االستامع!
الباروميرت (مؤرش الضغط):
دليل عميل
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قياس كيفية قيام النساء والفتيات املتأثرات باألزمة والنساء
العامالت يف حاالت الطوارئ بالسعي لتحقيق إمكاناتهن ،
بعيداً عن العنف وعدم املساواة
االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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شكر وتقدير
االستامع! تم إنشاء الباروميرت (مؤرش الضغط) بنا ًء عىل نظرية التغيري (انظر الصفحات  )5التي تم تطويرها من
قبل املنظامت النسوية وشبكات حقوق املرأة من الجنوب العاملي ولجنة اإلنقاذ الدولية ( .)IRCإنه جزء من
مرشوع االستامع الذي متوله وزارة الخارجية األمريكية!و الذي يهدف إىل إسامع أصوات وقوة النساء والفتيات
الالجئات  ،والنساء العامالت يف حاالت الطوارئ  ،بهدف تحفيز اإلصالح املؤسيس  ،والعمل املشرتك بني الوكاالت
 ،وزيادة املوارد للحد من التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني يف البيئات اإلنسانية.
االستامع! تم تطوير الباروميرت من قبل  VOICEولجنة اإلنقاذ الدولية ( )IRCبنا ًء عىل دليل وخربات مرشوع االستامع! الفريق االستشاري للمنظامت النسائية يف الجنوب
حاسم خالل تصميم البارومرت .قامت ثالث منظامت لحقوق
العاملي وشبكات حقوق املرأة .مجلس املستشارين الذي1تم إنشاؤه لتطوير البارومرت  ،حيث لعب دو ًرا استشاريًا
ً
املرأة وثالثة فرق برامج قطرية لحامية ومتكني املرأة ( )WPEيف لجنة اإلنقاذ الدولية ( )IRCيف نيجرييا  ،ولبنان  ،وأوغندا  ،و  ، VOICEبتجربة الباروميرت وتعاونت يف تنقيحه
ووضع اللمسات األخرية عليه.
شبكة عكار للتنمية ,مركز املساواة بني الجنسني والتنمية و السالم ,و املركز النسايئ للسالم الدويل  VOICE ،وفرق حامية ومتكني املرأة ( )WPEيف لجنة اإلنقاذ الدولية ()IRC
يودون شكر النساء والفتيات يف نيجرييا ولبنان وأوغندا ملشاركة خرباتهم واملوظفني املخصصني لالستجابة اإلنسانية لكل بلد.
االستامع! تم متويل مرشوع الباروميرت بشكل جزيئ مبنحة من وزارة الخارجية األمريكية .اآلراء و النتائج واالستنتاجات الواردة هنا هي آراء املؤلفني وال تعكس بالرضورة وجهة
نظر و استنتاجات وزارة الخارجية األمريكية .تود لجنة اإلنقاذ الدولية ( )IRCأن تتقدم بالشكر ملكتب السكان و الالجئني و الهجرة -وزارة الخارجية االمريكية لتمويل مرشوع
االستامع! الباروميرت منذ  2018منحة من حكومة الواليات املتحدة.

 1ميكن االطالع عىل أعضاء املجلس االستشاري هنا/up-listen/building-movement-womens/org.gbvresponders//:https :
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االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

 A Oberstadt، IRCالصورة بواسطة

“مقدمة عن مرشوع االستامع! الباروميرت (مؤرش
الضغط)

يخذل املجتمع اإلنساين النساء والفتيات .ال يتم تصميم املساعدات اإلنسانية أو تقدميها مع وضع النساء والفتيات أو سالمتهن يف
االعتبار  ،كام ال تشارك النساء والفتيات بشكل كاف يف تصميم املساعدات أو مراقبتها .كثريا ما يتم استبعاد املنظامت والشبكات
والحركات النسائية من املجتمعات الوطنية والنازحني من االستجابات اإلنسانية .يتم تجاهل القيادات النسائية النازحة والجامعات
املجتمعية .الجهات الفاعلة والحلفاء يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي  -مبا يف ذلك أولئك الذين يعملون يف مجال منع
االستغالل واالعتداء الجنسيني ( - )PSEAيف االستجابات اإلنسانية  ،والذين يتحدثون عن تجارب العنف للنساء والفتيات والعوائق التي
2
تحول دون الوصول اآلمن والعادل إىل املساعدات اإلنسانية كثريا ما يتم رفضهم أو إسكاتهم.

ما هو البارومرت وما الغرض منه؟

االستامع! البارومرت هو أداة تخطيط وتقييم تدرس التجارب الحية للنساء والفتيات لتحديد ما إذا كانت بيئة االستجابة اإلنسانية للطوارئ قادرة عىل الوقاية والتخفيف
واالستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني ( )SEAوالتحرش الجنيس (.)SHتم تصميم البارومرت إلنشاء تقييم رسيع لنقاط
القوة والضعف يف االستجابة اإلنسانية للنساء والفتيات  ،مبا يف ذلك أولئك الذين يعملون يف حاالت الطوارئ اإلنسانية وأولئك يف منطقة تجمعات االستجابة للطوارئ  ،بهدف
وضع توصيات للمنارصة .وهي تستخدم أربع أدوات وأدلة لجمع البيانات إلجراء واستكامل :جلسات النقاش املركزة ( )FGDs؛ مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ()KIIs
؛ قامئة الرصد و املالحظة ؛ واستبيان آراء املوظفني.
عىل وجه التحديد  ،ميكن أن يكون البارومرت مبثابة أداة منارصة للمجموعات واملنظامت والشبكات النسائية والجهات الفاعلة األخرى يف مجال العنف القائم عىل النوع
االجتامعي  ،ملحاسبة املسؤولني عن االستجابات اإلنسانية إزاء النساء والفتيات.

تم إنشاء الباروميرت وتكييفه من قبل خرباء يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،واملساواة بني الجنسني  ،االستغالل واالعتداء الجنسيني  /االستغالل الجنيس واالستجابة
لحاالت الطوارئ  ،استنادًا إىل نظرية التغيري التي تم تطويرها من قبل نشطاء حقوق املرأة من الجنوب العاملي ولجنة اإلنقاذ الدولية .ينقسم البارومرت (مؤرش الضغط) إىل
مقياسا للمؤرش .تهدف النتائج إىل مساعدة املستخدمني عىل تقييم النطاق الكامل
أربعة أقسام  ،يتوافق كل منها مع نتيجة مرغوبة مختلفة لنظرية التغيري  ،ويتكون من 21
ً
لالستجابة اإلنسانية بنا ًء عىل رؤية شاملة :أن النساء والفتيات املتأثرات باألزمة والنساء العامالت يف حاالت الطوارئ قادرين عىل السعي لتحقيق إمكاناتهن  ،بعيدًا عن العنف
3
وعدم املساواة.

املعايري الدنيا التي توجه الباروميرت

املعايري الدنيا حول الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له ،التحرش الجنيس ،و االستغالل واالعتداء الجنسيني تتم اإلشارة إليها يف جميع ملفات دليل
البارومرت .متثل املعايري الدنيا أفضل املامرسات العاملية املشرتكة بني الوكاالت:

املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي
إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين
6
الحد األدىن من معايري التشغيل للحامية من االستغالل و االعتداء الجنسيني
7
دليل أفضل املامرسات آلليات الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت
8
إطار املساءلة عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي
4

5

 2أوكسفام كندا “ ،مقاربة نسوية للتوطني :كيف ميكن لكندا دعم قيادة الجهات الفاعلة يف مجال حقوق املرأة يف العمل اإلنساين” .pdf.localization-to-approach-feminist-a/2018/06/uploads/content-wp/ca.oxfam.www//:https :)2018( ،

 3االستامع! ميكن االطالع عىل نظرية التغيري هنا
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https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/03/Listen-Up-Theory-of-Change-2019.pdf

pdf._FINAL.201٪Nov-20ENGLISH٪20Report٪20Standards٪2019-11/19-200٪20Minimun/files/default/sites/net.gbvaor//:https
/en/org.gbvguidelines//:https
1-content/abuse-and-exploitation-sexual-protection-including-populations-affected-accountability/org.interagencystandingcommittee//:https
50-documents/abuse-and-exploitation-sexual-protection-including-populations-affected-accountability/org.interagencystandingcommittee//:https
field-the-in-action-to-call/com.calltoactiongbv.www//:https

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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نظرية التغيري

تشغل املرأة مناصب قيادية و مناصب
صنع القرار داخل النظام اإلنساين.

تدعم املجموعات النسائية النساء والفتيات
املتنوعات وتعمل عىل إسامع احتياجاتهن
ومخاوفهن.

 9تشمل خدمات االستجابة الحد األدىن من خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي املتعلقة باالحتياجات الصحية والنفسية واالجتامعية والقانونية واملتعلقة بالسالمة للنساء والفتيات.
 10يتم تقديم الخدمات مبا يتامىش مع املبادئ التوجيهية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي :الرسية وعدم التمييز والكرامة والسالمة.
 11مقدمي الخدمات الصحية والنفسية واالجتامعية والقانونية واألمنية.
 12تشمل القيادة اإلنسانية منسقي الشؤون اإلنسانية والجهات املانحة وقيادة املنظامت غري الحكومية واملتعددة األطراف.
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االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

الرشوط

يتم تقدير قضايا النساء والفتيات وإعطائها األولوية يف االستجابة اإلنسانية.
تدرك الوكاالت والقيادة اإلنسانية العالقة بني عدم املساواة بني الجنسني وارتكاب الذكور للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء
الجنسيني عىل النساء والفتيات.
يقيس الفاعلون اإلنسانيون بشكل جامعي تأثري اإلجراءات للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني.

النتائج

يعلم جميع الفاعلني اإلنسانيني أنه
يجب عليهم العمل ملنع العنف القائم
عىل النوع االجتامعي واالستجابة له ،
مبا يف ذلك التحرش الجنيس واالستغالل
واالعتداء الجنسيني.

القيادة اإلنسانية 12تتطلب وتكافئ اتخاذ
إجراءات شفافة بشأن التحرش واالستغالل
واالعتداء الجنسيني.

يتم متثيل النساء عىل قدم املساواة واملشاركة
بشكل هادف يف هيئات صنع القرار الخاصة
بالسكان النازحني.

طرق التغيري

تتمتع النساء والفتيات باملساواة يف الوصول تثق النساء والفتيات ويحصلن عىل
يستخدم العاملون يف املجال اإلنساين السلطة بشكل إيجايب  ،ويحرتمون و يقدرون
خدمات دعم آمنة ورسية وخاضعة
والتحكم يف الخدمات واملوارد اإلنسانية.
النساء والفتيات.
يعطي النظام اإلنساين األولوية واملوارد
تقوم املنظامت اإلنسانية مبساءلة
للمساءلة عندما يتعرضن للعنف القائم
ويقدر الجهود املبذولة للتصدي للتحرش
املوظفني يف إطار التصدي للتحرش
عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك
واالستغالل واالعتداء الجنسيني.
الجنيس واالستغالل وسوء املعاملة.
التحرش الجنيس واالستغالل واإلعتداء
الجنسيني.
الخدمات والسلع اإلنسانية معلومة وموجهة خدمات االستجابة 9وآليات اإلحالة
توجد سياسات ملنع التحرش واالستغالل
يقدر موظفو وقيادة العمل اإلنساين
واإلبالغ آمنة وسهلة الوصول ومناسبة
واالعتداء الجنسيني ويتم تنفيذها بشكل من قبل نساء وفتيات متنوعات.
أولئك الذين يتحدثون ضد ويقومون
10
للنساء والفتيات.
باإلبالغ عن التحرش واالستغالل واالعتداء فعال عىل جميع مستويات النظام اإلنساين.
الجنسيني.
تستهدف الخدمات والسلع اإلنسانية بشكل تتمتع النساء والفتيات مبساحات
يدرك العاملون يف املجال اإلنساين قوتهم تقدر الوكاالت والقيادة اإلنسانية اإلبالغ
الصادق والشفاف  ،دون تداعيات سلبية مناسب احتياجات مختلف النساء والفتيات .وشبكات اجتامعية آمنة.
وامتيازاتهم ويستخدمونها لتعزيز
عىل املبلغ أو الناجي.
الالعنف واملساواة.
11
يقوم العمل اإلنساين بإرشاك موارد املجتمع يتمتع مقدمي الخدمة باملهارات
تعزز املنظامت ثقافة االحرتام والرفاهية تعزز الوكاالت اإلنسانية التعلم حول
والتعاطف مع الزميالت الاليت يتعرضن معالجة التحرش الجنيس واالستغالل وسوء املدين الذي تقوده النساء والجهات الفاعلة واملعرفة والحافز لدعم النساء والفتيات
املعاملة من خالل مشاركة أفضل املامرسات املحلية يف مجال حقوق املرأة لتعزيز متكني الناجيات من العنف القائم عىل النوع
للتحرش والعنف.
االجتامعي  ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس
النساء والفتيات وحاميتهن.
وحاالت الفشل.
واالستغالل واالعتداء الجنسيني.
تصدق املجتمعات واألرس والزمالء
النساء والرجال الذين يشغلون مناصب تقوم الوكاالت اإلنسانية والقادة مبحاسبة الجهود املبذولة للتصدي للعنف القائم
الجناة وعدم إعادة توظيفهم أو السامح عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك التحرش ويدعمون النساء والفتيات الاليئ
قيادية يعتربون منوذ ًجا ويدعمون
يفصحن عن العنف القائم عىل النوع
الجنيس واالستغالل وسوء املعاملة  ،تكون
لهم بتويل مناصب صنع القرار.
اإلجراءات للتصدي للعنف القائم عىل
االجتامعي  ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس
مسؤولة أمام النساء والفتيات والنساء
النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك التحرش
واالستغالل واإلعتداء الجنسيني.
العامالت يف حاالت الطوارئ.
الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني

رؤية

تستطيع النساء والفتيات املتأثرات باألزمة والنساء العامالت يف حاالت الطوارئ السعي لتحقيق إمكاناتهن  ،دون التعرض للعنف وعدم املساواة.

ملن ُيستخدم البا روميرت (مؤرش الضغط)؟
االستامع! الباروميرت هو أداة تقييم رسيع وأداة للمنارصة مصممة بشكل أسايس الستخدامها من قبل الجهات الفاعلة والجامعات واملنظامت والشبكات العاملة يف مجال حقوق
املرأة ضمن ومع مجتمعاتهم .حيثام أمكن  ،يوىص بشدة بأن تقوم الجهات الفاعلة يف مجال حقوق املرأة أو الجامعات أو املنظامت أو الشبكات الراغبة يف تنفيذ البارومرت
بتحديد و القيام برشاكة مع منظمة إنسانية معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي (محلية أو دولية) تعمل يف حالة الطوارئ اإلنسانية طوال مدة تنفيذ الباروميرت .تم
تصميم األدوار واملسؤوليات واألنشطة املتضمنة يف تنفيذ البارومرت بحيث يتم مشاركتها بني املنظامت املنفذة .منوذج التنفيذ املقدم هو الحد األدىن املوىص به وميكن بسهولة
توسيع نطاقه من خالل تعاون أكرب للفريق واملوارد كام هو مطلوب يف حالة الطوارئ.
إذا قررت منظمة إنسانية معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي (محلية أو دولية) تنفيذ الباروميرت  ،فعليها أن تسعى إىل الرشاكة املتكافئة مع مجموعات أو منظامت
أو شبكات حقوق املرأة التي تعمل ضمن ومع مجتمعاتها .سيساعد هذا لضامن القيادة املشرتكة األساسية من قبل الجهات الفاعلة يف مجال حقوق املرأة من املجتمعات
والسياقات املحلية لحالة الطوارئ  ،وأن تظل النساء والفتيات مركزية يف العملية املصممة لهن ومعهن .من الرضوري الجمع بني خربة الجهات الفاعلة والجامعات واملنظامت
والشبكات يف مجال حقوق املرأة  ،مع خربة الجهات الفاعلة من داخل نظام العمل اإلنساين.
من خالل هذه الرشاكة  ،ميكن للجهات الفاعلة والجامعات واملنظامت والشبكات العاملة يف مجال حقوق املرأة أن تساهم مبنظورات وتجارب وخربات نقدية وفريدة من نوعها
حول حقوق املرأة واألنشطة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي  /العنف ضد النساء والفتيات  ،مع االستفادة أيضً ا من خربة حركات حقوق املرأة األوسع للتأثري عىل النظام
اإلنساين .ستقدم الجهات الفاعلة الرئيسية يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي خرباتها يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ ()GBVIE
وتساعد يف الوصول إىل النظام اإلنساين وآليات التنسيق والخدمات واإلحاالت إىل خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
ميكن أيضً ا استخدام الباروميرت من قبل الجهات الفاعلة والجامعات واملنظامت والشبكات العاملة يف مجال حقوق املرأة التي لديها إمكانية الوصول إىل بيئة إنسانية وترغب
يف تنفيذ الباروميرت بشكل مستقل .عىل هذا النحو  ،يوفر البارومرت منوذ ًجا أدىن للتنفيذ يراعي أولئك الذين قد يكون لديهم إمكانية الوصول إىل املوارد والوقت وقدرات
املوظفني املحدودة.

متى يتم استخدام الباروميرت؟

البارومرت هو أداة منارصة ميكن أن تستخدمها املجموعات واملنظامت والحركات النسائية  -إما بشكل مستقل أو بالرشاكة مع املنظامت اإلنسانية املعنية بالعنف القائم عىل
النوع االجتامعي  -كلام شعرت النساء والفتيات والحلفاء داخل النظام اإلنساين بالقلق من أن العمل اإلنساين يرض بالنساء والفتيات  ،و  /أو ال يوجد عمل إنساين كاف لضامن
الوصول اآلمن والعادل للمساعدات اإلنسانية للنساء والفتيات.
ميكن استخدامه ملرة واحدة أو بشكل دوري للتوثيق األخالقي للتجربة الحية للنساء والفتيات يف االستجابة اإلنسانية الستخدامها يف املنارصة مع القيادة اإلنسانية والجهات
املانحة والجهات اإلنسانية الفاعلة.

كيف تقيس االستجابة اإلنسانية باستخدام الباروميرت؟
يوفر البارومرت أربع أدوات وأدلة لجمع البيانات 13لجمع املعلومات الالزمة لحساب االستجابة اإلنسانية:

دليل جلسات النقاش املركزة ( :)FGDيتم إجراؤها مع النساء والفتيات من املجتمعات املترضرة من حالة الطوارئ اإلنسانية.
دليل مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( :)KIIيتم إجراؤها مع املجموعات والشبكات و املنظامت النسائية املحلية لفهم عملهم وخرباتهم يف االستجابة
للطوارئ  ،والعوائق التي تعرتضهم يف الوصول إىل املوارد املتاحة وآليات التنسيق  ،وأصحاب املصلحة وصناع القرار.
قامئة الرصد و املالحظة :مصممة ملالحظة توثيقات االستجابة الحالية املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش
الجنيس ؛ والبيئة وتوفري الخدمات لالستجابة (عىل سبيل املثال  ،املخيم  ،املناطق العشوائية  ،املناطق الحرضية).
استبيان آراء املوظفني:يتم مع العاملني يف املجال اإلنساين لفهم آرائهم بشأن النظام اإلنساين واالستجابات التنظيمية ملنع و االستجابة لالستغالل واالعتداء الجنسيني
والتحرش الجنيس.
يقوم البارومرت بتقييم املجاالت األربعة لالستجابة اإلنسانية التي تتوافق مع النتائج األربعة لالستامع! نظرية التغيري:
 13انظر القسم  :2التنفيذ.

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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النتائج األربعة لنظرية التغيري ومجاالت تقييم البارومرت
تثق النساء والفتيات ويحصلن عىل خدمات دعم آمنة ورسية و
مسؤولة عندما يتعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف
.ذلك التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني

1.

تتمتع النساء والفتيات من السكان املترضرين بإمكانية الوصول
.والتحكم عىل قدم املساواة يف الخدمات واملوارد اإلنسانية

2.

يستخدم العاملون يف املجال اإلنساين السلطة بصورة إيجابية
ويحرتمون النساء والفتيات واملجتمعات املحلية املترضرة ويقدرونها

3.

تقوم املنظامت اإلنسانية مبساءلة املوظفني يف إطار التصدي للتحرش
.واالستغالل واالعتداء الجنسيني

4.

تغطي مجاالت النتائج األربعة هذه النطاق الكامل لالستجابة اإلنسانية التي تدعم رؤية شاملة :أن النساء والفتيات املتأثرات باألزمة والنساء العامالت يف حاالت الطوارئ
قادرات عىل السعي لتحقيق إمكاناتهن  ،بعيداً عن العنف وعدم املساواة.
يستخدم البارومرت «نظام إشارات املرور» (أحمر ،برتقايل ,أصفر ,أخرض) لحساب حالة االستجابة اإلنسانية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتحرش الجنيس واالستغالل
االعتداء الجنسيني يف هذه املجاالت األربعة .كام أنها مستمدة من البيانات النوعية التي تم جمعها كجزء من البارومرت إلضافة الفروق والتفاصيل إىل تلك الدرجات.
ضمن كل مجال من هذه املجاالت األربعة  ،هناك معايري مختلفة يتم تقييمها بشكل فردي .يحتوي كل معيار عىل سلسلة من الجوانب التي سيتم تسجيلها من  1إىل 4
( من األحمر إىل األخرض):

األخرض =
 4نقاط

األصفر=
 3نقاط

الربتقايل =
نقطتني

األحمر
= نقطة
واحدة

من هذه الدرجات  ،سيوفر البارومرت كالً من :التقييامت الفردية لكل مجال من مجاالت النتائج األربعة هذه من األحمر إىل األخرض ؛ وإضافة الدرجات من جميع املجاالت
األربعة م ًعا  ،وتحديد درجة إجاملية لالستجابة اإلنسانية التي يجري تقييمها.
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االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

إنجاز قوي لجميع املعايري ؛ ميثل مامرسة جيدة وقدرة قوية لبيئة املساعدات
اإلنسانية ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له  ،مبا يف ذلك
االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش الجنيس ؛ يتجاوز الحد األدىن من املعايري

٪91-100

إنجاز ُم ٍ
رض ملعظم املعايري ؛ ميثل إثبات القدرة عىل منع العنف القائم عىل النوع
االجتامعي واالستجابة له  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش
الجنيس ؛ يلبي الحد األدىن من املعايري

٪67-90

إنجاز محدود ملعظم املعايري ؛ يُظهر بعض القدرة عىل منع العنف القائم عىل
النوع االجتامعي واالستجابة له  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني
والتحرش الجنيس ؛ التحسينات رضورية لضامن تلبية املعايري الدنيا

٪51-66

اإلنجاز غري الكايف عرب املعايري ؛ بيئة املساعدات اإلنسانية ال متنع العنف القائم
عىل النوع االجتامعي وال تستجيب له بشكل كاف  ،مبا يف ذلك االستغالل
واالعتداء الجنسيني والتحرش الجنيس ؛ التخطيط االسرتاتيجي الواضح رضوري
لتحسني السياسة واملامرسة ؛ أقل من الحد األدىن من املعايري

٪0-50

ستزود هذه العملية مستخدمي الباروميرت ببيانات واسعة ومفصلة ميكن من خاللها تطوير التوصيات واسرتاتيجيات املنارصة  ،اعتامدًا عىل احتياجات وأولويات السياقات
اإلنسانية.

:تلخيص

ثم يتم إضافة جميع تقييامت
التقييم األربعة م ًعا لتقديم
التصنيف الشامل لالستجابة
اإلنسانية

ثم يتم إضافة درجات املعايري
ملجاالت التقييم األربعة ويتم
منح كل مجال تقييامً عا ًما

كل معيار يتم حسابه
من  1إىل ( 4االحمر
إىل األخرض)

املعلومات لكل معيار
يتم جمعها من خالل
أدوات جمع البيانات
االربعة

ملزيد من التفاصيل  ،راجع القسم  :2التنفيذ والقسم  :3تحليل البيانات.

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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التعريفات
التحرش الجنيس يف أماكن العمل
يٌفهم مصطلح «التحرش الجنيس»عىل أنه يحدث داخل املنظامت من موظف إىل آخر .يشمل التحرش الجنيس أي شكل من أشكال االعتداء الجنيس أو االتصال الجنيس غري
املرغوب به الذي ال يؤدي إىل أو يتضمن اإليالج .تشمل األمثلة محاولة االغتصاب  ،وكذلك التقبيل غري املرغوب فيه أو املداعبة أو ملس األعضاء التناسلية واألرداف.
ال يشمل هذا النوع من الحوادث االغتصاب (أي حيث يحدث اإليالج).

االستغالل واالعتداء الجنسيني
ألهداف البارومرت  ،نستخدم التعريفات التالية املحددة يف نرشة األمني العام لألمم املتحدة لعام  2003بشأن الحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس:
«مصطلح» االستغالل الجنيس «يعني أي إساءة فعلية أو محاولة إساءة استغالل ملوقف ضعف أو قوة متباينة أو ثقة ألغراض جنسية  ،مبا يف ذلك  ،عىل سبيل املثال ال الحرص
14
 ،تحقيق الربح املادي أو االجتامعي أو السيايس من االستغالل الجنيس لشخص آخر».
«يُقصد مبصطلح» االعتداء الجنيس «التدخل الجسدي الفعيل أو التهديد ذو طابع جنيس  ،سواء بالقوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قرسية» 15.يف جميع ملفات البارومرت
 ،سنشري إىل االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس كموضوع فردي.

العنف القائم عىل النوع االجتامعي
يتبع البارومرت التعريف واملواقف التي حددها إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة:
«يُقصد مبصطلح» العنف ضد املرأة «أي عمل من أعامل العنف القائم عىل النوع االجتامعي ينتج عنه  ،أو يحتمل أن يؤدي  ،إىل أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية
للمرأة  ،مبا يف ذلك التهديد مبثل هذه األفعال أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، .سواء كان ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة «.
نحن ندرك أن «العنف ضد املرأة هو مظهر من مظاهر عالقات القوة غري املتكافئة تاريخيًا بني الرجل واملرأة  ،والتي أدت إىل هيمنة الرجل عىل املرأة والتمييز ضدها وإىل
منع النهوض الكامل باملرأة  ،وأن العنف ضد املرأة هو من أحد اآلليات االجتامعية الحاسمة التي تجرب النساء من خاللها عىل التبعية مقارنة بالرجال «.
نحن ندرك أيضً ا أن «بعض املجموعات النسائية ،مثل النساء املنتميات إىل مجموعات األقليات  ،ونساء الشعوب األصلية  ،والالجئات  ،واملهاجرات  ،والنساء الاليئ يعشن يف
املجتمعات الريفية أو النائية  ،والنساء املعوزات  ،والنساء يف املؤسسات أو املعتقالت  ،واألطفال اإلناث  ،والنساء من ذوي االحتياجات الخاصة  ،والنساء كبار السن والنساء
16
يف حاالت النزاع املسلح  ،معرضات بشكل خاص للعنف «.

 14نرشة األمني العام لألمم املتحدة بشأن الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني (.2003/13/SGB/ST/org.undocs//:https :)2003/13 / SGB / ST

 15املرجع نفسه.

 16إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة (القرار  48/104املؤرخ  20كانون األول  /ديسمرب 20elimina�٪declaration_21.Doc/crimes-atrocity/documents/genocideprevention/en/org.un.www//:https :)1993
.pdf.20vaw٪tion
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مجموعة األدوات هذه

تشكل الدليل العميل ملرشوع»االستامع!» الباروميرت  ،مع دليل تفصييل لجميع األدوات واملوارد املرافقة
التي ستحتاجها الستخدام وتطبيق البارومرت .يتم توفري مجموعة األدوات كمجلد  zip .قابل للتحميل
ومتوفر عىل الرابط هنا/building-movement-womens/org.gbvresponders//:https[ :
 ] /up-listenباللغة اإلنجليزية و الفرنسية و العربية و اإلسبانية.

ما الذي تتضمنه مجموعة األدوات هذه
تنقسم مجموعة األدوات هذه إىل أربعة مجلدات )1 :التخطيط واإلعداد  )2 ،التنفيذ  )3 ،تحليل البيانات  )4 ،املنارصة والنرش .ستجد داخل كل مجلد ملف توجيهي تفصييل
لكل قسم  ،إىل جانب جميع األدوات واملوارد املرتبطة الالزمة الستخدام البارومرت بشكل منظم يف مجلدات فرعية.

هيكل محتويات املجلد
القسم  : 1التخطيط واإلعداد
ملف توجيهي :التخطيط واإلعداد
إنشاء فريق الباروميرت
· املعايري الدنيا لفريق الباروميرت بنا ًء عىل أفضل املامرسات
· تكوين فريق جمع بيانات البارومرت
· من هم أعضاء الفريق الذين تحتاجهم ألي نشاط لجمع البيانات؟
تخطيط وتصميم جمع البيانات
· مشاركة أصحاب املصلحة :الجهات اإلنسانية الفاعلة
· الجدولة
· امليزانية
اختيار املواقع واملشاركني
· دليل تفصييل (خطوة بخطوة) 6 :خطوات ملساعدتك يف تحديد املواقع ومجموعات املشاركني
 .1االنخراط مع كل من النساء والفتيات املراهقات
 .2تحديد املجموعات املترضرة يف حالة الطوارئ اإلنسانية
 .3تحديد املواقع املترضرة يف حالة الطوارئ اإلنسانية
 .4وضع قامئة بجميع املواقع املحتملة لتنفيذ الباروميرت
 .5األمان :تقييم رسيع للمخاطر للمواقع املحتملة
 .6اختيار مواقع لتنفيذ البارومرت
التحضري لجمع البيانات
· امللفات األساسية للرصد واملراجعة
· فهم مسارات اإلحالة وجهات االتصال الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
· االجتامع التمهيدي ملدة يومني لفريق الباروميرت لجمع البيانات
املجلد الفرعي  :االجتامع التمهيدي لجمع البيانات
· مسودة جدول األعامل
17
· رشائح العرض

17

ميكن العثور عىل أداة استبيان تصورات املوظفني لالستطالعات عرب اإلنرتنت (مستند  )Excelعىل /https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up
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املجلد الفرعي  :اختصاصات فريق جمع البيانات
· االختصاصات ()TOR
املجلد الفرعي  :التقييم األمنيالرسيع
· التقييم األمني الرسيع
املجلد الفرعي  :جدول التنفيذ
· منوذج جدول التنفيذ ملدة أسبوعني

القسم  : 2التنفيذ
ملف توجيهي :التنفيذ
· االعتبارات األخالقية و األمنية عند جمع البيانات الحساسة
· نظرة عامة عىل أدوات جمع البيانات وكيفية استخدامها
· جلسة النقاش املركزة :دليل توجيهي
· دليل مدوين املالحظات
· استبيان آراء املوظفني :دليل توجيهي
· دليل تفصييل الستخدام الكوبو  :KoBoإعداد استطالع عرب اإلنرتنت

القسم  : 3تحليل البيانات
دليل توجيهي :تحليل البيانات
· مراجعة :مجاالت النتائج األربعة التي يقيسها البارومرت
· من تسجيل البيانات إىل تحليل البيانات 3 :خطوات
 )1تسجيل وتحليل البيانات الكمية (العددية) :قامئة الرصد و املالحظة و استبيان آراء املوظفني
 )2مراجعة البيانات النوعية (الرسدية) والتحليل املوضوعي :جلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
 )3تحليل نتائج البارومرت اإلجاملية
املجلد الفرعي أدوات تسجيل البيانات وحساب الدرجات وتحليلها
· ملف تسجيل البيانات وحساب الدرجات ( )Excelلقامئة مراجعة الرصد و املالحظة و استبيان آراء املوظفني
· إرشادات تفصيلية حول استخدام ملف تسجيل البيانات وحساب الدرجات
· استبيان آراء املوظفني :دليل حول كيفية حساب هذا االستبيان
· دليل توجيهي لتحليل البيانات املوضوعية (لجلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني)

القسم  : 4املنارصة والنرش
ملف توجيهي :املنارصة والنرش
· مراجعة :حساب الدرجات
· من حساب الدرجات إىل املنارصة 4 :خطوات
· الخطوة  :1التحقق من النتيجة
· الخطوة الثانية :تطوير توصيات املنارصة
· االنتهاء من التوصيات
· الخطوة الثالثة :كتابة التقرير
· االنتهاء من التقرير
· منوذج ملخطط التقرير
· الخطوة الرابعة :إحداث التغيري
· نرش و مشاركة تقرير التنفيذ
· قابلية القياس  ،إمكانية الوصول  ،االرتباط  ،تحديد زمني ()SMART
· االعتبارات
· خطة عمل املنارصة
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املجلد الفرعي  :أدوات املنارصة

ملحق

أدوات جمع البيانات
· أداة جلسة النقاش املركزة :الفتيات املراهقات
· أداة جلسة النقاش املركزة :النساء
· منوذج مالحظات جلسة النقاش املركزة
· أداة مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
· منوذج مالحظات مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
· أداة الرصد و املالحظة
· أداة استبيان آراء املوظفني :االستبيانات الشخصية (ملف )Word
18
· أداة استبيان آراء املوظفني :االستبيانات عرب اإلنرتنت (مستند )Excel
· أداة تعقيبات املستجيبني
املجلد الفرعي  :نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت واملوافقة املسبقة ( املستنرية)
· نرشة معلومات املشاركني البارومرت
· املوافقة املسبقة (منوذج)

 18ميكن العثور عىل أداة مسح تصورات املوظفني لالستطالعات عرب اإلنرتنت (مستند  )Excelعىل /https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up
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1

القسم 1
التخطيط واإلعداد

القسم

التخطيط واإلعداد

االستامع! الباروميرت

عميل Tالصورة 14
بواسطة
دليلJump
(مؤرش الضغط),IRC:

إنشاء فريق بارومرت (مؤرش الضغط)
تتمثل الخطوة األوىل يف التخطيط واإلعداد يف تكوين فريق مؤرش الضغط الخاص بك .سواء كنت تقوم بتنفيذ
مؤرش الضغط بالرشاكة مع منظمة أخرى أو بشكل مستقل  ،فإن اإلرشادات التالية توضح الحد األدىن من
املتطلبات لفريقك.

املعايري الدنيا لفريق البارومرت(مؤرش الضغط) استنا ًدا إىل أفضل املامرسات

· فريق جمع البيانات النسايئ .من األكرث أمانًا وأكرث مالءمة أن يكون أفراد الفريق من اإلناث للتفاعل مع النساء والفتيات يف تنفيذ البارومرت .ويشمل ذلك قيام جامعي
البيانات اإلناث بتيسري استبيانات تصورات املوظفني الشخصية و مجموعات النقاش املركزة ( .)FGDsال يوفر هذا فقط مستوى إضايف من األمان للنساء والفتيات
 ،ولكن من املرجح أيضً ا أن تتحدث النساء والفتيات عن القضايا املثارة يف األدوات مع النساء  -ال سيام النساء الاليئ تم تعيينهن بشكل مناسب لهذا الدور
· يجب أن يكون لدى كل عضو يف الفريق ماييل:
 oكحد أدىن  ،تلقت تدري ًبا عىل املفاهيم األساسية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،واملبادئ املرتكزة عىل الناجني  ،ومنع التحرش الجنيس واالستغالل
واالعتداء الجنسيني19؛
 oبعض الخربة العملية يف العمل عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي و  /أو منع االستغالل واالعتداء الجنسيني ؛
· يجب تدريب كل عضو يف الفريق عىل تنفيذ مؤرش الضغط (انظر االجتامع االستهاليل لجمع البيانات  ،والقسم أدناه) ؛
· يجب أن يكون كل عضو يف الفريق عىل دراية مبسار اإلحالة والربوتوكوالت املحلية الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي  -لكل من املجتمعات املحلية وعاميل
اإلغاثة  -وأن يكون لديهم نسخ  ،عند توفرها  ،من أحدث اإلصدارات واملعلومات املتعلقة بها .إذا كانت هناك أرقام خطوط ساخنة  ،فيجب اختبارها قبل عملية
جمع البيانات ؛
·

يجب أن يفهم كل عضو يف الفريق مدونة قواعد السلوك و يوقع عليها.

الرجاء الرجوع إىل سياسات منظمتك وإرشاداتها الداخلية لوضع و االتفاق عىل مدونة قواعد سلوك لفريق الباروميرت .إذا كنت تعمل مع رشيك فالرجاء
الرجوع أيضً ا إىل سياساتهم لتطوير مدونة سلوك بني مؤسساتكم.

)تكوين فريق جمع بيانات البارومرت (مؤرش الضغط
يجب أن يتضمن فريق جمع بيانات البارومرت (مؤرش الضغط) عىل نساء من مجموعتك أو منظمتك أو شبكتك الخاصة ،ونساء من املنظمة الرشيكة  ،إن أمكن .بالنسبة
للمنظامت اإلنسانية املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي تطبق الباروميرت  ،ويجب أن تكون النساء املنتميات إىل مجموعة أو منظمة أو شبكة حقوق املرأة
الرشيكة منخرطات يف الفريق بوصفهن رشيكات يف القيادة أو الريادة.
كام ميكن أيضا أن يشمل نساء مدربات من املجتمعات املضيفة أو الالجئني لقيادة مجموعات النقاش املركزة ،أو توفري الرتجمة اللغوية املحلية ملجموعات النقاش املركزة
مع النساء والفتيات املتأثرات باألزمة  ،أو دعم أنشطة قامئة الرصد و املالحظة .يجب تدريبهم عىل املفاهيم األساسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي واملبادئ املرتكزة
عىل الناجني ويجب تضمينهم يف االجتامع االفتتاحي مع فريق الباروميرت بأكمله.

 19ملصادر العنف املبني عىل النوع االجتامعي  ،انظر/org.gbvresponders//:https :؛ للحصول عىل موارد حول منع االستغالل واالنتهاك الجنسيني  ،انظر./org.pseataskforce.www//:http :
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ستحتاج إىل ما ال يقل عن أربع نساء يف فريق جمع بيانات الباروميرت (مؤرش الضغط) يعملن يف األدوار التالية:

/مدونة مالحظة

مرتجمة

Note-Taker/
داعمة
Support

Interpreter

/Caseعاملة /
مديرة
GBV
العنف
مستجيبة حالة
Worker
/
النوع
عىل
املبني
Manager/
االجتامعي
Responder

Leaderفريق/
قائدة
Team
ميرسة
/ Facilitor

ميكن زيادة حجم فريقك عن طريق إضافة املزيد من امليرسات أو مدونات املالحظات أو املرتجامت  ،اعتامدًا عىل النساء املتوفرات يف منظمتك أو املنظمة الرشيكة.

GBV
تنفيذ أكرث من نشاط واحد لجمع البيانات يف وقت واحد (عىل سبيل املثال  ،إذا كنت تريد إجراء مجموعتي نقاش يف نفس الوقت
Caseترغب يف
ستحتاج إىل فريق أكرب إذا كنت
Worker
يف قسمني مختلفني من /
Interpreterكمدونتي مالحظة ،من املمكن أيضا تواجد مرتجمة أو اثنتني وفقًا الحتياجاتك  ،وعاملة  /مدير
ميرستني اثنتني واثنتني
إىل
األقل
عىل
فستحتاج
املخيم،
Facilitator
Note-Taker
ليكونوا متاحات لكال النشاطني).
Managerاالجتامعي واحدة عىل األقل
العنف القائم عىل النوع
ة /مستجيبة حالة /
if needed
Responder

األدوار واملسؤوليات الرئيسية
قائد الفريق

· يجب أن تقود امرأة واحدة عىل األقل يف فريقك و تقوم بتنسيق عملية جمع البيانات وتحليلها بالكامل.
· امليرس :إذا مل تكن هناك امرأة أخرى متاحة للتيسري  ،ميكن لقائدة الفريق أيضً ا أن تقوم بدور امليرسة .من األهمية مبكان أن تتمتع امليرسة باملهارات والخربة الالزمة
يف تيسري النقاش مع النساء والفتيات حول قضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي و  /أو االستغالل واالعتداء الجنسيني .ستقوم بتيسري مجموعات النقاش املركزة
 ،وستعمل كمحاورة ملقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( )KIIsواستبيان تصورات املوظفني  ،وميكنها إجراء قامئة املالحظة.

