمغــاض العينــن بيمنــا حيهثــم املــرشف  اجللــوس مًع
عــىل التفكــر يف حلظــات خمتلفــة مــن حياهتــم، منــذ والدهتــم إىل 

ــع اقراحــات أو أســئلة مفتوحــة. ــة م اللحظــة احلالي

بعــد ذلــك يــرمس لك خشــص رحلــة حياتــه عــىل شــل هنــر، أحياًنــا . 2
عــىل ورقــة كبــرة وأحياًنــا عــىل األرض مبــواد متوفــرة حملًيــا.

ــات . 3 ــته يف مجموع ــم مناقش ــارمه ميكهن ــع أهن ــل امجلي ــا يمك عندم
صغــرة مــع املــرشف علهيــا وخيتــار لك خشــص التفاصيــل الــي 
يرغــب يف التحــدث عهنــا فقــد يرغبــون يف الركــزي عــىل وقــت معــن 

أو الوقــت احلــايل أو أخــذ النــاس يف جتربــة قصــرة.

يف هنايــة قصــة لك خشــص ميكــن لملشــاركن اآلخريــن طــرح . 4
األســئلة إذا رغبــوا يف ذلــك مــع احــرام خصوصيــة الخشــص 

دامًئــا وأبــًدا.

اهلــدف ليــس فقــط مســاع القصــص؛ ولكــن إجيــاد رابــط بــن . ٥
جتاربنــا الخشصيــة ومواقفنــا والطــرق الــي نتأثــر هبــا بالبيئــة 
الــي نشــأنا ونعيــش فهيــا، وقــد يرغــب املــرشف يف توجيــه املناقشــة 
ــة؛  ــبب والنتيج ــمك والس ــوة والتح ــالك الق ــر يف مش ــل للنظ والتحلي
الســتخاص األمنــاط أو التأثــرات الرئيســية وميكــن إجــراء مقارنات 
ــة أو  ــة أو الثقافي ــات االجمتاعي ــف الطبق ــن خمتل ــن األخشــاص م ب
ــوى  ــل الق ــرات وحتلي ــة التأث ــن أجــل معرف اجلنســن أو األمعــار م

ــا. ــي تشــلكنا مجيًع ــة ال البيئي
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اخلطوات: الهنر ملجموعة
عندما يم استخدام أداة الهنر لرمس خريطة لنقاط التحول واألحداث 

الرئيسية يف تارخي منمظة أو جممتع أو للتخطيط ومشاركة تدفق ورشة 
معل أو إجراء سيعمل املشاركون مًعا ويتناقشوا عىل النقاط الي ينبيغ 
متثيلها والرموز الي يتعن استخدامها؛ فإن معلية بناء الصورة ستكون 
يف حد ذاهتا السبب يف الكثر من النقاش واجلدال مع ظهور تصورات 

خمتلفة ألمهية احلاالت واألحداث.

اقرتاحات لك
•    ميكن استخدام الهنر يف بداية ورشة العمل كطريقة مجلع املجموعة   

      مًعا ومعرفة الرحات )التجارب( الخشصية.

•    ميكن استخدام الهنر ملعرفة تارخي مدرسة أو منمظة أو جممتع
      أو لعرض األحداث بطريقة ترتيب زمي.

•     ميكن استخدام هنر للتخطيط لنشاط مثل محلة والتفكر يف التحديات 
        والفرص احملمتلة.

مراجع
•    منمظة أكشن إيد 2003 االتصاالت والسلطة

•    منمظة أكشن إيد )199٦(. دليل يعرب عن األم
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تقييم السالمة )أو املشي اآلمن(:
القوائم املرجعية خملاطر حماية املرأة

تدمع هذه األداة النساء لتحديد خماوف امحلاية للنساء والفتيات يف املخمي / احلي/ القرية.

االعتبارات ومن ميكنه أن يشارك. 
النســاء احملليــات مــن املنمظــات  ميكــن اســتخدام هــذه األداة مــع 
ــا للســياق  الرشيكــة و/أو القيــادات النســائية يف املجمتــع احملــيل، وتبًع
ــارات الســامة إمــا: )أ( أن تقــوم مجموعــة مــن النســاء يف مــاكن  واعتب
آمــن بــرمس املوقع/املخــمي أو )ب( ترتيــب جولــة يف املجمتع/املوقــع املتأثــر 
باألزمــة مــع النســاء واملراهقــات ويســتخدم يف لك مــن )أ( و )ب( قامئــة 
األســئلة أدنــاه والغــرض مــن ذلــك هــو أن تراقــب النســاء املخاطــر الفعليــة 
أو احملمتلــة الــي هتــدد ســامة وأمــن النســاء والفتيــات وأخذهــا يف عــن 
االعتبــار ويف مناطــق انعــدام األمــن ينبــيغ عــدم مــلء االســتبيان أثنــاء 
التنقــل حــول املوقــع أو املجمتــع بــل اقــرح عــىل املشــاراكت أن يضعــن 

ــا. يف عقلهــن األســئلة واملاحظــات وأن ميــأن المنــوذج الحًق

أو  العائديــن  الاجئــن  جممتــع  يف  األداة  اســتخدام  عنــد  ويــوىص 
ــع و/أو  ــىل احلــدود م ــمي للســامة ع ــراء تقي ــن بإج ــن أو املرشدي الاجئ

داخــل املجمتــع املضيــف نفســه.

ما املطلوب؟
•    ُنسخ من القامئة املرجعية الواردة أدناه معدلة حسب الرورة 

     ومرمجة إىل اللغات احمللية.

•    أقام ولوح رسوم بيانية لرمس خريطة لملنطقة إذا اْضُطرت 
     النساء لعدم املي يف املاكن بسبب املخاطر األمنية.

اخلطوات
ــوم النســاء بــرمس خريطــة . 1 ــاك خطــر وانعــدام األمــن تق إذا اكن هن

االســتحامم  ونقــاط  املراحيــض  موقــع  وحتديــد  لملوقع/املخــمي 
والتوزيــع واملــدارس واملواقــع الرئيســية األخــرى الــي جيــب أن 

تذهــب إلهيــا النســاء والفتيــات

ــع تمكــل . 2 ــاء الســر يف املخمي/املوق وباإلشــارة إىل اخلريطــة أو أثن
ــة املــرأة. النســاء تقيــمي الســامة: قامئــة مراجعــة خماطــر محاي

عنــد االنهتــاء مــن رمس اخلرائــط أو الســر يف املنطقــة تمكــل . 3
النســاء والفتيــات القامئــة املرجعيــة ويراجعــن خماطــر امحلايــة 
فضــع املعلومــات مــن خريطــة امحلايــة يف الدراســة )املراجعــة(.

ماذا تفعل باملعلومات؟
•    تسامه البيانات يف التقيمي الرسيع للحامية، وعند حتديهثا يف 

      التقيمي التفصييل للحامية.

•     توحضِّ هذه املعلومات اخلطوات التالية يف حتليل وختطيط هنج  
       امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة.

الفريق:

هل توجد إضاءة ليلية يف األماكن العامة؟ وهل يم إيقاف تشغيله يف وقت معن؟ وهل توجد مناطق مظملة؟ إخل.

اإلضــاءة الليليــة عــىل مســتوى املــزنل: هــل توجــد إضــاءة ليليــة عــىل مســتوى املــزنل؟ وهــل توجــد يف لك البيــوت؟ وهــل يــم قطــع 
ــة المشســية؟ إخل. ــاء يف وقــت معــن؟ وهــل تعمــل عــىل الطاق الكهرب

املنطقة اجلغرافية: 

نعمهل يه مشلكة؟

نعم

ال

ال هل يه مشلكة؟

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

1. اإلضــــاءة:
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2. امللجأ:

٤. املياه والرف اليحص والنظافة: 

3.  الوصول إىل التوزيعات:

٥.  املجمتع:

االزدحام: هل توجد مساحة لملاجئ؟ ومساحة للحرائق/املطاخب؟ وهل يوجد ما يكي من املمرات/احلركة؟ إخل.

مراكز توزيع املياه: مك تبعد؟ وهل املوقع آمن؟ ومك هو وقت االنتظار؟ إخل.  

نقاط التوزيع: هل الطريق للوصول آمن؟ وهل الطريق لملاكن متصل )ُمعبَّد( جيًدا؟
وهل يوجد عنارص مسلحة يف اجلوار؟ إخل.

املدارس/ أماكن التعمل غر الرمسية: مك تبعد؟ وهل الطريق إلهيا آمن؟
وهل يوجد عنارص مسلحة يف اجلوار؟ إخل. 

املراحيض: مك تبعد؟ وهل يه منفصلة لل جنس؟ وهل هبا أقفال أم بدون أقفال؟
ومك تبعد مراحيض النساء عن الرجال؟ وهل يم تشاركها من قبل املجمتع املضيف؟ إخل.

أماكن االستحامم: مك تبعد؟ وهل يه منفصلة لل جنس؟ وهل هبا أقفال أم بدون أقفال؟
ومك تبعد أماكن االستحامم اخلاصة بالنساء عن اخلاصة بالرجال؟ وهل يم مشاركهتا من قبل املجمتع املضيف؟ إخل. 

اخلصوصية عىل املستوى األرسي: هل توجد مساحة فردية للنوم ألفراد األرسة؟ إخل.

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:
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توفر مراحيض بالقرب من املدرسة: مك تبعد؟ وهل الطريق إلهيا آمن؟
وهل يوجد عنارص مسلحة يف اجلوار؟ إخل. 

املرافق الصحية: مك تبعد؟ وهل الطريق إلهيا آمن؟ وهل يوجد عنارص مسلحة يف اجلوار؟ إخل. 

األسواق: مك تبعد؟ وهل الطريق إلهيا آمن؟ وهل يوجد عنارص مسلحة يف اجلوار؟ إخل.   

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

٦.  التحراكت خارج املوقع/املخمي

الطرق الي تستخدمها النساء/الفتيات مجلع احلطب واملياه والزراعة، إخل:
هل يه نائية؟ وهل توجد جهات مسلحة؟  

النعمهل يه مشلكة؟

تـعـلـيـقـــات:

٧. وجود عنارص أمنية أو جهات مسلحة أخرى 

٨. تعليقات أخرى

الرشطة: هل يوجد مركز للرشطة؟ وهل به موظفون؟ وهل يم تشاركها من قبل املجمتع املضيف؟ إخل.

جيش الدولة: هل يتواجد يف املناطق املدنية أو حوهلا؟ إخل.

اجلهات املسلحة األخرى: هل تتواجد يف املناطق املدنية أو حوهلا؟ إخل.  

