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مقدمة

لت الشراكة االستراتيجية بين برنامج المعونة األيرلندي ولجنة اإلنقاذ الدولية برامج  في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، موَّ
حماية المرأة وتمكينها في 20 استجابة للطوارئ عبر ست مناطق؛ وحافظت على استجابة لجنة اإلنقاذ الدولية وشركائها 

المعنيين بالعنف القائم على النوع االجتماعي في األزمات الناقصة التمويل والمنسية في شرق ووسط أفريقيا؛ واستفادت 
من قيادة أيرلندا ولجنة اإلنقاذ الدولية في الدعوة العالمية واإلقليمية وحيز السياسات لمناصرة االنتباه إلى حماية النساء 

والفتيات وتمكينهن؛ وخلق فرص للممارسين المعنيين بحماية المرأة وتمكينها عبر 35 بلداً لتبادل التعلم.

في كل عام، والشراكة االستراتيجية تعزز من التميز التقني من خالل إنشاء منتديات للتعلم فيما بين بلدان الجنوب. 
في بادئ األمر أشرك منتدى التعلم السنوي فرق حماية المرأة وتمكينها في شرق أفريقيا، لكن كانت تحضر فرق من مزيٍد 
من البلدان كل عام، وفي عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 التقى موظفو حماية المرأة وتمكينها عبر اإلنترنت ألول مرة. 
في هذا العام التقي أكثر من 120 موظفاً عدة مرات في منتديات تعلم عبر اإلنترنت مرتين على المستوى العالمي وسبع 

مرات على المستوى اإلقليمي من عبر 35 مركزاً عالمياً وإقليمًيا للبرامج بالبالد. وقد شعرنا باالمتنان إلتاحة الوقت والمكان 
للتواصل معاً أثناء هذه السنة العصيبة. ويستخلص موجز التعلم هذا بعض األفكار والمناقشات التي دارت بين فرق حماية 

المرأة وتمكينها.

الشراكة االستراتيجية بين برنامج المعونة األيرلندي 
ولجنة اإلنقاذ الدولية هي نهج لوضع معايير مراعية 

تحولية للعنف القائم على النوع االجتماعي يدعم 
التزامات أيرلندا بحماية النساء والفتيات في حاالت 

الطوارئ الحادة والممتدة واألزمات المنسية. 
وتضم هذه الشراكة االستراتيجية المعنية بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي إجراًء تحويلًيا يعزز 
بعضه البعض على مستويات متعددة عبر خمس 

ركائز وهي: 
االستجابة للطوارئ	 
االستجابة والتأهب والتعافي	 
السياسة والدعوة	 
التعلم	 
أنشطة األماكن اآلمنة للنساء والفتيات في لودوار، بكينياالتنسيق واإلدارة وضمان الجودة	 

تم إعداد موجز التعلم هذا من خالل الشراكة االستراتيجية بشأن العنف القائم على النوع 
االجتماعي بين كٍل من برنامج المعونة األيرلندي ولجنة اإلنقاذ الدولية لحماية المرأة وتمكينها. 

ويهدف هذا الموجز إلى تبادل التعلم من المنتدى العالمي لحماية المرأة وتمكينها الذي 
استكشف ثالثة موضوعات للتضمين والمساءلة وقابلية التكيف فيما يتعلق بمنع العنف القائم 

على النوع االجتماعي وبرامج االستجابة له في حاالت الطوارئ الحادة والممتدة. 

https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2019/may/irish-aid-strategic-partnership-with-the-international-rescue-committee.html
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لقد كان عام 2020 دون شك عاماً صعباً للغاية على الجميع 
في جميع أنحاء العالم، وكالمعتاد تأثرت فيه حياة النساء 

والفتيات في أوضاع النزوح واللجوء والتعافي تأثراً كبيراً. 
كمجتمع معني بحماية المرأة وتمكينها شعرنا أيضاً أن هذا 
العام قد تضمن بعض النجاحات الكبيرة والتحوالت الباعثة 

على األمل. يشمل ذلك: االهتمام المتزايد بتفكيك العنصرية 
واالستعمار داخل قطاع المعونات استجابًة لحركة »لحياة 

السود أهميتها«؛ والحفاظ على إتاحة خدمات االستجابة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي أثناء الجائحة من خالل 

إعداد البرامج التكييفية والدعوة الناجحة عن طريق صناع 
القرار في األدوار اإلنسانية والحكومية؛ وزيادة األصالة 

والمرونة والتواصل الشخصي في تفاعالتنا كعاملين في 
القطاع اإلنساني أثناء تصادم العالمْين الشخصي والمهني 
وأثناء االنسحاق بين أعباء العمل ومسؤوليات األسرة. كما 

كان هناك مشقات وأسى وخسارات ال يمكن إنكارها وعنف 
متزايد ضد النساء والفتيات خالل فترة تقليل التنقل والعزل.

يشارك هذا الموجز بعض نقاط التعلم التي جمعناها 
كمجتمع معني بحماية المرأة وتمكينها عبر عدة فرق 
ومناطق وبلدان. ُنعرِب عن امتناننا الشديد للوقت الذي 

استغرقه الزمالء لمشاركة هذا التعلم، ونشكر كثيراً كُّتاب 
موجز التعلم التالي ذكرهم: جينيت إيومكهام، وجينيفر لو، 
وتزيتا تيكليتساديك، ودانييل روث، وهارييت كيزابو، وليليان 
مونيزيرو، وروكي كابيا، وماريان روجرز، وباتي جراي، وجوان 
كريتون، وسارة كورنيش سبنسر، وسارة موسلي، وصوفيا 

نجوجي وانجيكو، وميغان أوكونور.

مكان آمن للنساء والفتيات، جنوب السودان

حظى فريق حماية المرأة وتمكينها التابع للجنة اإلنقاذ الدولية بحضور عالمي فيما 
يتعلق باالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في 35 أزمة إنسانية حادة وممتدة وفي 

حاالت التعافي عبر العالم.
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عرقلت جائحة كوفيد‑19 البرامج اإلنسانية واألنشطة 
المبتكرة واإلبداعية الالزمة لضمان الوصول المستمر 
للخدمات للنساء والفتيات في أوضاع النزوح واللجوء 

والتعافي. في كل سياق، تبنت فرق حماية المرأة وتمكينها 
على نحوٍ سريع ومدروس البرامج في ضوء الوصول 

إلى شبكات الهواتف، والقدرة على التباعد اجتماعياً في 
األماكن اآلمنة للنساء والفتيات، والوصول إلى مستلزمات 

الوقاية من العدوى، ومحطات غسل اليدين، والوصول 
إلى المجتمعات من خالل الموظفين والمتطوعين 

المجتمعيين. وُحدِّثت بانتظام في جميع المواقع مسارات 
اإلحالة للخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي طوال فترة الجائحة لتوفير المعلومات للنساء 
والفتيات بشأن كيفية الوصول بأمان لخدمات االستجابة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي. 

في الكثير من البلدان، تم تقليل الوصول إلى األماكن اآلمنة 
للنساء والفتيات لموظفي لجنة اإلنقاذ الدولية، إال أن قيادة 

النساء الالجئات والنازحات وخبرائها تعمدوا أن تواصل 
أنشطة األماكان اآلمنة للنساء والفتيات عملها. وقد تضمن 

المتطوعات المجتمعيات من اإلناث الناشطات بالفعل 
في برامج حماية المرأة وتمكينها عامالت على الحاالت 

رن مجموعات الفتيات المراهقات،  ومراقبات للشابات ييسِّ
»ساسا«! وناشطات وقائدات لمجموعات النساء. وتلقى 

هؤالء بالفعل تدريباً قائماً على المهارات في وقٍت مبكر من 
الجائحة للتكييف اآلمن لالستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي ومنعه وأنشطة التمكين، وقدم الموظفون 
دعماً وتوجيهاً مستمرْين طوال فترة الجائحة.

تأثرت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبكراً 
بأعداد تتصاعد سريعاً من حاالت اإلصابة الجديدة 
بجائحة كوفيد 19. وتم تقديم سلسلة من جلسات 
الدعم التقني عبر اإلنترنت لدعم فرق حماية المرأة 

وتمكينها لتكييف البرامج من أجل توفير اإلدارة عن ُبعد 
لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي أو خليط من 
الجلسات عن ُبعد والجلسات وجهاً لوجه، مما نتج عنه 

برامج تكيفية لحماية المرأة وتمكينها

تتضمن مواضيع التعلم الخاصة بالشراكة االستراتيجية لحماية المرأة وتمكينها التابعة لبرنامج 
المعونة األيرلندي: برامج تكييفية لحماية المرأة وتمكينها، والمساءلة أمام النساء والفتيات، 

وتضمين فئات متنوعة من النساء والفتيات ضمن برامج لمنع العنف القائم على النوع 
االجتماعي واالستجابة له وبرامج للتمكين. وقد تم تناول هذه الموضوعات ضمن منتديات 

التعلم التسعة عبر اإلنترنت. وجمعنا هنا بعض األفكار من كل موضوع. 

مواضيع التعلم

تمكن برامج حماية المرأة وتمكينها في العراق واألردن 
ولبنان من مواصلة تقديم الخدمات للنساء والفتيات 

الالتي في حاجة إليها.

في لبنان، أظهرت تدقيقات السالمة فيما يتعلق بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي التي ُأجريت في وقٍت مبكر 

من األزمة أن المراهقات كّنا يواجهن مخاطر ُمعينة 
فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي أثناء 
اإلغالق الشامل وهو ما تفاقم بشكٍل أكبر مع تفاقم 

األزمة االقتصادية.

أدت هذه النتائج إلى أن يعطي الفريق األولوية لتكيف 
جلسات المهارات الحياتية Girl Shine »تألقي يا فتاة« 

رين  لتقديمها عن ُبعد، أو عندما كانت الفتيات أو الميسِّ
بإمكانهم الوصول إلى أماكن آمنة للنساء والفتيات، 

رت لجنة اإلنقاذ الدولية نهجاً مختلطاً لكٍل من  وقد يسَّ
الجلسات وجهاً لوجه وعبر اإلنترنت. وتشير المالحظات 
األولية من هذا التكيف إلى أن الفتيات ُيِفدن بعزل أقل 

ويعرفن كيفية طلب خدمات االستجابة للعنف القائم على 
النوع االجتماعي في حالة الحاجة إليها. ويتم اآلن وضع 

مجموعة Girl Shine »تألقي يا فتاة« التي تم تكييفها عن 
ُبعد في سياقها الصحيح بشكٍل أكبر وقد تدرب الموظفون 

على تيسير الجلسات في العراق وشمالي شرقي سوريا.

