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الملخص التنفيذي
َّ

الملخــص التنفيذي
بالتدخــات ف ي� مجــال
إن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
ّ
ّ
أ
ف
النســانية ،الصــادرة عــن
العنــف الجنــدري ي� الوضــاع إ
ت
ت
كــ�ز
المشــركة ي ن
اللجنــة الدائمــة
بــ� الــوكاالت ( :)IASCال� ي
ف
ـ� واالســتجابة لــه ي� حــاالت
عــى الوقايــة مــن العنــف الجنـ ي
الطــوارئ (المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري،
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ـرف جميــع الجهــات
ـص عــى ض�ورة
للعــام  ،)2005تنـ ّ
أن تتـ ّ
ت
أن العنــف
الفاعلــة إ
النســانية بنــا ًء عــى افــر ٍاض مفــاده ّ
ف
ـتمر ي� الحــدوث ،وأنّــه يش ـكّل قضيــةً
الجنــدري ( )GBVمسـ ّ
ـض النظــر عــن
تتع ّلــق بالحمايــة مــن خطـ ٍـر يهـ ّـدد الحيــاة ،بغـ ّ
أ
ـإن المبــادئ التوجيهيــة
وجــود الدلــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،فـ ّ
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت،
الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ف
النســانية ي� القطاعــات كافــةً ،
تتط ّلــب مــن الجهــات الفاعلــة إ
االســتجابةَ للعنــف الجنــدري والوقايــة منــه.
الــى أعدتهــا وكاالت أ
لقــد أبــرزت
المــم
تقاريــر التقييــم ت ي ّ
ُ
ُ
متنوعــة مــن
الم ّتحــدة ،جنبــاً إىل جنــب مــع مجموعــة ّ
غــر الحكوميــة ،مــراراً و ِتكــراراً المخاطــر الــىت
المن ّظمــات ي
َ ي
فــإن تقريــراً
تواجــه النســاء والفتيــات الالجئــات .كذلــكّ ،
النقــاذ الدوليــة ( )IRCللعــام  2014بعنوان:
صــادراً عــن لجنــة إ
ت
ز
“هــل هنــاك َمــن يســتمع؟ التــرف بنــا ًء عــى ال�اماتنــا تجــاه
ض
ـررات مــن الـن زاع الســوري” ،قــد أَبــرز
النســاء والفتيــات المتـ ّ
وجــود فجــوة كبـ يـرة بـ ي ن
الخاصــة
ـ� السياســات والممارســات
ّ
ف
بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ي� العمليــات
النســانية ضمــن االســتجابة أ
للزمــة الســورية.
إ
ـإن
ووفقـاً إلحــدى التوصيــات المأخــوذة مــن هــذا التقريــر ،فـ ّ
صنــدوق أ
المــم الم ّتحــدة للســكان ( )UNFPAوالمفوضيــة
الســامية أ
للمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ� ( )UNHCRأجريــا
ف� العــام  ،2015بالتعــاون مــع من ّظمــة أ
المــم الم ّتحــدة
ي
النقــاذ الدوليــة ،والهيئــة
للطفولــة (اليونيســف) ،ولجنــة إ
الطبيــة الدوليــة ( ،)IMCعمليــة تقييــم الســتجابة النظــام
ّ
ـا� للعنــف الجنــدري ضمــن ســياق أ
النسـ ن
الزمــة الســورية.
إ
ي
وقــد كان الغــرض مــن إجـراء عمليــة التقييــم دراســة المــدى

أ
النســانية ف ي� تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة
الــذي بلغتــه الرسة إ
الخاصــة بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه،
ّ
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
للعــام  ،2005وضمــان أن ترشــد مثــل هــذه المعلومــات
الفعــال لمبــادئ توجيهيــة ُمماثلــة
وتحســن مســتوى التنفيــذ ّ
ّ
ســتخدم نتائــج
ف ي� المســتقبل الفــوري والبعيــد .وســوف تُ
َ
عمليــة التقييــم لتحسـ ي ن
ال�امــج المعنيــة بالعنــف
ـ� إعــداد ب
ف
القليميــة ش
لنــر
الجنــدري ي� المســتقبل ،وإرشــاد العمليــة إ
وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المنقّحــة الخاصــة بالعنــف
ت
المشــركة ي ن
بــ�
الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
التدخالت
الــوكاالت للعــام ( ،2015المبــادئ التوجيهيــة إلدراج ّ
ف
ف
النسـ ن
ـا� :الحــد مــن
ي� مجــال العنــف الجنــدري ي� العمــل إ
ي
ف
التعــا�).
المخاطــر ،وتعزيــز المرونــة ،والمســاعدة عــى
ي
ت
فقــد ر ّكــزت عمليــة
جريَــت ف ي� إقليــم كردســتان
ـى أُ ِ
التقييــم الـ ي
أ
ف ي� العــراق ( ،)KR-Iوالردن ،ولبنــان ،وشــمال ســوريا عــى
ال ن
معني ي ن
تقييــم قطا َع ي ن
نســا� ف ي� ِّكل بلــد،
ــ� بالعمــل إ
ــ� َ
ي
حســبما رتّبــت أولوياتهمــا المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة
 /الفــرق العاملــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري  /الخاصــة
ـ� والعنــف الجنــدري ( )SGBVف ي� البلــد .وقــد
بالعنــف الجنـ ي
الصحــة ،وقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه
تـ ّـم تقييــم قطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة ( ،)WASHوذلــك مــن خــال
والــرف
ّ
ـتجيب�ن
معمقــة شــبه من ّظمة هيكليـاً مع المسـ ي
إجـراء مقابــات َّ
النســانية
الــذي يمثلــون
المؤسســات المانحــة ،والمن ّظمــات إ
ّ
ف
ت
ال�امــج ي� القطاعــات
الــى تضــع ب
المح ّليــة والدوليــة ي
كــ� الــىت
مناقشــات مجموعــات ت
ال� ي ز
المختــارة ،إضافــةً إىل
ي
ُع ِقـ َـدت مــع النســاء ،والفتيــات ،والرجــال ،والفتيــان .كذلــك،
اشــتمل التقييــم عــى مراجعــة مكتبيــة لوثائــق التخطيــط
ت
ت
التدخــات ف ي�
توجــه ّ
الــى ّ
االســراتيجي والتمويــل الرئيســية ي
جميــع القطاعــات المختــارة.

ت
المش�كة ي ن
ب� الوكاالت للعام 2005
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ

لقــد تـ ّـم تحديــد خمــس نتائــج شــاملة خــال عمليــة التقييم،
وهي:

النتيجة األولى:
الخاصــة بالوقايــة مــن العنــف
إن المبــادئ التوجيهيــة
ّ
ّ
الجنــدري واالســتجابة لــه والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ت
المشــركة ي ن
ش
بتعبــر
مبــا� ًة
شــر إليهــا
ي
بــ� الــوكاالت (أُ ي
غــر
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري) ي
ف
ال�امــج.
معروفــة جيــداً ،وال تُسـ َ
ـتخدم ي� عمليــة وضــع ب
المخ�ين الرئيسـ ي ن
ـي� كانت
أن أغلبيــة
ب
أظهــرت عمليــة التقييــم ّ
ـات عامــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
لديهــم معلومـ ٌ
بالعنــف الجنــدري .فقــد كان معظمهــم يعلــم بوجــود
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ت
واف�ضــوا
أن تلــك المبــادئ قــد أثّــرت ،ف ي� مرحلــة مــا ،عــى الوثائــق
ّ
أ
ش
ـف�
التوجيهيــة الخــرى (بشــكل خــاص معايـ يـر مــروع «إسـ ي
ال ن
والمعايــر الدنيــا ف ي� مجــال
نســا�
 :»Sphereالميثــاق إ
ي
ي
النســانية ،1والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات
االســتجابة إ
ت
الداخليــة للمن ّظمــات ،واســراتيجيات المجموعــات
ت
ـى يرجعــون إليهــا ف ي� عملهــم اليومــي .وقــد
العنقوديــة) الـ ي
ف
ـتوى جيــداً مــن
أظهــرت الجهــات الفاعلــة ي� القطاعــات مسـ ً
ت
ز
الوعــي حــول إمكانيــة تعـ ّـرض النســاء والفتيــات بشــكل م�ايــد
أ
النســانية ،وأقـ ّـرت
لخطــر العنــف الجنــدري خــال الزمــات إ
تلــك القطاعــات ،بطريقــة م ّتســقة ،بأهميــة معالجــة مســألة
أن معظــم الجهــات الفاعلــة ف ي�
العنــف الجنــدري .ي
غــر ّ
القطاعــات لــم تكــن عــى درايــة بالمعايـ يـر الدنيــا للوقايــة
ت
ـى تشـكّل مســؤولية
مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،الـ ي
المحــددة ،وذلــك وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة
قطاعاتهــم
ّ
الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة
الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت .ولــم تســتخدم معظــم
ف
ت
الــى جــرى تقييمهــا
المن ّظمــات العاملــة ي� القطاعــات ي
ف
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ي� عمليــة

5

ال�امــج ،أو تصميمهــا ،أو تطويرهــا ،أو تنفيذهــا،
تقديــر ب
فضلــت هــذه الجهــات الفاعلــة االعتمــا َد
أو تقييمهــا .فقــد ّ
أ
الرشــادية
عــى توجيهاتهــا الداخليــة
الخاصــة بهــا (الدلــة إ
ّ
للمجموعــات العنقوديــة العالميــة ،والمبــادئ التوجيهيــة
الخاصــة بالحمايــة ،والمبــادئ التوجيهيــة
والكتيبــات
الفنيــة،
ّ
ّ
وال�وتوكــوالت،
بشــأن تطويــر المشــاريع ،وأطــر العمــل ،ب
ـف�» (المعايـ يـر،
وأد ّلــة التدريــب) ،وتوجيهــات «مـ شـروع إسـ ي
أ
والمــؤ�ات الرئيســية ،والمالحظــات
والعمــال الرئيســية،
شّ
التوجيهيــة) .2وقــد كان مســتوى المعرفــة بالمبــادئ التوجيهية
ف
ـن اســتخدامها كان
واســعاً ي� أوســاط الجهــات المانحــة ،ولكـ ّ
محــدوداً جــداً ،مــع تفضيــل اســتخدام توجيهــات المانحـ ي ن
ـ�
3
الداخليــة ووثائقهــم السياســاتية.

النتيجة الثانية:

الخاصــة
المعايــر الموجــودة ف ي� المبــادئ التوجيهيــة
ي
ّ
بالعنــف الجنــدري ،غــر مضمنــة بصــورة متســقة �ف
ّ
ي
َّ
ي
الوثائــق والمعايـ يـر االسـ تـراتيجية الخاصــة بالمنظّمــات ،أو
الخاصــة ّ
بــكل قطــاع.
ّ
إن المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة من العنــف الجندري واالســتجابة
ّ
ف
لــه ،المنصــوص عليهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
مضمنــة بصــورة م ّتســقة ف ي� الوثائــق
بالعنــف الجنــدري ،غـ يـر َّ
ت
والخاصــة ّ
بــكل بلــد (مثــل خطــط
القليميــة
االســراتيجية إ
ّ
أ
القليميــة ( ))RRPsت
الــى تســتعرض الولويــات
االســتجابة إ
تي
أ
ش
ـؤ�ات الفنيــة واالســراتيجية القطاعيــة .فقد
والهــداف والمـ ّ
كان مــدى تضمـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدنيــا ف ي� الخطــط االسـ تـراتيجية
الصحــي والنظافــة
ف ي� قطاعــات المــأوى ،والميــاه والــرف
ّ
الصحــة .وتفـ تـرض بعض الجهــات الفاعلة
أقـ ّـل منــه ف ي� قطــاع
ّ
أنّــه ف� حــال تضمـ ي ن
ـ� تدابـ يـر الحمايــة العامــة ف ي� عمليــة وضــع
ي
ـإن مســائل العنــف الجنــدري ســوف يتـ ّـم تغطيتها
ب
ال�امــج ،فـ ّ
رث
ـورة غـ يـر
تلقائي ـاً ،ممــا يــؤ ّدي أك ـ إىل تطبيــق المعايـ يـر بصـ ٍ
م ّتســقة.

“إسف�” :الميثاق إال ن
 .1ش
والمعاي� الدنيا ي ف� مجال االستجابة للكوارث.2011 ،
نسا�
م�وع
ي
ي
ي
أ
ف
سبتم� .2015
خ�ة ي�  1أيلول /
ب
ّ ، http://www.sphereproject.org/handbookتمت زيارة الموقع للمرة ال ي
أ
أي مــن الشــخاص الذيــن
 .2الكثـ يـر مــن هــذه الوثائــق ربمــا يكــون قــد اســتقى المعلومــات مــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ولكــن لــم يكــن ّ
جــرت مقابلتهــم يعلــم بذلــك.
ف
ت
المفضلــة لتحقيقــه .عــى ســبيل المثــال ،توجيهــات الحمايــة
المؤسســات المانحــة للوضــع المرغــوب بــه ي� مجــاالت محـ ّـددة ،والســبل
ّ
 .3الوثائــق الـ يـ� تصــف رؤيــة ّ
أ
ف
ومتطلّبــات قواعــد الســلوك الخاصــة بالوكالــة ال يم�كيــة للتنميــة الدوليــة  /مكتــب المســاعدات الخارجيــة ي� حــاالت الكــوارث “.”USAID/OFDA
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الملخص التنفيذي
َّ

ـإن االلـ ت ز
ـ�ام بالمعايـ يـر الدنيــا يتبايــن
وعــاو ًة عــى ذلــك ،فـ ّ
حيــث
أيضــاً مــن حيــث التنفيــذ بحســب مــكان التنفيــذ،
ُ
الشــارة عموم ـاً إىل تنفيــذ تلــك المعايـ يـر بدرجــة أكـ بـر
ّتمــت إ
أ
�ض
ـتقرة مقارنــةً مــع الطــر الح يــة،
المخيمــات المسـ
ف ي� أطــر
ّ
ّ
وأماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ف ي� الخيــم ( .)ITSوقــد بـ ّـرر
أن
المســتجيبون هــذا الفــرق بعــزوه إىل
حقيقــة مفادهــا ّ
ٍ
الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة
المبــادئ التوجيهيــة
ّ
ت
ن
بــ� الــوكاالت للعــام 2005
عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة ي
المخيمــات ،كمــا نظــروا إليهــا
موجهــة نحــو أطــر
كانــت ّ
ّ
عــى أنّهــا تفتقــر إىل توجيهــات واضحــة ومالئمــة للعمليــات
ف ي� المناطــق الح�ض يــة ،وأماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ف ي�
الخيــم.
عدد
ومــن الجديــر بالذكــر ّ
أن عمليــة التقييــم قد كشــفت عــن ٍ
ف
مــن الممارســات الجيــدة المن َّفــذة ي� القطاعــات الثالثــة كا ّفــة
ت
ـى تســهم ف ي� الوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة
الـ ي
لــه .ومــع ذلــك ،فقــد اتّجهــت المن ّظمــات ،بصــورة عامــة ،إىل
تنفيــذ المعايـ يـر الخاصــة بالعنــف الجنــدري عشــوائياً ،بــدال ً
مــن تضمـ ي ن
ـ� النطــاق الكامــل للمعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن
العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه بطريقــة شــاملة ،وم ّتســقة،
وجهــة اسـ تـراتيجياً.
ُ
وم َّ

النتيجة الثالثة:
ال تخضــع القطاعــات للمســاءلة بشــأن عــدم تضمينهــا
المعايــر الدنيــا لالســتجابة للعنــف الجنــدري والوقايــة
ي
ف
منــه ،المنصــوص عليهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري ،ف ي� أعمالهــا.
إن آليــات المســاءلة المعمــول بهــا ضعيفــة ،وال تُوفِّــر
ّ
منســقي القطاعــات،
إطــار عمـ ٍـل
واضح ـاً وشــامال ً لمســاءلة ّ
أ
المعايــر الدنيــا
والمن ّظمــات العضــاء عــن ضمــان إدمــاج
ي
للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه طــوال
المعايــر
أن تشــكّل تلــك
ي
عمليــة وضــع ب
ال�امــج ،وضمــان ّ
أ
ت
جــزءاً ال يتجــزأ مــن االســراتيجيات والهــداف القطاعيــة.
ت
االســراتيجية (خطــط
ــرز المراجعــة المكتبيــة للوثائــق
وتُ ب ِ
ت
القليميــة ،وخطــط االســتجابة االســراتيجية
االســتجابة إ
أن وجهــات النظــر العامــة
“ )”SRPsطــوال مـ ّـدة االســتجابة ّ

ت
للبلــدان ،ت
المحــددة ّ
لــكل
لالســراتيجيات
الــى تُم ِّهــد
ّ
ي
ت
االســراتيجية الســنوية ،تُ ي ِّ ن
بــ� بالتفصيــل
قطــاع ف ي� الوثائــق
وبصــورة ت ز
م�ايــدة مخاطــر الحمايــة ،ومنهــا الحمايــة مــن
العنــف الجنــدري ،وتســعى إىل الحصــول عــى االســتجابات
أن المراجعــة المكتبيــة كشــفت
المتعـ ّـددة القطاعــات .غـ يـر ّ
الصحــي والنظافــة،
أن اسـ تـراتيجيات قطــاع الميــاه والــرف
ّ
ّ
ف
بدرجــة أقــل ،ي� خطــط
الصحــة
وقطــاع المــأوى ،وقطــاع
ٍ
ّ
ت
القليميــة وخطــط االســتجابة االســراتيجية ،ال
االســتجابة إ
تشــتمل عــى عمليــة تقييــم شــاملة لالحتياجــات بحســب
خصيصـاً لـ ّ
ـكل
الجنــس والعمــر ،وال عــى نشــاطات َّ
مصممــة ّ
ـؤ�ات ذات عالقــة ،للوقايــة مــن العنــف
قطــاع ،وال عــى مـ ش ّ
ـزء مــن اسـ تـراتيجيتها القطاعيــة.
الجنــدري واالســتجابة لــه كجـ ٍ
وتعكــس عمليــةُ التقييــم المراجعــةَ المكتبيــة لجهــة إظهــار
ئ
ـز� للمعايـ يـر الدنيــا ف ي� الممارســة العمليــة ،أو
التطبيــق الجـ ي
عــدم تطبيقهــا مطلقــاً .كذلــك ،إنّهــا تُســ ِّلط الضــوء عــى
أي أمثلـ ٍـة عــى
عــدم المســاءلة ،بمــا أنّــه لــم تكــن هنــاك
ـ� المعاي ّــر الدنيــا �ف
مســاءلة القطاعــات عــن عــدم تضمـ ي ن
ي
ي
أعمالهــا.
أمــا ف ي� أوســاط الجهــات المانحــة فوجــدت عمليــة التقييــم
مســتوى مــن ت ز
الخاصــة بالعنــف
بالمعايــر الدنيــا
االلــ�ام
ي
ّ
ً
ين
أن
الجنــدري .فقــد ذكــر المســتجيبون مــن
المانحــ� ّ
اســتدراجهم للعــروض يشــتمل عــى متط ّلبــات ض
تقــ ي
بإدمــاج المعايــر المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري ،وأن أ
الهليــة
ي
ّ
لتقديــم الطلبــات ،واتّخــاذ القـرار بشــأن تخصيــص التمويــل
يأخــذان بعـ ي ن
ـ� االعتبــار تبيــان المعايـ يـر المتع ّلقــة بالعنــف
أن
مفصلــة .ولكــن ،عــى الرغــم مــن ّ
الجنــدري بصــورة ّ
ت
ز
بعــض الجهــات المانحــة تطلــب ال�امــاً مع َلنــاً باالمتثــال
فــإن آليــات
ي
للمعايــر الدنيــا الخاصــة بالعنــف الجنــدريّ ،
اليفــاء
المســاءلة عــن تقييــم مــا إذا كان قــد تـ ّـم أم لــم يتـ ّـم إ
تز
باالل�امــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري فــور منــح التمويــل،
ت
ـى ُع ِقــدت مــع
ال يتـ ّـم تطبيقهــا .وبنــا ًء عــى المشــاورات الـ ي
أي ش�يــك مــن الـ شـركاء
الجهــات المانحــة ،أ لــم تتـ ّـم مجــازاة ّ
التدابــر
بــأي شــكل مــن الشــكال ،عــى عــدم تضمينهــم
ي
ّ
الخاصــة ٍبالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه� ،ف
ّ
ي
أعمالهــم.

ت
المش�كة ي ن
ب� الوكاالت للعام 2005
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ

النتيجة الرابعة:

الفـ َـرق العاملــة المعنيــة
تتو ّقــع القطاعــات وتفـ تـرض ّ
أن ِ
الجنــ� والعنــف الجنــدري  /المجموعــات
بالعنــف
ي
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري مســؤولة
حرصي ـاً عــن التوعيــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري ،وعــن رصــد تلــك المبــادئ وتنفيذهــا.
أن المســؤولية ت
الم�تِّبــة عــى العديــد
وجــدت عمليــة التقييــم ّ
مــن أ
العمــال المتع ّلقــة بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري ،ومنهــا التدريــب ،ش
ونــر المعلومــات،
الفـ َـرق العاملــة
إ
والدمــاج وحـ ت ّـى التنفيــذ ،تقــع عــى عاتــق ِ
ـ� والعنــف الجنــدري  /المجموعــات
المعنيــة بالعنــف الجنـ ي
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري .وغالبــاً
الصحــة ،وقطــاع
مــا تَوقّعــت الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة ،أن
المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
ـ� والعنــف
تقــوم ِ
الفـ َـرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنـ ي
الجنــدري  /المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة
بالعنــف الجنــدري ،بتوفـ يـر القيــادة ف ي� إدخــال عنــارص العنف
الجنــدري إىل القطاعــات أ
الخــرى وتعريفهــا بهــا ،إضافــةً إىل
ـ� للتدابـ يـر المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري ضمــن
التنفيــذ الفعـ ي
أن عمليــة التقييــم ّبينــت
تلــك ب
ال�امــج القطاعيــة .ومــع ّ
أ
ت
ـى تشــتمل
الكثـ يـر مــن المثلــة عــى الممارســات الجيـتـدة الـ ي
ن
ـى جــرى تقييمهــا
عــى التنســيق الناجــح بـ يـ� القطاعــات الـ ي
الجنــ�
ــرق العاملــة المعنيــة بالعنــف
مــن جهــةِ ،
والف َ
ي
والعنــف الجنــدري  /المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة
أن قطــاع
المعنيــة بالعنــف الجنــدري مــن جهــة أخــرى ،إال َّ ّ
الصحــي
الصحــة ،وقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
ّ
مســتويات
بــد
ٍ
والنظافــة ،بصــورة عامــة ،قطاعــات لــم تُ ِ
التدابــر المعنيــة
كافيــة مــن القيــادة ف ي� عمليــة إدخــال
ي
بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ضمــن نطــاق
قطاعاتهــا .وتدعــم هــذه النتيجــة مــن نتائــج عمليــة التقييــم
ـات التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشـ تـركة
المراجعـ ُ
أ
ف
4
ت
ين
بــ�
الــى أجراهــا القــران ( )OPRsي� العــراق
الــوكاالت ي
ف
وســوريا ي� أيــار  /مايــو وحزيــران  /يونيــو .2015

7

النتيجة الخامسة:
نــادراً مــا تشــمل القطاعــات النســاء والفتيــات بطريقــة
ـع
ـن أو تَخضـ ُ
هادفــة وم ّتســقة وروتينيــة ،أو تتفاعــل معهـ ّ
ـن بالطريقــة ذاتهــا.
للمســاءلة أمامهـ ّ
يبـ ش
الصحــة،
ـا� العديـ ُـد مــن المن ّظمــات العاملــة ف ي� قطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة
وقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
مشــاور ٍات مــع النســاء والفتيــات الالجئــات .ويُجــري
بعــض المن ّظمــات هــذه المشــاورات بصــورة منتظمــة.
ُ
وقــد حــددت عمليــة التقييــم العديــد مــن أ
المثلــة الــىت
ّ
ي
ف
ت
ـى ُعقــدت ي� الوقــت
ســاعدت فيهــا المشــاورات المثمــرة الـ ي
مــات
المناســب مــع النســاء والفتيــات الالجئــات ،المن ّظ ِ
لكــن
عــى إدخــال التعديــات
المالئمــة عــى خدماتهــاّ .
ف
معــ�،ن
هــذه المشــاورات َّ
مصممــة ي� معظمهــا لغــرض ي ّ
تتــم متابعتهــا بالعــودة إىل النســاء والفتيــات
ونــادراً مــا ّ
المســتفيدات ،بمــا يوضــح أســباب إدمــاج أو عــدم إدمــاج
ـن ف ي� الممارســة العمليــة .وقــد جــرى تجســيد ذلــك
ُمدخالتهـ ّ
ت
الــى خ ُلصــت إليهــا
عــى أرض الواقــع باســتخدام النتائــج ي
ت
المراجعــات التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــركة
الــى أجراهــا أ
ت
ين
القــران ( )OPRsف ي� العــراق
بــ�
الــوكاالت ي
مايــو  .2015وأفــادت النــاث المشــاركات �ف
ف
وســوريا ي� أيــار /
إ ُ
ِ ي
ت
ز
معينــة مــن
مناقشــات مجموعــات ال�كـ يـ� ّ
أن مجموعــة  /فئــة ّ
ـ� ،تضـ ّـم ف� العــادة قــادة مجتمــع الالجئـ يـ�،ن
مجتمــع الالجئـ ي ن
ي
ممــن
وأصحــاب الســلطة والنفــوذ ،وهــم دائمـاً مــن الرجــال ّ
التواصــل �ف
لديهــم عالقــات ومعــارف ،يحتكــرون قنــوات
في
المناطــق الح�ض يــة ،ف
و� أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ي�
ي
و� بعــض المخيمــات .أ
الخيــم ،ف
ولنّــه يتـ ّـم إقصــاء النســاء
ّ
ي
ف� أغلــب أ
الحيــان عــن فــرص المشــاركة ف� ن
البــى الهيكليــة
ي
ي
ـن أثنــاء
لقيــادات
ـهن وكتــم أصواتهـ ّ
المجتمــع ،يتـ ّـم تهميشـ ّ
ف
تتم استشــارة
و� عمليــات صنــع القـرار .وعندمــا ّ
المناقشــات ي
ـإن تلــك االستشــارة تُجــرى عــاد ًة عــى
النســاء والفتيــات ،فـ ّ
أ
ـن
معينـ أـة ،ويعتمــد مســتوى إدماجهـ ّ
مكرســة لغـراض ّ
أســس ّ
ت
ـى تضعهــا الــوكاالت
بشــكل كامــل عــى مســتوى الولويــة الـ ي
والجهــات الفاعلــة المنفــردة ،بشــأن المعايـ يـر الدنيــا للتشــاور
مــع النســاء والفتيــات بصــورة عامــة ،وبشــكل منفصــل عــن
الرجــال والفتيــان.

 .4المراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت الـ ت يـ� أجراهــا الأق ـران :االســتجابة للأزمــة ي ف� ســوريا 15 ،تمــوز  /يوليــو  ،2015ص.21 .
والمراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت الـ ت يـ� أجراهــا الأق ـران :االســتجابة للأزمــة ي ف� الع ـراق 8 ،تمــوز  /يوليــو  ،2015ص.17 .

