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المقدمة
تــم إنشــاء هــذا الملخــص التعليمــي مــن خــال 
للشــراكة  التابــع  المــرأة  وتمكيــن  حمايــة  برنامــج 
االســتراتيجية بيــن لجنة اإلنقــاذ الدوليــة وبرنامج 
ايرلنــدا للتنمية1. ويهدف هذا الملخص لمشــاركة 
التعلــم مــن المنتــدى العالمــي لحمايــة وتمكيــن 
وهــي  مواضيــع  ثاثــة  استكشــف  الــذي  المــرأة 
االندماج، المساءلة والقابلية للتكيف فيما يتعلق 
ببرامــج الوقايــة واالســتجابة للعنــف المبنــي على 
النــوع االجتماعــي )GBV( فــي حــاالت الطــوارئ 

الحادة والمستمرة.

https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
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بين عامي 2014–2018، مولت الشراكة االستراتيجية بين لجنة 
اإلنقـاذ الدوليـة وبرنامـج ايرلنـدا للتنميـة تدخـات العنـف المبنـي 
علـى النـوع االجتماعـي فـي 18 اسـتجابة طارئـة فـي 6 مناطـق2؛ 
وتعزيز اسـتجابة لجنة اإلنقاذ الدولية وشـركائها المحليين للعنف 
المبني على النوع االجتماعي في مناطق األزمات المنسية في 
شـرق أفريقيـا والقـرن األفريقـي التـي تعانـي مـن نقـص التمويل؛ 
ودعم برنامج ايرلندا للتنمية المالي وقيادة لجنة اإلنقاذ الدولية 
االهتمـام  وجـذب  لمناصـرة  واإلقليميـة  الدوليـة  المحافـل  فـي 
لحماية وتمكين النساء والفتيات؛ وخلقت فرصاً لممارسي/ات 
يتعلـق  فيمـا  التعلـم  لمشـاركة  األماميـة  الخطـوط  علـى  العمـل 

بحماية وتمكين النساء والفتيات. 

ومنذ عام 2014 قامت الشراكة سنويًا بتعزيز التفوق التقني من 
خــال التعلــم فيمــا بين بلدان الجنوب. فــي البداية، كان منتدى 
التعلــم متمركــزاً فــي شــرق أفريقيا، لكــن عدد البلدان المشــاركة 
بــدأ باالزديــاد كل عــام، حتــى عــام 2019 حيــث جمــع المنتــدى 
50 موظفاً وموظفًة من 27 برنامج قطري، عالمي واقليمي. 

إن الشــراكة اإلســتراتيجية بيــن لجنــة اإلنقــاذ الدولية 
)IRC( وبرنامــج ايرلنــدا للتنميــة هــي نهــج لالســتجابة 
وتحويلي للعنف المبني على اختالف النوع االجتماعي 
يدعــم التزامــات أيرلنــدا بحماية النســاء والفتيات في 
حاالت الطوارئ الحادة واألزمات الطويلة والمنسية. 
العمــل  بيــن  اإلســتراتيجية  الشــراكة  هــذه  وتجمــع 
متعــدد المســتويات، وتعزيــز العمــل المتبــادل عبــر 

خمسة محاور:

االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي؛	 

 االستجابة، االستعداد و التعافي من العنف المبني 	 
على النوع االجتماعي؛

وضع سياسـة لمواجهة العنف المبني على النوع 	 
االجتماعي والمناصرة؛

التعلـم عـن العنـف المبني على النوع االجتماعي؛ 	 
وركائز الدعم الشاملة النهائية؛

التنسيق واإلدارة وضمان الجودة.	 
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فـي كل عـام، وبنـاًء علـى األدلة، تقوم لجنة اإلنقاذ الدولية حول 
ميدانيـاً  اختبارهـا  تـم  جديـدة  وطـرق  إرشـادات  بإعـداد  العالـم 
حـاالت  فـي  االجتماعـي  النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  لمواجهـة 
الطوارئ، وحلول مبتكرة لتحديات البرامج. يقدم منتدى التعلم 
السـنوي لبرنامـج حمايـة وتمكيـن المرأة وبرنامـج ايرلندا للتنمية 
المـرأة  وتمكيـن  برنامـج حمايـة  لموظفـات وموظفـي  مسـاحة 
الجديـدة،  المبـادرات  لتبـادل  العالـم  أنحـاء  جميـع  مـن   )WPE(
األدلـة، الممارسـات الجيـدة، وتبـادل التعلـم المبنـي علـى االبتكار 

والتكيف في الخطوط األمامية لمواقع االستجابة اإلنسانية.

يقوم ملخص التعليم هذا بتوثيق المعلومات التي تم مشاركتها 
ـم مــن فريــق لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة  وإنتاجهــا فــي منتــدى التعلّـُ
لحماية وتمكين المرأة حول مواضيع تضمين النساء والفتيات 
المتنوعات، المســاءلة أمام النساء والفتيات، والبرامج القابلة 
للتكييــف التي يحكمها الســياق. نقدم هذا الملخــص التعليمي 
من خال تبادل األفكار حول النجاحات والتحديات التي القيناها 

عند إنشاء مساحة جماعية للتبادل والتعلم النسوي.

يتواجد فريق حماية وتمكين المرأة في لجنة اإلنقاذ الدولية حول العالم ويستجيب 
للعنف ضد النساء والفتيات من خالل أكثر من 30 أزمة إنسانية حادة ومستمرة للتعافي 

في مختلف أنحاء العالم3.
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الرجــال  مختلــف  مــن  مجموعــة  بجمــع  التعلــم  منتــدى  قــام 
والنســاء الذين/اللواتي شاركوا/شــاركن في قيادة برامج تمكين 
وحمايــة المــرأة مــن جميــع أنحاء العالــم. تم تمويل المشــاركة 
في هذه المساحة التعليمية العالمية من قبل الجهات المانحة 
برنامــج  الشــراكة االســتراتيجية مــع  القطريــة، ومولــت  للبرامــج 
ايرلندا للتنمية التطوير والترجمة واإلمداد والتيســير المشــترك 

لهذه الفعالية.

افتتحنا الورشة وشارك الجميع بما يجدد طاقتهم/ن في عملهم/ن. وشملت المواضيع األساسية التضامن، األمل في التغيير، الشغف ودعم بعضنا البعض. 
وأبقينا الرايات المثلثة مرفوعة لبقية األسبوع لتذكرنا بأن ندعم بعضنا البعض ونزود بعضنا بالطاقة.

قامت نيكول بهنام، كبيرة مدراء الوحدة التقنية للوقاية واالستجابة للعنف 
في لجنة اإلنقاذ الدولية بافتتاج الورشة، مشاركًة رؤيتها في بناء حركة برنامج 

حماية وتمكين المرأة النسوية، االبتكار والتميز التقني، وتقديرها للعمل 
الشاق الذي يقوم به فريق حماية وتمكين المراة حول العالم.

العملية: إنشاء مساحة عالمية للتعلم

»تمكن المنتدى من خلق مساحة شعرت 
فيها النساء ذوات البشرة الملونة براحة في 

التواصل ومناقشة القضايا معاً.«
– من ماحظات المشاركين/ات
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بناء السالمة النفسية

للمستشـارات  منـزالً  للعنـف4  واالسـتجابة  الوقايـة  وحـدة  تعتبـر 
ومنسـقات/ي  مناصـرات/ي  األخصائيات/يـن،  التقنيات/يـن، 
وتعزيـز   ،)WPE( المـرأة  وتمكيـن  لحمايـة  الطارئـة  االسـتجابات 
قيـم الثقـة، التعـاون، الرؤيـة، االلتـزام، النزاهـة، اإلبـداع واالحتـرام. 
للتعلـم  المـرأة  وتمكيـن  حمايـة  منتـدى  دعمـت  القيـم  هـذه 
ويسـتمر تعزيزهـا كعناصـر أساسـية فـي بنـاء الحـركات النسـائية 
فـي حياتنـا الشـخصية والمهنيـة. بنـاء السـامة النفسـية5 وبنـاء 
الثقة والتضامن يسمح لنا بالعمل بشكل أصيل والوصول إلى 

إمكانات حركتنا معاً.

قامت اتفاقيات المجتمع بدعم إنشاء مساحة آمنة من خال الدعم 
المتبادل والملكية الجماعية واالستماع النشط والمرح وتكوين صداقات 

جديدة واالحترام.

خلق بيئة شاملة

قمنا بخلق مساحة مشتركة للتعلم مع مراعاة إمكانية الوصول 
إلى المكان واحتياجات اللغة المختلفة. وبعد تقييم مبدئي، قدمنا 
ترجمــة فوريــة باللغــة الفرنســية لدعم مشــاركة الجميع بشــكل 
فعــال. قمنــا أيضاً بتحديد ديناميات القوى المترســخة والمؤذية 
التي تتكرر في كثير من األحيان بين الموظفين/ات من الشمال 
والدولييــن/ات،  المحلييــن/ات  والذكــور،  اإلنــاث  الجنــوب،  أو 
المبتدئيــن/ات وكبــار الموظفيــن/ات – والتزمنا بمواجهتها مًعا 

بشكل استباقي خال الورشة. 

لقد التزمنا من خال اتفاقيات المجتمع بإنشــاء مســاحة آمنة، 
وتعزيــز أصــوات بعضنا البعض، وخلق مســاحة من خال أخذ 
بعضنــا  بتشــجيع  قمنــا  أيضــاً  العمــل.  وتكثيــف  للــوراء  خطــوة 
البعــض علــى إجــراء محادثــات شــجاعة لنتمكــن مــن معالجــة 
المواضيــع الصعبــة واالســتفادة القصــوى مــن قوتنــا الجماعية 
الخبــرة  تعزيــز  إلــى  تهــدف  الورشــة  وكانــت  المشــاكل.  لحــل 
والقيــادة المحلية بوعــي ومعالجة العنصرية والتمييز الجنســي 
وغيرهــا مــن أوجــه عــدم المســاواة المتقاطعــة فــي مناقشــتنا 

لبرنامج التعلم.

تحديد األولويات المشتركة، التعلم المشترك 

تم إنشاء مساحة التعلم الجماعي ألول مرة من خال إشراك 
أكثـر مـن 30 فريقـاً مـن البرامج القطرية لحماية وتمكين المرأة 
)WPE( قبـل الورشـة لتحديـد أولويـات مواضيـع منتـدى التعلـم. 

»التواجد مع أعضاء فريق WPE اآلخرين 
والتعلم منهم ومعرفة أننا جميعاً نواجه 

نفس الصراع وليس وحدنا.«

– من ماحظات المشاركين/ات

»كان منتدى التعلم مكاناً آمناً 
لمناقشة التحديات والدروس المستفادة 

وأفضل الممارسات. واألهم من ذلك، 
كان منصة للتواصل مع زمالئنا وزميالتنا 

 WPE في برنامج حماية وتمكين المرأة
في جميع أنحاء العالم.«

– من ماحظات المشاركين/ات

https://www.rescue.org/resource/violence-prevention-and-response-international-rescue-committee
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نـوع  حـول  اإلرشـادات  تبـادل  المشـاركين/ات  مـن  طلبنـا  أيضـاً 
يريدونهـا. وصـّوَت فريـق حمايـة وتمكيـن  التـي  التعلـم  مسـاحة 

المرأة )WPE( على إعطاء األولوية للمواضيع التالية: 

 WPE األولويات اإلســتراتيجية العالمية لحمايــة وتمكين المرأة
)15(، إيصــال الخدمــات الجوالــة والمتنقلــة للعنــف المبني على 
الجنســي  االســتغال  مــن  الحمايــة   ،)10( االجتماعــي  النــوع 
واالنتهــاك الجنســي، ودور الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العنــف 
المبنــي علــى النوع االجتماعــي )10(، نهضة النســاء، مجموعة 
أدوات الدعــم النفســي واالجتماعــي للعنــف المبني علــى النوع 
االجتماعــي )9(، التمكيــن االقتصــادي للمــرأة )9(، المســاحات 
 ،)8( )Girl Shine( فتيات الشمس ،)اآلمنة للنساء والفتيات )8
منهــاج العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي المتداخــل )8(، 
االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي، مذكرة توجيهية 
عــن اندمــاج النســاء والفتيــات المتنوعــات )8(، النهــج النســوية 
للشــراكة وبنــاء الحــركات النســائية )7(، برنامــج بريميــرو ونظــام 
االجتماعــي )6(،  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  معلومــات  إدارة 

إطار نتائج وأدلة لجنة اإلنقاذ الدولية )5(. 

شــارك المشــاركون/ات برغبتهن فــي أن تكون مســاحة التعلم 
نســوية، داعمــة بشــكل متبادل، مؤثــرة، إبداعيــة، ممتعة، غنية 
بالمعلومــات، وأن تكــون مســاحة لتبــادل النجاحــات باإلضافــة 
مــن  مجموعــة  قامــت  ذلــك،  وبعــد  والرؤيــة.  التحديــات  إلــى 
بإعــداد  التقنييــن/ات  المــرأة  وتمكيــن  حمايــة  مستشــاري/ات 
ودعــوة  واألهــداف،  المواضيــع  هــذه  يتضمــن  أعمــال  جــدول 
 )WPE( المــرأة  برنامــج حمايــة وتمكيــن  زمــاء وزميــات مــن 
العالمييــن/ات والمبنييــن/ات علــى البرامــج إلــى المشــاركة في 

تيسير كل جلسة للجمع بين التعلم المحلي والعالمي.

االستماع إلى ردود الفعل 

تـم تشـجيع المشـاركين/ات لتقديـم التعليقـات بطـرق متعـددة 
في جميع أنحاء المنتدى. كانت جهات تنسيق البرنامج القطري 
متواجدين/ات بشكل يومي لتبادل التعليقات شخصياً، وطوال 
الوقت تم إتاحة الفرصة لتقديم التعليقات والمقترحات بشـكل 
االقتراحـات.  صناديـق  طريقـة  عـن  أو  االنترنـت  عبـر  مجهـول 
قام/ت المشاركون والمشاركات باستكمال التقييم، وتم تحليل 
التعليقات ومشاركتها لاستعانة بها في المنتديات المستقبلية. 
لـم يتـم جدولـة نشـاطات مسـائية، وأغلقنـا فـي وقـت مبكر يوم 

األربعاء إلعطاء الفرصة لبعض المرح في بانكوك!

