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يتقدم فريق عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي بالشكر إلى احلكومة األسترالية وإلى قسم احلماية واملساعدة 
اإلنسانيتني في املفوضية األوروبية )إيكو( ملساهماتهما في إجناز هذا الدليـل



أ دليـل تنسيق تداخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية

تـوطئـة
يشهد املجتمع اإلنساني الدولي تكاتفًا لم يعرفه مـن قبـل في االلتزام بالقضاء على العنف اجلنسي وغيره من أشكال العنف 
البرامج  لتطوير  احمللية  املجتمعات  مـع  جنب  إلى  جنبًا  اليوم  يعملون  اإلنسانيون  فالعاملون  االجتماعي.  النوع  على  القائم 

الشاملة للناجني وتصميم االستراتيجيات الوقائية في بعض مناطق العالم األصعب وصواًل. 

إن القصص املروعة التي تتوافد من شتى أنحاء العالم حول مدى ووحشية العنف اجلنسي خالل النزاعات وعلى أثر الكوارث 
الطبيعية لم تقتصر على توليد اهتمام دولي غير مسبوق في اإلعالم فحسب بل أدت أيضًا إلى إعتماد مجلس األمن لقراره املرقم 

1888 حول العنف اجلنسي في النزاع، والذي يؤكد على املساءلة وعلى ضرورة تطبيق إجراءات أكثر شمولية وتنسيقًا.

ومع ذلك، ما زالت ترتكب حوادث العنف اجلنسي وغيرها من اعمال العنف القائم على النوع االجتماعي ويفلت مرتكبوها من 
العقاب، ومازالت جهود الوقاية من العنف ودعم الناجني غير كافية. وأثناء سعينا لتقدمي املعونات العاجلة من غذاء وماء ومأوى 
وملعاجلة االحتياجات الصحية فإنَّنا غالبًا ما نتجاهل الكارثة غير الواضحة للعيان التي يعاني منها عدد غير معروف من النساء 
والفتيات. فخالل مواجهة تلك االحتياجات الكبيرة فإننا قد نعجز عن ادراك مدى الضرورة امللحة للتصدي للعنف اجلنسي 
واحيانًا يؤكد الناجون أنفسهم موقفنا هذا كما بينت إحدى النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب إّبان العنف الذي ألم بكينيا بعد 
انتخابات 2008: }في مأساة مثل هذه، أول ما يخطر ببالك أطفالك واالستقرار وال تفكر أصاًل باإلبالغ عّما حدث لك...فكل 
هّمك هو أن تؤمن سبل العيش.{ ونحن بصفتنا مكّونني ملجتمع املساعدة اإلنسانية، يجب أن نحدد أولويات االجراءات التي 
باالمكان أن تضـع حـدًا لهذا الظلم وتضمن وصول اخلدمات اإلنسانية بصورة حتمي النساء واألطفال من العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

فإن  وبشدة  وفورًا  مباشرة  الطبيعية  والكوارث  النزاع  أثناء  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مسألة  ُتواجه  لم  وفي حال 
التبعات التراكمية لذلك قد تؤدي إلى نفي معظم أهدافنا اإلنسانية األساسية وإلى إعاقة التقدم العاملي الذي حتقق في هذا 
أن نحّث  منا  تتطلب  الصارخ حلقوق اإلنسان  إزاء هذا االعتداء  التسامح  ثقافة  املترتبة عن زيادة ترسيخ  امليدان. واملخاطر 
املمارسني، وصانعي السياسات، والقادة اإلنسانيني والسياسيني جميعًا على اجتثاث العنف القائم على النوع االجتماعي في 

جميع مظاهره وجتلياته.

وميثل دليل التنسيق هذا أداة رئيسة ميكن استخدامها من قبل جميع قطاعات املجتمع اإلنساني للعمل سويًة في منع العنف 
القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له حني حدوثه. كما ميكن لهذا الدليل الذي يستقي معلوماته من مجموعة متنامية من 
األدوات واملصادر الدولية أن يقّدم اإلرشادات التوجيهية األكثر شمولية واألكثر حداثة حول كيفية تأسيس آليات التنسيق 
التدابير احملددة في  الطوارئ حيث إن الهدف منه هو تسهيل اتخاذ  النوع االجتماعي في حاالت  القائم على  العنف  ملعاجلة 
املراحل املبكرة من التداخالت اإلنسانية وذلك حلماية الناجني من العنف وغيرهم من األشخاص املعرضني للخطورة ولتسريع 

عجلة اجلهود املكّرسة للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي.

وتقع على عاتق جميع العاملني في الظروف اإلنسانية مسؤولية االطالع على هذا الكتيب لكونه أداة أساسية متكننا من الوفاء 
مبسؤولياتنا في حماية املجتمعات التي نخدمها وفي تقدمي اخلدمات لتلبية االحتياجات العديدة للناجني من العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

جون كيز
 نائب رئيس جلنة اإلنقاذ 

والبرامج الدولية

ثريا أ. عبيد
املدير التنفيذي لصندوق األمم 

املتحدة للسكان

طوني ليك
الرئيس التنفيذي

منظمة األمم املتحدة للطفولة

نانسي أ. أوسي
 الرئيس والرئيس التنفيذي 

للفيالق الطبية الدولية
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شكر وتقدير
جاء هذا الدليل ليكون واحدًا من نتاجات فريق عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن مشروع بإشراف 
الدولية  اإلنقاذ  وجلنة   )UNFPA( للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق   ،)UNICEF( للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  عن  ممثلني 

.)IMC( والفيلق الطبي الدولي )IRC(

مت تطوير هذا الدليل من قبل جني وارد مبساعدة جولي الفرينير بالنسبة لبعض احملتويات املختارة ومبساعدة من جنني بشير 
كانيانا التي قامت بالتنسيق األولي للدليل. كما شارك بسخاء كل من أليكس كرويغر وتيرانا حسن من منظمة افاق الطفل 
مبواد مت تطويرها نيابة عن فريق عمل حماية األطفال لدليل منسقي حماية األطفال للمجموعات العنقودية 2009 التابع للجنة 
الدائمة بني الوكاالت وقد خضعت املواد للتعديالت الالزمة ليتم استخدامها في هذا الدليل. كما تولت ليزا إيرنست مسؤولية 

حترير هذا الدليل في حني تولت ليني تني إخراجه بصورته النهائية.

وتتقدم منظمة اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان وجلنة اإلنقاذ الدولية والفيلق الطبي الدولي بالشكر اجلزيل ألعضاء 
من  قدموه  ملا  املضمار  هذا  في  امليدانيني  اخلبراء  من  وغيرهم  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  نطاق  مجموعة 

إرشادات وتعليقات وملا سيواصلون في تقدميه من مدخالت لهذه الطبعة املؤقتة من الدليل. 

إن التسميات املستخدمة و طريقة عرض املواد في هذا املنشور ال تعني ابدًا على انها تعبر عن رأي األمم املتحدة أو شركائها 
إزاء الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينـة أو أي من سلطاتها أو فيما يتعلق بترسيم جبهاتها أو حدودها.

وترحب مجموعة عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي بأي طلب يقدم لها لالستئذان بإعادة إصدار و/أو 
ترجمة هذا الدليل جزئيًا أو كليًا. وسوف تخضع هذه الطبعة املؤقتة للدليل إلى االختبار امليداني في ظروف إنسانية مختلفة 
حول العالم. وبعد انهاء االختبار واالستفادة من الدروس واحلصول على املساهمات من الزمالء، سيصاغ الدليل في شكله 
http://gbv.oneresponse. :النهائي. ويضم هذا الدليل منوذجًا للتعليقات، وهو متاح أيضًا على املوقع اإللكتروني التالي
info. وميكن إرسال أي تعليقات إضافية أو استفسارات أو تعديالت أو ترجمات لهذه املواد إلى عنوان املجموعة على البريد 

.gbv.coordination.handbook@gmail.com اإللكتروني

Word وميكن احلصول عليه من خالل االنترنت أو على األقراص املدمجة )CD( وذلك  الدليل متاح أيضًا في نسق  وهذا 
التي  لإلحتياجات  وفقًا  املالحق  تعديل  أو  األجزاء  بعض  ومشاركة  يريدونها  التي  للمعلومات  القراء  استخالص  لتسهيل 
تفرضها احلالة اإلنسانية. وميكن الرجوع إلى نسختي امللف بنسقي امللف احملمي من التعديل PDF و Word وتنزيل أي منهما 

.http://gbv.oneresponse.info :من املوقع االلكتروني التالي

ب
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املختصرات
ARC جلنة الالجئني األمريكية American Refugee Committee

BCC االتصال لتغيير السلوكيات Behaviour Change Communication 

BPRM مكتب السكان والالجئني والهجرة Bureau of Population, Refugees, and Migration

CAP عملية النداءات املوّحدة Consolidated Appeals Process

CBA النهج املجتمعي Community-Based Approach

CCA التقييم القطري املشترك Common Country Assessment

CCF صندوق األطفال املسيحيني Christian Children’s Fund

CEDPA مركز التنمية والنشاطات السكانية Centre for Development and Population Activities

CERF الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ Central Emergency Response Fund 

CHAP خطة العمل اإلنسانية املشتركة Common Humanitarian Action Plan

CIDA الوكالة الكندية لإلمناء الدولي Canadian International Development Agency

DCAF املركز الدميقراطي للقوات املسلحة Democratic Centre for Armed Forces 

DFID وكالة اإلمناء الدولي )اململكة املتحدة( Department for International Development- (United 
Kingdom)

DPKO دائرة عملية حفظ السالم Department of Peacekeeping Operations

DSRSG املمثل اخلاص املندوب لألمني العام Deputy Special Representative of the Secretary-
General

ECHA/ECPS اللجان التنفيذية للشؤون اإلنسانية والسالم واألمن Executive Committees on Humanitarian Affairs and 
Peace and Security

ERC منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ Emergency Relief Coordinator

ERF صندوق االستجابة للطوارئ Emergency Response Fund

FAO منظمة األغذية والزراعة Food and Agriculture Organization

FP جهة التنسيق Focal Point

GBV العنف القائم على النوع االجتماعي Gender-Based Violence

GBV AoR نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي Gender-Based Violence Area of Responsibility

GBVIMS نظام إدارة املعلومات اخلاصة بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي

Gender-Based Violence Information Management 
System

GenCap مشروع اللجنة الدائمة بني الوكاالت لبناء القدرات 
حول النوع االجتماعي

IASC Gender Standby Capacity Project

GHP املنبر اإلنساني العاملي Global Humanitarian Platform

HC/RC املنسق اإلنساني / املنسق املقيم Humanitarian Coordinator/Resident Coordinator

HIV/AIDS فيروس نقص املناعة البشري / متالزمة نقص املناعة 
املكتسب

Human Immunodeficiency Virus/Acquired 
Immunodeficiency Syndrome

HRBA النهج القائم على حقوق اإلنسان Human Rights-Based Approach

HRSU وحدة دعم اإلصالح اإلنساني Humanitarian Reform Support Unit

IASC اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت Inter-Agency Standing Committee

ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر International Committee of the Red Cross

IDP النازحون داخليا Internally Displaced Person

IGO منظمة دولية حكومية Inter-Governmental Organization

IEC املعلومات والتعليم واالتصال Information Education Communication

IFRC االحتاد الدولي للصليب األحمر International Federation of Red Cross

IRC جلنة اإلنقاذ الدولية International Rescue Committee

ISDR اإلستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارث UN International Strategy for Disaster Reduction

INGO منظمة دولية غير حكومية International Non-Governmental Organization

IOM املنظمة العاملية للهجرة International Organization for Migration

JSI مؤسسة جون سنو الدولية John Snow International

ت
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JPO موظف فني مبتدئ Junior Professional Officer

MDTF صندوق ائتمان متعدد املانحني Multi-Donor Trust Fund

MHPSS الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي Mental Health and Psychosocial Support

MISP حزمة احلد األدنى من اخلدمات Minimum Initial Service Package

MoU مذكرة تفاهم Memorandum of Understanding

NGO منظمة غير حكومية Non-Governmental Organization

OCHA/IRIN مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية/ 
شبكات املعلومات اإلقليمية املتكاملة

UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs/Integrated Regional Information Networks

OFDA مكتب الواليات املتحدة للمساعدات اخلارجية في 
حاالت الطوارئ

Office of U.S. Foreign Disaster Assistance

OHCHR مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان Office of the High Commissioner for Human Rights

PATH برنامج التكنولوجيا املالئمة في الصحة Program for Appropriate Technology in Health

PCW حماية األطفال والنساء Protection of Children and Women

PC املجموعة العنقودية للحماية )كتلة احلماية( Protection Cluster

PCWG فريق عمل لكتلة احلماية Protection Cluster Working Group

PRSP أوراق إستراتيجية احلد من الفقر Poverty Reduction Strategy Papers

PSEA احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية Protection from Sexual Exploitation and Abuse

RH الصحة اإلجنابية Reproductive Health

RHRC استجابة الصحة اإلجنابية في أوقات النزاع Reproductive Health Response in Conflict

SCA النهج املتمحور حول الناجني Survivor-Centred Approach

SCR قرار مجلس األمن Security Council Resolution

SEA االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية Sexual Exploitation and Abuse

SGB نشرة األمني العام Secretary-General’s Bulletin

SGBV العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي Sexual and Gender-Based Violence

SIDA الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي Swedish International Development Cooperation 
Agency

SOP إجراء التشغيل القياسي Standard Operating Procedure

TOR الشروط املرجعية Terms of Reference

TOTs تدريب املدربني Training of Trainers

UN األمم املتحدة United Nations

UNCHR املفوض السامي لشؤون الالجئني UN High Commissioner for Refugees

UNCT فريق األمم املتحدة القطري UN Country Team

UNDAF إطار األمم املتحدة ملساعدات اإلمنائية UN Development Assistance Framework

UNDP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي UN Development Programme

UN-DPKO دائرة عمليات حفظ السالم في األمم املتحدة UN Department of Peacekeeping Operations

UNFPA صندوق األمم املتحدة للسكان UN Population Fund

UNICEF منظمة األمم املتحدة للطفولة UN Children’s Fund

UNIFEM صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة UN Development Fund for Women

UNMAS دائرة األمم املتحدة ملكافحة األلغام UN Mine Action Service

UNV متطوع في األمم املتحدة UN Volunteer

USAID وكالة الواليات املتحدة لإلمناء الدولي United States Agency for International Development

VAW العنف ضد املرأة Violence Against Women

WASH املاء واإلصحاح والنظافة Water, Sanitation and Hygiene

WFP برنامج الغذاء العاملي UN World Food Programme

WHO منظمة الصحة العاملية UN World Health Organization

WG فريق عمل Working Group

3Ws من؟ ماذا؟ أين؟ Who, What, Where

ث
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مقـدمــة: 
نبذة عامة عن هذا الدليل 

ملاذا هذا الدليل؟
مت في عام 2008 تأسيس مجموعة عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي 
العاملي بهدف تعزيز نهج موحد وشامل ومنسق حول  ضمن كتلة احلماية على املستوى 
العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. وجاء ذلك بالدرجة الرئيسية 
كنتيجة لعملية االصالح للجهود االنسانية املفصلة في اجلزء الثاني من هذا الدليل. وقد 
 2008 عام  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  نطاق  عمل  مجموعة  أجرت 
االجتماعي ضمن  النوع  القائم على  بالعنف  اخلاصة  التنسيق  بنى  لتوثيق  مبدئية  دراسة 
احلاالت اإلنسانية حول العالم واتضح من خالل تلك الدراسة أن توفير ارشادات ميدانية 
ذو  كان  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  تعنى  تنسيقية  جهة  وقيادة  تأسيس  حول 

أولوية كبيرة. ومن هنا، قامت مجموعة عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي بإصدار هذا الدليل.. 

ما الفئة املستهدفة الستخدام هذا الدليل؟

يستهدف هذا الدليل جميع األفراد والوكاالت املعنية بنشاطات التنسيق ملعاجلة العنف 
القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية وعلى جميع املستويات 
خاصـة  أهميـة  ذو  يكون  قد  الدليل  هذا  أن  وفي حني  والدولية.  والوطنية  املجتمعية 
ينبغي  أو  فإنه ميكن  النوع االجتماعي،  القائم على  للعنف  التصدي  فعاليات  ملنسقي 
أن يتم استخدامه من قبل أي من األفراد والوكاالت التي تسعى للمشاركة في اجلهود 
املبذولة في تطوير برامج شاملة وفعالة وأخالقية في هذا الصدد. كما ميكن أن يستخدم 
هذا الدليل من قبل مناصري قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي بصفته أداة 
لرفع الوعي الالزم بني كوادر األمم املتحدة واملسؤولني احلكوميني والعاملني لدى املنظمات غير احلكومية احمللية منها والدولية ممن 
رمبا لم ميروا في جتربة سابقة أو ليس لديهم إطالع سابق حول وضع برامج متعلقة بهذا الصدد أو الذين يتولون حاليًا مسؤوليات 
احلماية األساسية التي تتعلق بتنسيق العمل املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه واالستجابة له. وفضاًل 
عن ذلك، ميكن استخدام هذا الدليل من قبل اجلهات الفاعلة املتعددة القطاعات في الظروف التي تظهر خاللها أزمات دورية 

وذلك ضمن اجلهود املبذولة للتخطيط للحد من املخاطر والتأهب للطوارئ.

متى ينبغي استخدام هذا الدليل؟

عندما نفكر في االستجابة حلالة ما من حاالت الطوارئ اإلنسانية )وبغض النظر عّما إذا كان ذلك الوضع نتيجة لنزاع أو كارثة 
طبيعية( فإننا عادة ما نفكر في كيف سيكون رد فعلنا عند اندالع احلالة. ومع ذلك، من املالحظ أنَّ األدبيات املتوفرة حول 
حاالت الطوارئ عادة ما تأخذ بنظر االعتبار نطاقًا زمنيًا أكبر فتشير في بعض األحيان إلى ما ُيدعى مبراحل ما قبل األزمة )أي 
قبل وقوع األزمة(، واألزمة )عند حدوثها(، واالستقرار )عند االستجابة الحتياجات الطوارئ املباشرة( والعودة/املعافاة 

)عندما يعود النازحون إلى بيوتهم أو عند التركيز على إعادة بناء األنظمة والبنى ودخول مرحلة انتقالية نحو التنمية(.

ومن املفيد مالحظته حول حالة الطوارئ هو التداخل الذي يحصل بني جميع تلك املراحل املذكورة كما هو موضح في الشكل 
التالي. ونتيجة لذلك، فقد يتضمن العمل خالل كل واحدة من هذه املراحل التخطيط للمرحلة أو املراحل التالية. فعلى سبيل 

سُتتسخدم  الدليل،  هذا  ألغراض 
على  واألزمة  الطوارئ  كلمتا 
أنهما يحمالن املعنى ذاته، وسيطبق 
مفهومهما على كل من النزاع املسلح 

والكوارث الطبيعية.

معلــومــة مفيــدة

}يتم استهداف النساء واألطفال 
وتشكل  متناسبة  غير  بصورة 
ضحايا  أغلبية  الفئتان  هاتان 

العنف املسلح املعاصر{ 
لألمم  العام  األمني  تقرير  )عن 
والسالم  النساء  حول  املتحدة 

واألمن - 2002(

الغرض من هذا الدليل هو ان يكون أداة مرجعية سريعة لتقدمي االرشاد العملي حول االدوار القيادية واملسؤوليات الرئيسية 
واإلجراءات احملددة التي ينبغي إتباعها عند تأسيس آلية لتنسيق العمل املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في 

حاالت الطوارئ وللحفاظ على هذه اآللية.

يستند هذا الدليل على وثيقة قدمتها اللجنة الدائمة بني الوكاالت بعنوان }الدليل االرشادي حول التداخالت املتعلقة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية )2005({ كما أّنه يأخذ بنظر االعتبار الدروس املستقاة 

واملمارسات اجليدة واملصادر الناشئة حول تنسيق العمل املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وذلك ضمن إطار 
النهج العنقودي وعملية إصالح العمل اإلنساني باإلضافة إلى املبادرات العاملية األخيرة املتعلقة بذلك النوع من العنف في 

حاالت الطوارئ كمبادرة األمم املتحدة.
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املثال: ينبغي للتخطيط للتأهب الذي يقع أساسًا في مرحلة ما قبل األزمة أن يستمر في جميع املراحل األخرى حتسبًا لوقوع 
أزمة الحقة. أما استراتيجيات املعافاة املبكرة فيجب أخذها بعني االعتبار حتى أثناء عملية التخطيط لالستجابة للكوارث. كما 

ينبغي الشروع بوضع برامج املعافاة املبكرة خالل مرحلة الطوارئ نفسها واملضي قدمًا بها في مرحلة العودة/ املعافاة1.

يرّكز هذا الدليل بالدرجة الرئيسيـة على العمل الذي ينبغي اتباعه في تصعيد مستوى التنسيق حلظة وقوع حالة الطوارئ 
)املرحلة 2(. لكنه يشكل أيضـًا مرجعًا مفيدًا ميكن االستفادة من إرشاداته في معرفة نوعه التخطيط للحاالت الطارئة الواجب 

اإلتباع قبل وقوع األزمة. كما أّنه يسلط الضوء على أنواع النشاطات التي يجب أن يستمر العمل بها وصواًل إلى مرحلة 
العودة أو استعادة القدرة على العمل.

م هذا الدليل؟ كيف ُنظِّ

كما يوّضح الشكل املدرج أدناه فإن هذا الدليل قد مت تنظيمه بصورة أقسام مرّمزة باأللوان. ويتضمن كل واحد من هذه األقسام 
}صفحات معلومات{ مختصرة تعالج كل منها قضية أو مسألة معينة ذات صلة بذلك القسم. و}صفحات املعلومات{ هي 
ملخصات موجزة ُيقصد منها تقدمي القدر األدنى من املعلومات الالزمة. وحيثما أمكن يتم استكمال صفحات املعلومات مبالحق 
  CD حول األدوات والقوالب العملية )التي ميكن تكييفها حسب اختالف السياق(. وتتوفر هذه املالحق على أقراص مدمجة
وعلى املوقع االلكتروني التالي: http://gbv.oneresponse.info. كما تتضمن صفحات املعلومات أيضًا اإلشارة إلى املصادر 
املتاحة على االنترنت وروابط تقود للمواقع التي ميكنك من خاللها أن جتد معلومات أكثر تفصياًل حول قضية تنسيق معينة أو أي 
مصدر آخر له صلة بذلك. وتضم الكثير من صفحات املعلومات مربعات نّصية حتدد املمارسات اجليدة والدروس املستقاة كما 
يتم ذكر النقاط فيها حتت تصنيفي: }معلومات مهمة للغاية{ يجب معرفتها، و}معلومات مفيدة{ من اجليد معرفتها من 
قبل أي شخص ينوي تطوير آلية للتنسيق في حالة الطوارئ. وألن محتويات صفحات املعلومات تتداخل أحيانًا، يتم توجيه 

زة ألجل احلصول على املزيد من املعلومات.  القارئ إلى صفحات معلومات أخرى يتم حتديدها عبر إبرازها باأللوان املرمَّ

في كثير من االوضاع وخصوصا االوضاع املتأثرة بتكرار وقوع الكوارث كالفيضانات واجلفاف أو إعادة نشوء نزاع، غالبًا ما تكون 
هناك خطة مجهزة مسبقًا للتعامل مع حالة الطوارئ. ينبغي دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في 
مثل هذه اخلطط. تعتبر إحدى املكونات املهمة آللية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والتي تركز على االستجابة 
للطوارئ هو استخدام املعرفة املتاحة حول عوامل التعرض للخطورة وذلك ملساعدة العاملني احلكوميني واملجموعات املهتمة بقضايا 
النوع االجتماعي وغيرهم من الشركاء املعنيني؛ ملساعدتهم على احلد من املخاطر وفي التخطيط للتأهب حلاالت الطوارئ التي قد تقع 

مستقباًل. )انظر صفحة املعلومات 1-2 للمراجع حول النوع االجتماعي والكوارث(.

معلــومــة مفيــدة

األزمـــة
ما قبل األزمة

األزمة

الزمن

استقرار األزمة
عودة األوضاع/ مابعد األزمة

1 الشكل مأخوذ من منظمة كير CARE من املنشور Building Partnerships for Health in Conflict-Affected Settings أيار/مايو 2007، ص 9 
.10-
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يوّضح الشكل التالي األقسام اخلمس امللونة من هذا الدليل ويلخص محتواها:

القسم األول يقّدم عرضًا موجزًا ألساسيات العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية لكي يتمكن أي 
قارئ لهذا الدليل من التوصل إلى فهم التعريفات األساسية وأهم املبادئ ومناذج البرامج التي تشكل جزًءا أساسيا من األقسام 

األخرى للدليل.

ملسؤوليات  ووصفًا  العنقودية  املجموعات  منهج  عن  عامة  حملة  ويقدم  التنسيق  تتولى  التي  اجلهات  يصف  الثاني  القسم 
التنسيق في مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن هذا النهج على املستوى العاملي وعلى املستوى امليداني أيضًا. 

كما يقدم القسم الثاني مقدمة موجزة عن آليات أخرى للتنسيق قد توجد في بيئات لم تؤسس فيها املجموعات العنقودية.

التنسيقية  واآلليات  الوظائف  أو  املسؤوليات  أهم  بعض  ويحدد  للتنسيق  تخضع  التي  القضايا  يصف  الثالث  القسم 
األخرى.

القسم الرابع يوّضح متى وكيف يكون التنسيق وذلك عن طريق مراجعة اخلطوات الرئيسية التي يجب اتباعها عند تنفيذ 
آلية التنسيق واحلفاظ عليها.

العملية ملنسقي مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي وغيرهم من شركاء  القسم اخلامس يقّدم مهارات التنسيق 
التنسيق.

املالحق: ميكن احلصول عليها عن طريق النقر على الروابط املوجودة في أقسام الدليل املخزن على القرص املدمج CD أو من 
http://gbv.oneresponse.info املوقع اإللكتروني

القسم 5

القسم 4

القسم 3

القسم 2

القسم 1

دلـيــل
 تنسيق تداخالت 
العنف القائم على 
النوع االجتماعي
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مقـدمــة: 
املصـادر الرئيسيـة

يستتند هذا الدليل على أدلة أخرى سابقة ــ بل إّنه يهدف أن يكون مكّماًل لها ولغيرها من األدوات املتعلقة بتطوير 
آليات فعالة لتنسيق جهود مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي وضمان سرعة وشمولية االستجابة لهذا النوع 
من العنف في حاالت الطوارئ. وتعد املصادر اآلتية املرافقة من املصادر املهمة التي البد ألي شخص قراءتها إذا ما 

أردنا االستفادة من هذا الدليل.

IASC, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on 
Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies (2005). 

 http://gbv.oneresponse.info
IASC, Gender-Based Violence Guidelines Introduction and Implementation Planning Package. 
 http://www.gbvnetwork.org

بني  الدائمة  باللجنة  اخلاص  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مناهضة  إرشادات  استعمال  احلزمة  هذه  )تدعم 
التداخالت  تنفيذ  إلى  الرامية  العمل  خطط  لتطوير  التخطيط  عملية  أيضًا  وتسهل  امليدانية  املواقع  في  الوكاالت 

واإلجراءات الواردة في اإلرشادات(
IASC, Gender Handbook in Humanitarian Action. Women, Girls, Boys and Men - Different Needs, Equal 

Opportunities (2006). 
 http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
Gender Equality and GBV Programming in Humanitarian Action - Training Toolkit. 
 http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx

الوكاالت  اللجنة املشتركة بني  ابتدائي حول دليل  بتدريب  للقيام  الالزمة  املواد  أدوات تقدم جميع  )وهي مجموعة 
وإرشاداتها اخلاصة مبناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي(

UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: 
Guidelines for Prevention and Response (2003). 

 www.unhcr.org/refworld/pdfid/3edcd0661.pdf

ينبغي لكل من يشارك في تنسيق وضع برامج مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ أن يكون 
مّطلعــًا على املواقع االلكترونية التالية: 

موقع مجموعة عمل نطاق املسؤولية في مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي )مبا فيها املكتبة( 
 http://gbv.oneresponse.info

النوع االجتماعي بصفته موضوعًا جامعًا في االستجابة اإلنسانية
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx

شبكة مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي: األدوات الرئيسية في منع العنف القائم على النوع االجتماعي وفي 
من  وغيرها  واألدوات  األدلة  إلى  تقود  التي  الروابط  املوقع  هذا  في  )تتوفر  الطوارئ  في حاالت  له  االستجابة 

املصادر الفنية ملنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حال وقوعه في البيئات اإلنسانية(
http://www.gbvnetwork.org/

مراجع خاصة باحتاد االستجابة للصحة اإلجنابية في حاالت النزاع والعنف القائم على النوع االجتماعي 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/bib

مبادرة البحث اخلاصة بالعنف اجلنسي )مراجع إلكترونية على االنترنت تضم بعض الروابط اخلاصة بوثائق تتعلق بالعنف 
اجلنسي أثناء األزمات(:

http://www.svri.org/emergencies.htm 

االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، صفحة النوع االجتماعي:
 http://www.unisdr.org/eng/risk-reduction/gender/rd-gender-eng.htm

معلـومــة مهمـة للغايـة
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القسم األول: أساسيات العنف القائم 
على النوع االجتماعي وعالقتها بفعاليات التنسيق 
مقـدمـة

ما الذي يقدمه هذا القسم؟

من السهل االعتقاد بأن جميع العاملني في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يتمتعون بفهم مشترك للتعريفات واملبادئ 
ومناذج البرامج املتعلقة بهذا النوع من العنف ولكن الشركاء غالبًا ما يكتشفون أثناء عملية التنسيق وجود اختالف كبير جدًا في 
وجهات النظر حتى حول أهم القضايا اجلوهرية )النظرية منها والعملية(. وفي مثل هذه األحوال فإن من احملتمل ظهور سوء 
التفاهم مع مرور الوقت، األمر الذي يقود إلى تقويض جهود التنسيق بل وإلى ما هو أكثر خطورة من ذلك حيث قد يؤدي إلى 

املساس بسالمة وأخالقيات البرامج ذات الصلة.

لكّن هذا الدليل ال يقّدم معلومات مفصلة حول أساسيات العنف القائم على النوع االجتماعي فمعظم هذه املعلومات ينبغي 
الوصول إليها من خالل االطالع على املراجع املدرجة في املقدمة. أما هنا في هذا القسم الذي يتناول أساسيات العنف 
القائم على النوع االجتماعي يتم إبراز أهم املعلومات التي ال بد من التركيزعليها بالنسبة جلميع الشركاء عند الشروع 
في القيام بأي جهود التنسيقية كما إّنه يقدم التوصيات حول بعض املصادر األخرى التي ميكن االستعانة بها والتي من 

شأنها أن تتيح املزيد  من االستكشاف للنقاط األساسية.

يبدأ هذا القسم بصحيفة معلومات تقّدم نظرة عامة موجزة عن العنف القائم على النوع االجتماعي وباالخص حول ما حتمله 
النوع االجتماعي  القائم على  بالعنف  املعنيني  املصطلحات املستعملة من مضامني وعن أهمية أن يكون لدى جميع الشركاء 
إستيعابًا لطبيعة هذا النوع من العنف ونطاقه في حاالت الطوارئ ليكونوا فاعلني في وضع البرامج واملناصرة. أما الصفحة 
الثانية فتغطي النماذج األساسية لعملية وضع البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مع تسليط الضوء بشكل 
خاص على النماذج }املتعددة القطاعات{ و }املتعددة املستويات{ والتركيز على أهمية االطالع على بقية النماذج واألدوات 
ذات العالقة مبعاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي ومنها على سبيل املثال مناذج وضع البرامج اخلاصة باملساواة في النوع 

االجتماعي واحلد من مخاطر الكوارث وحزمة احلد االدنى من اخلدمات )MISP(، وغيرها.

تستعرض الورقة الثالثة املبادئ التوجيهية لعملية وضع البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل ثالث 
منهجيات متصلة هي: النهج القائم على حقوق اإلنسان والنهج املتمحور حول الناجني والنهج املجتمعي. أما الورقة الرابعة 
فتلّخص اإلطار القانوني الذي يشكل أساس العمل القائم على احلقوق فيما يخص العنف القائم على النوع االجتماعي مع 
التركيز على أهمية أن يكون الفاعلون في هذا املجال على اطالع على تاريخ حقوق اإلنسان وقادرين على استخدام هذه املعرفة 

التي اعطت وبشكل واضح التفويض للفاعلني اإلنسانيني ملعاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.

وتقدم صفحة املعلومات االخيرة نبذة عامة أساسية حول احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية )PSEA( وتركز على 
ان آلية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي قد تردم الفجوات املباشرة في نشاطات احلماية من االستغالل 
القطرية  التنسيقية  اجلهة  بنى األخرى كشبكة  تقع على  املجال  النهائية في هذا  املسؤولية  اجلنسي واإلساءة اجلنسية ولكن 
املعنية والتي قد مت تطويرها حتت إمرة املنسق اإلنساني/املنسق املقيم. كما ينبغي آللية تنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي العمل جنبًا إلى جنب مع شبكة اجلهة التنسيقية القطرية لبلوغ األهداف املشتركة املتعلقة باحلماية من 

هذين النوعني من االستغالل.
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القسم األول: أساسيات العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقتها بفعاليات التنسيق 

1 تستمد اللجنة الدائمة بني الوكاالت تعريفها للعنف القائم على النوع االجتماعي من التعريف الرسمي املعتمد للعنف ضد املرأة من املادة 
األولى من إعالن األمم املتحدة للقضاء على العنف ضد املرأة 1993.

القسم األول: أساسيات العنف القائم 
على النوع االجتماعي وعالقتها بفعاليات التنسيق 

1 - فهم العنف القائم على النوع االجتماعي
ما هوالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

القائم  بالعنف  املتعلقة  للتداخالت  التوجيهي  الدليل  يعّرف 
للجنة  التابع  اإلنسانية  األوضاع  في  االجتماعي  النوع  على 
املرافقة  الرئيسية  املصادر  أحد  )وهو  الوكاالت  بني  الدائمة 
لهذا الدليل( العنف القائم على النـوع االجتماعـي على أنَّه:

مصطلـح عــام يشمـل أي فعل مؤذ يرتكب ضد إرادة 
االدوار  في  الفروقات  على  قائمًا  ويكون  الشخص 

املناطة اجتماعيا بني الذكور واإلناث. )ص 7(

وفي حني ميكن أن يقع األوالد والرجال أيضًا ضحايا لبعض 
العنف  )وخاصة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أنواع 

اجلنسي(، فإن املزيد من الشرح في الدليل التوجيهي يبني التالي:

للعنف القائم على النوع االجتماعي حول العالم أثر أكبر على النساء والفتيات منه على الرجال واألوالد. فغالبًا ما ُيستخدم 
مصطلح }العنف القائم على النوع االجتماعي{ لذات املعنى الذي يحمله مصطلح }العنف القائم ضد النساء{. ويقوم 
املصطلح بإبراز البعد املتعلق بالنوع االجتماعي لتلك األمناط من التصرفات أو مبعنى آخر الوضع التبعي لإلناث 

في املجتمع وزيادة مستوى تعرضهن للعنف. )ص.7(

وتختلف أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي حسب الثقافات والبلدان واألقاليم. إال أن تلك األمناط عادة ما تشمل: 
العنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي أو اإلساءة اجلنسية والعنف األسري واالجتار بالبشر والزواج القسري أو املبكر وغير ذلك 

من املمارسات التقليدية التي تسبب وقوع األذى كختان اإلناث وجرائم الشرف وحرمان األرملة من امليراث وغير ذلك1.

ملاذا من املهم أن يفهم املعنيون بالتنسيق تعريف اللجنة الدائمة بني الوكاالت للعنف القائم على النوع االجتماعي؟

النوع  على  القائم  }العنف  مصطلح  تفسير  ميكن   
بعض  يسبب  قد  ما  وهذا  مختلفة  بطرق  االجتماعي{ 
االلتباس للعاملني على معاجلته. واملصطلحات املستخدمة 
قد تسبب اإلرباك ايضا ألن العاملني املختلفني قد يلجؤون 
اجلنسي  }العنف  قبيل  من  مصطلحات  استخدام  إلى 
أو   })SGBV( االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف 
}العنف ضد املرأة )VAW({. ولذلك البد ألي جهد من 
جهود التنسيق أن يسعى إلى تأسيس فهم موحد مبا يضمن 
االتساق في املصطلح والنظرية واملمارسة عند التخطيط 
وغير  امليداني  العمل  وخالل  والتدريب  واملناصرة  للعمل 
اجلهود  تنسيق  شركاء  ينفذها  التي  النشاطات  من  ذلك 

املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. 

النساء والفتيات مما يؤدي  النوع االجتماعي يقع على  القائم على  العنف  أن معظم  ثّمة مقاومة حلقيقة  ما تكون هناك  وغالبًا 
إلى تركيز وضع البرامج املتعلقة بذلك عليهن. وقد يكون من املفيد مناقشة الشركاء حول مصطلح العنف القائم على النوع 
االجتماعي الذي دخل اخلطاب الدولي كنوع من التركيز على الطبيعة البنيوية للعنف ضد النساء والفتيات وحقيقة أن هذا 

بعدة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  يتجلى  قد  حني  في 
حول  الواردة  التقارير  تشير  الطوارئ،  حاالت  في  أشكال 
سريان  بدء  عند  )أي  الطوارئ  حاالت  من  املبكرة  املراحل 
الفوضى داخل املجتمعات وبدء السكان بالرحيل وانعدام نظم 
احلماية أو ضعفها( إلى أن معظم حاالت العنف القائم على النوع 
االجتماعي هي حاالت اناث ناجيات من عنف جنسي مرتكب 
بالعنف  املعنية  التنسيق  آلليات  ينبغي  ولذلك  ذكور.  يد  على 
القائم على النوع االجتماعي أن تضع في أولوياتها احلماية من 
العنف اجلنسي في املراحل املبكرة مع عدم االغفال عن احلوادث 
أو املخاطر املترتبة عن غير ذلك من أشكال العنف. أن كل حالة 
هي حالـة فريدة مـن نوعها ولذلك ينبغي إجراء حتليل وضعي 
لتحديد  ممكن  وقت  بأسرع   )9-3 املعلومات  صفحة  )أنظر 

أولويات العمل.

معلـومـة مهمـة للغايـة

في عام 2008، أجرت مجموعة نطاق مسؤولية العنف القائم على 
النوع االجتماعي )انظر صفحة املعلومات 2-أ-4 للحصول على 
حول  عامليا  شاملة  مراجعة  املجموعة(  هذه  حول  مفصلة  معلومات 
النوع االجتماعي وتبني  القائم على  بالعنف  املتعلقة  التنسيق  آليات 
املراجعة وجود اختالف في مفاهيم األفراد على  لها من خالل هذه 
إشارة  كيفية  في  االختالف  إلى  باإلضافة  حوله  امليداني  املستوى 
في  احملتملة  أدوارهم  تكون  قد  ما  وإلى  بخصوصه  تفويضاتهم 
بناء  أهمها  التوصيات  من  عدد  إلى  املراجعة  وخلصت  معاجلته. 
النوع االجتماعي بني جميع  القائم على  للعنف  فهم مشترك أفضل 

الفاعلني العاملني في حاالت الطوارئ اإلنسانية.

دروس مستقـاة
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العنف يشكل خرقًا وانتهاكًا حلقوق اإلنسان. وبإعالن العنف ضد املرأة على أّنه يشكل انتهاكًا حلقوق اإلنسان وجد الناشطون 
املجتمع الدولي  التزامات على  ألنفسهم منبرًا ملساءلة الدول حول تصديها لهذه الظاهرة. وفي االوضاع اإلنسانية، هناك 

ملعاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي )أنظر صفحة املعلومات 4-1(

ورغم أن التصدي للعنف املمارس ضد الرجال واألوالد أمر هام وضروري، إاّل أن مسببات العنف والعناصر التي تساعد على 
وقوعه وكذلك نتائجه تختلـف متامًا عما هو احلال في العنف املمارس ضد النساء والفتيات. ولذلك ال بد من اتخاذ قرار بشأن 
شمول الناجني الذكور أو عدم شمولهم ضمن فئة }املستفيدين{ املستهدفني في جهود التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي ووضع البرامج اخلاصة بذلك. )وعندما ُتوّجه جهود وضع البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
للنساء والفتيات فال بد من بذل جميع اجلهود لدراسة كل قضية على حدة مبا يضمن أن الرجال واألوالد الذين يطلبون املساعدة 

نتيجة تعرضهم للعنف اجلنسي أو أي نوع آخر من العنف تتم مساعدتهم وإحالتهم إلى اجلهات التي قد يحتاجونها.(

للشركاء  التوضيح  يتم  ان  أيضًا  املفيد  من  يكون  وقد   
النوع  على  القائم  }العنف  مصطلح  إلقرار  نظرًا  بأّنه 
املرتبطة  واألدوار  العنف  بني  عالقة  وجود  االجتماعي{ 
التمييز  فيما يخص  السلطة  االجتماعي وعالقات  بالنوع 
يبنّي  املصطلح  هذا  فإّن  وجه اخلصوص،  على  املرأة  ضد 
السياقات  تناول  أيضًا  منا  تتطلب  العنف  معاجلة  أن  لنا 
يقع  التي  األطراف  بني  العالقات  وسياقات  املجتمعية 
ضمنها هذا النوع من العنف. وبذلك ينبغي جلميع الشركاء 
املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي بذل جميع 
معاجلة  أثناء  واألوالد  الرجال  لشمول  الالزمة  اجلهود 
جلهود  أيضًا  وينبغي  والفتيات.  النساء  ضد  العنف 
النوع  قضايا  على  العاملني  الفاعلني  إشراك  التنسيق 
مبوضوع  املهتمة  كاملجموعات  نطاقًا  األوسع  االجتماعي 
النوع االجتماعي ومستشاري مشروع القدرة االحتياطية 
ملعلومات   1 امللحق  )راجع   GenCap االجتماعي  للنوع 

أكثر حول هذا املشروع( و/أو جهات التنسيق اخلاصة بالنوع االجتماعي لوكاالت األمم املتحدة والكيانات احلكومية واملنظمات 
غير احلكومية احمللية منها والدولية.

ما الذي نعرفه حول مدى العنف القائم على النوع االجتماعي وأثره في حاالت الطوارئ اإلنسانية؟

لقد مت توثيق حدوث العنف القائم على النوع االجتماعي )والعنف اجلنسي 
التي  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت  جميع  في  تقريبًا  خاصة(  بصورة  منه 
حدثت مؤخرًا حول العالم. وقد تبني ان هذا النوع من العنف ال يحده إقليم 
وال ثقافة وال يقتصر على أنواع محددة من حاالت الطوارئ دون غيرها. 
وتشير الدالئل املتوفرة واملتزايدة في حجمها إلى إمكانية استخدام العنف 
اجلنسي في النزاعات املسلحة كسالح حرب لزعزعة استقرار املجتمعات 
وإضعاف الروح املعنوية فيها. كما تشير األدلة املتوفرة أيضًا إلى أّن فقدان 
التنظيم الذي يرافق الكوارث الطبيعية )كانفصال أفراد العائالت بعضهم 
النساء والفتيات  القانون وغيرها( يضع  عن بعض والزعزعة في سيادة 

حتت خطر التعرض لشتى انواع العنف.

لكن الّتحدي في فهم املشكلة كاملة يكمن في أن أغلب حوادث العنف 
اجلنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي ال يتم التبليغ 
عنها في حاالت الطوارئ ــ ليس فقـط بسبب الوصـم الذي يترتب على 
ذلك والذي عادة ما يرافق هذه اجلرائم فحسب بـل أيضـًا لغياب اخلدمات 

الصحية وغيرها من اخلدمات خالل األزمات. 

ليس تعريف العنف القائم على النوع االجتماعي وحده هو ما قد 
النوع االجتماعي يضم عدة  القائم على  فالعنف  يسبب اإلرباك. 
األفراد  باختالف  منها  فهم كل  العنف ويختلف  أنواع مختلفة من 
بعض  تظهر  املثال  سبيل  وعلى  وغيرها.  والثقافات  واجلماعات 
وحتليلها  البيانات  جمع  عمليتي  وفي  االتصال  في  التحديات 
النوع  على  القائم  بالعنف  املعنيني  الشركاء  من  لكل  يكون  عندما 
االجتماعي فهم مختلف لكيفية تعريف العنف اجلنسي. وملعاجلة هذه 
املسألة فقد طّور مشروع نظام املعلومات اإلدارية اخلاص بالعنف 
مما  احلوادث  بتصنيف  خاصًا  نظامًا  االجتماعي  النوع  على  القائم 
النوع  على  القائم  بالعنف  املعنيني  التنسيق  شركاء  يساعد  قد 
االجتماعي على تعريف مختلف أنواع هذا العنف وتوثيقها. ويتم 
النوع  على  القائم  بالعنف  اخلاص  اإلدارية  املعلومات  نظام  شرح 

االجتماعي بصورة أكثر تفصيال في صفحة املعلومات 9-3.

معلومة مفيـدة

على  القائم  بالعنف  املعنيني  للشركاء  ينبغي  ال 
النوع االجتماعي اعطاء األولوية ملسألة احلصول 
على البيانات حول إنتشار )أي مجموع احلاالت 
الواقعة بني السكان( العنف اجلنسي أو أي شكل 
آخر من أشكال العنف مع بدء حالة الطوارئ. فنظرًا 
النخفاض نسبة اإلبالغ واملخاطر األمنية املرتبطة 
بعملية احلصول على البيانات يجب اعطاء األولوية 
واالستجابة  للوقاية  الالزمة  اإلجراءات  لتأسيس 
حلالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن. وعند معاجلة 
ينبغي  ال  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 
أن  يجب  بل  عنه  االبالغ  يتم  مبا  االهتمام  حصر 
تؤخذ باحلسبان احلاالت التي ال يتم التبليغ عنها. 
)انظر صفحة املعلومات 3-9 ملعلومات إضافية 

عن جمع البيانات(.

معلـومـة مهمـة للغايـة

التمييز بسبب النوع 
االجتماعي

عــدم احتـرام 
حقوق اإلنسان

إساءة استخدام 
السلطة

العنف القائم على 
النوع االجتماعي ++=
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واالجتماعية  والنفسية  الصحية  املشكالت  من  املعاناة  خطر  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  الناجون  ويكون 
الشديدة والتي قد تدوم آثارها عليهم لفترات طويلة.

ومن األهمية مبكان أن يفهم العاملون في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ما لهذا العنف من مدى واسع من اآلثار 
السلبية على املستوى الفردي واألسري واملجتمعي وعلى املجتمع ككل إذا ما أريد توجيه اخلدمات توجيهًا فاعاًل وكسب التأييد 

إلجراءات احلماية. وال ينبغي ان تقتصر اخلدمات على احلد من التبعات السلبية بل يجب أن متنع وقوع املزيد من االضرار.

وتقع على عاتق جميع اجلهات العاملة في التنسيق املتعلق 
خبراء  بصفتهم  االجتماعي،  النوع  على  القائم  بالعنف 
ومناصرين، مسؤولية التعرف على البيانات العاملية حول 
على  القائم  العنف  أشكال  من  ذلك  وغير  اجلنسي  العنف 
ألجل:  ذلك  و  الطورائ  حاالت  في  االجتماعي  النوع 
العنف  عن  املترتبة  واآلثار  املخاطر  وتوقع  فهم  )أوال( 
التي  السكانية  الفئات  في  االجتماعي  النوع  على  القائم 
حول  اإلنساني  املجتمع  وعي  رفع  )وثانيًا(  معها  يعملون 
مسؤوليته في معاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي. 
بالعنف  املتعلق  التنسيق  نواحي  املهمة جلميع  االمور  ومن 

القائم على النوع االجتماعي هو القدرة على التعبير بوضوح عن الرأي املناصر ملنعه واالستجابة له.

املـراجــع

تقدم املراجع اآلتية معلومات عامة مفيدة حول نطاق العنف ضد املرأة في أوضاع النزاع والتنمية.
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OCHA/IRIN, Broken Bodies, Broken Dreams: Violence Against Women Exposed (2005). See Chapter 13 

on sexual violence in conflict.  
 http://www.irinnews.org/IndepthMain.aspx?IndepthId=59&ReportId=72831 
Center for Health and Gender Equality, and Population Information Program, 
 “Population Reports: Ending Violence Against Women.” Volume XXVII Number 4, 

December 1999. 
 http://www.infoforhealth.org/pr/l11edsum.shtml 
Vlachova, M. and Biason, L. (eds), Women in an Insecure World: Violence against Women Facts, Figures 

and Analysis (DCAF, 2005). 
 http://www.dcaf.ch/women/bk_vlachova_biason_women.cfm
Krug, E.G. et al (eds), World Report on Violence and Health (WHO, 2002). 
 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/index.html
USAID, “Understanding the Issue: An Annotated Bibliography on GBV” (2006). 
 http://www.policyproject.com/gbv/Documents/AnnotatedBibliography.pdf
Ward, J., “Gender-based Violence in Refugee, Internally Displaced and Post-Conflict Settings: A 

Global  Overview” (RHRC, 2002). 
 http://www.rhrc.org/resources/gbv/bib
Vann, B., “Gender-based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations”  

(JSI/RHRC, 2002). 
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Security Council Resolutions 1325, 1820 and 1888. For general information, see:
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امللحق

GenCap امللحق 1: أسئلة وأجوبة حول مشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي 

أثناء أحداث العنف التي شهدتها كينيا بعد انتخابات عام 2008، 
النوع  على  القائم  للعنف  الفرعية  العنقودية  املجموعة  طّورت 
املتحدة،  الفاعلة من األمم  للجهات  االجتماعي صحيفة معلومات 
واحلكومة، واملنظمات غير احلكومية واحمللية بغية رفع الوعي بينهم 
حول أساسيات العنف القائم على النوع االجتماعي. وتطوير هذه 
الصحيفة مّكن أعضاء املجموعة العنقودية الفرعية من مناقشة أهم 
املفاهيم واالتفاق عليها ومشاركة املعلومات مع الشركاء خارج تلك 

املجموعة بإسلوب موحد.

من املمارسات اجليدة
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مناذج أساسية لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي
2-1

2 لالطالع على مثال حول دمج النموذجني في إطار عام شامل، راجع دليل إطار العنف القائم على النوع االجتماعي ــ استراتيجية ملنع 
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في مناطق أفريقيا الشرقية والوسطى واجلنوبية )املرجع باالجنليزية وهو من إعداد 
الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي، واليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة.( )2007( واملصدر 

 http://eastafrica.usaid.gov/proxy/Document.1138.aspx :متاح على الرابط التالي

القسم األول: أساسيات العنف القائم 
على النوع االجتماعي وعالقتها بفعاليات التنسيق 
2 - مناذج أساسية لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي
ملاذا من املهم ان يفهم املعنيون بالتنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي النماذج األساسية للبرامج؟

الهدف الرئيسي من التنسيق فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي هو ضمان توفير اخلدمات اآلمنة والتي يتمكن 
الناجون من الوصول إليها وأن آليات الوقاية للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي )وخاصة العنف اجلنسي( قد مت 
وضعها في حيز التطبيق خالل املراحل املبكرة من حالة الطوارئ. ولكي تكون أية آلية من آليات التنسيق املتعلقة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي فّعالة، يجب أن يكون للشركاء معرفة بالنماذج األساسية لوضع البرامج وأن يكونوا قادرين على تطبيقها. 

ففهم هذه النماذج يساعد هؤالء الشركاء على حتديد األولويات وتصميم خطط العمل املبنية على املمارسات اجليدة.

ما هي النماذج األساسية لبرامج مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي؟

ينبغي اعتماد الدليل التوجيهي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول العنف القائم على النوع االجتماعي عند القيام بأي 
عمل يتعلق بهذا النوع من العنف في حاالت الطوارئ )انظر املربع النصي أدناه(. وينبغي أيضًا ان يفهم املنسقون والشركاء 
النموذجني األساسيني التاليني لوضع البرامج )منوذج }القطاعات املتعددة { و }منوذج املستويات املتعددة{( حيث انهما من 
النماذج األكثر استخدامًا في حالتي الطوارئ وما بعد الطوارئ. وفي حني ان النموذجني مترابطني، فلكل واحد منهما تركيزه 

اخلاص واملهم في التخطيط للبرامج وتنفيذها بدًءا باملرحلة األولى من الطوارئ ووصواًل إلى وضع املعافاة وإعادة التأهيل2. 

 النموذج متعدد القطاعات

تشير التجارب امليدانية لوضع البرامج إلى عدم قدرة 
نحو  على  تعالج  أن  إنفراد  على  وكالة  أو  قطاع  اي 
كاف مسألة منع العنف القائم على النوع االجتماعي 
متعدد  النموذج  يسعى  هنا،  ومن  له.  واالستجابة 
بني  املشتركة  الشمولية  اجلهود  بذل  إلى  القطاعات 
املنظمات والوكاالت التي تعزز من مساهمة األشخاص 
املعنيني والتعاون املشترك بني التخصصات واملنظمات 
والعمل املشترك والتنسيق عبر القطاعات الرئيسية مبا 
فيها ــ على سبيل املثال ال احلصر ــ الصحة والدعم 

النفسي االجتماعي والقانون اوالعدالة واألمن.

ومن الوظائف املشتركة بني القطاعات إشراك املجتمع 
الرصد  وأعمال  البيانات  وجمع  وتوعيته  احمللي 
والتقييم. وهناك مكّون آخر في منتهى األهمية يتمثل 
في التنسيق بني القطاعات وداخلها مبا في ذلك إقامة 
في  والتشارك  ورصدها  واإلحالة  اإلبالغ  شبكات 
مع  املنعقدة  االجتماعات  في  واملشاركة  املعلومات 
النموذج  القطاعات. كما يبنّي هذا  ممثلني من مختلف 
قطاع  بكل  اخلاصة  املسؤوليات  القطاعات  املتعدد 

على حدة:

مت تطوير الدليل التوجيهي للتداخالت املتعلقة بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي في احلاالت اإلنسانية واخلاص باللجنة الدائمة املشتركة بني 
الوكاالت من قبل مجموعة العمل الفرعية للجنة عام 2005 بهدف متكني 
وتأسيس  تخطيط  من  القطاعات  مختلف  في  اإلنسانيني  العاملني 
وتنسيق مجموعة من احلد االدنى من التداخالت للوقاية من العنف 
ويقدم  الطوارئ.  حاالت  في  وقوعه  حال  له  واالستجابة  اجلنسي 
بها  العمل  يجب  التي  النشاطات  عن  عامة  حملة  التوجيهي  الدليل  هذا 
التي  االجراءات  حول  مفصلة  وقائمة  واملعافاة  التحضير  مرحلتي  في 
عاتق  على  الدليل  هذا  يضع  كما  الطوارئ.  مرحلة  في  تنفيذها  يجب 
جميع العاملني اإلنسانيني مسؤولية التعامل مع العنف القائم على النوع 
يقدم  كما  الطوارئ.  في حاالت  اجلنسي  العنف  وباألخص  االجتماعي 
قائمة من اإلجراءات التي يجب اتخاذها من قبل كل مجموعة عنقودية 
إنسانية أو قطاع إنساني )مثل احلماية واملاء واإلصحاح، األمن الغذائي 
واملجتمعية  الصحية  اخلدمات  املواقع،  وتخطيط  املأوى  والتغذية، 
بني  العامة  املشتركة  بالوظائف  اخلاصة  املعلومات  إلى  إضافة  والتعليم( 
جميع القطاعات )التنسيق والتقييم والرصد، واحلماية واملوارد البشرية 
واملعلومات والتعليم واالتصال(. وترافق قائمة التداخالت مجموعة من 
الدليل  هذا  من  نسخة  على  احلصول  وميكن  بها.  املوصى  املصادر  أهم 
http://www.humanitarianinfo. :التوجيهي عن طريق الرابط اآلتي
org/iasc/pageloader.aspx؟page=content-subsidi-tf_
املوقع: املتاحة في  التنفيذ  الدليل حزمة لتخطيط  ترافق   gender-gbv

 http://www.gbvnetwork.org 
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في قطاع الصحة: يجب فحص املراجعني للكشف عن تعرضهم للعنف القائم على النوع االجتماعي وضمان إجراء 
املقابالت مع من قد تعرض منهم لذلك من قبل شخص من نفس اجلنس واالستجابة لالحتياجات املباشرة الصحية 
والنفسية لكل من النساء والفتيات املعّنفات. ويجب أيضًا وضع بروتوكوالت لتقدمي العالج واإلحالة والتوثيق مبا 
يضمن السرية. كما يجب تقدمي اخلدمات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مجانًا دون مقابل واالستعداد 

لتقدمي أدلة الطب الشرعي واالدالء بالشهادة في احملكمة إذا ما قام الناجي بالتخويل بذلك.

ينبغي على قطاع الدعم النفسي واالجتماعي أن يكون قادرًا على تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي املستمر )األمر 
الذي يتطلب خضوع الباحثني االجتماعيني والعاملني في مجال اخلدمات االجتماعية إلى التدريب واإلشراف( وجمع 
البيانات حول املراجعني وتوثيقها بسرية وتسهيل اإلحاالت إلى اخلدمات األخرى. وتعتبر املشاريع التعليمية وغيرها 
من املشاريع املدرة للدخل أيضًا حتت مظلة النموذج متعدد القطاعات هذا. كما يجب على نظم التعليم أن تضمن 
وجود مناهج تعليمية حول }اللمس اآلمن{ و سالمة العالقات وحقوق اإلنسان. وينبغي تأسيس قواعد للسلوك 
التعرف على عالمات اخلطورة بني االطفال وتقّدمي اخلدمات املدرسية لألطفال  املعلمني وتدريبهم على كيفية  جلميع 
الذين سبق أن تعّرضوا للعنف القائم على النـوع االجتماعـي. وبالنسبة للمشاريع التي تدر الدخل، فال يجب أن 
تقتصر على تعزيز اكتفاء املرأة اقتصاديًا فحسب بل يجب أيضًا أن ترصد مخاطر العنف األسري وأن تدمج الوعي 

بحقوق اإلنسان في نشاطات املشروعات. 

ينبغي على القطاع القانوني أو العدالة التمكن من تقدمي االستشارة القانونية والتمثيل وغير ذلك من دعم احملاكم 
مجـانـًا دون أي مقابل للنساء والفتيات ممن تعرضن للعنف القائم على النوع االجتماعي. كما يجب مراجعة وتعديل 
بهذا  القضائية  والعمليات  احملاكم  في  القضايا  ومتابعة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  تكّرس  التي  القوانني 

اخلصوص.

ضمن القطاع األمني ينبغي رفع الوعي لدى عناصر الشرطة واجليش وقوات حفظ السالم حول العنف القائم على 
النوع االجتماعي. ويجب أن تعتمد قواعد السلوك املتعلقة بعملهم سياسة عدم حتمل هذا النوع من العنف اطالقا وان 
يكونوا مدربني على كيفية التدخل بصورة صحيحة عند وقوع قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي. كما ينبغي 
لقوات الشرطة أن متتلك غرف خاصة ملقابلة األفراد الذين تعرضوا للعنف القائم على النوع االجتماعي وضمان أن 
يكون احملاور في املقابلة من نفس جنس الشخص الذي تتم مقابلته. وعليهم أيضًا وضع بروتوكوالت لإلحالة إلى 
القطاعات األخرى وجمع البيانات بشكل قياسي وتفصيلي حول حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وإنشاء 

وحدات متخصصة ملعاجلة هذا النوع من العنف.

ومن املبادئ األساسية في املنهج متعدد القطاعات هو تسليط الضوء على حقوق الناجني واحتياجاتهم من حيث حصولهم 
على اخلدمات الداعمة والتي حتفظ كرامتهم وتضمن عناصر السرية والسالمة ومتكنهم من حتديد اإلجراء الذي سيتم اتباعه في 
معاجلة حادثة العنف القائم على النوع االجتماعي التي مت تعرضهم لها. وهناك عنصر أساسي آخر في هذا النهج وهو ضمان 
التعاون الوثيق مع املجموعات النسوية احمللية ومع ممثلي الوزارة املعنية بحقوق النساء والفتيات إن ُوجدت. ويجب شمول 
النساء والفتيات منذ البدء بتصميم البرامج واحلفاظ على دورهن الفعال خالل عمليات رصد تلك البرامج وتقييمها والتطوير 

املستمر لها.

