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شكر وتقدير

تود لجنة اإلنقاذ الدولية أن تشكر النساء والفتيات املتنوعات، 
والناشطات والناشطني يف مجال حقوق املرأة واملنظامت 

والشبكات والجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي الذين ساهموا يف تطوير هذا املورد.

وعىل وجه الخصوص، تشكر لجنة اإلنقاذ الدولية بامتنان أعضاء 
املبادرة العاملية لبناء التفكري املحيل لتقديم الدعم املستمر 

للمامرسات واملامرسني الذين يستخدمون/يستخدمن هذا املورد: 
أكينا ماما وا افريقيا، شبكة الوقاية من العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي، مركز السالم الدويل للنساء، منظمة كرامة، شبكة 
املساواة بني الجنسني - ميامنار، املبادرة االسرتاتيجية للمرأة يف 

القرن األفريقي.

يشارك أعضاء املبادرة العاملية لبناء التفكري املحيل معاً يف 
مبادرة عاملية متعددة الوكاالت تهدف إىل تعزيز القيادة 

النسائية التحويلية يف التأهب واالستجابة للعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ. نحن نسويات/نسويون، 

مؤسسات حقوق املرأة، منظامت أهلية، ناشطات ونشطاء، 
أكادمييات وأكادمييون، منظامت وطنية وشبكات تعمل يف 

حاالت الطوارئ والسياقات الهشة ونلتزم بحامية ومتكني النساء 
والفتيات. ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول املبادرة 

العاملية لبناء التفكري املحيل هنا. 

بكل امتنان تشكر لجنة اإلنقاذ الدولية بامتنان العمل التأسييس 
لـ: إنبال سانساين، جانيت إيومخام، سارة كورنش-سبنرس، 

وريكاردو بال كورديرو.

تشكر لجنة اإلنقاذ الدولية مكتب السكان والالجئني والهجرة 
- وزارة الخارجية األمريكية  PRM، لتمويلهم املبادرة العاملية 

لبناء التفكري املحيل”BLTG”  منذ عام 2017 كهدية من 
حكومة الواليات املتحدة.
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مقدمة

مرفق مع هذه املذكرة التوجيهية منوذج لجنة اإلنقاذ 
الدولية، أدوات التقييم، وحزمة التدريب للتأهب 

واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 
حاالت الطوارئ، وال ينصح باستخدامه كمورد مستقل 

للتنوع والتضمني. إن التدخالت املستقلة للتنوع 
والتقاطع قد تؤدي إىل الفشل يف إدماج ناجح ألنشطة 

التضمني ضمن العمليات اليومية يف الدعم اإلنساين. 
لذلك سيتم دمج محتوى هذه املذكرة التوجيهية ضمن 
حزمة التدريب للتأهب واالستجابة للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ عند تحديثه. خالل 
هذا الوقت، يساهم هذا املصدر يف معالجة الفجوة يف 
التضمني الفعال للنساء والفتيات من خلفيات متنوعة 
ضمن االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
وميكن استخدامه كجزء من منوذج االستجابة للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ 
ملساعدة الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي عىل فحص مواقفهم ومهاراتهم 
ومعرفتهم، واتخاذ إجراءات ملموسة للوصول إىل النساء 

والفتيات املتنوعات ودعمهن خالل برامج التأهب 
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ.

خلفية

متثل النساء والفتيات عنارص فاعلة رئيسية يف حاميتهن ومن 
املهم أن يكن رشيكات ناشطات يف عملية تحديد املخاطر 

وحلول الحامية يف برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
يف حاالت الطوارئ. تقدم املبادرة العاملية لبناء التفكري املحيل 

الدعم للجهات املحلية الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي لضامن وصول النساء والفتيات ومشاركتهن 
منذ بدء حالة الطوارئ إىل نتائج أفضل لربامج للعنف املبني 

عىل النوع االجتامعي. تهدف هذه املذكرة التوجيهية ملعالجة 
املخاطر والحواجز املتزايدة التي تحول دون وصول النساء 

والفتيات من خلفيات متنوعة إىل الخدمات. هدفنا هو 
أن تتمتع جميع النساء والفتيات بأمان أكرب يف الوصول إىل 

الخدمات وأن يكون بإمكانهن املشاركة الفعالة يف برامج العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي.

عندما تتصدى الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي للعقبات والتمييز الذي تواجهه النساء 

والفتيات املختلفات يف األوضاع اإلنسانية، فإن هذا يضمن أن 
تستفيد جميع النساء والفتيات من برامجنا، وأنهن محميات 

من األذى ويتلقني الدعم الالزم للتعايف واالزدهار.1 استناداً 
إىل الطلبات املقدمة من مقدمي الخدمات املحليني يف شبكة 

املبادرة العاملية لبناء التفكري املحيل، يركز هذا املورد عىل 
املجموعات التالية من النساء والفتيات املتنوعة؛ الفتيات 

املراهقات، النساء املسنات، النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، 
النساء والفتيات ذوات االنتامءات اإلثنية والدينية املتنوعة، 
والنساء والفتيات ذوات امليول الجنسية والهويات الجنسية 

املتنوعة. هذا الدليل ليس شامالً ويف كل مكان سيكون هناك 
العديد من النساء والفتيات اللوايت يواجهن املزيد من التمييز 
استناداً إىل أوجه عدم املساواة املتقاطعة التي ال يتم تغطيتها 

بشكل كاف يف هذا املورد.  تشمل هذه املجموعات النساء 
 ،HIV+ والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية
النساء والفتيات املنخرطات يف االستغالل الجنيس التجاري، 
والنساء والفتيات املهاجرات وعدميي الجنسية. وعىل الرغم 

من أن هذا املورد غري شامل، إال أنه يقدم املبادئ واملامرسات 
التي ميكن تطبيقها لتكييف برامج العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي بشكل مدروس للوصول إىل نساء وفتيات متنوعات 
يف سياقات إنسانية مختلفة. ميكن العثور عىل إرشادات إضافية 
مشرتكة بني الوكاالت يف جميع أنحاء املذكرة اإلرشادية لضامن 

التعلم املستمر من قبل الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي حول مواضيع محددة.

منوذج عن برنامج االستجابة إىل حاالت العنف املبنية عىل النوع  	1

/http://bit.ly/37Kzgww - االجتامعي الطارئة
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ما أهمية الربمجة الشاملة 
للطوارئ الخاصة بالعنف املبني 

عىل النوع االجتامعي؟  

توجد النساء والفتيات املتنوعات يف كل سياق إنساين. عىل 
الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

السعي دوماً لفهم النساء والفتيات عىل مختلف تنوعاتهن، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من تضمني برامج العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي للنساء والفتيات املتنوعات وتلبية 
االحتياجات ومواجهة الحواجز واملخاطر التي يواجهنها. النساء 
والفتيات املتنوعات يواجهن أشكاالً متنوعة من الظلم والذي 
يؤدي بدوره إلضعاف قوتهن، خيارهن وحاميتهن من العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي، ويزيد من الحواجز التي تعيق 

وصولهن إىل الخدمات. بعض النساء النازحات أو من املجتمع 
املضيف سيستفدن وتتم حاميتهن مبكانتهن االجتامعية، وعىل 
الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

التأكد بأنها ال تخدم فقط النساء البالغات ذوات االمتياز يف 
املجتمع واللوايت يأتني من طبقة أو وضعية اجتامعية/اقتصادية 
أعىل، متعلامت، املغايرات جنسياً، القادرات جسدياً، متوافقات 

الجنس، أو غري املصابات بفريوس نقص املناعة، أو املرتبطات 
بأكرثية إثنية أو دينية.

التقاطعية هي إحدى طرق  	«	
التفكري بالهوية وعالقتها بالقوة«

كيمربيل كرينشو، رسم الخرائط والهوامش: التقاطعية، سياسات الهوية، 

والعنف ضد النساء امللونات )1994(

تتطلب املبادئ التوجيهية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، 
وكذلك القيم واملبادئ اإلنسانية ذات النطاق األوسع إجراءات 
محددة لدعم إدراج جميع النساء والفتيات يف برامج العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي. كام يتطلب مبدأ الحياد اإلنساين 
-تقديم املساعدة عىل أساس الحاجة ودون متييز- من الجهات 
املانحة ووكاالت اإلغاثة تخفيض الحواجز بحيث ميكن لجميع 

السكان الوصول إىل اإلغاثة عىل قدم املساواة واإلنصاف مع 
اآلخرين.2 يف املعايري اإلنسانية »معايري اسفري«، حيث يعترب 

تصنيف الجنس والعمر واإلعاقة مطلباً أساسياً لتلبية احتياجات 
األشخاص املعرضني للخطر.3 يزيد استبعاد النساء والفتيات 

املتنوعة من االستجابة لحاالت الطوارئ من معدالت اإلصابات 
والتأثري النفيس واالجتامعي إضافة للقضايا الصحية. ويعترب 

التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة 22،  	2	

http://bit.ly/2L5yRxh

http://bit.ly/35sk1Ij معايري اسفري	 	3

التمييز الناتج شكل من أشكال العنف الذي يحد من قدرة 
النساء والفتيات عىل تلبية احتياجاتهن األساسية، ويزيد من 

خطر تعرضهن لعنف إضايف. ال يحتاج اإلدماج إىل مهارات 
متخصصة، ولكنه يدور حول معالجة الحواجز التي تعرتض دعم 

جميع النساء والفتيات عىل قدم املساواة يف الحامية والتمكني 
يف العمل اإلنساين.

تذكروا/تذكرن! النساء والفتيات أكرث عرضة لخطر التعرض 
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف كل سياق. هذا بسبب 
وضعهم الثانوي يف التسلسل الهرمي الحايل للنوع االجتامعي، 

وعدم املساواة بني الجنسني املنتظم الذي ينتج، والقوة واالمتياز 
اللذين يعيشهام الرجال والفتيان عىل مستوى العامل.

من يجب أن يستخدم هذا 
املورد؟

ميكن للجهات الفاعلة التي نستخدم منوذج منوذج لجنة اإلنقاذ 
الدولية، أدوات التقييم، وحزمة التدريب للتأهب واالستجابة 

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ أن 
تستخدم هذه املذكرة التوجيهية لضامن دعم النساء والفتيات 

من خلفيات متنوعة من خالل برامج التأهب واالستجابة 
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ. إن 

هذه املذكرة التوجيهية تستهدف الجهات الفاعلة والوكاالت 
املتخصصة يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي والذين 

خضعوا للتدريبات بالفعل وميلكون املهارات لالستجابة للعنف 
املبني عىل النوع االجتامعي. تم تصميم هذه املذكرة التوجيهية 
يف املقام األول الستخدامها من قبل أعضاء املبادرة العاملية لبناء 

التفكري املحيل لدعم الجهات الفاعلة املحلية يف مجال العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي ومنظامت حقوق املرأة لالستجابة 

يف برامج شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي عندما تؤثر 
األزمة اإلنسانية عىل السكان املحليني
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أيضاً تم تصميم هذه املذكرة التوجيهية باإلضافة ودليل 
التدريب املصاحب لدعم الجهات الفاعلة يف مجال العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي للتفكري والتعلم واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ برامج شاملة متخصصة يف العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي للنساء والفتيات املتنوعات. 

عند استخدام هذا املورد، نشجعكم/نشجعكن عىل 	

اإلقرار بأن هذا أمر يتعلق بنا وتجنب الغريية: ستعاين 
املوظفات واملتطوعات اللوايت يستجنب للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي من امليزات والتمييز عىل أساس الجنس أو 
العرق أو الطبقة أو حالة اإلعاقة أو امليل الجنيس أو الهوية 

الجنسية أو الدين. يجب تجنب تأطري التضمني كام لو أن 
هذه الهويات والخربات تخص األخريات. التعامل بغريية 
مع هذه القضايا هو شكل من أشكال التمييز واالستبعاد. 
بدالً من ذلك، يجب توفري الفرص للنساء لتبادل معارفهن 

وخرباتهن الشخصية املتعلقة باالمتياز والتمييز والتنوع.

إدراك الذات 	

كونوا/كن عىل دراية مبواقفكم/ن وتحيزاتكم/ن. فكروا/ن 
يف تجاربكم/ن املتعددة الجوانب للقمع واالمتياز. تعرفوا/ن 
عىل القيود التي تحدكم/ن وتواصلوا/ن للحصول عىل الدعم 

ملعرفة املزيد حول الحواجز واملخاطر التي تواجهها النساء 
والفتيات املتنوعات وحافظوا/حافظن عىل االنفتاح عىل 

تعلم املزيد حول تجارب واحتياجات النساء والفتيات من 
خلفيات متنوعة. 

الرتكيز عىل الشخص والبيئة/ العوائق الشاملة: 	

استكشفوا/استكشفن كيف تواجه النساء والفتيات الزيادة 
يف التمييز وعدم املساواة، كل ذلك يزيد من خطر تعرضهن 

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي ويزيد من العوائق التي 
تحول دون الوصول إىل خدمات االستجابة للعنف املبني 

عىل النوع االجتامعي.

االحتفال بالتنوع 	

تتمثل الرسالة الرئيسية يف هذا املورد يف تدخل مبني 
عىل عنارص القوة يف تنوع النساء والفتيات كام نفعل 

يف كافة برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي. هذا 
التدخل يحتفي بتنوع التجارب التي تعيشها النساء 

والفتيات، ويحتفي بالتضامن والدعم املتبادل والذي تختربه 
مجموعات النساء والفتيات املشكلة من هوياتهن املتعددة. 

إن تدخالً مبنياً عىل عنارص القوة يعزز الفوائد الناتجة عن 
إنشاء برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي الشاملة 

لجميع النساء والفتيات.

االلتزام بالتعلم 	

ما زالت الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي تتعلم كيف تؤثر األشكال املتنوعة من الالمساواة 

والتمييز عىل النساء والفتيات، إزالة التحيزات والتحامل 
الداخيل. نحن نشجعكم/نشجعكن عىل االنفتاح عىل التعلم 

واالستامع إىل بعضنا البعض وااللتزام بالتمسك بالقيم 
املهنية التي تدعم جميع حقوق النساء والفتيات يف الوصول 

اآلمن إىل الخدمات وإزالة الحواجز والعمل معاً لوضع حد 
للتمييز ضد جميع النساء والفتيات. الخرباء املحليون يف 

مواضيع األشخاص األكرب سناً، املثليون/ات، ثنائيوا/ات امليل 
الجنيس واملتحولون/ات جنسياً، والكوير، العرق والدين هم 
رشكاؤنا يف التعلم. احرصوا عىل التواصل مع حركات العدالة 

االجتامعية األخرى والجهات الفاعلة لتعلم املزيد.
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التعاريف والرشوط

متاحة/سهلة الوصول إليها: عندما تكون خدمات االستجابة  	

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي متاحة، هذا يعني إنه 

ميكن الوصول إليها واستخدامها بشكل آمن يف الوقت املناسب 

من قبل النساء والفتيات املتنوعة وفقاً الحتياجاتهن. يف 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تُعرّف إمكانية الوصول 

بأنها »التدابري املالمئة لضامن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 

)للخدمات( عىل قدم املساواة مع اآلخرين«.

التحيز: هو التحامل ضد يشء أو شخص ما. غالباً ما تبنى  	

التحيزات عىل الصور النمطية وتؤدي إىل مواقف ضارة 

ومامرسات متييزية، سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة. قد يكون 

الكثري من الناس غري مدركني لتحيزاتهم/ن التي تتشكل من 

األعراف االجتامعية خالل الحياة والتي متيز ضد مجموعات 

معينة من الناس.

متوافق الهوية الجندرية: امرأة أو فتاة تتطابق هويتها الجندرية  	

مع الجنس األنثوي الذي تم تعيينه عند الوالدة.

التمييز: يحدث التمييز املبارش عندما يتعرض أشخاص محددون  	

ملعاملة أقل تفضيالً من أشخاص آخرين يف موقف مامثل 

الختالف أحوالهم الشخصية لسبب يتعلق بأسس محظورة. 

يعني التمييز غري املبارش أن القوانني أو السياسات أو املامرسات 

تبدو محايدة يف وجهها ولكن يف نفس الوقت لها تأثري سلبي غري 

متكافئ عىل بعض األشخاص.

التمكني: التمكني هو العملية حيث متتلك النساء والفتيات  	

املراهقات سيطرة متزايدة عىل حياتهن وأجسادهن: وتقمن 

بوضع أجنداتهن الخاصة، واكتساب املهارات الالزمة، وحل 

مشاكلهن، وتطوير اعتامدهن عىل أنفسهن. يخّول التمكني املرأة 

من التأثري عىل السياسات والعمليات واملؤسسات التي تؤثر عىل 

حياتها، مبا يف ذلك الهياكل واملؤسسات التي تعزز وتديم العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي والتمييز وعدم املساواة. مفهوم 

التمكني ميلك تاريخاً طويالً يف عمل التغيري االجتامعي4 الذي 
يؤكد أهمية اكتساب القدرة عىل اتخاذ خيارات ذات هدف.5

	كورنوال، الصفحة 1. متكني املرأة: ما الذي ينجح وملاذا؟ املعهد العاملي  	4

ألبحاث اقتصاديات التنمية )2014(.

	PAL الصفحة 4. 	5

االستبعاد: االستبعاد هو النتيجة التي قد يحدثها التمييز  	

والعنف يف حياة النساء والفتيات. قد نقوم بشكل واعي أو غري 

واعي بنقل املجموعات املستبعدة إىل مكانة ثانوية ونجعلها 

تشعر بها كام لو كانت أقل أهمية من أولئك الذين يتمتعون 

مبزيد من السلطة أو االمتياز يف املجتمع.

املعايري املغايرة: املواقف والسلوك واألنظمة القامئة عىل افرتاض  	

أن كل األشخاص هم غري مثليي/مثليات الجنس.

الهوية: تشمل الهوية جوانب مختلفة من تجربة املرأة، وتشري  	

إىل الخصائص )مثل العمر والفئة والعرق وما إىل ذلك( واألدوار 

)مثل األم أو الرياضية أو الطالبة أو القائدة( التي تربط األفراد 

مبجموعات محددة يف املجتمع وتجعل كل شخص فريداً من 

نوعه. تؤثر هوية املرأة عىل نظرتها للعامل، عىل اختياراتها 

للترصف، طريقة تعامل اآلخرين معها من قبل اآلخرين. 

بعض أجزاء الهوية هي )مثل لون البرشة( عامة متاماً، وبعض 

الجوانب األخرى )مثل امليل الجنيس( قد يُشعر املرء بعدم األمان 

ملشاركتها بسبب الخوف من الوصمة أو الرفض أو الحكم.6 من 

املهم اإلشارة إىل أن الهوية يتم اختيارها وفرضها يف نفس الوقت. 

عىل سبيل املثال، قد ال ترى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

أنفسهن مصابات بإعاقة، ومن املؤمل أن ينظر إىل اإلعاقة كجانب 

رئييس يف تحديد هوية املرأة عندما ال تكون هذه تجربتها يف 

الحياة.

التضمني: التضمني هو عملية تحسني طريقة مشاركة الناس يف  	

املجتمع، والوصول إىل الخدمات واملوارد. التضمني مهم بشكل 

خاص بالنسبة إىل النساء والفتيات املتنوعة اللوايت يواجهن 

التمييز، واملخاطر املتزايدة، والحواجز اإلضافية التي تعرتض 

مشاركتهن ووصولهن إىل الخدمات. يشمل التضمني معالجة 

الحواجز واملخاطر بشكل استباقي لضامن مشاركة الجميع 

واالستفادة من الخدمات بشكل مفيد. ويشمل تعزيز الفرص، 
والوصول إىل املوارد، والتعبري عن الحقوق واحرتام الحقوق.7

	رفع األصوات، التحرك! الصفحة 47 	6

	دور النساء يف التنمية، أين نقف؟ 	7

7



التقاطعية: يفرس هذا اإلطار النسوي )والذي تم إنشاؤه من  	

قبل كيمربيل كرينشو8 كيف أن أنظمة القمع املتشابكة تتقصد 

أن تتعرض النساء والفتيات املتنوعات للعنف والتمييز عىل 

أساس العرق والفئة والجنسية واإلعاقة وامليل الجنيس والهوية 

الجنسية. تتطلب املقاربة التقاطعية اتخاذ إجراءات لتحقيق 

العدالة االجتامعية من خالل فهم التجارب املتعددة لعدم 

املساواة التي تعاين منها النساء والفتيات، بدالً من إعطاء 

األولوية لتجربة أو احتياجات مجموعة من النساء عىل مجموعة 

أخرى.

يف العراق وسوريا، عىل سبيل املثال، ال تشعر املجموعات 
االجتامعية باالرتياح لتسمية »األقليات«. تتضمن 

االعرتاضات عىل استخدام املصطلح:

 ·  إنه مصدر ضعف، يشري إىل ضعف أو 
قيمة أقل من األغلبية.

·  يصوغ عالقات القوة ويقوض لغة الوحدة حول املواطنة.

·  بالنسبة لبعض املجموعات، يحجب هذا املفهوم 
جذورهم التاريخية كشعوب أصلية أو أحفاد من شعوب 

بالد ما بني النهرين القدمية.