جلسة تدريبية إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، تايالند
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ركزت على فهم جائحة كوفيد، وتأثيرها على المساواة 
بين الجنسين الرعاية واإلشراف على الموظفين، والتخفيف 

من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وتكييف 
برامجه، وبناء حركات للنساء لتبادل التعلم والممارسات 

ومشاركة الخبرات من المستجيبين على الخطوط 
األمامية فيما يتعلق بالتحديات وتكييف البرامج أثناء 

جائحة كوفيد 19.

باإلضافة إلى ذلك، قدمت لجنة اإلنقاذ الدولية مساعدة 
نقدية صغيرة لتنفيذ التدخالت. حيث تختلف األنشطة التي 

تم تكييفها أثناء جائحة كوفيد 19 عن إدارة حاالت العنف 
القائم على النوع االجتماعي عن ُبعد، فقد تضمن ذلك 

خدمات االستجابة على الخط الساخن، واألنشطة الجماعية 
الصغيرة التي تلتزم بالتباعد االجتماعي مثل المكان اآلمن 

للنساء، والدعم النفسي االجتماعي والمهارات الحياتية، 
وتبادل القدرات عن ُبعد مع الموظفين وُمقدمي الخدمات 

في عام 2020، واصل مشروع البناء محلياً والتفكير عالمًيا 
BLTG دعم الجهات الفاعلة المعنية بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي بالمنظمات الشعبية، ومنظمات حقوق المرأة، 
وشبكات حقوق المرأة. وفي بداية عام 2020، أجرت لجنة 
اإلنقاذ الدولية جلسات استشارية عبر اإلنترنت مع أعضاء 
مشروع البناء محلًيا والتفكير عالمًيا للحصول على فهم 

متعمق لتغييرات البرامج التي تم إجراؤها لمواجهة جائحة 
كوفيد 19، والخبرات والتحديات، ونوع الدعم المطلوب.

أفاد 10 شركاء محليين في إحدى المناقشات الجماعية 
المركزة بأنه كان عليهم تعديل ساعات العمل بسبب القيود 

على التواصل وتحديد أولوية المسؤوليات أثناء العمل 
من المنزل؛ بما في ذلك التعليم المنزلي ألبنائهم. وقد 
تم تكييف أغلب برامجهم لتالئم الطرائق عن ُبعد وعبر 
اإلنترنت واستخدم الشركاء وسائل اإلعالم الجماهيري 

المحلية أو وسائل التواصل االجتماعي األخرى ألنشطة 
الوقاية المجتمعية، وأنشأوا خًطا ساخًنا لالستجابة للعنف 
القائم على النوع االجتماعي من أجل إدارة حاالت العنف 

القائم على النوع االجتماعي، وتقديم المشورات واإلحاالت 
باإلضافة إلى المشاركة في آليات التنسيق المحلي بقيادة 

الحكومات أو القطاعات اإلنسانية ووكاالت األمم المتحدة 
كجزء من االستجابة لجائحة كوفيد 19. 

استناًدا إلى المالحظات التي تم تلقيها، شاركت لجنة اإلنقاذ 
 الدولية المبادئ التوجيهية للتخفيف من مخاطر العنف

 القائم على النوع االجتماعي وتكييف برامجه للجهات
الفاعلة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي باللغات 

اإلنجليزية، والعربية، والفرنسية، والسواحيلية، والبورمية 
واستضافت سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية التي 

تبادل القدرات عبر اإلنترنت بين شركاء مشروع البناء محلًيا والتفكير عالمًيا 
أثناء تفشي جائحة كوفيد 19 لدعم التكييف السريع لشبكة تنوع النساء 

المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي

COVID-19 Risk Mitigation &  Program Adaptation 
Experiences Sharing by BLTG partners.

Nov 30, 
2020 

11.00 AM 
EAT 

حمالت توعية للمشاركة حول خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 
متاحة في قرية نامسين، مدينة كامينج، والية كاشين، ميانمار

Amplifying Women’s Voice and Power

SIHA
�������������������������

��������������������������

https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://rescue.app.box.com/folder/119009861031?s=7mp9foeswhpdjcxf4g1llcrsakjcd5il
https://rescue.app.box.com/folder/119009861031?s=7mp9foeswhpdjcxf4g1llcrsakjcd5il
https://rescue.app.box.com/folder/119009861031?s=7mp9foeswhpdjcxf4g1llcrsakjcd5il
https://rescue.app.box.com/folder/119009861031?s=7mp9foeswhpdjcxf4g1llcrsakjcd5il
https://rescue.app.box.com/folder/119009861031?s=7mp9foeswhpdjcxf4g1llcrsakjcd5il
https://rescue.app.box.com/file/697173112115?s=o45lgx1b4z7m70uinues0ilslaqintwi
https://rescue.app.box.com/file/697176469029?s=enfgl3c2nen0yonnas86hfibfyvw0ttf
https://rescue.app.box.com/file/697176469029?s=enfgl3c2nen0yonnas86hfibfyvw0ttf
https://rescue.app.box.com/file/697160533983?s=hyfgmd2pfhbuxafmbg4j8nt60164ez6u
https://rescue.app.box.com/file/697160813451?s=fl9t7q7y0ldwb1w6rz28fl093g0ulhx0
https://rescue.app.box.com/file/697160630555?s=532je1cje95xxkk2vehhv8whpmlieh3p
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المكالمات خالل األشهر األولى من اإلغالق الوطني 
ذت لجنة  الشامل. ولالستجابة لهذا الطلب المتزايد، نفَّ

اإلنقاذ الدولية أيضاً وظيفة التوسط كجزء من تكنولوجيا 
»Cuentanos«، بحيث يمكن للعمالء، بما فيهم الناجيات 

من العنف القائم على النوع االجتماعي، التواصل في 
الوقت الفعلي مع أخصائّي توصيل الخدمات الذين يمكنهم 

توصيلهن بالموفر المالئم للخدمة. وعلى غرار ذلك، تم 
توجيه الدعم النفسي االجتماعي عن ُبعد وكذلك الدعم 

النقدي الُمستهَدف من خالل شركاء محليين لمعالجة 
التنقل الُمقيَّد للنساء والفتيات نتيجة لجائحة كوفيد 19. 

وكان كل هذا بالغ األهمية لكٍل من االستجابة لالحتياجات 
المتغيرة والعوائق أمام الوصول للنساء والفتيات، لكنه كان 

مهًما أيًضا لزيادة مصداقية المنظمات المحلية وقدرتها على 
االستجابة لبيئة التشغيل الجديدة. وكان من أكبر التحديات 

األماكن اآلمنة لكٍل من النساء والفتيات وكذلك لألفراد 
ذوي التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي 

والسمات الجنسانية المختلفة )SOGIESC(، التي كان من 
المقرر فتحها خالل األشهر األولى من الجائحة وكان يجب 

أن تتوقف جميعها على نحوٍ مؤقت.

في كولومبيا، وفرت لجنة اإلنقاذ الدولية خدمات مباشرة إلى 
النساء والفتيات من خالل مركز مجتمعي متعدد القطاعات 
يستضيف أيضاً مكاناً آمناً للنساء والفتيات. ومع بداية جائحة 
كوفيد 19، نقلت لجنة اإلنقاذ الدولية عمالءها إلدارة الحاالت 
النشطة إلى منصة عن ُبعد، وواصلت تقديم الدعم النفسي 

االجتماعي للنساء والفتيات الالتي كّنا يحضرن بالفعل في 
األماكن اآلمنة عبر برامج التكنولوجيا مثل تطبيق واتس 

آب WhatsApp. ولمواكبة الطلب وكذلك ضمان رفاه 
لون خطوط االتصال، زادت لجنة  الموظفين الذين كانوا يشغِّ

اإلنقاذ الدولية من عدد الموظفين خاصًة مديري الحاالت. 
كما توجَّب تعزيز قدرات الشركاء وانتقال الجهات الفاعلة 

الحكومية إلى المنصات اإللكترونية.

المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وأنشطة 
المنع المجتمعية عن ُبعد، والتنسيق والدعوة من خالل 
موفري الخدمات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

وإذاعات المجتمعات المحلية والمعلومات المتعددة 
 zoom الوسائط واالتصاالت ومواد التعليم واجتماعات زوم

والمنصات األخرى عبر اإلنترنت.

في فنزويال، تستخدم لجنة اإلنقاذ الدولية نهجاً قائماً على 
الشراكة وتعمل بشكٍل رئيسي مع منظمات متخصصة 

في الصحة اإلنجابية والجنسية وتوصيل الخدمات المتعلقة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وقد تكيَّفت هذه 

المنظمات مع قيود التنقل وظروف الحجر الصحي الناتجة 
عن جائحة كوفيد 19 إما من خالل ُنُهج طرائق مختلطة أو 

عن ُبعد إلدارة الحاالت والدعم النفسي االجتماعي، أي مزيج 
من الدعم عن ُبعد والدعم ووجهاً لوجه. باإلضافة إلى ذلك، 

خلق الهبوط االقتصادي في فنزويال تحديات إضافية حيث 
أدت أوجه النقص على الصعيد الوطني في الطعام والدواء 
والوقود بشكٍل خاص إلى جعل التوعية وتوصيل الخدمات 

بشكٍل شخصي أمراً شبه مستحيل، وأعاد التشديد على 
الحاجة إلى استكشاف ُنُهج عن ُبعد لتوصيل الخدمات.

وبالمثل، استخدمت األمريكتان الشمالية والوسطى 
)جمهورية السلفادور، هندوراس، غواتيماال( نهًجا قائًما على 

الشراكة لتوصيل الخدمات باإلضافة إلى ذلك، ركز البرنامج 
بشدة على خدمات المعلومات، أي تكنولوجيا الالفتات 

 »Cuentanos« التي ُتعَرف باسم ،»Signpost« اإلرشادية
في أمريكا الشمالية والوسطى. وارتكز هذا التدخل األخير 

سريعاً على تضمين معلومات ذات صلة بجائحة كوفيد 19، 
باإلضافة إلى المزيد من المعلومات حول خدمات 

االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي لالستجابة 
للطلب المتزايد على هذه الخدمات وكذلك لمعالجة اآلثار 

غير المباشرة للجائحة على النساء والفتيات. وقد سجل 
الخط الساخن الحكومي الوطني وحده 70٪ زيادة في 

ورشة عمل إلدارة حاالت حماية المراة وتمكينها 
مع مكتب رئيس بلدية توناكاتيبيك، السلفادور



7

موجز التعلم الخاص بلجنة اإلنقاذ الدولية بشأن حماية المرأة وتمكينها

التفاعلية )على سبيل المثال لعب األدوار، والمناقشات 
العامة والجماعية، واأللعاب، والمسابقات، وما إلى ذلك(. 