 النموذج متعدد املستويات

لكنه  االستجابة  لغرض  قطاعية  مسؤوليات  عدة  انه يخصص  هي  حاليًا  القائم  القطاعات  متعدد  النموذج  محّددات  إحدى 
فإنه يخفق في وضعها  الوقائية  النشاطات  الوقاية. وحيثما يحدد بعض  إلى مسألة  االنتباه  ال يولي سوى قدر محدود من 
النموذج متعدد املستويات  يأتي  النشاطات على سلم األولويات. ومن هنا  أو في وضع إطار مفهومي جلعل تلك  كأولويات 
ليكّمل ما جاء به النموذج األول. وقد مت عرض هذا النموذج رسميا للمرة األولى في استراتيجية البرامج املتعلقة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي للجنة اإلنقاذ الدولية )2004(3.

ولغرض حتقيق الوقاية الفاعلة على املديني القصير والبعيد إزاء العنف القائم على النوع االجتماعي يجب أن تتم التداخالت 
والنظامية  البنيوية  احلماية  تدابير  مبا يضمن مأسسة  املستويات  الرئيسة وعلى جميع  القطاعات  بطريقة تشتمل على جميع 

والفردية على حد سواء. وتلك املستويات هي كاآلتي:

◄

◄

◄

◄

الذي مت إعداده مؤخرًا من قبل رييد هاملتون كاتبة  البحث  املتتعدد املستويات من  للنموذج  3 ميكن احلصول على شرح أكثر تفصيال 
Services Systems, Structures: A Multi-level Approach for Address-“ : )ااستراتيجية جلنة االنقاذ الدولية )ينتظر النشر
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1- الوقاية األّولية واإلصالح البنيوي: ويتضمن اتخاذ التدابير الوقائية على املستويات األوسع لضمان إقرار احلقوق 
وحمايتها في القوانني والسياسات الدولية التشريعية والتقليدية. ومن أمثلة تلك التدابير:

إصالح القوانني جوهريًا وإجرائيًا
دعم تطوير السياسات في وزارت الصحة والرعاية االجتماعية والعدل واالمن

رفع الوعي بحقوق اإلنسان بني كبار وجهاء املجتمع احمللي. 

2- الوقاية الثانوية وإصالح النظم: ويشمل النظم واالستراتيجيات الالزمة لرصد احلاالت التي ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان 
واالستجابة لها. وتتضمن التداخالت على هذا املستوى تطوير وبناء قدرات النظم القانونية أو العدلية التشريعية والتقليدية 

وبناؤها. وكذلك األمر بالنسبة لنظم الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية واآلليات املجتمعية. ومن أمثلة ذلك:

والرعاية  واألمن  الصحة  خدمات  بتقدمي  ُتعنى  التي  احلكومية  وغير  احلكومية  للوكاالت  والتدريب  التعليم  تقدمي 
االجتماعية للنساء والفتيات.

تقدمي املساعدة الفنية للدوائر احلكومية.
تقييم ومعاجلة املخاطر والتعرض للخطورة للمستفيدين املستهدفني.

تنسيق اجلهود متعددة القطاعات واجلهود املشتركة بني الوكاالت.
توليد املعرفة واملعلومات الالزمة للمناصرة.

اخلدمات  تقدمي  وذلك من خالل  الفردي  املستوى  وتشمل االستجابة على  التشغيلية:  الثالثية واالستجابة  الوقاية   -3
املباشرة لتلبية احتياجات النساء والفتيات اللواتي تعّرضن للعنف القائم على النوع االجتماعي. ومن أمثلة ذلك:

إطالق حمالت التوعية ونشر املعلومات على املستوى املجتمعي لغرض التعريف بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
واخلدمات املتاحة.

إدارة القضايا واإلحالة واملناصرة.
تقدمي اإلرشاد والدعم.

فحص الطب الشرعي والعالج واملتابعة.
الربط مع الشرطة واحملاكم.

دعم احملاكم من خالل العملية القضائية.

تركز عدة برامج للعنف القائم على النوع االجتماعي جهودها على املستوى الثالث أو مبعنى آخر مستوى االستجابة التشغيلية 
ولكن ما ميكن حتقيقه من ذلك ال يتعدى التخفيف من وطأة املشكلة على األفراد الذين عانوا من العنف. فمن خالل التخطيط 
للنشاطات التي تركز أيضًا على املستويني األولي والثانوي للوقاية ميكن لواضعو البرامج وصانعو السياسات عبر القطاعات 
البـدء بتأسيس إصالحـات ذات طابع دائمي والتي لن تقتصر على مجرد تقدمي احلماية ملن تعرض للعنف القائم على النوع 

االجتماعي فحسب بل ستعمل قدمًا نحو القضاء عليه نهائيًا.

هل هذه هي النماذج املهمة الوحيدة للبرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

بالتأكيد ليست جميعها  انها  إذ  أن تكون نقطة االنطالق  امللخصة أعاله هو  النماذج  املقصود من  بأن  التذّكر  من الضروري 
حصرا. وعلى الفاعلني املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي أيضًا أن يتعرفوا على برامج املساواة في النوع االجتماعي 
كوسائل أساسية للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي )أنظر أدناه( باإلضافة إلى النماذج التشاركية واملجتمعية 
التي تطّبق النهج املستند على حقوق اإلنسان على الفئات السكانية املتأثرة )أنظر صفحة املعلومات 1-3(. وعلى أولئك 
الذين يعملون في االوضاع التي تشارك فيها بعثات حفظ السالم أن يفهموا األطر اإلستراتيجية التي مت تطويرها لتنسيق 
جهود قوات حفظ السالم وغيرها من الفاعلني اإلنسانيني في مناهضة العنف اجلنسي )انظر صفحتي املعلومات 2-ب-1-
2(. كما ان على العاملني في الظروف املتأثرة بالكوارث الطبيعية أن يطلعوا على األدوات احلديثة التي تركز على مناهج النوع 
االجتماعي في التخفيف من مخاطر الكوارث واالستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة لها. ومن املهم أيضًا لواضعي البرامج 
املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن يفهموا املكّونات اخلاصة بحزمة احلد األدنى من اخلدمات )MISP( اخلاصة 
بتداخالت الصحة اإلجنابية في حالة الطوارئ والتي تشمل التصدي للعنف اجلنسي. ملزيد من املعلومات حول هذه املجموعة 

.www.misp.rhrc.org :ميكن الرجوع إلى املوقع

◄
◄
◄

◄

◄
◄
◄
◄

◄

◄
◄
◄
◄
◄



القسم األول: أساسيات العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقتها بفعاليات التنسيق  16

عي
تما

الج
ع ا

لنو
ى ا

عل
ئم 

لقا
ف ا

لعن
ج ا

رام
 لب

سية
سا

ج أ
مناذ

2-
1

ما دور وضع برامج املساواة في النوع االجتماعي هنا؟

 باإلضافة إلى معرفة هذه النماذج األساسية لوضع البرامج في العنف القائم على النوع االجتماعي ينبغي للشركاء أن يكونوا 
النوع  باملساواة في  املتعلقة  البرامج  النوع االجتماعي. ويعتبر وضع  برامج املساواة في  بأهداف واساليب وضع  على معرفة 
النوع  على  القائم  العنف  معاجلة  إلى  تهدف  التي  األمد  بعيدة  اجلهود  من  أي  في  واملهمة  احلاسمة  العناصر  من  االجتماعي 
املتعلقة  البرامج  أن  أن يفهموا  املهم للشركاء  بالتداخالت اإلنسانية. غير أن من  البدء  بها فور  الشروع  االجتماعي وينبغي 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي والبرامج اخلاصة بالنوع االجتماعي يكمل بعضها بعضًا وال ميكن ألحدهما أن يستبدل 

باآلخر.

)انظر  اجلامعة  القضايا  من  االجتماعي  النوع  ُيعدُّ   
مراعاتها  يجب  التي  2-أ-2(  املعلومات  صفحة 
النوع  على  القائم  بالعنف  اخلاصة  العمل  برامج  في 
االجتماعي على أنه من مكّونات الوقاية من هذا النوع 
من العنف. أّما الفاعلني اآلخرين كمستشار مشروع بناء 
واجلماعات  النّصي(  املربع  )أنظر  االحتياطية  القدرات 
التنسيقية  واجلهات  االجتماعي  النوع  مبواضيع  املهتمة 
املعنية بذلك في الوكاالت واملنظمات فعليهم جميعًا أن 
يتحملوا املسؤوليات املتعلقة األوسع نطاقا والتي تتمثل 
بالنوع االجتماعي  املتعلقة  املبادئ واألهداف  تعميم  في 
بشكل كامل وضمان االستجابة اإلنسانية من قبل جميع 
القطاعات كما هو مبنّي في دليل النوع االجتماعي للجنة 
اإلنساني  العمل  في  الوكاالت  بني  الدائمة  املشتركة 
)2005( )النسخة باالنكليزية(. فالدمج الفاعل للنوع 
االجتماعي في العمل القطاعي ميكنه أن يعزز الوقاية من 
العنف القائم على النوع االجتماعي ويعزز كذلك اجلهود 
في  الفاعلني  على  يجب  كما  االستجابة.  في  املبذولة 
يتعاونوا  أن  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مجال 
مع خبراء النوع االجتماعي في امليدان وألقصى درجة 

ممكنة لضمان التعاضد بني اجلهود.

االوضاع  على  أيضًا  النماذج  هذه  تنطبق  هل 
كارثة  عن  الطوارئ  حالة  فيها  تنجم  التي 

طبيعية؟

 ميكن تطبيق هذه النماذج أيضًا على االوضاع الناجتة عن الكوارث الطبيعية. لكن من املهم في مثل هذه احلاالت )وخاصة 
النماذج في إثراء التخطيط  عندما متيل الكوارث ألن تكون متكررة كما هو احلال في الفيضانات أو اجلفاف( استخدام هذه 
االحترازي لألمم املتحدة باإلضافة إلى االستجابة حلاالت الطوارئ. وينبغي للتخطيط االحترازي أن يشمل اجلهود التى تهدف 
إلى تخفيف مخاطر الكوارث ــ أي يجب العمل مع املجتمعات احمللية على حتديد مواطن الضعف اخلاصة بها والتي قد تنشأ 
فور وقوع الكارثة وتطوير البرامج للتخلص منها قبل ذلك. ولهذا الغرض، ينبغي للشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع 
الدولية واملجتمعات  الفاعلة  التعاون( ومع اجلهات  إلى جنب مع احلكومة )حيثما ثبت جدوى ذلك  العمل جنبًا  االجتماعي 
املعّرضة خالل مرحلة التأهب للطـوارئ سعيـًا ملنع وقوع العنف اجلنسي أو أي نوع آخر من العنف قبل حالة الطوارئ وخاللها. 
كما يجب أن تعمل على بناء البرامج في جميع القطاعات الرئيسية لضمان سرعة االستجابة عند وقوع احلوادث. كما يجب 
بالطبع العمل احلثيث على تخفيف املخاطر ورفع استعدادية االستجابة للطوارئ في حاالت النزاع املسلح. وبهذا السياق، 
يقدم الدليل التوجيهي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول العنف القائم على النوع االجتماعي ملخصًا مفيدًا حول أهم 

النشاطات التي يجب القيام بها في مرحلة االستعداد.

القدرات  لبناء  الوكاالت  بني  املشتركة  اللجنة  مشروع  يسعى 
االحتياطية في النوع االجتماعي إلى بناء قدرات الفاعلني اإلنسانيني 
النوع االجتماعي  املساواة في  برامج  لتعميم  القطري  املستوى  على 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  الوقاية  برامج  ذلك  في  مبا 
واالستجابة له عند حدوثه في جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية. 
)راجع امللحق 1 لالطالع على األسئلة واألجوبة الشائعة حول هذا 
املشروع(. والهدف من هذا املشروع ضمان أن يأخذ العمل اإلنساني 
والفتيات  للنساء  املختلفة  والقدرات  االحتياجات  االعتبار  بنظر 
واألوالد والرجال. ويضم املشروع مستشارين في النوع االجتماعي 
ممن يتم توزيعهم في غضون مهلة قصيرة كمصدر ما بني الوكاالت 
فرق  أو  املتحدة  لألمم  املقيمني  اواملنسقني  اإلنسانيني  املنسقني  لدعم 
قادة  أو  العنقودية  املجموعات  وقادة  القطرية  اإلنسانية  املساعدة 
الطوارئ وكذلك  املراحل األولية من حدوث حاالت  القطاعات في 
في األزمات اإلنسانية املتكررة أو املخطط لالستجابة لها. ويهدف 
املشروع إلى التأسيس على البنية احلالية وتوسيع لوائحها لتشمل 
األعضاء الذين يتمتعون بخبرات وضع برامح العنف القائم على 
النوع االجتماعي والتنسيق وذلك لدعم املبادرات املتعلقة بالنوع 
االجتماعي التي قد تتطلب قدرات كبيرة كتنسيق اجلهود املبذولة 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي وتنفيذ قرارات مجلس 
األمن 1889/1888/1820/1325. ملعلومات أخرى حول املشروع 
وكيفية الوصول إلى دليل النوع االجتماعي اخلاص باللجنة الدائمة 
املشتركة بني الوكاالت وما يتعلق بها من أدوات تدريبية راجع الرابط 

التالي:
http://oneresponse.info/crosscutting/GenCap/Pages/

GenCap.aspx

معلومة مفيـدة
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مناذج أساسية لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي
2-1

املصادر واملراجع

مت ترتيب املصادر التالية حسب أهم املجاالت صلة بالوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في حال 
وقوعه. وهي مصادر قراءة ضرورية جلميع املنسقني وواضعي البرامج في مجال مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي. 
املواقع  أي من  زيارة  أخرى ميكن  وللحصول على مصادر  املتاحة.  واألدوات  املواد  متثل سوى جزء صغير جدًا من  وهي ال 

اإللكترونية احملددة في مقدمة هذا الدليل.

املصادر العامة

RHRC/JSI Research and Training Institute, Training Manual Facilitator’s Guide: Multisectoral & 
Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence in Populations Affected by Armed 
Conflict (2004). 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/intro.pdf 
Women’s Commission for Refugee Women and Children, “Displaced Women and Girls at Risk: 

Risk Factors, Protection Solutions and Resource Tools” (2006). 
http://www.womensrefugeecommission.org/images/stories/WomRisk.pdf
Bott, S., Morrison A. and Ellsberg, M., « Preventing and Responding to Gender-Based Violence in 

Middle -and Low- Income Countries: a Global Review and Analysis » (World Bank Policy 
Research Working Paper No. 3618, 2005). 

http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piP
K=64165421&menuPK=64166093&entityID=000112742_20050628084339 

UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls (2008). 
 http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html 
Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons 

(2010). 
 http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection 
ICRC, Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict: An ICRC Guidance Document 

(2004).  
 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0840 
Read-Hamilton, S., “Services, Systems, Structures: A Multi-level Approach for Addressing Gender-

based Violence in Conflict-affected Settings” (publication pending). 
التالي:  االلكتروني  البريد  على  االتصال  يرجى  املتعددة  املستويات  أسلوب  املقالة حول  من  نسخ  على  للحصول 

 sophie_rh@hotmail.com
UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. 

Guidelines for Prevention and Response (2003).  
 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3edcd0661.pdf 
USAID, UNICEF, UNFPA and UNIFEM, Regional Strategic Framework for the Prevention of and 

Response to Gender-based Violence in East, Southern, and Central Africa (2006). 
 http://eastafrica.usaid.gov/proxy/Document.1138.aspx

الصحــة

Women’s Refugee Commission, “Minimum Initial Service Package (MISP) Fact Sheet” (2003).  
 http://www.misp.rhrc.org 
UNICEF, Caring for Survivors Training Manual (2010). 
 http://gbv.oneresponse.info
WHO/UNHCR, Clinical Management of Rape Survivors: Developing Protocols for Use with Refugees 

and Internally Displaced Persons (2004).  
 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/

index.html 
IRC, Clinical Care for Sexual Assault Survivors (2009). http://clinicalcare.rhrc.org/
IASC, Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings (2005).  
 http://www.who.int/3by5/publications/documents/iasc/en/index.html 
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الدعم النفسي واالجتماعي

IASC, Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (2007).  
 http://www.who.int/hac/network/interagency/news/mental_health_guidelines/en/ 
The Psychosocial Working Group, “Psychosocial Intervention in Complex Emergencies: A 

Conceptual Framework” (2003). 
 http://www.forcedmigration.org/psychosocial/papers/Conceptual%20Framework.pdf 
WHO, Mental Health in Emergencies: Mental and Social Aspects of Health of Populations Exposed to 

Extreme Stressors (2003). 
 http://www.who.int/mental_health/media/en/640.pdf
“Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Humanitarian Emergencies: What Should 

Protection Coordinators Know?” (IASC Reference Group on MHPSS, 2009). 
 http://oneresponse.info/crosscutting/Mental%20Health/Pages/MentalHealth.aspx
“Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Humanitarian Emergencies: What Should 

Health Coordinators Know?” (IASC Reference Group on MHPSS, 2009). 
 www.who.int/.../mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_
 should_know.pdf

األمن/العدالة القانونية

Bastik, M., Gramm K. and Kunz R., « Sexual Violence in Armed conflict: Global Overview and 
Implications for the Security Sector » (DCAF, 2007). 

 http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=43991&nav1=4 
Denham, T., Police Reform and Gender (DCAF, 2008). 
 http://www.un-instraw.org/images/files/PoliceReform.pdf 
ARC, Gender-based Violence and Legal Aid, A Participatory Toolkit (2005).  
 http://www.arcrelief.org/gbvbooks/cdrom/index.html
Additional training resources on gender and the security sector: 
 http://www.dcaf.ch/gssrtraining 

النوع االجتماعي

IASC, Gender Handbook in Humanitarian Action. Women, Girls, Boys and Men - Different Needs, Equal 
Opportunities (2006). 

 http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
Gender Equality and GBV Programming in Humanitarian Action - Training Toolkit (2009). 

بالنوع  املتعلق  بالعنف  اخلاصة  واالرشادات  الدليل  حول  األولي  بالتدريب  للشروع  الالزمة  املواد  جميع  احلزمة  هذه  )توفر 
االجتماعي(

 http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx 
ISDR, UNDP, and IUCN, Making Disaster Risk Reduction Gender-Sensitive: Policy and Practical 

Guidelines (2009).
 http://www.preventionweb.net/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdf
Enarson, E. “SWS Fact Sheet: Women and Disaster” (June 2006).
 http://www.socwomen.org/socactivism/factdisaster.pdf 
Oxfam, Gender-sensitive Disaster Management: A Toolkit for Practitioners (2008).
 http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=7792 
 

امللحق

 امللحق 1: أسئلة وأجوبة حول مشروع اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لبناء القدرات االحتياطية في النوع االجتماعي
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ضع البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
املبادئ اإلرشادية في و

3-1

القسم األول: أساسيات العنف القائم 
على النوع االجتماعي وعالقتها بفعاليات التنسيق 
3 - املبادئ اإلرشادية في وضع البرامج املتعلقة بالعنـف القائم على النوع االجتماعي

ما هي املبادئ االرشادية األساسية لوضع البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

تنطبق املبادئ اإلرشادية األساسية املتعلقة بالسالمة واالحترام والسرية وعدم التمييز على كلٍّ من عملية وضع برامج العنف 
القائم على النوع االجتماعي وعلى جهود التنسيق. فيجب أن تؤخذ هذه املبادئ بنظر االعتبار عند اتخاذ جميع القرارات. 
وترتبـط هـذه املبـادئ اإلرشاديـة ارتبـاطًا وثيقًا باملسؤولية العامة اإلنسانية التي تتطلب تقدمي احلماية واملساعدة للمتأثرين 
باألزمات )أنظر صفحة املعلومات 1-4( وتتجسد في ثالثة مناهج أساسية مترابطة هي: املنهج القائم على حقوق اإلنسان 

واملنهج املتمحور على الناجني واملنهج املجتمعي.

ما هواملنهج القائم على حقوق االنسان )HRBA(؟

من  تعيق  التي  التمييز  ممارسات  وتعديل  للمشكالت  اجلذرية  األسباب  إلى حتليل  االنسان  القائم على حقوق  املنهج  يسعى 
التدخل اإلنساني. ويتميز هذا املنهج مبا يلي:

الدولية والقانون  يقوم على معايير حقوق اإلنسان 
اإلنساني الدولي.

اخلطط  في  واملبادئ  واملعايير  القواعد  هذه  يدمج 
والسياسات والعمليات اخلاصة بالتدخل والتنمية

شمولي ويغطي قطاعات متعددة

◄

◄

◄

الدول  )من  املعنية  األطراف  من  كبيرًا  عددًا  ُيشرك   
وغير الدول(.

ال بد من تناوله ضمن سياق القواعد والقيم السياسية 
والقانونية واالجتماعية والثقافية السائدة.

ال بد من أن يهدف إلى متكني الناجني ومجتمعاتهم 

◄

◄

◄

 تقوم االستجابة حلاالت الطوارئ في أغلب األحيان مبعاجلة }احتياجات{ محددة }للمستفيدين{ حيث يقوم مقدمو املساعدة 
بتحديد االحتياجات والناجني بصورة ذاتية دون االستناد على أسس موضوعية. وحيث ان املنهج القائم على االحتياجات 
ال يخضع للمساءلة، فلن يؤدي إلى أي التزام أخالقي أو قانوني على الدولة أو غيرها من اجلهات العاملة نيابة عن الدولة في 

حماية املتأثرين بحالة الطوارئ ومساعدتهم.

أما املنهج املستند على حقوق االنسان، فهو أيضـا يسعى دون شك إلى تلبية إحتياجات املتأثرين بحالة الطوارئ إال ان حتديد 
هذه االحتياجات وكيفية معاجلتها يكون مرهونًا مبا متليه االلتزامات القانونية واألخالقية واملساءلة. وميّثل الفاعلون اإلنسانيون 
وكذلك الدول )في حالة مشاركتها( دور }أصحاب الواجبات{ ويخضعون لقيود إلتزاماتهم بتشجيع }أصحاب احلقوق{ 
على املطالبة بحقوقهم. ويتطلب املنهج احلقوقي من جميع اجلهات التي تعمل على تطوير عملية وضع البرامج املتعلقة بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي وتنسيقها تولي املهام اآلتية:

تقييم قدرات أصحاب احلقوق في املطالبة بحقوقهم وحتديد األسباب املباشرة والضمنية والبنيوية لعدم حصولهم 
على حقوقهم.

تقييم قدرات أصحاب الواجبات ومحدودية قدراتهم على تلبية التزاماتهم.
تطوير االستراتيجيات لبناء القدرات والتغلب على القيود املفروضـة على أصحاب الواجبات.

رصد كّل من النتائج والعمليات وتقييمها وفقًا ملعايير ومبادئ حقوق اإلنسان .
ضمان تغذية البرامج بتوصيات هيئات حقوق اإلنسان الدولية وآلياتها.

ما هو املنهج املتمحور على الناجني )SCA(؟

النوع  القائم على  بالعنف  املتعلقة  البرامج  الناجني أن تضع جميع األطراف املشاركة في وضع  باملنهج املتمحور على  ُيقصد 
االجتماعي حقوق الناجني وإحتياجاتهم ورغباتهم في أعلى سلم األولويات.

◄

◄
◄
◄
◄
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الناجني  حلقوق  القصوى  األولوية  منح  يضمن  مبا  وتطويرها  البرامج  تصميم  أساسًا  الناجني  على  املتمحور  املنهج  يتضمن 
وإحتياجاتهم. وميّثل الشكل التالي مقارنة بني حقوق الناجني )في العمود األمين( واآلثار السلبية التي تقع عادة على الناجني 

من العنف القائم على النوع االجتماعي:

يقوم املنهج املتمحور على الناجني على مجموعة من املبادئ واملهارات املصممة إلرشاد املهنيني )بغض النظر عن دورهم( 
االجتماعي. كما  النوع  القائم على  العنف  أنواع  من  ذلك  اجلنسي وغير  للعنف  تعرضوا  الذين  مع األشخاص  خالل عملهم 
يرمي املنهج املتمحور على الناجني إلى إيجاد بيئة داعمة حُتترم فيها احلقوق االنسانية للناجني ويعاملون فيها بكرامة واحترام. 
ويساعد هذا املنهج على تعزيز معافاة الناجي واستعادة قدرته على حتديد احتياجاته ورغباته والتعبير عنها باإلضافة إلى تعزيز 

قدرته على اتخاذ القرارات املتعلقة بالتداخالت املمكنة1. 

ما هواملنهج املجتمعي )CBA(؟

ينظر املنهج املجتمعي إلى املتأثرين بحاالت الطوارئ على أنّهم شركاء أساسيون في تطوير االستراتيجيات الالزمة ملساعدتهم 
وحمايتهم. ومن هنا، فإن هذا املنهج ال غنى عنه لكل من املنهج القائم على حقوق اإلنسان واملنهج املتمحور على الناجني. 
ويصر هذا املنهج على أن املستهدفني في عملية املساعدة اإلنسانية لديهم }احلق في املشاركة في اتخاذ القرارات التي متس 
وبوضع  لهم.  املساعدة  تقدمي  عن  املسؤولني  من  والشفافية{  املعلومات  على  احلصول  في  }احلق  إلى  باإلضافة  حياتهم{ 
القرارات  صناعة  قلب  في  الالجئني2(  لشؤون  العليا  املفوضية  تصفهم  كما  االهتمام{  ذوي  }االشخاص  )أو  املستفيدين 

التشغيلية يسعى املنهج املجتمعي إلى حتقيق ما يلي:

حتسني مستوى احلماية الذي يتلقاه املتأثرون بحاالت الطوارئ.
تعزيز قدرتهم على حتديد احللول وتطويرها وإدامتها.

زيادة درجة فعالية استخدام املوارد البشرية3.

ولذلك ينبغي الستراتيجيات تطبيق آليات تنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وبرامجها االلتزام مببادئ 
املشاركة من خالل املنهج املجتمعي لتمكني النساء والرجال والفتيات واألوالد الذين مت تاثرهم بحالة الطوارئ على العمل 
كشركاء نشطني وعلى قدم املساواة في تطوير السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بهذا النوع من العنف باإلضافة إلى املشاركة 
في تصميم البرامج وجهـود تنفيذها. ومع ذلك ونظرًا ألن العنف القائم على النوع االجتماعي ميكن أن يكون مسألة مشحونة 
اجتماعيًا أو سياسيًا في بعض املجتمعات فيجب أن تبدأ األساليب التشاركية املجتمعية مع الفئات األكثر تأثرًا أو تعرضًا للعنف 
القائم على النوع االجتماعي ووفقًا للمعلومات اإلثرائية والتوصيات التي تقدمها تلك الفئات يتم السعي أيضًا إلشراك اجلهات 

األخرى كقادة املجتمع الذكور مثاًل.

◄
◄
◄

UNICEF, Caring for Survivors Training Manual (2010). Disponible sur http://gbv.oneresponse.info 1

2 يرجى مالحظة ان هذا الدليل يستعمل املصطلح "األشخاص ذوي االهتمام" عند اإلشارة إلى األشخاص املتأثرين بحالة الطوارئ 
بصورة عامة..

.HCR, A Community-based Approach in UNHCR’s Operations (janvier 2008), p. 5-6 3

مواقف تضع اللوم على الضحية

الشعور بالعجز

الشعور بالعار والوصم

التمييز بسبب النوع االجتماعي، العرق، الخ

تلقي األوامر حول ما يجب فعله

تلقي املعاملة احملترمة املراعية للكرامة

القدرة على االختيار

اخلصوصية والسّرية

عدم التمييز

احلصول على املعلومات

مقابـل 
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ضع البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
املبادئ اإلرشادية في و

3-1

ما هي عالقة هذه املناهج الثالث مع تنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

ينبغي لتلك املناهج الثالث أن تثري جميع جوانب تنسيق العمل املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي والتخطيط لبرامجه 
وتنفيذ تلك البرامج. وينبغي جلميع نشاطات اجلهة املنسقة للجهود املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي التعبير عن هذه 
املبادئ بطرق عدة منها على سبيل املثال: ضمان مشاركة املستفيدين في جهود التنسيق، احترام اجتماعات التنسيق ملبادئ 
السرية، عمل أدوات التدريب واالرشادات على تعزيز حقوق النساء والفتيات في عدم تعرضهن للعنف القائم على النوع 
االجتماعي، تعزيز حقيقة ان العنف القائم على النوع االجتماعي هو جناية ال ذنب للناجي فيها أبدا وليست نتيجة لسلوكه. 

في كثير من احلاالت يتولى قادة التنسيق مسؤولية حتديد املقاييس لوضع برامج أخالقية وآمنة وفعالة. ولذلك ينبغي عليهم 
شأنها ضمان  من  التي  األساسية  واملناهج  الرئيسية  باملبادئ  دراية  على  التنسيق  في  املشاركة  األطراف  كل  أن  من  التأكد 
فعالية وأخالقية وسالمة البرامج. وال ينبغي ملواقف شركاء التنسيق وميولهم الشخصية أن تؤدي إلى التنازل عن هذه املبادئ 

اإلرشادية. كما يتوجب على جميع الشركاء أن يتخـذوا منهجًا موحـدًا في تنفيذ البرامج.

املصـادر

UNICEF, Caring for Survivors Training Manual (2010).
 http://gbv.oneresponse.info
Jonsson, U., “Human Rights Approach to Development Programming” (UNICEF, 2003). 
  http://www.unicef.org/rightsresults/files/HRBDP_Urban_Jonsson_April_2003.pdf
Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings: Facilitator 

Manual (UNFPA and Ghent University, 2010). 
في النية نشره على املوقع االلكتروني ملجموعة عمل نطاق املسؤولية في العنف القائم على النوع االجتماعي في ربيع 2010. 

ekenny@unfpa.org :للمزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل
UNHCR, “A Community-based Approach in UNHCR’s Operations” (January 2008).
 http://www.unhcr.org/47f0a0232.html
UNHCR, “Tool for Participatory Assessment in Operations” (May 2006).
 http://www.unhcr.org/450e963f2.html 
ARC Partnership Approach Guidance and Tools (ARC, 2009). 
 http://www.arcrelief.org/PartnershipGuide
ActionAid, Safety with Dignity: A Field Manual for Integrating Community-based Protection Across 

Humanitarian Programs (2009). 
 http://www.actionaid.org.au/index.php/protection-manual.html
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4 - اإلطار القانوني الدولي
ما هو اإلطار القانوني الدولي؟

يتكون اإلطار القانوني الدولي بصورة عامة من العناصر الثالثة التالية1:

ملاذا على العاملني اإلنسانيني االطالع على اإلطار القانوني الدولي 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

 لقد قامت األمم املتحدة على مبادئ السالم والعدالة واحلرية وحقوق اإلنسان. 
وتقع على جميع الفاعلني اإلنسانيني مسؤولية العمل احلثيث لتطبيق هذه املبادئ 
في عملهم لغرض حماية وتعزيز السالمة والعيش الكرمي للمتأثرين بحاالت 
االلتزام  هذا   1997 عام  في  املتحدة  لألمم  العام  األمني  صاغ  وقد  الطوارئ. 
رسميًا بدعوته نظام األمم املتحدة كاماًل إلى تعميم مبادئ حقوق اإلنسان في 

مختلف نشاطات األمم املتحدة وبرامجها.

اإلنسانيني  الفاعلني  مئات  بها  يلتزم  التي   )SPHERE( سفير  معايير  وتذكر 
والوكاالت الدولية واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات املانحة االلتزام بهذه 
املتأثرين  الذي يؤكد على حق  امليثاق اإلنساني  املبادئ األساسية من خالل 
بالكوارث  )كحاالت الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية( في احلصول على 

احلماية واملساعدة على النحو الذي يدعم حياتهم دون املساس بكرامتهم.

إرشاداتها   2006 عام  في  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  اللجنة  وأصدرت 
}حماية  بعنوان  الطبيعية  الكوارث  في  اإلنسانية  املساعدة  حول  اجلديدة 
حول  التشغيلي  االرشادي  الدليل  الطبيعية:  بالكوارث  املتأّثرين  األشخاص 

حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.{ )النسخة باالنكليزية(.

الذين  الدوليني  الفاعلني  جميع  على  يترتب 
واجب  حتمل  الطوارئ  حلاالت  يستجيبون 
حماية املتأثرين باألزمة. ووفقًا لدليل اللجنة 
النوع  حول  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة 
الواسع  فاملفهوم  )ص 12(،  االجتماعي 
التي  النشاطات  جميع  يعني  للحماية 
االحترام  على  الفرد  حصول  إلى  ترمـي 
الكامل حلقوقه وفقًا لنص وروح مجموعة 
نشاطات  وتهدف  الصلة.  ذات  القوانني 
الكرامة  فيها  حُتترم  بيئة  إيجاد  إلى  احلماية 
اإلنسانية ومُينع فيها ارتكاب أمناط محددة من 
السلبية  اآلثار  خاللها  من  ُتزال  أو  اإلساءة 
لإلساءة وتستعاد الظروف الكرمية للعيش من 
التأهيل.  وإعادة  واإلرجاع  التعويض  خالل 
أساسًا  الدولي  القانوني  اإلطار  ويشّكل 

لعمل احلماية هذا.

معلـومـة مهمـة للغايـة

القانون الصلب 
)الُملزم(

القانون املرن 
)غير الُملزم(

اإلجراءات اخلاصة 
باألمم املتحدة

يضم القانون الصلب }القوانني الُملزمة{ للدول
االتفاقيات الدولية حول حقوق اإلنسان

القانون اإلنساني الدولي
قرارات األمم المتحدة

•
•
•

ويضم األمور غير الُملزمة لكنها تحمل التزامًا ومسؤولية أخالقيتين في المجتمع الدولي
االرشادات التوجيهية الدولية

وثائق المؤتمرات واإلعالنات وبرامج العمل الدولية
•
•

تساعد هذه اإلجراءات على تسهيل تنفيذ القوانني واالتفاقيات، واإلعالنات وغيرها
لجان الرصد التابعة لألمم المتحدة والمبعوثين الخاصين والمقررين الخاصين 

وغيرهم من الخبراء
•

Bossman, M., Multi-Sectoral Response to Gender-based Violence in Hu- 1 منقول بتصرف من عرض شرائح تدريبية
.manitarian Settings (Ghent, Belgium, 2008)
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اإلطار القانوني الدولي
4-1

وترّكز هذه اإلرشادات على التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان والتي غالبًا ما يتم جتاهلها خالل الكوارث الطبيعية وتعمل 
على تذكيرنا بأن: }حقوق اإلنسان تشّكل الدعامـة الرئيسيـة جلميـع ما له عالقة بالعمل اإلنساني في الكوارث الطبيعية{ 
العمل  بأّن حقوق اإلنسان هي أساس لضمان احلماية وبذلك تشكل دعامة لكل  أيضًا  تذّكرنا  فإنها  الواقع  )ص 9(. وفي 
اإلنساني. وتتخذ عملية فهم جوانب حقوق اإلنسان في التداخالت اإلنسانية والتعبير عنها أهمية قصوى عند مناهضة العنف 
القائم على النوع االجتماعي. ومعاجلة هذا النوع من العنف تتطلب بذل اجلهود لضمان القضاء التام على جميع السياسات 
واملمارسات التمييزية التي تشكل القاعدة األساسية له. ولذلك يترتب على جميع العاملني في الوقاية من العنف القائم على 
الصلة  ذات  والوطنية  واإلقليمية  الدوليـة  والقوانني  املعايير  على  اإلطالع  مسؤولية  له  واالستجابة  االجتماعي  النوع 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي للعمل على ضوء معطياتها وإلرشاد اآلخريـن أيضـًا من دول ومجتمعات محلية وأفراد 

في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.

وتتحدث اإلرشادات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بكل وضوح وصراحة 
حول هذه املسؤولية حيث تقول عن أدوار الشركاء في تعزيز احلماية ملن يقع حتت خطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
ما يلي: }أحد املكّونات الرئيسية لكل من الوقاية من املزيد من العنف من جهة ورد االعتبار للمتعرضني جلرائم العنف اجلنسي 
من جهة أخرى تكمن في ضمان تنفيذ واالمتثال ألحكام القوانني التي تعزز من حقوق املجتمعات في العيش في بيئة خالية 
من العنف اجلنسي{ )ص  36( ووفقًا لهذه اإلرشادات فإن مسؤوليات احلماية املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
تتضمن مناصرة حقوق ضحايا العنف اجلنسي وممارسة الضغوط على الدول لالمتثال إلى املعايير الدولية التي تعزز من احلماية 
إزاء العنف اجلنسي. ولذلك ينبغي لكل شركاء تنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن يطلعوا على 
اإلطار القانوني الدولي املرتبط على وجه اخلصوص بالعنف القائم على النوع االجتماعي. )راجع امللحق 2 لإلطالع على قائمة 
بأهم املعالم الرئيسية املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في اإلطار القانوني الدولي(. كما ينبغي للشركاء اإلحاطة 

بالقوانني والسياسات واإلعالنات وبرامج العمل اإلقليمية والوطنية ذات الصلة باالوضاع االنسانية املعنيني بها.

املصـادر

Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings: Facilitator 
Manual (UNFPA and Ghent University, 2010). To be posted to the GBV AoR website Spring 
2010. Contact Erin Kenny for more information about the manual : ekenny@unfpa.org

The International Human Rights of Women-An Overview of the Most Important International Conventions 
and the Instruments for their Implementation (GTZ, 2003). 

 http://www.gtz.de/de/dokumente/en-international-womens-rights.pdf 

امللحق

 امللحق 2: اإلطار الدولي القانوني

تبنت الدول األعضاء في األمم املتحدة في أيلول/سبتمبر 2009 باإلجماع قرار مجلس األمن املرقم 1888 الذي يعد واحدًا من أهم 
قراراته التي يجب أن يفهمها ويستوعبها الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي ملا يتضمنه من تركيز غير مسبوق 
على املنحى العملي املتعلق بالعنف اجلنسي. فهذا القرار يؤسس على قرارين سابقني هما القرار 1325 الذي تبناه مجلس األمن في 
تشرين األول 2000 والذي يقدم اإلطار السياسي جلعل النساء و منظور النوع االجتماعي من االمور ذات الصلة بجميع جوانب 
عمليات السالم. اما بالنسبة للقرار 1820 الذي تبناه مجلس األمن في حزيران 2008 فيقر بوجود صلة بني العنف اجلنسي أثناء 
الصراع املسلح وما بعده وبني السالم واألمن املستدامني. وُيلزم القرار 1820 مجلس األمن باتخاذ اخلطوات املناسبة إلنهاء العنف 
اجلنسي ومعاقبة مرتكبيه. كما يطلب تقريرًا من األمني العام لألمم املتحدة حول األوضاع التي ُيوظف العنف اجلنسي فيها على نطاق 
املثلني  القرار 1888 سيكون أحد  املمارسات. ومن خالل  الالزمة إلنهاء هذه  املدنيني ووضع االستراتيجيات  أو منتظم ضد  واسع 
اخلاصني لألمني العام لألمم املتحدة مسؤواًل عن تنسيق عدد من اآلليات وفرض الرقابة على تنفيذ كل من القرارين 1325 و1888. 
االجتماعي  النوع  بني عدد من مستشاري  املرأة من  القرار 1888 حتديد مستشاري حماية  األحكام في نص  بعض  تتضمن  كما 
الوطنية  والقوات  السالم  قوات حفظ  تدريب  إعادة  عنه،  واإلبالغ  اجلنسي  العنف  رصد  تعزيز  اإلنسان،  ووحدات حماية حقوق 
والشرطة، دعم مشاركة النساء في صناعة السالم وغير ذلك من عمليات ما بعد انتهاء النزاع. للحصول على املزيد من املعلومات 

 http://www.iwtc.org/1820blog/?p=311#  :حول القرار 1888 يرجى زيارة املوقع

معلـومـة مهمـة للغايـة
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5 - احلماية من االستغالل واإلساءة اجلنسية
ما املقصود باحلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة 

اجلنسية )PSEA(؟

 وفقًا لنشرة األمني العام حول اإلجراءات اخلاصة للحماية من 
 )ST/SGB/2003/13( اجلنسية  واإلساءة  اجلنسي  االستغالل 
مسؤوليات  إلى  اخلصوص  وجه  على  املصطلح  هذا  ُيشير 
الفاعلني اإلنسانيني الدوليني في منع وقوع االستغالل اجلنسي 
واإلساءة اجلنسية التي ترتكبها كوادر األمم املتحدة واملنظمات 
زمالء  بحق  الدولية  احلكومية  واملنظمات  احلكومية  غير 
العمل واملستفيدين من املساعدات ومن ثّم اتخاذ اإلجراءات 
السريعة فور وقوع مثل هذه األحداث. وتقدم النشرة املذكورة 
تعريفات واضحة لالستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية وحتدد 

ستة معايير أساسية للسلوك بهذا اخلصوص هي:
 

وتطبق هذه املعايير الست على جميع املوظفني في األمم املتحدة دون استثناء سواء العاملني الدوليني أم احملليني منهم مبا فيهم 
موظفي الوكاالت والصناديق والبرامج األخرى والشركاء اآلخرين كاملنظمات غير احلكومية واملستشارين واملقاولني والعمال 
العاملني بأجور يومية واملتدربني واملوظفني املهنيني املبتدئني ومتطوعي األمم املتحدة وغيرهم. كما تنطبق شروط نشرة األمني 
العام على الكوادر العسكرية الدولية والشرطة املدنية. وبذلك ُيالحظ أنَّ نطاق نشرة األمني العام واسع جدًا وأّنه يؤسس أيضًا 
معيارًا مشتركًا لكل العاملني بشكل أو بآخر مع األمم املتحدة. كما تطلب عدة منظمات إنسانية من كوادرها االلتزام بنفس 
املعايير التي تضمنتها نشرة األمني العام مبا ينسجم مع قواعد السلوك اخلاصة بها وأيضًا من خالل مصادقتها لبيان االلتزام 

بالقضاء على االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية من قبل موظفي األمم املتحدة والكوادر األخرى.

اجلنسية  واالساءة  االستغالل  من  احلماية  عمل  فريق  يعتبر 
لللجان التنفيذية للشؤون اإلنسانية والسالم واألمن في األمم 
املتحدة )  ECHA/ECPS UN( واملنظمات غير احلكومية، 
يعتبر هذا الفريق هو املنبر املسؤول عن تعزيز السياسة والتوجيه 
العاملي للفاعلني اإلنسانيني حول تأمني احلماية من االستغالل 
العمل  فريق  طّور  الغرض  ولهذا  اجلنسية.  واإلساءة  اجلنسي 
اجلنسي  االستغالل  حول  التدريبية  األدوات  من  سلسلة  هذا 
والكوادر  املديرين  وكبار  التنسيق  جلهات  اجلنسية  واإلساءة 
املوقع  على  متوفرة  وغيرها  املصادر  وهذه  العامة.  العاملة 
اجلنسي  االستغالل  من  احلماية  أدوات  ملستودع  االلكتروني 

www.un.org/pseataskforce :واإلساءة اجلنسية

معلومة مفيـدة

1. يشكل كل من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية أفعال سوء سلوك جسيمة وبذلك فهما يستدعيان تطبيق 
تدابير تأديبية مبا في ذلك الفصل دون سابق إنذار.

2. يحظر القيام بنشاط جنسي مع األطفال )األشخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا( بغض النظر عن سن الرشد 
املتعارف عليه محليًا. وال ُتعتد عدم معرفة سن الطفل كأساس للدفاع.

3. ُيحظر مقايضة النقود أو التوظيف أو البضائع أو اخلدمات باجلنس مبا في ذلك عرض ممارسة اجلنس أو أي شكل آخر من 
أشكال السلوك املهني للكرامة واملستغل لآلخرين. ويشمل ذلك مقايضة اجلنس باملساعدات املستحقة للمستفيدين.

4. تقوم العالقات اجلنسية بني املوظفني ومتلقي املساعدة على أساس غير متكافئ في القوى وتقّوض مصداقية 
ونزاهة عمل األمم املتحدة وال ُيشّجع على ممارستها أبداً.

5. في احلاالت التي تنشأ فيها لدى أحد موظفي األمم املتحدة مخاوف أو شكوك بشأن إقدام أحد الزمالء في العمل 
على القيام باالستغالل اجلنسي أو اإلساءة اجلنسية سواًء أكان ذلك املوظف يتبع للوكالة نفسها أو غيرها وضمن 

منظومة األمم املتحدة أو خارجها، يتوجب عليه اإلبالغ عن هذه املخاوف فوراً بإتباع آليات اإلبالغ احملددة.

6. على جميع موظفي األمم املتحدة واجب االلتزام بإيجاد بيئة مانعة لالستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية. ويحب 
عليهم احلفاظ على مثل هذه البيئة. وعلى املدراء في جميع املستويات بشكل خاص تولي مسؤولية دعم وتطوير 

نظم احلفاظ على هذه البيئة.
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احلماية من االستغالل واإلساءة اجلنسية
5-1

ما هي عالقة احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية بتنسيق عمل مناهضة العنف القائم على 
النوع االجتماعي؟

وفي ظروف  القطرية  الشبكات  أو  التنسيقية  اجلهات  فيها  تتواجد  ال  التي  اإلنسانية  احلاالت  من  العديد  احلظ  ولسوء  هناك 
مثل هذه تقع مسؤولية نشاطات احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية على آلية التنسيق. وفي حني قد تعمد آلية 
اجلنسي  االستغالل  من  باحلماية  يتعلق  فيما  القائمة  الفجوة  ردم  إلى  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  التنسيق 
واإلساءة اجلنسية على املدى القصير )على سبيل املثال من خالل إطالق حملة رفع الوعي بني الكوادر اإلنسانية واألشخاص 
تكون  أن  اجلنسية  واإلساءة  اجلنسي  االستغالل  من  احلماية  ملسؤوليات  ينبغي  ال  انه  اال  العام(  األمني  بنشرة  املعنيني 

وظيفة منتظمة أو طويلة األمد من وظائف مجموعة التنسيق املتعلق بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي. ووفقًا للمربع النصي أعاله، تقع مسؤولية حتديد 
اجلهات التنسيقية وإنشاء شبكة قطرية للحماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة 
اإلنسانيني  املنسقني  عاتق  على  النهاية  وفي  املديرين  كبار  عاتق  على  اجلنسية 

اواملنسقني املقيمني.

 ومع ذلك فإن احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية هي إحدى طرق 
الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وبذلك ترتبط باجلهود التنسيقية 
املبذولة حوله. وال بد من وجود فهم مشترك ملختلف أنواع املسؤوليات املوكلة إلى 
الشبكة القطرية للحماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية وآلية التنسيق 
املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والرغبة في التعاون بالعمل. ومن 
املهم أن يكون منسق اجلهود املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي مطلعا 
على أهم املبادئ واملعايير اخلاصة بالسلوك املبينة في نشرة األمني العام وأن يروج 
لها لدى جميع شركاء التنسيق. ويجب إعالم منسقي اجلهود حول العنف القائم 
مبعاجلة  املتصلة  وبالعمليات  لإلبالغ  احمللية  باإلجراءات  االجتماعي  النوع  على 

االدعاءات حول االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية.حيث يجب أن تكون مثل هذه املعلومات موجودة ضمن أي من إجراءات 
العمل القياسية. )انظر صفحة املعلومات 3-6 املتعلقة بتطوير إجراءات العمل القياسية.(

ولعّل من أهم ما ينبغي أخذه بنظر االعتبار هو ضرورة عمل آلية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مع الشبكة 
القطرية للحماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية لضمان وصول اخلدمات إلى الناجني. وتتحمل شبكة احلماية من 
االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية مسؤولية ضمان وجود }اآللية الالزمة ملساعدة الضحايا{ بالنسبة ملن تعرض لالستغالل 
اجلنسي واإلساءة اجلنسية. ويجب على هذه اآللية االستفادة من اخلدمات القائمة املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
في تلك االوضاع بداًل من أن تعكف على إنشاء خدمات موازية مخصصة للناجني من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية.

التي قد  التحديات  لبعض  أن يولي درجة من احلساسية  النوع االجتماعي  القائم على  بالعنف  املعنية  وينبغي ملنسق اجلهود 
لتنسيق  العمل كجهات  اليهم مسؤولية  أوكلت  ما  إذا  االجتماعي  النوع  القائم على  بالعنف  املتعلقة  اخلدمات  مقدمي  تواجه 
التي يشتبه  العام تتطلب اإلبالغ اإلجباري عن احلاالت  احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية. إن نشرة األمني 
بأّنها متّثل استغالاًل جنسيًا أو إساءة جنسية، غير أن املبدأين التوجيهيني لبرامج مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 
وهما حتديدًا السرية وحق الناجي في اختيار الطريقة التي يرغب بها في التعامل مع حالة العنف القائم على النوع االجتماعي 
التي تعرض لها يتعارضان بشكل أساسي اإلبالغ االجباري املنصوص عليه في نشرة األمني العام ولذلك قد يكون من املفيد 

تقدم نشرة األمني العام تفاصيل عن الطرق التي ينبغي من خاللها تنفيذ نشاطات احلماية من االستغالل اجلنسي واالساءة اجلنسية 
مبا في ذلك:

تزويد العاملني بنسخ عن نشرة األمني العام وإعالمهم مبحتوياتها.  •
إتخاذ ما يلزم من اإلجراءات املناسبة عند وجود ما يبرر االعتقاد بأّن حالة من االستغالل اجلنسي أو اإلساءة اجلنسية قد وقعت  •

تعيني جهات التنسيق وإشعار السكان احملليني بطريقة االتصال بها. 	•
التعامل مع تقارير االستغالل اجلنسي أو اإلساءة اجلنسية بسرية.  •

تعيني جهات  القطرية  اإلنسانية  العمل  وفرق  القطرية  املتحدة  األمم  فرق  في  العاملني  املدراء  من  بوضوح  العام  األمني  نشرة  تطلب 
للتنسيق وترشدهم حول كيفية اإليفاء مبسؤولياتهم. وكذلك وعلى ضوء نشرة األمني العام مت توكيل املنسق االنساني واملنسق املقيم 
مبسؤولية ضمان فعالية عمل الشبكة القطرية اخلاصة باحلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية والتي تضم جهات التنسيق، 

وتأمني الدعم لتطوير وتنفيذ خطة عمل على املستوى القطري للحماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية في بلدانهم.

معلـومـة مهمـة للغايـة

قّدمت نشرة مجموعة عمل نطاق املسؤولية 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  في 
تنسيق  مبراجعة  اخلاصة   2008 لعام 
النوع  على  القائم  العنف  مناهضة  آليات 
ليبيريا يفيد  االجتماعي دلياًل واضحًا من 
الناشئ  االلتباس  لتوضيح  احلاجة  وجود 
القائم  العنف  مناهضة  تنسيق  آليات  بني 
وآليات  جهة  من  االجتماعي  النوع  على 
اجلنسية  واإلساءة  اجلنسي  االستغالل 
التي حددتها دائرة حفظ  من جهة أخرى 
إدخال  ويجب  املتحدة.  األمم  في  السالم 

هذا التوضيح مع بدء حالة الطوارئ.

دروس مستقـاة
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القسم الثاني:

لوكاالت تقدمي اخلدمات وضع األحكام اخلاصة بالتعامل مع هذا التناقض. وقد يشمل ذلك على سبيل املثال إعالم الناجي بأن 
الوكالة مجبرة على اإلبالغ عن االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية قبل السعي للحصول على أي معلومات تخص القضية 

أثناء املقابلة.
.

املصـادر

ميكن الدخول إلى مكتبة شاملة ملصادر احلماية من االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية وأدواتها وموادها التدريبية عبر الرابط 
 http://www.un.org/pseataskforce :التالي
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القسم الثاني: هياكل التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
مقـدمـة

ما الذي يقدمه هذا القسم؟

يتطرق هذا القسم إلى ُبنى التنسيق بهدف حتديد من املسؤول عند وقوع حالة الطوارئ عن إطالق آلية تنسيق حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي لكي يتمكن منسقو مناهضة هذا النوع من العنف وغيرهم من احلصول على فكرة واضحة حول 

أين ومع من يجب بذل جهود التنسيق.

توّضح صفحات املعلومات في اجلزء )أ( معنى اإلصالح اإلنسـاني وبنية }املنهج العنقودي{ الذي حتظى فيه جهود العنف 
إليها بصور مختلفة على  للتنسيق )ويشار  آلية مخصصة  العنقودية( على  النوع االجتماعي )ضمن املجموعة  القائم على 
املستوى امليداني بعبارات: }نطاق املسؤولية{ أو }مجموعة العمل{ أو }املجموعة العنقودية الفرعية{. وكل هذه التعابير 
مقبولة(. ومُتثل عملية إصالح العمل اإلنساني أول مرة في تاريخ التدخل اإلنساني الذي يتم فيه توضيح ُبنى التنسيق املعنية 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وبذلك فإن من املهم جدًا أن يفهم العاملون في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 

مفهوم إصالح العمل اإلنساني وأسلوب املجموعة العنقودية. 

 UN( التنسيق اآلخرين كمنظمة آكشن املعلومات في اجلزء )ب( فتقدم معلومات تعريفية مختصرة عن شركاء  أّما أوراق 
Action( كما توّضح أساسيات عمليات التنسيق في حال عدم توفر أي نظام عنقودي.

األمر املهم الذي يجب أن ال يغيب عن البال أثناء مراجعة هذا القسم هو أن جميع الفاعلني في امليدان يتولون مسؤولية اإلسهام 
في حتسني مستوى التنسيق وتعزيز احلماية والرعاية املقدمتني للنساء واألطفال في حاالت األزمات اإلنسانية. ووفقًا ملبادئ 
القائم على النوع االجتماعي )صفحة املعلومات 1-4(، فإن  بالعنف  القانوني الدولي املتعلق  املساعدة اإلنسانية واإلطار 
املجتمع اإلنساني واحلكومات املضيفة واملانحني وقوات حفظ السالم واألمم املتحدة وغيرهم من املشاركني في العمل مع الفئات 

املتأثرة وألجلها يتحملون املسؤولية اجلماعية ملنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.

وميّثل ضمان التنسيق الفعال للجهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي اخلطوة األولى في الوفاء بهذه املسؤوليات 
أن  مبكان  األهمية  فإن من  هنا  واملتماسكة. ومن  املوحدة  القطاعات  املتعددة  أساس لالستجابة  التنسيقية  اجلهود  أن  باعتبار 
وضع  آللية  املعايير  ووضع  التنسيق  آليات  بناء  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  باخلبرة  يتمتع  من  يشارك 
البرامج الشاملة. ومع ذلك فلن يكون التخاذ آلية تنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي األثر الكبير إاّل إذا التزم 
جميع الفاعلني بالوفاء بواجباتهم املناطة بهم كما حددتها إرشادات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي. ويقع تنسيق النشاطات اخلاصة باملجموعة العنقودية ضمن كل مجموعة عنقودية حتت إشراف قائد أو 
قادة املجموعة العنقودية. وفي حني ميكن آلليات التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي املساعدة في تسهيل 
النشاطات املتعددة القطاعات اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق جمع الشركاء وتطوير خطة عمل منسقة 
العنف  مع  التعامل  إزاء  املساءلة  فإن  األخرى  العنقودية  اواملجموعات  للقطاعات  الفنية  اخلبراء  إرشادات  وتقدمي  ومراقبتها 
االستجابة  في  املشاركة  الرئيسية  العنقودية  واملجموعات  القطاعات  فيه جميع  تشترك  عامل  االجتماعي  النوع  على  القائم 

اإلنسانية.

ينبغي بذل جميع اجلهود حلشد املوارد لتطوير آلية التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ ألن ذلك 
هو السبيل األفضل لضمان معاجلة قضايا هذا النوع من العنف بشكل سليم عبر جميع املجموعات العنقودية أوالقطاعات ودمجها 
في جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية. ففي ميامنار بعد إعصار نرجس، مت تأسيس }مجموعة العمل الفنية حلماية املرأة{ )وقد 
النوع االجتماعي{ ألسباب سياسية واجتماعية(  القائم على  املرأة{ على }العنف  فضلت املجموعة استخدام مصطلح }حماية 
وكانت قد نشأت أصاًل ضمن مجموعة عنقودية هي مجموعة حماية الطفل واملرأة )PCW(. ونظرًا ألن املجموعة العنقودية رّكزت 
بشكل أساسي على قضايا الطفولة )وتعود بعض أسباب ذلك إلى أنَّها كانت حتت قيادة وكاالت حماية الطفل(  فلم يكن هناك اهتمام 
كاٍف بقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي. وبعد ثالثة أشهر من البدء بالعمل أوصت املجموعة العنقودية حلماية الطفل واملرأة 
بضرورة إيجاد آلية منفصلة للتنسيق حول قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي لكي تتمكن من تنسيق اجلهود املبذولة في 
حماية املرأة بصورة أفضل. ونتج عن تأسيس مجموعة عنقودية فرعية مكّرسة حلماية املرأة بشكل خاص وضع األولويات بخصوص 
قضايا املرأة مبا في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل أفضل وفي عدة مبادرات أساسية متعددة القطاعات منها خطة 

االستجابة واالستعداد بعد إعصار نرجس ونداءات جمع التبرعات من مختلف املانحني وخطة طوارئ ميامنار.

دروس مستقـاة
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القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

أ - منهج املجموعات العنقودية
1- إصالح العمل اإلنساني

ما عالقة إصالح العمل اإلنساني بتنسيق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي؟

قبيل إدخال اإلصالح في العمل اإلنساني ومنهج املجموعات العنقودية لم يكن هناك أي طرق موحدة إلدخال آليات التنسيق 
النوع  على  القائم  العنف  التوجيهي حول  الدليل  أن  ورغم  الطوارئ.  في حاالت  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة 
االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت )الذي متت صياغته ُقبيل الشروع بتنفيذ إصالح العمل اإلنساني( يقّدم إرشادات 
هامة حول التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في أي سياق إنساني كان، فإن منهج املجموعات العنقودية يطرح 
صفحة  توضح  وكما  الطوارئ.  بدء حالة  فور  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  تنسيق حول  بتأسيس  تسمح  بنية صريحة 
املعلومات 2-أ-2-4 بتفصيل أكثر فقد ُحدد العنف القائم على النوع االجتماعي على أّنه أحد نطاق املسؤوليات اخلمس ضمن 
املجموعة العنقودية للحماية. وبذلك فمن املهم جدًا أن يكون هنالك فهم واضح لبنية إصالح العمل اإلنساني وهدفه لدى كل 

الذين يعملون في مجال التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في البلدان الواقعة ضمن املجموعات العنقودية.

ما هوإصالح العمل اإلنساني؟
ُيعد إصالح العمل اإلنساني واحدًا من أكثر العمليات التي تقودها األمم املتحدة طموحًا وشمولية وتهدف إلى حتسني االستجابة 
اإلنسانيـة في األزمات حول العالم لكي تكون العمليات اإلنسانية على قدر أكبر من الفعالية والكفاءة والشمول في تلبية احتياجات 

من هم أكثر تأّثرًا باألزمة وصيانة حقوقهم.  ولذلك تركز إصالحات العمل اإلنساني على املوضوعات اجلامعة التالية:

للعمل  اإلصالح  عملية  إطالق  مت  ملاذا 
اإلنساني؟

األول  العقد  أوائل  في  اإلنساني  املجتمع  واجه   
من القرن الواحد والعشرين عدة أزمات رئيسية 
في أفغانستان والعراق والصراع في إقليم دارفور 
احمليط  في  )تسونامي(  وأمواج  السودان  في 
الهندي والزلزال الذي ضرب جنوب آسيا. وقد 
بيئة  على  الضوء  تلك  الطوارئ  حاالت  سّلطت 
العمل اإلنساني ألنها استدعت إثارة التساؤالت 

حول القضايا التالية:

 مدى حيادية املساعدات اإلنسانية
 مدى مالئمة االستجابة

 قدرة الوكاالت على االستجابة

و في عام 2005 أجرت اللجنة الدائمة املشتركة 
بني الوكاالت ومنسق إغاثة الطوارئ التابع لألمم 
مستقاًل  تقييمًا  النّصي(  املربع  )أنظر  املتحدة 

لتقييم قدرات الوكاالت اإلنسانية على االستجابة حلاالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية. وأّكدت نتائج التقييم املذكور 
على احلاجة إلى استجابة إنسانية أكثر اعتماديًة. 