احلواجز/نقاط التفتيش: هل يوجد حواجز/ نقاط تفتيش؟ وهل يم اغاق الطرق الرئيسية لملراكز الصحية واملدارس وما إىل ذلك؟ 

يرىج تضمن أي ماحظات أخرى مبا يف ذلك تلك املتعلقة حبركة النساء والفتيات خارج املخمي/املجمتع احمليل للحصول عىل املياه 
واحلطب وما إىل ذلك )انظر اخلريطة االجمتاعية والتنقل.( 

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

هل يه مشلكة؟

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:

تـعـلـيـقـــات:
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التقومي املوسمي
ميكن استخدام التقومي املومسي ملساعدة املشاركن عىل حتليل كيفية استغال وقهتم لك يوم.

اخلطوات
ــي ســيم . 1 ــة أو احلــاالت ال ــىل احلال ــون ع ــاركون ويتفق ــرر املش يق

حتليلهــا وحتديــد الوحــدات الزمنيــة والــي يــم متثيلهــا باســتخدام 
ــات. ــة عــىل بطاق ــوز أو الكتاب الرم

يــم وضــع التقــومي وفًقــا لوحــدات الوقــت املتفــق علهيــا باســتخدام . 2
ــا عــىل بطاقــات. مــواد حمليــة مثــل اخليــط أو العــيص أو مكتوًب

ــا عــىل . 3 ــاق علهيــا وكتابهتــا أو رمسه ــم مناقشــة األحــداث واالتف ت
ــم وضــع األحــداث  ــوز أخــرى وي ــا باســتخدام رم ــة أو متثيله بطاق

ــومي. يف املســاحة أو املســاحات اخلاصــة هبــا يف التق

ــة هلــم ويناقشــوهنا . 4 ينظــر املشــاركون فميــا تكشــفه الرســوم البياني
وحيللوهنــا.

جتري مناقشة ووضع االسراتيجيات واإلجراءات.. ٥

اقرتاحات لك
•    جيعلنا التقومي نتخيل حالة املشالك ومعرفة مىت وكيف ظهرت 

      والنظر يف امليول/االجتاهات والعاقات، باإلضافة إىل اجلوانب البيئية 

      واالجمتاعية والسياسية والقانونية. 

•    ميكن أيًضا استخدام التقاومي للتخطيط لإلجراءات املستقبلية.

•    تتيح لنا هذه األداة عرض ديناميكية الزمن يف واقع الفرد أو املجمتع، 
وتح لنا التقوميات املومسية أو السنوية بأن نرى بوضوح تناوب        

     احملاصيل عىل مدى سنوات خمتلفة والدورة السنوية هلطول األمطار 

      واألنشطة الزراعية املختلفة وأمناط املرض والصحة يف أوقات خمتلفة 

     من السنة وأمناط اهلجرة وتقلبات األسعار وما إىل ذلك.

•    ميكن أن ُتربز التقوميات ارتباطات قوية بن األسباب والنتاجئ وميكن 
      استخدامها لتحسن معليات التخطيط واالستعداد والتطلع إىل األمام 

وحتديد اخلطوات حنو التغير املنشود.     

مراجع
•    االتصاالت والسلطة ملنمظة أكشن إيد )2003(، انظر قسم الصور.

•    دليل يعرب عن األم ملنمظة أكشن إيد )199٦(.
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أداة زهرة الرفاهية
الرفاهية يه حالة الشعور بالسعادة والقدرة عىل العمل بشل مناسب يف احلياة اليومية ويعمتد ذلك عىل تلبية العديد من االحتياجات 
البرشية املتنوعة الي قد يكون هلا تركزي خمتلف بن النساء والرجال والشباب والفتيات ولكن المنوذج التايل يبن املجاالت الرئيسية 

املشركة بن التجربة اإلنسانية:

ميكــن أن يــدمع حتديــد االحتياجــات الفرديــة وفًقــا هلــذه املجــاالت منظــورا 
ــات  ــذه االحتياج ــن لك ه ــط ب ــربز الراب ــة ممــا ي ــة للرفاهي ــر مشولي أك
ــت االســتجابة  ــد اجته ــوارئ وق ــاالت الط ــل ح ــن مراح ــة م يف لك مرحل
اإلنســانية التقليديــة إىل إعطــاء األولويــة لاحتياجــات البيولوجيــة واملادية، 
وباســتخدام هنــج واحــد يناســب امجليــع وإغفــال املكونــات النفســية 
ــراء  ــن إج ــات م ــاء والفتي ــن النس ــال متك ــن خ ــة م ــة للرفاهي االجمتاعي
معليــة احلــرص هــذه ومعرفــة مــدى تعقيــد احتياجاهتــن اخلاصــة فضــًا 
عــن حتديــد املعرفــة واملهــارات الازمــة لتلبيــة تلــك االحتياجــات، وميكــن 
ــط  ــة لتخطي ــر دق ــق أســاس منطــي أك ــن لتطبي ــذا المتري اســتخدام ه
األنشــطة ولتحديــد األولويــة للفجــوات واألولويــات الرئيســية عــىل النحــو 

ــات. ــذي حتــدده النســاء والفتي ال

خلطوات
ــات مــن خشصــن . 1 ــن النســاء تنظــمي أنفهســن يف مجموع ــب م اطل

ــن  ــب مهن ــة واطل ــم املجموع ــىل جح ــاًء ع ــاص بن ــة أخش إىل مخس
التفكــر فميــا قــد  حيتجــن إليــه لتحقيــق اإلحســاس بالرفاهيــة 
وجيــب كتابــة لك احتيــاج عــىل ورقــة الصقــة )اكلطعــام واحلــب 
والتعلــمي، إخل.( وعندمــا تهنــي املجموعــات املهمــة، أظهــر اللــوح وريق 
وزهــرة الرفاهيــة واطلــب مهنــن أن يلصقــن لك احتيــاج حســب 
املــاكن الــذي يعتقــدن أنــه ستتناســب فيــه مــع البتــات واحــدة تلــو 

ــات.  ــن املجموع ــاوب ب ــرى بالتن األخ

ارشح معــى لك جمــال مــن جمــاالت الرفاهيــة وراجــع املاحظــات . 2
املُلصقــة ملعرفــة مــا إذا اكن جيــب نقــل أي مهنــا، حيــث تمشــل أمثلــة 

الفــات مــا ييل:

       •    بيولوجية: ما حيتاجه اجلسم للبقاء عىل قيد احلياة مثل املاء   
           والرصف الي والغذاء واألدوية.

ــل املــأوى   ــة مث ــدمع األنشــطة اليومي ــة ل       •   ماديــة: املنشــآت املطلوب
         واملواصات والوصول إىل األسواق واملابس والنقود.

       •   روحانيــة: حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة واملعتقــدات الروحيــة  
         مبا يف ذلك املامرسات املتبعة يف حاالت الوفاة.

      •   ثقافية: أمناط املعتقدات املكتســبة من الفكر والســلوك واألعراف 
          االجمتاعيــة اكألنشــطة الثقافيــة وبعــض الطقــوس واملوســيىق 

       والرقص وفرات املهرجانات، إخل.

ــة أو  ــة اجمتاعي ــة أو املشــاركة يف مجموع ــة: العضوي         •   اجمتاعي
         ثقافية اكألنشطة والتجمعات االجمتاعية.

      •   عاطفيــة: االحتياجــات املرتبطــة بالعائلــة واألصدقــاء مثــل احلــب 
         واالنمتاء واهلوية وجوانب الكرامة واالحرام.

       •   عقليــة: وظائــف العقــل وفــرص التمنيــة مثــل الوصــول إىل التعلمي 
         واملعلومات ذات الصلة.

ــة املاحظــات . 3 ــه وضــع غالبي ــذي مت في ــاكن ال ــارك امل ضــع يف اعتب
املُلصقــة واســأل عــن الســبب، وهــل هنــاك أي مناطــق ال يوجــد هبــا 
ــع  ــاك أي ردود ال تتناســب م ــل هن ــاذا؟ وه ــة؟ ومل ــات ُملصق ماحظ

الفــات املقدمــة؟ 
وحض أن عنارص املشاركة والسامة والتمنية يه عوامل أساسية . 4

ــل   ــات مث ــل جزئي ــرى وتش ــات األخ ــع االحتياج ــة مجي ــة لتلبي       الزم
ــة  ــارات واملعرف ــاء امله ــرار )املشــاركة( وبن ــع الق       االخنــراط يف صن
ــات أساســية  ــة( واحلــد مــن املخاطــر )الســامة( لكهــا جزئي       )التمني
ــات  كنقطــة انطــاق يف أي تدخــل نفــيس  ــا النســاء والفتي       حتتاجه
      اجمتــايع وإذا مت حتديــد هــذه االحتياجــات يف املاحظــات املُلصقــة 

      فقم بنقلها خارج البتات لتتوافق مع املشاركة والسامة والتمنية. 

قد ترغب النساء والفتيات يف التفكر فميا تعطل بسبب حالة الطوارئ ال 
سميا فميا يتعلق برفاهيهتن وأين ميكهنن السيع إىل إحداث التغير وما 
والقدرات وكيف  واملعرفة  املهارات  تقدمي  الزهرة الي ميكهنا  أوجه  يه 

ميكهنا القيام بذلك؟ 

اطلب من املشاراكت كتابة أمساهئن عىل ورقة الصقة ووضعها عىل   • 

    الزهرة وفقا لملاكن الذي ميكن أن يسامهن فيه. 

استخدم نتاجئ هذا التعين لتوجيه ختطيط النشاط الاحق.• 
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املدرسة املثالية وأداة املساحة اآلمنة املثالية
اقرتاحات لك

لتخيل  والفتيات  النساء  لدمع  اآلمنة  مثالية لملساحة  ميكن وضع خريطة 
مساحة  األداة  هذه  وتوفر  املستقبل  يف  مدرسهتن  تبدو  أن  ُيِرْدَن  كيف 
بإدارة  دراية  يكون عىل  أن  إىل  املرشف  لكن حيتاج  والرغبات،  للخيال 
حتديد  أداة  استخدام  وميكن  حمدودة  األموال  تكون  عندما  التطلعات 
األولويات لتحديد أولويات بعض األفاكر حول الشل الذي جيب أن تبدو 

هيلع املساحة اآلمنة.