سلطت ردود فعل المشاركين/ات في الورشة الضوء على أهمية 
التضامــن والتعلــم المشــترك فيمــا بيــن برامــج حمايــة وتمكين 
المــرأة القطرية وأعضاء/عضوات الفريق العالمي، قضاء الوقت 
لتخطيــط االســتراتيجيات معاً، مشــاركة التحديــات والتعرف على 
المــوارد العالميــة. كمــا طلــب المشــاركون أن يتــم التعمــق فــي 
نهج القيادات النســوية في المنتديات القادمة. وتحديد عدد أقل 
مــن المواضيــع للســماح بوقت أطول لمناقشــة أعمــق، وتوفير 
مســاحة أكبــر للمشــاركة مــن البرامــج القطريــة. وكان هناك قلق 
عليهــا موظفــو/ات  ســيطر  قــد  المنتــدى  قيــادة  أن  مــن  أيضــاً 
المكاتب الرئيسية )إلى حد كبير من البيض ومن دول الشمال(. 

قام/ت المشاركون/ات بتقدير تطبيق منظور متعدد الجوانب 
أثنــاء وضــع برامــج حماية وتمكيــن المــرأة )WPE( لتعلم كيفية 
المتنوعــات.  والفتيــات  النســاء  إلــى  فعــال  بشــكل  الوصــول 
اقترحــوا/ن أيضاً زيادة االهتمام بالعرق وعدم المســاواة ليس 
فقــط فــي البرامج، ولكن أيضاً في منظماتنا وأنظمتنا. ســيأخذ 
فــي  التعليقــات  هــذه  كل  القادمــة  التعلــم  منتديــات  تخطيــط 
االعتبار وتحســين مشاركة فرق البرنامج القطري في التخطيط 

ألخذ زمام المبادرة في المنتدى. 

https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/
https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
https://gbvresponders.org/empowerment/ease-approach/
https://gbvresponders.org/empowerment/ease-approach/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://gbvresponders.org/gbv-blended-curriculum
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
http://www.gbvims.com/primero/
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/
http://www.gbvims.com/primero/
http://oef.rescue.org/#/outcome/14?_k=ahustk
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»أحببت مقابلة زمالئنا/زميالتنا 
– التقيت الغالبية العظمى ألول مرة – 

ودمج الوجوه والقصص في عملنا.«

– من ماحظات المشاركين/ات
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مواضيع التعليم
تتضمن مواضيع التعليم للشــراكة االســتراتيجية 
بين برنامج حماية وتمكين المرأة وبرنامج ايرلندا 
المتنوعــات،  والفتيــات  النســاء  اندمــاج  للتنميــة: 
برامــج حمايــة وتمكيــن المــرأة القابلــة للتكيــف، 
والمســاءلة أمام النســاء والفتيــات ضمن برامج 
النــوع  الوقايــة واالســتجابة للعنــف المبنــي علــى 
االجتماعــي. تــم تنــاول هذه المواضيــع في عدة 
جلســات خــال أيــام المنتــدى الخمســة. جمعنا 
بشــأن  المنتــدى  مــن  األفــكار  بعــض  يلــي  فيمــا 
كل محــور، تــم اختيــار المــواد التــي تــم جمعهــا 
فــي  المشــاركين/ات  تعليقــات  علــى  باالســتناد 
الورشــة، هــذه التعليقات وثقت التعلــم الذي قال 
المشــاركون والمشاركات بأنها القت صدى جيًدا 
حمايــة  برنامــج  لتطويــر  مناســبة  بأنهــا  وشــعروا 

.)WPE( وتمكين المرأة
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عــام  مــن   )WPE( المـــرأة  وتمكيـــن  حمايـــة  لبرامـــج  عالميـــة 
2017. وقــد حظيــت هذه الجهــود بترحيب كبير مــن قبل فرق 

ومجتمعــات البرنامــج القطــري وأدت إلــى زيــادة أعــداد الفتيــات 
المراهقات اللواتي يصلن إلى خدمات االستجابة للعنف المبني 
النــوع االجتماعــي وتحســين النتائــج للفتيــات المراهقــات  علــى 

اللواتي يعشن أزمة إنسانية في جميع أنحاء العالم.

حمايـة  برامـج  فـي  المتنوعـات  والفتيـات  النسـاء  اندمـاج  إن 
وتمكيـن المـرأة لـه تاريـخ طويـل فـي لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة. علـى 
مـدار السـنوات الخمـس الماضيـة، قامـت لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة 
)IRC( بتطوير اإلرشادات واستثمرت في ابتكار البرامج والتعلم 
والبحث لدفع اندماج الفتيات المراهقات األصغر سـناً واألكبر 
سناً في برامج حماية وتمكين المرأة قدماً. مكّنت هذه المبادرة 
حـاالت  وإدارة  والفتيـات،  للنسـاء  اآلمنـة  المسـاحات  أنشـطة 
االسـتجابة  وخدمـات  االجتماعـي  النـوع  علـى  المبنـي  العنـف 
لتكون في المتناول وقادرة على االستجابة لاحتياجات الفريدة 

للفتيات المراهقات. 

يجسد نموذج برنامج وحزمة الموارد الخاصة بفتيات الشمس 
)Girl Shine( هــذا التعلــم وتم نشــره على نطاق واســع كأولوية 

مهرين جاسوال، ماريان روجرز، آنيتا مونغر و روز ماري أوغونجوبي يشاركن خمس سنوات من التعلم والبحث في برامج حماية وتمكين المرأة للفتيات المراهقات.

اندماج النساء والفتيات المتنوعات

»التقاطعية هي وسيلة للتفكير 
في الهوية وعالقتها بالسلطة.«

 – كيمبرلي كرينشو، استكشاف الهوامش: التقاطعية، 
سياسات الهوية والعنف ضد النساء الملونات )1994(

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf
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برامـج الدعـم النفسـي واالجتماعي. تسـتخدم مجموعة أدوات 
التـي  الكيفيـة  لتوجيـه  تقاطعيـاً  نسـوياً  منظـوراً  النسـاء  نهضـة 
نـدرك ونواجـه بهـا العوائـق التـي تواجهها النسـاء المتنوعات عند 
هـذا  سـيقوم  االجتماعـي.  النفسـي  الدعـم  لخدمـات  الوصـول 
التضامـن  توفـر  آمنـة  مسـاحات  إنشـاء  مشـروع  بدعـم  اإلطـار 
والسـامة النفسـية للنسـاء المتنوعـات. يـدرك مشـروع »نهضـة 
النساء« أهمية دور أنشطة الدعم النفسي االجتماعي في بناء 
التضامن بين النساء وتطوير تمكين المرأة ومجموعات النساء. 

إن التأكد من اندماج النسـاء المتنوعات في األنشـطة النفسـية 
علـى  الحصـول  علـى  لقدرتهـن  فقـط  ليـس ضروريـاً  االجتماعيـة 
الدعـم، بـل أيضـاً إلدراج أصواتهـن فـي حـركات نسـوية أكبـر تركـز 
المشـروع  سـعى  األبويـة.  النزعـة  وتبديـد  التحـرر  معالجـة  علـى 
جاهـًدا للتعلـم مـن مشـاريع أخـرى داخـل لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة، 
والفتيـات،  للنسـاء  اآلمنـة  المسـاحات  أدوات  خاصـًة مجموعـة 
التـي  والخبـرات  التعلـم  علـى  للبنـاء  عالميـاً  نفكـر  محليـاً،  نبنـي 
شهدتها هذه المشاريع. تسعى مجموعة أدوات نهضة النساء 
النفسـي  الدعـم  وأنشـطة  مجموعـات  بوضـع  للفـرق  للسـماح 
المجموعـة  تماسـك  تعـزز  بطريقـة  السـياق  فـي  واالجتماعـي 
وأيضـاً  أفضـل.  بشـكل  معيـن  سـياق  فـي  النفسـية  وسـامتها 
تـدرك »نهضـة النسـاء« الحاجـة للعمـل بشـكٍل متفـاٍن يضمـن 
تمكين التماسـك والسـامة النفسـية من أجل مختلف النسـاء 

في هذه المساحات لدعم مشاركتهن الكاملة. 

تعمــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة )IRC( حالًيــا علــى تعزيز المشــاركة 
االســتباقية لمختلــف الفتيــات المراهقــات مــن خــال مشــروع 
الــزواج المبكــر فــي األزمــات6. ســيتم اســتنباط  مســتمر يعالــج 
المشــروع مــن خــال الدراســات التكوينيــة النوعيــة فــي أوغنــدا 
إلــى الفتيــات المتنوعــات لضمــان  التــي ســعت بنشــاط  ولبنــان 
تشــكل  بهــا.  ومعتــرف  مرئيــة  وأفكارهــن  خبراتهــن  تكــون  أن 
والفتيــات  الــزواج،  لخطــر  والمعرضــات  الاجئــات  الفتيــات 
لاندمــاج  أولويــة  حديثــاً  والمطلقــات  المتزوجــات  المراهقــات 
بالنظــر إلــى أشــكال االضطهــاد المتقاطعــة التــي يتعرضــن لهــا 
القانونــي  والوضــع  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الطبقــة  بســبب 
وعــدم المســاواة الجندريــة والعمــر. باإلضافة إلى ذلك، ســيوفر 
المشــروع الفرصــة لتعزيــز إدراج فتيــات أخريــات متنوعات، مثل 
الفتيات ذوات اإلعاقة، والتوجهات الجنســية والهويات الجندرية 
المتنوعة. ســيقوم المشــروع بتطوير أدوات تدريبية للميسرات 
وكذلــك   ،)Girl Shine( الشــمس  فتيــات  علــى  والمشــرفات 
لمقدمــات ومقدمي الخدمــات الذين يقومون بطــرح المواقف 
والمعتقــدات والتوجهــات والقــوة واالمتيازات، وكيــف يؤثر ذلك 
يهــدف  كمــا  ومشــاركتهن،  المتنوعــات  الفتيــات  ســامة  علــى 
المشروع إلى تعزيز تمثيل الفتيات المتنوعات في منهاج فتيات 

الشمس )Girl Shine( ومهارات الحياة. 

أدوات مجموعـة  النسـاء،  نهضـة  سـعى  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة 
IRC لدعـم النسـاء النفسـي االجتماعـي7، والتـي يجـري تطويرهـا 

حاليـاً، إلـى تحفيـز التفكيـر فـي احتياجـات النسـاء المتنوعـات فـي 

هارييت كيزابو من فريق WPE أوغندا وستيفانيا تشيريتزي من فريق WPE لبنان يشاركن المعرفة التي اكتسبنها من األبحاث األولية لفتيات الشمس 
)Girl Shine( والزواج المبكر في األزمات.

https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/
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خــال منتــدى حمايــة وتمكيــن المــرأة )WPE( للتعلــم، قامــت 
تفاصيــل  بتبــادل  المــرأة  وتمكيــن  حمايــة  برامــج  مــن  العديــد 
اســتثمارهما المستمر إلشراك النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
برامــج  أنشــطة  فــي  ســناً  األكبــر  النســاء  أو  اســتباقي  بشــكل 
حمايــة وتمكيــن المــرأة )WPE(. وشــاركت بعــض برامج حماية 
وتمكيــن المــرأة )WPE( األخــرى بطــرح كيفية اســتخدام لغات 
والنشــاط  والفتيــات  للنســاء  اآلمنــة  المســاحات  فــي  مختلفــة 
المجتمعي لضمان وصول النســاء والفتيات المتنوعات وأيضاً 
المجتمع بشكل أوسع، وكيف يتم االحتفال بالفعاليات الثقافية 
التســامح  لتعزيــز  اآلمنــة  المســاحات  فــي  المختلفــة  والدينيــة 

الديني واالندماج. 

وشـــاركت فرق حمايـــة وتمكيـــن المـــرأة )WPE( عملها فـــي بناء 
الحركة المتقاطعة مع الحركات التي تعمل في حقوق أصحاب 
اإلعاقة والتي تعمل مع مجموعات المثليين والمثليات، ثنائيي 
وثنائيـــات الميل الجنســـي، المتحوليـــن والمتحوالت جنســـياً، 
حاملي وحامالت صفات الجنســـين والكوير LGBTQI لمعرفة 
 كيفية تحســـين إمكانية الوصول وتغيير مواقف الموظفين/ات 
التحـــول  ورهـــاب   »homophobia« المثليـــة  رهـــاب  بشـــأن 
الجنسي »transphobia«. شـــاركت فرق حماية وتمكين المرأة 
)WPE( أيضـــاً أفكارهـــا بخصـــوص أهمية تعييـــن موظفين/ات 
ومتطوعيـــن/ات وأن تعكـــس النشـــاطات قـــدر اإلمـــكان التنوع 
الخلفيـــة االجتماعية-االقتصاديـــة  اإلثنيـــة،  العـــرق،  العمـــر،  فـــي 
إضافة لإلعاقة. وشـــاركت الفرق األخرى جهودها إلنشـــاء وتعزيز 

جانيت ايومخام، أخصائية التأهب للكوارث تتحدث عن التقاطع بين العمر، 
اإلعاقة، التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، اإلثنية والدين.

فـي كل سـياق  المتنوعـات  والفتيـات  النسـاء  »توجـد 
إنساني. على الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني 
النسـاء  لفهـم  دومـاً  السـعي  االجتماعـي  النـوع  علـى 
والفتيـات علـى مختلـف تنوعاتهـن، واتخـاذ اإلجـراءات 
المبنـي  العنـف  برامـج  تضميـن  مـن  للتأكـد  الالزمـة 
المتنوعـات  والفتيـات  للنسـاء  النـوع االجتماعـي  علـى 
وتلبية االحتياجات ومواجهة الحواجز والمخاطر التي 
يواجهنها. النساء والفتيات المتنوعات يواجهن أشكاالً 
متنوعة من الظلم مما يؤدي بدوره إلضعاف قوتهن، 
النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  مـن  وحمايتهـن  خيارهـن 
االجتماعـي، ويزيـد مـن الحواجـز التـي تعيـق وصولهن 
القادمـات  أو  النازحـات  النسـاء  بعـض  الخدمـات.  إلـى 
مـن المجتمـع المضيـف سيسـتفدن وتتـم حمايتهـن 
بفضـل مكانتهـن االجتماعيـة، وعلـى الجهـات الفاعلـة 
في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي التأكد 
االمتيـاز  ذوات  البالغـات  النسـاء  فقـط  تخـدم  ال  بأنهـا 
أو وضعيـة  يأتيـن مـن طبقـة  واللواتـي  المجتمـع  فـي 
المغايـرات  متعلمـات،  أعلـى،  اجتماعية/اقتصاديـة 
أو  الجنـس،  متوافقـات  جسـدياً،  القـادرات  جنسـياً، 
المرتبطـات  أو  المناعـة،  نقـص  بفيـروس  المصابـات 

بأكثرية إثنية أو دينية«.