◄
◄
◄

)IASC( اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
ُأنشئت عام 1992 بطلب من اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في   •

قرارها 182/46.
األمم  وكاالت  بني  االستراتيجي  للتنسيق  أساسية  آلية  وهي   •
غير  واملنظمات  األحمر  الصليب  حركة  وغيرها:  املتحدة 

احلكومية ومنظمة الهجرة العاملية.
تقوم بتعريف السياسة املشتركة وتضع املعايير  •

:)ERC(منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
حاالت  في  اإلنسانية  الوكاالت  استجابة  تنسيق  على  يعمل   •
األمم  منظومة  ضمن  العاملة  الوكاالت  وخاصًة  الطوارئ 

املتحدة.
يعمل مع حكومات البلدان املتأثرة واجلهات املانحة وغيرها من   •

الدول املعنية مبناصرة املبادرات اإلنسانية.
يترأس اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت واللجنة التنفيذية   •

للشؤون اإلنسانية )ECHA( ويراقب تنفيذ توصياتها
ز دعم القضايا اإلنسانية وبرامجها  • ُيحفِّ

الشراكة
بني الفاعلني االنسانيني في األمم 
املتحدة ومن املنظمات األخرى

املساءلة
أمام الفئات املتأّثرة

القدرة على التوقع
في متويل االستجابة وقيادتها
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ما هي املجاالت األساسية في إصالح العمل اإلنساني؟

تستهدف عملية إصالح العمل اإلنساني أربع نواٍح وثيقة االرتباط فيما بينها وهي:

وكما يوضح الشكل أعاله، فإن مبدأ الشراكة يشّكل أساس عملية إصالح العمل اإلنساني كما وأن جناح تنفيذ منهج املجموعات 
العنقودية يعتمد على عمل جميع اجلهات الفاعلة اإلنسانية كشركاء متساوين في جميع مناحي االستجابة اإلنسانية. ولغرض 
تسهيل هذه الشراكة فقد مت تأسيس املنبر اإلنساني العاملي )GHP( عام 2006 جلمع أطراف املجتمع اإلنساني ومتكينهم من 
التشارك في مسؤوليات حتسني العمل اإلنساني. وقد صدرت عن املنبر املذكور وثيقة }مبادئ الشراكة{ )امللحق 3( التي 

حتدد خمسة مكّونات أساسية لشراكة فعاَّلة.

ضمان فعالية قيادة
املنسقني اإلنسانيني

تعيني مسؤول رفيع املستوى من االمم 
املتحدة على املستوى القطري لضمان 

حسن تنسيق االستجابة اإلنسانية 
حلاالت الطوارئ 
وذلك عن طريق...

 إدخال آليات إلتاحة القدر األكبر 
من املساءلة والتدريب املالئم 
والدعم الكافي من املنسقني 
اإلنسانيني أو املنسقني املقيمني

ضمان إقامة شراكات إنسانية قوّية بني
 )1( املنظمات غير احلكومية و )2( حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية 

و )3( وكاالت األمم املتحدة والوكاالت الدولية ذات الصلة

ضمان كفاية
 الدعم املالي اإلنساني

 وضمان تقدمي هذا الدعم في الوقت 
املطلوب ومبرونة 

وذلك عن طريق...
حتسني فرص احلصول على التمويل من 
خالل }الصندوق املركزي لالستجابة 

حلاالت الطوارئ{ )CERF( ومن 
ع{ و }مبادرة  خالل }التمويل املجمَّ

املنح اإلنسانية اجليدة{ وإصالح 
)CAP( }عملية النداءات املوّحدة{

ضمان قدرات قيادية كافية ومن 
املمكن توقعها في جميع نواحي 
االستجابة اإلنسانية من خالل

منهج املجموعات العنقودية
وذلك عن طريق...

تسمية وكاالت القيادة على 
املستويني العاملي والقطري لتولي 

مسؤوليات التنسيق 
بني أهم القطاعات في االستجابة 

اإلنسانية

الشفافية
يتم حتقيقها من خالل احلوار )على 

قدم املساواة( مع التركيز على 
التبكير في املشاورات ومشاركة 
املعلومات. فاالتصال والشفافية 
مبا فيها الشفافية املالية من شأنها 

أن تعّزز من مستوى الثقة بني 
املنظمات املشاركة.

التوجه نحو النتائج
لكي يكون العمل اإلنساني فّعااًل 
يجب أن ُيبنى على الواقع ويتوجه 

نحو إتخاذ اإلجراءات. ويتطلب هذا 
تنسيق موجه نحو احلصول 

على النتائج بناًء على 
الكفاءات الفعالة والقدرات 

التشغيلية الواقعية.

املسؤولية
يقع على املنظمات اإلنسانية التزاٌم جتاه 

بعضها البعض بإجناز مهامها إجنازًا 
مسؤواًل وبنزاهة وبطريقة مالئمة وذات 
صلة. وعليها جميعًا التأكد من أنها لن 
تلتزم بالنشاطات إال بعد توافر السبل 
والكفاءات واملهارات والقدرات على 

الوفاء بالتزاماتها. كما يجب بذل اجلهود 
املستمرة واحلازمة لضمان منع وقوع 

حاالت اإلساءة على يد 
العاملني اإلنسانيني.

تكامل األدوار
التنوع في املجتمع اإلنساني شي ثمني 

ميكن االستفادة منه إذا ما اعتمدنا املزايا 
التي تتمتع بها كل واحدة من منظماتنا 

في تكامل األدوار واملساهمات. والقدرة 
احمللية هي واحدة من املقّومات الرئيسية 
التي تساعد على تعزيز اجلهود واملضي 
قدما فيجب أن تكون جزءًا ال يتجزأ من 

االستجابة حلالة الطوارئ مما يقتضي 
ضرورة التغلب على جميع العوائق 

اللغوية والثقافية.

املساواة
وتتطلب وجود االحترام املتبادل بني أعضاء 
الشراكة بغض النظر عن احلجم والنفوذ. 

وينبغي للمشاركني احترام تفويضات 
بعضهم والتزاماتهم واستقاللياتهم 

وهوياتهم وعليهم أن ُيقّروا باملعوقات املاثلة 
أمام كل واحد منهم والتزاماتهم. وال ينبغي 
أن يقود االحترام املتبادل إلى عدم دخول 
اءة حول  املنظمات املشاركة في نقاشات بنَّ

االختالف بالرأي.

مبادئ 
الشراكة
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أين يتم تنفيذ إصالح العمل اإلنساني حول العالم؟

وافقت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت على ضرورة أن يكون منهج املجموعات العنقودية هو إطار االستجابة حلاالت 
الطوارئ الكبرى اجلديدة وعلى ضرورة أن ُيطبق هذا اإلطار في نهاية املطاف في جميع دول العالم التي يتوفر فيها منسقون 
إنسانيون. وتطّبق رسميًا منهج املجموعات العنقودية خمسة وعشرون دولة من أصل السبع وعشرين التي يتوفر فيها املنسقون 
االنسانيـون )بـدًءا من عام 2009(. ومنذ عام 2006 قامت ثمانية بلدان فيها منسقون مقيمون )وليس منسقون إنسانيون( 
اآلتي  املوقع  على  اطلع  بلد  بكل  اخلاصة  املعلومات  من  للمزيد  الكبيرة.  اجلديدة  للطوارئ  لالستجابة  املنهج  هذا  باستخدام 

http://oneresponse.info/Pages/default.aspx

املصـادر

املنبر اإلنساني العاملي )GHP(. املوقع على اإلنترنت:
 http://www.globalhumanitarianplatform.org  

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(. موقعه على االنترنت:
 http://ochaonline.un.org  

دليل منسقي حماية األطفال 2009 للمجموعات العنقودية:
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.  

aspx
تنسيق االستجابة متعددة القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي في االوضاع اإلنسانية: دليل امليّسرين / صندوق 
األمم املتحدة للسكان وجامعة غينت، 2010(، قيد النشر على موقع مجموعة عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على 
النوع االجتماعي في ربيع 2010. اتصل بإيرين كينني في حال الرغبة باحلصول على معلومات أكثر عن الدليل:   

ekenny@unfpa.org  

امللحــق

امللحق 3: مبادئ الشراكة، بيان االلتزام. معتمد لدى املنبر اإلنساني العاملي 2007/7/15

بدأ اإلقرار بأهمية التعامل مع مسألة العنف القائم على النوع االجتماعي يدخل ضمن عملية اإلصالح اإلنساني بعدة طرق مهمة. 
فالشروط املرجعية للمنسق اإلنساني التي صدرت حديثًا تتضمن املعلومات الالزمة حول العنف القائم على النوع االجتماعي، 
)راجع  االجتماعي.  النوع  على  القائم  العنف  إلى  إشارة  املوحدة  النداءات  لعملية  مؤخراً  املنقحة  اإلرشادات  تورد  وكذلك 
صفحة املعلومات 3-2 للحصول على معلومات أكثر حول التمويل(. وباإلضافة إلى ذلك، عّبر اإلصالح اإلنساني عن عدد من 
القضايا الهامة املتعلقة بفعالية االستجابة اإلنسانية التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار من قبل جميع اجلهات املعنية بالتنسيق املتعلق 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي. فقد مت حتديد النوع االجتماعي على سبيل املثال على أنه من مصادر االهتمام اجلامعة 
جلميع املجموعات العنقودية، كما يعزز إدماج املساواة في النوع االجتماعي ضمن عمل املجموعات العنقودية البيئة احلامية 
للمتأثرين بحاالت الطوارئ وتقدم لهم األساس الالزم ملنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له. وكمثال آخر، 
فإن مبادئ الشراكة هي ذات صلة ببناء الشراكات ضمن آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي كصلتها 

بذلك بالنسبة للمجتمع اإلنساني ككل. 

معلومة مفيـدة
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القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
أ - منهج املجموعات العنقودية
2- حملة عامة عن املجموعات العنقودية

ما هو }منهج املجموعات العنقودية{؟

املعياري  ليكون األساس  العنقودية{ في 2005/9/12  املجموعات  الوكاالت }منهج  املشتركة بني  الدائمة  اللجنة  اعتمدت 
لتنظيم االستجابة اإلنسانية الدولية ألية حالة كبرى من حاالت الطوارئ اإلنسانية. وهذا املنهج واحٌد من أربع استراتيجيات 
أساسية إلصالح العمل اإلنساني ويعمل على تنظيم الفاعلني املتعددين الذين يتعاملون مع حاجة محددة في حالة الطوارئ 
)ومن أمثلة ذلك املأوى واملاء واإلصحاح والصحة وغيرها( ويكون ذلك التنظيم عن طريق تنسيق جهود هؤالء الفاعلني حتت 
ق  ق املقيم والذي بدوره يكون مسؤواًل أمام منسِّ ق الشؤون االنسانية أواملنسِّ قيادة وكالة ما تكون مسؤولة ميدانيًا أمام منسِّ
اإلغاثة في حاالت الطوارئ. ورغم أن منهج املجموعات العنقودية هو من صنع األمم املتحدة إال أنه يهدف إلى ردم الثغرات 

والتمكن من بناء التوقعات وتعزيز قدرات جميع اجلهات الفاعلة اإلنسانية وليس فقط العاملة حتت مظلة األمم املتحدة.

ما هي أهمية منهج املجموعات العنقودية؟

ينقصها  كان  التي  املستقلة  املنظمات  من  عدٌد  الكبرى  الطوارئ  حلاالت  الدولية  اإلنسانية  االستجابة  في  يشارك  ما  عادة 
في املاضي القيادة االستراتيجية. وقد أدت تلك االستجابة املشتتة إلى ظهور الثغرات في اخلدمات وازدواجية اجلهود وقلة 
املشاركة مع اجلهات احلكومية وعلى املستوى الوطني وغياب املساءلة عن األداء العام. ويستمد قرار اللجنة الدائمة املشتركة 

بني الوكاالت بتطبيق منهج املجموعات العنقودية أهميته من األسباب اآلتية:

ما املقصود باملجموعة العنقودية بالضبط؟

وميكن  اإلنسانية.  االستجابة  مجاالت  من  محدد  رئيسي  مجال  على  تركز  مجموعة  بأّنها  أساسًا  العنقودية  املجموعة  ُتعرف 
اإلشارة إليها بالقطاع )وهو املصطلح األكثر تداواًل( بداًل من }املجموعة العنقودية{. وعلى املستوى العاملي، عينت اللجنة 
الدائمة املشتركة بني الوكاالت إحدى عشرة مجموعة عنقودية عاملية وحددت لكل واحدة منها وكالة قائدة أو مجموعة وكاالت 
قائدة تعمل مع شركائها في األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية لوضع املعايير والسياسات لها ولبناء قدرات االستجابة 
االحتياطية وتقدمي الدعم التشغيلي للمنظمات العاملة في امليدان. كما عّينت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت رسميًا 
خمس قضايا جامعة ينبغي دمجها في عمل جميع املجموعات العنقودية وهي العمر والبيئة والنوع االجتماعي والصحة العقلية 

والدعم النفسي والدعم للمصابني بفيروس نقص املناعة/اإليدز1.

على املستوى امليداني، يعتمد اختيار املجموعة العنقودية على قرار مشترك من فريق األمم املتحدة القطري وشريكاته من 
املنظمات غير احلكومية. ويعتمد القرار بدوره على االحتياجات واملوارد املتاحة والقدرات في وضع معني. وقد يكون هناك 
بعض األوضاع التي ال حاجة فيها إلى مجموعات عنقودية معينة )كاإلمداد اللوجستي مثاًل(. كما قد يكون هناك أوضاع 
املجموعات  لبعض  القيادية  الوكاالت  يتم حتديد  مثاًل(. كما  والتغذية  فيها دمج مجموعات عنقودية محددة )كالصحة  يتم 
العنقودية ذات األولوية فور بدء حالة الطوارئ. وفي أغلب األحيان تكون هذه الوكاالت القيادية هي نفسها التي يتم تعيينها 

1 رغم تعيني احلماية على أنها مجموعة عنقودية وما يتضمن ذلك من مسؤوليات خاصة توكل إليها، فاحلماية أيضًا موضوع جامع لدرجة 
أن يكون جلميع القطاعات مسؤولية تعزيز احلماية. وهناك قضايا أخرى ُينظر لها على أّنها جامعة منها حقوق اإلنسان والتنوع واالستعادة 

املبكرة للقدرة على العمل بعد حالة الطوارئ.

إنها املرة األولى التي تتفق فيها املجموعات 
األساسية للفاعلني اإلنسانيني التي تستجيب 

حلاالت الطوارئ اإلنسانية )كوكاالت األمم 
املتحدة ومنظمة الصليب األحمر واملنظمات 

غير احلكومية( على ترتيبات دائمة ميكن توقعها 
لتنظيم املساعدة التي يقدمونها على الوجه 

األكثر فعالية.

يعتمد هذا املنهج على 
الدروس املستفادة من حاالت 
الطوارئ السابقة ويضع نظامًا 

ملمارسات التنسيق التي جنح 
العمل بها

نتـائـج

فّعـالـة
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2 ملعلومات أكثر حول قيادات املجموعات العنقودية، مبا فيها مفهوم "مزّود املالذ األخير" راجع مالحظة دليل إرشادات اللجنة الدائمة املشتركة بني 
الوكاالت حول استخدام منهج املجموعات العنقودية في تعزيز االستجابة اإلنسانية )تشرين الثاني/نوفمبر 2006( على املوقع التالي:

 http://oneresponse.info/Pages/default.asp 

على املستوى العاملي ما لم ينحسر نشاط الوكالة القيادية في امليدان وما لم تصبح الوكالة غير قادرة على تولي قيادة املجموعة 
ق الشؤون  القيادية. وفي مثل هذه احلاالت قد يتم تعيني وكالة أو منظمة أخرى باستشارة الفاعلني اإلنسانيني ذوي الصلة ومنسِّ
ق املقيم. )راجع املصادر املذكورة أدناه وانظر في رابط مذكرة إرشادات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  اإلنسانية اواملنسِّ

التشغيلية املتعلقة بتسمية قيادات املجموعة العنقودية أو القطاع(.

ماذا تفعل }قيادة املجموعة العنقودية{ بالضبط؟

على املستوى العاملي، تتولى }قيادة املجموعة العنقودية{ )ويشار إليها أيضًا }بقيادة القطاع{( رسميًا دور القيادة ضمن 
املجتمع اإلنساني الدولي في مجال ما من مجاالت النشاطات )املجموعة العنقودية/القطاع( لضمان االستجابة املنسقة بشكل 

جيد ومستويات عالية من القدرة على عمل التوقعات، واملساءلة، والشراكة.

وعلى املستوى امليداني، تتولى قيادة املجموعة العنقودية أيضًا مسؤولية لضمان االستجابة املنسقة بشكل جيد ومستويات 
عالية من القدرة على عمل التوقعات، واملساءلة، والشراكة. وتزيد على ذلك بأّنها تلتزم بالعمل }كمزّود املالذ األخير{ )أنظر 
في املربع النصي في األسفل( بالنسبة لذلك القطاع بحد ذاته عند الضرورة. وفي العادة، توكل قيادات املجموعة العنقودية 
على املستوى امليداني فرد واحد أو أكثر ضمن وكاالتها باملسؤولية األساسية اخلاصة مبراقبة نشاطات املجموعة العنقودية. وقد 
قني للمجموعة العنقودية{ أو }رؤساء للمجموعات العنقودية{2. ورغم أّن كوادر األمم  يعمل هؤالء األفراد بصفتهم }منسِّ
قون ضمن منهج املجموعات العنقودية  قة واملترأسة للمجموعة العنقودية إال أن املنسِّ املتحدة غالبًا ما تكون اجلهة املنسِّ
املنظمات غير احلكومية احمللية وغيرها من  العنقودية ككل )مبا فيها  املجموعة  يكونون مسؤولني عن متثيل مصالح 

الشركاء في املجتمع املدني( وليس ومصالح وكاالتهم.

من هم شركاء املجموعات العنقودية؟
ينبغي جلهود التنسيق ان تقوم دائما بإشراك وكاالت األمم املتحدة وحركة الصليب األحمر واملنظمات غير احلكومية احمللية 
والدولية. وينبغي أيضًا إشراك احلكومات ما دام ذلك آمنًا ومناسبًا ومجديًا. فمشاركة احلكومات أمر في منتهى األهمية في 
منهج املجموعات العنقودية. فجهود إصالح العمل اإلنساني )وخاصة منها تبني منهج املجموعات العنقودية( جاءت أصاًل 
مت مبادئ واساليب منهج املجموعات العنقودية  لتحسني الدعم املقدم للحكومات في استجابتها حلاالت الطوارئ. وقد ُصمِّ

جلعل ذلك الدعم أكثر كفاءة عن طريق تعزيز التنسيق القطاعي احلكومي وليس الستبداله3.

املجموعات  قيادة  وكاالت  تقدم  أن  به  وُيقصد  العنقودية.  املجموعات  منهج  في  األساسية  املفاهيم  من  األخير  املالذ  مزّود  مفهوم 
العنقودية أقصى ما بوسعها من جهود في ضمان كفاية االستجابة حلاالت الطوارئ ومالئمة هذه االستجابة وأن تبذل قصارى جهدها 
في التعامل مع أي ثغرة بنفسها في حال توليها قيادة املجموعة العنقودية على املستوى امليداني إذا ما عجز الشركاء في املجموعة عن 
ذلك. وفي الوضع امليداني، وحينما تتوقف املجموعة العنقودية العاملية القائدة عن العمل وتقوم وكالة تختلف عنها بقيادة املجموعة 
العنقودية إال أن وكالة تلك القيادة العاملية تبقى }املالذ األخير{ في تقدمي اخلدمات وبذلك تبقى مسؤولة عن ضمان إجناز القيادة 

امليدانية للمسؤوليات املناطة باملجموعة العنقودية.

معلـومـة مهمـة للغايـة
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املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني/ منظمة الهجرة 

العاملية

اليونيسف

برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي

املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني

برنامج 
الغذاء العاملي

اليونيسف

>==== قضايا جامعة: العمر، البيئة، النوع االجتماعي، الدعم النفسي واالجتماعي واإليدز ====<

اليونيسف

املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني/ الصليب األحمر

مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، برنامج الغذاء 

العاملي، اليونيسف

منظمة 
الصحة العاملية
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ذ  ومبادئ الشراكة )أنظر صفحة املعلومات 2-أ-1 وامللحق 3( التي تنطبق على جميع جوانب إصالح العمل اإلنساني ُتنفَّ
من خالل منهج املجموعات العنقودية بضمان القضايا التالية على سبيل املثال:

: 

ق املقيم )HC/RC( في إطار منهج املجموعات  ق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية أو املنسِّ ما هو دور منسِّ
العنقودية؟

مت  وقد  استراتيجية  استجابة  هي  العامة  الدولية  االستجابة  تكون  أن  من  املقيم  ق  املنسِّ أو  اإلنسانية  الشؤون  ق  منسِّ يتأكد 
ق مسؤواًل عما يلي: الة. ولهذه الغاية يكون املنسِّ التخطيط لها بشكل جيد وشاملة وفعَّ

تأسيس آليات التنسيق الفعالة عبر القطاعات واحلفاظ عليها
دعم عمليات تقييم االحتياجات عبر القطاعات

تقدمي إدارة عالية اجلودة للمعلومات لالستجابة اإلنسانية الكلية
دعم القطاعات من خالل جهود املناصرة وحشد املوارد

املقيمني  منسقيهم  أو  اإلنسانية  للشؤون  منسقيهم  معرفة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  اجلهود  ملنسقي  ينبغي 
وإشراكهم

املصـادر

يتضمن موقع OneResponse أكثر األسئلة شيوعًا وأجوبتها حول إصالح العمل اإلنساني. كما يقدم املوقع }مالحظة إرشادية 
حول استخدام منهج املجموعات العنقودية في تعزيز االستجابة اإلنسانية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت{ 
)تشرين الثاني/ نوفمبر 2006( و }إرشادات تشغيلية حول تعيني قيادات القطاعات أو املجموعات العنقودية في 

حاالت الطوارئ اجلديدة الكبرى للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت{ )أيار / مايو 2007(.
 http://oneresponse.info/Pages/default.aspx  

موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)OCHA(: )إصالح االستجابة اإلنسانية(: 
 http://ochaonline.un.org/ocha2006/chap6_6.htm  

:)IASC( موقع اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
 http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx  

 تنسيق االستجابة متعددة القطاع للعنف القائم على النوع االجتماعي في االوضاع اإلنسانية: دليل امليّسرين )صندوق األمم 
املتحدة للسكان، وجامعة غينت 2010(. من املقرر نشره على موقع فريق عمل نطاق مسؤوليات العنف القائم على 

ekenny@unfpa.org :النوع االجتماعي في ربيع 2010. ملعلومات أكثر حول الدليل يرجى االتصال بإيرين كيني
)املرحلة  العنقودية  املجموعات  منهج  }تقييم  العامة:  للسياسة  العاملي  واملعهد  والتدريب  والتقييم  للبحوث  غروب  معهد 
الثانية({ )آب/أغسطس 2009( و }النسخة النهائية من الشروط املرجعية ــ تقرير اللجنة الدائمة املشتركة بني 

الوكاالت حول تقييم منهج املجموعات العنقودية )املرحلة األولى({ 2007:
 http://www.ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1123073  

دليل منّسقي حماية األطفال 2009 للمجموعات العنقودية:
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.aspx   

امللحــق

امللحق 3: مبادئ الشراكة، }بيان االلتزام{ تبّناها املنبر اإلنساني العاملي في 2007/7/12

◄
◄
◄
◄

3 مبوجب قرار اجلمعية العمومية 182/46، تتولى احلكومة الدور األساسي في تأسيس املساعدة اإلنسانية وتنظيمها وتنفيذها. وفقط في حالة لم 
تتمكن احلكومة من تقدمي املساعدة الكافية فعليها أن تقبل عروض الدعم املقدمة من املنظمات اإلنسانية.

مجموعة  أو  العنقودية  املجموعة  أعضاء  جميع  يشعر  أن 
خطط العمل موّجهة للحصول على نتائجالعمل بالتقدير واالحترام على أّنهم شركاء متساوون

قرارات املجموعات العنقودية واستخدامها للموارد تتسم 
بالشفافية

على  قادرين  والدوليني(  )احملليني  الفاعلني  جميع  يكون  أن 
املشاركة في صنع القرارات الرئيسية اخلاصة بقطاعهم
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القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

أ - منهج املجموعات العنقودية
3- املجموعة العنقودية للحماية

ما هي املجموعة العنقودية للحماية؟

ُتعد مجموعة احلماية واحدة من إحدى عشرة مجموعة عنقودية عاملية 
معترف بها. تأسست هذه املجموعة عام 2005 لتكون املنبر الرئيسي 
لتنسيق نشاطات احلماية في العمل اإلنساني مبا فيها مناهضة العنف 
القائم على النوع االجتماعي. وتغطي هذه املجموعة مدًى واسعًا من 
النشاطات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق األفراد بغض النظر 
عن العمر والنوع االجتماعي واخللفية االجتماعية والعرقية، والدينية 

والقومية وغيرها.

 ومتّثل املجموعة العنقودية للحماية أولى احملاوالت النظامية للمجتمع اإلنساني جلمع الفاعلني في مجال احلماية مبا فيهم وكاالت 
األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية واإلمنائية باإلضافة إلى املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدولية. 

أن املفوضية العليا لشؤون الالجئني هي وكالة القيادة العاملية في مجموعة احلماية. ولكن على الصعيد القطري في حاالت 
الكوارث الطبيعية أو في حاالت الطوارئ املعّقدة التي ال تنطوي على قدر كبير من التهجير التزمت الوكاالت الثالث املفوضة 
بينها  فيما  بالتشاور  السامي حلقوق اإلنسان(  املفوض  واليونيسف ومكتب  الالجئني  العليا لشؤون  املفوضية  باحلماية )وهي 

لالتفاق على حتديد أّي منها يتولى دور قائد مجموعة احلماية حتت القيادة العامة ملنسق الشؤون اإلنسانية أواملنسق املقيم.

ما وجه االختالف بني املجموعة العنقودية للحماية وغيرها من املجموعات العنقودية في التفويض والبنية؟

التفويض ذي املستويني )أو الثنائي(.  على النقيض من املجموعات العنقودية األخرى، تقوم مجموعة احلماية على بنية 
ة( تداخالت احلماية الشاملة واملتكاملة بهدف أن يكون }الكل أكبر من مجموع  يعالج املستوى األول )مجموعة احلماية العامَّ
األجزاء{. أّما املستوى الثاني )نطاقات املسؤولية( فتعالج قضايا احلماية املتخصصة لتسهيل االستجابة املشتركة للوكاالت 

لردم الفجوات البرنامجية واجلغرافية في املجاالت املتخصصة املعنية.

ما املقصود }بنطاق املسؤولية{؟

قّسـم فريق عمل املجموعة العنقودية للحماية )PCWG( بعضًا من أهم مجاالت احلماية إلى }مكّونات وظيفية{ عامة التطبيق 
أو ما ُأطلق عليها اسم }نطاقات املسؤولية{ والقصد من ذلك هو تعزيز احلماية من ناحية التنسيق والسياسات والقدرات 
من  أّي  بعمل  املسؤولية  نطاقات  املناطة ضمن  املسؤوليات  مقارنة  وميكن  منها.  واحدة  تركيز كل  وفقًا ملجال  واالستجابات 
املجموعات العنقودية األخرى )مبا فيها ما يتعلق بالعمل كمزودي املالذ األخير ــ راجع صفحة املعلومات 2-أ-2 وصفحة 

املعلومات 2-أ-4( لكن الفرق بني هذه وتلك يكمن في أن نطاقات املسؤولية تعمل حتت مظلة املجموعة العنقودية للحماية.

ومبا أن نطاقات املسؤولية تقوم على أساس ما هو موجود مسبقًا من تنسيق فيما بني الوكاالت ورسٍم للسياسات في مجاالت 
تقنية محددة فقد وافقت بعض الوكاالت على الصعيد العاملي لتقوم مقام وكاالت جهة التنسيق التابعة لنطاقات مسؤوليات 
معينة كما يوضحه الشكل أعاله. وبتنسيق من قيادة املجموعة العنقودية، تتولى وكالة جهة التنسيق مسؤولية ضمان فعالية 

فريق عمل مجموعة احلماية
العاملي  املستوى  على  احلماية  ُينفذ عمل مجموعة   •
من خالل فريق عمل مجموعة احلماية الذي تترأسه 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني التي ُتعد الوكالة 

القائدة للحماية على املستوى العاملي.
فريق عمل احلماية مسؤول أمام منسق اإلغاثة في   •

حاالت الطوارئ في األمم املتحدة.
فريق  مذكرة  على  لالطالع   4 امللحق  راجع   •
بني  املشتركة  الدائمة  للجنة  التابعة  احلماية  عمل 

الوكاالت

فريـــــق عمــــل املجموعـــــة العنقوديــــة للحمايــــــــة
العنف القائم 

على النوع االجتماعي
اليونيسف/صندوق األمم املتحدة 

للسكان

مكافحة األلغام
الشبكة اإللكترونية 

ملعلومات األلغام

اإلسكان، واألراضي 
واملمتلكات

منظمة املستوطنات البشرية

سيادة القانون والعدالة
برنامج األم املتحدة اإلمنائي/ مكتب 

املفوض السامي حلقوق االنسان

حماية األطفال
اليونيسف
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القسم الثاني: هياكل التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

االستجابة في نطاق مسؤولياتها اخلاص بها بالتعاون مع الوكاالت األخرى املشاِركة. والوكالة إذ متّثل دور جهة التنسيق فهي 
ليست بالضرورة مسؤولة عن أداء جميع نشاطات احلماية الواقعة ضمن ذلك النطاق احملدد من املسؤولية بل إّنها مسؤولة أمام 
قيادة املجموعة العنقودية في ضمان تنفيذ تلك النشاطات بغض النظر عما إذا كانت الوكالة ذاتها تنفذ النشاطات أم أّنها كانت 

قد فّوضت شريكًا لها للقيام باملهمة.

وكما هو احلال في النشاطات العاملية، ميكن )وال يشترط( أن ُتعقد الترتيبات جلهة التنسيق على املستوى القطري. ويكون 
على فريق عمل مجموعة احلماية والفرق القطرية ومنسق الشؤون اإلنسانية أواملنسق املقيم ان يحددوا بنية التنسيق األكثر 
مالئمة للوضع في امليدان. ويتضمن ذلك أن عليهم حتديد ما إذا كان من الضروري إطالق جهات تنسيقية معينة أم ال وفي 
حال قيامهم بذلك فعليهم مطابقة نطاقات املسؤولية مع وكاالت التنسيق. ويعتمد القرار على ما يفرضه السياق احملدد حيث 
يأخذ القرار أيضًا بنظر االعتبار مخاطر احلماية القائمة وثغراتها التي قد تتغير من وقت آلخر وكذلك خبرة الوكاالت العاملة 

في الدولة املعنية وقدراتها التشغيلية.

ما هو دور املجموعة العنقودية للحماية عامليًا؟

وضع املعايير ورسم 
السياسات

نظرًا لتنوع أعضائه يلعب فريق عمل املجموعة العنقودية للحماية دورًا مهّمًا في تطوير السياسات 
واملعايير واألدوات املشتركة املتعلقة باحلماية. ويتضمن ذلك تقدمي اإلرشادات القانونية والتشغيلية 
حول احلماية للعاملني وللشركاء في امليدان. كما يحدد فريق عمل مجموعة احلماية املمارسات اجليدة 

ويقّيمها ويتيحها لغايات تكييفها واستخدامها وتكرارها مبا يالئم السياقات األخرى.
يعمل فريق عمل املجموعة العنقودية للحماية على بناء قدرات االستجابة في احلماية من خالل وضع تعزيز القدرات لضمان احلماية

املواد التدريبية وتدريب املوظفني والشركاء على املستويات احمللية والوطنية واالقليمية والدولية. كما 
أّنه يقّدم الدعم في بناء القدرات إعداد كوادر احلماية االحتياطية لغايات التدخل السريع في حاالت 

الطوارئ.
ميكن لفريق عمل املجموعة العنقودية للحماية تقدمي الدعم واإلرشاد لفرق املساعدات اإلنسانية عند تقدمي الدعم التشغيلي

الدعم من خالل عدة  العنقودية وغيرها على حد سواء. وميكن تقدمي  بلدان املجموعات  الطلب في 
طرق مبا فيها:

استراتيجيات  وتطوير  احلماية  ثغرات  على  الوقوف  في  للمساعدة  الدعم  بعثات  إرسال   •
االستجابة

• تقدمي الدعم الفّني واملشورة في رسم السياسات
تعميم قضايا حقوق اإلنسان، والعمر، والنوع االجتماعي والتنوع،  • تقدمي اإلرشادات حول 

فيروس نقص املناعة البشري.
• تعزيز قدرات احلماية بشتى الطرق مبا فيها التدريب.

• دعم املناصرة العاملية وحشد املوارد حول احلماية
احلماية من القضايا التي تدخل في أكثر من قطاع. وهذا يعني أنه ينبغي أن تدرج في جميع جوانب تعميم احلماية 

نشاطات  تؤدي  ال  أن  ضمان  مبسؤولية  اإلنسانيني  الفاعلني  جميع  ويشترك  اإلنسانية.  االستجابة 
احلماية إلى التمييز أو إساءة املعاملة أو العنف أو اإلهمال أو االستغالل وال إدامتها. وينبغي أيضًا 
في  احلماية  مجموعة  وتساعد  احلماية.  وتعزيز  واحترامها  اإلنسان  حقوق  تعزيز  النشاطات  جلميع 

التأكد من تعميم احلماية في املجموعات والقطاعات األخرى.

ما دور املجموعة العنقودية للحماية على الصعيد امليداني؟
إرشادت  في  املبينة  العـامـة  باملسؤوليات  الوفاء  عن  مسؤولة  للحماية  العنقوديـة  املجموعــة  تكون  امليداني،  الصعيد  على 
لتعزيـز االستجابــة اإلنسانيــة  العنقوديـة  املجموعات  الوكاالت حــول استخـدام منهـج  بــني  املشتركــة  الدائمــة  اللجنــة 
)http://oneresponse.info/Pages/default.aspx( ومواءمتها مبا بناسب بيئة احلماية اخلاصة بعملية معّينة في بلٍد ما. 
وبذلك تضم املجموعة العنقودية للحماية عددًا متنوعًا من اجلهات الفاعلة احمللية والدولية لضمان أن تكون االستجابة مالئمة 
وشاملة وذات توقيت مناسب ملختلف القضايا املتعلقة باحلماية واملُدرجة على القائمة الرئيسية ملشكالت احلماية في امللحق 5. 
كما تتولى مجموعة احلماية هذه مسؤولية تسهيل دمج القضايا املتعلقة باحلماية ضمن عمل املجموعات العنقودية والقطاعات 
األخرى. ومن هنا، فإن املجموعة العنقودية للحماية تتحمل مسؤولية القيام بأعمال حماية هادفة على الصعيد امليداني 
الصلة  ذات  اجلامعة  القضايا  دمج  تعزيز  هو  احلماية  تعميم  مكّونات  إحدى  ومن  احلماية.  تعميم  إلى مسؤولية  باإلضافة 
باحلماية )كحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والتنوع والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وفيروس نقص املناعة 

البشري ومتالزمة نقص املناعة( في العمل املشترك بني القطاعات.
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املصـادر

موقع مجموعة احلماية العاملية على االنترنت:
 http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/Pages/default.aspx  

IASC Human Rights Guidance Note for Humanitarian Coordinators (June 2006). 
 http://www.who.int/hac/network/interagency/news/HR_guidance/en/index.html  

املبادئ اإلرشادية حول التهجير الداخلي )1998(:
 http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=613  

 .(When Displacement Ends: A Framework for Durable Solutions (The Brookings Institution, 2007
 http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=613

 Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons (Global Protection Cluster Working Group,
 .(2010

 http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection  
 Protecting Persons Affected by Natural Disasters, IASC Operational Guidelines and Field Manual on

 .(Human Rights and Natural Disasters (IASC, 2006
 http://www.humanitarianinfo.org  

املالحــق

امللحق 4: مذكرة املعلومات حول فريق العمل في املجموعة العنقودية للحماية
امللحق 5: القائمة الرئيسية ملشكالت احلماية
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نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي
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القسم الثاني: هياكل التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
أ - منهج املجموعات العنقودية
4- نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي

ما هو نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي؟

نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي هو إحدى }املكونات الوظيفية اخلمسة{ ملجموعة احلماية. وهو اخلطوة 
الرسمية األولى في اجلهود التي ُتبذل من أجل تأسيس آلية موحدة عامليًا لتسهيل العمل باملنهج املتعدد القطاعات ملنع العنف 

القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.

على املستوى العاملي، يتولى تنفيذ نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي فريق العمل اخلاص بها بقيادة مشتركة 
من صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف. وعلى األساس اليومي تكون رئاسة نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع 
األمم  منظمتا  وتتناوب  غير حكومية.  دولية  منظمة  مع  اليونيسف  أو  للسكان  املتحدة  األمم  بني صندوق  مشتركة  االجتماعي 
الشريكة  لتكون  يتم اختيار منظمة غير حكومية دولية  قيادة نطاق املسؤولية سنويًا. وفي كل عام  املذكورتان على  املتحدة 
في الرئاسة. ويخضع نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي إلى املساءلة أمام املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
بصفتها قائدة لفريق عمل املجموعة العنقودية للحماية. لالطالع على معلومات أخرى حول دور القادة والرؤساء التشاركيني 
لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي، يرجى مراجعة الشروط املرجعية لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع 

االجتماعي في امللحق 6.

على الصعيد امليداني، ُيعرف نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي أيضًا باملجموعة الفرعية العنقودية للعنف 
القائم على النوع االجتماعي أو فريق العمل املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وفي األوضاع التي ال تكون فيها هذه 
املصطلحات مألوفة فقد يعمد شركاء التنسيق إلى تسمية بنية للتنسيق مبا يالئم اخلصوصيات الثقافية أو السياسية  }كحماية 
النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  لنطاق  امليدانية  القيادة  حتديد  اإلرشادات حول  مذكرة  وتقدم  املثال.  سبيل  على  املرأة{ 
االجتماعي املعلومات العامة املتعلقة بعملية حتديد القيادة في امليدان )كما هو موضح أدناه وفي امللحق 7( لكنها تؤكد على 
أّنه ال توجد صيغة معينة لتحديد أية وكالة أو أي وكاالت )وأي فرد أو أي أفراد ضمن تلك الوكاالت( تتولى مسؤولية تنسيق 

التداخالت املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن السياق العنقودي.

ما الهدف العام من نطاق مسؤولية العنف القائم على 
النوع االجتماعي على املستوى امليداني؟

تسهيل سرعة تنفيذ البرامج املتعلقة بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية احلادة 
مبا في ذلك االرتباط والتنسيق مع املجموعات العنقودية 

األخرى اواملنظمات األخرى )بناء التحالفات( والتدريب 
والتحسيس والتخطيط االستراتيجي، والرصد، والتقييم.

يجب أن تلبي جميع اإلجراءات التي يتم إتخاذها من قبل نطاق مسؤولية 
العنف القائم على النوع االجتماعي الشروط التالية:

بالعنف  املتعلقة  التدخالت  التوجيهي حول  الدليل  مع  متوافقة  تكون  ان   •
الدائمة  للجنة  اإلنسانية  االوضاع  في  االجتماعي  النوع  على  القائم 

املشتركة بني الوكاالت 
ان تنّفذ وفقًا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان  •

القانونية  الوطنية  أو  اإلقليمية  باألطر  املعرفة  على  مستندة  تكون  ان   •
إلجراءات الدعم في الدولة املعنية

ما الهدف العام من نطاق مسؤولية مناهضة العنف 
القائم على النوع االجتماعي على املستوى العاملي؟

تطوير آليات احلماية الفّعالة والشاملة املعززة لنهج 
متماسك وشامل ومنّسق في التعامل مع العنف القائم 
على النوع االجتماعي على املستوى امليداني مبا في 
ذلك الوقاية والرعاية والدعم واالستشفاء ومساءلة 

مرتكبي العنف.
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القسم الثاني: هياكل التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

 كيف يتم حتديد القيادة امليدانية لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي؟

بإمكان الفاعلني امليدانيني االسترشاد بالقواعد العامة التالية في حتديد بنية القيادة املالئمة لتنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي. ويجب أن تكون هذه القرارات مبنية على املعلومات التي تقدمها العمليات التشاركية والتي تشجع 

أيضًا املشاركة احمللية في القيادة.

الذي يحدث في حال وجود منبر  ما   
العنف  ملعاجلة  الوكاالت  بني  مشترك 

القائم على النوع االجتماعي؟

في  الدوام  على  الكيان  هذا  وضع  ينبغي   
االعتبار على أّنه منبر قادر على تنسيق اجلهود 
املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
ينبغي  وال  العنقودية.  املجموعات  في سياق 
حاالت  في  إاّل  له  موازية  بنية  أي  تأسيس 
الضرورة القصوى. يجب ان يكون االعتبار 

األول هو تعزيز البنية احلالية واستدامتها.

تتضمن السيناريوهات احملتملة وحلولها ما يلي:

بالنوع  املتعلقة  اجلهود  لتنسيق  كيان  يوجد 
تركيزًا  يركز  ال  املنبر  هذا  لكن  االجتماعي 
النوع  على  القائم  العنف  مسألة  على  كافيًا 
االجتماعي في حاالت الطوارئ وهناك عدد 

◄

ُينظر إلى التمكن من معرفة وحتديد الشخص الذي يتولى قيادة تنسيق اجلهود 
ليبيريا،  في  مفيد:  أمر  أّنه  على  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة 
اجلهود  تنسيق  في  القيادة  يتولى  الذي  الشخص  التعرف على  من  التمكن  كان 
املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي دوٌر في مساعدة الشركاء اخلارجيني 
حتديد  على  والدولية(  الوطنية  احلكومية  غير  املنظمات  من  الشركاء  )وخاصة 
اجلهة التي يلجؤون لها لإلجابة على أسئلتهم. كما ساهم ذلك في أن يجعل عمل 

بنية التنسيق املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي أكثر وضوحا.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن التنسيق يحتاج إلى قيادة متفانية وقدرات كبيرة 
ألن ذلك يقود إلى حلقة من ردود الفعل اإليجابية. فالقيادة املخلصة والقدرات 
في  الشركاء  رغبة  مستوى  رفع  إلى  تقود  أن  شأنها  من  للعيان  البارزة  اجليدة 
املشاركة بنشاط في عملية التنسيق لتمكنهم من حتديد البنية بوضوح. وينبغي 
على  القائم  بالعنف  املتعلقة  اخلبرات  من  واسع  قدر  املنّسق  للشخص  يكون  أن 
النوع االجتماعي ليس ألغراض التنسيق الفعال فحسب بل لتقدمي املساعدات 
بالعنف  املعنية  االستراتيجية  إليها  تسعى  التي  األهداف  لتحقيق  الالزمة  الفنية 
القائم على النوع االجتماعي اخلاصة بآلية التنسيق. )راجع صفحة املعلومات 
4-1 وامللحق 7 في الشروط املرجعية ملنسقي اجلهود املعنية بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي(.

دروس مستقـاة

1- عند وجود مجموعة عنقودية للحماية:
نظرًا لدور القيادة املشتركة لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يقومان به صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف 
فعليهما أن يحددا أواًل ما إذا كان إحداهما أو كالهما يتمتع بالقدرات الكافية لتولي موقع القيادة في هذا اخلصوص مبا في ذلك التمويل 
والكادر التوظيفي )مثال: تخصيص موظف بدوام كامل ويفضل أن يكون في املستوى املتوسط أو األعلى في السلم الوظيفي ليتولى دور 

منسق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي( واخلبرات الفنية أو فهم العنف القائم على النوع االجتماعي.

2- عندما ال توجد مجموعة عنقودية للحماية رغم تشخيص العنف القائم على النوع االجتماعي على أّنه موضوع 
ذو أولوية وعند وجود نظام للمجموعات العنقودية: على صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف التنسيق مع كيانات 
أخرى ذات صلة ومنظمات غير حكومية لدعم أو تأسيس كيان مشترك بني الوكاالت لتنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي، مبا ينسجم مع اإلجراءات احملددة في مذكرة اإلرشادات املذكورة في امللحق 7.

3- عندما ال يكون هناك نظام للمجموعات العنقودية: على صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف التنسيق مع كيانات 
اخرى ذات صلة ومنظمات غير حكومية لدعم أو تأسيس كيان مشترك بني الوكاالت لتنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي مبا ينسجم مع اإلجراءات املبينة في الدليل التوجيهي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول العنف 

القائم على النوع االجتماعي. )راجع صفحة املعلومات 2-ب-3(

أ ( عند توفر القدرة على تولي القيادة لدى صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف: تتولى إحدى الوكالتني 
أو كالهما )حسب قدرة أي منهما في القيادة( مسؤولية دعم و/ أو تأسيس كيان مشترك بني الوكاالت لتنسيق اجلهود 

املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ويفضل أن يكون ذلك بالشراكة مع كيان أو منظمة محلية.

ب( عنما ال تتوفر القدرة على تولي القيادة لدى كل من صندوق األمم املتحدة للسكان و اليونيسف:
وقيادة  املقيم  اواملنسق  اإلنسانية  الشؤون  منسق  مع  العمل  واليونيسف(  للسكان  املتحدة  األمم  املنظمتني )صندوق  كلتا  على 
املجموعة العنقودية للحماية )حيثما كان ذلك مناسبا( وفريق األمم املتحدة اإلنساني القطري واملنظمات غير احلكومية احمللية 
منها والدولية وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر والفاعلني احلكوميني وذلك لتحديد ودعم وكالة تتولى دور القيادة في 
تنسيق التدخالت املشتركة بني الوكاالت إزاء العنف القائم على النوع االجتماعي. وقد تكون هذه الوكالة كيانًا تابعًا لألمم املتحدة 

أو منظمة غير حكومية محلية أو دولية أو احلكومة. ومرة أخرى: يجب تقدمي الدعم للقيادة احمللية حيثما كان ذلك ممكنا.
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كبير من املنظمات ضمن هذا الكيان تركز على النوع االجتماعي بشكل أعم. احلل املمكن: إنشاء فريق عمل معني 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي يضم املؤسسات العاملة على الوقاية من هذا النوع من العنف واالستجابة له 
والذي يقوم برفع التقارير املناسبة عن ذلك إلى كل من الكيان احلالي املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

وإلى املجموعة العنقودية للحماية. 

هناك بنية لتنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لكن املجموعة ال تتعامل على وجه اخلصوص 
إنشاء فريق عمل فرعي معني  النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. احلل املمكن:  القائم على  العنف  مع مسألة 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.

بالعنف  املعنية  اجلهود  لتنسيق  وطنية  بنية  هناك 
القائم على النوع االجتماعي بقيادة احلكومة لكن 
أن  إلى  تشير  املوجودة  للثغرات  التحليل  نتائج 
هذه املجموعة غير فعالة كما ميكن أن تكون. احلل 
األمم  فريق  بني  مشترك  برنامج  تطوير  املمكن: 
املتحدة القطري واملنظمات غير احلكومية لتعزيز 

نشاطات بنية التنسيق املذكورة.

 بأي صورة ينبغي آللية التنسيق املتعلقة بالعنف 
القيادة  تأسيس  االجتماعي  النوع  على  القائم 

وإضفاء الطابع الرسمي عليها؟

الشركاء.  يقدمها  التي  املعلومات  مبنية على  التنسيق  آلية  بقيادة  املتعلقة  القرارات  أن تكون  بذل كل اجلهود لضمان  ينبغي 
ويجب ضمان أن يكون هناك إجماع حول الوكاالت أو املنظمات التي تتولى دور القيادة. وبشكل مثالي ينبغي على األقل أن 
تشارك املنظمة أو الوكالة احمللية إحدى وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات غير احلكومية الدولية. وفي جميع القيادات التي 
تعتمد املشاركة )وبغض النظر عن العناصر املكّونة لتلك القيادات( يجب أن يكون هناك وضوح تام في تقسيم العمل. ويجب 
إيضاح ذلك ألصحاب العالقة املعنيني وذلك عن طريق تأسيس الشروط املرجعية الضابطة لكيان التنسيق ورمبا أيضا من خالل 

تطوير مذكرة تفاهم بني القادة الشركاء )راجع صفحة املعلومات4-3 حول تطوير الشروط املرجعية(.

القائم  ما هي العالقة ما بني آلية التنسيق املتعلقة بالعنف 
على النوع االجتماعي واملجموعة العنقودية للحماية؟

في حال تأسست آلية تنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
فعلى كل  للحماية  العنقودية  املجموعة  مظلة  للمسؤولية حتت  كنطاق 
توافق  املسؤولية ضمان  نطاق  وقيادة  هذه  احلماية  مجموعة  قيادة  من 
للمجموعة  العامة  العريضة  األهداف  مع  التنسيق  آلية  نشاطات 
2-أ-3  املعلومات  صفحة  )راجع  ودعمها.  للحماية  العنقودية 
للحماية(.  العنقودية  املجموعة  دور  حول  معلومات  على  للحصول 
النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  نطاق  عمل  يقتصر  ال  أن  ويجب 
االجتماعي على مواكبتها للتفويض العام للحماية على تنسيق برامج 
احلماية وتنفيذها )أي الوقاية واالستجابة( مبا يتعلق بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي كما يحددها الدليل التوجيهي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت فحسب بل يجب على نطاق املسؤولية 
هذا أن يتولى أيضا مسؤولية ضمان تعميم استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له في 
املجاميع العنقودية األخرى. وملواكبة التفويض العام للحماية أيضًا ال بد آللية التنسيق هذه من العمل مع اخلبراء ذوي الصلة 
لضمان إدماج القضايا اجلامعة للقطاعات )خاصة منها الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي والنوع االجتماعي( في 

عمل املجموعات العنقودية األخرى.

النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  ونطاق  للحماية  العنقودية  املجموعة  بني  وثيقني  وتعاون  اتصال  هناك  يكون  أن  ويجب   
نطاق  اومنسقي  منسق  إلى حضور  باإلضافة  للمعلومات  الروتينية  واملشاركة  اإلبالغ  عمليات  من خالل  وذلك  االجتماعي 

مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي جلميع اجتماعات مجموعة احلماية.

◄

◄

في مرحلة ما بعد النزاع في ليبيريا قامت وزارة النوع االجتماعي 
القائم  العنف  ملناهضة  املشترك  البرنامج  إدارة  فريق  مع  واإلمناء 
وبعثة  املتحدة  األمم  النوع االجتماعي )الذي يضم وكاالت  على 
العنف  مناهضة  تنسيق  عملية  بقيادة  ليبيريا(  في  املتحدة  األمم 
الوزراء  مساعدي  أحد  تعيني  ومت  االجتماعي.  النوع  على  القائم 
مرجعية  بشروط  وُزّود  املشتركة  البرامج  ملستشار  نظيرا  ليكون 
املتحدة  األمم  بني  القيادة  في  املشاركة  هذه  وساهمت  واضحة. 
والشفافية. كما حفزت على  والشراكة  الرصد  بتعزيز  واحلكومة 

ادارة احلكومة لعملية التنسيق.

من املمارسات اجليدة

اجتماعات  إعالنات  جميع  كانت  أوغندا،  في 
املجموعة العنقودية الفرعية للعنف القائم على النوع 
أعمالها،  بعقدها، وجدول  والتذكيرات  االجتماعي، 
العنقودية  املجموعة  قيادة  إلى  ُترسل  ومحاضرها 
للحماية وإلى جهة تنسيق/منسق املجموعة العنقودية 
اإلعالنات  جميع  وكانت  األطفال.  حلماية  الفرعية 
احلماية  مجموعة  قيادة  عن  الصادرة  والتحديثات 
الدائمة  البنود  من  األطفال  حماية  تنسيق  وجهة 
الفرعية  املجموعة  اجتماعات  جلميع  األعمال  جلدول 

للعنف القائم على النوع االجتماعي. 

من املمارسات اجليدة
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املتعلقة  التنسيق  آلية  بني  العالقة  هي  ما 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي وغيرها 

من املجموعات العنقودية؟

باإلضافة إلى مسؤولية معاجلة بعض قضايا احلماية 
االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  اخلاصة 
العنقودية  املجموعات  مع  العمل  تنسيق  آلية  على 
العنف  الوقاية من  األخرى لضمان دمج نشاطات 
القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له ضمن 
استراتيجيات املجموعات العنقودية وخطط عملها 
للجنة  التوجيهي  الدليل  ميليه  ملا  وفقًا  وبرامجها 
الطريقة  وبهذه  الوكاالت.  بني  املشتركة  الدائمة 
الفنية  املساعدة  تقدمي  التنسيق  آلية  مبقدور  يكون 
وغيرها للمجموعات العنقودية للوفاء مبسؤولياتهم 
املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. كما 
النشاطات  تنسيق  عملية  تسهيل  من  ستتمكن 
املجموعات  تكون  أن  لضمان  القطاعات  متعددة 
آلية  ومع  بينها  فيما  بالتعاون  عاملة  العنقودية 
ذلك  الكفاءة. ومع  وبأكبر قدر ممكن من  التنسيق 
التنسيق هذه مسؤولة عن تنسيق  آلية  فلن تكون 
النوع  على  القائم  بالعنف  املرتبطة  النشاطات 
االجتماعي للمجموعات العنقودية احملددة. يكون 
التنسيق والتنفيذ اخلاصيني باملجموعات العنقودية 
النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  البرامج  حول 
اخلدمات  مجموعة  إطالق  )كضمان  االجتماعي 
األولية الدنيا من خالل مجموعة الصحة، وضمان 

إتاحة مجموعة الصحة واملاء واإلصحاح والنظافة الصحية لدورات املياه املنفصلة حسب اجلنس( فهما من مسؤوليات قيادات 
القطاعات املعنية. )راجع صفحة املعلومات 3-5 املتعلقة بتعميم العنف القائم على النوع االجتماعي في املجوعات العنقودية 

أو القطاعات األخرى(

املصـادر

ث بانتظام حول األماكن التي ُنّفذت فيها آليات تنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي   للحصول على معلومات حُتدَّ
النوع االجتماعي على  القائم على  العنف  القيادية ميكن زيارة موقع نطاق مسؤولية  وبناها  العالم  الطوارئ حول  في حاالت 
اإلنترنت. ويرجى مالحظة ان نطاق املسؤولية املذكور يقوم بإنشاء مجتمع للممارسات الذي يهدف إلى تعزيز شبكات التواصل 
بني العاملني على تنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ والتي ميكن االطالع عليها من 

http://gbv.oneresponse.info :خالل موقع نطاق املسؤولية على الرابط التالي

املالحــق

امللحق 6: الشروط املرجعية لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي
نطاق  لفريق عمل  امليدانية  للقيادة  احملددة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  نطاق مسؤولية  إرشادات  مذكرة   :7 امللحق 
مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي في سياق املجموعة العنقودية )التي تتضمن ملحقًا بالشروط املرجعية 

للمنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي(. 

النوع  على  القائم  العنف  مناهضة  مسؤولية  نطاق  إرشادات  ملذكرة  وفقًا 
االجتماعي )راجع امللحق 7(، تشترك املجموعات العنقودية اوالقطاعات 
مبزود املالذ األخير بالطريقة ذاتها التي تتشارك بها باملسؤوليات األخرى 
املعلومات  )راجع صفحة  االجتماعي.  النوع  على  القائم  بالعنف  املتصلة 
A.2.2 للحصول على املعلومات األساسية اخلاصة مبزود املالذ األخير(. 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  احلماية  لقضايا  وبالنسبة 
يكون مزود املالذ األخير هو وكاالت جهات تنسيق نطاق املسؤولية )أي 
صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف( وبقيادة عامة للمفوضية العليا 
لشؤون الالجئني باعتبارها قائدة املجموعة العنقودية العاملية لغايات احلماية 
باالتفاق مع املجموعة العنقودية للحماية على املستوى القطري. وبالنسبة 
لقضايا احلماية املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في الظروف 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  نطاق  فيها  تتوفر  ال  التي 
يتولى دور مزود املالذ األخير وكالة احلماية القائدة في امليدان. أما بالنسبة 
للمسؤوليات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عدا احلماية )أي 
التوجيهي  الدليل  في  عليها  واملنصوص  بالقطاعات  احملددة  املسؤوليات 
قيادة  األخير  املالذ  مزود  فيكون  الوكاالت(  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة 
على  القائم  بالعنف  اخلاصة  الصحة  لقضايا  فبالنسبة  املعنية.  املجموعة 
النوع االجتماعي تكون منظمة الصحة العاملية مزود املالذ األخير. وبالنسبة 
االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  واإلصحاح  املاء  لقضايا 
مزود  مفهوم  تطبيق  كيفية  عن  أما  األخير.  املالذ  مزود  اليونيسف  فتكون 
املالذ األخير فيجب أن تكون معّرفة بوضوح في الشروط املرجعية اخلاصة 
في  أّنه  والحظ  االجتماعي.  النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  بنطاق 
بتنفيذ  العاملية  التنسيق  وجهات  العنقودية  املجموعات  قيادة  تقم  لم  حال 
مسؤولياتها بالقدر الكافي فعلى الفاعلني في امليدان استشارة فريق األمم 

املتحدة للشؤون اإلنسانية للعمل على حل املشكلة.

معلـومـة مهمـة للغايـة
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القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
ب - اجلهات األساسية الفاعلة األخرى املعنية بتنسيق 
اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي
1- مبادرة األمم املتحدة ملناهضة العنف اجلنسي أثناء النزاع

ما هي مبادرة األمم املتحدة ؟

متّثل مبادرة األمم املتحدة ملناهضة العنف اجلنسي أثناء النزاع )UN Action( شبكة تضم اثني عشر كيانًا من كيانات منظومة 
األمم املتحدة )املذكورة أدناه( وقد ُأطلقت هذه الشبكة في آذار/مارس 2007. والهدف من الشبكة إنهاء العنف اجلنسي املرتكب 
خالل أحداث العنف املسّلح وبعده. وجتسد مبادرة األمم املتحدة املذكورة استجابة املنظومة الدولية لقراري مجلس األمن 1820 
)حزيران/يونيه 2008( و 1888 )أيلول/سبتمبر 2009( اللذان يضعان العنف اجلنسي املرتبط بالنزاع ضمن إطار التهديد 
للسالم واألمن الدولي. وحيث تخفق األمم املتحدة في االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي على الصعيد امليداني 
يقوم أعضاء مجموعة التنسيق املعنية بهذا النوع من العنف بالتوجه إلى مبادرة األمم املتحدة لطلب املساعدة فيما يخص الدعم 
وكسب التأييد لضمان عمل جميع كيانات مبادرة األمم املتحدة اإلثني عشر بصورة جماعية وتكاملية. وميكن أن يضم ذلك 
أيضًا السعي لطلب املساعدة من مبادرة األمم املتحدة لسد الفجوة بني التداخالت اإلنسانية واحلفاظ على السالم واألمن أو 

لتقدمي التمويل التحفيزي ألجل إطالق االجراءات املالئمة من قبل كيان األمم املتحدة.

ما األهداف التي تسعى لها مبادرة األمم املتحدة؟

احلالية  اجلهود  نطاق  توسيع  إلى  املتحدة  األمم  مبادرة  تسعى 
التي تبذلها منظومة األمم املتحدة وعملياتها الداعمة للسالم 
لتحسني مستوى التنسيق واملساءلة وتوسيع البرامج واملناصرة 
ودعم اجلهود الوطنية ملنع العنف اجلنسي ولالستجابة الفعالة 

الحتياجات الناجني من العنف.

وبشكل خاص فإّنها تهدف إلى ما يلي:

مع  فعالية  أكثر  بصورة  املتحدة  األمم  عمل  مواءمة 
اجلهود الوطنية ملعاجلة العنف اجلنسي.

لتسهيل  املتحدة  األمم  لكيانات  مبادئ  وضع 
استجابة مشتركة أفضل لألمم املتحدة على املستوى 

القطري.
النسبية لكل كيان من كيانات  القوة  تسخير نقاط 

منظومة األمم املتحدة.
العمل  وفريق  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  نطاق مسؤولية  فيها  مبا  احلالية  املتحدة  األمم  تنسيق  آليات  دعم 

الفرعي للعنف املعني بالنوع االجتماعي في اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.
جعل االستجابات للعنف اجلنسي في أوقات النزاع محورًا مركزيًا في أدوات األمم املتحدة وآلياتها مبا في ذلك عمليات 
للطوارئ )CERFs(، وأوراق إستراتيجية احلد من  املركزي لإلستجابة  CAPs(، والصندوق  املوحدة )  النداءات 

◄

◄

◄

◄

◄

أعضاء مبادرة األمم املتحدة:
 DPA - دائرة األمم املتحدة للشؤون السياسية

DPKO - دائرة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم
OCHA - مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

OHCHR - مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان
UNAIDS - برنامج األمم املتحدة املشترك حول اإليدز

UNDP - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
UNFPA - صندوق األمم املتحدة للسكان

UNHCR - املفوض السامي لشؤون الالجئني
UNICEF - منظمة األمم املتحدة للطفولة

UNIFEM - صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
WFP - برنامج الغذاء العاملي لألمم املتحدة

WHO - منظمة الصحة العاملية

}يجب وضع حد لالغتصاب اآلن –	مبادرة األمم املتحدة ملناهضة العنف اجلنسي في حاالت النزاع{
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القسم الثاني: هياكل التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

)راجع   )UNDAFs/CCA( اإلمنائية املتحدة  األمم  أطر مساعدات  أو  املشترك  القطري  والتقييم   ،)PRSPs( الفقر
صفحة املعلومات 2-3(.