اخلطوات
قــد تكــون أســئلة البدايــة مكــا يــيل: كيــف تريــد أن تبــدو مســاحتك . 1

اآلمنــة يف غضــون 1٠ ســنوات؟ ومــاذا ســيكون يف املجمتع/القريــة 
غــر موجــود حالًيــا؟

دع املشــاراكت يتوصلــن إىل األفــاكر الــي قــد تمشــل عــىل ســبيل . 2
املثــال، حــول حمطــة امليــاه والكهربــاء وغرفــة ترفهييــة وطريــق وصــول 
أفضــل وغرفــة إرضــاع لــأم والطفــل ومــا إىل ذلــك، وجيــب اإلشــارة 
)الــي  اللكــامت  البســيطة/بطاقة  الصــور  خــال  مــن  ذلــك  إىل 
وضعهــا املشــاركون( والــي يــم وضعهــا يف اخلطــة التقريبيــة 

ــة. لملســاحة اآلمن

ــذه . 3 ــن ه ــاس يف لك م ــة الن ــن لملناقشــة أن تكشــف ســبب رغب ميك
األشــياء ومــا إذا اكن مــن الواقــيع احلصــول علهيــا مجيًعــا وأهيــا 
رضوري للغايــة وقــد يكــون مــن املفيــد أن تطلــب مــن النســاء املســنات 
والشــابات إجــراء هــذا المتريــن بشــل منفصــل لتحديــد كيفيــة 
حتقيــق لك عنــرص وغالًبــا مــا تكــون أولوياهتــن خمتلفــة للغايــة وهــذا 

ميكــن أن يــؤدي إىل بنــاء جــدول ذا صلــة. 
مثال عىل املساحة اآلمنة، ممصته القائدة النسائية، تشييس لويز، الي دربهتا منمظة 

أكشن إيد هايي.

تشييس، من القيادات النسائية الي دربهتا منمظة أكشن إيد يف هاييي عىل 
املساحات اآلمنة من خال هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة. 

األمـــاكــن اآلمنــــة يف هايـتـي

دراسـة حــالـة: 

املتحدة  اململكة  إيد يف  وأكشن  هايي  إيد يف  أكشن  منمظة  أجرت 
نشاًطا جتريبًيا يف هايي ُمرِكزًة عىل املساحات اآلمنة ومن خال هذا 
النشاط قامت منمظة أكشن إيد بتدريب القيادات النسائية عىل أداة 

"املساحة اآلمنة املثالية". 

مناقشة  عند  املجمتع  باحتياجات  الويع  لزيادة  األداة  استخدام  مت 
املساحات اآلمنة وما ينبيغ أن ُتعىط له األولوية يف حاالت الطوارئ 
وقد رمس لك مشارك يف التدريب مساحته اآلمنة املثالية وقدمها إىل 
بقية املجموعة، والذين ناقشوا بدورمه احتياجاهتم امجلاعية، ودمعت 
هذه األداة القيادات النسائية؛ لي تفهم كيفية إنشاء مساحة آمنة ميكن 
الوصول إلهيا بشل أكرب ومشولية واستجابة الحتياجات املجمتع وذلك 
وتضع أصوات وأفاكر وآراء النساء اللوايت سيستعملنه بعن االعتبار.

النسائية يف منمظة  القيادات  قائدة وعضوة يف  لويس تشييس يه 
يف  شاركت  وقد  النساء  تقودها  منمظة  ويه  املتضامنات،  النساء 
املناقشات  من  الكثر  وأرشفت عىل  إيد  أكشن  برناجم  التدريب عىل 
داخل جممتعها لزيادة الويع باألدوات مع القيادات النسائية األخريات 
وقد ذكرت لويس أن األداة اكنت ... مفيدة جًدا يف فهم أفضل السبل 
لهتيئة مساحة آمنة تكون مفيدة أكر للجميع وتضع احتياجات املجمتع 
يف عن االعتبار ونتيجة لذلك سيستخدم مكتب القيادات النسائية يف 
الويع  وزيادة  آمنة  مساحة  إلنشاء  هذا  املتضامنات  النساء  منمظة 
أوقات  يف  وحتديدًا  النساء  تقودها  الي  املجمتعية  امحلاية  بأمهية 

الطوارئ. 
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أداة حتديد األولويات )املساحة اآلمنة(
ميكن استخدام قامئة الضبط أدناه لملساعدة يف حتديد ما إذا اكن املاكن الي حددته سيليب احتياجاتك راجع القامئة مع النساء 
وأضف إلهيا إذا لزم األمر مع النساء يف مجموعتك وميكنك أيًضا استخدام أداة حتديد أولويات فرز البطاقات لتحديد أمه املعاير 

خاصة إذا كنت تشعر أنه سيكون من الصعب العثور عىل موقع يليب مجيع املعاير.

ُيطلب من املشاركن ترتيب البطاقات حسب األمهية حبيث تكون املشلكة األكر أمهية يف األعىل واألقل أمهية يف األسفل.

قامئة ضبط األماكن اآلمنة
•    تدمع قيادة ومتكني املرأة احمللية.

•    آمنة ومضمونة مع إضاءة مناسبة وخصوصية وأمان.
•     موقعها يف املركز ليهسل الوصول إلهيا وقرهبا من املرافق الصحية.

•    ميكن مجليع النساء الوصول إلهيا دون حواجز مادية أو  
     عوائق أخرى حتول دون وصوهلن لملاكن. مضان الوصول  

      املراهقات والشابات إلهيا ملناقشة مشالكهم والتواصل االجمتايع 
     والوصول إىل املوجهن.

•    شاملة مجليع النساء، مبا يف ذلك أكر الفات هتميًشا واستبعاًدا.
•    وجود مساحات خمصصة للنساء فقط ومناسبة لألطفال 

      أو الي توفر مساحة منفصلة لأطفال مع رعاية حتت اإلرشاف.    
•    مناسبة ومصممة خصيًصا هلذا اإلطار.

•    توفر معلومات واقعية وغري قضائية ودمع.
•    ُتهسل الوصول إىل املعلومات واخلدمات والدمع.

•    التنسيق مع اجلهات الفاعلة األخرى واملجمتعات املضيفة 
     لضامن تبسيط معلية الدمع.

اخلطوات
اكتــب أو ارمس لك نقطــة عــىل بطاقــة وميكــن اســتخدام هــذه األداة . 1

مجليــع أنشــطة حتديــد األولويــات.

جيــب عــىل املــرشف التأكــد مــن أن املشــاركن يفهمــون العنــارص . 2
ــد. املوجــودة يف القامئــة بشــل جي

ــث . 3 ــة حبي ــات حســب األمهي ــب البطاق ــب املشــاركن برتي ــدأ بطل اب
ــفل. ــة يف األس ــل أمهي ــىل واألق ــة يف األع ــر أمهي ــون املشــلكة األك تك

ــن . 4 ــات حــدد البطاقت ــب األويل لأولوي ــن الرتي ــق م ــك للتحق ــد ذل بع
ــة. ــن أي مهنــام أكــر أمهي الســفليتن واســأل املشــاركن ع

ــه مث . ٥ ــرى فوق ــة األخ ــة يف األســفل وضــع البطاق ــل أمهي ضــع األق

ــب مــن املشــاركن مــرة  ــة واطل ــة باملشــلكة التالي ــارن هــذه البطاق ق
ــا  أخــرى حتديــد البطاقــة األكــر أمهيــة بالنســبة هلــم وترتيهبــا وفًق

ــك. لذل

اســأل ملــاذا يعتقــد املشــاركون أن لك عنــرص أكــر أو أقــل أمهيــة . ٦
ــب  ــذي مت ترتي ــب ال ــر يف الرتي ــا يظه ــرى مك ــارص األخ ــن العن م

ــك. ــق ذل ــه وتأكــد مــن توثي املشــكات ب

ــد . 7 ــع املشــكات وحتدي ــة مجي ــم مقارن ــة حــىت ت اســمتر يف العملي
األولويــات. 

مشـــالك الســــلطة اليت يــتعـني
أخــذها بعني االعتبـار

كن عىل دراية مبن يشارك يف حتديد أولويات املشالك ومن تكون وجهات 
نظره مهمة وحيتاج املرشف إىل مضان متثيل مجموعة متنوعة من اآلراء 
وأفقر  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  والنساء  واملسنات  الفتيات  ذلك:  )مبا يف 
أو  العرقية  األقليات  مجموعات  إىل  املنمتيات  والفتيات  والنساء  النساء 
تجشيعها  يم  املتنوعة  املجموعات  وأن  مهم  هو  ما  حتديد  عند  الدينية( 

ودمعها الختاذ القرارات.
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صندوق االقرتاحـــات
ميّكن صندوق االقراحات النساء من تقدمي شاكوى أو اقراحات أو أسئلة جمهولة املصدر ومشاركة أفاكرهن وخرباهتن يف الرباجم.

ُيطلب من املشاركن ترتيب البطاقات حسب األمهية حبيث تكون املشلكة األكر أمهية يف األعىل واألقل أمهية يف األسفل.

ميكن هلذه االقراحات أن تطلع املنمظة عىل املشالك الي هتم النساء وميكن أن تسامه يف حتسن الظروف وخلق بيئة أكر أماًنا للجميع.

اخلطوات
جيــب أن توافــق النســاء عــىل موقــع صنــدوق االقراحــات وبشــل . 1

عــام جيــب أن يكــون يف موقــع يهســل الوصــول إليــه ولكــن مــع 
خصوصيــة اكفيــة لأخشــاص حــىت يمتكنــوا مــن وضــع تعليقاهتــم 

بشــل جمهــول. 

يف كثــر مــن األحيــان يــم إنشــاء جلنــة إلدارة الصنــدوق ولضــامن . 2
أخــذ التعليقــات بعــن االعتبــار واالســتجابة هلــا عــىل حنــو مــامئ، 
ــن  ــة م ــتتألف اللجن ــة س ــة املعني ــن املنمظ ــن ع ــة إىل ممثل باإلضاف
ممثلــن عــن املنمظــة وميكــن أن تمشــل أيًضــا أعضــاء املجمتــع 

ــة األخــرى. ــراف املعني واألط

إذا مت وضــع هــذا يف املــاكن اآلمــن فميكــن للنســاء الــايئ حيــرن . 3
ــك املــاكن تقــدمي شــاكوى أو اقراحــات أو أســئلة، ويعــي عــدم  ذل
ــن  ــوف م ــم اخل ــس علهي ــه لي ــة أن ــم يف العملي ــن هويهت ــف ع الكش

ــاءات اخلطــرة. ــة الشــاكوى أو االدع ــام يف حال االنتق

يــم فتــح الصنــدوق علًنــا يف أوقــات حمــددة مســبًقا )قــد يكــون هــذا . 4
أســبوعًيا عــىل ســبيل املثــال(. 

يــم الــرد عــىل لك اقــراح حيث ســتؤدي الــردود الرسيعــة واحلقيقية . ٥
إىل بنــاء التفــامه املشــرك والثقــة بــن أحصــاب احلقــوق وامللكفــن 

بالواجب.

ميكــن إحالــة التعليقــات الــي ال ميكــن الــرد علهيــا عــىل الفور حســب . ٦
االقتضــاء عــىل ســبيل املثــال، قــد حيتــاج الكشــف عــن اعتــداء إىل 

تعامــل الرشطــة مــع ذلــك.