قائمة المخترصات
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قائمة المختصرات
CMR
CP
FGD
GBV
GBV AoR

Clinical management of rape

GBV SC

Gender-based violence sub-cluster

GenCap

Gender standby capacity project

HC

Humanitarian coordinator

HCT

Humanitarian country teams

HWG

Health working group

IASC

Inter-Agency Standing Committee

ICWG

Inter-cluster working group

IDPs
IMC
IRC
ISCCG

Internally displaced persons

ISWG

Inter-sector working group

ITS
KII

Inter-agency Standing Committee

Child protection
Focus group discussion
Gender-based violence
Gender-based violence area of
responsibility

International Medical Corps
International Rescue Committee
Inter-sector cluster coordination group

Key informant interview

الدارة الرسيرية لحاالت االغتصاب
إ
حماية الطفل
مناقشات مجموعات ت
ال� ي ز
�ك
العنف الجندري
مجال المسؤولية عن العنف الجندري
المجموعة العنقودية الفرعية المعنية
بالعنف الجندري
ش
م�وع القدرات االحتياطية المعنية
بالنوع االجتماعي
النسانية
منسق الشؤون إ
ّ
الفرق القطرية المعنية بالعمل إ ن
�نسا
ال ي
َِ
�ن
بالصحة
ّ
الفريق العامل المع ي
ت
المش�كة ي ن
ب� الوكاالت
اللجنة الدائمة
ت
المش�ك ي ن
�ب
الفريق العامل
المجموعات العنقودية
أ
ًالشخاص النازحون داخليا
الطبية الدولية
ّ الهيئة
النقاذ الدولية
لجنة إ
ت
المش�كة
مجموعة التنسيق العنقودية
ين
ب� القطاعات
ت
المش�ك ي ن
ب� القطاعات
الفريق العامل
مكان استيطان يغ� رسمي ف ي� الخيم
ئيس
مقابلة مع ب
مخ� ر ي
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ت
المش�كة ي ن
2005 ب� الوكاالت للعام
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ

KR-I
MISP
NGO
OPR
PHC
REG

Kurdistan Region of Iraq

RH
RRP
3RP
SGB
SGBV SWG

Reproductive health

SOP
SRP
UNHCR

Standard operating procedures

UNICEF

United Nations International Children’s
Emergency Fund

UNFPA
UNOCHA

United Nations Population Fund

VAWG
WASH

Violence against women and girls

Minimum initial service package
Non-governmental organisation
Operational peer review
Primary health centre
Regional emergency GBV advisor

Regional response plan
Refugee resilience response plan
Sexual and gender-based violence
Sexual and gender-based violence
sub-working group

Strategic response plan
United Nations High Commissioner for
Refugees

United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs

Water, sanitation and hygiene sector

إقليم كردستان ف ي� العراق
ال� تمثل الحد أ
أ
ال ن
�د
ِّ حزمة الخدمات الولية ت ي
ّ
من ّظمة يغ� حكومية
مراجعة تشغيلية يجريها أ
القران
صحة ّأولية
ّ مركز
أ
مستشار إقليمي للوضاع الطارئة المتع ّلقة
بالعنف الجندري
النجابية
الصحة إ
ّ
القليمية
خطة االستجابة إ
ين
�الالجئ
خطة االستجابة لمرونة
الجنس والعنف الجندري
العنف
ي
الجنس
الفريق العامل الفرعي المع�ن ي بالعنف
ي
والعنف الجندري
وحدة
ُ إجراءات العمل
َّ الم
خطة االستجابة ت
االس�اتيجية
المفوضية السامية أ
للمم الم ّتحدة لشؤون
ّ
الالجئ�ن
ي
أ
)من ّظمة المم الم ّتحدة للطفولة (اليونيسف
صندوق أ
المم الم ّتحدة للسكان
مكتب أ
المم الم ّتحدة لتنسيق الشؤون
النسانية
إ
العنف ضد النساء والفتيات
الصحي والنظافة
قطاع المياه والرصف
ّ
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الخلفية المعلوماتية للدراسة

الخلفية المعلوماتية للدراســة
بالتدخــات ف ي� مجــال
إن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
ّ
ّ
أ
ف
النســانية ،الصــادرة عــن
العنــف الجنــدري ي� الوضــاع إ
ت
ت
كــ�ز
المشــركة ي ن
اللجنــة الدائمــة
بــ� الــوكاالت ( :)IASCال� ي
ف
ـ� واالســتجابة لــه ي� حــاالت
عــى الوقايــة مــن العنــف الجنـ ي
الطــوارئ (المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري،
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ـرف جميـ ُـع الجهــات
ـص عــى ض�ورة
للعــام  ،)2005تنـ ّ
أن تتـ ّ
ت
أن العنــف
الفاعلــة إ
النســانية بنــا ًء عــى افــر ٍاض مفــاده ّ
ف
ـتمر ي� الحــدوث ،وأنّــه يش ـكّل قضيــةً
الجنــدري ( )GBVمسـ ّ
ـض النظــر عــن
تتع ّلــق بالحمايــة مــن خطـ ٍـر يهـ ّـدد الحيــاة ،بغـ ّ
أ
ـإن المبــادئ التوجيهيــة
وجــود الدلــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،فـ ّ
الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت تتط ّلــب مــن الجهــات الفاعلــة
ف
النســانية ي� القطاعــات كافــةً  ،االســتجابةَ للعنــف الجنــدري
إ
والوقايــة منــه.
و� صيــف العــام  ،2015عــرت أ
ف
الزمــة الســورية مرحلــةً
ي
َ بَ َ
هامــةً مأســاويةً أخــرى :فعــدد السـ ي ن
ـوري� الذيــن كانــوا حينئـ ٍـذ
ّ
يلتمســون اللجــوء إىل البلــدان المجــاورة وصــل إىل  4ماليـ يـ�ن
الجــئ .وتتـ ّـم اســتضافة حــوال  98ف� المئــة مــن الالجئـ ي ن
ـ� ف ي�
ي
ي
ـي :الع ـراق أ
والردن ولبنــان
أربعـ ٍـة مــن بلــدان المنطقــة ،وهـ
والن ،ومــع انقضــاء  5ســنوات عــى انــدالع أ
وتركيــا .آ
الزمــة
ٍ
ت
الــى يمتلكهــا الالجئــون
فــإن المــوارد
الســوريةّ ،
الضئيلــة ي
ت
آخــذة ف ي� النفــاد .فالخــوف مــن ال�حيــل ،وفــرض حظـ ٍـر عــى
العمــل بطريقــة قانونيــة ،يضافــان إىل القيــود االجتماعيــة،
ممــا يُو ّلــد وضعــاً محفوفــاً
والثقافيــة ،واالقتصاديــةّ ،
5
مؤسســياً .وقــد أظهــرت عمليــات
بالمخاطــر يكتســب طابعـاً ّ
أ
ت
وكاالت المــم الم ّتحــدة ،والمن ّظمــات
ـى أجرتهــا
ُ
التقييــم الـ ي
غــر الحكوميــة الدوليــة والمح ّليــة مــراراً وتكــراراً ،مخاطــر
ي
الم�ايــدة عــى النســاء والفتيــات اللــوا�ت
العنــف الجنــدري ت ز
ي
يتـ ضـررن مــن أ
الزمــة الســورية.
ّ

رجــاء قولــوا لهــم ،اشــرحوا
ً
آلبائنــا وأمهاتنــا أنّنــا ال نريــد
ـزوج ،نحــن طفــات .نريــد
أن نتـ ّ
أن نــدرس فــي المــدارس.
مناقشات مجموعات ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات،
ي ن
ي ن
السوري� ي ف� لبنان.
الالجئ�
مجتمع

ـ� ،والتحـ ّـرش ،والــزواج
وقــد جــرى تحديــد االســتغالل الجنـ ي
ت
المبكــر مــن بـ ي ن
ـى تواجههــا النســاء
ـ�
ُ
التهديــدات الرئيســية الـ ي
6
والفتيــات الالجئــات.
النقــاذ الدوليــة ()IRC
ـإن تقريـراً صــادراً عــن لجنــة إ
كذلــك ،فـ ّ
للعــام  2014بعنــوان“ :هــل هنــاك َمــن يســتمع؟ التــرف
ض
بنــا ًء عــى ت ز
المتــررات
ال�اماتنــا تجــاه النســاء والفتيــات
ّ
كبــرة ي ن
بــ�
مــن الــن زاع الســوري” ،قــد أَبــرز وجــود فجــوة ي
الخاصــة بالوقايــة مــن العنــف
السياســات والممارســات ف ّ
النســانية ضمــن
الجنــدري واالســتجابة لــه ي� العمليــات إ
االســتجابة أ
للزمــة الســورية.
ـإن
ووفقـاً إلحــدى التوصيــات المأخــوذة مــن هــذا التقريــر ،فـ ّ
صنــدوق أ
والمفوضيــة
المــم الم ّتحــدة للســكان ()UNFPA
ّ
الســامية أ
للمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ� ( )UNHCRأجريــا
ف� العــام  ،2015بالتعــاون مــع من ّظمــة أ
المــم الم ّتحــدة
ي
النقــاذ الدوليــة ،والهيئــة
للطفولــة (اليونيســف) ،ولجنــة إ
الطبيــة الدوليــة ( ،)IMCعمليــة تقييــم الســتجابة النظــام
ّ
نســا� للعنــف الجنــدري ضمــن ســياق أ
ال ن
الزمــة الســورية
إ
ي
ت
حــى يومنــا هــذا .وشــكّلت اللجنــة التوجيهيــة العمــود
فقدمــت التوجيــه الفـن ي والخـ بـرات
الفقــري لعمليــة التقييــم ّ
طــوال فـ تـرة التقييــم.

“ .٥ه ّنــا لويــس  ،”Hannah Lewisو”بيـ تـر دو َيــر  ،”Peter Dwyerو”ســتيوارت هودكنســنون  ،”Stuart Hodkinsonو”لويــس وايــت  ”Louise Waiteي ف� الحيــاة المحفوفــة
ـياس “ ،)2015( ،”Precarious Lives: Forced Labor, Exploitation and Asylumص.37 - 35 .
بالمخاطــر :العمالــة القرسيــة ،واالســتغالل واللجــوء السـ ي
ض
ن
ز
“ .6هــل هنــاك َمــن يســتمع؟ التــرف بنــا ًء عــى ت ز
ال�
ـبتم�  ،)2014لجنــة إالنقــاذ
ـررات مــن الـ اع الســوري”( ،أيلــول  /سفـ ب
اماتنــا تجـ نـاه النســاء والفتيــات المتـ ّ
ّ
ت
ت
مخيــم الزعـ تـري لالجئـ يـ�،ن
ُ
جر َيــت ي�
الدوليــة؛ النتائــج الـ ت يـ� خلُصــت إليهــا عمليــة التقييــم المشــركة بـ يـ� الــوكاالت لمســائل حمايــة الطفــل والعنــف الجنــدري ،الـ يـ� أ
ّ
ِ
ف أ
ـ� والعنــف الجنــدري .الالجئــون الســوريون ي ف� الأردنُ .مذكــرة
ِ ،2013
الفـ َـرق العاملــة الفرعيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل والعنــف الجنــدري ي� الردن؛ العنــف الجنـ ي
ـ� والعنــف الجنــدري ،آذار  /مــارس .2014
إعــام وإحاطــة ّ
أعدتهــا ِ
الفـ َـرق العاملــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنـ ي

ت
المش�كة ي ن
ب� الوكاالت للعام 2005
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
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الغرض من إجراء عملية التقييم

لقــد كان الغــرض مــن إج ـراء عمليــة التقييــم دراســة المــدى
أ
النســانية ف ي� تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة
الــذي بلغتــه الرسة إ
الخاصــة بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه،
ّ
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
للعــام  ،2005وضمــان أن ترشــد مثــل هــذه المعلومــات
الفعــال لمبــادئ توجيهيــة ُمماثلــة
وتحســن مســتوى التنفيــذ ّ
ّ
ســتخدم نتائــج
ف ي� المســتقبل الفــوري والبعيــد .وســوف تُ
َ
عمليــة التقييــم لتحسـ ي ن
ال�امــج المعنيــة بالعنــف
ـ� إعــداد ب
الجنــدري ف ي� المســتقبل ،والتنســيق بطريقــة مراعيــة للوقايــة
حدتــه ،وإرشــاد
مــن العنــف الجنــدري والتخفيــف مــن ّ
القليميــة ش
لنــر وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة
العمليــة إ
المنقّحــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت للعــام ( 2015المبــادئ
الدائمــة
ف
التدخــات ي� مجــال العنــف الجنــدري
التوجيهيــة إلدمــاج ّ
ف
النسـ ن
ـا� :الحــد مــن المخاطــر ،وتعزيــز المرونــة،
ي� العمــل إ
ي
ف 7
التعــا�).
والمســاعدة عــى
ي
خدمت المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
وقــد اســ ُت ِ
ت
بــ�ن
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة ي
الــوكاالت للعــام  ،2005كقاعــدة معياريــة ،تم ّثــل التوجيهــات
العالميــة الخاصــة بالوقايــة من العنــف الجندري واالســتجابة
توفرتَـ ي ن
الطــار الزمـن ي الــذي تغ ِّطيــه
ـ� للقطاعــات أثنــاء إ
لــه ُ
الم ِ ِ
عمليــة التقييــم .وتــرى المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
أن الوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه
الجنــدري ّ
همــا عبــارة عــن جهــود متعـ ِّـددة القطاعــات ،وتشـ ّـدد عــى
ت
النســانية
أهميــة المســؤولية
المشــركة لجميــع القطاعــات إ
المعايــر الدنيــا .وقــد درســت عمليــة التقييــم
ف ي� تطبيــق
ي
المــدى الــذي بلغــه واقـ ُـع العمــل إ ن
ـا� ف ي� عكــس هــذه
النسـ ي
الرؤيــة ف� أ
الزمــة الســورية.
ي

األهداف

لقد كان لعملية التقييم أ
الهداف التالية:
الشــارة إىل المبــادئ
• تقييــم المــدى الــذي ّتمــت فيــه إ
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن
ت
المشــركة ي ن
اللجنــة الدائمــة
بــ� الــوكاالت 8واســتخدام
ف
ال�امــج ،واختيارهــا ،وتصميمها،
هــذه المبــادئ ي� تقدير ب
ف
النســانية كا ّفــة.
ورصدهــا ،وتقييمهــا ي� القطاعــات إ
ـرة ف ي� تنفيــذ المبــادئ
• تحديــد العقبــات والعوامــل ُ
الم َيـ ِّ
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت للعــام 2005
اللجنــة الدائمــة
ش
ف ي� حالــة ســوريا ،وذلــك مــن أجــل إرشــاد عمليــة نــر
المبــادئ التوجيهيــة للعــام  ،2015وتنفيذهــا ش
مبــا�ةً.
خضعت فيــه القطاعات للمســاءلة
• دراســة المــدى الــذي أُ ِ
عــن االلـ ت ز
ـ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة للعــام ( 2005إن كان
أي إجـراءات ف ي� حــال
قــد تـ ّـم اتخــاذ أو لــم يتـ ّـم اتخــاذ ّ
عــدم الـ ت ز
ـ�ام القطاعــات بتلــك المبــادئ التوجيهيــة).
• تحديــد مــا إذا كانــت الجهــات المانحــة قــد أشــارت
إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري،
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت
للعــام  2005وإذا كانــت قــد اســتخدمتها ف ي� اتّخــاذ
قطاعــات
مخصصــات التمويــل ف ي�
القــرارات حــول
ٍ
َّ
الشــارة واالســتخدام.
معينــة ،وتحديــد كيفيــة إ
َّ

ض
ـررة مــن الـن زاع المسـلّح ،والكــوارث الطبيعيــة،
 .٧تهــدف المبــادئ التوجيهيــة المنقّحــة للعــام  2015إىل مسـ
ـاعدة الجهـ�ضـات الفاعلــة إالنســانية والمجتمعــات المتـ ّ
أ
أ
أ
حدتــه ،والتخطيــط لهــذه العمــال،
والحــاالت الطارئــة إالنســانية الخــرى ،وذك مــن أجــل تنســيق العمــال ال وريــة للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والتخفيــف مــن ّ
وتنفيذهــا ،ورصدهــا ،وتقييمهــا.
ف
ف
ن
ت
ن
ـا� :الحــد مــن
 .8المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
المشــركة بـ يـ� الــوكاالت إلدمــاج ّ
التدخــات ي� مجــال العنــف الجنــدري ي� العمــل إالنسـ ي
المخاطــر ،وتعزيــز المرونــة ،والمســاعدة عــى التعـ ف
ـا� ،اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت (.)2005
ي
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أسئلة التقييم الرئيسية

أ
حــدد إطــار العمــل
وتماشــياً مــع الغــرض والهــدافّ ،
الخــاص بعمليــة التقييــم أســئلة التقييــم الرئيســية التاليــة:
• هــل تـ ّـم تضمـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف
الجنــدري واالســتجابة لــه (كمــا هــو منصــوص عليهــا
ف
ف
ال�امــج ف ي� ّكل
ي� المبــادئ التوجيهيــة للعــام  )2005ي� ب
الصحــة،
النســانية (قطــاع المــأوى ،وقطــاع
القطاعــات إ
ّ
9
وقطــاع الميــاه والــرف
أي
ّ
الصحــي والنظافــة) ؟ إىل ّ
الشــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة للعــام
مــدى ّتمــت إ
ف
ال�امــج ،واختيارهــا،
 2005واســتخدامها ي� عمليــة تقديــر ب
ف
النســانية
وتصميمهــا ،ورصدهــا ،وتقييمهــا ي� القطاعــات إ
الثالثــة كافــة؟
ت
ـى ترشــد عملية
• مــا هــي ّ
التحديــات والعوامــل ُ
الم َيـ ِّ
ـرة الـ ي
ف
تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة للعــام  2005ي� القطاعــات
النســانية الثالثــة كافــة؟
إ
ت
ُ
خض َعــت للمســاءلة عــن
الــى أ ِ
• مــا تهــي القطاعــات ي
ز
االلــ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005؟
• كيــف تســتخدم الجهــات المانحــة المبــادئ التوجيهيــة
ف
قطاعات
مخصصــات التمويــل ف ي�
ٍ
للعــام  2005ي� تحديــد َّ
محـ َّـددة؟

معايير عملية التقييم

بــدأت عمليــة التقييــم ف ي� آذار  /مــارس  2015عندمــا قامــت
اللجنــة التوجيهيــة باختيــار العمليــات القطريــة اســتناداً إىل
الجــدوى ،وإمكانيــة الوصــول ،واالهتمــام الظاهــر عمليــاً
ــرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري.
مــن قبــل ِ
الف َ
ـار العمليــات القطريــة بالتســاوي بمــدى التنـ ّـوع
وأقـ ّـر اختيـ ُ
أ
ف
الموجــود ضمــن االســتجابة للزمــة الســورية ي� جميــع
الفئــات الســكانية موضــع االهتمــام ،وبطــول آليات التنســيق
المعمــول بهــا ،أ
المــر الــذي يــؤ ّدي بــدوره إىل تنـ ّـوع أشــكال
ال�امــج عــن بعــد مث ـا ً لشــمال ســوريا
االســتجابة (كوضــع ب
أ
ـ� داخليـاً ،مقابــل وضــع برامــج لالجئيـ يـ�ن
للشــخاص النازحـ ي ن
الســوري� ف� لبنــان) .وقــد وقــع االختيــار عــى قطا َع ي ن
ن
ــ�
ي ي
إنســاني ي ن� ِّ
قي َمهمــا المجموعــات العنقوديــة
لــكل بلــد ل ُت ِّ
َ
ــرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري /
الف
/
الفرعيــة
ِ َ

ـ� والعنــف الجندري
ِ
الفـ َـرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنـ ي
ف ي� ِّكل بلــد مــن البلــدان .واســتهدفت عمليــة جمــع البيانــات
أطــر المخيمــات وأطــر أُخــرى خــارج المخيمــات ،مــع ت
ال�كـ ي ز
ـ�
ّ
بشــكل رئيـّـ� عــى أ
المخيمــات ،حيــث يقيــم
ـارج
ـ
خ
ـر
ـ
ط
ال
ّ
ٍ
ي
ين
ين
الســوري�.
الالجئــ�
 %85مــن
البلد

قطاع
المأوى

قطاع
الصحة

قطاع المياه
والصرف الصحي
والنظافة

لبنان
شمال سوريا

إقليم كردستان ف ي�
العراق

أ
الردن

ت
ال� درستها عملية التقييم ،بحسب بلد
الجدول  -1القطاعات ي

ـار
الجديــر بالذكــر ّ
أن ُ
قي ُمــة الر أئيســية هــي َمــن وضــع إطـ َ
الم ِّ
حــدد الســئلة المحوريــة للعمليــة،
عمليــة التقييــم الــذي َّ
معاي�هــا ،وصادقــت اللجنــة التوجيهيــة عــى هــذا
وعـ َّـرف ي
الطــار المذكــور ،تـ ّـم تحديــث وتطويــر
ـزء مــن إ
إ
الطــار .وكجـ ٍ
أدوات محـ ّـددة لجمــع البيانــات بحســب القطــاع :اســتبيانات
ين
ئيســي� ّ
لــكل قطــاع  /مجموعــة عنقوديــة،
للمخ�يــن الر
ب
اســتبيان للجهــات المانحــة ،وأدلــة إرشــادية لمناقشــات
ٌ
ت
ز
مجموعــات ال�كـ يـ� للنســاء ،والفتيــات ،والفتيــان ،والرجــال،
أجريَــت
والمبــادئ التوجيهيــة لعمليــة جمــع البيانــات .وقــد ِ
مناقشــات مجموعــات ت
ال� ي ز
كــ� منفصلــة مــع النســاء،
ف
والفتيــات ،والفتيــان ،والرجــال الالجئـ ي ن
المخيمــات
ـ� ي� أطــر
ّ
المخيمــات.
وأطــر أخــرى خــارج
ّ
وقــد تـ ّـم عــرض حجــم عينــة عمليــة التقييــم ف ي� إطــار عملية
ـي� الذيــن ت
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
اق�حتهــم
التقييــم ،بنــا ًء عــى
ب
ــرق العاملــة
قيمــة الرئيســية ،واللجنــة التوجيهيــةِ ،
ُ
الم ِّ
والف َ
والمجموعــات العنقوديــة  /القطاعــات المعنيــة بالعنــف
الجنــدري ف ي� ِّكل بلــد مــن البلــدان .وقــد دعــت إدارات
المشــارك� ف� مناقشــات مجموعــات ت
ال� ي ز
ن
كــ�
المخيمــات
ّ
ي ي
ف
المخيمــات.
�
ــدت
ق
ع
مناقشــات
لحضــور
ُ
ِ
ّ
ي

الفـ َـرق
الصحــي والنظافــة،
ـات مــن ِ
وقطــاع المــأوى بنــا ًء عــى توصيـ ٍ
الصحــة ،وقطــاع الميــاه والــرف ّ
 .٩القطاعــات الـ ت يـ� جــرى تحديدهــا :وقــع االختيــار عــى قطــاع ّ
ف
ـ� والعنــف الجنــدري ي� ّكل بلــد مــن البلدان.
العاملــة  /المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري  /المعنيــة بالعنــف الجنـ ي

ت
المش�كة ي ن
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ـارك� ف� مناقشــات مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
ن
ـ�
ّأمــا بالنســبة فإىل المشـ ي �ضي
ت
ـى ُع ِقــدت ي� المناطــق الح يــة ،فقــد تلقــوا الدعــوة مــن
الـ ي
ف
الفـ َـرق العاملــة و /أو الجهــات الفاعلــة ي� القطاعــات
أعضــاء ِ
المعنيــة بالعنــف الجنــدري.

جمع البيانات

ـات التقييــم الميدانيــة ف ي� أيــار  /مايــو ،وحزيـران
حدثــت عمليـ ُ
ـام متواصلــة مــن جمــع
 /يونيــو
ـتمرت لمــدة  5أيـ ٍ
 ،2015واسـ ّ
ف
البيانــات ي� ّكل بلــد مــن البلــدان .وغ ّطــت عمليــة جمــع
البيانــات الـ ت
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـى أُ
ـي�
جريَــت ف ي� تركيــا فقــط
ب
ِ
ي
ف
النســانية ف ي� شــمال
الذيــن شــاركوا ي� تقديــم المســاعدات إ
ـ� أن عمليــة جمــع البيانــات ف� أ
ف
الردن ،ولبنــان،
ســوريا ،ي� حـ ي ن ّ
ي
تضمنــت مناقشــات مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
ـ� مــع النســاء
والعـراق ّ
قيمــة الرئيســية
والفتيــات والفتيــان
والرجــال .وأجــرت ُ
الم ِّ
أ
ف
ف
عمليــة جمــع البيانــات ي� الردن ،ولبنــانّ .أمــا ي� تركيــا وإقليم
ف
القليميــون
كردســتان ي� الع ـراق فقــد أجراهــا المستشــارون إ
أ
المختصــون
للوضــاع الطارئــة المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري
ّ
بمجــال المســؤولية (.)REGA
البلد

أ
الردن
لبنان
تركيا

(لشمال سوريا)

إقليم
كردستان
ف ي� العراق

التغطيــة الجغرافية

المقابالت
مع المخبرين
الرئيسيين

محافظتا عمان وإربد،
ومخيم أ
لالجئ�ن
الزرق
ي
ّ

22

يب�وت والبقاع وشمال
لبنان

17

أنطاكيا وغازي عنتاب

25

مدينة أربيل ،وبلدة
ومخيم ي ز
دوم�
كوياّ ،
السوري�ن
ين
لالجئ�
ي

8

ويُبـ ي ِّن
ـ� الجــدول أدنــاه بالتفصيــل ،بحســب البلــد ،التغطيــة
ت
الــى حقّقتهــا عمليــة جمــع البيانــات ،وعــدد
الجغرافيــة ت ي
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـى أُ
ـي� ،وعــدد
جريَــت مــع
ب
ِ
المقابــات الـ ي
ف
ت
ت
ز
ُ
جريــت ي� ّكل بلــد مــن
ـى أ ِ
مناقشــات مجموعــات ال�كـ يـ� الـ ي
البلــدان.

مــن الذي أجريت معه
المقابلة؟

مناقشات
مجموعات
التركيز

القيادات ت
المش�كة للقطاع
 /للمجموعات العنقودية،
الجهات الفاعلة ف ي� القطاعات،
الجهات الفاعلة ف ي� قطاع
7
الف َرق العاملة
الحماية ،أعضاء ِ
الفرعية ِ /ف َرق العمل المعنية
الجنس والعنف
بالعنف
ي
الجندري ،والجهات الحكومية
جريَت مقابالت مع
الفاعلة .أُ َ
8
ش
مستشاري م�وع القدرات
االحتياطية المعنية بالنوع
االجتماعي ( )GenCapف ي� بعض
البلدان.