تعزيز استجابة األمم املتحدة لقرارات مجلس األمن 1888/1820 و 1889/1325 و 1882/1612 و 1674 )راجع 
صفحة املعلومات 1-4( وتوسيع نطاق القاعدة الشعبية ملكافحة العنف اجلنسي املرتكب بحق املدنيني.

ما هي الركائز األساسية ملبادرة األمم املتحدة؟

املبادرة على املستوى القطري: دعم فرق األمم املتحدة القطرية وفريق إدارة عمليات حفظ السالم في تطوير االستراتيجيات 
ووضع البرامج املشتركة )باالشتراك مع بنى تنسيق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في امليدان( مبا في ذلك بناء 

القدرات التشغيلية والفنية.

كسب التأييد واملناصرة للمبادرة: رفع الوعي العام وتوليد اإلرادة السياسية للتصدي للعنف اجلنسي كجزء من حملة أوسع 
نطاقًا تهدف إلى  }يجب وضع احلد لالغتصاب اآلن{.

التعلم من خالل املمارسة: بإنشاء مركز معلومات حول مستوى انتشار العنف اجلنسي في حاالت النزاع واالستجابات الفّعالة 
التي تقدمها األمم املتحدة وشركاؤها.

ُتقّدم مبادرة األمم املتحدة الدعم االستراتيجي والفني واملالي لتعزيز التنسيق في منظومة األمم املتحدة وتطوير االستراتيجيات 
والبرامج املشتركة في البلدان املتأّثرة بالنزاع التي تتواجد فيها بعثات حفظ السالم أو بعثات سياسة مكلفة بحماية املدنيني 
)كما في السودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وليبيريا(. كما أّنها تعمل مع احلكومات الوطنية وشركاء املجتمع املدني في 

سبيل:

توليد الوعي العام حول استخدام العنف اجلنسي كأداة من أدوات احلرب والعمل على إدانته.
إنهاء واقع إفالت مرتكبي العنف اجلنسي في حاالت النزاع من العقوبة.

تبني املمارسات اجليدة في الوقاية من العنف اجلنسي وحماية املدنيني املعرضني للخطر.
حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للناجني نوعًأ وكمًا

معاجلة اآلثار بعيدة األمد للعنف اجلنسي على املجتمعات احمللية واالستشفاء واإلمناء الوطني.

كيف ميكن آللية التنسيق املتعلق العنف القائم على النوع االجتماعي أن تسهم في إثراء جهود منظومة 
األمم املتحدة في التصدي للعنف اجلنسي املرتبط بأحداث النزاع؟

ُيعّد تنسيق اجلهود بني الفاعلني اإلنسانيني في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل مجموعة احلماية )عندما 
تكون عاملة في امليدان( أو غيرها من جهات التنسيق ركيزة أساسية ألّي من البرامج الشاملة التي تهدف إلى التعامل مع 
العنف اجلنسي في حاالت النزاع. وينبغي على نشاطات الوقاية واالستجابة أن تكون منّسقة على الوجه األكمل مبا فيها جهود 
التصدي إلفالت اجلناة من العقاب في احلاالت التي يكون ذلك مالئمًا ومأمونًا. وتهدف شبكة مبادرة األمم املتحدة إلى موائمة 
الفاعلة في ميداني السالم واألمن )كدائرة عمليات حفظ السالم  عمل جميع كيانات منظومة األمم املتحدة مبا فيها اجلهات 
ودائرة الشؤون السياسية في األمم املتحدة( واجلهات الفاعلة في املجال االمنائي أيضًا بهدف اإلسهام في إكمال عمل نطاق 

مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي وغيرها من آليات التنسيق املتعلقة بهذا النوع من العنف. 

املصـادر

موقع مبادرة األمم املتحدة ملناهضة العنف اجلنسي في حاالت النزاع:
http://www.stoprapenow.org/about.html

◄

◄
◄
◄
◄
◄
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القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
ب - اجلهات االساسية الفاعلة االخرى املعنية بتنسيق 
اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي

2- بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
ما هوعدد بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم املفوضة بحماية املدنيني؟

هناك حاليًا ثمانية بعثات لألمم املتحدة مخّولة من مجلس األمن بحماية املدنيني املعرضني خلطر وشيك إلى العنف اجلسدي. إال أن 
حماية املدنيني من العنف اجلنسي هو من األمور الصعبة رغم محاوالت عمليات حفظ السالم. وفي مؤمترمت عقده في عام 2008 
تبذلها عمليات  التي  أن اجلهود  املشاركون على  اتفق  القضية،  حول هذه 
حفظ السالم ال تكفي حلماية النساء واألطفال من العنف اجلنسي املنتشر 
واملنتظم خالل حاالت النزاع حتى لو كانت مصداقية بعثات األمم املتحدة 
حلفظ السالم تقوم على وجود استجابة ملموسة ومنظورة لتلك املسألة1. 
املتحدة  األمم  وكيانات  السالم  حفظ  إدارات  بني  التعاون  غياب  كان  وقد 
كاملة والفاعلني في مجال االستجابة اإلنسانية السبب الرئيسي الذي دعا 
عام 2007 إلى إطالق مبادرة األمم املتحـدة ملناهضـة العنـف اجلنسـي في 
أيضًا  السبب  وهو  2-ب-1(  املعلومات  صفحة  )راجع  النزاع  حاالت 
وراء قرار مجلس األمن 1888 الذي دعا إلى مشاركة إدارات حفظ السالم 
مع الفاعلني في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي على املستويني 
العاملي وامليداني لتأسيس عالقة رسمية أكثر مع املستجيبني اإلنسانيني كما 

دعى إلى توطيد العالقة الرسمية بشكل أفضل بني القطاعني السياسي واألمني وقطاع االستجابة اإلنسانية.

كيف تقوم بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم بالتنسيق مع بقية كيانات منظومة األمم املتحدة حول اجلهود 
املتعلقة بالعنف اجلنسي؟

في عمليات حفظ السالم متعددة األبعاد، تبّنت األمم املتحدة }منهجًا متكاماًل{ جلميع أجزائها النشطة في الدولة املعنية. ويعني 
ذلك أن على عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وفريق األمم املتحدة القطري العمل نحو حتقيق الرؤية اإلستراتيجية ذاتها. 
ولهذا الغرض، يعمل نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة )الذي يتولى أحيانًا مهمة منسق الشؤون اإلنسانية واملنسق 
املقيم في فريق األمم املتحدة القطري( على ضمان حتقيق التنسيق الفّعال وتكامل اجلهود. وباإلضافة إلى ذلك، وفي حاالت 
الطوارئ وحيث تتواجد مجموعات عنقودية تقوم عمليات حفظ السالم واملوظفون املدنيون )حسب تفويض البعثة واملكّونات 
املختلفة( باملشاركة أحيانا في إجتماعات املجموعات العنقودية لضمان حتسني تنسيق عملهم مع عمل الفاعلني اإلنسانيني. ومع 

ذلك، ال تعتبر دائرة عمليات حفظ السالم )DPKO( جزءًا رسميًا من منظومة املجموعات العنقودية اإلنسانية.

وتعمل إدارة عمليات حفظ السالم حاليًا على تطوير اإلرشادات التشغيلية للبعثات املختلفة حول معاجلة العنف اجلنسي املرتبط 
بالنزاع مبا يتوافق مع قراري مجلس األمن 1820 و 1888 )راجع صفحة املعلومات 1-4( وحلد الوقت احلاضر كان توجيه 
سياسات إدارة عمليات حفظ السالم حول املساواة في النوع االجتماعي هو املرجع الرئيسي جلميع القضايا املتعلقة بالنوع 
االجتماعي )مبا فيها العنف القائم على النوع االجتماعي( في احلاالت التي يتطلب فيها حفظ السالم. وحسب بنية البعثة 
وتفويضها، يقوم مستشارو البعثة للنوع االجتماعي بالتعاون مع أقسام حقوق اإلنسان وحماية األطفال واإليدز وسيادة القانون 

والشرطة بتنسيق االجراءات ملعاجلة العنف اجلنسي املرتبط بالنزاع وغيره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. 

ومبا أنَّ تبني قراري مجلس األمن 1820 و 1888، ومع تعيني املمثل اخلاص لألمني العام حول العنف اجلنسي في حاالت النزاع 
تعمل إدارة عمليات حفظ السالم على وضع بنية أكثر توحيدا لتنسيق نشاطات البعثات الرامية إلى التصدي للعنف اجلنسي مبا 

في ذلك نشر مستشاري حماية املرأة في بعض بعثات حفظ السالم.

1 راجع ملخص مؤمتر "النساء املستهدفات أو املتأثرات بالنزاع املسلح: ما دور قوات حفظ السالم العسكرية؟" )باإلنكليزية( أيار/مايو 29-27، 
http://www.stoprapenow.org/about.html :متاح على Wilton Park، Sussex، UK ،2008

بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
)MINURCAT( جمهورية أفريقيا الوسطى

)MINUSTAH( هايتي
)MONUC( جمهورية الكونغو الدميقراطية

)UNAMID( دارفور
)UNIFIL( لبنان

)UNMIL( ليبيريا
)UNMIS( السودان

)UNOCI( ساحل العاج
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1 مقتبس من الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، الصفحات 19-17

القسم الثاني: هياكل التنسيق 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

ب - اجلهات األساسية الفاعلة األخرى املعنية بتنسيق 
اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي

3- التنسيق في احلاالت التي ال تتواجد فيها املجموعات العنقودية
املجموعات  وجود  عدم  عند  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مناهضة  تنسيق  لعملية  يحدث  ماذا 

العنقودية؟

في حاالت الطوارئ التي ال يتم فيها اعتماد منهج املجموعات 
املتعلقة  التنسيق  آلية  إنشاء  إرشادات  على  ينبغي  العنقودية 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي اتباع التوجيهات احملددة 
في الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
ظهور  قبل  ُوجد  الذي  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة 
منهج املجموعات العنقودية لذا فإنَّ املعلومات التي يقدمها هذا 
اتباع  الدليل هي ذات صلة بأي حالة طوارئ حتى لو لم يتم 

منهج املجموعات العنقودية فيها.

أّما اجلانب الوحيد املختلف الذي يّتسم به التنسيق في احلاالت 
التي ال يتم فيها اتباع منهج املجموعات العنقودية فهو عدم وجود وكالة قائدة معينة لتولي مسؤولية إنشاء آلية التنسيق كما ال 

يتم حتديد مزود املالذ األخير في مثل تلك احلاالت.

ووفقًا للدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت عادة ما تكون هناك 
التنسيق  بتقدمي  األفراد  أحد  أو  املنظمات  هذه  إحدى  وتقوم  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  املسؤولة عن  املنظمات  من  مجموعة 
والقيادة العامتني. وينبغي ملجموعة التنسيق هذه التعاون عن كثب مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني وغيرها من الوكاالت 
املعنية مبوضوع  النوع االجتماعي والفرق  القائم على  العنف  أو مناهضة  باحلماية  التفويضات احملددة  الدولية والوطنية ذات 

النوع االجتماعي والفاعلني احلكوميني )متى ما كان ذلك مناسبا( واالشخاص املعنيني اتخاذ اإلجراءات اآلتية:1 

تأسيس فرق عمل مشتركة بني املنظمات ومتعددة القطاعات حول العنف القائم على النوع االجتماعي على املستويات   -1
الوطنية واإلقليمية واحمللية ويجب أن تضم هذه الفرق جهات التنسيق املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
وغيرها من اجلهات الفاعلة الرئيسية املتعددة القطاعات من املجتمع واحلكومة واألمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية 

الدولية واحمللية واملانحني وغيرهم.
على فريق عمل العنف القائم على النوع االجتماعي على املستوى الوطني أن يختار وكالة أو وكاالت للتنسيق ومن   -2
األفضل أن تكون على شكل منظمتني تتعاونان فيما بينهما. وقد تكون تلك املنظمات من منظمات األمم املتحدة أو 

املنظمات غير احلكومية الدولية أو احمللية أو الكيانات املمثلة لها والتي تتمتع بالسلطات املطلوبة.
التوجيهي  الدليل  املنصوص عليها في  تنفيذ اإلجراءات  الوطنية مسؤولية ضمان  التنسيق  أو وكاالت  تتولى وكالة   -3
حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت على جميع املستويات الوطنية واحمللية 

واإلقليمية.
تتولى وكالة أو وكاالت التنسيق أيضًا مسؤولية ضمان تنفيذ النشاطات الرئيسية املنصوص عليها في هذا الدليل.  -4

تنسيق  حول  2-أ-4  املعلومات  صفحة  في  ذكره  مت  كما 
منهج  ضمن  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مناهضة 
املجموعات العنقودية، ينبغي عند بذل جهود تنسيق الطوارئ 
للوكاالت  والعابر  املُسبَّق  التنسيق  آليات  لبناء  دائمًا  السعي 
العمل  النوع االجتماعي )أو  القائم على  العنف  في مناهضة 
مع مجموعات املوضوعات القائمة حول النوع االجتماعي(. 
فيها  تكون  ال  التي  البيئات  على  أيضًا  املعيار  هذا  وينطبق 

لة. املجموعات العنقودية ُمفعَّ

معلـومـة مهمـة للغايـة
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ت العنقودية
ت التي ال تتواجد فيها املجموعا

التنسيق في احلاال

املصـادر

IASC, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on 
Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies (2005). 

 http://gbv.oneresponse.info
RHRC/JSI Research and Training Institute, Training Manual Facilitator’s Guide: Multisectoral & 

Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence in Populations Affected by Armed 
Conflict (2004). 

 http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/intro.pdf

عندما تكون البرامج املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي متعددة في قطاعاتها ومشتركة بني الوكاالت فإّن ذلك قد يجعل من 
التنسيق عملية في غاية الصعوبة نظرًا الختالف أمناط الشخصيات واآلراء واالهتمامات واألولويات وأساليب االتصال. }ولتأسيس 
خدمات استجابة واستراتيجيات حماية فاعلة ينبغي على ذوي الصلة الرئيسيني املشاركة في عمليتي التخطيط والتنفيذ. وأواًل، 
يجب علينا أن نحدد هؤالء األشخاص ثم نبحث عن ُسبل حثهم على االنضمام إلينا. علينا أن نعرف شيئًا عن دوافع هؤالء األفراد 
وعلينا أن نقدم لهم احلافز عندما يكون ذلك مالئما{ )املصدر: نقاًل عن دليل التدريب للوقاية من واالستجابة للعنف القائم على 
التابع ملؤسسة جون سنو الدولية /إستجابة الصحة اإلجنابية في أوقات  النوع االجتماعي للوكاالت املشتركة واملتعددة القطاعات 
JSI/RHRC، Training Manual for Multisectoral and Interagency Prevention and Response to Gender- :النزاع. املصدر

based Violence )2004(

معلومة مفيـدة
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القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
مقـدمـة

ما الذي يقدمه هذا القسم؟

يعّرف هذا القسم طبيعة التنسيق من حيث املهام والنشاطات الرئيسية. وُتقدم صفحات املعلومات شرحًا مفّصاًل حول أولويات 
كل آلية من آليات التنسيق التي تتضمن ما يلي )بالترتيب حسب ورودها في هذا القسم(:

تطوير نظام املعلومات اخلاص بالتنسيق
إطالق نداءات جمع التمويل ملناهضة العنف القائم 

على النوع االجتماعي
إطالق حمالت املناصرة

العمل مع وسائل اإلعالم
تعميم العنف القائم على النوع االجتماعي في 

املجموعات العنقودية أوالقطاعات األخرى

◄
◄

◄
◄
◄

دعم تطوير إجراءات التشغيل املعيارية
بنـاء قدرات الشـركاء املعنيني بالعنف القائـم على 

النـوع االجتماعي
)IEC( تطوير مواد املعلومات والتعليم واالتصال

إجراء التقييمات، وجمع البيانات ورصدها

◄
◄

◄
◄

ينبغي للقائمني على تطبيق آليات التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن يكونوا على إطالع بجميع املعلومات 
التي يتضمنها هذا القسم ليكونوا قادرين على توّقع النشاطات املطلوب القيام بها منذ بدء حالة الطوارئ وذلك لضمان فعالية 
ومن املهم أن نالحظ أن املعلومات املقّدمة في هذا القسم ليست شاملة. فهناك مسؤوليات أخرى البد أن  التنسيق. 
تظهر خالل عملية التنسيق. ومن املهم أيضًا أن نتذكر أن مصطلح التنسيق ال يقتصر على القيام بنشاطات فحسب بل إّنه 
يتضمن أيضا لعملية جارية. ويركز الفصالن الرابع واخلامس من هذا الدليل تركيزًا أكبر على بعٍض من املسائل املتعلقة 

بعملية التنسيق.

ما هو الغرض من التنسيق فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

كثيرًا ما يفهم الشركاء في عملية التنسيق ان التنسيق يتعلق بالدرجة الرئيسية بتبادل املعلومات. ورغم ان املشاركة باملعلومات 
القطاعات  املتعددة  اإلجراءات  بوضع  التنسيق  يتعلق  الوحيد.  اجلانب  ليست  قطعا  انها  إال  التنسيق  عملية  من  مهم  جانب 
التطبيقي.  اجلانب  إلى  النظرية  النواحي  من  والتحرك  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ملعاجلة  الوكاالت  بني  واملشتركة 

واملنهج  اإلنسان  على حقوق  املرتكز  املنهج   : الثالثة  املناهج  تعززها  التي  للمبادئ  وفقا  التنسيق  أنشطة  كافة  تسترشد  أن  يجب 
املتمحور على الناجني واملنهج املجتمعي كما هو موّضح في صفحة املعلومات 1-3. ويتضمن التنسيق القائم على املبادئ: على 

ما يلي )ليـس حصـرًا(:
اإلنسانيني  الفاعلني  احتياجات  في  النظر  على  االقتصار  وعدم  املعنيني  األشخاص  احتياجات  االعتبار  بنظر  أخذ  ضمان   •

وحدهم.
احترام جميع األطراف املشاركة في عملية التنسيق وذلك بتأسيس إجراء منتظم للتنسيق يشمل: تخصيص املوارد البشرية   •
واملالية الكافية لتسهيل التنسيق، حتديد وقت معني لالجتماع ميكن االلتزام به ومكان معني ميكن الوصول إليه، احلفاظ على 

قواعد رئيسية وأهداف واضحة، احلكمة في استغالل الوقت، أن يكون هناك توجه نحو إتخاذ االجراءات. 
جتنب االزدواجية في اجلهود ودعم التآزر والتناغم في العمل )والبقاء على حذر للحد من التنافس بني اجلهات االنسانية   •

الفاعلة( 
بناء التحالفات وتخفيض مستوى اخلالفات إلى احلد األدنى  •

توثيق البحوث والقرارات ومشاركتها مع اآلخرين وتعزيز الشفافية متى كان ذلك ممكنًا  •
االستخدام الرشيد واملالئم للموارد احمللية  •

رصد أداء جهود التنسيق وتأثيرها خاصًة فيما يتعلق بالبرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي  •
األدوار  توضيح  على  والعمل  بعناية  التخطيط  طريق  عن  وذلك  للعمل  احلافز  وإنحسار  }نضوب{  دون  احليلولة   •

واملسؤوليات
إيجاد الُفرص للتأمل وزيادة اللحمة االجتماعية والتشبيك واملتعة!  •

معلـومـة مهمـة للغايـة
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ويهدف التنسيق إلى توفير اخلدمات املناسبة للناجني في الوقت املناسب والتي تتسم بسهولة احلصول عليها ومبحافظتها على 
السرية وذلك استنادًا إلى مجموعة من املبادئ التوجيهية إضافة إلى وضع آليات ملنع هذا النوع من العنف.

إذ  فنحن  االستجابة.  على  وأقدر  استهدافًا ومسؤوليًة  وأكثر  أفضل  بعمل  القيام  الناجح  للتنسيق  ينبغي  املطاف  نهاية  وفي 
نبذل جهودنا في التنسيق نسعى إلى إيجاد بيئة أكثر أمنًا ودعمًا للنساء واألطفال واألوالد والرجال ليتمكنوا من العيش فيها 
واالزدهار من خاللها. ولذلك علينا دائمًا أن نسأل أنفسنا: ملاذا نعمل على تنسيق التداخالت حول العنف القائم على النوع 
االجتماعي ومن املستفيد من ذلك؟ فعلينا عند البدء باملهام املذكورة في هذا القسم من الدليل أن ندرس أواًل التأثير احملتمل 
لتنسيق اجلهود على املجموعات السكانية املتأثرة بحد ذاتها و بعد ذلك على الفاعلني الذين يقومون بإجراء التداخالت للوقاية 

من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.
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تطوير نظام معلوماتي للتنسيق
1-3

وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
1 - تطوير نظام معلوماتي للتنسيق

ما هو نظام املعلومات ألجل التنسيق؟
الفّعال.  التنسيق  لتحقيق  أساسيتان  عمليتان  وهما  بها  والتشارك  املعلومات  بجمع  بالتنسيق  اخلاص  املعلومات  نظام  يتعلق 
وال يجب اخللط بني هذا النظام وعملية جمع املعلومات والتشارك بها فيما يتعلق بحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي 
املذكورة في صفحة املعلومات 3-9. وجمع املعلومات ومشاركتها هما عامالن مهمان في ضمان نشاط آلية التنسيق وحسن 

إدراتها وشفافيتها. وتتضمن املعلومات األساسية التي ينبغي جمعها ومشاركتها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

هناك عّدة أمناط من املعلومات التي ينبغي التشارك بها لتسهيل نشاطات التنسيق. 
لكن من أكثر األمور أهمية هنا هو عمل مخطط ألجوبة األسئلة الثالث )من، ماذا، 
وأين( بخصوص جميع املجاالت الرئيسية املتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له )الصحة 
التنسيق  آلية  تأسيس  في  خطوة  وأول  وأهم  وغيرها(.  االجتماعي  والنوع  القانونية  واملعونة  االجتماعية  النفسية  والرعاية 
وصيانتها هي حتديد الفاعلني فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وبرامجهم والرقعة اجلغرافية التي يعملون على 
تغطيتها. وتساعد هذه اخلطوة املنسقني في حتديد الشركاء الرئيسيني الذين سيتم شملهم في آلية التنسيق كما أّنها تساعد في 
الكشف عن ثغرات التغطية وبذلك تساعد على إثراء التخطيط لإلجراءات ووضع مقترحات التمويل. كما يساعد عمل املخطط 
ألجوبة األسئلة الثالث في رصد التحسينات التي يتم إجراءها على عملية وضع البرامج والتغلب على الثغرات املستعصية. 
)راجع امللحق 8 لالطالع على منوذج من األسئلة الثالث املستخدم في املجموعة العنقودية الفرعية املعنية بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي في كينيا(

ميكن لهذه الوثائق أن تضم الشروط املرجعية آللية أو آليات 
التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي )مبا 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  العمل حول  اوخطة  وإستراتيجية  واحمللية(  واإلقليمية  الوطنية  املرجعية  الشروط  فيها 
ومحاضر اجتماعات التنسيق وأية وثيقة أخرى من الوثائق التي تتعلق على وجه اخلصوص بشروط كيان التنسيق حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي وخططه. )راجع صفحة املعلومات 4-3 حول تطوير الشروط املرجعية وصفحة املعلومات 

4-4 حول صياغة خطة العمل(

وتقتصر على وثائق البحوث 
للعموم  النشر  لغاية  ة  املُعدَّ
معايير  تلبي  فهي  وبذلك 
إجراء  حول   9-3 املعلومات  صفحة  )راجع  والسرية.  واألمن،  السالمة، 

التقييمات(.

حول  التدريب  بوقائع  تقوميًا  ويتضمن 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
والدورات املتعلقة بالنوع االجتماعي وجميع املواد التدريبية التي يستخدمها 
الشركاء باإلضافة إلى الوثائق الدولية مثل وثيقة التدريب على رعاية الناجني 
الصادرة عن اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت )راجع امللحق 9 لالطالع 

على منوذج من مصفوفة معلومات التدريب(.

حول  توجيهات  هي  القياسية  العمل  إجراءات 
امليداني.  املستوى  على  التشغيلية  اإلجراءات 

وعند غياب أي مخاوف أمنية تتعلق مبشاركة البروتوكوالت امليدانية ميكن االستفادة من استنساخ هذه اإلجراءات وتوزيعها 
وخاصة للعاملني في املواقع امليدانية واملنتقلني إليها فضاًل عن العاملني على املستوى الوطني )صفحة املعلومات 3-6 حول 

دعم تطوير هذه اإلجراءات(.

قد تصدر آلية التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي من حني 
آلخر نشرات صحفية أو غير ذلك من املعلومات ذات الصلة بقضايا العنف 
البيئات املتأّثرة. وقد تتضمن  البيئة أو  القائم على النوع االجتماعي في 

ال ينبغي مشاركة املعلومات املتعلقة بحوادث 
االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  محددة 
نشر  عند  اخلاصة  العناية  إيالء  وينبغي 
االلتزام  ويجب  جمعها.  يتم  التي  املعلومات 
بجميع املبادئ اإلرشادية املرتبطة بأخالقيات 
تطوير  ينبغي  كما  املعلومات.  جمع  وسالمة 
الشركاء.  باتفاق  للتشارك  موحد  نظام 
ملخصات  في  معلومات  أية  إدراج  وال يجوز 
البيانات تؤدي إلى الكشف عن الهوية )راجع 
صفحة املعلومات 3-9 لالطالع على املزيد 
من املعلومات حول أخالقيات وسالمة جميع 

املعلومات والتشارك بها(.

معلـومـة مهمـة للغايـة

األسئلة الثالث: من، وماذا، وأين؟

وثائق آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

التقييم السريع حول العنف القائم على النوع 
االجتماعي وغيرها من وثائق البحث العامة

جدول التدريب واملواد التدريبية

إجراءات العمل القياسية

النشرات الصحفية وغيرها من الوثائق املتعلقة 
باملعلومات التي تنتجها آلية التنسيق
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

مع  العمل  املعلومات 3-4 حول  صفحة  )راجع  اإلنسانية  القطاعات  لغيرهم  أو  للمانحني  احلقائق  املعلومات صحائف  تلك 
وسائل اإلعالم(.

في حال اصدار آلية التنسيق موادًا مشتركة حول برامج املعلومات والتعليم واالتصال أو ملصقاتها 
أو أفالم وثائقية حولها فينبغي إتاحتها ضمن عملية تبادل املعلومات والتشارك بها. )راجع صفحة 

املعلومات 3-8 حول تطوير مواد برامج املعلومات والتعليم واالتصال(.

الرئيسية  الوثائق  إلى  الوصول  من  التمكن  املعلومات  في  املشاركة  تتضمن  أن  املفروض  من 
الوكاالت،  بني  الدائمة  للجنة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  التوجيهي  كالدليل 
والدليل االرشادي حول الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، والدليل االرشادي حول 
فيروس نقص املناعة البشري ودليل النوع االجتماعي من قبل الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي باإلضافة 

إلى أعضاء املجموعات العنقودية أو القطاعات األخرى.

 كيف ينبغي تنظيم هذه املعلومات ونشرها؟

إحدى أهم األشياء التي يجب إبقاؤها في البال حول إدارة املعلومات 
هي أنها من املهام التي تستهلك الكثير من الوقت مما قد يشّكل تضاربًا 
مع أولويات التنسيق واإلدارة. ولذلك غالبًا ما تتطلب إدارة املعلومات 
وجود مدير متفرغ بالكامل لها. وينبغي حتديد هذا الشخص بأسرع 
وقت ممكن فور تأسيس آلية التنسيق. وسيكون من املهم جدًا إلجناح 
يستشرف  استباقيًا  الشخص  هذا  يكون  أن  البيانات  جمع  عملية 
تزويده  على  الشركاء  لقدرات  مدركًا  يكون  وأن  وقوعه  قبل  احلدث 
بالبيانات. وجمع البيانات مسؤولية تتطلب النشاط حيث إنها قد 
حتتاج إلى السعي وراء الشركاء واإلحلاح عليهم لتزويدها من خالل املكاملات الهاتفية مثاًل أو من خالل إرسال الرسائل 

اإللكترونية عدة مرات أو من خالل إجراء الزيارات امليدانية. 

في حال توفر التقنيات الالزمة والتمكن من الوصول إليها سيكون أفضل طريق في إدارة املعلومات ومشاركتها هو عبر تطوير 
موقع على االنترنت مخصص للتنسيق. وفي االوضاع التي تتوفر فيها خدمة اإلنترنت عادة ما ُينشئ مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية موقعًا مخصصًا بالكامل لنشاطات املجموعات العنقودية وغير ذلك من نشاطات التنسيق. وفي 
هذه احلالة يكون مبقدور مدير املعلومات العمل مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لضمان حسن تنظيم املوقع 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي وحتديثه بشكل مستمر. وبعدها ميكن إدراج رابط ذلك املوقع في جميع املعلومات 
العامة التي يتم مشاركتها حول آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. )مثال ذلك صفحة موقع املجموعة 
العنقودية الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي في كينيا التي ُأنشَئت عام 2008 إثر العنف الذي تال االنتخابات هناك: 

)http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx؟tabid=521

وفي حال لم يكن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية قد أنشأ موقع 
للتنسيق على االنترنت أو في حال كان هناك رغبة في اقتصار مشاركة 
بعض املواد املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي على فئة محددة 
فعندها قد يكون من املفيد أن تقوم آلية التنسيق حول العنف القائم على النوع 
االجتماعي بانشاء موقع إلكتروني للمجموعة باستخدام نظام يسهل الوصول 

إليه عن طريق اإلنترنت )راجع املربع النصي }معلومة مفيدة{ أعاله(

وفي االوضاع التي ال ميكن استخدام االنترنت فيها إّما لعدم توفر اخلدمة أو لعدم 
القدرة على االعتماد عليها أو لصعوبة الوصول إليها فينبغي على مدير املعلومات 
وأن  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ملخصة حول  بتطوير حزم  يقوم  أن 
يحّدثها باستمرار. وينبغي أن تكون هناك آلية لضمان تسليم املواد الهامة إلى 
امليدان في الوقت املطلوب دون تأخير. ورغم أّن العمل مع املواد املطبوعة غير 
اإللكترونية قد يستهلك الكثير من الوقت إال أن مشاركة املعلومات تبقى من 
املهام األساسية للتنسيق وال ينبغي حصرها مبن تتوفر لديهم خدمة االنترنت.

املالحــق
www امللحق 8: منوذج ملوقع على االنترنت

امللحق 9: منوذج ملصفوفة معلومات التدريب

على  إلكترونية  مجموعة  إنشاء  الصعب  من  ليس 
االنترنت. فبمقدور مديري املعلومات تأسيس مجموعة 
بريدية من خالل Google أو Yahoo أو من خالل أي 
موقع آخر يقدم خدمات الرسائل وتبادل امللفات. ومبقدور 
إلى  الوصول  املعلومات أيضًا حتديد صالحيات  مديري 
املعلومات على املوقع وفقًا لنوع العضوية في املجموعة.

معلومة مفيـدة

أظهرت املراجعة على النطاق العاملي لعام 2008 
التي مت إجراءها من قبل  التنسيق  آليات  حول 
النوع  القائم على  العنف  نطاق مسؤولية  فريق 
االجتماعي أن مشاركة املعلومات شّكلت حتديًا 
حيث  من  خاصة  التنسيق  جهات  أمام  كبيرًا 
كيفية عمل بنى التنسيق وطبيعة األهداف التي 
تسعى إليها وكيفية إسهام الشركاء في حتقيق 
الهدف العام لالستجابة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي. كما تبني من خالل املراجعة وجود 
للمعلومات  املنظمة  املشاركة  لزيادة  حاجة 
)في الهياكل التنظيمية والشروط املرجعية 
وتوضيح قنوات االتصال وتدفق املعلومات 
املركز  إلى  امليدان  في  األدنى  املستوى  من 

وبالعكس(. 

دروس مستقـاة

مصادر العنف القائم على 
النوع االجتماعي املوّحدة

مواد برامج املعلومات 
والتعليم واالتصال
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ت جلمع التمويل فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
توجيه النداءا

2-3

وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
2- توجيه النداءات جلمع التمويل فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

ما هي مصادر التمويل املتاحة ملا يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي خالل حالة الطوارئ؟

في  التنسيق  مجموعات  من  غيرها  أو  الفرعية  العنقودية  اواملجموعة  العنقودية  املجموعة  مسؤوليات  أهم  من  واحدة  تتمثل 
استدراج التمويل الالزم لدعم االحتياجات العاجلة التي يتم حتديدها من قبل شركاء التنسيق. ولذلك فإّنه في غاية األهمية 
ولدى  إليها.  الوصول  وكيفية  املتوفرة  الدعم  مصادر  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  اجلهود  منسقو  يفهم  أن 
منظومة األمم املتحدة مسارات للتمويل ميكن آللية تنسيق اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي أن تستفيد منها 
خالل حاالت الطوارئ )أنظر الشكل أدناه(. أما املعلومات املتاحة حول كيف ومتى يتم تقدمي مقترحات احلصول على الدعم 
املالي فعادة ما ُتوّزع إلى قيادات املجموعات العنقودية على املستوى الوطني عن طريق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  اجلهود  ملنسق  فينبغي  للحماية  العنقودية  املجموعة  وجود  حالة  وفي  اإلنسانية. 
هناك  تكون  ال  عندما  لكن  الزمنية.  وأوقاتها  التمويل  عمليات  على  أكبر  بصورة  للتعرف  احلماية  مجموعة  قيادة  مع  العمل 
مجموعة للحماية فقد يرغب املنسق في احلصول على املعلومات مباشرة من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. 
)راجع امللحق 10 للحصول على معلومات إضافية حول النداءات العاجلة )Flash Appeals(، والصندوق املركزي لالستجابة 

للطوارئ )CERF( وعملية النداءات املوّحدة )CAP( والنموذج التابع لها(.

ما هو دور منسق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في عملية التمويل؟

في األيام اخلمسة إلى العشرة األولى بعد بدء حالة الطوارئ قد يحتاج األمر إلى تقدمي تفاصيل مقترحات ملشاريع منفردة 
النوع  القائم على  بالعنف  املعني  للمنسق  العاجل. وينبغي  النداء  النوع االجتماعي لغرض إطالق  القائم على  العنف  ملعاجلة 
االجتماعي السعي لذلك كجزء من عملية التخطيط النظامية لتشجيع اإلطار االستراتيجي املشترك بني الوكاالت. وإذا لم تكن 

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االحتياجات  بوضوح عن  العاجل  النداء  يعبر  ان  ينبغي  العاجل.  النداء 
وخطط  االستجابة،  أولوية  على  تستحوذ  التي  والقطاعات  اإلنسانية، 
الهجرة  ومنظمة  املتحدة،  )األمم  واملسؤوليات.  واألدوار  االستجابة، 

العاملية واملنظمات غير احلكومية واحلكومات ومن خالل الشركاء(

الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ. ميكن وبسهولة تقدمي املشاريع 
إلى الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ من خالل النداء العاجل إذا 
كانت نشاطات هذه املشاريع تهدف إلى إنقاذ حياة الناس. وكل ما يتطلبه 
األمر هو احلصول على موافقة من منسق الشؤون اإلنسانية وتقدمي طلب 
بتوقيع  القيام  مع  الصندوق  يحددها  التي  بالطريقة  للمشاريع  التمويل 
مذكرات التفاهم بني الوكاالت املقدمة لتلك املشاريع والصندوق. )األمم 
املتحدة ومنظمة الهجرة العاملية واملنظمات غير احلكومية من خالل وكاالت 

األمم املتحدة ومنظمة الهجرة العاملية(

ميكن  األفضل،  التقييمية  املعلومات  توفر  بعد  العاجل.  النداء  مراجعة 
مراجعة املشاريع املشمولة بالنداء العاجل في أي وقت كان. وميكن إدخال 
مشاريع جديدة حيث إن النداء العاجل ليس وثيقة ثابتة غير متغيرة بل 

إّنه مفتوح ومرن.

في  باالعتبار  املوحد  النداء  عملية  أخذ  ميكن  املوحد.  النداء  عملية 
الوكاالت  )جميع  أشهر.  ستة  من  ألكثر  الطوارئ  حالة  استمرت  حال 

واحلكومات... من خالل الشركاء(

آلية التمويلالتسلسل

منذ إبتداء الوضع ولغاية 6 أشهر

منذ إبتداء الوضع ولغاية 3 أشهر

لغاية 6 أشهر

ما بعد 6 أشهر

اإلطار الزمني
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

املعلومات بشأن الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي متوفرة بسبب عدم اكتمال تفعيل آلية التنسيق 
فينبغي عندها للمنسق على األقل ضمان احلصول على املال الالزم لدعم التنسيق من خالل النداء العاجل املبدئي.

في جميع عمليات التمويل التجميعي )وبدًءا بالنداء العاجل فالحقًا( ميكن للمنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
أن ميّثل دورًا رئيسيًا فيما يلي:

تسهيل جمع املعلومات املتعلقة باملشروعات اجلارية واملقترحة بني شركاء التنسيق املعنيني بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي.

وعملية  التمويل  متطلبات  حول  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعنيني  للشركاء  الالزمة  املعلومات  تقدمي 
االختيار.

ضمان مرور املشاريع املقدمة إلى آلية التنسيق املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر املجموعات العنقودية 
املجموعة  االجتماعي من خالل  النوع  القائم على  بالعنف  املتعلقة  الصحية  املشاريع  )مثال:  املالئمة  القطاعات  أو 
العنقودية للصحة ومشاريع سبل كسب العيش املتعلقة بهذا النوع من العنف من خالل املجموعة العنقودية لالستشفاء 
املبّكر ومشروعات احلماية املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي واملشاريع }األعم{ بهذا اخلصوص من خالل 

املجموعة العنقودية للحماية، الخ...(.
التعاون بني شركاء احلكومة واملجموعة العنقودية للحماية )في حال وجودها( وغيرها من املجموعات العنقودية أو 
القطاعات لضمان تقدمي املشروعات وفقًا ألهداف البرامج متعددة القطاعات ولتعزيز الشفافية في اختيار املشروعات 

وعمليات تقدمي املقترحات.

كيف ميكن ملنسق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي تشجيع تبادل معلومات التمويل؟

لالحتياجات  املطلوب  متويل  عن  واقعية  عاّمة  حملة  على  للحصول 
االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  واالستجابة  للتنسيق  احلرجة 
ينبغي احلصول على املعلومات من الشركاء املعنيني حول التمويالت 
مشروعات  لتمويل  بها  التعهد  يتم  التي  أو  واملتاحة  املخصصة 
وكاالتها. ومع أن جمع املعلومات سيكون صعبًا )وخاصًة في مرحلة 
االستجابة املبكرة عندما ال تكون املعلومات واضحة أو عندما ال تكون 
الوكاالت راغبة أصاًل في تقدمي املعلومات املالية( فهناك حاجة لبذل 
لضمان  باستمرار  الشركاء  ومراجعة  حتديد  في  املتواصلة  اجلهود 
واألقل  احتياجًا  األكثر  للجوانب  األولوية  التمويل حسب  استخدام 

موردًا.

◄

◄

◄

◄

يجب أن تخضع عملية اختيار املشاريع إلدارة دقيقة مع إيالء االهتمام اخلاص للشفافية واالتصال. ومن املهم جدًا تقدمي اإلرشادات 
الواضحة واملعلومات الداعمة حول آليات التمويل الذي مت جمعه ومعاييرها. وقد يكون من املفيد إدارة اختيار املشاريع من خالل 
فريق عمل يتم تكوينه لهذا الغرض أو من قبل مجموعة استشارية تضم أعضاء من آلية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي. وينبغي أيضًا بذل العناية اخلاصة لضمان التمثيل احلقيقي في املجموعة ملختلف مجاالت االهتمام التي تتوالها 
آلية تنسيق اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. ففي حال خضوع املجموعة لهيمنة بعض الوكاالت الدولية أو في 
حال عدم وجود التمثيل الكافي للحكومات و/ أو للمجتمع فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة إساءة الفهم أو نشوء التوتر بني األعضاء أو 
نشوب النزاع األمر الذي يقّوض األساس التشاركي الذي تقوم عليه عملية التنسيق. وينبغي أيضًا إيالء العناية اخلاصة لضمان متثيل 
املجموعة االستشارية لبقية الفاعلني من املجموعات الفرعية أو القطاعات األخرى أو على األقل يجب ضمان العمل جنبًا إلى جنب 
مع املجموعات العنقودية أو القطاعات املختلفة األخرى في تصميم املشروعات واختيارها بالنسبة للنواحي املتعلقة بتلك املجموعات 
أو القطاعات وذلك لتعزيز العمل متعدد القطاعات وتخفيض احتمالية االزدواجية أو التداخل في العمل فيما بينها. ومن املهم ايضا 
أن يكون املنسق للجهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من أحد املشاركني في هذه املجموعة بداًل من أن يكون 
قائداً لها وذلك لتجنب إعطاء االنطباع بأّنه ميارس هيمنته على عمليات التمويل وعلى املخرجات. وقد يجد املنسق نفسه في 
وضع صعب كأن يكون قد متت إستضافته من قبل إحدى الوكاالت املانحة )كصندوق األمم املتحدة للسكان أو اليونيسف(. وفي هذه 
احلالة، ينبغي للمنسق أن يوّضح للوكالة التي قامت باستضافته ولشركاء تنسيق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي الدور 

أو األدوار التي ميّثلها في تسهيل عمليات التمويل. ومن املهم أن يبقى املنسق حياديًا ما أمكن في عملية التمويل.

معلـومـة مهمـة للغايـة

عادًة  تشترك  ال  التي  األخرى  القطاعات  ملساعدة 
النوع  على  القائم  العنف  من  الوقاية  نشاطات  في 
االجتماعي  النوع  لدمج  االستجابة  أو  االجتماعي 
والعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن مقترحاتها 
النداء  عملية  قّدمت   2010 دة  املوحَّ النداءات  لعملية 
املوّحدة حول النوع االجتماعي في زميبابوي امللحوظات 
ورشة  في  وسعت  العنقودية  للمجموعات  اإلرشادية 
التأييد  إلى كسب  دة  املوحَّ النداءات  لعملية  التخطيط 
النوع  على  القائم  والعنف  االجتماعي  النوع  لضم 
االجتماعي عند وضع األولويات للمشروعات وحتديد 
على  للحصول   11 امللحق  راجع  االختيار.  معايير 

نسخة من هذه امللحوظات اإلرشادية.

من املمارسات اجليدة



57

ت جلمع التمويل فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
توجيه النداءا
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

ومن االستراتيجيات األخرى التي ميكن إتباعها لتشجيع تبادل املعلومات اخلاصة بالتمويل بني الشركاء هي: ضمان مشاركة 
الوكاالت في عملية التخطيط لإلجراءات املتخذة ضمن آلية التنسيق املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي مبا يحقق 
مة  الفهم واالتفاق بني الشركاء حول التمويل وتضافر اجلهود لتمثيل إهتمامات أكبر عدد ممكن من الشركاء في املشاريع املُقدَّ
وتشجيع املشاريع التعاونية التي من شأنها أن جتمع اجلهات الفاعلة املختلفة لإلشتراك في املوارد. وهنا ال بد من التركيز على 

الشفافية واملشاركة على أنهما عنصران أساسيان.

ما هي مصادر الدعم املالي احملتملة األخرى ؟

تضاؤل  مبجرد  التمويل  على  احلصول  مسؤولية  تتوقف  ال 
التمويل  موارد  حُتدد  ال  ذلك  إلى  إضافة  األّولية.  األزمة 
بالصورة  املتحدة  األمم  منظومة  التمويل ضمن  بآليات جمع 
املذكورة آنفًا. وينبغي ملنسق اجلهود حول العنف القائم على 
التمويل  مبصادر  اطالع  على  يكون  أن  االجتماعي  النوع 
بالعنف  املعنيني  الشركاء  مع  املعلومات  تلك  يشارك  )وأن 
القائم على النوع االجتماعي( وينبغي له أيضًا أن يستشرف 
التنسيق  آلية  دخول  مع  املستقبلية  التمويلية  االحتياجات 
وشركاء التنسيق في املرحلة االنتقالية ومن حالة الطوارئ 
الطوارئ  بعد  ما  مرحلة  إلى  ثّم  املبكرة  املعافاة  مرحلة  إلى 
فاإلمناء. وقد تتطلب كل مرحلة من تلك املراحل استقطاب 

أنواع مختلفة من املانحني.

صندوق االستجابة للطوارئ

قد  عة،  املجمَّ أو  املشتركة  التمويل  مصادر  إلى  باإلضافة 
تتمكن آلية تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي في 

الشؤون  تنسيق  يديره مكتب  الذي  للطوارئ  االستجابة  للمشاريع من خالل صندوق  متويل  التقدمي على  من  البلدان  بعض 
اإلنسانية عبر منسق الشؤون اإلنسانية ويهدف إلى تقدمي الدعم السريع واملرن لتحقيق األهداف اآلتية:

 معاجلة الفجوات في املساعدات اإلنسانية.
 متكن من التوسع في تداخالت االستجابة واملعافاة وخاصة من خالل املنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية والتي 
http://ochaon- :تتكون غير املؤهلة للحصول على الدعم املباشر من الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ. راجع

line.un.org/FundingFinance/ResponseFunds/tabid/4404/Default.aspx

صناديق االئتمان املتعددة املانحني

صندوق االئتمان املتعدد املانحني )MDTF( هو آلية يجمع املشاركون من خاللها مصادرهم بهدف دعم األولويات الوطنية 
اإلنسانية واالستشفاء وإعادة البناء، والتنمية. وُيعّد مصدرًا مهمًا من مصادر التمويل بعد مرحلة اإلغاثة املباشرة. كما أنَّه 
يساعد في التخفيف من عبء البحث واإلبالغ عن التمويل من املصادر املتعددة. ويدير الصناديق عميل إداري كصندوق 
http:// :األمم املتحدة اإلمنائي وحُتدد طبيعة التمويل وشروطه وفقًا للسياق القطري وحسب أهداف البرنامج أو املشروع. أنظر

 www.undp.org/mdtf/trustfunds.shtml

املانحون التقليديون

توفر آلية التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي منبرًا مفيدًا يتيح للمشاركني فيه تطوير مقترحات تعاونية لتقدميها 
الواليات  مكتب   BPRM والهجرة  والالجئني  السكان  )مكتب   USAID األمريكية  اإلمناء  وكالة  ومنهم  التقليديني  ملانحيهم 
املتحدة للمساعدات اخلارجية في حاالت الطوارئ OFDA(، واملكتب اإلنساني للمجتمع األوروبي ECHO، ووكالة اإلمناء 
الدولي للمملكة املتحدة DFID، ووكالة اإلمناء الكندية CIDA، والوكالة السويدية لإلمناء الدولي SIDA، ووكالة املساعدات 
اإليرلندية Irish Aid، وجلنة مساعدات شمال إيرلندا NorAid، واملؤسسات اخلاصة )نوفو، وآفون، وجونسون آند جونسون( 
ووكاالت األمم املتحدة )اليونيسف UNICEF، واملفوضية العليا لشؤون الالجئني UNCHR، وصندوق األمم املتحدة للسكان 
أو  اجلماعية  العروض  بتشجيع  املانحني  من  العديد  ويقوم   .)UNIFEM للمرأة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وصندوق   ،UNFPA

◄
◄

ان احلفاظ على عالقة منتظمة مع املانحني هو من االستراتيجيات 
في  يساعد  إّنه  كما  املطلوب  التمويل  عن  البحث  أثناء  املهمة 

تقدمي اإلرشاد حول ما يلي:
• أولويات املانحني

• توفر التمويالت والقيود املفروضة عليها
ذون • الشركاء الذين مت متويلهم أو الشركاء املُنفِّ

للمجموعة  الفرعية  املجموعات  إحدى  إلى  أوكل  كينيا،  في 
االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعنية  الفرعية  العنقودية 
التأييد للحصول على موارد إضافية من املانحني.  مبهمة كسب 
صحيفة  تضمنت  للمانحني«  »حزمة  املجموعة  وضعت  وقد 
خالل  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  للمعلومات 
نسخ  إلى  باإلضافة   2008 انتخابات  بعد  نشب  الذي  النزاع 
من املناشدات املقدمة إلى عملية النداءات املوحدة والتي لم يتم 
تقدمي التمويل لها. واستضاف أحد كبار املسؤولني في السفارة 
التقليديون  املانحون  إليه  ُدعي  للمانحني  لقاًء  طوعًا  األمريكية 

وغير التقليديني )كالشركات احمللية مثاًل(.

من املمارسات اجليدة
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

العروض املشتركة وخاصة تلك التي تبني وجود شراكة مع منظمات محلية وعلى هذا األساس ينبغي للشركاء املعنيني بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي استخدام عمليتي التقييم والتخطيط التعاوني لتكون أساسًا لهم في بناء شراكات مع وكاالت 

أخرى )معنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي( ألجل السعي وراء املزيد من نداءات التمويل.

صندوق ائتمان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لغايات القضاء على العنف ضد املرأة

صندوق ائتمان األمم املتحدة هو اآللية املانحة الوحيدة املتعددة األطراف التي تدعم اجلهود احمللية والوطنية واإلقليمية الرامية 
إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وتراوحت املنح التي قدمتها من 100.000 إلى 300.000 دوالر أمريكي سعت من 

خاللها إلى دعم:

رفع الوعي.
الدعوة لتخصيص ميزانية كافية.

إقامة الشراكات املتعددة القطاعات.
تطوير القدرات املستدامة للعاملني في السلك القضائي ومؤسسات تطبيق القانون ومقدمي اخلدمات الصحية.

حصول الناجني على اخلدمات.
إيجاد وتعزيز نظم جمع البيانات.

 http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund.php :راجع

املصـادر

ميكن تنزيل جميع اإلرشادات الفنية املشتركة بني الوكاالت واملتعلقة بإجراءات التمويل املتبعة في منظومة األمم املتحدة )التمويل 
اإلنساني و الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ وعملية النداءات املوّحدة( من املوقع التالي على اإلنترنت:

 http://oneresponse.info/Pages/default.aspx  
ملعلومات إضافية حول التمويل اإلنساني، يرجى مراجعة الروابط التالية:

 http://ochaonline.un.org/HUMANITARIANAPPEAL/webpage.asp?Page=1241  
http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=143  

 Kerr, J,. The Second Fundher Report: Financial Sustainability for Women’s Movements Worldwide (Association
 .(for Women’s Rights in Development (AWID), June 2007

http://new.vawnet.org/category/Documents.php?docid=1278&category_id=682  

املالحــق

امللحق 10: أسئلة وأجوبة صيغة النداء السريع والصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ وعملية النداءات املوّحدة.
امللحق 11: ملحوظات إرشادية للمجموعة الفرعية لعملية النداءات املوّحدة في زميبابوي.

◄
◄
◄
◄
◄
◄

إلجناح عملية جمع األموال، يتعني على جميع الفاعلني فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن يكونوا مناصرين جيدين 
جمع  في  أساسية  التالية  والنقاط  املطلوبة.  املهارات  لتطوير  الكفيلة  الُسبل  يجدوا  أن  وعليهم   )3-3 املعلومات  صفحة  )أنظر 

التمويل فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي:
بيان ما يدل على تفهم الوضع.  •

القدرة على توضيح االحتياجات والثغرات واخلطوات الالزمة لتلبية تلك االحتياجات وسد الثغرات.  •
إظهار ما يدل على فهم ملا تفعله بقية اجلهات العاملة وإظهار الرغبة أو التخطيط ملشاركة اآلخرين لضمان استجابة شاملة   •

حقيقية متعددة القطاعات.

معلـومـة مهمـة للغايـة
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
3 - القيام باملناصرة

ما هي املناصرة؟

غالبًا ما يساء فهم مصطلح املناصرة وُيعد مرادفًا إلى }االتصال لتغيير السلوك{ )BCC( أو }املعلومات والتعليم واالتصال{ 
)IEC( أو التعبئة املجتمعية. ومع أن تلك النشاطات تستهدف تعزيز التغيير وتتضمن تطوير الرسائل مبا يالئم جمهور محدد 
فما زالت املناصرة مختلفة عنها ألن الهدف الذي تسعى له املناصرة في النهاية هو تغيير السياسات املعمول بها. حيث تعتبر 
عملية املناصرة ُمنجزة عند اتخاذ صانع القرار االجراء السياسي املطلوب. وفي حني ميّثل رفع الوعي لدى الناس عامة خطوة 

هامة في هذه العملية فإن ذلك بحد ذاته ليس هدفًا نهائيًا للمناصرة.

ملاذا تعتبر املناصرة إحدى املسؤوليات املهمة آللية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

وجه  على  االجتماعي  النـوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  التنسيق  آلية  تالئم 
اخلصوص عملية املناصرة ألّنها تضم عددًا متنوعـًا من املنظمات واألفراد القادرين 
على التحدث بصوت واحد حول قضية معينة. وغالبًا ما يكون للصوت اجلماعي 
صدًى أكبر مما للصوت املنفرد. كما أّن التحدث جماعًة ُيجّنب توجيه ردود الفعل 
العنيفة لشخص مبفرده أو ملنظمة معينة وباألخص عندما تكون القضية صعبة أو 
مثيرة للجدل. كما ينبغي آللية التنسيق املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
إذا ما كانت تعمل بفعالية وجناح أن متتلك املعلومات الالزمة لتطوير رسالة مناصرة 

قوية.
 

كيف ميكن آللية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن تقوم باملناصرة؟

املناصرة  بعملية  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  يتعلق  فيما  للتنسيق  فرعية  مجموعة  تقوم  أن  األفضل  من  يكون  قد 
وتتضمن هذه العملية اخلطوات التالية: 

املناصرة  رسائل  أهم  من  بعضًا  يقود 
مجموعة األشخاص املتأثرين باملشكلة 
أمنية  مخاطر  أي  يوجد  ال  أّنه  دام  ما 
دام  وما  الرسائل،  بتلك  املنادين  على 
القبول  لقواعد  حريصة  مراعاة  هناك 

املدروسة.

معلومة مفيـدة

الرصد والتقييمجمع البيانات

القضية  بتناول  النوع االجتماعي  القائم على  العنف  التنسيق حول  يبدأ شركاء  اخلطوة 1: 
زة وواضحة وتعتبر  التي يريدون الترويج لتغيير السياسات بشأنها حيث ينبغي أن تكون ُمركَّ

مهمة في نظر الشركاء

اخلطوة 2: ُيحدد الشركاء هدفًا للمناصرة )على املدى املتوسط أو البعيد جنبًا إلى جنب مع 
رؤية التغيير( والغايات منها )على املدى القصير ومحددة وميكن قياسها( بناًء على القضية 

املراد مناصرتها.

التعبئة املجتمعية

 االتصال لتغيير السلوك / 
املعلومات والتعليم واالتصال

املناصرة

عموم الناس، وفئات محددة من الناس

عموم الناس، وفئات محددة من الناس

فئات محددة من أصحاب النفوذ

رفع الوعي ومتكني املجتمع وبناء القدرات 
املجتمعية للتصدي للمشكلة

رفع الوعي وتغيير السلوك

القرارات  صنع  واستخدام  الوعي  رفع 
والسياسات لتغيير البيئة االجتماعية

الفئات املستهدفةالهدفنوع املنهج
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أين ومن ينبغي أن تستهدف املناصرة؟

قد تستهدف استراتيجيات املناصرة مستوًا واحدًا أو مجموعة من املستويات حيث يعتمد ذلك على سياق الوضع:

املستوى املجتمعي:
يكون هذا النوع من املناصرة على خط املواجهة حيث يتناول املستوى املجتمعي وكثيرًا ما يعالج املجتمعات 
املنظمات  مثل  احملليني  القرار  صناع  إقناع  على  وينطوي  للناجني.  مة  املُقدَّ املباشرة  اخلدمات  أو  املتأثرة 
اإلنسانية أو القادة احملليني لدعم االستجابات الشمولية للعنف القائم على النوع االجتماعي. ويشمل صناع 
القرار احملليني كاّلً من: مديرو مخيمات الالجئني أو النازحني داخليا، قادة املجتمع احمللي، الزعماء الدينيني، 
وكاالت األمم املتحدة وغيرها من مجموعات التنسيق الدولية وقادة احلكومة احمللية والسلطات احمللية لتطبيق 

القانون وقادة السلك القضائي وقادة املجتمع املدني احمللي.

مستوى املقاطعات / املستوى الوطني
يتناول هذا النوع من املناصرة حتسني املوارد والتصورات إلنشاء أو توسيع نطاق نظم معاجلة العنف القائم على النوع 
االجتماعي أينما يحدث. وقد تشتمل فئة صانعي القرارات املستهدفة كاّلً من املسؤولني احلكوميني على مستوى 
املقاطعات واملسؤولني احلكوميني على الصعيد الوطني والكادر في مجموعات تنسيق الشؤون اإلنسانية والعاملني 

في هيئات األمم املتحدة الذين يقدمون الدعم اإلقليمي أو الوطني واملنظمات غير احلكومية احمللية والدولية.

على املستوى الدولي
هذا النوع من املناصرة تنطوي على تنظيم االجتماعات وإقامة العالقات مع صناع القرار من ذوي النفوذ حول السياسات 
واملوارد حلالة الطوارئ. وقد تضم فئة صناع القرار املستهدفة املنّسق املقيم أو منّسق الشؤون اإلنسانية و كبار موظفي 
وكاالت األمم املتحدة ووكاالت املعونة الدولية احلكومية وهيئات التنسيق اإلقليمية والتحالفات الدولية وغيرها من التحالفات 
واملنظمات غير احلكومية. والهدف من إجراءات املناصرة هذه هو توسيع املوارد املالية والبشرية للناجني باإلضافة إلى لفت 

االنتباه إلى االحتياجات الفورية لوضع التدخالت ملعاجلة العنف اجلنسي.

اخلطوة 3: يحدد الشركاء اجلمهور املعني بالسياسة: صانعو القرارات ممن يتمتعون بالنفوذ 
الالزم إلحداث التغيير في السياسة.

اخلطوة 4: تقوم جماعة مختارة من شركاء التنسيق من ذوي اخلبرة في مجال املناصرة )وميكن 
أن يكونوا من العاملني ضمن مجموعة فرعية للتنسيق( بتطوير رسالة مناصرة دامغة ويكّيفونها 

وفقًا إلهتمامات اجلمهور املعني بالسياسة.

اجلمهور  إلى  املناصرة  رسالة  املالئمة إليصال  االتصال  قنوات  الشركاء  يحدد   :5 اخلطوة 
املعني بالسياسة. وقد يتضمن ذلك عقد مؤمتر صحفي أو تقدمي حزمة من اخلالصات التنفيذية 

أو إجراء مناظرة عاّمة أو عقد مؤمتر لصانعي القرار وما إلى ذلك.

اخلطوة 6: يسعى شركاء التنسيق إلى توسيع قاعدة الدعم بني أعضاء املجتمع املدني وغيرهم 
من احللفاء.

حملة  لدعم  األخرى  املوارد  ويحشدون  الالزمة  التمويالت  الشركاء  يجمع   :7 اخلطوة 
املناصرة.

اخلطوة 8: تقوم آلية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بتطبيق استراتيجيها 
في املناصـرة وفـقًا خلطة عمل ترسمها مسبقًا.

جمع البيانات: وهي من النشاطات التي تستمر طيلة عملية املناصرة وقد تتضمن البحث في موقف اجلمهور املعني 
بالسياسة إزاء القضية التي يتم السعي ملناصرتها.