GBV Case
مدون املالحظات
Worker /
Interviewer
Note-Taker
مكتوبة خالل مجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني (.)KIIs
بتدوين مالحظات
Manager
· سوف تقوم مدونة املالحظات /
Responderكانت لديها خربة سابقة يف إجراء تدقيق السالمة.
· ميكن ملدونة املالحظات أيضً ا إجراء قامئة املالحظة إذا
املرتجم

شخصا يتحدث اللغة املحلية .كجزء
· سيقدم هذا الشخص الرتجمة الفورية خالل مجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ويجب أن يكون ً
من االجتامع االفتتاحي  ،يجب التأكد من أن املرتجم الفوري يفهم كيفية تفسري  /ترجمة املصطلحات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستغالل
واالعتداء الجنسيني بشكل صحيح ومناسب.
· ميكن للمرتجم الفوري أيضً ا إجراء قامئة املالحظة إذا كانت لديها خربة سابقة يف إجراء تدقيق السالمة.

إدخال البيانات وتسجيلها
Interpreter
 Observerالبيانات .ستحتاج إىل استخدام النامذج
Observerمالحظاتهم يف نهاية كل يوم لجمع
· كل عضو يف الفريق يقوم بنشاط جمع البيانات مسؤول عن إدخال البيانات وتسجيل
needed
تأمينهاIfيف مجلدات محمية بكلمة مرور .مبجرد تسجيل البيانات األولية  ،يجب إتالف جميع املالحظات يف ذلك اليوم.
واألدوات املتوفرة إلدخال بياناتها والتأكد من
يجب فقط مشاركة كلامت املرور مع األعضاء اآلخرين يف فريق الباروميرت  ،مبا يف ذلك قائدة الفريق  ،التي ستكون بعد ذلك املسؤولة عن تلك البيانات.

Survey
facilitator

االستامع! الباروميرت
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عامل  /مدير  /مستجيب للعنف القائم عىل النوع االجتامعي
· يجب تدريب هذا الفرد وتعزيز خربتهن يف دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الذكوري (جميع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف ذلك عنف
الرشيك الحميم والعنف الجنيس) .يجب أن تكون قادرة عىل التمسك مببدأ الرسية يف جميع األوقات  ،وفقًا للمبادئ التوجيهية.
· ستقدم الدعم للناجيات الاليت يقمن باإلفصاح|التفريغ أثناء تنفيذ الباروميرت ويجب أن يكونوا حارضين يف بداية ونهاية كل جلسة نقاش جامعية حتى تتمكن من
تقديم نفسها وتلقي أي حالة بحاجة للتفريغ.
· يجب أن تكون قادرة عىل تقديم الخربة واملعرفة حول قدرة وتوافر خدمات وإحاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
· مالحظة مهمة! يف حال عدم توفر مثل هذه املرأة سواء من منظمتك أو من املنظمة اإلنسانية الرشيكة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،عىل األقل  ،يجب
عىل امليرسة عند بداية مجموعة النقاش املركزة مشاركة املعلومات حول الخدمات والدعم املتاح للمشاركات .عىل سبيل املثال  ،إذا كان هناك خط ساخن للمنطقة
 ،يجب توفري الرقم واملعلومات األساسية عنه وكيفية الوصول إليه .إذا كانت هناك أي أماكن آمنة قريبة وموثوقة ومعروفة للنساء والفتيات  ،ارشحي للمجموعة
مكانها وكيفية الوصول إليها والخدمات املقدمة هناك .ميكن أن يساعد ذلك يف بناء الثقة بني امليرسة واملشاركات.

راجع االختصاصات املرجعية لفريق جمع البيانات.
GBV Case
البيانات؟
نشاط لجمع
تحتاجهم ألي
من هم أعضاء الفريق الذين
Team Leader
Note-Taker/
Worker /

Interpreter
/ Facilitor
Manager/
لكل نشاط :مجموعات النقاش املركزة ،
ستجد أدناه دليل تكوين الفريق
Supportالباروميرت (مؤرش الضغط) إلكامله.
يتطلب كل نشاط لجمع البيانات عددًا معي ًنا من أعضاء فريق
Responder
ومقابالت  ،وقامئة الرصد واملالحظة ،واستبيان اراء املوظفني.
ميكن ألعضاء فريق الباروميرت (مؤرش الضغط) أن يكونوا جز ًءا من واحد أو أكرث من أنشطة جمع البيانات أدناه  ،اعتامدًا عىل مدى توفرهم وخربتهم.

مجموعات النقاش املركزة مع النساء والفتيات )(FGDs
ستحتاج ما ال يقل عن ثالثة أعضاء من الفريق إلجراء كل مجموعة نقاش جامعية :ميرسة  ،ومدونة مالحظات  ،وعاملة  /مدير ة  /مستجيبة حالة العنف القائم عىل النوع
االجتامعي .قد تحتاج أيضً ا إىل مرتجمة فورية عند الرضورة .يجب أن يكون جميع أعضاء فريق مجموعات النقاش املركزة من النساء فقط.

حالةGBV
Case
\مديرة
عاملة
حالةWorker
/
|مستجيبة
Managerعىل
للعنف القائم
/
االجتامعي
النوع
Responder

Interpreter
 مرتجمة عندالرضورة if
needed

املالحظات
مدونة
Note-Taker

امليرسة
Facilitator

GBVجميع األوقات.
Caseالناجيات يف
يجب التمسك باملبادئ التوجيهية لدعم

Worker /
Manager /
Responder
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Note-Taker

Interviewer
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Interpreter
If needed

Observer

Observer

GBV Case
Note-Taker/
Worker /
GBV Case
Interpreter
Support
Manager/
Worker
/
 Responder InterpreterNote-Taker

Team Leader
/ Facilitor

Manager /
Responder

Facilitator

if needed

مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيي)(KII

 GBVالفريق لكل مقابلة مع مقدمي املعلومات الرئيسيني :الشخص الذي يقوم بإجراء املقابلة
 Caseمن أعضاء
سوف تحتاج لعضوين
Worker
ومدون /
املالحظات.
 InterpreterFacilitator
Note-Taker
الفريق.
فقم بتضمني هذا الدور اإلضايف يف
بحاجة إىل ترجمة ،
Manager
إذا كنت /
if needed

Responder

GBV Case
Worker /
Manager /
Responder

GBV Case
/مرتجمة عند
Worker
Interpreter
الرضورة
ifManager
needed /
Responder

املالحظات
مدونة
Note-Taker
Note-Taker

GBV Case
Worker /
Manager /
Responder

Note-Taker

شخص يقوم
بإجراء املقابلة
Facilitator
Interviewer

Interviewer

قامئة الرصد واملالحظة

GBV Case
Interpreter
 ObserverمالحظتهObserver .
الفريق إلجراء قامئة الرصد و املراقبة لكل موقع تتم
لعضوين من أعضاء
Worker
ستحتاج /
Interviewer
Note-Taker If needed
Manager
يف بعض /
توضيح األسئلة ملقدمي الخدمات أو أعضاء املجتمع 20أثناء املالحظة .تأكد من وجود مرتجمة فورية متاحة  ،إذا لزم األمر  ،وهي أيضً ا جزء من
السياقات  ،تحتاج
Responder
فريق املالحظة.

Interpreter
الرضورة
مرتجمة عند
If needed

Interpreter
Survey
If needed
facilitator

مالحظ
Observer

Observer

مالحظ
Observer

Observer

نقطة أساسية! ال ينبغي يف أي وقت من األوقات أن يقوم أحد أعضاء الفريق بإجراء قامئة املرصد واملالحظة مبفرده.

استبيان

Survey
اراء املوظفني facilitator

أنت بحاجة إىل عضو واحد فقط يف الفريق إلجراء استطالع شخيص مع عامل اإلغاثة اإلنسانية.

Survey
االستبيان
ميرسة
facilitator

اعتامدًا عىل حجم وتوافر فريقك والطريقة التي تقرر بها إجراء استبيانات الراء املوظفني (بشكل شخيص أو عرب اإلنرتنت)  ،قد
ترغب يف تعيني  3-2أعضاء يف الفريق قادرين عىل إجراء هذه االستطالعات وتخصيص أوقات محددة للقيام بذلك.
يجب عليك أيضً ا مراعاة اللغات الالزمة لجمع االستبيانات عند تحديد من يقوم بإجراء االستطالعات.
مالحظة مهمة! ال ينبغي أن يكون ميرسو االستبيان من نفس املنظمة لضامن الرسية والراحة يف مشاركة املخاوف.

 20عىل سبيل املثال :كم مرة يتوفر املاء يف نقاط توزيع املياه؟ ما هو متوسط وقت انتظار املاء؟
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تخطيط وتصميم جمع البيانات
مشاركة أصحاب املصلحة
مهم من البارومرت (مؤرش الضغط) وتتم يف ثالث مراحل مختلفة من التنفيذ:
تعد مشاركة أصحاب املصلحة جز ًءا ً
 )1خالل مرحلة التخطيط واإلعداد  -قبل بدء جمع البيانات (هذا القسم)
 )2خالل مرحلة تحليل البيانات  -بعد اكتامل جمع البيانات (انظر القسم )3
 )3خالل مرحلة املنارصة والتعميم -بعد االنتهاء من التوصيات (انظر القسم )4

ملاذا القيام بإرشاك| التعامل مع أصحاب املصلحة؟

ميكن أن يؤدي إرشاك مجموعات أصحاب املصلحة املختلفة إىل:
o

بناء الدعم والتأييد للبارومرت (مؤرش الضغظ) والغرض منه ؛

o

مساعدتك يف تحديد سياق تنفيذ الخطة؛

o

مساعدتك يف مراجعة نتائج بياناتك والتحقق من صحتها وتقديم التوصيات ؛

o

إتاحة الفرصة للمنارصة املشرتكة (انظر القسم  .4الدعوة والتعميم ملزيد من التفاصيل) ؛

 oزيادة فرص اعتامدهم لتوصياتكم لتحسني االستجابة اإلنسانية للنساء والفتيات (انظر أيضً ا القسم  .4املنارصة والتعميم).

من هم أصحاب املصلحة املمكن ارشاكهم ومتى؟

ينبغي أن يتم تحديد أصحاب املصلحة للمشاركة قبل بدء عملية جمع البيانات  ،حتى يفهموا البارومرت (مؤرش الضغط)  ،كيف ميكنكم القيام بذلك وكيف ميكن أن إرشاكهم
ضمنه؟.

:الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية والدولية

· وميكن أن تشمل :وكاالت األمم املتحدة  ،واملنظامت الدولية غري الحكومية ( ، )INGOsواملنظامت املحلية غري الحكومية (  ،)NGOsوممثيل فرق العمل  /مجموعة
العمل املعني مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني ( )PSEA؛ ممثلو/منسقو آلية تنسيق املجموعات الفرعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  -مبا يف ذلك أولئك
الذين يقدمون خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املجتمعات التي سينفذ فيها البارومرت (مؤرش الضغط).
· إذا كنتم برشاكة مع منظمة إنسانية معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،فمن املحتمل أن تكونوا متصلني بالفعل بالعديد من هذه الجهات الفاعلة .إذا كنتم
تقومون بتنفيذ البارومرت بشكل مستقل  ،فيوىص باالتصال مبنسق املجموعة الفرعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي (حيث يعمل) للتواصل مع املجتمع اإلنساين
للعنف القائم عىل النوع االجتامعي .أو كبديل عن ذلك  ،قد تتمكن إحدى وكاالت األمم املتحدة (مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAأو
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ( )UNHCRأو صندوق األمم املتحدة للسكان ( )UNFPAأو الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم عىل النوع
االجتامعي من مساعدتك باملعلومات.
· الغرض من االتصال بهذه املجموعة من أصحاب املصلحة هو إطالعهم عىل البارومرت (مؤرش الضغط) وخططكم ؛ لجلب خرباتهم اإلنسانية يف مجال العنف القائم
عىل النوع االجتامعي ؛ واألهم من ذلك  ،مساعدتكم يف الوصول إىل النظام اإلنساين وآليات تنسيق العنف القائم عىل النوع االجتامعي  -وتحديدا ً خدمات العنف
القائم عىل النوع االجتامعي املتاحة واإلحاالت إىل خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف االستجابة اإلنسانية .ستحتاج إىل هذه املعلومات وهذه
االتصاالت لتتمكن من إحالة النساء والفتيات اللوايت يفصحن عن العنف أو يحتجن إىل الدعم أثناء تنفيذ الباروميرت إىل الخدمات املناسبة واملتاحة .هذا أسايس ،
حتى إذا كنتم قادرين عىل تقديم بعض الخدمات من منظمتكم أو من املنظمة الرشيكة.
· قد تكون مجموعة أصحاب املصلحة هذه قادرة أيضً ا عىل مساعدتكم يف تحديد امرأة مؤهلة ميكن أن تكون مديرة حالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي أثناء
جمع البيانات ومجموعات النقاش املركزة  ،إذا مل تتمكنو أنتم أو املنظمة الرشيكة من إيجاد واحدة.
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الجهات الفاعلة واملمثلني الحكوميني (فقط إذا كان التعامل معهم آم ًنا ومناس ًبا):
·

ميكن أن تضم هذه املجموعة ممثلني عن وزارة شؤون املرأة  /املساواة بني الجنسني أو إدارة حكومية مامثلة لحقوق املرأة.

·

ميكنكم استخدام هذه املحادثات مع ممثيل الحكومة من أجل:
o

السؤال عن تحدياتهم ووجهات نظرهم بشأن حالة الطوارئ  ،ال سيام فيام يتعلق بالنساء والفتيات والعنف القائم عىل
النوع االجتامعي واالستغالل واالعتداء الجنسيني ؛

o

إخبارهم عن البارومرت (مؤرش الضغط) وخططكم والغرض منها ؛

o

إسداء املشورة لهم بشأن املعلومات الجديدة التي ميكن أن يخلقها البارومرت (مؤرش الضغط) ؛

o

رشح كيف ميكن للبارومرت (مؤرش الضغط) أن يدعم عملهم ؛

o

مناقشة الطرق إلرشاكهم والتفاعل معهم طوال مرحلة تنفيذ البارومرت(مؤرش الضغط)

o

االتفاق عىل كيفية مشاركة تطور التنفيذ والنتائج والتوصيات خالل مرحلة املنارصة والتعميم.

الجهات الفاعلة واملجموعات واملنظامت والشبكات املحلية يف مجال حقوق املرأة:
يجب االنخراط مع هذه املجموعة من أصحاب املصلحة األوسع نطاقًا للحصول عىل دعمهم يف:

·
o

تقديم املشورة بشأن وضع سياق خطة التنفيذ وتطويرها ؛

o

مراجعة نتائج البيانات والتحقق من صحتها بعد االنتهاء من جمع البيانات ؛

o

إصدار التوصيات ؛

o

االنخراط يف املنارصة املشرتكة ،مامرسة التأثري عىل املستوى الوطني وتقديم توصيات املنارصة الخاصة بكم إىل الحكومة
(حيثام كان ذلك آم ًنا) وأصحاب املصلحة اآلخرين وصناع القرار (مثل وكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة).

قائدات وأعضاء املجتمع من النساء املضيفات ,النازحات و الالجئات:
يجب االنخراط مع هذه املجموعة للحصول عىل دعمهم يف:

·
o

تقديم املشورة بشأن تحديد سياق خطة التنفيذ فيام إذا كان سيتم تضمني مجتمعاتهم كواحد أو أكرث من مواقع تنفيذ
البارومرت (مؤرش الضغط) ،وتحديد املشاركني ؛

o

التحقق من صحة البيانات بعد اكتامل جمع البيانات ؛

o

تحليل نتائج البارومرت(مؤرش الضغط) واإلجراءات املتخذة.

االستامع! الباروميرت
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الجدولة
تقييم «رسي ًعا» لسياق إنساين ويجب أال يستغرق أكرث من أسبوعني لجمع البيانات مبا يف ذلك االجتامع االفتتاحي ،مع عدة أيام إضافية للتحضري
يُقصد من البارومرت أن يكون ً
والتقييم والتحليل وتطوير التوصيات.
نظرة عامة عىل منوذج جدول التنفيذ هذا:

للمزيد من
املعلومات

األنشطة

هذه الوثيقة  ،القسم
1
انظر االجتامع
االفتتاحي لجمع
البيانات
انظر القسم 2
انظر القسم 3
انظر القسم 4

االجتامع مع أصحاب املصلحة  ،وجمع املستندات  ،واختيار املواقع
واملستجيبني  ،ووضع امليزانية  ،والجدولة  ،إلخ.
اجتامع إلزامي لتدريب الفريق عىل البارومرت وجمع البيانات.
إذا لزم األمر  ،أضف وقتًا لجلسة تنشيطية حول العنف القائم عىل النوع
االجتامعي و  /أو التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني.
إجراء مجموعات النقاش املركزة  ،ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ،
وقوائم املالحظة  ،واستبيان اراء املوظفني.
تحليل البيانات والتحقق من صحة البيانات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني
ووضع التوصيات.
يتم تحديدها حسب السياق (مالحظة :حاول البدء بها مبجرد االنتهاء من
التوصيات واملنارصة الخاصة بكم).

األيام

مرحلة البارومرت (مؤرش الضغط)

 5ايام

التخطيط واإلعداد

يومني

االجتامع االفتتاحي مع فريق
الباروميرت(مؤرش الضغط)

 12يوما

جمع البيانات

 3أيام

تحليل البيانات والتحقق من
صحتها والتوصيات
املنارصة والتعميم

يتم تحديدها حسب
السياق

من أجل تطوير جدول التنفيذ وإنهائه  ،انتقل إىل الخطوتني التاليتني :إعداد امليزانية واختيار املواقع واملشاركني .ستتيح لك هذه الخطوات إنهاء التفاصيل وتحديد نطاق
أنشطة جمع البيانات.
راجع جدول التنفيذ للحصول عىل منوذج تفصييل لجدول تنفيذ الباروميرت استنادًا إىل الحد األدىن لحجم الفريق وهو أربعة.

امليزانية
سيتطلب تنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط) ميزانية وموارد .إن مقدار األموال واملوارد التي ستحتاجها ستعتمد عىل ما هو متوفر لديك بالفعل وما ستحتاج إليه لتنفيذ البارومرت
بالكامل.
لدعمكم يف التفكري يف التمويل و  /أو املوارد األخرى التي ستحتاجون إليها  ،إليكم بعض األسئلة واالعتبارات اإلرشادية:

· فريق بارومرت (مؤرش الضغط) :

 oكم عدد أعضاء الفريق الذين ستحتاجهم لتنفيذ البارومرت (مع مراعاة الحد األدىن من املتطلبات وهو أربعة أشخاص)؟
 oما هي النسبة املئوية املطلوبة من وقت كل عضو يف الفريق؟
 oما تكلفة عمل أعضاء الفريق عىل البارومرت  -عىل سبيل املثال  ،عىل أساس التفرغ الكامل لجدول جمع البيانات ملدة أسبوعني؟

· االجتامع االفتتاحي للبارومرت(مؤرش الضغط) :

 oأين ستجري هذا االجتامع؟
 oهل ستحتاج إىل موارد أو لوازم محددة  ،مثل األطعمة واملرشوبات؟
 oإذا تم القيام بذلك افرتاضيًا  ،فام هي االعتبارات اإلضافية أو املوارد أو معدات تكنولوجيا املعلومات أو الربامج التي تحتاجها؟

· لوازم جمع البيانات:

 oما هي تكاليف الطباعة املرتبطة بأدوات جمع البيانات؟
 oعىل أي برنامج أو منصة تقوم بجمع البيانات؟
 oكيف سيتم تخزين وتأمني املعلومات؟
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· الرتجمة الشفوية  /الرتجمة التحريرية:
 oما هي اللغات التي ستعمل بها؟
 oهل ستحتاج إىل الرتجمة الشفوية أو الرتجمة التحريرية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،كم ستكون تكلفة ذلك؟

· التواصل:

 oهل ستحتاج إىل أموال أو موارد لضامن أن فريقك قادر عىل التواصل مع بعضهم البعض ومع جميع أصحاب املصلحة والرشكاء يف الباروميرت؟

· املواصالت:
o
o
o
o

ما هي وسائل النقل التي ستحتاج إليها إلجراء أنشطة البارومرت  ،وخاصة جمع البيانات؟
هل باإلمكان توافر هذه املواصالت؟
هل ستحتاج إىل استئجار خدمات النقل؟ ما هي تكلفة ذلك؟ ماهي املدة التي ستحتاجها؟
هل ميكن الوصول إىل سائق معروف وموثوق به؟

· الرشاكة :إذا كنتم منظمة إنسانية معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي رشيكة مع مجموعة أو منظمة أو شبكة تعنى بحقوق املرأة  ،فستحتاج إىل النظر
يف تكاليف نفقات الرشيك ووقت املوظفني ورمبا السفر واإلقامة والبدل اليومي والنفقات .يجب تطوير تفاصيل الرشاكة  ،مبا يف ذلك امليزانية  ،بشكل تعاوين مع
الرشيك أثناء االتفاق عىل تنفيذ البارومرت(مؤرش الضغط) .
لإلجابة عىل بعض أسئلة امليزانية هذه  ،راجع القسم التايل  ،تحديد املواقع واملشاركني  ،للمساعدة يف تحديد امليزانية واملوارد التي ستحتاجون إليها (عىل سبيل
املثال  ،نوع النقل  ،ومعدات االتصاالت  ،وأعضاء الفريق اإلضافيني  ،وما إىل ذلك).

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

22

اختيار املواقع واملشاركني
من املحتمل أال يكون من املمكن تقييم حالة طوارئ إنسانية بأكملها عند تنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط) .لذلك من املهم أن نختار بعناية املواقع املحددة التي سيتم فيها
إكامل مجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني وقوائم الرصد و املالحظة يف سياق الطوارئ اإلنسانية.
ومع ذلك تقييم موقع هام ومحدد ضمن االستجابة اإلنسانية من شأنه توفري معلومات قيمة حول االستجابة اإلنسانية دون أن تكون شاملة .سيكون من املهم تحديد املواقع
التي تكون آمنة وميكن التنفيذها فيها  ،وحيث يكون من املمكن إكامل التنفيذ خالل اإلطار الزمني املوىص به ملدة أسبوعني  ،وحيث ميكنكم التعامل مع مجموعة متنوعة
من املشاركني ذوي الصلة بسياق الطوارئ الخاص بكم من :
· كل موقع مترضر (عىل سبيل املثال  ،يف املناطق الحرضية أو شبه الحرضية أو املخيامت أو املستوطنات غري الرسمية) ؛
· كل مجموعة مترضرة (عىل سبيل املثال  ،املجتمع املضيف  ،أو العائدين  ،أو الالجئني  ،أو النازحني داخليًا ؛
· كل فئة عمرية (النساء والفتيات املراهقات).
نقطة مهمة :الهدف هو تحديد ما ال يزيد عن أربعة مواقع محددة لتنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط).

دليل تفصييل خطوة بخطوة 6 :خطوات ملساعدتك يف تحديد املواقع ومجموعات
املشاركني
ينبغي اتباع هذه الخطوات الستة بعناية ملساعدتكم يف اتخاذ قرار بشأن املواقع املحددة ومجموعات املشاركني من أجل تنفيذ الباروميرت وجمع البيانات.

 .1إرشاك كل من النساء واملراهقات يف تنفيذ الباروميرت (مؤرش الضغط)

السعي إىل العمل مع مجموعات من النساء واملراهقات عىل حد سواء كجزء من تنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط).

 .2تحديد املجموعات املترضرة يف حالة الطوارئ اإلنسانية
حدد كل ما له صلة:
مجتمع مضيف
عائد
الجئ
نازح داخيل

 .3تحديد املواقع املترضرة يف حالة الطوارئ اإلنسانية
حدد كل ما له صلة:
مناطق حرضية
شبه حرضية
مخيم
مستوطنة غري رسمية

 .4وضع قامئة بجميع املواقع املحتملة لتطبيق الباروميرت (مؤرش الضغظ)

ضع قامئة باملواقع املحددة املترضرة من األزمة اإلنسانية والحظ املجموعات التي تعيش هناك وما إذا كانت هناك استجابة إنسانية تعمل بالفعل هناك.
سيساعدك هذا يف تضييق نطاق مجموعة املواقع واملشاركني التي من شأنها أن تسمح لك بتغطية أكرب عدد ممكن من املجموعات واملناطق.
استخدم هذا الجدول إلدخال معلومات حول جميع املواقع املحتملة يف منطقتك التي تأثرت بحالة الطوارئ اإلنسانية (تم توفري أمثلة بخط مائل):
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نازح داخيل

الجئ

X

X

X

عائد

مضيف

إجابة

X

X

X

X

X

موقع

املدينة “أ”
املدينة “ب”
خارج املدينة “ب”
املخيم “أ”

مكان

منطقة حرضية
منطقة حرضية
شبه حرضية
مخيم

 .5األمان :تقييم رسيع للمخاطر للمواقع املحتملة
التفكري يف أمن املواقع املحتملة خطوة حاسمة يف هذه العملية وستساعدكم عىل إزالة أو اختيار املواقع باالعتامد عىل أمنها العام وأمن املرأة فيها.
ملساعدتكم يف تضييق نطاق املواقع وتحديدها  ،ميكن استخدام أداة تقييم األمان الرسيع .ستساعدكم هذه األداة عىل التفكري يف املواقع املحتملة من منظور أمني يركز
خصيصا مع وضع أمن املرأة يف
عىل املرأة .سيطرح عليكم سلسلة من األسئلة للمساعدة يف تحديد ما إذا كان املوقع آم ًنا مبا يكفي لفريقكم .تم تصميم هذه األداة
ً
حاسم يف تخطيطكم األمنيوإعداده ومراقبته طوال فرتة التنفيذ.
رصا
ً
االعتبار .لذلك سيكون عن ً
نقطة مهمة :حتى لو أتيحت لكم إمكانية الوصول إىل موظفي األمن وأنظمة األمن القامئة إما يف منظمتكم أو من خالل الرشاكة يف نظام البارومرت  ،فإنه ال يزال يُنصح
بإدراج هذه األداة التي تركز عىل املرأة  -باالقرتان مع عملياتكم األمنية القامئة  -لضامن النظر يف أمن املرأة..
للحصول عىل معلومات محدّثة عن األمن يف سياقكم اإلنساين  ،ميكنكم عاد ًة الحصول عليها من تقارير ومنسقي السياق التابع ملكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية عن الحالة  ،واإلحاطات األمنية إلدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن  ،فضالً عن املجتمع اإلنساين والزميالت العامالت يف مجال اإلغاثة والجهات الفاعلة
والجامعات واملنظامت يف مجال حقوق املرأة.

.6

تحديد مواقع لتنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط)

تذكري:الهدف هو تحديد ما ال يزيد عن أربعة مواقع حيث سيتم تنفيذ البارومرت .تذكر أنه يوىص بجدول تنفيذي ملدة أسبوعني.
باستخدام املعلومات التي جمعتها من الخطوات من  2إىل  ، 6حدد ما يصل إىل أربعة مواقع تسمح لكم باملشاركة ،بأكرب قدر ممكن من األمان ،مع أكرب عدد ممكن
من املجموعات املتأثرة يف املواقع املتأثرة املختلفة  ،لضامن أن يكون املشاركني متنوعني قدر اإلمكان.
عىل سبيل املثال:
· إذا كان سياقكم اإلنساين يحتوي عىل جميع املواقع األربعة املتأثرة  -حرضية  ،وشبه حرضية  ،ومخيم ومستوطنة غري رسمية  -فيمكنكم
تنفيذ البارومرت يف موقع واحد أصغر داخل كل موقع من هذه املواقع.
· إذا كان السياق الخاص بكم يحتوي عىل مخيامت ومستوطنات غري رسمية  ،فيمكنكم تنفيذ البارومرت يف موقع واحد أو موقعني أصغر يف
كل من هذين املوقعني.
· مع هدف موىص به هو  8-6مجموعات نقاش مركزة لتنفيذ البارومرت بالكامل  ،سيسمح لكم ذلك باالنخراط مع  8-6مجموعات مختلفة
من النساء والفتيات ضمن إطار متنوع من املجموعات واملواقع يف سياق الطوارئ الخاص بك.
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تحديد أولويات اختيار املوقع
فيام ييل بعض النقاط اإلرشادية النهائية ملساعدتكم يف تحديد األولويات والقيام باختياركم النهايئ:
· حاول تحديد موقع واحد عىل األقل من كل منطقة من املناطق املتأثرة  ،مام يسمح لك بالتفاعل مع كل مجموعة متأثرة مرة واحدة عىل األقل.
· عندما يكون القيام بذلك آم ًنا  ،حاول تضمني مواقع محددة ذات تغطية قليلة أو معدومة للمساعدات اإلنسانية و  /أو تعترب «يصعب الوصول إليها»  ،حتى يتمكن
البارومرت (مؤرش الضغط) أيضً ا من تقييم املناطق التي من املحتمل أن تكون أكرث احتيا ًجا أو أكرث عزلة أو حيث يكون الناس أكرث تهميشا.
· حاول تضمني املواقع (حيثام كانت آمنة مبا فيه الكفاية وميكن الوصول إليها) التي تم تضمينها يف خطة االستجابة اإلنسانية القطرية (إن وجدت) .وميكن العثور
22
عىل هذه املعلومات عادة من خالل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق الشؤون اإلنسانية داخل البلد  21،أو عرب موقع معلومات االستجابة اإلنسانية.
· عند اتخاذ القرار بشأن املواقع ،ضع يف اعتبارك اختيار موقع ميكن مالحظته (من خالل قامئة الرصد و املالحظة) خالل يوم واحد فقط (عىل سبيل املثال  ،اخرت مخيامً
قسم من املخيم تعرف أنه ميكنكم املالحظة أو التجول فيه  ،يف يوم واحد ).
أو منطقة ً /
· سيؤثر حجم الفريق عىل عدد املواقع التي ميكنكم تغطيتها خالل أسبوعني  ،لذلك قد ترغب أيضً ا يف النظر يف املسافة بني املواقع .عىل سبيل املثال :إذا كنت ستعمل
مع الحد األدىن من الفريق املكون من أربع نساء  ،فستكون قاد ًرا فقط عىل إجراء نشاط واحد لجمع البيانات يف ذلك الوقت:
 oميكن إكامل جلستي نقاش جامعي يف يوم واحد (األوىل يف الصباح والثانية بعد الظهر) ؛
 oميكن إكامل مالحظة موقع واحد يف يوم واحد.
· تعترب املساحات اآلمنة إلجراء مجموعات النقاش املركزة من االعتبارات الهامة عند اختيار املواقع .تحديد املواقع التي تتوفر فيها مساحات آمنة ومناسبة .خاصه:
 oيجب أن تتم جلسات النقاش املركزة يف غرفة  /مكان ال يحدث فيه أي نشاط آخر وال ميكن ألي شخص آخر خارج النقاش تعطيله  ،من أجل الحفاظ عىل
الرسية .يجب أن تكون هناك أماكن /مساحات متاحة يف املوقع تم تحديدها عىل أنها آمنة وميكن الوصول إليها من قبل النساء والفتيات (إذا كنت ال تعرف
ذلك  ،فاعطي األولوية الكتشاف ذلك).
 oعالوة عىل ذلك  ،كلام كان ذلك ممك ًنا  ،يجب اقرتاح خيار رعاية األطفال يف املوقع عىل النساء اللوايت لديهن أطفال صغار.
· نقطة مهمة! أخ ًريا  ،عند اتخاذ قرار بشأن تحديد املواقع ،من املستحسن أن يكون لديكم مواقع احتياطية (الخطة ب  ،الخطة ج  ،إلخ) جاهزة ومتفق عليها يف
حالة تعذر الوصول إىل موقع الخيار األول (الخطة أ) نتيجة للتغيريات يف الوضع األمني و اإلنساين.

 21ميكنك العثور عىل أمثلة لخطط االستجابة اإلنسانية القطرية هنا :جنوب السودان  |pdf.final_2019_plan_response_humanitarian_sudan_south/resources/files/int.reliefweb/sites/int.reliefweb//:https -سوريا
.plan-response-strategic-republic-arab-syrian-2015/document/syria/operations/en/info.tarianresponse

 22معلومات االستجابة اإلنسانية./info.humanitarianresponse.www//:https :
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humani�.www//:https-

التحضري لجمع البيانات
الوثائق الرئيسية للرصد واملراجعة
كحد أدىن ،و حيثام كان ذلك متا ًحا كجزء من االستجابة اإلنسانية  ،يجب االطالع عىل الوثائق الرئيسية التالية ومراجعتها من قبل فريق باروميرت (مؤرش الضغط) أثناء مرحلة
التخطيط:
· وثائق مجموعة العمل املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي :إجراءات التشغيل املعيارية أو مسارات اإلحالة الخاصة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي
كام هو متاح ملوقع التنفيذ ؛ إجاميل بيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي ( )GBVIMS؛ عمليات تدقيق وتقييم السالمة
تقييامت مجموعة العمل الخاصة مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني وبروتوكوالت اإلبالغ  ،حسب توفرها
تقارير وتقييامت مشاركة املرأة ومتثيلها  ،حسب توفرها
تقارير وتقييامت تحليل النوع االجتامعي والقوة  ،حسب توفرها
خطط االستجابة اإلنسانية
عادة ما يتم الحصول عىل هذه الوثائق من املجموعة الفرعية  /القطاع الفرعي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي (عىل سبيل املثال :قم بزيارة لصفحات أفغانستان أو
سوريا تم تحديث الصفحات يف موقع معلومات االستجابة اإلنسانية) أو مجموعة عمل منع االستغالل واالعتداء الجنسيني (للحصول عىل أمثلة :قم بزيارة الوثائق املتاحة من
األردن أو بنغالديش).
يجب مراجعة هذه املستندات من قبل فريق مؤرش الضغط قبل وأثناء االجتامع االفتتاحي الذي يستمر يومني إذا كان هناك متسع من الوقت (انظر أدناه).

فهم مسارات اإلحالة وجهات االتصال الخاصة بالعنف القائم عىل النوع
االجتامعي
قد تفصح النساء والفتيات عن تجارب العنف أثناء تنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط) .لذلك  ،من الرضوري أن يعرف جميع أعضاء فريق الباروميرت كيفية إحالة الناجيات إىل
خدمات االستجابة املتاحة واملناسبة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي .وهذا يشمل النساء العامالت يف حاالت الطوارئ.
تأكد دامئًا من مامرسة ما ييل:
· للنساء والفتيات ضمن الفئات السكانية املترضرة  /املجتمعات املستهدفة:
 oيجب أن تكون عاملة  /مديرة حالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي جز ًءا من فريق جمع البيانات ؛
 oخالل جلسات النقاش املركزة مع النساء والفتيات  ،يجب عىل عاملة  /مديرة  /مستجيبة العنف القائم عىل النوع االجتامعي تقديم نفسها يف بداية ونهاية
جلسة النقاش  ،وتكون مستعدة لتقديم أي دعم للنساء والفتيات مبا يتامىش مع املبادئ املرتكزة عىل الناجني و طرق اإلحالة.
 oبشكل عام  ،أثناء عملية جمع البيانات بأكملها  ،يجب أن تبقى عاملة  /مديرة  /مستجيبة حالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي متاحة  ،يف حالة اإلفصاح
أو املخاوف التي قد تنشأ يف أي مرحلة أو جزء من العملية.
· للعاملني يف مجال املساعدات اإلنسانية:
 oيجب أن تكون عضوة فريق الباروميرت لجمع البيانات التي تقوم بتيسري استبيانات تصورات املوظفني الشخصية عىل دراية و قادرة عىل إظهار فهم وتطبيق
عميل ملسارات وبروتوكوالت اإلحالة املحددة للعامالت يف املجال اإلنساين والخدمات املناسبة و  /أو الدعم املتاح لهن . .يجب أيضً ا تضمني هذه املعلومات
الخاصة بالسياق يف أداة االستبيان االلكرتونية ويف أي نرش لالستطالع عرب اإلنرتنت.
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االجتامع االفتتاحي ملدة يومني لفريق جمع البيانات
من الرضوري مبجرد تجميع فريق جمع البيانات أن يشاركوا يف االجتامع االفتتاحي لبدء التحضري لجمع البيانات .يجمع هذا االجتامع املعلومات األساسية حول البارومرت (مؤرش
الضغط) ومكونات التدريب حول كيفية استخدامها وأدوات جمع البيانات.
يُنصح بشدة أن يستمر هذا االجتامع ملدة يومني لضامن الوقت الكايف لتغطية جميع املوضوعات األساسية .ميكنكم تقليص املدة أو توزيعها عىل مدار أيام قليلة لتناسب
جداولكم  ،ولكن هذا سيعتمد عىل احتياجات الفريق  ،خاصة فيام يتعلق بضامن فهم االعتبارات األخالقية والسالمة وكيفية استخدام األدوات.
ويجب التوضيح أن هذا ليس تدريبًا عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو منع التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس .قد تم تصميم هذا االجتامع
خصيصا لتدريب فريق جمع البيانات عىل كيفية تنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط) فقط.
االفتتاحي
ً
إذا قمت بتقييم أن فريق الباروميرت يحتاج إىل وقت أطول من الوقت املخصص يف منوذج جدول األعامل أدناه حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي و  /أو التحرش الجنيس
واالستغالل واالعتداء الجنسيني  ،فيمكنك إضافته كعنرص تدريب منفصل .من الجدير بالذكر ,أن فريق جمع البيانات يجب أن يكون لديهم مسبقاً معرفة وخربة سابقة يف
العمل عىل قضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي و  /أو التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس  ،وقد تلقوا التدريبات مسبقاً عىل املفاهيم األساسية
للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واملبادئ التوجيهية و الرعاية املرتكزة عىل رغبة الناجيات.
للحد من عدد املشاركني  ،يجب فقط تضمني كامل فريق الباروميرت (مؤرش الضغط) يف هذا االجتامع.
بالنسبة للموضوعات األساسية التي يجب أن يتناولها يف هذا االجتامع  ،راجع االجتامع االفتتاحي لجمع البيانات من أجل جدول أعامل تفصييل الجتامعات بدء
العمل ملدة يومني ورشائح العرض.
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أجندة يو َمي االجتامع التحضريي لجمع البيانات
منوذج
التحضري لجمع البيانات :جدول أجندة االجتامع ملدة يومني
يف نهاية االجتامع  ،سيكون لدى املشاركني:
فهم ملرشوع االستامع والبارومرت
فهم الغرض من جميع أدوات جمع البيانات واستخدامها وفهم متفق عليه لجمع البيانات بالتوافق مع املبادئ النسوية
توافق املجموعة بشأن األدوار واملسؤوليات والسالمة واألمن وأفضل املامرسات

قبل االجتامع  ،يجب أن تقوم امليرسات ب:
طباعة املستندات الالزمة
مراجعة أدوار ومسؤوليات التيسري
استعراض ومراجعة (إذا لزم األمر) العرض التقدميي ()PPT
راجع االجتامع االفتتاحي لجمع البيانات  ،والذي يحتوي عىل منوذج من رشائح العرض التقدميي ملرافقة جدول األعامل هذا.
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اليوم 1
الرتحيب  ,مقدمة  ,القواعد األساسية
· األسامء واألدوار  ،منذ متى وأنتم تقومون بهذا العمل  ،منذ متى وأنتم تعملون أو تعيشون يف هذه املنطقة؟
· كرس الجليد  -عىل سبيل املثال  ،ماذا يعني اسمك؟ ماالذي تفعله من أجل التسلية؟ أو أي يشء آخر حسب الحاجة!
ما هو مرشوع االستامع والبارومرت (مؤرش الضغط)؟
· ما هو مرشوع االستامع! (انظر رشيحة تاريخ املرشوع ضمن العرض التقدميي)
· نظرة عامة عىل البارومرت (ملاذا نحن هنا وملاذا نطلب منكم القيام بهذا العمل اليوم؟)(انظر مقدمة عن االستامع! ملف البارومرت
ملزيد من املعلومات حول هذه النقاط):
 oما هو البارومرت؟ ما هو الغرض منه؟
 oاملعايري الدنيا التي وجهت تطوير الباروميرت (مؤرش الضغط)
 oاالستامع! نظرية التغيري التي تم بناء الباروميرت عىل أساسها
 oملن يٌستخدم البارومرت؟
 oمتى يجب أن نستخدمه؟ ملاذا نقرر تنفيذ البارومرت اآلن؟
 oكيف نقيس االستجابة اإلنسانية باستخدام البارومرت (مؤرش الضغط)؟
· أجندة اليومني القادمني:
 oمراجعة املفاهيم األساسية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ( )GBVواملبادئ التوجيهية والدعم املرتكز عىل رغبة
الناجيات
 oاملصطلحات واللغة
 oأساسيات جمع البيانات النسوية
 oجمع البيانات :مراجعة ومامرسة األدوات
 oاالعتبارات األخالقية والسالمة واألمن
 oأدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء فريق باروميرت
 oاتفاقيات املجموعة وقواعد السلوك
 oمراجعة مسارات اإلحالة وجهات االتصال الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
 oمراجعة الوثائق اإلنسانية الرئيسية

مراجعة املفاهيم األساسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي واملبادئ التوجيهية والدعم املرتكز عىل رغبة الناجيات
املصطلحات واللغة
· تعريف وترجمة التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني وغريها من املصطلحات الرئيسية املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع
االجتامعي.
· مناقشة الرتجامت وطرق تفسري وترجمة هذه التعريفات بدقة ووضوح يف لغة السياق املحلية حيث سيتم تنفيذ البارومرت.
· التأكد من موافقة الفريق بأكمله والوضوح بشأن اللغة املستخدمة.