ئيسي� ،ومناقشات مجموعات ت
ال� ي ز
المخ�ين الر ي ن
ك�:
الجدول  -2التغطية الجغرافية ،والمقابالت مع
ب

8

من هم المشــاركون؟

ُع ِقدت مناقشات مجموعات
ت
ال� ي ز
ك� المنفصلة ف ي� أطر
المخيمات ،وأطر خارج
ّ
المخيمات للفئات التالية:
ّ
• النساء

(الفئة العمرية 20 :سنة وما فوق)؛

• الفتيات

(الفئة العمرية 19 – 12 :سنة)؛

• الفتيان

(الفئة العمرية 7 :سنوات  19 -سنة)؛

• الرجال

(الفئة العمرية 20 :سنة وما فوق).
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القيود

القيود
تحليل البيانات

تـ ّـم تثليــث البيانــات المســتخ َلصة مــن مناقشــات مجموعــات
ـ� ،والمقابــات الـ ت
ت
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـي�،
جريَــت مــع
ب
ـى أُ ِ
ي
ت
أعدتهــا
ـى ّ
والمراقبــة أثنــاء الزيــارات الميدانيــة ،والتقاريــر الـ ي
التوصــل إىل
القطاعــات وعمليــات التقييــم ،مــن أجــل
ّ
ن
ئيســي� عــى
المخ�يــن الر
النتائــج .واشــتملت اســتبيانات
ي
ب
ن
كرســة لقيــاس مــدى تضمـ يـ� المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة
أداة ُم َّ
مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه مــن قبــل القطاعــات.
وخصصــت أ
الداة عالمــات عــى شــكل نقــاط لعمليــة تنفيــذ
ّ
ئيــ� أوصــت بــه المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
ر
عمــل
ّكل ٍ
ي
بالعنــف الجنــدري .وخــال عمليــة تحليــل البيانــات ،جــرى
تقييــم أداء ّكل قطــاع مــن القطاعــات بنــا ًء عــى النقــاط
أكــر ف ي� إطــار
وصــف هــذه العمليــة بتفصيــل ب
المحــرزة .وتُ َ
َ
قيمــة
الم
ـتخدمت
ـ
اس
ـك،
ـ
كذل
.)2
ـق
ـ
لح
(الم
ـم
ـ
التقيي
ـة
عمليـ
ُ َ
ُ ِّ
طريقــة تحليــل المحتــوى القائــم عــى المواضيــع مــن أجــل
اســتخالص المعلومــات ت
قدمهــا المســتجيبون خــال
الــى ّ
ي
المقابــات ،ومناقشــات مجموعــات ت
ال� ي ز
كــ� ،ومقارنــة تلــك
وتفســرها.
المعلومــات
ي

المراجعة المكتبية

اشــتملت عمليــة التقييــم عــى مراجعــة مكتبية أجراهــا مكتب
الدعــم المعــن ي بالعنــف ضــد المــرأة والفتــاة ”.”VAWG
لقــد قــام التقريــر البح ـث ي لمكتــب الدعــم ،بصفتــه جــزءاً
مــن عمليــة التقييــم ال ُك ِّليــة ،بمزامنــة منهجيتــه مــع أســئلة
التقييــم الرئيســية .وقــد استكشــفت المراجعــة مــدى إدمــاج
ـوح ف ي� القطاعات
ّ
التدخــات الخاصــة تبالعنــف الجنــدري بوضـ ٍ
الصحــة ،وقطــاع
ـى تـ ّـم تقييمهــا (قطــاع
إ
ّ
النســانية الثالثــة الـ ي
والنظافــة)� ،ف
الصحــي
المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
ي
أ
القليميــة الخاصــة باالســتجابة للزمــة الســورية.
النــداءات إ
ت
ـى أنشــأتها المراجعــة المكتبيــة نتائــج
وقــد دعمــت النتائــج الـ ي
عمليــة التقييــم.
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المتعاقــد ًة مــن خــال
 .١٠تُمـ ّـول دائــرة التنميــة الدوليــة بال�يطانيــة ”ُ ،“DfID
دائــرة الجمعيــات الشــمولية ” ،“ISDمكتــب الدعــم المعــن ي بالعنــف ضــد
صممــة لتقديــم نظــرة
الم ـرأة والفتــاة .فتقاريــر مكتــب الدعــم المذكــور ُم َّ
عامــة موجــزة عــن القضايــا الرئيســية ،ومــا يعتقــده الخـ بـراء بشــأن قضايــا
العنــف ضــد الم ـرأة والفتــاة.

جريَــت عمليــة التقييــم ف ي� أربــع عمليــات قطريــة ولكــن،
أُ ِ
بســبب القيــود الزمنيــة والماليــة ،ر ّكــزت هــذه العمليــة عــى
محــدود مــن القطاعــات (قطاعــان) ّ
لــكل بلــد .فقــد
عــدد
ٍ
ٍ
ف
الصحــة ي� جميــع البلــدان .أمــا قطــاع
ـاع
ـ
قط
ـم
ـ
تقيي
ـرى
جـ
ف أّ
ف
ن
تــم تقييــم
المــأوى فقــد ق ُِّيــم ي� الردن ولبنــان ،ي� ي
حــ� ّ
الصحــي والنظافــة أثنــاء تنفيــذ
قطــاع الميــاه والــرف
العمليــات القطريــة لشــمال ّســوريا وإقليــم كردســتان �ف
ض ي
بالــرورة
فــإن النتائــج ال تم ّثــل
العــراق .ونتيجــة لذلــكّ ،
جميــع القطاعــات داخــل البلــد الواحــد ،وال داخــل المنطقــة
ـإن عمليــات التقييــم الميدانيــة
ك ّلهــا .وإضافــةً إىل ذلــك ،فـ ّ
أيــام ِّ
لــكل بلــد مــن البلــدان ،وأجراهــا
اق َتــرت عــى ٍ 5
ن
قيمـ ي ن
ـ� مختلفـ يـ� بســبب القيــود اللوجســتية والزمنيــة.
ثالثــة ُم ِّ
وقــد عالجــت اللجنــة التوجيهيــة هــذه القيــود عــن طريــق
تطويــر مجموعــة موحــدة مــن أ
قيــم
الدوات
لتوجيــه ِّكل ُم ِّ
الــى ّيجريهــا مــع المخ�يــن ف
ف� المقابــات ت
و� مناقشــات
ب
ي
ي
ي
ـ� .عــاو ًة عــى ذلــك ،أ
مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
ول ّن عمليــة التقييــم
ت
جريــت ف ي� إقليــم كردســتان ف ي� العـراق ولبنــان تداخلــت
ـى أُ ِ
الـ ي
مــع شــهر رمضــان ،فقــد أثّــر العــدد المحــدود لســاعات
ين
وأخــراً ،ونظــراً إىل القيــود
المشــارك�.
العمــل عــى توافــر
ي
أ
أي مناقشــات مجموعــات
اللوجســتية والمنيــة ،لــم تُعقَــد ّ
يز
تركــ� ف ي� شــمال ســوريا.

ت
المش�كة ي ن
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النتائج الرئيســية
لقــد تـ ّـم تحديــد خمــس نتائــج شــاملة خــال عمليــة التقييم.
خاصــة بـ ِّ
ـاع ف ي� قســم
كمــا تـ َّـم تقديــم نتائــج إضافيــة ّ
ـكل قطـ ٍ
نفصل .
ُم ِ

النتيجة األولى:
الخاصــة بالوقايــة مــن العنــف
إن المبــادئ التوجيهيــة
ّ
ّ
الجنــدري واالســتجابة لــه والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ت
المشــركة ي ن
ش
بتعبــر
مبــا� ًة
شــر إليهــا
ي
بــ� الــوكاالت( ،أُ ي
غــر
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري) ي
ف
ال�امــج.
معروفــة جيــداً ،وال تُس ـ َتخدم ي� عمليــة وضــع ب
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـي� كانت
أن أغلبيــة
ب
أظهــرت عمليــة التقييــم ّ
ـات عامــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
لديهــم معلومـ ٌ
بالعنــف الجنــدري .فقــد كان معظمهــم يعلــم بوجــود
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ت
واف�ضــوا
أن تلــك المبــادئ قــد أثَّــرت ،ف ي� مرحلــة مــا ،عــى الوثائــق
ّ
التوجيهيــة أ
ش
ـف�
ـ
«إس
وع
ـر
ـ
م
ـر
ـ
معاي
ـاص
ـ
خ
ـكل
ـ
(بش
ـرى
ـ
خ
ال
ي
ي
ال ن
والمعايــر الدنيــا ف ي� مجــال
نســا�
 :»Sphereالميثــاق إ
ي
ي
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النســانية  ،والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات
االســتجابة إ
ت
العنقودية)
الداخليــة للمن ّظمات ،واســراتيجيات المجموعــات ُ
ت
ـى يرجعــون إليهــا ف ي� عملهــم اليومــي .فعــى الرغــم مــن
الـ ي
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـي� لــم يُشـ يـروا إىل المبــادئ التوجيهيــة
أن
ب
ّ
الخاصــة بالعنــف الجنــدري عندمــا كانــوا يصفــون فهمهــم
ف أ
أن المقابــات
للعنــف الجنــدري ي� الزمــات إ
النســانيةّ ،إل ّ
ت
الــى أجروهــا أظهــرت حساســيةً عاليــةً تجــاه الموضــوع،
ي
ودعمــت المبــادئ الرئيســية للوقايــة مــن العنــف الجنــدري
تصورتــه المبــادئ التوجيهيــة .فقــد
واالســتجابة لــه ،حســبما َّ
المخــرون الرئيســيون ،عــى ســبيل المثــال ،بطريقــة
أقــر
ب
ّ
ورصحوا،
ـدري،
ـ
الجن
ـف
ـ
العن
ـألة
ـ
مس
ـة
ـ
معالج
ـة
ـ
أهمي
ـقة،
ـ
س
م ّت
ّ
ن
إن العنــف الجنــدري ضــد النســاء
بصــورة متكـ ِّـررة ،قائلـ يـ� ّ
أ
النســانية ،ورفــع درجــة
جــراء الزمــة إ
والفتيــات تَ َ
فاقــم ّ
يتعرضــن لــه كالجئــات أو نازحــات .وكان
االســتضعاف الــذي َّ

المســتجيبون ف ي� القطاعــات كافــة يميلــون إىل تصـ ُّـور العنــف
الجنــدري عــى أنّــه قضيــة تتع ّلــق بالحمايــة مــن خطـ ٍـر يهـ ّـدد
حســاس ،وال
الحيــاة ،وذكــروا ّ
أن العنــف الجنــدري موضــو ٌع ّ
كاف بســبب العوائــق الثقافيــة،
يتــم إ
البــاغ عنــه بشــكل ٍ
ّ
واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة.
ين
المخاطــر الك ّليــة
المســتجيب� َّبينــوا بالتفصيــل
أن
ومــع ّ
َ
أ
ف
أن
للعنــف الجنــدري ،الموجــودة ي� الوضــاع إ
النســانية ،إالَّ ّ
ف
أن غالبيــة الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع
عمليــة التقييــم ّبينــت ّ
الصحــي والنظافــة لــم تكــن
المــأوى وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
عــى درايــة بالمعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري
ت
ـى تشـكِّل مســؤولية قطاعاتهــم المحـ ّـددة،
واالســتجابة لــه ،الـ ي
وذلــك وفقـاً للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجندري،
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت .وقــد
ـتوى أعــى مــن
أظهــر المســتجيبون مــن قطــاع
ّ
الصحــة مسـ ً
الوعــي حــول معايـ يـر الوقاية مــن العنف الجندري واالســتجابة
لــه ،الخاصــة بهــذا القطــاع عــى وجــه التحديــد .ولكــن ،لــم
ف
ت
الــى
تســتخدم معظــم المن ّظمــات العاملــة ي� القطاعــات ي
جــرى تقييمهــا المبــادئ التوجيهيــة الخاصة بالعنــف الجندري
ف
ال�امــج ،أو تصميمهــا ،أو تطويرهــا ،أو
ي� عمليــة تقديــر ب
فضلــت المن ّظمــات االعتمــا َد
تنفيذهــا ،أو تقييمهــا .فقــد ّ
أ
الرشــادية
عــى توجيهاتهــا الداخليــة
الخاصــة بهــا (الدلــة إ
ّ
للمجموعــات العنقوديــة العالميــة ،والمبــادئ التوجيهيــة
الخاصــة بالحمايــة ،والمبــادئ التوجيهيــة
والكتيبــات
الفنيــة،
ّ
ّ
وال�وتوكــوالت،
بشــأن تطويــر المشــاريع ،وأطــر العمــل ،ب
ِ
ش
ـف�» (المعايـ يـر،
ـ
إس
وع
ـر
ـ
«م
ـات
ـ
وتوجيه
ـب)،
ـ
التدري
ـة
وأد ّلـ
ي
أ
ش
والمــؤ�ات الرئيســية ،والمالحظــات
والعمــال الرئيســية،
ّ
التوجيهيــة) .12وقــد كان مســتوى المعرفــة بالمبــادئ التوجيهية
ف
ـن اســتخدامها كان
واســعاً ي� أوســاط الجهــات المانحــة ،ولكـ ّ
محــدوداً جــداً ،مــع تفضيــل اســتخدام توجيهــات المانحـ ي ن
ـ�
الداخليــة ووثائقهــم السياســاتية حيــث جــرى ف ي� بعــض
13
الحــاالت إدمــاج العنــف الجنــدري فيــه.

“إسف�” :الميثاق إال ن
 .١١ش
والمعاي� الدنيا ي ف� مجال االستجابة للكوارث، http://www.sphereproject.org/handbook .2011 ،
نسا�
م�وع
ي
ي
أ ف ي
سبتم� .2015
خ�ة ي�  1أيلول /
ب
ّتمت زيارة الموقع للمرة ال ي
أي مــن الأشــخاص الذيــن
 .١٢الكثـ يـر مــن هــذه الوثائــق ربمــا يكــون قــد اســتقى المعلومــات مــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ولكــن ،لــم يكــن ّ
جــرت مقابلتهــم يعلــم بذلــك.
المفضلــة لتحقيقــه .عــى ســبيل المثــال ،توجيهــات الحمايــة
المؤسســات المانحــة للوضــع المرغــوب بــه ي ف� مجــاالت محــددة ،والســبل
 .١٣الوثائــق الـ ت يـ� تصــف رؤيــة
ّ
ّ
أ
ف
ومتطلبــات قواعــد الســلوك الخاصــة بالوكالــة ال يم�كيــة للتنميــة الدوليــة  /مكتــب المســاعدات الخارجيــة ي� حــاالت الكــوارث «.»USAID/OFDA
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النتائج الرئيسية

النتيجة الثانية:

الخاصــة
المعايــر الموجــودة ف ي� المبــادئ التوجيهيــة
ي
ّ
بالعنــف الجنــدري غــر مضمنــة بصــورة متســقة �ف
ّ
ي
َّ
ي
ت
الوثائــق والمعايـ يـر االســراتيجية الخاصــة بالمنظّمــات ،أو
الخاصــة بــكل قطــاع.
ّ

َّ
يتعلق األمر بالعنف
عندما
الجندري ،فإنّنا نحاول القيام
بأفضل ما نستطيع ،لكنّ نا
نقوم بذلك بشكل بديهي.
إحدى الجهات الفاعلة
ن
الميدا� ،لبنان.
من قطاع المأوى ،المكتب
ي

إن المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة من العنــف الجندري واالســتجابة
ّ
ف
لــه ،المنصــوص عليهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
مضمنــة بصــورة م ّتســقة ف ي� الوثائــق
بالعنــف الجنــدري ،غـ يـر َّ
ت
والخاصــة بــكل بلــد (مثــل خطــط
القليميــة
االســراتيجية إ
ّ
أ
القليميــة ( ))RRPsت
الــى تســتعرض الولويــات
االســتجابة إ
تي
أ
ش
ـؤ�ات الفنيــة واالســراتيجية القطاعيــة .فقد
والهــداف والمـ ّ
كان مــدى تضمـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدنيــا ف ي� الخطــط االسـ تـراتيجية
الصحــي والنظافــة
ف ي� قطاعــات المــأوى ،والميــاه والــرف
ّ
الصحــة .وتفـ تـرض بعض الجهــات الفاعلة
أقـ ّـل منــه ف ي� قطــاع
ّ
أنُّــه ف� حــال تضمـ ي ن
ـ� تدابـ يـر الحمايــة العامــة ف ي� عمليــة وضــع
ي
ـإن مســائل العنــف الجنــدري ســوف يتــم تغطيتها
ب
ال�امــج ،فـ ّ
رث
ـورة غـ يـر
تلقائي ـاً ،ممــا يُــؤدي أك ـ إىل تطبيــق المعايـ يـر بصـ ٍ
ـإن االلـ ت ز
ـ�ام بالمعايـ يـر الدنيــا
م ّتســقة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فـ ّ
حيث
يتبايــن أيضـاً مــن حيــث التنفيذ بحســب مــكان التنفيــذُ ،
الشــارة عموم ـاً إىل تنفيــذ تلــك المعايـ يـر بدرجــة أكـ بـر
ّتمــت إ
أ
�ض
ـتقرة مقارنــةً مــع الطــر الح يــة،
المخيمــات المسـ
ف ي� أطــر
ّ
ّ
وأماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ف ي� الخيــم ( .)ITSوقــد بـ َّـرر
أن
المســتجيبون هــذا الفــرق بعــزوه إىل
حقيقــة مفادهــا ّ
ٍ
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت للعــام 2005
عــن اللجنــة الدائمــة
المخيمــات ،كمــا نظــروا إليهــا
موجهــة نحــو أطــر
كانــت ّ
ّ

عــى أنّهــا تفتقــر إىل توجيهــات واضحــة ومالئمــة للعمليــات
ف ي� المناطــق الح�ض يــة ،وأماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ف ي�
الخيــم.
أن عمليــة التقييــم قــد كشــفت عــن
ومــن الجديــر بالذكــر ّ
ف
عــدد مــن الممارســات الجيــدة الم َنفَّــذة ي� القطاعــات
ٍ
الثالثــة كا ّفــة الـ ت
ـى تســهم ف ي� الوقايــة مــن العنــف الجنــدري
ي
واالســتجابة لــه .ومــع ذلــك ،فقــد اتّجهــت الجهــات الفاعلــة
ف ي� المن ّظمــات ،بصــورة عامــة ،إىل تنفيــذ المعايـ يـر الخاصــة
ين
تضمــ� النطــاق
بالعنــف الجنــدري عشــوائياً ،بــدال ً مــن
للمعايــر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري
الكامــل
ي
واالســتجابة لــه بطريقــة شــاملة ،وم ّتســقة.

النتيجة الثالثة:
ال تخضــع القطاعــات للمســاءلة بشــأن عــدم تضمينهــا
المعايــر الدنيــا لالســتجابة للعنــف الجنــدري والوقايــة
ي
منــه ،المنصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري ،ف ي� أعمالهــا.

ُ
نحن نرسل الوثائق إليهم،
وهم يقومون بتضمين
عناصر العنف الجندري .نحن
لسنا ُخبراء في مجال العنف
الجندري.
أ
بشأن التفاعالت
جهة فاعلة ي ف� قطاع
المأوى ،الردنِ ،
ف
مع جهات فاعلة ميدانية ي� مجال العنف الجندري.

إن آليــات المســاءلة المعمــول بهــا ضعيفــة ،وال تُوفِّــر
ّ
ً
منســقي القطاعــات،
ـاءلة
ـ
لمس
ال
ـام
ـ
وش
ا
ـ
واضح
ـل
ـ
عم
ـار
ـ
إط
ً
ّ
ٍ
مــات أ
المعايــر الدنيــا
إدمــاج
ضمــان
عــن
عضــاء
ال
والمن ّظ
ي
للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه طــوال عمليــة
الحالــة إىل المعايـ يـر الدنيــا للوقاية
تتم إ
وضــع ب
ال�امــج .ولــم ّ
ف
مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ي� برامــج القطاعــات،
أو لــم تســتعمل بشــكل م ّتســق ف ي� أطــر التقييــم والرصــد.
ت
االســراتيجية (خطــط
ــر ُز المراجعــة المكتبيــة للوثائــق
وتُ ب ِ

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 17 2005

ت
االســراتيجية
القليميــة ،وخطــط االســتجابة
االســتجابة إ
أن وجهــات النظــر العامــة
“ )”SRPsطــوال مـ ّـدة االســتجابة ّ
ت
للبلــدان ،ت
المحــددة لــكل
لالســراتيجيات
الــى تُم ِّهــد
ّ
ي
ت
االســراتيجية الســنوية ،تُ ي ِّن
بــ� بالتفصيــل
قطــاع ف ي� الوثائــق
وبصــورة ت ز
م�ايــدة مخاطــر الحمايــة ،ومنهــا الحمايــة مــن
العنــف الجنــدري ،وتســعى إىل الحصــول عــى االســتجابات
أن المراجعــة المكتبيــة كشــفت
المتعـ ِّـددة القطاعــات .غـ يـر ّ
ُ
ت
الصحــي والنظافــة،
ـرف
ـ
وال
ـاه
ـ
المي
ـاع
ـ
قط
اتيجيات
ـر
ـ
اس
أن
ّ
ّ
ف
بدرجــة أقــل ،ي� خطــط
الصحــة
وقطــاع المــأوى ،وقطــاع
ٍ
ّ
ت
القليميــة وخطــط االســتجابة االســراتيجية ،ال
االســتجابة إ
تشــتمل عــى عمليــة تقييــم شــاملة لالحتياجــات بحســب
خصيصـاً لـ ّ
ـكل
الجنــس والعمــر ،وال عــى نشــاطات َّ
مصممــة ِّ
ـؤ�ات ذات عالقــة ،للوقايــة مــن العنــف
قطــاع ،وال عــى مـ ش ّ
ـزء مــن اسـ تـراتيجيتها القطاعيــة.
الجنــدري واالســتجابة لــه كجـ ٍ
وتعكــس عمليــة التقييــم المراجعــةَ المكتبيــة لجهــة إظهــار
ئ
ـز� للمعايـ يـر الدنيــا ف ي� الممارســة العمليــة ،أو
التطبيــق الجـ ي
عــدم تطبيقهــا مطلقــاً .كذلــك ،إنّهــا تُســ ِّلط الضــوء عــى
أي أمثلـ ٍـة عــى
عــدم المســاءلة ،بمــا أنّــه لــم تكــن هنــاك
ـ� المعاي ّــر الدنيــا �ف
مســاءلة القطاعــات عــن عــدم تضمـ ي ن
ي
ي
أن التقييــم بـ ي ّ ن
ـ� أمثلــة كثـ يـرة عــن تطبيــق هذه
أعمالهــا .فمــع ّ
الطــاق ،لــم
المعايـ يـر قلي ـا ً جــداً أو عــدم تطبيقهــا عــى إ
خضعــت للمســاءلة
أي أمثلــة عــن قطاعــات أُ ِ
ّ
يتــم تحديــد ّ
لهــذا الســبب.

إذا لم يشتمل
ـم
المقتَ رح على قسـ ٍ
ُ
يصــف كيفية معالجة
العنــف الجندري ،فإ ّننا
لــن نقوم بتمويله.
المؤسسات المانحة.
رئيس من إحدى
مخ�
ب
ّ
ي

أمــا ف ي� أوســاط الجهــات المانحــة فوجــدت عمليــة التقييــم
مســتوى مــن ت ز
الخاصــة بالعنــف
بالمعايــر الدنيــا
االلــ�ام
ي
ّ
ً
ن
أن
المانحــ�
مــن
المســتجيبون
ذكــر
فقــد
الجنــدري.
ي
ّ
اســتدراجهم للعــروض يشــتمل عــى متطلبــات ض
تقــ ي
بإدمــاج المعايــر المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري ،وأن أ
الهليــة
ي
ّ
لتقديــم الطلبــات ،واتّخــاذ القـرار بشــأن تخصيــص التمويـ ٍـل
يأخــذان بعـ ي ن
ـ� االعتبــار تبيــان المعايـ يـر المتع ّلقــة بالعنــف
أن
مفصلــة .ولكــن ،عــى الرغــم مــن ّ
الجنــدري بصــورة ّ
ت
ز
بعــض الجهــات المانحــة تطلــب ال�امــاً ُمع َلنــاً باالمتثــال
فــإن آليــات
ي
للمعايــر الدنيــا الخاصــة بالعنــف الجنــدريّ ،
المســاءلة عــن تقييــم مــا إذا كان قــد تـ ّـم أم لــم يتـ ّـم الوفــاء
تز
باالل�امــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري فــور منــح التمويــل،
ت
ـى ُع ِقــدت مــع
ال يتـ ّـم تطبيقهــا .وبنــا ًء عــى المشــاورات الـ ي
أي ش�يــك مــن الـ شـركاء
الجهــات المانحــة ،أ لــم تتـ ّـم مجــازاة ّ
التدابــر
شــكل مــن الشــكال ،عــى عــدم تضمينهــم
ي
ّ
بــأي ٍ
الخاصــة بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه،
ف ّ
أن معظــم
ـى
ـ
ع
ـديد
ـ
التش
ـم
ـ
المه
ـن
ـ
م
ـن،
ـ
ولك
ـم.
ـ
أعماله
ي�
ّ
ن
المؤسســات المانحــة
المخ�يــن الر ي
ب
ئيســي� الذيــن يم ّثلــون ف ّ
عــروا عــن اهتمامهــم بالمشــاركة ي� مناقشــة مفتوحــة
قــد ب ّ
ف
ن
المانحــ� ي� تعزيــز مســاءلة القطاعــات
وب ّنــاءة حــول دور
ي
عــن تطبيقهــا المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة الخاصــة بالعنــف
ت
المشــركة ي ن
بــ�
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
الــوكاالت.
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النتائج الرئيسية

النتيجة الرابعة:

الفـ َـرق العاملــة المعنيــة
تتو ّقــع القطاعــات وتفـ تـرض ّ
أن ِ
الجنــ� والعنــف الجنــدري  /المجموعــات
بالعنــف
ي
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري مســؤولة
حرصي ـاً عــن التوعيــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري ،وعــن رصــد تلــك المبــادئ وتنفيذهــا.
ُ
نحن مسؤولون عن الجانب
ّ
التأكد من وضع
الفني ،ويعود
جميع المبادئ التوجيهية موضع
التنفيذ من أجل حماية المرأة،
الف َرق [العاملة] في مجال
إلى ِ
العنف الجندري.
إحدى الجهات الفاعلة ي ف� هذا القطاع  ،لبنان.