املهم  من  املناصرة،  بحملة  القيام  وقبل  املناصرة.  عملية  طوال  والتقييم  الرصد  إجراءات  تستمر  والتقييم:  الرصد 
للُمناصرين أن يحددوا كيف سيقومون برصد خطتهم التنفيذية. وباإلضافة إلى ذلك يجب على أعضاء املجموعة أن 
يصلوا إلى قرار بشأن تقييمهم أو قياسهم للنتائج. هل مبقدورهم أن يتوقعوا بشكل واقعي إحداث تغيير في السياسة أو 

البرامج أو التمويل نتيجًة جلهودهم املبذولة؟ وكيف ستعرف املجموعة إن كان الوضع قد تغير أم ال؟
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 ماذا عن القيام باملناصرة في البيئات العدائية؟

في البيئات املعادية )حيث تقاوم احلكومة على سبيل املثال االعتراف بوجود العنف القائم على النوع االجتماعي أو حيث يجعل 
الصراع املسلح فضح قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي أمرًا خطرًا( من املهم جدًا أن ُتؤَخذ املسائل األمنية بنظر 

االعتبار عند وضع استراتيجيات املناصرة. وتضم بعض املناهج البديلة أو مناهج }الباب اخللفي{ للمناصرة ما يلي:

املصـادر

 International Rescue Committee, “GBV in Emergencies: Training Curriculum”, Module 1, Session 3
(www.rhrc.org ينتظر النشر ومت وضعها في 2010 على املوقع)

 CEDPA Training Manual Series, “Gender, Reproductive Health, and Advocacy” (Washington, DC,
 .2000) Sessions 9-14

http://www.cedpa.org/section/publications?topic=37  

مع أفراد أو منظمات املناصرة املوثوق بهم  وسيلة من وسائل }الباب اخللفي{ تتضمن تطوير شراكات استراتيجية 
املعلومات  وتكون  بشكل سري.  الدولية  الساحة  إلى  القطر  داخل  يحدث  عما  احلساسة  املعلومات  توجيه  على  للعمل 
واألفكار التي تغّذيها وكاالت تقدمي اخلدمات املتواجدة على األرض ذات قيمة عالية جدًا بالنسبة للمنظمات القائمة على 
رين اخلاصني(  املناصرة. كما تكون املنظمات القائمة على املناصرة )كاملنظمات الدولية حلقوق اإلنسان( واألفراد )كاملقرِّ

في وضع أفضل للتحدث علنًا ورفع صوتهم بشأن القضايا احلساسة لعدم إمتالكهم فقرة تقدمي اخلدمات على األرض.

◄

نشر الوعي بني املنظمات الدولية املانحة هو من أحد األولويات املستمرة آللية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع 
النوع  على  القائم  العنف  حول  اجلهود  متويل  أجل  من  النداءات  إقامة  حول   2-3 املعلومات  صفحة  )انظر  االجتماعي. 
االجتماعي(. وما يعمل على حتسني االستجابة حلاالت الطوارئ هو تقدمي التوصيات بشأن كيفية وأين ميكن ألموال اجلهات 

املانحة أن تكون أكثر فعالية. إضافة إلى ذلك فإن للوكاالت املانحة تأثيرًا كبيرًا على أعلى مستويات صنع القرار الدولية.

◄

العمل على تزويد الصحفيني بصورة سرية مبعلومات دقيقة حول العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء حاالت طوارئ يتيح 
منافذ إضافية للحصول على املعلومات. وفي احلالة املثالية تقوم آلية التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي بتقدمي 

التوصيات إلى الشركاء حول العمل مع الصحفيني. )انظر صفحة املعلومات 3-4 حول العمل مع وسائل اإلعالم(.

◄

املتعلقة  والقضايا  االستراتيجية  القضايا  على  اّطالعه  لضمان  املقيم  أواملنّسق  اإلنسانية  الشؤون  منّسق  مع  العمل 
بالسياسة املعنية مبا ميكن األمم املتحدة من تيسير أمر املناصرة والقيام بقيادة فريق األمم املتحدة القطري في عمل مشترك 

للمناصرة حينما يكون ذلك ممكنًا.

◄
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القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

4 - العمل مع وسائل اإلعالم
ما أهمية عمل آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي مع وسائل اإلعالم؟

تساعدنا وسائل اإلعالم فيما يلي:

نقل املعلومات
فضح الظلم

تعزيز املساءلة
إنشاء احلوار

زيادة التبرعات وزيادة اهتمام اجلهات املانحة
الوفاء بالتزاماتنا للمانحني 

◄
◄
◄
◄
◄
◄

جعل منظماتنا واضحة للعيان
رفع الوعي في املجتمع احمللي حول اخلدمات 

املتوفرة
إيصال رسائل املناصرة ورفع الوعي بالقضايا 

واملشاكل في املجتمعات التي نعمل فيها
قول األشياء التي ال ميكننا قولها

◄
◄

◄

◄

كيف تتعاون آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي مع وسائل اإلعالم؟

ميكن أن تكون وسائل اإلعالم حليفًا وينبغي ضم الصحفيني الذين يتمتعون بالشعور باملسؤولية1 إلى فئة الشركاء في أية آلية 
من آليات التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. فتزويد الصحفيني مبعلومات دقيقة عن العنف القائم على النوع 
االجتماعي أثناء حاالت طوارئ يتيح منفذًا للحصول على املعلومات التي ميكن استخدامها بطرق استراتيجية إلحداث التغيير 
اإليجابي. ومع ذلك، فمن املهم عند العمل مع الصحفيني أن نفهم أهمية إيصال الرسائل املناسبة ليس من حيث القضايا 
األخالقية والسالمة املرتبطة بتبادل املعلومات فحسب بل أيضًا بسبب ارتفاع مستوى الكشف والفضح الذي ميكن أن توّلده 

القصص املنشورة في وسائل اإلعالم.

من املفيد أيضًا أن نتذكر أّنه لكي يكون التعامل فعال مع وسائل اإلعالم ينبغي للشركاء ضمن إطار آلية التنسيق املتعلق بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي حتديد القصص التي ُتعد ذات قيمة إخبارية. وقد يتعني على الشركاء أيضًا مساعدة الصحفيني 
في إيصال رسالة فعالة األمر الذي يعني عادة إرسال رسالة تتألف من العناصر التالية )انظر امللحق 12 حول القصص ذات 

القيمة االخبارية و امللحق 13 حول الرسائل الفعالة(:

الصحفية  النشرات  هي  احتمااًل  األكثر  األدوات  ومن  الرسالة.  إيصال  في  اإلعالم  وسائل  إلشراك  طرق  عدة  هناك 
واملقابالت:

وهي أداة لتنبيه وسائل اإلعالم إلى حدث 
كما  معني.  وضع  أو  جديدة  بيانات  أو  ما 
أّنها تتيح تفسيرًا وجيزًا للخطط أو األفكار التي ُيقصد منها جذب 
التغطية اإلخبارية. وتتعامل املنظمات اإلخبارية مع كّم هائل جدًا 
من هذه النشرات التي يكون مصيرها على األغلب اإلهمال دون بذل 
أي وقت لقراءتها وهذا ما يفسر سبب ميل الوكاالت واملنظمات إلى 
عدم إرسال النشرات الصحفية إاّل عندما يكون لديهم أشياء مهمة 
جدا يريدون قولها. ولكي ُتوّلد النشرة الصحفية التغطية يجب أن 
تكون مليئة باملعلومات. )راجع امللحق 14 حول إرشادات النشرات 

الصحفية، وامللحق 15 حول منوذج لنشرة صحفية(.

الرؤيـةاإلجـراءاحلــلاملشكلة

1 نعني بالصحفيني "املسؤولني" كل صحفي يستوعب ويحترم إرشادات السالمة واألخالقيات املتعلقة بجمع املعلومات حول العنف القائم على النوع 
االجتماعي واإلبالغ عنها.

معلـومـة مهمـة للغايـة
للصحفيني  املعلومات  تقدمي  عند  السرية  مراعاة  يجب 
وإاّل  السالمة  على  اخلاص  التركيز  إيالء  مع  واملانحني 
برامج  ووقائع  للخطر.  ومساعدوهم  املوظفون  تعرض 
العمل في البيئات العدائية غالبًا ما ال تكون مفهومة فهمًا 
تتطلب  إّنها  بل  املنّفذين  غير  الشركاء  قبل  من  واضحًا 
وضع  عدم  ضمان  في  واحلذر  اليقظة  من  عال  مستوى 
امللحق 16  )أنظر  مواقف خطرة.  في  واملعنيني  املوظفني 

حول األخالقيات واحلساسية(.

النشرة الصحفية
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وهوعندما يخضع أحد ما ملقابلة صحفية أو عندما يدلي ببيان إلى وسائل اإلعالم شخصيًا. وتسعى 
الصحافة إلى احلصول على البيان وهي مسؤولة أيضًا عن االستجابة للتساؤالت الواردة بعد نشر 

البيان.

وهو حدث صحفي يدعو فيه صانعو األخبار )أي الشركاء في آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي( الصحفيني لسماع ما يقولونه. و مُتنح الصحافة أثناء هذا احلدث الفرصة 

لطرح األسئلة.

عندما ُتطرح األسئلة على شخص )أو مجموعة أشخاص( حول موضوع معني أمام اإلذاعة أو شبكات 
شركاء  عن  نيابة  املقابالت  خوض  التنسيق  آلية  أعضاء  قرر  حال  وفي  املقروءة.  الصحافة  أو  التلفزة 
املفيد حتديد  من  يكون  وقد  جيد.  بشكل  املقابالت  إجراء  اجلميع  بإمكان  ليس  أنه  يتذكروا  أن  املهم  من  فسيكون  التنسيق 
متحدثني رسميني ضمن مجموعة التنسيق. )أنظر امللحق 17 حول املقابالت املرغوب بها و امللحق 18 حول املقابالت غير 

املرغوب بها وامللحق 19 حول كيفية التعامل مع االختالف في وجهات النظر(.

ماذا لو لم يقم الصحفيون بنشر األخبار حول قضايا العنف القائم 
على النوع االجتماعي بصورة صحيحة؟

بالعنف  املتعلقة  للقضايا  اإلعالمية  التغطية  متابعة  التنسيق  لشركاء  ينبغي 
القائم على النوع االجتماعي ليس ملشاركة ذلك مع األعضاء اآلخرين في آلية 
ما  لتحديد  أيضًا  بل  فحسب  االقتضاء  عند  نطاقًا  األوسع  واملجتمع  التنسيق 
وفي  مناسبة.  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لقضايا  التغطية  كانت  إذا 
اإلخبار  عند  األساسية  التوجيهية  باملبادئ  الصحفيني  إلتزام  عدم  ثبوت  حال 
أو  االعالم  لوسائل  تدريب  إجراء  التنسيق  هيئة  أعضاء  يقرر  فقد  قصة  عن 
د  ُيزوَّ قد  املثال،  سبيل  وعلى  اإلعالم.  وسائل  مع  التوجيهية  املبادئ  مشاركة 
التي  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  عن  التوجيهية  باملبادئ  الصحفيون 
وضعتها املبادرة األخالقية للصحافة وهي حملة عاملية لبرامج ونشاطات دعم 
الدولي  لالحتاد  العاملي  املؤمتر  اعتمدها  التي  اإلعالم  وسائل  في  اجلودة  وتعزيز 
للصحفيني في موسكو عام 2007 وُأطلقت املبادرة رسميًا عام 2008. )انظر 

امللحق 20 للحصول على نسخة من املبادئ التوجيهية(.

املصـادر

Drezin, J., (ed.), Picturing a Life Free of Violence: Media and Communications Strategies to End Violence 
Against Women (UNIFEM, 2001).  

 http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=8 
Interpress Service and Gender Links, “Reporting GBV: A Handbook for Journalists”(2009). 
 http://www.ips.org/mdg3/GBV_Africa_LOWRES.pdf

املالحــق

امللحق 12: ما هي مقّومات القصة ذات القيمة اإلخبارية؟
امللحق 13: تطوير رسالة فعالة

امللحق 14: النشرة الصحفية
امللحق 15: منوذج نشرة صحفية

امللحق 16: األخالقيات واحلساسية
امللحق 17: املقابالت املرغوب بها

امللحق 18: املقابالت غير املرغوب بها
امللحق 19: التعامل مع االختالف في وجهات النظر 

امللحق 20: إرشادات مبادرة الصحافة األخالقية حول العنف القائم على النوع االجتماعي

النوع  شؤون  وزارة  نظمت  ليبيريا،  في 
االجتماعي والتنمية من خالل وحدة العنف 
القائم على النوع االجتماعي »كتلة حرجة« 
جميع  في  يعملون  الذين  الصحفيني  من 
إلقامة  استعداد  على  هم  ممن  البالد  أنحاء 
املجتمع  وجماعات  الوكاالت  مع  الشراكة 
القائم على  العنف  احمللي للدعوة إلى وقف 
املجموعة  هذه  وتطلق  االجتماعي.  النوع 
مناهضون  »صحفيون  اسم  نفسها  على 
االجتماعي«.  النوع  على  القائم  للعنف 
حول  للتدريب  املشاركني  جميع  وخضع 
املبادئ التوجيهية األخالقية. ويحضر ممثل 
اجتماعات  من  اجتماع  كل  املجموعة  من 
النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق  التنسيق 

االجتماعي في الوزارة املذكورة. 

من املمارسات اجليدة

البيان الصحفي

املؤمتر الصحفي

املقابالت
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

5 - تعميم العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن املجموعات العنقودية أو 
القطاعات األخرى

ماذا يعني تعميم العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن املجموعات العنقودية/القطاعات األخرى؟

في كثير من األحيان ميتلك الفاعلون القطاعيون الذين يعملون في مجاالت املياه أو اإلصحاح، واملأوى، وتوزيع املواد الغذائية 
الخ... خبرة محدودة في معاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي أو قد ال ميتلكونها إطالقًا. ولذلك يتعني على الفاعلني في 
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن شبكة املنظومة اإلنسانية العمل مع الزمالء القطاعيني للنهوض بالعمل متعدد 
القطاعات واملشترك بني الوكاالت للوقاية من ذلك العنف واالستجابة له في حالة وقوعه وتشجيع املساءلة لقيادة املجموعات 

العنقودية أو القطاعات للوفاء مبسؤولياتها القطاعية احملددة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

ويتمّثل املفتاح في إشراك املجموعات العنقودية أو القطاعات في قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ونشاطاتها في 
العمل على تثقيفهم وحتفيزهم على أداء مسؤولياتهم وفقًا للدليل التوجيهي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وللمبادئ 
الدائمة  اللجنة  دليل  إلى  باإلضافة  املعلومات3-1(  صفحة  )انظر  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  التوجيهية 
املشتركة بني الوكاالت حول النوع االجتماعي. وعند اللزوم وعندما يكون ذلك ممكنًا من املهم مساعدة املجموعات العنقودية 
أو القطاعات للوفاء مبسؤوليتها فيما يتعلق بتعميم البرامج حول العنف القائم على النوع االجتماعي في عملها وذلك مبراجعة 
ودمج أساسيات التعامل مع ذلك النوع من العنف في تقييم وحتليل االحتياجات القطاعية، وفي وثائق السياسات والبرامج، 
وفي خطط العمل، وفي نداءات التمويل الخ... )انظر امللحق 21 لالطالع على مناذج من صفحات املعلومات القطاعية بشأن 
الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي. وانظر امللحق 11 لالطالع على منوذج املبادئ التوجيهية القطاعية 
دة. وانظر امللحق 22 لالطالع على مناذج صفحات املعلومات القطاعية في  املتعلقة بتقدمي العروض إلى عملية النداءات املوحَّ
دليل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول النوع االجتماعي وامللحق 23 لالطالع على صفحة النصائح حول النوع 

االجتماعي لقيادات املجموعات العنقودية/القطاعات(.

كيف ينبغي آللية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي تيسير التعاون املشترك بني القطاعات؟

في سياق حاالت الطوارئ قد تتردد اجلهات الفاعلة القطاعية بشأن التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ألّن 
تلك اجلهات غارقة أصاًل بعدد من التحديات األكثر منطيًة والتي ترتبط بالقطاع الذي تعمل فيه. وهنا تكمن أهمية االتصال 
بني  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق  التنسيق  نشاطات  من  كعناصر  القطاعية  للنشاطات  املستمرين  والرصد 

القطاعات. والتحدي يكمن في معرفة كيفية إنشاء الوسائل إلقامة هذا التعاون.

والوضع املثالي هو أن تشارك قيادات املجموعات العنقودية أو القطاعات في آلية تنسيق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 
بحضورها جلميع اجتماعات التنسيق. إال أّنه نظرًا لعدد االجتماعات التي يتطلب من قيادات املجموعات العنقودية أو القطاعات أن 

حتضرها فسيكون احتمال املشاركة الطوعية في غيرها ضئيل جدًا. وتشتمل اخليارات األكثر واقعيًة على ما يلي:

تقدمي العروض الدورية لقيادات املجموعات العنقودية في اجتماعات قيادة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية )تعقد عادة على الصعيد الوطني مرة واحدة في األسبوع أثناء حاالت الطوارئ(.

السلطة  من  يكفي  مبا  يتمتع  الذي  الشخص  حتديد  في  اوالقطاعات  العنقودية  املجموعات  قيادات  مساعدة 
وااللتزام ضمن مجموعتهم التنسيقية لتمثيل مجموعتهم العنقودية أو قطاعهم في جميع اجتماعات التنسيق 

◄

◄

التعـاون

إيفاد ممثلي مناهضة العنف القائم 
على النوع االجتماعي حلضور 

اجتماعات التنسيق القطاعي

ممثلو القطاعات يشاركون في 
اجتماعات التنسيق املتعلق بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

ينبغي  فإنه  التعاون  أهمية هذه االستراتيجية من حيث تيسير  النوع االجتماعي. ورغم  القائم على  بالعنف  املتعلق 
التأكيد على أنه من غير احملتمل أن تقود هذه االستراتيجية إلى درجة كبيرة من حتسني املعرفة اخلاصة بقضايا العنف 
القائم على النوع االجتماعي عبر جميع املجموعات العنقودية أو القطاعات نظرًا ألن الكثيرين من ممثلي املجموعات 
العنقودية أو القطاعات الذين يحضرون اجتماعات تنسيق لن يكونوا )على أغلب الظن( خبراء بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي.
القطاعات  أو  العنقودية  للمجموعات  الدورية  االجتماعات  الذين يحضرون مختلف  التنسيق  حتديد أعضاء 
ثم  ممكنة  بأفضل طريقة  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة  االهتمامات  لتمثيل  منتظمة  بصورة 
رفع التقارير إلى اجتماعات التنسيق عن القضايا التي مت إثارتها. ورمبا ال تكون مشاركة املنسقني املعنيني بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي في جميع اجتماعات املجموعات العنقودية أو القطاعات أمرًا واقعيًا )أو فّعااًل( ولكنهم 
قد يختاروا االنضمام إلى جهات التنسيق احملددة )FPs( عند االبتداء بالعمل بها أو على أساس احلاجة إلى ذلك 
عندما تكون هناك قضايا هامة حول العنف القائم على النوع االجتماعي التي حتتاج مناقشة أو إطالق حملة املناصرة. 
وينبغي أن تكون فقرة رفع املجموعة العنقودية أو القطاع التقرير حول جهته التنسيقة فيما يتعلق بالعنف القائم على 
تكون  أن  التنسيق  جلهات  ينبغي  وكذلك  التنسيق.  اجتماع  أعمال  جدول  على  أساسيًا  عنصرًا  االجتماعي  النوع 
مسؤولة عن ضمان مراجعة الوثائق املهمة للمجموعات العنقودية أو القطاعات بانتظام للتحقق من املواد التي تخص 

العنف القائم على النوع االجتماعي.

ما هي مسؤوليات ممثلي جهات التنسيق ممن يشاركون في االجتماعات األخرى للمجموعات العنقودية 
أو القطاعات؟

في جميع اجتماعات التنسيق القطاعية ينبغي ملمثل )أو ممثلي( التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن يقوم 
مبا يلي:

إثارة القضايا ذات العالقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وفقًا لنقاشات القطاع وأولوياته.
توجيه القطاعات نحو العناصر املهمة من الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة 

املشتركة بني الوكاالت.
املناصرة إلبقاء قضية العنف القائم على النوع االجتماعي على جدول أعمال الوكاالت املشاركة مبا في ذلك ضمان 

حصول جميع الوكاالت على اإلرشادات ذات العالقة واألدوات والفرص التدريبية.

غالبًا ما يشعر ممثلو جهات التنسيق باخلوف من احلديث علنًا عن أفكارهم في اجتماعاتهم مع الشركاء الذين قد ال يكونون 
متحمسني حلضور هذه اجلهات أو معاجلة قضية العنف القائم على النوع االجتماعي. ولذلك ينبغي يتم تزويد هؤالء املمثلون 
خالصة مبسؤولياتهم واتصاالتهم االستراتيجية لكي يعرفوا رسائلهم الرئيسية ولكي يتمكنوا من إيصال هذه الرسائل بصورة 

موجزة وفعالة. )انظر صفحة املعلومات 5-2 للحصول على معلومات إضافية حول االتصال االستراتيجي(.

ماذا عن التعاون مع مجموعة احلماية؟

املطورة ضمن  النوع االجتماعي  القائم على  العنف  مناهضة  تنسيق  آلية  تتولى  املعلومات 2-أ-4  صفحة  في  كما مت ذكره 
مجموعة احلماية مسؤولية إبالغ نشاطاتها إلى مجموعة احلماية كما ينبغي ملنّسق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 
النوع  على  القائم  العنف  تنسيق  آللية  ينبغي  كما  واالتصال.  التعاون  لتسهيل  احلماية  مجموعات  اجتماعات  في  املشاركة 

◄

◄
◄

◄

التعمليم ولم يكن هناك مجموعة فرعية  التي اكتسحت موزامبيق عام 2007، ارتبطت مجموعة احلماية مبجموعة  الفيضانات  بعد 
عنقودية حول العنف القائم على النوع االجتماعي. ولضمان دمج مجاالت االهتمام في العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن 
استراتيجيات االستعداد واالستجابة جلميع القطاعات قامت قيادتي مجموعتي احلماية والتعليم بتعيني جهات تنسيقية خاصة مبناهضة 
العنف القائم على النوع االجتماعي واإليدز )GBV & HIV/AIDS Focal Points( لتشارك في املجموعات العنقودية األخرى. 
وحضرت بعض من هذه اجلهات التنسيقية املختارة تدريبًا في مجال حماية الطفل ومناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في 
حاالت الطوارئ )نظمتها منظمة إنقاذ الطفل وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف( لرفع مستوى معرفتهم وفهمهم للقضايا 
قبل توليهم املسؤوليات املناطة بهم. كما مت تزويدهم بالشروط املرجعية احملددة )راجع امللحق 24( وقوائم التدقيق ملساعدتهم على 

رصد النشاطات القطاعية )راجع امللحق 25( ورفع التقارير املنتظمة إلى مجموعة احلماية / التعليم.

من املمارسات اجليدة
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

االجتماعي أن تضمن ليس فقط أن تكون جميع أعمال احلماية املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مرتبطة بشكل 
الطفل،  )مثل حماية  احلماية  مجموعة  األخرى ضمن  املسؤولية  نطاقات  مع  أيضًا  ولكن  األكبر  احلماية  مجموعة  مع  وثيق 
وسيادة القانون والعدالة، الخ(. وعلى هذا النحو، سيكون من املهم ملنسق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي و/ أو 

اجلهات التنسيقية املعينة ضمن آلية التنسيق حضور اجتماعات نطاقات املسؤولية على أساس منتظم.

هل هناك اعتبارات خاصة عند التعاون مع املجموعة العنقودية للصحة؟

وبوجه عام وخارج نطاق }مجموعة احلماية{ )في حالة وجودها( من احملتمل جدا أن تعمل آلية تنسيق العنف القائم على 
النوع االجتماعي على نحو وثيق مع }مجموعة الصحة{. وملجموعة الصحة مسؤوليات محددة فيما يتعلق بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي منها على سبيل املثال تطبيق حزمة احلد األدنى من اخلدمات )انظر صفحة املعلومات 1-2(. كما ينبغي 
آللية التنسيق مساعدة مجموعة الصحة و منظمة الصحة العاملية كونها مزود املالذ األخير )انظر صحفة املعلومات 2-أ-4( 

للوفاء بتلك املسؤوليات بكل السبل املمكنة.

ضمان  اخلدمات  من  األدنى  احلد  حزمة  أهداف  أولويات  سلم  يتقدم  أن  الطوارئ  حلالة  االستجابة  مراحل  أولى  في  ويجب 
االستجابة املالئمة للعالج السريري لالغتصاب. وفي حني أن من املهم تعبئة جميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق التنفيذ 
النوع  القائم على  بالعنف  املعنية  التنسيق  آلية  تيسيره  أن تساعد في  ما ميكن  الفعال حلزمة احلد األدنى من اخلدمات )وهذا 
االجتماعي بتشجيع االستجابة متعددة القطاعات من خالل عدة طرق منها على سبيل املثال ضمان تطوير إجراءات التشغيل 
التأكد من  صفحة املعلومات 3-6( تبقى املسؤولية أواًل وأخيرًا على عاتق مجموعة الصحة في  القياسية )SOPs( راجع 
تدريب العاملني في مجال الصحة وجاهزية املرافق الصحية من حيث املعدات الالزمة لتقدمي الرعاية املطلوبة للناجني. فهي 
بذلك ليست من مسؤولية آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. ومع ذلك، ينبغي آللية التنسيق أن تكون 
على اطالع مبعايير حزمة احلد األدنى من اخلدمات لكي تتمكن من العمل مع املجموعة الصحية في ضمان وصول احلد األدنى 
األساسي والفّعال من االستجابة الصحية للناجني. وخالل جميع مراحل حالة الطوارئ، ينبغي أن تستمر آلية التنسيق املتعلق 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي في التعاون الوثيق مع املجموعة الصحية من حيث تصعيد التداخالت الصحية وربط 
البيانات  الصحية وجمع  التداخالت  مع  التنسيق  االجتماعي آللية  النوع  القائم على  العنف  من  باحلماية  املتعلقة  النشاطات 

والرصد.

وباإلضافة إلى ذلك، متّثل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي )MHPSS( موضوعًا مشتركًا جامعًا له عالقة بالعمل 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وعادة ما يكون ضمن املجموعة العنقودية للصحة أو احلماية أو قد يتولى معاجلته 
مجموعة عمل مشتركة بني القطاعات. ومن املهم أن حتضر جهة التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي اإلجتماعات 
حول الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وأن ترّوج للقضايا املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مبا فيها دعم 

الناجني.

املالحــق

امللحق 21: صفحات املعلومات القطاعية للدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي
امللحق 11: مالحظات إرشادية للمجموعة العنقودية لعملية النداءات املوّحدة في زمبابوي

امللحق 22: صفحات املعلومات القطاعية لدليل النوع االجتماعي
امللحق 23: صفحة نصائح النوع االجتماعي لقيادات املجموعات العنقودية أو القطاعات

امللحق 24: الشروط املرجعية جلهة التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي – موزامبيق
امللحق 25: قائمة التدقيق اخلاصة بجهة التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي واملتعلقة باملجموعات العنقودية
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
6 - دعم تطوير إجراءات التشغيل القياسية

ما املقصود بإجراءات التشغيل القياسية؟

بني  محددة  واتفاقيات  إجراءات  هي  القياسية  التشغيل  إجراءات 
املنظمات تعكس خطًة للعمل وحتدد أدوار كل منظمة ومسؤولياتها 
بخصوص الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة 
له. وينبغي إلجراءات التشغيل القياسية أن تعمل كوثيقة مرافقة خلطة 
العمل االوسع نطاقًا التي تطورها آلية تنسيق مناهضة العنف القائم 
على النوع االجتماعي )أنظر صفحة املعلومات 4-4(. وتتضمن 
هذه اإلجراءات نظم اإلبالغ واإلحالة املتفق عليها، وآليات احلصول 
التشارك في املعلومات، وتوثيق  الناجني وإذنهم لغايات  على رضا 
واملبادئ اإلرشادية  السالمة  واعتبارات  االعتبارات األخالقية  تعالج  والرصد. كما  والتنسيق،  البيانات،  احلوادث، وحتليل 

للقضايا املتعلقة بالسرية، واحترام رغبات الناجني، واإلبالغ اإلجباري والعمل وفقًا ملا املصلحة الفضلى للطفل.

ما العملية املطلوبة لتطوير إجراءات التشغيل القياسية؟

عملية  هي  القياسية  التشغيل  إجراءات  تطوير  جوانب  أهم  من 
التطوير بحد ذاتها حيث ينبغي أن تشمل سلسلة من التشاورات مع 
الرئيسيني في الوضع الذي يتم  أصحاب العالقة املعنيني والفاعلني 
فيه تطبيق تلك اإلجراءات. وإلجناح ذلك ال بد من مراعاة الشمولية 
واملشاركة والشفافية. ان تيسير تطوير إجراءات التشغيل القياسية 
هو إحدى أهم املهام املوكلة ألي كيان معني بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي. ففيها تتقاطع عمليتا التنسيق ووضع البرامج. ويجب 
بالعنف  يتعلق  فيما  بالتنسيق  املعنية  الوكاالت(  )او  الوكالة  على 
القائم على النوع االجتماعي إطالق عملية تطوير إجراءات التشغيل 
الطوارئ. كما  أثناء االستجابة حلالة  أبكر وقت ممكن  القياسية في 
ينبغي لكيان التنسيق إدارة مفاوضات ومراجعات إجراءات التشغيل 

القياسية ورصد أدائها مع مرور الوقت.

الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة  الفرعي  العمل  فريق  أصدر 
حول النوع االجتماعي واملساعدات اإلنسانية في أيار/مايو 2008 
ذلك  ويعد  القياسية.  التشغيل  إجراءات  تطوير  مفّصاًل حول  قالبًا 
تبذلها  جهود  أية  في  عنها  غنى  ال  هامة  مرجعية  وثيقة  القالب 
آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي لتسهيل 
املنسقني  من  منسق  لكل  وينبغي  القياسية.  التشغيل  إجراءات 
على  يكون  أن  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعنيني 
األسفل  في  املذكورة  املصادر  )أنظر  الوثيقة  هذه  على  اطالع 

للحصول على رابط لهذا القالب(.

ويتعني على آلية تنسيق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 
تنفيذ  املعلومات 4-4( لضمان  صفحة  للعمل )راجع  رسم خطة 
)وفقًا  واالستجابة  للوقاية  األدنى  للحد  املعنيني  الفاعلني  جميع 
للوصف املذكور في الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع 

االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت(. ويجب على خطة العمل هذه أن تتضمن خطًة لتطوير إجراءات التشغيل 
القياسية.

إجراءات التشغيل القياسية ليست وثيقة سياسات بل 
على  املبنية  التشغيلية  اإلرشادات  تقدمي  منها  ُيقصد 
املنهج املتعدد القطاعات فيما يتعلق بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي وبذلك فهي تتطلب مصادقة مختلف 
الفاعلني والوكاالت العاملة في مجال العنف القائم على 

النوع االجتماعي.

معلـومـة مهمـة للغايـة

بني  املشتركة  الدائمة  للجنة  الفرعي  العمل  فريق 
واملساعدات  االجتماعي  النوع  حول  الوكاالت 
مكتب  يترأسه  مهام  فريق  كان  البداية  في  اإلنسانية: 
تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العاملية وفريق 
عمل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول النوع 
على  حصل  ثّم  االنسانية،  واملساعدات  االجتماعي 
الدائمة  الفرعية  العمل  فرق  من  ليكون  رسمي  اعتراف 
تشرين  في  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة 
صندوق  إلى  رئاسته  وانتقلت   ،2006 الثاني/نوفمبر 
هذا  الفرعي  العمل  فريق  ويقدم  للسكان.  املتحدة  األمم 
الدعم الفني للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ويعمل 
على ضمان تعميم النوع االجتماعي في املنهج القطاعي 
عمومًا.  الطوارئ  حلاالت  االنسانية  االستجابة  وعند 
النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  نطاق  تطوير  وقبل 
االجتماعي العاملي )أنظر صفحة املعلومات  2-أ-4(، 
كان فريق العمل الفرعي للنوع االجتماعي مسؤواًل عن 
على  القائم  بالعنف  خاصة  رئيسية  مصادر  عدة  إنتاج 
العنف  حول  التوجيهي  الدليل  مثل  االجتماعي  النوع 
القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني 
الدائمة  للجنة  القياسية  التشغيل  وإجراءات  الوكاالت، 
الفرعي  العمل  فريق  ومازال  الوكاالت.  بني  املشتركة 
مسؤولية  نطاق  مع  يتعاون  االجتماعي  بالنوع  املعني 
الوفاء  أجل  من  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
باألهداف املشتركة. وميكن االطالع على معلومات أكثر 
حول فريق العمل الفرعي املذكور من خالل املوقع اآلتي:  
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/

Pages/Gender.aspx

معلومة مفيـدة
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وتشير التجارب السابقة انه قد يكون من املفيد تطوير إجراءات تشغيل قياسية 
فاعلة  فلكل وضع جهات  املعني.  البلد  األوضاع ضمن  إختالف  خاصة حسب 
في  الرئيسيني  الفاعلني  جميع  إشراك  وينبغي  مختلفة.  واعتبارات  وخدمات 
مرّكزة  صغيرة  مجموعة  خالل  ومن  القياسية.  التشغيل  إجراءات  تطوير  عملية 
من أصحاب العالقة الرئيسيني )ومثاليا يقودها شركاء آلية التنسيق حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي( ميكن تطوير إجراءات التشغيل القياسية االبتدائية 

وإكمالها خالل فترة أسبوعني إلى ثالثة أسابيع.

يكرسون  الذين  العاملني  من  متفرغ  كادر  وجود  الكفاءة  من  النوع  هذا  يتطلب 
أنفسهم لتسهيل العملية خاصة إذا ما مت إعداد إجراءات تشغيل قياسية خاصة 
للمناطق املتأثرة املختلفة. وفي املراحل املبّكرة حلالة الطوارئ قد يكون من الصعب 
جدًا إيجاد العاملني املتفرغني أو جعل الشركاء مينحون األولوية في وقتهم للمشاركة في العملية. وعندما يجري منسق مناهضة 
العنف القائم على النوع االجتماعي التخطيط األولي للفاعلني والبرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي فعليه أن 

يضع في احلسبان احلاجة إلى حتديد الشركاء احملتملني الذين سوف يقودون عملية تطوير إجراءات التشغيل القياسية. 

ومع أّنه من املهم وضع إجراءات التشغيل في أسرع وقت ممكن وخاصة في املراحل املبكرة من حالة الطوارئ وذلك لغرض 
تقدمي خدمات الرعاية األساسية للناجني ولتنفيذ نشاطات الوقاية بأسرع وقت ممكن، فقد ال يكون من املمكن تطوير وثيقة 
إجراءات التشغيل القياسية بالكامل وفقًا للقالب الذي أعدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بالسرعة الكافية لتلبية 

احلاجات الرئيسية املباشرة في مرحلة األزمة من مراحل حالة الطوارئ.

تتطلب بعض أجزاء القالب إجراء املفاوضات وإثارة النقاشات وهو أمر قد 
ال يكون ممكنا أو مالئما في املراحل املبكرة من مراحل حالة الطوارئ ناهيك 
احلقيقية  االستجابة  إطالق  على  القادرين  الفاعلني  توفر  عدم  احتمال  عن 
باع دليل اللجنة الدائمة  املتعددة القطاعات. وفي مثل هذه األحوال ينبغي إتِّ
املشتركة بني الوكاالت في مرحلة الطوارئ. كما ينبغي بناء إجراءات التشغيل 

القياسية }األولية{.

وفي إجراءات التشغيل القياسية األولية، يجب تغطية األجزاء املذكورة في 
القالب ذات الصلة والتي تتطلب االستجابة العاجلة. وينبغي أن يقوم بتطويرها 
االجتماعي  النفسي  والدعم  الصحة  قطاعات  في  الفاعلون  األقل(  )على 
كما  اإلجراءات.  هذه  تطبيق  مسؤولية  عليهم  ستلقى  ممن  واحلماية  واألمن 
ويجب  احمللي  املجتمع  من  النساء  استشارة  العملية  هذه  أيضًا خالل  يتعني 
إشراك أعضاء اخرين من املجتمع احمللي بأكبر قدر ممكن. وميكن مع مرور 
الوقت توسيع نطاق إجراءات التشغيل القياسية ومراجعتها مع انضمام املزيد 

من الفاعلني وتوفر املزيد من اخلدمات.
 

ماذا بالنسبة لتطوير إجراءات التشغيل القياسية في البيئات العدائية؟

النوع  القائم على  القياسية أن تكون عملية عامة جتذب االنتباه إلى مناذج االستجابة للعنف  ميكن لتطوير إجراءات التشغيل 
االجتماعي ومسؤوليات الشركاء إزاءه. وفي البيئات التي ال ُتسيَّس فيها قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي وحتظى 
عملية وضع البرامج اخلاصة بذلك بالدعم، يكون هكذا كشف واحدًا من املزايا الرئيسية لصياغة إجراءات التشغيل القياسية. 
به  املتعلقة  النوع االجتماعي ُمسيَّسة إلى حد كبير وتترتب على عرض اخلدمات  القائم على  العنف  أّما عندما تكون قضايا 
وتطويرها علنًا مخاطر أمنية كبيرة فعندها يكون على منسقي اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي وشركاء التنسيق 

توخي احلذر الشديد في املضي قدمًا.

تطوير  هي  فعالية  الطوارئ  حالة  في  املبكرة  املراحل  في  اتخاذها  ميكن  التي  اإلجراءات  أكثر  تكون  قد  احلاالت  هذه  وفي 
بروتوكواًل موجزًا إلحالة الناجني ثم االقتصار في توزيعه على من لديهم فهم كامل للمبادئ التوجيهية حول العنف القائم على 
النوع االجتماعي املرتبطة بالعمل مع الناجني. وعند حتسن الوضع أو في حال حتديد عدد آخر من الشركاء من خالل شبكة 
مأمونة ملقدمي اخلدمات ميكن عندها تطوير إجراءات تشغيل قياسية أكثر شمولية. )أنظر امللحق 26 حول مسلك اإلحالة في 
دارفور وامللحق 27 حول سرد بروتوكول اإلحالة في دارفور للحصول على أمثلة عن االستراتيجيات املستخدمة في معاجلة 

قضايا السالمة واألمن(.

أعّدته  القياسي  للتشغيل  إجراء  ليبريا  لدى 
التشغيل  إجراءات  تطوير  في  به  لالسترشاد 
القياسية على املستوى القطري، وقد خضعت 
العملية لالستشارات والنقاشات مع الوزارات 
العدل،  )كوزارة  بالقطاعات  املعنية  املختلفة 
والشرطة اللتان قادتا قطاع القانون واحلماية، 
ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية التي قادت 
قطاع الصحة، وزارة النوع االجتماعي واإلمناء 
التي قادت قطاع التنسيق(. وما زالت العملية 
إجراءات  تطوير  في  مّتبعة  ذاتها  التعاونية 
املستوى  على  وتنفيذها  القياسية  التشغيل 

القطري.

من املمارسات اجليدة

القياسية  التشغيل  إجراءات  تطوير  عند 
احلال  كما  متوقعة،  طوارئ  حلالة  إعدادًا 
إطالق  ميكن  الطبيعية،  الكوارث  في 
في  القياسية  التشغيل  إجراءات  عملية 
وفور  الطوارئ.  حلالة  االستعداد  مرحلة 
حلول الكارثة، ينبغي مراجعة إجراءات 
التشغيل القياسية لكي تعّبر بدرجة أكثر 

دقة عن اخلدمات املتوافرة في امليدان. 

معلومة مفيـدة
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املصـادر

Establishing Standard Operation Procedures for multi-sectoral and inter-organizational prevention 
and response to GBV in humanitarian settings (SOP Guide) (IASC Gender SWG, 2008). 

 http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx

املالحــق

امللحق 26: مسلك اإلحالة في دارفور
امللحق 27: سرد بروتوكول اإلحالة في دارفور
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

7 - بناء قدرات الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي
ملاذا ُيعد بناء قدرات الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي من الوظائف املهمة للتنسيق؟ 

تضم كل آلية لتنسيق اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
والتنسيق  البرامج  بوضع  املتعلقة  املختلفة  القدرات  ذوي  من  شركاء 
نقاط  على  البناء  يتضمن  القدرات  بناء  فإن  وبذلك  املجال.  هذا  في 
القوة للشركاء بهدف حتسني مهارات جميع أعضاء مجموعة التنسيق. 
وبناء القدرات ليس جهدًا يبدأ باملستويات العليا ثم ينتهي باملستويات 
التنسيق  أعضاء  احتياجات  التنسيق  قادة  فيها  يحدد  بحيث  الدنيا 
األعضاء  فيها خبرات جميع  تتشارك  تعاونية  ولكنه عملية  وقدراتهم 
من األشخاص املهّمني وحتى املنظمات غير احلكومية الدولية لتطوير 
القدرات في  بناء  للتنسيق. وتتمثل بعض أهم مزايا  آلية قوية وفعالة 

ما يلي: 

 تعزيز جهود التنسيق: من أجل أن تكون آلية التنسيق ناجحة يجب أن يحصل جميع املشاركني على بعض الفوائد ــ سواء 
ألنفسهم كأفراد أو لوكاالتهم. وإحدى طرق ضمان ذلك هي إتاحة الفرصة لتبادل اخلبرات التعلمية بني الشركاء بحيث تؤدي 
املشاركة في التنسيق إلى بناء املعارف واملهارات املرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي باإلضافة إلى جهود التنسيق. 
وكلما ازداد فهم الشركاء للعملية التعاونية وازدادت استفادتهم منها ومن اآلخرين ضمن إطار آلية التنسيق كلما ازداد جناح 

آلية التنسيق ومتاسكها.

تعزيز املبادئ واملمارسات التي تتم املشاركة بها: هناك سبب آخر يدعو لبناء قدرات شركاء التنسيق ويتمثل ذلك بضرورة 
القائم على  بالعنف  املتعلقة  للمبادئ والبرامج  الترويج  الشركاء جميعًا )بأكبر درجة ممكنة( وبصوت واحد عند  أن يتحدث 
والنماذج  النظريات  يتطلب احلصول على تدريب متخصص في  فإنَّ ذلك قد  الشركاء  لبعض  وبالنسبة  النوع االجتماعي. 

الرئيسية.

بناء القدرات ويتمثل ذلك بضمان حتقيق  هناك أيضًا سبب آخر يدعو إلى  ضمان إيصال برامج فعالة وكفؤة وأخالقية: 
وإدخال  للناجني  واملأمونة  واألخالقية  الشاملة  اخلدمات  تقدمي  وهي  أال  الطوارئ  حاالت  في  للتنسيق  النهائية  األهداف 

استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي.

ما هي الطرق األساسية في بناء القدرات؟

من املهم أن يتذكر منسقو اجلهود املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن بناء القدرات قد يكون له في بعض األحيان 
أهدافًا محددة بوضوح كما في تقدمي التدريب )أنظر املربع النصي أدناه(. ومع ذلك فيمكن أن تكون بطرق أخرى منها: تقدمي 

مناذج قيادية وتشجيع القدرات الكامنة وتعزيز املسؤولية واملساءلة لدى األفراد والوكاالت.

الشراكة  خالل  من  الوطنية  املنظمات  دعم  }ان 
هي  القدرات  تطوير  في  إحتياجاتها  وتلبية 
البرامج  فعالية  لضمان  املهمة  الوسائل  من 
املعرفة  على  مستندة  تكون  التي  البرامج  تلك   -
والشبكات احمللية كما تستفيد ايضًا من القدرات 
املرجع:  الدولية{  للمنظمات  والتنظيمية  الفنية 
 ARC Partnership Approach and Guidance-
حول  املعلومات  من  )ملزيد   .Tools, 2009, p. 5
مراجعة  يرجى  األمريكية  الالجئني  جلنة  أدوات 

املصادر املذكورة في أدناه(.

يتضمن بناء القدرات ما يلي:

رفد األشخاص باملهارات والقدرات 
التي ما كانوا ليحصلوا عليها 

لوال هذا البرنامج.

• ضمان توضيح العمليات واإلجراءات وفهمها.
• مشاركة اآلخرين باملعلومات واملصادر لتمكني نقل املعرفة.

• ترجمة اإلرشادات األساسية.

ماذا بوسعك أن تفعل:
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ومن الطرق األخرى لبناء قدرات الشركاء فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي ما يلي:

مجموعات  في  املشاركة  على  الشركاء  تشجيع 
التنسيق الفرعية حول املوضوعات املتعلقة مبجاالت 
اهتمامهم الفردية أو املؤسسية )كالعمل مع وسائل 
اإلعالم أو املناصرة أو جمع البيانات أو التمويل أو 
االتصال  أو  واالتصال  والتعليم  املعلومات  برامج 
القياسية  إجراءات  صياغة  أو  السلوكيات  لتغيير 
حول  اجلهود  ملنسقي  وينبغي  وغيرها(.  التشغيل 
محاولة حتديد  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
مع  العمل  ميكنهم  ممن  الفرعية  املجموعات  قادة 
معني  موضوع  حول  مهاراتهم  بناء  في  األعضاء 
-4 املعلومات  صفحة  )راجع  عليه.  التركيز  يتم 

التنسيق  مجموعات  حول  املعلومات  من  للمزيد   6
الفرعية(.

التوزيع املنتظم )في اجتماعات التنسيق وعن طريق 
البريد اإللكتروني وفي احلزم املطبوعة حول املوارد( 
القائم  بالعنف  املتعلقة  العاملية  واألدوات  للمصادر 
على النوع االجتماعي وإتاحة الوقت من حني آلخر 

ملراجعة مختصرة للمواد خالل اجتماع التنسيق.

توزيع }نقاط احلوار{ أو }ملحوظات اإلرشادات أو 
املعلومات{ حول أهم القضايا التي تتطلب التفصيل 
أو التركيز على الشركاء. )راجع امللحق 29 لالطالع 
على  القائم  العنف  حول  احلديث  لنقاط  منوذج  على 
النوع االجتماعي املوزعة على الشركاء في دارفور. 
وراجع امللحق 30 لالطالع على مذكرة اإلرشادات 
املتعلقة  برامج  بجودة  واملتعلقة  أوغندا  في  للشركاء 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي(.

أتاحت ذلك  الظل{ متى  الهامة. ويتضمن ذلك جعلهم }خبراء  القضايا  الشركاء بصورة منفردة حول  العمل مع 
فرص التعلم مثاًل أثناء املقابالت مع وسائل اإلعالم أو خالل التحدث إلى املانحني أو املسؤولني احلكوميني أو أثناء 

إجراء التقييمات السريعة إلخ...

◄

◄

◄

◄

• رسم خارطة لقدرات الشركاء لتحديد املهارات.
• إشراك عدد من املهارات واخلبرات في فريق العمل أو فريق فني لتمكني عملية 

التعليم املتبادل.
• التشارك باملسؤوليات بني شركاء التنسيق.

إدراك املهارات احلالية 
وتطوير القدرات الكامنة.

يتضمن بناء القدرات ما يلي:

• تقدير اإلسهامات الشخصية والفروقات الفردية.
• اعتماد اإلصغاء الفعال.

• تقدمي التغذية الراجعة اإليجابية.

• استخدام مهارات التدريب لتشجيع األفراد والوكاالت على تولي مسؤولياتهم.
• استخدام األساليب التشاركية في حل املشكالت.

• تفويض املسؤولية حينما يكون ذلك مناسبًا. 

رفع مستوى ثقة 
األشخاص بأنفسهم.

تعزيز قابلية األشخاص 
في تولي املسؤولية لتحديد 

وتلبية إحتياجاتهم وحقوقهم 
وإحتياجات اآلخرين وحقوقهم. 

ماذا بوسعك أن تفعل:

يرى كثير من الناس التدريب على أّنه واحد من األساليب 
التي ميكن من خاللها بناء قدرات الشركاء في حالة الطوارئ 
املصادر  في  االستثمار  من  الكثير  ما  نوعًا  يتطلب  ال  ألّنه 
الفنية واملالية.  وقد يكون من املفيد في بداية تأسيس آلية 
على  احملتملة  التدريب  مبوضوعات  قائمة  توزيع  التنسيق 
الشركاء لتحديد أكثر االحتياجات التدريبية أهّمية. )راجع 
التدريبية  باملوضوعات  قائمة  على  للحصول   28 امللحق 
التدريبية(.  التي ميكن استخدامها كأساس ملسح احلاجات 
ومن هذه القائمة، مبقدور شركاء التنسيق االجتماعي حتديد 
إجراء  مبهارات  يتمتعون  ممن  التنسيق  آلية  ضمن  األطراف 
للغاية،  مهمًا  كان  وإن  التدريب،  لكّن  التدريبات.  هذه 
واحدة  خطوة  مجرد  أّنه  على  إال  إليه  ننظر  أن  يجب  فال 
عملية  إطار  في  إتباعها  يجب  التي  اخلطوات  مجموع  من 
طويلة في بناء القدرات. وما أن يكون الشركاء قد حضروا 
التدريب الرئيسي )أو في حال كان الشركاء قد تلقوا مسبقا 
النوع  على  القائم  العنف  موضوعات  مختلف  على  تدريبًا 
لعقد  الترتيب  املفيد  من  عندها  يكون  فقد  االجتماعي( 
دورات لتدريب مدّربني )TOTs( بحيث ميكن تطوير قاعدة 
عريضة من األفراد/الوكاالت القادرين على تطوير املهارات 
عند  خاصة  بأهمية  ذلك  ويتسم  بالتدريب.  للقيام  الالزمة 
تطوير االستراتيجيات لبناء القدرات على املستوى امليداني 
متى  التنسيق،  لشركاء  الدعم  تقدمي  ينبغي  حيث  العميق 
كان مناسبًا، في امليدان لكي يعقدوا اجللسات التدريبية في 
التي قد  التدريبية  الوقائع  تفاديًا جلميع  بهم  بيئاتهم اخلاصة 

تطرأ على املستوى الوطني. 

من املمارسات اجليدة
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

املصـادر

للحصول على املصادر العامة الرئيسية ومشاركتها مع الشركاء راجع القائمة املذكورة في مقدمة هذا الدليل. وللحصول على 
بعض املصادر احملددة راجع صفحات املعلومات املنفردة. وميكن أيضًا االستفادة من األدوات التدريبية األخرى لبناء القدرات 

بني الشركاء مبا فيها ما يلي:

ARC Partnership Approach Guidance and Tools (ARC, 2009).  
 http://www.arcrelief.org/PartnershipGuide
RHRC/JSI Research and Training Institute, Training Manual Facilitator’s Guide: Multisectoral &  

Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence in Populations Affected by Armed 
Conflict (2004). 

 http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/intro.pdf 
Dipak N. and Michau L., Rethinking Domestic Violence: A Training Process for Community Activists (Raising 

Voices, 2004). 
 http://www.raisingvoices.org/women/domestic_violence.php
Dipak N. and Michau L., Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence: A Resource Guide for 

Organizations in East and Southern Africa (Raising Voices, 2003). 
 http://www.raisingvoices.org/women/mobilizing_communities.php
Different Needs - Equal Opportunities: Increasing Effectiveness of Humanitarian Action for Women, Girls, Boys 

and Men. Formation en ligne proposée par le Comité permanent interorganisations (2010). 
 http://www.iasc-elearning.org

املالحــق

امللحق 28: موضوعات التدريب حول العنف القائم على النوع االجتماعي
امللحق 29: نقاط احلوار حول العنف القائم على النوع االجتماعي – دارفور

امللحق 30: ملحوظة معلومات جودة البرامج املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي - أوغندا
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
8 - تطوير مواد املعلومات والتعليم واالتصال

ما املقصود بـ }املعلومات والتعليم واالتصال{؟

يصف الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية }املعلومات والتعليم واالتصال{ على أّنها:

جتمع االستراتيجيات واملناهج واألساليب التي من شأنها أن متّكن األفراد واألسر واملجموعات واملنظمات 
واملجتمعات من القيام بدور فاعل في حتقيق وحماية واحلفاظ على دميومة رفاههم وصحتهم. وجُتسد املعلومات 
والتثقيف واالتصال عملية التعلم التي مُتّكن الناس في صنع القرارات وتعديل السلوكيات وتغيير األوضاع 
االجتماعية. يتم تطوير النشاطات حسب تقييم االحتياجات وبناء على مبادئ تعليمية سليمة وتقييم دوري 

باستخدام مجموعة واضحة من األهداف والغايات.

باع املناهج التشاركية واملجتمعية )راجع صفحة املعلومات 1-3(  وباختصار، تتضمن املعلومات والتعليم واالتصاالت إتِّ
لتشجيع السلوكيات التي تؤدي إلى حتسني الصحة والرفاه. إن األهداف األساسية لتغيير السلوك وفقًا للمعلومات والتعليم 
واالتصال املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي تكون عادة ما على نوعني: تخفيض معدل وقوع حاالت العنف القائم 

على النوع االجتماعي وضمان متكني من وقع عليهم هذا النوع من العنف من احلصول على الرعاية التي يحتاجونها.

وميكن تقدمي رسائل املعلومات والتعليم واالتصال بعدة طرق منها االتصاالت بني األشخاض )كالنقاشات الفردية والنقاشات 
اجلماعية واالجتماعات واملناسبات االجتماعية( أو من خالل االتصال عبر وسائل اإلعالم )عن طريق الراديو أو التلفزيون 
أنواع  السمعية والبصرية،وبعض  العرض  املنشورات وامللصقات ومواد  فيها  مبا  أحادية االجتاه  أو غير ذلك من االتصاالت 

االتصال اإللكتروني(.

ما أهّمية قيام آلية التنسيق بتطوير مواد املعلومات والتعليم 
واالتصال في حالة الطورائ؟

يرّكز الدليل التوجيهي حول مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 
والتعليم  املعلومات  أن  على  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة 
العنف  حول  املستهدف  املجتمع  توعية  على  تساعد  التي  واالتصاالت 
اجلنسي وتوفر اخلدمات املتعلقة بذلك كإجراء أساسي يجب اتخاذه في 
آلية التنسيق فرصة أمام  حالة الطوارئ )الصفحتان 76-77(. وتتيح 
على  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مجال  في  العاملني  الشركاء 
واالتصاالت  والتعليم  املعلومات  رسائل  تطوير  لضمان  مواردهم  جمع 
الرسائل  جميع  تظهر  بحيث  املجتمعية  للمناهج  ووفقًا  تعاونية  بصورة 
لالطالع   31 امللحق  )راجع  اإلرشادية.  باملبادئ  وتلتزم  واحد  بصوت 

على إرشادات إعداد رسائل االتصاالت األخالقية املرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من أوغندا وراجع امللحق 32 
لالطالع على منوذج ملنشور حول املعلومات والتعليم واالتصال من إعداد املجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
في كينيا(. ومن املزايا األخرى لتطوير االستراتيجيات التعاونية للمعلومات والتعليم واالتصال من خالل آلية التنسيق تتمثل 

إمكانية توزيع الرسائل من قبل عدة شركاء وذلك يزيد من رقعة التغطية اجلغرافية لتلك اجلهود. 

وفي املراحل املبكرة من حالة الطوارئ ينبغي على حمالت رفع الوعي إزاء العنف اجلنسي السعي لتحقيق األهداف اآلتية:

إبالغ الناجني بالعواقب احملتملة واملهددة للحياة جراء وقوع العنف اجلنسي.
إبالغ املجتمعات احمللية بتوفر خدمات الدعم وكيفية الوصول إليها وإبالغهم أيضًا أّن هذه اخلدمات ستساعد الناجني 

وعوائلهم
إبالغ املجتمع احمللي وبناء الثقة بأن اخلدمات املقدمة ستراعي وتصون مبدأ سرية وكرامة الناجية وعائلتها. 

إبالغ املجتمع بضرورة تقدمي احلماية والرعاية للناجني من العنف اجلنسي وعدم ممارسة التمييز ضدهم. 

◄
◄

◄
◄

ال يجوز إبالغ املجتمع احمللي بتوفر اخلدمات للناجني 
من العنف اجلنسي إالَّ بعد التأكد من إمكانية تقدمي 
اخلدمات املالئمة واحملافظة على السرية. وال يجوز 
واالتصال  والتعليم  املعلومات  عملية  تقتصر  أن 
على توزيع النشرات التعريفية مبواقع احلصول على 
اخلدمات  مقدمي  بني  الوعي  نشر  وينبغي  اخلدمة. 
للتواصل بصورة داعمة مع الناجني القادمني لتلقي 
يدعم  أن  ككل  املجتمع  على  يجب  كما  اخلدمة. 
املأمون عن  املواقف والسلوكيات املشجعة لإلبالغ 

حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي. 

معلـومـة مهمـة للغايـة
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

عند استقرار حالة الطوارئ، ميكن لشركاء التنسيق أن يأخذوا بعني االعتبار تطوير املزيد من االستراتيجيات املفصلة 
والرسمية. واي كانت مواد املعلومات والتعليم واالتصال التي مت تطويرها، يبقى من املهم ضمان تنسيق جميع اجلهود 
املتعلقة بذلك وتكامل جميع الرسائل )ووسائل اإلعالم املستخدمة لنشر تلك الرسائل(. ومن الضروري أيضا ضمان 

تقدمي الدعم الالزم واملوارد الكافية لألشخاص ليتصرفوا وفقًا لتلك الرسائل.

ما هي اخلطوات املّتبعة في تطوير مواد املعلومات، والتثقيف واالتصال في حالة الطوارئ؟

املصـادر

“Through Our Eyes: Participatory Communication for Community Empowerment and Social 
Change “ (ARC, en cours).

 http://www.arcrelief.org/throughoureyes
UNFPA, Reproductive Health in Refugee Situations: An Inter-Agency Field Manual (1999), Appendix 

One.
 http://www.unfpa.org/emergencies/manual/a1.htm#Further 
IASC, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on 

Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies (2005). 
 http://gbv.oneresponse.info

املالحــق

امللحق 31: إرشادات إعداد مواد االتصال حول العنف ضد املرأة، أوغندا.
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  الفرعية  للمجموعة  واالتصال  والتعليم  املعلومات  عن  لنشرة  منوذج   :32 امللحق 

– كينيا.

1 Résumé des Directives de l’IASC en matière de GBV, Aide-mémoire 10.1, p. 76-77. 

حتديد املوارد املتاحة والقنوات احملتملة لالتصال التي ميكن تعبئتها إلبالغ املجتمع حول الوقاية من العنف اجلنسي 
واالستجابة له )وغير ذلك من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي التي مت حتديدها(

جمع قائمة باملوارد للمنظمات واخلدمات املتعلقة بالوقاية من العنف اجلنسي واالستحابة له. ووضع آليات للتنسيق واإلحالة 
وتوجيه جميع الشركاء ــ احلكومة واملنظمات غير احلكومية احمللية والدولية ووكاالت األمم املتحدة لهذه املوارد.

تبّني أو وضع طرق أو مواد بسيطة إليصال الرسائل وفقًا للمدخالت التي حتصل عليها من الشركاء واملجتمع احمللي. 
والعمل مع املجتمع احمللي إلجراء االختبار املسبق.

العمل  خطة  ضمن  املجتمع  في  املعلومات  لنشر  خطة  ورسم  املسبق  االختبار  على  املبنية  املواد  إنهاء  على  العمل 
والتنسيق.

العمل مع شركاء التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي ومع املجتمع لتحديد الرسائل األساسية التي 
سوف تنشرها وفقًا للتحليل الوضعي واملصادر املتاحة.

1

2

3

4

5
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

القسم الثالث: وظائف التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
9 - إجراء التقييمات واجلمع املتواصل للبيانات
ملاذا يعتبر تسهيل إجراء التقييمات وضمان جمع البيانات من الوظائف املهمة آللية التنسيق املتعلق بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ؟

تلك  استخدام  في  الشركاء  ومساعدة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  بقضايا  اخلاصة  املعلومات  جمع  على  اإلشراف 
املعلومات إلثراء نشاطاتهم يقع في صميم عمل آلية التنسيق. وعند مراعاة عنصري السالمة واألخالق عند جمع املعلومات 
عن طبيعة ونطاق العنف القائم على النوع االجتماعي وعن توفر اخلدمات واستخدامها وفعاليتها في وضع معني، كل ذلك 
سيضمن أن تكون األولويات التي يحددها شركاء التنسيق مبنية على األدلة بحيث تكون عملية تطوير املشاريع وتنفيذها ووضع 
السياسات واستدراج الدعم املالي وجهود املناصرة وما إلى ذلك، على أنها جميعًا نابعة من مشكالت محددة واالحتياجات 

الناجتة عنها.

 االعتبار األهم الذي يجب االنتباه له قبل املشاركة في أي نوع من أنواع جمع بيانات حول العنف القائم على 
النوع االجتماعي هو كيفية استخدام املعلومات لتعزيز احلماية بطريقة مأمونة )مبا في ذلك جميع نشاطات 

الوقاية واالستجابة( لألفراد املعرضني للخطر.