اقرتاحات لك
ــًدا بشــل خــاص  ــق االقراحــات مفي ميكــن أن يكــون اســتخدام صنادي
عندمــا تكــون هنــاك آليــة جيــدة للتظــمل قامئــة بالفعــل وعنــد اللــزوم ميكــن 
اســتمكال صنــدوق االقراحــات خبــط ســاخن للجــوال و/أو منتــدى عــرب 

اإلنرنــت و/أو مناقشــة إذاعيــة تفاعليــة.
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بطاقة التقييم اخلاصة باجملتمع
ميكن أن تساعد هذه األداة املجموعات يف تقيمي خدمة أو مساحة ومجتيع النتاجئ واستخدامها لبدء حوار مع املنمظة أو احلكومة الي 

متول اخلدمة أو املاكن اآلمن عىل سبيل املثال.

اخلطوات
حــدد عــىل مــاذا ســركز: تعمــل بطاقــات التقيــمي اخلاصــة باملجمتــع . 1

ــل  ــة مث ــة حــول منشــأة معين ــد مجــع أدل ــا تري بشــل أفضــل عندم
مــاكن آمــن أو مدرســة أو مستشــى أو مركــز رشطــة ومــن األفضــل 
اســتخدامها لقطــاع واحــد فقــط يف لك مــرة )مثل التعلــمي أو الصحة 

وليــس كامهــا مًعــا(.

مق بــإرشاك مــزودي اخلدمــة، حبســب االقتضاء: من املهم أن يشــارك . 2
مقدمــو اخلدمــات يف اخلطــوط األماميــة والسياســيون يف احلكومات 
ــل  ــب جع ــد يتطل ــراد املجمتــع احملــيل وق ــن أف ــة، فضــًا ع احمللي
املســؤولن عنــد تقــدمي اخلدمــة لملشــاركة يف معليــة بطاقــة التقيــمي 
ــن أن  ــة ميك ــل وبالنســبة لملســاحات اآلمن ــن صاحــب العم ــا م دمًع
يكــون املشــاركون ذوو الصلــة يف هــذا النشــاط مه مقدمــو اخلدمــات 

وموظفــو املســاحات اآلمنــة وُروَّاد هــذه األماكــن.

اتفــق عــىل املعايــر: حتتــوي بطاقــة التقريــر عــىل عــدة معايــر . 3
خمتلفــة يــم مبقتضاهــا احلــمك عــىل لك خدمــة ممــا يــح بإجــراء 
ــة  ــرر املجموع ــيغ أن تق ــاالت وينب ــات أو املج ــن اخلدم ــات ب املقارن

املعايــر حيــث ســيكون الكثــر مهنــا قــد نشــأ مــن التحليــل األويل 
لملشــالك وقــد يمشــل هــذا: إماكنيــة االعمتــاد عــىل اخلدمــة وجــودة 
الواكلــة  التعامــل مــع  الــي نواجههــا يف  اخلدمــة والصعوبــات 
ــة  والقــدرة عــىل االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ والتاكليــف اخلفي
املرتبطــة باخلدمــة ومســتوى الفســاد يف اخلدمــة، وتعمتــد املعايــر 
احملــددة عــىل اخلدمــة قيــد الدراســة فعــىل ســبيل املثــال قــد 
ــة يف حضــور املعملــن  ــدريس لملــدارس احمللي ــر امل يبحــث التقري
وجــودة البنيــة التحتيــة وتوافــر النصــوص وجحــم الفصــل ومســتوى 
التاكليــف الــي يتحملهــا اآلبــاء وعــدد األطفــال املطروديــن وفعاليــة 

ــذا. ــور و هك ــاء األم رابطــة أولي

فهــم احلقــوق والتطلعــات: مــن املهــم توضيــح االلزتامــات واملعايــر . 4
املوجــودة ومضــان أن يكــون أفــراد املجمتــع ومقدمــو اخلدمــات 
عــىل بينــة مــن حقوقهــم وواجباهتــم فميــا يتعلــق بتلــك اخلدمــة، 
وجيــب عــىل أعضــاء املجمتــع أيًضــا حتديــد مــا يتوقعونــه مــن مــزود 
ــلطات ذات  ــا الس ــي وضعهت ــر ال ــات واملعاي ــل األولوي ــة: ه اخلدم

ــتخدم؟ ــات املس ــة باحتياج صل
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مجــع الــردود: مبجــرد املوافقــة عــىل تنســيق بطاقــة التقريــر ميكــن . ٥
ــة  ــن مســتخديم اخلدم ــات م ــة اســتخدامها مجلــع املعلوم لملجموع
وميكــن اســتخدام البطاقــة لتنظــمي مقابــات شــفهية مــع مســتخديم 
اخلدمــة احملليــن أو ميكــن توزيــع نســخ مــن قبــل أعضــاء املجموعــة 
أو مــن خــال اخلدمــات نفهســا )مثــًا، مــن خــال املــدارس أو 
املراكــز الصحيــة( ليــم ملؤهــا مبــارشة مــن قبــل املســتخدمن 
وميكنــك عقــد اجمتــاع لملجمتــع حيــث يناقــش املشــاركون األســئلة 
ويتفقــون عــىل لك نتيجــة بتوافــق اآلراء ويف كثــر مــن احلــاالت 
ــل احلاجــة  ــل مســتويات الرضــا بشــل مــريئ ممــا يقل ميكــن متثي

ــة. ــراءة والكتاب ــة بالق إىل املعرف

تقريــر النتــاجئ: مبجــرد أن يــم مجــع الــردود جيــب أن يــم مجتيعهــا . ٦
بطريقــة موجــزة ومرئيــة وإحــدى الطــرق القويــة لعــرض املــواد يه 
اســتعامل الصيغــة الــي تســتخدمها املــدارس لتقــدمي التقاريــر 
عــن الطــاب بشــل فــردي وينبــيغ لعمليــة توحيــد االســتجابات 
واملناقشــة الــي تثرهــا أن تطــرح مقرحــات بشــأن التغيــر يف 
املســتقبل وجمــاالت العمــل الرئيســية وميكــن أن تعــرض النتــاجئ 
واملقرحــات الرئيســية يف نــرشة حصفيــة، إذا اكن ذلــك آمًنــا أو يف 
ورقــة اطاعيــة أو ورقــة تأثــر وجيــب أن تقــرر املجموعــة اســراتيجية 

للنــرش عــىل امجلاهــر املســهتدفة األخــرى.

اقرتاحات لك
مــن أجــل مضــان إماكنيــة اســتخدام بطاقــة األداء كدليــل مــن املهــم 
القيــام مبــا يــيل: تجسيــل عــدد األخشــاص الذيــن شــاركوا يف التدريبــات 
وتوقيهتــا )رجــال أو نســاء( وإن تكــرار هــذا المتريــن مــع مــرور الوقــت 
ــوع التــايل مــن  ــة عــىل الن ــا باإلجاب أو يف جممتعــات خمتلفــة يــح لن
األســئلة: إىل أي مــدى حتســنت اخلدمــات العامــة مبــرور الوقــت؟ وإىل 
أي مــدى يكــون لسياســات الســلطات احملليــة حيمثــا ُوجــدت تأثــر عــىل 
المتريــن؟ ومــا يه الســلطات احملليــة الــي حصلــت عــىل درجــات أفضــل 

يف تقــدمي اخلدمــات العامــة وملــاذا؟

التحديات
•    مــن املهــم مراعــاة عاقــات القــوة داخــل املجمتــع عنــد مناقشــة  

     األســئلة اخلاصــة ببطاقــة األداء ومــا إذا مت االتفــاق عــىل جســل   
     النتــاجئ باإلمجــاع عــىل ســبيل املثــال، هــل حتظــى آراء النســاء 

      والفتيات بنفس القدر من األمهية؟

•    عادًة ما يمتتع مقدمو خدمات اخلط األمايم بسلطة قليلة جًدا إلجراء 
       تغيرات يف أنمظة ومرافق تقدمي اخلدمة وبالتايل ميكن أن تواجه  

     العملية مشالك إذا مل يم تنفيذ احللول الي يقرحها األخشاص ومع 

     ذلك ميكن أن يؤدي هذا أيًضا إىل مناشدة مشركة للسلطات العليا  

     األمر الذي قد يكون ناحًجا.
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خمطط: مسارات اإلحالة
هذا مترين مجايع للتفكر يف اخلطوات الي جيب اختاذها عند وقوع حادثة معينة وتأكد من أن يكون لديك مسار اإلحالة الرمسي 
الذي توفره مجموعة امحلاية حيث جيب أن يعكس املخطط ذلك إذا مل يكن هناك مسار إحالة رمسي ميكن أن يساعد هذا المترين يف 

إعداد مسار ولكن تأكد دامًئا من اتباع هنج يركز عىل الناجن ويعيط األولوية لصوت الناجن وحقوقهم2٥. 

اخلطوات
ينبــيغ لملشــاركن أن ميثلــوا )باملخططــات أو بالهســام واملربعــات(. 1

ــي  ــة واخلطــوات ال ــي تشــل مســار اإلحال ــف اخلطــوات ال خمتل
ــن  ــف مع ــاة جتــد نفهســا يف موق ــرأة أو فت ــا ام ــن أن تتخذه ميك
ــوع  ــىل أســاس ن ــامئ ع ــف ق ــادث عن ــد ح ــال، بع ــبيل املث ــىل س )ع
ــال  ــىل املث ــىل مســتوى خــربة املشــاركن وع ــس( واعمتــاًدا ع اجلن
ــن  ــب املســاعدة م ــة إىل طل ــاج املجموع ــد حتت ــاره ق ــذي مت اختي ال
ــة. ــار اإلحال ــر مس ــاريج لتطوي ــن خشــص مرجــيع خ ــرشف أو م امل

ناقش استنتاجاتك واتفق عىل أي بنود معل.. 2

خصــص بعــض الوقــت ملناقشــة حــادث صعــب مــن حيــث مــا جيــب . 3
فعلــه ومــا ال جيــب فعلــه )تأكــد مــن أن املنســقن عــىل درايــة مببــدأ 
"ال رضر وال رضار" ومبــادئ امحلايــة وكيفيــة التعامــل مــع اإلفصاح 

عــن حــادث محايــة لــه تبعــات عــىل الســامة(.