أن المســؤولية ت
الم�تّبــة عــى العديــد
وجــدت عمليــة التقييــم ّ
مــن أ
العمــال المتع ّلقــة بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري ،ومنهــا التدريــب ،ش
ونــر المعلومــات،
الفـ َـرق العاملــة
إ
والدمــاج وحـ ت ّـى التنفيــذ ،تقــع عــى عا ِتــق ِ
ـ� والعنــف الجنــدري  /المجموعــات
ـ
الجن
ـف
ـ
بالعن
ـة
ـ
المعني
ي
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري .وغالبــاً
الصحــة ،وقطــاع
مــا تَوقَّعــت الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة ،أن
المــأوى ،والميــاه وقطــاع الــرف
ّ
ـ� والعنــف
تقــوم ِ
الفـ َـرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنـ ي
الجنــدري  /المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة
بالعنــف الجنــدري ،بتوفـ يـر القيــادة ف ي� إدخــال عنــارص العنف
الجنــدري إىل القطاعــات أ
الخــرى وتعريفهــا بهــا ،إضافــةً إىل
ـ� للتدابـ يـر المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري ضمــن
التنفيــذ الفعـ ي
ال�امــج القطاعيــة.
تلــك ب

المخ�يــن الر ي ن
َ
المســائل
أن
العديــد مــن
وقــد ذكــر
ب
ُ
ئيســي� ّ
المتع ّلقــة بتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
ت
المشــركة ي ن
بــ�
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
الــوكاالت لــم تُطـ َـرح أو تنا َقــش مطلق ـاً ف ي� اجتماعــات ِفـ َـرق
ال�امــج المتع ّلقــة
العمــل القطاعيــة.
أن عنــارص ب
ب
واعتــروا ّ
خــرات الجهــات
بالعنــف الجنــدري تقــع خــارج نطــاق ب
الفاعلــة ف ي� القطــاع.
أن جهــات فاعلــة كثـ يـرة ف ي� القطاعــات
ومــن المثـ يـر لالهتمــام ّ
14
طبقــت مبــدأ الهويــة «الصومعيــة»’  ’silo identityعــى
ّ
الفــرق العاملــة ،ويُفـ ت
ـرض بتلــك الجهــات أن تعمــل بصفــة
َ
ِ َ
التوجــه ف ي�
هــذا
عــن
اب
ر
عــ
ال
تــم
وقــد
التنســيق.
آليــة
إ
ّ
ّ
الصحــي والنظافــة،
ـرف
ـ
وال
ـاه
ـ
المي
قطــاع المــأوى ،وقطــاع
ّ
ف� حـ ي ن
معين ـاً مــن التمثيــل
ـ� أظهــر قطــاع
ّ
الصحــة مسـ ً
ـتوى َّ
ي
القطاعــي ف ي� تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة .وقــد ّبينــت عمليــة
التقييــم بعــض ت
اف�اضــات الجهــات الفاعلــة ،القائلــة إنّــه
تدابــر الحمايــة العامــة ف ي� عمليــة وضــع
ف ي� حــال إدمــاج
ي
ـإن بواعــث القلــق  /المســائل المتع ّلقــة بالعنــف
ب
ال�امــج ،فـ ّ
ت
فــرض أن تُغ ّطــى تلقائيــاً.
ي
الجنــدري
ُ َ
أ
الكثــر مــن المثلــة عــى
أن عمليــة التقييــم ّبينــت
ي
ومــع ّ
ت
الممارســات
الــى تشــتمل عــى التنســيق الناجــح
الجيــدة ي
ت
ين
ــرق
الــى جــرى تقييمهــا مــن جهــةِ ،
والف َ
بــ� القطاعــات ي
الجنــ� والعنــف الجنــدري /
العاملــة المعنيــة بالعنــف
ي
المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري
الصحــة ،وقطــاع المــأوى،
أن قطــاع
مــن جهــة أخــرى ،إالَّ ّ
ّ
الصحــي والنظافــة ،بصــورة عامــة،
وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
ف
ـتويات كافيــة مــن القيــادة ي� عمليــة
قطاعــات لــم تُبـ ِـد مسـ ٍ
التدابــر المعنيــة بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري
إدخــال
ي
واالســتجابة لــه ضمــن نطــاق قطاعاتهــا .وتدعــم هــذه
ـات التشــغيلية
النتيجــة مــن نتائــج عمليــة التقييــم المراجعـ ُ
بــ� الــوكاالت الــىت
ت
المشــركة ي ن
الخاصــة باللجنــة الدائمــة
ي
أجراهــا أ
ف
الق ـران ( 15)OPRsف ي� الع ـراق وســوريا ي� أيــار  /مايــو
وحزيــران  /يونيــو 2015

 .١٤تعكــس هــذه المالحظــة بواعــث القلــق المتعلّقــة “بالمقاربــة الصومعيــة (التقوقُعيــة ” )“siloللنظــام العالمــي إالنسـ ن
ـات التشــغيلية
ـا�” والــذي ّ
حددتــه المراجعـ ُ
ي
أ
الـ تـ� أجراهــا الأقـران ف� العـراق ف�  8تمــوز  /يوليــو  ،2015الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت :االســتجابة للزمــات ،صفحــة .7
ي
ي
ي
أ
أ
ف
ت
ت
ن
 .١٥المراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت الـ يـ� أجراهــا الق ـران :االســتجابة للزمــة ي� ســوريا 15 ،تمــوز  /يوليــو  ،2015ص.21 .
والمراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت الـ ت يـ� أجراهــا الأق ـران :االســتجابة للأزمــة ي ف� الع ـراق 8 ،تمــوز  /يوليــو  ،2015ص.17 .

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 19 2005

النتيجة الخامسة:
نــادراً مــا تشــمل القطاعــات النســاء والفتيــات بطريقــة
ـع
ـن أو تَخضـ ُ
هادفــة وم ّتســقة وروتينيــة ،أو تتفاعــل معهـ ّ
ـن بالطريقــة ذاتهــا.
للمســاءلة أمامهـ ّ
يبـ ش
الصحــة،
ـا� العديـ ُـد مــن المن ّظمــات العاملــة ف ي� قطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة
وقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
ـض
مشــاور ٍات مــع النســاء والفتيــات الالجئــات .ويُجــري بعـ ُ
المن ّظمــات هــذه المشــاورات بصــورة منتظمــة ،وقــد
أ
ت
ـى ســاعدت
حـ ّـددت عمليــة التقييــم
العديــد مــن ال فمثلــة الـ ي
ت
ـى ُعقــدت ي� الوقــت المناســب
فيهــا المشــاورات المثمــرة الـ ي
مــات عــى إدخــال
مــع النســاء والفتيــات الالجئــات ،المن ّظ ِ
المتكررة
ـن المخــاوف
التعديــات ُ
المالئمــة عــى خدماتهــا .فلكـ ّ
ّ
ت
ـى عـ بـرت عنهــا النســاء والفتيــات ي� مناقشــات مجموعــات
ال تـ ي
ف
ال�كـ ي ز
أن هــذه المشــاورات نــادراً ما تتـ ّـم متابعتها
ـ� تم ّثلــت ي� ّ
ف
مــن قبــل الجهــات الفاعلــة ي� القطاعــات بالعــودة إىل النســاء
والفتيــات المســتفيدات ،بمــا يوضــح أســباب إدمــاج أو
ـن ف ي� الممارســة العمليــة .وقــد جــرى
عــدم إدمــاج ُمدخالتهـ ّ
تجســيد ذلــك عــى أرض الواقــع باســتخدام النتائــج الــىت
ي
خ ُلصــت إليهــا المراجعــات التشــغيلية الخاصــة باللجنــة
الــى أجراهــا أ
ت
ت
المشــركة ي ن
القــران
بــ�
الدائمــة
الــوكاالت ي
ف
ف
( )OPRsي� العــراق وســوريا ي� أيــار  /مايــو  .،2015كذلــك،
أ
ف
بالحبــاط لغيــاب
شــعرت المســتفيدات ،ي� أغلــب الحيــان ،إ
آليــات العمــل الالزمــة إلنشــاء طريقـ ٍـة ثنائيــة االتّجــاه لتد ّفــق
المعلومــات ،وطــرح القضايــا ،وطلــب المســاءلة .وقــد
أن المشــاورات تجــرى ،ف ي� معظمهــا،
وجــدت عمليــة التقييــم ّ
أ
معينــة ،وأنّهــا نــادراً مــا تتـ ّـم متابعتهــا بالعــودة إىل
لغـر ٍاض ّ
النســاء والفتيــات المســتفيدات ،بمــا يوضــح أســباب إدمــاج
دخالتهــن ف ي� الممارســة العمليــة.
أو عــدم إدمــاج ُم
ّ
ـاث المشــاركات ف� مناقشــات مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
ـ�
النـ ُ
وأفــادت إ
ِ ي
ـ� ،تضــم �ف
ن
معينــة مــن مجتمــع الالجئـ ي
ّ
أن مجموعــة  /فئــة ّ
ّ ي
ن
العــادة قــادة مجتمــع الالجئـ يـ� ،وأصحــاب الســلطة والنفوذ،
ممــن لديهــم عالقــات ومعــارف،
وهــم دائم ـاً مــن الرجــال ّ
ف
�ض
يحتكــرون أحيانــاً قنــوات التواصــل ي� المناطــق الح يــة،
ف
ف
ف
و� بعــض
و� أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ي� الخيــم ،ي
ي
المخيمــات.
ّ

في مجتمعنا نساء يمضين
اليوم ّ
كله في زيارة مكاتب
ّ
المنظمات الدوليةُ ،
ويك َّن
حصلن
محظوظات في حال
َ
أي مساعدة على اإلطالق
على ّ
لدي
في نهاية اليوم .ليس
ّ
علي أن أعمل من
الوقت لذلك.
ّ
أجل إعالة أطفالي.
الناث المشاركات ي ف� مناقشات
إحدى إ
مجموعات ت
ال� ي ز
ك�  ،لبنان.

ولنــه يتــم إقصــاء النســاء ف� أغلــب أ
أ
الحيــان عــن فــرص
ّ
فّ
ي
المشــاركة � ن
يتــم
البــى الهيكليــة لقيــادات
المجتمــعّ ،
ي
ف
و� عمليــات
المناقشــات
أثنــاء
أصواتهــن
وكتــم
تهميشــهن
ّ
ّ
ي
ـإن
صنــع القـرار .وعندمــا تتـ ّـم استشــارة النســاء والفتيــات ،فـ ّ
مكرســة ألغ ـر ٍاض
تلــك االستشــارة تُجــرى عــاد ًة عــى أســس ّ
إدماجهــن بشــكل كامــل عــى
معينــة ،ويعتمــد مســتوى
ّ
ّ
أ
ت
ـى تضعهــا الــوكاالت والجهــات الفاعلــة
مســتوى الولويــة الـ ي
المعايــر الدنيــا للتشــاور مــع النســاء
المنفــردة ،بشــأن
ي
والفتيــات بصــورة عامــة ،وبشــكل منفصــل عــن الرجــال
والفتيــان.
حــددت العديــد
أن عمليــة التقييــم ّ
ومــن الجديــر بالذكــر ّ
ات المثمــرة الــىت
مــن المواقــف ،حينمــا ســاعدت المشــاور ُ
ي
ُع ِقــدت ف ي� الوقــت المناســب مــع النســاء الالجئــات ،الجهــات
ف
الصحــي والنظافــة ،وقطاع
الفاعلــة ي�ف قطــاع الميــاه والــرف ّ
المــأوى ،ي� إدخــال التعديــات المناســبة عــى المخ ّططــات
التنســيقية للموقــع ،وعــى مرافــق خدمــات الميــاه ،والــرف
الصحيــة ،ومحتــوى حقيبــة أدوات
الصحــي ،والنظافــة
ّ
ّ
ت
ـى جــرى توزيعهــا عــى النســاء والفتيــات.
النظافــة ،الـ ي
يقررون َّ
كل شيء هنا،
هم ِّ
أما أولئك الذي يزورون المكان
ّ
فهم يستمعون إليهم فقط
مشاركة ف� مناقشات مجموعات ت
ال� ي ز
ك� ،بشأن كيفية
ي
احتكار أصحاب السلطة والنفوذ ي ف� مجتمعها قنوات
النسانية.
التواصل مع الجهات الفاعلة إ
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الممارسات الجيدة
ف
ت
الصحــة ،وقطــاع المــأوى ،وقطــاع
ـى نفّذتهــا المن ّظمــات العاملــة ي� قطــاع ّ
حـ ّـددت عمليــة التقييــم عــدداً مــن الممارســات الـ ي
وم ِبدعــةً يتـ ُّـم مــن خاللهــا إدمــاج الوقايــة
الميــاه والــرف
ـات أســاليب ّ
الصحــي والنظافــة .وتُ فقـ ِّـدم هــذه الممارسـ ُ
فعالــةً ُ
ّ
الصحــي
الصحــة ،وقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ي� اســتجابات قطــاع
ّ
ّ
الزمــة الســورية .ويجــب تكـرار هــذه أ
والنظافــة ،ضمــن أ
المثلــة وتوســيع نطاقهــا.
ِ
ت
ـى تُجريهــا الجهــات الفاعلــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري بصــورة
ّ
إن عمليــات تدقيــق الســامة القويــة التصميــم ،الـ ي
ـات أخــرى ،تُم ِّكــن مــن
منتظمــة ،بالتعــاون مــع قطــاع الميــاه والــرف
الصحــي والنظافــة ،وقطــاع المــأوى وقطاعـ ٍ
ّ
ف
ض
ت
ـررة ،كمــا هــو الحــال ي� إقليــم
تحديــد الفجــوات
ومعالجتهــا بصــورة مشـ َ
ـركة ،بمشــاركة المجموعــات الســكانية المتـ ّ
كردســتان ف� العــراق ،أ
والردن ،ولبنــان.
ي
ف
ت
ت
ت
ن
الصحــة  /العنــف الجنــدري ي� شــمال
إن وضــع االســراتيجيات المشــركة بـ يـ� المجموعــات العنقوديــة ،كاســراتيجية
ّ
ّ
أ
ت
الصحــة ،وذلــك
ـى يجــب أن يعالجهــا قطــاع
ّ
ســوريا ،يضمــن تحقيــق مسـ ً
ـتوى ت أكـ بـر مــن إدمــاج العمــال الرئيســية الـ ي
بهــدف تعزيــز المســؤولية المشــركة والمســاءلة.
ت
يتــم تطويرهــا
وحــدة ()SOPs
ّ
الــى ّ
إن إجــراءات العمــل ُ
الم ّ
ّ
المســتقرة لالســتجابة للعنــف الجنــدري والوقايــة منــه ،ي
أ
(وتوضـ ُـح بإيجــاز مســؤوليات هــذه القطاعــات) ،قــد س ـ ّهلت تنفيــذ العمــال
بمشــاركة واضحــة مــن جميــع القطاعــات
ِّ
الموحــدة
الرئيســية لمعالجــة العنــف الجنــدري .وكان مــن شــأن الــدورات التدريبيــة المنتظمــة عــى إج ـراءات العمــل
ّ
ـتجدين والمعنيـ ي ن
لجميــع المو ّظفـ ي ن
النســانية ،والــدورات التنشــيطية المتو ّفــرة شــهرياً ،أن ضمنــت
ـ�
بالشــؤون إ
ـ� المسـ ّ
أ
أ
معرفــةَ أ
ف
العمــال الرئيســية ،بصــورة دوريــة ،والهــم مــن ذلــك أنّهــا ضمنــت تنفيذهــا ي� الردن.
إن خدمــات الصحــة النجابيــة المدمجــة بشــكل جيــد ف� نظــام الرعايــة الصحيــة أ
الوليــة تسـ ّهل توافــر الرعايــة الرسيريــة
ّ إ
ّ
ّ
ي
أ
ف
ن
يتضــح بصــورة عمليــة ي� الردن
ورسيتهــا ،كمــا ّ
عاليــة الجــودة للناجـ يـ� مــن العنــف الجنـ ي
ـ� ،وإمكانيــة وصولهــم إليهــاِّ ،
ولبنان.
ت
ن
إن إنشــاء نظــام مشــرك بـ يـ� الــوكاالت إلدارة المعلومــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري قــد أفسـ َـح المجــال للقيــام
ّ
بتحليــل مشـ تـرك أ
ت
المب َّلــغ عنهــا ،ودعـ َـم قطــاع المــأوى ف ي� جعلــه قــادراً عــى
ـدري
ـ
الجن
ـف
ـ
العن
ـوادث
ـ
ح
اف
ـر
ـ
اق
ـن
ـ
ماك
ل
ف أ ُ
الردن ولبنــان.
ـال رئيســية لمعالجــة العنــف الجنــدري ي�
القيــام بأعمـ ٍ
مــن أ
ف
ثمريَـ ِـن مــع المســتفيدين :تضافــرت جهــود الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع
الم
الجيــدة عــى التنســيق والتواصــل
المثلــة
ُ
ّ
ِ
آ
مخي َمـ ي ن
ـ� .وأثنــاء
الفـ َـرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري لتنفيــذ عمليــة
المــأوى وأعضــاء ِ
التخطيــط المــن لموقــع ّ
ف
�ض
ُ
هــذه العمليــة ،أُ
و� نيســان
ات مــع النســاء والفتيــات ،وأدخلــت التعديــات ال وريــة عــى
جريَــت مشــاور ٌ
التخطيــط .ي
ِ
ف
ت
ـى كانــت ي� الســابق جنب ـاً
 /أبريــل  ،2014نُ ِقلــت أماكــن مرافــق الميــاه والــرف
ّ
الصحــي والنظافــة للنســاء والرجــال ،الـ ي
ـتوى أكـ بـر مــن الخصوصيــة ،وتـ ّـم إدخــال مســاكن نــوم للذكــور منفصلــة عــن تلــك
إىل جنــب،
ـان مسـ ً
وذلــك بهــدف ضمـ ِ
للنــاث ف
ت
بالمخيمــات ،وتنفيــذ سياســة جديــدة لتوزيــع المــواد غـ يـر الغذائيــة.
ـة
ـ
الخاص
ـار
ـ
االنتظ
ـن
ـ
أماك
�
ـى إ
ّ
ّ
ي
الـ ي
ف
ـامة أفضــل :قــام الالجئــون
الممارســة الجيــدة لدعــم المســتفيدين ي� إعــادة ترتيــب موقــع المــأوى فمــن أجــل ضمــان سـ أ ٍ
ت
الزعــري (الردن) ،وذلــك مــن خــال
مخيــم
أنفســهم ،جزئيــاً ،بإدخــال
ي
تدابــر الســامة ذات العالقــة بالموقــع ي� ّ
ً
ً
ً
ُ
تشــكيل “مربّعــات ســكنية للعائــات” (عـ ّـدة كارافانــات “ ”caravansتشـكِّل حيـا ســكنيا صغـ يـرا) ،بمســاعدة مــن الجهــات
أن النســاء
الفاعلــة ف ي� قطــاع المــأوى.
وأوضحــت عمليــات التدقيــق بعوامــل الســامة ،كنتيجــة لتلــك التدابـ يـر الم َّتخــذةّ ،
أ
ـن أفضــل تمثيـاً.
والفتيــات الالجئــات شـ َ
ـن ُكـ ّ
ـان بدرجــة أكـ بـر وبأنّهـ ّ
ـعرن بالمـ ٍ
ف
ف
ف
وزعــة ي� أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ي� الخيــم ي� لبنــان شـكّلت مثــاال ً واضحـاً
الم َّ
ّ
إن مشــكلة الصفائــح البالســتيكية ُ
ت
ـى ق ُِّدمــت
عــى تجاهــل معايـ يـر القطــاع للمعايـ ي
ـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري .فالصفائــح البالســتيكية الـ ي
ف
ن
ـتخدم كجــدران للخيمــة .وقــد أثــارت
ـ
س
ت
ـا
ـ
عندم
ـة
ـ
الالزم
ـة
ـ
الخصوصي
ـر
ـ
توف
�
ُ
َ
ي
لالجئـ يـ� شــفافة ،ولهــذا فإنّهــا تفشــل ي
المق َِّيمــة هــذه المشــكلة أثنــاء إحــدى
جهــة فاعلــة لــدى فقطــاع المــأوى هــذه المســألة وشـ ّـددت عليهــا ،وشــاهدت ُ
زياراتهــا الميدانيــة ي� لبنــان .وينطــوي هــذا الوضــع ،بصــورة خاصــة ،عــى مخاطــر كبـ يـرة لـ ّ
ـكل النســاء أو الفتيــات
ف
ً
ـب
ـن وحيــدات ي� الخيــم ،ولكـ ّ
عندمــا يكـ ّ
ـن قطــاع المــأوى والقطاعــات المعنيــة بالعنــف الجنــدري تعمــل معـا عــن كثـ ٍ
لمعالجــة هــذه المشــكلة.

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 21 2005
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قطاع المأوى

أ
الردن ولبنان

عرفــت أغلبيــةُ المسـ ي ن
ـتجيب� مــن قطــاع المــأوى عــن وجــود
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،وأغراضهــا
العامــة ،وذكــرت المبــادئ أ
بالتدخــات ف ي�
الساســية الخاصــة
ّ
مجــال العنــف الجنــدري ،والمنصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ
التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت(.)IASC
معمقــة
ومــع ذلــك ،لــم يكــن المســتجيبون يمتلكــون
معرفــةً َّ
ف
التدخــات الرئيســية المنصــوص عليهــا ي� المبــادئ
عــن
ّ
التوجيهيــة لقطاعاتهــم الخاصــةّ ،كل عــى حــدة .وقــد
خ َلــط حــوال  %20مــن المسـ ي ن
ـتجيب� ،معظمهــم ف ي� المكاتــب
ي
الميدانيــة ،ي ن
بــ� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
الدوات أ
وبــ� أ
الجنــدري ي ن
الخــرى (مــواد تدريبيــة عــى
أ
ت
ـام لطبيعــة العنــف
ـف عـ ٍ
ـى أتحتــوي عــى وصـ ٍ
الغلــب) الـ ي
الجنــدري ،والســباب الجذريــة لــه ،وعواقبــه.
أن من ّظمــات قطــاع المــأوى،
وقــد أثبتــت عمليــة التقييــم ّ
خدم المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
عمومــاً ،لــم تَســ َت ِ
ف
ال�امــج ،وتنفيذهــا ،ورصدهــا،
بالعنــف الجنــدري ي� تطويــر ب
تدابــر الحمايــة العامــة،
أن
وتقييمهــا .واعتقــد
ُ
ي
البعــض ّ
ف
ال�امــج كانــت كافيــةً لمعالجــة المخاطــر
درجــة أص ـا ً ي� ب
ُ
الم َ
المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري .وذكــر آخــرون أنّهــم حاولــوا
ين
تعــرض النســاء والفتيــات
تضمــ�
ي
تدابــر لمعالجــة خطــر ُّ
للعنــف الجنــدري ،ولك ّنهــم قامــوا بذلــك «بشــكل بديهــي».
وطــرح المســتجيبون مــرار ًا وتكــرار ًا الوثائــق التوجيهيــة
ت
الخاصــة ِّ
(كاالســراتيجيات القطاعيــة،
قطــاع بعينــه
بــكل
ّ
ٍ

ومعايــر ش
«إســف�
مــروع
والمبــادئ التوجيهيــة الفنيــة،16
ي
ي
ال�امــج
 )»Sphereكمصــادر رئيســية تُشـكِّل مالمــح تصميــم ب
وتنفيذهــا .فلــم يكــن العديــد مــن المسـ ي ن
ـتجيب� عــى درايــة
أ
بمــا إذا كانــت قــد ّتمــت أم لــم تتـ ّـم ُمزامنــة هــذه النظمــة
مــع المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ف ي�
حـ ي ن
أن مزامنتهمــا لــم تتـ ّـم .ومــن المهـ ّـم
ـ� اعتقــد البعـ ُ
ـض ّ
ت
االســراتيجية
أن عمليــة فحــص الوثائــق
التشــديد عــى ّ
الســت ،والخطــط
(خطــط االســتجابة إ
القليميــة”ِّ ”RRPs
القطريــة لـ أ
ـ�ردن ولبنــان وخطــط االســتجابة لمرونــة الالجئـ يـ�ن
ت
الــى نفِّذهــا مكتــب الدعــم
“ )”3RPsضمــن المراجعــة ي
أ
أن القســام
المع ـن ي بالعنــف ضــد الم ـرأة والفتــاة ،برهنــت ّ
ت
مــؤ�اً واحــداً
تتضمــن ش ّ
الــى تغ ّطــي قطــاع المــأوى لــم ّ
ي
ـؤ�ات المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري .17وقــد أظهــر
مــن المـ ش ّ
معايــر ش
أن قســم
مــروع
اســتعراض
ي
ي
«إســف� ّ »Sphere
تصميــم المــأوى وتخطيــط المواقــع يشـ يـر إشــار ًة هامشــية
18
فقــط إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري.
ولــم تكشــف عمليــة اســتعراض المبــادئ التوجيهيــة الفنيــة
أي إشــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
عــن ّ
الجنــدري ،أو إىل العنــف الجنــدري بشــكل عــام.
ت
الــى ُص ِّممــت مــن أجــل
تــم عــرض ّ
ّ
التدخــات الرئيســية ي
المعايــر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف
ضمــان تطبيــق
ي
الجنــدري واالســتجابة لــه ،المتوقَّعــة مــن قطــاع المــأوى� ،ف
َُ
ي
الخاصــة بالعنــف الجنــدري للعــام 2005
المبــادئ التوجيهيــة
ّ
التدخــات بمزيـ ٍـد من
(الفصــل الثالــث) .وقــد ُو ِصفــت هــذه ّ
ف
التفصيــل ( كمعايـ يـر وممارســات ض�وريــة) ي� ورقــة العمــل
ذات العالقــة بذلــك.