النوع  القائم على  بالعنف  املتعلق  التنسيق  آلية  التي قد جتمعها و تشاركها  املعلومات  أمناط  املعلومات 1-3  صفحة  تتناول 
االجتماعي فيما يخص قدرات الشركاء املعنيني ونشاطاتهم ضمن آلية التنسيق. وتقدم صفحة املعلومات هذه ملخصًا إرشاديًا 
إلى جمع وحتليل  باإلضافة  املتأثرة  املجتمعات  في  االجتماعي  النوع  القائم على  العنف  الوضعي حول  التحليل  إجراء  حول 
البيانات املتعلقة بحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي. وكل نوع من أنواع جمع املعلومات مهم جدًا وحاسـم بالنسبة 

إلى قيادة نشاطات التنسيق.

ما االشياء املهم معرفتها حول إجراء التقييمات؟
امللحق 33، فإن عملية وضع خطط العمل  كما يوّضح الشكل في 
ضمن إطار آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
تكون على شكل دورة تبدأ في املرحلة األولى )التي هي األساس في 
كل خطط العمل( والتي تتضمن تقييم الوضع أو ما يشار إليه أحيانًا 
العنف  حول  التوجيهي  الدليل  ويوّضح  الوضعي{.  }التحليل  بـ 
القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 
الهدف العام من إجراء التحليل الوضعي في املراحل األولى من حالة 

الطوارئ )حيث يكون التركيز بصورة عاّمة على العنف اجلنسي(:

التحليل الوضعي هو فرصة جلمع املعلومات حول منط )او أمناط( 
العنف اجلنسي ومدى إنتشاره في ذلك املجتمع. كما أّنه يساعد 
في حتديد السياسات واملمارسات واملواقف التي ينتهجها كبار 
االجتماعي  النفسي  والدعم  الصحة  قطاعات  ضمن  الفاعلني 
احمللي.   املجتمع  وضمن  والعدالة  اإلنسان  وحقوق  واألمن 
من  نوع  ذاته  حد  في  هو  الوضعي  التحليل  إّن  القول  وميكننا 
اجلنسي  العنف  العام حول  احلوار  ُيطلق  ألّنه  التداخالت  انواع 
وضمن  الفاعلني  أهم  بني  للتحاور  املجال  ويفتح  الوعي  ويرفع 

املجتمع أيضًا )ص25(

ويشير دليل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي إلى أنه من املفيد جدًا إدراج القضايا املتعلقة بالعنف اجلنسي في جميع التقييمات السريعة التي جُترى 
عبر املجموعات العنقودية أو القطاعات في الوضع اإلنساني. وعادة ما يهدف التقييم السريع إلى حتليل الوضع بسرعة لتحديد 

وذلك  الوضع  فهم  على  املساعدة  إلى  التقييم  يهدف 
القطاعات  عبر  والفعالة  املالئمة  التداخالت  لتصميم 
املعلومات  جمع  في  منها  الهدف  يتمثل  وال  املتعددة. 
حول انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي ألجل 
القائم على  العنف  التداخالت حول  إجراء  دعم مسألة 
النوع االجتماعي. ومن هنا، يؤكد دليل اللجنة الدائمة 
النوع  على  القائم  العنف  حول  الوكاالت  بني  املشتركة 
اإلنسانيني  العاملني  جميع  }على  أن:  االجتماعي 
النوع  على  القائم  العنف  بأن  ويؤمنوا  يفترضوا  أن 
االجتماعي )والعنف اجلنسي على وجه اخلصوص( 
حياة  على  جسيمًا  خطراً  يشّكل  وأنه  يحدث  واقع 
الناس بغض النظر عن توفر األدلة حول وجود ذلك 
املانحني  على  ويتعني   .)2 )ص  العنف.{  من  النوع 
احلكومات  وممثلي  العنقودية  املجموعات  في  والفاعلني 
أن يفهموا جميعًا أن جمع  املؤثرة  وغيرهم من اجلهات 
البيانات الالزمة حلصر عدد حاالت العنف القائم على 
وأنَّ  الطوارئ  حالة  في  أولوية  ليس  االجتماعي  النوع 
وضع  على  يؤثر  أن  يجب  ال  البيانات  هذه  مثل  غياب 

البرامج بأي حال من األحوال.

معلـومـة مهمـة للغايـة
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

املناطق  عبر  واحد  آن  في  العمل  فرق  تقودها  ما  وعادة  للبرامج.  أوالقطاعات  العنقودية  املجموعات  إطالق  وكيفية  إمكانية 
ًة. أّما إن لم تتم تغطية جميع املجموعات العنقودية أو القطاعات فينبغي إدراج قضايا العنف القائم على  اجلغرافية املتأثرة كافَّ
املستوى  وعلى  ُوجدت(.  )حيثما  احلماية  مجموعة  جُتريها  التي  السريعة  التقييمات  في  تقدير  أقل  على  االجتماعي  النوع 
العاملي، يقوم فريق عمل احلماية بتطوير حزمة األدوات اخلاصة بالتقييم السريع الحتياجات احلماية والتي عند االنتهاء منها 
سوف تشمل مكّونات للعنف القائم على النوع االجتماعي. وفي جميع األحوال فمن املهم االنتباه دومًا عند إضافة أسئلة العنف 
القائم على النوع االجتماعي إلى تقييمات املجموعات العنقودية أو القطاعات إلى ضرورة أن يشارك في فريق أو فرق التقييم 
السريع خبير أو شخص ضليع بأمور وضع برامج حول العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان اإلحاطة بجميع القضايا 

املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بطريقة أخالقية ومأمونة.

وعلى الرغم من فائدتها إال أن التقييمات السريعة قد ال تضم حتليالت معمقة. لذلك فهي ال ُتقدم املعلومات املفصلة من النوع 
املطلوب في تصميم عملية شاملة لوضع برامج حول العنف القائم على النوع االجتماعي. ولهذا السبب يقترح دليل اللجنة 
الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول العنف القائم على النوع االجتماعي انه )عند توفر املوارد( يجب بذل اجلهود في إجراء 
تقييم مخصص مرّكز على العنف القائم على النوع االجتماعي. وعند التخطيط إلجراء تقييم حول العنف القائم على النوع 

االجتماعي، هناك بعض اإلرشادات التوجيهية التي يجب اّتباعها:

السعي إلدخال عدة شركاء فيما يتعلق بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي عند إجراء التقييم وذلك لضمان أن يكون 
التقييم مشتركًا بني الوكاالت. وهذا املنهج ال يستفيد فقط 
من املوارد البشرية واملالية بل إّنه أيضًا يعزز التنسيق والتعاون 
بني الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في 
الطوارئ. وقد يكون  األولى من االستجابة حلاالت  املراحل 
الصحية  العنقودية  املجموعة  من ضمن  الرئيسيون  الشركاء 
واحد  مالئمًا( وشريك  ذلك  يكون  )عندما  وممثلني حكوميني 
على األقل من املنظمات غير احلكومية )ملنع خضوع التقييم 
آلية  في  القائدة  التنسيق  ووكاالت  املتحدة(  األمم  لقيادة 

التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي.

املتاحة عند جمع  املوارد  التوقيت وفي حتديد  الواقعية في 
يكون  الطوارئ  حالة  من  األولى  املراحل  ففي  البيانات. 
الهدف هو جمع املعلومات اخلاصة بالوضع العام ووضع تقرير 
يكون  أن  لذلك  ينبغي  املثالية  احلالة  وفي  ممكن  وقت  بأسرع 

خالل أسبوعني من إطالق التقييم. 

االلتزام باملبادئ التوجيهية املذكورة في صفحة املعلومات 
1-3 باإلضافة إلى معايير األخالق والسالمة اخلاصة بجمع املعلومات حول العنف اجلنسي أثناء حالة الطوارئ. )أنظر 
امللحق 34 لالطالع على إرشادات رفع تقارير بيانات العنف اجلنسي وتفسيرها. وأنظر امللحق 35 للحصول على 

ملخص حول توصيات السالمة واحلماية املتعلقة بالبحث في مجال العنف ضد املرأة(.

تساعد  التي  الوضعي  التحليل  ألداة  منوذج  أدناه(  )أنظر  االجتماعي{  النوع  على  القائم  العنف  األدوات حول  }دليل  وفي 
الفاعلني في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي على تصميم حتليل وضعي ودراسة كيفية تطبيق بعض التوجيهات أو 

التوصيات حول األخالقيات والسالمة املذكورة في امللحقني 34 و 35. وبصورة عامة، يتضمن التحليل الوضعي ما يلي:

◄

◄

◄

استخدام  إلى ضرورة  احلاجة  أوغندا، مت حتديد  في 
النوع  على  القائم  العنف  حول  السريع  التقييم 
االجتماعي في مواقع العبور والعودة من قبل أعضاء 
األقاليم.   مستوى  على  الفرعية  العنقودية  املجموعة 
ونّظمت املجموعة العنقودية الفرعية الوطنية ملناهضة 
تقييماتها  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
أقاليم  أربعة  في  الوكاالت  بني  املشتركة  السريعة 
احلكومة  في  االجتماعية  الرعاية  دائرة  بقيادة  معنية 
تصميم  في  الوكاالت  من  عدد  ساهم  كما  احمللية. 
أداة التقييم وفي إعداد املستلزمات اللوجستية ونشر 
تطلب  الذي  البحث  لطبيعة  ونظرًا  التقييم.  نتائج 
املشاركة بني الوكاالت فقد كان هناك التزام ملموس 
فيهم  )مبن  شركاء  عدة  نقل  ولذلك  البحث.  بنائج 
احلكومة( تركيز أولوياتهم لتنّصب على مناهج وضع 
البرامج الالزمة لتحسني القدرة على تلبية احلاجات 

الناشئة على أرض الواقع.

من املمارسات اجليدة

الذين  والفاعلني  املعنيني  املصلحة  أصحاب  أهم   •
يقدمون اخلدمات في املجتمع.

أبناء املجتمع املتأّثر أو املعرض للخطر  •
قادة املجتمع  •

في  القطاعات  أو  العنقودية  املجموعات  عن  ممثلون   •
مجال االستجابة اإلنسانية

الوضع األمني  •
أمناط العنف القائم على النوع االجتماعي ومدى إنتشاره  •

أمناط اخلدمات متعددة القطاعات ودرجاتها  •
السياسات واملمارسات ومواقف مقدمي اخلدمات  •

مواقف املجتمع وممارساته وأعرافه  •
سلوك البحث عن املساعدة  •

البيئة القانونية  •

ما الذي سيخضع للتقييم؟من يقوم بعملية التقييم؟
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وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

ما املهم معرفته عن اجلمع املتواصل للبيانات حول العنف القائم على النوع االجتماعي؟

أي نوع من املعلومات أو األدلة املوّثقة عن العنف القائم على النوع االجتماعي تعتبر بيانات حوله. وقد تكون هذه البيانات 
نوعية )أي بيانات تتعامل مع املعطيات الوصفية كاآلراء واملواقف لذلك تكون غير خاضعة للقياس اإلحصائي( أو كّمية )أي 
بصورة بيانات ميكن عّدها وبذلك ميكن استخدامها كمقياس(. وفي حني يسهل احلصول على البيانات النوعية وبذلك تأخذ 
األولوية في املرحلة املبكرة من مراحل حالة الطوارئ، فغالبًا ما يكون الطلب كبيرًا على البيانات الكّمية خاصة من اجلهات 
املانحة وصانعي القرار. ومن املعقول السعي لتلبية هذا الطلب ألكبر درجة ممكنة ولكن ميكن حتقيق ذلك فقط بعد تأسيس 
قياسية  أنظمة  تطوير  لغرض  زمنية  فترة  الشركاء خالل  مع  العمل  التنسيق  آللية  مهما  وبذلك سيكون  البرامج  عملية وضع 
للوصول إلى البيانات الكّمية. وفي هذه العملية من املهم جدًا أن تتضمن طرق جمع البيانات معلومات عن كيفية حتليل هذه 
البيانات وعرضها بصورة صحيحة. وفي املراحل املبكرة، من املهم أيضًا أن يستفيد الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع 
التي يعملون خاللها )راجع  الظروف  التي قد تظهر ضمن  العاملية لكي يتوقعوا بعضًا من املشاكل  البيانات  االجتماعي من 

صفحة املعلومات 1-1(

بعض االعتبارات املهمة املتعلقة بجمع البيانات:

عندما نأخذ بنظر االعتبار البيانات وفقًا لسياق معاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية ينبغي التركيز 
على حتديد االجتاهات واألمناط املتعلقة بكيفية تطور الوضع وأثره على النساء والفتيات ألّن ذلك عامل رئيسي في تطوير برامج 

الوقاية واالستجابة.

في حاالت  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أو شيوع  قياس حدوث  اخلطر جدًا(  من  إّنه  )بل  املستحيل  من  يكون  يكاد 
وهي  السكاننية  كاملسوحات  اخلاصة  املناهج  بعض  إتباع  يتطلبان  وبذلك  السكانية  املعلومات  على  يستند  فكالهما  الطوارئ 

مرتفعة التكاليف وتستغرق وقتا طويال وتتطلب استخدام مناهج متخصصة ملعاجلة املخاوف املتعلقة باألمن والسالمة.

وفي أغلب األحيان فإن أفضل ما ميكن فعله هو جمع املعلومات املتعلقة باحلاالت التي يتم التبليغ عنها )على سبيل املثال: 
على  بناءا  احلجم  تقدير  أو  البيانات(  قاعدة  إلى  أصحابها  عن  املعلن  غير  احلاالت  معلومات  وإدخال  احلاالت  ملفات  مراجعة 

املعلومات املأخوذة من احلكايات ونقاشات مجموعات النقاش البؤرية.

وفي احلالة املثالية ينبغي استخدام جميع الطرق املتاحة املأمونة واألخالقية ملراجعة ومقارنة وحتليل البيانات املتاحة من أجل 
التوصل إلى قرارات مدروسة حول احلاجة لوضع البرامج.

البيانات والتشارك بها مصدرًا محتماًل للخطر الكبير، يجب وضع  في االوضاع السياسية املعادية حيث تشّكل عمليتا جمع 
األحكام اخلاصة بكيفية إدارة البيانات.

تتخذ مشاركة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي أهمية قصوى في التنسيق. ومع ذلك علينا أن نضع املعايير والنظم 
الالزمة قبل املشاركة بأي بيانات يتم احلصول عليها وذلك لكي نتمكن من توقع بعض قضايا اخلطيرة حول السالمة واألخالقيات 
التي قد تهدد سالمة وعافية الناجني واملجتمعات املعنية واملشاركني في جمع املعلومات. ويجب أن تخضع جميع عمليات التشارك 

بالبيانات للسرية من أجل حماية حقوق الناجني.

أدوات منوذجيةكيفية التقييم
 GBV Tools Manual :ميكن االستفادة من األدوات التالية  •

.(www.rhrc.org/gbv :من املوقع(
• تدقيق سالمة املخيمات )امللحق 36(

• أسئلة منوذجية للتحليل الوضعي )امللحق 37(
• إرشادات حول مجموعات التركيز النقاشية البؤرية )امللحق 

)38
في  املستجيبني  مع  املقابالت  إجراء  في  أساسية  توجيهات   •

مجال العنف القائم على النوع االجتماعي )امللحق 39(
• توجيهات أساسية في إجراء املقابالت مع املستجيبني في 

مجال النوع االجتماعي )امللحق 40(

مراجعة التقييمات أو الدراسات القائمة  •
إجراء املقابالت مع أهم املستجيبني من   •
أصحاب العالقة املعنيني من القطاعات 

املتعددة
عقد مجموعات النقاش )البؤرية(  •

مالحظة املوقع  •
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PATH/WHO, Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and 
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وفقًا ملذكرة نطاق املسؤولية حول العنف القائم على النوع االجتماعي واملتعلقة بتحديد القيادة امليدانية لفريق العمل حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي ضمن إطار املجموعات العنقودية )أنظر امللحق 7( فإنَّ واحدة من أهم املسؤوليات املناطة برئيس أو رؤساء 

آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي هي تسهيل نظام إدارة معلومات املتعلق بذلك النوع من العنف وكما يلي:
استخدام االرشادات العاملية ملراجعة مدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي والنماذج األخرى ذات الصلة وفقًا الحتياجات   •

الوضع القائم.
االجتاهات  على حتديد  التركيز  مع  وحتليلها  وتبويبها  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  الشهرية حول  التقارير  بيانات  جمع   •

واألمناط واملعلومات من التعليقات الواردة ألعضاء نطاق املسؤولية ولغيرهم من العاملني في امليدان ممن قدموا البيانات األّولية.
صياغة مناذج للتقارير الشهرية بحيث تعرض املعلومات ذات الصلة وتدعم حتليل وتقييم مدى تقدم البرامج ونتائجها.  •

ولهذه الغاية، ينبغي ملنسقي اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي احلصول على املوارد من خالل مشروع إدارة 
املعلومات اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي لغرض مساعدة شركاء التنسيق في جمع البيانات عالية اجلودة ميكن 
التحقق من صحتها في نهج أخالقي يراعي السالمة )أنظر امللحق 41 لنظرة عامة عن املشروع(. وميثل املشروع جهدًا متشاركًا 
بني الوكاالت قامت بالشروع به على املستوى العاملي كل من حركة الصليب األحمر واملفوضية العليا لشؤون الالجئني وصندوق األمم 
املتحدة للسكان بدعم من اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ونطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي وذلك لبناء ُنُظٍم 
على املستوى القطري جلمع وحتليل بيانات حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي التي يتم التبليغ عنها. وُيعد مشروع إدارة 
معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي مميزًا حيث انه يّوحد عملية جمع البيانات اخلاصة بحوادث العنف القائم على النوع 
االجتماعي ومصطلحاتها عبر الوكاالت املقدمة للخدمات بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي ويجهز البيانات لغايات التخزين 
النوع  القائم على  العنف  آليًا عن أحداث  التقارير  بإصدار  يقوم  أّنه  املذكورة. كما  باألحداث  املتأثرين  بعد إخفاء هوية  واملشاركة 
االجتماعي املبلغ عنها والتي ميكن استخدامها في وضع البرامج وكشف الثغرات وحتديد مجاالت البحث األخرى. وهذه النظم أيضًا 
طّيعة للنشر واالستخدام فهي مبنية إستخدام Microsoft Excel وتتضمن أهم مكونات اوأدوات هذا املشروع ما يلي: )1( سجل 
احلوادث )قاعدة بيانات/جدول إلكتروني Excel( لتخزين وتسهيل عملية حتليل بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي املبلغ 
عنها و )2( نظام لتصنيف احلوادث لتسهيل جمع البيانات )امللحق 42( و )3( النموذج املوحد للمدخالت األولية اوالتقييم األولي 
)امللحق 43( و)4( منوذج لبروتوكول املشاركة باملعلومات لغرض معاجلة القضايا العملية عند التطبيق والقضايا املتعلقة باألمن عند 
املشاركة بتلك املعلومات ) امللحق 44( و )5( فريقًا مشتركًا بني الوكاالت لتقدمي الدعم الفني واإلجابة على األسئلة امليدانية ومعاجلة 
املسائل األخالقية واملخاوف املتعلقة بالسالمة. وللحصول على معلومات أكثر عن مشروع إدارة معلومات العنف القائم على النوع 

.gbvims@gmail.com :االجتماعي وجمع البيانات وأدوات التحليل ميكن االتصال بالعنوان التالي

من املمارسات اجليدة
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Library, 
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
مقـدمـة

ما الذي يقدمه هذا القسم؟
عرض القسم السابق توضيحًا آللية التنسيق من حيث }ماذا{، وتأسيسًا على ذلك، يقدم هذا القسم وصفًا لـ }متى{ وإلى 
حد ما }كيف{ يحدث التنسيق وفقًا للمهام األساسية التي تنطلق من خاللها عملية التنسيق واملسؤوليات املتواصلة آلليتها 

)راجع القسم اخلامس للحصول على معلومـات أكثر حـول }كيف{(.

يبدأ هذا القسم باستعراض صفحة املعلومات املتعلقة بإطالق آلية التنسيق خالل حالة الطوارئ. وتقدم هذه الصفحة جدواًل 
زمنيًا تقريبيًا لتنفيذ أكثر النشاطات أهمية التي ينبغي الشروع بها خالل الشهر األول من حالة الطوارئ. ويستهدف عدد من 
النشاطات االبتدائية احملددة في صفحة املعلومات هذه األوضاع لتي ال تتوفر فيها آلية تنسيق مسّبقة. ومع ذلك وكما مت التأكيد 
في صفحة املعلومات 2-أ-4 ُيفّضل )كلما كان ذلك ممكننا( العمل ضمن آليات التنسيق القائمة بداًل من تأسيس بنية 
موازية أخرى للتنسيق الطارئ للجهود فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي ألننا بذلك نقر باخلبرات املتاحة ونبني 
عليها جهودنا ونعزز دميومة نشاطات التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي )راجع صفحة املعلومات 
4-7 حول استدامة آليات التنسيق( كما ميكن حتقيق الفعالية والكفاءة بصورة أكبر من خالل آليات التنسيق القائمة بداًل 

من تأسيس كيان جديد للتنسيق خصيصًا حلالة الطوارئ.

تواجه  التي  والتحديات  احملتملة  املزايا  بعض  الشاملة وحتديد  العضوية  بناء  أهمية  فتستعرض  الثانية  املعلومات  أما صفحة 
منسقو اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي التي يجب أن يأخذها املنسقون باالعتبار عند السعي وراء مشاركة 

بعض الشركاء )كاحلكومة مثاًل( في آلية التنسيق. 

وتستعرض صفحة املعلومات الثالثة والرابعة كيفية تطوير الشروط املرجعية اخلاصة بآلية التنسيق وبناء خطة العمل. وكال 
األمرين من املسؤوليات املهمة في املضي قدمًا بعملية التنسيق. 

وتناقش صفحة املعلومات اخلامسة مزايا حتديد ودعم مجموعات التنسيق الفرعية التي ميكن ان يوكل اليها ببعض املسؤوليات 
املختلفة آللية التنسيق بغرض حتسني مستوى املساءلة بني شركاء التنسيق ورفع مستوى كفاءة آلية التنسيق أيضًا.

وتعالج صفحة املعلومات السادسة أهمية آليات التنسيق الوطنية من حيث ربطها بآليات التنسيق اإلقليمية واحمللية في حني 
ًتسّلط صفحة املعلومات السابعة الضوء على بعض القضايا التي يجب أخذها في االعتبار عند وضع االستراتيجيات الالزمة 

إلدامة ُبنى التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي بعد انقضاء فترة األزمة.
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

1- إطالق آلية للتنسيق في حالة الطوارئ
عند  إتباعها  يجب  التي  الرئيسية  اخلطوات  هي  ما 

إطالق آلية للتنسيق في حالة الطوارئ؟

تعتمد كيفية إطالق آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي في حالة الطوارئ على عدد من العوامل التي حتددها 
والتكيف.  اإلبداع  من  نوعًا  تتطلب  فإّنها  وبذلك  احمللية  البيئة 
وفي بعض احلاالت سيكون هناك آلية للتنسيق )كأن يكون هناك 
مجموعة تعنى بالنوع االجتماعي( ميكن دمج نشاطات التنسيق 
حاالت  في  فيها  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق 
الطوارئ. ومع ذلك ينبغي للفاعلني في هذا املجال أن يضعوا في 
للتنسيق  آلية محددة  وجود  أن  إلى  األدلة تشير  أن  اعتبارهم 
املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي )ولكن مرتبطة 
حاالت  في  نطاقًا  االوسع  التنسيق  بجهود  وثيق  بشكل 
القدرة اإلستراتيجية  إلى درجة كبيرة من  يعزز  الطوارئ( 
الشركاء  بني  واملساءلة  وإدارتها  باملعلومات  والتشارك 
املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي. ويزيد ذلك من 
القطاعات كافة على حتقيق هدفهم  الفاعلني عبر  احتمال قدرة 
املشترك املتمثل في ضمان وضع برامج أخالقية ومأمونة وشاملة 
متعددة القطاعات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في 
حاالت الطوارئ.  وبذلك قد يكون من املفيد في الظروف التي 
العنف  و/أو  االجتماعي  النوع  لتنسيق شؤون  كيان  فيها  يتوفر 

القائم على النوع االجتماعي أن يتم تطوير مجال ضمنه يركز بشكل خاص على تنسيق جهود الوقاية واالستجابة في حاالت 
الطوارئ.

في   املذكورة  الرئيسية  النشاطات  أو  الزمني واألهداف  واإلطار 
أدناه طموحة وينبغي أن تعتبر خطوطًا عريضة عامة جدًا لتوضيح 
بعض اخلطوات األولية عند إطالق آلية للتنسيق. وهي تهدف 
إلى تقدمي حملة سريعة عن الشهر األول وال تفترض فقط وجود 
آلية منفصلة للتنسيق )سواء كهيئة تنسيق قائمة بذاتها أم فرعية 
تابعة لهيئة التنسيق القائمة( ولكنها أيضًا تفترض أّنه سوف يتم 
بدء  منذ  األقل  مرة واحدة في األسبوع على  عقد االجتماعات 
احلصول  وميكن  الطوارئ.  حالة  إستقرار  وحلني  التنسيق  آلية 
أو  األهداف  من  واحدة  كل  حول  تفصياًل  أكثر  معلومات  على 

النشاطات الرئيسية في األقسام األخرى من هذا الدليل.

)وفقًا  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  اليونيسف  أّن  الحظ 
كجهات  العنقودية  املجموعات  منهج  مبوجب  ملسؤوليتهما 
املعلومات 2-أ-4(  صفحة  أنظر   - املسؤولية  لنطاق  تنسيقية 
فهما  وبذلك  األخير  املالذ  مزودا  أّنهما  على  حتديدهما  مت  قد 
استكشاف  في  املستجيبني{  }كأول  العمل  عن  مسؤولتان 
على  القائم  بالعنف  املعنيني  الشركاء  وجمع  التنسيق  خيارات 
اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان  التنسيق وهدفها. وفي حني تتولى  آلية  بنية  لبناء إجماع حول  النوع االجتماعي 
مهمة حتفيز العمل فعليهما دائمًا أن تسعيا لألعتماد على املوارد املوجودة والبناء عليها. وكما مت ذكره في صفحة املعلومات 

2-أ-1 ُيقصد مبنهج املجموعات العنقودية دعم القدرات الوطنية واحمللية ال استبدالها بغيرها.

يتم  متكررة  طبيعية  كوارث  فيها  حتدث  التي  األوضاع  في 
دمج استراتيجيات تخفيف املخاطر والتأهب حلاالت الطوارئ 
واالستجابة لها ضمن التخطيط للحاالت الطارئة. وينبغي 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مجال  في  للفاعلني 
أهم  بعض  لتوقع  الحقا  املذكور  الزمني  اإلطار  استخدام 
مسؤوليات التنسيق التي سوف تظهر خالل مرحلة الطوارئ 
ودمجها في التخطيط للطوارئ بحيث تكون االستجابة سريعة 
وحسنة التنظيم. وحتى في بعض حاالت ما بعد النزاع، هناك 
خطط للطوارئ ملعاجلة أي تصاعد في أحداث العنف. ويقدم 
الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعلومات الالزمة حول 
املسؤوليات القطاعية املتعلقة بالتأهب حلاالت الطوارئ التي 
)أنظر  الطوارئ.  حلاالت  التخطيط  عملية  تغذي  أن  ميكن 
حول   2-1 املعلومات  صفحة  في  املذكورة  املصادر  أيضًا 
النوع االجتماعي والكوارث(. والهدف في جميع االوضاع 
على  القائم  العنف  إيقاف  هو  الطوارئ  مراحل  جميع  وفي 
التخطيط  لعملية  وميكن  وقوعه.  قبل  االجتماعي  النوع 

حلاالت الطوارئ تسهيل بلوغ ذلك الهدف.

معلومة مفيـدة

حول منسق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي: 
منسقو  ُيعنّي  قد  الطوارئ  حالة  من  األولية  املراحل  في 
خالل  من  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مناهضة 
السريع والقصير األمد، كأن يكون ذلك عن طريق  الدعم 
)أنظر  االجتماعي  للنوع  االحتياطية  القدرات  مشروع 
مؤقتًا  الدعم  هذا  يكون  ودائمًا  املعلومات 2-1(.  صفحة 
آلية لتنسيق  أو تأسيس  وعادة ما يركز على حتديد وتعزيز 
مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي. وعلى املدى 
البعيد تقوم قيادة وكالة تنسيق مناهضة العنف القائم على 
العنف  ملناهضة  منسق  بتعيني  القطرية  االجتماعي  النوع 
القائم على النوع االجتماعي )أو قد تعنّي مستشارًا فنيًا أو 
متخصصًا فنيًا( ليعمل بصورة عامة على املستوى الدولي 
ولدرجة أقل على مستوى كبار املسؤولني الوطنيني. )أنظر 
مناهضة  ملنسق  املرجعية  الشروط  على  لالطالع  امللحق 7 

العنف القائم على النوع االجتماعي(.

معلومة مفيـدة
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الحظ أيضًا أن آلية التنسيق الوطنية ضمن هذا النموذج تأتي قبل تطوير آليات التنسيق احمللية. وفي بعض احلاالت )كما 
يحدث مثاًل عند تركيز حالة الطوارئ في منطقة جغرافية محددة ضمن البالد أو عند وجود آليات محلية مسّبقة جيدة من 
الناحية الوظيفية( قد تتحقق الفاعلية بصورة أفضل إذا ما رّكزنا على آليات التنسيق احمللية أواًل. وحتى في هذه احلالة 
ستبقى الكثير من النشاطات اآلتية على حالها كتنظيم اخلدمات وسد الفجوات وتطوير خطة للمناصرة وتكوين اإلجراءات 

التشغيلية القياسية وغيرها.

اإلطار الزمني 
قائمة التحققاألهداف الرئيسيةالعام

رئ
طوا

ة ال
حال

ن 
ل م

ألو
ع ا

بو
ألس

ا

1- ضمان وعي املسؤولني 
عن تنفيذ و/أو املشاركة في 

التنسيق املتعلق بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي بأهمية 

ترتيب أولويات إحتياجات 
وحقوق املعّرضني للعنف القائم 

على النوع االجتماعي.

2- حتديد نوع آلية التنسيق 
املتعلق بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي التي سوف 
يتم تاسيسها على املستوى 

الوطني )مثاًل: نطاق مسؤولية 
منفصل ضمن مجموعة 

احلماية أو مجموعة فرعية 
ضمن كيان التنسيق القائم، 

الخ...(

الكوادر  كالهما  أو  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  أو  اليونيسف  حتدد 
على  القائم  العنف  للتنسيق حول  املتاحة  اإلمكانات  الالزمة الستكشاف 

النوع االجتماعي.
للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  اليونيسف  من  املعينة  الكوادر  تلتقي 
املقيم  املنسق  أو  اإلنسانية  الشؤون  منسق  أو  لالجئني  العليا  باملفوضية 
لتحديد ما إذا كانوا سيقيمون مجموعة عنقودية للحماية أم ال وملناقشة أو 
القيام باملناصرة مع املفوضية أو منسق الشؤون اإلنسانية أو املنسق املقيم 
حول جدوى تطوير آلية تنسيق مخصصة حول العنف القائم على النوع 

االجتماعي.
تقوم الكوادر التي عينتها اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان بتقييم 

آليات التنسيق الوطنية القائمة لتحديد جدوى الربط بها.
للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  اليونيسف  عينتها  التي  الكوادر  تقوم 
بتحديد املوارد املالية للطوارئ لدعم االحتياجات األولية املتعلقة بكوادر 

التنسيق ووظائفها.
• تدعو الكوادر التي عينتها اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان إلى 
عقد اجتماع طارئ مع ممثلي الوكاالت الرئيسية لألمم املتحدة واملنظمات 
مأمونًا  احلكومة  ممثلي  مع  االجتماع  كان  ما  )إذا  واحلكومة  احلكومية  غير 
ومجديًا( ملناقشة استراتيجيات بناء آلية تنسيق وطنية حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ وغيرها من الهياكل احملتملة 
والعمليات  اخلطوات  مناقشة  ينبغي  االجتماع  هذا  وفي  التنسيق.  لقيادة 
واإلجراءات ذات األولوية ومن ضمنها املشاركة األولية للمعلومات حول 
العنف  النوع من  بأمناط ذلك  املتعلقة  النوع االجتماعي  القائم على  العنف 
املناصرة  الواضحة  واألهداف  اخلدمات  ملزودي  أولية  عنها وخارطة  املبّلغ 

والرسائل ووجود آليات التنسيق احمللية وغيرها.
حتديد منسق أو منسقني حول العنف القائم على النوع االجتماعي )لفترة 
االجتماع  عقد  لتنظيم  دائمة(  لفترة  ممكنا  ذلك  يكن  لم  في حال  انتقالية 

األولي للتنسيق

رئ
طوا

ة ال
حال

ن 
ي م

ثان
ع ال

بو
ألس

ل  ا
ألو
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1- عقد اجتماع أولي للتنسيق 
الوطني لالتفاق على قيادة الوكالة 

أو املنظمة املبدئية، والرئيس أو 
الرؤساء املشاركون، ومسؤوليات 

أمانة السر، ونشاطات البدء 
الخ... )مالحظة: النقاط 

الرئيسية املذكورة هنا هي أكثر 
النقاط أهمية في االوضاع 

التي ال وجود مسبق فيها آللية 
تنسيق حول النوع االجتماعي 

أو حول العنف القائم على النوع 
االجتماعي( ويجب تكييفها مبا 
يناسب االوضاع عندما ترتبط 

فيها آليات تنسيق العنف القائم 
على النوع االجتماعي في حاالت 

الطوارئ مع بنى تنسيقية أخرى 
موجودة مسبقًا(

حتديد مكان ميكن الوصول إليه وكذلك حتديد الشركاء احملتملون الذين 
لي )قيادات  سوف يتم إستهدافهم للمشاركة في االجتماع الوطني األوَّ
البرامج  منظمات  أو  وكاالت  أو  القطاعات  أو  العنقودية  املجموعات 
النوع االجتماعي وممثلو احلكومات وجهات  القائم على  بالعنف  املتعلقة 
تنسيق النوع االجتماعي الخ( )أنظر صفحة املعلومات 5-3 املتعلقة 

بإدارة االجتماعات(. 
قبل  من  األعمال  جدول  مع  األولي  االجتماع  حلضور  الدعوات  توزيع 
منسق مجموعة احلماية أو منسق الشؤون اإلنسانية أو املنسق املقيم و/أو 
النوع  قضايا  عن  مسؤول  )كوزير  متكافئة  سلطة  ذوي  أفراد  قبل  من 
االجتماعي وممثل األمني العام لألمم املتحدة في حال وجود قوات حفظ 

السالم، الخ...(
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2ـ إقامة البنى بأسرع وقت 
ممكن لضمان سالمة الناس 

املعنيني ورعايتهم.

في االجتماع يتم معاجلة قضايا البدء األساسية ومنها:
تقدمي موجز عن التنسيق وحملة عامة عنه مبا في ذلك وظائف التنسيق   •

املذكورة في القسم الثالث من هذا الدليل.
وكالة أو وكاالت تيسير التنسيق العام  •

الرئيس أو الرئيس املشارك كأفراد أو وكاالت لتيسير االجتماعات.   •
)أنظر امللحق 7 حول املذكرة التوجيهية لنطاق مسؤولية العنف القائم 

على النوع االجتماعي لتحديد القيادة امليدانية(
)أنظر  املعلومات  إدارة  املسؤولة عن  وكالة(  أو  )فرد  العامة  األمانة   •

صفحة املعلومات 3-1 حول نظم املعلومات(.
الوكاالت املسؤولة عن إعداد تقييم سريع أولي مشترك بني الوكاالت   •

)أنظر صفحة املعلومات 3-9 حول التقييمات(
صفحة املعلومات  التنسيق )أنظر  آلية  الطبيعة األساسية لعضوية   •

4-2 حول العضوية الشاملة(
املستوى  )من  متفرغ  منّسق  لتخصيص  الزمني  واإلطار  اجلدوى   •
النوع  على  القائم  بالعنف  يتعلق  فيما  العالي(  أو  املتوسط 

االجتماعي.
الطوارئ  متويل  آليات  خالل  من  التمويل  استدراج  استراتيجيات   •
عة إضافة إلى املوارد األخرى )أنظر صفحة املعلومات 2-3  املجمَّ

حول التمويل(
مناقشات إضافية للنقاط املذكورة في اجتماع التخطيط األولي مبا في   •
ذلك املعلومات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والتنظيم 
وآليات  اخلدمات  في  الفجوات  وجتسير  اخلدمات  ملقدمي  األولي 

التنسيق احمللية وغيرها.

اإلطار الزمني 
قائمة التحققاألهداف الرئيسيةالعام
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1- يتفق شركاء التنسيق 
على الشروط املرجعية آللية 

التنسيق

2- إجراء التقييم السريع 
املشترك بني الوكاالت

3- البدء بإدارة املعلومات 

4- حتديد جهات تنسيق 
وغيرها من مجموعات 

عنقودية أو قطاعات

حول  تفاهم  مذكرة  املشاركة  القيادية  الوكاالت  تضع  الضرورة،  عند 
عملية  في  تخصها  التي  للقيادات  األساسية  املدخالت  أو  املسؤوليات 

التنسيق. 
التنسيق  آللية  املرجعية  الشروط  القيادية  الوكاالت  أو  الوكالة  تضع 
وتوّزعها على شركاء التنسيق ملراجعتها أو لوضع الصياغة النهائية لها 

)أنظر صفحة املعلومات 4-3 حول وضع الشروط املرجعية(
حتديد نوع التقييم )او التقييمات( األكثر مالئمة مع البيئة املعنية وعند 
التقييم السريع املشترك بني  الذين سيتولون  الضرورة، حتديد الشركاء 
القائمة  باملعلومات  املتعلقة  املكتبية  املراجعات  واستكمال  الوكاالت. 
صفحة  )أنظر  وبياناتها  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول 

املعلومات 9-3(
التدريب  وحاجات  الثالث  )األسئلة  املعلومات  إدارة  أدوات  وضع 
االجتماعي(  النوع  على  القائم  العنف  مناهضة  لشركاء  ونشاطاتها 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مناهضة  شركاء  على  وتوزيعها 

الستكمالها. )أنظر صفحة املعلومات 1-3(
وضع طريقة للتشارك باملعلومات )عن طريق االنترنت أو املواد املطبوعة 

الخ...(
مهمة  وايكال  التنسيق  آلية  خالل  من  املتطوعة  التنسيق  جهات  حتديد 
حضور اجتماعات التنسيق األخرى للمجموعات العنقودية أو القطاعات 
اللزوم  عند  تعرض  ولكي  القطاعات  املتعدد  التنسيق  لتيسير  اليها 
اإلرشادات القطاعية األولية وفقًا إلرشادات اللجنة الدائمة املشتركة بني 
الوكاالت حول العنف القائم على النوع االجتماعي ودليل اللجنة الدائمة 
املشتركة بني الوكاالت حول النوع االجتماعي )أنظر صفحة املعلومات 
املجموعات  في  العام  املسار  على  االجتماعي  النوع  ضم  حول   5-3

العنقودية/القطاعات األخرى(
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اإلطار الزمني 
قائمة التحققاألهداف الرئيسيةالعام

ما الذي يحدث بعد الشهر األول؟

من احملتمل جدًا أن ال يكتمل إجناز الكثير من األهداف أو النشاطات املذكورة اعاله في الشهر األول – وال ينبغي لها ذلك إذ 
أن العمل في أغلبها يكون متواصاًل. إّن األمر املهم هنا هو البدء بها. وبعد البدء سينتقل التركيز األساسي آللية التنسيق حول 
املضي بها قدمًا. ويقدم القسم الثالث حول وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وصفًا أكبر لبعض 
النشاطات األخرى التي لم حتدد بوضوح آنفًا ولكنها في غاية األهمية والتي تضم على سبيل املثال العمل مع وسائل اإلعالم 
والقيام باملناصرة وجمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي ورصدها وما إلى ذلك. كما يقدم القسم اخلامس املتعلق 

مبهارات التنسيق العملية نصائح حول بناء الزخم آللية التنسيق واحلفاظ عليه.

النوع االجتماعي في مرحلة الطوارئ عبر مرحلتي  القائم على  بالعنف  التنسيق املتعلق  آلية  وفي نهاية املطاف سوف تنتقل 
ما بعد الطوارئ واملعافاة. وعند ذلك يجب على قادة التنسيق وشركائهم أن يحددوا سبل استدامة آلية التنسيق )رغم ضرورة 
األخذ بنظر االعتبار استراتيجيات االستدامة حتى من اللحظة األولى من تنفيذ هيئة للتنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي( )أنظر صفحة املعلومات 4-7 حول ضمان استدامة آليات التنسيق(.

امللحــق

امللحق 7: املذكرة التوجيهية لفريق عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي واخلاصة بتحديد القيادة امليدانية 
لفريق عمل نطاق املسؤولية )مبا فيها الشروط املرجعية للمنسق حول العنف القائم على النوع االجتماعي(.

 

توزيع خطة العمل املبدئية واإلطار االستراتيجي القائمني على االحتياجات 
واحملددين من خالل التقييم السريع على شركاء التنسيق املعنيني بالعنف 
)راجع  صياغتهما.  وإنهاء  ملراجعتهما  االجتماعي  النوع  على  القائم 

صفحة املعلومات 4-4 حول تطوير خطة العمل(
البدء باستراتيجيات التنسيق احمللي إن لم تكن قد ُحددت بعد وكذلك 
الروابط بني آليات التنسيق الوطنية والفرعية. )راجع صفحة املعلومات 

4-6 حول ربط التنسيق الوطني واحمللي(

التنسيق  مع شركاء  القياسية  التشغيلية  اإلجراءات  تطوير  بعملية  البدء 
املعلومات 3-6 حول  صفحة  امليداني )راجع  املستوى  احملددين على 

تطوير اإلجراءات التشغيلية القياسية(
بالعنف  املعنيني  الشركاء  قدرات  بناء  برامج  من  وغيره  بالتدريب  البدء 
القائم على النوع االجتماعي )راجع صفحة املعلومات 3-7 حول بناء 

قدرات الشركاء(
بدء املجموعات الفرعية بالعمل بصورة شبه مستقلة على املجاالت املهمة 
إنشاء  حول   5-4 املعلومات  صفحة  )راجع  التنسيق  لهيئة  بالنسبة 

مجموعات التنسيق الفرعية(.

1- استكمال خطة العمل 
األولية متعددة القطاعات/ 
إطار العمل االستراتيجي 

مبؤشرات لغرض رصد التقدم.

2- حتديد آليات التنسيق 
احمللية وتفعيلها )في حال لم 

ُتنفذ هذه اخلطوة بعد(

3- البدء بإجراءات التشغيل 
القياسية على املستوى 

امليداني

4- تفعيل املجموعات الفرعية 
في آلية التنسيق ملعاجلة 

املسؤوليات الناشئة.

5- تطوير وسائل لبناء قدرات 
الشركاء املعنيني بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

2- تشجيع العضوية الشاملة
ملاذا ُتعد العضوية الشاملة من أولويات آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

صفحة  التداخالت اإلنسانية )أنظر  التي تشّكل حجر األساس في  ُتعد املشاركة والشفافية واملساواة من مبادئ الشراكة 
املعلومات 2-أ-1( وهي أيضًا عناصر أساسية في تعزيز املناهج املجتمعية ملعاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي )أنظر 
يتطلب  اإلنسانية(  االستجابة  مجاالت  من  آخر  مجال  أي  من  أكثر  )ورمبا  ذلك  إلى  باإلضافة   .)3-1 املعلومات  صفحة 
التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي منهجًا متعدد القطاعات وواسع النطاق )أنظر صفحة املعلومات 1-2(. ويعتمد 
جناح التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي على تشكيلة واسعة من الفاعلني القطاعيني ــ من صانعي 
القرارات إلى املناصرين فواضعي البرامج فاألشخاص املعنيني ــ وعلى هؤالء الفاعلني العمل كشركاء لتحقيق برامج 
مأمونة وأخالقية وشاملة للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له. وفي حال كانت آلية التنسيق 
املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي خاضعة لقطاع و/أو ملنهج معني واحد فسوف تكون مقيدة بقدرتها على حتقيق 
أهدافها. )على سبيل املثال: زيادة التركيز على املتابعة القانونية لقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي من قبل الشركاء 
املعنيني بالقانون والعدالة أو الشركاء املعنيني بحقوق اإلنسان قد يقوض من أهداف املنهج املتمحور على الناجني الذي يتيح 
للناجني القدرة على الوصول إلى كامل طيف اخلدمات وحق تقرير مسارهم الذي سيتبعونه في معاجلة حادثة العنف القائم على 

النوع االجتماعي(. وميكن للمشاركة الواسعة النطاق واملتعددة القطاعات أن حتقق الفائدة ألّنها:

متّكن من نقل املعرفة وسبل حل املشاكل.
ُتضفي قدرًا أكبر من الشرعية على القضايا 

من خالل توسيع رقعة مشاركة الشركاء 
والتزاماتهم.

تضمن متاسك املعايير والقيم.

◄
◄

◄

ترفع مستوى النفوذ مع أصحاب املصلحة الرئيسيني
مُتّكن من التخطيط اإلستراتيجي املتعدد القطاعات 

للوقاية واإلستجابة 
حُتّسن من مستوى جهود املناصرة

تزيد من القدرة على التوقع واملساءلة حول برامج الوقاية 
واالستجابة 

◄
◄

◄
◄

من  الكثير  إشراك  أن  إلى  األدلة  تشير  األخرى  الناحية  ومن 
فمن  التنسيق  آلية  على  ُمضعف  تأثير  له  يكون  قد  الشركاء 
أن  املهم  فمن  ولذلك  الكبيرة.  األعداد  مع  التعامل  الصعب 
يعمل املنسقون املعنيون بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
الضرورة  حسب  فيها  الثغرات  ومعاجلة  العضوية  رصد  على 
وضمان حضور األفراد ممن يتمتعون بالقدرة على صنع القرار 
في اجتماعات التنسيق وكذلك ضمان قيام الوكاالت أو األفراد 
محاضر  في  احملّددة  العمل  فقرات  مبعاجلة  تعيينهم  مت  الذين 
اجتماعات التنسيق. )أنظر صفحة املعلومات 5-3 وصفحة 
املعلومات 5-7 لالطالع على مهارات اإلدارة ذات الصلة(. 
وعند احلديث عن العضوية الشاملة فليس القصود هو عدم 
التمييز في العضوية فمشاركة تشكيلة واسعة من األعضاء 
هو لغرض تسهيل بلوغ أهداف آلية التنسيق وليس احلياد عن 

ذلك.

من الذي يجب ضمه إلى آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟ 

تدعو املذكرة اإلرشادية لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي واخلاصة بتحديد القيادة امليدانية ملجموعة العمل 
)أنظر امللحق 7( إلى أن تسعى آلية التنسيق إلى رفع مستوى املشاركة من قبل }األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية وحركة 

الصليب األحمر/الهالل األحمر و)عندما يكون مناسبًا( املانحني والفاعلني احلكوميني.{

واّتباعًا ملبادئ املنهج املجتمعي )أنظر صفحة املعلومات 3-1( ينبغي أيضًا شمول األشخاص املعنيني ليكونوا مشاركني فاعلني 

في ليبيريا، ضّم فريق العمل ما بني 38 و50 منظمة بعضها 
الدعم  على  احلصول  أمل  على  إاّل  االجتماعات  يحضر  لم 
املالي. ثم ما لبثت هذه املجموعة الكبيرة أن واجهت صعوبة 
كبيرة في التنسيق فيما بينها، ما أدى إلى طول االجتماعات 
وانعدام كفاءتها. وهكذا صدر قرار عن منسقي اجلهود حول 
العنف القائم على النوع االجتماعي يدعون فيه األعضاء إلى 
احلضور بعد جتهيز خططهم التنفيذية أو خطط عملهم ودعوهم 
أيضًا إلى التنسيق في مجال النشاطات املوجودة ُمسّبقًا بداًل 
من احلديث عن النشاطات املستقبلية. فمن خالل حتديد فريق 
اصبح  ملموسة  عمل  خطط  ميلكون  الذين  باألعضاء  العمل 

الفريق اصغر حجمًا وأكثر توجهًا نحو العمل. 

من املمارسات اجليدة
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في آلية التنسيق متى كان ذلك ممكنًا. بل ان من املهم جدًا )كما مت استعراضه في صفحة املعلومات 3-5( حضور ممثلي 
املجموعات الفرعية أو القطاعات الجتماعات التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي لغرض املساهمة فيما يخص 
التخطيط االستراتيجي والتنسيق العام للنشاطات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر املجموعات العنقودية أو 
القطاعات. وأخيرًا، يجب تعبئة ممثلي املجموعات املعنية مبوضوع النوع االجتماعي وجهات التنسيق حول النوع االجتماعي 
وهذه  واحملليني.  والوطنيني  الدوليني  الفاعلني  من  وغيرهم  السالم  حفظ  لعمليات  تخضع  التي  االماكن  في  اجلنسي  والعنف 
التعبئة ضرورية لكي يتبادلوا فيما بينهم اخلبرات ضمن آلية التنسيق املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت 

الطوارئ.

كيف يجب أن يتم تشجيع أو بناء العضوية الشاملة؟

املشاركة  مزايا  يفهم  أن  عليه  الشاملة  العضوية  بناء  من  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعني  املنسق  يتمكن  لكي 
وفوائدها.  وينبغي أيضًا على املنسق أن ميتلك القدرة على املناصرة لغرض مشاركة بعض الوكاالت أو املجموعات املخصصة. 
وينبغي على املنسق أن تكون لديه القدرة على أن يقوم مبناصرة تلك املشاركة بني فئات املشاركني حاليًا في آلية التنسيق املتعلقة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي )لتعزيز الشمولية( والفئات األخرى غير املشتركة بعد )لتحفيزهم على املشاركة(. ورمبا 
يجب على املنسق السعي إلشراك بعض الوكاالت أو املنظمات اواألفراد خاصة في املراحل األولى من بناء آلية التنسيق. وفي 
الوقت نفسه يجب على املنسق أن يكون مدركًا لبعض املشاكل احملتملة التي قد يواجهها مع بعض املجموعات احملددة وأن 

يضع بعض االستراتيجيات الالزمة لتفادي تلك املشاكل.

خلصت املراجعة التي مت إجرائها من قبل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي عام 2008 حول آليات التنسيق ملعاجلة 
هذا النوع من العنف إلى أّنه: }من ناحية االستدامة، يبدو أن النماذج األفضل هي تلك التي يتم فيها دمج احلكومة )ويفضل أن 
يشترك فيها عدد أكبر من الوزارات وليس فقط وزارة النوع االجتماعي التي يظهر أّنها وفي كافة السياقات ال متلك املوارد الكافية( 
وتلك التي تقدم الدعم للحكومة في فترة مبكرة لتضطلع بتلك املسؤولية.{ ومع ذلك فهناك بعض االوضاع التي تفرض عند إشراك 
الفاعلني احلكوميني في منبر التنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي في حالة الطوارئ إيالء االهتمام الالزم واتخاذ احليطة 

واحلذر إزاء جميع التبعات اإليجابية والسلبية احملتملة لهذه املشاركة مبا فيها القضايا اخلاصة باألمن واالستدامة.

معلـومـة مهمـة للغايـة

املشاركون 
املستهدفون

قضايا ال بد الفوائد من املشاركة
من حلها بالنسبة للمجموعات بالنسبة آللية التنسيق

املستهدفة
ممثلو اجلهات األخرى 

من مجموعات عنقودية 
وقطاعات، جهات تنسيقية 
للنوع االجتماعي وقيادات 

املجموعات املعنية بذلك، 
جهات التنسيق حول 

الصحة النفسية و الدعم 
النفسي االجتماعي، ممثلو 

البعثات )في حال وجود 
عمليات حلفظ السالم(

تضمن مواءمة   •
االستراتيجيات وخطط 

العمل اخلاصة بآلية 
التنسيق حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي مع 

االستراتيجيات وخطط 
العمل املّتبعة لدى غيرها 

من املجموعات العنقودية أو 
القطاعات وكيانات التنسيق 

االخرى ذات الصلة 
تيسير االتصال املتعلق   •

مبشاكل العنف القائم 
على النوع االجتماعي، 

والثغرات في البرامج 
والطرق الالزمة ملعاجلة هذه 

الثغرات.

تعزز من املساءلة بخصوص   •
قضايا العنف القائم على 

النوع االجتماعي.
تقّدم الفرص لبناء القدرات   •

والتشارك باملصادر

احتمال عدم تفهم أّن العنف   •
القائم على النوع االجتماعي 

هو قضية في غاية األهمية 
في قطاعهم اومجموعتهم 

العنقودية 
احتمال شعورهم أن العنف   •

القائم على النوع االجتماعي 
قضية ال تعنيهم وأن 

االجتماعات مضيعة لوقتهم 
الثمني.
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ترفع من مستوى تغطية األشخاص املعنيون  •
اخلدمات والفرص املتاحة 

لتحسني الوقاية أو احلماية.
تضع حدودًا ملنهج مركزية   •

صنع القرار )من األعلى 
إلى القاعدة( في تناول 

مسألة املساعدة اإلنسانية 
وتدعم املبادئ التوجيهية 

لوضع البرامج حول 
العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

ضمان األخذ بنظر االعتبار   •
إحتياجاتهم املتعددة 

وحقوقهم.
ُتتـيح منبرًا لهم لتبادل األفكار   •

واملعلومات.
ميكن أن تكون أداة بيد   •

األشخاص املعنيني في مساءلة 
الفاعلني اإلنسانيني إزاء 

الوفاء بوعودهم وحمايتهم 
إلحتياجاتهم وحقوقهم.

في األوضاع التي تنتهج   •
احلكومة فيها منهجًا عدائيًا 

قد يؤدي إشراك األشخاص 
املعنيني لبعض املخاطر 

األمنية.
قد يكون هناك حاجة لبذل   •

املزيد من اجلهود لتيسير 
االجتماعات )كتوفير 

الترجمة( وتسهيل نشر 
املواد )كأن تكون نسخا 

مطبوعة بداًل من االكتفاء 
بالنسخ اإللكترونية(

قد ينطوي على حضور   •
االجتماعات صعوبات 

عاطفية ملن تعرضوا لهذا 
النوع من العنف.

املجتمع املدني )مبا فيه 
املنظمات غير احلكومية 

احمللية، واملنظمات 
املجتمعية، وغيرها(

لها ميزة نسبيًا في   •
االستجابة املبكرة 

والتخطيط العملي نظرًا 
الرتباطاتها باملجتمعات 

والسلطات احمللية.

ترفع من مستوى استيعاب   •
املنظومة اإلنسانية

تضمن أن يكون لهم صوت   •
مسموع فيما يحدث ومتّكنهم 

من مشاركة مدخالت 
األشخاص املعنيني

مُتّكن من التشبيك مع الشركاء   •
واملانحني لبناء البرامج 

والوصول إلى التمويالت
الوصول إلى الدعم الفني   •

لبناء القدرات
تقدم منبرًا آمنًا للوصول إلى   •

احلكومة.

إدارة تكاثر املنظمات غير   •
احلكومية اجلديدة عند توفر 

التمويل الالزم ملعاجلة ضحايا 
العنف القائم على النوع 

االجتماعي.
التعامل مع االعتقاد بأن   •

املشاركة في هيئة التنسيق 
ستقود إلى التمويل

املخاطر األمنية املترتبة   •
على الفاعلني احملليني في 
االوضاع التي تكون فيها 

احلكومة عدائية والتي 
تواجه فيها املنظمات غير 

احلكومية التهديدات أو 
ُتفرض عليها العقوبات.

املنظمات غير احلكومية 
الدولية

في أغلب األحيان: املنفذون   •
األساسيون للبرامج املتعلقة 

بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي والفاعلون 
الرئيسيون في مجال 
االستجابة اإلنسانية.

لها موارد وخبرات تختلف   •
عن موارد وخبرات وكاالت 

األمم املتحدة بل عادة 
ما تفوقها

تخفف من مخاطر التداخل   •
والتنافس على املوارد.

احلصول على الدعم الفني   •
والفرص الالزمة للمشاركة 

في املشكالت أو حلها.
فرص التشبيك مع املانحني   •
تضمن وصول صوتهم في   •

ما يحدث ومتّكنهم من مشاركة 
مدخالت األشخاص املعنيني.

تتيح منبرًا آمنًا للتفاعل مع   •
احلكومة

غالبًا ما ال تضطلع في   •
املشاركة بشكل كافي في 

التنسيق )االعتقاد بأن املنهج 
مركزي في اتخاذ القرارات 
وان مشاركة املنظمات غير 

احلكومية هي سياسية رمزية 
صورية ال غير(

عدم وضوح البنية اإلنسانية   •
اخلاصة بالرقابة على 

املنظمات غير احلكومية 
الدولية ومساءلتها

املشاركون 
املستهدفون

قضايا ال بد الفوائد من املشاركة
من حلها بالنسبة للمجموعات بالنسبة آللية التنسيق

املستهدفة
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دور أساسي في الشروع احلكومة  •
باملساعدة اإلنسانية 
وتنظيمها وتنسيقها 

وتنفيذها.
في نهاية املطاف ستكون   •

مسؤولة ومعرضة للمساءلة 
إزاء تقدمي احلماية والرعاية 

للفئات املتأثرة خالل األزمة 
وبعدها.

تزيد من احتمالية خضوع   •
آلية التنسيق للمساءلة 

واستدامتها.

تزيد من تفهم املنظومة   •
اإلنسانية

تضمن أن يكون لها صوت   •
مسموع حول ما يحدث 

ومتكنها من مشاركة مدخالت 
وزاراتها واألشخاص املعنيني
تتيح مجااًل للمساءلة عندما   •
ال تسير األمور على ما يرام 

ومنبرًا لإلقرار باإلجنازات 
عند سير األمور على الوجه 

الصحيح.
متّكن من التشبيك مع الشركاء   •

واملانحني
احلصول على الدعم الفني   •
لبناء القدرات. وقد يترك 
معهم موارد مهمة للغاية 

لتنسيق األوضاع في مرحلة 
ما بعد األزمة.

قد تكون مشاركة بشكل   •
صريح أو ضمني في إرتكاب 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي.

قد تكون قادرة على تقييد   •
وصول املنظمات املعنية 

بصورة مباشرة إلى الفئات 
املتأثرة 

نادرا ما حتصل وزارة النوع   •
االجتماعي على السلطة أو 
املخصصات املالية الالزمة 

ملعاجلة العنف القائم على 
النوع االجتماعي )تعتبر 

قضية هامشية(
هناك وزارات أخرى ينبغي   •

إشراكها ولكنها قد ال تعتقد 
أن العنف القائم على النوع 

االجتماعي مشكلة أو قد 
تتجاهلها العتقادها أنها 

قضية تخص املرأة فحسب.

فهم أفضل للقضايا املانحون  •
الرئيسية املتعلقة بوضع 
البرامج املتعلقة بالعنف 

القائم على النوع 
االجتماعي.

ميكنها العمل على   •
املناصرة ضمن وكاالتها 

لغرض احلصول على 
التخصيصات املالية.

تضمن االستجابة املناسبة في   •
وضع البرامج.

يساعدها على ترتيب أولويات   •
متويلها.

تخفف من االلتباس الذي   •
قد ينشأ حول املقترحات 

والتداخل في األدوار.
تسمح بإسماع أفكارها أو   •

أولوياتها واألخذ بها.
تزيد من فرصة مواءمة   •

إستراتيجيتها مع وجهات نظر 
احلكومة.

قد تسعى إلى التأثير   •
على أهداف التنسيق 

اإلستراتيجية أو أطر العمل 
اإلستراتيجية بناًء على 

أولويات وكاالتها.
ميكنها احلد من احلوار املفتوح   •

بني املشاركني املتخوفني من 
إبعاد املانحني.

املصـادر

Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings: Facilitator 
Manual (UNFPA and Ghent University, 2010). 

ينشر على موقع مجموعة نطاق املسؤولية اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في ربيع 2010. للمزيد من املعلومات 
ekenny@unfpa.org :حول الدليل يرجى االتصال بإيرين كني

امللحــق

نطاق  عمل  ملجموعة  امليدانية  القيادة  حتديد  حول  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مسؤولية  لنطاق  التوجيهية  املذكرة   :7 امللحق 
مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي. 