– اللجنة الدولية لإلنقاذ، التأهب واالستجابة 
للعنف المبني على النوع االجتماعي في حاالت 

الطوارئ، مذكرة توجيهية عن االندماج 2019 
https://gbvresponders.org/wp-content/

uploads/2020/01/Inclusion-Guidance- 

 Note-_-Arabic.pdf

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/01/Inclusion-Guidance-Note-_-Arabic.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/01/Inclusion-Guidance-Note-_-Arabic.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/01/Inclusion-Guidance-Note-_-Arabic.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/01/Inclusion-Guidance-Note-_-Arabic.pdf
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مجموعة متنوعة مســـتدامة من فرق العمل النســـائية ولجان 
قيادة المســـاحات اآلمنة للنســـاء والفتيات التي تقدم المشـــورة 

.)WPE( والتوجيه لبرامج حماية وتمكين المرأة

اإلقـرار  تـم  التعلـم،  منتـدى  فـي  حصلـت  التـي  النقاشـات  فـي 
أيضـاً بـأن النقـاش حـول مـدى تضميـن عملنـا مـع فـرق حمايـة 
وتمكيـن المـرأة )WPE( فـي برامـج الوقايـة واالسـتجابة للعنـف 
المبنـي علـى النـوع االجتماعـي يتطلب تبنـي موقف من التعلم 
والتفكيـر الذاتـي. عبـر بعـض المشـاركين/ات عـن مخـاوف مـن 
فقـط  يعنـي  أنـه  علـى  وتفسـيره  التقاطـع  فهـم  إسـاءة  إمكانيـة 
الجنسـية  الميـول  ذوات  والفتيـات  النسـاء  إشـراك  علـى  التركيـز 
لمزيـد  بالحاجـة  اإلقـرار  تـم  أيضـاً  المتنوعـة.  الجندريـة  والهويـات 
مـن العمـل الجماعـي لضمـان تشـجيع برامـج حمايـة وتمكيـن 
المـرأة )WPE( علـى االهتمـام بكافـة أنـواع عـدم المسـاواة التي 
والفتيـات  النسـاء  تواجههـا  التـي  والعقبـات  المخاطـر  مـن  تزيـد 
المتنوعات والمهمشات، بما في ذلك الحواجز والمخاطر التي 

يسببها رهاب المثلية ورهاب التغيير الجنسي.

الاواعيــة وامتيازاتنــا غيــر المعتــرف بهــا، والتــي يجــب معالجتها 
المســتويين  علــى  بهــا  واالعتــراف  منتظمــة  منهجيــة  بطريقــة 

الفردي وفريق العمل. 

أعرب المشاركون/ات أيضاً عن قلقهم بشأن طريقة صياغة أو 
تأطيــر »االندمــاج« غالًبا والتــي تركز على إدماج الرجــال البالغين 
والفتيان في المساحات اآلمنة للنساء والفتيات وبرامج حماية 
وتمكيــن المــرأة )WPE(، بــدالً مــن التغلــب علــى الحواجــز التي 
وخــال  المهمشــات.  والفتيــات  النســاء  مشــاركة  دون  تحــول 
المنتــدى، تــم عقــد جلســة عــززت أهميــة الشــراكة مــع الجهات 
الفاعلــة فــي مجــاالت حماية الطفــل، الحمايــة والصحــة، لتلبية 
احتياجــات األطفــال الناجيــن، المراهقيــن والرجــال الناجين من 
العنف الجنسي ودعم تعافيهم. تم طمأنة فرق حماية وتمكين 
المرأة WPE بأن التركيز على النســاء والفتيات في برامج العنف 
المبني على النوع االجتماعي ســيبقى نهج لجنة اإلنقاذ الدولية 
)IRC( والقطــاع األوســع للعنــف المبنــي على النــوع االجتماعي 
)علــى النحــو المبين فــي المعايير الدنيا الجديدة المشــتركة بين 

الوكاالت للعنف المبني على النوع االجتماعي(8.

 »لقد تأثرت كثيراً عندما خرج 
الزمالء/الزميالت من مناطق الراحة الخاصة 

بهم/ن للتحدث بصفتهم حلفاء/حليفات 
لدعم عمل يشملنا جميعاً.«

– ماحظات المشاركين/ات

تتطلب كيفية إشراك النساء والفتيات المتنوعات بأمان بشكل 
شامل وداعم دون تعريض النساء والفتيات المهمشات لخطر 
مجموعـات  مـع  للتعـاون  باإلضافـة  مدروسـاً،  تفكيـراً  إضافـي، 
الطريقـة،  بهـذه  سـياق.  كل  فـي  المهمشـات  والفتيـات  النسـاء 
إنـه وفـي كل سـياق  أن تسـتخلص كيـف   WPE لبرامـج  يمكـن 
الثقافيـة  والقيـود  القانونيـة  الحقـوق  الخطـر،  عوامـل  تختلـف 
وتتكيـف اسـتراتيجيات االندمـاج وفقـاً لذلـك. بمـرور الوقت تتغير 
رحلـة االندمـاج هـذه، حيث تشـارك النسـاء والفتيات المتنوعات 

 .WPE في األدوار القيادية في برامج

المؤذيــة  المواقــف  بتحويــل  يقمــن  النســاء والفتيــات  أن  وبمــا 
المبطنة تجاه الفئات المهمشة، تنشأ حركة نساء أقوى وأكثر 
تنوعاً ويتم استمرارها والحفاظ عليها. يتطلب ذلك التأمل الذاتي 
المســتمر بيــن أعضاء/عضــوات فريــق حمايــة وتمكيــن المــرأة 
WPE وتوجيــه الموظفيــن/ات الجــدد لتعزيــز وتوضيــح القيــم 

وتحويــل المواقــف التــي تدعم بناء حركة نســائية شــاملة. أقرت 
المناقشــات فــي المنتــدى بأننــا جميعــاً توصلنــا إلى هــذا العمل 
بأفضــل النوايــا والتدريب والمهــارات القوية، إضافًة إلــى تحيزاتنا 

علـى  المبنـي  للعنـف  المتخصصـة  البرامـج  »تركـز 
النوع االجتماعي على النساء والفتيات بسبب عدم 
منهجـي  بشـكل  الجنسـين  بيـن  والتمييـز  المسـاواة 
ممـا يـؤدي إلـى زيـادة خطـر تعرضهـن للعنـف المبني 
علـى النـوع االجتماعـي، وعـدم وصولهـن للمسـاعدة 
تواجـه النسـاء  اإلنسـانية بشـكل آمـن وعـادل. أيضـاً 
المبنـي علـى  العنـف  والفتيـات أشـكااًل متعـددة مـن 
العوائـق  مـن  العديـد  ويواجهـن  االجتماعـي،  النـوع 
اإلضافيـة التـي تحـول دون وصولهـن إلـى الخدمـات 
والتعافـي مـن العنف المبنـي على النوع االجتماعي، 
الجنسـين  بيـن  الممنهجـة  المسـاواة  عـدم  بسـبب 

وغيرها من أشكال التمييز متعددة األوجه.«

التركيز على النساء والفتيات في الوقاية من 
العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له، 

المعايير الدنيا الجديدة المشتركة بين الوكاالت 
للعنف المبني على النوع االجتماعي 2019 

https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
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 ،9)BLTG( ًتمت مشاركة إرشادات مبادرة نبني محلياً، نفكر عالميا
حول كيفية قيام حركات حقوق المرأة في جميع أنحاء إفريقيا 
والشــرق األوســط وآســيا بتطبيق منظور تقاطعي على عملهم 
فــي مجــال العنــف ضــد النســاء والفتيات10. ومشــاركة إرشــادات 
االندمــاج للجهــات الفاعلــة فــي مجــال العنف المبنــي على النوع 
االجتماعي بناًء على خبرة الحركات النســائية في جنوب الكرة 
األرضيــة لتشــجيع زماءنــا وزمياتنــا في برامــج حماية وتمكين 
المــرأة )WPE( علــى التواصــل مــع الحــركات النســائية المحليــة 
التــي قــد تشــجع بالفعــل على االندماج، ولديهــا رؤى ونهج قيمة 
مسترشــدة بفهم عميق للســياق المحلي. أيضاً تمت مشــاركة 
الخبــرات والتعلــم حــول كيفيــة تجنب اســتخدام لغــة محايدة 
التقاطــع، مثــل »األشــخاص  مــن ناحيــة الجنــدر الستكشــاف 
ذوي اإلعاقــة«، أو »األشــخاص األكبــر ســناً«، أو »مجموعــات 

LGBTQI« مما يجعل النساء والفتيات غير مرئيات.

ناقشــنا أيضا كيف يمكن وبســهولة محاكاة واستنســاخ هيمنة 
الذكور داخل هذه الحركات، مما يجعل من الضروري أن تكون 
العنــف  وبرامــج   WGSS والفتيــات  للنســاء  اآلمنــة  المســاحات 
متنــاول  فــي  نطاقــاً  األوســع  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي 
النســاء والفتيــات المتنوعــات. تم تبــادل الخبــرات والتعلم حول 
 )WPE( الكيفية التي تستطيع بها برامج حماية وتمكين المرأة
والخدمــات  األخــرى،  االجتماعيــة  العدالــة  حــركات  تناصــر  أن 
اإلعاقــة،  ذوات  والفتيــات  للنســاء  المخصصــة  والمســاحات 
النســاء والفتيــات ذوات الميــول الجنســية والهويــات الجندريــة 
المتنوعــة )SOGI(، والنســاء األكبــر ســناً، وكذلــك تبنــي اندمــاج 

النساء والفتيات المتنوعات ضمن برامجنا الخاصة.

تعكــس المعاييــر الدنيا المشــتركة بيــن الوكاالت للعنــف المبني 
علــى النــوع االجتماعــي التــي تــم إصدارها حديثــاً االهتمــام بأنه 
يجــب علــى برامــج العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي أن 
تكــون اســتباقية في إزاحــة الحواجز أو ال تفــي بتحقيق المبدأ 
التوجيهــي للعنف المبنــي على النوع االجتماعــي المتمثل في 
عــدم التمييــز، فضــًا عــن القيــم والمبــادئ اإلنســانية األوســع 
لدعــم  الهــدف  إجــراءات محــددة  اتخــاذ  تتطلــب  والتــي  نطاقــاً، 
اندمــاج جميــع النســاء والفتيات فــي برامج العنــف المبني على 
النــوع االجتماعــي. وتدعــم المذكرة اإلرشــادية لاندماج الجهات 
االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  مجــال  فــي  الفاعلــة 

النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  برامـج  تولـي  أن  »يجـب 
االجتماعـي الفعالـة والمسـؤولة اهتمامهـا لألشـكال 
التمييـز  الهيكلـي،  المتنوعـة والمتقاطعـة لالضطهـاد 
والفتيـات  النسـاء  تواجههـا  التـي  المسـاواة  وعـدم 
فـي سـياق معيـن. علـى الرغـم مـن أن جميع النسـاء 
والفتيـات يواجهـن التمييـز فـي سـياق النظـام األبوي 
وعـدم  لالضطهـاد  النسـاء  كل  تتعـرض  ال  العالمـي، 
المسـاواة بالطريقـة نفسـها. قـد تـؤدي أشـكال عـدم 
المسـاواة المتعـددة إلـى تشـكيل المخاطـر وتجـارب 
العنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعـي. ومـن الناحية 
يعنـي  تقاطعـي  منظـور  تطبيـق  فـإن  العمليـة، 
إشـراك أفـراد المجتمـع، وال سـيما النسـاء والفتيـات 
وتحليـل  لتحديـد  األزمـة،  بدايـة  منـذ  المتنوعـات 
القمـع  ألشـكال  للتصـدي  االسـتراتيجيات  وتحديـد 
العنـف  خطـر  مـن  تزيـد  التـي  المتقاطعـة  الهيكلـي 
المبنـي علـى النـوع االجتماعي، وإنشـاء حواجز أمام 
الوصول إلى خدمات االسـتجابة للعنف المبني على 
بشـكل  والمشـاركة  واالندمـاج  االجتماعـي،  النـوع 

مجدي وآمن.«

تطبيق نهج تقاطعي في برامج 
العنف المبني على النوع االجتماعي 

المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للعنف 
المبني على النوع االجتماعي 2019 

https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
http://preventgbvafrica.org/understanding-vaw/zines/
http://preventgbvafrica.org/understanding-vaw/zines/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/01/Inclusion-Guidance-Note-_-Arabic.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
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قمنــا  والتقاطعيــة،  النســوية  القيــادة  عــن  أخــرى  جلســة  فــي 
نشــاط  خــال  مــن  الحقيقــي  للنقــاش  آمنــة  مســاحة  بخلــق 
التــي  إعــاء األصــوات  اســتخلصناه مــن  الذاتــي  للتأمــل  فــردي 
ألجــزاء  يمكــن  كيــف  فــي  للتفكيــر  المشــاركين/ات  شــجعت 
تجردهــم/ن  ان  أو  تجعلهــم مميزيــن  أن  مــن شــخصيتهم/ن 
يكتشــف  صغيــرة  مجموعــات  فــي  ثــم  االمتيــازات11.  مــن 
المشــاركون/ات كيــف تســتطيع التقاطعيــة أن تغنــي القيــادة 
المنتــدى  فــي  النســاء  بعــض  شــعرت  بالمعلومــات.  النســوية 
بالراحــة بمــا فيه الكفاية لمشــاركة تجارب شــخصية عن التمييز. 
وناقشــت المجموعــات كيــف يمكــن للقيــادة النســوية والحلفاء 
الذين/اللواتــي يتمتعــون باالمتيــازات بنــاًء علــى العــرق، الطبقــة، 
أن يخلقــوا  ذلــك،  إلــى  الجنســي ومــا  الجندريــة والميــل  الهويــة 
يتعلــق  فيمــا  الصمــت  عــن طريــق كســر  والتضامــن  الســامة 
بالعنصريــة، الطبقيــة، التعصــب الدينــي، رهــاب المثلييــن، رهــاب 
التغيــر الجنســي والتمييــز ضــد كبــار الســن. ومن خــال االلتزام 
بالتعلم المستمر لضمان إننا جميًعا نشجع على اندماج النساء 

والفتيات المتنوعات في برامجنا وفرقنا. 