وقد تم تحميل مواد التدريب وموارده التي تم تكييفها على 
منصتي Kaya وGoogle Classroom لسهولة الوصول إليها 
مجانًا، وتم تيسيير الجلسات مباشرًة على Zoom. وتم تيسير 

 Google أنشطة إضافية على منصات أخرى إلكترونية مثل
.Quizzizو ،Mentimeterو ،Kahootو ،Jamboard

أعدت مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين كذلك 
الناجون من العنف الجنسي وجائحة كوفيد 19 من 

األطفال والمراهقين: اعتبارات رئيسية وتوجيهات عملية 
مع المجتمعات المعنية بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي والمعنية بحماية الطفل بين الوكاالت، بما فيها 
المجموعات الفرعية المعنية بحماية الطفل والمعنية 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي في جنوب السودان 
واليمن. وقد أفاد المشاركون في برنامج تعلم مبادرة الناجين 

من األطفال والمراهقين بأن التوجيهات قد ساعدتهم 
على تكييف برامجهم وإعادة تصميمها للُنُهج المتعلقة 
بالناجين من األطفال والمراهقين من الفتيات والفتيان 

في وسط الجائحة.

أظهرت مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين كيف 
ال تزل اإلدارة وتبادل القدرات عن ُبعد أمر يمكن تحقيقه 

أثناء حدوث األزمات من خالل إعادة تصميم هيكل أنشطة 
التدريب. وقد تطلب النجاح دعم المشاركين وإعطائهم 

الوقت للتعرف على تطبيقات التكنولوجيا والمنصات 
اإللكترونية )مثل Mentimeter ،Zoom ،Kaya، ما إلى 

ذلك( باإلضافة إلى المشاركة المسبقة لجميع مواد التعلم 
وموارده والدعوة على التقويم وارتباطات zoom، حتى 

يتمكن المشاركون من االلتزام وتخصيص وقتهم للتدريب 
وسط أعباء العمل المتزايدة أثناء الجائحة.

 )CASI( ُصِممت مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين
العالمية بين الوكاالت برؤية لزيادة الوصول إلى الخدمات 

ذات الجودة التي تلبي االحتياجات المتنوعة والُمحدَّدة 
لألطفال والمراهقين من الفتيات والفتيان الناجين من 
العنف الجنسي في األوضاع اإلنسانية من خالل تعزيز 

التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة المعنية بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي والمعنية بحماية الطفل.

تطلبت القيود المفروضة على التنقل والتجمع بسبب جائحة 
كوفيد 19 تحويل برنامج التعلم الخاص بمبادرة الناجين 

من األطفال والمراهقين – وهو برنامج مدته 8 أشهر لتنمية 
القدرات والشراكة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية 

والدولية يتم تنفيذه في جنوب السودان واليمن – إلى 
التقديم عن ُبعد. باإلضافة إلى الجائحة العالمية، واجه 
الشركاء في برنامج تعلم مبادرة الناجين من األطفال 

والمراهقين والمشاركين فيه في جنوب السودان واليمن 
تحديات مستمرة فيما يتعلق بالوصول إلى اإلنترنت والبنية 
التحتية )على سبيل المثال، حاالت انقطاع التيار الكهربائي( 

والكوارث الطبيعية )مثل الفيضانات، المجاعات( والنزاع 
المستمر. كخطوة أولى، أجرى فريق مشروع مبادرة الناجين 

من األطفال والمراهقين تقييماً لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لفهم وصول المشاركين إلى التكنولوجيا 

بشكٍل أفضل )على سبيل المثال، الحواسيب المحمولة، 
والهواتف الخلوية، وأجهزة المودم، وما إلى ذلك(، والمنصات 

 ،Zoom ،WhatsApp ،Skype ،اإللكترونية الُمفضَّلة )مثل
وما إلى ذلك(، والتوصيل بشبكة اإلنترنت، والوصول إلى 

الكهرباء وتوفرها. واستناًدا إلى نتائج تقييم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، تمكَّن فريق المشروع من معالجة 

بعض التحديات من خالل أجهزة المودم المتوفرة وحزم 
البيانات وترتيب أماكن داخل البلد ذات اتصال أقوى باإلنترنت 

وأكثر استقراراً )على سبيل المثال مكاتب لجنة اإلنقاذ 
الدولية( ليستخدمها المشاركون في أيام التدريب عن ُبعد.

أعاد فريق مشروع مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين 
تصميم ورشة عمل إلطالق البرنامج، وتدريبات على اإلشراف 

على إدارة الحاالت وتوجيهها، وتقديم الرعاية للناجين من 
االعتداء الجنسي من األطفال للتعلم عبر اإلنترنت. وقد تم 
تكييف هيكل كٍل من هذه التدريبات ليتم تيسيرها عن ُبعد 
في جلسات مدتها 4 ساعات مرتين في األسبوع على مدار 
من أسبوعين إلى 4 أسابيع في التدريب. وتم ذلك إلعطاء 

الوقت للمشاركين لمراجعة محتوى التدريب واستكمال 
الواجبات المنزلية )تستند المراجعة والواجبات في األغلب 

إلى محتوى »ثابت«( ودراستها في يام اإلجازة، ولزيادة 
الوقت الذي يتم قضاؤه مًعا عبر اإلنترنت في إجراء األنشطة 

ُعقِدت جلسة جمعية وفردية للتوجيه مرة واحدة خالل شهر مع 
مشاركي التعلم في مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين. وتضمنت 

الموضوعات ذات األولوية التنسيق والرعاية الذاتية ورفاه الموظفين 
والزواج المبكر والقسري والفتيات والفتيان من ذوي اإلعاقة والدعم 

النفسي االجتماعي والعمل مع الناجين من الفتيان

https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
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بالوصول اآلمن للدعم النفسي االجتماعي البعيد. طوال 
الجائحة، كانت النساء والفتيات تعتمد على األماكن اآلمنة 

الُمخّصًصة لهن في مجتمعاتهن، فحيثما ُتغلَق األماكن 
اآلمنة للنساء والفتيات، ُيزال حبل إنقاذ حيوي لالستجابة 
المتخصصة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

وخدمات منع حدوثه.

فتحت ميانمار خطوطاً ساخنة لتوفير اإلحاالت وإدارة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي عن ُبعد. وكان 

نجاح الخطوط الساخنة، وفًقا لموظفي حماية المرأة 
وتمكينها، بسبب خدمات الخطوط الساخنة الموجودة 

مسبًقا من قبل جائحة كوفيد 19، مما أتاح للفريق التكيف 
سريعاً عبر ميانمار. حيث كان من الممكن أن تكون 

الخطوط الساخنة مكثفة ولديها معرفة ُمسَبقة مدعومة 
بفريق آخر في تعلم المخاطر والمزايا المحتملة، وإنشاء 

حدود للخط الساخن. وفي األماكن التي تعذر فيها وصول 
الموظفين إلى الخصوصية في منازلهم، ظلت األماكن 

اآلمنة للنساء والفتيات مفتوحة كمساحة لموظفي 
الخطوط الساخنة لتقديم الخدمات.

ظل الجمع اآلمن والدقيق للبيانات وتخزينها واستخدام 
بيانات الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي أمراً 

جوهرياً ويجب اعتباره كتكيف للخدمات المعنية بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي إلدارة الحاالت عن ُبعد بدالً 
من إدارتها شخصياً. ويظل االلتزام ببروتوكوالت مشاركة 

المعلومات المتمركزة حول الناجين أمراً حيوياً لضمان 
حماية بيانات الناجين. لعبت الجهات الفاعلة المعنية بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي، مثل لجنة اإلنقاذ الدولية، 
دوراً حيوياً في دعم الناجين من العنف القائم على النوع 

االجتماعي أثناء الجائحة، ومع ذلك فالمستوى الحالي من 
الموارد ال يطابق حجم االحتياجات.

ماذا تعلمنا حول مواءمة برامج حماية المرأة 
وتمكينها أثناء الجائحة؟

تم تجهيز المجموعات الخاصة بالمرأة وحركات المرأة 
ومنظمات حقوق المرأة بالموارد المناسبة والمهارات 
والثقة على النحو األفضل لمواصلة توصيل الخدمات 

أثناء األزمات والجوائح. حيث لعبت المرأة دوراً بارزاً خالل 
االستجابة لجائحة كوفيد 19 فيما يخص نشر المعلومات 
المتعلقة بالفيروس وانتشاره والوقاية منه، مع التشجيع 

على الممارسات الجيدة من غسل األيدي ودعم الناجيات 
من النساء والفتيات لطلب الخدمات وعرض الدعم النفسي 

االجتماعي على الفور.

وطوال فترة جائحة كوفيد 19، ما زال من المهم للغاية 
الحفاظ على تركيز البرامج على النساء والفتيات للوصول 

إلى الناجيات ودعمهن. لقد كان العنف ضد النساء والفتيات 
يتزايد بسبب أن الحكومات والقيادة اإلنسانية قد اعتبرت 
على نحوٍ خاطئ أن خدمات االستجابة للعنف القائم على 

النوع االجتماعي فيما يخص النساء والفتيات أمر غير 
ضروري ولم تعطه األولوية. فاستندت الدعوة المبكرة من 

الجهات الفاعلة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
لإلبقاء على إتاحة خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي إلى التعلم من حاالت تفشي فيروس إيبوال 
السابقة واستفادت من الدعوة من عبر العالم حيث كانت 

تسلط حركات المرأة الضوء على زيادة عنف العشير في 
الكثير من السياقات المختلفة أثناء تقييدات التنقل.