املشاركون 
املستهدفون

قضايا ال بد الفوائد من املشاركة
من حلها بالنسبة للمجموعات بالنسبة آللية التنسيق

املستهدفة
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

3- و ضع الشروط املرجعية

ملاذا يجب أن يكون لهيئة التنسيق شروط مرجعية؟

لتنفيذ نشاطات  التنسيق وهيكليتها. فهي بذلك تشّكل أساسًا موثقًا  آلية  ُتقدم الشروط املرجعية وصفًا للغاية املرجوة من 
التنسيق. وينبغي أن يكون التأسيس للشروط املرجعية واحدًا من أولى نشاطات آلية التنسيق )وتستكمل خالل أسبوعني أو 
ثالثة أسابيع من االجتماعات( وذلك لضمان وجود فهم مشترك حول قيادة التنسيق والعضوية فيها وطبيعة نشاطات التنسيق 
الوطني  باملستوى  بدءًا  التنسيق على جميع املستويات  آليات  ونطاقها وأهدافها. كما ينبغي توثيق الشروط املرجعية جلميع 
وانتهاًء باملستوى احمللي. أما في احلاالت التي تتوفر فيها عدة آليات للتنسيق فيجب بذل ما أمكن من جهود في سبيل ضمان 
اّتساق الشروط املرجعية جميعها على أقل تقدير من حيث معلوماتها الرئيسية وتعريفها للعنف القائم على النوع االجتماعي 
واملبادئ التوجيهية. وفي احلاالت التي يتم فيها دمج آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت 

الطوارئ ضمن بنية للتنسيق موجودة مسّبقًا فسيبقى من املهم تطوير الشروط املرجعية لهيئة تنسيق الطوارئ.

 كيف ينبغي تطوير الشروط املرجعية؟

من املفيد التذكر أنه قد ينبغي للمنسق املعني بالعنف القائم على 
التنسيق  آلية  تأسيس  املبكرة من  املراحل  النوع االجتماعي في 
اتخاذ دور أكثر حيوية لضمان استكمال نشاطات البدء األساسية 
وعند  التعاونية(.  القيادة  حول   1-5 املعلومات  صفحة  )أنظر 
القائم  بالعنف  املعني  املنسق  بنظر االعتبار فقد يرغب  أخذ ذلك 
على النوع االجتماعي أو رئيس آلية التنسيق أو رئيسها املشارك 
بوضع الصيغة االولية للشروط املرجعية بداًل من االعتماد على 
صياغتها باإلجماع وبعد استكمال املسودة األولى سيكون مبقدور 

أعضاء التنسيق املشاركة في عملية املراجعة. 

وغالبًا ما تكون هذه املراجعة فرصة مفيدة لتوضيح بعض القضايا 
النوع االجتماعي  القائم على  العنف  الوقاية من  األساسية حول 
واالستجابة له في حاالت الطوارئ ومنها على سبيل املثال قضية 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  عليه  ينطوي  أن  ميكن  ما 
التنسيق.   آلية  ودور  القطاعات  متعددي  الفاعلني  إشراك  وأهمية 

البريد  عبر  إرسالها  من  بداًل  التنسيق  اجتماع  في  املرجعية  الشروط  حول  الالزمة  التعليقات  بتقدمي  ُيوصى  السبب  ولهذا 
اإللكتروني أو الهاتف ويوصى أيضًا باالستمرار في مناقشات الشروط املرجعية إلى حني الوصول إلى إجماع حولها. )أنظر 

صفحة املعلومات 5-4 لالطالع على النصائح املتعلقة ببناء اإلجماع(.

بعد التوصل إلى اتفاق حول الشروط املرجعية، قد ترغب املنظمات باالنضمام وذلك بإدراج أسمائها مباشرة على الوثيقة. 
وفي حال لم ميكن ذلك ممكنًا أو لم يكن موصى به ألسباب أمنية فينبغي للمنظمات منح موافقتها اللفظية على محتوى الشروط 
املرجعية وينبغي توثيق ذلك في محاضر اجتماعات التنسيق لضمان وجود سجل لإلجماع حول الشروط املرجعية التي ميكن 

الرجوع إليها في حال نشوء اخلالفات الحقًا حول طبيعة اوأهداف آلية التنسيق.

في مراجعتها العاملية آلليات التنسيق املتعلق بالعنف القائم 
مسؤولية  نطاق  رّكز   2008 عام  االجتماعي  النوع  على 
العنف القائم على النوع االجتماعي على نتيجتني أساسيتني 
تتعلقان بالشروط املرجعية اخلاصة بآليات التنسيق: األولى 
هي أنه لم يكن هناك تشارك واسع النطاق بوثائق الشروط 
املرجعية بحيث أن دور آلية التنسيق لم يكن مفهومًا بشكل 
واضح بالنسبة إلى عدد كبير من الفاعلني املعنيني بالعنف 
أن  هي  الثانية  والنتيجة  االجتماعي.  النوع  على  القائم 
على  القائم  العنف  حول  التنسيق  آلية  بني  القائمة  العالقة 
النوع االجتماعي ومجموعة احلماية لم يتم حتديدها بصورة 
كافية في وثائق الشروط املرجعية لدرجة أنه نتج التباس 
احلماية  بنشاطات  التنسيق  آلية  ارتباط  كيفية  بخصوص 
لالطالع  املعلومات2-أ-4(  صفحة  )أنظر  وهياكلها. 
على معلومات أكثر حول العالقة بني آلية التنسيق املتعلقة 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي ومجموعة احلماية(.

دروس مستقـاة
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ما هي العناصر األساسية للشروط املرجعية آللية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

بصورة عامة ينبغي أن ال تزيد عدد صفحات وثيقة الشروط املرجعية عن صفحتني أو ثالث صفحات وذلك للتمكن من قراءتها 
بسرعة وسهولة. )أنظر امللحق 45 لالطالع على منوذج من أفغانستان حول وثيقة الشروط املرجعية وامللحق 46 الذي يضم 
منوذجًا لوثيقة الشروط املرجعية من أوغندا وامللحق 47 لنموذج الشروط املرجعية من السودان وامللحق 48 لنموذج الشروط 
أعضاء  مع  املعلومات  لتبادل  كوثيقة  استخدامها  ميكن  املرجعية  الشروط  وثيقة  وضع  استكمال  وبعد  كينيا(.  من  املرجعية 
التنسيق اجلدد ومع املجتمع األوسع. وال ينبغي للشروط املرجعية أن تضم قوائم مطّولة للنشاطات حيث يفضل تركها لُتذكر 
في وثيقة االستراتيجيات أو خطة العمل )أنظر صفحة املعلومات 4-4(. وفيما يلي بعض من أهم مكّونات وثيقة الشروط 

املرجعية:

ملخص موجز جدًا يفّسر سبب تأسيس آلية التنسيق.

إشارة إلى كيفية تعريف العنف القائم على النوع االجتماعي وأمناطه الرئيسية التي 
القائم على  صفحة املعلومات 1-1 حول فهم العنف  التنسيق. )أنظر  آلية  تعاجلها 

النوع االجتماعي(.

بيان موجز جدًا عن األهداف والغايات الرئيسية آللية التنسيق

وصف األعضاء املستهدفني في آلية التنسيق وتوضيح ما إذا كانت العضوية مفتوحة أم مقّيدة. كما 
األعضاء )كاملشاركة،  املتوقعة من  املسؤوليات  موجز حول  ذكر ملخص  هنا  املفيد  من  يكون  قد 

واملساءلة وغيرها(.

آللية  املشاركني  الرؤساء  أو  والرؤساء  القيادية  الوكاالت(  )او  الوكالة  وحتديد  القيادة  بنية  وصف 
أيضًا وصفًا  القسم  وقد يتضمن هذا  كافة.  األطراف  التنسيق ووصف مختصر ملختلف مسؤوليات 

لوظيفة األمانة العامة أو مسؤولياتها.

معلومات عن أوقات عقد االجتماعات ومكانها وتكرارها.

االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  البرامج  بوضع  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  لبعض  وصٌف 
وتنسيقها والتي من املتوقع ان يتم اإللتزام بها من قبل شركاء آلية التنسيق )أنظر صفحة املعلومات 

1-3 املتعلقة باملبادئ التوجيهية(

وصف يحدد اجلهة التي ستتلقى التقارير التي ترفعها آلية تنسيق مناهضة العنف القائم على النوع 
االجتماعي وعن ماذا تدور. وفي حال وجود مجموعة للحماية ُترفع التقارير على املستوى الوطني 
إلى قيادة مجموعة احلماية. أما رفع التقارير على املستوى دون الوطني فتكون إلى نطاق مسؤولية 

العنف القائم على النوع االجتماعي.

وصف موجز لبعض النشاطات الرئيسية آللية التنسيق كتلك احملددة في القسم الثالث 
من هذا الدليل. 

معلومات حول من ميكن االتصال به في حال الرغبة باحلصول على مزيد من املعلومات حول 
آلية التنسيق. 

تذكر بأّن كل واحد من املواضيع املذكورة أعاله ينبغي أن يعالج باختصار شديد قدر ما أمكن 
جلعل الوثيقة قصيرة وسهلة القراءة. 

3- الغرض العام 

8- رفع التقارير 

9- الوظائف واملسؤوليات 
الرئيسية 

10- ملزيد من االتصال 

7- املبادئ 

6- االجتماعات 

5- القيادة 

4- العضوية 

2- تعريف العنف القائم على 
النوع االجتماعي 

1- اخللفية 
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هل هناك اختالفات بني الشروط املرجعية آلليات التنسيق امليدانية وآليات التنسيق الوطنية؟

الرئيسي يكمن  امليدانية والوطنية متشابه جدا. لكن االختالف  التنسيق  املرجعية آلليتي  قد يكون محتوى وثائق الشروط 
في الوظائف واملسؤوليات. فعلى املستوى الوطني قد تكون النشاطات أوسع نطاقًا وأكثر تركيزًا على السياسات واملناصرة 
والرقابة على املعلومات وجمع األموال وغيرها من املسؤوليات. أّما على املستوى احمللي فقد تكون النشاطات أكثر تخصصا 
وتتعلق عادة بضمان فعالية وضع البرامج والرصد. وعلى املستوى احمللي، من املهم أن يتم التوضيح لشركاء التنسيق بأّن 
املتعلقة  املعلومات 6-3  صفحة  )أنظر  القياسية.  التشغيل  إجراءات  التنسيق مختلفة عن  بآلية  اخلاصة  املرجعية  الشروط 

دة(. بتطوير إجراءات العمل املوحَّ

املالحــق

امللحق 45: منوذج للشروط املرجعية من أفغانستان
امللحق 46: منوذج للشروط املرجعية من أوغندا

امللحق 47: منوذج للشروط املرجعية من السودان
امللحق 48: منوذج للشروط املرجعية من كينيا

في األوضاع التي يتم فيها الشروع بالعمل وفقا ملنهج املجموعة العنقودية من املهم إصدار القرارات حول من سيكون مزود املالذ 
األخير )أنظر صفحة املعلومات 2-أ-4( للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له عند وقوعه. وينبغي أن 

د مزود املالذ األخير بوضوح كما وينبغي حتديد املسؤوليات في الشروط املرجعية.  ُيحدَّ

معلـومـة مهمـة للغايـة
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
4- صياغة خطة عمل مشتركة بني الوكاالت حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي

ملاذا ينبغي أن تكون لهيئة التنسيق خطة عمل؟ 

ُترّكز ورقة العمل األولى من الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 
)الصفحات 17-19( على مسؤولية آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في تطوير خطة عمل للتنسيق 
والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له. وخطة العمل املشتركة بني الوكاالت وثيقٌة تقدم رؤية حول وضع 
البرامج الشاملة حول هذا النوع من العنف في حاالت الطوارئ وحتدد األهداف ذات األولوية والنشاطات املرتبطة بها، وتخصص 
األدوار احملددة واملسؤوليات ملختلف الشركاء، كما حتدد املؤشرات التي تقيس مدى حتقيق األهداف. وهي ترفع أيضًا من مستوى 
املساءلة آللية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وذلك عن طريق ربط عمل آلية تنسيق بجهود وضع البرامج. 

وتكون خطة العمل في غاية األهمية لكل من عمليتي التنسيق ووضع البرامج وبقدر ما تساعد في حتقيق النتائج التالية:

ال تقتصر خطة العمل على إدراج األهداف 
إّنها  بل  فحسب  الرئيسية  والنشاطات 
والنشاطات عن طريق حتديد  األهداف  لتلك  املنطقي  االساس  أيضًا  حتدد 
إطار عام مشترك ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي بحيث يّتحد 
جميع الشركاء في املنهج العام ملعاجلة هذا النوع من العنف مما يسّهل التفكير 

االستراتيجي في تطوير البرامج وتنفيذها وكذلك في مجال التنسيق.

والنشاطات  املشتركة  األهداف  حتديد  يساعد 
التنسيق  تسهيل  على  املشاركني  جلميع  احملددة 
احتمال  من  يزيد  أنه  كما  التكرار  من  والتقليل 

التغلب على الثغرات والعوائق. 

ميكن استخدام خطة العمل املتماسكة 
أصحاب  لتثقيف  كأساس  والشاملة 
األولوية  ذات  القضايا  حول  املناصرة  وإجراء  الرئيسيني  املعنيني  العالقة 

املتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.

مستوى  رفع  من  العمل  خطة  ُتسّهل 
ما دام  املانحني  مع  االتصال  فعالية 
على  القائم  بالعنف  املعنيون  الشركاء 
واألهداف  األولويات  حول  واحد  بصوت  يتحدثون  االجتماعي  النوع 

والنشاطات الرئيسية. كما ُتعد خطة العمل مكّونًا هامًا من مكونات جهود جمع األموال عبر الوكاالت كخطة العمل اإلنساني 
دة )أنظر صفحة املعلومات 2-3(. املشتركة وعملية النداءات املوحَّ

ما دامت خطة العمل تقوم بربط النشاطات مع إستراتيجية عامة لتنسيق اجلهود حول 
العنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه واالستجابة له فهي تساعد الوكاالت 
املتشاركة على الفهم والعمل نحو حتقيق هدف بعيد املدى حتى لو كانت خطة العمل 
ما زالت في املراحل األولى من الطوارئ وموّجهة نحو النشاطات التي ينبغي القيام بها ضمن فترة الثالث إلى ست أشهر 

االولى.

التنسيق  آلليات  سيسمح  العمل  خطة  في  الرئيسية  بالنشاطات  املؤشرات  ربط  إن 
وللشركاء املنّفذين بقياس الدرجة التي تتحقق بها األهداف. 

املتعلق  التنسيق  آلليات  العاملية  املراجعة  تشير 
مت  والتي  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف 
تنفيذها عام 2008 من قبل نطاق مسؤولية العنف 
القائم على النوع االجتماعي إلى أن التنسيق في 
تعزيز  املساعدة على  دائمًا في  ينجح  لم  امليدان 
املشترك.  االستراتيجي  والتخطيط  التفكير 
الوكاالت  لكل  ليس  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
نفس الرؤية بشأن األولويات عند وضع البرامج 
االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة 
في بلد ما مما يجعل التخطيط اإلستراتيجي في 
منتهى الصعوبة أحيانًا وهذا ما يقوض نشاطات 
التنسيق من خالل حتديد جهود التنسيق لتقتصر 
األساسية.  املعلومات  في  املشاركة  على  فقط 
الفاعلني  ملساعدة  احلاجة  وجود  حتديد  مت  وقد 
امليدان{  العاملني في }قلب  امليدانيني مبن فيهم 
املتعلقة  البرامج  مناذج  الناقد حول  التفكير  على 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي واألولويات 
أو  العنقودية  املجموعات  ملختلف  بها  املتصلة 

القطاعات واملؤسسات والبرامج.

دروس مستقـاة تأسيس إطار توجيهي

بناء استجابة أكثر 
فعالية وإبداعًا

تسهيل املناصرة واالتصال

حتسني مستوى الوصول 
إلى املوارد

تعزيز االستمرار واالستدامة

رصد التدخالت وتقييمها
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كيف ينبغي تطوير خطة عمل مشتركة بني الوكاالت؟

حيث إن التنفيذ الناجح خلطة العمل املشتركة بني الوكاالت يعتمد على التزام جميع الفاعلني في مجال العنف القائم على النوع 
االجتماعي فإن تطوير تلك اخلطة يتطلب مشاركة واسعة. ويجب احملاولة ألقصى مدى ممكن احلصول على مدخالت من جميع 
املستويات بدءا من القيادات املعنية بوضع السياسات )مثل املنسق اإلنساني أو املنسق املقيم  واملدراء القطريون للمنظمات 
غير احلكومية الدولية والفريق القطري لألمم املتحدة وقيادات املجموعة العنقودية للحماية وممثلي احلكومة حيثما يكون ذلك 
مناسبًا( ووصوال إلى الكادر املسؤول عن البرامج ميدانيا واألشخاص املعنيني. ولكن قد يكون من املفيد في املراحل املبكرة 
ان تأخذ مجموعة العمل املعينة زمام املبادرة بوضع مسودة وثيقة تستعمل كنقطة انطالق لبناء توافق حول األهداف والفعاليات 
ذات األولوية. ومن الضروري ان تكون تلك املجموعة من مختلف القطاعات وأن تضم ممثلني عن آلية التنسيق املتعلق بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي واحلكومة )ان أمكن( وجميع املجموعات العنقودية أو القطاعات ذات العالقة واألشخاص املعنيني 
ومستشاري أو خبراء النوع االجتماعي والخ... )أنظر صفحة املعلومات4-6 حول تأسيس مجموعات التنسيق الفرعية(.

وكما هو مبني في اجلدول الزمني في صفحة املعلومات 4-1 فإن عملية وضع خطة العمل يجب ان تبدأ فور االنتهاء من التقييم 
األولي وأن يتم اكمال خطة أولية خالل فترة شهر من بدء حالة الطوارئ. ولكن وبسبب أهمية املشاركة فيجب اعطاء بناء 
التوافق أهمية أعلى من االلتزام باجلدول الزمني. ويجب ان تشمل عملية وضع خطة العمل اخلطوات الرئيسية املدرجة أدناه 

)وال يشترط ان تقتصر عليها(:

1

2

4

5

6

7

8

3

جمع املعلومات من خالل جمع البيانات اخلاصة باخللفية والتقييم 
من؟  الثالث:  األسئلة  ومسح  السريعة(  التقييمات  )او  السريع 
املعلومات 3-1 و 3-9( عبر جميع  صفحة  أين؟ )انظر  ماذا؟ 

القطاعات في مجال الوقاية واالستجابة.
املتعدد  النموذج  مبوجب  البرامج  في  املوجودة  الفجوات  حتليل 
النوع  على  القائم  العنف  حول  التوجيهي  الدليل  في  القطاعات 
كاملة  وبتغطية  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة  االجتماعي 

جلميع املناطق اجلغرافية املتأثرة.
األهداف  في  األولويات  وتثبيت  األولية  االحتياجات  توضيح 

والفعاليات ووضع مسودة خلطة عمل تشتمل على املؤشرات.
عرض مسودة خطة العمل لغرض املراجعة واملناقشة وبناء التوافق 
عندما  فعالية  أكثر  املرحلة  هذه   4-5 املعلومات  صفحة  )انظر 
من  للوقاية  األساسية  النماذج  حول  أساسي  تدريب  يصحبها 
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له )انظر صفحة 

املعلومات 2-1(.

مثل  الرئيسيني  للشركاء  العمل  خلطة  النهائية  املسودة  نشر 
املقيم   املنسق  أو  اإلنساني  واملنسق  املتحدة  لألمم  القطري  الفريق 
واملجموعة العنقودية للحماية وفريق عمل الصحة النفسية والدعم 
مناسبا  ذلك  كان  ان  احلكومة  عن  وممثلني  االجتماعي  النفسي 
والكادر امليداني للمنظمات غير احلكومية الخ... لغرض املراجعة 

واحلصول على املالحظات النهائية.
إكمال النسخة النهائية من خطة العمل.

الفاعليني  جميع  على  العمل  خطة  من  النهائية  النسخة  توزيع 
ذوي العالقة.

الرئيسية في  املؤشرات  العمل مبوجب  الدورية خلطة  املراجعة 
اخلطة نفسها إضافة إلى التقييم واملسح املستمرين. ثم البدء 
مرة أخرى من اخلطوة األولى )راجع امللحق 33 لالطالع على 

توضيح مرئي للدورة كاملة(

املمثلني الذين يتم تشخيصهم من ضمن 
مجموعة العمل.

فريق العمل ضمن آلية التنسيق

جميع الشركاء في عملية التنسيق

فريق العمل ضمن آلية التنسيق وبالتشاور مع 
املتعلق  التنسيق  وشركاء  الرئيسيني  الشركاء 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

ناطق باسم مجموعة العمل إلى جميع الشركاء 
التنسيق وبضمنهم ممثلني عن جميع  آلية  في 
الذين مت  القطاعات  أو  العنقودية  املجموعات 
حتديدهم في الدليل التوجيهي للجنة الدائمة 
مجال  في  وخبراء  الوكاالت  بني  املشتركة 
النوع االجتماعي واألشخاص املعنيني وممثلني 

عن احلكومة ان كان ذلك مناسبا.

مجموعة عمل ضمن آلية التنسيق وبالتشاور 
مع الشركاء الرئيسيني.

مجموعة العمل ضمن آلية التنسيق وبالتشاور 
مع الشركاء الرئيسيني.

بني  مشتركًا  صغيرًا  فريقًا  يكون  ما  عادة 
للعمل  مندفعني  باحثني  من  مكون  الوكاالت 
على  القائم  بالعنف  اخلاص  املنسق  وبقيادة 

النوع االجتماعي.

الفاعلون املعنيونالفعالياتاخلطوة
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ما هي العناصر الرئيسية خلطة العمل املشتركة بني الوكاالت؟

يجب ان تكيف كل خطة عمل للوضع الذي تستعمل فيه. وفي بعض األحيان قد يكون من املفيد تطوير خطة عمل شاملة على 
املستوى القطري مع خطط فرعية تخدم األقاليم أو املناطق احمللية )انظر على سبيل املثال اخلطط املتعلقة بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي من كينيا في امللحق 50 وأوغندا في امللحق 51. ولكن هناك بعض املبادئ املشتركة حول وضع خطط العمل 
)انظر املربع النصي أدناه( اضافة إلى بعض العناصر الرئيسية التي ينبغي السعي لشملها في أية خطة عمل. ومن املهم ان 
يفهم األشخاص الذين يقومون بإعداد خطة عمل املعايير القياسية للتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي واملفصلة 

في النماذج املتعددة القطاعات واملتعددة املستويات الواردة في صفحة املعلومات 2-1.

ان وضع خطط العمل هي عملية دورية تقوم بالبناء على نفسها بحيث تتطلب أية خطة للعمل املتابعة واملراجعة املنتظمة. ويجب ان 
تشتمل خطة العمل على فقرات حتدد الفترات الزمنية املطلوبة بني املراجعات. وفي السودان فقد قررت مجموعة العمل الرئيسية حول 
العنف القائم على النوع االجتماعي على مستوى دارفور ان كل خطة عمل تكون على مستوى الوالية وذلك بسبب الديناميكيات 
املوجودة واحلساسيات السياسية في كل موقع. وقد مت الشروع بوضع خطة عمل أولية لكل والية في العام 2007 وتال ذلك تبادل في 
وجهات النظر حول املمارسات األفضل على مستوى دارفور بأكملها اضافة إلى الدروس املستقاة التي ميكن ان تستعمل كمؤشرات 
في الواليات الثالث. وفي العام 2009 قام فريق العمل باجراء مراجعة خلطة العمل وتطويرها استنادا إلى نفس الهيكل من العام 

2008/2007 )انظر امللحق 49 لالطالع على منوذج من خطة عمل(.

من املمارسات اجليدة

هناك عدد من املبادئ الرئيسية التي 
تتعلق ببناء خطط عمل فعالة:

يجب ان تكون اخلطط واقعية   •
وان ال تضم فعاليات ال ميكن 
اكمالها ضمن الفترة الزمنية 
احملددة أو في البيئة املعنية.

يجب ان تكون اخلطط دقيقة   •
وان ال تضم معلومات لم يتم 

التحقق منها من خالل التقييم 
أو املسح.

يجب ان تكون اخلطط سهلة   •
الفهم وال تتضمن صياغات 

لغوية غير مألوفة.
تضمن خطة العمل متثياًل جلميع   •

الشركاء. ضمان متثيل جميع 
الشركاء املعنيني وليس فقط 

أولئك الذين لديهم مال أكثر.
يجب ان تكون اخلطط قصيرة   •
وان يتم التعبير عنها باختصار 
وبرؤوس أقالم وجداول سهلة 

القراءة والفهم.

معلومة مفيـدة 1- اخللفية
توضيح عام للحقائق التي أدت إلى احلالة اإلنسانية الراهنة وبضمن ذلك أية    •
معلومات حول وضع العنف القائم على النوع االجتماعي قبل حالة الطوارئ.

تشمل حتليال للوضع احلالي املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي    •
وتلخيصا ملا متت معرفته من التقييمات واملسوح.

3- االستراتيجية
• وصف عام للنموذج أو النماذج التي تستند خطة العمل عليها وتزويد إطار للعمل 

املوصى به.

5- امليزانية
قد يكون من املفيد في بعض احلاالت ان تتضمن اخلطة ميزانية    •

للفعاليات احملددة لغرض مساعدة جهود جمع التمويل.

2- الهدف
وصف للهدف العام لوثيقة خطة العمل  •

4- خطة العمل
وصف األهداف الرئيسية والفعاليات ذات العالقة ومؤشرات تلك الفعاليات.  •

وصف املناطق اجلغرافية التي ستتم الفعاليات فيها.  •
وصف املجموعات السكانية التي تستهدفها الفعاليات.  •

حتديد الشركاء املسؤولني عن التنفيذ.  •
ان كان ذلك مالئمًا، تنظيم الفعاليات مبوجب مراحل حالة الطوارئ )مثل   •

االستجابة الطارئة األولية واالستجابة حلالة ما بعد الطوارئ الخ...(.
وصف وسائل تنسيق الفعاليات.  •
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ما املهم معرفتة حول رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

يعني الرصد متابعة املعلومات ذات األولوية املتعلقة بالبرنامج أو املشروع ونتائجه املرجوة ولذلك فإنها توصف أحيانا بـ }عملية 
التقييم{. وتشمل فعاليات الرصد ما يلي:

املتابعة الدورية املنتظمة للمعلومات املتعلقة بفعاليات تنفيذ خطة العمل واملخرجات املرجوة منها وتأثيرها.
ولكن  إجنازه  يتم  ملا  كمي  وصف  ذلك  يتضمن  ما  وغالبا  العمل.  خطة  أهداف  حتقيق  باجتاه  احلاصل  التقدم  قياس 
املخبرين  مع  واملقابالت  البؤرية  النقاشية  و/او مجاميع  احلكايات  املأخوذة من  واملعلومات  املراقبة  أيضًا  قد يشمل 

الرئيسيني.
متابعة الكلف والتمويل عند تنفيذ الفعاليات اخلاصة بخطة العمل.

وعندما يكون الرصد مرتبط ببرنامج أو مشروع معني فإنه يوفر أساسا لتقييم ذلك البرنامج أو املشروع. ويجب دمج عمليتي 
الرصد والتقييم في خطة العمل عن طريق توفير املؤشرات إضافة إلى النظم لغرض إجراء املراجعة والتحليل املتسق لهذه 
املؤشرات. واملؤشرات هي وسائل معيارية كمية ونوعية توفر وسيلة بسيطة وموثوق بها لقياس مستوى االجناز لغرض عكس 
التغييرات املتعلقة بفعالية ما أو للمساعدة في تقييم أداء املجموعة العنقودية أو القطاع. وينبغي للمؤشرات املعيارية أن تكون 
قابلة للقياس ومعرفة بصورة جيدة. وفي مرحلة األزمة قد ال تعكس تلك املؤشرات استغالل اخلدمات بقدر ما تعكس اذا ما 
كانت تلك اخلدمات قد مت وضعها. وهناك مناذج للمؤشرات للمجموعات العنقودية أو القطاعات في الدليل التوجيهي حول 

العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت )ص 28(.

كيف تختلف خطة العمل عن اجراءات التشغيل القياسية ؟

تقوم خطة العمل بتفصيل األساس املنطقي والفعاليات املتعددة القطاعات والواسعة النطاق املرتبطة بالبرمجة والتنسيق. أما 
إجراءات التشغيل القياسية فتتعلق بشكل محدد بضمان القيام بفعاليات وقاية ذات الهدف احملدد باإلضافة إلى التنسيق فيما 
يتعلق بآليات اإلستجابة ومسارات اإلحالة لتلبية إحتياجات الناجني. وفي جوهر األمر فإن خطة العمل تصف الرؤيا الشمولية 
إرشادات تشغيلية.  القياسية  التشغيل  إجراءات  توفر  بينما  النوع االجتماعي  القائم على  العنف  ببرامج  املتعلقة  والفعاليات 

ويجب ان يكون تطوير إجراءات التشغيل القياسية من الفعاليات الرئيسية التي تتضمنها خطة العمل األولية.

املصـادر

IASC, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on 
Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies (2005). 

 http://gbv.oneresponse.info 
 .IASC, Gender-Based Violence Guidelines Introduction and Implementation Planning Package
)تدعم هذه احلزمة إستخدام الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة بني الوكاالت في 

املواقع امليدانية وتسهل عملية التخطيط لتطوير خطط العمل لتنفيذ التداخالت واالجراءات املبينة في الدليل(.
 http://www.gbvnetwork.org
RHRC Consortium, Gender-Based Violence Guidelines Tools Manual (2003). 
 http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_tools/manual_toc.html
Bloom, S., “Violence Against Women and Girls: A Compendium of Monitoring and Evaluation 

Indicators” (USAID, 2008). 
 http://new.vawnet.org/category/Documents.php?docid=2045&category_id=495

املالحــق

امللحق 33: دورة خطة العمل.
امللحق 49: منوذج خطة العمل جنوب دارفور.

امللحق 50: استراتيجية / خطة العمل اخلاصة بكينيا.
امللحق 51: استراتيجية / خطة العمل اخلاصة بأوغندا.

◄
◄

◄
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
5- تشكيل مجموعات التنسيق الفرعية

ما هي مجموعات التنسيق الفرعية ولَم هي مفيدة؟

مجموعات التنسيق الفرعية هي باألساس مجموعات عمل تتكون من أفراد ضمن آلية التنسيق وتوكل إلى هذه املجموعات 
الفرعية واجبات محددة يرتبط العديد منها بوظائف اآللية املذكورة في القسم الثالث من هذا الدليل. والعمل بنظام مجموعات 
التنسيق الفرعية يعتبر أسلوب مفيد في تفويض املسؤوليات إلى فيالق صغيرة من املتطوعني )تضم كل منها ما بني 4 إلى 10 
أشخاص( وذلك لزيادة كفاءة آلية التنسيق من خالل جتنب استهالك الوقت في عملية إدارة جميع النشاطات بالكامل. ومن 

فوائد املجموعات الفرعية األخرى ما يلي :

تعزيز روح االنتماء واملساءلة للمشاركني في برنامج آليات التنسيق.
توفير الفرصة إلستغالل القدرات واخلبرات املميزة لدى الشركاء.

تسهيل عملية بناء القدرات بتشجيع دمج ذوي اخلبرات املتواضعة مع أصحاب اخلبرات الطويلة ضمن املجموعات 
الفرعية.

جتنب القيادة }من األعلى إلى األسفل{ التي يتم اتخاذ أغلب القرارات فيها من قبل املنسق حول العنف القائم على 
النوع االجتماعي أو من قبل رئيس آلية التنسيق أو الرئيس املشارك.

بناء التماسك بني األعضاء العاملني معـًا في املجموعات الصغيرة للوصول إلى هدف مشترك.
تعزيز زخم آلية التنسيق بفتح املجال لها للعمل على عدد من األهداف املختلفة في الوقت نفسه. 

متى ينبغي تطبيق مجموعات التنسيق الفرعية؟

صفحة املعلومات 5-1 مبا يتعلق  كما مت ذكره في 
وقتًا  تأخذ  قد  املجموعات  فإن  التعاونية،  بالقيادة 
لتتماسك وتتكامل في العمل للوصول إلى الغايات 
واألهداف املشتركة ألعضائها. ولهذا السبب ميكن 
للمنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
على  ولكن  مبدئيا.  التوجيهي  األسلوب  إّتباع 
املنسق أن يتجه إلى أسلوب التفويض حاملا تظهر 
بوادر التماسك وااللتزام بني شركاء التنسيق. ورغم 
البدء  منذ  تعزيزه  يتم  أن  يجب  املشاركة  مبدأ  أن 
بتاسيس آلية التنسيق فليس من مصلحة املجموعة 
مباشرة  الفرعية  التنسيق  مجموعات  طرح  يتم  أن 
أواصر  لبناء  الفرصة  التنسيق  ألفراد  تتاح  أن  قبل 

الثقة املتبادلة فيما بينهم.

املرجعية  الشروط  اجناز  من  املجموعة  انتهاء  وبعد 
بنجاح )عادة ضمن أول ثالثة أسابيع من وضع آلية 
التنسيق( يستطيع املنسق املعني بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي ان يبدأ بالتماس اهتمام املجموعة 

لتطوير مجموعات فرعية لنشاطات خاصة. وإذا كانت املشاركة بطيئة في البداية فيستطيع املنسق املعني بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي ان ميثل دور القدوة وذلك بالتطوع في قيادة واحدة أو اثتنني من اولى املجموعات الفرعية. وفي الوقت الذي 
تستمر فيه آلية التنسيق بترسيخ نفسها ينبغي أن يتم تركيز كل اجلهود على تشجيع الشركاء من ذوي اخلبرات ذات الصلة على 

أخذ زمام املبادرة وقيادة احدى املجموعات الفرعية وتشجيع الشركاء االقل نشاطا على املشاركة في هذه املجموعات. 

◄
◄
◄

◄

◄
◄

في التقريرالدولي لعام 2008 لنطاقات مسوؤلية العنف القائم على النوع 
من  فاعلية  األقل  اخلمسة  بالنواحي  املتعلقة  القائمة  االجتماعي، ضمت 

نشاطات التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي ما يلي :

تأسيس نظام جمع املعلومات  •
دعم تطوير مواد برامج املعلومات والتعليم واالتصال املشتركة بني   •

الوكاالت
توثيق ونشر أفضل املمارسات والدروس املستقاة  •

االنضمام إلى البعثات امليدانية املشتركة بني الوكاالت  •

 في حني أنه ليس واضحًا من التقرير سبب محدودية جناح هذه اجلوانب 
ولكن ميكن أن يعزى السبب إلى حقيقة استهالكها الوقت واحلاجة إلى 
االلتزام والتنسيق بني الشركاء. وميكن أن يكون التخطيط لهذه النشاطات 
أو توّليها على نطاق املجموعات الكبيرة أمرًا شاقأ. لذا، يجب تنفيذ هذه 

النشاطات من خالل مجموعات التنسيق الفرعية.

دروس مستقـاة
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كيف ترتبط املجموعات الفرعية بآلية التنسيق األكبر؟

مرات  وعدد  أوقات  تنظيم  تكون مسؤولة عن  فهي  لذا  التنسيق.  اجتماعات  نطاق  عملها خارج  الفرعية  املجموعات  تؤدي 
اجتماعاتها. ولكن )ولضمان املساءلة لكامل آلية التنسيق( يجب على كل مجموعة فرعية أن تطور خطة عملها بشكل غير 
رسمي لتتشارك بها مع املجموعة األكبر. وعلى كل مجموعة فرعية أن يكون لها جدول زمني للنشاطات أو املخرجات وعليها 
أن تقوم بتقدمي تقرير حول التقدم احملرز في كل اجتماع للتنسيق. وإذا كانت املجموعة الفرعية مسؤولة عن تهيئة }منتج{ 
)على سبيل املثال ملصق يخص املعلومات والتعليم واالتصال( فيجب أن تتم مراجعته واملوافقة عليه من قبل جميع أعضاء 

آلية التنسيق حيث ال ينبغي ألي مجموعة املضي في الفعالية أو املنتج دون أن تتم املوافقة عليه من قبل كامل آلية التنسيق.

وإذا ما تعثر عمل املجموعة الفرعية في نشاط معني فقد يكون من املفيد أن يتدخل املنسق ليعمل على إيجاد حلول للمشاكل 
الناشئة مثل عدم وجود املوارد التقنية أواملالية أو النزاع واخلالف بني أعضاء املجموعة )أنظر صفحة املعلومات 5-6 حول 
حل النزاع(. وفي جميع األحوال، على املنسق أن يشجع و يعزز عمل املجموعة الفرعية بإلقاء الضوء على جناحاتها خالل 

اجتماعات التنسيق.
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6- ربط آليات التنسيق القطرية مع اآلليات احمللية

ملاذا يعد ربط آليات التنسيق على املستوى الوطني مع اآلليات على املستوى امليداني من األولويات؟

كان االفتقار الواضح لالتصال بني آليات التنسيق الوطنية وآليات التنسيق امليدانية أو ممثلي التنسيق امليداني من مصادر القلق 
األكبر التي برزت في تقرير نطاقات املسؤولية عام 2008 حول آليات التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

وذلك وفقا للنتائج التالية:

أقل  فكرة  امليدان{  قلب  }في  العاملون  ميتلك 
وضوحًا عن هياكل التنسيق من أولئك العاملني 
يتعلق  فيما  وخصوصا  الوطني  املستوى  على 
مع  لهم  التابع  التنسيق  هيكل  ارتباط  بكيفية 

الهياكل االخرى. 
املعلومات  لتبادل  جيد  تأسيس  هناك  يكن  لم 
ورفع التقارير بني آليات التنسيق الوطني وآليات 

التنسيق امليداني في العديد من احلاالت.
لم تكن آليات التنسيق امليدانية متأكدة دائمًا من 

اجلهة التي ينبغي ان تكون مسؤولة أمامها. 
لم تكن آليات التنسيق الوطنية دائمًا على دراية 

بالنشاطات املنفذة على املستوى امليداني.

امليداني  املستوى  على  التنسيق  آليات  بني  الربط  وُيعد 
مجال  في  العاملني  الفاعلني  لكل  عليا  أولوية  والوطني 
آليات  أن  حيث  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
مختلفة  مسؤوليات  لديها  تكون  ما  غالبًا  هذه  التنسيق 
ولكنها داعمة فيما بينها: فقد تعمل آلية التنسيق الوطنية 
املستوى  على  املناصرة  )مثل  األوسع{  }املجال  على 
اإلعالم  مع  والعمل  املعلومات  وإدارة  وجمع  الوطني 
ومساعدة املجموعات العنقودية والقطاعات األخرى على 

املستوى الوطني الخ...( وتهتم آلية التنسيق امليداني بالعمل على مستوى االرشاد التشغيلي ومراقبة تنفيذ البرامج. ولذلك 
عندما ال يتم التنسيق بني آليات التنسيق الوطنية وتلك على املستوى امليداني فيعتبر ذلك تهاون في مسؤولياتهما. فعلى سبيل 
املثال: ال تستطيع آليات التنسيق الوطني أن تلبي متطلبات مسؤوليات املناصرة على املستوى الوطني إاّل إذا فهمت ما يحدث 
على املستوى امليداني. وباملقابل، فإن العاملني على املستوى امليداني ال يستطيعون تلبية متطلبات مسؤولياتهم لتوفير اإلرشاد 

التنفيذي إال اذا كانوا على اتفاق مع آليات التنسيق الوطني فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية و مناذج أفضل املمارسات والخ. 

كيف يتم تاسيس الروابط بني آليات التنسيق على املستوى الوطني واملستوى امليداني؟

الشروع بالعمل. في أغلب األحيان يتم الشروع بالتنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في حالة الطوارئ 
على املستوى الوطني اواًل. وتتمثل إحدى أقل املسؤوليات آللية التنسيق الوطنية حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
وكما هو موضح في مذكرة اإلرشاد لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي )راجع امللحق 7( بتحفيز ودعم الُبنى 
الوطنية فإنه من األفضل دائمًا تأسيس  التنسيق  آليات  للتنسيق )حينما يكون مناسبًا(. وكما هو احلال في  دون الوطنية 
ُبنى التنسيق على املستوى دون الوطني حول الهياكل التنظيمية القائمة كلما كان ذلك ممكنا. ويجب ان حتدد أو تطور الُبنى 
دون الوطنية بأسرع وقت ممكن بعد تأسيس آليات التنسيق الوطنية مباشرة ــ ويفضل أن يكون ذلك خالل الشهر األول من 
االستجابة حلالة الطوارئ )هذا إذا لم يكن ذلك جزءا من التأهب حلالة الطوارئ(. ولكن ما يجب مالحظتة هو انه ليس من 
املستحسن الشروع بتكوين آليات تنسيق حالة الطوارئ على املستوى امليداني إال بعدما يتم حتديد قيادة آلية التنسيق الوطنية 
وحتضير مسودة الشروط املرجعية اذ ان تأسيس آلية التنسيق على املستوى الوطني يوفر األطار املرجعي األساسي لتطوير 

◄

◄

◄

◄

غالبًا ما ُيشار إلى املجموعة العنقودية الفرعية املعنية بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي في أوغندا على أنها منوذج تنسيق جيد بسبب 
إنضمام تشكيلة واسعة من الفاعلني في آليات التنسيق وقوة الكيانات 
التنسيقية على املستويني الوطني وامليداني. كما مت تنسيق نشاطات 
االستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي على أربعة 
مستويات في أوغندا: املستوى الوطني واملستوى اإلقليمي ومستوى 
املقاطعة ومستوى ما دون احملافظة. كما أسس صندوق األمم املتحدة 
للسكان وظائف ملنسقني معنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
على املستويات املختلفة من أجل زيادة فعالية جهود التنسيق. وضم 
صندوق األمم املتحدة للسكان وظيفة منسق معني بالعنف القائم على 
تشرين  في  كمباال  في  الوطني  املستوى  على  االجتماعي  النوع 
اقليمي  منسق  هناك  كان  ذلك  إلى  إضافة   .2007 الثاني/نوفمبر 
مقاطعة غولو  في  ومقره  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول 
وعلى  وموروتو.  وبادر  وكيتغم  ليرا  في  للمقاطعات  منسقني  وأربعة 
ويترأس  واحمللية(  واملقاطعات  )اإلقليمية  الوطنية  دون  املستويات 
مجموعات العمل حول العنف القائم على النوع االجتماعي موظف 
من احلكومة احمللية للنوع االجتماعي ويشاركه في الرئاسة صندوق 
األمم املتحدة للسكان في الرئاسة )انظر امللحق 52 حول الشروط 

املرجعية العامة للمجموعات العاملة في املقاطعة(.

من املمارسات اجليدة
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الهياكل على املستوى امليداني. ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت الهياكل التنظيمية دون الوطنية قائمة فمن املهم أن يتم إشراكها 
منذ البداية بأي من جهود التنسيق الوطنية.

حتديد العضوية. يجب أن تتألف الُبنى دون الوطنية من فاعلي القطاعات الرئيسة )الصحية والنفسية-االجتماعية واألمان 
أو احلماية( على املستوى احمللي إضافة إلى األشخاص املعنيني وخبراء محليني مختصني بالنوع االجتماعي ومناهضة العنف 
القائم على النوع االجتماعي الخ. وفي الوقت الذي يتم فيه إجراء التقييم السريع للقضايا والبرامج املتعلقة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي في املناطق اجلغرافية املعنية يجب ان تنطوي إحدى األنشطة على حتديد مجموعات التنسيق أو شركاء 
التنسيق على املستوى امليداني والتي باإلمكان حشدها لتنسيق األنشطة ذات الصلة في حالة الطوارئ. وفي احلاالت التي 
ال يشكل فيها العمل مع احلكومة خطورة يكون من املهم حتديد كيفية البناء على هيكل حكومي لتعزيز التنسيق دون الوطني 
للجهود املبذولة حول العنف القائم على النوع االجتماعي. وفي بعض احلاالت ميكن ان تطلب مجموعة احلماية العنقودية من 
الفاعلني ميدانيا العمل محليا. ورمبا يكون هؤالء الفاعلون مناسبني بشكل خاص ليعززوا التنفيذ االولي ملجموعات التنسيق 
مع  االحتمال  هذا  دراسة  تتم  أن  آخر. ويجب  هناك خيار  يكون  عندما ال  االجتماعي  النوع  القائم على  العنف  احمللية حول 

مجموعة احلماية العنقودية على املستوى الوطني اذا ما كانت تلك املجموعة مفعلة. 

حتديد القيادة. إن الدليل التوجيهي حول العنف القائم على النوع االجتماعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت والقالب 
املستخدم إلجراءات التشغيل القياسية الذي توفره تلك اللجنة )انظر صفحة املعلومات 3-6( يوفران اإلرشادات احمُلددة 
لتأسيس آليات التنسيق على املستوى امليداني. كما انها تقترح ان ال تكون الوكالة أو الوكاالت الوطنية للتنسيق حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي هي ذاتها وكالة التنسيق االقليمية أو احمللية. كما انه ليس من الضروري )بل ليس من املناسب( 
أن تكون املنظمة هي ذاتها اجلهة املنسقة على جميع املستويات. فلقد ثبت في بعض احلاالت فعالية قيام منظمات متنوعة 
بأدوار التنسيق في مستويات جغرافية مختلفة. وعلى اي حال فإنه من املهم بناء ودعم الُبنى احمللية اذا امكن ذلك. كما أن 
حتديد القيادة آلليات التنسيق على املستوى امليداني يجب أن ينفذ من قبل الشركاء في أول اجتماع لهم وبنفس األسلوب 
التشاركي املعمول به على املستوى الوطني )انظر صفحة املعلومات 4-1(. ومن اجل احملافظة على إستدامة آليات التنسيق 
على املستوى امليداني يفضل ان يتم تعيني شركاء محليني ال شركاء دوليني كقادة وأن ُيضمن لهم توفير الدعم املالي والتقني 

لتلبية متطلبات مسؤولياتهم.

تبادل املعلومات. يجب تبادل املعلومات مرة واحدة شهريًا على األقل )وأكثر من ذلك في املراحل املبكرة حلالة الطوارئ( 
بني آليات التنسيق الوطنية وآليات التنسيق امليدانية وضمن تلك اآلليات عن طريق توزيع محاضر االجتماعات. كما يجب 
وضع استراتيجيات أخرى لتبادل املعلومات وحل املشاكل وتوفير الدعم املتبادل في الشروط املرجعية لكل من آليات التنسيق 

وحتديثها دوريًا كممارسات أفضل ودروس مستقاة. 

تطوير قنوات االتصال. يوضح الرسم التالي أن آليات التنسيق احمللية واالقليمية والوطنية مرتبطة بعضها ببعض )توضح 
األسهم اجتاه تدفق االتصال(

مجموعات العمل احمللية / املخيم / القرية

فرق العمل على املستوى اإلقليمي

فرق عمل حول العنف القائم على النوع االجتماعي على املستوى الوطني 
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ووفقًا لهذا الشكل، تعمل آليات التنسيق من خالل آليات اإلتصال اإلقليمي ملشاركة املعلومات مع آليات التنسيق الوطني 
وبالعكس. ويالئم هذا الهيكل بصورة أفضل حاالت الطوارئ التي تغطي مناطق جغرافية واسعة أو حيثما يتم تطوير اإلتصال 
الشركاء  مع  الوطني  التنسيق  لشركاء  الدائم  االتصال  ضرورة  لتحديات  نتيجة  األقليمية  اإلتصال  مجموعات  باستحداث 

احملليني )أي في األمكنة التي ال تتوفر فيها شبكة االنترنت على املستوى احمللي(.

وهناك عنصر آخر مهم في الشكل أعاله وهو أن املجموعات اإلقليمية العاملة )ان وجدت( يجب أن تعزز من طرق التواصل 
املتبادل فيما بينها. وميكن تطبيق ذلك أيضًا على مجموعات التنسيق احمللية. ولكن )ولألسباب املبينة أعاله واملتعلقة بخيارات 
االتصال ضمن مساحة جغرافية واسعة( فإن االتصال العرضي بني املجموعات قد ال يكون سهال. ولذلك يجب أن تعمل 
ما  وبكل  املجموعات  مستويات  على جميع  واملصادر  املعلومات  تبادل  تسهيل  على  واالقليمية  الوطنية  التنسيق  مجموعات 

أوتيت من إمكانات.

احتياجات  على  املختلفة  التنسيق  مجموعات  فيها  تركز  التي  احلاالت  في  التنسيق  آليات  ترتبط  كيف 
مجاميع سكانية مختلفة؟

في بعض االوضاع حيث يكون هناك نازحون والجئون ميكن ان يتم تشكيل مجموعات تنسيق دون الوطنية منفصلة وفقا 
للمجموعات السكانية التي يتم تقدمي اخلدمة لها. وفي مثل هذه احلاالت فإنه من األهمية مبكان أن تقوم هيئة التنسيق الوطني 
بدعم وإدامة استراتيجيات تبادل املعلومات واملوارد مبا يتالءم مع أهداف وخطط عمل مجموعات التنسيق املختلفة. وقد تقوم 
هيئة التنسيق الوطنية بتنفيذ ذلك على سبيل املثال عن طريق تطوير املجموعات الفرعية على املستوى الوطني لتوفير الدعم 

ملجموعات التنسيق احملددة على املستوى دون الوطني )انظر صفحة املعلومات 4-5 حول مجموعات التنسيق الفرعية(.

املصـادر

Establishing Standard Operation Procedures for multi-sectoral and inter-organizational prevention and 
response to GBV in humanitarian settings (SOP Guide), (IASC Gender SWG, 2008).

 http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx

املالحــق

امللحق 52: اوغندة الشمالية 2008 - الشروط املرجعية ملجموعات العمل حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
امللحق 7: مذكرة توجيهية لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي حول حتديد قيادة املستوى امليداني ملجموعة 

عمل نطاق املسؤولية.
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

7- ضمان استدامة آليات التنسيق
ما املقصود باستدامة آليات التنسيق؟

كما سبق أن مت ذكره في مقدمة هذا الدليل فإن حالة الطوارئ حتدث على مراحل. وفي حني يركز هذا الدليل على مرحلة 
األزمة )التي تقع فور بداية احلالة الطارئة( فإنه أيضًا يوضح العمل الذي ميكن أن يتم إجنازه في مرحلة ما قبل األزمة )فيما 
يتعلق بتقليل مخاطر الكارثة والتخطيط الطارئ للتأهب حلالة الطوارئ واالستجابة لها(. ومن املهم أيضًا التوقع والتحضير 
ملا يجب عمله خالل مرحلة ما بعد حالة الطوارئ )االستقرار( ومراحل املعافاة. ومن أهم القضايا التي على آليات تنسيق 
العنف القائم على النوع االجتماعي أن تأخذها بنظر االعتبار وخاصة بعد فتور االستجابة الفورية حلالة الطوارئ هي كيفية 
ضمان استمرارية عمل اآلليات بعد انتهاء أعمال أنظمة املجموعات العنقودية )أو أية هياكل تنظيمية إنسانية أخرى(. وهذا 

هو املقصود باالستدامة.

ملاذا من املهم إستدامة آليات تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي بعد انتهاء حالة الطوارئ؟

يتطلب أّي جهد حقيقي للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي إستراتيجية طويلة األمد تهدف إلى تغيير اجتماعي 
واسع القاعدة وتستهدف املمارسات العنصرية التي تعزز أو تتغاضى عن العنف ضد النساء و الفتيات. ومشكلة العنف القائم 
على النوع االجتماعي ال تنتهي بانتهاء مراحل األزمة بل متتد في بعض احلاالت خالل عملية االنتقال من حالة الطوارئ إلى 
مرحلة االستشفاء. وقد ترفع مراحل التنمية معدالت بعض أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي خاصة عند انقطاع برامج 
الطوارئ لألشخاص األكثر تعرضًا للخطورة. وفي بعض املواقف عندما تفقد املرأة أو الفتاة آليات احلماية األساسية نتيجة حلالة 
الطوارئ )مثل العائلة و سبل العيش الخ...( فإن ضعفهن يزداد عند عدم متكنهن من االنتفاع من خدمات املنظمات اإلنسانية 

كما ويتعرضن للمعاناة عند محاولة إعادة اندماجهن مع مجتمعاتهن.

ومن أجل تلبية إحتياجاتهن املستمرة ومعاجلة القضايا االجتماعية األكبر التي تساهم في العنف القائم على النوع االجتماعي 
يجب أن يستمر العمل ضد العنف في جميع االوضاع إذ ال يوجد بلد أو منطقة في العالم ليس من املهم محاربة هذا النوع 
من العنف فيها. وكما يؤكد هذا الدليل، ينبغي أن يكون العمل منسقا تنسيقا جيدًا من خالل تطوير البرامج وحتسني األنظمة 
وتغيير السياسات والقيام باملناصرة الخ.. وكل ذلك يتطلب مدخالت ممثلي القطاعات املتعددة الذين يعملون وفقًا للمبادئ 

نفسها ومستوى الفهم نفسه للمناهج االستراتيجية الرئيسة ملعاجلة العنف القائم على النوع االجتماعي.

النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق  التنسيق  آلية  استدامة  الالزمة لضمان  االستراتيجيات  بعض  ما هي 
االجتماعي؟

ومن الناحية املثالية، يجب أن تكون هناك آلية تنسيق معنية بالعنف القائم على العنف االجتماعي قبل وقوع حالة الطوارئ. 
وفي هذه احلالة يكون من األفضل إعادة دمج آلية التنسيق هذه مع ُبنى التنسيق املوجودة التي تركز على االستشفاء والتنمية 
)أنظر صفحة املعلومات 2-أ-4 ملراجعة اخليارات املتنوعة لربط برامج تنسيق حاالت الطوارئ مع ُبنى التنسيق القائمة(. 
جهود  في حتسني  ُتشارك  وقد  الطوارئ(  حالة  بداية  منذ  )واستباقية  نسيبًا  وواضحة  بسيطة  العملية  هذه  تكون  أن  ويجب 

التنسيق بناًء على املعرفة املكتسبة حول افضل املمارسات والدروس املستنبطة خالل مرحلة الطوارئ.

ذكر تقرير نطاقات مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي لعام 2008 واملتعلق مبراجعة آليات التنسيق أّنه في بعض االوضاع 
بابُا  نفسها  األزمة  فتحت  فقد  اإلنسانية  األزمة  قبل  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  تنسيق  لنشاطات  وجود  ال  حيث 
الستحداث التنسيق وتوسيع نطاق البرامج املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي )ترتبط في بداية األمر باحلالة الطارئة ثم بعد 
ذلك بقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي غير الطارئة. وفي تلك احلاالت أظهرت حالة الطوارئ احلاجة لهيكل تنسيق حول 
العنف القائم على النوع االجتماعي وفائدة وجوده كما أنها أدت إلى تطوير املوارد )مواد التدريب وأدوات التخطيط وغيرها( التي 

ميكن تعميمها على جهود االستجابة والوقاية املستدامة.

من املمارسات اجليدة
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القسم الرابع: تنفيذ آلية للتنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي

وعندما يتم استحداث تنسيق حول العنف القائم على النوع االجتماعي خالل حالة الطوارئ )أي ال وجود آلليات مسبقة(، 
فمن املهم أن تتوقع وكاالت التنسيق القيادية مواجهة بعض التحديات التي قد تطرأ عند حتويل هيئة التنسيق إلى هيكل دائم، 

كما هو موضح في األسفل. ويجب تطوير هذه االسترتيجيات ملعاجلة التحديات بأسرع وقت ممكن خالل مرحلة الطوارئ. 

 القدرات: احلالة األفضل هي ان تتم إدارة آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي من قبل احلكومة 
الُبنى الوطنية. وفي احلاالت التي تؤدي  بالعنف القائم على النوع االجتماعي في  من أجل ضمان تعميم ما يتعلق 
فيها القيادة احلكومية إلى مشاكل سياسية وأمنية فيجب أن يتم العمل على حتديد وكاالت أخرى. وفي كال اخليارين 
فغالبا ما ال ميتلك الفاعلون احملليون اخلبرة لتنسيق البرامج حول العنف القائم على النوع االجتماعي لذا يجب تطوير 
ورئيس  ممثل حكومي  ذلك هو وجود  مثال على  الطوارئ.  مرحلة حالة  الفاعلني خالل  قدرة  لبناء  االستراتيجيات 
مشارك آلليات التنسيق وإذا أمكن فمن اجليد أن يكون في الظل للمنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
من أجل أن يتعلم ما ميكن تعلمه عن قيادة آلية التنسيق في مرحلة ما بعد الطوارئ. كما ينبغي وضع جدول زمني 
لتسليم مسؤوليات آلية التنسيق من ممثلي املنظمات اإلنسانية إلى ممثلي مرحلة االستشفاء أو ممثلي التنمية كجزء من 
خطة العمل املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ملا بعد حالة الطوارئ )أنظر صفحة املعلومات 4-4 حول 

صياغة خطة عمل(.

التمويل: ُيعد تأمني املوارد املالية جلهود التنسيق 
انتقال  لتسهيل  ضرورة  الطوارئ  حالة  بعد  ملا 
آلية التنسيق إلى هيكل دائم. ولعدم التمكن من 
احلصول على هذا التمويل عن طريق املجاالت 
النداءات  عملية  )مثل  الطوارئ  بحاالت  املعنية 
السعي  التنسيق  آلية  على  فإن  املوحدة(، 
للحصول على متبرعني لعمليتي التنمية واملعافاة 
)انظر  متويلية.  استراتيجية  إيجاد  أجل  من 
صفحة املعلومات 3-2 حول اخليارات املختلفة 
املتبرعني  إبالغ  مسؤولية  وتقع  للتمويل(. 
عاتق  ومستمرعلى  دائم  متويل  إلى  احلاجة  عن 
الوكاالت القيادية آللية تنسيق حالة الطوارئ. 

آليات  لتوقف  الضغط  يتزايد  املناصرة: 
االنسانية  اجلهات  بقيادتها  تقوم  التي  التنسيق 
مرحلة  إلى  االزمة  مرحلة  إنتقال  يقترب  عندما 
االستشفاء املبكر. في هذه املرحلة على املنسق 
االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعني 
على  يكونوا  أن  التنسيق  آلية  في  والشركاء 
جهود  إستدامة  إلى  احلاجة  لتوضيح  إستعداد 

التنسيق وينبغي أن يكون لديهم خطة جاهزة لتقدميها إلى اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وفريق األمم املتحدة 
القطري واحلكومة والخ...حول ضم اجلهود حول العنف القائم على النوع االجتماعي إلى جهود االستشفاء. وميكن 
احلصول على هذا النوع من التأييد بفاعلية من خالل تكوين مجموعة تنسيق فرعية خصيصا ملهام تطوير قاعدة 
التأييد املرتبطة بنقل آلية التنسيق من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التنمية واالستشفاء. )انظر صفحة املعلومات 

3-3 حول املناصرة و صفحة املعلومات 4-5 حول مجموعات التنسيق الفرعية(.

املوارد واألدوات الفنية: هناك الكثير من األدوات التي يتم تطويرها خالل حالة الطوارئ والتي ميكن )بل يجب( 
استخدامها ألعمال ما بعد حالة الطوارئ. وميكن أن تشتمل هذه األدوات على منهاج تدريبي وأدوات تقييم وآنظمة 
جمع املعلومات وإجراءات التشغيل القياسية... الخ. ولكن يجب أن يتم حتوير تلك األدوات ليس فقط ملعاجلة انتقال 
التركيز من العنف اجلنسي خالل حالة الطوارئ إلى القضايا األوسع فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
الفاعلة  إلى اجلهات  الفاعلة االنسانية  التحويل من اجلهات  الطوارئ بل أيضا إلستيعاب  بعد حالة  ما  في مراحل 
في التنمية. أن وضع استراتيجيات خالل مرحلة حالة الطوارئ حول تكييف املوارد القائمة وتطوير ادوات جديدة 

سيسهل االنتقال النهائي إلى مرحلة االستشفاء والتنمية. 

◄

◄

◄

◄

آليات  نقل  بتخطيط  املرتبطة  للتحديات  أعمق  تفهم  اوغندة  تقدم 
التنسيق املتعلق العنف القائم على النوع االجتماعي من وكالة األمم 
املتحدة )صندوق األمم املتحدة للسكان( إلى احلكومة. فهناك التزام 
قوي للتنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي من قبل 
وزارة النوع االجتماعي ووزارة العمل والتنمية بينما تظل مشاركة 
الوزارات األخرى محدودة. فعلى سبيل املثال: في وزارة الصحة 
أن اجلهة التنسيقية حول العنف القائم على النوع االجتماعي هي 
نفسها جهة النوع االجتماعي.لذا فليس لديها الوقت و املصادر 
للتركيز على العنف القائم على النوع االجتماعي أو على االوضاع 
متحمسون  احلكومة  ممثلي  فإن  املقاطعة  مستوى  وعلى  االنسانية. 
لهم.  كافية  مالية(  و  )انسانية  موارد  هناك  ليست  ولكن  للعمل 
أو  الوقت  للنوع االجتماعي  املقاطعة  لذلك ال ميلك موظف  ونتيجة 
القدرة على التركيز على قضايا النوع االجتماعي وقضايا العنف 
القائم عليه. والكثير منهم منهمكون بقضايا العمل والعمال. ومن 
املتحدة  األمم  صندوق  من  التنسيق  آللية  فاعلة  نقل  عملية  أجل 
االستراتيجيات  تطوير  على  العمل  يجب  احلكومة  إلى  للسكان 
القائم  العنف  ملناهضة  أولوية  وضع  اجل  من  املوارد  لتوسيع 
وتخصيصات  احلكومة  اعمال  خطط  في  االجتماعي  النوع  على 

ميزانيتها. 