للنظــر فــي اإلجراءات الرئيســية لتعزيــز اندماج النســاء والفتيات 
المتنوعات. وبدعم من مستشار الحد من المخاطر واالندماج 
فــي وحــدة الوقاية واالســتجابة للعنف في لجنــة اإلنقاذ الدولية 
نهجــاً  اإلرشــادات  تحــدد  كورديــرو،  بــا  ريــكاردو   ،)IRC VPRU(
لالندماج مبنياً على الحقوق وكيفية التعلم من مناهج اإلعاقة 
لتعزيــز تحليــل الحواجز وتخفيف المخاطــر ضمن برامج حماية 

.WPE وتمكين المرأة

مناقشة جماعية مصغرة حول الكيفية التي يمكن بها الترويج لعدم المساواة 
التقاطعية عن طريق قيادة نسوية شاملة ومعبرة. 

»إن عملنا الشخصي على االعتراف 
باالمتيازات التي نملكها وتحيزنا بسبب هويتنا 

وخبرتنا هو امر بالغ األهمية لنجاحنا.«

– ماحظة من المشاركين/ات

»لقد أعجبني التركيز على التضامن 
الذي تم صياغته وممارسته خالل األسبوع.«

– ماحظة من المشاركين/ات 
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المساءلة أمام النساء والفتيات

والفتيــات، االســتغال الجنســي واالعتــداء الجنســي، األبحــاث، 
وبناء الحركة النسائية. 

تـم االعتـراف حديثـاً بالمسـاحات اآلمنـة للنسـاء والفتيـات علـى 
علـى  المبنـي  العنـف  برامـج  فـي  األساسـية  المعاييـر  أحـد  إنهـا 
النـوع االجتماعـي فـي المعاييـر الدنيـا للعنـف المبنـي علـى النـوع 
االجتماعـي. مـن شـأن هـذا أن يعـزز األهميـة والهـدف التحويلـي 
لهـذه المسـاحات التـي تعمـل كمسـاحات مناهضـة حيـث يتـم 
احترام السـامة البدنية والعاطفية للنسـاء والفتيات المراهقات 

ضمن نظام إنساني أوسع وغير متكافئ. 

موضوعــاً  والفتيــات  النســاء  أمــام  المســاءلة  موضــوع  كان 
قويــاً حاضــراً فــي عــدة جلســات فــي المنتــدى. وتعــد التزامــات 
االســتجابة  فــي  للتقــدم  نطاقــاً  األوســع  الدوليــة  اإلنقــاذ  لجنــة 
للمستفيدات و المساواة الجندرية في قلب نهج برنامج حماية 

 .)WPE( وتمكين المرأة

تــم استكشــاف دعم قيــادة البرامج للنســاء والفتيــات النازحات، 
وتمكيــن  حمايــة  برامــج  ضمــن  والصــوت  الــرأي  القــرار،  صنــع 
المرأة )WPE( كعناصر حاســمة في: المســاحات اآلمنة للنساء 
والفتيــات، النهــج النســوي فــي الوقايــة مــن العنــف ضد النســاء 

https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://www.rescue.org/resource/client-responsive-programming-framework
https://www.rescue.org/resource/international-rescue-committees-gender-action-plan
https://www.rescue.org/resource/client-responsive-programming-framework
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في المساحات اآلمنة للنساء والفتيات WGSS، تحصل النساء 
والفتيات المراهقات على الدعم ويتم االعتراف بقدرتهن وقوتهن 
أنفسـهن  تنظيـم  علـى  قوتهـن  الداخليـة«،  »القـوة  التغييـر  علـى 
للتعبير عن التغيرات التي يرغبن بصنعها )القدرة على«، وبشكل 
جماعـي تحويـل النظـم التـي تضطهدهـن )القـوة مـع(. وبسـبب 
غيـاب التوجيـه العالمـي ومـع كل جيـل جديـد مـن العامليـن/ات 
فـي مجـال العنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعـي، تـم التخفيـف 
مـن األصـل النسـوي، العمليـات، والغرض التحويلي للمسـاحات 
للنسـاء والفتيـات  المسـاحة  للنسـاء والفتيـات. اسـتمرت  اآلمنـة 
في السياقات اإلنسانية بالتقلص ويشعر موظفو/ات الخطوط 
بشـكل  صاحياتهـم/ن  مـن  تجريدهـم/ن  يتـم  بأنـه  األماميـة 
متزايد. وهذا أحد األمثلة حيث يتم النظر إلى العاملين/ات في 
مجال العنف المبني على النوع االجتماعي، الباحثات النسويات 
والحـركات النسـائية بوصفهـا مجـرد نزعـات ممـا يضعـف جـدول 
األعمال التحويلي للعنف المبني على النوع االجتماعي والعمل 

في مجال حقوق المرأة12. 

وتتوقـع فـرق البرامـج القطريـة بشـغف إنشـاء المصـدر العالمـي 
»المسـاحات اآلمنة للنسـاء والفتيات: مجموعة أدوات لتمكين 
بالشـراكة  اإلنسـانية«  البيئـات  فـي  المراهقـات  والفتيـات  النسـاء 
 ،)IMC( والهيئـة الطبيـة الدوليـة )IRC( بيـن لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة
والذي لم يزل في مرحلة الصياغة خال مراحل تخطيط ورشة 
التعلم عندما قام فريق حماية وتمكين المرأة )WPE( بتصنيف 
النقـاش  مواضيـع  بيـن  والفتيـات  للنسـاء  اآلمنـة  المسـاحات 
األكثـر أولويـة. وبنـاًء علـى الطلـب، تـم نقـاش جلسـة المسـاحات 
بإدارتهـا  وقامـت  عامـة  جلسـة  والفتيـات ضمـن  للنسـاء  اآلمنـة 
وإعـداد  بكتابـة  ومشـاركة   VPRU أخصائيـة  ميغافنـد،  ميانـي 
مجموعـة أدوات المسـاحات اآلمنـة للنسـاء والفتيـات. وأتاحـت 
المبـادئ،  ضـرورة  حـول  المعلومـات  لتبـادل  الفرصـة  الجلسـة 
النسـوية  بالتوجهـات  تسـتنير  التـي  واالسـتراتيجيات  النهـج 
إلنمـاء مسـاحات آمنـة تقـدم التمكيـن للنسـاء والفتيـات، وكيـف 
لتطويـر مجموعـة  نفسـها  النسـوية  المبـادئ  هـذه  تطبيـق  تـم 

األدوات بالشراكة مع النساء، الفتيات وفرق البرنامج.

تمكينهـن  علـى  والفتيـات  للنسـاء  اآلمنـة  المسـاحة  قـدرة  إن 
تعتمـد  اإلنسـانية  البيئـات  فـي  المتكافئـة  غيـر  القـوى  وتحويـل 
للنسـاء  بيئـة  بتعزيـز  يقمـن  اللواتـي   WGSS موظفـات  علـى 
تفـاوت  أوجـه  فـي  التشـكيك  يمكنهـن  حيـث  والمراهقـات 
والفتيـات  للنسـاء  اآلمنـة  المسـاحات  لتسـتطيع  السـلطة، 
)WGSS( ان تقـدم الفـرص للنسـاء والفتيـات الكتشـاف، التعبيـر 

والفخر بقوتهن. ويتطلب ذلك:

مياني ميغافند تقدم لمحة عن تطوير مجموعة أدوات المساحات اآلمنة 
.)WGSS( للنساء والفتيات

أن يعتـرف موظفـو/ات WGSS بالقوة التي يملكونها/يملكنها 
في البيئات اإلنسانية كمقدمي خدمات، قدرتهم/ن على التأثير 
فـي التصميـم، التنفيـذ ومراقبـة برنامـج WGSS، وقدرتهـم/ن 
والفتيـات  النسـاء  علـى  أدوارهـم/ن  تملكهـا  التـي  المحتملـة 
والفتيـات  للنسـاء  اآلمنـة  المسـاحات  إلـى  يحضـرن  اللواتـي 

)WGSS( )القوة الداخلية(؛

أن يعتبر فريق WGSS النسـاء والفتيات مشـاركات في إنشـاء 
كمقـدم  الفريـق  قـوة  بـأن  االعتقـاد  إلـى  اسـتناداً  المسـاحة، 
الفريـق  خدمـة يمكـن اسـتخدامها لخلـق تغييـر إيجابـي. يتيـح 
الفرص للنساء والفتيات لتطوير مهاراتهن القيادية، والمشاركة 
االجتماعية-المدنية، ويهيئ لهن باستمرار الفرص للقيام بدور 

فعال في تنفيذ ومراقبة برامج )WGSS( )القوة ألجل(؛

بناًء على التضامن، الثقة، االحترام المتبادل واالنسجام، يعمل 
فريـــق WGSS بشـــكل اســـتراتيجي علـــى تعزيـــز ســـلطتهم/ن 
مع اآلخرين لتوســـيع المســـاحة في البيئات اإلنسانية للنساء 
والفتيات للتفاوض بشـــكل مباشـــر مع األفراد والمؤسســـات 
علـــى  والتأثيـــر  ومســـائلتهم/ن  مراقبتهـــم/ن  عليهـــم،  للتأثيـــر 

حياتهم/ن )القوة مع(. 

البيئــات  فــي  والفتيــات  النســاء  مشــاركة  تمكيــن  خــال  مــن 
اإلنسانية، يكافح فريق WGSS االستخدام األكثر تفاوتاً للسلطة 

ضد النساء والفتيات وخلق تغيرات تحويلية.

https://gbvresponders.org/empowerment/womens-and-girls-safe-spaces/
https://gbvresponders.org/empowerment/womens-and-girls-safe-spaces/
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وخــال تطويــر مجموعــة أدوات WGSS، أخذ فريــق التصميم 
بعيــن االعتبــار وبشــكل جــدي فريــق العمــل، النســاء والفتيــات 
المراهقــات، المجتمــع وأعضاؤه عبر 18 مســاحة آمنة للفتيات 
والنســاء كشركاء في إنتاج مجموعة األدوات، بدالً من ان يتم 
تجريبها في بلدان للتحقق منها. وتم تصميم المساحات اآلمنة 
 IMC للنساء والفتيات بالتعاون بين الكاميرون وإثيوبيا من قبل
وفــي لبنــان وتايانــد مــن قبــل IRC، وبهذه الطريقة اســتطاعت 
الكاتبــات المشــاركات مــن متابعــة كيــف تــم فــك االرتبــاط بيــن 
المســاحات اآلمنة للنســاء والفتيات من هدفها األصلي، إضافًة 
موظفــي/ات  تضعــف  التــي  والمحفــزات  التحديثــات  لتحديــد 
الخطــوط األماميــة، فريــق اإلشــراف والدعم. ومن أجــل تقديم 
الدعــم بشــكل حقيقــي وأصيــل حتــى تشــعر النســاء والفتيــات 
بالــذات والتمكيــن، فــإن المخطــط العالمي لبرنامج المســاحات 
الموظفيــن/ات  يدعــم   )WGSS( والفتيــات  للنســاء  اآلمنــة 
للتواصــل أو إعــادة االتصــال بقوتهــم/ن الداخليــة، ويشــجعهم 
أدوات  مجموعــة  وتهــدف  إيجابــي.  بشــكل  اســتخدامها  علــى 
WGSS لتوفير أدوات قابلة للتكيف تدعم إعداد، تنفيذ ومراقبة 

المســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات، بــدون زعزعــة األســاليب 
والمنهجيــات القائمة. وتقدم مجموعــة أدوات WGSS خيارات 
من 38 أداة، و 9 قواعد بيانات مع إرشادات وتعليمات خطوة

النهــج واالســتراتيجيات  المبــادئ،  عــن كيفيــة تطبيــق  بخطــوة 
العملــي، مــن خــال عمليــة  التطبيــق  النســوية ودخولهــا حيــز 

خاضعة للمساءلة وتقودها الفتيات والنساء.

تمــت إدارة جلســة نبنــي محليــاً، نفكــر عالميــاً )BLTG(13 عــن 
بنــاء حركة نســائية من قبل جنــات إيومخــام، اخصائية التأهب 
للكــوارث فــي لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة. شــاركت الجلســة الخبــرات 
القيــادة  لتعزيــز  تهــدف  التــي   BLTG مبــادرة  مــن  المســتقاة 
التحويليــة للنســاء في التأهب واالســتجابة للعنــف المبني على 
المــرأة  حقــوق  شــبكات  دعــم  طريــق  عــن  االجتماعــي  النــوع 
مــوارد  لتصبــح  والوطنيــة  المحليــة  المنظمــات  فــي  المحليــة 
تقنيــة محليــة. وتتبنى المبادرة ائتافاً قوياً يجمع بين منظمات 
نسوية ومنظمات حقوق المرأة، ناشطين/ات، أكاديميين/ات، 
الغيــر حكوميــة،  والمنظمــات  المحلــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
وشــبكات المجتمــع المدني اإلقليمية من مختلف أنحاء آســيا، 
شــرق أفريقيــا والشــرق األوســط. ويتــرأس هــذا االئتــاف آكينــا 
مامــا وا أفريــكا، شــبكة الوقايــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي، شــبكة المســاواة الجندريــة، مركــز النســاء الدولــي 
للســام، لجنــة اإلنقــاذ الدولية، الكرامــة والمبادرة االســتراتيجية 
للنساء في القرن األفريقي. وتم بناء منهج BLTG على المبادئ 

التالية التي تم تطويرها بشكل جماعي من قبل الشركاء.

األساس المشترك: تدفعنا الحركة النسائية والنضال، ونتمسك بهذه األسس معاً في عملنا.

عملية التحول: نعمل سوياً لتحويل السلطة والموارد إلى منظمات النساء والفتيات المحلية لقيادة العمل في 
حاالت الطوارئ.

االستقالل: نحترم استقالية ومنظور كل عضو.

الشفافية: نحن نلتزم بالصدق واالنفتاح في تواصلنا مع بعضنا البعض.

المساءلة المتبادلة: نتحمل المسؤولية أمام النساء والفتيات. نفي بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض، ونساهم في 
العمل الجماعي.