في العديد من السياقات، في بداية جائحة كوفيد 19، كانت 
األماكن اآلمنة للنساء والفتيات ُمهدَّدة باإلغالق )إثيوبيا، 
تنزاينيا(، أو تم إغالقها مؤقًتا )العراق، األردن(، في وقٍت 

حاسم عندما كان العنف يتزايد وكانت نقاط إدخال الخدمات 
الصحية مستنزفة وال يثق فيها المجتمع بسبب الخوف 

من العدوى. وأعلم القادة المجتمعيون النساء والفتيات في 
بنغالديش في وقٍت سابق ألوانه أن الوصول إلى األماكن 

اآلمنة للنساء والفتيات لن يعد مسموحاً به بعد اآلن. 
فاستجابت فرق حماية المرأة وتمكينها بالمعلومات الدقيقة 

لضمان إمكانية مواصلة تقديم إدارة حاالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي من أجل اإلنقاذ.

في أفغانستان، واصلت فرق حماية المرأة وتمكينها مع 
المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي الدعوة للبرامج التي تم تكييفها لمواصلة 

لت فرق  الوصول إلى النساء والفتيات. وفي تايلند، حوَّ
حماية المرأة وتمكينها أنشطة األماكن اآلمنة لديهم 

سريعاً إلى أماكن لصنع الكمامات للنهوض بالصحة داخل 
المجتمع، مما أتاح أيضاً للنساء والفتيات مواصلة التمتع 

منظمات حقوق المرأة والمجموعات المعنية بالمرأة في المجتمع تتلقى 
معدات الحماية الشخصية لمنع انتقال عدوى كوفيد 19، أوغندا
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طوال فترة الوباء، سلطت التعليقات الواردة من الشركاء 
المشاركين في مشروع البناء محلًيا والتفكير عالمًيا 

BLTG الضوء على احتياجات الرعاية الذاتية وإدارة اإلجهاد 
واستراتيجيات العافية اإليجابية حيث تحول الفاعلون في 

مجال العنف القائم على النوع االجتماعي سريعاً من خالل 
االستجابة المهنية والشخصية للوباء. شارك شركاء البناء 

محلًيا والتفكير عالمًيا BLTG أن الوصول إلى اإلنترنت 
واالتصال للعمل عن بعد يمثل تحديًا ويزيد من الضغوط 

على محاولة تلبية احتياجات الدعم للفرق، وتوفير اإلشراف 
عن بعد للموظفين. ذكر أحد المشاركين من منطقة آسيا 

أن »اإلشراف عن بعد عبر اإلنترنت صعب للغاية حيث 
لن تتمكن من اختيار لغة الجسد وغيرها من االتصاالت 

غير اللفظية« و»ال يتوفر للجميع اإلعدادات للعمل 
من المنزل«.

تعلمت مبادرة البناء محلًيا والتفكير عالمًيا BLTG أن الحيز 
المستمر لبناء الحركات النسائية والوقوف في تضامن 

أمر بالغ األهمية خالل جائحة كوفيد‑19 وحاالت الطوارئ 
األخرى. ليس فقط حيزاً لمشاركة الموارد وزيادة إمكانية 

الوصول إليها ولكن أيًضا حيز آمنة نشطة كمنصة لالتصال 
واالستماع ودعم بعضنا البعض كما ذكر أحد أعضاء 

مبادرة البناء محلًيا والتفكير عالمًيا BLTG خالل إحدى 
الندوات عبر الويب أنه »كان من الرائع معرفة أننا جميعاً 

نشعر بنفس الشعور وأن القضايا متشابهة في كل مكان. 
نحن بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه القضايا 

وكيف يمكننا تقديم المساعدة«.

يعمل العديد من المستجيبين للعنف المبني على النوع 
االجتماعي في الخطوط األمامية بجد أكثر من أي وقت 

مضى مع وجود مخاطر شخصية ومخاطر لمحاولة تلبية 
الطلب المتزايد على الخدمات. وقد يتعرض البعض أيضاً 

للعنف القائم على النوع االجتماعي بأنفسهم أو يكونون في 
خطر متزايد من التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي 
خالل هذه األزمة. ففي الوقت الحالي، لم يكن هناك اهتمام 

كاٍف وكان هناك استثمارات غير متسقة في دعم رفاهية 
المستجيبين العالمين في الخطوط األمامية للعنف القائم 

على النوع االجتماعي خالل أزمة كوفيد‑19.

مع استمرار الوباء واستمرار تعرض النساء والفتيات لخطر 
متزايد من التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي، مما 
يؤدي إلى زيادة شعور المستجيبين للعنف القائم على النوع 

االجتماعي في الخطوط األمامية باإلرهاق، يتم تخصيص 
موارد الوظائف الزائدة لضمان أن ينال المستجيبين 

في الخطوط األمامية قسطا من الراحة وأن يتعافوا ويكون 
لديهم القدرة على العودة/ الحفاظ على عملهم.

لدى لجنة اإلنقاذ الدولية مورد مخصص لرعاية الموظفين 
وقد استثمرت في جلسات محددة للصحة العقلية والدعم 

النفسي االجتماعي لموظفي الخطوط األمامية ولديها 
نقاط اتصال لحماية المرأة وتمكينها لدعم الموظفين الذين 

يعانون من عنف العشير أثناء فترة الوباء. ومع ذلك، فإننا 
ندرك أنه ال يزال هناك المزيد من الدعم واالستثمار في 

الموارد الالزمة لضمان عدم تأثر صحة الموظفين ورفاههم 
بشكل سلبي. ونرحب بالحوار والدعم اإلضافي من المانحين 

للمساعدة في ضمان بقاء المستجيبين في الخطوط 
األمامية للعنف المبني على النوع االجتماعي والمشرفين 

عليهم آمنين وجيدين وعلى أهبة االستعداد لالستجابة 
طوال هذه األزمة بأكملها.

تقف النساء في طابور يراعي التباعد االجتماعي لغسل اليدين قبل االنضمام 
إلى نشاط »المكان اآلمن للنساء والفتيات«. في إثيوبيا
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تسليط الضوء على الموارد العالمية لحماية 
المرأة وتمكينها والُنهج الجاري تطويرها من قبل 

الوحدة الفنية لمنع العنف واالستجابة له في 
لجنة اإلنقاذ الدولية

Women Rise النهوض بالمرأة: قادت لجنة اإلنقاذ الدولية 
تطوير حزمة موارد Women Rise النهوض بالمرأة، والتي 

تتضمن إطار عمل لبرمجة الدعم النفسي واالجتماعي 
للعنف القائم على النوع االجتماعي، وتوجيهات حول أفضل 

الممارسات لتدخالت فريق الدعم النفسي واالجتماعي، 
ومنهج خاص لفريق الدعم النفسي واالجتماعي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي، بما في ذلك إرشادات التنفيذ واإلشراف 

وأدوات بناء القدرات وأدوات الرصد والتقييم. تم تجريب 
المنهج الدراسي في نيجيريا والصومال وجنوب السودان، 

وسيتم تجريب المكونات األخرى لحزمة الموارد في العراق 
وميانمار. وستكون حزمة الموارد متاحة للمجتمعات المعنية 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي في منتصف عام 2021.

في مشروع Early Marriage in Crisis الزواج المبكر في 
األزمات الممول من مكتب السكان والالجئين والهجرة، 

قادت لجنة اإلنقاذ الدولية تطوير الموارد لمنع الزواج 
المبكر واالستجابة له – والذي يشمل العمل مع الفتيات 
المتزوجات والمطلقات واألمهات الشابات، باإلضافة إلى 

مقدمي الرعاية من اإلناث والذكور. ويتم تجريب اإلرشادات 
واألدوات في أوغندا ولبنان. ويجري تطوير التدريبات للفرق 

التي تقدم برامج للمراهقات، بما في ذلك مقدمي الخدمات. 
وسُتتاح حزمة الموارد في نهاية عام 2021.

Safe at Home 2.0: من خالل مشروع الشعور بأمان 
في المنزل Safe at Home الممول من مكتب السكان 

والالجئين والهجرة، تختبر لجنة اإلنقاذ الدولية نهجاً مجتمعياً 
لمنع حدوث عنف العشير المتزامن وسوء معاملة األطفال، 

مع بناء فهم أعمق لمخاطر العنف من خالل منظور 
الجنس والعمر واإلعاقة. في مشروع الشعور بأمان في 

المنزل Safe at Home 2.0، ستقوم لجنة اإلنقاذ الدولية 
بتجربة وحدات برامج جديدة لمعالجة العنف ضد النساء 

والفتيات ذوات اإلعاقة، وبناء مهارات األبوة الشاملة لإلناث 
والذكور، ومعالجة عنف العشير خالل دورة الحياة، ومنع 

إساءة معاملة كبار السن وإهمالهم، والتطلع إلى مزيد من 
التركيز على العنف الذي تواجهه المسنات سواء في عالقات 

الشراكة الحميمة أو في عالقات تقديم الرعاية. وستتوفر 
حزمة الوقاية في أواخر عام 2021.

EMAP PLUS: وهو برنامج إشراك الرجال في ممارسات 
المساءلة هو نهج الوقاية األساسي الذي تتبعه لجنة 

 EMAP PLUS .اإلنقاذ الدولية للعنف ضد النساء والفتيات
هو مشروع مدته ثالث سنوات ممول من مكتب السكان 

والالجئين والهجرة، وسيعمل على تعميق نهج إشراك 
الرجال في ممارسات المساءلة وتوسيع نطاقه ليشمل 
األوالد، بناًء على العمل الذي يقوده فريق لجنة اإلنقاذ 

الدولية في ليبيريا. ستسعى لجنة اإلنقاذ الدولية إلى معالجة 
بعض التحديات التي تواجهها بشأن قاعدة األدلة المتطورة 
حول العمل مع الرجال والفتيان، مع االستمرار في الحفاظ 

على التركيز على المساءلة والتركيز على تحسين حياة النساء 
والفتيات. سيتم تجريب محتوى برنامج إشراك الرجال في 
ممارسات المساءلة المنقح في تنزانيا وكولومبيا وسيتوفر 

نموذج برنامجEMAP PLUS في أواخر عام 2023.