حامية األقليات يف العراق وسوريا، الصفحة 6

أقلية/ األقليات: ال يوجد تعريف متفق عليه دولياً يحدد  	

املجموعات التي تشكل »األقليات«. بشكل عام، يتم تعريف 

األقليات عىل أنها »مجموعات مختلفة ... يف العرق أو الدين أو 

الخلفية اإلثنية، عن غالبية السكان«. يشري إعالن األقليات التابع 

لألمم املتحدة الذي تم تبنيه عام 1992 إىل األقليات كمجموعات 

قامئة عىل الهوية القومية أو اإلثنية أو الثقافية أو الدينية أو 

اللغوية، ويؤكد عىل أنه يتعني عىل الدول حامية وجودها. 

وتختلف الخصائص التي تحدد األقليات عىل نطاق واسع من 

سياق إىل آخر.9 األهم من ذلك، أن املجموعات االجتامعية 

غري مرتاحة بتسمية »األقليات« ألن هذه قد تكون مرتبطة بـ 

»الضعف« أو العجز أو أقل قيمة من األغلبية، وتشكيل عالقات 

القوة وتقويض لغة املساواة. بسبب هذا الداللة السلبية، 

تستخدم هذه املذكرة التوجيهية مصطلح »االنتامء اإلثني 

والديني«.

	إزالة الهوامش من تقاطعات العرق والجنس: نقد نسوية سوداء ملبدأ  	8

مناهضة التمييز، نظرية النسوية وسياسة مناهضة العنرصية، كيمربيل 

https://bit.ly/3noAsvn ،1989 ،كريشنو

	املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، كتيب الطوارئ،  	9

الصفحة 1

املشاركة: إرشاك النساء والفتيات بشكل هادف يف عملية صنع  	

القرار والفعل يف كل من مجتمعاتهن املحلية وعىل مستوى 

النظام اإلنساين األوسع. تعزز مشاركة النساء والفتيات قدرة 

املجتمع عىل الصمود من خالل االستفادة من القدرات واملوارد 

املتاحة للنساء والفتيات املتنوعات. ميكن ملشاركة النساء 

والفتيات املتنوعة من املجتمع املترضر بشكل فردي ومن خالل 

الحركات والجامعات النسائية املحلية أن يعزز القدرات املحلية، 

يشجع االمتالك، يبني املرونة ويحسن االستدامة10 تعد املشاركة 

جانباً أساسياً من عنارص التمكني وتؤدي إىل نتائج إنسانية أفضل. 

الضامئر: الضمري هو كلمة تشري إىل الشخص املتحدث )أنا  	

أو أنت( أو إىل شخص يتم التحدث عنه )هي، هو، هن أو 

هم، ذلك أو تلك(. النساء والفتيات متحوالت الجنس يواجهن 

صعوبات عند استخدامهن لضمري ال يتوافق مع جنسهن عند 

الوالدة أو معتقدات اآلخرين حول هويتهن الجندرية. عىل سبيل 

املثال: قد تخاطب امرأة متحولة جنسياً بضمري »هو« من قبل 

أشخاص ال يدركون بأنها تعرف نفسها عىل أنها أنثى وتستخدم 

ضمري »هي«، أو من قبل أشخاص يحاولون أذيتها بشكل متعمد. 

إن احرتام »الضمري« الشخيص هو ترصف بسيط للتضمني.

الرتتيبات التيسريية املعقولة: التعديالت والتعديالت الرضورية  	

واملالمئة عند الرضورة يف حالة معينة والتي ال تفرض عبئاً غري 

متناسب أو غري مربر، لضامن متتع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

ومامرستهن جميع لحقوق اإلنسان والحريات األساسية11 عىل 

قدم املساواة مع اآلخرين.

تصميم وصول عاملي: هو وسيلة لضامن إمكانية الوصول.  	

ويعني تصميم املنتجات والبيئات والربامج والخدمات لتكون 

قابلة لالستخدام من قبل جميع الناس، إىل أقىص حد ممكن، 

دون الحاجة إىل التكيف أو التصميم املتخصص.

	Action Aid، عىل خط املواجهة: تحفيز القيادة النسائية يف العمل  	10

اإلنساين، الصفحة 5 )2016(.

	اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 2 	11
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نصائح ورشوط لالستخدام 
والتجنب

بشكل عام عندما ال تكون/ين متأكداً/ًة من املصطلح الذي 
يجب استخدامه، من املهم أن تسأل/ي النساء والفتيات 

أنفسهن عن اللغة واملصطلحات التي يفضلنها، مبا يف ذلك 
ضامئرهن املفضلة. فيام ييل بعض التوجيهات العامة حول 

املصطلحات املناسبة.

تجنب/ي اإلشارة إىل األشخاص باستخدام االختصارات ألن ذلك 
قد يسمهن ويضعهن يف خانة »اآلخرين« مام يقوض كرامتهن. 
تجنب/ي وصف امرأة من خالل وصفها بخاصية واحدة، مثل 

امرأة مثلية أو امرأة معاقة. 

مصطلح لتجنب مصطلح لالستخدام

املعوقات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

العجائز، املتقاعدات، املسنات النساء األكرب عمراً

فتاة مسرتجلة )حسن صبي(، امرأة مثلية، امرأة كوير النساء والفتيات ذوات امليول الجنسية والهويات الجنسية 
املتنوعة

النساء والفتيات املهمشات النساء والفتيات املتنوعة

اللواط، التدنيس، انتهاك العرض العنف الجنيس
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املخاطر والعوائق 
التي تواجه 

النساء والفتيات 
املتنوعات

يركز هذا القسم عىل املخاطر والعوائق املحددة التي 
تواجهها جميع النساء والفتيات يف السياقات اإلنسانية، 

والتي تتفاقم بسبب عدم املساواة املتقاطعة. حيث 
يحدد أوالً املخاطر والعوائق املشرتكة التي قد تواجهها 
جميع النساء والفتيات، ثم يركز عىل مخاطر وحواجز 

محددة ملختلف فئات النساء والفتيات.

ليك نكون جهات عاملة وفعالة يف مجال العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي، من الرضورة أن نفهم 

كيف أن االضطهاد املبني عىل العمر، العرق، اإلعاقة، 
الطبقة، التوجه الجنيس، الهوية الجندرية، اإلثنية 

والدين، يضاعف املخاطر والتمييز الذي تواجهه النساء 
والفتيات املتنوعات. النساء والفتيات اللوايت يواجهن 
أشكاالً متعددة من االضطهاد يتعرضن للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي بشكل مختلف وأكرث خطورة، 
ويواجهن عوائق متزايدة يف الوصول إىل الدعم ويف 

شفائهن

عندما تدرك الجهات العاملة يف مجال العنف املبني عل النوع 
االجتامعي املخاطر والحواجز التي تواجهها النساء والفتيات، 

ميكنها أن تتخذ إجراءات إلزالة املعوقات لضامن إمكانية وصول 
جميع النساء والفتيات إىل خدمات العنف املبني عل النوع 
االجتامعي وزيادة القدرة عىل تنفيذ برامج متعلقة بالعنف 

املبني عل النوع االجتامعي لتشمل التنوع الكامل للنساء 
والفتيات يف مجتمع االستجابة. الجهات العاملة يف مجال العنف 

املبني عل النوع االجتامعي، والتي تضم النساء املتنوعات 
بشكل فعال ضمن فرق االستجابة الخاصة بها، ستمتلك ميزة 
القدرة عىل فهم والتواصل مع النساء والفتيات املتنوعات يف 
املجتمع املترضرة من األزمة. وميكن أن تلتزم جميع الجهات 
الفاعلة يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي لتعلم 

املزيد عن التنوع والتقاطع واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشمل 
جميع النساء والفتيات.

التحدي الذي نضعه ألنفسنا وللحركة النسائية  	«
يجب أن يكون بهدف جعل التعقيدات 

الناجمة عن التمييزات املتقاطعة واضحة 
بدرجة كافية لرناها ونتعامل معها بحيث 

نضّمن النساء املهمشات ليس فقط يف طريقتنا 
بالحديث عن إحداث التغيري ولكن أيضاً 

بإرشاكهن كمشاركات يف األفعال التي نلزم بها 
أنفسنا يف االتجاهات املستقبلية يف الحركة 

النسائية.«

مارشا دارلينغ، جمعية حقوق املرأة يف التنمية »إعادة اخرتاع العوملة« 

http://bit.ly/2LpbAGx 2002 غواداالهارا، املكسيك، ترشين أول

إن فهم كيف يتم تقويض السلطة وصنع القرار للنساء والفتيات 
من خلفيات متنوعة من خالل تقاطع أوجه عدم املساواة 

وزيادة خطر تعرضهن للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، 
سيساعد الجهات الفاعلة عىل تعديل استجابتهم. وتشمل 

االعتبارات:

ضياع آليات الدعم األرسي واملجتمعي: أثناء النزوح، غالباً  	

ما تنفصل األرس واملجتمعات وتضعف هياكل دعم املجتمع 

التقليدية. إن هذا اإلضعاف للحامية املجتمعية يؤثر بشكل قاٍس 

عىل النساء والفتيات من خلفيات متنوعة حيث أنهن ميتلكن 

وسائل حامية أقل وعدداً أقل من األشخاص الذين يثقن بهم 

ويلجأن إليهم لطلب الدعم إذا تعرضن للعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي. 
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يف سياق الطوارئ، قد تكون النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، 
الفتيات اليافعات، والنساء األكرب سناً معتمدات عىل أفراد 

أبعد من املجتمع أو العائلة، مام يزيد من احتامل تعرضهن 
لخطر العنف. ميكن أن تكون النساء والفتيات ذوات 

امليول الجنسية والهويات الجندرية املتنوعة، خاصة يف 
السياقات التي تجرّم العالقات الجنسية بني أفراد الجنس 

الواحد، قد بنني شبكات دعم واسرتاتيجيات تساعدهن 
عىل عيش حياتهن بأمان أكرب قبل األزمة. هذه الشبكات 

واالسرتاتيجيات تصبح معطلة بسبب النزوح األمر الذي يزيد 
مخاطر تعرضهن للعنف املبني عىل النوع االجتامعي ويقلل 
عدد األشخاص الذي قد تلجأ إليهم النساء والفتيات لطلب 

الدعم. إن النساء والفتيات من خلفيات إثنية ودينية متنوعة 
قد يكن أيضاً عرضة لخطر متزايد من العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي حيث أنهن عرضة لالستهداف عىل قاعدة 
اإلثنية أو الدين، وبخاصة عندما تكون اإلثنية أو الدين عامالً 

محركاً للنزاع املحيل الدائر.

التبعية والسيطرة: قد تكون قضايا القوة والسيطرة هي األكرث  	

تعقيداً يف العالقات التي تعتمد فيها املرأة أو الفتاة عىل والدها 

أو رشيكها كمقدم رعاية. تتضمن ديناميات وتكتيكات القوة 

والسيطرة التي ميكن استخدامها ضد النساء والفتيات املتنوعات 
مع زيادة االعتامد عىل مقدمي الرعاية ما ييل:12

قد يهدد مقدمو الرعاية املسيئني الرعاية والدعم األساسيني 	 
)الطعام، أو املال، أو النظافة( أو يحجبونها أو يرتكونها دون 

مراقبة.

قد يهدد مقدمو الرعاية املسيئني أو يحجبون أو يسيئون 	 
استخدام أو يؤخرون دعامً محدداً يساعد املرأة أو الفتاة 

عىل أداء وظيفتها )مثل األدوية أو املعدات(.

يجوز ملقدمي الرعاية املسيئني استخدام أموال املرأة 	 
أو الفتاة ألنفسهم و/ أو اتخاذ قرارات مالية لهم دون 

موافقتهن.

قد يعزل مقدمو/ات الرعاية املسيئني/ات املرأة أو الفتاة عن 	 
الشبكات االجتامعية.

قد يسخر مقدمي/ات الرعاية املسيئني/ات من املرأة أو 	 
الفتاة ويحرجونها بسبب سنهن أو إعاقتهن.

قد يلوم مقدمو/ات الرعاية املسيئني املرأة أو الفتاة عىل 	 
إجهادهم/ن الشخيص )عىل سبيل املثال نتيجة االضطرار إىل 

االهتامم بهم(.

	املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف  	12

http://bit. ،139-142 املبني عىل النوع االجتامعي، الصفحة

ly/2MDOfl3

تحليل العوائق

لقد تم تعديل اإلطار التايل لتحليل العوائق من أداة تحليل 
العوائق ألصحاب اإلعاقة، وميكن لهذه األداة مساعدة الجهات 

الفاعلة يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي لتحديد 
واستهداف املعوقات التي ميكن إزالتها لدعم وصول ومشاركة 

النساء والفتيات من خلفيات متنوعة.

الفيزيايئ
العوائق الفيزيائية تؤثر عىل وصول النساء والفتيات من 

خلفيات متنوعة إىل الخدمات وميكن لهذه العوائق أن تكون 
طبيعية أو ناتجة عن الجهات اإلنسانية أو جهات أخرى. 
تتضاعف العوائق الفيزيائية بسبب القيم الجندرية التي 

تحد من حركة النساء والفتيات وتزيد من عزلة الناجيات من 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي، األمر الذي يجعل من 

املسافة املطلوب قطعها للوصول إىل الخدمات عامالً حاسام. 
األبواب الضيقة، السالمل املنحدرات الحادة... إلخ، تحد أيضاً 

من الوصول الفيزيايئ للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة واللوايت 
قد يحتجن استخدام كرايس مدولبة للوصول إىل الخدمات.

املعلومات
تحدث العوائق املعلوماتية عندما ال تكون املعلومات متاحة 

لكافة النساء والفتيات. النساء والفتيات صاحبات إعاقات 
برصية أو سمعية، اللوايت يتحدث لغات متنوعة، واللوايت ال 

يدقرن عىل القراءة بشكل جيد، جميعهن عرضة ملواجهة 
تحديات حقيقية بالوصول للمعلومات املتعلقة بخدمات 

االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. بدون الوصول 
للمعلومات ال ميكن للنساء والفتيات اتخاذ خيارات واعية.

السلوكيات
تبقى السلوكيات املؤذية واحدة من العوائق األساسية 

للوصول إىل مشاركة كاملة ومتساوية للنساء والفتيات من 
خلفيات متنوعة يف برامج االستجابة للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي. التحري الغري واعي أو أفعال التمييز املبارشة 
تستثني النساء والفتيات من خلفيات متنوعة من املشاركة يف 

برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

املؤسسات
العوائق املؤسساتية هي اإلجراءات والسياسات التي متيز 

ضد النساء والفتيات. عىل سبيل املثال، عندما تكون موافقة 
الرشيك الذكر مطلوبة لتوفري الرعاية الصحية. وهذا التمييز 

ضد االستقاللية الجسدية لجميع النساء واختياراتهن، كام أنه 
سيكون ضاراً بشكل خاص للنساء يف عالقة جنسية مثلية.
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العوائق الفيزيائية: العوائق الفيزيائية تؤثر عىل وصول النساء 
والفتيات من خلفيات متنوعة إىل الخدمات وميكن لهذه 
العوائق أن تكون طبيعية أو ناتجة عن الجهات اإلنسانية 

أو جهات أخرى. تتضاعف العوائق الفيزيائية بسبب القيم 
الجندرية التي تحد من حركة النساء والفتيات وتزيد من عزلة 
الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، األمر الذي 

يجعل من املسافة املطلوب قطعها للوصول إىل الخدمات 
عامالً حاسام. األبواب الضيقة، السالمل املنحدرات الحادة... 

إلخ، تحد أيضاً من الوصول الفيزيايئ للنساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة واللوايت قد يحتجن استخدام كرايس مدولبة للوصول إىل 

الخدمات. قد تقوم العائالت بإخفاء أو عزل النساء والفتيات 
من خلفيات متنوعة عىل قاعدة البلوغ، التقدم بالعمر أو 

اإلعاقة، أو قد تقوم العائالت بإخفاء هوياتهن عندما تكون 
اثنيتهن، دينهن، توجههن الجنيس أو هويتهن الجندرية عامالً 
يف وضعهن بخطر التمييز والعنف. العزلة الفيزيائية تزيد من 

أخطار العنف املبني عىل النوع االجتامعي، خاصة داخل املنزل، 
وتحد من خيارات النساء والفتيات عىل طلب املساعدة. قد 

يقود العزل إىل اإلحباط وأعراض صحية ذهنية أخرى، إنه عائق 
أمام الوصول لخدمات االستجابة، إلعادة دمج النساء والفتيات 

يف فرص الدراسة والعمل، وزيادة االستقاللية، ويتسبب يف الحد 
من الخيارات.

العوائق املعلوماتية: تحدث العوائق املعلوماتية عندما ال تكون 
املعلومات متاحة لكافة النساء والفتيات. النساء والفتيات 
صاحبات إعاقات برصية أو سمعية، اللوايت يتحدث لغات 

متنوعة، واللوايت ال يدقرن عىل القراءة بشكل جيد، جميعهن 
عرضة ملواجهة تحديات حقيقية بالوصول للمعلومات املتعلقة 

بخدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. 
باإلضافة لذلك، املعلومات التي تستثني النساء والفتيات من 

خلفيات متنوعة بأن تعرض صوراً ورسومات لبعض أمناط النساء 
فقط اللوايت يصلن للخدمات ميثل عائقاً أمام استقبال الخدمة 
بجعل بعض النساء والفتيات يشعرن بعدم الرتحيب أو بعدم 

اليقني إن كانت الخدمة موجهة لهن. النساء اللوايت لديهن 
إعاقة سمعية قد يعانني من املشاركة يف أنشطة املساحة اآلمنة 
وخدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي حيث 

ال تتوفر لغة اإلشارة ملساعدتهن عىل التواصل.

العوائق السلوكية: تبقى السلوكيات املؤذية واحدة من العوائق 
األساسية للوصول إىل مشاركة كاملة ومتساوية للنساء والفتيات 

من خلفيات متنوعة يف برامج االستجابة للعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي. التحيز غري الواعي أو أفعال التمييز املبارشة 
تستثني النساء والفتيات من خلفيات متنوعة من املشاركة يف 

برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي. تتفاقم املواقف 
األبوية أو املتحيزة جنسياً بالنسبة للنساء والفتيات اللوايت 

يختربن العمر، ورهاب املثلية الجنسية، ورهاب التحول الجنيس، 
والعنرصية، والتحامل عىل أساس اإلعاقة، والطبقة، وحالة 

فريوس نقص املناعة البرشية، والدين واإلثنية من قبل مقدمي 
خدمات العنف املبني عىل النوع االجتامعي. إذا مل توضح 

الجهات العاملة يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
إن النساء والفتيات املتنوعات مرحب بهن يف األماكن اآلمنة 
للنساء والفتيات وبرامج االستجابة للعنف املبني عىل النوع 
االجتامعي، فإن النساء والفتيات قد يخشني من أن يواجهن 

نفس املواقف املؤذية املوجودة يف املجتمع األوسع وأنهن لن 
يتمكنن من البحث مساعدة.

العوائق املؤسساتية: العوائق املؤسساتية هي اإلجراءات 
والسياسات التي متيز ضد النساء والفتيات. عىل سبيل املثال، 

عندما تكون موافقة الرشيك الذكر مطلوبة لتوفري الرعاية 
الصحية. وهذا التمييز ضد االستقاللية الجسدية لجميع النساء 

واختياراتهن، كام أنه سيكون ضاراً بشكل خاص للنساء يف عالقة 
جنسية مثلية. النساء والفتيات من خلفيات متنوعة واملعتمدات 

بنسبة أعىل عىل اآلخرين، ك بعض الفتيات اليافعات، النساء 
والفتيات 1وات اإلعاقة، النساء األكرب سناً، قد يحتجن ملكاشفة 
آخرين للوصول للخدمات، وقد يقوم األشخاص املسؤولون أو 

أعضاء املجتمع باتخاذ إجراء عوضاً عن الناجية دون موافقتها أو 
رضاها. بعض األمثلة األخرى التي قد تقود إىل استبعاد النساء 
من خلفيات متنوعة واملوظفات ضمن فرق االستجابة للعنف 
املبني عىل النوع االجتامعي تتضمن: مامرسات التوظيف التي 
ال تكون مرنة أو معدلة لتناسب النساء ذوات اإلعاقة، أو تلك 

التي ال تسمح مبامرسات دينية متنوعة، أو التي ال تدعم خدمة 
رعاية األطفال أو تقدم إجازة أمومة. القسم التايل يركز عىل 
مجموعات مختلفة من النساء والفتيات. يعترب التعرف عىل 
هذه املجموعات املحددة من النساء والفتيات مفيداً كأداة 
تنظيمية. ومع ذلك، من املهم أن ندرك إن النساء والفتيات 

نادراً ما يسكنن مجموعة واحدة. لهذا السبب، من املهم التفكري 
بتنوع الخربة داخل كل مجموعة والتقاطعات بني املجموعات. 