الملكية واالستدامة: نعتبر جميع األعضاء متساوين بالملكية، يملكون صوتاً ودوراً للقيام به في تحديد اتجاهنا وأولوياتنا.

الفضول: نسعى إلى التعلم، اكتساب أفضل الممارسات، تكييف أساليبنا، وتطوير عملنا.

التضامن: يدفعنا التزامنا بإنهاء الظلم والعنف ضد النساء والفتيات.

التأثير: نطالب بأن تشارك النساء والفتيات بقوة في التمويل واالستراتيجيات والسياسات اإلنسانية.

 https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/ مبادئ نبني محلياً، نفكر عالمياً 

https://gbvresponders.org/empowerment/womens-and-girls-safe-spaces/
https://gbvresponders.org/empowerment/womens-and-girls-safe-spaces/
https://www.akinamamawaafrika.org/
http://preventgbvafrica.org/
https://www.akinamamawaafrika.org/
https://wipc.org/
https://www.genmyanmar.org/
http://preventgbvafrica.org/
https://sihanet.org
https://www.rescue.org/
https://wipc.org/
https://sihanet.org
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
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 األساليب والنهج النسوية للوقاية من العنف ضد 
النساء والفتيات واالستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية

أفريقيــا،  لشــرق  التقنيــة   WPE مستشــارة  نغوغــي،  صوفيــا 
وميرســي لوامبي، منســقة WPE في بنغاديش، بدأتا الجلسة 
بالتحدث عن األساليب النسوية للوقاية من العنف ضد النساء 
للحــركات  األساســية  المبــادئ  مراجعــة  خــال  مــن  والفتيــات 
النســوية. ولطالمــا كانــت النســاء والفتيــات حول العالــم والزلن 
يتعرضــن لاضطهــاد من قبل الرجال في الثقافة األبوية، وهذه 
الهيمنــة تؤدي إلى ارتكاب العنف ضد النســاء والفتيات. وتهدف 
النســوية إلى إقامة وتحقيق المســاواة السياســية، االقتصادية، 
الشــخصية واالجتماعية بين الجنســين وإنهــاء الهيمنة االبوية، 
مــع  وفرصهــن،  وصولهــن  أصواتهــن،  النســاء،  حقــوق  وزيــادة 
االعتراف بأن النساء والفتيات لسن مجموعة متجانسة ولكنها 

تتأثر بوجوه التقاطع المختلفة.

وتبديدهـا.  األبويـة  النزعـة  لفهـم  أساسـي  النسـوي  المنظـور 
أكبـر  بشـكل  والتمييـز  العنـف  لخطـر  والفتيـات  النسـاء  تتعـرض 
بشـكل  والفتيـان  بالرجـال  مقارنـًة  الثانـوي  وضعهـن  بسـبب 
عالمي. تهدف الحركات النسوية لتحويل أنظمة عدم المساواة 
الفتيـان  الفتيـات،  للنسـاء،  إنصافـاً  أكثـر  عالـم  وإيجـاد  الجندريـة 
والرجـال. يسـتخدم برنامـج إشـراك الرجـال من خال الممارسـة 
الخاضعة للمسـاءلة )EMAP( و ساسـا! )!SASA( بشـكل واسع 
نهـج الوقايـة مـن العنـف المبني علـى النوع االجتماعي من قبل 
عـدم  قـوى  ديناميـات  لمعالجـة  المـرأة  وتمكيـن  حمايـة  برامـج 
المسـاواة الجندريـة والمواقـف األبوية. اكتشـفت الجلسـة كيف 
ديناميـات  لمعالجـة  نسـوياً  EMAP وساسـا! منظـوراً  يسـتخدم 
قـوى عـدم المسـاواة الجندريـة التـي تعـزز وتديـم العنـف المبنـي 
فعـال  برنامـج  لتنفيـذ  الضـروري  مـن  االجتماعـي.  النـوع  علـى 

شـاركت جنـات هـدف المبـادرة الـذي يتمثـل فـي تسـخير القـوى 
الجماعيـة للحركات النسـائية، والوصول إليهـا وإعطاءها القوة 
بالمشـاركة مـع المجتمـع اإلنسـاني للتأكـد مـن إنـه يتـم حمايـة 
االجتماعـي  النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  مـن  والفتيـات  النسـاء 
اإلنقـاذ  لجنـة  نجحـت   2012 عـام  ومنـذ  الطـوارئ.  حـاالت  فـي 
علـى  والتشـغيلية  التقنيـة  القـدرة  بتعزيـز  شـركائها  مـع  الدوليـة 
مسـتوى القاعدة للتأهب واالسـتجابة للعنف المبني على النوع 

االجتماعي في حاالت الطوارئ. 

منظمــات  بدعــم   BLTG مبــادرة  قامــت   ،2018 عــام  ومنــذ 
والتأثيــر  فعــال  بشــكل  للمســاهمة  المــرأة  حقــوق  وشــبكات 
بشــكل فعــال فــي وضــع السياســيات، االســتراتيجيات وقــرارات 
التمويــل اإلنســانية العالميــة. ويهــدف نهج بناء الحركة النســائية 
لتبنــي وتعزيز التواصل بين الحــركات المحلية/الوطنية وحركات 
والعمــل  التواصــل  تعزيــز  علــى  والعمــل  النازحــات.  النســاء 
المشــترك للتصــدي للعنــف المبنــي على النــوع االجتماعي ضد 
النســاء والفتيات، وتعزيز حقوق المرأة عبر الوصل بين التنمية 

والعمل اإلنساني.

عبر/ت المشـاركون/ات في المنتدى عن تقديرهم/ن للطريقة 
مـع  جنـب  إلـى  جنًبـا  للشـراكة  النسـوية  المبـادئ  تمكِـّن  التـي 
المبنـي  والعنـف  المـرأة  بحقـوق  المعنيـة  المحليـة  المنظمـات 
اإلنقـاذ  لجنـة  شـراكة  عمـل  تعزيـز  مـن  االجتماعـي  النـوع  علـى 
حمايـة  فريـق  أن  كيـف  المشـاركون/ات  طـرح  وأيضـاً  الدوليـة. 
االهتمـام  مـن  المزيـد  إليـالء  بحاجـة   )WPE( المـرأة  وتمكيـن 
إلـى طريقـة عملنـا مـع الجهـات الفاعلـة المحليـة لبناء شـراكات 

متساوية تعترف بقوة الحركات النسائية القائمة.

EMAP متوافر باللغة اإلنكليزية والفرنسية.

https://gbvresponders.org/prevention/emap-tools-resources/
http://raisingvoices.org/sasa/
https://gbvresponders.org/prevention/emap-tools-resources/
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لعـدم  التصـدي   )GBV( االجتماعـي  النـوع  علـى  المبنـي  للعنـف 
النـوع  علـى  المبنـي  للعنـف  الجندريـة كسـبب جـذري  المسـاواة 
االجتماعـي. كانـت هـذه محادثـة هامـة وفـي الوقـت المناسـب 
نسـوية  إنسـانية  لتصبـح منظمـة  الدوليـة  اإلنقـاذ  لجنـة  اللتـزام 
كمـا تـم إعانـه مسـبقاً فـي الصيـف. يتماشـى هـذا االلتـزام مـع 
قيم المساواة الجديدة لمدونة IRC WAY وااللتزامات العالمية 
المقـررة بموجـب اسـتراتيجية IRC2020 لتضييـق فجـوة النـوع 
الصحـة،  قطـاع  فـي  نتائجنـا  عبـر  والفتيـات  للنسـاء  االجتماعـي 

السامة، القوة، التعليم والرفاه االقتصادي.

خال الجلســة، شــاركت صوفيا وميرســي خبرات مســتقاة من 
 )WPE( منتــدى برنامــج ايرلنــدا للتنمية وحماية وتمكيــن المرأة
التعليمــي فــي نيروبــي عــام 2018 والــذي ركــز علــى المســاءلة 
أمــام النســاء والفتيــات. شــجع التعلــم الناتج في منتــدى 2018 
برامــج حمايــة  عبــر   EMAP فــي  المســاءلة  آليــات  اســتخدام 

وتمكين المرأة على نطاق أوسع. 

تشــمل  نشــطة  عمليــة  إنهــا  علــى  المســاءلة   EMAP ويعــرف 
تحديــد وتحــدي األفــكار واألعراف الضــارة بهدف إحــداث التغيير 
ميســري/ات  بيــن  الذاتــي  التفكيــر  يعــزز  ممــا  االجتماعــي. 
 EMAP ومساءلة الذكور المشاركين في EMAP وموظفي/ات

تجاه النساء والفتيات.

صوفيا نغوغي، مستشارة WPE التقنية لشرق أفريقيا، و ميرسي لوامبي، منسقة WPE في بنغايدش تناقشان كيفية تعزيز المساءلة تجاه النساء والفتيات 
.WPE في برامج

تخلــق المجموعــات النســائية التــي تنشــأ ضمــن EMAP حلقــة 
علــى  البرنامــج  أنشــطة  حــول  والماحظــات  التعليقــات  مــن 
وتنفيــذ  تطويــر  مثــال  وحســب  المحلــي.  المجتمــع  مســتوى 
نهــج EMAP، يجــب إشــراك مجموعــات النســاء فــي تصميــم 
برنامــج الوقاية بشــكل أوســع، ويجب أن يواصلــن لعب دور في 
المراقبة والتوجيه بشــكل مســتمر. وهذا يعزز إحســاس المرأة 
باالمتــاك والقيــادة ضمــن برامــج الوقايــة فــي حمايــة وتمكين 
المرأة )WPE( ويزيد المساءلة الشاملة في تنفيذ البرامج خارج 
إطــار EMAP. وباإلضافــة لمجموعات EMAP النســائية، يمكن 
لآلليات المجتمعية األخرى أن تلعب دورًا في هذه المساءلة. 

النســائية، مجموعــات  العمــل  هــذا مجموعــات  يشــمل  وقــد 
المساحة اآلمنة للنساء والفتيات، أو المجموعات النسائية في 
الجمعيــات القرويــة لادخــار والقــروض )VSLA(. مــن الضروري 
النظــر إلــى مــدى تنوع مجموعــة المســاءلة لضمان االســتماع 
النســاء  مــع  االســتماع  جلســات  شــأن  مــن  األصــوات.  لكافــة 
تســاعد  أن  منفصلــة(  مجموعــات  )فــي  المراهقــات  والفتيــات 
علــى ضمــان خضوع برامجنا للمســاءلة تجاه النســاء والفتيات. 
لاســتجابة  الدوليــة  اإلنقــاذ  لجنــة  التــزام  مــع  ذلــك  ويتماشــى 
الموظفيــن/ات  مواقــف  فــي  للتدقيــق  يمكــن  للمســتفيدات. 
حســب قوائــم المســاءلة فــي EMAP أن يلعــب دوراً فعــاالً في 
التفاعــات  وتعزيــز  والفتيــات،  النســاء  تجــاه  المســاءلة  توطيــد 

https://www.rescue.org/press-release/next-steps-drive-gender-equality-crisis-settings-how-feminist-approach-can-help-speech
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وأدى ذلك في اوغندا إلى أن تعمل منظمات النسـاء الشـعبية 
في المناطق الريفية في شراكة مع قائدات ومجموعات النساء 
االسـتغال  عـن  علنـاً  للتحـدث  السـودان  جنـوب  مـن  الاجئـات 
الجنسـي واالعتـداء الجنسـي. وفـي أوغنـدا أيضـاً، تقـوم الجهات 
الوطنيـة الفاعلـة التـي تملـك الخبـرة فـي مجـال القيـادة النسـائية 
النسـائية  المجموعـات  وتدريـب  بتوجيـه  والدعـوة  والسياسـات 
المحليـة ومجموعـات الاجئـات لبنـاء ثقتهـا ومهاراتهـا لمواجهـة 
 ،2018 عـام  فـي  الجنسـي.  واالسـتغال  الجنسـي  االعتـداء 
قـام الفريـق االستشـاري المسـؤول عـن مشـروع »اسـتمعوا!« 
النسـاء  تواصـل  بالنتيجـة:  يتعلـق  فيمـا  تغييـر  نظريـة  بتطويـر 
والفتيات المتأثرات باألزمات والنساء اللواتي يعملن في حاالت 
وتـم  المسـاواة.  وعـدم  العنـف  عـن  بعيـداً  الطـوارئ جهودهـن، 
بناء نظرية التغيير على خبرة الجهات العاملة في حقوق المرأة 

يتكون الفريق االستشاري لـ استمعوا من نسويات وشبكات ومنظمات حقوق المرأة غالباً من جنوب الكرة األرضية، التي تجتمع كل عام لتوجيه المشروع. 

اإليجابيــة بيــن الموظفيــن والموظفــات. وخال الجلســة تناول 
الموظفــون/ات طريقــة بنــاء نمــوذج نهــج نســوي والمســاءلة 
تجــاه النســاء والفتيــات فــي مجــال الوقايــة مــن العنــف المبني 

على النوع االجتماعي وخال دورة البرنامج.

يسعى مشروع استمعوا! )Listen Up(14 إلى تضخيم أصوات 
وسـلطة النسـاء والفتيات الاجئات والقادمات من المجتمعات 
المضيفة لتحفيز اإلصاح المؤسساتي، والعمل المشترك بين 
الوكاالت، وزيادة الموارد للحد من التحرش الجنسي واستغال 
اإلنسـانية.  البيئـات  فـي  عليهـن  واالعتـداء  والفتيـات  النسـاء 
ومشـروع اسـتمعوا! )Listen Up( هـو نهـج لبنـاء حركـة نسـوية 
فـي  والوطنيـة  المحليـة  النسـائية  الحـركات  ربـط  إلـى  تهـدف 

المجتمعات المضيفة مع الحركات النسائية لالجئات. 
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فـي جنـوب الكـرة األرضيـة وتحليلها النسـوي لما يلزم تغييره في 
العمل اإلنساني لتحقيق هذه النتيجة. 