انضم 120 موظًفا من جميع أنحاء العالم إلى منتدى التعلم العالمي 
إلشراك الرجال في ممارسات المساءلة وحماية المرأة وتمكينها مع 
قنوات ترجمة للغات وعروض باور بوينت التقديمية المتوفرة باللغات 
اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية في أكتوبر/تشرين األول 2020

بسبب قيود كوفيد‑19، تم إلغاء الدورة العالمية لتدريب المدربين بشأن 
الزواج المبكر في األزمة. تحول الفريق سريًعا إلى خيارات التعلم عن 
ُبعد لضمان استمرار تدريب فرق حماية المرأة وتمكينها والمنظمات 
 .Girl Shine »الخارجية على مستوى العالم على برنامج »تألقي يا فتاة
ال تزال الدورات التدريبية قيد التطوير وستتضمن خيارات للدراسة الذاتية 
والدراسة دون اتصال باإلنترنت. لن تحل الدورات التدريبية محل تدريب 
المدربين الشخصيين ولكنها ستزود المشاركين بالمعرفة والمهارات 

 Girl Shine التأسيسية على نموذج ونهج برنامج

مقدمات الرعاية في مخيم بيديبيدي لالجئين، أوغندا، يشاركن في 
جلسات الزواج المبكر في األزمات المطورة حديًثا. تمارس المشاركات 

التباعد االجتماعي في مجموعات أصغر لمنع عدوى كوفيد‑19

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
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المساءلة أمام النساء والفتيات

خالل األزمة. ومن خالل إشراك القيادات النسائية التي 
لديها خبرة قائمة في الوقاية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي واالستجابة له في المقابالت الهاتفية، سمعت 
فرق حماية المرأة وتمكينها عن تزايد ارتكاب العنف القائم 
على النوع االجتماعي، والعوائق التي تحول دون الوصول 

إلى الخدمات بسبب القيود الحكومية المفروضة على 
التنقالت، وارتفاع تكاليف النقل والتكاليف الطبية. وساهم 

فهم مخاوف النساء والفتيات من خالل إجراء عمليات 
تدقيق منتظمة للسالمة، وجلسات االستماع، باإلضافة 
إلى جمع التعليقات من النساء والفتيات من خالل آليات 

جمع التعليقات التي أنشأتها لجنة اإلنقاذ الدولية، في 
تحسين تقديم الخدمات للنساء والفتيات طوال فترة 

تفشي الوباء. وتوفر المساءلة أمام النساء والفتيات مساحة 
للتعبير عن مخاوفهن وتقديم توصيات للتغييرات التي تعزز 

سالمتهن وتمكينهن.

ُأجريت تقييمات تكنولوجية في العديد من األوضاع، 
مع فتيات مراهقات ومقدمي الرعاية لهن )في لبنان 

والعراق وشمال شرق سوريا( لفهم التكنولوجيا 
التي يمكن للفتيات المراهقات الوصول إليها ومن 

يمتلك/ يتحكم في أجهزة التكنولوجيا من أجل فهم 
تدابير البرنامج التي يجب أخذها في االعتبار لتمكين 
الفتيات من المشاركة اآلمنة في األنشطة عن ُبعد 
)على سبيل المثال، توفير رصيد عبر الهاتف، واختيار 

وسائل التواصل االجتماعي أو منصة االتصال(.

ُينظر إلى المساءلة أمام النساء والفتيات على أنها جانباً 
أساسياً لحماية المرأة وتمكينها. حسبما ُأجري على 

برنامج حماية المرأة وتمكينها من مواءمات لمواجهة آثار 
كوفيد‑19، شاركت النساء والفتيات في تصميم البرنامج 

واستمر التشاور معهن حول أفضل البدائل لتقديم 
خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي 

مع تفشي الوباء.

كان أبرز ما ظهر بين صفوف الفرق الُقطرية لحماية المرأة 
وتمكينها هو االلتزام بتمكين وقيادة األخصائيات في 

المجتمع لإلبقاء على مساحات النساء والفتيات مفتوحة 
ومواصلة تقديم إدارة حاالت العنف القائم على النوع 

االجتماعي وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي، وتبادل 
المعلومات حول مسارات اإلحالة المحدثة، وضمان أن 
جميع بروتوكوالت الوقاية من كوفيد‑19 يجري مراعاتها. 

ففي العديد من البلدان، تم تزويد أخصائيات الحالة المدربات 
في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي من 

مجتمعات الالجئين والنازحين بهواتف محمولة لمواصلة 
تقديم خدمات إدارة الحاالت للنساء والفتيات، مع دعم 

اإلشراف عن بعد من قبل الموظفين. وبناًء على التعليقات 
الواردة من النساء والفتيات، تضمنت مجموعات أدوات 

الكرامة )اللوازم الصحية النسائية( في بعض السياقات 
معدات وقائية شخصية كتدبير للتخفيف من وطأة انتشار 

الفيروس. أظهرت فرق حماية المرأة وتمكينها مرونة 
مستمرة طوال عام 2020 واتخذت إجراءات سريعة لتعديل 

جداول عقد االجتماعات، وتقليل عدد المشاركين في كل 
نشاط جماعي، وإنشاء مرافق ُتستخدم لغسل اليدين في 

مساحات النساء والفتيات، وتعليق إرشادات واضحة للوقاية 
من كوفيد‑19 ومواءمة مسارات اإلحالة الخاصة بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي، وضمان إبقاء أنشطة الوقاية 
من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له 

والتمكين مفتوحة ومستجيبة الحتياجات النساء والفتيات 
في جميع مراحل الوباء.

قامت لجنة اإلنقاذ الدولية في أوائل عام 2020، بمواءمة 
أدوات التقييم الشخصية المعتادة للعنف المبني على 
النوع االجتماعي إلنشاء خيار تدقيق السالمة عن ُبعد 

بحيث يمكن لفرق حماية المرأة وتمكينها ذات الوصول 
المحدود إلى المجتمعات االستمرار في سماع أصوات 
وخبرات نقاط االتصال المجتمعية النسائية التي تبادلت 

جدار فريق حماية المرأة وتمكينها العراقي للدعم الجماعي والتشجيعالمخاوف والمخاطر والحواجز التي واجهتها النساء والفتيات 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
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خالل هذا التدريب، تم تحديد األماكن اآلمنة كأحد 
المجاالت الرئيسية التي تعرف فيها النساء والفتيات أنه 

بإمكانهن تلقي الدعم والشعور باألمان.

كجزء من المنتدى المشترك بين الوكاالت الذي تقوده 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في سيوداد 
 DHIA خواريز، ساهمت لجنة اإلنقاذ الدولية ومؤسسة
في بدء آلية التعليقات واالستجابة )بما في ذلك األحكام 

المتعلقة باإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيين( 
التي سيتم إنشاؤها عبر مآوى المهاجرين في سيوداد 

خواريز – السماح بمشاركة ومساءلة السكان المتضررين 
بصورة أفضل.

في غضون ذلك، استخدمت لجنة اإلنقاذ الدولية ومؤسسة 
DHIA القنوات الحالية لجمع المالحظات من خالل 

األنشطة )بما في ذلك أنشطة رسم الخرائط المجتمعية( 
والمشاركة غير الرسمية مع النساء والفتيات داخل األماكن 
اآلمنة وخارجها. وكجزء من ورشة العمل التي قادتها لجنة 

اإلنقاذ الدولية حول التخفيف من مخاطر العنف القائم 
على النوع االجتماعي في سياق المآوى، قامت لجنة 

اإلنقاذ الدولية ومؤسسة DHIA أيضاً بجمع تعليقات قيمة 
من موظفي المأوى، والذين يتلقون أيضاً معلومات من 
السكان المتضررين – وقد ساعد ذلك في توجيه بعض 

اإلجراءات المتخذة داخل مأوى ليونا فيكاريو؛ مثل الشروع 
في إعداد وثيقة اإلجراءات التشغيلية الموحدة التي توجه 

المبادئ التوجيهية الرئيسية لتأمين وحماية المأوى. ال تزال 
اإلجراءات التشغيلية الموحدة قيد التطوير في هذه 

المرحلة وهي اآلن جزء من مبادرة أوسع لتطوير اإلجراءات 
التشغيلية الموحدة لجميع المآوى في سيوداد خواريز من 

خالل المنتدى المشترك بين الوكاالت.

في خضم جائحة كوفيد‑19 الحالية، تمت معالجة الحاجة 
إلى ضمان وجود ممارسات خاضعة للمساءلة فيما 
يتعلق بالنساء والفتيات عبر االستجابة اإلنسانية من 

خالل تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء اآلخرين، بما 
في ذلك الشبكات النسائية الشعبية والشركاء الحكوميين 

وقيادات القطاع. وكجزء من مجموعات العمل المعنية 
بالعنف المبني على النوع االجتماعي، ساهمت لجنة اإلنقاذ 
الدولية في جهود المناصرة القوية للتأكد من إيالء األولوية 

لخدمات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
واالستجابة له وسبل كسب العيش للنساء والفتيات أثناء 
االستجابة اإلنسانية لـجائحة كوفيد‑19. قامت فرق حماية 

المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم بإعالء أصواتها 
لتسليط الضوء على الحاجة إلى خدمات العنف القائم على 
النوع االجتماعي كخدمات أساسية منقذة للحياة ولضمان 

بقائها متاحة وتلبية احتياجات النساء والفتيات حتى أثناء 
جائحة كوفيد‑19.

زادت لجنة اإلنقاذ الدولية، خالل فترة الوباء، من تقديم 
الدعم الفني لحركات النساء والفتيات والشبكات المحلية من 

خالل تنظيم التدريبات واإلرشادات عبر اإلنترنت. وقد دعم 
ذلك الجهات الفاعلة الشعبية لقيادة تقديم الخدمات، بما 
في ذلك إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي 

وتقديم الدعم النفسي االجتماعي للنساء والفتيات األخريات 
في مجتمعاتهن المحلية. خالل هذه الفترة، عملت العديد 

من الفرق الُقطرية مع النساء والفتيات لتخطيط طرق 
تكيفية يمكنهن من خاللها مواصلة المشاركة معهن، مع 

مراعاة اتخاذ تدابير السالمة ومواصلة تقديم دعم االستجابة 
المنقذة للحياة للعنف القائم على النوع االجتماعي للنساء 

والفتيات الالئي يتعرضن ألشكال مختلفة من العنف القائم 
على النوع االجتماعي.