إن مشاهدة النساء والفتيات يف مجموعات بناًء عىل جانب 
واحد من هويتهن قد يحجب كل موقف من مواقفهن املحددة، 

مبا يف ذلك مواطن قوتهن.
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الفتيات املراهقات

تعد نسبة الفتيات املراهقات عالية ضمن تعداد األشخاص 
النازحني ويتعرضن لخطر أكرب مقارنة باملجموعات البرشية 

األخرى عندما نتحدث عن االغتصاب، االستغالل الجنيس، سوء 
املعاملة، الزواج املبكر واالختطاف.13 يظهر الدليل بأن الفتيات 

املراهقات ال يواجهن أخطاراً مضاعفة خالل أزمة ما فقط، وإمنا 
يبقني غري مرئيات، غري محميات، وال يتم إرشاكهن، وخاصة 
يف األيام الـ 45 األوىل من األزمة.14 عندما ال تقوم املنظامت 
اإلنسانية باألخذ بعني االعتبار وضع الفتيات املراهقات عند 
تصميم االستجابة الطارئة، تكون قدرة الفتيات للوصول إىل 

املعلومات، الخدمات واملوارد الالزمة للحفاظ عىل الحياة يف 
حدود ضيقة للغاية.15

فتيات الشمس: منوذج برنامج وباقة موارد تسعى لدعم، 
حامية، ومتكني الفتيات املراهقات يف األوضاع اإلنسانية، 

ويحتوي عىل إرشادات محددة حول إرشاك الفتيات 
املراهقات يف تصميم وتنفيذ ومراقبة أنشطة الربنامج 

املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي واملخصصة 
للفتيات املراهقات.

تقع الفتيات املراهقات األصغر سناً )10-14 سنة( واألكرب سناً 
)15-19 سنة( بني الرشائح األكرث ضعفاً ألي مجموعة سكانية 

يف السياقات اإلنسانية، يواجهن أعىل نسبة ملخاطر الحامية 
ومع ذلك، فإن الفتيات املراهقات يبقني كأحد أكرث املكونات 

السكانية غري املرئية.16 بينام يدخلن يف سن املراهقة، تبدأ 
الفتيات األصغر يف تحمل مسؤوليات البالغات وأدوارهن، 

عىل الرغم من عدم امتالكهن للمهارات أو القدرة الجسدية 
واإلدراكية التي قد تلزمهن لتحمل تلك املسؤوليات.17

	تقرير التعلم لربنامج “كومباس/بوصلة”: “مساحة آمنة لإلرشاق:  	13

خلق فرص وإيصال صوت الفتيات املراهقات يف األوضاع اإلنسانية”، 

https://gbvresponders.org/compass اللجنة النسائية لالجئني، أنا 

هنا، ص. 5.

	الفتيات يف حاالت الطوارئ التعاونية بيان وخطة عمل من الفتيات يف  	14

 حاالت الطوارئ التعاونية أيلول 2015، ص 2.

http://bit.ly/3rUKd7I

	أنا هنا: الفتيات املراهقات يف حاالت الطوارئ، اللجنة النسائية  	15

لالجئني، 2014، ص 12.

	أنا هنا: الفتيات املراهقات يف حاالت الطوارئ، اللجنة النسائية  	16

لالجئني، 2014، ص 17.

	حقيبة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للفتيات املراهقات يف  	17

 األوضاع اإلنسانية، صندوق التمويل اإلنساين، 2009، ص 6.

http://bit.ly/2KTtqS5

تواجه الفتيات املراهقات أخطار متزايدة متعلقة بالعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي وحواجز أكرث متنعهن من الوصول إىل 

الخدمات وذلك نتيجة للعوامل التالية:

يتم التالعب بالعادات االجتامعية والثقافية ملامرسة القوة 	 
والسيطرة عىل الفتيات املراهقات.

إن وجود مؤسسات ضعيفة، فقر وصعوبات مادية يرتك 	 
الفتيات املراهقات عرضة لسوء املعاملة، االستغالل والعنف 

)يتضمن ذلك االنخراط يف أعامل خطرة(.

تزيد عزلة الفتيات املراهقات بسبب تقييد الحركة والظهور، 	 
وتؤدي إىل فقدان دعم القرينات وباقي شبكات النجاة 

االجتامعية.

تقييد الوصول إىل معلومات وخدمات صديقة لسن املراهقة 	 
يهدد بإمكانية نجاة الفتيات املراهقات من املخاطر.

قلة االنتباه من املجتمع اإلنساين تجاه الدور الخاص، 	 
االحتياجات واملخاطر التي تتعلق بالفتيات املراهقات.18

إن العديد من الفتيات – الفتيات األشد فقراً يف املجتمعات 
األكرث فقراً – يعشن أساساً يف »حالة طوارئ«.

إن األزمات اإلنسانية تقوم فقط بتضخيم الحاجة إىل 
قدرتهن عىل التكيف والرعاية، بينام يتفاقم تعرضهن 

للعنف.

التعاونية ألجل الفتيات يف حاالت الطوارئ، بيان

 يفرق برنامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي التضميني 
بني احتياجات املراهقات األصغر سناً واحتياجات املراهقات 

األكرب سناً اللوايت يواجهن تحديات بارزة متعلقة بالتطور، 
املخاطر والتمييز.19 عىل العاملني يف مجال مكافحة العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي التمييز بأن الفتيات املراهقات 
لسن مجموعة متجانسة وااللتزام برؤية »كون كامل« من 

الفتيات،20 يتضمن ذلك اختالفات متعلقة بالعمر )األصغر سنا 
بني 10-14 سنة، واألكرب سناً بني 15-19 سنة(، الحالة الزوجية، 
هل لدى الفتيات مرافق/ة أو أنهن يتيامت، هل لدى الفتيات 
إصابة مبرض نقص املناعة املكتسبة أو ال، العرق، هل تذهب 

الفتيات إىل املدرسة أم ال، هل ميارسن أي عمل، هل يعانني من 
فقر طويل األمد، حامالت أو مرضعات، هل يعانني من إعاقات، 

	اللجنة النسائية لالجئني، أنا هنا: الفتيات املراهقات يف حاالت  	18

الطوارئ، اللجنة النسائية لالجئني، 2014، ص 22.

http://bit.ly/35beS6Z :فتيات الشمس )متوافر عىل االنرتنت 	19

	منهاج بناء األصول الوقائية، ضمن بناء األصول الوقائية للفتيات،  	20

مجلس السكان، 2016، ص 4.
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أمهات أو مقدمات رعاية، التوجه الجنيس، الهوية الجنسية، 
هل تعرضت الفتيات لتجربة استغالل جنيس.21 22 إن عىل 

املنظامت املتخصصة بربامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
االلتزام بتوفري رعاية حساسة وتأمني خدمات ميكن الوصول 

إليها، مقبولة، ومناسبة للتنوع الذي تظهره مجموعات الفتيات 
األصغر واألكرب سنا من املراهقات.23

النساء األكرب سناً

أحكام مسبقة عميقة الجذور بشأن النساء األكرب سناً تغذي 
التمييز ضد كبار العمر وتديم األعراف االجتامعية السائدة التي 

تتسامح أو حتى تتغاىض عن العنف وسوء املعاملة وإهامل 
النساء األكرب سناً.24 بحلول عام 2050، سيزيد عدد األشخاص 

األكرب سناً يف العامل عن عدد األشخاص األصغر سناً للمرة األوىل 
يف التاريخ، مبا يعادل %22 من تعداد سكان العامل.25 يعني ذلك 

أن غالبية السكان األكرب سناً سيبقون ضمن رشيحة النساء 
اللوايت يعشن يف البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل، وبنسبة 
تفوق الرجال الذين يكربون بالعمر. يف 2015، شكلت النساء 

%54 من تعداد السكان البالغني فوق 60 سنة و %61 من تعداد 
السكان البالغني فوق 80 سنة.26 تشكل النساء البالغات 50 سنة 

أو أكرث حوايل ربع )%23.6( من النساء حول العامل.27

 قد تكون النساء األكرب سناً عرضة للعنف املبني عىل النوع 
االجتامعي خالل فرتات مختلفة من حياتهن، عىل الرغم من 

أن بعض أنواع العنف يرجح حصولها يف عمر أكرب. إن القوانني 
التمييزية واملامرسات بحق النساء األكرب سناً يف كل مجاالت 

حياتهن السياسية، االقتصادية، االجتامعية والعائلية تشجع عىل 

	برنامج الصحة اإلنجابية والجنسية للفتيات املراهقات يف األوضاع  	21

اإلنسانية، نظرة يف العمق يف خدمات التخطيط العائيل، لجنة الالجئات 

اإلنسانية 2012، ص 24.

	اللجنة النسائية لالجئني، أنا هنا: الفتيات املراهقات يف حاالت  	22

الطوارئ، اللجنة النسائية لالجئني، 2014، ص 17.

	منظمة الصحة العاملية – استشارات عاملية 2001 ونقاشات يف  	23

مجموعة الخرباء االستشارية يف جنيف 2002. تم تسجيل املالحظة 

يف: خدمات الصحة الصديقة للمراهقات: خطة عمل للتغيري، منظمة 

http://bit.ly/35dMWzv .27 الصحة العاملية 2002، ص
		 	24

http://bit.ly/2L5yRxh .17 ص ،ADCAP تدريب		 	25

	مرجع النساء األكرب VAWG ص 3-2. 	26

	املرجع نفسه 	27

العنف وسوء املعاملة.28 حول العامل، تعيش نصف النساء األكرب 
سناً لوحدهن، نتيجة لوفاة الرشيك، الطالق، أو عدم الزواج. إن 
النساء األكرب سناً املعزوالت عن األصدقاء، العائلة واملجتمع، هن 

عرضة أكرث بثالثة مرات لخطر االستغالل والوصول املحدود أو 
املعدوم للخدمات أو الدعم يف حال تعرضهن لتجربة العنف أو 

سوء املعاملة.29 

إن العنف ضد النساء األكرب سناً منترش بكرثة ولكن يف أغلب 
األحيان يتم التسرت عليه. إن تقرير منظمة الصحة العاملية 

الدويل واإلقليمي الخاص بتقديرات نسب العنف ضد النساء 
)2013( يجد أنه وخالل الحياة فإن معدل حصول العنف من 

قبل الرشيك الحميم بني النساء األكرب من 50 سنة يصل إىل 
%20.6. من املرجح أن تكون األرقام الواردة يف التقرير أقل من 
الواقع، عىل اعتبار أن أمناط العنف ضد النساء األكرب سناً أقل 

تداوالً من النساء بني 19 و45 سنة.30 إن العنف ضد النساء 
األكرب سناً يحصل صيغ متداخلة ومتعددة من قبل املعتدين، 

الذين قد يكونون رشيكاً حميامً، أفراد من العائلة )مبا يف ذلك 
األطفال حديثي البلوغ من الذكور واإلناث(، مقدمي الرعاية 
أو أفراد من املجتمع. العديد من النساء واجهن نوعا واحداً 
أو أكرث من تجارب العنف، اإلساءة وحتى اإلهامل الجسدي، 

الجنيس، املايل، والنفيس. بالنسبة للنساء األكرب سناً والناجيات 
من االعتداء الجنيس، عادة ما تكون العواقب ونتائج اإلصابة 

أكرث خطورة.31

يوجد دليل حقيقي عىل أن التقدم بالعمر يؤثر عىل سلوك 
النساء املرتبط باالهتامم بالصحة والوصول إىل الخدمات، والذي 

بدوره يعني أن عواقب صحية مؤذية لعنف مبني عىل النوع 
االجتامعي ميكن أو متر دون معالجة وقد تتفاقم/تصبح أسوأ 

ويستمر العنف املبني عىل النوع االجتامعي وقد تتزايد وتريته 
وشدته. نتيجة الرتكيز عىل النساء يف عمر اإلنجاب، فإن الصحة 

الجنسية للنساء األكرب سناً غالباً ما يتم تجاهلها، تهميشها 
ووصمها بشكل ما، إضافة إلعاقة الوصول إىل الخدمات الوقائية 

والرعاية من العنف بني الرشكاء واألمراض املنقولة عن طريق 
االتصال الجنيس، متضمنة فريوس نقص املناعة املكتسب. 

بينام يتجنب العديد من مقدمي الرعاية األساسية الحديث 
مع مرضاهم عن الصحة الجنسية )ألسباب متعددة منها ضيق 

الوقت، نقص املوارد، التدريب، أو القدرة املحسوسة(، فإن 

	الجمعية العامة لألمم املتحدة. )2013(، متابعة للسنة الدولية لكبار  	28

 السن، الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة: تقرير األمني العام 

.)A / 68/167(

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 8-7 	29

املنظمة الدولية ملساعدة املسنني، ورقة مناقشة حول العنف ضد  	30

http://bit.ly/391QgyH املسنات 2017، الصفحة

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 9 	31
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الفرص تصبح أقل احتاملية ألن يتحدث العاملون الصحيون عن 
النشاط الجنيس مع األكرب سناً.32

»التقدم بالسن« والتمييز ضد الكبار يف السن
ال يوجد إجامع عاملي حول بداية حدوث »التقدم بالسن«، 

يحصل ذلك غالباً بسبب مفاهيم مختلفة حول التقدم 
بالسن، حسب السياق الشخيص، املجتمعي، واالجتامعي.

التمييز ضد الكبار يف السن هو القوالب النمطية والتمييز 
ضد األشخاص فقط بسبب اعتبارهم كباراً يف السن. يعزز 

التمييز ضد كبار السن البناء االجتامعي للشيخوخة، وميكن 
لهذا أن يعيق تحقيق املساواة بالنسبة للنساء األكرب سناً.

ً مورد العنف ضد النساء والفتيات النساء األكرب سنا

إن أغلب النساء األكرب سناً اللوايت يعانني من حاالت الخرف، 
يتعرضن لنوع من سوء املعاملة، وقد متنعهن حالتهن من طلب 
املساعدة.33 ميكن أن تضاف اإلعاقة كعامل خطر إضايف بالنسبة 

للنساء األكرب سناً، تلك اإلعاقة التي ميكن أن تحصل كنتيجة 
للتقدم بالسن. حول العامل، تبلغ نسبة األشخاص البالغني 60 

سنة أو أكرث والذين لديهم إعاقات أكرث من %46، العديد منهم 
يعاين من نقص أو فقدان للبرص أو السمع.34 إن النساء اللوايت 

تعرضن إلعاقة مدى الحياة، قد يصبحن أكرث عرضة للعنف كلام 
تقدمن بالسن، خاصة إن كن معتمدات عىل شخص آخر لتقديم 

العناية اليومية.35

قد تكون النساء األكرب سناً يف خطر متناٍم للتعرض لعنف قائم 
عىل النوع االجتامعي بسبب تناقص قوتهن ووضعهن بعد 
حياة من الفرص املتناقصة من األمان االقتصادي والتعليم 

بسبب جنسهن.36 التمييز بسبب العمر والجنس معاً قد يؤدي 
إىل احتامل أكرب للفقر، الوصول املحدود ملوارد الوقاية، ويزيد 
من خطر التعرض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي وسوء 

املعاملة. 

 تتعرض النساء األكرب سناً للتمييز النابع من املواقف األبوية 
إضافة للنظم االجتامعية التي تضع عىل عاتق الشباب والنساء 

الدور األسايس يف عملية اإلنجاب. هذا التمييز قد يقود إىل 
اعتبار النساء األكرب سناً »بال فائدة« حاملا يتجاوزن سن اإلنجاب. 

	العنف ضد النساء والفتيات – مصدر – النساء األكرب سناً – ص 5   	32

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 8-7 	33

	التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة 18، 	34	

http://bit.ly/2L5yRxh

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 8-7 	35

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 4 	36

يخلق هذا نوعاً محدداً من الهشاشة أمام التعرض للعنف 
بسبب الكرب يف السن، كام يفسح املجال أمام التحيز الجنيس.37 

إن الرتكيز العاملي عىل النساء يف »عمر اإلنجاب« هو أحد 
مظاهر التقاطع بني التمييز عىل أساس التقدم يف العمر والتمييز 
الجنيس، والذي يخترص النساء إىل وظيفتهن اإلنجابية ويعتربهن 

»نساًء« بحسب قدرتهن عىل اإلنجاب فقط. بحسب املنظمة 
الدولية ملساعدة املسنني “HelpAge” إن مل يتم التصدي لهذا 

الرتكيز، فإنه يرفع من مخاطر التشجيع عىل إطالق الصور 
النمطية بأن العنف يحصل فقط يف عمر مبكر، ويرتك تجارب 

النساء األكرب سناً مع العنف غري مرئية.38

%32 من النساء بعمر 49 وأكرب تعرضن لعنف الرشيك 
الحميم )%17 خالل السنة األخرية(، بينام %37 من النساء 

تعرضن لعنف منزيل من غري الرشيك الحميم )%14 خالل 
السنة األخرية(.

الجمعية األمريكية لتقدم العلوم

بشكل مشابه للفتيات املراهقات، فإن األزمات اإلنسانية قد 
ترفع من احتامالت تعرض النساء األكرب للخطر، كام تتآكل 

الضوابط االجتامعية العادية. يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
عىل سبيل املثال، %15.5 من النساء اللوايت طلنب الرعاية من 

العنف الجنيس يف مستشفى جنوب كيفو بني عامي 2004 
و2008 كن من النساء بعمر 55 سنة وأكرب. تشري التقارير يف 
العراق إىل وجود مقربة جامعية للنساء اإليزيديات األكرب سناً 
اللوايت تم قتلهن من قبل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، 

بحسب املنظامت اإلنسانية التي تعمل عىل توفري الدعم 
للناجيات األصغر سناً، فإن النساء بعمر 40 عاماً وأكرب قد تم 
قتلهن لعدم إمكانية بيعهن ورشائهن كرقيق بهدف الجنس.39 
يف استبيان أجري يف بوركينا فاسو حول اتهام النساء األكرب سناً 

مبامرسة السحر، يظهر االستبيان أن آثار الصحة الذهنية الناتجة 
عن الرفض املجتمعي كبرية وواضحة، حيث عربت %55 من 

النساء املشاركة باالستبيان أن الفكرة األوىل التي خطرت لهن 
عندما تم اتهامهن من قبل املجتمع، هي قتل أنفسهن.40

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 3 	37

	املنظمة الدولية ملساعدة املسنني، ورقة نقاش حول العنف ضد النساء  	38

األكرب سناُ، 2017، الصفحة 3

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 8 	39

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 9 	40
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النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

حول العامل تشكل النساء والفتيات اللوايت لديهن إعاقة نسبة 
%15 ،41 تزداد هذه النسبة يف السياقات اإلنسانية عندما يحصل 

نزاع و/أو كارثة طبيعية تؤدي إىل إعاقات جديدة ناتجة عن 
إصابات ووصول محدود للرعاية الصحية. النساء والفتيات 
ذوات اإلعاقة من كافة األعامر معرضات للعنف واإلساءة 

مبستويات تصل إىل %80 خالل حياتهن.42 النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة خالل األوضاع اإلنسانية يواجهن حواجز إضافية لحامية 
أنفسهن من األذى، يعتمدن أكرث عىل اآلخرين للنجاة، أقل قوة، 

وأقل ظهوراً.43

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لسن أكرث عرضة للعنف 
بسبب إعاقتهن، ولكن بسبب تصنيفهن بأنهن مختلفات، 

لديهن قوة ومكانة أقل، مهمشات ومستهدفات بشكل 
مبارش بالعنف نتيجة لهذه العوامل نفسها.

 النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ملخاطر متزايدة 
وحواجز يف السياقات اإلنسانية نتيجة لفصلهن عن العائلة، 

نقص األدوات املساعدة والحركية، صعوبات يف الوصول 
للمعلومات. إنهن عرضة أكرث لالستغالل وسوء املعاملة وهن 

بني الفئات األكرث عزلة يف أي مجتمع متأثر بكارثة. قد يواجهن 
صعوبات يف الوصول لربامج املساعدة اإلنسانية نتيجة ملجموعة 

من الحواجز االجتامعية، الطبيعية والتواصل.

بالنسبة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، فإن تقاطع عدم 
املساواة بني الجنسني واإلعاقة تجعل منهن بشكل خاص 

ضعيفات يف حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي. يكشف 
تقرير صادر يف عام 2015 حول األشخاص ذوي اإلعاقة، ويغطي 

بوروندي، إثيوبيا، األردن وشامل القفقاس، أن العنف الجنيس 
هو النوع األكرث بني أنواع العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
الذي تم تناوله بني املشاركني يف جلسات النقاش املركزة أثناء 

تنفيذ املرشوع، مع وجود عدد من النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة واللوايت قدمن معلومات حول تعرضهن للعنف الجنيس، 
متضمناً االغتصاب، بشكل متكرر وبشكل دوري ومن قبل عدة 
معتدين. إن العائلة ومقدمي الرعاية يعلمون بحدوث العنف 

املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف  	41

http://bit.ly/2MDOfl3 ،139 املبني عىل النوع االجتامعي، الصفحة

	موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكرب سنا، الصفحة 8-7 	42

	لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة النسائية لالجئني 2015. بناء القدرات  	43

لتضمني اإلعاقة يف برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 

الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملني يف العنف املبني عىل 

http://bit.ly/38d9bYj ،5 النوع االجتامعي، الصفحة

الجنيس ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عندما يصبحن 
حوامل.44 يوجد تقارير لحاالت عدة عن زواج مبكر بني الفتيات 

ذوات اإلعاقة واللوايت يتم دفعهن للزواج املبكر قبل أن يتم 
تصنيفهن كـ »مرغوبات أقل« بسبب عمرهن وإعاقتهن.45 ذوات 

اإلعاقة الناجيات من االعتداء قد ينتظرن لفرتة شهر أو أكرث 
قبل أن يتحدثن عن العنف الذي تعرضن له، بسبب الحواجز 

اإلضافية التي يواجهنها قبل أن يفصحن46 عن تجربتهن.