وتصـل  النسـاء  تثـق  مسـارات:   4 علـى  التغييـر  نظريـة  بنـاء  تـم 
إلـى خدمـات دعـم بشـكل آمـن، سـري، خاضـع للمسـاءلة عندما 
النـوع االجتماعـي، بمـا فـي ذلـك  يتعرضـن للعنـف المبنـي علـى 
التحرش الجنسـي، االسـتغال واإلسـاءة الجنسـيين )االستجابة 
للعنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعـي(؛ تتمتـع النسـاء والفتيـات 
بالمسـاواة فـي الوصـول للخدمـات والمـوارد اإلنسـانية )تمكيـن 
النسـاء والفتيات، المشـاركة في الوقاية من العنف المبني على 
النوع االجتماعي(؛ تعطي المنظومة اإلنسانية األولوية للموارد 
واإلسـاءة  االسـتغال  التحـرش،  تواجـه  التـي  الجهـود  وتقـدر 
بمسـاءلة  المنظمـات  وتقـوم  المنظومـة(؛  )إصـاح  الجنسـية 
واإلسـاءة  االسـتغال  التحـرش،  لمواجهـة  الموظفيـن/ات 

الجنسية )إصاح ثقافة المنظمة(.

صوفيا نغوغي مستشارة WPE التقنية، هارييت كيزابو WPE اوغندا، كريستي كرابتري أخصائية نظام إدارة المعلومات، لينا مينشيو مناصرة للـWPE وسارة 
كورنيش-سبنسر مستشارة WP التقنية األولى يقمن بإدارة جلسة عن النهج النسوية في الحماية من االستغال واإلساءة الجنسية ويناقش المشاركون 

والمشاركات فرص إشراك الحركات النسائية المحلية في مواقعها.
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عبر العالم تحدث االزمات اإلنسانية في كل الثقافات والسياقات، 
مـن المناطـق النائيـة جغرافيـاً إلـى المناطـق الحضريـة، وتسـتمر 
الطـوارئ  األزمـات مـن حـاالت  مـدار  علـى  اإلنسـانية  االسـتجابة 
وتـم  بالتعافـي.  بـدأت  التـي  المسـتديمة  البيئـات  إلـى  الحـادة، 
تصميم نهج برنامج حماية وتمكين المرأة لتكون قابلة للتكيف 
ومتجاوبة مع السياقات المختلفة. وأعطت تعليقات المشاركين 
والمشـاركات األولويـة لثـاث نهـج تقـدم بشـكل خـاص اسـتجابة 
 ،)Girl Shine) للعمـل اإلنسـاني قابلـة للتكيـف: فتيـات الشـمس
المبنـي  العنـف  وخدمـات  واالجتماعـي  االقتصـادي  التمكيـن 
علـى النـوع االجتماعـي المتنقلـة. بإمكانـك الوصـول لمزيـد مـن 

 .GBV responders المعلومات حول الموارد على موقع

يهـدف فتيـات الشـمس )GIRL SHINE( للتقـدم الميدانـي عن 
االجتماعـي  النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  برنامـج  طريـق تصميـم 
فتيـات  ويتضمـن  الفتيـات،  علـى  يركـز  اإلنسـانية  السـياقات  فـي 

:)Girl Shine( الشمس

برامج حماية وتمكين المرأة )WPE( القابلة للتكييف

الجــزء األول – تصميم برامــج تركز على الفتيات المراهقات 
فــي األوضــاع اإلنســانية. ويقــدم لمحــة مفصلــة عــن كيفيــة 
فــي  المراهقــات  للفتيــات  موجهــة  فعالــة  برامــج  تصميــم 

مجموعة متنوعة من األوضاع اإلنسانية.

الجزء الثاني – منهج فتيات الشمس )Girl Shine( ومهارات 
الفتيــات  مــع  للعمــل  األساســي  المنهــاج  هــو  هــذا  الحيــاة. 
المراهقــات. ويركــز على ســتة مجاالت موضوعيــة ويصل إلى 

51 جلسة الجتماعات فريق مهارات الحياة.

 )Girl Shine( الشــمس  فتيــات  منهــج   – الثالــث  الجــزء 
ومقدمــو ومقدمــات الرعاية. يمكن اســتخدام هــذا المنهاج 
عنــد العمــل مع اآلبــاء واألمهــات ومقدمي/مقدمــات الرعاية 
األعــراف  لمواجهــة  المتزوجــات،  غيــر  المراهقــات  للفتيــات 
الجندرية المبنية على النوع االجتماعي المؤذية التي تؤثر على 

حياة الفتيات المراهقات.

الجـزء الرابـع – دليـل إعـداد مرشدة/ميسـرة فتيـات الشـمس 
)Girl Shine(. يمكـن اسـتخدام هـذا المـورد مـع المرشـدات 
المراهقـات  للفتيـات  األساسـي  المنهـاج  وميسـرات  الشـابات 
للمساعدة في تعزيز قدرة العامات بشكل مباشر مع الفتيات.

فتيـات  مـوارد  برنامـج  ونمـوذج  مـوارد  حزمـة  اسـتخدام  يمكـن 
اإلنسـانية،  األوضـاع  مـن  العديـد  فـي   )Girl Shine( الشـمس 
بمـا فـي ذلـك النزاعـات والكـوارث الطبيعية، وكذلـك في مختلف 
مراحـل االسـتجابة للطـوارئ. يسـتند البرنامـج للخبـرة والمعرفـة 
لجنـة  بذلتهـا  التـي  الجهـود  مـن  سـنوات  عبـر  جمعهـا  تـم  التـي 
وحمايتهـن  المراهقـات  الفتيـات  إلـى  للوصـول  الدوليـة  اإلنقـاذ 
ليعكـس  تكييفـه  تـم  وقـد  اإلنسـانية.  األوضـاع  فـي  وتمكينهـن 
أحـدث نتائـج األبحـاث حـول تجارب الفتيـات المراهقات وطبيعة 
العنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعـي الموجـه ضدهـن. يمثـل 
برنامـج فتيـات الشـمس )Girl Shine( تتويجـاً لخبـرات وسـنوات 
تعلـم لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة، الـذي تـم تشـكيله مـن خـال نتائـج 
المراهقـات  الفتيـات  مـع  العمـل  فـي  التقنيـة  وخبراتنـا  األبحـاث 
ومـن  منهـن  المقدمـة  الفعـل  وردود  معهـن  نعمـل  اللواتـي 

مقدمات ومقدمي الرعاية لهن. 

يتوافر فتيات الشمس باللغات العربية، اإلنكليزية والفرنسية.

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/
https://gbvresponders.org/empowerment/ease-approach/
https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/
https://gbvresponders.org/
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مرحلـة  مـع   )Girl Shine( الشـمس  فتيـات  تكييـف  عمليـة  لدعـم 
اللغـة وعناصـر أخـرى متعلقـة بالسـياق،  الثقافـة المحليـة،  الطـوارئ، 
عـدة   )Girl Shine( الشـمس  فتيـات  مـن  األوليـة  المرحلـة  تشـمل 
التـي  المحلـي  السـياق  فـي  الخطـر  عوامـل  علـى  للتعـرف  خطـوات 
تواجه الفتيات المراهقات والعوائق وفرص مشاركتهن. تشمل هذه 
المرحلـة التعلـم مـن الفتيـات أنفسـهن، مقدمـي ومقدمـات الرعايـة، 
قـادة المجتمـع المحلـي ومقدمـي الخدمـات باسـتخدام التصنيـف، 
رسـم الخرائـط، ومناقشـات مجموعـات التركيـز وأدوات رسـم خرائـط 
السـامة. وطـوال مرحلـة التقييـم والتكييـف، تدعـم إرشـادات فتيـات 
الشمس )Girl Shine( الجهات العاملة في مجال العنف المبني على 
النـوع االجتماعـي للنظـر فـي المخاطـر والعوائـق التي تواجـه الفتيات 
المراهقـات المتنوعـات: الفتيات األكبر أو األصغر سـناً، الفتيات ذوات 

اإلعاقة، الفتيات من مجموعات إثنية متنوعة وهكذا...

الثقة

النظافة 
والصحة

المهارات 
االجتماعية 
والعاطفية

السالمة

التضامن

الرؤية

يمكن استخدام فتيات الشمس 
في جميع مراحل االستجابة اإلنسانية، 

بما في ذلك:

	  تحسباً لحدوث العنف أو النزاعات 
في المجتمعات الضعيفة

	  في بداية حالة الطوارئ

	  لدى وصول الفتيات مع عائالتهن 
للتسجيل في مخيم لالجئين أو 

مركز اإليواء

	  عندما يتم التعرف على الفتيات 
في المناطق الحضرية أوضمن 

السكان المستضيفين

	  سوياً مع الفتيات المراهقات من 
السكان المضيفين

	  كجزء من عملية التعافي في 
مرحلة ما بعد الصراع أو ما بعد 

الكوارث الطبيعية

»في الصومال، قمنا بإدماج كل العائلة 
في برامج حماية وتمكين المرأة من خالل: 

 EMAP ،التمكين االجتماعي االقتصادي
واآلن فتيات الشمس.« 

– من ماحظات المشاركات
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وعلــى الرغم من مرونة فتيات الشــمس )Girl Shine( وقابليته 
للتكيف، يوجد معايير هامة يجب معالجتها قبل تنفيذ البرنامج: 
يتم تنفيذ فتيات الشمس )Girl Shine( فقط إنشاء خدمات 
العنف المبني على النوع االجتماعي. يجب أن تشمل خدمات 
العنــف المبنــي على النوع االجتماعي علــى األقل خدمات إدارة 
حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي أو العناية السريرية 
للناجيــات مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي. ســتكون 
المراهقــات  للفتيــات  الرعايــة  لتقديــم  الخدمــات ضروريــة  هــذه 
النــوع االجتماعــي  المبنــي علــى  العنــف  اللواتــي يفصحــن عــن 
خــال جلســات فتيــات الشــمس )Girl Shine( أو للمرشــدة أو 

لمقدمة الرعاية.

تــم  للتعلــم،   )WPE( المــرأة  وتمكيــن  حمايــة  منتــدى  خــال 
تقديــم هــذا النمــوذج القابــل للتكيــف للفتيــات المراهقــات مــن 
 Girl( قبــل خبيــرات حماية وتمكين المرأة في فتيات الشــمس
Shine( مــن نيجيريــا، ليبيريــا وشــرق أفريقيــا، حيــث تــم تطويــر 

إصــدارات ســابقة مــن فتيــات الشــمس )Girl Shine(، وتجريبها 
الفتيــات  حمايــة  فــي  أخصائيــة  جاســوال،  ومهريــن  وتقييمهــا، 
المراهقــات التــي كتبــت فتيات الشــمس )Girl Shine(. تشــمل 
تمكيــن   :)Girl Shine( الشــمس  فتيــات  غــذت  التــي  األبحــاث 
نوفــو  منظمــة  قبــل  مــن  ممــول   ،)Girl Empower( الفتيــات 
وزارة  قبــل  مــن  الممــول   15)COMPASS( وكومبــاس   )Novo(

 .)DFID( التنمية الدولية

 )Girl Shine( تكييف دورة كاملة من فتيات الشمس
في سياقات الطوارئ:

آنيتا مونجر منسقة WPE في ليبيريا، مهرين ميغافند، أخصائية الفتيات المراهقات، وماريان روجرز، مستشارة WPE التقنية، يشاركن خبرات التعلم التي تصب 
.)Girl Shine( في تطوير فتيات الشمس

مسألة السالمة
• نشاط بناء الثقة

• تخطيط/مخططات السامة

• نشاط اإلغاق

الزواج المبكر
• نشاط بناء الثقة

• صنع القرار

• الصحة/النظافة

• شبكة السامة

• نشاط اإلغاق

مبادئ الدعم النفسي االجتماعي
• نشاط بناء الثقة

• نشاط بناء الثقة

• المهارات االجتماعية/العاطفية

• نشاط اإلغاق

الصحة والنظافة
• نشاط بناء الثقة

• الصحة/النظافة

• الصحة/النظافة

• نشاط اإلغاق

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Girl-Empower-Liberia_baseline-survey-report-final.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Girl-Empower-Liberia_baseline-survey-report-final.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Girl-Empower-Liberia_baseline-survey-report-final.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/IRC-COMPASS-Global-Report.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/IRC-COMPASS-Global-Report.pdf
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التمكيـن  فـي   )WPE( المـرأة  وتمكيـن  نهـج حمايـة  إطـاق  تـم 
االقتصادي واالجتماعي )EA$E( كحزمة أدوات في عام 2012، 
التكييـف وتعديـل السـياق  الكثيـر مـن  الحيـن حـدث  ومنـذ ذلـك 
مـن  يكـون  قـد  إنـه  حيـن  وفـي  القطريـة.  البرامـج  فـرق  بقيـادة 
الصعـب الحصـول علـى قبول المجتمـع األولي لبعض تدخات 
برامج حماية وتمكين المرأة )WPE(، فإنه من النادر أن ينطبق 
ذلـك علـى نمـوذج EA$E. شـارك المشـاركون والمشـاركات فـي 
المنتـدى خبراتهـم/ن فـي تكييـف EA$E مـع السـياقات الطارئـة 
والحضرية باإلضافة إلى الشراكة المتزايدة مع الزماء من فرق 
وبشـكل  لتحقـق   IRC لــ  التابعـة  والتنميـة  االقتصـادي  التعافـي 
جماعـي إطـار لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة )IRC( للنتائـج واألدلـة لتعزيـز 

التعاون بين القطاعات.

يتوافرEA$E باللغتين اإلنكليزية والفرنسية.

»EA$E هو أحد األساليب التي تخدم 
النساء أكثر من غيرها. فمن خالله، تصل 

المرأة إلى الموارد وتتحكم فيها وتكون قادرة 
على تطوير النشاط الذي يلبي احتياجاتها.«

– من ماحظات المشاركين/ات

ركزت أنشطة التعلم الرئيسية خال هذه الجلسة على التحدي 
الجمعيـات  فـي  النسـائية  المجموعـات  تشـكيل  فـي  المتمثـل 
السـياقات  فـي  بنجـاح   )VSLA( والقـروض  لادخـار  القرويـة 
اإلنسـانية التي تتطلب الثقة واالسـتقرار حتى تتمكن العضوات 

من أخذ القروض وسدادها بشكل مناسب.