دروس مستقـاة
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القسم اخلامس: 
مهارات  التنسيق العمليـة 
مقـدمـة

ما الذي يقدمه هذا القسم؟
القيادة واإلدارة والتنسيق.  قد يكون هذا القسم أهم قسم على اإلطالق في هذا الدليل فهو يراجع املهارات األساسية في 
ويهدف إلى إمداد منسق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي باألدوات الالزمة لضمان احلفاظ على الزخم وعلى إلتزام 
املشاركني في آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وذلك عن طريق استخدام األساليب الهادفة إلى تعزيز 

التعاون واملسؤولية املشتركة واإلجماع في الرأي. 

وفي أغلب األحيان في حاالت الطوارئ تطغى احلاجة املاسة إلى ضرورة إجنازعمل ما على جميع االعتبارات اخلاصة بكيفية 
اءة تعود بفوائد طويلة األمد على شركاء التنسيق وعلى األخص منهم األشخاص املعنيني.  بنَّ العمل ضمن عملية تشاركية 
ولكن يتطلب ضمان االستدامة والفعالية ألي عملية تنسيق كانت أن يولي املنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
االهتمام بطرق التنسيق كاهتمامه بالنواجت. وينبغي للشركاء أن يحصلوا على التشجيع الالزم لتولي املسؤولية منذ بداية عملية 

التنسيق لتطوير قدراتهم على العمل معًا على املدى البعيد.

التقييمات  التنسيق )مثاًل من خالل  نظم  تأسيس  الوقت في  الكثير من  استهالك  احلاالت  يتم في بعض  نفسه  الوقت  وفي 
والتحليالت الوضعية املطولة املشتركة بني الوكاالت وعبر القطاعات( إلى درجة ان يستغرق تأسيس اخلدمات العاجلة وقتًا 
طوياًل رغم ان تقدمي اخلدمات العاجلة هو الهدف األساسي من التنسيق اجليد. فينبغي على املنسقني املعنيني بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي أن يجدوا السبل املطلوبة للموازنة بني مسؤولياتهم املزدوجة والتي تتمثل في ضمان تنفيذ اخلدمات املباشرة 
من جهة وبناء آليات لتنسيق هذه اخلدمات من جهة أخرى. من املؤمل ان تؤدي بعض األساليب املذكورة في هذا القسم إلى 

حتسني الكفاءة والفعالية في األداء.

وميكن أيضًا االستفادة من املهارات احملددة في هذا القسم من قبل من يحتاج إلى العمل مع نطاق واسع من فاعلي املجموعات 
العنقودية أو القطاعات وأبناء املجتمع احمللي ومستشاري النوع االجتماعي وغيرهم من املشاركني في العمل اإلنساني. ولهذه 
الغاية ميكن التشارك بهذه املعلومات مع الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي لبناء الكفاءات املطلوبة للتأكيد 

ألصحاب املصلحة الرئيسيني على أهمية الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.

 Child Protection Coordinators’ Handbook املؤلفني - من كتاب  بإذن من  التالية  السبعة  املعلومات  أوراق  تبني  وقد مت 
2009 for Clusters، available at: http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/

Child%20Protection.aspx

"القيادة تكتسب. فهي ليست أمر ميكن لشخص أو وكالة االدعاء به ملجرد احلصول على نوع من التفويض العاملي. والقيادة تتطلب 
اإلصغاء والتعلم واملالحظة وتقدمي الدعم. وهي تتعلق أيضًا بالتعامل مع اآلخرين بنفس القدر من االحترام الذي تود أنت أن يعاملونك 
به. والقيادة في سياق التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي تعني تقدمي املدخالت الفنية واملعلومات ودعم اإلجراءات 
 From GBV Coordination Course Curriculum, UNFPA and – :التي يتم تنفيذها من قبل املجموعات" )اقتباس من الكتاب

.Ghent University, 2010

معلـومـة مهمـة للغايـة
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القسم اخلامس: 
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1- تعزيز القيادة التعاونية

ما هي القيادة التعاونية؟

القيادة التعاونية هي عملية يتم من خاللها تشجيع األفراد واملنظمات على القيام مبا يلي:

:

ملاذا تعتبر القيادة التعاونية مهمة بالنسبة إلى التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

بسبب الطبيعة املتعددة القطاعات للبرامج املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ينبغي ألي جهود تنسيقية حول هذا 
اختالف  على  الفاعلني  من  ممكن  عدد  أكبر  إشراك  ال(  أم  العنقودية  املجموعات  منظومة  من خالل  )سواء  العنف  من  النوع 
أجنداتهم وأولوياتهم. وعلى جميع هؤالء الفاعلني )إضافة إلى إلتزامهم بالوفاء مبسؤولياتهم اخلاصة إزاء العنف القائم على 

النوع االجتماعي( االلتزام أيضا بالعمل مع اآلخرين لضمان أن تكون اجلهود الكلية أكبر من مجموع أجزائها.

وينبغي على املسؤولني عن تسهيل التعاون إيجاد بيئة تعمل على متكني املشاركة وحل املشاكل وصنع القرارات بحيث ميكن 
للمشاركني التشارك باملسؤوليات فيما بينهم واإلحساس مبلكيتهم للنواجت اجلماعية. وغالبًا ما يتطلب ذلك نقلة ذهنية وعملية 

من األساليب النمطية السلطوية في القيادة )والتي تكون أسهل في بعض األحيان( إلى أساليب القيادة التعاونية.

املشاركة باألهداف املشتركة

تبادل النشاطات

البحث في االختالفات بشكل بناء

تعزيز القدرات ألجل الوصول إلى منفعة متبادلة وغاية مشتركة من خالل 
التشارك باملخاطر واملكافآت واملسؤوليات

تبادل املعلومات

البحث عن حلول خالقة 
للتحديات الناشئة

املشاركة باملوارد

• القيادة املبنية على السلطة الرسمية في إعطاء األوامر
• اتخاذ القرارات من جانب واحد

• إصدار األوامر والتحكم
• الشركاء املنفذون

• التركيز على مصلحة الوكالة
• االستحواذ على موقع الصدارة

• القيادة القائمة على الثقة والعالقات واخلدمات
• املشاركة في صنع القرارات واإلدارة من خالل اإلجماع

• التيسير والتشبيك والتمكني
• الشركاء املتكافؤون

• التركيز على القطاع األوسع وعلى حالة الطوارئ ككل
• التيسير والتشبيك بعيدًا عن األنظار

إلى...مـن...
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ما هي التوجيهات الرئيسية للقيادة التعاونية الفعالة؟1

ما هي األساليب املختلفة للقيادة التعاونية؟ 

املوقف  بتقييم  التعاوني  القيادي  أن يقوم  قيادية مختلفة. وميكن  إّتباع أساليب  املواقف املختلفة تفرض  أن  التجارب  أظهرت 
وإختيار األسلوب القيادي املالئم. 

1 Adapted from Hank Rubin, http://www.collaborative-leaders.org/, as presented in the Child Protection Coordinators’ 
Handbook 2009 for Clusters, at: http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.aspx

عن  املسؤوليني  االشخاص  يقوم  عندما 
فإنهم  التوجيهات  بإعطاء  تيسيرالتنسيق 
يقومون باتخاذ اإلجراءات ويعملون على 
هيكلة النشاطات وحتفيز اآلخرين وتقدمي 
يكون  أن  للمشاركني.  الراجعة  التغذية 
يتبع  أن  يعنى  ال  إداريا  أو  توجيهيا  املرء 

سياسة الترهيب أو الضغط.

ميكن لألسلوب التوجيهي / اإلداري أن يكون مالئما في املراحل األولى لتأسيس 
هيئة التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي عندما تكون هناك حاجة 
إلى التوجيه حول كيفية عملها وعند القيام بوضع األطر والعمليات واجلدول الزمني. 
األسلوب  هذا  استخدام  ويجب  قصيرا.  الوقت  يكون  عندما  أيضا  مفيدا  ويكون 
بحذر وحكمة حتى ال يعتاد الشركاء على إتباع التوجيهات )أو يشعروا باإلحباط 
بسببها(. وحتى األسلوب التوجيهي/اإلداري يجب أن يتضمن اجلوانب الرئيسية 

للقيادة التعاونية.

على  الفاعلة  اجلهات  موافقة جميع  من  التأكد  املثال:  على سبيل  البداية.  منذ  هوية ورؤية مشتركة  نحو  السعي 
الشروط املرجعية آللية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في املراحل األولى من عملية التنسيق. 

احلرص على إشراك املزيج الصحيح من أصحاب املصلحة وصانعي القرار. وغالبا ما يكون ذلك حتديا في التنسيق 
قضية  العنف  من  النوع  ذلك  فيها  يكون  التي  املواقف  في  وخاصة  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق 
مشحونة سياسيا. )أنظر صفحة املعلومات 4-2 فيما يتعلق بالتوصيات حول بناء الشراكة في آلية التنسق املتعلق 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي(.
احملافظة على الزخم والتركيز على التعاون املتواصل. التدفق املنتظم واملوثوق للمعلومات الدقيقة إلى جميع شركاء 

التنسيق واملراجعة الدورية خلطط عمل ونتائج التنسيق سيساعد في حتقيق ذلك
التنسيق  آلية  املصلحة في عمل  احتياجات كل مجموعة من مجموعات أصحاب  وتلبية  النظر  إشراك وجهات 
املشاركات  أصحاب  انتقاء  العدوانية(  عن  )بعيدًا  برفق  واحملاولة  االجتماعي.  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق 

البارعة الذين من املمكن أن يتم حجبهم من قبل أصحاب األصوات األعلى. 
التأكد من أن عملية التعاون ونواجتها تخدم املصالح الذاتية لكل وكالة من الوكاالت املشاركة إلى أقصى حد 

ممكن. الحظ بأن على املشاركني أن يشهدوا حتقيق بعض املنافع ألنفسهم لكي يقدروا التعاون. 

النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق  التنسيق  في  للمشاركني  واضحة  ومسؤوليات  أدوار  تطوير  على  العمل 
االجتماعي )حتى وإن كانت هذه األدوار واملسؤوليات تتغير بانتظام(. وميكن تسهيل ذلك في كثير من األحيان 

بتطوير مجموعات فرعية ضمن آلية التنسيق كما هو موضح في صفحة املعلومات 6-4(.

تأمني االلتزامات من جميع املشاركني بأن يبذلوا كل جهد لضمان أن يحضر نفس األشخاص في كل 
اجتماع. وإحدى طرق تعزيز ذلك بطريقة غير مباشرة هي بضمان أن تضم نقاط العمل لكل اجتماع أسماء 

األفراد املسؤولني وليس أسماء املؤسسات فحسب. 

جميع جوانب التعاون هي جوانب شخصية – والتعاون الفعال ينشأ بني األشخاص – لذلك ينبغي احملافظة 
التنسيق وخالل االستراحة وبعد االجتماعات  على التواصل املنتظم واستغالل الوقت قبل اجتماعات 

للدردشة بصورة غير رسمية مع الشركاء.

عدم إضاعة الوقت. فيجب أن تكون االجتماعات فعالة ومثمرة ويجب أن تكون اإلدارة مندفعة وميكن اإلعتماد 
عليها )أنظر صفحة املعلومات 5-3 للمزيد من املعلومات حول إدارة االجتماعات(. 
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ما هي مراحل تطور املجموعة؟ 

تتزايد قدرة هيئة التنسيق على األداء مع الوقت مبرورها عبر عدة مراحل. وفي احلاالت الطارئة من املرجح أن تتغير هذه املراحل 
بشكل سريع وغالبا ما تتداخل. ولزيادة أداء آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي إلى احلد االقصى، من 

املهم االعتراف مبراحل تطور املجموعة وإدارتها2. 

2 Taken from Child Protection Coordinators’ Handbook, 2009 and adapted from ‘WASH Cluster Coordinators Handbook” 
(Draft 12 October); Blake R.R. and J.S. Mouton: The Managerial Grid. Houston: Gulf Publishing Co., 1964; Tuckman 
B.W. Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin, 1965.

النتائج  على  املشارك  املنسق  يحصل 
وطرح  املناقشات  قيادة  خالل  من 
األسئلة إلشراك اآلخرين وتشجيعهم 
وتأكيد  املسؤوليات  في  التطوع  على 
االلتزامات وطلب التصويت للحصول 
قرار  أو  اآلراء  بتوافق  قرار  على 

األغلبية. 

يعتبر األسلوب التشاركي في التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
مهما في بناء الثقة وإشراك املشاركني وتأسيس املبادئ واخلطط وأساليب العمل 
األولية. ويجب أن يحاول املنسقون تطبيق هذا األسلوب كلما كان ذلك ممكنًا مع 
االعتراف بأنه يستهلك الوقت وأنَّه ال يستوجب أن تكون كل القرارات متخذة 
بإسلوب دميقراطي. ومن املرجح أن يستجيب املشاركون على نحو إيجابي إلى 
كفاءة األسلوب التوجيهي ما دام أنهم يدركون أن املشاركة هي القاعدة وأنه ما 

من صراعات قائمة أو كامنة ضمن مجموعة التنسيق لم يتم معاجلتها بعد.

للمجموعة  التفويض  أسلوب  يتيح 
اتخاذ القرارات ويشجع اآلخرين على 
احملافظة  مع  خبرتهم  من  االستفادة 

على املسؤولية عن مجمل النتائج. 

آلية  ضمن  الفرعية  املجموعات  إنشاء  في  األساس  التفويض  أسلوب  يعدُّ 
التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي، والذي يشجع املشاركني 
أسلوب  يعزز  كما  املتخصصة.  وخبرتهم  معرفتهم  استخدام  على  باملقابل 
التفويض املسؤولية املتبادلة. وبتطور آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي واتخاذها املزيد من األنشطة سيكون من الضروري وعلى 

نحو متزايد االنخراط في هذا األسلوب القيادي. 

املرحلة الرابعةاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى
العالقة

السلوك

التبعية 
)تشكيل(

تتطلع املجموعة إلى 
قائد لتقدمي الدعم

الصراع 
)اقتحام(

التحديات التي تواجه 
القيادة، والنفوذ 

والسلطة

التماسك 
)وضع املعايير(

توطيد األهداف 
املشتركة

االعتماد املتبادل 
)األداء(

فريق حقيقي؛ وعالقات 
عمل جيدة

املهمة

السلوك

التوجيه

ملاذا نحن هنا؟ وما 
هي أهدافنا؟

التنظيم

تنظيم القواعد، 
واإلجراءات والُبنى 

واألدوار الخ

تدفق البيانات

استقبال املعلومات 
واألفكار وتبادلها

حل املشكالت

فريق فعال من حيث األداء 
العالي للمهام املناسبة

إجراءات منسقي 
العنف القائم على 
النوع االجتماعي

تأسيس األدوار 
واملسؤوليات 
وأغراض آلية 

التنسيق وتشجيع 
التعارف

توضيح األدوار 
واملسؤوليات 

واإلجراءات واألنظمة 
وشرح احلدود وتسهيل 

حل الصراع

تسهيل النقاشات 
واستخدام القيادة 

التشاركية وتدريب 
اآلخرين

استخدام أسلوب 
التفويض في القيادة 

ورصد التقدم احملرز وتقدمي 
التغذية الراجعة

مجموعة فعالةمجموعة جديدة
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املصـادر

Hank Rubin: http://www.collaborative-leaders.org/ 
UN Training on Leadership: http://www.clustercoordination.org 
Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings:  

Facilitator Manual (UNFPA and Ghent University, 2010). To be posted to the GBV AoR 
website Spring 2010.   Contact Erin Kenny for more information about the manual: 
ekenny@unfpa.org.
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القسم اخلامس: 
مهارات التنسيق العمليـة 

2- التواصل الفعال

ما هي العناصر اجلوهرية للتواصل الفعال؟ 

ميكن ربط الكثير من نتائج جهود التنسيق اإليجابية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي مبهارات التواصل لقادة 
التنسيق – سواء في قيادة االجتماعات أو القيام باملناصرة أو االجتماع بأصحاب املصلحة الخ. ولذلك فمن الضروري جدًا أن 
يكون املنسقون على وعي مبواطن قوتهم وضعفهم فيما يتعلق بالتواصل. ففي السباق ضد الزمن في حاالت الطوارئ غالبًا ما 

يتجاهل املنّسقون أهمية التواصل. عليك االطالع على التوصيات املذكورة أدناه واالستفادة منها. 

إضافة إلى مهارات اإلتصال األساسية تلك والتي يجب أن يطبقها املنسقون املعنيون بالعنف القائم على النوع االجتماعي في 
جميع جهودهم للعمل مع الشركاء، ستكون هناك العديد من املواقف التي سيضطر فيها شركاء التنسيق إستخدام مهارات 
اتصال إستراتيجية لتعزيز األهداف والغايات املتعلقة بوضع برامج الوقاية واالستجابة األخالقية واآلمنة والشاملة حول العنف 

القائم على النوع االجتماعي. 

مهارات التواصل الشخصية األساسية
اطرح األسئلة التي تستخلص األفكار إضافة إلى املعلومات. 

• اطرح األسئلة اإليجابية واألسئلة املفتوحة إلشراك األشخاص في حل املشكالت.  
• جتنب أن تدل الطريقة التي تعبر بها عن السؤال على عدم وجود خيارات أخرى.   
• حتدث بصوت مرتفع قلياًل وببطء أكثر مما أنت معتاد عليه عند إدارة االجتماعات.   

بني بأنك تصغي إليهم وتفهم ما يقولون. 
• استخدم إعادة الصياغة لتتحقق مما تعتقد أنك سمعته واسأل "إذن، ملجرد التوضيح، هل تقول....؟"  

• بني بأنك تستمع من خالل الرد على ما يقال ودون مقاطعة.   
• ال جتب نيابة عن أحدهم أو تكمل ما يقال وال تظهر نفاد الصبر.  
• افهم الدالالت املختلفة للعبارات والكلمات املستخدمة محليًا.  

استخدم لغة اجلسد بحساسية وفاعلية. 
• حافظ على التواصل بالعني.   

• جتنب الوضعيات الدفاعية أو تلك التي تشير إلى التحدي كاأليدي املطوية بإحكام أمامك.   
•  ال تتخذ دائمًا مكانًا على رأس الطاولة في االجتماعات ــ إالَّ إذا كنت تتعمد ذلك لتكون توجيهيًا أكثر منك مشاركًا.   
•  استمع بفاعلية لتضمن تأكيد تدفق املعلومات في كال االجتاهني خالل اجتماعات املجموعة أو االجتماعات الفردية.   

ابن الثقة وذلك بأن تكون شخصًا يسهل الوصول إليه. 
•  إن لم تكن الثقة موجودة فسوف مييل األشخاص إلى حتاشي إخبارك عن "األخبار السيئة". وقد تصل املشكالت إلى   

مرحلة متأزمة قبل أن تعلم بوجودها. 
• أخرج إلى املجتمع وقم بزيارة املؤسسات واستمع لألشخاص ولكن كن مستمعًا أكثر منك متحدثًا.   

•  اسأل اآلخرين باستمرار عن األفكار التي تتعلق بجميع نواحي البرامج املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي.   
فلردود الفعل قيمة كبيرة حيث أن إتباع املنهج الشامل يعمل على حتفيز األشخاص.

• ال تقطع وعودا ال تستطيع الوفاء بها.   
كن مستعدا لقبول النقد وسماع األشياء التي من املمكن أن ال تعجبك. 

• ركز على صحة ما يقال بدال من مشاعرك الشخصية.   
• ال تبدي أعذارًا ميكن تفنيدها بالتمحيص الدقيق.   

• تقبل الوضع عندما ترتكب األخطاء واتخذ اخلطوات الالزمة لتصحيحها.   
اعمل على االستفادة من املناسبات االجتماعية لكسر احلواجز بني الشركاء املعنيني بالعنف القائم على النوع االجتماعي. 
ترتيب  اعمل على  العمل.  لبناء عالقات  فذلك جيد   – الطوارئ  في حاالت  أخذ وقت مستقطع حتى  الضروري  •  من   
وفقًا  ممكنًا  ذلك  كان  إذا  دورية  بصورة  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعنيني  للشركاء  االجتماعية  املناسبات 

للمعايير الثقافية للمجتمع. 

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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وقد يكون من املفيد لشركاء التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي مراجعة ومناقشة بعض األساسيات حول 
اإلتصال اإلستراتيجي. 

اإلتصال االستراتيجي هو أي نشاط تواصلي مخطط يسعى لتحقيق أحد أهداف اإلتصال التالية: 

تعد رؤية القضية من وجهة نظر املتلقي عنصرًا أساسيًا في اإلتصال اإلستراتيجي. ومن املهم التعرف على أصحاب املصلحة 
الرئيسيني وحتديد "احللفاء فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي". كما يجب على الشركاء التفكير فيما سيحّفز 
جماهيرهم املستهدفة للوفاء مبسؤولياتهم املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وأن يكونوا مجهزين برسائل مقنعة. 

وتقنيات اإلقناع هي: 

استخدم في كثير من األحيان احلقائق واألرقام واألمثلة احلية من واقع احلياة. 
قم مبناشدة اجلمهور املتلقي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفكري. 

استمع إلى وجهات نظر اآلخرين. 

عند االتصال مع األفراد أو املجموعات تذكر ما يلي:
 

املصـادر

CEDPA Training Manual Series, “Gender, Reproductive Health, and Advocacy” (Washington, 
DC, 2000) Sessions 9-14. 

 http://www.cedpa.org/section/publications?topic=37

◄
◄
◄

التحرك للقيام 
بالعمل التحفيز االقناع التبليغ

الهدف

البنية

اجلمهور

كن واضحًا فيما يتعلق بهدف إتصالك 
قّسم رسالتك إلى سلسلة من النقاط التي تود ذكرها.   •

قم ببناء رسالتك بعناية
اشرح الغرض من االتصال.   •
قدم أفكارك حسب األهمية.    •

أختم االجتماع بتلخيص جميع النقاط املهمة مرة أخرى.    •

اللغــة

استخدم اللغة التي يفهما جمهورك 
استخدم الكلمات البسيطة واملباشرة واجلمل القصيرة.    •

إستعمل جماًل قصيرة عندما تستخدم مترجمني وتوقف للحظات للترجمة.    •
جتنب الغموض. فعلى سبيل املثال تعتبر }سيتحقق أحمد من اللوازم غدًا{ أكثر    •

وضوحا من }سيتم التحقق من اللوازم غدا{. 
استخدم اللغة اخلاصة واملصطلحات التقنية بشكل مقتصد حيث تعتبر املفردات    •
املتخصصة لألمم املتحدة واالختصارات اخلاصة بها صعبة على غير املختصني أو 

األفراد الذين ال ينتمون لألمم املتحدة. 

تعرف إلى جمهورك
هل هم مهتمون مبا تقول؟ هل هم على إطالع جيد أساسًا؟ وهل من املرجح أن    •

يتم تقبلهم للمعلومات التي تسعى إليصالها أم سيكونون معادين لها؟ 
راع وقت إيصال الرسالة. فاألشخاص في حاالت الطوارئ ليسوا على استعداد    •

لتقبل الكثير من املعلومات إالَّ إذا كانت الرسالة متعلقة بشكل مباشر بعملهم. 
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القسم اخلامس: 
مهارات التنسيق العمليـة 

3- تنظيم االجتماعات

ما هي العناصر اجلوهرية للتواصل الفعال؟ 

ما هي االعتبارات األساسية عند تخطيط وعقد إجتماع للتنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟ 

عادة ما تشتكي الهيئات اإلنسانية من عدد االجتماعات التي يجب أن حتضرها في حاالت الطوارئ. وبذلك فمن الضروري 
أن يفهم ويقدر املشاركون في التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي أهمية حضورهم. فال ينبغي عليهم فقط 

أن يشعروا بأنهم جزء ال يتجزأ من العملية بل عليهم أن يستمتعوا بها أيضا. 

وميكن للقائمة التدقيقية التالية مساعدة ميسري التنسيق على التأكد من أن اجتماعات العنف القائم على النوع االجتماعي 
منظمة وشاملة وعلى درجة من الكفاءة.

أ
ي 
ن

األمم  في  العاملني  أولئك  فقط  وليس   – إليه  الوصول  املشاركني  جلميع  ميكن  لالجتماع  مكانًا  حتديد 
املتحدة. 

محاولة التوصل إلى توافق في اآلراء حول قبول املكان في وقت مبكر وجتنب قدر اإلمكان تغيير املكان.
تأكد من أن املكان يتمتع باملساحة الكافية ويتوفر فيه ما يلزم من املعدات والتهوية وإعداد الطعام الخ، 

وخال من املعوقات. 
تأكد من إعداد املكان في وقت سابق لالجتماع وبجميع املستلزمات مبا في ذلك أوراق العرض واألقالم 

وشاشات العرض الخ.

◄

◄
◄

◄

م
ت 
ى

حدد يومًا ووقتًا عاديًا لالجتماع لتمكني أكبر عدد ممكن من املشاركة والتزم به. 
خطط لعقد االجتماعات مرة واحدة على األقل في األسبوع في املراحل األولى للطوارئ ومن ثم أنظر 
في تغييره ليصبح مرة كل أسبوعني عندما يستقر الوضع ومرة في الشهر عندما ينتقل الوضع حلالة 

املعافاة.

◄

◄

م 
ن

إذا كانت خدمة اإلنترنت متاحة فقم بإنشاء قائمة بالبريد اإللكتروني جلميع املشاركني املتوقع مشاركتهم 
باالجتماعات إلعالمهم باالجتماعات في كل أسبوع وتزويدهم بجدول األعمال. وإذا لم يكن اإلنترنت 
متاحا فحدد وسائل أخرى إلعالم الشركاء بأوقات االجتماعات وجدول األعمال )كالهاتف أو رسائل 
التذكير املكتوبة بخط اليد( ووزع قائمة االشتراك في كل اجتماع للتحديث املنتظم للبريد اإللكتروني 

ومعلومات التواصل األخرى.

◄

م
ا 
ذ
ا

قبل وخالل  متاحة  الضرورية  املوارد  تكون جميع  بحيث  االجتماع  للتحضير ملضمون  الوقت  أمنح 
االجتماع. 

حضر كيف ستقوم بقيادة االجتماع وحدد بنود جدول األعمال.   •  
عمم جدول األعمال املقترح والبنود األخرى لتتم مراجعتها قبل ثالثة أيام على األقل بحيث    •  

يكون اجلميع على إستعداد جيد. وادع املشاركني إلضافة البنود جلدول األعمال املقترح.   
أطلب من املشاركني إحضار املواد ذات الصلة معهم إذا كانوا سيقومون بتقدمي معلومات.  •  

◄
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ما هي بعض البدائل لعقد االجتماعات؟ 

عند عقد اجتماع ما فأنت تطلب من األشخاص وقتهم واهتمامهم ويجب ان تستغل ذلك الوقت بحكمة والنظر في البدائل 
بعني  املعلومات وخذ  تبادل  من  الغرض  املعلومات. حدد  لتبادل  أفضل  هناك طريقة  كانت  إذا  تدعو الجتماع  فال  ما أمكن. 

االعتبار القضايا املتعلقة بذلك الغرض وأستخدم البدائل حيثما يكون ذلك ممكنا. 

ما هي اخلصائص الرئيسية مليسر االجتماعات الفعال؟

من املرجح أن يكون تسهيل اجتماعات تنسيق مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي أحد أكبر التحديات التي تواجه 
املنسق اخلاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي – فسيحتاج املنسق ملوازنة احلاجة لكي تتم رؤيته على أنه محايد ومستقل 
ومستمع جيد في ذات الوقت الذي عليه ان يقوم بتحقيق املهام املرتبطة بالتنسيق اخلاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي. 
للحضور  اجلماعية  احلكمة  تناشد  بطريقة  االجتماعات  تيسير  هو  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعني  املنسق  ودور 
مع احلفاظ على مسار النقاش على جدول أعمال االجتماع. ومن املهم إيجاد بيئة يفهم من خاللها املشاركون مسؤولياتهم 
لتلك  مكملة  تكون  أن  أدناه  املذكورة  باالقتراحات  ويقصد  االجتماعات.  في  بناء  بشكل  واملشاركة  للتحضير  ويتحملونها 

املتعلقة بالتواصل الفعال والتي سبق حتديدها في صفحة املعلومات 2-5:

تبدأ االجتماعات باملقدمات وكاسرات اجلمود إلخ.   •
تقدم االقتراحات حول كيفية تقدم االجتماع نحو األمام.   •

تشجيع طرح األفكار من قبل اآلخرين.   •
البحث عن الروابط بني أفكار املشاركني.   •

احلد من تقدمي امليسر آلراءه اخلاصة ألجل البقاء على احلياد.   •

التسهيل

البدائلاالعتباراتالغرض

• تقدمي املعلومات
• استقبال املعلومات

• حل املشاكل
• اتخاذ القرارات

هل مت تقدمي املعلومات بسهولة   •
ومت فهمها دون تفاعل؟

من يريد املشاركة في القرار أو   •
املناقشة؟

من يحتاج إلى التعبير عن   •
االلتزام بالنتائج؟

املذكرات والتقارير املكتوبة  •
رسائل البريد اإللكتروني والفاكس  •

املكاملات الهاتفية  •
الرسائل الفورية  •

عقد املؤمترات عن بعد  •
تبادل املعلومات وجها لوجه  •

اخليارات املتاحة عبر اإلنترنت )كمجموعات   •
غوغل مثال أو املواقع اإللكترونية(

الفيديو  •

خصص الوقت الكافي لالجتماع حتى ال ُيضغَط جدول األعمال ولكن ال تسمح أبدا بأن تتجاوز مدة 
االجتماع ساعتني. 

• حدد وقتا ثابتا لبداية االجتماع ونهايته.
• خصص الوقت لكل فقرة من الفقرات التي ينبغي مناقشتها بشكل مالئم وقم بإدارة ذلك جيدًا.

وفر الترجمة للمشاركني عند الضرورة. 
حدد أمينًا للسر ليدون محضر االجتماع ويفضل أن يكون ذات الشخص لكل اجتماع. 

وفر الشاي والقهوة والبسكويت للمشاركني خالل االجتماع وإذا كان الوقت يسمح بذلك فإمنح املشاركني 
فترة استراحة خالل االجتماع لتسهيل الترابط. 

اتخذ القرارات خالل االجتماع لتعزيز النهج القائم على الفعل. 
• تأكد من أن القرارات ضمن صالحيات املوجودين. 

• دون القرارات ونقاط العمل بشكل دقيق في محاضر االجتماع. 
• اعمل على إيصال القرارات لآلخرين )ممن لم يحضروا االجتماع( وممن يحتاجون لذلك. 

العمل  نقاط  وملراجعة  حتققت  قد  االجتماع  أهداف  كانت  إذا  ما  لتقييم  االجتماع  نهاية  في  الوقت  أحت 
الرئيسية. 

عمم احملاضر بعد ثالثة أيام على األكثر من االجتماع وتأكد من تسليط الضوء على نقاط العمل.

◄

◄
◄
◄

◄

◄

◄

ك
ي 
ف
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املصـادر

للحصول على مجموعة أدوات وتقنيات ممتازة لُتسَتخدم في االجتماعات:
 http://www.seedsforchange.org.uk/free/tools.pdf  

لإلطالع على دليل لتيسير االجتماعات: 
 http://www.seedsforchange.org.uk/free/facil.pdf  

اجتماعات   – الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  للجنة  العنقودية  املجموعات  قيادات  تدريب  أيضا "إرشادات ومصادر،  أنظر 
التنسيق األكثر ذكاء": 

 http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=425   

تكثيف النقاط الرئيسية في النقاش أو االتفاقات أو نقاط العمل الخ...   •
تنظيم التطوع لتسجيل النقاط البارزة التي تنشأ – رمبا على أوراق العرض أو أي وسيلة أخرى مرئية مما يساعد   •

املجموعة على أن تبقى مركزة وجتنب التكرار وتساعد في بناء التوافق في اآلراء.

خلق الفرص للجميع للمشاركة والشعور بأنهم مسموعون وأن مساهماتهم محط تقدير.   •
طلب املعلومات واآلراء وخصوصا من املؤسسات غير احلكومية الصغيرة واملانحني الصغار.   •

منع احلوارات اجلانبية احلصرية.   •
جتنب سيطرة الشخصيات القوية مثال: االنتقال من متحدث أو من موضوع إلى آخر.   •

عدم تشجيع االستطراد والتعليقات غير املفيدة بطريقة حازمة ولكن حساسة في الطلب من احلضور احلفاظ على   •
الغرض من االجتماع. 

االستماع بشكل فعال.   •
السماح بالوقت واملساحة للتفكير من خالل التوقف بني التعليقات.   •

اجلمع ما بني لغة اجلسد واحلديث للتواصل – كاستخدام تواصل األعني للتشجيع أو )عدم التشجيع بشكل مهذب(   •
على السلوكيات. 

إدراك واحترام االختالفات الثقافية والتشجيع على عدم التمييز.  •

طرح أسئلة ذات أجوبة حرة.   •
إعادة صياغة الفكرة أو الرأي عندما تبرز احلاجة لتوضيحها.   •

التأكد من أن اآلخرين قد فهموا.   •
احلد من الشروحات التفصيلية املفرطة لآلخرين وإبقاء املناقشة مركزة.   •

التوضيح

التلخيص

إدارة املشاركني

استخدام اإلشارات اللفظية وغير اللفظية

التحقق من مستوى الدعم واالتفاق حول افكار اآلخرين.  •
تشجيع اخلالف النابع من أسباب لضمان النقاش الفعال.  •

البقاء ايجابيا والتركيز على الهدف من االجتماع.  •

تشجيع ردود الفعل اإليجابية
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القسم اخلامس: 
مهارات التنسيق العمليـة 
4- بناء توافق اآلراء

ما هو بناء توافق اآلراء؟ 

يعتبر توافق اآلراء أحد أشكال صنع القرار التي ميكن استخدامها في العديد من 
النوع االجتماعي وعلى وجه التحديد  القائم على  العنف  التنسيق حول  مجاالت 
}احلد  أو  الساحق{  }التوافق  ويعني  ما.  قضية  في  قدمًا  املضي  محاولة  عند 
التوافق بني األشخاص في الوقت الذي يتم اإلعتماد فيه على أكبر  األقصى من 

قدر ممكن من أفكار اآلخرين{. 1

إنَّ بناء توافق اآلراء هو عملية تشجيع املشاركة وامللكية. وبإمكان هذه العملية أن تقود املجموعات إليجاد احللول اإلبداعية 
للمشاكل الصعبة. وال يعتبر بناء توافق اآلراء مالئما جلميع مجاالت التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. فهو 
يستهلك الوقت ويتطلب مساهمة متساوية والتزاما. وقد يؤدي إلى الصراع إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الرأي. وبذلك 

تكون املهارة األساسية هي تقييم متى يكون من الضروري واملالئم بناء توافق للرأي حول قرار أو موضوع ما. 

1 Massachusetts Institute of Technology, A Short Guide to Consensus Building. Available at 
http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html

املؤشر الرئيسي الذي يدل على التوصل 
اجلميع  يوافق  أن  هو  الرأي  توافق  إلى 
الناجت   / املقترح  تقبل  يستطيع  أنه  على 
لتلبية  اجلهود  جميع  بذل  بعد  النهائي 

مختلف املصالح.

معلومة مفيـدة

متى يعتبر بناء توافق اآلراء مفيداً؟ 

عندما يكون للمشاركني وجهات نظر 
ومعلومات قيمة حول صنع القرار وعملية 

وضع األولويات والتخطيط.
عندما يكون اإللتزام ضروريا للتمسك 

بالقرارات واالحساس بإمتالكها والقيام 
باملتابعة. 

عندما يكون املضي قدمًا مشكوكا فيه أو 
عندما يكتنف القرارات الغموض. 

عندما تتطلب القرارات اتخاذ إجراءات 
مترابطة من قبل أصحاب املصلحة. 

عندما تكون الصالحيات واملعلومات 
والتنفيذ مجزءة بني أصحاب املصلحة. 
عندما يكون ألصحاب املصلحة رؤى 

متضاربة حيث تظهر احلاجة إلى الوحدة في 
القرارات الرئيسية لتأييد املعايير واملساءلة. 

عندما تكون هناك حاجة للعالقات اجليدة 
بني أصحاب املصلحة في املستقبل. 

عندما تكون املجموعة صغيرة نسبيا )تصل 
إلى 20( وتتمتع بتفاهم متبادل. 

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

متى يجب جتنب بناء التوافق في اآلراء؟ 

عندما ال تكون املشكلة معقدة وعندما يكون 
احلل إما تقنيا بشكل كبير أو واضحا بشكل 

جلي أو عندما تكون اخليارات محدودة 
للغاية. 

عندما يتم تهديد املعايير واألهداف املشتركة 
بني الوكاالت أو عندما قد يتم التنازل عنها 

من قبل توافق اآلراء بحد ذاته. 
عندما تكون عملية بناء أخرى أكثر فاعلية 

وكفاءة. 
عندما يكون أصحاب املصلحة مسيسني 

بدرجة عالية أو أن تكون آراؤهم مستقطبة 
بشكل كبير. 

عندما ال يكون صانعو القرار موجودين على 
طاولة النقاش.

عندما تكون املعلومات غير كافية. 
عندما ال يوجد الوقت الكافي الستقراء 

جميع وجهات النظر والتوصل لتوافق في 
اآلراء.

◄

◄

◄

◄

◄

◄
◄
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ما هي عملية بناء توافق اآلراء؟

في  الصعبة  القضايا  معاجلة  عند  وخاصًة  مهمًا  اآلراء  توافق  بناء  يعد  االجتماعي،  النوع  على  القائم  بالعنف  يتعلق  فيما 
االجتماعات وعند الشروع باألنشطة التي تتطلب الدعم من كافة اجلهات لتكون فاعلة كتطوير خطط العمل حول العنف القائم 
على النوع االجتماعي وتسهيل إجراءات التشغيل القياسية والخ. وتقدم اخلطوات الواردة أدناه ملخصًا مفيدًا عن كيفية قيادة 

عملية بناء توافق اآلراء: 

1

2

4

5

6

7

8

3

اإلتفاق على األهداف اخلاصة باملشروع أو املهمة والتوقعات والقواعد حولها.

حتديد املشكلة أو القرار الذي يتم التوصل إليه بتوافق اآلراء.

مناقشة اإليجابيات والسلبيات املتعلقة باحللول واألفكار التي مت حصرها.

تقبل  من  املجموعة  أعضاء  جميع  يتمكن  حتى  عليه  املتفق  احلل  أو  الفكرة  وصقل  بتعديل  القيام 
النتيجة.

أتخذ قرارك. إذا لم يتوصل األطراف إلى توافق في اآلراء راجع أو كرر اخلطوات من 1 إلى 6 )أنظر 
اإلرشادات في أدناه حول التعامل مع الطرق املسدودة(.

مبجرد اتخاذ القرار تصرف على أساس القرار الذي مت إتخاذه.

القيام مبتابعة ورصد التنفيذ لإلتفاق.

اختبار حصول االتفاق: انتبه عندما تقترب املجموعة من االتفاق وتصبح قادرة على االنتقال إلى اتخاذ 
قرار حاسم. فقد تهدر املجموعات كثيرًا من الوقت في احلديث حول األفكار التي يتفقون عليها إلى درجة 
كبيرة. ومن اجلدير تزويد املجموعة باألفكار التي تسمعها وطلب بعض اإلشارات التي تدل على االتفاق أو 
عدمه. وقد يسمح بعض االختالف في الرأي للمجموعة باملضي قدمًا. فعلى سبيل املثال: املعارض: }أنا 
ال أرى أن هناك حاجة لذلك ولكنني سأقبلها{. احملايد: }أنا شخصيًا ال أستطيع فعل ذلك ولكنني لن أمنع 

اآلخرين من فعله{.

كسر الطرق املسدودة:
االتفاق سيكون  أن  اتفاق وكيف  إلى  الوصول  في  اإلنسانية لإلخفاق  بالتبعات  اجلهات  تذكير جميع   •
مفيدا للناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي واملتواجدون جميعا خلدمتهم )مراجعة االلتزامات 

باعتبارهم رعاة للمسؤولية(.
مناقشة املقترحات ودعوة اآلخرين لتقدميها– بإستخدام أسئلة حتقيقيه.  •

القيام بتعقب التطورات وتلخيص مجاالت االتفاق واالختالف.  •

إستنباط مواقف اآلخرين ومدى قوة شعورهم جتاه تلك املواقف.  •
جمع املزيد من املعلومات أو }األدلة{ لتسهل عملية اتخاذ القرار.  •

العلم على بناء التوافق في الرأي في مجموعات صغيرة مختلطة ثم جلب جميعها لإلجتماع معًا.  •
وضع مهلة زمنية محددة لتأسيس التوافق في الرأي – ومن ثم إقتراح إحالة املوضوع إلى التصويت   •

اجلماعي.
مقابلة املتنازعني الرئيسبني بشكل فردي وسؤالهم: }ما الذي ميكن تغييره حتى تقدموا الدعم له؟{.  •

القيام في احلاالت الصعبة جدا بحمع الفرقاء املتناحرين معا في وقت آخر لغرض حل النزاع وحل   •
املشاكل.

القيام بعصف ذهني حول احللول املمكنة. 
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ما هي بعض اإلرشادات الرئيسية لقياده بناء توافق اآلراء؟

إستخدام اإلصغاء الفعال )انظر صفحة املعلومات 5-5( ومهارات االستجواب.
محاولة تفهم وجهات النظر األخرى.

اإلتصال بشكل منفتح.
العمل على تذكر ومراجعة األهداف املشتركة.

التركيز والبحث في االهتمامات التي يتم اإلستناد عليها.
حتديد والقيام بتطوير " مواطن االتفاق" ــ واملجاالت واألولويات التي تتفق عليها املجموعة.

الوثوق بالعملية ــ وآمن بأنك تستطيع الوصول إلى اتفاق وانشر هذا االعتقاد بني املجموعة.
احملافظة على الهدوء واحترام اآلخرين.

املصـادر

Massachusetts Institute of Technology, A Short Guide to Consensus Building. Available at:
 http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
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5- التفاوض فيما يخص التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

املعني  املنسق  دخول  تستوجب  التي  الظروف  هي  ما 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي في مفاوضات؟

االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املعني  املنسق  يضطر  قد   
للتفاوض بشكل مباشر مع شخص آخر أو وكالة أخرى أو مجموعة 
التنسيق  مجموعة  عن  نيابة  املثال:  سبيل  )على  أخرى  عنقودية 
اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في اجتماعات ما بني 
بني  املفاوضات  تسهيل  أو  القطاعات(  أو  العنقودية  املجموعات 
الطرفني املتنازعني. وضمن هيكل التنسيق املتعلق بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي فقد يحتاج املنسق للتفاوض حول قضايا 
جلدولة  ببساطه  أو  املسؤوليات  وتوزيع  اإلستراتيجي  كالتركيز 

االجتماعات. 

ما هي التوجيهات اخلاصة حول الدخول في مفاوضات؟

التفاوض عملية صعبة ولكنها تستحق اإلتقان. ومهما كان مستوى التفاوض فتعتبر التوجيهات التالية مفيدة :
:

أو  أثنني  البسيط مناقشة بني  التفاوض بشكله  يتضمن 
أكثر من األشخاص أو الوكاالت ممن يحاولون التوصل 
إلى حل لنزاعهم. وقد يتم الدخول باملفاوضات عندما:

من  أثنني  بني  متضاربة  مصالح  هناك  تكون   •
األفراد أو املجموعات.

تكون هناك مصالح مشتركه لتحقيق التسوية.  •
نتيجة  من  أكثر  وجود  املمكن  من  يكون  أن   •

محتملة.
لتقدمي  استعداد  على  الطرفني  كال  يكون  أن   •

التنازل

معلومة مفيـدة

حتضير اخليارات سلفًا.
قبل الدخول في التفاوض القيام بتحضير: :

قم بطرح احتياجاتك

أستخلص وجهه نظر اآلخرين.
تكون  أن  ميكن  ماذا  لتستخلص  التفاوضي  املوقف  في  األسئلة  أستخدم 

مخاوف الشخص اآلخر وإحتياجاته. وقد حتاول ما يلي: 

ماذا تريد فعال؟  •
ما هو احلد األدنى الذي انت مستعد لقبوله؟  •

ما هي كافة القضايا التي ميكن التفاوض بشأنها )الوقت، واملال، والكمية، والنوعية( ؟  •
ويجب أن يؤخذ أيضًا في االعتبار: 

ما الذي ميكن أن يطلب منك و ما الذي تستطيع تقدميه. وتوقع ملاذا ميكن أن يقاوم الشخص اآلخر   •
اقتراحك وكن على استعداد لطرح البديل.

يحتاج الطرف اآلخر ملعرفه ماذا حتتاج. وليس من املهم فقط أن توضح ما الذي حتتاج إليه ولكن ملاذا حتتاجه 
أيضا. كثيرا ما يحصل اخلالف فيما يتعلق بحل قضية ولكن ليس فيما يتعلق بالهدف الكلي. إبدأ مبا تريده 

مثاليًا ولكن أشر إلى أنك مهيأ للقيام ببعض التنازالت.

ماذا تريد مني فيما يخص ذلك؟  •
ما هي اهتماماتك حول ما أقترحه؟  •

أستخدم اإلصغاء الفعال وحدد أية القضايا هي األكثر أهمية بالنسبة لهم والتي يرجحون املضي بها   •
أكثر.



123

ص التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
ض فيما يخ

التفاو
5-5

القسم اخلامس: مهارات التنسيق العمليـة

املصـادر

“Negotiation,” International Online Training Program on Intractable Conflict, Conflict Research 
Consortium, University of Colorado. Available at 

 http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/negotn.htm
Massachusetts Institute of Technology, A Short Guide to Consensus Building. Available at : 
 http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html 

املالحــق

Susie Michelle Cortright، ”10 Tips to Effective and Active Listening.“ :53 امللحق

راع الوقت.
هناك أوقات مناسبة وأخرى غير مناسبة للتفاوض. وتتضمن األوقات غير 

املناسبة تلك املواقف حيث يكون هناك : 

درجة عالية من الغضب لدى أحد الطرفني.  •  
االنهماك بشيء آخر.  •  

درجة عالية من التوتر.  •  
إجهاد أحد الطرفني أو اآلخر.  •  

حدد وقتا للمفاوضات لتجنب الظروف السلبية قدر اإلمكان. وإذا ظهرت تلك الظروف خالل املفاوضات   
يتم اتخاذ فتره استراحة أو وقت مستقطع في املكان أو رمبا ترتيب موعد آخر في وقت أفضل 

التفاوض هو إليجاد احللول. فال تضيع الوقت في النقاش. وإذا مت االختالف حول شيء ما فقم بتوضيح خالفك 
بطريقة لطيفة ولكن جازمة وقدم البديل. وال تذل الشخص اآلخر أو تدخل في صراع على السلطة.

ال جـدال:
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6- حل النزاع

ما هي املصادر الشائعة للنزاع؟ 

تعتبر النزاعات جزءا حتميًا وشائعًا في أية مجموعة. وإذا مت التعامل معها بشكل جيد فمن املمكن أن تؤدي إلى منو وتطور في 
آلية التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وكذلك لكل شريك فردي. 

ما هي املهارات األساسية حلل النزاعات؟

من املمكن أن تؤدي النزاعات )واملفاوضات املتعلقة بها( في كثير من األحيان إلى حلول أكثر فاعلية واستدامة ألنها تلقي 
في  التالية  املهارات  تساعد  وقد  النزاعات!  املمكنة. وال يجب جتنب  واحللول  النظر  من وجهات  أوسع  نطاق  على  االهتمام 

التعامل مع النزاعات بشكل بناء:

إذا مت جتنب النزاعات أو العمل على حلها مبكرًا أو مت الوصول إلى طريق مسدود فيما يتعلق مبناقشه اخلالفات في الرأي 
كما  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلق  التنسيق  شركاء  بني  العالقات  وستعاني  حقيقية.  صعوبات  فستظهر 
ستعاني إنتاجية آلية التنسيق. وإذا لم تتمكن مجموعة ما من السيطرة على الضغط الناجت عن النزاع بني أعضائها فليس 

من املرجح أن تدوم هذه املجموعة طويال. 

معلومة مفيـدة

1- تعرف على األعراض
تشتمل األعراض الظاهرة على: الغضب وعدم املشاركة والصمت ولغة اجلسد وتشكيل الُزمر واحلجج.   •

وعدم  واألخطاء  املبكر  واالنصراف  املتأخر  والوصول  والغياب  املنخفضة  الطاقة  املخفية:  األعراض  تشمل   •
املشاركة االجتماعية. 

2- عاجلها في وقت مبكر: اذا ترك النزاع بدون عالج فسينمو وينتشر.

4- ركز على القضية أو املشكلة األساسية: وجتنب }احلزازات القدمية{ أو  }التعامل مع األمور بشكل شخصي{.

3- تعرف على املصدر )أنظر إلى املصادر املمكنة أعاله(. 

مصدر النزاع
اإلستراتيجيات )عدم الوضوح   •
أو عدم وجود رؤية مشتركة(. 

األنظمة )طرق التواصل(   •
الُبنى )تقسيم املسؤوليات   •

والعوائق املادية( 
القيم املختلفة.  •

األفراد )الشخصيات و أساليب   •
العمل(.

النتائج اإليجابيه حلل النزاع
 

إدراك املشاكل والتشجيع على التغيير.  •
اتخاذ قرارات أفضل ومزيد من   •

اإلبداعية 
يرفع من مستوى اهتمام وطاقة   •

املجموعة.
يزيد من التماسك و يصفي األجواء.  •
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ماذا يحدث عند الوصول إلى طريق مسدود؟ 

يظهر الطريق مسدودًا عندما ال يكون أصحاب املصلحة قادرين على تصور حلول فعالة للنزاع أو اخلالفات الناشئة بينهم 
أو  باإلحباط والغضب وخيبة األمل. وقد يتشبثون مبوقفهم بشكل أعمق ويتخذون مواقف متطرفة  حيث يشعر األشخاص 
جامدة أو قد ينسحبون من املشاركة في التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وفي كلتا احلالتني ميثل الطريق 
املسدود نقطة حتول في اجلهود املبذولة للتفاوض على حل النزاع ويعتبر ذلك عاده ما إشارة إلى احلل الفعلي للنزاع. وتعتبر 
اإلستراتيجيات املستخدمة في التعامل مع الطريق املسدود مماثلة لتلك املذكورة أعاله وكذلك تلك التي مت حتديدها في بناء 

توافق اآلراء – ولكنها قد تتطلب املزيد من الوقت والصبر و تشمل1 :

حتديد االهتمامات الضمنية.
احترام االحتياجات املتعددة. 

البحث عن البدائل لالتفاق الذي يتم التفاوض عليه.
جتربه األساليب املختلفة لإلصغاء الفعال.

احترام الصمت.
التحدث عن املشاعر.

التجمع في مجموعات صغيرة.

املصـادر

Child Protection Coordinators’ Handbook 2009 for Clusters, at:  
 http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.aspx
For detailed guidelines on consensus building, see:  
 http://www.seedsforchange.org.uk/free/consensus.pdf
For useful guidelines on facilitating consensus-building in large groups, see:  
 http://www.seedsforchange.org.uk/free/conslarge.pdf

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

1 Harry Webne-Behrman, The practice of facilitation: managing group process and solving problems. UK: Praeger 
Publishers (1998), pp. 35-36. 

6- إدُع اآلخرين لتقدمي اقتراحاتهم للمضي قدمًا وركز على احللول وبناء التوافق: )أنظر صفحة املعلومات 4-5(.

5- تأمل كل وجهة نظر – وأستخدم اإلصغاء الفعال )أنظر صفحة املعلومات 2-5(. 

7- حتقق من موافقة كافة أصحاب املصلحة وأن اجلميع يقبل القرار. 
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1 Overseas Development Institute (ODI), Briefing Paper, “Promoting Mutual Accountability in Aid Relationships,” April 
(2006), p.1.
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7- املساءلة

هل يعتبر شركاء التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي مسؤولني أمام املنسق املعني بذلك؟ 

اليتطلب املنهج العنقودي بحد ذاته بأن تكون اجلهات اإلنسانية مسؤولة أمام قيادة املجموعات العنقودية اوالقطاعات. ويكون 
االشخاص مسؤولون أمام املنظمات التي يعملون فيها كذلك فهو ال يتطلب أن 
تكون اجلهات التي ال تتبع لألمم املتحدة مسؤولة أمام وكاالت األمم املتحدة. وميكن 
العنقودية  املجموعات  قيادة  أمام  الفردية مسؤولة  اإلنسانية  املنظمات  تكون  أن 
بهذا  محدد  نوع  من  التزامات  فيها  تبدي  التي  احلاالت  في  فقط  القطاعات  أو 
على  القائم  بالعنف  املعنيني  التنسيق  شركاء  على  الشيء  ذات  وينطبق  الشأن. 
النوع االجتماعي في املواقف التي يكون فيها نظام املجموعات العنقودية ليس 

في مكانه.

لضمان األداء املالئم آللية التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
يجب على املشاركني القيام بأفضل ما يستطيعون في حدود معايير عملية التنسيق املتفق عليها. ويعنى ذلك أنه يجب عليهم 
أن يتفهموا ويتصرفوا على أساس املسؤوليات املنصوص عليها في وثائق اإلرشادات التنفيذية الرئيسية كالشروط املرجعية 
للتنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وخطة العمل اخلاصة به الخ... ومن الضروري أيضا وجود آلية لرصد 

جناح الشركاء في الوفاء مبسؤولياتهم. 

كيف ميكن للمنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي تعزيز املساءلة بني املشاركني؟ 

أواًل، يجب أن حتدد مسؤوليات املنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل واضح في الشروط املرجعية آللية 
التنسيق ويجب أن تبذل كافة اجلهود لضمان الوفاء بكافة املسؤوليات وتعتبر القدوة أفضل طريقة لتشجيع املساءلة. 

إضافة إلى ذلك يجب أن يضمن منسق العنف القائم على النوع االجتماعي ما يلي: 
 

أن تعني خطة عمل التنسيق اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي الوكاالت أو األفراد أو املجموعات الصغيرة 
ألداء مهام محددة. 

أن تصاغ الشروط املرجعية للرئيس أو الرؤساء في البداية. 
أن تكون االجتماعات ذات كفاءة ومنحى عملي. 

أن تكون نقاط العمل مشمولة مبحاضر االجتماعات. 
أن تكون هناك عملية يتم من خاللها مراجعة التزامات الوكاالت واألفراد واملجموعات الصغيرة )كما مت تسجيلها 

في احملاضر( بشكل روتيني. 
أن ميتلك املشاركون احلضور السلطة التخاذ القرارات نيابة عن املؤسسات التي عينتهم. 

أن يعترف املنسق املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي ويشيد بشكل مستمر بعمل املؤسسات الشريكة التي 
تفي مبسؤولياتها. 

املصـادر

IASC, ‘Guidance Note on Using the Cluster Approach to Strengthen Humanitarian Response’ (2006). 
 http://oneresponse.info/Pages/default.aspx

◄

◄
◄
◄
◄

◄
◄

ألداء  رئيسية  محددات  ثالث  هناك 
آليات املساءلة1: 

توفر املعلومات واستخدامها. 
آليات رصد األداء.

وجود احلوافز الكافية لالمتثال. 

◄
◄
◄

معلومة مفيـدة
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منوذج تعليقات القارئ

هذا الدليل هو نسخة جتريبية سُتعد بصيغتها النهائية عام 2012 بعد احلصول على التغذية الراجعة لردود االفعال من الفاعلني امليدانيني. 
gbv.coordination.handbook@gmail.com وميكنكم احلصول  البريد اإللكتروني  إلينا على  النموذج وإرساله  يرجى التكرم بتعبئة هذا 
على نسخة منه على موقعنا على االنترنت http://gbv.oneresponse.info وملزيد من املعلومات أو لالستفسار أو إلبداء التعليقات على هذا 

 gbv.coordination.handbook@gmail.com :الدليل يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني املذكور آنفًا

التاريخ:
االسم:

املنظمة:
الوظيفة:
العنوان:

رقم الهاتف: 
عنوان البريد اإللكتروني:

1- ضع إشارة على اإلجابة التي متثل الطريقة التي حصلت بها على هذا الدليل.

)http://gbv.oneresponse.org( من خالل موقع نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي على االنترنت 
 من خالل ورشة تدريبية حول هذا الدليل

 من خالل مكتبك / منظمتك في امليدان 
 من خالل آلية محلية للتنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي )مثال: مجموعة فرعية أو فريق عمل(

 طريقة أخرى )يرجى وصفها أدناه(

2- وزعت نسختان من هذا الدليل خالل العملية التجريبية. النسخة األولى لها مالحق في كل من اإلصدار املطبوع واإلصدار اإللكتروني 
على قرص مضغوط CD. أما النسخة الثانية فال تتضمن نسخة مطبوعة عن املالحق. أّي من النسختني متاحة لديك اآلن؟

 النسخة الكاملة )مع مالحقها املتاحة في اإلصدار املطبوع واإللكتروني(
 النسخة القصيرة )املالحق متوفرة فقط في القرص املضغوط وليست متاحة في اإلصدار املطبوع( 

3- هل لديك تفضيل بشأن أن تكون املالحق متاحة في اإلصدار املطبوع أم على القرص املضغوط فقط؟

 ال فرق عندي.
 نعم لدي تفضيل في ذلك )يرجى ذكره(
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4- هل لديك أي توصيات بخصوص التصميم العام للدليل؟ ما الذي ستغّيره لو أنك أردت له أن يكون دلياًل "صديقًا للقارئ"؟

5- الرجاء حتديد األقسام التي قرأتها في هذا الدليل:

 املقدمة: حول هذا الدليل 
 القسم األول: معلومات أساسية حول العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقتها بالتنسيق

 القسم الثاني: ُبنى التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
 القسم الثالث: وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 القسم الرابع: تنفيذ آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
 القسم اخلامس: مهارات التنسيق العملية

 املالحق 

6- يرجى حتديد األقسام في هذا الدليل التي وجدتها أكثر فائدة لك:.

 املقدمة: حول هذا الدليل
 القسم األول: معلومات أساسية حول العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقتها بالتنسيق

 القسم الثاني: ُبنى التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
 القسم الثالث: وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 القسم الرابع: تنفيذ آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
 القسم اخلامس: مهارات التنسيق العملية

 املالحق )حدد واحد منها( 

أوضح السبب الذي جعلك تفضل ذلك القسم على أنه األكثر فائدة: 

7- يرجى حتديد األقسام في هذا الدليل التي وجدتها األقل إفادة لك:

 املقدمة: حول هذا الدليل
 القسم األول: معلومات أساسية حول العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقتها بالتنسيق

 القسم الثاني: ُبنى التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
 القسم الثالث: وظائف التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 القسم الرابع: تنفيذ آلية التنسيق املتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي
 القسم اخلامس: مهارات التنسيق العملية

 املالحق )حدد واحد منها( 

أوضح السبب الذي جعلك تعتقد أّن ذلك القسم هو األقل فائدة:
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8- ما هي املعلومات اإلضافية التي سوف جتعل من الدليل أكثر مالئمة وفائدة لعملك؟

9- ما هي أدوات التنسيق واملهارات أو النصائح التي تعلمتها أو تعلمتها منظمتك واستخدمتها من هذا الدليل؟

10- هل لديك أدوات أو مراجع تنصح بإدراجها في هذا الدليل؟ )إذا كانت اإلجابة بنعم أوضح ذلك وأرسل تلك األدوات إلى 
.)gbv.coordination.handbook@gmail.com

11- يرجى تزويدنا بأية تعليقات إضافية ميكن أن تساعدنا في مراجعة هذا الدليل لكي نتمكن من تلبية إحتياجات التنسيق املتعلق 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي بصورة أكثر فاعلية.

شكراً على هذه املعلومات التي ستفيدنا في حتسني هذا الدليل لتلبية احتياجاتكم بصورة أفضل.





http://gbv.oneresponse.info