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة قد يواجهن أيضاً عوائق فريدة 
للوصول إىل خدمات االستجابة املخصصة لحاالت العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي، واملشاركة يف برامج االستجابة. يشمل 
ذلك:

العوائق الفيزيائية: ميكن للعوائق الفيزيائية أن تكون طبيعية  	

أو من صنع االنسان. العوائق املتعارف عليها تشمل األبواب 

الضيقة، املمرات، األدراج، الطوابق، املنحدرات الحادة واملتفاوتة، 

حاممات عامة غري مجهزة، النفايات والحطام، توزيع حصص 

غذائية كبرية، تواجد الخدمات واملاء وحطب التدفئة عىل 

مسافات بعيدة. هذه العوائق متنع النساء والفتيات من 

املشاركة بشكل كامل يف الحياة املجتمعية أو الوصول للخدمات 

الرضورية. قد تكون الخدمات املخصصة لتجنب العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي واالستجابة له غري قابلة للوصول بسبب 

املسافة، نقص املواصالت أو الكلفة املرتبطة باستخدام وسائل 

النقل للوصول إىل مراكز الخدمة. إضافة لذلك، قد ال تكون 

العيادات أو مراكز النساء مجهزة الستقبال النساء اللوايت 

يستخدمن الكرايس املدولبة أو اللوايت يعانني من مشاكل حركية 

أخرى، األمر الذي قد يوصل رسالة مفادها بأن مراكز الخدمات 

غري مرحبة بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

	لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة النسائية لالجئني 2015. بناء القدرات  	44

لتضمني اإلعاقة يف برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 

الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملني يف العنف املبني عىل 

http://bit.ly/38d9bYj ،5 النوع االجتامعي، الصفحة

	لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة النسائية لالجئني 2015. بناء القدرات  	45

لتضمني اإلعاقة يف برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 

الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملني يف العنف املبني عىل 

http://bit.ly/38d9bYj ،5 النوع االجتامعي، الصفحة

	لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة النسائية لالجئني 2015. بناء القدرات  	46

لتضمني اإلعاقة يف برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 

الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملني يف العنف املبني عىل 

http://bit.ly/38d9bYj ،5 النوع االجتامعي، الصفحة
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التواصل: قد ال تقدم املعلومات الخاصة بخدمات االستجابة  	

الخاصة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي بصيغ تناسب 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، يتضمن ذلك اإلعاقات البرصية، 

السمعية، واإلعاقات الذهنية والنفسية االجتامعية. كنتيجة 

لذلك، قد ال تقدر النساء والفتيات ذوات اإلعاقة )وبشكل خاص 

ذوات اإلعاقات الذهنية والنفسية االجتامعية( من التعرف عىل 

اإلساءة عند حدوثها وقد ال يعرفن أين ميكن لهن الحصول عىل 

الدعم. أضافة لذلك، تحتاج الجهات العاملة يف مجال العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي إىل التعرف عىل أمناط ومناذج 

التواصل الشخصية املختلفة وتقدم منوذج تواصل مخصص 

للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة. إن تخصيص الوقت واالنتباه 

لفهم محتوى لغة املرأة/الفتاة قد يتطلب دعامً من أحد أفراد 

العائلة غري املسيئني/ صديق.

العالقة مع مقدمي/ات الرعاية: قد تعتمد النساء والفتيات  	

ذوات اإلعاقة عىل أفراد آخرين من العائلة أو املجتمع للوصول 

إىل الخدمات واملساعدة، ما يشكل الوصول إىل الخدمات 

واملساعدة بشكل خاص أمراً صعباً. إن كان مقدم/ة الرعاية هو 

املعتدي، سيكون صعباً للغاية أن تصل الناجية إىل الخدمة ألنها 

تعتمد عىل املعتدي/مقدم الرعاية للتواصل، التنقل والحاجات 

اليومية.

الخوف من عدم تصديقها: كام مع كل الناجيات من العنف  	

املبني عىل النوع االجتامعي، فإن أحد العوائق الشائعة هو 

خوف الناجية من عدم تصديقها. يتضاعف هذا الخوف لدى 

الناجيات من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، خاصة اللوايت 

يعانني من إعاقة ذهنية، حيث تكون الناجيات عرضة للسؤال 

بشكل غري مناسب حول قدرتهن عىل الفهم وأخذ القرار. أولئك 

الناجيات لديهن خوف من أن أحداً لن يصدقهن إن أخربن أحداً، 

وبالتايل يكن يف خطر إضايف من استمرار األذى.

التصورات املتعلقة مبقدرات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة:  	

قد ال يستمع الناس إىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أو قد ال 

يصدقونهن عندما يتحدثن عن تجربتهن عن العنف، خاصة إن 

كانت الناجية تعاين من إعاقة ذهنية أو نفسية اجتامعية. إضافة 

لذلك، قد يتم استبعاد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من فرص 

التعلم عن العنف، الجنس، والعالقات الصحية، وتطوير مهارات 

جديدة وتعزيز شبكات األقران. أيضاً، قد يتم استهدافهن 

باالغتصاب، اإلساءة واالستغالل، أو امتالك مقدرة أقل عىل قوة 

التفاوض يف العالقات الحميمة.

النساء والفتيات ذوات امليول 
الجنسية والهويات الجندرية 

املتنوعة 

إن العنف والتمييز ضد النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً 
جنسية وهويات جندرية متنوعة هو أمر شائع جداً حول 

العامل ويزيد يف حاالت النزوح واألزمات. النساء والفتيات اللوايت 
ميتلكن ميوالً جنسية وهويات جندرية متنوعة يواجهن طيفاً 
معقداً من املخاطر والعوائق مبنية عىل العادات االجتامعية 

األبوية، ورهاب املثلية الجنسية والتحول الجنيس، العنف وعدم 
املساواة املمنهج. ميكن أن تكون النساء والفتيات اللوايت ميتلكن 

ميوالً جنسية وهويات جندرية متنوعة قد قمن ببناء شبكات 
دعم واسرتاتيجيات للتعامل مع الوضع داخل منازلهن بشكل 
أكرث أماناً، بحاالت النزوح تتعرض هذه الشبكات للتخريب ما 

يزيد خطر تعرضهن لحاالت عنف مبني عىل النوع االجتامعي. 
تتعامل املنظامت ومقدمي الخدمة االنسانيني بشكل متكرر 

بطريقة تعزز التباين الجنيس وتقوم بتقديم الخدمة مع افرتاض 
أن رأس العائلة هو ذكر أو أن الرشيك ذكر عند التعامل مع 
النساء والفتيات. قد يكون العاملون االنسانيون هم أشخاص 

يعانون بشكل نشط من رهاب املثلية أو رهاب التحول الجنيس، 
وقد يقومون باستبعاد النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً 
جنسية وهويات جندرية متنوعة من الوصول إىل الخدمات.

عادة ما تتعرض النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً جنسية 
وهويات جندرية متنوعة إىل مختلف أنواع العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي بسبب جنسهن، ميولهن الجنسية أو هوياتهن 
الجندرية، يتضمن ذلك العنف الجنيس، العنف من قبل 

الرشيك الحميم، الزواج اإلجباري، اإلساءة الجسدية والعاطفية، 
والحرمان من املوارد، الخدمات والفرص. إن املثليات، ثنائيات 

امليل الجنيس، املتحوالت جنسياً من النساء والفتيات قد يواجهن 
وصمة أكرب عند الوصول للخدمات بسبب نقص القبول مليولهن 
الجنسية أو هويتهن الجندرية من قبل عائلتهن، مجتمعهن أو 
مقدمي الخدمة. للتأقلم مع رفض املجتمع والتمييز، قد تلجأ 

النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً جنسية وهويات جندرية 
متنوعة إىل إخفاء هويتهن وقد ال يصارحن بحاجتهن للدعم أو 

ال يطلنب املساعدة.

الجنس، امليل الجنيس، الهوية الجندرية هي مميزات 
إنسانية أساسية. إن الحق يف التعبري عن الجنس، امليل 

الجنيس والهوية الجندرية دون خوف من التمييز أو 
املالحقة هو من أساسيات الكرامة اإلنسانية.
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 إن النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً جنسية وهويات 
جندرية متنوعة يف خطر كبري من أشكال متعددة من العنف يف 
العالقات الشخصية يتم ارتكابها من قبل الزمالء، أفراد العائلة، 

الجريان، أو الرشيك الحميم. عىل مستوى العائلة، إن التمييز 
ضد النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً جنسية وهويات 

جندرية متنوعة قد ينتج عنه أحد النتائج الشخصية الثالثة 
التالية: ضغط شديد للزواج وعيش حياة متباينة الجنس، أفراد 

العائلة املتعسفني قد يحاولون إجبار الفتاة عىل سلوك مبني 
عىل قواعد صارمة بني الجنسني، والعزل االجتامعي وفصل 

األنثى عن موارد العائلة واملجتمع.47 ما يسمى بـ »االغتصاب 
التصحيحي« للنساء هو مامرسة تهدف إىل »شفاء« املثليات 

أو ثنائيات امليل الجنيس من جنسانيتها بإجبارها عىل مامرسة 
الجنس مع رجل أو رجال متعددين. إن العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي واملامرس عىل النساء والفتيات اللوايت ميتلكن 
ميوالً جنسية وهويات جندرية متنوعة يهدف إىل الحفاظ عىل 

املوقع االجتامعي املسيطر للذكور الغريي الجنس.48

غالباً ما تجرم القوانني التمييزية املامرسة الجنسية املثلية أو 
السلوك الجندري غري املطابق للمواصفات. إن األثر الناتج عن 
هذه القوانني قد يتضمن محاكامت جنائية للعالقات الجنسية 
املثلية ويزيد من خطر تعرض النساء والفتيات لالستهداف من 

قبل الرشطة باالبتزاز أو العنف، أو التصحيح من قبل أفراد 
املجتمع بتهديد النساء والفتيات بإخطار الرشطة عن عالقات 

مثلية. إن القوانني التمييزية العائلية واملدنية قادرة عىل التأثري 
يف رفاه النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً جنسية وهويات 

جندرية متنوعة. يتضمن هذا التعريف الحكومي للعائلة 
والزواج، عىل سبيل املثال، إضافة إلمكانية تغيري الشخص 

لجنسه/ا املحدد بالوالدة عىل الوثائق الحكومية الرسمية.49

قد تواجه النساء والفتيات اللوايت ميتلكن ميوالً جنسية 
وهويات جندرية متنوعة عوائق مهمة إلمكانية العيش بانفتاح 

أو »البوح« ألصدقائهن، عائالتهن، ومجتمعاتهن والخوف 
من ردود فعل عدائية، رفض أو عنف يف حال مشاركتهن 

لهويتهن الجنسية. إن مل يتبنى مقدمو الرعاية إجراءات مرحبة 
وتضمينية، ستتعرض النساء والفتيات لعوائق مشابهة عند 
الوصول لخدمات االستجابة وخوف من عدم الرتحيب يف 

املساحات اآلمنة للنساء والفتيات أو نشاطات برامج العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي. عندما تكون مراكز االستجابة 
لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي ميالة للهوية 
الجنسية املتباينة وتفرتض بأن النساء والفتيات متباينات 

الجنس، فأنهم يضعون عوائق يتوجب عىل النساء والفتيات 

	مورد العنف ضد النساء والفتيات، الصفحة 5 	47

	مورد العنف ضد النساء والفتيات، الصفحة 6 	48

	مورد العنف ضد النساء والفتيات، الصفحة 5 	49

املثليات، ثنائيات امليل الجنيس واملتحوالت جنسياً أن تتجاوزنها 
للوصول إىل الخدمات. تواجه النساء والفتيات املثليات، ثنائيات 

امليل الجنيس واملتحوالت جنسياً مخاطر متزايدة من العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي، معدل رفض عاٍل من قبل العائلة 

واملجتمع، وتقلل من حجم شبكة الدعم االجتامعي وفرص 
التعليم والحصول عىل عمل. إن حاجتهن الكبرية لخدمات 

برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي وعدم وجود دعم 
اجتامعي بديل وانخفاض األصول الفردية، يحتم عىل برامج 

االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تكون 
تضمينية وأن ترحب بالنساء والفتيات املثليات، ثنائيات امليل 

الجنيس واملتحوالت جنسياً.

العامل، يتم استهداف املثليات، ثنائيات امليل  	«
الجنيس، املتحوالت جنسياً إضافة إىل الكثريين/

ات من ذوي امليول الجنسية والهويات 
الجندرية املتنوعة بعنف جسدي ونفيس 

اجتامعي وحيش. إننا عرضة للمضايقة، االعتداء 
وأنواع العنف األخرى، تحت ستار ما يسمى بـ 

»الرشف، التقاليد، األمة والعائلة«.

نابوليفو، ن. )2013(. بيان بالنيابة عن تجمع املثليات، ثنائيات امليل 

الجنيس، املتحوالت جنسياً. لجنة وضع املرأة، املجلس االجتامعي 

واالقتصادي التابع لألمم املتحدة.

 تتضمن التحديات التي تواجهها النساء والفتيات اللوايت ميتلكن 
ميوالً جنسية وهويات جندرية متنوعة:

عدم ثقة بالسلطة نتيجة الستهدافهن من قبل الرشطة واملوظفني  	

الرسميني اآلخرين.

الخوف من معرفة العائلة إن قمن مبشاركة حالتهن مع  	

املنظامت اإلنسانية.

الخوف من أن العاملني االنسانيني سيقومون بالتمييز ضدهن أو  	

سيقومون بافرتاضات حولهن.

االعتقاد بأن مشاركة هويتهن قد يحرمهن من إعادة التوطني أو  	

يؤخر ملفهن.

انعدام الوصول إىل املوارد املحلية أو املعلومات حول األنشطة  	

أو الحقوق يف حال عدم مشاركتهن بحالتهن مع املنظامت غري 
الحكومية أو املنظامت الدولية.50

	املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/املنظمة الدولية  	50

للهجرة، الصفحة 16

18



النساء والفتيات من انتامءات 
إثنية ودينية متنوعة

غالباً ما يتم تجاهل النساء والفتيات املنتميات إىل مجموعات 
إثنية وانتامءات دينية متنوعة يف االستجابة للحاالت الطارئة. إن 
كان العنف الذي أدى إىل النزوح مستهدفاً ملجتمعات محددة، 

فإن النساء والفتيات املنتميات إىل مجموعات إثنية ودينية 
متنوعة سيكن عرضة ملخاطر استمرار العنف والتمييز. بعض 

املجموعات اإلثنية تستثنى من الفرص االقتصادية وترزح تحت 
خطر متزايد من التعرض لالتجار بالبرش، وما يتضمنه ذلك من 

استغالل جنيس. يتضاعف هذا الخطر يف حاالت النزوح ويصيب 
بشكل مبارش النساء والفتيات املنتميات إىل مجموعات إثنية 

ودينية متنوعة.51 قد تكون النساء والفتيات املنتميات إىل 
مجموعات إثنية ودينية متنوعة يف عزلة اجتامعية ويفتقرن 
إىل الحامية املجتمعية مقارنة بباقي املجموعات االجتامعية 
املهيمنة. قد تفقد النساء والفتيات املنتميات إىل مجموعات 

إثنية ودينية متنوعة مكونات مهمة من هويتهن الثقافية 
وشبكات الدعم عند فصلهن بسبب النزوح، األمر الذي ميكن 
أن يكون مؤذياً بشكل خاص للنساء والفتيات اللوايت تعرضن 

لعنف مبني عىل النوع االجتامعي. قد ال تكون النساء والفتيات 
قادرات عىل الحديث علناً إن كان املرتجمون من مجتمع آخر 

سواء يف بلدهن األصيل أو يف بالد اللجوء.52

يوجد فروقات دقيقة يف االحتياجات اإلنسانية بني املجموعات 
والطريقة املثىل لتلبية هذه الحاجات، مبا يتعلق بطبيعة، 

استهداف وتوصيل املساعدة. تلك الفروقات تعكس أيضاً ما 
إذا كانت األقلية فد استهدفن مبارشة خالل النزاع، تجاربها 

املاضية يف املالحقة والتمييز، مستوى قوتها السياسية وتأثريها، 
معتقداتها وأعرافها الثقافية.53

ال تقوم العديد من املنظامت اإلنسانية حالياً باألخذ بعني 
االعتبار االنتامءات اإلثنية والدينية يف برامجها، ويتم تجاهل 

أهمية خلفيات األشخاص اإلثنية والدينية يف طريقة جمع 
املعلومات.54 تحتاج خطط االستجابة اإلنسانية إىل األخذ بعني 

االعتبار هذا التنوع لتلبية االحتياجات األساسية للنساء والفتيات 
املتأثرات بالنزاعات وتوفري الدعم لهن بطريقة مستدامة. كام 

يتوجب معالجة أولويات الدعم ومعايري اختيار املستفيدين 

	املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، العمل مع....  	51

الصفحة 11-10

	املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، كتيب الطوارئ،  	52

الصفحة 3

	حامية األقليات يف العراق وسوريا، الصفحة 18 	53

	حامية األقليات يف العراق وسوريا، الصفحة 14 	54

والتي قد تثري االستياء، التمييز والتوتر كنتيجة الستبعاد بعض 
املجموعات املتأثرة بالنزاع.55

قالت %25 من النساء اللوايت متت مقابلتهن من أجل تقييم 
احتياج رسيع متعلق بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي تم 

تنفيذه يف 2016 )من أجل دراسة إقليمية لعام 2016( بأن 
انتامءهن الديني )وجنسياتهن( قد أثرت بشكل سلبي عىل 

وصولهن للخدمات.56 إن جلسات االستامع وتقييم االحتياج ال 
تقام دوماً مع النساء والفتيات املنتميات إىل مجموعات إثنية 

ودينية متنوعة، ولذلك فإن برامج العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي قد ال متتلك معلومات أو فهامً باحتياجاتهن الخاصة 

وأولوياتهن. كام أن املعلومات املتعلقة بخدمات االستجابة 
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي قد ال توزع بلغات متنوعة 
يف املجتمع املستهدف. قد ال يتحدث مقدمو الخدمة املتعلقة 
بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي كل اللغات املحكية وقد 

ال يقومون بتوظيف متطوعني مجتمعيني ومرتجمني قادرين 
عىل التحدث بلغات متنوعة. قد ال تنفذ أنشطة املراكز اآلمنة 

املخصصة للنساء والفتيات بلغات متنوعة، وعندما تهيمن 
مجموعة إثنية أو دينية عىل نشاطات املساحة اآلمنة، قد 

تشعر باقي املجموعات اإلثنية والدينية بعدم الرتحيب. بعض 
أنشطة املساحة اآلمنة أو برامج العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي والتي تتضمن نشاطات ثقافية ذات سمة إثنية أو 
دينية أو موسيقى، قد تستبعد مشاركة أكرب من النساء والفتيات 

املتنوعات.

ملحق: فهم »اإلعاقة«

املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقات )CRPD( تحدد األشخاص ذوي اإلعاقات بالتايل: 

»األشخاص ذوي اإلعاقات يشملون أولئك الذين لديهم عجز 
طويل األمد جسدي، عقيل، ذهني، أو يف الحواس، واملتفاعل مع 

عوائق عديدة قد مينع مشاركتهم الكاملة والفعالة يف املجتمع 
أو عىل قدم املساواة مع اآلخرين«. )تم إضافة التشديد(.57

غالباً ما يتم اعتبار النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كوجه لألعامل 
الخريية، أو من وجهة نظر طبية، أشخاص يحتاجون لعالج طبي، 

إعادة تأهيل ورعاية. هذه املفاهيم موصوفة كنامذج األعامل 
الخريية والنامذج الطبية. وجهات النظر هذه مبنية عىل أن 
اإلعاقة هي مشكلة فردية يجب التعامل معها، االهتامم بها، 

	احتياجات الحامية لألقليات يف العراق وسوريا، الصفحة 3 	55

	حامية األقليات يف العراق وسوريا، الصفحة 14 	56

	التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة  22 	57
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أو إصالحها. هذا التوجه يقرتح بأن امرأة منعت من العمل يف 
املجتمع من قبل جسدها أو عقلها – وأن ذلك هو مشكلتها.

تشمل املبادئ األساسية لنهج حقوق اإلنسان لإلعاقة 
التضمني واملشاركة وإمكانية الوصول وعدم التمييز واحرتام 

االختالف والتنوع وتكافؤ الفرص واحرتام كرامة اإلنسان.

هذا النهج ينطبق عىل جميع النساء والفتيات.

أما النموذج القائم عىل الحقوق يرى النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة كصاحبات حقوق، يشجع عىل متتع كامل ومتساٍو 

بكافة حقوق االنسان للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، واالحرتام 
لكرامتهن املتأصلة. هذا التوجه يركز عىل الفرص املتساوية، عدم 

التمييز عىل قاعدة اإلعاقة، واملشاركة يف املجتمع. إن النموذج 
القائم عىل الحقوق يتطلب أن تضمن السلطات الحقوق وأال 

تضع قيوداً عليها، فرض القوانني للتأكد من التضمني الكامل عىل 
كافة األصعدة االجتامعية )املدرسة، العائلة، املجتمع، العمل...(، 

تطبيق السياسات لرفع الوعي، واحرتام التمثيل املتساوي أمام 
القانون. 