2٥ محاية يف منمظة أكشن إيد

أجهزة الرشطة

نقاط التفتيش
متجر امخلر

 مكتب وزارة
شؤون املرأة

مكتب وزارة شؤون املرأة XXX XXX XXX

 ما يه التحديات اليت
 تواجه تطوير هذه

اخلدمة؟

 الفساد وغياب القانون وقلة
الويع بالقانون

 كيف ميكن حتسني هذه
اخلدمة؟

 باملزيد من ضباط الرشطة
النسائية

 من ال يستطيع الوصول
هلذه اخلدمة وملاذا؟

 النساء اخلائفات من
الرشطة

 هل اخلدمة متاحة
للجميع؟

اخلدمة

أجهزة الرشطة
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التدقيق االجتماعي
تستخدم معلية التدقيق االجمتايع أساليب تشاركية للتحقق مما إذا اكنت اخلدمات أو املشاريع احلكومية قد مت تنفيذها مكا هو خمطط 
هلا، وتدرس ما إذا اكن هناك اختافات بن اخلطة وما مت تسلميه بالفعل ومن شارك يف تنفيذ املرشوع وما مت دفع مثنه وما إىل ذلك 
وتنهتي العملية جبلسة اسمتاع علنية وُيتوقع من السياسين املسؤولن أو املسؤولن احلكومين أو مقديم اخلدمات الرد عىل األسئلة 
بناًء عىل األدلة الي يقدمها أفراد املجمتع وأخًرا تعمل األطراف املعنية مجيعها مًعا إلنشاء خطة مشركة لتحسن اخلدمة/املرشوع 

يف املستقبل. 

اخلطوات
مق بتشــكيل فريــق التدقيــق االجمتــايع لملجمتــع املــدين حيــث جيــب . 1

أن يقــود العمليــة أعضــاء املجمتــع ولكهنــا ســتتطلب بعــض املســاعدة 

ــك املهــارات املناســبة داخــل  ــة والتهسيــات وتأكــد مــن أن لدي الفني

فريقــك. 

اتفــق عــىل أهدافــك لعمليــة التدقيــق االجمتــايع بناًء عــىل احتياجات . 2
املجمتــع ومق بوضــع خطــة مفصلــة للعملية. 

ــك املتعلقــة بــرشاء املــواد . 3 امجــع وثائــق املــرشوع الرئيســية مثــل تل
ــا  ــز وم ــل املنج ــع العم ــودة وتوقي ــص اجل ــة وحف ــتخدام العامل واس
ــودة  ــية مفق ــتندات أساس ــت أي مس ــق ممــا إذا اكن ــك وحتق إىل ذل
وتأكــد مــن أنــك تســتطيع الوصــول إىل وثائــق السياســة ذات الصلــة 

ــه. ــذي تبحــث عن املتعلقــة باخلدمــة أو املــرشوع ال

مق بتحليــل مســتندات املــرشوع للتحقــق مــن أي أخطــاء يف التــوارخي . 4
واملبالــغ املاليــة ومكيــات املــواد والتوقيعــات املفقــودة ومــا إىل ذلــك 

وحتقــق ممــا إذا اكنــت التوقيعــات أو التــوارخي مفقــودة.

ضــع قامئــة مرجعيــة باملشــكات والتفاصيــل الــي ســراجعها بعــد . ٥
ذلــك أثنــاء زيارتــك امليدانيــة وقــد تمشــل هــذه القامئــة عــىل مــا يــيل: 

ــاه         ــداد املي ــة إم ــق أو نقط ــى أو طري ــاء مب ــل بن ــه مت بالفع ــن أن            •     م
          خمطط هلا حسب املواصفات.

     •   حتقق من موقع البناء ملراقبة العمل اجلاري ومك يتبىق له لاكمتال.

      •     مق بقيــاس المكيــات يف مشــاريع البنــاء أو اختبــار اجلــودة 
ــر   ــال، انظ ــبيل املث ــىل س ــر ع ــأ آخ ــرس أو أي ُمنش ــى أو ج          ملب
          إىل جــودة األمسنــت أو عــدد النوافــذ أو مساكــة ألــواح التســقيف.

ــور   ــت     األج ــا إذا اكن ــد م ــامل لتحدي ــدراء أو الع ــع املُ ــاور م      •    تش
         الفعلية مطابقة ألرقام كشف الرواتب.

     •   ناقش األشـــخاص الذين سيســـتخدمون هذا  املرشوع فميـا إذا  
         اكن سيفيدمه مكا هو خمطط له.

مق بإجــراء زيــارات ميدانيــة للقامئــة الــي مقــت بإنشــاهئا ومق . ٦
بتجسيــل أي دليــل إمــا كتابًيــا أو باســتخدام الصــور ومــا إىل ذلــك.

قــدم الدليــل يف جلســة اســمتاع عامــة فهيــا املســؤولن احلكوميــن . 7
املعنيــن أو مقــديم اخلدمــات اآلخريــن وحدد التغيــرات وااللزتامات 
الــي تريدهــا مهنــم ومــن املهــم البــدء يف بنــاء عاقــات مع املســؤولن 
ــن  ــن م ــت ممك ــرب وق ــن يف أق ــات املَْعِني ــديم اخلدم احلكومين/مق
ــات واألدوار. ــول التوقع ــود تواصــل واحض ح ــة لضــامن وج العملي

ضــع خطــة مشــركة لضــامن إنشــاء اخلدمة/املــرشوع عــىل النحــو . 8
املتفــق هيلع.

املتابعــة والتأكــد مــن تنفيــذ أي وعــود والزتامــات قدمهــا املســؤولون . 9
يف جلســات االســمتاع العامــة.

 

اقرتاحات لك
  تبي معلية التدقيق االجمتايع القدرات داخل املجمتعات لملطالبة • 

أعضاء  ومُتَكِّن  املرشوع  ومنفذي  القرار  حبقوقها وحماسبة صناع 
املجمتع من التعبر عن خماوفهم بثقة ودمع مطالباهتم بأدلة قوية.

  تعمل معليات التدقيق االجمتايع بشل جيد عندما يم ربط اخلدمة • 
أو املشاريع احلكومية الي تم مراقبهتا بشل واحض بقائد منتخب 

معن أو بأموال عامة خمصصة لذلك.

•   ميكن أن تؤدي معليات التدقيق االجمتايع إىل زيادة الطلب عىل •
الوصول إىل الجسات العامة فإذا مت تكرار هذه العملية عىل فرات 
منتمظة ميكن أن تصبح الشفافية واملشاركة من المسات ثابتة لنظام 

احلمك احمليل. 

•   إذا اكنت األطراف املعنية احلكومية/مقدمو اخلدمات منفتحن فميكن •
أن تسامه معليات التدقيق االجمتايع يف إحداث تغير إجيايب يف 

إدارة وأداء الواكالت الي تنفذ املشاريع.
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التحديات
أن حتتاج إىل حتدي •  االجمتايع من احملمتل  التدقيق    يف معلية 

حدوث  جتنب  املهم  من  ولكن  اخلدمة  مزودي  أو  السلطة  أحصاب 
احلكومين/مقديم  املسؤولن  إرشاك  وحاول  له،  لزوم  ال  تعارض 

اخلدمات املعنين من البداية للحصول عىل تأييدمه.

  قد يكون من الصعب احلصول عىل نسخ من وثائق املرشوع األولية • 
قوانن  لدهيا  الي  البلدان  لكن يف  احلكومية/التنظميية  والجسات 
حرية املعلومات فميكن استخدام الُسبل الرمسية للوصول إىل مثل 
هذه الوثائق ولكن يف حالة عدم االعراف باحلق يف الوصول إىل 
املعلومات العامة ستحتاج منمظات املجمتع املدين إىل االعمتاد عىل 
شباكهتا وعاقاهتا مع أولئك املوجودين يف احلكومة/السلطة الذين 

قد يكونوا عىل استعداد ملساعدهتم. 

•   إذا اكنت هناك أخطاء يف البيانات وال ميكن دمع نتاجئك باحلقائق •
مدعومة  ادعاءاتك  أن مجيع  من  وتأكد  مصداقيهتا  فستفقد محلتك 

بأدلة قوية وأن احلقائق يم التأكد مهنا بعناية.  

•   تتعرض معليات التدقيق االجمتايع خلطر التحول إىل معليات تدقيق •
خشصية خاصة إذا مت الكشف عن مسؤول معروف من خال هذه 
العملية مفن احلمكة أن يركز املشاركون عىل السلوك واألداء بداًل من 

األمور الخشصية.

مراجع
   منمظة أكشن إيد )2٠11( سلسلة احلمك احمليل الدميقرايط العادل.  • 

املساءلة: اجلودة واإلنصاف يف تقدمي اخلدمة العامة صفحة 32-3٦.   
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Annex 2 قائمة املصطلحاتامللحق الثاين: 

املسوئلية
اســتخدام الســلطة حبــس مــن املســؤولية وميكــن فهمــه عــىل أنــه الــزتام 
مــن جانــب صانــيع القــرارات أو أحصــاب الســلطة مبراعــاة اســتخدام 
ــزتام  ــق باالل ــا تتعل ــىل أهن ــاءلة ع ــر إىل املس ــا ُينظ ــادة م ســلطهتم وع
والعــد وحتديــد مــؤرشات األداء ومضانــات ضــد الفســاد والقصــور 
الــذايت؛ بيــد أن املســاءلة تتعلــق أساًســا بتغيــر مــزيان القــوى 
للنــاس  وميكــن  حقوقهــم  وممارســة  أصواهتــم  رفــع  خــال  مــن 

ــؤول. ــادل ومس ــمك ع ــة حب املطالب

اجلهات الفاعلة
الــدول )الــوزارات/اإلدارات احلكوميــة( واهليــات اإلقلمييــة واجلهــات 
ــة  ــة الوطنية/الدولي ــر احلكومي ــة واملنمظــات غ املاحنــة واملنمظــات الدولي
وامجلاعــات املســلحة غــر احلكوميــة وغرهــا مــن منمظــات املجمتــع 
املــدين أو األفــراد الذيــن هلــم دور أو تأثــر فميــا يتعلــق مبشــلكة امحلايــة.

الراع املُسلح
ــات املســلحة  ــن امجلاع ــرصاع الداخــيل ب ــدول و/أو ال ــن ال ــرصاع ب ال

ــة. ــة للدول ــوات املســلحة التابع ــة والق ــة للدول غــر التابع

CALP شبكة رشاكة التعمل النقدي
شــبكة CALP يه شــبكة عامليــة مــن املنمظــات الــي تســىع إىل تلبيــة 
ــن  ــاجئ لأخشــاص املترري االحتياجــات بشــل أفضــل وحتســن النت
مــن األزمــات مــن خــال مضــان أن تكــون املســاعدة النقديــة والقســامئ 
)CVA( عنــرص أســايس وقابــل للتطويــر يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية 
الوقــت املناســب وأن ينظــر يف احلاجــة إىل  اجليــدة واملامئــة يف 
احلفــاظ عــىل النتــاجئ اإلجيابيــة للســاكن عــىل املــدى الطويــل، وتضــم 
الشــبكة منمظــات غــر حكوميــة واحتــادات حمليــة ودوليــة )مبــا يف ذلــك 
منمظــة أكشــن إيــد( وواكالت تابعــة لــأمم املتحــدة وجهــات ماحنــة 
ــات  ــايع واخلدم ــاكر االجمت ــا االبت ــة يف تكنولوجي ورشاكت متخصص

املاليــة وباحثــن وأاكدمييــن وممارســن أفــراد.