أساسيات جمع البيانات النسوية
· النظرية واملبادئ النسوية األساسية التي تقوم عليها الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له:
 oالتشاركية والشمولية
 oالرتكيز عىل النساء والفتيات والناجيات
 oالرتكيز عىل استخدام البيانات من أجل املنارصة (وليس لتقارير املانحني!)
اسرتاحة الغداء
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9:00-9:15

9:15-10:00

10:00-10:30
10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

تدوين املالحظات
· قم بتوزبع امللفات الثالثة التالية واطلب من املجموعة مراجعتها
 oدليل من صفحة واحدة ملدوين املالحظات
 oمنوذج مالحظات مجموعات النقاش املركزة ()FGD
 oمنوذج مالحظات مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ()KII
· تحقق من فهم املشاركني .من املهم أن يفهم الجميع كيفية تدوين مالحظات بشكل جيد وواضح .اطلب منهم استخدام الدليل والنامذج
أثناء القيام مبامرسة التامرين .يف حال استخدام أجهزة الكمبيوتر لتدوين املالحظات  ،قم مبشاركة مناذج إلكرتونية معهم.
· بالنسبة ألولئك الذين يقومون بتدوين املالحظات أثناء التامرين  -وخاصة أولئك الذين سيكونون مدوين املالحظات خالل الباروميرت
 يجب أن يستخدموا مناذج املالحظات إما لكتابة مالحظاتهم بخط اليد أو طباعتها باللغة اإلنجليزية .سيكون من األفضل تدويناملالحظات املكتوبة بخط اليد كام سيقومون بها أثناء جلسات مجموعات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
الفعلية .بهذه الطريقة ميكنهم التدريب عىل تدوين املالحظات بشكل جيد وواضح.

13:30-17:30
تعديل الوقت حسب
الحاجة ليشمل فرتات
الراحة والتأكد من أن
لدى الفريق ما يكفي
من الوقت لفهم كل
أداة بشكل كامل
وكيفية استخدامها.

(لجميع أدوات جمع البيانات  ،انظر امللحق الخاص بأدوات جمع البيانات)
· أداة مجموعات النقاش املركزة ()FGD
· توزيع أدوات مجموعات النقاش املركزة.
· مراجعة األدوات بشكل فرد أو زوجي من خالل قراءتها.
· سؤال /جواب :إعطاء بعض الوقت يف اإلجابة عىل أي أسئلة قد تكون لدى الفريق حول األداة.
· من سيستخدم هذه األداة :مراجعة متى وكيف سيتم استخدام األداة من قبل أفراد محددين يف الفريق.
· املامرسة ولعب األدوار :قم بالتدريب عىل إجراء مجموعة النقاش املركزة من خالل تناوب الجميع عىل األدوار املختلفة  -شخص أو

·

·

·
·
·

·

شخصني للمالحظة  ،شخص واحد يقوم بتيسري مجموعة النقاش  ،واالخرين مشاركون  ،و شخص آخر يدون املالحظات .قم بطرح
 3-2أسئلة فقط للمامرسة ،ولكن اجعل الجميع يقرأون ويفهمون املقدمة وأهميتها .التأكد من أن كل شخص مشارك و منخرط وله
دور .كجزء من لعب األدوار هذا  ،يجب دامئًا مراجعة عملية املوافقة املستنرية وإدخال إجراءات اإلفصاح ضمن هذه املامرسات.
بالنسبة لجلسات التدريب هذه  ،ميكنكم جلب زمالء ليسوا جز ًءا من فريق الباروميرت ليكونوا «املشاركني يف جلسات النقاش
الجامعية ولعب هذه األدوار  ،ثم تضمينهم يف عملية التغذية الراجعة أدناه.
التغذية الراجعة :بعد كل جلسة مامرسة عملية  ،اطلب من املشاركني اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 oما الذي عمل بشكل جيد يف هذه األداة؟
 oما الذي مل يعمل بشكل جيد أو شكل تحديًا يف مجموعة النقاش املركزة؟
 oما هي اللغة  /املصطلحات  ،إن وجدت  ،ال تزال غري واضحة أو تحتاج إىل مزيد من الرشح و  /أو التفسري؟ كيف يتم فهم
التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتحدث عنه؟ هل سيكون واضحا
ملجموعاتنا؟
 oهل نحتاج إىل تعديل أي لغة يف األدوات لتالئم سياقنا؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،ناقش وتأكد من املوافقة عىل اللغة كفريق.
يعد هذا أم ًرا بالغ األهمية لضامن أن األدوات مناسبة وسيتم فهمها من قبل مجموعات النساء والفتيات اللوايت سيتم إرشاكهن
ضمن هذه الجلسات.
دليل استبيان اراء املوظفني
توزيع األداة.
مراجعة األدوات بشكل فرد أو زوجي من خالل قراءتها.
سؤال /جواب :إعطاء بعض الوقت يف اإلجابة عىل أي أسئلة قد تكون لدى الفريق حول األداة.
من سيستخدم هذه األداة :مراجعة متى وكيف سيتم استخدام األداة من قبل أفراد محددين يف الفريق.
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مراجعة ومامرسة األدوات ( 4ساعات)
· املامرسة ولعب األدوار :قم بالتدريب عىل إجراء استطالع االراء من خالل تناوب الجميع عىل األدوار املختلفة  -شخص أو شخصني
للمالحظة  ،شخص واحد إلجراء الحوار  ،وشخص واحد هو الشخص الذي تتم مقابلته .اطرح  5أسئلة فقط للمامرسة  ،ولكن اجعلهم
يقرؤون ويفهمون املقدمة وأهميتها .تأكد من مشاركة الجميع .كجزء من لعب األدوار هذه  ،يجب دامئًا مراجعة عملية املوافقة
املستنرية وإدخال إجراءات اإلفصاح من العامالت يف املجال اإلنساين يف هذه املامرسات .بالنسبة لجلسات التدريب هذه ,ميكنكم
جلب زمالء ليسوا جز ًءا من فريق الباروميرت ليكونوا «املوظفني املشاركني»  ،وتضمينهم يف عملية التغذية الراجعة أدناه.
· التغذية الراجعة :بعد كل جلسة مامرسة عملية  ،اطلب من املشاركني اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 oما الذي عمل بشكل جيد يف هذه األداة؟
 oما الذي مل يعمل بشكل جيد أو شكل تحديًا يف االستبيان؟
 oما هي اللغة  /املصطلحات  ،إن وجدت  ،ال تزال غري واضحة أو تحتاج إىل مزيد من الرشح و  /أو التفسري أو الرتجمة؟

·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

·

o

13:30-17:30
تعديل الوقت حسب
الحاجة ليشمل فرتات
الراحة والتأكد من أن
لدى الفريق ما يكفي
من الوقت لفهم كل
أداة بشكل كامل
وكيفية استخدامها.

أداة الرصد و املالحظة
توزيع األداة.
مراجعة األدوات بشكل فرد أو زوجي من خالل قراءتها.
سؤال /جواب :إعطاء بعض الوقت يف اإلجابة عىل أي أسئلة قد تكون لدى الفريق حول األداة
من سيستخدم هذه األداة :مراجعة متى وكيفية استخدام األداة من قبل أفراد محددين يف الفريق
شارك بأمثلة حول متى ميكن استخدام أجزاء معينة من أداة املالحظة .إذا كان أعضاء الفريق من املستجيبني يف املجال الذي سرتكزون
عليه ،فيمكنكم حتى البدء يف اإلجابة عىل بعض األسئلة أو إظهار كيفية ملء بعض أجزاء األداة بنا ًء عىل مراجعة املستند.
مناقشة املجاالت التي ستقومون بالرتكيز عليها.
أداة مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ()KII
توزيع األداة.
مراجعة األدوات بشكل فرد أو زوجي من خالل قراءتها.
سؤال /جواب :إعطاء بعض الوقت يف اإلجابة عىل أي أسئلة قد تكون لدى الفريق حول األداة
من سيستخدم هذه األداة :مراجعة متى وكيفية استخدام األداة من قبل أفراد محددين يف الفريق
املامرسة ولعب األدوار :قم بالتدريب عىل إجراء مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني من خالل تناوب الجميع عىل األدوار املختلفة
 شخص أو شخصني للمالحظة ،شخص واحد هو املحاور ،شخص واحد هو الذي تتم مقابلته .اطرح  5أسئلة فقط للمامرسة ،ولكناجعلهم يقرؤون ويفهمون املقدمة وأهميتها .تأكد من مشاركة الجميع .بالنسبة لجلسات التدريب هذه  ،ميكنكم جلب زمالء ليسوا
جز ًءا من فريق الباروميرت ليكونوا «ممثلني من املنظامت النسائية»  ،وتضمينهم يف عملية التغذية الراجعة أدناه.
التغذية الراجعة :بعد كل جلسة مامرسة عملية ،اطلب من املشاركني اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 oما الذي عمل بشكل جيد يف هذه األداة؟
 oما الذي مل يعمل بشكل جيد أو شكل تحديًا يف مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني؟
 oما هي اللغة  /املصطلحات  ،إن وجدت  ،ال تزال غري واضحة أو تحتاج إىل مزيد من الرشح و  /أو التفسري أو الرتجمة؟
 oهل يلزم إجراء أي تعديالت عىل األداة قبل استخدامها؟
مراجعة تدوين املالحظات
بعد االنتهاء من جميع األدوات األربع والعمليات املبينة أعاله  ،حان الوقت ملراجعة تدوين املالحظات للتأكد من فهم الفريق
بأكمله ملا هو مطلوب من املالحظات الجيدة والواضحة  ،ولضامن شعور مدوين املالحظات بالراحة والثقة يف دورهم .استخدم دليل
مدوين املالحظات للمساعدة يف هذه املحادثة  ،إىل جانب اإلرشادات املتعلقة بتحديد املوضوعات يف املالحظات (انظر القسم .3
تحليل البيانات  ،للحصول عىل تفاصيل حول هذا) .إذا كان هناك وقت  ،ميكنكم مراجعة تدوين املالحظات بعد مامرسة واحدة عىل
األقل من األدوات لتصحيح أي أخطاء  ،بحيث ال تتم مامرستها من خالل التكرار.

جدول تنفيذ البارومرت (مؤرش الضغط)
(الجدول الزمني النهايئ  ،واملواقع  ،واملجموعات املستهدفة  ،واألوقات  ،واللوجستيات  ،وأنشطة جمع البيانات  ،وما إىل ذلك)
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17:30-18:30

نهاية اليوم األول

اليوم 2
09:00-11:00

االعتبارات األخالقية والسالمة واألمن
(انظر القسم  .1التخطيط واإلعداد و التقييم األمنيالرسيع ملزيد من املعلومات واإلرشادات حول هذه املجاالت .استخدم هذه
املعلومات يف هذه الجلسة مع الفريق).
· الرسية والخصوصية
· حامية البيانات
· املوافقة املسبقة
· املخاطر األمنية والفوائد واالعتبارات
· التقييامت واإلجراءات والربوتوكوالت األمنية
 oيتعلق األمر بضامن إتاحة الفرصة لفريق جمع البيانات ملناقشة التقييامت األمنية التي تم إجراؤها ؛ للمشاركة يف تحديد
التنفيذ اآلمن لهم بشكل فردي وجامعي ؛ ومعرفة اإلجراءات والربوتوكوالت األمنية لتطبيق الباروميرت ،ومالذي ميكن عمله
وكيفية تطبيقها بشكل عميل.

إذا كان لديكم وصول
إىل الفريق األمني يف
كل من منظمتكم أو
املنظمة الرشيكة  ،فتأكد
من تضمينهم يف الجلسة
الخاصة باألمان للمشاركة
يف تيسريها.

 oناقش بروتوكول األمان الخاص بكم وقم بتطويره مع الفريق  ،مام يضمن فهم الجميع للربوتوكول والتدابري األمنية املكتوبة
داخله وكيف سيبدو يف املامرسة العملية .يُنصح بالقيام بالتدريب عىل الربوتوكوالت قدر اإلمكان  ،حتى تتذكرها املجموعة.
مراجعة الربوتوكوالت معهم  ،مع إعطاء أمثلة أو سيناريوهات للفريق للتفكري فيها للتأكد من فهمهم وما هي االسرتاتيجيات
التي ميكن وضعها.
· التحديد اآلمن واإلحالة إىل الخدمات والدعم عند قيام الناجيات (نساء وفتيات من املجتمعات املحلية أو عامالت يف مجال
املساعدة اإلنسانية) باإلفصاح أثناء تنفيذ الباروميرت.
أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء فريق الباروميرت
· عرض دور كل فريق ومسؤولياته:
 oقائد الفريق
 oامليرس
 oمدون املالحظات  /الداعم
 oاملرتجم
 oعامل  /مدير  /مستجيب حالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي
· قم بتعيني أسامء لألنشطة يف جدول جمع البيانات:
 oمراجعة ألدوات وأنشطة جمع البيانات.
 oمناقشة من سيتوىل أي نشاط وتحديد أسامء لألنشطة يف جدول جمع البيانات.
· دعوة الفريق ملناقشة هذه األمور لضامن فهم الجميع ألدوار ومسؤوليات كل عضو يف الفريق  ،واملهام املحددة يف الجدول ،
وكيفية العمل م ًعا كفريق أثناء جمع البيانات.
اسرتاحة الغداء

11:00-12:30

12:30-13:30

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

32

اتفاقيات املجموعة وقواعد السلوك

13:30-15:00

يجب أن يكون واض ًحا ما يفعله كل عضو يف الفريق ومتى (عىل سبيل املثال  ،ستكون هناك أوقات يكون فيها أعضاء الفريق جالسني خارج
مجموعة جلسات النقاش املركزة أو عندما يقوم بعض األفراد االخرين بإجراء املالحظة أو مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
بينام يقوم آخرون بإجراء مجموعة جلسات النقاش املركزة (طاملا يوجد عدد ٍ
كاف من املرتجمني) .سيكون من املهم إنشاء اتفاق بني
الفريق .وفيام ييل املجاالت الهامة التي ينبغي مناقشتها واالتفاق عليها:
 oمن يفعل ماذا ومتى ؛
 oالحاجة إىل البقاء مع أعضاء الفريق املكلفني يف كل األوقات ؛
 oاإلبالغ عن أي قضايا أو مخاوف تتعلق بجمع البيانات و  /أو األمن عىل الفور  -كيف وملن ؛
 oاملعدات واملستلزمات (مبا يف ذلك مجموعات اإلسعافات األولية واملياه يف كل سيارة  ،وهواتف األقامر الصناعية عند الحاجة  ،وما
إىل ذلك) ؛
 oعمليات تسجيل الوصول واستخالص املعلومات اليومية عند جمع البيانات ؛
 oالجداول اليومية ومواعيد اسرتاحات الغداء ؛
 oاملالحظات واملواعيد املقررة لالنتهاء ؛
 oضامن حصول الجميع عىل جميع املعلومات التي يحتاجونها (أرقام الهواتف  ،إلخ)
 oاالعرتاف بأن هذا العمل ميكن أن يكون صعبًا وأنهم قد يسمعون معلومات صعبة للغاية من املشاركني  -والتأكد من أن أعضاء
الفريق يعرفون إىل أين يذهبون وإىل من يذهبون إذا كانوا يريدون التحدث برسية عام يواجهونه وما يسمعونه كل يوم .تأكد من
أن أعضاء الفريق يعرفون كيفية الترصف إذا تم الكشف عن حالة عنف عىل أساس النوع االجتامعي يف أي وقت خالل مجموعة
النقاش املركزة أو أي نشاط آخر لجمع البيانات.
إلغالق هذه الجلسة  ،ميكنم طرح أي سؤال  /جواب عىل الفريق للتأكد من أن الجميع لديهم الفهم الكايف ويشعرون بالجاهزية والتوافق
بشأن ما سيفعلونه وما هو الدعم املتاح لهم.
15:00-16:00
مراجعة مسارات اإلحالة وجهات االتصال الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
· مراجعة مسارات اإلحالة الحالية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي وجهات االتصال الخاصة باملواقع واألماكن واملناطق التي
ستنفذ فيها البارومرت.
· مناقشة كيفية عمل مسارات اإلحالة.
· رشح كيفية إحالة الناجيات  ،مبا يف ذلك النساء العامالت يف حاالت الطوارئ  ،إىل خدمات االستجابة املتاحة واملناسبة للعنف
املبني عىل النوع االجتامعي.
· االستجابة ألي مخاوف أو أسئلة تطرأ (مثل املخاوف املتعلقة بأن املعلومات قدمية أو غري صحيحة).
· التأكد من أن الفريق يفهم متا ًما مسارات اإلحالة وجهات االتصال املتاحة ويشعر بالراحة يف استخدامها .قم بتزويد كل أعضاء
الفريق بنسخ من مسارات اإلحالة وجهات االتصال.

33

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

16:00-17:00

مراجعة الوثائق اإلنسانية الرئيسية
إذا متكنتم من جمع هذه املستندات مسبقًا قبل هذا االجتامع و لديكم متسع من الوقت يف االجتامع  ،ميكن القيام مبراجعتها م ًعا
كفريق .ميكن أن تشمل هذه الوثائق:
· مستندات مجموعة العمل املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي :إجراءات التشغيل املعيارية أو مسارات اإلحالة الخاصة
بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي كام هي متوفرة ملوقع التنفيذ ؛ البيانات اإلجاملية لنظام إدارة معلومات العنف القائم عىل
النوع االجتامعي ( )GBVIMS؛ عمليات تقييم األمن و السالمة
● تقييامت مجموعة العمل الخاصة مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني ( )PSEAوبروتوكوالت اإلبالغ  ،حسب توفرها
● تقارير وتقييامت مشاركة املرأة ومتثيلها  ،حسب توفرها
● تقارير وتقييامت تحليل النوع االجتامعي والسلطة  ،حسب توفرها ؛ و
● خطط االستجابة اإلنسانية.
اطلب من املجموعة التفكري حول  ,ميكنك أخذ مالحظات و مناقشة:
· أي معلومات ذات صلة باملواقع التي سيتم تنفيذ البارومرت فيها  ،مثل:
 oما هي القطاعات املوجودة أو املفقودة ؛ ما هو الدعم والخدمات املحددة املتاحة  ،وملن  ،وأي فجوات من خالل جميع
القطاعات ؛ من هم مختلف الفاعلني اإلنسانيني العاملني هناك
 oحيثام كان ذلك متا ًحا  ،ما هي عمليات تدقيق األمن و السالمة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو التحليالت أو التقييامت
املتعلقة بالنوع االجتامعي حول وضع النساء والفتيات ؛
 oما هي االحتياجات واألولويات التي يتم تحديدها من أجل  /أو من قبل النساء والفتيات
 oما هو الوضع الحايل ألي عمل ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل املجتمع اإلنساين  ،أو أي عمل يتعلق مبعالجة التحرش
الجنيس
 oاملعلومات األخرى التي يعتقد الفريق أنها مهمة أو ذات صلة بتنفيذ الباروميرت.

شكراً لكم!
نهاية االجتامع
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االستامع! فريق البارومرت (مؤرش الضغط)
االختصاصات( يتم استكاملها قبل كل تنفيذ)
[التاريخ]
[املوقع :البلد  /املنطقة]
[املنظمة (املنظامت) التي تنفذ البارومرت]

خلفية برنامج االستمتاع! البارومرت

االستامع! البارومرت هو أداة تخطيط وتقييم تدرس التجارب الحية للنساء والفتيات لتحديد ما إذا كانت بيئة االستجابة اإلنسانية الطارئة قادرة عىل منع العنف القائم عىل
النوع االجتامعي ( )GBVوالتخفيف من حدته واالستجابة له  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني ( ، )SEAوالتحرش الجنيس ( .)SHالغرض من هذا البارومرت هو
إيجاد تقييم رسيع ملواطن القوة والضعف يف االستجابة اإلنسانية للنساء والفتيات  -مبا يف ذلك العامالت يف حاالت الطوارئ اإلنسانية والعامالت يف منطقة تجمعات االستجابة
لحاالت الطوارئ  -بغرض إنشاء توصيات للمنارصة .يتم استخدام أربع أدوات وأنشطة لجمع البيانات :جلسات النقاش الجامعية املركزة ( )FGD؛ مقابالت مقدمي املعلومات
الرئيسيني ( )KII؛ قامئة الرصد واملالحظة ؛ واستبيان تصورات املوظفني .وعىل وجه التحديد  ،ميكن أن يكون البارومرت أداة للمنارصة للفاعلني  ،واملجموعات  ،ومنظامت
وشبكات حقوق املرأة العاملة ضمن ومع مجتمعاتها  ،وللجهات اإلنسانية الفاعلة يف مجال العنف القائم عىل نوع االجتامعي ملساءلة املسؤولني عن االستجابات اإلنسانية
إزاء النساء والفتيات.
االستامع! تم إنشاء البارومرت استنادًا إىل نظرية التغيري التي طورتها املنظامت النسوية وشبكات حقوق املرأة من الجنوب العاملي ولجنة اإلنقاذ الدولية (.)IRCإنها جزء من
مرشوع االستامع الذي متوله وزارة الخارجية األمريكية  ،و الذي يهدف إىل إسامع أصوات وقوة النساء والفتيات الالجئات  ،والنساء العامالت يف حاالت الطوارئ  ،بهدف تحفيز
اإلصالح املؤسيس  ،والعمل املشرتك بني الوكاالت  ،وزيادة املوارد للحد من التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس يف البيئات اإلنسانية.

)فريق بارومرت (مؤرش الضغط

يجب أن يضم فريق الباروميرت لجمع البيانات نساء من داخل مجموعتكم أو منظمتكم أو شبكتكم  ،ويف حال الرشاكة مع منظمة أخرى  ،فستشمل نساء من املنظمة
الرشيكة .بالنسبة للمنظامت اإلنسانية املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي تطبق الباروميرت  ،يجب أن تكون النساء من مجموعة أو منظمة أو شبكة حقوق املرأة
الرشيكة جز ًءا من الفريق كقائدة مشاركة أو قائدة .قد يضم فريق الباروميرت أيضً ا نساء مدربات من املجتمع املضيف أو من الالجئات ممن ميكنهم قيادة مجموعات النقاش
املركزة ؛و العمل كمرتجمني للغات املحلية للنقاشات مع النساء والفتيات املترضرات من األزمة ؛ أو دعم أنشطة الرصد و املالحظة .يجب تدريبهم عىل املفاهيم األساسية
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي واملبادئ املرتكزة عىل رغبة الناجني وإدراجهم يف االجتامع االفتتاحي مع فريق الباروميرت بأكمله.

يجب أن يتألف فريق الباروميرت لجمع البيانات من أربع نساء عىل األقل يف األدوار التالية :قائدة الفريق  ،امليرسة  ،مدونة املالحظات  ،املرتجمة الفورية  / ،أو عاملة /
مديرة  /مستجيبة حالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي .يرجى االطالع أدناه للحصول عىل مزيد من التفاصيل.

االدوار واملسؤوليات
كامل الفريق
املتطلبات الرئيسية

· فريق جمع البيانات النسايئ .من األكرث أمانًا وأكرث مالءمة أن يكون أفراد الفريق من اإلناث للتفاعل مع النساء والفتيات يف تنفيذ البارومرت .ويشمل
ذلك قيام جامعي البيانات اإلناث بتيسري استبيانات اراء املوظفني الشخصية و مجموعات النقاش املركزة ( .)FGDsال يوفر هذا فقط مستوى إضايف
من األمان للنساء والفتيات  ،ولكن من املرجح أيضً ا أن تتحدث النساء والفتيات عن القضايا املثارة يف األدوات مع النساء  -ال سيام النساء الاليئ تم
تعيينهن بشكل مناسب لهذا الدور.
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· يجب أن يكون لدى كل عضو يف الفريق:
 oكحد أدىن  ،تم تدريبهم عىل املفاهيم األساسية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،واملبادئ املرتكزة عىل رغبة الناجيات  ،ومنع االستغالل
واالعتداء الجنسيني ؛
 oامتالكهم بعض الخربة العملية يف العمل عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي و  /أو منع االستغالل واالعتداء الجنسيني.
· يجب تدريب كل عضو يف الفريق عىل تطبيق البارومرت.
· يجب أن يكون كل عضو يف الفريق عىل دراية مبسار اإلحالة والربوتوكوالت املحلية الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي  -لكل من املجتمعات
املحلية وعاميل اإلغاثة  -وأن يكون لديهم نسخ  ،عند توفرها  ،من أحدث اإلصدارات واملعلومات املتعلقة بها .إذا كانت هناك أرقام خطوط ساخنة ،
فيجب اختبارها قبل عملية جمع البيانات.
· يجب عىل كل عضو يف الفريق أن يفهم مدونة قواعد السلوك ويوقع عليها.
· إدخال البيانات وتسجيلها :كل عضو يف الفريق تقوم بنشاط جمع البيانات تكون مسؤولة عن إدخال البيانات وتسجيل مالحظاتها يف نهاية كل يوم
لجمع البيانات .وينبغي لها أن تستخدم النامذج واألدوات املتوفرة إلدخال البيانات وضامن تأمينها يف مجلدات محمية بكلمة رس .مبجرد تسجيل
البيانات األولية  ،يجب إتالف جميع املالحظات يف ذلك اليوم .ويجب تبادل كلامت املرور داخل فريق البارومرت فقط  ،مبا يف ذلك قائدة الفريق  ،الذي
ستكون املسؤولة عن تلك البيانات.

أعضاء الفريق

املتطلبات الرئيسية

قائدة الفريق
· يجب أن تقود امرأة واحدة عىل األقل يف فريقكم وتقوم بتنسيق عملية جمع البيانات وتحليلها بالكامل.
· امليرسة :إذا مل تكن هناك امرأة أخرى متاحة للتيسري  ،ميكن لقائدة الفريق أيضً ا أن تقوم بدور امليرسة .من األهمية مبكان أن متتلك امليرسة املهارات
والخربة الالزمة يف تيسري النقاشات مع النساء والفتيات حول قضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي و  /أو االستغالل واالعتداء الجنسيني .ستقوم
بتيسري مجموعات النقاش املركزة  ،وستعمل كمحاور ة ملقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني واستطالع اراء املوظفني  ،وميكنها إجراء قامئة الرصد
واملالحظة.
مدونة املالحظات
· سوف تقوم مدونة املالحظات بتدوين املالحظات املكتوبة خالل مجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني.
· ميكن ملدونة املالحظات أيضً ا إجراء قامئة الرصد واملالحظة إذا كانت لديها خربة سابقة يف إجراء تدقيق األمن والسالمة.
املرتجمة
· مهمتها القيام بالرتجمة الفورية خالل مجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ويجب أن تتحدث اللغة املحلية .كجزء من
االجتامع االفتتاحي  ،يجب التأكد من أن املرتجمة الفورية عىل دراية بكيفية تفسري  /ترجمة املصطلحات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي
واالستغالل واالعتداء الجنسيني بشكل صحيح ومناسب.
· ميكن للمرتجمة الفورية أيضً ا إجراء قامئة الرصد و املالحظة إذا كانت لديها خربة سابقة يف إجراء تدقيق األمن والسالمة.
· من األمثل أن تشارك املرتجمة الفورية يف تنفيذ البارومرت بأكمله لضامن التجانس؛ إذا مل يكن ذلك ممك ًنا (عىل سبيل املثال ،يف حال التحدث بلغات
متعددة يف منطقة معينة) ،فيجب عىل كل مرتجمة فورية املشاركة يف تدريب الباروميرت.
عاملة  /مديرة  /مستجيبة حالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي
· يجب تدريب هذا الفرد وتعزيز خربتهن يف دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الذكوري (جميع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي،
مبا يف ذلك عنف الرشيك الحميم والعنف الجنيس) .يجب أن تكون قادرة عىل التمسك مببدأ الرسية يف جميع األوقات ،وفقًا للمبادئ التوجيهية.
· ستقدم الدعم للناجيات الاليت يقمن باإلفصاح |التفريغ أثناء تنفيذ الباروميرت ويجب أن يكونوا حارضين يف بداية ونهاية كل جلسة نقاش جامعية حتى
تتمكن من تقديم نفسها وتلقي أي حالة بحاجة للتفريغ.
االستامع! الباروميرت
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· يجب أن تكون قادرة عىل تقديم الخربة واملعرفة حول قدرة وتوافر خدمات وإحاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
· مالحظة هامة! يف حال عدم توفر مثل هذه املرأة سواء من منظمتك أو من املنظمة اإلنسانية الرشيكة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،عىل األقل
 ،يجب عىل امليرسة عند بداية مجموعة النقاش املركزة مشاركة املعلومات حول الخدمات والدعم املتاح للمشاركات .عىل سبيل املثال  ،إذا كان هناك
خط ساخن للمنطقة  ،يجب توفري الرقم واملعلومات األساسية عنه وكيفية الوصول إليه .إذا كانت هناك أي أماكن آمنة قريبة وموثوقة ومعروفة للنساء
والفتيات  ،ارشحي للمجموعة مكانها وكيفية الوصول إليها والخدمات املقدمة هناك .ميكن أن يساعد ذلك يف بناء الثقة بني امليرسة واملشاركات.

اإلطار الزمني

سيعمل فريق البارومرت من [تاريخ] إىل [تاريخ] لتنفيذ واستكامل جميع أنشطة جمع بيانات البارومرت.
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التقييم األمنيالرسيع
هام :هذه األداة مصممة لالستخدام من قبل فريق الباروميرت (مؤرش الضغط) .يجب اتخاذ القرارات بشأن ما
هو آمن أو غري آمن للنساء مع النساء الاليت يقمن بالعمل  ،إىل جانب أي من أفراد األمن أو مختصني آخرين
متاحني.
مصادر معلومات أمنية موثوقة :ميكن عادة الحصول عىل معلومات موثوقة ومحدثة عن األمن يف سياقكم اإلنساين من خالل تقارير الوضع واملنسقني التابعني ملكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ، )OCHAومنسقي الشؤون اإلنسانية  ،اإلحاطات األمنية التي تقدمها إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن ( ، )UNDSSباإلضافة
إىل املجتمع اإلنساين والزميالت العامالت يف مجال اإلغاثة والجهات الفاعلة والجامعات واملنظامت يف مجال حقوق املرأة.

املوقع
ال أعرف

ال

نعم

هل يعترب املوقع غري آمن من قبل مصادر موثوقة للمعلومات األمنية (عىل سبيل املثال  ،مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية  ،إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن  ،املنظامت غري الحكومية الدولية ونقاط االتصال األمنية
للمنظامت املحلية غري الحكومية  ،واملجموعات واملنظامت والشبكات النسائية)؟

ال أعرف

ال

نعم

هل من املعروف أن الجامعات املسلحة تنشط حاليًا يف املوقع أو بالقرب منه؟

ال أعرف

ال

نعم

هل حدثت أي أحداث عنف مؤخ ًرا هناك (عىل سبيل املثال  ،اضطرابات عنيفة  ،ونزاع مسلح  ،خطف  ،مداهامت ،
نهب  ،عنف  /اعتداءات جنسية  ،وما إىل ذلك)؟ ( يجب األخذ بعني االعتبار أن تكون « مؤخ ًرا « خالل األسبوع املايض ،
مع هدوء نسبي يف الشهر املايض  ،إال إذا نصحتكم مصادر أمنية موثوقة بخالف ذلك).

ال أعرف

ال

نعم

هل هناك تقارير عن تصاعد التوترات واالضطرابات العنيفة خارج فرتة الهدوء ذات الصلة؟

ال أعرف

ال

نعم

هل هناك تقارير عن احتاملية حدوث عنف أو انعدام األمن حاليا أو قريبا؟

السفر والطريق
ال أعرف

ال

نعم

هل يتعذر الوصول إىل املوقع (بشكل شخيص وبسبب األمان)؟

ال أعرف

ال

نعم

هل يعترب املوقع آم ًنا ولكن يصعب الوصول إليه بدنيا؟

ال أعرف

نعم

ال

هل هناك وسيلة نقل آمنة ومتاحة لكم للوصول إىل هذا املوقع؟ (ضع يف االعتبار :كيف ميكن الوصول إليه وبأي وسيلة
نقل)

ال أعرف

ال

نعم

هل ستؤثر األمطار  /سوء األحوال الجوية عىل قدرتكم عىل الوصول إىل املوقع  ،أو هل ميكن أن يتسبب املطر  /سوء
األحوال الجوية يف التعرث هناك أو عىل الطريق؟

ال أعرف

نعم

ال

هل باإلمكان السفر بسيارتني ضمن موكب ملزيد من األمان؟ هل باإلمكان السفر يف موكب مع الجهات اإلنسانية الفاعلة
األخرى إىل ذلك املوقع لتوفري قدر أكرب من األمن؟ (هذا ليس رضوريا  ،ولكن قد ينصح به الفاعلون األمنيون).

ال أعرف

نعم

ال

هل طريق الوصول والعودة آمن؟ (ضع يف اعتبارك :وجود أي مخاطر معروفة عىل الطريق (عىل سبيل املثال  ،جهات
مسلحة  ،جامعات العنف  ،األلغام  ،ونقاط التفتيش غري املستقرة  ،وعبور خطوط املعارضة  /الحكومة  ،وما إىل ذلك؟))

ال أعرف

ال

نعم

بالنظر إىل أعضاء الفريق ،هل هناك أي مضاعفات صحية ضارة محتملة للسفر إىل هناك أو التواجد هناك؟ (ضع يف
االعتباك الطرق أو البنية التحتية السيئة  /الخطرية  ،مثل الجسور وتفيش األمراض املعدية  ،وما إىل ذلك)

ال أعرف

ال

نعم

هل سيستغرق األمر يو ًما أو أكرث للسفر إىل هناك؟ (ضع يف االعتبار :كم من الوقت سيستغرق السفر إىل هناك والعودة؟
ما هو التأثري الذي ستحدثه املسافة الطويلة عىل عدد املواقع التي ميكن تغطيتها يف غضون أسبوعني؟ قد تزيد أيضً ا من
املخاوف األمنية إذا كان عليكم السفر إىل هذا الحد البعيد).

ال أعرف

نعم

ال

هل هناك طرق بديلة ملغادرة هذا املوقع تختلف عن التي وصلتم منها؟ (ضع يف االعتبار :يف املواقع التي يشكل فيها
األمن مسألة محتملة ,فإن وجود طرق بديلة تُعد اسرتاتيجية تخفيف هامة يف حال حظر أحد الطرقات).
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التواصل
ال أعرف

نعم

ال

هل سيكون لديكم إشارة هاتف يف املوقع؟ (ضع يف االعتبار :كيف ستكون االتصاالت هناك؟ يجب اعتبار املوقع الذي ال
توجد به إشارة هاتفية مصدر قلق أمني .ضع يف االعتباركخيارات أخرى  ،مثل الراديو أو الهواتف التي تعمل عرب األقامر
الصناعية).

ال أعرف

نعم

ال

هل سيكون لديكم إمكانية الوصول إىل الكهرباء  /الطاقة لشحن معدات االتصال الخاصة بكم  ،أو هل باإلمكان الوصول
إىل بطاريات إضافية مشحونة ألخذها معكم؟

ال أعرف

نعم

ال

هل توجد جهات فاعلة رئيسية يف مجال األمن و  /أو التنسيق  ،مثل إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن أو
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،ميكن االتصال بهم يف حالة الطوارئ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،هل ميكن الحصول عىل
أرقامهم؟ إذا مل يكن األمر كذلك  ،فهل هناك جهات فاعلة أخرى آمنة وموثوق بها ميكنها تقديم الدعم األمنييف حالة
الطوارئ؟

اإلقامة
ال أعرف

ال

نعم

هل ستحتاج إىل البقاء ليالً يف هذا املوقع؟

ال أعرف

نعم

ال

هل من اآلمن البقاء يف هذا املوقع ليالً؟

ال أعرف

نعم

ال

هل توجد أماكن آمنة للنساء للبقاء ليالً؟

ال أعرف

نعم

ال

هل هناك جهات فاعلة إنسانية أخرى تبقى هناك طوال الليل؟ (ضع يف االعتبار املكان الذي يقيمون فيه وما إذا كان
ميكن الوصول إىل هذه األماكن يف حال اعتبارها آمنة للنساء (عىل سبيل املثال  ،بيت الضيافة  ،الفندق  ،املخيم  ،ومكتب
األمم املتحدة  ،وما إىل ذلك)).

فريق الباروميرت ,ومنظمتكم والرشكاء
ال أعرف

نعم

ال

هل يشعر فريقكم باألمان والراحة مع الخيارات املتاحة للمبيت ليالً يف هذا املوقع؟ هل هم قادرون عىل البقاء ليالً ،مع
األخذ يف االعتبار املسؤوليات األخرى التي قد تقع عليهم يف املنزل؟

ال أعرف

نعم

ال

هل تشعر النساء يف فريقكم باألمان عند السفر من  /إىل هذا املوقع؟

ال أعرف

نعم

ال

هل تشعر النساء يف فريقكم باألمان يف هذا املوقع؟

ال أعرف

ال

نعم

هل من غري اآلمن أن تتواجد أي مجموعة معينة (عىل سبيل املثال  ،الجنسية  ،والعرق  ،والقبيلة  ،والعشرية  ،والدين ،
وما إىل ذلك) من خالل التواجد هناك /أو السفر عىل هذا الطريق؟ (إذا كانت اإلجابة “نعم” ألي شخص يف فريقكم ،
فهذا املوقع غري آمن).