تم تطوير النموذج االجتامعي كردة فعل ضد التوجهات 
الفردانية للنموذج الخريي والطبي. يعترب النموذج االجتامعي 
بأنه اإلعاقة ليست »خطأ« اجتامعياً، بل عامالً يف تنوعه. يركز 
النموذج االجتامعي عىل املجتمع ويعترب أن املشكلة تقبع يف 
املجتمع، وبأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والنساء األكرب 

سناً يتم استبعادهن نتيجة ملجموعة من العوائق )اجتامعية، 
مؤسساتية، اقتصادية أو سياسية 58(. بكلامت أخرى، وبحسب 

النموذج االجتامعي لإلعاقة، األشخاص ذوي اإلعاقة هم 
معاقون/معاقات ليس بسبب اختالفاتهم الفردية، ولكن بسبب 

العوائق املنهجية التي يواجهونها/يواجهنها ضمن املجتمع. 
لذلك، ميكن فهم كلمة »معاق« ليس كشخص »أقل إمكانية« 

ولكن كشخص » ممنوع من العمل«.

أكرث من ذلك، يفرق النموذج االجتامعي بني »العجز« – وهو 
األمور التي ال ميكن إلحداهن فعلها بسبب جسدها و/أو عقلها 

– و«اإلعاقة« – والتي متثل عوائق مجتمعية تعطل إحداهن 
ألنه لديها مرضاً أو اعتالالً. بكلامت أخرى، االعتالل هو مكون 
واحد من مكونات اإلعاقة ويشري إىل وظيفة الجسد )جراحة 

متنع الضوء من الدخول إىل العني، فقدان إحدى الساقني، وظيفة 
عقلية متأثرة مبشكلة ما(، أما باقي مكونات اإلعاقة هي الحد 

من النشاط وقيود املشاركة، والتي هي عوامل موجودة يف 
البيئة املحيطة.

	التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة  24 	58

اإلعاقة = عجز )لشخص ما( + العوائق )يف/بسبب البيئة 
املحيطة(

»اإلعاقة« ليست أصيلة يف املرأة أو الفتاة، إنها نتائج فشل 
البيئة املحيطة يف تلبية احتياجاتها.

إن التحول إىل النموذج االجتامعي يقصد منه التشجيع عىل 
تضمني األشخاص ذوي اإلعاقات بإزالة العوائق والحواجز بدالً 

من معالجة العجز الفردي بواسطة تدخالت اختصاصية. يتضمن 
هذا، تعديالت الوصول يف البيئة املحيطة املبنية، معلومات 

وتواصل متاح للجميع، التأكد من إمكانية الوصول إىل الخدمات 
األساسية، تأمني األدوات املساعدة والتقنية، تغيري املزاج وتقليل 

الوصمة املجتمعية، ويف نفس الوقت، متكني األشخاص ذوي 
اإلعاقات وعائلتهم/ن.
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اإلجراءات الرئيسية 
إلنشاء برامج 

شاملة للعنف 
املبني عىل النوع 

االجتامعي 

يركز هذا القسم عىل اإلجراءات الرئيسية إلنشاء برامج 
شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، تم تصميمه 

بناًء عىل منوذج برنامج التأهب واالستجابة لحاالت 
الطوارئ الخاص بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 

https://bit.ly/2Xf9s6C .لجنة اإلنقاذ الدولية

التقييم59 

يجب التعامل مع التقييم عىل أساس إن كل مجتمع يتضمن 
الفتيات املراهقات، والنساء األكرب سناً، والنساء والفتيات ذوات 

اإلعاقة، والنساء والفتيات ذوات امليول الجنسية والهويات 
الجندرية املتنوعة، والنساء والفتيات اللوايت يأتني من مختلف 

االنتامءات اإلثنية والدينية. يشمل ذلك فهم إنه ميكن أن 
تحمل النساء والفتيات هويات متعددة متقاطعة. وينطبق 

ذلك يف حالة وجود العنف املبني عىل النوع االجتامعي، ليس 
من الرضوري التحقق من عدد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

أو وجود النساء والفتيات ذوات امليول الجنسية والهويات 
الجندرية املتنوعة لتصميم برامج شاملة للجميع ورسيعة 

االستجابة للجميع.

معيار اسفري اإلنساين األسايس رقم 1

يجب إرشاك السكان املترضرين يف عمليات التشاور 
بطريقة هادفة مبا يتعلق بالقرارات التي تؤثر عىل حياتهم، 

بدون خلق مخاطر إضافية. هذه هي الطريقة الوحيدة 
ملساعدتهم عىل تأكيد حقوقهم.

مقتبس من معايري اسفري، 2018

بناًء عىل هذه الحقائق، ينبغي أن يهدف أي تقييم لتلبية 
احتياجات النساء والفتيات املتنوعات. إن تقييم العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي ال يتعلق بتحديد ما إذا كان العنف 
يحدث أم ال، بل يتعلق بفهم أفضل للسياق وديناميات العنف 

والخدمات املتوافرة حالياً، وذلك لتحديد نوع الخدمات 
واألنشطة املالمئة والفعالة للنساء والفتيات اللوايت يتعافني. 
إضافًة لذلك، فإن الفهم القوي للسياق ومظاهر الالمساواة 

متعددة الجوانب التي تواجهها النساء والفتيات هو أمر 
رضوري لضامن إن خدمات االستجابة وأنشطة الحد من املخاطر 

شاملة ومتاحة جميع النساء والفتيات وال تعرض الناجيات أو 
األفراد ملزيد من الرضر بغري قصد. ومع ذلك، من املهم اإلشارة 
إىل أن بعض النساء والفتيات قد يخشني أن يتم تسميتهن أو 
تحديدهن علناً كجزء من مجموعة ذات هوية محددة )مثل 

االنتامء الديني، كامرأة أو فتاة ذات ميول جنسية أو هوية 
جندرية متنوعة، إلخ(، سواًء بشكل عام أو بني النساء والفتيات 

اللوايت ميثلن غالبية السكان.

	الجلسة 3: التقييامت - ماذا نحتاج إىل معرفته لبدء وضع الربامج،  	59

الجلسة 4: إجراء التقييامت، الصفحة 27 - 40، دليل املشاركني حول 

االستعداد للعنف يف حاالت الطوارئ والعنف املبني عىل النوع 

http://bit.ly/391QJRJ االجتامعي
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قد يكون من املفيد حشد مجموعات منفصلة من النساء 
والفتيات املتنوعات لتلبية االحتياجات اللغوية للمجموعات 

اإلثنية املختلفة، لضامن شعور الفتيات املراهقات والنساء األكرب 
سناً بالراحة عند مشاركتهن ألولوياتهن، وخلق مساحة ملشاركة 

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. ومع ذلك، ال يوىص بإنشاء 
مجموعات منفصلة للنساء والفتيات ذوات امليول الجنسية 

والهويات الجندرية املتنوعة بسبب مخاطر السالمة والوصمة 
التي ينطوي عليها حشد املجموعات وإرشاكها عىل أساس امليل 
الجنيس والهوية الجندرية. هناك أيضاً فوائد إلنشاء مجموعات 

مختلطة من النساء املتنوعات ودعم الحوار بالرتجمة ولغة 
اإلشارة واملواد البرصية/املرئية وما إىل ذلك، للسامح باملناقشة 
التفاعلية وتعزيز الفهم الشامل ألولويات النساء املتنوعات.  
مع ذلك، ال ينصح بالطلب من النساء والفتيات الكشف عن 

ميولهن الجنسية أو هوياتهن الجندرية. ميكن للجهات العاملة 
يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي االستفادة من 

املقاربة أو النهج املستخدم ملناقشة العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي عن طريق استخدام قصص حاالت متعددة الجوانب، 

وطرح وأسئلة عامة حول خطر التعرض للعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي ملناقشة القضايا الحساسة مع النساء والفتيات 

بأمان، دون تشجيع حصول اإلفصاح عن تجارب العنف 
الشخصية.

تتضمن نقاط املعلومات الرئيسية التي يجب مناقشتها مع 
النساء والفتيات السؤال عن:

النساء والفتيات املعرضات بشكل خاص للتمييز والعنف، 	

العوائق املحددة التي تحد من وصولهن إىل الخدمات، 	

العوامل التي تزيد من تعرضهن للمخاطر والعنف. 	

اآلليات واألساليب التي قد تدعم مجموعات معينة من النساء  	

والفتيات للوصول إىل الخدمات واملعلومات بأمان.

تصميم التقييم باالنطالق من األسئلة التالية:

ما هي مجموعات النساء والفتيات األكرث تعرضا للخطر يف هذا  	

املجتمع؟ ما هي االحتياجات والفجوات واألولويات املعلنة لهذه 

املجموعات؟

ما هي مجموعات النساء والفتيات اللوايت يحصلن عىل  	

الخدمات؟ ما املجموعات التي ال تصل إىل الخدمات؟ ملاذا ا؟ 

كيف ميكننا زيادة مشاركتهم؟

عند تصميم التقييم، ضع/ي يف اعتبارك:

الفتيات املراهقات: قد يؤدي إرشاك الفتيات املراهقات وخاصة 
الفتيات املراهقات األصغر سًنا )10-14( يف تدريبات جمع 
املعلومات إىل زيادة مخاطر أكرث من فوائد املشاركة. يجب 

النظر بعناية يف جميع املخاطر قبل إرشاك الفتيات املراهقات. 
إذا كانت فوائد املشاركة تفوقها الجهود التي ميكن أن تقلل 

بشكل كاف من مخاطر املشاركة، يجب عىل فرق التقييم 
امليض قدًما يف إرشاك هؤالء النساء والفتيات. ومع ذلك، إذا 

استمرت املخاطر تفوق فوائد املشاركة، ينبغي إعطاء األولوية 
لسالمة النساء والفتيات عىل مشاركتهن يف أنشطة التقييم.  
لدى الفتيات املراهقات احتياجات واهتاممات مختلفة عن 

النساء البالغات، وكثرياً ما يبلغن عن عدم اهتاممهن باملشاركة 
يف األنشطة )مبا يف ذلك أنشطة جمع املعلومات( إىل جانب 

أمهاتهن. من املرجح أن يكون لدى الفتيات املراهقات اللوايت 
يلتحقن باملدرسة احتياجات واهتاممات مختلفة ألولئك خارج 

املدرسة ومتاحني للمشاركة يف أنشطة التقييم يف أوقات مختلفة.

النساء األكرب سناً: غالباً ما يكون لدى النساء األكرب سناً 
مسؤوليات عديدة منها رعاية األطفال واالهتامم باملنزل واألرسة، 

مام يحد من مشاركتهن بنشاطات التقييم. قد يتم تجاهل 
أصوات وأولوية النساء األكرب سناً أثناء قيام قادة املجتمع بحشد 

النساء للمشاركة يف التقييم. وقد يواجهن صعوبات يف التنقل 
مقارنة بالنساء األصغر سناً، أو قد يكون من الصعب عليهن 

املشاركة يف نشاطات جمع املعلومات مع النساء األصغر سناً يف 
حال وجود حاالت ضعف سمع.

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة: ستحتاج النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة )الجسدية، العقلية، الذهنية، اإلعاقة يف الرؤية والسمع( 
إىل أساليب وطرق مختلفة إليصال املعلومات لهن ومساعدتهن 

عىل الوصول واملشاركة يف النقاشات املتعلقة بالتقييم. عىل 
سبيل املثال، املزيد من الوقت لطرح األسئلة، استخدام الصور، 

تعيني مرتجمني/ات إىل لغة اإلشارة، من الرضوري التفكري 
باستخدام العروض البرصية.60 إضافًة لذلك، من املمكن أن 

يتضمن التقييم إجراء مقابالت مع أشخاص أو جهات فاعلة يف 
مجال اإلعاقة إلرشاد تصميم برامج العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي. كام هو الحال مع كافة املجموعات، قد يكون 
الذكور مسيطرين عىل املجموعات املمثلة لذوي اإلعاقة، لذا 

اطلبوا/ن التحدث مع النساء ذوات اإلعاقة من هذه املجموعات 
ملعرفة وفهم املخاطر والعوائق التي تواجه النساء يف املجتمع، 

أو حاولوا/ن الوصول إىل املجموعات التي تقودها النساء، النساء 
والفتيات ذوات امليول الجنسية والهويات الجندرية املتنوعة، 

ال يجب جمع وحشد هذه املجموعات بشكل منفصلة. لإلبالغ 

		ملف تقييم الساحات اآلمنة للنساء والفتيات 	60

23



عن التقييم بشكل آمن تأكد/ي من التواصل مع الفاعلني يف 
مجال حقوق LGBTIQ »املثليني واملثليات، ثنائيات وثنائيات 

امليل الجنيس، املتحولني واملتحوالت جنسياً، حاميل وحامالت 
صفات الجنسني والكوير« الذين يفهمون السياق املحيل واإلطار 
القانوين. تأكدوا/ن من التحدث مع النساء يف هذا املجتمع ألنه 

كباقي املجموعات قد يكون مسيطر عليها من قبل الذكور، 
قوموا بإرشاك مجموعات LGBTIQ التي تقودها النساء إن 

كانت متواجدة.

أثناء التحدث مع النساء والفتيات ذوات امليول الجنسية 
والهويات الجندرية املتنوعة، تذكري أن تتوجهي لهن 

بأسامئهن والضامئر التي يشاركنها معكِك، إن مل تكوين 
متأكدًة من الطريقة األفضل ملخاطبتهن، ببساطة اسأليهن. 
احرتمي هويات النساء والفتيات. وال تضعي أي افرتاضات.

النساء والفتيات من انتامءات إثنية ودينية متنوعة: ستحتاج 
هذه النساء إىل مواقع ولغات مختلفة للمشاركة يف التقييم. 
تأكدوا/ن من أن الظروف آمنة مبا فيه الكفاية لتشعر النساء 

والفتيات بالراحة بشأن التعريف عن أنفسهن كأفراد يف 
مجموعات إثنية أو دينية. كونوا مدركني/ان لتشكيلة وتكوين 

فريق التقييم لزيادة راحة النساء والفتيات. تأكدوا/ن من 
عدم إرغام النساء والفتيات اللوايت ال يرغنب بالتعريف عىل 

أنفسهن عىل ذلك، خاصة يف املواقف التي قد تعرضهن للخطر. 
ولدى تنظيم اجتامع مع فرد أو مجموعة من أقلية اثنية أو 

دينية، تأكدوا/ن من اتخاذ كافة التدابري الالزمة لضامن أمنهن 
وخصوصيتهن.61 

اإلجراءات األساسية:

إرشاك النساء والفتيات من املجموعات املتنوعة بشكل آمن، ال  	

تضعي أي افرتاضات حول الطريقة التي ترغب النساء والفتيات 

املتنوعات باملشاركة. اسأل/ي دامئاً عام يفضلنه لضامن متتعهن 

بالراحة وقدرتهن عىل املشاركة بأمان.

خالل النقاشات الجامعية، يجب خلق مساحة آمنة قدر اإلمكان  	

من خالل تعزيز الحفاظ عىل الخصوصية، وطأمنة املشاركات 

بأنه ليس من الرضوري أن يفصحهن عن تجاربهن الشخصية 

املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أو التمييز. 

استخدمي مناذج حاالت وأمثلة عامة الستكشاف كيف ميكن 

للهويات املختلفة أن تزيد املخاطر والعوائق التي تواجه النساء 

UNHCR املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني		 	61

والفتيات املتنوعات. إذا أفصحت إحدى املشاركات تجربة 

شخصية، قومي بتذكري املجموعة بالرسية.

عدم تحديد املشاركات املتنوعات من النساء والفتيات من خالل  	

اإلشارة إىل أو تحديد العمر أو نوع اإلعاقة أو امليل الجنيس أو 

الهوية الجندرية أو الدين أو اإلثنية أو أي خصائص أخرى، قد 

يتسبب هذا باألذى لهن إضافًة للوصمة. 

إذا قامت النساء والفتيات بالتعريف عن أنفسهن أو قمن  	

مبشاركة تجارب شخصية حساسة، تعاميل بنفس الطريقة 

التي ستستجيبني بها لدى حدوث إفصاح عن حاالت العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي، اشكري املشاركة عىل مساهمتها 

ومشاركتها تجربتها الشخصية القيمة، قومي بتذكري املجموعة 

مبراعاة الرسية. أخربي املشاركة إنه يسعدِك التحدث معها ع 

تجربتها بشكل فردي بعد انتهاء االجتامع إن كان ذلك سيشعرها 

مبزيد من الراحة، لكن إن كانت سعيدة ومرتاحة بالتحدث 

أمام املجموعة، أظهري الدعم لها واالحرتام لقوتها لتحدثها عن 

هويتها ومشاركتها تجربتها يف التعرض للتمييز. ميكن أن تؤدي 

مشاركة التجارب خالل النقاش يف املساحة اآلمنة آمن إىل متكني 

العديد من النساء، ويجب احرتام جرأتهن لذلك.

استخدام وتعديل أدوات تقييم العنف املبني عىل النوع  	

االجتامعي التي تشمل جميع النساء والفتيات.

تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر وحالة اإلعاقة وغريها  	

من أوجه عدم املساواة املحلية املالمئة.

توثيق النتائج النوعية التي توضح تجارب النساء والفتيات  	

املتنوعات إلغناء تصميم برنامج العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي.

إرشاك مقدمي الخدمات للكشف عن العادات، األعراف  	

واملواقف تجاه النساء والفتيات املتنوعات؟

يجب ترجمة أدوات تقييم العنف املبني عىل النوع االجتامعي  	

إىل اللغات املختلفة التي تستخدمها النساء والفتيات.

توسيع خطط التقييم، تدريب املوظفني/ات ومراجعة األدوات  	

مع الفرق املحلية الخبرية بالتضمني، مثل الفرق الناشطة يف 

حقوق LGBTQI، كبار السن وأصحاب اإلعاقات.
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تصميم الربنامج62 

يعد ضامن مشاركة النساء والفتيات املتنوعة يف أنشطة تصميم 
الربامج -يف بداية حاالت الطوارئ وطوال فرتة االستجابة، من 
خالل آليات املراقبة وجمع التعليقات- إجراًء أساسياً وحاسامً 

لتنفيذ برامج شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، 
والتي ميكن أن ترشك النساء والفتيات املتنوعات بشكل 

فعال. عن طريق استخدام نهج التقاطعية منذ بداية حالة 
الطوارئ لتصميم برنامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 
ميكن للجهات الفاعلة يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

معالجة األسباب الجذرية للتقاطع، ظلم السلطة واالمتياز الذي 
تختربه به النساء والفتيات، والتخطيط بشكل دقيق لضامن أن 

مجموعات النساء والفتيات املتنوعات قادرات عىل املشاركة 
واالستفادة من الربنامج.63

عن طريق إرشاك النساء والفتيات املتنوعات يف أدوار قيادية 
أثناء تصميم االستجابة للطوارئ لربامج العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي، تتيح الجهات الفاعلة يف مجال العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي الفرصة للعديد من النساء والفتيات 

للعمل كعنارص وقائدات للتغيري يف جهود إعادة اإلعامر وإعادة 
التأهيل، مبا يف ذلك اتخاذ قرار بشأن القضايا التي تؤثر عىل 

سالمتهن، حقوقهن ورفاههن. وتعترب هذه الطريقة األكرث فعالية 
لتحدي األسباب الجذرية للتمييز واالستبعاد.64

اإلجراءات األساسية:

تصميم برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي مع  	

مجموعات من النساء والفتيات املتنوعات منذ بدء حالة 

الطوارئ لضامن إن الربامج متوافقة ومناسبة للسياق املحيل 

ومسؤولة أمام النساء والفتيات.

تصنيف معلومات املراقبة حسب الجنس، العمر، حالة اإلعاقة،  	

والهويات املحلية األخرى ذات الصلة.

	الجلسة الخامسة: تقديم منوذج الربنامج، دليل املشاركني يف التأهب  	62

لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، 

http://bit.ly/391QJRJ ،41 الصفحة

النسويات الشابات يعملن عىل مستوى العامل إلنهاء العنف ضد النساء  	63

 والفتيات: التحديات الرئيسية وطرق امليض قدماً 

https://bit.ly/3rXo7By

	الصلة بني التنمية واملساعدة اإلنسانية، التبادل اإلنساين 	64

العمل بشكل استباقي عىل إرشاك وضامن متثيل النساء والفتيات  	

املتنوعات يف املجموعات التي تشارك بانتظام يف آليات املساءلة 

والحصول عىل اآلراء والتعليقات.

التأكد من أن تكون مواقع املساحات اآلمنة الطارئة آمنة للنساء  	

والفتيات املتنوعات.

ضامن تصميم نشاطات بشكل متاح وسهل الوصول بالنسبة  	

للنساء والفتيات املتنوعات.

مراعاة وتأمني نقاط دخول مختلفة للنساء والفتيات املتنوعات  	

لخدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، 

والعمل مع الجهات الفاعلة األخرى لتسهيل وصولهن، مبا يف 

ذلك الجهات العاملة يف مجال الصحة وحامية الطفل، وحقوق 

مجموعات الـ LGBTIQ، أصحاب اإلعاقة وكبار السن.