في المكسيك، كجزء من االستجابة الطارئة الممولة 
من المعونة األيرلندية، أجرت مؤسسة DHIA وهي 
شريك لجنة اإلنقاذ الدولية للعنف القائم على النوع 

االجتماعي دراسة استقصائية )شارك فيها 40 مشاركاً( 
في مأوى ليونا فيكاريو لفهم احتياجات النساء والفتيات 

الالئي يعشن في هذا الموقع بشكل أفضل، وبعض 
المخاطر التي تعرضن لها، ومن بينها مخاطر العنف 

القائم على النوع االجتماعي على وجه التحديد. وساعد 
هذا التقييم الشركاء على تخصيص بعض جلسات 

التوعية وتحديد أولويات إجراءات التخفيف من المخاطر. 
وتم إجراء عملية مسح مجتمعية أيضاً مع النساء 

والفتيات لتحديد المناطق في المأوى حيث شعرن فيها 
باألمان أو عدم األمان، وتحديد اإلجراءات المستقبلية 
لمؤسسة DHIA أو مأوى ليونا فيكاريو أو لجنة اإلنقاذ 

الدولية لتعزيز سالمة النساء والفتيات وتحقيق رفاههن. 
التنشئة االجتماعية لبرنامج إدارة حاالت حماية المرأة وتمكينها لدينا 

مع عمدة سونسونيت، السلفادور
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في العديد من البلدان، أظهر الرجال المشاركون في 
مجموعات برنامج إشراك الرجال في ممارسات المساءلة 

EMAP للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي، 
ممارسات قابلة للمساءلة، من خالل االنضمام إلى 

النساء كحلفاء للتحدث عن زيادة العنف القائم على النوع 
االجتماعي أثناء فترة الوباء، والدعوة إلى تقديم الخدمات. 

وقام الفريق في ليبيريا بمواءمة وتجربة إشراك الرجال 
في ممارسات المساءلة EMAP مع الفتيان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 10 و19 عاماً لتعزيز السلوك القابل للمساءلة 

بين الفتيان والبنات في المنازل والمدارس والمجتمع ككل.

في خضم التحديات العديدة التي تواجه النساء والفتيات 
بسبب جائحة كوفيد‑19، تواصل الفرق الُقطرية لحماية 

المرأة وتمكينها التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية وضع النساء 
والفتيات في صميم برامجها، مما يضمن أن ُيظهر الجميع 

المساءلة أمام النساء والفتيات في تفاعالتهم اليومية وتعزيز 
سالمة وتمكين النساء والفتيات.

 BLTG واصل شركاء مبادرة البناء محليُا والتفكير عالميا
التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية إشراك النساء والفتيات في 

تصميم التكيف مع خدمات العنف القائم على النوع 
االجتماعي خالل فترة جائحة كوفيد‑19 من خالل االجتماع 

الشخصي حيثما كان ذلك ممكناً وبشكل مستمر من 
خالل المكالمة الهاتفية والخط الساخن لالستجابة. باإلضافة 

إلى ذلك، قام الشركاء بجمع التعليقات حول الخدمات التي 
تم تلقيها بما في ذلك جمع بيانات بشأن اإلعاقة، وذلك 
باستخدام مجموعة قصيرة من األسئلة بشأن اإلعاقة 

لفريق واشنطن. وتركز آلية جمع التعليقات على المخاطر 
والعوائق التي تواجهها النساء والفتيات؛ تصور شمولية 

مقدمي الخدمات للخدمات، وممارسات مقدمي الخدمة 
لالحتفاء بالتنوع، ووجود لغة متاحة، ومعاملة النساء 

والفتيات باحترام واستيعاب النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
والوصمة التي تواجهها النساء والفتيات في طلب المساعدة 

ونقص الثقة في تفهم مقدمي الخدمة الحتياجاتهن.

في اليمن، خالل األشهر األولى من جائحة كوفيد‑19، 
الحظ فريق حماية المرأة وتمكينها أن الفتيات 

المراهقات لم يعدن يصلن باستمرار إلى األماكن اآلمنة 
للنساء والفتيات. واستجابًة لذلك، أشرك فريق حماية 

المرأة وتمكينها مقدمي الرعاية والمراهقات للحصول 
على تعليقاتهن حول الوصول وما هو مطلوب في حالة 

اإلقامة في جميع أنحاء البلد. وبناًء على مالحظاتهن، 
قدم برنامج حماية المرأة وتمكينها مجموعات ترفيهية 

للفتيات المراهقات إلبقائهن مشاركات في التعلم، 
وشجع على أن األماكن اآلمنة كانت خدمة أساسية 

لتظل مفتوحة من أجل توفير إدارة حاالت العنف 
القائم على النوع االجتماعي. واستناداً إلى المجموعات 

الترفيهية للفتيات المراهقات في اليمن، تمكنت باكستان 
من التعلم من الفريق وتنفيذ توزيع مجموعة أدوات 

المراهقات الخاصة بها، كمواءمة لبرنامج »ال تترك أي 
فتاة خلف الركب« أثناء أوامر البقاء في المنزل.

في باليرمو بإيطاليا، تم افتتاح مكان آمن للنساء والفتيات 
خالل صيف عام 2020 بناًء على تعليقات وردت من الالجئات 

والمهاجرات الالئي حصلن على خدمات نفسية فردية من 
منظمة غير حكومية شريكة، وهي منظمة سنترو بينس. 
ومنذ بداية توفير المكان اآلمن، صممت النساء األنشطة، 

وطلبن خدمات المعلومات التي سيتم تقديمها، وأنشأن آلية 
للتعليقات، ومشاركة القيادة الشاملة الموجهة ذاتياً لتوفير 

مكان آمن لضمان شعور جميع النساء باألمان، واالستماع 
إلى أصواتهن، والشعور بالراحة في الوصول إلى األنشطة.

برنامج »تألقي يا فتاة« Girl Shine، مجموعة المراهقات، مونروفيا، ليبيريا

برنامج إشراك الرجال في ممارسات المساءلة لمجموعة 
من الفتيان المراهقين المسؤولين أمام مجموعات برنامج 

»تألقي يا فتاة« Girl Shine في مونروفيا، ليبيريا
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يهدف مشروع االستماع، الممول من قبل مكتب السكان 
والالجئين والهجرة، منذ عام 2018، إلى إعالء أصوات وقوة 

النساء والفتيات العامالت أو اللواتي يعشن في البيئات 
اإلنسانية لتحفيز اإلصالح المؤسسي والعمل المشترك بين 

الوكاالت للحد من التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي 
واالعتداء على النساء والفتيات في األوضاع اإلنسانية. ويعد 
المشروع مسؤوالً أمام مجموعة استشارية من منظمات 

حقوق المرأة وممثلي الشبكات والخبراء الذين يجتمعون 
بشكل دوري عبر اإلنترنت وجهاً لوجه لتقديم مدخالت حول 

مخرجات المشروع الرئيسية. تم إعداد نظرية االستماع 
للتغيير وطرق العمل من ِقبل المجموعة االستشارية ولجنة 

اإلنقاذ الدولية في بداية المشروع.

اشتركت مؤسسة Listen Up في تطوير مقياس مزود 
بالصوت: وهي أداة مناصرة يمكن للحركات النسائية والجهات 

الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 
استخدامها معاً لتقديم لمحة سريعة ولكن قوية عن التجارب 

التي تعيشها النساء والفتيات. وتتضمن أعمال المناصرة 
اإلضافية »منصة النشطاء« إلعالء أصوات النساء، على 

سبيل المثال من خالل هذه الميزة والفيديو للجهات 
الفاعلة في مجال حقوق المرأة في أوغندا. وتواصل لجنة 

 Raising Voices اإلنقاذ الدولية أيضاً الشراكة مع مؤسسة
لمواءمة نهج التحرك Get Moving، ومع مؤسسة سونجارا 
Sonjara لتقديم حل رقمي مبتكر للجهات الفاعلة اإلنسانية 
لتحليل وتتبع بشكل جماعي وصول النساء والفتيات اآلمن 

والعادل إلى المساعدات اإلنسانية.

تسليط الضوء على مشاريع بناء الحركة النسائية 
في لجنة اإلنقاذ الدولية

توفر مبادرة البناء محلياً والتفكير عالمياً )BLTG( الدعم 
للممارسين لتعزيز القيادة التحويلية للمرأة في االستعداد 
واالستجابة لحاالت الطوارئ المتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي. يعمل المشروع، الممول من قبل مكتب 
السكان والالجئين والهجرة، منذ عام 2017، مع المنظمات 
النسوية وحقوق المرأة والمنظمات الشعبية والناشطين 

وشبكات المنظمات المحلية والوطنية لتعزيز الموارد التقنية 
المحلية. يضم تحالف الشبكات والمنظمات التي تقودها 

مبادرة البناء محلياً والتفكير عالمياً )BLTG( – كل من 
 منظمة أكينا ماما وأفريكا، وشبكة منع العنف القائم على

 النوع االجتماعي، والشبكة المعنية بالمساواة بين الجنسين
 – ميانمار، والكرامة، والمبادرة االستراتيجية للمرأة في القرن

األفريقي، والمركز الدولي للسالم المعني بالمرأة.

تدعم مبادرة البناء محلياً والتفكير عالمياً )BLTG( مجموعة 
من المدربين التقنيين لالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ 
المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من المنظمات 

والشبكات عبر شرق إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 
 )BLTG( ًتم تدريب أعضاء مبادرة البناء محلياً والتفكير عالميا

كمدربين في مجال التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ 
للعنف القائم على النوع االجتماعي في عام 2018 وإدماج 

النساء والفتيات المتنوعات في برامج العنف القائم على النوع 
االجتماعي في عام 2019. ظلت هذه المنظمات أساسية 

لتنفيذ مبادرة البناء محلياً والتفكير عالمياً )BLTG( واستمرت 
في توجيه احتياجات التعلم والموارد من خالل المنتديات 
االستشارية السنوية وورش عمل تدريبية إقليمية تشارك 
في تيسيرها منظمات حقوق المرأة ولجنة اإلنقاذ الدولية.

ولدعم تنفيذ التعلم، قدم المشروع لمنظمات حقوق المرأة 
جوائز نقدية لسلسة متعاقبة من التدريبات والمعرفة على 

أكثر من 900 جهة فاعلة في مجال حقوق المرأة والعنف 
القائم على النوع االجتماعي في شرق إفريقيا والشرق 

األوسط وآسيا. وشارك مشروع البناء محلياً والتفكير عالمياً 
)BLTG( في تطوير تضمين مذكرة توجيهية مع أعضاء 

البناء محلياً والتفكير عالمياً )BLTG( في عام 2019 ويقوم 
المشروع بتوثيق ورقة حول ضمان لغة نسوية مستنيرة من 

ِقبل الجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة والتي ستكون 
متاحة في يناير/كانون الثاني 2021.