الجمعيات القروية لادخار والقروض )VSLA( للنساء البالغات

سلسلة نقاشات جماعية لعضوات EA$E وازواجهن، و

.EA$E التدريب على مهارات األعمال لعضوات

الجمعيــات  مجموعــات  أهميــة  أيضــا  الجلســة  استكشــفت 
القرويــة لادخــار والقــروض التــي تعتــرف بأهمية تمكيــن المرأة 
االجتماعي الحالي وتشــجع الن ســاء لاســتفادة من شــبكاتهن 
االدخــار  مجموعــات  إنشــاء  خــال  مــن  الحاليــة  االجتماعيــة 
والقــروض. تحصــل المجموعــات الفعالة بشــكل حقيقي والتي 
انخرطــت فــي جمعيــات VSLA علــى الدعم بالمهــارات، الموارد 
والمعرفــة الازمــة مما يعــزز التضامن، الدعم المشــترك، الثقة 
واتخــاذ القــرار بيــن العضــوات. تزيــد هــذه المجموعــات القــدرة 
الحوافــز  خــال  مــن  التغييــر  علــى  والتأثيــر  للعمــل  الجماعيــة 
لتحقيــق مدخــرات فردية وتخصيــص القروض بشــكل جماعي 

لدعم التمكين االقتصادي.

 يتكون نموذج EA$E من ثاث محاور للتدخل:

https://www.rescue.org/resource/economic-recovery-and-development-international-rescue-committee
https://www.rescue.org/resource/economic-recovery-and-development-international-rescue-committee
https://www.rescue.org/resource/economic-recovery-and-development-international-rescue-committee
https://www.rescue.org/article/irc-launches-outcomes-and-evidence-tools-aid-workers
https://www.rescue.org/article/irc-launches-outcomes-and-evidence-tools-aid-workers
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يتــم تقييــم اســتقرار الســكان كجــزء مــن المرحلــة التحضيريــة، 
فــي   EA$E جــدوى  بشــأن  قــرار  اتخــاذ  فــي  للمســاعدة  وذلــك 
السياق المحلي. يعد ذلك ضرورياً ألنه يتم انتقاء المشاركة في 
VSLA بشــكل ذاتي من قبل أعضــاء المجموعة. وبالتالي، فإن 

الشــروط المســبقة للتنفيــذ تشــمل المجتمعات التــي يتم فيها 
تطوير شــبكات الدعم النســائية بشــكل كاف لضمان الثقة بين 
المشــاركين/ات. كمــا يدعــم نهج القســم الذاتي عمليــات اتخاذ 

القرارات الجماعية التي تدعم التمكين االجتماعي للمرأة.

تمــت مواجهتهــا  التــي  التحديــات  أيضــا  الجلســة  واستكشــفت 
لتنفيــذ EA$E فــي مرحلة االســتجابة اإلنســانية للطــوارئ وفي 
السياقات طويلة األمد حيث ال يزال السكان يتنقلون أو لديهم 
أنمــاط نــزوح ال يمكــن التنبــؤ بهــا. وتــم مشــاركة إحــدى تجــارب 
التكييــف مــن خبــرة جهوريــة الكونغــو الديمقراطية فــي تطبيق 
EA$E. حدثــت حالــة طــوارئ فــي مجتمــع ُيعتبــر مســتقرًا فــي 

خطــة  إلــى  البرنامــج  افتقــر   .EA$E بتطبيــق  ويقــوم  الكونغــو 
طوارئ مناسبة للتخفيف من صدمة الحالة الطارئة. 

 مرحلة مكثفة 
VSLA مرحلة النضجمرحلة التطويرتدريب مجموعات

المكون 1

 الوصول إلى الخدمات 
VSLA المالية من خالل

المكون 2

حوار النوع االجتماعي

المكون 3

التدريب على مهارات العمل

 الوحدة 1: المجموعات 
والقيادة واالنتخابات

الوحدة 2: تطوير السياسات 
والقواعد

الوحدة 3: تطوير دستور 
الجمعيات

الوحدة 4: اجتماع شراء الحصة 
األولى/التوفير

الوحدة 5: صرف القرض األول 
وحفظ السجالت

 الوحدة 6: االجتماع األول
 لسداد القرض

الوحدة 7: توزيع الحصص 

 الجلسة 1: تقديم جلسات 
EA$E نقاش

الجلسة 2: اقتصاد األسرة

الجلسة 3: التدفق النقدي لألسر

الجلسة 4: تحديد األهداف المالية

 الجلسة 5: التعامل مع 
الضغوط المالية

الجلسة 6: التعامل مع الضغوط 
المالية )الجزء الثاني(

الجلسة 7: وضع الميزانيات 
والتخطيط

الجلسة 8: المراجعة والتفكير

الوحدة 1: الجلسة االفتتاحية

الوحدة 2: مهارات العمل

الوحدة 3: تطوير المشروع

الوحدة 4: التسويق

الوحدة 5: المالية

الوحدة 6: إنهاء الجلسة
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تضمنت التعديات األخرى التي شاركتها المجموعة االستفادة 
مــن مناهــج التدريــب علــى مهــارات العمــل األحدث مثــل تعلم 
لتكســب )Learn to Earn( حيــث تقــوم لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 
)IRC( باســتخدام هــذا النهــج في الســياق المحلــي. قامت فرق 
IRC األخرى بتكييف استراتيجيات التيسير لمجموعات نقاشات 

النــوع االجتماعــي عندما ال تســمح المعايير الجنســية الصارمة 
بمشــاركة النســاء والرجال في نفس النشاط معاً بشكل علني. 
تمــت مشــاركة تعديل آخر من قبل فريــق البرنامج القطري في 
األردن الذي قام بتكييف EA$E ليشمل التحويات النقدية بعد 
أن شــكل النــزوح الحضــري الواســع النطــاق لاجئين الســوريين 
الفريــق  الحاليــة للطــوارئ. اســتخدم  لنمــاذج االســتجابة  تحديــاً 
التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي  EA$E لمعالجــة موضــوع 

للمــرأة بشــكل آمــن مــع الحد مــن مخاطر العنف. تــم تصميم 
االجتماعــي«  النــوع  علــى  المبنــي  »العنــف  خدمــات  تقديــم 
المتنقلــة وعــن بعــد لتكمــل النمــاذج الحاليــة لتقديــم خدمــات 
»العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي« الموجهــة إلــى أعداد 
كبيرة من ســكان المخيمات من الاجئين والمشــردين داخلياً، 
حيــث ُتلحــق خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع 
االجتماعي المركزية بالمساحات اآلمنة للنساء والفتيات اللواتي 

ال يستطعن التنقل و/أو المراكز الصحية.

ونظراً للطبيعة المتغيرة للنزوح، التي يرجح أن يكون فيها السكان 
المتضـررون خـارج المخيمـات، أو فـي المناطـق الحضرية/شـبه 
هـذا  فـإن  والمتشـتتة،  المتعـددة  المناطـق  فـي  أو  الحضريـة، 
يعنـي أنـه ال يمكـن تنفيـذ الخدمـات الثابتـة والمركزيـة دائمـاً. فـي 
تشـريد  إلـى  الطبيعيـة  والكـوارث  الصراعـات  أدت  عـام 2019، 
أكثـر مـن 70.8 مليـون شـخص علـى مسـتوى العالـم، بينمـا نـزح 
أكثـر مـن 41.3 مليـون شـخص داخـل بادهـم16. يعيـش هـؤالء 
النازحـون بشـكل متزايـد فـي مجتمعـات مضيفة أو فـي مناطق 
حضرية أو في مستوطنات غير رسمية، ويعيش أكثر من نصف 

النازحين في العالم في المناطق الحضرية.

وتــم تكييــف EA$E ليتضمــن تقييمــاً للمخاطر خــال المرحلة 
التحضيريــة. وشــمل ذلــك التعــرف علــى أعضــاء المجتمــع مــن 
خــال مجموعــات التركيــز والمقابات مع مقدمــي المعلومات 
عــدم  تخلــق  أن  مــن شــأنها  الرئيســين، وأي مخاطــر محتملــة 
اســتقرار فــي مشــاركة عضــوات VSLA وتقديــم حلــول تخفيف 
المخاطــر. ويتــم دمج خطة التخفيف مــن المخاطر في وحدة 
VSLA رقم 4 )اجتماع شراء الحصة األولى/التوفير(. يستعرض 

الميســر في هذه الجلســة نتائج المرحلة التحضيرية من تقييم 
المخاطــر مــع الفريــق. يقرر حينهــا فريق VSLA اإلجــراءات التي 
يتعيــن اتخاذهــا فــي حــال حــدوث أي مــن المخاطــر المحــددة 
وكيــف يمكــن لألعضــاء تأميــن مدخــرات الصنــدوق. بمجــرد أن 
يتــم إعــداد خطــة التخفيــف مــن المخاطــر، ســيحفظها أعضاء 

الفريق وسيذكرهم الميسر/ة بهذه الخطة في كل اجتماع.

أنشأ روكي كابيا، مشرف تقني لحماية وتمكين المرأة )WPE( ومياني ميغافند، 
أخصائية VPRU، مساحًة لمشاركة الدروس المستفادة من السنوات السبع 

.EA$E الماضية من تطبيق وتكييف
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يتوافر دليل خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي المتنقلة وعن بعد 
باللغات العربية، اإلنكليزية والفرنسية.
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وخال منتدى حماية وتمكين المرأة للتعلم، قامت فرق من ميانمار وبوروندي بعرض هذا النموذج القابل للتكيف من خدمات »العنف المبني على النوع 
االجتماعي« المتنقلة لعدة برامج قطرية جديدة، حيث تم تطوير النهج وتجريبه وتقييمه.

تــم البــدء باســتخدام التكنولوجيــا كاســتجابة للطبيعــة المتغيرة 
للنــزوح والخدمــات المتنقلــة التــي ُتقــدم للنســاء والفتيــات فــي 
أماكن نزوحهن أو اللواتي ال يمكن الوصول إليهن بسهولة من 
خــال الخدمــات التقليديــة )الثابتــة( والخدمات عــن ُبعد، حيث 
يتواصــل الموظفــون/ات مع المســتفيدين/ات من اســتخدام 

التكنولوجيا عن بعد. 

تــم تصميــم نموذج تقديم خدمات »العنــف المبني على النوع 
المبنــي  العنــف  مــن  الناجيــات  احتياجــات  لتلبيــة  االجتماعــي« 

علــى النــوع والمعرضــات للخطــر والنازحــات والمشــردات خارج 
والريفيــة،  الحضريــة  المناطــق  فــي  والمتفرقــات  المخيمــات 
إليهــن،  الوصــول  ويصعــب  مختبئــات  يكــن  مــا  غالبــاً  واللواتــي 
ومعزوالت وفي خطر متزايد من العنف. تم تصميم إرشــادات 
خدمــات »العنف المبني على النوع االجتماعي« المتنقلة وعن 
بعد لتدعم تطور تقديم الخدمات في أوقات األزمات الشديدة 
والطويلــة. يتوفــر ملخــص بحثــي عــن جــدوى وإمكانيــة قبــول 
تقديــم خدمــات »العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي« عن 

بعد باللغات االنكليزية والفرنسية والعربية. 

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/10/Research-brief_-Feasibility-and-Acceptability-of-Mobile-and-Remote-GBV-Service-Delivery_-Arabic_-final.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/10/Research-brief-_-Feasibility-and-Acceptability-of-Mobile-and-Remote-Service-Delivery_-French_final.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/10/GBV-Mobile-and-Remote-GBV-Service-Delivery-Research-Brief_-final_designed.pdf
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التطلع إلى المستقبل
ســوف تستضيف لجنة اإلنقاذ الدولية في عامي 
2020 و2021 المنتدى التعليمي حماية وتمكين 
المرأة )WPE( السنوي العالمي لموظفي البرامج 
التقنيــة لمواصلــة المشــاركة  القطريــة والوحــدة 
والتعلــم معــاً. ســيتم تنــاول التعليقــات التــي تــم 
جمعهــا من منتــدى 2019 لضمــان تعزيز قيادة 
المنتــدى مــن قبل فــرق حمايــة وتمكيــن المرأة 
لتبــادل  إضافيــة  ومســاحة  القطريــة،   )WPE (
دراســات الحالة عن البرامــج القطرية واالبتكارات 
للمواضيــع  كان  والتحديــات.  واالســتراتيجيات 
علــى  والقــدرة  والمســاءلة  »االندمــاج  الثاثــة 
التكيف« صدى جيد لدى المشاركين/ات وسيتم 
الشــراكة االســتراتيجية  تناولهــا بشــكل أكبــر فــي 

للمضي قدماً.
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لتزويـد   2020 عـام  فـي  الدوليـة  اإلنقـاذ  لجنـة  تخطـط 
المشـاركين/ات بتقنيـات السـتخدام »التغييـر األكثـر أهميـة«17، 
األكثـر  التغييـر  قصـص  مـن  مجموعـة  تتضمـن  تقنيـة  وهـي 
أهميـة ألصحـاب المصلحة أو المستفيدين/المسـتفيدات أثناء 
تدخـل مـا. هـذه الطريقـة النوعيـة المثبتـة فـي البحـث سـتقدم 
دليًا على أهم النتائج او الدروس بالنسـبة إلى النسـاء والفتيات 

تسـتند التوصيـات التاليـة إلـى التعليقـات والـدروس والمناقشـات 
 )WPE( المـرأة  وتمكيـن  منتـدى حمايـة  مـن  تـم جمعهـا  التـي 
هـذا  خـال  مـن  التوصيـات  هـذه  مشـاركة  تـم   .2019 للتعلـم 
وتمكيـن  حمايـة  فريـق  مـع  المسـتمرة  والمحادثـات  الملخـص 

المرأة )WPE( العالمي في جميع أنحاء العالم. 

خالصة توصيات ملخص التعلم
نأمـل أن يتـم النظـر فيهـا أيضـاً مـن قبـل المنظمـات والشـبكات 
قابلـة  برامـج شـاملة  برحلـة مماثلـة إلنشـاء  تقـوم  التـي  األخـرى 
النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  مـن  للوقايـة  والتكييـف  للمسـاءلة 

االجتماعي وتتولى قيادتها النساء والفتيات المتنوعات.

المتنوعـات اللواتـي يشـاركن فـي برامـج حمايـة وتمكيـن المـرأة 
طريقـة  وباسـتخدام  أولوياتهـن.  عـن  المسـاءلة  وتعـزز   ،)WPE(
وتقويـة  تعزيـز  علـى  أيضـاً  سـنعمل  جدواهـا،  المثبـت  التعلـم 
استفادة محاور التعلم لهذه الشراكة االستراتيجية من أصوات 

وتوصيات النساء والفتيات المتنوعات.
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شاملة

إلنشـاء مسـاحة تعلم شـاملة لحماية وتمكين المرأة )WPE(، وتحفز البرامج التي تشـمل النسـاء والفتيات المتنوعات 
أيضاً، يجب أن نهدف إلى:

1.  توفير السالمة النفسية واالنتباه إلى ديناميات القوة وتقدير نقاط القوة ووجهات النظر المتنوعة عبر وضع برامج 
حماية وتمكين المرأة )WPE( في جميع أنحاء العالم.