ال أعرف

ال

نعم

هل ستكون هناك أي تداعيات سلبية أو رد فعل عنيف ضدكم أو ضد فريقكم أو منظمتكم أو املنظامت الرشيكة أو
عائالتكم  ،يف حال السفر من وإىل هذا املوقع؟

ال أعرف

ال

نعم

هل ستكون هناك أي تداعيات سلبية محتملة أو رد فعل عنيف ضدكم أو ضد فريقكم أو منظمتكم أو املنظامت
الرشيكة أو عائالتكم  ،يف حال زيارة هذا املوقع والبقاء فيه؟

إذا كان ذلك ممك ًنا (اختياري) :ميكنكم سؤال العامالت يف مجال املساعدة اإلنسانية أو الناشطات يف مجال حقوق املرأة الاليئ يعشن ويعملن يف املوقع
مؤخ ًرا أو حال ًيا( .احرص عىل سؤال مجموعة من العامالت يف مجال اإلغاثة املحلية والوطنية والدولية  ،حيث قد تختلف خرباتهن وارائهن).
نعم

ال

هل من اآلمن أن تبقى  /تعيش املرأة طوال الليل هناك؟

نعم

ال

هل من اآلمن تواجد املرأة هناك والعمل هناك أثناء النهار؟

نعم

ال

هل من اآلمن سفر النساء من وإىل هناك؟

ما هي انطباعاتكم العامة عن املوقع من حيث األمان يف املوقع والسفر من  /إىل املوقع؟
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االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

دليل إرشادي
إذا أجبت عىل واحد أو أكرث من األسئلة باللون األحمر ،فيجب اعتبار هذا خطر أمني جدي وينبغي النظر يف عدم إجراء نشاطكم يف هذا املوقع.
إلغاء أي موقع محتمل بإجابة واحدة أو أكرث من اإلجابات الحمراء .من املحتمل أن تكون هذه املواقع غري آمنة للغاية ومتقلبة وال ميكن التنبؤ بها لتنفيذ
البارومرت.
إذا أجبت باللون الربتقايل عىل واحد أو أكرث من األسئلة  ،وليس باالمكان العثور عىل مزيد من املعلومات التي تؤكد أن املوقع آمن مبا فيه الكفاية  ،يُنصح
بتوخي الحذر واختيار موقع مختلف.
إذا أجبت باللون األسود عىل واحد أو أكرث من األسئلة ومل تجب باللون األحمر عىل أي من األسئلة  ،فهذا ال يعني أن املوقع ليس آم ًنا .لكن ستحتاجون
إىل التفكري يف كيفية معالجة املشكلة التي تم تسجيلها باللون األسود  ،أو ما ميكنكم القيام به لتقليلها أو التخفيف منها  ،وأن تكونوا مرتاحني وواثقني من
الحل.
إذا أجبت باللون األسود عىل واحد أو أكرث من األسئلة وأجبت باالحمر عىل أي من األسئلة  ،فيجب اعتبار ذلك مصدر قلق أمني جدي ويجب النظر يف
عدم إجراء نشاطكم يف هذا املوقع.
اللون أخرض يشري إىل أن املوقع ميكن أن يكون آم ًنا بدرجة كافية لتنفيذ البارومرت.
هام :هذا تقييم أمني أسايس ورسيع وال يستطيع أن يضمن األمان أو تزويدكم بالصورة الكاملة .يجب عليكم و عىل الرشيك يف الباروميرت البقاء عىل
اطالع جيد و علم تام بالوضع األمنييف ذلك املوقع حيث ميكن أن يتغري الوضع برسعة .ابق عىل اتصال مع الجهات الفاعلة املعنية بتنسيق الشؤون
اإلنسانية ( )OCHAوالجهات األمنية ( ، UNDSSنقاط تنسيق األمن اإلنساين).
يجب أن يكون لديكم جميع التدابري األمنية الالزمة للسفر  ،مبا يف ذلك:
· اثنان أو أكرث من أعضاء الفريق يسافرون م ًعا (ليس مبفردهم مطلقاً)  ،يعطون موافقتهم عىل السفر إىل هذا املوقع  ،ويتفقون بشكل فردي
وجامعي عىل أنهم مرتاحون للذهاب و عىل فهم أي مخاطر محتملة ؛
· النقل املناسب واآلمن واملوثوق  ،والسفر مع سائق معروف وموثوق به (يف حال الذهاب مبركبة  /سيارة) ؛
· وسائل اتصال مناسبة وأرقام االتصال األساسية ؛
· سكن الئق وآمن للنساء (يف حالة املبيت ليالً) ؛
· الوصول إىل املعلومات األمنية الحالية واملوثوقة حول املوقع من مصادر موثوقة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،إدارة األمم املتحدة لشؤون
السالمة واألمن  ،املنظامت غري الحكومية الدولية  /املنظامت غري الحكومية  ،املنظامت  ،املجموعات  ،و الشبكات النسائية) ؛ ومعلومات محدثة
يف يوم السفر وأثناء وجودكم يف املوقع ؛
· يتم وضع الخطط عند الحاجة إىل مغادرة املوقع يف غضون مهلة قصرية  ،يف حال حدوث تغيريات  /تدهور يف الوضع األمني( .يتضمن ذلك
التأكد من معرفتكم لطرق الخروج من ذلك املوقع وتحديد املسارات املختلفة  /البديلة) ؛
· تحديد موقع واحد أو موقعني آخرين عىل األقل كمواقع احتياطية يف حالة عدم القدرة عىل الوصول إىل أحد املواقع األساسية التي تم اختيارها
بسبب التغيريات االمنية.
تذكر دامئًا أن فوائد اختيار موقع معني يجب أن تفوق دامئًا املخاطر .إذا كنتم يف شك أو قلق فيام يتعلق بأمان املوقع  ،ميكنكم النظر يف اختيار موقع
مختلف.

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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البارومرت ملدة أسبوعني (منوذج) جدول تنفيذ
مالحظة :هذا النموذج لجدول تنفيذ الباروميرت لجمع البيانات ملدة أسبوعني و هو مصمم للحد األدىن من حجم الفريق وهو أربعة  ،والذي ميكنك تعديله وفقًا الحتياجاتك.
سيعتمد هذا الجدول عىل السياق واألولويات واملوارد وااللتزامات األخرى وما إىل ذلك .إذا كان لديكم فريق أكرب  ،فيمكنكم إجراء أنشطة جمع البيانات بشكل متوازٍ .حاول
جمع ردود الفعل أثناء ذهابك أو تنظيم تحصيلها يف تاريخ الحق ولكن قبل انتهاء عملية جمع البيانات..

التعليقات  /األمور
اللوجستية

أعضاء الفريق /
األدوار

[ميكن أن يتضمن أي
موارد  /مواد ستحتاجها ،
وجبات  ،إلخ].

كامل فريق البارومرت

[ميكن أن يتضمن أي
موارد  /مواد ستحتاجها ،
وجبات  ،إلخ].

كامل فريق البارومرت

[ميكن أن تشمل ترتيبات [األسامء  ،املناصب /
األدوار]
السفر]

[ميكن أن تتضمن تفاصيل [األسامء  ،املناصب /
األدوار]
عن النقل أو الخدمات
اللوجستية األخرى]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[ميكن أن تتضمن أي
موارد  /مواد تحتاجها]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

النشاط
تجميع فريق الباروميرت
يف املركز األسايس  /موقع
البداية
االجتامع االفتتاحي مع
فريق الباروميرت (اليوم
األول)
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التوقت

[املدينة  /البلدة /
املنطقة]

[بعد الظهر]

اليوم

1

[مكتب  /مكان
لالجتامعات]

طوال اليوم– 9:00 :
17:00

اليوم

2

االجتامع االفتتاحي مع
فريق الباروميرت (اليوم
الثاين)

[مكتب  /مكان
لالجتامعات]

طوال اليوم– 9:00 :
17:00

اليوم

3

جمع البيانات:

“املخيم ”1

فرتة الصباح

اليوم

4

مجموعات النقاش املركزة
مع النساء (الالجئات)
“املخيم ”1
جمع البيانات:

بعد الظهر

مجموعة النقاش املركزة
مع الفتيات املراهقات
(الالجئات)
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“املخيم ”1
جمع البيانات:

فرتة الصباح

مجموعات النقاش املركزة
مع النساء (النازحات)
“املخيم ”1
جمع البيانات:

بعد الظهر

مجموعة النقاش املركزة
مع الفتيات املراهقات
(النازحات)

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

املوقع

التاريخ

اليوم

5

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“املخيم ”1
جمع البيانات:

فرتة الصباح

قامئة الرصد و املالحظة
جمع البيانات:

بعد الظهر

“املخيم ”1

 4مسا ًء

قامئة الرصد و املالحظة
(متابعة)
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“املخيم ”1
جمع البيانات:

فرتة الصباح

استبيان اراء املوظفني
جمع البيانات:

بعد الظهر

“املخيم ”1

استبيان اراء املوظفني
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“المخيم ”2
جمع البيانات:

فرتة الصباح

مجموعات النقاش املركزة
مع النساء (النازحات)
“املخيم ”2
جمع البيانات:

بعد الظهر

مجموعة النقاش املركزة
مع الفتيات املراهقات
(النازحات)
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“املخيم ”2
جمع البيانات:

فرتة الصباح

قامئة الرصد و املالحظة
جمع البيانات:

بعد الظهر

“املخيم ”2

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

6

7

8

9

استبيان اراء املوظفني
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

جمع البيانات:

“البلدة ”1

مقابالت مقدمي
املعلومات الرئيسيني مع
«املجموعة النسائية ”A
جمع البيانات:

“البلدة ”1

مقابالت مقدمي
املعلومات الرئيسيني مع
«املجموعة النسائية ”B
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“البلدة ”1
جمع البيانات:

فرتة الصباح

اليوم 10

بعد الظهر

فرتة الصباح

اليوم 11

مجموعات النقاش املركزة
مع النساء

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
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االستامع! الباروميرت
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( املجتمع املضيف)
جمع البيانات:

“البلدة ”1

بعد الظهر

مجموعة النقاش املركزة
مع الفتيات املراهقات
(املجتمع املضيف)
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“البلدة ”1
جمع البيانات:

فرتة الصباح

مجموعات النقاش املركزة
مع النساء (النازحات)
“البلدة ”1
جمع البيانات:

بعد الظهر

مجموعة النقاش املركزة
مع الفتيات املراهقات
(النازحات)
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل

اليوم 12

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]

[األسامء  ،املناصب /
األدوار]
[ميكن أن تتضمن أي
موارد  /مواد تحتاجها]

[ميكن أن تشمل ترتيبات
السفر]

كامل فريق البارومرت

جمع البيانات:

“البلدة ”1

قامئة الرصد و املالحظة
جمع البيانات:

“البلدة ”1

فرتة الصباح

بعد الظهر

قامئة الرصد و املالحظة
(متابعة)
تنقيح البيانات وتسجيلها املركز االسايس (املكتب)
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
“البلدة ”1
جمع البيانات:

فرتة الصباح

استبيان اراء املوظفني
جمع البيانات:

بعد الظهر

استبيان اراء املوظفني
تنقيح البيانات وتسجيلها
؛ تلخيص للمعلومات,
التحضري لليوم التايل
موجز عن جمع البيانات
 ،التأكد من أن جميع
الوثائق من األدوات
مرتبة (جلسات النقاش
 ،ومقابالت مقدمي
املعلومات الرئيسيني ،
وقامئة الرصد و املالحظة
 ،واستبيان اراء املوظفني
 ،التغذية الراجعة
للمستجيبني)
مغادرة الفريق

“البلدة ”1

اليوم 13

اليوم 14

املركز االسايس (املكتب)
[مكتب  /مكان
لالجتامعات]

طوال اليوم- 17:00 :
9:00

[املدينة  /البلدة /
املنطقة]

كل اليوم

اليوم 15

اليوم 16

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

القسم

2
القسم 2
التنفيذ

التنفيذ

االستامع! الباروميرت

عميل46A Brenner
الصورة من
(مؤرش الضغط) :دليل,IRC

االعتبارات األخالقية و األمنية املتعلقة بجمع
البيانات الحساسة
تتوافق االعتبارات األخالقية واملتعلقة بالسالمة التي متت مناقشتها يف هذا الدليل مع املعايري العاملية و التي يجب االلتزام بها بالكامل خالل عملية جمع البيانات بأكملها وما
بعدها .يعد اتباع هذه املعايري أم ًرا بالغ األهمية عند التحدث إىل النساء والفتيات حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني.
تعرف هذه االعتبارات مبا ييل:
· املبدأ األسايس املتمثل ب عدم الرضر واملبادئ الرئيسية للسالمة والرسية والكرامة  ،والتي يجب اتباعها يف جميع األوقات عند جمع البيانات عن العنف القائم عىل
النوع االجتامعي والتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني .تشمل االعتبارات ذات األهمية الكبرية ما ييل:
 oالرسية والخصوصية
 oحامية البيانات
 oاملوافقة املسبقة
 oاملخاطر األمنية والفوائد واالعتبارات
يف املامرسة العملية  ،يجب مراعاة ما ييل:

الرسية والخصوصية
يجب احرتام وحامية رسية وخصوصية جميع املستجيبني واملشاركني يف جمع البيانات يف جميع األوقات .النقاط التالية غري قابلة للنقاش خالل عملية جمع البيانات بأكملها:
· ال يجوز يف أي وقت التقاط صور أو تسجيالت صوتية أو مقاطع فيديو ألي من املستجيبني أو املشاركني .ال يتطلب البارومرت تسجيالت الصور أو الصوت أو
الفيديو ألي من البيانات .يجب تدوين جميع مالحظات جلسات النقاش املركزة ( )FGDومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( )KIIكتاب ًيا فقط من قبل مدون
املالحظات  /جامعي البيانات من خالل املوافقة املسبقة الرصيحة للمشاركني يف جلسات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني (انظر املوافقة
املسبقة أدناه).
· يجب جمع جميع البيانات  -سواء من املالحظات أو جلسات النقاش املركزة أو مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني أو استبيان آراء املوظفني – من دون اإلفصاح
عن الهوية .يجب عدم جمع األسامء أو أي معلومات تعريفية عن املستجيبني واملشاركني كجزء من الباروميرت .هذه املعلومات ليست رضورية لتحقيق أهداف
الباروميرت.

حامية البيانات
يجب حامية جميع البيانات التي تم جمعها كجزء من الباروميرت .يجب تأمني جميع البيانات التي تم جمعها من جلسات النقاش املركزة  ،ومقابالت مقدمي املعلومات
الرئيسيني  ،واستبيان آراء املوظفني وقامئة الرصد و املالحظة يف نهاية كل يوم من أيام جمع البيانات:
· كل يوم  ،يجب تعيني  2-1من أعضاء فريق الباروميرت لالحتفاظ بالبيانات وحاميتها طوال اليوم  ،وليس أكرث.
· يف نهاية كل يوم  ،يجب عىل أعضاء الفريق إدخال البيانات يف صفحة إكسل محمية بكلمة مرور.
· مبجرد إدخال جميع البيانات يف امللف املحمي بكلمة مرور  ،يجب حذف جميع املالحظات واألوراق الخاصة بالبيانات الورقية وإتالفها قبل االنتهاء من كل يوم.
· احفظ ملف اإلكسل يف مجلد  /محرك خارجي محمي بكلمة مرور.
· يجب عدم مشاركة أي بيانات (مبا يف ذلك البيانات مجهولة الهوية) خارج أعضاء فريق الباروميرت املحددين.
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)املوافقة املسبقة (املستنرية

املوافقة املستنرية هي االتفاق الطوعي من جانب فرد يتمتع بالنضج واألهلية القانونية ( 18عاماً فام فوق) إلعطاء موافقته .بالنسبة للمراهقني الذين تقل
أعامرهم عن  18عا ًما  ،يرجى اتباع عملية املوافقة املسبقة  /الرىض املسبق عىل النحو املبني يف املبادئ التوجيهية الدولية23.يقع عىل عاتق أي شخص يستخدم البارومرت التزام
أخالقي لضامن الحصول عىل املوافقة املستنرية يف جميع األوقات .من أجل أن يتخذ املشاركون املحتملون خيا ًرا مستن ًريا وعقالنيًا حول ما إذا كانوا يريدون املشاركة أم ال ،
يجب أن يتلقوا أكرب قدر ممكن من املعلومات  ،بطريقة واضحة ومفهومة بالنسبة لهم  ،حول ما تستلزمه املشاركة (أي  ،جلسات النقاش املركزة  ،مقابالت مقدمي املعلومات
الرئيسيني  ,استبيان آراء املوظفني).

يجب النظر إىل املوافقة املستنرية عىل أنها عملية وليست نشاطًا ملرة واحدة .يجب الحصول عىل املوافقة املسبقة قبل البدء يف أي أنشطة لجمع البيانات
مع املشاركني .تأكد من أن املشاركني املوافقني يفهمون دامئًا أن لديهم خيار االنسحاب يف أي وقت خالل العملية دون أي تداعيات أو طرح أسئلة .من الرضوري أن يعرف
املشاركون أن لديهم الحق يف املشاركة من عدمه  ،وبأي طريقة  ،وإىل متى  ،ووقف مشاركتهم أو الرتاجع عنها يف أي وقت.ال ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الضغط عىل
املشارك املحتمل للموافقة عىل املشاركة أو االستمرار فيها .متاشياً مع املبادئ التوجيهية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي  ،تعد املوافقة املستنرية جز ًءا أساس ًيا من تنفيذ
البارومرت يف االعرتاف بالحقوق األساسية والوكالة ورغبات املشاركني لتحديد أفعالهم بنا ًء عىل احتياجاتهم ورغباتهم وأولوياتهم.

بالنسبة إىل جلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني :يجب الحصول عىل املوافقة اللفظية املسبقة (أو املوافقة املستنرية  /الرىض املسبق ملن
هم دون سن  18عا ًما )24من جميع املشاركني قبل جمع البيانات يف جلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني .يجب إبالغ جميع املشاركني املحتملني:
· حول من أنت وما هي املنظمة (املنظامت) التي تعمل معها ؛
· حول الغرض من مجموعة جلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني  ،ما أنواع األسئلة التي سيتم طرحها  ،وملاذا سيتم طرحها وماذا ستفعل
باملعلومات التي يشاركونها ؛
· حول ما سيحدث أثناء وبعد جلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ؛
· حول املخاطر والفوائد املحتملة للمشاركة ؛
· حول دور مدوين املالحظات  ،وملاذا يتم تدوين املالحظات وماذا سيحدث باملالحظات بعد جلسات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ؛
· أن املشاركة طوعية وأن قرارهم باملشاركة أو عدمه لن يؤثر بأي شكل من األشكال عىل الخدمات والدعم الذي يتلقونه والذي يحق لهم الحصول عليه ؛
· أن لديهم الحق يف رفض اإلجابة عىل أي أسئلة أو مغادرة جلسات النقاش املركزة | مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني يف أي وقت ؛ و
· أن العملية مجهولة الهوية ورسية.
مبجرد االنتهاء من ما ورد أعاله  ،اسأل عام إذا كان لديهم أي أسئلة .تأكد من اإلجابة عىل جميع األسئلة بشكل كامل وتحقق مرة أخرى للتأكد من عدم ترك أي يشء دون إجابة.
من األهمية مبكان أن يتم رشح ذلك باللغة والطريقة التي تكون منطقية و مفهومة للمشاركني .يجب عىل أعضاء الفريق الذين يقومون بتيسري جلسات النقاش املركزة /
مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني التحقق مرة أخرى مع املشاركني للتأكد من أنهم يفهمون ومنحهم الفرصة لطرح أي أسئلة  ،قبل املوافقة .إذا طرح أي من املشاركني
أسئلة  ،فتأكد من اإلجابة عىل هذه األسئلة وتوضيحها بشكل ٍ
مرض لهم.
راجع ملحق نرشة معلومات املشاركني يف البارومرت واملوافقة املسبقة عىل:
· نرشة معلومات املشاركني يف البارومرت الستبيان آراء املوظفني من أجل تزويد املشاركني املحتملني من املوظفني و دعمهم التخاذ قرار مستنري بشأن املشاركة أو ال يف
االستبيان ؛ و
· منوذج من استامرة املوافقة املسبقة.

 23املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني « ،املبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن تحديد املصالح الفضىل للطفل» (pdf.4566b16b2/org.unhcr.www//:https :)2008؛ لجنة اإلنقاذ الدولية ،
اليونيسف « ،إرشادات رعاية األطفال الناجني» (abuse-sexual-survivors-child-caring/documents/org.unicef.www//:https:)2012؛ اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( ، )IASCاملبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة
الحاالت وحامية الطفل «مشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت وحامية الطفل» (.pdf._ENG_guidelines_CM/08/2014/uploads/content-wp/org.cpcnetwork.www//:http:)2014

 24املرجع نفسه.
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املخاطر األمنية والفوائد واالعتبارات
يجب أن تفوق مزايا جمع البيانات لهذا البارومرت املخاطر التي يتعرض لها املستجيبون ومجتمعاتهم وفريق جمع البيانات (وأولئك املرتبطني بأعضاء الفريق ومؤسساتهم) .إذا
كان الرضر أكرب من الفوائد  ،فال ينبغي أن تبدأ عملية جمع البيانات  ،ويجب عليك إعادة النظر يف املكان الذي ميكن أن يحدث فيه تنفيذ الباروميرت و يجب إعطاء األولوية
لسالمة وأمن جميع املشاركني يف جمع البيانات.
تقييم األمن ومنع أو تخفيف املخاطر ليست أنشطة ملرة واحدة .يجب مراقبة األمن وتقييمه عىل أساس مستمرطوال مدة جمع البيانات ؛ تأكد من أن جميع أنشطة وجداول
جمع البيانات قد تم تكييفها إلعطاء األولوية دامئًا لسالمة وأمن جميع املعنيني .يجب وضع تقييامت وإجراءات وبروتوكوالت أمنية كافية ملنع املخاطر والتخفيف منها والتأكد
من عدم التعرض ملخاطر غري رضورية لجميع املعنيني  ،مع جهة تواصل أمنية معينة ومدربة أو موظفني معينني لفريق جمع بيانات الباروميرت.
ملزيد من املعلومات حول تقييم األمان  ،ارجع إىل التقييم األمنيالرسيع ألداة التقييم األمنيالرسيع التي تركز عىل النساء واالعتبارات األمنية الخاصة باملوقع واختيار املشاركني
يف القسم  .1التخطيط واإلعداد.
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نظرة عامة عىل أدوات جمع البيانات وكيفية
استخدامها
يتضمن البارومرت (مؤرش الضغط) أربع أدوات لجمع البيانات  ،والتي ميكن االطالع عليها يف ملحق أدوات جمع البيانات.

أدوات جمع البيانات
قامئة الرصد
واملالحظة

2.

النساء والفتيات

جلسات النقاش
) (FGDاملركزة

1.

النساء والفتيات

موظفي اإلغاثة األنسانية (رجال
)ونساء

مقابالت مقدمي
املعلومات
)(KIIالرئيسيني

4.

الجهات الفاعلة واملجموعات
واملنظامت والشبكات العاملة
يف مجال حقوق املرأة ضمن
ومع املجتمعات املحلية

استبيان آراء
املوظفني

3.

موظفي اإلغاثة األنسانية
)رجال ونساء(

جلسة النقاش املركزة:
· جلسة النقاش املركزة :دليل توجيهي
· أداة جلسة النقاش املركزة :الفتيات املراهقات
· أداة جلسة النقاش املركزة :النساء
· جلسة النقاش املركزة :منوذج املالحظات
· دليل مدوين املالحظات
ت ُعد جلسات النقاش املركزة وسيلة مهمة لجمع معلومات غنية ومفصلة قد ال تكون متاحة بسهولة باستخدام األدوات القياسية التي تجمع تلك التي تركز عىل الكميات
واألرقام .ميكن استخدام نتائج مجموعات النقاش املركزة لدعم أو تعديل درجة أداة الرصد و املالحظة باالعتامد عىل ما يقوله املستجيبون .انظر املزيد من اإلرشادات يف القسم
 .3دليل تحليل البيانات حول كيفية استخدام تحليل مجموعات النقاش املركزة (( FGDيف تقرير البارومرت العام.
مثال واحد :إذا كانت أداة املالحظة تقول أن الخدمة متوفرة للنساء  ،و يف املقابل تقول النساء يف جلسات النقاش أنهن لن يصلن إىل تلك الخدمة لعدم الثقة بها  ،فهذا
يضيف تفاصيل مهمة إىل النتائج من املالحظات.
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من املهم محاولة تضمني مجموعة متنوعة من النساء والفتيات املشاركات يف جلسات النقاش املركزة القادرات عىل التحدث عن مختلف القضايا التي تؤثر عىل النساء والفتيات
يف االستجابة اإلنسانية .إن «التمثيل» الكيل للسكان ليس رضوريًا وعىل األرجح غري ممكن ألن النتائج لن يتم تحليلها رسم ًيا بطريقة إحصائية.
ومع ذلك  ،ستسمح مجموعة متنوعة من أصوات النساء والفتيات بجمع معلومات أفضل وفهم أكرث شموالً للوضع والتجارب الحية ومخاوف السالمة املتعلقة بالنساء
والفتيات .ميكن أن يشمل التنوع العمر  ،واإلعاقة  ،والعرق  ،والدين  ،واملوقع ضمن السياق الذي يتم تقييمه  ،وما إىل ذلك .حيث تقوم الجهات الفاعلة يف مجتمع امليم
((( LGBTQIاملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية واملتحولني جنسياً) بتعبئة النساء والفتيات ذوات التوجهات الجنسية والهويات الجنسية
املتنوعة بشكل منتظم وآمن  ,بحيث ميكن إجراء جلسات نقاش مركزة مع هذه الفئة من السكان.
يجب أال تضم كل مجموعة نقاش أكرث من مثانية مشاركات من نفس األعامر والخلفيات  -عىل سبيل املثال :مجموعة واحدة من النساء الالجئات ومجموعة واحدة من
الفتيات املراهقات من املجتمع املضيف.
مالحظة :قد ال تنطبق بعض األقسام الفرعية واألسئلة عىل سياقات معينة اعتامدًا عىل مستوى ونطاق االستجابة اإلنسانية الحالية .عىل سبيل املثال :يف بعض السياقات  ،رمبا
مل يتم توزيع حقائب الكرامة بعد  ،والتي تعد يف حد ذاتها نقطة منارصة.
نظر جلسات النقاش املركزة ملزيد من املعلومات.
مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
· أداة مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
· منوذج مالحظات مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
· دليل مدوين املالحظات
تم تصميم أداة مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني لتوجيه مقابالت مقدمي املعلومات التي ستجرى مع الجهات الفاعلة واملجموعات واملنظامت والشبكات املعنية بحقوق
املرأة العاملة مع و ضمن مجتمعاتها كجزء من جمع بيانات البارومرت .الغرض من املقابلة هو أن نفهم من منظور هؤالء النساء:
· ما إذا كانوا قد شاركوا و  /أو انخرطوا يف االستجابة اإلنسانية يف منطقتهم ؛
· ما إذا كانت االستجابة اإلنسانية تلبي احتياجات النساء والفتيات ؛ و
· ما هي التغيريات التي يرغبون يف رؤيتها يف نظام العمل اإلنساين يف املستقبل.
من املستحسن إجراء هذه املقابلة مع ممثل فردي أو مجموعة صغرية مكونة من ثالث نساء من نفس املجموعة أو املنظمة أو الشبكة ؛ قد يؤدي إرشاك أكرث من ثالثة إىل
محادثة أقل تفصيالً أو تركي ًزا.
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قامئة الرصد و املالحظة
· أداة قامئة الرصد و املالحظة
قامئة الرصد و املالحظة :تحلل بشكل شامل املجاالت التي ميكن مالحظتها ورصدها يف االستجابة اإلنسانية .ميكن اإلجابة عىل كل سؤال يف قامئة التحقق من خالل تدقيق
ومراجعة امللفات املتوفرة  /أو مالحظة املواقع بشكل شخيص .ال تتناول هذه األداة املؤرشات التي تتطلب التحقق من خالل االتصال املبارش مع أصحاب املصلحة  ،باستثناء
بعض األسئلة التي تتطلب توجيه سؤال توضيحي ملقدم الخدمة – يف حال توفرهم ورغبتهم يف اإلجابة.
هام :ال يتطلب تدقيق هذا امللف االطالع عىل الوثائق الداخلية والفردية للمنظمة .امللفات الوحيدة التي يجب مراجعتها هي تلك التي من املفرتض أن تكون خارجية وعامة
لصالح املجتمع اإلنساين بأرسه.
تسعى قامئة الرصد و املالحظة إىل مالحظة مجالني رئيسيني لالستجابة اإلنسانية مع مجاالت تقييم محددة:

· مراجعة امللف :آليات منع التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني والسياسات األمنية
o

التزامات مجتمع اإلغاثة اإلنساين مبعالجة التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني

o

شبكات منع االستغالل واالنتهاك الجنسيني ()PSEA

o

آلية وإجراءات تقديم الشكاوى املجتمعية ()CBCM

o

إمكانية الوصول إىل آلية تقديم الشكاوى املجتمعية

o

املساحات اآلمنة للنساء والفتيات

o

اإلحاالت للمجتمع

o

تدقيق األمن و السالمة

· املالحظة يف املوقع :بيئة االستجابة اإلنسانية
o

منع العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتخفيف منه

o

مساحات آمنة للنساء والفتيات

o

الرعاىة الصحية

o

خدمات التغذية

إلكامل قسم مراجعة امللف يف قامئة الرصد و املالحظة  ،يجب أن يقوم فريق الباروميرت بالحصول عىل امللفات التالية ومراجعتها  ،إن وجدت:
.1

ملفات فريق العمل للحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني (متوفرة من خالل فريق عمل الحامية من االستغالل واالعتداء
الجنسيني أو الشبكة  /املنظمة القائدة)
 .aاالختصاصات
 .bإجراءات التشغيل القياسية
 .cثالث أحدث َمحارض اجتامعات لفريق عمل الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني

.2

أحدث خطة لالستجابة اإلنسانية

.3

آلية اإلبالغ املشرتكة بني الوكاالت (التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنسيني)

.4

قامئة بنقاط االتصال املعنية بالتحرش الجنيس لكل وكالة  /موقع

.5

قامئة بنقاط االتصال املعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيني لكل وكالة  /موقع

.6

مسار اإلحالة (يف املواقع املشمولة  ،وليس فقط مسارات اإلحالة الوطنية)
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.7

إجراءات التشغيل القياسية لـ آلية تقديم الشكاوى املجتمعية

.8

إجراءات التشغيل القياسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي (متوفرة من خالل املجموعة الفرعية للعنف املبني عىل النوع
االجتامعي)

.9

تقارير تدقيق األمن و السالمة أو الوثائق األخرى ذات الصلة (متاح من خالل املجموعة الفرعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي)

إلكامل قسم املالحظة يف املوقع يف قامئة الرصد و املالحظة  ،قم بزيارة األماكن واملواقع التي قمتم باختيارها  ،وقم مبالحظة االستجابة اإلنسانية هناك.

استبيان آراء املوظفني
· استبيان آراء املوظفني :دليل توجيهي
· أداة استبيان آراء املوظفني :االستطالعات الشخصية
· أداة استبيان آراء املوظفني :االستطالعات عرب اإلنرتنت
· دليل خطوة بخطوة الستخدام الكوبو ( :)KoBoإعداد االستطالع عرب اإلنرتنت
الهدف من استبيان آراء املوظفني هو لجمع البيانات بنا ًء عىل التجارب الحية الفعلية للموظفات اإلناث يف االستجابة لألزمات اإلنسانية.

ميكن إكامل االستبيان بطريقتني:
-

عرب اإلنرتنت  ،يدار ذاتيًا

-

شخص ًيا  ،مع أحد أعضاء فريق جمع البيانات

هذا االستطالع هو استبيان متعمق يٌستخدم لجمع املعلومات حول فهم مدى شعور املوظفات اإلناث باألمان والدعم  ،ومستوى الرتكيز التنظيمي عىل قضايا مثل االستغالل
الجنيس واالعتداء الجنيس باإلضافة إىل التحرش الجنيس  ،ومدى جاهزية االستجابة اإلنسانية للتعامل مع مثل هذه التحديات وإعطاء األولوية الحتياجات املوظفات والنساء
والفتيات .هدف االستبيان هو توثيق تصور جامعي  ،من خالل مجموعة مناذج من املوظفني الذكور واإلناث بشأن االلتزامات املؤسسية  ،وفعالية آليات الشكاوى  ،واملستويات
املتصورة للمخاطر والسالمة واالستجابات.

هام! السعي للوصول وإدراج املستجيبني من جميع فئات املوظفني داخل املنظامت  ،مثل السائقني  ،عامل النظافة  ،الطهاة ،
الحراس  ،املساعدين  ،األوفيسري  ،املديرين  ،املنسقني  ،إلخ.
العمل مع املوظفني الذين يرغبون يف إكامل االستبيان ولكن لديهم مهارات محدودة يف مجال اإلملام بالقراءة و الكتابة /الكمبيوتر.
ادعمهم للوصول إىل االستبيان باحرتام ورسية وإكامله بالطرق التي يشعرون فيها باالرتياح.

يطرح االستطالع مجموعة من األسئلة يف الفئات التالية:
· االلتزام واملساءلة
· آلية تقديم الشكوى :السهولة والرسية واملخاطر
· االستجابة التنظيمية
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· تصور املخاطر
· مشاركة اإلناث يف صنع السياسات واملامرسة

تعقيبات املستجيبني
· أداة تعقيبات املستجيبني
باإلضافة إىل األدوات األربعة الرئيسية لجمع البيانات  ،يتم أيضً ا توفري أداة تعقيبات املستجيبني لفرق الباروميرت لجمع ردود األفعال من مجموعة عشوائية صغرية من أولئك
الذين شاركوا يف أنشطة الباروميرت وجمع البيانات (جلسات النقاش املركزة ،مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ،استبيان آراء املوظفني و قامئة الرصد و املالحظة).
ميكن إجراء استطالع التعقيبات ( التغذية الراجعة) هذا إما شفه ًيا مع املستجيبني  ،أو ميكن املستجيبني إكامله مبفردهم وإعادته إىل فريق الباروميرت .سيتم التامس تعقيبات
املستجيبني بعد مشاركتهم إما يف نفس اليوم أو يف الوقت الذي يقوم فيه فريق الباروميرت بالرتتيب مع املستجيبني للعودة إىل املوقع.
أداة تعقيبات املستجيبني هذه عبارة عن مزيج من أسئلة االختيار من متعدد واألسئلة املفتوحة .تحتوي معظم أسئلة االختيار من متعدد عىل سؤال متابعة يدعو إىل معلومات
إضافية منسقة ومفصلة من املستجيب  ،إما شفهيًا أو كتابيًا .ميكن للمستجيبني تقديم املالحظات بقدر ما يريدون .التأكد من وجود طرق رسية للمستجيبني من جميع القدرات
والكفاءات (اإلملام بالقراءة و الكتابة) لتقديم تعقيباتهم.
الغرض من هذه التعقيبات هو تحسني عمليات تنفيذ الباروميرت املستقبلية من خالل توثيق )1 :ما الذي فهمه املستجيبون من خالل مشاركتهم والغرض منها و من النشاط
 )2 ،كيف كانت تجربتهم كمشاركني  ،و  )3ما الذي يعتقدون أنه ميكن تحسينه يف املرة القادمة.
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إجراء جلسات النقاش املركزة :دليل توجيهي
قبل جلسة النقاش املركزة ((FGD
•

التأكد من أن النساء فقط هن من يقمن بتيسيري جلسات النقاش املركزة مع النساء والفتيات اللوايت يعملن أيضً ا يف أدوار امليرسة ومدونة املالحظات واملرتجمة ،
إذا لزم األمر.

•

التأكد من أن أخصائية العنف القائم عىل النوع (عاملة الحالة  ،مديرة الحالة أو املستجيبة) جاهزة وموجودة يف منطقة إجراء جلسة النقاش للعمل كنقطة
اتصال لتقديم املزيد من التوجيه والدعم لفريق التيسري (مبا يف ذلك إجراء التوعية للمشاركات املحتمالت ودعم الفريق إليجاد أماكن لجلسات النقاش مع النساء
والفتيات).

•

التأكد من أن الفريق بأكمله ميلك ويفهم املعلومات حول الخدمات والدعم واإلحاالت املتوفرة.

•

التأكد من أن الجميع يفهم متاما أن مبدأ الرسية يجب التمسك به يف جميع األوقات  ،وفقًا للمبادئ التوجيهية.

•

التأكد من أن الفريق يفهم أنه ال ينبغي تحت أي ظرف من الظروف جمع معلومات ميكن تحديدها من أي من املشاركات (عىل سبيل املثال  ،أسامء األشخاص ،
والعناوين  ،وتفاصيل حاالت محددة  ،وما إىل ذلك) .هذه املعلومات ليست مطلوبة عىل اإلطالق وتعرض سالمة وخصوصية املشاركات للخطر.

خالل جلسة النقاش املركزة
•

ال ينبغي أن تستمر جلسة النقاش املركزة ألكرث من ساعة واحدة ؛قد يبدأ املشاركون يف فقدان االنتباه بعد ساعة.

•

قدِّ م املبادئ األساسية:
 oالتأكد من أن املشاركات عىل دراية برسية النقاش ؛ و
 oالتأكد من الحصول عىل املوافقة املسبقة من املشاركات يف البداية من خال رشح الهدف من النشاط وأن املشاركة طوعية متا ًما.

•

قم بتيسري وتشجيع املحادثة لتكون بصيغة الغائب  ،بحيث تتحدث النساء والفتيات عن تجارب النساء والفتيات يف مجتمعاتهن عىل نطاق أوسع.

•

التعامل مع اإلفصاح :ألسباب أخالقية  ،ال تسأل الفتيات أو النساء عن تجاربهن الشخصية مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي.قد يكون هذا مؤمل ًا و  /أو
موصو ًما .ومع ذلك  ،إذا اختارت إحدى املشاركات الكشف عن تجربتها الشخصية مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،فكن مستعدًا للتعامل مع اإلفصاح
بطريقة مناسبة  ،مع احرتام املنهج املرتكز عىل رغبة الناجيات.

التعامل مع اإلفصاح
افعل

ال تفعل

كن مستمعاً جيدا ً من دون تقديم أي أحكام مسبقة

ال تجرب الناجية عىل اإلبالغ رغام عنها

قدم بشكل خاص معلومات دقيقة عن الخدمات املتاحة

ال تسأل عن تفاصيل الحادثة

اطلب اإلذن من الناجية قبل إحالتها إىل أي شخص آخر

ال تشك يف ما تخربه لك

استخدم املنهج املرتكز عىل رغبة الناجيات

ال تقدم نصيحتك أو رأيك حول ما يجب أن تفعله الناجية

تأكد من الرسية  ،مع األخذ يف االعتبار القوانني املحلية املتعلقة باإلبالغ اإللزامي يف بعض الحاالت

ال تقدم وعودًا ال ميكنك االحتفاظ بها أو خلق توقعات
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بعد جلسة النقاش املركزة
•

التأكد من أن جميع البيانات التي قمتم بجمعها من دون ذكر هوية وال ميكن ربطها بأي مجموعة أو فرد  ،مبا يف ذلك الناجيات من العنف القائم عىل النوع
االجتامعي .قم بإزالة أي معلومات محددة للهوية عىل الفور وتذكري الفريق بأنه ال ينبغي ألي شخص أن يجمع أي معلومات تعريفية.