تدعم مؤسسة االستماع Listen Up مجموعات النساء في العمل التي 
تشرك العامالت في المجال اإلنساني لبناء األمان والدعم والتمكين

Amplifying Women’s Voice and Power

SIHA
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https://rescue.box.com/s/2lnp69l72c6l119gpn7hd31wccqahqsb
https://rescue.box.com/s/kesyprtztblvs3xpmaxgv4ch0v3pinyl
https://rescue.box.com/s/2lnp69l72c6l119gpn7hd31wccqahqsb
https://voiceamplified.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wjmAYlFMVVI&feature=youtu.be
https://www.rescue.org/article/these-womens-rights-activists-uganda-are-demanding-better
https://raisingvoices.org/
https://raisingvoices.org/innovation/creating-methodologies/get-moving/
https://raisingvoices.org/innovation/creating-methodologies/get-moving/
http://www.sonjara.com/index
http://preventgbvafrica.org/
https://www.akinamamawaafrika.org/
https://www.genmyanmar.org
http://preventgbvafrica.org/
https://sihanet.org/
http://www.el-karama.org
https://www.genmyanmar.org
https://wipc.org/
https://sihanet.org/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
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ال يزال إدراج الفئات المتنوعة من النساء والفتيات يمثل 
جدول أعمال مهم في برنامج حماية المرأة وتمكينها. 

يكافح الكثير من النساء والفتيات للوصول إلى برامج الحماية 
والتمكين الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم، وواصلنا 

في إدراك أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لتسهيل 
مشاركتهن وقيادتهن داخل حركة حماية المرأة وتمكينها 

الخاصة بنا.

من األمثلة اإليجابية على ذلك الجهود التي بذلتها فرق 
حماية المرأة وتمكينها أثناء فترة الوباء لالستجابة للعنف 

المتزايد الذي تعاني منه الفتيات المراهقات. وتأثرت 
الفتيات المراهقات بشدة من جراء القيود الوبائية التي 

أغلقت المدارس وعرّضتهن لتزايد العنف القائم على النوع 
االجتماعي. وأبرزت األدلة المستمدة من فرق حماية المرأة 

وتمكينها، بما في ذلك النتائج المستخلصة من عمليات 
تدقيق السالمة عن ُبعد، أعداداً متزايدة من حاالت حمل 
المراهقات واالستغالل الجنسي والزواج القسري وأشكال 
أخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي ضد الفتيات 

المراهقات. واستجابًة لذلك، تواصلت فرق حماية المرأة 
وتمكينها مع مقدمي الرعاية من اإلناث والذكور باستخدام 
إرشادات برنامج »تألقي يا فتاة« Girl Shine، وأشركوا قادة 

المجتمع والناشطين، وضاعفوا من الجهود المبذولة لدعم 
مشاركة الفتيات المراهقات في أنشطة المكان اآلمن للنساء 

والفتيات باستخدام جلسات المهارات الحياتية المخصصة 
من برنامج »تألقي يا فتاة« Girl Shine. في ليبيريا، نظمت 
مجموعات برنامج »تألقي يا فتاة« Girl Shine نفسها في 

شبكة وربط هذه الشبكة بوزارة الشؤون الجنسانية إلعالء 
أصوات الفتيات الصغيرات وإبراز القضايا التي تؤثر عليهن. 

وفي الشرق األوسط، شاركت الفتيات المراهقات في 
أنشطة برنامج »تألقي يا فتاة« Girl Shine عبر اإلنترنت، 

كما هو موضح أعاله، وشاركت الفتيات المراهقات في 
الشرق األوسط وشرق إفريقيا من خالل شبكات البناء 

محلياً والتفكير عالمياً )BLTG(، في التوعية المجتمعية 
لزيادة وصولهن إلى الخط الساخن لالستجابة للعنف القائم 

على النوع االجتماعي وتقديم المشورة من خالل المواد 
المتعددة الوسائط.

في ميانمار، تواجه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة تحديات 
فريدة من نوعها، وتعاونت فرق حماية المرأة وتمكينها مع 
المنظمات التي تركز على حقوق اإلعاقة، والتي تدعم أيضاً 

حقوق النساء والفتيات، لضمان أن تكون جميع أصوات 
النساء والفتيات من المجتمع قد قامت بإثراء البرامج في 

والية شان الشمالية. وسمح ذلك لفريق حماية المرأة 
وتمكينها بتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى خدمات 

العنف القائم على النوع االجتماعي.

شمول الفئات المتنوعة من النساء والفتيات

في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والمكسيك، سعت 
لجنة اإلنقاذ الدولية بنشاط إلى إقامة شراكات مع المنظمات 

التي يقودها األشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات 
والتعبيرات الجنسانية المختلفة، وال سيما المنظمات التي 
تركز على خدمات الدعم للنساء المتحوالت جنسياً، حيث 

أنهن معرضات لخطر كبير في كال السياقين. وكان متوسط 
العمر المتوقع للمرأة المتحولة جنسياً في السلفادور هو 

35 عاماً، وفي جميع أنحاء المنطقة معرضات بشكل خاص 
لخطر االستغالل الجنسي التجاري من قبل الجهات الفاعلة 

اإلجرامية واالتجار وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي. 
واستجابة لتأثيرات جائحة كوفيد‑19، دعمت لجنة اإلنقاذ 

الدولية هذه المنظمات مالياً لجعل خدماتها أكثر أماناً 
للعمالء، وتقليل مخاطر االنتقال من خالل شراء معدات 

الحماية الشخصية. وباإلضافة إلى ذلك، تم تصميم خدمات 
المعلومات في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى لتلبية 

االحتياجات المحددة لهذه الفئة من السكان.

 ،)BLTG( ًكما قام أعضاء مبادرة البناء محلياً والتفكير عالميا
ببناء عالقات قوية مع المجموعات القائمة على الحقوق 

ذات الخبرة المتخصصة في اإلعاقة والعمر األكبر والتوجه 
الجنسي والهويات الجنسية والثقافة والدين لتحسين 

الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 
خالل فترة جائحة كوفيد‑19. وتم تصميم الرسائل 

والمنصات الرئيسية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
بأشكال مختلفة من االتصال بما في ذلك اإلشارات اليدوية.

من خالل برنامج مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين 
CASI، قام فريق مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين 

بتضمين دراسات حالة لفئات متنوعة من الفتيات في التدريبات 
إلشراك المشاركين في الحوار. خالل التدريب واإلشراف على 

إدارة قضايا حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي، 
ضم فريق مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين المواقف 

واألدوات والمهارات الودية للفتيات المراهقات. وبالمثل، 
حاولت مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين أن تكون 

شاملة للفتيات المتنوعات في إرشادات كوفيد‑19 الخاصة بها، 
لكن كان هناك فجوات باعتراف الجميع. ففي سبتمبر/أيلول، 
يسرت مبادرة الناجين من األطفال والمراهقين سلسلة ندوات 
مشتركة عبر اإلنترنت مع مجتمع الممارسين المعني بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي حول دعم األطفال والمراهقين 
والناجين من ذوي اإلعاقة؛ خالل هذه السلسلة المكونة من 

جزأين، تمت مناقشة اإلرشادات العامة وكذلك التعديالت 
الخاصة بكوفيد‑19 مع المجتمعات المشتركة بين الوكاالت 

المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية األطفال. 
يجري إجراء المزيد من تحليل تضمين العوائق مع التركيز 

على دولتي كينيا والفلبين.

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li103nQOVuH8wGJjqhd2kOce5EoajWcG/view?usp=sharing
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لمنهاج عمل بكين. وتم تمثيل فريق حماية المرأة وتمكينها 
من ِقبل ليليان داوا، وهي متطوعة مجتمعية أوغندية.

تسلط العديد من المنشورات الضوء على عمل ونتائج فرق 
حماية المرأة وتمكينها:

يلخص موجز تقني للعناصر األساسية توصيات لجنة 	 
اإلنقاذ الدولية حول كيفية حماية النساء والفتيات 

وتمكينهن أثناء فترة الوباء، مع أبرز األحداث من 
المكسيك وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب 

السودان.
شارك بيان صحفي نتائج تقييم أجراه الفريق المكسيكي 	 

في نوغاليس وخواريز ونويفو الريدو وفي موجز 
»ال مكان آمن – االنتظار في خواريز« يشرح الفريق 

المكسيكي اآلثار المترتبة على سياسة الواليات المتحدة 
»ابق في المكسيك« بالنسبة للمرأة والفتيات الفارين 

من العنف في بلدانهن األصلية.

واصلت اإلذاعة الصوتية لبرنامج حماية المرأة وتمكينها أيضاً 
في تسليط الضوء على الزمالء العاملين في فرق حماية 

المرأة وتمكينها والوحدة الفنية لمنع العنف واالستجابة له:

في مارس/آذار، كانت فرح سلهب ضيفة على برنامج 	 
اإلذاعة الصوتية للحديث عن برامج الفتيات المراهقات 

في لبنان.
في أبريل/نيسان، شرحت ميشيل وونغ وكلسي 	 

سيمونز نهجاً نسوياً للمراقبة والتقييم والتعلم.
في أبريل/نيسان، تحدثت ليليان مونزيرو وميهرين 	 

جاسوال وإستر كارنلي وناغوين برهان عن واقع النساء 
والفتيات خالل جائحة كوفيد‑19.

في أكتوبر/تشرين األول، قدمت كارولين مانيكي نبذة 	 
عن تقرير »ماذا حدث؟«.

لقد سلطنا الضوء أيضاً على جهود فرق حماية المرأة 
 وتمكينها والشركاء من خالل المدونة المتوسطة الحجم
للمستجيبين للعنف القائم على النوع االجتماعي وقمنا 

Twitter @GBVresponders :بتوسيع نطاقها عبر موقع تويتر

استضافت صوفي نغوجي سلسلة »في محادثة« مع 	 
مركز كرامة ومركز التعافي من العنف القائم على النوع 

.GVRC االجتماعي
تحدثت إستر كارنلي عن كيفية مواءمة الفريق للبرامج 	 

في تنزانيا.
شرحت هارييت كيزابو كيف كفل فريق أوغندا الوصول 	 

اآلمن إلى الخدمات للناجين من عنف العشير.
نشرت هيلينا مينتشيو وفرانزيسكا أوبولزر ورقة موقف 	 

بعنوان The Shadow Pandemic التي تعني »ظالل 
الجائحة« والتي تدعو إلى استجابة نسوية لكوفيد‑19.