الفـ َـرق العاملــة ي ف� ّكل بلــد مــن البلــدان ،واســتعملتها الجهــات الفاعلــة ي ف� القطــاع ،مــن أجــل
 .١٦المبــادئ
طورتهــا ِ
التوجيهيــة الفنيــة هــي المبــادئ التوجيهيــة الـ ت يـ� ّ
أ
وضــع اللمســات الأخـ يـرة عــى إالســكان ،وتقديــم المســاعدات مــن خــال مختلــف الســاليب النقديــة ،وبنــاء وحــدات المــأوى الصغـ يـرة ،وغـ يـر ذلــك .ولرؤيــة أمثلــة
أ
بالفــرق العاملــة ف� مجــال المــأوى ،ف� البوابــة إال ت
لك�ونيــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت لتشــارك
ي
ي
عــى المبــادئ التوجيهيــة الفنيــةُ ،يرجــى اال ّطــاع عــىن القســام نالخاصــة ِ َ
(تمــت زيــارة الموقــع
المعلومــات
المتعلّقــة باالســتجابة إالقليميــة لالجئـ يـ� السـ ي
ـوري� ،وغـ يـر ذلــكّ ،http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php،
ـبتم� .)2015
للمــرة الأخـ يـرة ي ف�  10أيلــول  /سـ
ب
 .١٧سنسـ ن
ـا� ،أي ( ،)2015إدمــاج محــور العنــف الجنــدري ي ف� ســوريا ،التقريــر البحـث ي لمكتــب الدعــم المعـن ي بالعنــف ضــد المـرأة والطفــل رقــم  ،85لنــدن ،المملكــة
ي
الم ّتحــدة :مكتــب الدعــم المعـن ي بالعنــف ضــد المـرأة والفتــاة ،صفحــة .16
ـف�” ،دليــل الميثــاق إالنسـ ن
ـا� والمعايـ يـر الدنيــا ي ف� االســتجابة إالنســانية ،http://www.spherehandbook.org ،فصــل “المأوى وتخطيــط المواقع”
 .١٨مـ شـروع “إسـ ي
ي
أ
ف
(تمــت زيــارة الموقــع للمــرة الخـ يـرة ي�  23آب  /أغســطس .)2015
ّ
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ف
و� القســم الخــاص بالمعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف
ي
تــوص المبــادئ التوجيهيــة
الجنــدري واالســتجابة لــه،
ي
تدخــات رئيســية
الخاصــة بالعنــف الجنــدري بأربعــة ّ
لقطــاع المــأوى وتخطيــط المواقــع 1-7« :تنفيــذ برامــج آمنــة
للتخطيــط للمواقــع والمــأوى؛  2-7ضمــان توفـ يـر مــأوى آمــن
ين
الجنــ�؛
الجنــ�  /ضحايــا العنــف
للناجــ� مــن العنــف
ي
ي
 3-7تنفيــذ ت
اســراتيجيات للحصــول عــى الوقــود بطريقــة
صحيــة للنســاء والفتيــات.
آمنــة؛  4-7ي
توفــر مــواد ّ
أ
ومــن ي ن
التدخــل
فــإن
بــ�
ّ
ّ
التدخــات الرئيســية الربعــةّ ،
المتع ِّلــق بالحصــول عــى الوقــود بطريقــة آمنــة لــم يكــن ذي
صلـ ٍـة بســياق المواقــع الـ ت
ـى اســتعرضتها عمليــة التقييــمّ .أمــا
ي
أ
ت
ـى
بالنســبة إىل ّ
التدخــات الثالثــة الخــرى ،فـ ّ
ـإن المقابــات الـ ي
ن
ئيســي� ،ومناقشــات مجموعــات
أُجريــت مــع
المخ�يــن الر ي
ب
ال� ي ز ت
ت
جريَــت مــع المســتفيدين ،أشــارت إىل وجــود
الــى ئ أُ ِ
كــ� ي
ن
ـز� للمبــادئ التوجيهيــة .ومــن المهـ ِّـم أن نلحــظ
تضمـ يـ� جـ ي
أ
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـال
أن
ب
ّ
ـي� لــم يصفــوا هــذه العمــال كأعمـ ٍ
ف
الخاصة بالعنــف الجندري
ـوىص بهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة
ّ
مـ ً
ت
ن
بــ� الــوكاالت،
الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة ي
موســعة بالمبــادئ
بمــا أنّهــم نــادراً مــا كان لديهــم معرفــة ّ
التوجيهيــة.
والجديــر بالذكــر أنّــه مــن ي ن
بــ�  10أعمــال رئيســية أوصــت
بهــا المبــادئ التوجيهيــة ،تـ ّـم تضمـ ي ن
ـ� ثالثــة أعمــال رئيســية
بصــورة م ّتســقة ف� نشــاطات قطــاع المــأوى .وبشــكل أك ـرث
ٍ
تحديــداً ،فــإن يأ
يــ�:
كمــا
كانــت
ئيســية
ر
ال
عمــال
ال
ّ
ي
ف
ـأن
نســق الـ شـركاء وتشــاركوا المعلومــات ي� مــا بينهــم بشـ ِ
• َّ
أمــان مســاكن الالجئـ يـ�.ن
• أجــروا إحــاالت لضحايــا العنــف الجنــدري والناجـ ي ن
ـ� منــه
لل�وتوكــول.
وفق ـاً ب
قلقهن
ـن وبواعــث
• تشــاوروا مــع النســاء بشــأن
ّ
احتياجاتهـ ّ
آ
ف
ـن.
ي� مــا يتع ّلــق بتوفـ يـر المســاكن المنــة لهـ ّ

ومــع ذلــك ،فــإن أحــد أ
العمــال الرئيســية الثالثــة وهــو:
ّ
ـن
«التشــاور مــع النســاء بشــأن
ـن وبواعــث قلقهـ ّ
احتياجاتهـ ّ
آ
ـن» ،تـ ّـم تنفيــذه
ف ي� مــا يتع ّلــق بتوفـ يـر المســاكن المنــة لهـ
ّ
بصــورة متســقة ف� أطــر المخيمــات فقــط .أمــا ف� أ
الطــر
ٍ ّ
ّ
ّ ي
ي
فــإن بعــض الجهــات الفاعلــة فقــط تشــاورت
الح�ض يــةّ ،
وأمــا ف ي� أماكــن االســتيطان غـ يـر
بصــورة م ّتســقة مـ
ـع النســاءّ .
ف
الرســمي ف ي� الخيــم ي� لبنــان ،فنــادر ًا مــا كانــت تتـ ّـم استشــارة
ـات ف ي� إمكانية
النســاءّ ،
وتحدثــت الجهــات الفاعلــة عــن صعوبـ ٍ
النــاث.
الوصــول إىل المواقــع وإىل المســتفيدات مــن إ
تدخالت
أن ّ
وعــاو ًة عــى ذلــك ،فقد وجــدت عمليــة التقييــم ّ
قطــاع المــأوى كانــت أكــرث تضمينــاً ،بصــورة م ّتســقة،
أ
ت
خاصــة
ـى ُص ِّنفــت عــى أنّهــا «اســتجابة ّ
للعمــال الرئيســية الـ ي
بالعنــف الجنــدري» ،مقارنــةً مــع تلــك المص َّنفــة عــى أنّهــا
أعمــال «وقايــة مــن العنــف الجنــدري» .وقــد أفــادت أغلبيــة
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
أن الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع المــأوى
ب
ـي� ّ
ن
للناجــ� مــن العنــف
الحالــة
كانــت عــى درايــة بمســارات إ
ي
ن
تدربــت عــى إحالــة الناجـ يـ� إىل الخدمــات
الجنــدري ،وأنّهــا ف ّ
و� الوقــت المناســب ،وكانــت تعــرف عــن
رسيــة ،ي
بطريقــة ّ
ت
ن
الناجــ� وأمنياتهــم .وكان لــدى
أهميــة احــرام اختيــارات
ي
ـتوى جيـ ٌـد مــن الوعــي والقــدرات نتيجــة
هــذه الجهــات مسـ ً
ت
الــى أعدتهــا
للتدريــب عــى إجــراءات العمــل ُ
الم ّ
وحــدة 19،ي
الفـ َـرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري.
ِ
ّأمــا التدابـ يـر التخفيفيــة ،كضمــان توفـ يـر المخ ّطــط التنســيقي
اليــواء الفرديــة ،والمراكــز الجماعية
إ
للنــارة ،وتصميــم أماكــن إ
ف
الموجــودة ي� مواقــع الســكن أو بالقــرب منهــا ،ومشــاركة
يتــم
النســاء ف ي� اللجــان
المســؤولة عــن المــأوى ،فلــم ّ
تنفيذهــا بصــورة م ّتســقة ف ي� العديــد مــن المناطــق الح�ض ية،
ولــم تُن َّفــذ ف ي� معظمهــا ف ي� أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي
ف ي� الخيــم ،حيــث غالبــاً مــا لــم تكــن الجهــات الفاعلــة ف ي�
مجــال قطــاع المــأوى تملــك الســيطرة عــى المواقــع ،وعــى
ـأن تنفيــذ المعايـ يـر الدنيــا.
التوجيهــات
َّ
المفصلــة بشـ ِ

الموحــدة الطارئــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،ولحمايــة الطفــل ي ف� الأردن ،تحــت
 .١٩جــرى تطويــر إج ـراءات العمــل
ّ
والفـ َـرق العاملــة الفرعيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل وبالعنــف الجنــدري .وقــد قــاد عمليــة تطويــر إجـراءات العمــل
مظلــة المجلــس الوطـن ي لشــؤون الأرسة “،”NFCA
ِ
والمفوضيــة الســامية للأمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ� ،واليونيســف ،ومنظّمــة الأمــم الم ّتحــدة للســكان،
مؤسســة إنقــاذ الطفــل،
ّ
ّ
الموحــدة ،فريــق عمــل يتألــف مــن ّ
والمجلــس الوطـن ي لشــؤون الأرسة (.).UNHCR, UNICEF, UNFPA and NCFA

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 23 2005

ـتجيب� العاملـ ي ن
ـض المسـ ي ن
المخيمــات
ـ� خــارج
وقــد أعــرب بعـ ُ
ّ
و� أ
ف
ف
الردن ،عــن مخاوفهــم تجــاه االفتقــار إىل
ي� لبنــان ي
الصلــة» حــول معالجــة المخاطــر
«التوجيهــات ذات ّ
أ
أن العمــال
المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري .كذلــك ،ذكــروا ّ
الرئيســية الـ ت
تصورتهــا المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن
ـى
َّ
ي
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت لقطــاع المــأوى،
اللجنــة الدائمــة
المخيمــات ،وأنّهــا غالب ـاً مــا لــم
موجهــة نحــو أطــر
كانــت َّ
ّ
مفصلــة لتنفيــذ المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن
تُو ِّفــر توجيهــات ّ
ف
�ض
العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ي� المناطــق الح يــة ،أو
ف ي� أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ف ي� الخيــم .وتدعــم نتائــج
أن مــدى تضمـ ي ن
ـ�
عمليــة التقييــم هــذه المالحظــة ،لجهــة ّ
المخيمــات كان
المبــادئ التوجيهيــة ف ي� العمليــات داخــل أطــر
ّ
أكــر منــه ف� أ
المخيمــات ،حيــث تُقيــم أغلبيــةُ
الطــر خــارج
ب
ّ
ي
ف
ن
الالجئــ� ،ولكــن حيــث تشــعر الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع
ي
المــأوى أنّهــا تملــك ســيطرة ّ
أقــل عــى تخطيــط المواقــع
النســانية.
وتطبيــق
المعايــر إ
ي
ف
التحديــات التاليــة المحـ َّـددة
الطــار ،تـ ّـم تشــخيص
و� هــذا إ
ّ
ي
ين
تضمــ� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
عــى أنّهــا تعيــق
ت
بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة
بـ ي ن
ـ� الــوكاالت ،ف ي� عمليــات قطــاع المــأوى:
التدريــب الــذي نفَّذتــه الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
•
ُ
المــأوى بشــأن التعامــل مــع العنــف الجنــدري ال
المعايــر
قــدم توجيهــات واضحــة بشــأن تنفيــذ
يُ ِّ
ي
الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة
لــه ،كمــا هــو منصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ التوجيهيــة
الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت .فقــد غ ّطــت
الدائمــة
ت
ـى ذكرهــا المخـ بـرون الرئيســيون،
الـ
ـدورات التدريبيــة الـ ي
ت
الجنس
الفـ َـرق العاملــة المعنيــة بالعنــف
ـى ّ
قدمتهــا ِ
ي
والـ ي
معلومــات أساســية حــول العنــف
والعنــف الجنــدري،
ٍ
الجنــدري ،لك ّنهــا لــم تُركِّــز عــى المبــادئ التوجيهيــة
الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة
ت
المشــركة ي ن
قطاعــات
بــ� الــوكاالت ،أو عــى
الدائمــة
ٍ
عينــة .ولــم يكــن يُـرا ُد للــدورات التدريبيــة تأديــة ذلــك
ُم َّ

التحديــات
الغــرض ،وبنــا ًء عــى ذلــك ،فإنّهــا لــم تتنــاول ّ
الــى ت
ت
المعايــر الدنيــا للوقايــة
تعــرض ســبيل تنفيــذ
ي
ي
مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،ذات الصلــة
بالعمــل اليومــي الــذي يؤ ّديــه المو ّظفــون العاملــون ف ي�
القطــاع ،ولــم تتنــاول أيضـاً نشــاطات المتابَعــة الالحقــة
للتدريــب ،ت
الــى شأ�كــت الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
ي
المــأوى ،وهــذه الجهــات ت
تغيــرات
تقــرح إحــداث
ي
المعايــر والممارســات عــى مســتوى القطاعــات /
ف ي�
ي
المن ّظمــات.
ف
ث
ت
ـر مما
• اف�ضــت الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع المــأوى أكـ َ
ت
ـات أخــرى أنّــه طالما
اف�ضــه المســتجيبون مــن قطاعـ ٍ
ن
ـ� أنّــه
يتـ ّـم اتّبــا ُع تدابـ يـر الحمايــة العامــة ،فهــذا يعـ ي
يتـ ّـم معالجــة الوقايــة مــن العنــف الجنــدري.
ف
ث
ت
مما
ـر ّ
• اف�ضــت الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع المــأوى أكـ َ
ت
اف�ضــه المســتجيبون مــن قطــاع الميــاه والــرف
المعايــر الدنيــا
أن إدخــال
الصحــي والنظافــة ّ
ي
ّ
ت
ـرك «للخـ بـراء»
الخاصــة بالعنــف الجنــدري يجــب أن يُـ َ
(للجهــات الفاعلــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري).
• معايـ يـر الحمايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة
لــه لــم تُعكَــس بمــا يكفــي ف� المقاربــة ت
الــ�
ي
في
تســتخدمها المنظّمــات العاملــة ف ي� قطــاع المــأوى ي�
وجهــة .فقــد ذكــر العديـ ُـد مــن
توفـ يـر المســاعدة ُ
الم ّ
المسـ ي ن
ـتجيب� أنّهــم يســتخدمون معايـ يـر محـ َّـددة مــن
وجهــة.
أجــل تحديــد الذيــن يتلقّــون المســاعدة ُ
الم َّ
ـإن المسـ ي ن
الشــارة
ـتجيب� لــم يســتطيعوا إ
ومــع ذلــك ،فـ ّ
المعرضــة
واضــح يضمــن إدراج الفئــات
إىل إجــر ٍاء
َّ
ٍ
النــاث ربّــات
لخطــر العنــف الجنــدري (باســتثناء إ
أ
ين
والناجــ� مــن العنــف الجنــدري،
الُرس المعيشــية)
ف� المجموعــات ذات أ
الولويــة .ومــع ازديــاد أهميــة
ي
تحدي ـاً
المســاعدة
ـإن هــذه الفجــوة تُو ِّلــد ّ
الموجهــة ،فـ ّ
َّ
ت
تصورتهــا
كبــراً لعمليــة تنفيــذ
ي
ي
الــى ّ
المعايــر الدنيــا ي
المبــادئ التوجيهيــة.
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قطاع المأوى :الممارسات الجيدة
حــددت عمليــة التقييــم عــدداً مــن الممارســات الجيــدة الـ تـى نفَّذتهــا الجهــات الفاعلــة ف� قطــاع المــأوى ف� أ
الردن ولبنــان.
ي
ي
ي
واالســتجابة لــه �ف
وتُ ّقــدم هــذه الممارســات أســاليب فعالــة ومبتكــرة ف
الجنــدري
العنــف
مــن
الوقايــة
تدابــر
إدمــاج
�
ي
ِّ
ّ
ي
ي
أ
اســتجابة قطــاع المــأوى للزمــة الســورية .ويجــب توســيع نطــاق هــذه الممارســات وتك ـرار تنفيذهــا:
ت
ـى نفّذتهــا جهــة فاعلــة ف ي� قطــاع المــأوى ف ي� المناطــق الح�ض يــة ،ف ي� ضمــان تقييــم
تم ّثلــت إحــدى الممارســات الجيــدة ت الـ ي
ف
المخ�يــن
ـاس .وقــد روى بعــض
المو ّظفــات مــن إ
ب
النــاث عمليـ ِ
ـات ال�ميــم ي� مناطــق الســكن ذات المســتوى دون القيـ ي
رث
الرئيسـ ي ن
النــاث.
ـن مــع المو ّظفــات مــن إ
ـي� ّ
ـن المتع ّلقــة بخصوصياتهـ ّ
مخاوفهـ ّ
أن النســاء ُكـ ّ
ـن أكـ انفتاح فـاً عــى مناقشــة ف أ ِ
المك َّلــف ،عــى وجــه التحديــد،
وتســتخدم إحــدى الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع المــأوى ي� الردن ُمقاربــةً ُمماثلــة للفريــق ُ
ت
نز
الســكان.
ـى تــدور حــول إ
بإجـراء الزيــارات الم�ليــة مــن أجــل االســتعالم عــن الضغوطــات االجتماعيــة واالحتياجــات الـ ي
قدمــت إحــدى الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع المــأوى ف ي� لبنــان «مســاحات آمنــة» متنقّلــة ،وذلــك لتوفـ يـر بعــض الفــرص
َّ
ف
ّ
لوصــول النســاء والفتيــات القادمــات مــن أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ي� الخيــم ،إىل الخدمــات المتعلقــة بالعنــف
الجنــ� والعنــف الجنــدري .وهــذه «المســاحات آ
المنــة» موجــودة ف ي� كرافانــات متنقّلــة تتو ّقــف بالقــرب مــن أماكــن
ي
أ
ـتيطان غــر الرســمي ف� الخيــم ف
معينــة مــن أيــام الســبوع ،وذلــك للســماح للنســاء والفتيــات بالوصــول إىل
ـام
ـ
أي
�
االسـ
ي
ٍ
ّ
ي
ي
ف
ت
و� لبنــان،
ـ� االجتماعــي /وخدمــات إ
الحالــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري .ي
النشــاطات ال�فيهيــة ،وتل ّقــي الدعــم النفـ ي
ت
ً
َّ
ـى تديرهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة) قــد وفــر حـا ًّ جيــدا للمســاعدة عــى
فـ ّ
ـإن اســتخدام مراك آــز التنميــة االجتماعيــة (الـ ي
المنــة» للنســاء والفتيــات ف ي� المناطــق الح�ض يــة.
شــكل «المســاحة
أ
ف
ـتعمل إحــدى الجهــات الفاعلــة ف� قطــاع المــأوى ،الـ ت
تسـ ُ
اليجاريــة
اليجــار ،والســاليب إ
ـى تعمــل ي� مجــال النقــد مقابــل إ
ف ي
ي
أ
أ
ف
�ض
ت
الُخــرى ي� المناطــق الح يــة ي� الردن ،نموذجـاً التفاقيــة عقــد أيجــار يســتلزم توقيعـاً مشــركاً مــن الــزوج والزوجــة.
الطفــال للطــرد مــن قبــل فــرد مــن أفـراد أ
وهــذا يمنــع المواقــف الـ تـى تتعــرض فيهــا النســاء أو أ
الرسة قــام بتوقيــع عقــد
ٍ
ـ� الذيــن ي�مــون اتفاقيــات عقــود أ
وقدمــت المن ّظم يــة نفس ّــها جلســات تثقيفيــة قانونيــة أساســية لالجئـ ي ن
اليجــار
إ
اليجــارّ .
ُب ِ
مــن أجــل تخفيــف درجــة االســتغالل الـ ت
ـى يمارســها أصحــاب العقــارات.
ي
ف
ـول
ّ
إن االعتمــاد عــى الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة يســاعد المن ّظمــات العاملــة ي� قطــاع المــأوى عــى توفـ يـر حلـ ٍ
ـات لــم تغ ِّطهــا المبــادئ التوجيهيــة .فعــى ســبيل المثــال ،كانــت
تحديـ
فعالــة عندمــا تجــد نفســها وجهـاً لوجــه أمــام
ّ
ّ
ٍ
ف
أ ف
ف
مخيــم الزعـ تـري
إ
مخيــم الزرق ي� العــام  ،2015كمــا انقطعــت لعــدة أشــهر ي� ّ
النأــارة العامـ تـة مــا تـزال غـ يـر متو ّفــرة ي� ف ّ
ــرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري ،ونفَّــذوا
ــرق العاملــة ي� قطــاع المــأوىِ ،
(الردن) .فاقــرح أعضــا ُء ِ
والف َ
الف َ
ض
ت
خدمت مقاربــة ُمماثلــة ف ي� أماكــن االســتيطان غـ يـر
ت
ـ
واس
ـية.
ـ
الشمس
ـة
ـ
بالطاق
ء
ـ
ت
ـى
ـ
ال
ـح
توزيــع واســتخدام المصابيـ
ُ
ُ ِ
ي
ي
ن
ن
مصباحـ يـ� شمسـ َـي ي� لـ ّ
ـكل أرسة معيشــية بهــدف ضمــان تم ّكــن
الرســمي ف ي� الخيــم ف ي� شــمال لبنــان ،حيــث تـ ّـم توزيــع
َ
النســاء أيض ـاً مــن اســتخدام تلــك المصابيــح.
ف ي� لبنــان ،تُقـ ِّـدم إحــدى المن ّظمــات العاملــة ف ي� قطــاع المــأوى ف ي� أماكــن االســتيطان غـ يـر الرســمي ف ي� الخيــم ،مســاعدات
ـينات نز
م�ليــة.
للنســاء الالجئــات بهــدف القيــام بتحسـ ٍ
إن عمليــات تدقيــق أ
ت
الــى تُجريهــا الجهــات الفاعلــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري بصــورة
المــان القويــة
ّ
التصميــم ،ي
منتظمــة ،بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة ف
ـات أخــرى ،تُم ِّكــن مــن تحديــد الفجــوات ومعالجتهــا
ـ
وقطاع
ـأوى
ـ
الم
ـاع
ـ
قط
�
ٍ
ي
ف� إقليــم كردســتان ف� الع ـراق ،أ
والردن ،ولبنــان.
ي
ي

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 25 2005

قطاع الصحة  /المجموعة العنقودية
المعنية بالصحة

أ
الردن ،ولبنان ،وإقليم كردستان ف ي� العراق،
وشمال سوريا

ـات الـ ت
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـى أُ
ـي�
جريــت مــع
ب
أظهــرت المقابـ ُ
ِ
ي
أ
ف
ف
الصحــة ي� الردن ،ولبنــان،
أن الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع
ّ
ّ
ً
وشــمال ســوريا غالبــا مــا كانــت عــى درايــة بالمبــادئ
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،وكانــت تعــرف
أ
ـتوى َج ِّيــداً
أغراضهــا ومبادئهــا الساســية ،كمــا أظهــرت مسـ ً
بالتدخــات الرئيســية المــوىص بهــا لقطاعاتهــا.
مــن المعرفــة
ّ
ّأمــا ف ي� إقليــم كردســتان ف ي� العـراق فقــد كان الوضـ ُـع مختلفـاً:
فاثنــان مــن الـ شـركاء أ
جريت
الربعــة ف ي� قطــاع
ّ
الصحــة الذيــن أُ ِ
معهــم المقابــات لــم يعرفــوا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
ف
و� جميــع البلــدان ،ذكــر المســتجيبون
بالعنــف الجنــدري .ي
ـ� لمعرفتهــم بالمبــادئ التوجيهيــة
التدريـ َ
ـب كمصـ ٍ
ـدر رئيـ ي
الخاصــة بالعنــف الجنــدري.
الكبــر حــول المبــادئ
وعــى الرغــم مــن مســتوى الوعــي
ي
المخ�يــن
أن
ب
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،إال ّ
ف
الرئيسـ ي ن
ـي� نــادراً مــا اســتخدموا المبــادئ التوجيهيــة ي� تطويــر
عامــة،
ب
ال�امــج ،وتنفيذهــا ،ورصدهــا ،فوتقييمهــا .وبصــورة ّ
أن
شــددت الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع
فقــد ّ
الصحــة عــى ّ
ّ
خدمت
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري اسـ ُت ِ
فقــط كمصــدر ثانــوي.
نضمن مفاهيم العنف
نحن
ّ
الجندري في عملياتنا ،أكثر
نضمن المبادئ التوجيهية
مما
ّ
الخاصة بالعنف الجندري.
الصحة ،الأردن.
جهة فاعلة ي ف� قطاع
ّ

ذكــر المســتجيبون غالبـاً ثالثــةَ مصــادر اعتمــدوا عليهــا بينمــا
ال�اغماتيــة المتع ّلقــة بالعنــف
كانــوا يدرســون
المكونــات ب
ّ
الجنــدري ،وهــي :المبــادئ التوجيهيــة الداخليــة للمن ّظمــات
ـف�  ،»Sphereوإجـراءات
 /الــوكاالت ،ومعايـ يـر مـ شـروع «إسـ ي
العمــل الموحــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ف(� أ
الردن
َّ
ي
أن تأثـ يـر المبــادئ
إىل
ـر
ـ
نش
أن
ـم
ـ
المه
ـن
ـ
م
ـن،
ولبنــان) .ولكـ
ي
ّ
ض
التوجيهيــة كان حــا�اً
بشــكل
وإن كان
بطريقــة أو بأخــرىْ ،
ٍ
ٍ
ش
ش
«إســف�
معايــر مــروع
مبــا� .فقــد اشــتملت
غــر
ي
ي
ي
الصحــة ،عــى ســبيل المثــال ،عــى
لقطــاع
»Sphere
ّ
إشــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري.
ت
الــى أنتجتهــا من ّظمــات ووكاالت
وبالنســبة إىل التوجيهــات ي
ين
المســتجيب� إىل االســتعداد
بعــض
محــددة ،فقــد أشــار
ُ
َّ
واالســتجابة أ
للوضــاع الطارئــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري:

كتيــب المشــارك ( ،)2011وهــو مــن الوثائــق الصــادرة عــن
ّ
ـال عــى نــص توجيهــي
ـ
كمث
ـك
ـ
وذل
ـة،
ـ
الدولي
ـاذ
ـ
نق
ال
لجنــة
إ
ٍ
تضمــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري عــن
َّ
20
ن
ـب.
كثـ
أن المبــادئ
ـى
ـ
ع
ـتجيب�
ـ
المس
ـن
ـ
م
ـد
ـ
العدي
د
ـد
ـ
وش
ي
َّ
ّ
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري لديهــا أهــداف
ت
ت
طورتهــا
الــى ّ
ومفاهيــم أساســية مشــر تكة مــع التوجيهــات ي
الــى يعملــون لديهــا.
الــوكاالت  /المن ّظمــات ي
ـات الرئيســية ال�ض وريــة لضمــان تطبيــق
لقــد ُع ِر َضــت ّ
التدخـ ُ
المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة
الصحــة ،ف ي� المبــادئ التوجيهيــة
والمتوقّعــة مــن قطــاع
لــهُ ،
ّ
الخاصــة بالعنــف الجنــدري للعــام ( 2005الفصــل الثالــث)،
وقــد ُو ِص َفــت بتفصيــل أكـ بـر (كمعايـ يـر وممارســات ض�وريــة)
الصحــة
المخصــص لموضــع
ف ي� أوراق العمــل ف ي� القســم
ّ
َّ
فالتدخــات الرئيســية لنشــاطات
والخدمــة المجتمعيــة.
ّ
الصحــة هــي 1-8« :ضمــان إمكانيــة وصــول النســاء
قطــاع
ّ
أ
الصحيــة الساســية؛  2-8تقديــم الخدمــات
إىل الخدمــات
ّ
ـ�؛  3-8تقديــم الدعــم
ّ
الصحيــة المتع ّلقــة بالعنــف الجنـ ي
ن
للناجــ�  /للضحايــا».
المجتمعــي
االجتماعــي
النفــ�
ي
ي

الكتيــب عــى قســم فرعــي ُمكــرس خصيصـاً للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت.
 .20يحتــوي ّ
للتدخــات َّ الرئيســية الـ تـ� أوصــت بهــا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري (ومنهــا تنفيــذ حزمــة الخدمــات الأوليــة الــ�ت
ـة
ـ
ل
مفص
ـع
ـ
اج
ر
م
وقــد تـ ّـم إعــداد
ّ
ي
ي
تمثــل الحــد ال أ
و� قســم اســتجابة قطــاع الصحــة ف
ـتجابة للأوضــاع الطارئــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ف
د� “ ّ )”MISPف
ن
الكتيــب المذكــور.
�
ـ
واالس
ـتعداد
ـ
االس
ـوذج
ـ
نم
�
ِّ
ّ
ّ
ّ ي
ن ي
ي
أ
ـارك� ،لجنــة إالنقــاذ الدوليــة ،2011 ،صفحــة  ،18وصفحــة ،43
كتيــب المشـ ي
الرجــاء النظــر إىل االســتعداد واالســتجابة للوضــاع الطارئــة الخاصــة بالعنــف الجنــدريّ :
والصفحتــان  50 - 49مــن الموقــعgbvresponders.org :
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الصحــة ف ي�
أن نشــاطات قطــاع
وقــد أظهــرت عمليــة التقييــم ّ
ّ
أ
ت
ـى تطابقــت
تضمنــت بعــض ّ
البلــدان الربعــة ّ
التدخــات الـ ي
المعايــر
فــإن
ي
مــع إحــدى الفئــات الثــاث .ومــع ذلــكّ ،
بحذاف�هــا ،بــل نُ ِّفــذت
الدنيــا للعنــف الجنــدري لــم تت َّفــذ
ي
ت
ُ
ـكل دوري،
ـى تنش ـأ بشـ ٍ
كخليـ ٍـط مــن الممارســات المفيــدة الـ ي
بالصحــة
جنبــاً إىل جنــب مــع الجهــود العامــة المتع ّلقــة
ّ
التدخــات
عــرض التوجيهــات
المفصلــة بشــأن ّ
َّ
العامــة .و فتُ َ
أ
الصحــة ضمــن قســم أوراق العمــال
الرئيســية ي� قطــاع
ّ
ف
الرئيســية (مــن  1-8إىل  )3-8ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة
بـ ي ن
ـ� الــوكاالت.