القدرة
مــزجي مــن مجيــع نقــاط القــوة والمســات واملــوارد املتاحــة داخــل 
املجموعــة أو املجمتــع أو املنمظــة الــي ميكــن اســتخدامها لتحقيــق 
ــة  ــة والوســائل املادي ــة التحتي األهــداف املتفــق علهيــا وقــد تمشــل البني
ــة  ــة إىل املعرف ــدرات املجمتــع عــىل التصــدي باإلضاف واملؤسســات وق
ــادة  ــة والقي ــات االجمتاعي ــل العاق ــة مث ــات امجلاعي ــارات والمس وامله

واإلدارة.

اإلكراه/االستغالل
إجبار خشص ما عىل فعل يشء ضد إرادته واستغال السلطة.

امحلاية املجمتعية
يعمل األفراد واألخشاص مًعا لتحقيق االحرام واحلق يف السامة والكرامة.

احلرمان/اإلمهال
منــع النــاس مــن الوصــول إىل الســلع أو اخلدمــات أو املــوارد الــي 
حيتاجوهنــا للعيــش والبقــاء وميكــن أن يكــون هــذا متعمــًدا أو غــر متعمــد 

ــارٍش أو غــر مبــارش. وبشــل مب

الكرامة
الشــعور بامتــاك قــوة اختــاذ القــرار واحلريــة واالســتقالية يف خيــارات 
احليــاة إىل جانــب الشــعور بقميــة الــذات والثقــة بالنفــس والشــعور 

ــن. ــرام اآلخري باح

الاكرثة
يتســبب يف  ممــا  املجمتــع  أو  املجموعــة  خطــرة يف معــل  إعاقــة 
خســائر برشيــة أو ماديــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة واســعة النطــاق 
تتجــاوز قــدرة املجموعــة أو املجمتــع املتــرر عــىل التصــدي هلــا 

اخلاصــة. مــوارده  باســتخدام 

نوع اجلنس
ــا للنســاء والرجــال  يشــر هــذا إىل األدوار الــي يــم تشــكيلها اجمتاعًي
ــا مــا تكــون أساســية يف الطريقــة الــي يعــّرف هبــا النــاس  والــي غالًب
أنفهســم ويعرفهــم اآلخــرون، ويــم تعــمل أدوار اجلنســن ويه قابلــة 
ــا  ــا وغالًب ــا بيهن ــات وفمي ــل الثقاف ــرة داخ ــت ومتغ ــرور الوق ــر مب للتغي
مــا حيــدد نــوع اجلنــس واجبــات ومســؤوليات وقيــود وفــرص وامتيــازات 

ــياق. ــال يف أي س ــاء والرج النس

)GBV( العنف القامئ عىل نوع اجلنس
أي فعــل مــن أفعــال العنــف القــامئ عــىل النــوع الــذي ينتــج عنــه أو حيمتــل 
أن ينتــج عنــه أذى أو معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية لملــرأة وأي فعــل 
ُيرتكــب ضــد إرادة الخشــص بنــاًء عــىل االعــراف القامئــة عــىل نــوع اجلنس 
وعاقــات القــوة غــر املتاكفئــة يف بعض األحيان ُيســتخدم مصطلح “العنف 
اجلنــيس والعنــف القــامئ عــىل نــوع اجلنــس” )SGBV( أيًضــا للتأكيد عىل 
نطــاق وخطــورة العنــف اجلنــيس يف حــاالت الــرصاع والــزنوح عــىل الــرمغ 

مــن أهنــا تشــر إىل نفــس املشــلكة.
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المتيزي اجلنيس
أي متيــزي أو اســتبعاد أو تقييــد يــم إجــراؤه عــىل أســاس األدوار 
ــن  ــع الخشــص م ــي متن ــة احملــددة للجنســن وال ــر االجمتاعي واملعاي

ــان. ــة اكإلنس ــه الاكمل ــع حبقوق المتت

املساواة بني اجلنسني
يشــر إىل املســاواة يف المتتــع باحلقــوق واملســؤوليات والفــرص للنســاء 
والرجــال والفتيــات والشــباب يف األمــن والصحــة اجليــدة وســبل كســب 
الــرزق املجديــة والعمــل املدفــوع األجــر ليكونــوا قادريــن عــىل املشــاركة 
يف رعايــة املــزنل وأفــراد األرسة املعالــن للقيــام بــدور نشــط يف احليــاة 
العامــة والسياســية، وأن يــم االعــراف هبــم واحرامهــم وتقديــرمه 
لقدراهتــم وإماكناهتــم كأفــراد وأعضــاء يف املجمتــع وتعــي املســاواة بــن 
اجلنســن احــرام مصــاحل واحتياجــات وأولويــات لك جنــس وتشــر إىل 

عــدم وجــود متيــزي عــىل أســاس اجلنــس.

العدل بني اجلنسني
ــث  ــن حي ــات اجلنســانية م ــع اهلوي ــن مجي ــؤ ب ــب التاكف يشــر إىل جوان
اإلنصــاف والعدالــة يف توزيــع املــوارد واملنافــع واملســؤوليات؛ حيــث ُيقــر 
ــوة  ــون لدهيــم احتياجــات وق ــد يك ــأن النســاء والرجــال ق ــوم ب هــذا املفه
ــات ومعاجلهتــا مــن  ــد هــذه االختاف ــه جيــب حتدي ــة وأن ــة خمتلف تفاوضي

ــات بــن اجلنســن. ــح االختاف أجــل تصحي

اهلوية اجلنسية
يشــر إىل التجربــة الداخليــة والفرديــة الــي يشــعر هبــا لك خشــص 
بعمــق فميــا يتعلــق باجلنــس والــي قــد تتوافــق أو ال تتوافــق مــع جنســه 
ــا مــا نتحــدث  ــوالدة، وعندمــا نتحــدث عــن الفــات اجلنســية غالًب ــد ال عن
عــن النســاء والرجــال ألن العديــد مــن املعايــر اجلنســية مبنيــة حــول هــذه 
ــي ال  ــة ال ــية املختلف ــات اجلنس ــن اهلوي ــد م ــاك العدي ــن إال أن هن الفئت

ــار واألطفــال.  تنــدرج مضــن هــذه الفــات والــي يواجههــا الكب

احلمك
إدارة  يف  واإلداريــة  واالقتصاديــة  السياســية  الســلطة  ممارســة 
ــات  ــات ومعلي ــن آلي ــف م ــع املســتويات، ويتأل ــة عــىل مجي شــؤون الدول
ــون وامجلاعــات عــن مصاحلهــم  ومؤسســات يعــرب مــن خاهلــا املواطن
وممارســة حقوقهــم القانونيــة والوفــاء بالزتاماهتــم وحــل خافاهتــم.

اخلطر
ظاهــرة أو مــادة أو نشــاط بــرشي أو حالــة خطــرة قــد تســبب خســائر يف 
األرواح أو إصابــات أو آثــار حصيــة أخــرى أو أرضار يف املمتلــاكت أو 
فقــدان ســبل كســب الــرزق واخلدمــات أو اضطــراب اجمتــايع واقتصادي 
أو رضر بيــيئ قــد تكــون املخاطــر بطيئــة الظهــور )مثــل حــاالت اجلفــاف( 

أو أحــداث رسيعــة الظهــور )مثــل الــزالزل أو األعاصــر(.

)IASC( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الواكالت
منتــدى فريــد مشــرك بــن الــواكالت للتنســيق ووضــع السياســات وصنــع 
القــرار يشــارك فيــه رشاكء اإلنســانية الرئيســيون التابعــون لــأمم املتحــدة 
وغــر التابعــن لــأمم املتحــدة تأسســت اللجنــة يف يونيــو 1992 اســتجابة 
لقــرار امجلعيــة العامــة لــأمم املتحــدة 46/182 بشــأن تعزيــز املســاعدة 

اإلنســانية، وأكــد قــرار امجلعيــة العامــة رمق 57/48 عــىل دورهــا كآليــة 
أساســية للتنســيق فميــا بــن الــواكالت املســاعدة اإلنســانية، وتقــوم 
اللجنــة بقيــادة منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ بوضــع السياســات 
اإلنســانية واالتفــاق عــىل تقســمي واحض لملســؤولية عــن خمتلــف جوانــب 
ــو  ــا وتدع ــرات يف االســتجابة وتعاجله املســاعدة اإلنســانية وحتــدد الثغ

إىل التطبيــق الفعــال لملبــادئ اإلنســانية.

)IDPs( املرشدون داخليا
األخشــاص أو مجموعــات األخشــاص الذيــن أجــربوا أو اضطــروا عــىل 
الفــرار أو مغــادرة منازهلــم أو أماكــن إقامهتــم نتيجــة أو مــن أجــل تفــادي 
آثــار الــزناع املســلح أو حــاالت العنــف أو انهتــااكت حقــوق اإلنســان أو 
الكــوارث الطبيعيــة أو الــي تســبب هبــا اإلنســان والذيــن مل يعــربوا حــدود 

الدولــة املعــرف هبــا دولًيــا.

براجم احلقوق احمللية
بــراجم التمنيــة احملليــة ملنمظــة أكشــن إيــد والــي يــم تنظميهــا يف 
منطقــة جغرافيــة حمــددة ذات أجحــام ونطاقــات خمتلفــة وتشــر إىل معــل 
منمظــة أكشــن إيــد طويــل األمــد مــع املجمتعــات املهمشــة والفقــرة عــىل 
املســتوى احملــيل باســتخدام املكونــات الرئيســية لــرباجم الهنــج القــامئ 

ــد. ــن والتأيي ــن والتضام ــوق االنســان HRBA أي المتك ــىل حق ع

القوة )املرئية وغري املرئية واملخفية(
يكشف حتليل القوة عن أشاكل خمتلفة.

األشــاكل املرئيــة ويه التنافــس عــىل املصــاحل الظاهــرة يف األماكــن . 1
العامــة أو هيــات صنــع القــرار الرمسيــة.