تعيني فريق لالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي،  	

ليكون جاهزاً للتنوع ضمن املجتمع املحيل، وبشكل استباقي 

تعيني عدد من املوظفات اللوايت يتحدثن اللغات املختلفة، نساء 

أكرب وأصغر سناً، نساء ذوات إعاقة، ولدى اإلعالن عن املناصب 

املتاحة يجب تعزيز التنوع.

تدريب فرق االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي عىل  	

تطبيق منهج متعدد القطاعات منذ بداية حالة الطوارئ للتأكد 

من أن الفرق لديها سلوكيات مفيدة وحساسة ألوجه عدم 

املساواة املحلية املتقاطعة.
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إدارة حاالت العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي65

تحتاج النساء والفتيات املتنوعات إىل الوصول إىل خدمات 
إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي ذات نوعية 

جيدة، رعاية منسقة بطريقة آمنة ويف الوقت املناسب، بشكل 
يستجيب للجنس، العمر، حالة اإلعاقة، امليل الجنيس، الهوية 

الجندرية، املجموعة اإلثنية، الدين. تم بناء أسلوب إدارة 
حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي الذي يتمحور حول 

الناجيات لالستجابة للحاجات الفردية لكل ناجية ألقىص حد 
تستطيع اخصائية الحالة الوصول إليه، وبالتايل ميكن تقديم 

االستجابة مبرونة الحتياجات النساء والفتيات املتنوعات 
عن طريق ضامن املوافقة املطلعة/املستنرية والحفاظ عىل 

الخصوصية، احرتام رغبات الناجية وتقديم املعلومات املتاحة 
عن الخدمات بدون أي متييز. تم بناء نهج إدارة الحالة الذي 

يركز عىل الناجية عىل أساس إن الناجية تفهم وضعها أفضل مام 
ميكن لألخصائية االجتامعية أو أخصائية الحالة فهمه. عن طريق 
استخدام هذا النهج، تصبح الناجية هي متخذة القرار، باملقابل 

تقوم أخصائية الحالة بتقديم االهتامم اإليجايب غري املرشوط 
وإنشاء عالقة شافية لدعم الناجية. لذلك يعترب هذا النهج فعاالً 

يف دعم تعايف الناجيات من هويات وخربات متنوعة.

غالباً ما يكون من الصعب توفري مجموعة كاملة من خدمات 
إدارة الحاالت يف حاالت الطوارئ. لذا ينبغي إعطاء األولوية 

لالحتياجات والخيارات العاجلة للناجيات، مبا يف ذلك سالمتهن 
وأمانهن وضامن حصولهن عىل الرعاية الصحية والدعم النفيس 
واالجتامعي.66 يجب أن تكون إدارة الحاالت واالستجابة للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي شاملة، وتستجيب الحتياجات 
النساء والفتيات املتنوعات. ويقع عىل عاتق مقدمي خدمات 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي االلتزام بتقديم خدمة 
متساوية لكل النساء والفتيات بكرامة واحرتام. لدى تدريب 

العاملني/ات يف مجال حاالت العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي، من الرضوري أن يتم توفري الفرص لفرق االستجابة 

لتحديد واستكشاف التمييز الخفي لضامن استجابة غري متحيزة، 
متعاطفة وخالية من األحكام للناجيات.

الجلسة 6، إدارة الحالة، دليل املشاركني يف التأهب لحاالت الطوارئ  	65

 واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، الصفحة 49-46 
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		صندوق األمم املتحدة للسكان 	66

اإلجراءات األساسية:

رسم خرائط الخدمات، لتحديد خدمات االستجابة املتوافرة حالياً  	

والثغرات، مع مراعاة احتياجات النساء والفتيات املتنوعات، 

وتطوير خطة ملعالجة نقص القدرات أو توفري الخدمات 

الرضورية بالتعاون الجهات العاملة يف مجال العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي واملنظمة.

تأمني نقاط دخول متعددة باإلضافة إلدارة حاالت العنف املبني  	

عىل النوع االجتامعي، وربط النساء والفتيات بخدمات الدعم 

النفيس االجتامعي.

تعيني وتوظيف املوظفات/ املتطوعات اللوايت ميثلن أوجه التنوع  	

املختلفة للنساء والفتيات يف املجتمع.

دعم مقدمي خدمات العنف املبني عىل النوع االجتامعي من  	

خالل تقديم التدريب عىل إدارة الحالة الذي يركز عىل الناجية 

واملصمم خصيصاً للفتيات املراهقات، والنساء األكرب سناً، والنساء 

والفتيات ذوات اإلعاقة، والنساء والفتيات ذوات امليول الجنسية، 

والهويات الجندرية واالنتامءات اإلثنية والدينية املتنوعة.

مراقبة الوصول إىل الخدمة وجودة الرعاية التي تستجيب  	

لالحتياجات املختلفة لكافة النساء والفتيات الناجيات من 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل استطالعات الرأي 

الرسية للعميالت، واإلرشاف املستمر عىل أخصائيات الحالة، 

إجراء مجموعات النقاش مع الفتيات والنساء للحصول عىل 

آرائهن وتعليقاتهن من خالل جلسات االستامع املنتظمة.

تعزيز تضمني النساء والفتيات املتنوعات يف مسار اإلحالة من  	

خالل إرشاك الجهات العاملة يف مجال حقوق أصحاب اإلعاقة، 

األشخاص األكرب سناً، مجموعات LGBTIQ، زعامء املجموعات 

الدينية واإلثنية املختلفة كجزء من مسار اإلحالة.

توفري التدريب والتوعية عىل التضمني والتنوع ألخصائيات  	

الحالة، فريق االستجابة ومقدمي خدمات العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي.

االستفادة من الخربات واملامرسات املثىل والدعم والخدمات التي  	

تقدمها الجهات املحلية العاملة مع النساء والفتيات املتنوعات، 

مثل الجهات العاملة مع النساء ذوات اإلعاقة، النساء األكرب سناً، 

.LGBTIQومجموعات الـ
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 مرفق إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي: 
اعتبارات بشأن توفري الرعاية والدعم للناجيات من ذوات اإلعاقة:

التواصل

يف معظم الحاالت، ميكن للناجيات ذوات اإلعاقة التواصل 
مبارشة مع املساعدات أو مقدمي/ات الخدمات دون أي 

تعديالت، أو عن طريق تعديالت بسيطة نسبياً، مثل تحديد 
شخص ميكنه/ا تفسري شكل لغة اإلشارة التي يستخدمنها، أو عن 
طريق استخدام لغة مبسطة يف املناقشات. يف الحاالت األخرى، 

قد تكون الطريقة األفضل للتواصل مع إحدى الناجيات أقل 
وضوحاً، وقد تكون هناك حاجة لخطوات إضافية لتحديد ذلك. 

عند العمل مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة اللوايت يواجهن 
صعوبة يف التواصل، يجب عليِك:

خذي وقتِك، راقبي واستمعي. إن كنِت يف سياق تستطيعني  	

فيه لقاء الناجية أكرث من مرة، تذكري إن إدارة الحالة هي 

عملية، وليست لقاًء ملرة واحدة. يف كل مرة تلتقني فيها الناجية 

ستعرفني يش جديداً عنها وستفهمني بشكل أفضل كيف يتواصلن 

وماذا يعنني.

تحديث بشكل مبارش مع الناجية، حتى أثناء وجود مقدمي/ 	

ات الرعاية. إن كنِت يف مرحلة بناء طرق للتواصل مع الناجية 

وتحتاجني لطلب املشورة من مقدم/ة الرعاية، تأكدي من القيام 

بهذه املحادثة أمام الناجية، حتى تتمكن من سامع ما يقال 

واملشاركة بأي طريقة ممكنة. تذكري جيداً أن النساء والفتيات 

اللوايت ال يستطعن التحدث أو التحرك يفهمن ما يحدث حولهن 

وما يقوله الناس عنهن.

أويل اهتاممِك ألي طريقة ترغب فيها النساء والفتيات للتواصل.  	

قد يكون ذلك عن طريق اإلمياءات وأحياناً من خالل مشاعرهن. 

ميكن لبعض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية والنفسية 

أن يظهرن مجموعة واسعة من السلوكيات. أحياناً هذه هي 

طريقتهن بالتواصل بها مع اآلخرين. إذا الحظِت أو شعرت بأن 

إحدى الناجيات تحاول التواصل معِك ولكنك ال تفهمني ذلك، فال 

بأس أن تقويل لها »أنا ال أفهمِك«.

ال تضغطي عىل الناجية. يف كثري من األحيان ترتاجع قدرة  	

الناجني/ات من ذوي اإلعاقة الذهنية والتنموية عىل الفهم 

واإلدراك إىل مستوى أدىن عند تعرضهم/ن للضغط. احرتمي دامئاً 

استعداد الناجية للتحدث عن الحوادث. وكام هو الحال مع أي 

ناجية، احذري من تكرار ديناميات القوة والسيطرة دون وعي، 

من خالل الضغط عىل الناجيات للكشف عن املعلومات التي مل 
يكن مستعدات للحديث عنها بعد.67

املوافقة املطلعة/املستنرية واتخاذ القرار68 

تربز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن لألشخاص 
ذوي اإلعاقة نفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر يف 
اتخاذ قراراتهم/ن الخاصة، وإنه يجب اتخاذ التدابري املناسبة 

لدعمهم/ن ملامرسة أهليتهم/ن القانونية. ال يفقد الفرد أن يفقد 
أهليته القانونية يف اتخاذ القرارات ملجرد أنه يعاين من إعاقة. 

يجب أن تفرتيض منذ البداية أن جميع الناجيات البالغات 
ذوات اإلعاقة لديهن القدرة عىل تقديم موافقة مستنرية بشكل 

مستقل. واسأيل دامئاً الناجية عام إذا كانت ترغب يف الدعم 
التخاذ قرارها بشكل مستنري.

إذا كنِت تعملني مع ناجية تواجه صعوبات يف التواصل، اطرحي 
عىل نفسِك األسئلة األساسية التالية:

هل قمِت بتجربة أكرث من أسلوب يف إيصال املعلومات؟ هل  	

أعطيتها الوقت الكايف لتقوم مبعالجة املعلومات وطرح األسئلة؟

هل أنِت قادرة عىل تحديد ومعرفة ما إذا كانت الناجية تفهم  	

املعلومات املقدمة وتدرك عواقب القرارات التي تتخذها؟ كيف 

حددِت ذلك؟ )مثالً من خالل أسئلة، حوارات، إشارات وإمياءات 

أو أساليب أخرى؟(.

هل كنِت قادرة عىل التأكد من إن الناجية اتخذت قراراتها  	

بشكل طوعي ومل يتم إجبارها عىل ذلك من قبل اآلخرين؟ كيف 

تستطيعني تحديد ذلك؟

هل تم إرشاك مقدم/ة الرعاية أو أحد أفراد األرسة؟ إذا كان  	

األمر كذلك، كيف؟ هل يجيبون عىل األسئلة التي تطرحونها 

بالتشاور مع الناجية؟

	املبادئ التوجيهية إلدارة حالة العنف املبني عىل النوع االجتامعي بني  	67
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إن كنِت بعد التفكري بهذه األسئلة مازلِت غري واثقة من قدرة 
الناجية عىل اتخاذ القرار بشكل مستقل، يجب أن ترشيك 

املرشف/ة ملساعدتِك يف تحديد ما إذا كان هناك حاجة لتقديم 
املزيد من الدعم للحصول عىل املوافقة املستنرية. بإمكانِك 

مناقشة الخطوات التالية مع املرشف/ة:

التفكري بإرشاك شخصية موثوقة للمساعدة. ميكن أن يكون أفراد 
األرسة ومقدمو/ات الرعاية واألقران/ات لألشخاص ذوي اإلعاقة 
مورداً قيامً لتسهيل الفهم والتواصل مع الناجية. إذا حددِت أنه 
من اآلمن القيام بذلك، اطلبي إذن الناجية بإرشاك شخصية تثق 

بها يف حواركام كوسيلة لدعم االتصال وتعزيز قدرتها عىل تقديم 
موافقة مستنرية. اسمحي للناجية أن تحدد هوية الشخصية 

التي ترغب بإرشاكها، وراقبي أي عالمات عىل موافقتها أو 
عدم موافقتها عىل االقرتاحات التي تقدمها هذه الشخصية. 

ستحتاجني للتحقق بعناية من أن الشخصية الداعمة ال تتوىل 
عملية اتخاذ القرار.

قيمي املصالح الفضىل للناجيات. يف النهاية، إذا كنِت ال تزالني 
غري متأكدة من قدرة الناجية عىل املوافقة يف أي مرحلة من 

مراحل عملية إدارة الحالة، فيمكنك استخدام املبادئ التوجيهية 
التالية لتحديد القرارات التي تخدم مصلحة الناجني/ات.

السالمة: هل يحمي القرار/ اإلجراء الناجية من سوء املعاملة  	

املحتملة )الجسدية والعاطفية والنفسية والجنسية، وما إىل 

ذلك(؟

التمكني: هل القرار/ اإلجراء يتامىش مع أفضل تفسري إلرادة  	

وتفضيالت الناجية؟

تحليل التكلفة والفائدة: هل تفوق املنافع املحتملة للقرار/  	

اإلجراء املخاطر املحتملة؟

التعايف: هل يشجع القرار/ اإلجراء تعايف الناجية وشفائها بشكل  	

شامل؟

إىل أقىص حد ممكن، ال يزال عليِك الحصول عىل موافقة 
مستنرية من الناجية )أي أن تبلغِك برغبتها باملشاركة يف 

القرارات املقرتحة، والخدمات و/ أو األنشطة(.

العمل مع مقدمي/ات الرعاية-أفراد العائلة

كام نوقش يف األقسام السابقة، قد يكون من املفيد للغاية ويف 
بعض الحاالت العمل مع مقدمي/ات الرعاية للناجية و/ أو 
أفراد األرسة. ومع ذلك، ميكن أن يؤدي ذلك أيضاً إىل تعقيد 

الجهود املبذولة لتعزيز سالمة الناجية وخصوصيتها ومصالحها. 
يجب دامئاً استشارة الناجيات ذوات اإلعاقة بشأن مشاركة 
مقدمي/ات الرعاية وأفراد األرسة، كام هو الحال مع جميع 
الناجيات. ستحتاجني إىل إجراء تقييم دوري ملخاطر وفوائد 

إرشاك مقدم/ة الرعاية يف رعاية الناجية، واالستفسار دامئاً عام 
إذا كان ذلك رضورياً وآمناً ويؤدي إىل متكينها. بعض النقاط 

املهمة التي يجب تذكرها عند العمل مع مقدمي الرعاية وأفراد 
األرسة:

تقييم السالمة: قومي بإجراء تقييم سالمة شامل بشكل روتيني 
الستبعاد أي إساءة معاملة محتملة من الشخصية املساعدة، ألن 

املعتدي يف أغلب األحيان هو شخص تعرفه الناجية وقد يكون 
هو الشخص الذي يقدم لها الرعاية واملساعدة بشكل يومي.

الرتكيز عىل الناجية: الناجية هي الفرد الذي يبحث عن 
الخدمات، ويجب أن تكون إرادتها وتفضيالتها املوجه األسايس 

لجميع اإلجراءات. قد تكون أو ال تكون مصالح أفراد األرسة 
ومقدمي الرعاية مرتبطة بإرادة وتفضيالت الناجية. حافظي عىل 

التواصل األسايس واملشاركة مع الناجية، واطلبي إذنها للتواصل 
مع مقدم/ة الرعاية أو أحد أفراد األرسة.

الحفاظ عىل الرسية: إذا كشفت الناجية عن معلومات ال 
ترغب مبشاركتها مع مقدمي/ات الرعاية-أفراد األرسة، فيجب 
عليِك احرتام رغبتها والحفاظ عىل خصوصيتها. ال تشاريك أياً 

من معلومات الناجية دون إذن رصيح منها، حتى مع مقدم/ة 
الرعاية. عند مشاركة املعلومات، فكري دامئاً يف سبب حاجة 

مقدم/ة الرعاية لتلك املعلومات، وشاريك فقط ما هو رضوري 
لتسهيل الرعاية. عىل سبيل املثال ميكنِك إجراء جلسة مشرتكة 
مع الناجية ومقدم/ة الرعاية ملراجعة خطة عمل الحالة ألنها 

تتطلب من مقدم/ة الرعاية أو أحد أفراد األرسة أن يترصف. يف 
هذه الحالة، هم فقط يحتاجون ملعرفة ما هو مهم لتيسري ذلك 
الجزء من رعاية الناجية. أخرياً، إذا كان/ت الرعاية أو أحد أفراد 
األرسة متورطاً/ًة يف أي جانب من جوانب إدارة الحالة، فيجب 

عليهم أيضاً الحفاظ عىل الرسية. تأكدي من أنِك أوضحِت ذلك 
من البداية.
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دعم مقدم/ة الرعاية أو فرد األرسة املعني:

إذا قررِت أن مقدم/ة الرعاية أو فرد األرسة املعني/ة آمن/ة، 
يجب عليِك تقديم الدعم له/ا أيضاً. إن تزويده/ا مبعلومات 
دقيقة حول املخاطر واآلثار املرتتبة عىل العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي والصدمات ميكن أن يساعده/ا عىل فهم ما قد 
تواجهه الناجية ومعرفة كيفية دعمها بأفضل طريقة. قد مييل 
مقدمو/ات الرعاية إىل إلقاء اللوم عىل الناجية، لذا تأكدي من 
إبالغهم/ن بأن ما حدث مل يكن خطأها. أيضاً قد يلقي بعض 

مقدمي/ات الرعاية باللوم عىل أنفسهم/ن لعدم متكنهم/ن 
من حامية الناجية من العنف. من املهم تقديم رسائل داعمة 

ملقدم/ة الرعاية خالية من اللوم والحكم. من خالل دعمه/ا 
تقومني بتعزيز قدرته/ا عىل دعم الناجية.69 قد يعاين مقدمو/
ات الرعاية يف قبول أو التأقلم مع إعاقة الفتاة، وقد يفكرون 

يف تزويجها بشكل قرسي/مبكر من رجل/ فتى حتى ال يضطروا 
لرعايتها والتكفل مبصاريفها. يجب أن يكون موظفو/ات 

االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي عىل دراية بأنه 
يف بعض السياقات يزداد تعرض الفتيات ذوات اإلعاقة لخطر 

الزواج القرسي/ املبكر ويجب أن يسعوا/ين لتخفيف هذه 
املخاطر مع الناجية من خالل عملية إدارة الحالة.

السالمة

يجب أن تكون خطط السالمة للناجيات من ذوات اإلعاقة 
فردية للغاية وأن تراعي ما ييل:

حالة إعاقة الناجية ووضعها املعييش، والطرق التي قد يحاول بها  	

املعتدي استغالل إعاقتها لعزلها أو منعها من املغادرة أو إللحاق 

املزيد من األذى بها.

كيف ميكن إلعاقة الناجية أن تؤثر عىل تنفيذ خطة السالمة  	

الخاصة بها، يجب تعديل الخطة حسب الرضورة.

ما هي العنارص/األدوات الخاصة باإلعاقة التي قد تحتاجها  	

الناجية إذا قامت بتنفيذ خطة السالمة، مثل األدوية أو األجهزة 

املساعدة أو املعدات أو الوثائق للحصول عىل الدعم الصحي أو 
القانوين.70

 

املبادئ التوجيهية إلدارة حالة العنف املبني عىل النوع االجتامعي بني  	69

http://bit.ly/2MDOfl3 146 الوكاالت، الصفحة

املبادئ التوجيهية إلدارة حالة العنف املبني عىل النوع االجتامعي بني  	70

http://bit.ly/2MDOfl3 146 الوكاالت، الصفحة

الدعم النفيس االجتامعي71

تقديم الدعم لتوفري خدمات الدعم النفيس واالجتامعي التي 
تراعي الفوارق الثقافية والعمر والجندر لضامن حصول الناجني 

من األحداث الصادمة عىل الحامية وإعادة التأهيل الكافيني 
إلعادة االندماج يف املجتمع. تأكد من أن آليات اإلحالة املناسبة 

والفعالة متاحة لجميع النساء والفتيات. من شأن االستبعاد 
القائم عىل التمييز للنساء والفتيات من مختلف املجموعات 

من خدمات الدعم واالستجابة النفسية-االجتامعية أن يزيد من 
معدالت اإلصابات، واألثر النفيس واالجتامعي السلبي، واملشاكل 

الصحية.

إن األساليب التي يتبعها األشخاص يف التعبري عن املحنة – 
الطريقة التي ترشح لنا النساء والفتيات أعراضهن الصحية، 

وكيف يطلنب املساعدة - هي يشء خاص بالثقافة، متأصلة يف 
الدين واألعراف االجتامعية. وبالتايل، تشكل الخلفية الدينية 

واإلثنية للنساء والفتيات عوامالً أساسية يف فهم وتلبية 
احتياجات الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي. 