ت
المخ�يــن
الــى ُج ِم َعــت مــن
ب
وقــد أظهــرت عمليــة تحليــل البيانــات ي

والمشــارك� ف� مناقشــات مجموعــات ت
ال� ي ز
ن
ين
كــ�،
ئيســي�
الر
ي ي
أ
العــرة الــىت
ش
أن  5أعمــال مــن مجمــوع العمــال الرئيســية
ّ
ي
أوصــت بهــا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت ،تـ ّـم
إدخالهــا ف� مختلــف المواقــع .وهــذه أ
العمــال هــي:
ي
الدارة الرسيريــة لحــاالت
• تطويــر بروتوكــول حــول إ
ين
للناجــ� مــن العنــف الجنــدري.
االغتصــاب
أ
أ
• تنفيــذ حزمــة الخدمــات الوليــة الـ تـى تم ِّثــل الحـ ّـد الد�ن
ي
(.)MISP
ن
• اتّخــاذ خطــوات لتأمـ يـ� إمكانيــة وصــول النســاء والفتيات
الالجئــات إىل الخدمــات.
الصحيــة
منســقة للخدمــات
• إج ـراء
ّ
«تحليــات وضعيــة ّ
ف
المســتهدفة».
المقدمــة ي� المجتمعــات
َ
َّ
ّ
السية.
مبدأ
عىل
ية
الصح
الرعاية
في
ظ
مو
تدريب
•
ّ
ّ
الطب ي ن
أن المستشــفيات والمو ّظ ي ن
يــ�
والجديــر بالذكــر ّ
فــ� ّ
المعايــر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف
يطبقــون بعــض
ي
ّ
ف
كبــر منــه ،إىل المنطــق
جــزء
�
يســتند
وذلــك
الجنــدري،
ي
يٍ
الطبيــة الوطنيــة والخلفيــات المعلوماتيــة.
العــام والخـ بـرات ّ
النجابية
الصحــة إ
فعــى ســبيل المثــال ،يتـ ّـم تقديم خدمــات ّ
للنســاء ،ومنهــا الرعايــة مــا قبــل الــوالدة ،والرعايــة مــا بعــد
الرسة ،والنجــاب آ
الــوالدة ،وتنظيــم أ
المــن ،والعمليــات
إ

القيرصيــة ،والعــاج الوقـ ئ
ـا� مــا بعــد التعـ ّـرض” ، ”EPوحزمــة
ي
أ
الخدمــات أ
الوليــة الـ تـى تُم ِّثــل الحـ ّـد ال ن
د� ،ويعــود الفضــل
أي
ف ي� ذلــك إىل من ّظمــة المــم الم ّتحــدة للطفولــة «اليونيســف»،
وصنــدوق أ
المــم الم ّتحــدة للســكان.
ين
المعايــر الدنيــا
تضمــ�
فــإن مســتوى
ي
وعــى العمــومّ ،
ف
للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ي� قطــاع
الصحــة ،الــذي يفــوق مســتواه ف ي� قطــاع المــأوى ،وقطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة ،يتطابــق مــع المســتوى
ـرف
ـ
وال
ـاه
الميـ
ّ
أ
ش
ومــؤ�ات االســتجابة للعنــف
لــروز نشــاطات
ّ
العــى ب
الصحــة
الجنــدري ف ي� قســم التخطيــط االسـ تـراتيجي لقطــاع
ّ
ف
أن الجهــات
ي� خطــط االســتجابة إ
القليميــة .وهــذا يوضــح ّ
الصحــة أك ـرث مســاءلة مــن حيــث تنفيــذ
الفاعلــة ف ي� قطــاع
ّ
معايـ يـر العنــف الجنــدري ،مــن الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
الصحــي والنظافــة.21
ّ
تحديــات أعاقــت تضمـ ي ن
ـ�
وقــد حـ ّـددت عمليــة التقييــم عـ ّـدة ّ
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت ،ف ي� عمليــات
عــن اللجنــة الدائمــة
الصحــة.
قطــاع
ّ
مزامنــة المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري

أثبتــت مزامنــة المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
الجنــدري مــع السياســات الوطنيــة أنّهــا تنطــوي عــى
ين
القوانــ�
تحديــات ف ي� بعــض الســياقات .فالسياســات /
ّ
اللزامــي عــن حــاالت العنــف
بالبــاغ إ
الخاصــة إ
الوطنيــة ف أ ّ
ـ� ي� الردن ،وتركيــا ،والع ـراق عــى ســبيل المثــال ،ال
الجنـ ي
ت
ن
الصحيــة باحــرام ِسيّــة الناجـ يـ� مــن
ـمح لخـ بـراء الرعايــة
تسـ ُ
ّ
أ
العنــف الجنــدري واختياراتهــم ،لنّهــم مل َزمــون بموجــب
أي حالــة يعرفونهــا إىل الســلطات.
القانــون إ
بالبــاغ عــن ّ
وهــذا أ
ً
المــر يجعــل مــن الصعــب جــدا عــى الجهــات
ـ� المع ـن ي ،
الفاعلــة ف ي� قطــاع
ّ
الصحــة فتنفيــذ العمــل الرئيـ ي
كمــا هــو منصــوص عليــه ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة

تحســن وبقــي م ّتســقاً نســبياً
برهــن التقريــر
َ .٢١
البحـث ي ّ الــذي أجـراه مكتــب الدعــم ّ
ـ� والعن فــف الجنــدري كمجــال اســتجابة ذي أولويــة قــد َّ
أن “شــمول العنــف الجنـ ي
ف
الصحــة ف� الأردن ،إال َّ أنّــه يســتلزم ت ز
بالصحــة ي� العـراق ،ولبنــان ،وشــمال ســوريا”.
التدخــات المعنيــة
ـاع
ي ف� قطـ
ال�امـاً أكـ بـر ي� ّ
ّ
ّ
ي

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 27 2005

المســتجيب� ف� أ
ن
ين
الردن
أدرج بعــض
بــ� الــوكاالت .وقــد َ
ي ي
مســألة محتــوى حقيبــة أدوات مــا بعــد االغتصــاب ،وامتثالهــا
للسياســات الوطنيــة كأحــد القيــود المفروضــة عــى تقديــم
ن
ـ� .وقــد اعتقـ َـد
الرعايــة المالئمــة للناجـ يـ� مــن العنــف الجنـ ي
ين
أن القيــود القانونيــة عــى اســتخدام
بعــض
ُ
المســتجيب� ّ
أ
ف
موانــع الحمــل ي� الوضــاع الطارئــة أثّــر عــى قــدرة النســاء
النجابيــة.
هــن إ
عــى اتّخــاذ قــرار ٍات تتع ّلــق ّ
بصح ِت ّ
االفتقار إلى الطبيبات

ن ف أ
أن
المخ�يــن الر
بعــض
كذلــك ،ذكــر
ُ
ي
ب
ئيســي� ي� الردن ّ
االفتقــار إىل الطبيبــات (ال ســيما الطبيبــات الراغبــات �ف
ّ
ي
بالعمــل ف
المخيمــات) يُشــكِّل
�
لهــن
العمــل ،أو المســموح ّ
ّ
ي
ت
الــى تُواجههــم .فقــد كان الوضــع
واحــداً مــن
ّ
التحديــات ي
أ
أ
ف
تحديــات ،وال سـ ّـيما ي� اليــام الوىل مــن افتتاح
ينطــوي عــى ّ
أ
ت
قلق رئيســياً.
ّ
مخيــم الزعــري ،نحيــث كان المــان يشـكّل باعث ٍ
أ
الحســاس بالمــان ،إالَّ
ومنــذ ذلــك الحـ يـ� ،ارتفــع مســتوى إ
ـكل
صحيــة مــن إ
ّ
أن العثــور عــى مو ّظفــي رعايــة ّ
النــاث بشـ ٍ
عــام ،وتحديــداً
للمناوبــات الليليــة ،ال يــزال أمــراً صعبــاً،
ومــرد ذلــك إىل عــدم َالمســاواة الجندريــة أ
الوســع نطاق ـاً �ف
ّ
ي
ف
الصحــة حاليـاً عىل
البلــد .وتعمــل الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع ّ
ـدد أكـ بـر مــن
معالجــة هــذه المســألة ،عــن طريــق تدريــب عـ ٍ
ـن هــذا يحــول دون أن تضمــن
والممرضـ
الطبيبــات
ـات ،ولكـ ّ
ّ
ف
الصحيــة ،ي� غضــون ذلــك ،وجــود المو ّظفــات
الخدمــات ف ّ
أ
النــاث ي� جميــع الوقــات وفق ـاً للمبــادئ التوجيهيــة.
مــن إ

ف
ت
ـى تمنــع
ـإن
ّ
ّأمــا ي� شــمال ســوريا ،فـ ّ
التحديـ ِ
ـات الخارجيــة الـ ي
أ
الطبــاء مــن العبــور إىل تركيــا ألغـراض التدريــب ،والظـ َ
ـروف
أ
المنيــة الـ ت
للمدربـ ي ن
ـ� بالدخــول إىل ســوريا ،قــد
ـى ال تســمح
ِّ
ي
الطبيــة ف ي� شــمال
حالتــا دون حصــول ّ
مقد فمــي الخدمــات ّ
للناج�ن
ـكا� حــول الرعايــة الرسيريــة
ي
ســوريا عــى التدريــب الـ ي
مــن العنــف الجنــدري.
االبتعــاد عــن تنفيــذ حزمــة الخدمــات األوليــة
التــي تمثــل الحــد األدنــى للصحــة اإلنجابيــة ،قد

أ ّدى ،عــى الرغــم مــن دعــم الكثـ يـر مــن الجهــات الفاعلــة ف ي�
للصحــة
القليميــة
القطاعــات لهــا ،ومــن وجــود االسـ تـراتيجية إ
ّ
العامــة والتغذيــة ،22إىل إثــارة مخــاوف بعــض المسـ ي ن
ـتجيب�.
ـات تُواجــه
أن هــذا مــن شــأنه أن يُو ِّلــد ّ
فقــد اعتقــدوا ّ
تحديـ ٍ
المنقــذة للحيــاة (عــى ســبيل المثــال،
تقديــم
المســاعدة ِ
أ
الخاصــة بالــوالدة) ،للنســاء
توزيــع حقائــب الدوات النظيفــة
ّ
والفتيــات المحرومــات مــن إمكانيــة الوصــول إىل مرافــق
الصحيــة العامــة أو الخاصــة.
الرعايــة
ّ

تدريب موظفي الرعاية الصحية

ين
ئيســي� ف ي� لبنــان
المخ�يــن الر
الكثــر مــن
وقــد وصــف
ب
ي
أ
ّ
الصحيــة عــى مســاعدة
تدريــب موظفــي الرعايــة
والردن
ّ
َ
الناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف الجنــدري بأنّــه ينطــوي عــى عــدد مــن
ف
الصحيــة ال تنظــر
فــالدارة ي� مرافــق الرعايــة
التحديــات :إ
ّ
ّ
أ
ن
ً
دائمـا بعـ يـ� الرضــا إىل الســماح للطبــاء بأخــذ دورات تدريبية
متع ّلقــة بالعنــف الجنــدري ،ألنّهــا ليســت مطلب ـاً مذكــوراً ف ي�
السياســات الوطنيــة ،وهــي تعتــر ف� بعــض أ
الحيــان تشــتيتاً
ُ بَ ي
الصحية.
غـ يـر ض�وري ،ال جــزءاً مــن واجبــات ّ
مقدمــي الرعايــة ّ

 .22ت
ي ن
الالجئ� ،الصفحة .8
المفوضية السامية للأمم الم ّتحدة لشؤون
االس�اتيجية إالقليمية
ّ
للصحة العامة والتغذيةّ ،2015 - 2014 ،
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قطاع الصحة :الممارسات الجيدة
ت
الصحــة ف ي� إقليــم كردســتان
ـى نفَّذتهــا الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
ّ
فحـ َّـددت عمليــة أ التقييــم عــدداً مــن الممارســات الجيــدة الـ ي
ـاج
ي� الع ـراق ،والردن ،ولبنــان ،وشــمال ســوريا .وتُقـ ِّـدم هــذه الممارســات أسـ
ـاليب ّ
فعالــة ومبتكــرة يتـ ّـم مــن خاللهــا إدمـ ُ
أ
الصحــة للزمــة الســورية .ويجــب توســيع نطــاق هــذه
الوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،ضمــن اســتجابة قطــاع ّ
الممارســات وتكـرار تطبيقهــا:
أ
ف
ف
الصحــة ي� الردن .فقــد بــدأت العمليــة ي� النصــف
تطويــر وإطــاق خطــة عمــل خاصــة بالعنــف الجنــدري لقطــاع
ّ
الثـ ن
ـا� مــن العــام  ،2014وجمعــت أعضــاء الفريــق العامــل المعـن بالعنــف الجنــدري ،وأعضــاء الفريــق العامــل المعـن
ي
أ ي
ي
أ
�ض
وعينــت الطـراف
وأدرجــت خطــة العمــل قائمــة
بقطــاع
ّ
ّ
الصحــةَ .
بالتدخــات ال ترئيســية ،والمــوارد والدوات ال وريــةّ ،
ن
المق�حــة إىل تعزيــز تضمـ يـ� الوقايــة مــن العنــف الجنــدري
المســؤولة عــن فعمليــة التنفيــذ .وقــد َســعت ف ّ
التدخــات َ
الصحــة.
ال�امــج ي� قطــاع
واالســتجابة لــه ي� جميــع مراحــل دورة ب
ّ
ف
ت
الصحــة
المنســقة ف ي� شــمال ســوريا :وضعــت الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
ّ
ـى تتمثــل ي� تالجهــود ت ّ
الممارســة الجيــدة الـ ي
الدارة الرسيريــة لحــاالت
والعنــف الجنــدري مع ـاً مذكــر ًة اســراتيجيةً ُمشــركةً  ،م ّثلــت خارطــة طريـ ٍـق للتعــاون بشــأن إ
االغتصــاب والدعــم الرسيــري للناجـ ي ن
ال�وتوكوالت).
ـ� مــن العنــف الجندري (ويجــري العمل حاليـاً عىل صياغــة مســودة ب
وتشـ َت ِمل المســودة أيضـاً عــى خطــة للرصــد.
النــاث مــن حضــور الــدورات التدريبيــة ،قامــت المجموعــات العنقوديــة
لضمــان أن تتم ّكــن المو ّظفــات
الصحيــات مــن إ
ّ
أ
ض
ـع المــال لجلــب جليســات أطفــال لرعايــة الطفــال بينمــا تحــر
الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري ( )GBV SCبدفـ ِ
النســاء الــدورات التدريبيــة.
ف أ
ـادات متنقّلــة للوصــول إىل النســاء والفتيــات الالجئــات
ن ّظمــت الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع
الصحــة ي� الردن ولبنــان فعيـ ٍ
ّ
الحالــة للناجـ ي ن
المقيمــات ف� المناطــق النائيــة .وقــد تـ ّـم تدريــب المو ّظفـ ي ن
ـ�
ـ� ي� العيــادات المتنقّلــة عــى توفـ يـر خدمــة إ
ي
مــن العنــف الجنــدري.
اسـتحدثت الجهــات الفاعلــة ف� قطــاع الصحــة ف� أ
ـ� مجتمعيـ ي ن
الردن ولبنــان شــبكات ُمتطوعـ ي ن
ـ� لتوزيــع حقائــب أدوات
َ
ّ ي
ي
النجابيــة ،والعنــف الجنــدري ،والــزواج المبكــر ،ولتوفـ يـر
ولج ـراء جلســات توعيــة عــن
الصحــة إ
النجابيــة ،إ
الصحــة إ
ّ
ّ
االجتماعــي أ
والحــاالت للناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف الجنــدري.
،
ل
و
ال
ـ�
ـ
النف
ـم
ـ
الدع
إ
ّي
ي
ف
ـ� وذلــك مــن
تو ّفــر إحــدى الجهــات الفاعلــة ف ي� القطــاع
الصحــي ي� لبنــان خدمــات ّ
ّ
صحيــة متع ّلقــة بالعنــف الجنـ ي
خدمــة مماثلــة �ف
الصحيــة العامــة ( .)PHCsكذلــك ،يتـ ّـم تقديــم
خــال ِفـ َـرق ُمخ َتصــة بالعنــف الجنــدري ف ي� المراكــز
ّ
ي
مرفــق الرعايــة الصحيــة الــذي تديــره جهــة فاعلــة ف� قطــاع الصحــة ف� إحــدى المناطــق الح�ض يــة ف� أ
الردن.
ّ
ي
ّ ي
ي
يوجــد مرفــق ف� أ
صحيــة وخدمــات اجتماعيــة معـاً للناجـ ي ن
ـ�
الصحــة يقـ ّـدم خدمــات
الردن تديــره جهــة فاعلــة ف ي� قطــاع
فّ
ّ
َ ٌ ي
ف
ن
ن
ش
الندمــاج ي� المجتمــع ،بمــا يتمــا� مــع العمــل
المبــى ،ممــا يســاعد الناجـ يـ� عــى إعــادة إ
ـ� ي� نفــس َ
مــن العنــف الجنـ ي
ـ� الــذي أوصــت بــه المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة
الر نئيـ ي
بـ يـ� الــوكاالت.
أجــرت الجهــات الفاعلــة ف� قطــاع الصحــة ف� لبنــان أ
والردن جلســات توعيــة مــع الرجــال والنســاءٌّ ،كل عــى ِحــدة ،لنـ شـر
ّ ي
ي
معلومــات بشــأن أ
ـل�
ـ
الس
الثــر
القابــات ف ي� أماكــن االنتظــار
ـن
ـ
م
ـاعدة
ـ
المس
ـدت
ـ
حش
ـد
ـ
وق
ـر.
ـ
المبك
ـزواج
ـ
ال
ـن
ـ
ع
ـم
ـ
الناج
ٍ
ب
ِ
ي
ف
ن
ن
ً
ً
الصحــة (ذكــورا وإناث ـا) .وتـ ّـم تقديــم
المتطوعـ يـ� المجتمعيـ يـ� ي� قطــاع
داخــل مرافــق مراكــز
ّ
الصحــة العامــة ،ومــن أ ّ
جلســات خاصــة بالصحــة ّ ف
المبكــر للطــاب والمع ّلمـ ي ن
ش
ـ
الس
ـر
ـ
ث
ال
ح
ـر
ـ
ل
ـدارس
ـ
الم
�
ـ�.
ـل� للــزواج
ّ ي
بي

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 29 2005

قطاع المياه والصرف الصحي
والنظافة  /المجموعة العنقودية
للمياه والصرف الصحي والنظافة

إقليم كردستان ف ي� العراق ،وشمال سوريا

ت
الــى ُج ِمعــت ف ي� شــمال ســوريا بوجــود
توحــي البيانــات ي
ـال مــن الوعــي حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
مسـ ً
ـتوى عـ ٍ
ف
ف
بالعنــف الجنــدري ي� أوســاط الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع
المخ�يــن
الصحــي والنظافــة :جميــع
الميــاه والــرف
ب
ّ
الر ي ن
ئيســي� كانــوا عــى درايــة بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
الشــارة إىل المبــادئ
بالعنــف الجنــدري ،وأ ّكــدوا أنّــه ّتمــت إ
التوجيهيــة ف ي� الوثائــق االسـ تـراتيجية (االسـ تـراتيجيات والخطــط
أن الســبب الــذي
القطريــة ،ي
وغــر ذلــك) .ومــن الممكــن ّ
ف
الشــارة
ـال مــن الوعــي يكمــن ي� إ
س ـ ّهل هــذا المســتوى العـ ي
إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،ضمــن
ش�وط عمــل المجموعــة العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف
الجنــدري ف ي� جنــوب تركيا(ســوريا) .أمــا ف ي� إقليــم كردســتان ف ي�
الع ـراق ،فقــد كان الوضــع ُمختلف ـاً اختالف ـاً شــديداً فواحــد
ين
ئيســي� كان عــى درايــة
مخ�يــن ر
فقــط مــن ّكل ثالثــة ب
بالمبــادئ التوجيهيــة.
المخ�يــن الر ي ن
ئيســي�
بــأن
ب
وتُوحــي بيانــات عمليــة التقييــم ّ
لــم يســتخدموا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
ف
ال�امــج ،وتنفيذهــا ،ورصدهــا،
الجنــدري ي� عمليــة تطويــر ب
وتقييمهــا .وقــد كان مســتوى الوعــي حــول اســتخدام المبادئ
التوجيهيــة عــى مســتوى المن ّظمــات ،منخفض ـاً إىل حـ ٍّـد مــا
ين
ين
ئيســي� ف ي� إقليــم كردســتان ف ي�
المخ�يــن الر
بــ� أوســاط
ب
العـراق .فلــم يكونــوا يعرفــون مــا إذا كانــت من ّظماتهــم ،قــد
ســبق لهــا أن أشــارت إىل المبــادئ التوجيهيــة بشــكل محـ ّـدد
ف
ال�امــج ،أو رصدهــا،
ي� الوثائــق االسـ تـراتيجية ،خــال تنفيــذ ب
أو تقييمهــا .ف
و� شــمال ســوريا ،لــم يكــن لــدى الكثـ يـر مــن
ي
ف
أي قــدرات عــى اســتخدام
الجهــات الفاعلــة ي� القطاعــات ّ
المبــادئ التوجيهيــة :فقــد أُ ِلغ َيــت جميــع الــدورات التدريبيــة

ت
ـى ُخ ِّطــط لعقدهــا للجهــات الســورية الفاعلــة ف ي� الشــؤون
الـ ي
النســانية ،بســبب القيــود المفروضــة عــى التن ّقــل ،والحظــر
إ
المفــروض عــى النشــاطات عـ بـر الحــدود.
تــوص المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري
ي
صحي
رصف
/
ـاه
ـ
مي
ـج
ـ
ام
ر
ب
ـذ
ـ
تنفي
(«1-5
ـد
ـ
واح
ـ�
ـ
ئي
ر
ـل
بتدخـ
ّ
ّ
ي
آمنــة»)ُ ،م َص َّمــم لضمــان تحقيــق المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة
الم َتوقَّعــة مــن قطــاع
مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــهُ ،
التدخــل منصوص
الصحــي والنظافــة .فهــذا ّ
الميــاه ف والــرف ّ
وموصـ ٌ
ـوف بمزيــد مــن التفصيــل
عليــه ي� الفصــل فالثالــثَ ،
23
الصلــة بذلــك .
ي
(كمعايــر دنيــا) ي� أوراق العمــل ذات ّ
الصحــي
ـرف
ـ
وال
ـاه
ـ
المي
ع
ـا
ـ
قط
ـن
ـ
ضم
ي
ـم
ـ
ل
ـام،
ـ
ع
وبشــكل
ُ
ُ ِّ
ّ
المعايــر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري
والنظافــة
يَ
ف
ـاملة وم ّتســقة ي� عملياتــه .فقــد
واالســتجابة لــه بطريقـ ٍـة شـ ٍ
ن
ن
نَ َّفــذت الجهــات الفاعلــة ف ي� القطــاع َع َم َلـ ي ْـ� رئيسـ َـي ي� فقــط
مــن أصــل ش
(يتــم تصميــم
بشــكل م ّتســق
عــرة أعمــال
ّ
ٍ
المضخــات اليدويــة وحاويــات نقــل الميــاه
(أو مواءمــة)
ّ
أ
لتناســب اســتخدامها مــن قبــل النســاء والطفــال» ،و»إبــاغ

النســاء عــن صيانــة واســتخدام مرافــق الميــاه والــرف
المســ َتخ َلصة مــن
الصحــي والنظافــة») .وتُ
وحــي البيانــات ُ
ّ
أ
ـض العمــال الرئيســية (كإبقــاء النســاء
ـ
بع
ـأن
ـ
ب
ـوريا
ـ
س
ـمال
شـ
َ
ّ
ـاع باســتخدام وصيانــة مرافــق
والفتيــات الالجئــات عــى ا ِّطـ ٍ
الصحــي والنظافــة أو اســتخدام حاويــات
الميــاه والــرف
ّ
ت
ـى ّتمــت مواءمتهــا) ،قــد نفّذتهــا جميــع الجهــات
الميــاه الـ ف ي
فــإن
الفاعلــة ي� القطــاع داخــل
المخيمــات .ومــع ذلــكّ ،
ّ
غــر واضــح المعالــم .ففــي
الوضــع خــارج
المخيمــات ي
ّ
ف
العـراق ،أفــادت جهتــان فاعلتــان ي� القطــاع مــن أصــل ثــاث
أ
ئ
ـز� فقــط.
ـكل جـ ي
جهــات أنّهــا ن َّفــذت العمــال الرئيســية فبشـ ٍ
وبصــورة ُمماثلــة لالتجــاه الموجــود ي� أوســاط الجهــات
الفاعلــة ٍ ف� قطــاع المــأوى ف� أ
فــإن بعــض
ولبنــان،
ردن
ال
ّ
ي
ي
ـي� ف� إقليــم كردســتان ف� العـراق ت
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
اف�ضــوا
ب
ي
ي
ضمنــوا المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري
ـم
أنّهـ
ّ
ت
ز
ش
«إســف� .»Sphere
بمعايــر مــروع
بمجــرد ال�امهــم
ي
ي
ّ
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لمعايــر ش
«إســف� »Sphere
مــروع
وقــد أظهــرت دراســة
ي
ي
الصحــي والنظافــة أنّهــا تتداخــل مــع
لقطــاع الميــاه والــرف ّ
الخاصــة ِّ
قطــاع والمنصــوص
بــكل
المعايــر الدنيــا
بعــض
ي
ّ
ٍ
ف
عليهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري.
لك َّنهــا ال تُركِّــز بصــورة م ّتســقة عــى النســاء والفتيــات
عرضــة تحديــداً لخطــر العنــف الجنــدري
كمجموعــة ُم َّ
ش
معايــر مــروع
غــر المتســاوية .وتحتــوي
ي
والمعاملــة ي
الصحــي
ـف�  »Sphereالخاصــة بقطــاع الميــاه والــرف
«إسـ ي
ّ
إشــارة إىل قســم قطــاع الميــاه والــرف
والنظافــة ،عــى
ٍ
الصحــي والنظافــة («النــوع االجتماعــي ،والميــاه والــرف
ّ
أ
ف
ف
كتيــب النــوع
ّ
الصحــي والنظافــة ي� الوضــاع الطارئــة») ي� ّ
ت
بــ�ن
االجتماعــي الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة ي
الــوكاالت بعنــوان :احتياجــات مختلفــة ،فــرص متســاوية
(.24 )2006
ت
المشــركة ي ن
بــ� جميــع القطاعــات
التحديــات
وإضافــةً إىل
ّ
ف
ت
حــددت عمليــة
بــر َزت ي� النتائــج الرئيســية) ،فقــد َّ
(والــى أُ ِ
ي
ت
التحديــات الخاصــة ّ
الــى
التقييــم بعــض
ّ
بــكل قطــاع ،ي
ف
تعرقــل تنفيــذ الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع الميــاه والــرف
الصحــي والنظافــة ،ف ي� إقليــم كردســتان ف ي� الع ـراق وشــمال
ّ
ســوريا ،للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري،
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت.
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة

المحافظــة علــى تمثيــل جنــدري متــوازن فــي
ف
تحدي ـاً
البنــى المجتمعيــة ،ي� شــمال ســوريا ،تش ـكّل ّ

كبــر ًا .فقــد كانــت المحافظــةُ عــى المشــاركة المتســاوية
ي
للنســاء والرجــال ف� النشــاطات ت
ال�ويجيــة للنظافــة ،والتمثيل
ي
ـوازن ف
الصحــي
ـرف
ـ
وال
ـاه
ـ
المي
ـاع
ـ
قط
ـان
ـ
لج
�
الجنــدري المتـ
ّ
ي
ف
ف
ن
المتطوعـ يـ� ي� مجــال النظافــة ،أم ـراً
و� أوســاط
ّ
والنظافــة ،ي
ـب المنــال ،وذلــك بســبب القيــود الثقافيــة المفروضــة
صعـ َ
ف
عــى حركــة وتن ّقــل النســاء ي� المســاحات العامــة.
شــكلت المجموعــات العنقوديــة فــي اآلونــة
النســانية ف ي� شــمال
األخيــرة فقــط ضمــن االســتجابة إ

ف
فــإن الجهــات الفاعلــة ف ي�
و� هــذا الســياق،
ّ
ســوريا .ي
القطاعــات لــم تطـ ّـور بعـ ُـد آليــة تنســيق لعمليــة تضمـ ي ن
ـ�
المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة
لــه.