•

عدم مشاركة البيانات مع أي شخص خارج فريق الباروميرت تم تعيينه للتعامل مع البيانات.

•

كل عضو يف الفريق يقوم بنشاط جمع البيانات مسؤول عن إدخال البيانات وتسجيل مالحظاتهم يف نهاية كل يوم لجمع البيانات .سيحتاجون إىل استخدام النامذج
واألدوات املتوفرة إلدخال بياناتهم والتأكد من تأمينها يف مجلدات محمية بكلمة مرور .مبجرد تسجيل البيانات األولية  ،يجب إتالف جميع املالحظات يف نهاية اليوم.
يجب فقط مشاركة كلامت املرور مع أولئك داخل فريق الباروميرت ،مبا يف ذلك قائد الفريق  ،الذي يصبح بعد ذلك مسؤوالً عن تلك البيانات.

•

اعتبارات خاصة لألطفال الناجني:
 oيف حالة إفصاح فتاة مراهقة ناجية عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،يجب أن يكون امليرسون قادرين عىل تطبيق مبدأ املصلحة الفضىل للطفل ؛

25

 oيف العديد من السياقات  ،ينطبق اإلبالغ اإللزامي عىل األطفال الناجني .اطلب التوجيه من أخصائية العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

25

ملزيد من املعلومات حول تحديد املصلحة الفضىل  ،راجع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني “املبادئ التوجيهية لتحديد املصالح الفضىل للطفل” (.pdf.4566b16b2/org.unhcr.www//:https :)2008
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دليل مدوين املالحظات
مقدمة

ميكن أن يكون تدوين املالحظات املتعلقة بجلسة النقاش املركزة ( )FGDأو مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( )KIIمكثفًا للغاية خاصة عندما يكون هناك الكثري من
األمور التي تتم مناقشتها .قد تشعر بالحاجة إىل تدوين كل ما يتم نقاشه .ومع ذلك  ،ال تحتاج إىل تسجيل كل كلمة تُقال  -فقد يكون ذلك صع ًبا للغاية وقد تفقد معلومات
مهمة بالفعل .بدالً من ذلك  ،قم بتسجيل أكرب عدد ممكن من األمثلة امللموسة ملا تتم مناقشته وفقًا لإلرشادات أدناه.

بالنسبة لجلسة النقاش املركزة ( ،)FGDسيكون من املهم التوضيح يف مالحظاتك لعدد املشاركني الذين يتشاركون وجهات النظر  ،أو يتفقون أو يختلفون بشأن النقاط التي
أثريت (سواء كانت نقطة ما تأيت من شخص واحد  ،أو العديد من األشخاص أو املجموعة بأكملها) .حاول مالحظة عدد آراء املشاركني التي تعكسها البيانات.
بالنسبة لكل من جلسات النقاش املركزة ( )FGDsو مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( ، )KIIsال تقم بتدوين مالحظات حول أي معلومات تعريفية محددة (عىل سبيل
املثال  ،عن أشخاص أو حاالت محددة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ( ، )GBVمبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني).

يف جلسة النقاش املركزة ( / )FGDمقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني (:)KIIs
· قم باالستامع للقصص القصرية أو األمثلة امللموسة التي أثريت يف املناقشة وقم بتدوينها .وستضيف هذه البيانات تفاصيل غنية.
· مع القصص القصرية أو األمثلة امللموسة  ،حاول كتابة الكلامت الفعلية للشخص قدر اإلمكان .سيضمن ذلك أننا نسجل أصوات النساء والفتيات بأكرب قدر ممكن
وإسامع أصواتهن يف البيانات.
· حاول مالحظة ردود أفعال املشاركني ,سلوكياتهم وحاالتهم املزاجية يف املجموعة  ،ود ِّون مالحظة حول كيفية مشاركة األشياء (عىل سبيل املثال  ،مع اإلحباط ,الغضب
 ,الفرح وما إىل ذلك).
· عندما يكون هناك اتفاق واسع النطاق يف املجموعة حول نقاط معينة  ،قم بتدوين ذلك .هذا النوع من االتفاق مهم ألنه يحمل وزنًا كب ًريا عندما تتفق مجموعة
كاملة (أو معظمهم) عىل قضية ما.
· إذا بدأت يف سامع موضوعات أو قضايا مشرتكة يتم طرحها  ،فيمكنك كتابتها أو تدوينها يف دفرت املالحظات والبدء يف تجميعها م ًعا لتقديم متثيل مريئ وتنظيم
للمالحظات بشكل أكرب .قد يكون هذا مفيدًا أيضً ا عندما تصل إىل التحليل املوضوعي يف القسم  .3تحليل البيانات.
· ابحث عن طريقتك الخاصة يف تدوين املالحظات  ،باستخدام الرموز أو االختصارات لتسجيل ما تسمعه وتراقبه.
· ضع عالمات استفهام بجوار املالحظات أو النقاط التي لست متأكدًا منها.

بعد جلسة النقاش املركزة ( / )DGFمقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني (:)sIIK
· راجع مالحظاتك ملعرفة ما إذا كان لديك أي أسئلة أو شكوك.
· ابحث عن مكان خاص ملناقشة مالحظاتك مع امليرس واملرتجم الفوري (إن وجد) إذا كانت لديك أسئلة أو شكوك حول النقاط أو املالحظات التي تم تدوينها.
تحقق معهم بشأن ما سمعوه واسأل عام إذا كان بإمكانهم املساعدة يف توضيح أو إضافة أي يشء
· تسليط الضوء عىل أي اقتباسات مبارشة ونقاط رئيسية بارزة.
· تسليط الضوء عىل أي مواضيع بدأت يف الظهور.
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استبيان آراء املوظفني :دليل توجيهي
هناك طريقتان إلجراء استبيانات آراء املوظفني:
· االستطالعات الشخصية :من أجل الحصول عىل موافقة مسبقة من املوظفني املحتملني للمشاركة يف استبيان آراء املوظفني  ،يجب تزويد املشاركني بنرشة معلومات
املشاركني يف الباروميرت ملساعدتهم يف تقرير ما إذا كانوا يريدون املشاركة أم ال.
· االستطالعات عرب اإلنرتنت:عند إرسال الربيد اإللكرتوين الذي يحتوي عىل رابط إلكامل استبيان آراء املوظفني عرب اإلنرتنت  ،يجب أيضً ا إرفاق نرشة معلومات املشاركني
يف الباروميرت .ستحتاج إىل إجراء تعديالت عىل النرشة لتناسب السياق الخاص بك .سيتم جمع االستطالعات التي يتم إجراؤها عرب اإلنرتنت بشكل مجهول (دون
اإلفصاح عن الهوية)  ،حيث ال يتم طلب معلومات تعريفية عن املوظفني كجزء من االستبيان .سيقرر املوظفون ,الذين يقومون بإكاملها يف وقتهم الخاص باستخدام
املعلومات املقدمة لهم مع رابط االستبيان  ،ما إذا كانوا يريدون املشاركة أم ال.
انظر ملحق نرشة معلومات املشاركني يف البارومرت واملوافقة املسبقة ملستند نرشة معلومات املشاركني يف البارومرت.

إرشادات إلعداد وتنفيذ االستبيان عرب اإلنرتنت
الكوبو (( KoBoهو املنصة املوىص بها عرب اإلنرتنت إلجراء هذا االستطالع للموظفني .استخدم املستندات التالية ملساعدتك يف إعداد االستبيان عرب اإلنرتنت
· أداة استبيان آراء املوظفني :لالستطالعات عرب اإلنرتنت (صفحة اإلكسل)  -ستستخدم جدول البيانات هذا لتحميل االستبيان الخاص بك إىل كوبو ((.KoBo
· دليل خطوة بخطوة الستخدام الكوبو (( : KoBoإعداد االستطالع عرب اإلنرتنت  -سيساعدك هذا الدليل يف إنشاء حساب كوبو واستخدامه للقيام باستبيانك عرب
اإلنرتنت .يتضمن املستند إرشادات حول:
 oكيفية إعداد حساب كوبو (( KoBoوإنشاء حساب فريد محمي بكلمة مرور ؛
 oكيفية تحميل صفحة اإلكسل ( )Excel sheetالتي تم تزويدكم بها إىل كوبو والتأكد من أنها مجهولة الهوية (وال تجمع أي تفاصيل شخصية
 ،مبا يف ذلك عناوين  IPاملستجيبني) ؛
 oأين ميكن الحصول عىل رابط االستبيان للمشاركة والنرش (انظر أدناه) ؛ و
 oكيفية الوصول و تحميل إجابات االستبيان.

نرش االستبيان:
· عند نرش االستبيان  ،اس َع إىل إرشاك أكرب عدد ممكن من املنظامت اإلنسانية العاملة يف االستجابة .الطريقة املوىص بها للقيام بذلك هي من خالل تنسيق املجموعة
الفرعية  /قطاع العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومجموعات تنسيق القطاعات األخرى .من خالل دعمهم  ،ميكن إرسال بريد إلكرتوين إىل املجموعات املختلفة
للمنظامت اإلنسانية عرب قوامئهم الربيدية.
· عند إرسال بريد إلكرتوين يحتوي عىل رابط إلكامل استبيان آراء املوظفني عرب اإلنرتنت  ،تأكد أيضً ا من إرفاق نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت .ستحتاج إىل
إجراء تعديالت عىل النرشة لتناسب السياق الخاص بك .قم بوضع مالحظة يف الربيد اإللكرتوين بأن استطالعات آراء املوظفني التي يتم إجراؤها عرب اإلنرتنت سيتم
قسم يف النهاية لتقوم مبلئه مبعلومات حول
جمعها من دون اإلفصاح عن الهوية وأن املشاركة تطوعية متا ًما .تتضمن نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت أيضً ا ً
الخدمات املتاحة والدعم لعامل اإلغاثة الذين تعرضوا للتحرش الجنيس أو أشكال أخرى من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
· جمع إجابات االستطالع عرب اإلنرتنت :سيوفر كوبو (  )KoBoتلقائيًا جدول بيانات اكسل لتحليله .ميكنك بعد ذلك تحميل اإلجابات (كام هو موضح أعاله)
الستخدامها يف مرحلة تحليل البيانات.

إرشادات لتنفيذ االستبيان الشخيص مع أحد أعضاء فريق جمع البيانات
· نرش االستطالع :قم باتباع نفس اإلجراء املوضح يف االستبيان عرب اإلنرتنت .تأكد من إرفاق نسخة وورد ((( Wordأداة استبيان آراء املوظفني :لالستبيانات الشخصية)
من االستطالع يف بريدك اإللكرتوين وأبرز أن كال الخيارين  -شخص ًيا أو عرب اإلنرتنت  -متاحان.
· من أجل الحصول عىل موافقة مسبقة من املوظفني املحتملني للمشاركة يف استبيان آراء املوظفني  ،يجب تزويدهم بنرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت
ملساعدتهم يف تقرير ما إذا كانوا يريدون املشاركة أم ال  ،ولضامن توفري الوقت واملكان لهم لتمكينهم من اتخاذ قرار مستنري .تأكد من تعديل هذه النرشة وإضافة
املعلومات املرتبطة بسياقك.
· إذا قدم املشاركون موافقتهم املسبقة  ،قم بلقائهم يف مكان آمن ورسي إلجراء االستبيان.
· نقطة أساسية :يجب أال يكون أعضاء فريق الباروميرت الذين يقومون بتيسري االستبيانات الشخصية من نفس املنظمة التي ينتمي إليها املستجيب.
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دليل خطوة بخطوة إلعداد واستخدام برنامج الكوبو ((KoBo
دليل خطوة بخطوة الستخدام حساب الكوبو ( )KoBoيف استبيانك عرب اإلنرتنت .يتضمن امللف إرشادات حول:
 oكيفية إعداد حساب الكوبو ( )KoBoوإنشاء حساب فريد محمي بكلمة مرور ؛
 oكيفية تحميل صفحة االكسل التي تم تزويدك بها إىل الكوبو ؛
 oأين ميكن الحصول عىل رابط االستبيان للمشاركة والنرش ؛ و
 oكيفية الوصول و تحميل إجابات االستبيان.

الخطوة  .1إنشاء حساب الكوبو ( )KoBoالخاص بك
انتقل إىل صفحة الويب/#/register/accounts/info.humanitarianresponse.kobo//:https :
 oيف صفحة «إنشاء حساب»  ،امأل بياناتك وانقر عىل الزر األخرض «إنشاء حساب» أسفل الصفحة.
 oافتح بريدك اإللكرتوين و “ قم بتفعيل” حساب  KoBo Toolboxالخاص بك عن طريق النقر فوق الرابط املوجود يف الربيد
اإللكرتوين.
 oمبجرد النقر عىل الرابط  ،ستتم إعادتك إىل متصفح الويب الخاص بك حيث سرتى لوحة تشغيل مرشوع الكوبو.
 oاآلن  ،أنت جاهز الستخدام الكوبو (!)KoBo

الخطوة  .2إنشاء مرشوع «جديد» :تحميل أداة استبيان آراء املوظفني إىل برنامج كوبو
يف لوحة تشغيل مرشوع الكوبو  ،انقر «جديد» يف الجانب األيرس األعىل وستظهر شاشة إنشاء مرشوع( :اخرت مصدر) .ثم انقر فوق “تحميل ملف اكسل”.
 oتجد ملف أداة استبيان آراء املوظفني (ملف إكسل) هذا امللف يسمى« :أداة استبيان آراء املوظفني .اكسل “.26
هام :ال تقم بتغيري أي بيانات أو معلومات يف ملف االكسل.
 oعندما تجد امللف  ،قم بتحميله إىل الكوبو ( :)KoBoحدده أو “اسحب وقم بتنزيل” ملف االكسل مبارشة يف الشاشة املنبثقة.
 oمبجرد تحميل ملف « أداة استبيان آراء املوظفني .اكسل “  ،اكتب “اسم املرشوع” :استبيان آراء املوظفني .ميكنك أيضً ا إضافة
«وصف» إلكامل هذه العملية  ،انقر فوق «إنشاء مرشوع» وسيتم اآلن تحميل أداة استبيان آراء املوظفني.

الخطوة الثالثة .إنشاء رابط قابل للمشاركة الستبيان آراء املوظفني
اآلن بعد أن تم تحميل االستبيان  ،ميكنك «االطالع” عىل االستطالع من خالل النقر عىل أيقونة «العني» يف الزاوية اليمنى العليا .سيؤدي هذا إىل فتح شاشة «عرض”
تظهر لك ما سرياه املشارك عند إكامل االستبيان.
رشا.
مبجرد أن تقرر أن االستبيان جاهز لالستخدام  ،انقر فوق «نرش» لجعل االستبيان الخاص بك مبا ً
ملشاركة رابط االستبيان الخاص بك  ،قم باالنتقال لألسفل إىل قسم «جمع البيانات» وانقر فوق «نسخ» لنسخ ارتباط االستبيان .ميكنك اآلن مشاركة هذا الرابط
مع أي شخص سيكمل هذا االستطالع.
 oستتمكن من لصق هذا الرابط يف نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت (موجودة يف ملحق نرشة معلومات املشاركني يف البارومرت
واملوافقة املستنرية) أو املراسالت األخرى التي تستخدمها لنرش رابط االستبيان.
ميكنك أيضً ا فتح االستبيان بالنقر عىل «فتح» وستظهر نافذة منفصلة مع األداة الخاصة بك.

الخطوة  .4تحميل بيانات استبيان آراء املوظفني
مبجرد قيامك بجمع استطالع واحد عىل األقل أو أكرث من املشاركني عرب اإلنرتنت  ،ستتوفر صفحة جديدة تسمى بيانات “ “ DATAعىل صفحة مرشوع الكوبو .انقر
عليها وسيتم نقلك إىل صفحة تقرير موجز.
عىل الجانب األيرس  ،انقر فوق «التحميل” لالنتقال إىل صفحة تحميل البيانات .عندما تكون جاه ًزا لتحميل بياناتك  ،انقر فوق الزر «تصدير”.
قم باالنتقال لألسفل إىل «الصادرات»  ،وامللف الذي قمت بتصديره متاح اآلن للتحميل .لتحميله ،انقر فوق رمز السهم الذي يشري لألسفل  ،وسيتم تلقائيًا تنزيل
ملف اكسل مع بيانات االستبيان.
ما عليك سوى تحديد مكان تحميل امللف  ،واآلن أصبحت بيانات استطالع آراء املوظفني جاهزة لإلدخال يف ملف تسجيل البيانات وتسجيل النتائج (اكسل)

27

 26ميكن العثور عىل أداة مسح تصورات املوظفني XLS .إلعداد استبيان  KOBOعلى /https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up
 27ميكن العثور عىل مستند تسجيل البيانات وتسجيل النقاط ( )Excelعىل /https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up
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خالصة :نتائج املجاالت األربعة التي يقيسها
الباروميرت )مؤرش الضغط)
يقيس الباروميرت مخرجات املجاالت األربعة بنفس القدر من األهمية:

تثق النساء والفتيات ويحصلن عىل خدمات دعم آمنة ورسية و
مسؤولة عندما يتعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،مبا يف
.ذلك التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني

1.

تتمتع النساء والفتيات من السكان املترضرين بإمكانية الوصول
.والتحكم عىل قدم املساواة يف الخدمات واملوارد اإلنسانية

2.

يستخدم العاملون يف املجال اإلنساين السلطة بصورة إيجابية
ويحرتمون النساء والفتيات واملجتمعات املحلية املترضرة ويقدرونها

3.

تقوم املنظامت اإلنسانية مبساءلة املوظفني يف إطار التصدي للتحرش
.واالستغالل واالعتداء الجنسيني

4.

يستخدم الباروميرت أربع أدوات لجمع البيانات لجمع املعلومات من خالل جميع مجاالت النتائج األربعة:
 )1جلسات النقاش املركزة ()FGD
 )2مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ()KII
 )3قامئة الرصد و املالحظة
 )4استبيان آراء املوظفني
باإلضافة إىل ذلك  ،هناك أربع أدوات مستخدمة للحصول عىل البيانات من هذه األنشطة الثالثة:
· منوذج مالحظات جلسات النقاش املركزة
· منوذج مالحظات مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
· منوذج ردود استبيان آراء املوظفني (لالستطالعات الشخصية)
· ردود استبيان آراء املوظفني عرب اإلنرتنت باستخدام الكوبو(() KoBoلالستطالعات عرب اإلنرتنت(
ميكن االطالع عىل هذه األدوات يف ملحق أدوات جمع البيانات.
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من تسجيل البيانات إىل تحليل البيانات 3 :
خطوات
هناك ثالث خطوات رئيسية يجب اتخاذها مبجرد جمع كل البيانات:
 )1تسجيل وتحليل البيانات الكمية (العددية)
 )2املراجعة والتحليل املوضوعي للبيانات النوعية (الرسدية)
 )3تحليل نتائج البارومرت اإلجاملية
سيتم توجيهك عرب األقسام الثالثة التالية من خالل هذه الخطوات مبزيد من التفصيل  ،مبا يف ذلك كيفية حساب النقاط وكيفية تسجيل البيانات وكيفية فهم وتحليل البيانات.

الخطوة  :1تسجيل البيانات الكمية وتحليلها  -قامئة الرصد و املالحظة و استبيان
آراء املوظفني
ستقوم باستخدام اثنتني من أدوات جمع البيانات إلصدار حساب درجات الباروميرت:
· قامئة الرصد و املالحظة
· استبيان آراء املوظفني (ردود شخصية وعرب اإلنرتنت)

أداة اإلكسل لتسجيل البيانات وتحليلها

لتسجيل جميع البيانات الرقمية من هاتني األداتني لجمع البيانات  ،ستقوم بإدخال الدرجات من كل أداة يف امللف الرئييس لتسجيل البيانات وحساب الدرجات (اكسل) .ميكن
االطالع عىل هذا امللف يف القسم  3أدوات تسجيل وتحليل البيانات .ميكن االطالع عىل إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام هذا امللف وتسجيل  /إضافة بياناتك يف نفس
القسم .بالنسبة لقامئة الرصد و املالحظة و استبيان آراء املوظفني املستكمل بشكل شخيص  ،ميكنك إضافة تلك البيانات مبارشة من االستامرات التي تم جمع البيانات منها.
بالنسبة الستبيان آراء املوظفني املستكمل عرب اإلنرتنت  ،كام هو موضح يف القسم  .2التنفيذ  ،ستحتاج إىل تحميل الردود من الكوبو وإدخالها يف أداة اإلكسل.

حساب الدرجات

مبجرد إضافة جميع البيانات من أدايت جمع البيانات  ،سيقوم ملف االكسل تلقائ ًيا بحساب مجموع درجات البارومرت .ميكنك من خالل ذلك مشاهدة الدرجات لكل من
النتائج األربع والجوانب املختلفة التي يتم قياسها .مينحك هذا املرونة الختيار نقاط البيانات والتحليالت التي تريد تضمينها يف التوصيات واملنارصة (انظر القسم  .4املنارصة
والنرش ملزيد من املعلومات).

كيف يتم حساب درجات البارومرت؟

يستخدم البارومرت «نظام إشارات املرور» (أحمر ،برتقايل  ,أصفر وأخرض) لقياس وضع االستجابة اإلنسانية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ( )GBVوالتحرش الجنيس
واالستغالل واالعتداء عرب مجاالت النتائج األربعة.
ضمن كل مجال من هذه املجاالت األربعة  ،هناك معايري مختلفة يتم تقييمها بشكل فردي .يحتوي كل معيار عىل سلسلة من الجوانب التي سيتم تسجيلها من  1إىل 4
(أحمر إىل أخرض) بنا ًء عىل املعلومات التي تم جمعها من أدوات جمع البيانات األربع :قامئة الرصد و املالحظة  ،جلسات النقاش املركزة  ،استبيان آراء املوظفني  ،مقابالت
28
مقدمي املعلومات الرئيسيني.

 28انظر القسم  :2التنفيذ.
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األخرض =
 4نقاط

األصفر=
 3نقاط

الربتقايل =
نقطتني

األحمر
= نقطة
واحدة

من خالل هذه الدرجات  ،سيوفر الباروميرت كالً من :التقييامت الفردية لكل مجال من مجاالت النتائج األربعة هذه من األحمر إىل األخرض ؛ وإضافة الدرجات من جميع
املجاالت األربعة م ًعا  ،وتحديد درجة إجاملية لالستجابة اإلنسانية التي يجري تقييمها.

إنجاز قوي لجميع املعايري ؛ ميثل مامرسة جيدة وقدرة قوية لبيئة املساعدات
اإلنسانية ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له  ،مبا يف ذلك
االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش الجنيس ؛ يتجاوز الحد األدىن من املعايري

٪91-100

إنجاز ُم ٍ
رض ملعظم املعايري ؛ ميثل إثبات القدرة عىل منع العنف القائم عىل النوع
االجتامعي واالستجابة له  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش
الجنيس ؛ يلبي الحد األدىن من املعايري

٪67-90

إنجاز محدود ملعظم املعايري ؛ يُظهر بعض القدرة عىل منع العنف القائم عىل
النوع االجتامعي واالستجابة له  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني
والتحرش الجنيس ؛ التحسينات رضورية لضامن تلبية املعايري الدنيا

٪51-66

اإلنجاز غري الكايف عرب املعايري ؛ بيئة املساعدات اإلنسانية ال متنع العنف القائم
عىل النوع االجتامعي وال تستجيب له بشكل كاف  ،مبا يف ذلك االستغالل
واالعتداء الجنسيني والتحرش الجنيس ؛ التخطيط االسرتاتيجي الواضح رضوري
لتحسني السياسة واملامرسة ؛ أقل من الحد األدىن من املعايري

٪0-50

ستزود هذه العملية مستخدمي البارو
للحصول عىل هذه الدرجة اإلجاملية  ،ستحتاج أوالً إىل تسجيل النتائج من هاتني األداتني لجمع البيانات.
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دليل حساب قامئة الرصد و املالحظة واستبيان آراء املوظفني
يقدم القسمني التاليني دليل حول كيفية حساب النتائج من أدوات قامئة الرصد و املالحظة واستبيان آراء املوظفني  ،عن طريق إضافة األدوات إىل ملف تسجيل البيانات
وحساب الدرجات (اكسل)

حساب قامئة الرصد و املالحظة
تضم قامئة الرصد و املالحظة عىل  66سؤال تق ّيم مجالني رئيسيني لالستجابة اإلنسانية )1 :آليات منع التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني والسياسات األمنية  ،و
 )2بيئة االستجابة اإلنسانية .ثم يتم تقسيم هذه املجاالت إىل  16موضو ًعا للتقييم  ،يتم احتساب كل منها نحو واحد أو أكرث من مجاالت النتائج.
مراجعة ملف :آليات منع التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني والسياسات األمنية
يتضمن هذا القسم مراجعة امللفات املوجودة واملتوفرة للجميع.
التزامات املجتمع اإلنساين للتصدي للتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني
شبكات منع االستغالل واالعتداء الجنسيني ()PSEA
آلية وإجراءات تقديم الشكاوى املجتمعية ()CBCM
إمكانية الوصول إىل آليات تقديم الشكاوى املجتمعية
مساحات آمنة للنساء والفتيات
اإلحاالت للمجتمع
تدقيق االمن و السالمة
املالحظة يف املوقع :بيئة االستجابة اإلنسانية
يتضمن هذا القسم جولة مالحظة تتم بشكل شخيص لبيئة االستجابة اإلنسانية.
منع العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتخفيف منه
مساحات آمنة للنساء والفتيات
الرعاىة الصحية
خدمات التغذية
تضم أداة قامئة الرصد و املالحظة (ملحق أدوات جمع البيانات) عمود أقىص اليمني « ،النتيجة”  ،حيث ستجد درجات لكل سؤال .تشرتك جميع األسئلة يف هذه األداة بنفس
األهمية  ،وترتاوح النتائج من:
·  1نقطة
·  0.75نقطة
·  0.50نقطة
·  0.25نقطة
·  0نقطة
· تم حذف ردود ال أعرف أو ال ينطبق من النتيجة
متثل الدرجة « »1الرد األكرث إيجابية عىل السؤال .متثل الدرجة « »0الرد األكرث سلبية عىل السؤال .ستتم إضافة هذه النقاط وحسابها مقابل الحد األقىص للدرجات اإلجاملية
املمكنة لقامئة الرصد و املالحظة.
لن يتم احتساب أي ردود متعلقة ب «ال أعرف» أو «غري قابل للتطبيق « يف النتيجة النهائية سواء كانت إيجابية أو سلبية .نفس اليشء سيحدث لجميع األسئلة التي تم تخطيها
و سيتم حذف هذه األسئلة تلقائ ًيا من النتيجة  ،وسيتم تخفيض الدرجة اإلجاملية القصوى املمكنة وفقًا لذلك.
عىل سبيل املثال :إذا حددت «غري قابل للتطبيق « عىل  5أسئلة  ،فإن أقىص درجة ممكنة ميكن أن تحققها لسياقك وموقعك ستكون  .)61 = 5 - 66( 61لذلك  ،ميكن أن
يسجل سياقك وموقعك ما مجموعه  34من إجاميل الحد األقىص املحتمل الجديد البالغ  61الذي ميكن تحقيقه لقامئة الرصد و املالحظة.
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لن تحتاج إىل إجراء هذه الحسابات أو إجراء تغيريات بنفسك  -سيقوم ملف تسجيل البيانات وحساب الدرجات (اكسل) ( )3.1.1بذلك بنا ًء عىل البيانات التي تقوم بإدخالها.
عندما تقوم بإدخال الدرجات الفردية  ،فإنها ستعطي النتيجة اإلجاملية لقامئة الرصد و املالحظة للمواقع التي تم تقييمها ؛ ستساهم أيضً ا يف النتيجة اإلجاملية للباروميرت والتي
تتضمن نتائج استبيان آراء املوظفني .انظر القسم التايل.

حساب استبيان آراء املوظفني

يتألف استبيان آراء املوظفني من  43سؤال تركز عىل خمسة موضوعات تقييم  ،كل منها يحسب واحد أو أكرث من مجاالت النتائج:
االلتزام واملساءلة (النتائج  3و )4
آلية تقديم الشكاوى :السهولة والرسية واملخاطر (النتائج  2و  3و )4
االستجابة التنظيمية (النتائج  1و )3
مشاركة اإلناث يف صنع السياسات واملامرسة (النتائج  2و )3
فهم املخاطر (النتائج  2و )3

يف استبيان آراء املوظفني  :كيفية حساب درجات هذا االستطالع ,ملف (القسم  3تسجيل البيانات وتحليلها) سرتى االستبيان  ،باإلضافة إىل عمود إضايف عىل اليمني مع الدرجات
لكل سؤال .ترتاوح هذه الدرجات من:
·  1نقطة
·  0.75نقطة
·  0.50نقطة
·  0.25نقطة
·  0نقطة
· تم حذف ردود ال أعرف أو ال ينطبق من النتيجة
متثل الدرجة « »1الرد األكرث إيجابية عىل السؤال .متثل الدرجة « »0الرد األكرث سلبية عىل السؤال .ستتم إضافة هذه النقاط وحسابها مقابل الحد األقىص للدرجات اإلجاملية
املمكنة الستبيان آراء املوظفني.
لن يتم احتساب أي ردود متعلقة ب «ال أعرف» أو «غري قابل للتطبيق « يف النتيجة النهائية سواء كانت إيجابية أو سلبية .نفس اليشء سيحدث لجميع األسئلة التي تم
تخطيها .سيتم حذف هذه األسئلة تلقائيًا من النتيجة  ،وسيتم خفض الدرجة اإلجاملية القصوى املمكنة وفقًا لذلك.
لن تحتاج إىل إجراء هذه الحسابات أو إجراء تغيريات بنفسك  -سيقوم ملف تسجيل البيانات وحساب الدرجات (اكسل) بذلك بنا ًء عىل البيانات التي تقوم بإدخالها .عندما
تقوم بإدخال الدرجات الفردية  ،فإنها ستعطي النتيجة اإلجاملية الستبيان آراء املوظفني ؛ ستساهم أيضً ا يف النتيجة اإلجاملية للباروميرت والتي تتضمن نتائج قامئة الرصد و
املالحظة.
مالحظة حول الرتجيح واألهمية املختلفة املوضوعة عىل أسئلة معينة
يتم احتساب جميع األسئلة يف استبيان آراء املوظفني بنفس األهمية  ،باستثناء السؤالني األولني (س  ، 1س  )2والسؤالني  24و .25يتم حساب هذه األسئلة مرتني (مضاعفة
الحساب)  ،مام يعني أن درجاتها سيكون لها تأثري أكرب عىل املجموع .عندما تقوم بإدخال الدرجات يف ملف تسجيل البيانات وحساب الدرجات (اكسل)  ،سيتم تسجيلها
تلقائيًا بشكل مضاعف (مرتني).
يعترب السؤالني األول والثاين من األسئلة الشاملة التي ترتبط بها جميع األسئلة األخرى:
مهم عىل اإلطالق) إىل ( 5مهم للغاية)  ،ما مدى أهمية قضية التحرش الجنيس يف منظمتكم؟
س  .1للقياس من ( 1ليس ً
مهم عىل اإلطالق) إىل ( 5مهم للغاية)  ،ما مدى أهمية قضية االستغالل واالعتداء الجنسيني يف منظمتكم ؟
س  .2للقياس من ( 1ليس ً
هم يطرحون سؤالني أساسيني :ما إذا كانت قضايا التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس مهمة بالنسبة لهم أم ال .إذا مل يُنظر إىل هذه القضايا عىل أنها مهمة
 ،فمن املحتمل أال يتم تحديدها كأولوية وستؤثر عىل كيفية تفاعل املنظمة وخططها و واستجابتها لتلك القضايا و لسالمة و أمن املرأة بشكل عام .السؤالني  24و  25يتبعان
منطقاً مشاب ًها.
س  .24برأيكم  ،هل يتم التعامل مع مخاوف سالمة و أمن املرأة بشكل ٍ
كاف من خالل سياسات ومامرسات السالمة واألمن الحالية ملنظمتكم؟
س  .25برأيكم  ،فيام يتعلق بالسالمة واألمن  ،هل ينعكس واقع املرأة وظروفها بشكل ٍ
كاف يف سياسات ومامرسات املوارد البرشية الحالية ملنظمتكم؟
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يسألون عام إذا كان واقع املرأة وظروفها ومخاوفها املتعلقة بالسالمة واألمن قد تم أُخذها يف االعتبار يف سياسات وإجراءات األمن واملوارد البرشية  ،وكالهام يؤثر عىل الجوانب
الرئيسية لتجربة املرأة يف العمل  ،مبا يف ذلك املواصالت والحركة واإلقامة واملرافق املكتبية ومجاالت العمل  ،املزايا واملخصصات وما إىل ذلك .إذا مل يتم أخذ النساء يف االعتبار
يف تلك السياسات و كانت غري مرئية يف هذه السياسات  ،فإن أمن املرأة يتم تقويضه بشكل كبري  ،وال تتم معالجته وال تقديره .من املحتمل أن يؤثر هذا عىل جميع األسئلة
األخرى التي تق ِّيم كيفية استجابة املنظامت ألمن املرأة من خالل سياساتها ومامرساتها .هذا هو السبب يف أن هذه األسئلة تحمل وزناً و أهمية أكرب من غريها.

الخطوة  :2مراجعة البيانات النوعية والتحليل املوضوعي  -جلسات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات
الرئيسيني
تغطي هذه الخطوة التالية كيفية مراجعة وتحليل أدوات جلسات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني.
تتكون جلسات النقاش املركزة الخاصة بالنساء والفتيات املراهقات من مثاين خطوات  ،لكل منها سلسلة من األسئلة التوجيهية .من خالل نهج الخدمات املجتمعية  ،تغطي
هذه األداة املواضيع السبعة التالية :االستشارات مع النساء والفتيات ؛ املخاوف واملناطق واألماكن غري اآلمنة للنساء والفتيات ؛ حقائب الكرامة ,املواد غري الغذائية ,توزيع
املواد الغذائية ؛ املساحات اآلمنة ,آليات الشكاوى املجتمعية ؛ ونصائح لخلق بيئة أكرث أمانًا .تنعكس كل هذه املوضوعات أيضً ا يف قامئة الرصد و املالحظة.
تتكون مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني الناشطني يف مجال حقوق املرأة واملجموعات واملنظامت والشبكات من خمسة مجاالت مواضيعية  ،لكل منها سلسلة من األسئلة.
استخدم الدليل التوجيهي لتحليل البيانات املواضيعية (انظر القسم  3أدوات تسجيل وتحليل البيانات للحصول عىل دليل حول التحليل املواضيعي) لدعمك يف تحليل البيانات
الرسدية الخاصة مبجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات (باستخدام مالحظات مجموعات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات وخرائط مسح الخدمات
املجتمعية من مجموعات النقاش املركزة) .سيساعدك هذا عىل إخراج أهم املوضوعات الناشئة عن تلك املناقشات وتحديد االقتباسات الرئيسية وأجزاء من املعلومات .وسوف
تستخدم بعد ذلك هذا التحليل لتكملة وإضافة تفاصيل رسدية وإثراء واختالف لدرجة البارومرت التي تم تحقيقها أعاله.
مبجرد االنتهاء من التحليل املوضوعي لبياناتك الرسدية  ،انتقل إىل الخطوة التالية حيث سيتم إرشادك من خالل كيفية الجمع بني نتائج البارومرت مع النتائج الرسدية الخاصة
بك من هذه األدوات.

الخطوة  :3تحليل نتائج البارومرت اإلجاملية
يف هذه الخطوة الثالثة  ،قم بجمع الدرجات العددية املحسوبة واملحللة تلقائيًا من أداة اإلكسل وتحليلك املوضوعي .ستوجهك هذه الخطوة إىل مناقشة النتائج وفحصها
وتحليلها وتوحيدها ووضع اللمسات األخرية عليها (استعدادًا للتحقق من صحة البيانات يف القسم  .4املنارصة والنرش) .قد تجد أنه عندما تبدأ يف األسئلة األولية  ،قد تناقش
املجموعة العديد من األسئلة الالحقة قبل الوصول إليها .استخدم ما ييل كدليل عام ملساعدتك عىل إبراز الفهم واملعنى والتوليف عرب مجموعة البيانات بأكملها  ،باإلضافة
إىل الفروق داخلها.
ابحث عن طريقة لعرض مجموعتي البيانات بوضوح أمام فريقك .ابدأ مبناقشة ما تراه عىل نطاق واسع عرب مجموعات البيانات  ،باستخدام هذه األسئلة كدليل.
تهدف هذه العملية إىل استخالص ردود الفعل األولية والفورية من قبل الفريق:
 oماالذي متت مالحظته عنهم؟
 oما هو املستغرب؟أو ليس من املستغرب؟
 oما الجديد بالنسبة لك؟ ماالذي كنت تعرفة مسبقاً؟
بالنسبة لألسئلة اإلرشادية التالية  ،ركز بشكل أكرث تحديدًا عىل كل مجموعة بيانات  ،وابدأ يف تدوين املالحظات أو املخططات املرئية للمناقشة:
 oهل هناك أوجه تشابه وارتباطات بني مجموعات البيانات (الكمية والنوعية)؟ إذا كان األمر كذلك  ،ما هو املشابه أو املشرتك؟
ماالذي يعنيه هذا عن النتائج والتحليل؟ أي من النتائج يدعم بعضها البعض بني املجموعتني؟ ما هي الروابط؟
 oهل هناك اختالفات؟ هل أي من النتائج التي توصلت إليها مجموعة تتعارض مع نتائج املجموعة األخرى؟ هل تعني شيئًا مختلفًا؟
إذا كان األمر كذلك  ،فام هو االختالف  ،وما هو التناقض؟ ماذا يقول هذا عن النتائج والتحليل؟ هل ميكن معالجتها أو حلها أم ال؟
بعد ذلك  ،ركز عىل البيانات مجتمعة وناقش األسئلة اإلرشادية التالية ملساعدتك عىل الرتكيز عىل جوانب أكرث واقعية وتفصيال ومحددة عن مالذي تخربك به
البيانات:
 oكيف هو الوضع الحايل للنساء والفتيات وعامالت اإلغاثة  ،بنا ًء عىل ما يخربنا به التحليل؟ (ضع يف اعتبارك مجاالت البارومرت
األربعة).
 oما الذي تغري؟ لألفضل أو لألسوأ؟ أو مل يتغري إطالقا؟
 oما هو التعلم الذي يجب أن يكون ؟
االستامع! الباروميرت
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 oما هي التوصيات الناشئة؟
 oما هي نقاط العمل أو التغيريات املطلوبة التي تربز باعتبارها حاسمة أو ذات أولوية؟و ملن يجب أن ت ُوجه؟
مبجرد االنتهاء من عملية التأمل هذه  ،اكتب مالحظات مفصلة (مبا يف ذلك االقتباسات الرئيسية التي حددتها بالفعل) الستخالص تحليلك ومناقشاتك الشاملة بدقة .ستنتقل
بهذا التحليل إىل الجزء التايل حول التحقق من صحة البيانات والقسم  .4املنارصة والنرش  ،حيث ستتحقق من صحة درجاتك وصياغة التوصيات واملنارصة.
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إرشادات تفصيلية حول استخدام ملف تسجيل
البيانات و حساب الدرجات (إكسل)
قم باستخدام الخطوات األربع التالية إلرشادك حول كيفية استخدام ملف تسجيل البيانات وحساب الدرجات كيفية إعداد األداة لالستخدام ؛ كيفية التنقل يف األداة ؛ كيفية
إدخال البيانات التي تم جمعها من كل من قامئة الرصد و املالحظة واستبيان آراء املوظفني ؛ وكيفية عرض النتائج النهائية.
ملزيد من اإلرشادات التفصيلية حول كيفية إجراء تعديالت أو تغيريات عىل األداة نفسها  ،يرجى االطالع عىل عالمة التبويب «التعليامت» يف األداة .تحذير :تعتمد
هذه األداة بشكل كبري عىل وحدات املاكرو وصيغ االكسل والجداول املحورية وأدوات مطورة مثل أزرار االختيار .تابع بحذر مع أي تعديالت أو تغيريات  ،ألنها قد
توقف األداة عن العمل بشكل صحيح.