ــل أحصــاب املصــاحل اخلاصــة . 2 ــن قب ــة م تســتخدم األشــاكل اخلفي
للحفــاظ عــىل ســلطهتم وامتيازاهتــم مــن خــال خلــق حواجــز حتــول 
دون املشــاركة أو اســتبعاد املشــالك الرئيســية مــن الســاحة العامــة 

أو الســيطرة عــىل السياســة )وراء الكواليــس(.

األشــاكل غــر املرئيــة وتتضمــن الطــرق الــي يــم هبــا إخفــاء ويع . 3
ــات والقــمي  ــه ومصاحلــه مــن خــال تبــي األيديولوجي ــرد حبقوق الف

وأشــاكل الســلوك املهمينــة مــن قبــل امجلاعــات الضعيفــة نســبًيا.

دورة الربناجم
اإلنســانية  للــرباجم  واملراجعــة  والتنفيــذ  والتخطيــط  التحليــل  دورة 

واإلمنائيــة.

امحلاية
ــوق  ــل حلق ــرام الاكم ــىل االح ــع األنشــطة إىل احلصــول ع هتــدف مجي
الفــرد وفًقــا لنــص وروح مجموعــات القوانــن ذات الصلــة )أي قانــون 

ــن(. ــون الاجئ ــاين وقان ــون اإلنس ــان والقان ــوق اإلنس حق
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مجموعة امحلاية
شــبكة مــن املنمظــات غــر احلكوميــة واملنمظــات الدوليــة وواكالت األمم 
ــة يف األزمــات اإلنســانية مبــا يف  املتحــدة تشــارك يف أمعــال امحلاي
ذلــك الزناعــات املســلحة وتغــر املنــاخ والكــوارث املفاجئــة يح مت 
تعيــن مجموعــة امحلايــة هــذه مــن قبــل اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن 
الــواكالت )IASC( ويقودهــا مفــوض األمم املتحــدة الســايم لشــؤون 
اســراتيجية  استشــارية  مجموعــة  وحتمكهــا   )UNHCR( الاجئــن 
غــر  ومنمظــة  امحلايــة  مجموعــة  منســق  رائســهتا  يف  ويشــرك 
حكوميــة عاملــة و ختدمهــا خليــة معليــات متعــددة الــرشاكء ومجتــع 
ــة األعضــاء والــرشاكء واملجمتعــات الــي تعمــل عــىل  مجموعــة امحلاي
مجموعــة اكملــة مــن أنشــطة امحلايــة مبــا يف ذلــك يف أربعــة جمــاالت 
ــم تنســيقها مــن خــال املجموعــات  متخصصــة لملســؤولية  )AoRs( ي
الفرعيــة مثــل: مجموعــة محايــة الطفــل )CP( ومجموعــة العنــف القــامئ 
عــىل نــوع اجلنــس )GBV( ومجموعــة اإلســاكن واألرايض واملمتلــاكت 

 .)MA( ومجموعــة األمعــال املتعلقــة باأللغــام )HLP(

مشلكة امحلاية
عندمــا ال يســتطيع النــاس أن حيققــوا حقهــم يف األمــان بكرامــة بســبب 
العنــف واإلكــراه واالســتغال واحلرمــان واإلمهــال ميكــن أن تكون مشــلكة 

امحلايــة يه اخلطــر وكذلــك اإلجــراء الــذي حيــدث بالفعــل.

الصمود
قــدرة النــاس عــىل إدراك وحتــدي وحتويــل عاقــات القــوة الظاملــة وغــر 
املتاكفئــة الــي تضعفهــم والتكيــف بشــل إجيــايب مــع الظــروف املتغــرة 
والتخفيــف مــن الصدمــات واالســتعداد هلــا والتعــايف مهنــا برسعــة 

وتشــدد عــىل مضــان رفاهيهتــم ومتتعهــم حبقــوق اإلنســان. 

الالجئ
يشــر إىل التجربــة الداخليــة والفرديــة الــي يشــعر هبــا لك خشــص 
بعمــق فميــا يتعلــق باجلنــس والــي قــد تتوافــق أو ال تتوافــق مــع جنســه 
ــا مــا نتحــدث  ــوالدة، وعندمــا نتحــدث عــن الفــات اجلنســية غالًب ــد ال عن
عــن النســاء والرجــال ألن العديــد مــن املعايــر اجلنســية مبنيــة حــول هــذه 
ــي ال  ــة ال ــية املختلف ــات اجلنس ــن اهلوي ــد م ــاك العدي ــن إال أن هن الفئت

ــار واألطفــال.  تنــدرج مضــن هــذه الفــات والــي يواجههــا الكب

احلمك
ــوف  ــبب خ ــا بس ــارج بلده/ه ــون خ ــذي يك ــك الخشــص ال ويقصــد بذل
ــن أو  ــرق أو الدي ــق بالع ــاد ألســباب تتعل ــرض لاضطه ــن التع ــربر م م
اجلنســية أو االنمتــاء إىل فئــة اجمتاعيــة معينــة أو رأي ســيايس وغــر 
ــد؛ بســبب  ــك البل ــة ذل قــادر أو غــر مســتعد مــن أن يكــون حتــت محاي
ــه  ــد إقامت ــارج بل ــون خ ــية ويك ــه جنس ــس لدي ــن لي ــوف أو م ــذا اخل ه
الســابق نتيجــة ملثــل هــذه األحــداث أو يكــون غــر قــادر أو غــر راغــب 

ــه بســبب هــذا اخلــوف. يف العــودة إلي

األمان
حالــة أو ظــروف حتقيــق األمــن اجلســدي واالقتصــادي واالجمتــايع 
احرامهــا  جيــب  حقــوق  األمــن يه  مــن  األشــاكل  هــذه  والنفــيس 
اإلنســان  الــدويل حلقــوق  القانــون  هبــا مبوجــب  والعمــل  ومحايهتــا 

اإلنســاين. والقانــون  والاجئــن 

)SEA( االستغالل واالعتداء اجلنيس
أي إســاءة فعليــة أو حماولــة اســتغال ملوقــف ضعــف أو قــوة تفاضليــة 
أو الثقــة ألغــراض جنســية مبــا يف ذلــك عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص 
حتقيــق الــرحب املــادي أو االجمتــايع أو الســيايس مــن االســتغال 
اجلنــيس للغــر مبــا يف ذلــك ممارســة اجلنــس واالجتــار باألخشــاص 
تعتقــد  اجلنــيس،  واالعتــداء  االســتغال  حــاالت  مــن  العديــد  فــي 
الناجيــة أنــه ليــس لدهيــا خيــار آخــر ســوى االمتثــال هلــذا األمــر لكــن 

ــل اســتغال. ــة ب ــرب هــذه موافق ال تعت

الصدمة
خطــر طبيــيع أو مــن صنــع اإلنســان ميكــن أن يــؤدي عنــد حدوثــه 
إىل فقــد األرواح واإلصابــات أو غرهــا مــن اآلثــار الصحيــة وإحلــاق 
أرضار باملمتلــاكت وفقــدان ســبل كســب الــرزق واخلدمــات واالضطــراب 
والفيضانــات  اكجلفــاف  البيئيــة  واألرضار  واالقتصــادي  االجمتــايع 
والــزالزل واالنفجــارات الرباكنيــة واألوبئــة والعواصــف اهلوائيــة واألمطــار 
)انظــر  وغرهــا  والرصاعــات  الكمييائيــة  املــواد  وانســاكب  الغزيــرة 

أيًضا:اخلطــر.(

الدولة
بلــد مبــا يف ذلــك اهليــات الرمسيــة لذلــك البلــد مثــل احلكومــة واجليــش 

والرشطــة.

الضغط
ــي يشــعر هبــا لك خشــص  ــة ال ــة والفردي ــة الداخلي يشــر إىل التجرب
بعمــق فميــا يتعلــق باجلنــس والــي قــد تتوافــق أو ال تتوافــق مــع 
جنســه عنــد الــوالدة، وعندمــا نتحــدث عــن الفــات اجلنســية غالًبــا 
ــر اجلنســية  ــن املعاي ــد م ــن النســاء والرجــال ألن العدي ــا نتحــدث ع م
مبنيــة حــول هــذه الفئتــن إال أن هنــاك العديــد مــن اهلويــات اجلنســية 
ــار  ــدرج مضــن هــذه الفــات والــي يواجههــا الكب ــة الــي ال تن املختلف

ــال.  واألطف

الهتديد
ــل  أي إجــراء يــم اختــاذه إلحلــاق الــرر بالســاكن يف أزمــة مــن قب
أولئــك الذيــن ميتلكــون الســلطة واملــوارد والتحــمك يف املعلومــات الــي 

ميكــن أن تهســل محايــة احلقــوق.

أوجه الضعف
الظــروف الــي حتددهــا العوامــل أو العمليــات املاديــة واالجمتاعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة والــي تزيــد مــن تعــرض الفــرد أو املجمتــع 
ــر  ــس أو الفق ــر أو اجلن ــل العم ــار الضــارة لأخطــار واملخاطــر مث لآلث

ــاكن. أو امل

حقوق املرأة
حقــوق املــرأة يه مجموعــة مــن احلقــوق واالســتحقاقات القانونيــة الــي 
ــدون متســاوون واهلــدف مهنــا هــو مضــان  ــرش يول ــع الب ــأن مجي ــر ب تق
ــوق اإلنســان. ــن والسياســات واملامرســات مــع حق ــع القوان توافــق مجي
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Annex 2 اإلسعافات األولية النفسية )PFA(امللحق الثالث: 

ما يه؟
اإلسعافات األولية النفسية )PFA( يه استجابة إنسانية دامعة إلنسان يعاين وقد حيتاج إىل الدمع. 

إن تقدمي اإلسعافات األولية النفسية بشلك مسؤول يعين:
احرام السامة والكرامة واحلقوق. 1
تكيف ما تقوم به لتأخذ يف االعتبار ثقافة الخشص. 2
أن تكون عىل عمل بتدابر االستجابة للطوارئ األخرى. 3
اعن بنفسك. 4

مبادئ معل اإلسعافات األولية النفسية

اإلعداد
معرفة حادث األزمة• 
معرفة اخلدمات والدمع املتاح• 
معرفة خماوف السامة واألمن• 

ألِق نظرة
راقب من أجل السامة• 
راقب األخشاص ذوي االحتياجات األساسية الرورية الواحضة• 
راقب األخشاص الذين يعانون من ردود فعل خطرة يف احملنة• 

أنصت
تواصل مع األخشاص الذين قد حيتاجون إىل الدمع• 
اسأل عن احتياجات الناس وما يريدونه• 
اسمتع للناس وساعدمه عىل الشعور باهلدوء• 

كن حلقة وصل
ساعد الناس يف تلبية احتياجاهتم األساسية والوصول إىل اخلدمات• 
ساعد الناس عىل التعامل مع املشالك• 
أعِط املعلومات• 
اربط الناس بأحباهئم وادمعهم اجمتاعًيا• 
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ألِق نظرة

أنصت

•    ما يه األخطار الي تاحظها؟األمان
•    هل ميكنك أن تكون هناك دون أن

      تؤذي نفسك أو اآلخرين؟

•    هل أصيب أحد جبروح خطرة؟
•    هل حيتاج أحد إىل اإلنقاذ؟

•    هل لدى أي خشص احتياجات واحضة 
        )عىل سبيل املثال، مابس ممزقة(؟

•    من قد حيتاج إىل مساعدة للوصول
     إىل اخلدمات أو للحامية؟

•    من غرك متاح لتقدمي املساعدة؟

•    تعامل باحرام
•    قدم نفسك وامسك وارشح من أنت، وماذا تفعل، وملاذا أنت هناك، واسأل معا إذا اكن ميكنك تقدمي املساعدة والعثور عىل ماكن آمن/هادئ.