عىل سبيل املثال، تعد الثقة مبوفري الخدمات رضورية للميض 
قدماً، ويف بعض الحاالت، تشعر النساء مبزيد من الراحة يف تلقي 

الدعم من العامالت يف القضايا من نفس املعتقد. تعد مراعاة 
عائالت النساء وثقافة مجتمعهن أمراً هاماً يف دعم الناجيات 
من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، ألن األمور املتعلقة 
بالخصوصية والعادات والتقاليد املنزلية قد تختلف أحياناً، 

واإلخفاق يف أخذها بعني االعتبار من شأنه أن مينع النساء من 
الوصول إىل الدعم الذي يحتجن إليه.72 من املفيد استخدام 

هياكل املجتمع املدين الحالية املوثوقة من ِقبل السكان املحليني، 
مبا يف ذلك الجامعات اإلثنية والدينية املتنوعة، لتوفري معلومات 

حول خدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي.

الجلسة 6، إدارة الحالة، دليل املشاركني يف التأهب لحاالت الطوارئ  	71
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املامرسات الفضىل: إعادة دمج النساء اإليزيديات اللوايت 
تم استعبادهن يف املجتمع

قامت منظمة يزدا برشاكة مع هيئة معونة الكنيسة 
الرنويجية NCA، بالتعاون مع القيادة الدينية اإليزيدية يف 
اللِش )مكان مقدس إيزيدي خارج دهوك( بتطوير عملية 

دمج للنساء الناجيات من أرْس تنظيم الدولة اإلسالمية. 
يف بداية الربنامج، تزور النساء معبد اللِش لبضعة أيام، 

ويتلقني املشورة ويخضعن لطقوس التطهري، قبل أن يرحب 
رجال الدين يف اللِش بعودتهن علناً يف املجتمع اإليزيدي. 

أيضاً يقوم رجال الدين بالترصيح بشكل علني أن النساء ال 
يتحملن أي مسؤولية عام حدث لهن، وأنه يجب إعادتهن 

إىل أرسهن ومجتمعاتهن دون أي نقمة أو تحامل.

حامية األقليات يف العراق وسوريا، الصفحة 13.

اإلجراءات األساسية:

تدريب ودعم فرق االستجابة األولية للعنف املبني عىل النوع  	

االجتامعي لتوفري بيئة آمنة وهادئة، االستامع بشكل داعم، إبداء 

التعاطف وتجنب إصدار األحكام، توفري الطأمنينة دون تحيز 

وتعزيز وصول النساء والفتيات املتنوعات للخدمات.

تقديم الدعم النفيس االجتامعي الذي يتناسب مع عمر النساء  	

والفتيات املتنوعات واإلعاقة والثقافة والدين.

توفري املعلومات عن خدمات الدعم النفيس واالجتامعي وطريقة  	

الوصول إليها لجميع النساء والفتيات املتنوعات عن طريق 

أنشطة التوعية املوجهة.

تحديد وإزالة العوائق التي تحول دون وصول النساء والفتيات  	

إىل خدمات الدعم النفيس االجتامعي، مبا يف ذلك: املوقع، 

املوصالت، إمكانية الوصول، التكلفة، الخصوصية، اللغة والثقافة 

)مثل الحاجة إىل إذن أو مرافقة قريب ذكر(، رعاية األطفال 
وتوقيت األنشطة، إلخ.73

		اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، الصحة العقلية والدعم النفيس  	73

االجتامعي، الحامية، الصفحة 10-9

تحديد وتعزيز مجموعة دعم مجتمعية شاملة، واسرتاتيجيات  	

املساعدة الذاتية والقدرة عىل التكيف، مبا يف ذلك العمل مع 

املجتمعات، والجهات املحلية الناشطة املوجودة، وذلك إلنشاء/ 

تكييف اإلجراءات الروتينية واملامرسات التي قد تسهل دعم 

املجتمع لتعزيز التضمني، السالمة، االحرتام، الرعاية والتعايف.

دمج خدمة الدعم النفيس االجتامعي الشاملة يف مسار اإلحالة،  	

وضامن إحالة آمنة ورسية لخدمات الصحة، خدمات رعاية 

الصحة العقلية، الخدمات الرسيرية وخدمات الحامية األخرى، 

وأنشطة كسب الرزق والتمكني لجميع النساء والفتيات 

املتنوعات.

املساحات اآلمنة للنساء والفتيات 
)WGSS(

املساحة اآلمنة للنساء والفتيات هي مساحة تحظى فيها النساء 
والفتيات بكل تنوعهن باالحرتام والرتحيب. يجب أن تكون 

املوظفات واملتطوعات متتلكن املعرفة الالزمة، وتستشري النساء 
والفتيات حول كيفية تكييف بنية املركز واألنشطة الرتفيهية، 

بحيث تشمل النساء والفتيات من كافة الرشائح العمرية، 
ودرجة اإلعاقة، والتوجهات الجنسية والهويات الجندرية 

واملجموعات اإلثنية والدينية. يجب أن تشعر النساء والفتيات 
املتنوعات باألمان فيزيائياً وعاطفياً للوصول إىل املساحة 

اآلمنة لإلبالغ عن مخاوفهن فيام يتعلق بالحامية، التعبري عن 
احتياجاتهن، تلقي الخدمات، املشاركة يف أنشطة التمكني وسبل 
العيش والدعم والتواصل مع النساء والفتيات األخريات. يجب 
عىل املساحات اآلمنة إسامع صوت النساء والفتيات املتنوعات 

وتعزيز قدرتهن وريادتهن، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة 
مشاركتهن الفعالة يف خدمات وأنشطة املراكز اآلمنة.

نادراً ما تكون املساحات املنفصلة ملختلف النساء والفتيات 
هي االستجابة املناسبة لالحتياجات الخاصة. ينبغي أن 

تهدف املساحة لتكون مقراً ملجموعة من األنشطة التي تلبي 
احتياجات النساء والفتيات املتنوعات وبناء حركة نسائية تربط 

النساء والفتيات النازحات يف مجتمعهن الجديد. بشكل عام، 
وينبغي أن تهدف الجهات العاملة يف مجال العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي إىل تعديل وتكييف أنشطة املساحة اآلمنة 
بحيث ميكن الوصول إليها عىل نطاق واسع، بدالً من تنظيم 
أنشطة متخصصة للمجموعات املنعزلة. يف حالة وجود شك، 
ميكن استشارة النساء والفتيات املتنوعات لبناء فهم جامعي 

الحتياجاتهن املتنوعة. أما يف حالة حدوث اختالف أو منافسة 
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بني النساء والفتيات املتنوعات، ميكن تنظيم جلسات استامع 
وحوار ملساعدة املشاركات يف املساحة اآلمنة عىل التعاطف 

وفهم تجارب بعضهن البعض. عىل سبيل املثال، ميكن أن تكون 
االحتفاالت باألحداث الدينية مهمة وذات فائدة يف الجمع بني 

املجتمعات متعددة األديان وتشجيع التسامح. يوىص بتخصيص 
مساحة للفتيات املراهقات ضمن املساحة اآلمنة ملنحهن 

مساحة لألنشطة املناسبة لعمرهن، مع ذلك من شأن تبادل 
الخربات الناتجة من املساحات املخصصة للفتيات املراهقات 
مع مجموعة أكرب من النساء والفتيات بناء التفاهم والدعم 

املجتمعي الحتياجات الفتيات املراهقات. وهكذا، ميكن لتنظيم 
االحتفاليات أو فعاليات رفع الوعي يف األيام العاملية التي تركز 
عىل حقوق كبار السن أو حقوق مجموعات الـLGBTQI بناء 
الوعي وتعزيز التسامح داخل املجتمع األوسع للنساء والفتيات.

آمنة ومرحبة بالنساء والفتيات ذوات التوجه الجنيس 
والهوية الجندرية املتنوعة

متكني واالحتفاء بالتنوع يف املساحة اآلمنة  1

احرتام وقبول النساء والفتيات كام هن.  2

3  التشاور مع النساء والفتيات حول الطريقة التي 
يفضلن بها املشاركة يف النشاطات.

4  تشجيع استخدام مصطلحات التضمني اإليجابية بني 
املوظفات ويف أنشطة املساحة

اإلجراءات الرئيسية:

إرشاك النساء والفتيات املتنوعات بشكل مسبق يف تصميم  	

املساحات اآلمنة للنساء والفتيات؛

إنشاء لجنة للمساحة اآلمنة تتضمن ممثالت عن النساء  	

والفتيات املتنوعات للقيام بإدارة األنشطة.

تعني فريق من املوظفات واملتطوعات من املجتمع يتضمن  	

ممثالت عن النساء والفتيات املتنوعات لتنفيذ وإدارة األنشطة.

استخدام مجموعة مالمئة من اللغات املحلية وأساليب التواصل  	

البديلة للوصول للنساء والفتيات املتنوعات يف املجتمع.

توفري التدريب عىل التوعية والتنوع ملوظفات ومتطوعات  	

املساحات اآلمنة، وإرشاكهن للتفكري املستمر والوعي الذايت عن 

التحيز الخفي، دينامية القوة واالمتياز الذي يؤثر عىل مختلف 

النساء والفتيات املتنوعات.

إرشاك النساء والفتيات بشكل فعال من خالل اسرتاتيجيات  	

التواصل املستنرية للحد من حواجز الوصول التي تم تحديدها 

والتي تعيق مشاركة النساء والفتيات املتنوعات بشكل متكافئ 

وحقيقي.

تصنيف تعليقات املشاركات يف املساحات اآلمنة عن الربنامج  	

حسب العمر واإلعاقة وغريها من أوجه عدم املساواة املالمئة 

محلياً، ومعالجة الثغرات والعوائق التي تحول دون مشاركتهن.  

االستجابة الصحية74

يعد الحصول عىل خدمات رعاية صحية تتميز بالجودة العالية، 
الرأفة، الحفاظ عىل الرسية ومناسبة للعمر مكوناً حاسامً 

وُمنقذاً للحياة يف استجابة متعددة القطاعات للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ. غالباً ما تكون مراكز 

الرعاية الصحية هي نقطة االتصال األوىل والوحيدة أحياناً 
للناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، وتوفر 

نقطة دخول عامة تستطيع أي من النساء والفتيات املتنوعات 
وصولها عادة بأمان ألسباب صحية بدون أن تحدد حاجتها 

للعناية الرسيرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي إىل أن 
تجلس بشكل خاص مع مقدم/ة الرعاية الصحية. يقف مقدمو 

الخدمات الصحية يف خط املواجهة األوىل لالستجابة للعنف 
املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ، ويلعبون دوراً 

رئيسياً يف تحديد املخاوف املتعلقة بالحامية التي تؤثر عىل 
مختلف النساء والفتيات، وتلبية االحتياجات البدنية والعاطفية/ 

النفسية بشكل فوري، إضافًة لتوفري نقطة انطالق لالستجابة 
املستمرة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي وخدمات 

املساحات اآلمنة للنساء والفتيات.75 يفهم مقدمو الرعاية 
الصحية مسؤوليتهم عن توفري رعاية مهنية تتسم بالرسية 

وخالية من التمييز وإصدار األحكام، وكام هو الحال مع جميع 
املستجيبني للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، قد يستفيد 

مقدمو الرعاية الصحية من الفرص املتاحة لتحديد واستكشاف 
انحيازهم الداخيل واملواقف الضارة لضامن توفري رعاية خالية 

من التمييز.

التفاعل مع الناجيات ذوات اإلعاقة هو مسألة متعلقة 
باألشخاص أنفسهم، وليس باإلعاقة.

لجنة اإلنقاذ الدولية

الجلسة 8، االستجابة الصحية، دليل املشاركني يف التأهب لحاالت  	74
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اإلجراءات الرئيسية:

ضامن حصول جميع النساء والفتيات املتنوعات عىل إمكانية  	

الوصول الفوري إىل خدمات الصحة اإلنجابية ذات األولوية عىل 

النحو املبني يف مجموعة الخدمات األولية الدنيا )MISP( يف 
بداية حالة الطوارئ )تقييم االحتياجات غري رضوري(.76

التأكد من حصول جميع النساء والفتيات الناجيات من العنف  	

املبني عىل النوع االجتامعي عىل رعاية صحية عالية الجودة 

منقذة للحياة، مبا يف ذلك العناية الرسيرية يف الوقت املناسب 

لعالج االغتصاب وما بعد االغتصاب.

التشاور مع مختلف النساء والفتيات يف تصميم وتنفيذ برامج  	

العنف املبني عىل النوع االجتامعي والربامج الصحية.

تطوير مجموعات دعم املرأة، مبا يف ذلك تقديم التدريبات  	

أو الدعم الالزم إلدراج املجموعات املتنوعة يف املجتمع وفقاً 

للرشائح العمرية، درجة ونوع اإلعاقة، إضافًة للهويات األخرى.

مع آليات التنسيق الصحي، مسح وتحليل خدمات الصحة  	

الجنسية واإلنجابية املتوافرة )SRH( مبا يف ذلك املجموعات 

املحلية املتخصصة أو مقدمي الخدمات الذين يعملون بالفعل 

مع النساء والفتيات املتنوعات، وتحديد احتياجات برنامج 

الصحة الجنسية واإلنجابية والقدرات والثغرات، وإجراء عملية 

مسح بالتنسيق مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتقديم 

الخدمات الصحية بشكل يتسم بالفعالية والكفاءة،  وضامن 

الوصول إىل الخدمات الصحية بطريقة ال تزعزعها مواقف 

املوظفني/ات، ودينامية القوة القامئة عىل عدم املساواة بني 

القطاعات التي تواجهها النساء والفتيات املتنوعات.

إدراج نشاطات التوعية التي يقودها املجتمع بشكل شامل.  	

أخصائية صحة مجتمعية، قابالت تقليديات، ومروجة للنظافة 

الصحية، مجموعة نسائية وعالمات يف مجال التوعية املجتمعية، 

بحيث تغطي بشكل كامل النساء والفتيات املتنوعات لتزويدهن 

مبعلومات عن العواقب الصحية والصحة اإلنجابية الناتجة عن 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي والخدمات املتوافرة.

تحديد وجمع وتحليل نظام املعلومات الصحية املصنفة حسب  	

الجنس، العمر، اإلعاقة وغريها من الهويات ملراقبة أنشطة الحد 

من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والوصول إىل 

الخدمات الصحية والحواجز التي تعرتضها.

مرشوع اسفري، مبدا الصحة الجنسية واإلنجابية 	76	

http://bit.ly/2LhvG5j

من الرضوري تدريب الطاقم الصحي عىل تقديم خدمات  	

مناسبة للعمر واإلعاقة. يجب إدماج تضمني السكان املتنوعني، 

عدم التمييز، الحد من الوصمة، ديناميكية السلطة والحق 

يف الوصول إىل الخدمات يف بناء القدرات الرسيرية لجميع 

املوظفني/ات.

العمل مع الجهات الفاعلة املحلية، واالخصائيني/ات يف مواضيع  	

وقضايا الجندر، التنوع، والتضمني، أو الشبكات املتخصصة 

 ،LGBTQI يف مجاالت مثل العمر، اإلعاقة، مجموعات

واملجموعات اإلثنية أو الدينية يف تقديم الخدمات الصحية.

نظام اإلحالة77 

لدى الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
احتياجات متعددة، ويعد التنسيق بني مقدمي الخدمات أمر 
رضوري للغاية لدعم النساء والفتيات لتلبية تلك االحتياجات. 
تقوم أنظمة اإلحالة محددة السياق بتنسيق تقديم الخدمات 

وتسهيل وصول الناجيات إىل هذه الخدمات. يف إعدادات 
الطوارئ، تحتاج الناجيات من العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي -اللوايت ينتمني لخلفيات متنوعة- إىل الوصول إىل 
الخدمات املنقذة للحياة برسعة وأمان. بالحد أدىن، تحتاج 

النساء والفتيات املتنوعات إىل )1( شبكة من مقدمي الخدمات 
املؤهلني؛ و)2( مسار إحالة ثابت يوضح بالتفصيل أين وكيف 
ميكن للناجية الوصول إىل الخدمات.78 مسار اإلحالة هو آلية 
مرنة تربط النساء والفتيات الناجيات من العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي بشكل آمن بالخدمات الداعمة ويف سياق 

الطوارئ، تعطي مسارات اإلحالة األولوية للوصول اآلمن للرعاية 
الصحية والدعم النفيس واالجتامعي. نظام اإلحالة الفعال 

يتمركز حول الناجيات ويشمل كل النساء والفتيات املتنوعات 
الناجيات.

ميكن للنساء والفتيات املتنوعات التعرف عىل خدمات 
االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل 

مشاركتهن يف حركات التغيري االجتامعي األخرى. إن تزويد 
الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تركز عىل اإلعاقة وكبار السن 

وحقوق LGBTQI باملعلومات لفهم مسار اإلحالة لالستجابة 
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يساعد املوظفات عىل 

إحالة النساء والفتيات اللوايت يفصحن عن العنف املبني عىل 

الجلسة 9، أنظمة اإلحالة، دليل املشاركني يف التأهب لحاالت الطوارئ  	77
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النوع االجتامعي للرعاية الالزمة. ميكن أن يساعد إرشاك هذه 
املجموعات أيضاً الجهات العاملة للعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي يف التعرف عىل الخدمات املختلفة املتاحة لتلبية 
احتياجات النساء والفتيات املتنوعات.

اإلجراءات الرئيسية:

عند رسم خرائط خدمات العنف املبني عىل النوع االجتامعي،  	

يجب القيام بتضمني معايري تقيّم الوصول الشامل للخدمات من 

قبل النساء والفتيات املتنوعات.

إرشاك الجهات العاملة يف التغيري االجتامعي والتضمني، مثل  	

 ،LGBTQI الجهات العاملة يف مجال اإلعاقة، مجموعات

مجموعات األكرب عمراً، مجموعات الشباب وحقوق الطفل، 

وذلك لضامن إملام هذه املجموعات مبسار اإلحالة لالستجابة 

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي ودعم النساء والفتيات من 

هذه املجموعات للوصول إىل الخدمات الالزمة.

التأكد من أن تكون مسارات اإلحالة يف متناول النساء والفتيات  	

املتنوعات من خالل وسائط متعددة: إذاعة متعددة اللغات، 

وملصقات مكتوبة بلغة بريل، الرتجمة للغة اإلشارة يف الفعاليات 

املجتمعية، إلخ..

االهتامم بشكل خاص بكيفية حصول الفتيات املراهقات عىل  	

نقاط دخول لخدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي من خالل برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

وبرامج حامية الطفل.

مراقبة ردود فعل النساء والفتيات املختلفات مع الرتكيز عىل  	

الحواجز وإمكانية الوصول يف نظام اإلحالة، واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلزالة هذه الحواجز وزيادة فرص حصول النساء 

والفتيات املتنوعات عىل خدمات متعددة القطاعات.

تحميل مقدمي الخدمات املسؤولية عن االحتياجات املتنوعة  	

وتضمني النساء والفتيات املتنوعات من خالل آلية التنسيق 

.SoPs الحالية وإجراءات التشغيل املوحدة

التوعية املجتمعية79

يف حاالت الطوارئ، تسهل نشاطات التوعية عىل الجهات 
العاملة يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي عىل 

مشاركة املعلومات مع أفراد املجتمع لدعم النساء والفتيات 
املتنوعات للوصول إىل خدمات االستجابة للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي، والحد من املخاطر التي يواجهنها.

يشمل التوعية املجتمعية معلومات عن فوائد خدمات 
االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، وكيفية ومكان 

وزمان الوصول إليها، وينبغي أن تكون يف متناول النساء 
والفتيات املتنوعة.

متثل نشاطات التوعية املجتمعية فرصة لعرض برامج استجابة 
شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي عن طريق الصور، 

اللغات واملواد املستخدمة لتعزيز الفهم والوصول إىل خدمات 
االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. إرشاك مجموعة 

متنوعة من النساء كموظفات ومتطوعات ليكن كمثل أعىل 
للتضمني وجعل الخدمات أكرث جاذبية ومتاحة ملختلف النساء 

والفتيات يف املجتمع. ميكن أن متثل امللصقات والربامج اإلذاعية 
والحمالت واسعة النطاق النساء والفتيات املتنوعات بطرق 

إيجابية، وتشجع عىل االعرتاف باملساواة يف الحقوق والكرامة، 
وتظهر النساء والفتيات املتنوعات يدعمن بعضهن البعض 

ويعملن سوياً ملنع العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

اإلجراءات الرئيسية:

التأكد من أن تكون فرق التوعية بالعنف املبني عىل النوع  	

االجتامعي متنوعة بقدر اإلمكان، وتشمل متطوعات وموظفات 

مجتمعيات من مجموعات مختلفة من النساء مع إيالء اهتامم 

خاص للعمر، واملجموعات اللغوية واإلعاقة.

	  »IEC« ضامن أن تشارك مواد اإلعالم والتثقيف والتواصل

معلومات لتعزيز فهم الخدمات وكرس حاجز الصمت بشأن 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي، وتتضمن متثيالً من 

أعضاء املجتمع املتنوعة، وميكن الوصول إليها من قبل جميع 

املجموعات اللغوية.

	الجلسة 10، التوعية املجتمعية، دليل املشاركني يف التأهب لحاالت  	79
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استخدام مواد الراديو وكذلك مواد اإلعالم والتثقيف والتواصل  	

املرئية للوصول إىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة البرصية 

والسمعية.