 .1فتح األداة وحفظها وحاميتها بكلمة مرور
عند فتح ملف االكسل  ،سرتى رسالة« :يحتوي هذا املصنف عىل وحدات ماكرو  .»...انقر فوق الزر «متكني وحدات املاكرو» لفتح امللف بحيث يكون أداة تعمل
بشكل كامل.
عند حفظ أداتك باسم امللف الذي اخرتته  ،تأكد من:
 oاخرت «خيارات  ، »...والتي ستمنحك خيار حامية ملفك بكلمة مرور .اخرت كلمة مرور تستخدم لفتح امللف وتعديله ؛ و
 oاحفظ امللف كنوع امللف.Excel Macro-enabled Workbook.xlsm“ :

 .2التنقل يف األداة
سرتى مثاين «عالمات تبويب» مختلفة عىل طول الجزء السفيل من امللف .كالتايل:

o

عالمة التبويب  .1الصفحة الرئيسية  -تقدم معلومات عن محتويات هذه األداة ؛

o

عالمة التبويب  .2التعليامت  -توفر معلومات وإرشادات أكرث تفصيالً حول كيفية إجراء تعديالت أو تغيريات عىل األداة (يرجى الرجوع إىل التنبيه املذكور
أعاله)؛

o

عالمة التبويب  .3قامئة الرصد و املالحظة  -تستخدم إلدخال البيانات من قامئة الرصد و املالحظة ؛

o

عالمة التبويب  .4استبيان آراء املوظفني  -تستخدم إلدخال البيانات من استبيان آراء املوظفني املكتملة إما بشكل شخيص و  /أو عرب اإلنرتنت ؛

o

عالمة التبويب  .5أنواع التسجيل  -توفر معلومات حول كيفية حساب الردود املختلفة عىل األسئلة يف هذه األداة ؛

o

عالمة التبويب  .6الباروميرت  -توفر معلومات عن النتيجة اإلجاملية للباروميرت لسياقك  ،باإلضافة إىل الدرجات الفردية لكل مجال من مجاالت النتائج األربعة
؛

o

عالمة التبويب  .7الباروميرت حسب املوضوع -توفر معلومات عن الدرجات التفصيلية يف املجاالت الفردية داخل كل أداة لجمع البيانات ؛ و

o

عالمة التبويب  .8البيانات -توفر معلومات عن البيانات األولية التي قمت بتسجيلها  /إضافتها يف الجدولني  3و  .4ستتمكن من رؤية املعرف املرتبط بكل
استبيان (إما قامئة الرصد و املالحظة أو استبيان آراء املوظفني)  ،إىل جانب بياناتهم لكل إجابة والرتجيح املعطى لكل إجابة .مبجرد إضافة البيانات من السياق
الخاص بك تلقائيًا بعد إرسال االستبيانات  ،ميكنك االنتقال إىل عالمة التبويب هذه وحذف النص « ،صف حيز مخصص ميكن حذفه بعد ملء البيانات أدناه».

 .3تسجيل  /إضافة البيانات من اثنني من أدوات جمع البيانات
عالمة التبويب  .3قامئة الرصد و املالحظة :استخدم عالمة التبويب هذه إلدخال جميع بياناتك من قامئة الرصد و املالحظة:
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 )aتوجد  5أزرار أعىل عالمة التبويب:
 إعادة إعداد النموذج (أحمر)  -اضغط عىل هذا إذا كنت تريد مسح شكل البيانات والبدء من جديد.
 عرض الردود  -هذا هو النموذج الرئييس حيث ستسجل  /تضيف بياناتك من قوائم الرصد و املالحظة.
 عرض النتائج  -ملعلوماتك :انقر فوق هذا لعرض أي سؤال يف االستبيان يشري إىل مجال النتائج.
 عرض الرتجيحات  -ملعلوماتك :انقر فوق هذا لعرض كيفية تسجيل كل سؤال وأهميته.
 اإلرسال (أزرق) -اضغط عىل هذا إلرسال بياناتك مبجرد إكامل النموذج الخاص بقامئة واحدة من الرصد و املالحظة
 )bاضغط عىل «عرض الردود» لفتح النموذج لتسجيل  /إضافة البيانات الخاصة بك .ميثل منوذج واحد قامئة واحدة من الرصد و املالحظة .عىل سبيل املثال :إذا
أكملت قامئتني للرصد و املالحظة يف سياقك  ،فستحتاج إىل إكامل النموذج مرتني.
 )cأدخل البيانات من قامئة الرصد و املالحظة يف النموذج املقدم ؛
 أدخل تاريخ االستبيان باستخدام أحد الصيغ التالية «شهر /يوم /سنة» أو «يوم  /شهر  /سنة».
·

عىل سبيل املثال :إذا كان تاريخ إجراء االستطالع هو  29يونيو  ، 2020فاكتب إما 29/06/2020 :أو .06/29/2020

 إذا مل تجب عىل أي من األسئلة  ،فاخرت «غري قابل للتطبيق « لهذا السؤال .سيؤدي هذا تلقائ ًيا إىل حذف اإلجابة وإزالة السؤال من الحساب ولن يؤثر
عىل مجموع نقاطك .إذا أجبت بـ «ال أعرف» عىل أي من األسئلة  ،فاخرت «ال أعرف» (أو «ال ينطبق» إذا كان هذا هو الخيار اآلخر الوحيد املوجود).
 )dمبجرد إضافة جميع بياناتك لقامئة الرصد و املالحظة هذه  ،اضغط عىل الزر األزرق «إرسال» أعىل عالمة التبويب .عند القيام بذلك  ،سيظهر مربع رسالة« :هل
أنت متأكد من أنك مستعد لإلرسال؟ عند اإلرسال  ،سيؤدي هذا اإلجراء إىل إزالة جميع الردود يف النموذج الجاهز لك إلدخال مجموعة جديدة من البيانات
« .إذا راجعت بياناتك  ،ووافقت عىل أنها دقيقة وكاملة  ،وعىل استعداد إلرسال هذا النموذج  ،فاضغط عىل «نعم» .ومع ذلك  ،إذا كنت ترغب يف إعادة
التحقق  ،فاضغط «ال»  ،وراجع إدخال البيانات الخاصة بك  ،قبل أن تضغط أخ ًريا عىل «إرسال» و «نعم» .هام :مبجرد الضغط عىل «نعم» إلرسال بياناتك  ،ال
ميكنك اسرتداد النموذج لتغيريه .ستحتاج إىل البدء مرة أخرى وحذف البيانات األولية غري الصحيحة من عالمة تبويب البيانات.
 )eمبجرد إرسال االستبيان الخاص بك  ،سيتم إعطاؤك معرف االستطالع  ،والذي ميكنك استخدامه لتحديد االستطالع يف عرض بيانات البارومرت (عالمات التبويب
 3و .)4
عالمة التبويب  .4استبيان آراء املوظفني :استخدم عالمة التبويب هذه إلدخال جميع البيانات املأخوذة من استبيانات آراء املوظفني:
 )fتوجد  5أزرار أعىل عالمة التبويب:
 إعادة إعداد النموذج (أحمر)  -اضغط عىل هذا إذا كنت تريد مسح شكل البيانات والبدء من جديد.
 عرض الردود  -هذا هو النموذج الرئييس حيث ستسجل  /تضيف جميع بياناتك من استبيانات آراء املوظفني.
 عرض النتائج  -ملعلوماتك :انقر فوق هذا لعرض أي سؤال يف االستطالع يشري إىل مجال النتائج.
 عرض الرتجيحات  -ملعلوماتك :انقر فوق هذا لعرض كيفية تصنيف كل سؤال و أهميته.
 اإلرسال (أزرق)  -اضغط عىل هذا إلرسال بياناتك مبجرد إكامل النموذج.
 )gاضغط عىل «عرض الردود» لفتح النموذج لبدء تسجيل  /إضافة البيانات الخاصة بك .ميثل منوذج واحد استبيانًا واحدًا آلراء املوظفني .عىل سبيل املثال :إذا كان
هناك مثانية استطالعات رأي للموظفني مكتملة يف السياق الخاص بك  ،فستحتاج إىل إكامل النموذج مثاين مرات.
 )hأدخل بياناتك من استبيان آراء املوظفني يف النموذج املقدم:
 أدخل تاريخ االستبيان باستخدام أحد الصيغ التالية« :يوم  /شهر  /سنة» أو «شهر  /يوم  /سنة».
· عىل سبيل املثال :إذا كان تاريخ إجراء االستطالع هو  29يونيو  ، 2020فاكتب إما 2020/06/29 :أو .2020/29/06
 إذا مل تجب عىل أي من األسئلة  ،فاخرت «غري قابل للتطبيق « لهذا السؤال .سيؤدي هذا تلقائيًا إىل حذف اإلجابة وإزالة هذا السؤال من الحساب ولن يؤثر
عىل مجموع نقاطك .إذا مل تكن تعرف  /ال تعرف اإلجابة عىل أي من األسئلة  ،فاخرت «ال أعرف» (أو «ال ينطبق» إذا كان هذا هو الخيار الوحيد املوجود).
 إذا كانت هناك أي أسئلة «تخطي»  ،فتأكد من القيام بنفس اليشء يف النموذج .سيؤدي هذا تلقائيًا إىل حذف اإلجابة وإزالة السؤال من الحساب ولن
يؤثر عىل مجموع نقاطك.
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 )iمبجرد إضافة جميع البيانات الخاصة بك الستبيان آراء املوظفني  ،اضغط عىل الزر األزرق «إرسال» أعىل عالمة التبويب .عند القيام بذلك  ،سيظهر مربع رسالة:
«هل أنت متأكد من أنك مستعد لإلرسال؟ عند اإلرسال  ،سيؤدي هذا اإلجراء إىل إزالة جميع الردود يف النموذج الجاهز لك إلدخال مجموعة جديدة من
البيانات « .إذا راجعت بياناتك  ،ووافقت عىل أنها دقيقة وكاملة  ،وعىل استعداد إلرسال هذا النموذج  ،فاضغط عىل «نعم» .ومع ذلك  ،إذا كنت ترغب يف
إعادة التحقق  ،فاضغط «ال» وراجع إدخال البيانات الخاصة بك  ،قبل أن تضغط أخ ًريا عىل «إرسال» و «نعم» .هام :مبجرد الضغط عىل «نعم» إلرسال بياناتك
 ،ال ميكنك اسرتداد النموذج لتغيريه .ستحتاج إىل البدء مرة أخرى  ،وحذف البيانات األولية غري الصحيحة من عالمة تبويب البيانات.
 )jمبجرد إرسال االستبيان الخاص بك  ،سيتم إعطاؤك معرف االستطالع  ،والذي ميكنك استخدامه لتحديد االستطالع يف عرض بيانات الباروميرت (عالمات التبويب
 3و .)4

 .4عرض نتائج البارومرت
عالمة التبويب  .6مقياس الباروميرت وعالمة التبويب  .7مقياس الباروميرت حسب املوضوع :تسمح لك عالمتا التبويب هاتان بالتفاعل بشكل دينامييك مع البيانات.
 oعالمة التبويب  .6توضح لك مجموع نقاط البارومرت للمحتوى الخاص بك وكل درجة ملجاالت النتائج األربعة.
 oعالمة التبويب  .7تعرض لك الدرجات الفردية ل  18مجالً ملواضيع محددة داخل كل من أدوات جمع البيانات لتزويدك بالنتائج التفصيلية لتحليل أكرث دقة.
لكلتا عالمتي التبويب  ،ميكنك استخدام مربعات الخيارات املوجودة عىل اليمني الختيار بلد معني أو مع ّرف االستطالع لرؤية تلك الدرجات الفردية .ميكنك أيضً ا استخدام مربع
الخيار «املوقع» لقامئة الرصد و املالحظة لعرض النتائج ملواقع مختلفة .بالنسبة الستبيان آراء املوظفني  ،اخرت»الجنس» لعرض النتائج للرجال أو النساء.
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استبيان آراء املوظفني :كيفية حساب االستبيان

استخدم هذا الدليل ملساعدتك يف حساب كل استطالع تقوم بإجراءه.

السؤال #

النتيجة
االلتزام واملساءلة

=1نقطة واحدة
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 0.25=4نقطة
 0 =5نقاط
* مزدوج األهمية
=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
* مزدوج األهمية
نعم = 1
ال = 0
ال ينطبق = ال يتم
احتساب سؤال التخطي \
مستبعد
نعم = 1
ال = 0
 = NAال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد

للقياس من ( 1هام للغاية) إىل ( 5ليس هاماً عىل اإلطالق)  ،ما مدى أهمية قضية التحرش الجنيس يف منظمتكم؟
 .5ليس هاماً عىل
اإلطالق

 .4غري هام جدا

.2هام نوعا ما

 .3محايد

 .1هام للغاية

للقياس من ( 1هام للغاية) إىل ( 5ليس هاماً عىل اإلطالق)  ،ما مدى أهمية قضية االستغالل واالعتداء الجنسيني يف منظمتكم ؟
 .5ليس هاماً عىل
اإلطالق

 .4غري هام جدا

 .3محايد

1

.2هام نوعا ما

2

 .1هام للغاية

إذا اتُهم شخص ما أو ارتكب تحرش جنيس أو استغالل واعتداء جنيس  ،تتحمل منظمتي املسؤولية لضامن حامية الضحية /
الناجية التي أبلغت عن الجرمية.
نعم
ال
أفضل عدم الرد (ال ينطبق)
إذا اتهم شخص ما أو ارتكب تحرش جنيس أو استغالل واعتداء جنيس  ،فستتحمل منظمتي املسؤولية لضامن محاسبة الجاين.
نعم
ال
أفضل عدم الرد (ال ينطبق)

3

4

آلية تقديم الشكوى :السهولة والرسية واملخاطر

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
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للقياس من ُ ( 1مشجع للغاية) إىل ( 5غري مشجع عىل اإلطالق)  ،فام مدى تشجيعك من ِقبَل منظمتك لإلبالغ عن مزاعم التحرش .5
الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني يف حالة حدوثها ومتى حدثت؟
 .5غري مشجع عىل
اإلطالق

 .4غري مشجع جدا

 .3حيادي

.2مشجع إىل حد ما

 .1مشجع للغاية

للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،ما مدى ثقتك يف أن آليات اإلبالغ الحالية عن التحرش الجنيس داخل
منظمتكم من شأنها أن تسفر عن نتائج عادلة ؟
 .5غري واثق عىل
اإلطالق

االستامع! الباروميرت
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 .4لست واثقا جدا

 .3حيادي

.2واثق إىل حد ما

 .1واثق جدا

.6

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،إذا قدمت شكوى تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء
الجنسيني  ،ما مدى ثقتكم يف أن تفاصيل الشكوى ستبقى رسية ؟
 .5غري واثق عىل
اإلطالق

 .3حيادي

 .4لست واثقا جدا

 .2واثق إىل حد ما

.7

 .1واثق جدا

للقياس من ( 1مريح جدًا) إىل ( 5غري مريح  /غري مريح عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك بالراحة ملشاركة اسمك إذا قدمت شكوى .8
تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني؟
 .4ليست مريحة
 .5غري مريح عىل اإلطالق
للغاية

 .3حيادي

 .2مريح نوعا ما

 .1مريح جدا

نعم = 1
ال = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد

هل سبق و قدمت شكوى رسمية للتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني؟
نعم
ال (انتقل إىل السؤال )11

.9

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

اض جدًا) إىل ( 5غري رايض عىل اإلطالق  /غري ر ٍ
إذا كانت اإلجابة بنعم حتى السؤال  ، 9للقياس من ( 1ر ٍ
اض متا ًما)  ،ما مدى
رضاكعن استجابة املنظمة بخصوص شكواك؟

.10

نعم = 1
ال = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد
نعم = 1
ال = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد
=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

 .5غري راض عىل
اإلطالق

 .4غري ر ٍ
اض جدً ا

 .3حيادي

 .2راض إىل حد ما

 .1راض جدا
.11

هل سبق و أن كنت شاهد لشكوى رسمية عن التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني ؟
نعم
ال
هل أث َرت أنت أو أحد زمالئك بشكل غري رسمي قضية تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنيس؟ (مبعنى غري رسمي .12
ليس من خالل قنوات الشكاوى الرسمية)
نعم
ال (انتقل إىل السؤال )14
إذا كانت اإلجابة بنعم حتى س  ، 12للقياس من ( 1مشجع جدًا) إىل ( 5غري مشجع عىل اإلطالق  /غري مشجع بشدة)  ،ما مدى
تشجيع منظمتكم عىل اقرتاحك بتقديم شكوى رسمية؟
 .5غري مشجع عىل
اإلطالق

 .4غري مشجع جدا

 .3حيادي

 .2مشجع إىل حد ما

 .1مشجع جدا

للقياس من ( 1مرجح جدًا) إىل ( 5غري مرجح عىل اإلطالق  /مستبعد للغاية)  ،يف رأيكم  ،ما مدى احتامل أن يفقد شخص ما
وظيفته إذا تم تقديم شكوى ضده تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني ؟
 .5غري مرجح عىل
اإلطالق

 .4غري مرجح جدا

 .3حيادي

 .2مرجح إىل حد ما

.13

.14

 .1مرجح جدً ا
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للقياس من ( 1قلق جدًا  /قلق كث ًريا بشأن هذا) إىل ( 5غري قلق عىل اإلطالق)  ،ما مدى تأثري الوصمة املحتملة داخل املنظمة
عىل قرارك النهايئ باإلبالغ (أو عدم اإلبالغ) عن حالة التحرش الجنيس أو االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس ؟

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

 .5غري قلق عىل
اإلطالق

 .4غري قلق جدا

 .2قلق إىل حد ما

 .3حيادي

 .1قلق جدا

للقياس من ( 1قلق جدًا ولن أبلغ) إىل ( 5غري قلق عىل اإلطالق وسأبلغ بالتأكيد)  ،ما مدى تأثري االنتقام املحتمل داخل املنظمة
عىل قرارك النهايئ باإلبالغ (أو عدم اإلبالغ) عن حالة التحرش الجنيس أو االستغالل واالعتداء الجنيس؟

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

 .4لست قلق جدا
 .5غري قلق عىل اإلطالق
وميكن أن أقوم باإلبالغ
وسأبلغ بالتأكيد

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
ال أعرف = ال يتم
احتساب سؤال التخطي \
مستبعد

 .3حيادي

 .2قلق إىل حد ما
ولست متأكدً ا مام
إذا كنت سأبلغ

 .5محاوالت متعمدة
إلسكات القضية

 .3حيادي

.16

 .1قلق للغاية ولن أبلغ

من خالل تجربتكم  ،للقياس من ( 1استجابة فعالة) إىل ( 5صمت متعمد)  ،كيف استجابت إدارة منظمتكم لشائعات التحرش
الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني؟ إذا كنت ال تعرف اإلجابة  ،فانتقل إىل السؤال .18
 .4عدم اتخاذ
إجراء

.15

.17

 .2تم اتخاذ بعض
 .1اتخاذ مبادرات فعالة
املبادرات  ،ولكن عىل
ومنظمة
أساس كل حالة عىل حدة

هل تشعر أن لديكم إرشادات واضحة بشأن الربوتوكوالت واإلجراءات لإلبالغ عن مزاعم التحرش الجنيس أو االعتداء الجنيس؟
نعم = 1
نعم
ال = 0
ال
ال أعرف = ال يتم
احتساب سؤال التخطي \
ال أعلم
مستبعد

.18

نعم = 1
ال = 0

.19

هل متلك منظمتكم سياسات اإلبالغ عن املخالفات التي أنت عىل علم بها؟ (اإلبالغ عن املخالفات :سياسة لحامية األشخاص ،
مبن فيهم املوظفون  ،الذين يبلغون عن التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني من االنتقام).
نعم  ،أنا عىل علم بها
ال  ،لست عىل علم بها (انتقل إىل السؤال )21
إذا كانت اإلجابة بنعم حتى السؤال ، 19للقياس من ( 1محمي جدًا) إىل ( 5غري محمي عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك بالحامية .20
مبوجب سياسات اإلبالغ عن املخالفات ملنظمتك يف حال أبلغت عن ادعاء بالتحرش أو اإلساءة الجنسية؟

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

 .5غري محمي عىل
اإلطالق

االستجابة التنظيمية

نعم = 1
ال = 0
ال أعرف  /غري متأكد =
ال يتم احتساب سؤال
التخطي \مستبعد
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 .4غري محمي
للغاية

 .3حيادي

 .2محمية إىل حد ما

 .1محمي للغاية

هل تعرف أي ضحية  /ناجية من التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني تم تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم
عىل النوع االجتامعي لهم ،مثل االستشارة أو الرعاية الرسيرية؟
نعم  ،لقد ُعرض عليهم مثل هذه الخدمات
ال  ،مل يتم تقديم مثل هذه الخدمات لهم (انتقل إىل السؤال )24
ال أعرف  /غري متأكد (انتقل إىل السؤال )24
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.21

نعم = 1
ال = 0
ال أعرف  /غري متأكد =
ال يتم احتساب سؤال
التخطي \مستبعد

إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 21فهل تم تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل الفور (كجزء
من محادثة اإلفصاح) للضحية  /الناجية؟
نعم
ال
ال أعرف  /غري متأكد

.22

نعم = 1
ال = 0
ال أعرف  /غري متأكد =
ال يتم احتساب سؤال
التخطي \مستبعد

إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 21عىل حد علمك  ،هل تم دعم الضحية  /الناجية من التحرش الجنيس أو االستغالل
واالعتداء الجنسيني التخاذ خيارات مستنرية خاصة بهم بشأن الخدمات والدعم الذي أرادوا الوصول إليه؟
نعم
ال
ال أعرف  /غري متأكد

.23

مشاركة اإلناث يف صنع السياسات واملامرسة
=1نقطة واحدة
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 0.25=4نقطة
 0 =5نقاط
ال أعرف = ال يتم
احتساب سؤال التخطي \
مستبعد
* مزدوج األهمية
=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
 0 =5نقاط
ال أعرف = ال يتم
احتساب سؤال التخطي \
مستبعد
* مزدوج األهمية
=1نقطة واحدة
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 0.25=4نقطة
=  0نقاط5
نعم = 1
ال = 0

برأيك ،للقياس من ( 1معالجة  /معالجة كاملة) إىل ( 5مل يتم تناوله عىل اإلطالق  /مل تتم معالجته متا ًما)  ،إىل أي مدى يتم
التعامل مع مخاوف سالمة املرأة وأمنها بشكل ٍ
كاف من خالل سياسات ومامرسات السالمة واألمن الحالية ملنظمتكم؟ إذا كنت ال
تعرف اإلجابة  ،فانتقل إىل السؤال .25
 .5مل يتم تناولها عىل
اإلطالق

 .4مل يتم تناولها
بشكل جيد  ،مع
وجود العديد من
الثغرات

 .3حيادي

 .2تم تناولها إىل حد
ما  ،مع وجود مجاالت
للتحسني

.24

 .1معالجة جدا

برأيك ،للقياس من ( 1جدًا  /معالَج بالكامل) إىل ( 5مل يتم تناوله عىل اإلطالق  /مل تتم معالجته متا ًما)  ،من حيث السالمة واألمن .25
 ،إىل أي مدى ينعكس واقع املرأة وظروفها بشكل ٍ
كاف يف سياسات ومامرسات املوارد البرشية الحالية ملنظمتكم؟ إذا كنت ال
تعرف اإلجابة  ،فانتقل إىل السؤال .26
 .5مل يتم تناولها عىل
اإلطالق

 .4مل يتم تناولها
بشكل جيد  ،مع
وجود العديد من
الثغرات

 .3حيادي

 .2تم تناولها إىل حد
ما  ،مع وجود مجاالت
للتحسني

 .1معالجة جدا

للقياس من ( 1دامئًا) إىل ( 5أبدًا)  ،كم مرة متت استشارتكم من قبل اإلدارة  /القيادة  /موظفي األمن حول احتياجات السالمة
واألمن للموظفات اإلناث؟
 .5أبدا

 .4نادرا

 .3حيادي

 .2يف كثري من
األحيان

.26

 .1دامئا

هل طلبت منكم اإلدارة إبداء رأيكم يف مخاوف النساء املتعلقة بأمن السفر والتنقل عند وضع سياسات السفر والتنقل؟
نعم
ال
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هل طلبت منكم اإلدارة إبداء رأيكم يف مخاوف واحتياجات املرأة األمنية عند وضع سياسات اإلقامة؟
نعم
ال
هل طلبت اإلدارة من قبل رأيكم بشأن املخاوف األمنية للمرأة وخصوصيتها عند وضع السياسات املتعلقة مبرافق املكاتب؟
نعم
ال
إذا أجبت بنعم عىل أي من األسئلة من  ، 27-29فهل تم دمج أي من آرائكم أو اقرتاحاتكم يف سياسات ومامرسات السالمة
واألمن؟ إذا مل تجب بنعم عىل أي من هذه األسئلة  ،فانتقل إىل السؤال .31
نعم
ال

نعم = 1
ال = 0
نعم = 1
ال = 0
نعم = 1
ال = 0

إدراك املخاطر

للقياس من ( 1تتخذ دامئًا اإلجراءات) إىل ( 5ال تتخذ أي إجراءات أبدًا)  ،إىل أي مدى تشعر أن منظمتكم تتخذ تدابري لالستجابة
لسالمة وأمن املوظفات اإلناث؟

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

 .4نادرا ما تتخذ
 .5ال تتخذ أي إجراء
اجراءات

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

.29

.30

.31

 .1تتخذ دامئا
االجراءات

للقياس من ( 1معرضة دامئًا للخطر) إىل ( 5ال تتعرض أبدًا للخطر)  ،إىل أي مدى تشعر أن املوظفات اإلناث هم عرضة ألي شكل .32
من أشكال التحرش الجنيس من قبل منظمتكم ؟
 .5ال يتعرضن
للخطر أبدً ا

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5

 .4نادرا ما
تتعرضن للخطر

 .3حيادي

 .2غالبا ما تكون
يف خطر

 .1دامئا يف خطر

للقياس من ( 1دامئًا) إىل ( 5أبدًا)  ،إىل أي مدى تشعر أن منظمتكم متنع أو تخفف مخاطر التحرش الجنيس أو االعتداء أو
االستغالل الجنسيني ضد املستفيدات اإلناث ؟
 .5أبدا

نعم = 1
ال = 0
=1نقطة واحدة
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 0.25=4نقطة
 0 =5نقاط
ال أعلم = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد

75

 .3حيادي

 .2غالباً ما يتم اتخاذ
اجراءات

.28

 .4نادرا

 .3حيادي

 .2يف كثري من
األحيان

 .1دامئا

هل شعرت يو ًما بالخوف أو التهديد من قبل موظفي األمن؟
نعم
ال
للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،ما مدى ثقتكم من عمليات التدقيق لخلفية موظفي األمن التي
تجريها منظمتكم ؟ إذا مل تكن عىل دراية بأي عمليات تدقيق  ،فانتقل إىل السؤال .36
 .5غري واثق عىل
اإلطالق

االستامع! الباروميرت
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 .4غري واثق جدا

 .3حيادي

.33

 .2واثق إىل حد ما

 .1واثق جدا

.34

.35

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
ال أعلم = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد

للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،ما مدى ثقتكم يف عمليات التدقيق لخلفيةالسائقني واملوظفني
اآلخرين التي تجريها منظمتكم ؟ إذا مل تكن عىل دراية بأي عمليات تدقيق  ،يرجى وضع عالمة عىل هذا السؤال عىل أنه “غري
متوفر”.
 .5غري واثق عىل
اإلطالق

 .4غري واثق جدا

 .3حيادي

 .2واثق إىل حد ما

.36

 .1واثق جدا

نعم = تخطي إىل السؤال هل توفر منظمتكم وسائل النقل لكم كجزء من عملكن ؟
38
نعم
ال = تخطي إىل السؤال
ال (انتقل إىل السؤال )39
39
إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 37للقياس من ( 1قلق للغاية) إىل ( 5لست قلقة عىل اإلطالق)  ،ما مدى قلقكم إزاء
=1نقطة واحدة
تعرضكن للتحرش الجنيس باستخدام وسائل النقل التي توفرها لكم منظمتكم ؟ (انتقل إىل السؤال )40
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 .4لست قلقة
 .5لست قلقة عىل
 .1قلقة جدا
 .2قلقة إىل حد ما
 .3محايدة
 0.25=4نقطة
للغاية
اإلطالق
 0 =5نقاط

.37

.38

نعم = 1
ال = 0

إذا كان الجواب بالنفي ل السؤال  ، 37إذا شعرت أنك بحاجة إىل توفري وسيلة نقل من قبل منظمتك من أجل أن تكوين أكرث أمانًا .39
 ،فهل تعتقدين أنها ستوفرها لك إذا طلبت ذلك؟؟
نعم
ال

=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
عدم السفر مع الزمالء
الذكور = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد

للقياس من ( 1مريح جدًا) إىل ( 5غري مريح عىل اإلطالق)  ،ما مدى راحتك يف السفر مع زمالئك الذكور يف مكان عملك؟ إذا كنت .40
ال تسافرين مع زمالئك الذكور  ،فانتقيل إىل السؤال .41

=1نقطة واحدة
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 0.25=4نقطة
 0 =5نقاط
ال تحتاج  /ال تستخدام
االقامة = ال يتم احتساب
سؤال التخطي \مستبعد

 .5غري مريح عىل
اإلطالق

 .4ليست مريحة
للغاية

 .3محايدة

 .2مريح
نوعا ما

 .1مريح جدا

للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5لست واثقًا عىل اإلطالق)  ،إذا كنت بحاجة إىل طلب إقامة معينة (عىل سبيل املثال  ،ضيف أو
فندق آخر) لتقليل مخاطر التحرش الجنيس أو االعتداء الجنيس  ،ما مدى ثقتك يف أن منظمتك ستوفر مثل هذه اإلقامة ؟ إذا مل
تكن بحاجة أو مل تكن تستخدمني اإلقامة كجزء من عملك  ،فانتقل إىل السؤال 42
 .5ليس واثقا عىل
اإلطالق

 .4لست واثقا
جدا

 .3محايدة

 .2واثق إىل حد ما

.41

 .1واثق جدا
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=1نقطة واحدة
نقطة2=0.75
نقطة3=0.50
نقطة4=0.25
=  0نقاط5
=1نقطة واحدة
 0.75=2نقطة
 0.50=3نقطة
 0.25=4نقطة
 0 =5نقاط
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للقياس من (( 1آمن جدًا) إىل ( 5ليس آم ًنا  /غري آمن عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك باألمان يف بيئة عملك (مكتب  ،مجمع ،
مرافق مشرتكة) فيام يتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنيسين ؟
 .5ليست آمنة
عىل اإلطالق

 .4ليست غري
آمنة للغاية

 .3محايدة

 .2آمنة إىل
حد ما

 .1آمن جدا

للقياس من ( 1آمن جدًا) إىل ( 5ليس آم ًنا  /غري آمن عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك باألمان عند التجول يف موقع (مواقع)
االستجابة للطوارئ عندما يتعلق األمر بالتحرش الجنيس؟
 .5ليست آمنة
عىل اإلطالق
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 .4ليست غري
آمنة للغاية

 .3محايدة

 .2آمنة إىل حد ما

.42

 .1آمن جدا

.43

دليل توجيهي لتحليل البيانات املوضوعية
لجلسات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي
املعلومات الرئيسيني
يوجد سبع خطوات يجب اتباعها لتقديم تحليل موضوعي للبيانات النوعية الرسدية .ميكن متابعة جميع الخطوات السبع بالرتتيب  ،أو ميكن اختيار العودة إىل الخطوات من
 1إىل  5أثناء العملية إلعادة الخطوات أو مراجعتها .قم مبا هو أكرث منطقية لك حتى الخطوة األخرية.

 .1اجمع بياناتك
لتحليل جلسات النقاش املركزة ( ، )FGDsستحتاج إىل مالحظات جلسة النقاش املركزة والخرائط املجتمعية التي تم رسمها أثناء الجلسات.
لتحليل مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( ، )KIIsستحتاج إىل مالحظات املقابالت وأي مستندات أخرى تم تقدميها خالل هذه املقابالت.

 .2تعرف عىل بياناتك
يجب أن تقرأ أنت وفريقك جميع مالحظاتك بعناية  ،بهدف التعمق يف البيانات.
اقرأ املالحظات وأعد قراءتها  ،باإلضافة إىل الخرائط املجتمعية إذا كانت لديك .ال ترتدد يف تدوين أي أفكار أو أفكار أولية حول البيانات أثناء القراءة .ميكنك إعداد
ورقة اللوح القالب والبدء يف تسجيل هذه النقاط األولية من الفريق.
أثناء القراءة  ،ابدأ يف انتقاء اقتباسات قصرية من املشاركني توضح نقطة ما بشكل جيد وستشكل إضافات قوية للتوصيات والنرش (انظر القسم  .4املنارصة والنرش).
ميكنك اختيار عدم استخدامها الحقًا ولكن متسك بها يف الوقت الحايل.

 .3إنشاء رموز لبياناتك
يف هذه الخطوة التالية  ،ستعمل عىل ترميز بياناتك بتسمية ولون:
يعني الرتميز إبراز أقسام من بياناتك (إما من جلسات النقاش املركزة أو من مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني) التي تظهر عىل أنها مثرية لالهتامم أو ذات مغزى
من حيث صلتها بنتائج وموضوعات الباروميرت.
غالبًا ما تكون أقسام البيانات هذه عبارات أو جمل قصرية .بعد ذلك  ،حدد التسميات (“الرموز”) لوصفها � ،يإضافة لون إلبرازها (استخدم قلم تحديد للتسطري أو
ضع نقطة بجوار النص).
فيام ييل مثال موجز من منوذج جلسة نقاش جامعية .يف هذه الحالة  ،ميكنك أن ترى كيف تم متييز العبارات املختلفة (العمود األيرس) .تم تعيني تسميات بسيطة
لهم (العمود األمين)  ،جن ًبا إىل جنب مع رموز األلوان املشرتكة .تصف كل تسمية الفكرة والشعور والخربة والرأي الذي تم التعبري عنه يف ذلك الجزء من مالحظات
جلسة النقاش الجامعية:
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التسمية ورمز اللون
االستغالل الجنيس

الجناة من املنظامت غري الحكومية
عدم الثقة يف اإلبالغ
مجتمع غري آمن يف الليل
االعتداء الجنيس

مالحظات جلسة النقاش الجامعية (مثال فقط)

“ ...عادة ما يخدع الرجال الفتيات قائلني إنهم سيقدمون لهن الهدايا واملال ولكن هذه وعود فارغة.هؤالء الرجال
متطوعون مجتمعيون من املنظامت غري الحكومية .لقد كذبوا عىل الفتيات قائلني إنهن سيمنحنهن األشياء التي يحتجن
إليها مثل الطعام أو رمز التوزيع .يعرفون أن الفتيات بحاجة إىل هذه األشياء .يجعلونهم ميارسون الجنس معهم وبعد
ذلك ال يعطونهم شيئًا .يحدث هذا عادة يف الليل  ،يف الجزء الخلفي من السوق .كام تتعرض الفتيات أحيانًا للمضايقة
بسبب مامرسة الجنس .يفرض الرجال أنفسهم عليهم بالقرب من املراحيض .عندما تريد الفتاة الذهاب  ،فإن األبواب ال
تعمل بشكل صحيح وال توجد أضواء  ،إنها مظلمة .نخىش اإلبالغ خوفًا من إلقاء اللوم “ ...

مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة
الصحية املعطلة
ال توجد مرافق عامة آمنة
إذا لزم األمر  ،فكر يف هذه األسئلة اإلرشادية أثناء مراجعة املالحظات ملساعدتك يف استخالص األجزاء املهمة من املعلومات:
 oما الذي تم قوله؟
 oما الذي ميثله؟ من الذي ميثله؟
 oما هي اآلراء أو الخربات التي يتم التعبري عنها؟
 oما هو املثال عىل ذلك؟
 oماالذي يحدث؟ ما األحداث أو الحوادث التي تحدث؟ ما الذي يحدث للنساء والفتيات؟
 oمالذي أراه يحدث؟
 oهل هناك مجاالت محددة يف املجال أو املجموعات اإلنسانية تتم مناقشتها؟
تنس أيضً ا إلقاء نظرة عىل الخرائط املجتمعية التي قامت النساء والفتيات املراهقات برسمها .ستمنحك هذه إثراء من املعلومات عن واقعهم.
ال َ
بعد مراجعة مالحظاتك وإضافة التسميات (“الرموز”) واأللوان  ،انتقل إىل الخطوة التالية.

 .40إنشاء سامت (تجميع رموز األلوان الخاصة بك م ًعا)
يف هذه الخطوة  ،ستضع التسميات الخاصة بك («الرموز») يف مجموعات وموضوعات مختلفة.
راجع جميع التسميات وابدأ يف تجميعها يف مواضيع متشابهة  /مشرتكة .سيظهر ما يسمى بهذه املوضوعات عندما تبدأ يف إلقاء نظرة عىل التسميات .يف كل
موضوع ميكنك تضمني تسميات مكررة أو مشابهة.
ميكنك عرض أوراق فارغة أو أوراق اللوح القالب لتمثيل املوضوعات التي تقوم بتجميع مسميات تحتها.
الهدف هو إنشاء ما ال يزيد عن  8-6موضوعات لتجنب أن ينتهي بك األمر مع الكثري من البيانات.
قد ترغب يف التفكري يف مجاالت النتائج األربعة للبارومرت ونظرية التغيري ملساعدتك عىل استخالص املوضوعات ذات الصلة من البيانات.
أثناء قيامك بتطوير املوضوعات باستخدام التسميات الخاصة بك  ،ميكنك أيضً ا البدء يف وضع االقتباسات يف املوضوعات ذات الصلة.
بنا ًء عىل املثال أعاله  ،إليك ما ميكن أن يبدو عليه موضوعان أوليان:
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املوضوع الناشئ

التسميات ورموز األلوان

العنف ضد النساء والفتيات

االستغالل الجنيس
العنف الجنيس
الجناة من املنظامت غري الحكومية

البيئة اإلنسانية

مجتمع غري آمن يف الليل
ال توجد مرافق
مرافق مكسورة

بعد االنتهاء من جميع تسمياتك («الرموز») وتجميعها م ًعا ضمن موضوعات  ،انتقل إىل الخطوة التالية.