•    ساعد الخشص عىل الشعور بالراحة )ماء، بطانية(.
•    حاول أن حتافظ عىل سامهتم.

•    عىل الرمغ من أن بعض االحتياجات واحضة ولكن اسأل دامًئا عن احتياجاهتم
•    اكتشف أولويات الخشص: ما هو األكر أمهية بالنسبة له.

•    ابق عىل مقربة من الخشص.
•    ال تضغط علهيم للتحدث.

•    تقبل الصمت وكن متواجًدا.
•    اسمتع يف حال أرادوا التحدث.

•    إذا شعروا باحلزن الشديد ساعدمه عىل الشعور باهلدوء وتأكد من أهنم ليسوا مبفردمه.
•    حافظ عىل نربة صوتك نامعة وهادئة.

•    حافظ عىل بعض التواصل البرصي )انتقل إىل مستوى الطفل(.
•    مطأهنم بأهنم بأمان وأنك موجود لملساعدة

•    إذا شعر خشص ما بأن األمر "غر واقيع" ساعده يف التواصل مع:
      - أنفهسم )يشعروا بأقدامهم عىل األرض، اضغط عىل اليدين(.

      - األشياء من حوهلم )ياحظوا األشياء من حوهلم(.

      - أنفاهسم )الركزي عىل التنفس والتنفس ببطء(.

•    مك عددمه وأين مه؟
•    هل هنالك أحد حزين للغاية وال يتحرك وال  

       يستجيب لآلخرين أو يف حالة صدمة؟

من قد يستفيد من اإلسعافات األولية النفسية؟ وما 
أفضل طريقة ملساعدته؟

إىل  حيتاجون  الذين  لأخشاص  مساعدة  عىل  احلصول  وحاول  دورك  اعرف 
مساعدة خاصة. َأِحْل املصابن جبروح خطرة إىل الرعاية.

األخشاص الذين قد حيتاجون إىل عناية خاصة:

•    األطفال واملراهقون
    - خاصة الذين ابتعدوا عن القامئن عىل رعايهتم

•    األخشاص الذين يعانون من حاالت حصية وإعاقات
  - األخشاص غر املتنقلن أو الذين يعانون من مرض مزمن أو إعاقات مسعية/ 

      برصية )مص أو مكفوفن( أو اضطرابات عقلية شديدة

  - كبار السن الضعفاء والنساء احلوامل أو املرضعات 

•    األخشاص املعرضون خلطر المتيزي أو العنف
- النساء واألخشاص من مجموعات عرقية أو دينية معينة واألخشاص ذوي     

    اإلعاقات العقلية

إذا مل تكن متأكًدا من األمان... فا تذهب!
واطلب املساعدة من اآلخرين. تواصل من مسافة آمنة.

الذيــن  األخشــاص 
لدهيــم احتياجــات 
ــة  أساســية رضوري

وواحضــة

الذيــن  األخشــاص 
يف ضائقــة خطرية

التواصل

اسأل عن االحتياجات 
واالهمتامات

اسمتع وساعد عىل 
الشعور باهلدوء
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كن حلقة وصل

االحتياجات 
االساسية

ساعد األطفال والبالغني عىل التعامل مع املشالك

أعِط املعلومات

الدمع االجمتايع

•    ما االحتياجات الي يطلبوهنا؟
•    وما اخلدمات املتوفرة فهيا؟

•    ال تتغاض عن احتياجات الضعفاء أو املهمشن.
•    تابع، إذا وعدت بذلك.

قد يشعر األخشاص يف الضائقة باألىس يغمرمه فميكنك أن:

•    تساعدمه يف حتديد أولويات االحتياجات العاجلة )ما جيب فعله أواًل(.
•    تساعدمه يف حتديد الدمع يف حياهتم.

•    تقدم اقراحات معلية حول كيفية تلبية احتياجاهتم )عىل سبيل املثال، التجسيل  
      للحصول عىل املعونة الغذائية(.

ساعدمه عىل تذكر كيف تعاملوا مع هذا يف املايض وما الذي يساعدمه عىل الشعور 
بتحسن وساعدمه عىل استخدام آليات التأقمل الطبيعية ليستعيدوا شعورمه بالسيطرة 

وميكنك أن:

•    حتصل عىل قسط اكٍف من الراحة وتتناول الطعام بانتظام قدر اإلماكن وارشب املاء.
•    حتدث واقِض الوقت مع العائلة واألصدقاء.

•    ناقش املشالك مع خشص تثق به.
•    االسرخاء: املي والغناء والصاة واللعب مع األطفال.

•    ممارسة الرياضة.
•    جتنب الكحول أو املخدرات والاكفين والنيكوتن.

•    اهم بالنظافة الخشصية.
•    حافظ عىل األمعال الروتينة، خاصة لأطفال.

•    مساعدة األطفال/املراهقن .
•    احبث عن طرق آمنة ملساعدة اآلخرين.

•    احبث عن معلومات دقيقة قبل املساعدة.
•    ابق عىل اطاع.

•    تأكد من إباغ األخشاص )وخاصة األخشاص املستضعفن( بأماكن اخلدمات   
      وكيفية الوصول إلهيا.

•    قل فقط ما تعرفه وال ختتلق املعلومات.
•    اجعل الرسائل بسيطة ودقيقة وكررها كثًرا.

•    أعِط نفس املعلومات لملجموعات لتجنب نشوب الشائعات.
•    أعِط مصدر وموثوقية املعلومات الي تقدمها.

•    دعهم يعرفون مىت/أين ستقوم بإطاعهم عىل آخر املعلومات.

•    الدمع االجمتايع مهم جدا للتعايف.
•    أبِق العائات مًعا واألطفال مع القامئن عىل رعايهتم.

•    ساعد الناس يف االتصال باألصدقاء واألحباء.
•    منح الدمع الديي.

•     قد يكون األخشاص املتررين قادرين عىل مساعدة بعضهم البعض فامجعهم مًعا.
•    تأكد من أن الناس )وخاصة األخشاص املستضعفن( يعرفون كيف يصلون إىل  

       اخلدمات.
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قواعد السلوك
يــم تقــدمي مــا جيــب فعلــه ومــا جيــب جتنبــه كإرشــادات لتجنــب التســبب يف املزيــد مــن الــرر للخشــص ولتوفــر أفضــل رعايــة ممكنــة والتــرصف 
فقــط ملصلحــة املترريــن فتســاعدك للعمــل بالطــرق األكــر ماءمــة وراحــة لأخشــاص الذيــن تدمعهــم ضــع يف اعتبــارك مــا تعنيــه هــذه اإلرشــادات 

األخاقيــة يف الســياق اخلــاص بــك.

األخشاص الذين حيتاجون إىل دمع يتجاوز اإلسعافات األولية النفسية 
ســيحتاج بعــض النــاس إىل أكــر مــن اإلســعافات األوليــة النفســية وحدهــا بكثــر، اعــرف حــدودك واطلــب املســاعدة مــن اآلخريــن الذيــن ميكهنــم 

ــة أو غرهــا إلنقــاذ األرواح. تقــدمي املســاعدة الطبي

•    األخشاص الذين يعانون من إصابات خطرة هتدد احلياة وحيتاجون إىل رعاية طبية طارئة.
•    األخشاص املستاؤون جًدا لدرجة أهنم ال يستطيعون رعاية أنفهسم أو أطفاهلم.

•    األخشاص الذين قد يؤذوا أنفهسم.
•    األخشاص الذين قد يؤذوا اآلخرين.

ما جيب فعله

األخشاص الذين حيتاجون إىل دمع فوري أكرث تعقيًدا

ما ال جيب فعله

•    كن صادًقا وجديًرا بالثقة.

•    احرم حق الخشص يف اختاذ قراراته.

•    كن مدراك لتحزيك وأحاكمك املسبقة وجتنهبا.

•    وحض للناس أنه حىت لو رفضوا املساعدة اآلن فا يزال بإماكهنم  

      احلصول عىل املساعدة يف املستقبل.

•    احرم اخلصوصية وحافظ عىل رسية قصة الخشص حسب االقتضاء

•    ترصف بشل مناسب وفًقا لثقافة الخشص ومعره وجنسه.

•    ال تستغل عاقتك ألنك تقدم يد العون.
•    ال تطلب من الخشص أي أموال أو خدمات مقابل مساعدته.

•    ال تقدم وعوًدا اكذبة أو تعيط معلومات اكذبة
•    ال تبالغ يف مهاراتك.

•    ال جترب الناس عىل تلي املساعدة وال تكن متطفًا أو انهتازًيا.
•    ال تضغط عىل الناس إلخبارك بقصهتم.
•    ال تشارك قصة الخشص مع اآلخرين.

•    ال حتمك عىل الخشص بسبب أفعاله أو مشاعره.
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Annex 2 االختصــــاراتامللحق الرابع: 

AA منمظة أكشن إيد

CBI التدخل القامئ عىل السيولة النقدية

CBO منمظة جممتعية

CBP محاية جممتعية

CVA املساعدة النقدية والقسامئ

Danida واكلة تمنية دولية دمناركية

GBV العنف القامئ عىل نوع اجلنس 

HH األرس املعيشية

HRBA الهنج القامئ عىل حقوق اإلنسان

IASC اللجنة الدامئة املشرتكة بني الواكالت

LGBTI املثليات واملثليني ومزدويج التوجه اجلنيس واملتحولني جنسًيا

MEL املراقبة والتقيمي والتعمل

MHPSS الصحة النفسية والدمع النفيس واالجمتايع

NGO منمظة غري حكومية منمظة 

PFA اإلسعافات األولية النفسية

SEA االستغالل واالعتداء اجلنيس

SHEA التحرش اجلنيس واالستغالل واالعتداء اجلنيس

WLCBP هنج امحلاية املجمتعية الذي تقوده املرأة
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