تنفيذ مجموعة من مناهج التوعية املجتمعية التي تلبي  	

احتياجات النساء والفتيات املتنوعات، عىل سبيل املثال، 

التواصل إىل الفتيات املراهقات داخل املدرسة وخارجها، وتنظيم 

أوقات وأماكن مختلفة للقاء إلرشاك مجموعة أوسع من النساء 

والفتيات، إلخ...

العمل مع الجهات األخرى العاملة يف مجال التغيري االجتامعي  	

والتضمني، مثل املجموعات التي تعمل مع كبار السن، مجال 

اإلعاقة، ومجموعات الـ LGBTQI، والزعامء الدينيني والقادة 

املجتمعيني من االنتامءات اإلثنية والدينية الستضافة فعاليات 

التوعية التي تصل إىل مجموعات محددة من النساء والفتيات 

املتنوعة واملجتمع األوسع.

النقاش مع الفتيات املراهقات ومقدمي ومقدمات الرعاية حول  	

كيفية إرشاك الفتيات بأمان لقيادة بعض أنواع أنشطة التوعية 

مع نظرياتهن يف املجتمعات املحلية.

وصف النساء والفتيات املتنوعات بطرق إيجابية عن طريق  	

املواد التوجيهية، عىل سبيل املثال تقديم املساعدة للنساء 

األخريات أو يكن ناشطات.

تنفيذ جلسات استامع مع النساء والفتيات املتنوعات أو  	

غريها من اآلليات املفضلة لجمع اآلراء للحصول ردود الفعل 

عن أنشطة التوعية وتعديل الربامج يف ضوء توصيات النساء 

والفتيات املتنوعات.

الحد من املخاطر من أجل 
النساء والفتيات يف حاالت 

الطوارئ80

يف حاالت الطوارئ، تواجه النساء والفتيات املتنوعات مجموعة 
من مخاطر السالمة واألمن املرتبطة بالنزوح. عند تحديد هذه 

املخاطر، ميكن معالجة العديد منها بشكل آمن ورسيع من 
قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية. ومع ذلك، قد تزيد الوكاالت 

اإلنسانية هذه املخاطر بدون قصد من خالل برامج املساعدة 
والخدمات املصممة لتحسني الكفاءة دون تحديد ومعالجة 

احتياجات النساء والفتيات املتنوعات، والعقبات املحتملة التي 
قد يواجهنها أثناء محاولة الوصول إىل الخدمات بأمان. 

عندما تنفذ الجهات العاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
برامج شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي التي تعمل 

عىل إرشاك ودعم النساء والفتيات املتنوعات، فإن أنشطة 
التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

ستقوم بتوثيق املخاطر املحددة والحواجز التي تواجههن يف كل 
سياق. هناك أيضاً العديد من أنشطة الحد من مخاطر العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي والتي ميكن تنفيذها بشكل روتيني 
لتلبية احتياجات النساء والفتيات املتنوعات. عىل سبيل املثال، 

يف كل سياق إنساين، يجب فصل املراحيض ودورات املياه حسب 
الجنس، مناسبة للسن، مغلقة، مضاءة بشكل جيد، تستطيع 

النساء والفتيات الوصول إليها بشكل آمن ومتاحة للنساء 
والفتيات ذوات اإلعاقة والحركة املحدودة.

باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون املاء والوقود موجوداً يف 
متناول النساء والفتيات بشكل آمن، ويف متناول النساء األكرب 
سناً، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والنساء ذوات األطفال 

الصغار، والنساء الحوامل. ينبغي أن يكون الوصول إىل املأوى، 
الغذاء، املساعدات النقدية، املواد غري الغذائية، التعليم وبرامج 

سبل العيش يف متناول النساء والفتيات املتنوعات وأن يالئم 
احتياجاتهن. يجب تنفيذ نشاطات املراقبة لضامن الوصول اآلمن 

واملنصف للنساء والفتيات إىل هذه االحتياجات األساسية.

يجب أن تشمل إجراءات تخفيف مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي تخفيف مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسيني 

)SEA( التي يرتكبها العاملون يف املجال اإلنساين، النساء 
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والفتيات اللوايت يعانني من أوجه عدم املساواة املتقاطعة املبنية 
عىل العمر، اإلعاقة، امليل الجنيس، الهوية الجندرية، اإلثنية 

والدين ومحاور القمع األخرى، من املرجح أن يتم استهدافهن 
وإساءة معاملتهن من ِقبل العاملني يف املجال اإلنساين، ويعترب 

تضمني أصواتهن واالهتامم بالعوائق واملخاطر التي تواجه 
وصولهن إىل املساعدات اإلنسانية هو أولوية يف برامج االستجابة 

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي.

اإلجراءات الرئيسية:

افرتاض إن العنف املبني عىل النوع االجتامعي يحدث للعديد  	

من النساء والفتيات يف كل سياق، وتنفيذ تدابري شاملة لتخفيف 

مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مبا يف ذلك تخفيف 

مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسيني.

التأثري عىل الجهات اإلنسانية العاملة ملعالجة املخاطر والحواجز  	

التي تم تحديدها، والتي قد تؤثر عىل النساء والفتيات 

املتنوعات عن طريق التنسيق واملنارصة.

مراجعة تدابري تخفيف املخاطر املتعلقة بإرشادات العنف املبني  	

عىل النوع االجتامعي إلبالغ تحليل السالمة، والنظر يف مختلف 

الحواجز واملخاطر التي تواجهها النساء والفتيات املتنوعات يف 

أي خدمة إنسانية.

استخدام تدقيق السالمة املعدل والذي يشمل أسئلة تتعلق  	

باملخاطر والعوائق املحددة التي تواجه النساء والفتيات 

املتنوعات.

استشارة النساء والفتيات بشكل منتظم بخصوص مخاطر العنف  	

املبني عىل النوع االجتامعي التي تواجهها النساء والفتيات 

املتنوعات، وسياسات التصدي لها.

تحديد السياسات، بالتشاور مع النساء والفتيات املتنوعات،  	

للتغلب عىل القيود املفروضة عىل مشاركتهن يف الوصول 

للمساعدات والحصول عليها، والوصول إىل الخدمات، واملشاركة 

يف النشاطات )مثل التوقيت، املوقع، سالمة السفر وسالمة 

األنشطة(.

تعزيز املشاركة الفعالة من قبل النساء والفتيات املتنوعات يف  	

تخطيط الربامج اإلنسانية وصنع القرار.

 

إدارة ومشاركة املعلومات81

من الرضوري النظر لكيفية وسبب استخدام املعلومات املتعلقة 
بالنساء والفتيات الناجيات من العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي يف حاالت الطوارئ وااللتزام باملبادئ األخالقية بشكل 
مستمر لدى جمع البيانات. يعد جمع بيانات العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي أمراً شديد الحساسية، خاصًة يف سياق تقديم 
الخدمات. وتعد إدارة هذه البيانات أمراً معقداً يتطلب وجود 

أنظمة وقائية لضامن أمان البيانات وسالمة جميع املعنيني/
ات ألن جمع هذه املعلومات ومشاركتها ميكن أن يكون خطرياً 

عىل الناجيات اللوايت يقمن بالتبليغ، عىل املجتمعات وعىل 
املشاركات يف جمع املعلومات.82 ترتتب عىل جمع بيانات 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي مسؤولية حاميتها.83 إن 
احرتام بروتوكوالت مشاركة املعلومات بني الوكاالت من جانب 

جميع الوكاالت هو أمر شديد األهمية لسالمة النساء والفتيات 
الناجيات، وخاصة أولئك األكرث تعرضاً للخطر.

تقوم مناذج استامرة املعلومات الخاصة بالناجية84 واستامرة 
املوافقة املستنرية الخاصتني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي 

بتسجيل معلومات عن العمر واإلعاقة واإلثنية دورياً. لذلك، 
ميكن للجهات العاملة يف املجال أن تكون جزءاً من تحليل 

بيانات الخدمة الروتيني للنظر فيام إذا كانت الفتيات 
املراهقات، والنساء األكرب سناً، النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، 

النساء والفتيات من مجموعات إثنية متنوعة اللوايت يصلن 
إىل خدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. يف 

حالة عدم وصولهن إىل الخدمات، يوىص بإجراء مقابالت فردية 
أو مجموعات نقاش مركزة لتحديد العوائق التي تحول دون 

الوصول إىل الخدمات. عندما تتوفر بيانات السكان عن أعامر 
النساء والفتيات ونوع إعاقاتهن ومجموعاتهن اإلثنية، فمن 

املمكن تحليل ما إذا كان حجم حالة استجابة العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي يتناسب مع تنوع السكان املحليني.

ستكون النساء والفتيات من مختلف امليول الجنسية والهويات 
الجندرية حارضات يف أي مجموعة سكانية من النساء والفتيات 
النازحات. بعد تدريب فريق االستجابة للعنف املبني عىل النوع 

الجلسة 13، إدارة ومشاركة املعلومات، دليل املشاركني يف التأهب  	81

لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، 

http://bit.ly/391QJRJ 91-89 الصفحة

		نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي، دليل  	82

املستخدم، الصفحة 2، 3

نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي، دليل امليرس،  	83

الصفحة 21
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االجتامعي للتأكد من إنه شامل للنساء والفتيات املتنوعات، 
ميكنك التفكري يف إضافة قسم منفصل لتسجيل امليل الجنيس 
والهوية الجندرية إن كان ذلك آمناً. عىل سبيل املثال، ميكن 

أن يكون لديك قسم يسأل: متوافقة الجندر أو متحولة جنسياً 
بالنسبة للهوية الجندرية؛ ومثلية أو ثنائية امليل الجنيس أو 

غريية جنسية بالنسبة للميل الجنيس. ال تقم/تقومي بتعديل 
استامرة معلومات الحالة إلضافة قسم عن امليول الجنسية 
والهوية الجندرية دون تدريب املوظفات أوالً، وضامن أن 

الخدمات املقدمة تشمل النساء والفتيات املتنوعات. عندما يتم 
تجريم امرأة أو فتاة من املثليات أو ثنائيات امليل الجنيس أو 

املتحوالت جنسياً - ال توثق/ي ميولهن الجنيس. 

اإلجراءات الرئيسية:

افرتاض أن العنف املبني عىل النوع االجتامعي يحدث للعديد  	

من النساء والفتيات يف كل سياق، وتنفيذ برنامج استجابة 

شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي - ال تنتظر/ي لجمع 

البيانات أوالً!

التأكد من إن مناذج املوافقة املستنرية مناسبة ليتم استخدامها  	

مع النساء والفتيات املتنوعات، مبا يف ذلك اللغة، العمر، 

اإلمكانيات، والقدرة عىل التطور.

استخدام النامذج املوحدة الستامرات معلومات الحالة لتسجيل  	

املعلومات عن تنوع النساء والفتيات، وتخزينها بشكل رسي يف 

قاعدة بيانات مشفرة/ خزانة مغلقة بقفل.

االستفادة من البيانات التي تم جمعها يف استامرات معلومات  	

حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي إلكامل تحليل 

االتجاهات وتطوير توصيات الربنامج بناًء عىل استيعاب 

الخدمات من قبل مجموعات النساء والفتيات املتنوعات.

التأكد من تدريب جميع الجهات العاملة يف مجال االستجابة  	

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي والتي يستخدمون استامرة 

معلومة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي مع نقاط 

بيانات إضافية للنساء والفتيات ذوات امليول الجنسية والهوية 

الجندرية املتنوعة، عىل برامج العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي الشاملة.

التأكد من الحفاظ عىل أمان البيانات املتعلقة بالنساء والفتيات  	

الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، واستخدامها 

بشكل أخالقي لتحسني الربامج وتقديم خدمات جيدة.

التنسيق واملنارصة85

يرتبط التنسيق باملنارصة بشكل وثيق ويهدفان إىل ضامن 
استخدام املوارد والدعم والربامج بفعالية لصالح النساء 

والفتيات املتنوعات. املنارصة هي القاسم املشرتك يف جميع 
برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي، وهي جزء ال يتجزأ 
من كل مستويات التدخل: الهيكيل، التنظيمي، التنفيذي- عند 

معالجة العنف ضد النساء والفتيات يف حاالت الطوارئ.

يتطلب استخدام بيانات وقصص النساء والفتيات يف املنارصة 
خالل حالة الطوارئ اهتامما صارماً باملبادئ التوجيهية األخالقية 

املوضوعة لحامية النساء والفتيات وتخفيف مخاطر برامج 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ. عند 

تصنيف البيانات لتسليط الضوء عىل االحتياجات املحددة 
للنساء والفتيات املتنوعات، من الرضوري التحقق من إن هذه 
البيانات غري محِددة وآمنة للمشاركة.  من شأن تحديد هوية 
مرأة أو فتاة بشكل قريب جداً أن يعرض هذه املرأة أو الفتاة 
مام يعرضها لخطر االنتقام من جانب الجاين، الوصمة أو األذى.

	الجلسة 14، التنسيق واملنارصة يف حاالت الطوارئ، دليل املشاركني  	85

يف التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف املبني عىل النوع 

http://bit.ly/391QJRJ 104-96 االجتامعي، الصفحة

استامرة املعلومات الخاصة بنظام إدارة املعلومات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي GBVIMs تتناول معلومات عن العمر، 
الجنسية واملجموعة اإلثنية.

36

https://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/


الستكامل تحليل مشاكل سياسات املنارصة الشاملة، يجب النظر 
إلضافة أسئلة التفكري التالية:

ما هي املشاكل التي تواجهها النساء والفتيات يف املجتمع؟ 	

ما هي األولوية القصوى للنساء؟ هل هذا األولويات هي نفسها  	

بالنسبة للنساء والفتيات املتنوعات؟

ملاذا تُعد هذه مشكلة؟ 	

ما الذي يجب القيام به ملعالجة هذه املشكلة ومساعدة النساء  	

أو الناجيات؟ هل يعمل هذا الحل أيضاً مع النساء والفتيات 

املتنوعات؟

ما الحل األكرث احتامالً للنجاح؟ هل تم ترك أي نساء وفتيات  	

بدون مساعدة؟

كيف ميكننا التأكد من أن إيصال احتياجات النساء والفتيات  	

املتنوعات عن طريق املنارصة ال يزيد من املخاطر التي تهدد 

سالمتهن؟

كيف ميكننا التأكد من أن محتوى رسائل املنارصة عن احتياجات  	

النساء والفتيات املتنوعات ال يزيد من املخاطر التي تهدد 

سالمتهن؟

هل هناك أي تبعات غري مقصودة محتملة للمنارصة/ التنسيق  	

ميكن أن تلحق الرضر بالنساء والفتيات؟ هل ميكن تخفيف هذه 

املخاطر؟

ميكن أن يكون التواصل بني حركات التغيري االجتامعي وسيلة 
قوية لزيادة فعالية جهود املنارصة ملعالجة العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي ضد النساء والفتيات املتنوعات يف حاالت 
الطوارئ، ويوفر فرصاً لحركات التغيري االجتامعي األخرى للنظر 
يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي ضدهن، وتسليط الضوء 

عىل هذه املسألة بطريقتهم الخاصة يف املنارصة مبا يتعلق 
 LGBTQI مبوضوع اإلعاقة، العمل مع كبار السن، مجموعات

أو حقوق الطفل.

اإلجراءات الرئيسية:

التأكد من إن الحمالت والفعاليات ترشك مجموعة متنوعة من  	

الناشطات النساء والفتيات بطريقة آمنة وأخالقية.

دعم متثيل مجموعة متنوعة من النساء والفتيات يف هياكل  	

القيادة املجتمعية، دعم بناء قدرات القيادات النسائية، حقوق 
املرأة، مهارات القيادة، مهارات التفاوض والخطابة.86

		املعايري الدنيا ملشاركة املرأة ومتكينها )يصدر قريباً( 	86

عند التأثري عىل قادة املنظامت اإلنسانية واملانحني يف أنشطة  	

املنارصة، يجب التأكد من متثيل قصص وأصوات النساء والفتيات 

املتنوعات.

التأكد من أن تحليل مشاكل سياسات املنارصة يسلط الضوء عىل  	

املخاطر والحواجز التي تؤثر عىل النساء والفتيات املتنوعات، 

ويقدم حلوالً نابعة من النساء وفتيات املتنوعات.

يف تقارير أو فعاليات املنارصة املحلية أو الوطنية أو الدولية،  	

من الرضوري استخدام املعلومات والقصص لتوضيح احتياجات 

وأولويات النساء والفتيات املتنوعات.

عند التعرّف عىل الحلفاء والعمل معهم عىل الصعيدين املحيل  	

والدويل، يجب العمل من خالل الحركات إلرشاك اإلعاقة، 

مجموعات الـLGBTQI، مجموعات كبار السن، حقوق الطفل، 

وغريها من حركات التغيري االجتامعي.

االستعداد والتخطيط للطوارئ87 

يهدف التأهب لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
إىل بناء قدرة دامئة لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات 

ضمن مجموعة من حاالت األزمات اإلنسانية املختلفة التي 
قد تؤثر عىل بلد أو منطقة، ما عن طريق وضع مجموعة 

واسعة من تدابري التأهب. يعترب التوفري املسبق للتجهيزات 
نشاطاً مهامً للتأهب للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. عند 
تخزين مكونات حقائب الكرامة، يجب التفكري فيام إذا كانت 

املامرسات الصحية مختلفة بالنسبة للمجموعات اإلثنية املتنوعة 
التي قد تتأثر بأزمة يف السياق املحيل.

عند تحضري مواد اإلعالم والتثقيف والتواصل مع رسائل بسيطة 
لتعزيز الوصول إىل الخدمات يف حاالت الطوارئ، من الرضوري 

التأكد إن اللغة تشمل مجموعات إثنية متنوعة وأن صور 
النساء والفتيات تشمل النساء والفتيات من مختلف األعامر، 

املجموعات اإلثنية، ذوات اإلعاقة، ومجموعة من الهويات 
الجندرية.

يعد تدريب املجموعات النسائية املحلية املتنوعة والجهات 
العاملة يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي عىل 
االستعداد لالستجابة يف حاالت الطوارئ نشاطاً مهامً آخر 

		الجلسة 14، التأهب للطوارئ، دليل املشاركني يف التأهب لحاالت  	87

الطوارئ واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، الصفحة 
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للتأهب للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، ويوفر فرصة 
لتنفيذ برامج شاملة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. من 
املهم أيضاً التأكد من إرشاك املجموعات النسائية يف حركات 

التغيري االجتامعي األكرب.

عىل سبيل املثال، االتصال مبنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة أو 
مجموعات حقوق الـLGBTQI أو املجتمعات الدينية واإلثنية 

ملعرفة ما إذا كان لديهم مجموعات نسائية، وما إذا كانت 
مجموعات الشباب أو املنتديات لديها مجموعات للفتيات 

املراهقات، وما إىل ذلك.

قد تخطط العديد من املنظامت ألنشطتها للتأهب من خالل 
التدريب املسبق لفريق االستجابة للعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي والذي ميكن نرشه يف حالة حدوث حالة طوارئ. يعد 
تنميط التنوع أمراً مهامً يف فرق االستجابة للعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي. إضافًة للتأكد من مشاركة النساء يف إدارة 

الفريق وتقديم الخدمات من خلفيات متنوعة.

اإلجراءات الرئيسية:

مراجعة قامئة التحقق/مجموعة أدوات مواد النرش يف حاالت  	

الطوارئ، والتأكد من إن املواد مخزنة ويسهل الوصول إليها من 

النساء والفتيات املتنوعات، مبا يف ذلك مجموعات الكرامة ومواد 

اإلعالم والتثقيف والتواصل.

عند تدريب املجموعات النسائية واملنظامت التي تقودها النساء  	

يف السياقات املعرضة لألزمات، يجب ضامن تحديد وتدريب 

املجموعات التي تدعم وتشتمل عىل النساء والفتيات املتنوعات؛

عند تنفيذ التدريب عىل التأهب للجهات املحلية العاملة  	

يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي، واألخصائيات 

االجتامعيات والعامالت يف مجال الصحة يف السياقات املعرضة 

لألزمات، يجب الهدف إىل إرشاك مقدمي الخدمات من مجموعة 

واسعة من املجموعات اإلثنية واللغات واألعامر والنساء ذوات 

اإلعاقة ومقدمي الخدمات يف مجال التنوع الجندري.

عند تنفيذ أنشطة وضع خرائط خدمات التأهب، يجب التأكد  	

من مراجعة مسار اإلحالة لضامن وصول النساء والفتيات 

املتنوعات، وإضافة نقاط دخول إضافية لتناسب احتياجاتهن يف 

السياق.

التأكد من مشاركة مسار اإلحالة مع مجموعات التغيري  	

االجتامعي املحلية، واملنظامت التي ترشك النساء والفتيات 

املتنوعات.

مراجعة ميزانية التأهب للطوارئ لضامن تخصيص املوارد  	

لتقديم برامج استجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 

بشكل كاف لجميع النساء والفتيات.

تحديث ودمج مخاوف األمن والسالمة لدى املوظفني/ات من  	

خلفيات متنوعة، ضامن اتخاذ إجراءات تصحيحية تؤدي تقديم 

خدمات شاملة للنساء والفتيات عند تحديد املشكالت. 

ضم التوعية يف التنوع والتضمني لتدريبات التأهب واالستجابة  	

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ 

للموظفني/ات. 
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