 تسليط الضوء على السياسة 
والدعوة لحماية المرأة وتمكينها

في عام 2020، عمل فريق السياسة والدعوة على تسليط 
الضوء على عمل فرق حماية المرأة وتمكينها ودعمه 

في جميع أنحاء العالم من خالل عمل العالقات الخارجية. 
نشارك معكم هنا بعض النقاط البارزة حول كيفية قيام 

فرق حماية المرأة وتمكينها بإرشاد الخطاب العالمي 
حول الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

في حاالت الطوارئ.

 أدى تقرير سياستنا لعام 2020 المعنون »ماذا حدث؟ كيف
 فشلت االستجابة اإلنسانية لـجائحة كوفيد‑19 في حماية

النساء والفتيات«، إلى تكثيف نتائج عمليات تدقيق السالمة 
عن ُبعد لحماية المرأة وتمكينها التي شاركت فيها 852 امرأة 

من 15 بلداً أفريقياً. يستخدم التقرير النتائج، باإلضافة إلى 
المقابالت التي ُأجريت مع خبراء في مجال العنف القائم 

على النوع االجتماعي، الستخالص الدروس التي تعلمناها 
خالل األشهر األولى من االستجابة اإلنسانية للوباء وإتاحتها 
لجمهور دولي واسع النطاق. وُسلط الضوء على التقرير في 

مقابلة مع نيكول بنهام في صحيفة التلغراف البريطانية 
وفي اإلذاعة الصوتية لبرنامج حماية المرأة وتمكينها الخاص 
بلجنة اإلنقاذ الدولية. وقدمت هارييت كيزابو وليليان مونيزيرو 
 Call to Action وماريان روجرز التقرير ألعضاء الدعوة للعمل

في إحاطة افتراضية.

استضافت لجنة اإلنقاذ الدولية في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة هذا العام، حدثًا مع هيالري رودهام كلينتون وديفيد 

ميليباند لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين 

https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4981/essentialsofgbvduringandaftercovid-19625vfupdated629.pdf
https://www.rescue.org/report/irc-needs-assessment-report-mexico-northern-border
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4580/waitinginjuarez-2020final4.pdf
https://player.fm/series/womens-protection-and-empowerment/spotlight-on-lebanon-how-do-we-design-programs-with-girls
https://medium.com/%40gbvresponders
https://medium.com/%40gbvresponders
http://twitter.com/GBVResponders
https://rescue.app.box.com/file/682054819893?s=95501mmird8n5bhikhv84a8zofme7stj
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5281/ircwpecovidreportv6.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5281/ircwpecovidreportv6.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5281/ircwpecovidreportv6.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5281/ircwpecovidreportv6.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5281/ircwpecovidreportv6.pdf
https://www.telegraph.co.uk/global-health/women-and-girls/three-quarters-refugee-women-africa-report-rise-domestic-violence/
https://player.fm/series/womens-protection-and-empowerment/what-happened-how-the-humanitarian-response-to-covid-19-failed-to-protect-women-and-girls
https://www.youtube.com/watch?v=lcE26ro_Pq4
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تستند التوصيات التالية إلى التعليقات والمحادثات والتعلم 
الواردة من المنتديات التعليمية لحماية المرأة وتمكينها 

عبر اإلنترنت لعام 2020. نأمل أن ُتراعى هذه التوصيات من 
ِقبل المنظمات والشبكات األخرى التي تقوم برحلة مماثلة 

توصيات موجز التعلم بشأن حماية المرأة وتمكينها
إلنشاء برامج شاملة وخاضعة للمساءلة وقابلة للتكيف لمنع 

العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له بقيادة 
الفئات المتنوعة من النساء والفتيات.

مسيرة نسائية حول مخيم جوبا 3 للنازحين، جنوب السودان خالل حملة ال 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع االجتماعي، في عام 2020

توصيات قابلة للتكيف

نوصي بما يلي:

أن تقوم الحكومات والسلطات بدعم الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي وحرية حركة 	 
النساء والفتيات لتوفير خدمات االستجابة األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي والوصول إليها بأمان 

أثناء فترة الجائحة.

يتم توزيع الموارد بشكل عادل لدعم الخدمات األساسية للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 	 
واالستجابة له أثناء جائحة كوفيد‑19، بما في ذلك الموارد المناسبة لمجموعات ومنظمات حقوق المرأة القائمة 

على المجتمع المحلي.

يتم إيالء األولوية لألماكن اآلمنة للنساء والفتيات على مستوى المجتمع المحلي كخدمة أساسية يسهل 	 
الوصول إليها وشريان حياة حيوي إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي والدعم النفسي 

واالجتماعي وأنشطة التخفيف من المخاطر أثناء فترة الجائحة وما بعدها.

يتعلم ممثلو العنف القائم على النوع االجتماعي من الحركات النسائية الوطنية واإلقليمية، ويعملون معها، 	 
ويوفرون الموارد لها لبناء مهارات الدعوة وكسب التأييد للفرق للتعامل مع الخيارات والقرارات التي يتخذها من 
هم في الُسلطة والتي تعمل على ترتيب أولويات خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي بنجاح.

مع استمرار الوباء واستمرار تعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من التعرض للعنف القائم على النوع 	 
االجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة شعور المستجيبين للعنف القائم على النوع االجتماعي في الخطوط األمامية 
باإلرهاق، يتم تخصيص موارد الوظائف الزائدة لضمان أن ينال المستجيبين في الخطوط األمامية قسطاً من 

الراحة وأن يتعافوا ويكون لديهم القدرة على العودة/ الحفاظ على عملهم.
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توصيات قابلة للمساءلة 

توصيات شاملة

نوصي بما يلي:

منذ بداية أي حالة طوارئ، بما في ذلك جائحة كوفيد‑19، تستثمر فرق حماية المرأة وتمكينها في قيادة النساء 	 
والفتيات وتصميم البرامج وهو أمر ضروري لتحقيق برامج حماية المرأة وتمكينها تكون فعالة ومستدامة.

تعمل فرق حماية المرأة وتمكينها على زيادة التعاون والدعم المالي وتبادل القدرات المتبادلة مع منظمات 	 
ومجموعات حقوق المرأة إلشراك الحركات النسائية وتزويدها بالموارد لالستجابة لألزمة، بما في ذلك خالل 

فترة الوباء الحالي.

تمارس فرق حماية المرأة وتمكينها المساءلة أمام النساء والفتيات عبر جميع برامج حماية المرأة وتمكينها، 	 
وليس فقط في برامج إشراك الرجال في ممارسات المساءلة أو برامج الوقاية.

تحتاج فرق حماية المرأة وتمكينها إلى وقت لبناء اإللمام بالتكنولوجيا لدى الفرق والمجموعات النسائية 	 
والناشطين لتسهيل التواصل المستمر والتواصل والتعلم المشترك بسبب قيود الوباء التي ُفرضت على عقد 

االجتماعات الشخصية والسفر.

تقوم المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك لجنة اإلنقاذ الدولية، ببذل جهود مستمرة لتحرير طرق 	 
العمل وتحويل السلطة والموارد بنجاح إلى الفاعلين والمجموعات الشعبية في مجال حقوق المرأة.

نوصي بما يلي:

تنظر فرق حماية المرأة وتمكينها بعناية في كيفية الوصول بشكل استباقي ومدروس إلى الفئات المتنوعة من 	 
النساء والفتيات أثناء فترة الوباء وممارسة عدم التمييز من خالل إزالة العوائق بشكل استباقي لدعم مشاركتهن 

اآلمنة في أنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له وتمكينهن.

تقوم برامج مكافحة العنف ضد المرأة بإيالء األولوية للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة 	 
له ضد الفتيات المراهقات الذي استمر في التصاعد خالل الجائحة.

يشارك زمالؤنا في فرق حماية المرأة وتمكينها بعناية في العمل الشخصي على فهم العنصرية ومعالجتها 	 
وكيفية المساهمة في تفكيك األنظمة العنصرية، وطرق العمل، وُنهج البرامج، والثقافة التنظيمية في 

االستجابة اإلنسانية.

تواصل فرق حماية المرأة وتمكينها تجنب اللغة المحايدة من الناحية الجنسانية الستكشاف التداخل في برامج 	 
العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل »األشخاص ذوي اإلعاقة« أو »الُمسنين« أو »األشخاص ذوي الميول 

الجنسية والهويات والتعبيرات الجنسانية المختلفة« مما يجعل النساء والفتيات غير مرئيات بالنسبة لنا، وأن 
تقوم الفرق بدالً من ذلك بتسمية النساء والفتيات بكل ما تحمله من اختالفات متنوعة وإشراك جميع النساء 

والفتيات في قيادة البرنامج وآليات المساءلة.

تواصل فرق حماية المرأة وتمكينها تعزيز الشراكات أثناء الوباء مع الجهات الفاعلة الوطنية والمجتمعية في 	 
مجال كبار السن، والمعاقين، والجهات الفاعلة في مجال حقوق األشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات 
والتعبيرات الجنسانية المختلفة الذين يقدمون الخبرة واألفكار التي يمكن أن تعزز دمج الفئات المتنوعة من 

النساء والفتيات.



تعمل لجنة اإلنقاذ الدولية على االستجابة ألسوأ األزمات اإلنسانية في العالم وتساعد الناس على 
البقاء على قيد الحياة وإعادة بناء حياتهم. وتقوم لجنة اإلنقاذ الدولية التي تأسست في عام 1933 

بدعوة من ألبرت أينشتاين، بتقديم الرعاية المنقذة للحياة والمساعدة في تغيير حياة الالجئين الذين 
ُأجبروا على الفرار من ويالت الحرب أو االضطهاد أو الكوارث الطبيعية. وتقوم لجنة اإلنقاذ الدولية من 
خالل عملها في أكثر من 40 بلداً و29 مدينة في الواليات المتحدة، باستعادة السالمة والكرامة واألمل 
للماليين الذين اقتلعوا من جذورهم ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. وجدير بالذكر أن لجنة 

اإلنقاذ الدولية تقود المسار لتسهيل الطريق على األشخاص المتضررين للعودة إلى أوطانهم.
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