 .5مراجعة املواضيع الخاصة بك
يف هذه الخطوة  ،اتخذ خطوة فعلية إىل الوراء وراجع موضوعاتك.
ضع يف اعتبارك ما إذا كنت تريد تغيري  ,دمج ,تقسيم ,تحسني أو تجاهل أي من املوضوعات.
ارجع إىل الخرائط املجتمعية:
 oهل تعكس موضوعاتك ما تشاركه النساء والفتيات من خالل هذه الخرائط؟
اسألوا أنفسكم:
 oهل نفتقد أي يشء؟
 oهل هذه املوضوعات موجودة بالفعل يف بياناتنا من جلسات النقاش املركزة  /مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني؟ هل هي دقيقة؟
 oما الذي ميكننا تغيريه لجعل املوضوعات تبدو بشكل أفضل؟
 oهل نضمن أن تكون أصوات النساء والفتيات عالية وواضحة؟
بعد مراجعة املوضوعات الخاصة بك وإجراء أي تعديالت أو تغيريات  ،انتقل إىل الخطوة التالية.
 .6تحديد املواضيع الخاصة بك
تتضمن هذه الخطوة تنقيح وتحديد مواضيعك.
انظر إىل جميع املوضوعات الخاصة بك وناقش كيفية ارتباطها م ًعا إلنشاء قصة موحدة لنتائجك .ما القصة التي يروونها عندما تنظر إليهم جمي ًعا م ًعا؟ إذا كانت
هناك فجوات أو تناقضات أو أجزاء غري مرتبطة  ،فاستمر يف تحسني املوضوعات الفردية (أو حتى قم بإعادة النظر يف الخطوتني  2و .)3
ثم  ،لكل موضوع  ،ابتكر تعريف عميل بسيط وواضح يرشح معناه ومحتواه .فكر بالضبط يف ما يعنيه كل موضوع وكيف يساعدك عىل فهم البيانات (وكيف ستكون
هذه أهم املوضوعات للمنارصة).
إذا مل يكن لديك موضوع مسبقاً  ،فابحث عن اسم قصري جدًا وواضح ومفهوم لكل موضوع.
مبجرد أن تكون راضياً عن القصة الجامعية التي ترويها املواضيع؛ وكيف ترتبط املواضيع ببعضها البعض ؛ وكل موضوع عىل حدة ؛ واملحتوى لكل منها (التسميات وأي اقتباسات
مبارشة مرتبطة بها من املشاركني)  ،انتقل إىل الخطوة األخرية.

 .7اجمع التحليل م ًعا
أخ ًريا  ،قم بإدخال كل هذا التحليل يف عملية كتابة موحدة لتحليلك املوضوعي من نتائج مجموعات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني.
كام ستستخدم هذه النتائج الستكامل وإضافة التفاصيل الرسدية واإلثراء والفروقات إىل مقياس الباروميرت  ،ميكنك استخدام النموذج أدناه للكتابة .يتمحور هذا
النموذج حول مجاالت النتائج األربعة من نظرية التغيري التي يقوم البارومرت بحسابها .سيمكنك هذا من تخطي هذا التحليل املوضوعي الرسدي برسعة أكرب مع
الدرجات الكمية ملجاالت النتائج األربعة هذه ؛ يوجد أيضً ا قسم منفصل للموضوعات التي تشعر أنها شاملة أو مستقلة أو فريدة.
لكتابتك  ،حدد املوضوعات املناسبة وأين وكيف .فكر يف:
 oمدى ارتباطها مبجاالت النتائج أو سبب كونها فريدة  /قامئة بذاتها أو شاملة ؛
 oماالذي تم تعلمه من خالل التحليل ومجموعات النقاش املركزة و مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ؛
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 oما هي الفجوات والتحديات وأوجه القصور والفشل الذي يخربنا به التحليل عن النظام اإلنساين للنساء والفتيات
 oإىل أي مدى نحن بعيدون عن هذه النتائج وما هي الحواجز التي تقف يف طريق تحقيقها ؛
 oماالذي يخربه عن ما يعمل أو ما تم تحسينه بالنسبة للنساء والفتيات؟
 oما الذي يجب تغيريه؟ ما الذي تقوله النساء والفتيات لنا أنه بحاجة إىل التغيري؟
 oما هو املوقف البارز وما الذي سيكون ذا قيمة بالنسبة ملنارصتنا؟

منوذج الكتابة
النتيجة  .2تتمتع النساء والفتيات من السكان املترضرين بإمكانية الوصول
والتحكم عىل قدم املساواة يف الخدمات واملوارد اإلنسانية.

النتيجة  .1تثق النساء والفتيات ويحصلن عىل خدمات دعم آمنة ورسية ومسؤولة
عندما يتعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ( ، )GBVمبا يف ذلك التحرش
الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني.

النتيجة  .4تقوم املنظامت اإلنسانية مبساءلة املوظفني يف إطار التصدي للتحرش
الجنيس واالعتداء واالستغالل الجنسيني.

النتيجة  .3يستخدم العاملون يف املجال اإلنساين السلطة بشكل إيجايب ويحرتمون
ويقدرون النساء والفتيات واملجتمعات املترضرة.
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املنارصة والنرش

القسم 4
املنارصة والنرش
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 A Oberstadtالصورة
,IRCدليل عميل
(مؤرش الضغط):

مراجعة :حساب الدرجات
يستخدم البارومرت (مؤرش الضغط) «نظام إشارات املرور» (أحمر ،برتقايل  ,أصفر ,أخرض) لتسجيل حالة االستجابة اإلنسانية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ()GBV
والتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني عرب مجاالت النتائج األربعة.
ضمن كل مجال واحدة من هذه املجاالت األربعة  ،هناك معايري مختلفة يتم تقييمها بشكل فردي .يحتوي كل معيار عىل سلسلة من الجوانب التي سيتم تسجيلها من  1إىل
( 4من األحمر إىل األخرض)  ،بنا ًء عىل املعلومات التي تم جمعها من األدوات األربعة لجمع البيانات :قامئة الرصد و املالحظة  ،جلسة النقاش املركزة ( ، )FGDاستبيان آراء
املوظفني ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني (.)KII

األصفر=
 3نقاط

األخرض =
 4نقاط

الربتقايل =
نقطتني

األحمر
= نقطة
واحدة

من خالل هذه الدرجات  ،سيوفر الباروميرت كالً من :التقييامت الفردية لكل مجال من مجاالت النتائج األربعة هذه من األحمر إىل األخرض ؛ وإضافة الدرجات من جميع
املجاالت األربعة م ًعا  ،وتحديد درجة إجاملية لالستجابة اإلنسانية التي يجري تقييمها.
ميكن االطالع عىل أدوات حساب الدرجات يف القسم  4أدوات املنارصة.

من حساب الدرجات إىل املنارصة 4 :خطوات
هناك أربع خطوات رئيسية يجب اتخاذها مع النتيجة مبجرد تحليلها:
 )1التحقق من النتيجة
 )2تطوير توصيات املنارصة
 )3كتابة التقرير
 )4إحداث تغيري
تعمل األقسام األربعة التالية عىل توجيهك عرب هذه الخطوات مبزيد من التفاصيل  ،مبا يف ذلك بعض مفاهيم املنارصة األساسية ونصائح للنرش والتوصيات ورسائل املنارصة.
ستشعر بأن بعض االعتبارات واألسئلة أدناه هي تكرار ملا فكرت به من قبل ؛ هذا يشء جيد ويساعد عىل تحسني وإضافة الخصوصية إىل التوصيات التي ستعتمد عىل الدرجة
(الدرجات)  ،للتشكيك يف أي افرتاضات تم وضعها  ،وإلتاحة الوقت لك ملعالجة النتائج  ،ويف النهاية  ،إنتاج تقرير أفضل و خطة منارصة.

الخطوة  :1التحقق من النتيجة

ستستخدم نتيجة البارومرت والتحليل  /املالحظات التي تم إنشاؤها أثناء الخطوة ( 3تحليل نتائج البارومرت العامة) من القسم  .3تحليل البيانات -للتحقق من الدرجات والنتائج
األولية مع الرشكاء الرئيسيني (كام متت مناقشته أيضً ا يف القسم  .1التخطيط واإلعداد  ،إرشاك أصحاب املصلحة).
تساعد عملية التحقق هذه عىل ضبط تحليل البيانات وصقلها استعدادًا لتحويلها إىل منارصة ذات صلة وذات مغزى .التحقق من النتيجة والتحليل  /املالحظات من القسم
 .3تعد الخطوة  3أم ًرا بالغ األهمية لضامن املشاركة واالتفاق عىل النتائج  ،من جميع الرشكاء املعنيني  ،قبل امليض قد ًما يف املنارصة املشرتكة والنرش .ال تتعلق هذه العملية
بتغيري النتيجة  ،ولكن التأكد من أن النتيجة تتحدث إىل أولئك الذين هم أكرث دراية بالسياق  -يف املقام األول  ،الجهات الفاعلة  ،واملجموعات واملنظامت والشبكات العاملة
يف مجال حقوق املرأة  ،والنساء والفتيات من املجتمعات التي تم فيها تنفيذ البارومرت .
لن يكون من املمكن إرشاك جميع من شاركوا يف جلسات النقاش املركزة ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني يف التحقق من صحة النتيجة واملالحظات من القسم .3
الخطوة  .3ومع ذلك  ،يجب عليك إما جمع بعض أصحاب املصلحة الرئيسيني م ًعا الجتامع التحقق أو اتصال أو عقد مكاملات واجتامعات مصغرة مع مجموعات مختلفة من
أصحاب املصلحة  ،بحسب السياق وما هو مناسب .ستشمل مجموعات أصحاب املصلحة للمشاركة يف التحقق من النتيجة بشكل أسايس ما ييل:
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الجهات الفاعلة والجامعات واملنظامت والشبكات العاملة يف مجال حقوق املرأة ضمن ومع مجتمعاتهم و
قائدات وأعضاء املجتمع املحيل من النساء املستضيفات والنازحات والالجئات.
قد ترغب أيضً ا يف إرشاك الجهات الفاعلة واملنظامت والوكاالت اإلنسانية (خاصة املحلية والوطنية  ،ولكن أيضً ا الدولية) .ميكن أيضً ا التفكري يف تضمني  ،حيثام كان ذلك آم ًنا
ومناس ًبا يف السياق ،الجهات واملمثلني الحكوميني  ،مثل ممثيل وزارة شؤون املرأة  /املساواة بني الجنسني أو أي إدارة حكومية رائدة مامثلة معنية بحقوق املرأة.
أثناء اجتامعات أو مكاملات التحقق مع أصحاب املصلحة  ،تأكد من أن الحارضين لديهم إمكانية الوصول إىل النتيجة اإلجاملية (مع «إشارة املرور» باإلضافة إىل وصف ما
تعنيه هذه النتيجة)  ،ودرجة كل نتيجة مجال ،ومالحظات من القسم  .3الخطوة ( 3مبا يف ذلك أي اقتباسات مبارشة من املشاركني يف الباروميرت قمت بجمعها من تحليلك).
سيكون من املهم تدوين مالحظات مفصلة طوال عملية التحقق.
خالل االجتامعات أو املكاملات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني  ،اطرح سلسلة من األسئلة لتعزيز النقاش.
أسئلة إرشادية لعملية التحقق:
قم مبراجعة النتائج والتحليل وقدم التعقيبات واملدخالت الفعالة عىل:
 oما الذي يرتدد ويتوافق مع الوقائع أو ال يتوافق مع النتائج والتحليل املوضوعي ،أو كالهام مجتمعني؟
 oكيف تتحدث النتائج والتحليالت عن القضايا التي تواجه النساء والفتيات وعامالت اإلغاثة؟
 oما الجديد؟ ما هو التعلم؟ ما الذي يدعم ما هو معروف مسبقاً؟ ما هو االختالف؟
 oهل هناك نتائج أكرث إلحا ًحا من غريها  ،يف رأي أصحاب املصلحة الحارضين؟
 oهل هناك نتائج قابلة للتطبيق يف السياقات خارج املجال الذي تم تقييمه بواسطة البارومرت؟
 oهل لدى أي من أصحاب املصلحة أفكار عن طرق لتحسني االستجابة للنساء والفتيات اللوايت يعشن ويعملن يف هذا املكان؟
راجع قابلية الفهم ووضوح النتائج والتحليل  ،ال سيام فيام يتعلق باللغة والتعريفات والعروض التقدميية.
يعد التحقق من صحة النتائج وحساب الدرجات مرحلة حاسمة يف العملية ألنها تأيت بأصحاب املصلحة الرئيسيني وتجاربهم الغنية ورؤيتهم وخرباتهم .قم بتدوين مالحظات
مفصلة عن إجاباتهم عىل األسئلة أعاله وحاول توضيح أي أسئلة معلقة و  /أو توصيات تنشأ خالل النقاشات.
من خالل هذه العملية  ،من املحتمل أن تبدأ يف وضع توصيات ورمبا رسائل منارصة .عندما تتحول املناقشة إىل توصيات  ،تأكد من تدوين التوصيات املحددة التي تنشأ
واستمر يف طرح األسئلة التوضيحية والتدقيق  ،مثل األسئلة الواردة أدناه:
ما املشكلة  /املخاوف التي تحلها هذه التوصية والتي طرحتها النتيجة؟ ما هي النتيجة التي سيتم تعزيزها من خالل تنفيذ هذه التوصية؟
ملن يتم توجيه هذه التوصيات؟ من الذي نحتاج للوصول إليه من خالل منارصتنا لتحقيق هذه التغيريات ؟
هل ستعمل هذه التوصية يف هذا السياق؟ ملا و ملا ال؟ من الذي يجب إرشاكهم لتنفيذ هذه التوصية؟
هل تنطبق هذه النتائج والتوصيات خارج السياقات املبارشة التي قام البارومرت بتحليلها؟
هام :ضع يف اعتبارك أن هذه األسئلة املتعلقة بالتوصيات  ،خاصة ملن توجه التوصيات لهم ومن ينبغي استهدافهم من خالل املنارصة  ،ميكن أن تكون حساسة للغاية .اطرح
هذه األسئلة عىل الرشكاء املوثوق بهم وتحقق من الحلفاء املوثوق بهم وفريق الباروميرت قبل اجتامعات أو مكاملات التحقق ملناقشة ما إذا كان ينبغي أن تكون التوصيات
جز ًءا من كل نقاش .إذا شعرت ألي سبب من األسباب أن طرح مثل هذه األسئلة عىل بعض أصحاب املصلحة لن يكون آم ًنا أو سيكون مخاطرة كبرية جدًا  ،فال تسألهم.

الخطوة الثانية :تطوير توصيات املنارصة

يف هذه الخطوة الثانية  ،قم بجمع النتيجة اإلجاملية  ,درجة النتيجة واملالحظات من جميع األقسام السابقة لوضع و إنهاء توصيات املنارصة لتعكس نتائج البارومرت .يجب
أن تتم هذه العملية ضمن مجموعة صغرية مثل فريق الباروميرت  ،أو بواسطة قائد فريق الباروميرت لتبسيط العملية قدر اإلمكان.
ميكن استخدام العديد من العمليات لوضع توصيات محددة مفيدة يف املنارصة.
عملية “ ،”SMARTاملوضحة أدناه  ،ميكن أن تساعدك يف تحديد أولويات التوصيات .توفر لك سلسلة من األسئلة االستقصائية وتدعمك إلنشاء خطة للمنارصة  ،بهدف جعل
صناع القرار والجهات الفاعلة املستهدفني الرئيسيني يتبنون توصياتك.
قد تفضل استخدام عملية مختلفة  ،اعتامدًا عىل السياق الخاص بك أو إذا كنت تفضل مع خرباء املنارصة الذين يعملون معك يف البارومرت.
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بالنظر إىل حجم العمل والتفكري الذي تم إنجازه بالفعل يف حساب النتائج والتحقق  ،مبا يف ذلك املحادثات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وفريق الباروميرت  ،من املفرتض أن
يظهر بالفعل عدد من التوصيات لتحسني البيئة للنساء والفتيات والعامالت يف املجال اإلنساين خالل هذه املرحلة.

حلول للتحديات الرئيسية واألكرث إلحا ًحا
كم عدد التوصيات التي يجب أن تكون لديك؟ ال يوجد «عدد سحري» للتوصيات يجب السعي لتحقيقها ؛ يجب أن توفر التوصيات ً
التي تطرحها نتائج البارومرت .ميكن أن يكون هناك ميل إلنشاء توصية لكل تحد يتم طرحه أثناء عملية البارومرت  ،والذي قد يصبح صعبًا .إن الحد من عدد التوصيات مفيد
حتى ميكن اعتامدها بالفعل .قد تجعل أكرث من  7-5توصيات من الصعب وضع خطة حشد التأييد (منارصة)  ،لذلك ضع يف اعتبارك ترتيب األولويات .مرة أخرى  ،ميكن أن
يكون الرتكيز عىل الدرجات “األحمر” و “الربتقايل” طريقة مفيدة لتحديد أولويات التوصيات.
إن وضع التوصيات سيجمع ويسلط الضوء عىل الجوانب الحاسمة ملا متت مناقشته مسبقاً .يف هذه املرحلة  ،يجب عليك:
إعطاء األولوية:
 oما هي التحديات الرئيسية التي أبرزتها الدرجات والنتائج؟
 oوفقًا ملناقشات التصنيف والتحقق  ،أي من هذه التحديات الرئيسية يحتاج إىل إجراء فوري؟
 oتتمثل إحدى طرق تحديد أولويات التوصيات يف النظر إىل تلك التي تتناول النتائج “الحمراء” أو “الربتقالية”.

التساؤل أو التدقيق:
 oللتحديات  /اإلجراءات ذات األولوية:
-

أي من التوصيات املقدمة أثناء عملية التحقق  ،إن وجدت  ،تعالج هذه التحديات؟

-

هل هناك حاجة لتوصيات إضافية ملواجهة التحديات الرئيسية؟

-

من يحتاج إىل القيام بإجراء بشأن التوصيات إلحداث فرق؟

 oهل هناك تحديات  /إجراءات أخرى يجب اتخاذها  ،ولكنها تتطلب جهود للمنارصة طويلة املدى؟
 oألي مستوى يجب معالجة التحديات؟ (عىل سبيل املثال  ،هل التحدي عىل املستوى املحيل  ،حيث ميكن أن تكون إدارة املخيم هدفًا للمنارصة أو الحشد)؟
هل املشكلة مع النظام اإلنساين األشمل ،حيث يجب أن يكون هدف املنارصة وكالة تابعة لألمم املتحدة أو الحكومة املضيفة)؟

تحدي:
 oللتأكد من أن لديك مجموعة التوصيات “الصحيحة”  ،اقض بعض الوقت يف تحدي افرتاضاتك وتحليلك لكل توصية .تتضمن بعض األسئلة اإلرشادية ما ييل:
-

هل ستعمل هذه التوصية يف هذا السياق؟ ملا و ملا ال؟

-

من الذي يجب إرشاكهم لتنفيذ هذه التوصية؟ هل ميكن استهداف هذه املجموعة؟ كيف؟

 oهل تنطبق هذه التوصية خارج السياقات املبارشة التي يقوم البارومرت بتحليلها؟
 oكيف ترتبط هذه التوصية بالهدف والغرض العام للبارومرت؟

إعادة التأكيد:
 oقدر اإلمكان  ،قم باملشاركة ونقاش املجموعة شبه النهائية من التوصيات مع فريق الباروميرت ومجموعة مصغرة من الرشكاء الرئيسيني (ال سيام املنظامت املحلية
املشاركة يف العملية) للتأكد من أن ما قيل يف اجتامعات ومكاملات التحقق ينعكس بشكل مناسب وأن التوصيات تعكس النتائج
بعد إكامل ما سبق  ،يجب أن يكون لديك مجموعة من التوصيات املكتوبة التي يجب اعتامدها  ،بنا ًء عىل النتائج واملناقشات  ،لتحسني سياق النساء والفتيات والعامالت
يف املجال اإلنساين.
أخ ًريا  ،تذكر أنه ليك يكون البارومرت مضافًا ويؤخذ عىل محمل الجد من قبل صانعي القرار  ،يجب دعم التوصيات بالنتيجة (الدرجات) والبيانات التي تم جمعها وأي اقتباسات
مبارشة من املشاركني (مع احرتام الرسية و عدم اإلفصاح عن الهوية) أثناء تنفيذ الباروميرت.
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الخطوة الثالثة :كتابة التقرير
تغطي هذه الخطوة التالية كتابة تقرير تنفيذ الباروميرت والنتائج والتوصيات.
هام :ضع يف االعتبار أن هذا التقرير سيكون متاحاً للجميع بشكل عام لذلك ميكن استخدام النتائج عىل نطاق واسع ؛ هذا يعني أنه يجب االستمرار يف التعامل مع
الرسية وحامية البيانات بشكل جدي.
بعد القسم  3والقسم  .4الخطوتني  ، 2-1تكون مسودة صياغة التقرير متت إىل حد كبري .ستكون الخطوة املهمة التالية هي تجميع كل األقسام م ًعا يف ملف واحد شامل
وقابل للقراءة .يجب أن يتضمن التقرير معلومات حول املكان الذي تم فيه تنفيذ البارومرت  ،ورشح موجز للباروميرت نفسه  ،ورشح للخطوات املتخذة للوصول إىل النتائج مبا
يف ذلك عدد مقابالت مقدمي املعلومات و جلسات النقاش املركزة و النتائج نفسها والتوصيات التي تم التوصل إليها يف الخطوات السابقة .إن رشح كيفية تطوير كل توصية
سيكون مفيدًا للمساعدة يف ضامن أخذها بشكل جدي (الحظ أن اسرتاتيجية استيعاب التوصيات متت مناقشتها يف الخطوة  4أدناه) .ميكن أن يكون استخدام االقتباسات
من القسم  3مفيدًا أيضً ا يف تخصيص التقرير والتأكيد عىل أن الدرجة اإلجاملية  ،والنتائج الفردية  ،وكذلك التوصيات تدعمها البيانات والتجارب الشخصية وأصوات النساء
والفتيات والعامالت يف املجال اإلنساين.
طول التقرير:كام هو الحال مع عدد التوصيات يف الخطوة  ، 2تحديد طول التقرير إىل  4-2صفحات ميكن أن يكون مفيدًا لضامن أن األفراد الذين يحتاجون إىل املعلومات
املوجودة يف التقرير يقرؤونه ويستخدمونه بالفعل .هذا يعني أنك سرتغب يف االيجاز قدر اإلمكان وأن تقوم باستخدام تصوير البيانات (مثل الرسوم البيانية أو الجداول
البيانية) حيث يكون مفيدًا يف توضيح النقاط  ،وخاصة عند تقديم النتائج.
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تتضمن الخطوة األخرية يف إنشاء التقرير موافقة فريق الباروميرت /املنظامت الرشيكة .يجب أن يكون للمشاركني يف تنفيذ الباروميرت القدرة عىل االطالع عىل التقرير مع فرصة
واحدة عىل األقل للمراجعة وتقديم التعديالت قبل أي نرش للتقرير نفسه .يجب أن يكون هناك اتفاق بني رشكاء التنفيذ عىل استخدام الشعارات واإلسناد للكاتب.
عند الرضورة  ،يجب ترجمة التقرير إىل اللغات املحلية.

منوذج مخطط التقرير

 .Iخلفية عن السياق (ليس أكرث من نصف صفحة)
 .aطول النزاع  /األزمة؛ السياق ضمن السياق (عىل سبيل املثال  « ،قام هذا البارومرت بتحليل التجربة الحية للنساء والفتيات يف بيديبيدي  ،أوغندا)».
 .bأساسيات السكان (عدد أو نسبة النساء واألطفال ؛ النازحني داخليًا  /الالجئني ؛ متوسطمدة النزوح ؛ نوع التوطني)
 .cتحليل موجز لوضع النساء والفتيات

 .iالبيانات املتوفرة عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتمكني االقتصادي وعدم املساواة بني الجنسني  ،عىل سبيل املثال
 .IIرشح البارومرت
 .aرشح مكون من فقرة واحدة عن البارومرت والغرض منه(ميكنك تكييف املحتوى من امللف التوجيهي 0aمقدمة عن االستامع! الباروميرت)
 .IIIحساب درجات البارومرت
 .aلون العالمة أو الدرجة (بشكل عام ومجاالت النتائج األربعة) مع الوصف (راجع امللف التوجيهي 0aمقدمة عن االستامع! الباروميرت)
 .IVرشح كيفية الحصول عىل الدرجات (ليس أكرث من  3/1صفحة)
 .aعدد مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ()KIIs
 .bعدد جلسات النقاش املركزة ()FGDs
 .cعدد استبيانات آراء املوظفني املكتملة
 .dعدد قوائم الرصد و املالحظة التي تم إجراؤها وأين تم تنفيذها
 .Vتحليل النتيجة والتوصيات (ال يزيد عن صفحة واحدة)
 .aتحليل الدرجات من خالل النتائج من  4-1مع التوصيات ذات الصلة التي تم تطويرها من خالل عملية التحقق والتوصيات
 .VIملحق  -رابط لرشح البارومرت
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الخطوة الرابعة :إحداث التغيري
الغرض من االستامع! البارومرت أن يكون مبثابة أداة منارصة للجامعات واملنظامت والشبكات النسائية والجهات الفاعلة األخرى يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،
وذلك ملساءلة املسؤولني عن االستجابات اإلنسانية إزاء النساء والفتيات .يدعم تنفيذ األدوات وكتابة التقرير هذا الهدف الشامل املتمثل يف تحسني النظام اإلنساين واالستجابات
املحددة للنساء والفتيات الاليئ يعشن يف سياقات إنسانية والعامالت يف املجال اإلنساين الاليئ يعملن داخلها.
يغطي القسم التايل نرش التقرير عىل األطراف املعنية وكيفية إنشاء إسرتاتيجية منارصة بحيث تكون النتائج والتوصيات مفيدة للعمل اإلنساين يف املستقبل .ستتم مناقشة
االعتبارات الرئيسية للمنارصة  -مثل من سيتم استهدافه برسائل املنارصة .-

نرش و مشاركة تقرير التنفيذ

بعد االنتهاء  ،ينبغي نرش التقرير ل ومناقشته مع أولئك الذين شاركوا أثناء تنفيذ البارومرت .من املهم التأكد من أن أولئك الذين ساهموا بأصواتهم يفهمون التقرير النهايئ
والنتيجة النهائية  ،باإلضافة إىل التوصيات  ،وكيف تخطط للميض قد ًما يف التقرير والتوصيات ورسائل املنارصة .وهذا يشمل نقاش (كام تسمح الرسية والتطبيق العميل)
النتائج مع:
مقدمي املعلومات الرئيسيني
املشاركون يف جلسات النقاش املركزة ()FGDs
املنظامت املنفذة للبارومرت (مبا يف ذلك القيادة العليا كام ينطبق)
األفراد  /املنظامت التي شاركت يف التحقق
يجب أن يتم النرش بعد مناقشة اعتبارات املنارصة أدناه والتوصل إىل اتفاقيات لضامن سالمة وأمن املعلومات وأن أولئك الذين يتلقون النتائج عىل دراية بخطوات التنفيذ.

اعتبارات املنارصة

يجب البدء بوضع اسرتاتيجية منارصة بتحويل توصيات التقرير إىل أهداف منارصة قابلة للتنفيذ .تتمثل إحدى طرق القيام بذلك يف استخدام نهج “ ،”SMARTوهو طريقة
مفيدة لتنظيم أفكارك وإنشاء خطة بنا ًء عىل التوصيات.
“”SMARTتعني هدف محدد  ،قابل للقياس  ،ميكن تحقيقه  ،مالئم  ،مقيد بزمن .ضع يف اعتبارك وضع هذه االعتبارات لكل توصية بحيث يكون لديك خطة لكيفية
تحقيق التوصيات.
أسئلة لإلجابة عليها للحصول عىل هذه االعتبارات “”SMART
 oمحدد  -ما الذي ميكن تحقيقه إذا نجحت املنارصة؟”
 oقابل للقياس  -كيف سنعرف عندما تكون املنارصة ناجحة؟”
 oميكن تحقيقه  -هل النتيجة املرجوة يف متناول اليد بالفعل  ،مبا يف ذلك املوارد الرضورية واإلطار الزمني و هل ستكون موجودة أم ال لتحقيق النتيجة؟”
 oمالئم  -هل يحقق هذا الهدف بالفعل تقد ًما ذا مغزى نحو التوصية؟”
 oمقيد بزمن  -متى نحتاج إىل تحقيق ذلك وما هو اإلطار الزمني الواقعي للرشكاء؟”

ستساعد اإلجابة عىل هذه األسئلة وإنشاء خطة وضع االعتبارات“ ”SMARTلكل توصية من التوصيات التي اخرتتها عىل وضع معايري قابلة للتحقيق حول توصياتك .عىل سبيل
املثال  ،قد تكون إحدى توصيات البارومرت تتمثل يف «زيادة التمويل املخصص للتدريب عىل منع االستغالل واالعتداء الجنسيني» .مثال عىل الهدف أو االعتبارات “”SMART
التي تدعم اتخاذ إجراء بشأن تلك التوصية هو «زيادة التمويل بنسبة  ٪20ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيني لتمويل املنظامت املحلية خالل العامني املقبلني».
هناك تقنيات أخرى قد يقرتحها املنارصون للتأكد من أن التوصيات قابلة للتنفيذ .بشكل عام  ،من املهم أن تضع يف اعتبارك أهدافك املحددة (كام هو موضح يف التوصيات)
؛ ضع يف اعتبارك املوارد التي ستحتاجها ؛ وقم بوضع خطة املنارصة الخاصة بك مكتوبة مع التوقيت  /املواعيد النهائية املرفقة بكل توصية .هذا سيجعل خطط املنارصة أكرث
واقعية وأكرث احتامال للتنفيذ.
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االعتبارات

يعد التقرير أحد نتاجات املنارصة الرئيسية  ،لكن نرش التقرير وحده لن يضمن حدوث التغيريات املوىص بها .سيتطلب هذا عىل األرجح اسرتاتيجية منارصة وجهود دعوة
منسقة.

ملواصلة تطوير اسرتاتيجية املنارصة  ،هناك عدد من االعتبارات التي يجب أخذها يف االعتبار .يف حني أن االعتبارات واألسئلة الواردة أدناه هي نقطة انطالق مفيدة  ،سيكون
كل سياق مختلفًا.
ما هي املخاطر وكيف ميكننا التخفيف منها؟
غالبًا ما تعمل الجهات اإلنسانية الفاعلة  ،مبا يف ذلك املنظامت التي تنفذ البارومرت  ،يف سياقات خطرية  ،ليس فقط جسدياً ولكن أيضً ا سياسيًا وماليًا .إنه أمر بالغ
األهمية ألولئك الذين يقومون بإجراء املنارصة مع توصيات البارومرت النظر يف املخاطر التي قد تنطوي عليها منارصتهم  ،مع توضيح ماهية هذه املخاطر أو مالذي
قد ينشأ مع الوقت  ،وامتالك خطط واسرتاتيجيات للتخفيف منها (انظر أيضً ا القسم  .2التنفيذ  ،بشأن املخاطر األمنية  ،والفوائد واالعتبارات).
قد تخاطر املنظامت بالتمويل أو إمكانية الوصول يف حال /عند الدعوة إلجراء تغيريات من قبل املنظامت الدولية أو الهيئات الحكومية .إن توقع رد الفعل العنيف
السيايس أو املايل املحتمل  -وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة املنظامت عىل العمل والوصول إىل التمويل  -أمر بالغ األهمية يف هذه املرحلة إلمكانية التخفيف من
هذه املخاطر  ،إن كانت موجودة أو محتملة .ميكن أن يحدث التخفيف من املخاطر من خالل إرشاك املنظامت املناسبة  ،وتأطري رسائل املنارصة بشكل مناسب
للسياق  ،واختيار املبعوثني املناسبني (الذين سينقلون الرسائل وكيف  ،وملن) والتوقيت.
قد يكون من املفيد الحصول عىل موافقة رصيحة من املنظامت الدولية  ،مثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( ،)UNHCRأو صندوق األمم
املتحدة للسكان ( ،)UNFPAأو مكتب منسق األمم املتحدة للمساعدات اإلنسانية ( )OCHAأو الحكومات (حيث يكون آمن القيام بذلك) قبل إجراء املنارصة
للمساعدة يف التخفيف من املخاطر للمنظامت التي تنفذ الباروميرت .يف الواقع  ،ميكن أن يكون الحصول عىل املوافقة من الجهات الفاعلة الرئيسية إحدى الخطوات
األوىل يف خطة املنارصة الخاصة بك.
من يجب أن تشارك؟
سيكون للجهات الفاعلة املختلفة اعتبارات مختلفة عندما يتعلق األمر بالسلطة والصوت واملخاطر داخل نظام العمل اإلنساين .من املهم عدم ترك املنظامت املحلية
تتحمل عبء الدعوة إىل التغيري يف النظام اإلنساين وحدها .من غري األخالقي مطالبة املنظامت املحلية بإصالح األنظمة اإلنسانية التي مل تنشئها  ،ال سيام أنها غال ًبا
ما تكون جهات فاعلة أقل قوة داخل هذه االنظمة  ،وميكن للمنارصة الرصيحة أن تعرضها للخطر  ،عىل الصعيدين السيايس وعند التمويل .من املهم أن تتذكر أنه
ميكن أن تكون هناك قوة وأمان يف التحالفات  ،وميكن أن يكون العمل عرب املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية ( )NGOsأحد السبل للميض قد ًما .يعد الوصول
إىل املنظامت ذات التفكري املامثل التي تشرتك يف قيم البارومرت أحد الخيارات إلنشاء تحالف من الراغبني يف امليض قد ًما يف رسائل املنارصة.
يجب عىل فريق البارومرت ورشكائه واملنظمة (املنظامت) املرتبطة به أيضً ا النظر يف ما إذا كان من املناسب واآلمن تضمني املنظامت الدولية والحكومات يف املحادثات
حول اسرتاتيجية املنارصة  ،أو االحتفاظ بها كأهداف للمنارصة فقط.
تتضمن بعض األسئلة التي يجب طرحها عند تحديد من سيشارك يف مناقشات املنارصة ما ييل:
· من هم الرشكاء الذين ميكنك العمل معهم إليصال رسائل املنارصة؟
· من هم املبعوثون املناسبون؟ من هم أهداف املنارصة (أي صناع القرار) الذين سيستمعون إليهم وهل ميكنهم املشاركة يف إسرتاتيجية املنارصة ؟
· من الذي قد يوفر املزيد من األمان و  /أو الرشعية لنتائج البارومرت؟
· من لديهم حق الوصول إىل صناع القرار يف هذا السياق؟ هل من املحتمل أن يدعموا توصيات البارومرت؟
· من هم الحلفاء الذين ميكنهم مساعدتك يف تحقيق أهداف االعتبارات “ ”SMARTأو دعم استيعاب التوصيات؟ ميكن أن يكون هؤالء أفرادًا  ،مثل نقاط
اتصال منع االستغالل واالعتداء الجنسيني أو النوع االجتامعي  ،واملنظامت  ،واالئتالفات  ،وحتى اإلدارات داخل الحكومات أو املنظامت الدولية.
كيف توصل الرسائل إىل صناع القرار؟
هناك طرق متعددة لجذب انتباه صانعي القرار الذين ميكنهم إجراء التغيريات التي تتطلبها التوصيات وأهداف املنارصة:
· اجتامعات شخصية أو عرب الهاتف
· استخدام منارصين  /حلفاء بارزين
· وسائل التواصل االجتامعي
· وسائل اإلعالم التقليدية
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هذه هي الخيارات التي ينبغي النظر فيها بعناية وأهمية .ميكن تسلسل هذه اإلجراءات  ،بحيث تدعم جهود وسائل التواصل االجتامعي االجتامعات الشخصية  ،أو قد تقرر
عدم االنخراط يف بعض اسرتاتيجيات املنارصة .عىل سبيل املثال  ،قد يؤدي استخدام منارص بارز إىل لفت االنتباه إىل نتائج الباروميرت بشكل مفيد للغاية  ،ولكنه قد يسلط أيضً ا
الضوء عىل إخفاقات النظام مع جمهور عريض  ،وإحراج القيادة اإلنسانية  ،وخلق خطر عىل وصول املنظامت املنفذة للباروميرت للنساء والفتيات املحتاجات  ،إذا كان االنتقام
محتمالً .بدالً من ذلك  ،وبعد دراسة متأنية  ،قد ال تكون االجتامعات الرسية كافية إلقناع صناع القرار بأنهم يف حاجة إىل تناول التوصيات ؛ بدال من ذلك  ،رمبا الضغط العام
فقط ميكن أن يحدث التغيري الالزم .ويف هذه الحالة  ،فإن املنارص البارز سوف يكون من أدوات املنارصة القوية.
ما هو الدعم أو املوارد األخرى املطلوبة؟
يف حني أن نتيجة البارومرت والتوصيات مدعومة بالبيانات والتقرير هو أداة مفيدة للمنارصة  ،فقد يكون من املفيد النظر يف املواد أو الدعم اآلخر الرضوري للمساعدة
يف إثبات أهمية تبني التوصيات .عىل سبيل املثال  ،هل تدعم توصيات البارومرت تحقيق خطة االستجابة اإلنسانية الرسمية يف بيئة معينة؟ قد يتطلب ذلك تحليالً لخطة
االستجابة اإلنسانية نفسها.
قد تعتقد أن حملة وسائل التواصل االجتامعي أمر بالغ األهمية  ،لكنك تفتقر إىل الخربة يف وسائل التواصل االجتامعي إلنشاء وتنفيذ واحدة  ،وبالتايل تحتاج إىل إرشاك
دعم عايل املستوى من القيادة العليا لألمم املتحدة  ،فقد يكون السفر إىل نيويورك أو جنيف
شخص مختص يف هذا النوع من املنارصة .يف حال ت َقرر أن التوصيات تتطلب ً
رضوريًا (إذا كان ذلك ممك ًنا) .يعترب التفكري فيام إذا كانت منظمتك متتلك املوارد (أي الوقت  ،واملوارد املالية) والقدرة (أي هل ميكن للموظفني الحصول عىل تأشرية؟)
للقيام مبثل هذه الرحلة أمر بالغ األهمية .إن فهم مواردك ومحدودية املوارد أمر بالغ األهمية إلنتاج خطة عمل ملنارصة واقعية.

خطة عمل املنارصة

بعد أخذ جميع االعتبارات املذكورة أعاله يف الحسبان  ،قم بإنشاء خطة عمل للمنارصة كخطوة أخرية .يجب إنشاء خطة العمل مع أولئك الذين من املحتمل أن يكون لديهم
الوقت واملوارد للميض قد ًما بها .يوجد أدناه مثال عىل منوذج خطة عمل ميكن أن يساعد يف تنظيم أفكارك.

مؤرش النجاح

املوارد الالزمة

الشخص املسؤول  /املنظمة

الجدول الزمني

اإلجراءات

األهداف

الهدف األول
“[ ”SMARTأدخل
هدفك إلحدى
التوصيات التي تم
اختيارها]
الهدف الثاين
ا“[ ”SMARTأدخل
هدفك إلحدى
التوصيات التي ا تم
اختيارها]

بعد االنتهاء من هذه الخطة واالتفاق عليها  ،فإن اليشء الوحيد املتبقي هو تنفيذها .حظًا موفقاً يف استخدام االستامع! البارومرت لجعل النظام اإلنساين مكانًا أكرث أمانًا وإنصافًا
للنساء والفتيات!
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أدوات جمع البيانات
أدلة املناقشة الجامعية املركزة للفتيات املراهقات)(FGDs

هام :تأكد من الحصول عىل قبول مسبق  /موافقة مسبقة من جميع املشاركات قبل بدء جلسة النقاش املركزة ( .)FGDيُنصح بعدم وجود أكرث من مثانية مشاركات يف
مجموعة النقاش املركزة راجع القسم  .2ملف دليل التنفيذ لعملية املوافقة املسبقة أو املستنرية و ملحق نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت واملوافقة املستنرية لنموذج
املوافقة املستنرية أو املسبقة.