2.  تعزيـز وتشـجيع وخلـق مسـاحة حمايـة وتمكيـن المـرأة )WPE( للزمـالء والزميـالت فـي WPE للمشـاركة فـي عمل 
فـردي وشـخصي لفهـم القـوة واالمتيـاز والهويـات والتحيـزات التـي نأتـي بهـا جميعـاً إلـى العمـل، ممـا يضمـن قيامنا 

بتشجيع المساحة األكثر أمانًا واألكثر شمولية عن طريق القيام بالعمل بأنفسنا أوالً.

3.  تعظيــم المشــاركة فــي البرنامــج القطــري لحمايــة وتمكين المرأة )WPE( وتيســير مســاحات التعلــم بحيث يكون 
التعلم متعدد االتجاهات وال يتم تعزيز ديناميات القوة غير المتكافئة بين الموظفين/ات على مســتوى البرنامج 

العالمي والقطري.

4.  الحـد مـن عـدد الموضوعـات التـي يتـم تناولهـا فـي منتـدى التعلـم، لتوفيـر وقـت للمشـاركة العميقـة والمحادثة بين 
الخبراء/الخبيرات؛ يجب تحديد المواضيع التي سيتم تغطيتها استناداً إلى إلحاح الحاجة واهتمام المشاركين/ات 

والحاجة إلى إجراء محادثة شخصية.

5.  بنـاء التضامـن عبـر حركـة حمايـة وتمكيـن المـرأة )WPE( والحفاظ على طاقتنا متجددة ومشـتعلة كما هو موضح 
في شجرة حماية وتمكين المرأة )WPE( مع الدعم المتبادل والقيادة النسوية وفرص النمو.

6.  تجنـب اسـتخدام لغـة جندريـة محايـدة الستكشـاف التقاطـع فـي برامج العنـف المبني على النـوع االجتماعي، مثل 
»األشـخاص ذوي اإلعاقة«، أو »األشـخاص األكبر سـناً«، أو »مجموعات LGBTQI« مما بجعل النسـاء والفتيات 

غير مرئيات.

7.  إشراك النساء والفتيات المهمشات بشكل استباقي ومدروس في برامج حماية وتمكين المرأة )WPE( وممارسة 
عدم التمييز من خالل إزالة الحواجز بشكل نشيط وفعال لدعم المشاركة اآلمنة للنساء والفتيات المتنوعات.

8.  تحديد أولويات تحليل السياق الذي يستكشف مدى تعقيد أوجه عدم المساواة المتقاطعة المتواجدة في البيئة 
المحليـة، والعمـل علـى معالجـة المخاطـر المتزايـدة التـي تواجـه النسـاء والفتيـات المتنوعـات علـى أسـاس العمـر، 

اإلعاقة، الميل الجنسي، والهوية الجندرية، العرق، االثنية، الدين والعوامل المحلية األخرى.

9.  فـي حيـن يجـب أن تؤخـذ البيئـات المحليـة فـي االعتبـار عنـد تنفيـذ البرامـج، يجـب أن يكـون برنامج حمايـة وتمكين 
WPE واضحـاً فيمـا يتعلـق بالمبـادئ واألسـس األساسـية لعملنـا )مثـل عـدم التمييز والتركيز على النسـاء والفتيات 

في برامج حماية وتمكين المرأة )WPE(( لضمان استمرار المحادثات والمشاركة بين الزمالء والزميالت والتشارك 
فـي نقطـة انطـالق موحـدة. يتطلـب هـذا االسـتمرار فـي االسـتثمار فـي فهـم األسـئلة واالهتمامـات مـن الزمـالء 

والزميالت في برنامج حماية وتمكين المرأة )WPE( وإعطاء الوقت والمساحة الالزمة للمناقشة والتوجيه.
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قابلة للمساءلة

 مــن منتــدى حمايــة وتمكين المــرأة )WPE( للتعلم، من الواضــح أنه لكي نكون مســؤولين/ات أمام النســاء والفتيات 
يجب علينا:

منــذ بدايــة حالــة الطــوارئ، القيــام بتشــجيع قيــادة النســاء والفتيــات فــي برامج االســتجابة لطــوارئ العنــف المبني   .10

على النوع االجتماعي باعتبارها ضرورة لتحقيق برامج حماية وتمكين المرأة )WPE( الفعالة المستدامة.

التأكـد مـن أن ملكيـة النسـاء والفتيـات النازحـات لــ »المسـاحات اآلمنـة للنسـاء والفتيـات« هـي جوهـر مـا يقـوم بـه   .11

برنامج حماية تمكين المرأة )WPE( وتحتاج إلى أن تكون في مركز تفكيرنا.

 ،)WPE( التأكــد مــن أن ممارســة المســاءلة أمــام النســاء والفتيــات تشــمل جميــع برامــج حمايــة وتمكيــن المــرأة  .12

وليس فقط برنامج EMAP أو برامج الوقاية.

للنسـاء  اآلمنـة  للمسـاحات  التوجيهيـة  واللجـان  لدينـا،  النسـائية  العمـل  مجموعـات  فـي  المتنوعـة  القيـادة  تعزيـز   .13

.SASA! والفتيات، وبين ناشطات

تطبيق نهج الشـراكة النسـوية للتواصل مع الحركات النسـائية في المجتمعات التي نعمل فيها، ولتحويل السـلطة   .14

والموارد إلى المجموعات النسائية الشعبية والجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي.



39

)WPE( برنامج حماية وتمكين المرأة

قابلة للتكيف

االندماج والمساءلة هما الدعائم األساسية لتصميم برامج WPE القابلة للتكيف. وإضافًة لما تم ذكره أعاله، لكي تكون 
برامجنا قابلة بشكل حقيقي للتكيف يجب علينا أيضاً:

شــراكات  إقامــة  والمالحظــات،  المســاءلة  وحلقــات  البرنامــج  تصميــم  فــي  المتنوعــات  والفتيــات  النســاء  إشــراك   .15 

مــع الحــركات النســائية فــي المجتمعــات التــي نعمل فيهــا لضمان بنــاء برامج حمايــة وتمكين المــرأة )WPE( التي 
تناسب السياق.

بنـاء مراحـل تكيـف السـياق والتوجيـه فـي مـوارد وأدوات حمايـة وتمكيـن المـرأة )WPE( باعتبارهـا ضروريـة لضمـان   .16

فعالية الُنُهج التي نستخدمها في العديد من السياقات اإلنسانية.

االنخـراط فـي مشـاورات ذات قيمـة مـع الفتيـات، ومقدمـي ومقدمات الرعاية الموثوق بهـم/ن، ومقدمي الخدمات   .17

وقادة المجتمع المحلي لضمان بان يكون مشروع »فتيات الشمس )Girl Shine(« حسب السياق وقاباًل للتكيف 
مع حاالت الطوارئ الحادة، الطويلة االمد والتي تتعافي.

تعديل وتحديث تدخالت حماية وتمكين المرأة )WPE( الحالية لتلبية احتياجات تغير السـياقات اإلنسـانية بشـكل   .18

 أفضـل. علـى سـبيل المثـال، يمكـن تكييـف EA$E مـن قبـل فـرق البرامـج القطريـة ليصبـح مناسـباً مـع السـياقات 
غير المستقرة.

البحث بنشـاط عن النسـاء والفتيات المختبئات في كثير من األحيان، المعزوالت، اللواتي يصعب الوصول إليهن،   .19

والمعرضـات بشـدة لخطـر العنـف. بالنسـبة لهـذه المجموعـة السـكانية، يجـب أن نفكـر فـي تقديـم خدمـة العنـف 
المبنـي علـى النـوع االجتماعـي المتنقلـة، والتـي تـم تصميمهـا لالسـتخدام مـع النسـاء والفتيـات مـن النازحات خارج 

المخيمات، المتفرقات في المناطق الحضرية والريفية.

تعزيـز الحـد األدنـى مـن المعاييـر التـي يجـب الحفـاظ عليهـا حتـى بعـد التكيـف لضمـان فعاليـة البرامـج. فعلـى سـبيل   .20

المثـال، حتـى مـع التكيـف مـع السـياقات المختلفـة، ال يمكـن تطبيـق فتيـات الشـمس )Girl Shine( إال بعـد إنشـاء 
خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي بشكل كامل. 
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https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-  .1

with-the-international-rescue-committee.html https://www.rescue-uk.org/press-release/strengthening-

prevention-and-response-gender-based-violence-emergencies-and-protracted

تم دعم إثيوبيا، أوكرانيا، تنزانيا، اليمن، صربيا، الكاميرون، نيجيريا، جنوب السودان، كينيا، العراق، كولومبيا، جمهورية الكونغو   .2
الديمقراطيـة، زيمبابـوي، والمكسـيك. جنـوب السـودان، أوكرانيـا، كينيـا واليمـن مرتيـن عـن طريـق صندوق االسـتجابة لحاالت 

الطوارئ استجابة لألزمات الجديدة.

تملـك لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة برامـج حمايـة وتمكيـن المـرأة )WPE( فـي البلـدان التاليـة )تم ترتيبها حسـب مؤشـر برنامـج ايرلندا   .3
للتنمية لعام 2018( الفئة 1: الصومال، جنوب السودان، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، اليمن، النيجر، جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـة، سـوريا، العـراق، ميانمـار؛ الفئـة 2: باكسـتان، إثيوبيـا، نيجيريـا، الكاميـرون، ليبيـا، مالـي، أوغنـدا، كينيـا، بنغاديـش، 
بورونـدي، لبنـان، األردن. الفئـة 3: تنزانيـا، كولومبيـا، سـاحل العـاج؛ الفئـة 4: سـيراليون وليبيريـا وزمبابـوي؛ باإلضافـة إلـى دعـم 
االستجابة في تاياند وأوروبا والواليات المتحدة وأمريكا الجنوبية والوسطى لاجئين في ألمانيا واليونان وصربيا والسلفادور 

والمكسيك والواليات المتحدة.

https://www.rescue.org/resource/violence-prevention-and-response-international-rescue-committee  .4

https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/  .5

)BPRM( تم تمويله من قبل مكتب حكومة الواليات المتحدة للسكان الاجئين والهجرة  .6

)OFDA( تم تمويله من قبل مكتب حكومة الواليات المتحدة للمساعدات الخارجية األمريكية للكوارث  .7

المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للعنف المبني على النوع االجتماعي، مقدمة »التركيز على النساء والفتيات في الوقاية من   .8
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-11/19-200%20 »العنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعـي واالسـتجابة لـه

Minimun%20Standards%20Report%20ENGLISH-Nov%201.FINAL_.pdf

)BPRM( تم تمويله من قبل مكتب حكومة الواليات المتحدة للسكان الاجئين والهجرة  .9

المراجع

https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
https://www.rescue-uk.org/press-release/strengthening-prevention-and-response-gender-based-violence-emergencies-and-protracted
https://www.rescue-uk.org/press-release/strengthening-prevention-and-response-gender-based-violence-emergencies-and-protracted
https://www.rescue.org/resource/violence-prevention-and-response-international-rescue-committee
https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-11/19-200%20Minimun%20Standards%20Report%20ENGLISH-Nov%201.FINAL_.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-11/19-200%20Minimun%20Standards%20Report%20ENGLISH-Nov%201.FINAL_.pdf
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ارفعـن أصواتكـن، تـم تطويـره بالتعـاون مـع »فقـط شـركاء« و »فوريـا« بنـاًء علـى اتفـاق مـع ناشـطات نسـويات حـول العالـم.   .10

 http://preventgbvafrica.org/understanding-vaw/zines/

يتضمـن نهـج ارفعـن أصواتكـن الحصـول علـى األفـكار والتحليـات الذاتيـة والمجموعـات المفيـدة لدعـم مـكان العمـل الـذي   .11

http://raisingvoices.org/innovation/creating-methodologies/ يعالج بشكل استباقي أوجه عدم المساواة المتقاطعة
/get-moving. تـم تكييـف هـذا النهـج مـن خـال ارفعـن أصواتكـن ولجنـة اإلنقـاذ الدولـي لتحويـل الثقافـات التنظيميـة التـي 

تتسامح مع التحرش الجنسي واالستغال واإليذاء من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية.

تحالـف النسـويات للتغييـر االجتماعـي COFEM( 2018(، لمـاذا تركـز برامـج العنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعي على النسـاء   .12

https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2018/11/TS2-Why-does- نسـوي  نصائـح  كتـاب  والفتيـات؟ 
 GBV-programming-focus-on-women-and-girls.pdf

)BPRM( بتمويل من مكتب حكومة الواليات المتحدة للسكان الاجئين والهجرة  .13

)BPRM( بتمويل من مكتب حكومة الواليات المتحدة للسكان الاجئين والهجرة  .14

موجز البحث: الكونغو الديموقراطية، اثيوبيا، باكستان، تقرير البوصلة COMPASS العالمي، وموجز تنفيذي، يمكن الوصول   .15

https://gbvresponders.org/research-learning/completed-research/ إلى مزيد من البحوث هنا

https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html  .16

تتضمـن تقنيـة التغييـر األكثـر أهميـة مجموعـة مـن قصـص التغييـر التـي تهـم مجموعـة متنوعـة مـن أصحـاب المصلحـة   .17

)المشـاركون/ات فـي البرنامـج، موظفـو/ات البرنامـج، إلـخ(. هـذه قصـص تغيير نتجت وفقاً ألصحـاب المصلحة في البرنامج 
أهـم قصـص  اختيـار ومناقشـة  يتـم  تفاعليـة،  التدخـات. مـن خـال عمليـة تشـاورية  أو مجموعـة مـن  تدخـل معيـن،  عـن 
 Jess Dart التغييـر مـن أجـل لفـت انتباههـم إلـى تأثيـر البرنامـج. لمزيـد مـن المعلومـات حـول هذه التقنيـة، يرجى الرجوع إلـى
https://www.mande.co.uk/wp-content/ .دليل الستخدامها :)MSC( تقنية التغيير األكثر أهمية )2005( Rick Davies و

 uploads/2005/MSCGuide.pdf
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