تبـدّل الموظفيــن الذيــن يشــغلون المناصــب
العليــا ف ي� إقليــم كردســتان ف ي� العـراق يجعــل مــن الصعــب

جــداً المحافَظــة عــى المســتوى الــازم مــن القــدرات بـ ي ن
ـ�
أوســاط المو ّظ ي ن
فــ� .ولــم يكــن المســتجيبون ف ي� غالبيتهــم
ت
تصورتهــا المبــادئ
يعرفــون عــن ّ
ـى ّ
التدخــات الرئيســية الـ ي
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،بالنســبة إىل قطــاع
در ي ن
ب�
الميــاه والــرف
ّ
الصحــي والنظافــة ،كمــا لــم يكونــوا ُم َّ
عــى تنفيذهــا.

“إسف�” :كتيب الميثاق إال ن
 .٢٤ش
والمعاي� الدنيا ي ف� مجال االستجابة إالنسانية.2011 ،
نسا�
م�وع
ي
ي
ّ
ي
أ
ف
خ�ة ي�  23آب  /أغسطس .)2015
(تمت زيارة الموقع للمرة ال ي
ّ ، http://www.sphereproject.org/handbook/

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 31 2005

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة :الممارسات الجيدة
ف
ت
الصحــي والنظافــة
ـى نفَّذتهــا الجهــات الفاعلــة ي� قطــاع الميــاه والــرف ف ّ
فحـ ّـددت عمليــة التقيي فــم عــدداً مـ فـن الممارســات الـ ي
تدابــر
فعالــة ومبتكــرة ي� إدمــاج
ي
و� شــمال ســوريا .وتُ ِّ
قــدم هــذه الممارســات أســاليب ّ
ي� إقليــم كردســتان ي� العــراق ي
أ
ف
الصحــي والنظافــة للزمــة الســورية.
الوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ي� اســتجابات قطــاع الميــاه والــرف
ّ
ويجــب توســيع نطــاق هــذه الممارســات وتك ـرار تنفيذهــا:
متطوعـ ي ن
ـ� ،إناث ـاً وذكــوراً ،مــن
الصحــي والنظافــة
ف ي� شــمال ســوريا ،حشــدت جهــة فاعلــة ف ي� قطــاع الميــاه والــرف
ّ
ّ
م�ليــة بهــدف نـ شـر المعلومــات حــول االســتخدام آ
المجتمعــات المح ّليــة ،وذلــك مــن أجــل القيــام بزيــارات نز
المــن
الصحــي والنظافــة ،واالهتمــام بهــذه المرافــق.
والنظيــف لمرافــق الميــاه والــرف
ّ
الصحــي والنظافــة مجموعــة مــن الجلســات المعلوماتية
ف ي� شــمال ســوريا ،ن َّظمــت جهــة فاعلــة ف ي� قطــاع الميــاه والــرف
ّ
ف
ف
مدونــة
حــول النظافــة ،وأقامتهــا ي� المســاجد المح ّليــة .ونظ ـر ًا إىل ّ
أن جــزء ًا مركزي ـاً مــن قواعــد النظافــة موجــودة ي� ّ
المسـ ِـل ي ن
ـإن تقديــم المعلومــات ف ي� المســاجد كان أمـراً مالئمـاً ثقافيـاً ،وســمح للجهــة
م� ،فـ ّ
قواعــد الســلوك الثقافيــة لــدى ُ
ـى بطريقـ ٍـة تراعــي الحساســية الثقافيــة.
الفاعلــة بالوصــول ميدانيـاً إىل المجتمــع المحـ ّ ي
ف
الصحــي والنظافــة ف ي� إقليــم كردســتان ف ي� العـراق ،مشــاور ٍات مجتمعية كان
أجــرت جهــة فاعلــة ي� قطــاع الميــاه والــرف ّ
ت
ـى أُجريــت مــع
لهــا أثـ ٌـر أيجـ ب ي
ـا� عــى التوزيــع الناجــح لحقائــب أدوات النظافــة المالئمــة ثقافيـاً .وكشــفت المشــاورات الـ ي
الصحيــة
أن حقائــب أدوات النظافــة يجــب أن تحتــوي عــى أحجــام مختلفــة مــن ال ُفــوط
النســاء والفتيــات الالجئــات ّ
ّ
ف
للبكت�يــا بــدال ً مــن ورق التواليــت.
ـا� ُمضــاد
ي
النســائية ،وعــى صابــون إضـ ي
الصحــي والنظافــة بقاعــدة بيانــات
ف ي� إقليــم كردســتان ف ي� العـراق ،تحتفــظ الجهــات الفاعلــة ف ي� قطــاع الميــاه والــرف
ّ
ف
مخيم ـاً.
لنتائــج عمليــات التدقيــق
ّ
الخاصــة بالســامة ،واالســتجابات المتع ّلقــة بهــا ،ي� ّ 59
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الخاتمة
عــى الرغــم مــن تحديــد العديــد مــن الممارســات الجيــدة
ت
الصحــة،
ـى قامــت بهــا الجهــات الفاعلــة ف ي� مجــال قطــاع
ّ
الـ ي
الصحــي والنظافة،
فوقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف ّ
ي� مــا يتع ّلــق بتنفيــذ تدابـ يـر الوقايــة مــن العنــف الجنــدري،
ـإن مســتوى تضمـ ي ن
ـ� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
فـ ّ
ت
بــ�ن
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة ي
الــوكاالت للعــام  ،2005ف� ٍّكل مــن إقليــم كردســتان �ف
ي
ي
العـراق ،أ
والردن ،ولبنــان ،وشــمال ســوريا لــم يكــن تضمينـاً
ف
ت
مقصــوداً
الــى جــرى
ٍ
بصــورة كافيــة ي� القطاعــات الثالثــة ي
تقييمهــا ،مــن أجــل تخفيــف مخاطــر العنــف الجنــدري
وفق ـاً للمعايـ يـر المدروســة ف ي� عمليــة التقييــم .وعــى الرغــم
مــن القــرار التــام بالطبيعــة المعقّــدة أ
للزمــة الســورية
إ
ت
وبالتحديــات الســياقية
وبالتحديــات المشــركة،
وبحجمهــا،
ّ
ّ
أن عمليــة التقييــم وجــدت فجــوات
الخاصــة بــكل بلــد ،إالَّ ّ
ف
ت
والموجــه اســراتيجياً
ـمول ،والم ّتســق،
ّ
كبـ يـرة ي� التنفيــذ الشـ ي
للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت ،مــن قبــل
عــن اللجنــة الدائمــة
الصحــة ،وقطــاع المــأوى ،وقطــاع الميــاه والــرف
قطــاع
ّ
الصحــي والنظافــة ،ممــا يُـ بـر ُز تباينــات ف� مســتوى التضمـ يـ�ن
ّ
ي
ِ
ين
بــ� هــذه البلــدان ،والقطاعــات ،والمن ّظمــات العاملــة
ضمــن القطاعــات.
البيانــات ت
الــى ُج ِم َعــت مــن المقابــات مــع
وتُوحــي
ُ
ي
ـ� �ف
ـي� ،ومــن مناقشــات مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ب
ي
النســانية الثالثــة (قطــاع المــأوى ،وقطــاع
جميــع القطاعــات إ
الصحــي والنظافــة) ف ي�
الصحــة ،وقطــاع الميــاه والــرف
ّ
ّ
أربعــة بلــدان أ
(الردن ،ولبنــان ،وشــمال ســوريا ،وإقليــم
كردســتان ف ي� العـراق) ،إضافــةً إىل البيانــات المســتخ َلصة مــن

ـأن الفجــوات ف ي�
المراجعــة المكتبيــة للوثائــق االسـ تـراتيجية ،بـ ّ
ين
تضمــ� القطاعــات للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
ت
المشــركة
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ين
ئيــ� عــن :انخفــاض
بــ� الــوكاالت ،تنبثــق
فٍ
بشــكل ر ي
المفصلــة ي� أوســاط الجهــات الفاعلــة
مســتوى المعرفــة
ّ
المعايــر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف
ف ي� القطاعــات حــول
ي
الجنــدري واالســتجابة لــه الخاصــة بـ ّ
والخفــاق
ـكل قطــاع؛ إ
ف
ف� تضمـ ي ن
ـ� المبــادئ التوجيهيــة ،بصــورة م ّتســقة ،ي� الوثائــق
ي
ـكل قطــاع ،ف
االسـ ت
ّ
و� المعايـ يـر
ـ
ب
ـة
ـ
الخاص
ـيقية
ـ
التنس
اتيجية
ـر
ي
مأسســة؛ وضعــف أو االفتقــار إىل آليــات المســاءلة
ُ
الم َ
لضمــان تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة كمســؤولية رئيســية تقــع
النســانية؛ وعــدم كفايــة
عــى عاتــق جميــع القطاعــات إ
التوجيهــات المفصلــة حــول تنفيــذ المعايــر الموجــودة �ف
ي
ّ
ي
�ض
المبــادئ التوجيهيــة للعــام  ،2005ف ي� المناطــق الح يــة،
غــر الرســمي ف ي� الخيــم؛ واالفتقــار إىل
وأماكــن االســتيطان ي
ف
ن
ن
االتجاهـ يـ� ،بـ يـ� الجهــات الفاعلــة
تواصــل م ّتســق وهــادف ي�
َ
ف� القطــاع ي ن
ســيما النســاء والفتيــات
وبــ� المســتفيدين (وال ّ
ي
الالجئــات منهــم).
المفصلــة الالحقــة
ـات
وجهــت عمليــةُ التقييــم التوصيـ ِ
وقــد َّ
ّ
ت
وضمــان
تــم تشــخيصها،
الــى ّ
ِ
بهــدف معالجــة الفجــوات ي
ن
بتضمــ� المبــادئ التوجيهيــة
قيــام جميــع القطاعــات
ي
الجديــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت للعــام ،2015
اللجنــة الدائمــة
ـاملة وم ّتســقة ،مــن أجــل التخفيــف مــن العنــف
بصــورة شـ ٍ
فعــال
الجنــدري ،والوقايــة أ منــه ،واالســتجابة لــه بشــكل ّ
ضمــن االســتجابة للزمــة الســورية.

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 33 2005

التوصيات
يجــب علــى المنســقين المعنييــن بالشــؤون اإلنســانية والمنســقين المعنييــن بشــؤون الالجئيــن
القيــام بمــا يلــي:

ف
الفــرق العاملــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� المجموعــات
الفـ َـرق القطريــة العاملــة ي� الشــؤون إ
1.1تذكـ يـر جميــع أعضــاء ِ
النســانية ،وأعضــاء ِ َ
ت
ن
ـأن جميــع المجموعــات العنقوديــة والقطاعــات تقــع عليهــا مســؤولية
الفـ َـرق العاملــة المشــركة بـ يـ� القطاعــات ،بـ ّ
العنقوديــة ِ /
ف
ت
ت
إدمــاج قضيــة تخفيــف مخاطــر العنــف الجنــدري ي� اســراتيجياتها ومق�حاتهــا.
ن
ن
النســانية  /الفريــق
ـق� المعنيـ يـ� بالشــؤون إ
المنسـ ي
2.2المطالبــة بإدخــال تحديثــات منتظمــة تتع ّلــق بالرصــد خــال اجتماعــات ّ
أ
ن
العامــل المشـ تـرك بـ ي ن
ـ� المجموعــات العنقوديــة  /الفريــق العامــل المشـ تـرك بـ يـ� القطاعــات بشــأن العمــال القائمــة للوقايــة
حدتــه ،واالســتجابة لــه.
مــن العنــف الجنــدري ،والتخفيــف مــن ّ
يجــب علــى الفــرق القطريــة العاملــة فــي الشــؤون اإلنســانية ( )HCTوالفريــق العامــل المشــترك
بيــن المجموعــات العنقوديــة  /الفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات ( / )ICWG/ISWGمجموعــة
التنســيق العنقوديــة المشــتركة بيــن القطاعــات ( )ISCCGالقيــام بمــا يلــي:

1.1إصــدار التعليمــات وتقديــم الدعــم لجميــع الــوكاالت القياديــة البــارزة ف ي� القطاعــات  /المجموعــات العنقوديــة لتيسـ يـر ورشــات
عمــل مشـ تـركة ومتعـ ّـددة القطاعــات ،حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ـ� والميدانيـ ي ن
ـ� الوطنيـ ي ن
ـ� الــوكاالت للمو ّظفـ ي ن
المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� ،خــال  90يومـاً مــن تاريــخ نـ شـر التقريــر.
2.2الطلــب إىل ّكل مجموعــة عنقوديــة وقطــاع تضمـ ي ن
ـ� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة
ـ� الــوكاالت ،وااللـ ت ز
الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
النســانية،
ال�امــج المعنيــة بالشــؤون إ
ـ�ام بهــا طــوال ّكل مرحلــة مــن مراحــل دورة ب
ومنهــا عمليــات التقييــم ،وتصميــم المشــاريع ،وتنفيذهــا ،ورصدهــا ،وتقييمهــا؛ وتضمـ ي ن
ـ� اسـ تـراتيجيات الوقايــة مــن العنــف
حدتــه ف ي� سياســات المجموعــات العنقوديــة  /القطاعــات ،والمعايـ يـر والمبــادئ التوجيهيــة.
الجنــدري ،والتخفيــف مــن ّ
ف
ت
بــ�ن
3.3مناقشــة مخاطــر العنــف الجنــدري واســتجابات
الحــد مــن المخاطــر بصــورة منتظمــة ،ي� االجتماعــات المشــركة ي
ّ
ت
ن
المجموعــات العنقوديــة  /اجتماعــات القطاعــات ،وإب ـراز الفــرص أمــام المقاربــات المشــركة بـ يـ� المجموعــات العنقوديــة /
حدتــه ،واالســتجابة لــه.
القطاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن العنــف الجنــدري ،والتخفيــف مــن ّ
ض
ت
ش
حــى تتمكــن الــوكاالت والقطاعــات مــن إ�اك
خــاص بالمجموعــات الســكانية
المتــررةّ ،
4.4تطويــر وتنفيــذ إطــار للمســاءلة ّ
ّ
النســاء والفتيــات بطريقـ ٍـة هادفــة ،وممنهجــة ،وم ّتســقة ،والعــودة إىل فئــات المجتمــع المحـ ّـى بمعلومــات حــول النتائــج الــىت
ي
ي
25
تمخضــت عــن ُمدخــات تلــك الفئــات  /المجموعــات.
ّ
النســانية بحلــول نهايــة العــام  ،2015لتطويــر خطــة رصــد
منســق الشــؤون إ
5.5الســعي إىل الحصــول عــى مــوارد ،بدعـ ٍـم مــن ّ
ت
ن
لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت للعــام ،2016
ـوري حــول تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن
وكذلــك إلجـراء تقييــم متابعــة فـ ّ
ف
اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت ي� ّكل بلــد مــن البلــدان خــال  18شــهراً.

ت
ال� أجراها الأقران للعام  ،2015ي ف� سوريا والعراق.
 .٢٥وفقاً للتوصيات المأخوذة من المراجعة التشغيلية ي

 34التوصيات

يجــب أن تقــوم قيــادات المجموعــات العنقوديــة  /القطاعــات (ومــن بينها جميع الجهــات الفاعلة
فــي ســوريا) بمــا يلي:

1.1إدراج أســئلة متع ّلقــة بمخاطــر العنــف الجنــدري ف ي� تقييماتهــم القطاعيــة الخاصــة ،حســبما تقتضيــه المبــادئ التوجيهيــة
الجديــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت ،مــع دعــم الفريــق العامــل
ن
ـ� والعنــف الجنــدري  /المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري ،وذلــك مــن أجــل
المعـ ي بالعنــف الجنـ ي
ف
ضمــان أن تكــون االحتياجــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري معروفــة وأن يتـ ّـم تناولهــا ي� وضــع الخطــط القطاعيــة ،ونــداءات
26
ال�امــج.
القليميــة ،وخطــط االســتجابة االسـ تـراتيجية ،إ
التمويــل ،كخطــط االســتجابة إ
بالضافــة إىل وضــع ب
2.2تحديــد أولويــات الحـ ّـد مــن مخاطــر العنــف الجنــدري ،بنــا ًء عــى التقييمــات القطاعيــة ،والنتائــج المســتخ َلصة مــن عمليــات
التقييــم المتع ّلقــة بالعنــف الجنــدري ،وبمســائل الحمايــة أ
ـتمرة.
الخــرى ،وذلــك مــن أجــل
إرشــاد عمليــة تنفيــذ المشــاريع المسـ ّ
3.3ضمــان أن يتـ ّـم إدمــاج أعمــال الوقايــة مــن العنــف الجنــدري والتخفيــف مــن ِح ّدتــه ،ف ي� اسـ تـراتيجيات المجموعــات العنقوديــة
 /االسـ تـراتيجيات القطاعيــة.
ـؤ�ات ذات صلــة ت
ومق�نــة بالســياق ،مــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة
4.4إدراج مـ ش ّ
ت
ت
ن
ـى تقــوم بهــا المجموعــات العنقوديــة  /القطاعــات.
الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت ،ضمــن نشــاطات الرصــد المنتظمــة الـ ي
ف
النســانية،
والفـ َـرق القطريــة العاملــة ي� الشــؤون إ
ـارك التقاريــر مــع آليــات التنســيق المعنيــة بالعنــف الجنــدريِ ،
وأيض ـاً ،تشـ ُ
أ
ت
ن
ومجموعــة التنســيق العنقوديــة المشــركة بـ يـ� القطاعــات ( ،)ISCCGوالجهــات المعنيــة الخــرى.
ت
والبــاغ المتع ّل َقـ ي ن
5.5تعيـ ي ن
ـاع لالســراتيجية القطاعية،
ـ� بتنفيــذ كل قطـ
ـ� مســؤول تنســيق وارتبــاط ( )FPيكــون مســؤوال ً عــن الرصــد إ
ٍ
ف
ف
ن
ـ�
بمــا ي� ذلــك عــن طريــق الحضــور المنتظــم ،وتشـ ُ
ـارك المعلومــات ي� اجتماعــات الفريــق العامــل المع ـ ي بالعنــف الجنـ ي
والعنــف الجنــدري  /الفريــق العامــل المعـن ي بالعنــف الجنــدري  /المجموعــة العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري.
6.6إســداء النصائــح للــوكاالت ضمــن نطــاق قطاعاتهــا  /مجموعاتهــا العنقوديــة ،حــول جهــود الحـ ّـد مــن مخاطــر العنــف الجندري،
ـات محـ َّـددة للــوكاالت الـ تـى تُخفــق ف� االلـ ت ز
ـ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن
وتقديــم توصيـ ٍ
ي
ي
ت
ن
اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت.
ش
7.7ضمــان قيــام جميــع الــوكاالت ضمــن مجموعاتهــا العنقوديــة  /قطاعاتها ،بنــر المبــادئ التوجيهيــة الخاصة بالعنــف الجندري،
ـ� الــوكاالت ،وتوجيــه مواردهــا نحــو هــذه المبــادئ ،وتدريــب المو ّظفـ ي ن
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـورة
ـ� بصـ ٍ
منتظمــة عــى تنفيذهــا بالطريقــة المالئمــة.
يجب على الجهات المانحة القيام بما يلي:

ت
معينــة خاصــة بالحـ ّـد مــن مخاطــر
مق�حــات التمويــل الــواردة مــن جميــع القطاعــات ،فبعــرض نشــاطات ّ
1.1المطالبــة بــأن تقــوم َ
تــم ت
ت
اق�احهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة المنقّحــة الخاصــة بالعنــف
العنــف الجنــدري ،وبــأن تشــتمل عــى
شّ
الــى ّ
المــؤ� تات ي
ن
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت.
2.2طلب إدماج التحديثات ف� متط ّلبات البالغ ،ف
و� خطط الرصد والتقييم.
إ
ي
ي
و� تنفيذهــا ،بمــا �ف
ـ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ف
3.3مســاءلة جميــع الـ شـركاء الذيــن يُخفقــون ف� االلـ ت ز
ي
ي
ي
ذلــك مــن خــال تنفيــذ خطــة تحسـ ي ن
بالضافــة إىل القيــود المفروضــة عــى فــرص التمويــل المســتقبلية ،ف ي� حــال
ال�امــج ،إ
ـ� ب
إخفــاق الـ شـركاء ف ي� اســتيفاء المتط ّلبــات.

 .٢٦يجــب تمحيــص الأســئلة بمشــاركة أعضــاء الفريــق العامــل المعـن ي بالعنــف الجنــدري ،قبــل إدماجهــا ي ف� التقييمــات ،وذلــك لضمــان أن تهــدف بطريقــة مالئمــة
وحساســة ،إىل تأكيــد مخاطــر خاصــة متعلّفــة بالعنــف الجنــدري مــن دون التسـ ّـبب الأذى بالناجـ ي ن
ـ�.
ّ

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 35 2005

يجــب علــى المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري  /الفرق العاملــة المعنية
بالعنــف الجنســي والعنــف الجنــدري ،القيــام بمــا يلي:

لليفــاء بمســؤولياتهم المنصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ
1.1تقديــم دعــم متواصــل لمو ّظفــي المجموعــات العنقوديــة  /القطاعــات إ
ت
ن
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت .ومــن ذلــك ،عــى ســبيل
المثــال ،التأ ّكــد مــن تو ّفــر اختصاصيـ ي ن
مختصــة بالعنــف الجنــدري (بقــدر
ـ� ف ي� العنــف الجنــدري ،وكفــاءات احتياطيــة تكميليــة
ّ
النســانية ( ،)OCHAوالمجموعــات
النســانية ،ومكتــب تنســيق الشــؤون إ
منســق الشــؤون إ
إ
المــكان) ،وذلــك مــن أجــل دعــم ّ
العنقوديــة  /القطاعــات ،بهــدف إدراج توصيــات المبــادئ التوجيهيــة.
الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ يـ�ن
2.2قيــادة حمــات توعيــة حــول المبــادئ التوجيهيــة
ّ
الــوكاالت داخــل البلــدان .عــى ســبيل المثــال ،اســتخدام جميــع الفــرص المتاحــة إلدراج المبــادئ التوجيهيــة المنقّحــة الخاصة
بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت؛ وعــرض المبــادئ التوجيهيــة عــى القطاعــات /
ت
الفــرق العاملــة المشـ تـركة بـ ي ن
ن
ـ� القطاعات
المجموعــات العنقوديــة  /مجموعــات التنســيق العنقوديــة المشــركة بـ يـ� القطاعــات َ ِ /
الفــرق العاملــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� المجموعــات العنقوديــة؛ وتحديــد أبطــال المبــادئ التوجيهيــة عــى جميــع مســتويات صانعــي
َ ِ /
ال�امــج.
القـرارات وواضعــي ب
3.3عقد دورات تدريبية حول المبادئ التوجيهية.
4.4مواصلــة إجــراء عمليــات التدقيــق الخاصــة بالســامة ،وتشــجيع المجموعــات العنقوديــة  /القطاعــات عــى تنفيــذ ورصــد
توصيــات عمليــات التدقيــق الخاصــة بالســامة.
يجب على جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني القيام بما يلي:

ـزل عــن الرجــال
1.1ضمــان إج ـراء حــوارات منتظمــة ،وم ّتســقة ،ومنهجيــة ،بصــورة آمنـ ٍـة وأخالقيــة ،مــع
النســاء والفتيــات بمعـ ٍ
أ
ت
ـى تـ ّـم تنفيذهــا
والفتيــان ،إضافــةً إىل عقــد دورات منتظمــة لعــرض التغذيــة الراجعــة بهــدف تشـ ُ
ـارك العمــال المحـ ّـددة الـ ي
ـن الفريــدة مــن نوعهــا والمحـ ّـددة.
لالســتجابة الحتياجاتهـ ّ
2.2التوعيــة والمنــارصة وكســب التأييــد لعمليــة فهــم المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة
ـ� المشـ ن ف
ـ� ،والمح ّليـ ي ن
ـ� ،والوطنيـ ي ن
ـ� الــوكاالت مــن قبــل جميــع الـ شـركاء الدوليـ ي ن
الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
النســانية.
ـارك� ي� االســتجابة إ
ي
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لبنان واألردن
•
•
•
•

•

ت
يجــب عــى ّكل قطــاع شــارك ف ي� عمليــة التقييــم أن يعـ ّـد عرضـاً
ـى ينبغــي
تقديميـاً حــول نتائــج عمليــة التقييــم ،والتوصيــات الـ ي
أن تتبعهــا جلســة توجيهيــة يتـ ّـم تقديمهــا عــى المســتوى المشـ ت َـرك بـ ي ن
ـ� القطاعــات؛
بــ� جميــع القطاعــات لضمــان ت ز
إدامــة وجــود تعــاون مســتمر ي ن
بالمعايــر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري
االلــ�ام
ي
ّ
واالســتجابة لــه ،كمــا هــو منصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت للعــام 2015؛
القليميــة أن تدعــم إجـراء جلســة توجيهيــة ف ي� بـ يـروت حــول نتائــج وتوصيــات عمليــة التقييــم
الطلــب مــن اللجنــة التوجيهيــة إ
أ
ف
النســانية؛
للفـ َـرق القطريــة الردنيــة واللبنانيــة العاملــة ي� الشــؤون إ
ِ
ـؤ� واحــد (عــدد مــن المـ ّش
المخرجــات) ولمـ ّش
ـؤ�ات) للعنــف
ـن
ـ
م
ـدد
ـ
(ع
ـد
ـ
واح
ج
ـر
ـ
خ
لم
ـاص
ـ
خ
ـم
ـ
قس
اج
ر
د
ل
ـد
ـ
التأيي
ـب
ـ
كس
َ
إ
ُ
ُ َ
الجنــدري ،ف ي� المعلومــات الخاصــة بالنشــاط ،جنب ـاً إىل جنــب مــع المذ ّكــرة التوجيهيــة لجميــع القطاعــات ،مــن أجــل دعــم
إدراج تدابــر العنــف الجنــدري ف� أ
الهــداف االسـ تـراتيجية ف ي� القطــاع ،ومــن أجــل إرشــاد التقـ ّـدم عــى صعيــد تحقيــق أهــداف
ي
ي
التخفيــف مــن حـ ّـدة العنــف الجنــدري والوقايــة منــه؛
ـ� مســؤول تنســيق وارتبــاط يكــون مســؤوال عــن قيــادة العمليــة ورصــد التقــدم عــى صعيــد أ
يجــب عــى ّكل قطــاع تعيـ ي ن
العمــال
ً
ّ
ت
المق�حــة.
َ

العراق (العراق بكامله)

النســانية ،اقـ تـراح فكــرة اســتحداث أداة قيــاس مرجعيــة للعنــف الجنــدري (أداة
ـزء مــن عمليــة تطويــر خطــة االســتجابة إ
• كجـ ٍ
ف
ت
قيــاس مرجعيــة للعنــف الجنــدري تشــبه أداة القيــاس المرجعيــة للنــوع االجتماعــي المعمــول بهــا ي� اللجنــة الدائمــة المشــركة
بـ ي ن
المفوضيــة
الصحــي والنظافــة) ،وذلــك بدعـ ٍـم مــن
والصحــة ،والميــاه والــرف
ـ� الــوكاالت) ف ي� القطاعــات الثالثــة (المــأوى،
ّ
ّ
ّ
أ
الســامية للمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ�.
• إجـراء جلســة توجيهيــة حــول نتائــج عمليــة التقييــم ،والتوصيــات ،ونـ شـر المبــادئ التوجيهيــة المنقّحة عىل المســتوى المشـ تـرك
بـ ي ن
ـ� القطاعــات ،وذلــك بحلــول نهايــة العــام .2015
ف
ـؤ�ات ت
المق�حــة ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة
• مراجعــة المـ ش ّ
أ
ف
ت
ـ� الــوكاالت للعــام ( ،2015تغطيــة قطا َعـ ي ن
بـ ي ن
ـى يُمكــن إدراجهــا ي� المعلومــات الخاصــة
ـ� عــى القــل) .وإدخــال المـ ش ّ
ـؤ�ات الـ ي
مكرســة للعنــف الجنــدري ).
بالنشــاط (إمكانيــة إعــداد لوحــات متابعــة َّ

شمال سوريا

ـؤ�ات الــواردة ف ي� اسـ تـراتيجيات القطاعــات ،بمــا يتمـ ش
ـا� مــع توصيــات عمليــة التقييــم ،والمبــادئ التوجيهيــة
• مراجعــة المـ ش ّ
ت
المشــركة ي ن
بــ� الــوكاالت.
الجديــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
• تعزيــز كســب التأييــد مــن أجــل المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،الــذي يســتهدف الجهــات
ف
ن
نســا�.
المانحــة والجهــات الفاعلــة ي� المجــال إ
ال ي

الصحــي والنظافــة ،وقطــاع المــأوى  /المجموعــات العنقوديــة المعنيــة
الصحــة ،وقطــاع الميــاه والــرف ّ
 .٢٧تـ ّـم وضــع هــذه التوصيــات المحـ ّـددة مــن قبــل قطــاع ّ
أ
ف
ف
ـبتم� .2015
الصحــة ،وذلــك خــال ورشــة العمــل الـ ت يـ� ُعقــدت مــن أجــل نـ شـر المبــادئ التوجيهــة ي� عمــان ،الردن ،ي�  13أيلــول  /سـ ب
بالعنــف الجنــدري ،وقطــاع ّ
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أ
النســانية ف ي� تنفيــذ التوجيهــات العالميــة الخاصــة
دراســة المــدى الــذي بلغتــه الرسة إ
بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،وضمان أن ترشــد مثــل هــذه المعلومات
الفعــال للتوجيهــات المماثلــة ف ي� المســتقبل الفــوري والبعيــد ف ي�
وتحســن مســتوى التنفيــذ ّ
ّ
آن مع ـاً.
الشــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
• تقييــم المــدى الــذي ّتمــت فيــه إ
28
ت
ن
بــ� الــوكاالت للعــام ، 2005
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة ي
ف
ال�امــج ،واختيارهــا ،وتصميمهــا ،ورصدهــا،
واســتخدام هــذه المبــادئ ي� تقديــر ب
ف
النســانية كافّــة؛
وتقييمهــا ي� القطاعــات إ
ــرة ف ي� تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
• تحديــد
ّ
التحديــات والعوامــل ُ
الم َي ِّ
ت
ن
بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت للعــام
 ،2005ف ي� حالــة ســوريا ،وذلــك مــن أجــل إرشــاد عمليــة ش
نــر المبــادئ التوجيهيــة
ش
مبــا�ة؛
الخاصــة بالعنــف الجنــدري للعــام  2015وتنفيذهــا
خضعــت فيــه القطاعــات للمســاءلة عــن االلـ ت ز
ـ�ام بالمبــادئ
• دراســة المــدى الــذي أُ ِ
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ يـ�ن
أي إجــراءات ،ف ي� حــال عــدم
تــم اتّخــاذ أو لــم ّ
الــوكاالت (إن كان قــد َّ
يتــم اتّخــاذ ّ
الـ ت ز
ـ�ام القطاعــات بتلــك المبــادئ التوجيهيــة)؛
• تحديــد مــا إذا كانــت الجهــات المانحــة قــد أشــارت إىل المبــادئ التوجيهيــة ،وإذا
ف
ف
ـات
مخصصــات التمويــل ي� قطاعـ ٍ
كانــت قــد اســتخدمتها ي� اتّخــاذ الق ـرارات حــول َّ
الشــارة واالســتخدام.
عينــة ،وتحديــد كيفيــة إ
ُم َّ

التدخــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري ف� صلــب العمــل إالنسـ ن
 .28المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـا� :الحـ ّـد مــن
ـ� الــوكاالت إلدراج ّ
ي
ي
المخاطــر ،وتعزيــز المرونــة ،والمســاعدة عــى التعـ ف
ـا� (.)2005
ي

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 39 2005

األسئلة المحورية
لعملية التقييم

•

•

•
•
•

حدود (مجال)
عملية التقييم

هــل تـ ّـم تضمـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه (كمــا هو
ف
ف
ف
منصــوص عليهــا ي� المبــادئ التوجيهيــة للعــام  )2005ي� بال�امــج ي� ّكل القطاعات إالنســانية
الصحــة ،وقطــاع المــأوى)؟
الصحــي والنظافــة ،وقطــاع ّ
الثالثــة (قطــاع الميــاه والــرف ّ
الشــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة للعــام  ،2005واســتخدامها ف ي� عمليــة
ـدى ّتمــت إ
أي مـ ً
إىل ّ
ف
النســانية
ال�امــج ،واختيارهــا ،وتصميمهــا ،ورصدهــا ،وتقييمهــا ي� القطاعــات إ
تقديــر ب
الثالثــة كا ّفــة؟
ت
ـى ترشــد عمليــة تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة
مــا هــي
ّ
التحد فيــات والعوامــل ُ
الم َيـ ِّ
ـرة الـ ي
النســانية الثالثــة كافّــة؟
للعــام  ،2005ي� القطاعــات إ
مــا هــي القطاعــات الـ ت
خضعــت للمســاءلة عــن االلـ ت ز
ـ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصة
ـى أُ ِ
ي
بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت للعــام 2005؟
ف
مخصصــات التمويــل
فكيــف تســتخدم الجهــات المانحــة المبــادئ التوجيهيــة ي� تحديــد َّ
ي� قطاعــات محـ ّـددة؟

ـس عمليــة التقييــم الحاليــة أداء المن ّظمــات أو ُمعـ َّـدل العنــف الجنــدري ،بــل تر ّكــز
ال تقيـ ُ
عــى تقديــر المــدى الــذي بلغــه تنفيــذ التوجيهــات العالميــة حــول الوقايــة مــن العنــف
الصحــي
الجنــدري واالســتجابة لــه ف ي� ّكل القطاعــات المختــارة (قطــاع الميــاه والــرف
ّ
ت
الــى تُ ن
الصحــة ،وقطــاع المــأوى) ،ت
الــى
والنظافــة ،وقطــاع
عــى بالجهــود إ
ّ
النســانية ي
ي
ف
ف
ن
ين
الســوري� ي� شــمال ســوريا ،وإقليــم كردســتان ي� العــراق ،ولبنــان،
الالجئــ�
هد ُف
ي
تســ َت ِ
أ
ـرة ،إضافــةً
والردن .وترمــي عمليــة التقييــم أيضـاً إىل تشــخيص
ّ
التحديــات والعوامــل ُ
الميـ ِّ
إىل تحديــد دور الجهــات المانحــة ف ي� عمليــة التقييــم.
خدمت المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمة
اسـ ُت ِ
ف
ن
المشـ تـركة بـ يـ� الــوكاالت للعــام  ،2005ي� عمليــة التقييــم الحاليــة كقاعــدة معياريــة ،تم ّثــل
التوجيهــات العالميــة حــول الوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه.
أن عمليــة التقييــم ســوف تُ ِنتـ ُـج بعــض المعلومــات بشــأن اســتجابات
وعــى الرغــم مــن ّ
أ
ت
ـى تتعامــل
أخــرى للعنــف الجنــدري ،إال ّ ّ
أن مجالهــا ال يغ ّطــي دراســة مختلــف الســاليب الـ ي
النســانية مــع مشــكلة العنــف الجنــدري.
فيهــا الجهــود إ
ال� تغ ّطيها عملية التقييم تف�جع بالزمن سنت ن� عىل أ
ت
ت
القل.
َي
ّأما الف�ة التاريخية ي
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القاعدة المعيارية

المؤشرات

ســوف تتـ ّـم مقارنــة أداء كل ّمــن القطاعــات بالمعايـ يـر الدنيــا المنصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ
ت
المشــركة ي ن
بــ�
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة
الــوكاالت.
•
•
•
•
•
•

المنهجية

مصادر بيانات
التقييم

مدى ي ن
تضم� المبادئ التوجيهية ف ي� ّكل القطاع.
أ
ف
ئ
ت
ت
ـى ّتمــت
ـتو� معايـ يـر «النجــاح» أو «النجــاح الجـ ي
ـى تسـ ي
ـز�» ،الـ ي
العمــال الرئيســية الـ ي
مراجعتهــا ّ
لــكل قطــاع.
التحديات ت
ال� جرى تحديدها ّ
لكل القطاع.
ّ
ي
العوامل الميسة ت
ال� جرى تحديدها ّ
لكل قطاع.
ّ
ي
الم َّتخــذة ف� حــال عــدم الـ ت ز
ـ�ام القطاعــات بالمبــادئ التوجيهيــة (مـ ّش
ـؤ�
إ
الج ـراءات ُ
ي
غــر قابــل للقيــاس).
ي
ت
الخاصة بالعنــف الجندري،
ـة
ـ
التوجيهي
ـادئ
ـ
المب
إىل
ـر
ـ
تش
ـى
ـ
ال
ـة
ـ
المانح
ـات
ـ
الجه
ـبة
ـ
نس
ي ي
ّ
ت
ت
ن
ـى تســتخدم تلــك
والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت،ت و  /أو الـ ي
ن
جريــت معهــا المقابــات.
ـى أُ ِ
المبــادئ التوجيهيــة ،مــن بـ يـ� جميــع الجهــات المانحــة الـ ي

جريــت مــع
جمــع البيانــات مــن خــال مقابــات وجهــاً لوجــه شــبه من ّظمــة
هيكليــاً أُ أ ِ
ف
ـي� ،ومناقشــات مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
و� الطــر خــارج
ـ� ف ي� أطــر
ب
ّ
المخيمــات ي
المخيمــات ،ومراجعــة الوثائــق ،والزيــارات الميدانيــة.
ّ
قواعــد المعايـ يـر :تم ِّثــل المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه،
كمــا هــو منصــوص عليهــا ف ي� المبــادئ التوجيهيــة للعــام  ،2005قواعــد المعايـ يـر.
قيــاس النجــاح :التضمـ ي ن
الخفــاق ف ي�
ـ� الكامــل للمبــادئ التوجيهيــة يم ِّثــل «النجــاح»؛ ّأمــا إ
ئ
ين
ين
الجــز� للمبــادئ فهــو
التضمــ�
وأمــا
تضمــ� المبــادئ التوجيهيــة فيم ّثــل إ
«الخفــاق»؛ ّ
ي
ئ
الجــز�» .وبالنســبة إىل تعليمــات القيــاس ،يُرجــى النظــر إىل المبــادئ
يم ِّثــل «النجــاح
ي
التوجيهيــة لجمــع البيانــات.
ت
واالســراتيجيات القطريــة،
ال�امــج،
المصــادر المكتوبــة :التقاريــر القطريــة ،ووثائــق ب
وعمليــات التقديــر ،وعمليــات تدقيــق الســامة ،وبروتوكــوالت االجتماعــات.
المصــادر الشــفوية :المقابــات وجهــاً لوجــه (شــبه المن ّظمــة هيكليــاً) ،ومناقشــات
مجموعــات ت
ال� ي ز
كــ� .المراقبــة (الزيــارات الميدانيــة).

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 41 2005

المبادئ التوجيهية لجمع البيانات
ف
قيــاس مــدى تضمـ ي ن
ال�امــج ،واختيارهــا ،وتصميمهــا ،ورصدهــا ،وتقييمهــا
ـ� المبــادئ التوجيهيــة للعــام  2005ي� عمليــة تقديــر ب
ف
النســانية الثالثــة ف ي� المواقــع المختــارة:
ي� جميــع القطاعــات إ
ـؤ�ات الرقميــة الـ تـى جمعــت مــن قســم أ
العمــال الرئيســية ف ي� االســتبيان.
المهمــة تثليــث البيانــات النوعيــة مــع المـ ش ّ
ي ُِ َ
ســوف تتط ّلــب أ ّ
أ
أ
ت
ـ� .وقــد تـ َّـم إدراج الســئلة الــى تــدرس تضمـ ي ن
ـار الرئيــ� لقيــاس مــدى التضمـ ي ن
ـ� العمــال
وتقـ ّـدم قائمــةُ العمــال الرئيســية إ
الطـ َ
ي
ي
الرئيســية ،كقسـ ٍـم منفصــل ف ي� ّكل اســتبيان.
الســئلة ف� هــذا القســم أ
تتع ّلــق المجموعــةُ الرئيســية مــن أ
بالعمــال الرئيســية ت
المق�حــة ف ي� المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
ي
َ
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الــوكاالت للعــام  2005باعتبارهــا ض�وريــة لضمــان تنفيــذ المعايـ يـر
الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه.
ين
الصحــة ،وقطــاع
الصحــي والنظافــة ،وقطــاع
الرئيســي� (لقطــاع الميــاه والــرف
بالمخ�يــن
ف ي� االســتبيانات الخاصــة
ب
ّ
ّ
المــأوى) ،نجــد  10أســئلة رئيســية مكتوبــة بخــط عريــض ،يســبقها ســهم أحمــر اللــون .يُرجــى تخصيــص القيمــة « »1لـ ّ
ـكل جــواب
أ
ـا� بكلمــة («نعــم») ،والقيمــة «صفــر» لـ ّ
ـل� بكلمــة «ال» .وإذا أجــاب المســتجيب بكلمــة «ال» عــى جميــع الســئلة
إيجـ ب ي
ـكل جــواب سـ ب ي
ف
ن
ً
الجابــات إخفاقـا ي� تضمـ يـ� المعايـ يـر
محصلــة هــذه إ
العـ شـرة الرئيســية (مجمــوع جميــع إ
الجابــات يُســاوي «صفــر») ،فســوف نعتـ بـر ّ
أ
الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــهّ .أمــا إذا أجــاب المســتجيب بكلمــة «نعــم» عــى جميــع الســئلة العـ شـرة
ئ
ـز�».
الرئيســية (إحـراز  10نقــاط) ،فـ ّ
ـإن ذلــك يُعتـ ب َـر تضمينـاً كامـا ً ف للمعايـ يـر الدنيــاّ .
وأمــا النتائــج مــن  1إىل  9فتشـ يـر إىل «إدمــاج جـ ي
يُرجــى وضــع عالمــات لـ ّ
ـكل مقابلــة ،وإدراج هــذه البيانــات ي� التقريــر.
ســوف يجيــب المســتجيب ف� بعــض أ
الحيــان عــى أســئلة فرعيــة (مكتوبــة بخ ـ ٍّط عريــض ،بــدون ســهم أحمــر يســبقها) ،بطريقـ ٍـة
ُ
ي
ت
ـ� غـ يـر دقيقــة ،وال تعكــس الوضــع الحقيقــي .يُرجــى وضــع
أن إ
ســوف تكشــف عــن ّ
ـى أعطاهــا تعــى الســؤال الرئيـ ي
الجابــة الـ ي
أ
رث
عالمــات لـ ّ
الجابــات
ـى ُو ِضعــت بهــا العالمــات للســئلة الرئيســية .وإذا كان أكـ مــن  %50مــن إ
ـكل سـ ٍ
ـؤال فرعــي بالطريقــة نفســها فالـ ي
أ
ـاف بـ ي ن
ســلبياً («ال») ،يرجــى تدويــن مالحظــة بشــأنها ي� التقريــر .فاالختـ ُ
والجابــات عــى الســئلة المحـ ّـددة مهــم
الجابــات العامــة إ
ـ� إ
جــداً وال يجــب إغفالــه.

اإلحالة إلى المبادئ التوجيهية للعام  2005واستخدامها:

الســئلة المدرجــة ف� أ
نتجــت البيانــات عــن طــرح أ
الصحــي
المصممــة لقطــاع الميــاه والــرف
القســام  6 - 3مــن االســتبيانات
ََ
َّ
ّ
ي
ـةً
الجابــة) ،إضافـ إىل
والميــاه ،وقطــاع المــأوى ،وقطــاع
الصحــة .فهــذه االســتبيانات تشــتمل عــى أســئلة مفتوحــة (غـ يـر محصــورة إ
ّ
ّ
الجابــة) .فحيثمــا كان الســؤال يتطلــب إجابــة بكلمــة «نعــم» أو بكلمــة «ال» ،يرجــى وضــع
احتوائهــا عــى أســئلة ُمغ َلقــة (محصــورة إ
أ
عالمــة تُعـ ب ِّـر عــن إجابــات المسـ ي ن
ـات حــول ترتيــب الســئلة
ـتجيب� ،ثـ ّـم االنتقــال إىل أســئلة المتابعــة .ويحتــوي االســتبيان عــى تعليمـ ٍ
وأســئلة المتابعــة.

المصطلحات:

يُرجــى أن تأخــذوا بعـ ي ن
ـ� االعتبــار احتمــال تغـ ي ّـر المصطلحــات مــن من ّظمــة إىل أًخــرى ،وتبذلــوا مــا بوســعكم لمطابقــة المصطلحــات
ف
ض
ت
ـى يســتخدمها المســتجيبون .يرجــى طلــب التوضيحــات عنــد الــرورة.
المسـ َ
ـتخدمة ي� االســتبيان مــع المصطلحــات الـ ي
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تحديد التحديات والعوامل الميسرة:

يحتــوي القســم  8عــى أســئلة معينــة تتع ّلــق بالتحديــات والعوامــل الميــرة .ومــع ذلــك ،فــإن االستفســار عــن أ
الســباب الكامنــة
ّ
ّ
َ
ّ
ُ َ ِّ
وراء عــدم االلـ ت ز
ـ�ام بالمعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه ،أمـ ٌـر ُمهـ ٌّـم جــداً ،ويجــب أن يتـ ّـم بصــورة
م ّتســقة ف� ّكل مــرة ينكشــف عــدم االلـ ت ز
ـ�ام هــذا.
ي
ّ
الجابــة بكلمــة «نعــم» أو بكلمــة «ال» .وإذا كان المســتجيب يرغــب
يفصــل إجابتــه ،إن كانــت إ
فيرجــى أن تطلبــوا مــن المســتجيب أن ّ
أ
ن
ش
ـتجيب� عــى �ح الســباب الكامنــة وراء عــدم
ـإن تشــجيع المسـ ي
ي� إضافـ ِـة توضيحــات ،يرجــى منحــه هــذه الفرصــة دائمـاً .كذلــك ،فـ ّ
ت
ن
االلـ ت ز
ـ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت للعــام ،2005
أ
ف
أمـ ٌـر ي� غايــة الهميــة.

المساءلة:

ـي� عــى ش�ح مــا يحــدث إذا أخفــق المتل ّقــي ف� تضمـ ي ن
المخ�يــن الرئيسـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدنيــا للوقايــة مــن العنــف
يرجــى تشــجيع
ب
ي
الجنــدري واالســتجابة لــه.

دور الجهات المانحة في دعم استخدام المبادئ التوجيهية الخاصة بالعنف الجندري
للعام :2005

ف
ـ� المن ّظمــات المانحــة .ومــر ًة
يرجــى اســتخدام االســتبيان المنفصــل
المخصــص أللجهــات المانحــة ي� إج ـراء مقابـ ٍ
َّ
ـات مــع مم ّثـ ي
ت
ز
ين
المســتجيب� عــى توضيــح الســباب الكامنــة وراء عــدم االلــ�ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف
فــإن تشــجيع
أخــرىّ ،
أ
ف
ت
ن
الجنــدري ،والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــركة بـ يـ� الــوكاالت للعــام  ،2005أمـ ٌـر ي� غايــة الهميــة .يرجــى أن تطلبــوا مــن
الجابــة بكلمــة «نعــم» أو بكلمــة «ال» .وإذا كان المســتجيب يرغــب ف ي� إضافـ ِـة توضيحــات،
يفصــل إجاباتــه ،إن كانــت إ
المســتجيب أن ّ
يرجــى منحــه هــذه الفرصــة دائم ـاً.

ت
المش�كة ي ن
بالتدخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة
تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة
ّ
ب� الوكاالت للعام 43 2005

شكر وتقدير
تكونــت عضويــةُ اللجنــة التوجيهيــة من أ
هاســنوفا ( »Lachin Hasanovaالمفوضية
«الشــن
الشــخاص التاليــة اســماؤهم وصفاتهــم:
ِ
ّ
َ
أ
أ
ن
و«جنيفــر ميكويــل ( »Jennifer Miquelصنــدوق المــم الم ّتحــدة للســكان) ،و«إيزابيال
الســامية للمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئـ يـ�)ِ ،
ن
ن
و«ميال� ِمغافاند
الطبيــة الدوليــة)،
كاسـ تـر
ـال ( »Laura Canaliالهيئــة ّ
ي
ي
وجيوفا� ( »Isabella Castrogiovanniاليونيســف) ،و«لــورا كانـ ي
القـرار بالـ ت ز
ـ�ام ومشــاركة المجموعــات
النقــاذ الدوليــة) .وتَــو ُّد اللجنــة التوجيهيــة لعمليــة التقييــم إ
( »Melanie Megavandلجنــة إ
ف
ن
ـ� والعنــف
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري ي� العـراق ،وشــمال ســوريا ،والفريــق العامــل المعـ ي بالعنــف
الجنـ ي
ف أ
ف
ن
ـ� والعنــف الجنــدري ف ي� لبنــان ،لدعمهــم وتوجيهاتهــم ي� إتمــام عمليــة
الجنــدري ي� الردن ،وفريــق العمــل المعـ ي بالعنــف الجنـ ي
الصحــة ،وقطــاع المــأوى
الصحــي والنظافــة ،وقطــاع
الق ـرار بــدور قطــاع الميــاه والــرف
التقييــم هــذه .كذلــك ،تــو ّد اللجنــة إ
ّ
ّ
ف
ف� التعــاون مــع عمليــة التقييــم ،ف
ت
ز
و� ال�امهــم الطوعــي بالبحــث ي� مســائل العنــف الجنــدري داخــل قطاعاتهــم .ونــود أن نشــكر
ي
ي
ـ� اثنـ ي ن
إقليميـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال العنــف الجنــدري،
ين
ـار
ـ
مستش
ـا
ـ
ه
توف�
ـى
ـ
ع
)GBV
(AoR
ـدري
ـ
الجن
ـف
ـ
العن
ـن
ـ
ع
ـؤولية
ـ
المس
ـاالت
ـ
مج
ي
َ
َ
لجـراء عمليــات التقييــم الميدانيــة ،أحدهمــا ف� العـراق ،آ
ً
ـ� الجهــات المانحــة
ـ
ث
مم
ـاركة
ـ
مش
ا
ـ
أيض
ـكر
والخــر ف ي� شــمال ســوريا .ونشـ
إ
ّ
ي
ي
ف
ف
ـإن
ف ي� إقليــم كردســتان ي� العـراق،
و� جميــع البلــدان المسـ َ
ـتهدفة ،عــى اطالعنــا عــى أفكارهــم المتبـ ّـرة .وأخـ يـر ًا وليــس آخـر ًا ،فـ ّ
ي
اللجنــة التوجيهيــة تــو ّد أن تشــكر النســاء ،والفتيــات ،والرجــال ،والفتيــان السـ ي ن
ـوري� عــى مشــاركتهم ف ي� مناقشــات مجموعــات
أ
ـ� ،وعــى تشــاركهم خ�اتهــم مــع آ
ف
ت
ال�كـ ي ز
الخريــن ،فيمــا يتع ّلــق بحمايــة النســاء والفتيــات الالجئــات ي� الردن ،ولبنــان ،والع ـراق.
ب
«أيســل فازيروفــا  »Aysel Vazirovaعــى
كذلــك ،فـ ّ
للمقيمــة الرئيســية الدكتــورة ِ
ـإن اللجنــة التوجيهيــة تعــرب عــن شــكرها وتقديرهــا ّ
مكونــات عمليــة التقييــم هــذه .ومــا كان لعمليــة التقييــم هــذه أن
مــا بذلتــه مــن عمــل شــاق ،وعــى مرونتهــا مــن أجـ فـل تجميــع ِّ
ف
الغاثــة ي� المملكــة الم ّتحــدة  ،UK Aidوالجهات
تتح ّقــق مــن دون الدعــم مــن دائــرة التنميــة الدوليــة ي� المملكــة الم ّتحــدة ،ومن ّظمــة إ
المانحــة ،وتحديــد ًا الواليــات المتحــدة أ
مخصصــة
المريكيــة،
والســويد ،وكنــدا ،الذيــن ســاهموا بتمويـ ٍ
ّ
مخصصــة ،وأخــرى َّ
ـات غـ يـر ف َّ
أ
ن
للمفوضيــة الســامية للمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئـ يـ� ،فاســتخدمتها ي� دعــم النشــاطات المتع ّلقــة
وقدموهــا
ـاق واســعّ ،
ّ
عــى نطـ ٍ
ـ� والعنــف الجنــدري.
بالعنــف الجنـ ي
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