املواد الالزمة:

· ورق اللوح القالب
· أقالم بألوان مختلفة [إذا مل يكن لديك ألوان مختلفة ،فاستخدم رموزًا مختلفة عىل الخريطة]

بداية جلسة النقاش املركزة ((FGD

عندما تجتمع كل املشاركات ،يجب أن تبدأ ميرسة الجلسة بهذه املقدمة [يرجى تعديل املكان املشار إليه]:
مرح ًبا ،اسمي ________ وأعمل لدى _______ .ترافقني زميلتي _____ التي تعمل يف [نفس املنظمة  /أخرى] وستقوم بتدوين املالحظات لنا .ستقوم زميلتي
_____________ بالرتجمة الفورية لنا [إذا كانت هناك حاجة إىل ترجمة].
نحن هنا اليوم لنناقش معكن بعض جوانب املساعدة اإلنسانية التي تلقيتموها .سنقوم برسم خريطة م ًعا ملساعدتنا يف فهم املساعدة املتوفرة يف مجتمعكن وما هي
املخاوف األمنية للنساء والفتيات .سوف نستخدم هذه املعلومات ملساعدتنا يف الطلب من املنظامت بتقديم املساعدات اإلنسانية بشكل أكرث أمانًا ومساواة وسهل الوصول
إليها من قبل النساء والفتيات.
هذه املناقشة والخريطة ستكون رسية .كام أن امليرسة (أنا) ومدونة املالحظات واملرتجمة ملزمون أيضً ا بالرسية .هذا يعني أن أي معلومات تتم مشاركتها معنا اليوم لن تتم
مشاركتها مع أي شخص آخر .ليس هناك حاجة إىل تزويدنا بأسامءكن أو أي معلومات شخصية .لسنت بحاجة إىل إخبارنا عن قصص محددة .ستكون الخريطة والنقاش من
دون اإلفصاح عن الهوية  ،لذا لن يكون من املمكن تتبعها لكن شخص ًيا .لن يتم ذكر هوية أي شخص يف الخريطة ويف مالحظاتنا.
املشاركة يف هذا االجتامع طوعية متا ًما .يف حال شعريت بعدم االرتياح يف أي وقت ،ميكنك املغادرة ،وهذا لن يؤثر بأي شكل من األشكال عىل الخدمات والدعم الذي تتلقيه
والذي يحق لك الحصول عليه .ستستغرق الجلسة ساعة واحدة كحد أقىص.
سنقوم بإجراء هذا التمرين مع مجموعات أخرى من النساء والفتيات املراهقات يف املجتمع.
هل هناك أي يشء تحتجنه لتشعري باألمان والراحة يف املشاركة؟ هل هناك أي يشء آخر ميكننا القيام به لدعم شعورك بالراحة؟ هل لديكن أي أسئلة تودون طرحها قبل
بدء الجلسة؟
تأكد من اإلجابة الكاملة عىل جميع األسئلة وتحقق للتأكد من عدم ترك أي يشء دون إجابة.
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جلسة النقاش املركزة :الفتيات املراهقات

 .1معلومات املجموعة األساسية

التاريخ_______________________________:
املوقع____________________________:
امليرسة__________________________________ :
مدونة املالحظات__________________________________:
هل هناك حاجة إىل الرتجمة؟ نعم  /ال
		
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فإن الرتجمة الفورية كانت من ____________________ (لغة) إىل ____

(لغة)

املرتجمة__________________________________ :
عدد املشاركات_________:

الفئة العمرية للمشاركات يف مجموعة النقاش(حدد الفئة التي تنطبق):
 0-14سنة
 15-19سنة

 .2مسح الخدمات واملناقشة
الخطوة  .1رسم املجتمع والخدمات
قم بتزويد املجموعة باألقالم وورقة اللوح القالب  ،والتي يجب أن تحتوي عىل مخطط باللون االسود لعدد قليل من املنازل لبدء متثيل املجتمع .ارشح هذه التمثيالت عىل
الخريطة حتى تفهم املجموعة.
تأكد من أن الجميع قادرات عىل رؤية  /الوصول إىل الخريطة.
ثم قم بدعوة املشاركات إلضافة جميع العنارص األخرى املهمة يف حياتهم ومجتمعهم بالقلم األسود  ،مبا يف ذلك الخدمات واملرافق املتوفرة ومكان تواجدها .يجب عليهم
أيضً ا إضافة املزيد من املنازل والطرق واملمرات واألماكن املشرتكة داخل وخارج أماكن التجمع  /املنطقة.
إذا لزم األمر ،اطلب منهم إضافة أشياء مثل :مراحيض؛ أماكن االستحامم؛ نقاط املياه ,نقاط التوزيع ,مراكز صحية؛ مساحات للفتيات والنساء واألطفال ؛ مراكز مجتمعية؛
مالعب؛ أسواق ,مدارس؛ إلخ.
عندما تشعر املشاركات أن الخريطة متثل مجتمعهم ،انتقل إىل الخطوة التالية.

الخطوة  .2التشاور مع الفتيات
النسبة املقدرة للسكان الذين تعالج لهم مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية (( WASHوالبنية التحتية املخاوف األمنية واحتياجات
النساء والفتيات من خالل التصميم والتخطيط املناسب وإمكانية الوصول العادل
النسبة املقدرة للسكان الذين يعالج إعداد املخيم وصيانته والبنية التحتية املخاوف األمنية واحتياجات النساء والفتيات من خالل التصميم
والتخطيط املناسب وسهولة الوصول

أسود

اللون

الرمز

·

مؤرش البارومرت

املهمة
اقرأ السؤال أدناه .عىل الخريطة ،ضع عالمة نقطة سوداء عىل جميع الخدمات و  /أو املرافق التي أبلغت
الفتيات عن أنه تم استشارتهن بها خالل عملية إعدادها أو بنائها يف مجتمعهم.
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استخدم هذه األسئلة ملساعدتك يف هذه املهمة:
-

عندما جاء عامل اإلغاثة إىل منطقتكن ،هل تحدثوا مع الفتيات يف مجتمعكن حول أي من األماكن التالية التي قمتم برسمها عىل الخريطة؟
 oاسأل (إذا لزم األمر) :هل طرحوا أسئلة حول سالمة الفتيات وما الذي تفضله الفتيات؟
· املرافق (املياه والرصف الصحي والنظافة  -املراحيض و أماكن االستحامم ونقاط املياه)
· تخطيط املخيم (عىل سبيل املثال  ،اإلضاءة والطرق  /املسارات والدوريات)
· الخدمات (عىل سبيل املثال  ،األنواع  -املساحات اآلمنة  ،والنقاط الصحية  ،وما إىل ذلك ؛ تحديد املواقع؛ إمكانية الوصول)
· املعلومات (مثل األساليب واللغات وإمكانية الوصول)
· التوزيعات (حقائب الكرامة  ،املواد غري الغذائية  ،املواد الغذائية)

بعد ذلك  ،ضع عالمة نقطة سوداء بجوار كل منشأة تم فيها استشارة الفتيات.

الخطوة  .3مخاوف وأماكن ومناطق غري آمنة للنساء والفتيات
اللون

املهمة

الرمز

أحمر

بالنظر إىل الخريطة ،ضع عالمة دائرة بخط متواصل ألي منطقة أو مكان يعترب غري آم ًنا للفتيات أثناء النهار.

أحمر

بالنظر إىل الخريطة ،ضع عالمة دائرة بخط منقط ألي منطقة أو مكان يعترب غري آم ًنا للفتيات يف الليل.

االسئلة املحتملة (إذا لزم األمر) لدعم املجموعة يف التفكري يف املناطق غري اآلمنة يف مجتمعهم:
-

ما هو أكرث ما يقلق الفتيات يف مجتمعكن؟ ما هي األشياء التي تجعل الفتيات يشعرن بالخوف أكرث؟ قم بإدراجها ووضع عالمة عليها عىل الخريطة إذا ظهرت
أي أشياء جديدة.

-

هل هذه املناطق غري آمنة أيضً ا للنساء يف مجتمعكن؟

-

ما الذي يجعل الفتيات أو النساء يشعرن بالقلق أو الخوف يف املنزل؟ يف مجتمعهن؟

-

هل ميكن للنساء والفتيات السري بأمان إىل املرافق الصحية  /األماكن اآلمنة يف أقل من  20دقيقة؟ (تأكد :إذا مل يذهبوا إىل املرافق الصحية س ًريا عىل األقدام،
اكتشف كيفية وصولهم إىل املرافق الصحية ،وأي منها (املرافق) ميكنهم الوصول إليها  ،والوقت الذي يستغرقونه للوصول إىل هناك ،ومن يرافقهن ،وما إىل ذلك)

-

هل تشعر الفتيات باألمان عند جلب املاء؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا؟

-

عند جمع املياه ،هل غال ًبا ما تنتظرن فرتات طويلة من الوقت؟ إذا كان األمر كذلك ،كم املدة التي تنتظرن فيها؟ (عىل سبيل املثال  ،هل توجد يف كثري من
األحيان صفوف انتظار وعبوات مياه مصفوفة  ،مع النساء والفتيات يف انتظار جمع املياه؟)

-

هل تجمعون املياه قبل رشوق الشمس أو بعد غروبها؟ (تخطي السؤال إذا كانت املياه الجارية متوفرة يف املنازل).

-

هل متوسطوقت االنتظار الستخدام املرحاض أكرث من  10دقائق؟ (تخطي السؤال إذا كانت املياه الجارية متوفرة يف املنازل).

الخطوة الرابعة .حقائب الكرامة (تخطي هذه الخطوة إذا مل يتم توزيع حقائب الكرامة)
النسبة التقديرية للسكان من النساء والفتيات الاليئ تلقني حقائب الكرامة املناسبة بنا ًء عىل تفضيالتهن واحتياجاتهن
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الرمز

اللون
أزرق
أحمر

+

X

املهمة

وضع عالمة  +عىل الخريطة حيث تم توزيع حقائب الكرامة.
ضع عالمة  Xعىل الخريطة إذا شعرتن بأن موقع التوزيع هذا غري آمن للنساء والفتيات.

ثم اطرحي األسئلة التالية عىل املجموعة:
-

عندما تفكرن يف النساء والفتيات الاليت تعرفهن  -أفراد األرسة (األمهات  ،األخوات ،بنات العم أو الخال ،الخاالت  ،إلخ)  ،األصدقاء  ،الجريان  -هل حصل معظمهم
عىل حقائب الكرامة؟

-

هل ميكن إخبارنا ماذا كان بداخل حقيبة الكرامة التي تم تلقيها؟
 oتأكدي :هل كانت املواد املوجودة يف املجموعة مفيدة لكن؟ ملاذا ا؟ قم بتيسري النقاش داخل املجموعة لالتفاق عىل مستوى الرضا .إذا مل تتمكن املجموعة من
املوافقة  ،فقم بتدوين التباينات املختلفة املعطاة وعدد املشاركني.

-

ماذا تتذكرين عن تجربة الذهاب للحصول عىل حقائب الكرامة الخاصة بك؟
 oدقق :من أعطى حقائب الكرامة؟
 oاسأل :هل قام رجال أو نساء بتوزيع حقائب الكرامة؟

-

كيف أثر توزيع حقائب الكرامة عىل العالقات بني مجتمع النازحني واملجتمع املضيف؟
 oاسأل :كيف تم إعالم املجتمع ب حقائب الكرامة ؟

الخطوة  .5توزيع املواد غري الغذائية (( NFIواألغذية (تخطي هذه الخطوة إذا مل يكن هناك توزيعات)
نسبة السكان الذين عربوا عن مخاوفهم بشأن السالمة داخل وحول مواقع التوزيع املرتبطة باملواد غري الغذائية واألمن الغذايئ والزراعة ()FSA

اللون

أزرق
أحمر

الرمز

~

XX

مؤرش البارومرت
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ضع عالمة ~ عىل الخريطة حيث تم توزيع املواد غري الغذائية  /املواد الغذائية.
ضع عالمة  XXعىل الخريطة إذا كان موقع التوزيع هذا غري آمن للنساء والفتيات.

-

هل تذهب الفتيات لجمع مواد التوزيع؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فتابع .إذا كانت اإلجابة ال  ،فتخط هذه الخطوة وانتقل إىل الخطوة  6أدناه.

-

ماذا كان التوزيع األخري؟
 oتأكدي :هل تعرفن كيف تم إعالم املجتمع أين ومتى وكيف يتم جمع التوزيعات؟
 oاسأل :عند الذهاب إىل جمع مواد التوزيع  ،هل هناك أوقات محددة مخصصة للنساء  /الفتيات لجمع التوزيعات و  /أو هل هناك أشياء أخرى يتم القيام بها
خصيصا للنساء عند الذهاب إىل موقع التوزيع؟
ً
 oاسأل :هل جعلت التوزيعات مجتمعكم غري آمن للفتيات؟

الخطوة  .6املساحات اآلمنة (تجاوزي هذه الخطوة إذا مل تكن هناك مساحات آمنة)
النسبة املقدرة للسكان الذي تم فيها إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات – متضمنة إدارة الحالة والدعم النفيس واالجتامعي  -وأمان الوصول
إليها واملسافة املناسبة
نسبة املوظفات يف خدمات وبرامج االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،حيث تشغل النساء فقط جميع أدوار الدعم يف الخطوط األمامية
وتقديم الخدمات

مؤرش البارومرت
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انتقل إىل املساحات اآلمنة التي حددتها املجموعة عىل الخريطة مسبقًا:
الرمز

اللون
لون أخرض
أحمر
أحمر

________
X

املهمة

قم برسم نقطة كبرية يف جميع األماكن التي ميكن أن تذهب إليها الفتاة يف مجتمعكن إذا كانت خائفة وتريد
الدعم( .مالحظة :قد تكون هذه هي نفسها أو مختلفة عن املساحات اآلمنة التي تم تحديدها مسبقا).
ارسم خطًا عىل الخريطة باتجاه أي من األماكن التي تكون غري آمنة للفتيات للذهاب إليها.
ضع عالمة  Xبجوار أي من تلك املساحات غري اآلمنة وغري املريحة للفتيات ليكونوا داخلها.

ثم اطرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
-

ملاذا تختار الفتيات الذهاب إىل تلك األماكن؟ (راجع األماكن التي تم وضع عالمة عليها بنقاط كبرية).

-

ما هو رأيكن يف هذه االماكن؟ هل تحب الفتيات هذه االماكن ؟ ملاذا وملاذا ال؟
 oتأكد (إذا لزم األمر):
 هل الفريق هم رجال  ,نساء (مبا يف ذلك املتطوعني) أم مختلط؟
 من يتواجد يف املساحات اآلمنة؟
 ما مدى شعوركن بالراحة واألمان هناك؟
 هل هناك أي فتيات ال يستطعنالوصول إىل هذه األماكن؟
 هل هو يف موقع يسهل عليكن الوصول إليه وآمن؟ إذا مل يكن كذلك ،فلامذا؟
 كم من الوقت تستغرقن للوصول إىل املساحة اآلمنة؟
 هل تشعرن باألمان عند الذهاب إىل املساحة اآلمنة ؟
 كم مرة تذهب الفتيات إىل األماكن اآلمنة وألي سبب؟

الخطوة  .7آليات الشكاوى املجتمعية
تم تطوير آليات شكاوى مجتمعية شاملة ( )CBCMوأدوات داعمة لزيادة الوعي  ،واختبارها مع املجتمعات  ،واستخدامها من قبل جميع
الوكاالت

مؤرش البارومرت

هام! تذكري املجموعة هنا بعدم مشاركة أي تفاصيل شخصية عن أنفسهم أو عن اآلخرين وفقط مشاركة املعلومات التي يشعرن بأمان عند مشاركتها .عدم مشاركة معلومات
حول حاالت أو حوادث معينة.
-

السؤال (اخرت واحدً ا من هذه األسئلة الثالثة التي تعتقد أنها مناسبة بشكل أفضل  /مفهومة ملجموعتك):
شخصا يعمل يف املخيم (عىل سبيل املثال  ،طباخ  ،حارس أمن  ،إلخ) يعطي املاء أو الطعام أو مستلزمات ألي شخص مقابل خدمة؟
 oهل سبق لكم أن رأيتم ً
أو
شخصا يعمل يف املخيم (عىل سبيل املثال  ،حارس أمن  ،أو شخص يقوم بتوزيع البضائع  ،وما إىل ذلك) يستغل أي شخص (قد يطلب
 oهل سبق لكم أن رأيتم ً
منكن خدمة مقابل يشء يتحكم فيه  ،مثل الطعام أو املستلزمات؟) أو /
 oأين تشعر الفتيات بعدم االرتياح تجاه العاملني يف املجال اإلنساين يف مجتمعكن؟
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ثم اطلب من الفتيات إلقاء نظرة عىل الخريطة بأكملها:

الرمز

اللون

املهمة

ضع عالمة بـ  3نقاط عىل الخريطةحيث سمعنت أنه يتم استغالل النساء والفتيات.

أحمر

-

دقق إذا لزم األمر :يف املدرسة  /مراكز التعلم  ،األسواق  ،املنزل  ،ومراكز  /مواقع توزيع املواد
الغذائية  ،ونقاط املياه  ،أو أي مكان آخر تشعرن بالقلق حياله.

ثم اطرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
-

هل ميكنكم قول املزيد عن هذه املخاوف؟ من الذي يستغل النساء والفتيات؟

-

هل تحدث إليكم أحد من قبل أو أعطاكن معلومات عن االعتداء واالستغالل الجنسيني؟
 oدقق :إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فمن أين علمت عنها و ِمن َمن؟
 تدقيق :االهل  ،األرسة  ،املنظامت غري الحكومية  ،أو حدث  ،وما إىل ذلك (تخطي السؤال إذا مل يتلقوا معلومات حول هذا).

-

هل سمعنت من قبل عن االستغالل واالعتداء الجنسيني؟
 oدقق :إذا كان الجواب نعم  ،فامذا سمعنت؟
 : oإذا كان الجواب بالنفي  ،فقم برشح االستغالل واالعتداء الجنسيني (عىل النحو املحدد ومن خالل األمثلة بطريقة مناسبة للعمر)؛ اسأل عام إذا كان هناك
مصطلح محيل مستخدم  ،وإذا كان األمر كذلك  ،فاستخدم هذا املصطلح.

أعضاء املجتمع املحيل الذين يبلغون عن ثقتهم يف استخدام آلية الشكاوى ويفهمون كيفية اإلبالغ عن الشكوى وما هي العملية التي ستتم من
أجل املتابعة
-

معيار البارومرت

ماذا ميكن أن يفعل الشخص إذا شاهد أو اشتبه يف أن االستغالل واالعتداء الجنسيني يحدث يف مجتمعكم؟
 oاسأل :ما هي الطرق التي ميكن بها تقديم شكوى (عىل سبيل املثال  ،بشكل شخيص  ،عرب الهاتف)؟ إىل َمن؟
 oدقق :ما الذي ميكن أن تفعله فتاة يف مجتمعكن إذا تعرضت لذلك؟ هل تعرف الفتيات أين وكيف يبلغن عن االستغالل واالنتهاك الجنسيني؟
 oدقق :أين تذهب الفتيات للحصول عىل الدعم؟
 oاسأل :هل تعتقد أن الفتيات سيشعرن بالراحة حيال اإلبالغ؟ هل الفتيات تثق بذلك؟ (قم بصياغة سيناريو هنا بنا ًء عىل اإلجابات السابقة ،مثل السائق الذي
طلب خدمة والتي تقدم منظمته خدمات جيدة) .هل تثق الفتيات يف أن شيئًا جيدًا سيحدث إذا قمن باإلبالغ؟

ثم اطلب من املشاركني:

الرمز

اللون
أزرق
أزرق

املهمة
وضع عالمة

عىل الخريطة حيث ميكن تقديم الشكاوى.

وضع عالمة

عىل الخريطة حيث يكمن للناجية أن تذهب وتقوم

بالشكوى حول ما مرت به أو ال تزال تعاين منه وتحصل عىل الدعم.

الخطوة  .8نصيحة لخلق بيئة أكرث أمانًا
-

ما الذي يجعل مجتمعكن أكرث أمانًا للفتيات؟

-

هل هناك أي يشء يف هذه املواضيع مل أسأله وترغنب يف مناقشته؟

االستامع! الباروميرت
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اختتم املناقشة
· اشكر املشاركات عىل وقتهن واهتاممهن بالنقاش.
· تعرف عىل مساهامت واهتامم املستجيبني ولخص املحادثات .طأمنهم وذكّرهم بأنه ال يوجد يشء عىل الخريطة أو أية مالحظات ميكن التعرف عليها وأنه لن يتم
ذكر أسامئهم.
· ذكِّر املشاركات بالغرض من االجتامع .ذكرهم برضورة االحتفاظ بالخريطة لهذا الغرض.
· مرة أخرى  ،ارشح أنك قد تجري هذا التمرين مع مجموعات أخرى يف املجتمع.
· تحقق مرة أخرى من املشاركات إذا وافقن عىل إمكانية استخدامنا للمعلومات الناتجة عن الخريطة واملناقشة.
· ذكر املشاركات مبوافقتهن عىل الرسية وعدم مشاركة املعلومات أو أسامء املشاركني اآلخرين مع أي أحد يف املجتمع.
· إذا رغب أي شخص يف التحدث عىل انفراد  ،فعليك الرد بأن امليرسة ومدونة املالحظات سيكونان متاحني بعد االجتامع.
· أبلغ املشاركات باملكان الذي ميكنهم العثور عليك فيه  ،يف حال رغب أي شخص يف التحدث معك أكرث عن العمل الذي تقومني به.
· اسأل عام إذا كان هناك أي أسئلة  ,أفكار ختامية أو رؤية معينة أو مالحظات أو تعليقات يرغنب يف إضافتها قبل أن إغالق الجلسة.
· اشكرهن مرة أخرى واختتم الجلسة.
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أدلة املناقشة الجامعية املركزة عىل النساء)(FGDs

هام :تأكد من الحصول عىل قبول مسبق  /موافقة مسبقة من جميع املشاركات قبل بدء جلسة النقاش املركزة ( .)FGDيُنصح بعدم وجود أكرث من مثانية مشاركات يف
مجموعة النقاش املركزة راجع القسم  .2ملف دليل التنفيذ لعملية املوافقة املسبقة أو املستنرية و ملحق نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت واملوافقة املستنرية لنموذج
املوافقة املستنرية أو املسبقة.

املوارد الالزمة:
-

ورق اللوح القالب

-

أقالم بألوان مختلفة [إذا مل يكن لديك ألوان مختلفة  ،فاستخدم رموزًا مختلفة عىل الخريطة]

بداية جلسة النقاش املركزة)(FGD

عندما تجتمع كل املشاركات  ،يجب أن تبدأ ميرسة الجلسة بهذه املقدمة [يرجى تعديل املكان املشار إليه]:
مرح ًبا  ،اسمي ___________ وأعمل لدى ___________ .ترافقني زميلتي _________ التي تعمل يف [نفس املنظمة  /أخرى] وستقوم بتدوين املالحظات لنا .ستقوم
زميلتي ______________ بالرتجمة الفورية لنا [إذا كانت هناك حاجة إىل ترجمة].
نحن هنا اليوم لنناقش معكن بعض جوانب املساعدة اإلنسانية التي تلقيتموها .سنقوم برسم خريطة م ًعا ملساعدتنا يف فهم املساعدة املتوفرة يف مجتمعكن وما هي
املخاوف األمنية للنساء والفتيات .سوف نستخدم هذه املعلومات ملساعدتنا يف الطلب من املنظامت بتقديم املساعدات اإلنسانية بشكل أكرث أمانًا ومساواة وسهل الوصول
إليها من قبل النساء والفتيات.
هذه املناقشة والخريطة ستكون رسية .كام أن امليرسة (أنا) ومدونة املالحظات واملرتجمة ملزمون أيضً ا بالرسية .هذا يعني أن أي معلومات تتم مشاركتها معنا اليوم لن تتم
مشاركتها مع أي شخص آخر .ليس هناك حاجة إىل تزويدنا بأسامءكن أو أي معلومات شخصية .لسنت بحاجة إىل إخبارنا عن قصص محددة .ستكون الخريطة والنقاش من
دون اإلفصاح عن الهوية  ،لذا لن يكون من املمكن تتبعها لكن شخص ًيا .لن يتم ذكر هوية أي شخص يف الخريطة ويف مالحظاتنا.
املشاركة يف هذا االجتامع طوعية متا ًما .يف حال شعريت بعدم االرتياح يف أي وقت  ،ميكنك املغادرة  ،وهذا لن يؤثر بأي شكل من األشكال عىل الخدمات والدعم الذي تتلقيه
والذي يحق لك الحصول عليه .ستستغرق الجلسة ساعة واحدة كحد أقىص (.إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج  90دقيقة إلنهاء الجلسة ,يجب مناقشة ذلك مع املشاركات
للتأكد من أن لديهم الوقت الكايف لذلك).
سنقوم بإجراء هذا التمرين مع مجموعات أخرى من النساء والفتيات املراهقات يف املجتمع.
هل هناك أي يشء تحتجنه لتشعري باألمان والراحة يف املشاركة؟ هل هناك أي يشء آخر ميكننا القيام به لدعم شعورك بالراحة؟ هل لديكن أي أسئلة تودون طرحها قبل
بدء الجلسة؟
تأكد من اإلجابة الكاملة عىل جميع األسئلة وتحقق للتأكد من عدم ترك أي يشء دون إجابة.
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جلسة النقاش املركزة :النساء

 .1معلومات املجموعة األساسية

التاريخ_______________________________:
املوقع____________________________:
امليرسة__________________________________ :
مدونة املالحظات__________________________________:
هل هناك حاجة إىل الرتجمة؟ نعم  /ال
(لغة)

		
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فإن الرتجمة الفورية كانت من ____________________ (لغة) إىل ____
املرتجمة__________________________________ :
عدد املشاركات_______________:
الفئة العمرية للمشاركات يف مجموعة النقاش(حدد الفئة التي تنطبق):
 20-24سنة
 25-40سنة
فوق  40سنة
 .2مسح الخدمات واملناقشة

الخطوة  .1رسم املجتمع والخدمات
قم بتزويد املجموعة باألقالم وورقة اللوح القالب  ،والتي يجب أن تحتوي عىل مخطط باللون االسود لعدد قليل من املنازل لبدء متثيل املجتمع .ارشح هذه التمثيالت عىل
الخريطة حتى تفهم املجموعة.
تأكد من أن الجميع قادرات عىل رؤية  /الوصول إىل الخريطة.
ثم قم بدعوة املشاركات إلضافة جميع العنارص األخرى املهمة يف حياتهم ومجتمعهم بالقلم األسود  ،مبا يف ذلك الخدمات واملرافق املتوفرة ومكان تواجدها .يجب عليهم
أيضً ا إضافة املزيد من املنازل والطرق واملمرات واألماكن املشرتكة داخل وخارج أماكن التجمع  /املنطقة.
إذا لزم األمر  ،اطلب منهم إضافة أشياء مثل :مراحيض ؛أماكن االستحامم؛ نقاط املياه ,نقاط التوزيع ,مراكز صحية؛ مساحات للفتيات والنساء واألطفال ؛ مراكز مجتمعية؛
مالعب؛ أسواق ,مدارس؛ إلخ.
عندما تشعر املشاركات أن الخريطة متثل مجتمعهم  ،انتقل إىل الخطوة التالية.

الخطوة  .2التشاور مع النساء و الفتيات
النسبة املقدرة للسكان الذين تعالج لهم مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية (( WASHوالبنية التحتية املخاوف األمنية واحتياجات
النساء والفتيات من خالل التصميم والتخطيط املناسب وإمكانية الوصول العادل
النسبة املقدرة للسكان الذين يعالج إعداد املخيم وصيانته والبنية التحتية املخاوف األمنية واحتياجات النساء والفتيات من خالل التصميم
والتخطيط املناسب وسهولة الوصول

اللون

الرمز

أسود

·
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املهمة

مؤرش البارومرت

اقرأ السؤال أدناه .عىل الخريطة  ،ضع عالمة نقطة سوداء عىل جميع الخدمات و  /أو املرافق التي أبلغت
الفتيات عن أنه تم استشارتهن بها خالل عملية إعدادها أو بنائها يف مجتمعهم.

استخدم هذه األسئلة ملساعدتك يف هذه املهمة:
-

عندما جاء عامل اإلغاثة إىل منطقتكن  ،هل تحدثوا مع النساء و الفتيات يف مجتمعكن حول أي من األماكن التالية التي قمتم برسمها عىل الخريطة؟
 oاسأل (إذا لزم األمر) :هل طرحوا أسئلة حول سالمة النساء و الفتيات وما الذي تفضله النساء و الفتيات؟
· املرافق (املياه والرصف الصحي والنظافة  -املراحيض و أماكن االستحامم ونقاط املياه)
· تخطيط املخيم (عىل سبيل املثال  ،اإلضاءة والطرق  /املسارات والدوريات)
· الخدمات (عىل سبيل املثال  ،األنواع  -املساحات اآلمنة  ،والنقاط الصحية  ،وما إىل ذلك ؛ تحديد املواقع ؛ إمكانية الوصول)
· املعلومات (مثل األساليب واللغات وإمكانية الوصول)
· التوزيعات (حقائب الكرامة  ،املواد غري الغذائية  ،املواد الغذائية)

بعد ذلك  ،ضع عالمة نقطة سوداء بجوار كل منشأة تم فيها استشارة الفتيات.

الخطوة  .3مخاوف وأماكن ومناطق غري آمنة للنساء والفتيات
الرمز

اللون
أحمر
أحمر

املهمة

بالنظر إىل الخريطة  ،ضع عالمة دائرة بخط متواصل ألي منطقة أو مكان يعترب غري آم ًنا للنساء و الفتيات أثناء
النهار.
بالنظر إىل الخريطة  ،ضع عالمة دائرة بخط منقط ألي منطقة أو مكان يعترب غري آم ًنا للنساء و الفتيات يف الليل.

االسئلة املحتملة (إذا لزم األمر) لدعم املجموعة يف التفكري يف املناطق غري اآلمنة يف مجتمعهم:
-

ما هي املخاوف التي تتعلق باملخاطر التي تواجه النساء و الفتيات يف مجتمعكن ؟ ما هي األشياء التي تجعل النساء يشعرن بالخوف أكرث؟ قم بإدراجها ووضع
عالمة عليها عىل الخريطة إذا ظهرت أي أشياء جديدة.

-

ما الذي يجعل الفتيات أو النساء يشعرن بالقلق أو الخوف يف املنزل؟ يف مجتمعهن؟

-

هل ميكن للنساء والفتيات السري بأمان إىل املرافق الصحية  /األماكن اآلمنة يف أقل من  20دقيقة؟ (تأكد :إذا مل يذهبوا إىل املرافق الصحية س ًريا عىل األقدام ،
اكتشف كيفية وصولهم إىل املرافق الصحية  ،وأي منها (املرافق) ميكنهم الوصول إليها  ،والوقت الذي يستغرقونه للوصول إىل هناك  ،ومن يرافقهن  ،وما إىل ذلك)

-

هل تشعر النساء باألمان عند جلب املاء؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا؟ ماذا عن الفتيات؟

-

عند جمع املياه  ،هل غال ًبا ما تنتظرن فرتات طويلة من الوقت؟ إذا كان األمر كذلك  ،كم املدة التي تنتظرن فيها؟ (عىل سبيل املثال  ،هل توجد يف كثري من
األحيان صفوف انتظار وعبوات مياه مصفوفة  ،مع النساء والفتيات يف انتظار جمع املياه؟)

-

هل تجمعون املياه قبل رشوق الشمس أو بعد غروبها؟ (تخطي السؤال إذا كانت املياه الجارية متوفرة يف املنازل).

-

هل متوسطوقت االنتظار الستخدام املرحاض أكرث من  10دقائق؟ (تخطي السؤال إذا كانت املياه الجارية متوفرة يف املنازل).

الخطوة الرابعة .حقائب الكرامة (تخطي هذه الخطوة إذا مل يتم توزيع حقائب الكرامة)
مؤرش البارومرت

النسبة التقديرية للسكان من النساء والفتيات الاليئ تلقني حقائب الكرامة املناسبة بنا ًء عىل تفضيالتهن واحتياجاتهن

اللون

أزرق
أحمر

الرمز

+
X

املهمة

وضع عالمة  +عىل الخريطة حيث تم توزيع حقائب الكرامة.
ضع عالمة  Xعىل الخريطة إذا شعرتن بأن موقع التوزيع هذا غري آمن للنساء والفتيات.
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ثم اطرحي األسئلة التالية عىل املجموعة:
-

عندما تفكرن يف النساء والفتيات الاليت تعرفهن  -أفراد األرسة (األمهات  ،األخوات ،بنات العم أو الخال ،الخاالت  ،إلخ)  ،األصدقاء  ،الجريان  -هل حصل معظمهم
عىل حقائب الكرامة؟

-

هل ميكن إخبارنا ماذا كان بداخل حقيبة الكرامة التي تم تلقيها؟
 oتأكدي :هل كانت املواد املوجودة يف املجموعة مفيدة لكن؟ ملاذا ا؟ قم بتيسري النقاش داخل املجموعة لالتفاق عىل مستوى الرضا .إذا مل تتمكن املجموعة من
املوافقة  ،فقم بتدوين التباينات املختلفة املعطاة وعدد املشاركني.

-

ماذا تتذكرين عن تجربة الذهاب للحصول عىل حقائب الكرامة الخاصة بك؟
 oدقق :من أعطى حقائب الكرامة؟
 oاسأل :هل قام رجال أو نساء بتوزيع حقائب الكرامة؟

-

كيف أثر توزيع حقائب الكرامة عىل العالقات بني مجتمع النازحني واملجتمع املضيف؟
 oاسأل :ما نوع الرسائل املجتمعية املتعلقة بالتوزيع والتي تم إجراءها ملساعدة املجتمع عىل فهم ودعم توزيع حقائب الكرامة ؟

الخطوة  .5توزيع املواد غري الغذائية (( NFIواألغذية (تخطي هذه الخطوة إذا مل يكن هناك توزيعات)
نسبة السكان الذين عربوا عن مخاوفهم بشأن السالمة داخل وحول مواقع التوزيع املرتبطة باملواد غري الغذائية واألمن الغذايئ والزراعة ()FSA

اللون

أزرق
أحمر

الرمز

~
XX
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املهمة

ضع عالمة ~ عىل الخريطة حيث تم توزيع املواد غري الغذائية  /املواد الغذائية.
ضع عالمة  XXعىل الخريطة إذا كان موقع التوزيع هذا غري آمن للنساء والفتيات.

متى كان التوزيع ؟ ماالذي تم توزيعه خالل الشهر املايض؟ oإذا كان الجواب ال :اسأل املجموعة :ملاذا يعتقدون أنه مل يكن هناك أي توزيعات ؟
مالذي تم توزيعه؟ من قام بالتوزيع؟ كيف تم إعالم املجتمع أين ومتى وكيف يتم جمع التوزيعات؟خصيصا للنساء عند
عند الذهاب إىل جمع مواد التوزيع  ،هل هناك أوقات محددة مخصصة للنساء لجمع التوزيعات و  /أو هل هناك أشياء أخرى يتم القيام بهاً
الذهاب إىل موقع التوزيع؟
 -كيف أثرت التوزيعات عىل سالمة النساء والفتيات يف مجتمعكم ؟

الخطوة  .6املساحات اآلمنة (تجاوزي هذه الخطوة إذا مل تكن هناك مساحات آمنة)
النسبة املقدرة للسكان الذي تم فيها إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات – متضمنة إدارة الحالة والدعم النفيس واالجتامعي  -وأمان الوصول
إليها واملسافة املناسبة
نسبة املوظفات يف خدمات وبرامج االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،حيث تشغل النساء فقط جميع أدوار الدعم يف الخطوط األمامية
وتقديم الخدمات
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مؤرش البارومرت

انتقل إىل املساحات اآلمنة التي حددتها املجموعة عىل الخريطة مسبقًا:
اللون

لون أخرض
أحمر
أحمر

الرمز
________
X

املهمة

قم برسم نقطة كبرية يف جميع األماكن التي ميكن أن تذهب إليها املرأة و الفتاة يف مجتمعكن إذا كانت خائفة
وتريد الدعم( .مالحظة :قد تكون هذه هي نفسها أو مختلفة عن املساحات اآلمنة التي تم تحديدها مسبقا).
ارسم خطًا عىل الخريطة باتجاه أي من األماكن التي تكون غري آمنة للنساء و الفتيات للذهاب إليها.
ضع عالمة  Xبجوار أي من تلك املساحات غري اآلمنة وغري املريحة للنساء ليكونوا داخلها.

ثم اطرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
-

هل ميكن لجميع النساء و الفتيات الوصول إىل املساحات اآلمنة ؟ هل هناك بعض النساء و/أو الفتيات الاليت ال يستطعن أو ال ميكنهم الوصول إىل األماكن اآلمنة
؟ ملاذا ؟

-

مالذي تحبه النساء و الفتيات يف املساحات االمنة (مثل الخدمات  ،واألنشطة  ،واملعلومات  ،وما إىل ذلك)؟

-

هل هناك أية أسباب قد تدفعك أنت أو غريك من النساء إىل اختيار عدم الذهاب إىل املساحات اآلمنة (مثل وقت الذهاب  ،السالمة  ،الفريق  ،املوقع  ،وما إىل
ذلك) ؟
 oتأكد (إذا لزم األمر):
 هل الفريق هم رجال  ,نساء (مبا يف ذلك املتطوعني) أم مختلطون؟
 من يتواجد يف املساحات اآلمنة؟
 ما مدى شعوركن بالراحة واألمان هناك؟
 هل هناك أي فتيات أو نساء ال يستطعنالوصول إىل هذه األماكن؟
 هل هو يف موقع يسهل عليكن الوصول إليه وآمن؟ إذا مل يكن كذلك  ،فلامذا؟
 كم من الوقت تستغرقن للوصول إىل املساحة اآلمنة؟
 هل تشعرن باألمان عند امليش إىل املساحة اآلمنة ؟
 كم مرة تذهب النساء و الفتيات إىل األماكن اآلمنة وألي سبب؟ هل هناك أنشطة معينة معتادة مفضلة؟

الخطوة  .7آليات الشكاوى املجتمعية
تم تطوير آليات شكاوى مجتمعية شاملة ( )CBCMوأدوات داعمة لزيادة الوعي  ،واختبارها مع املجتمعات  ،واستخدامها من قبل جميع
الوكاالت

مؤرش البارومرت

هام! تذكري املجموعة هنا بعدم مشاركة أي تفاصيل شخصية عن أنفسهم أو عن اآلخرين وفقط مشاركة املعلومات التي يشعرن بأمان عند مشاركتها .عدم مشاركة معلومات
حول حاالت أو حوادث معينة.
-

السؤال (اخرت واحدً ا من هذه األسئلة الثالثة التي تعتقد أنها مناسبة بشكل أفضل  /مفهومة ملجموعتك):
شخصا يعمل يف املخيم (عىل سبيل املثال  ،طباخ  ،حارس أمن  ،إلخ) يعطي املاء أو الطعام أو مستلزمات ألي شخص مقابل خدمة؟
 oهل سبق لكم أن رأيتم ً
أو
شخصا يعمل يف املخيم (عىل سبيل املثال  ،حارس أمن  ،أو شخص يقوم بتوزيع البضائع  ،وما إىل ذلك) يستغل أي شخص (قد يطلب
 oهل سبق لكم أن رأيتم ً
منكن خدمة مقابل يشء يتحكم فيه  ،مثل الطعام أو املستلزمات؟) أو /
 oأين تشعر النساء و الفتيات بعدم االرتياح تجاه العاملني يف املجال اإلنساين يف مجتمعكن؟
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ثم اطلب من الفتيات إلقاء نظرة عىل الخريطة بأكملها:
أحمر

الرمز

اللون

املهمة

ضع عالمة بـ  3نقاط عىل الخريطةحيث سمعنت أنه يتم استغالل النساء والفتيات.
-

دقق إذا لزم األمر :يف املدرسة  /مراكز التعلم  ،األسواق  ،املنزل  ،ومراكز  /مواقع توزيع املواد
الغذائية  ،ونقاط املياه  ،أو أي مكان آخر تشعرن بالقلق حياله.

ثم اطرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
-

هل ميكنكم قول املزيد عن هذه املخاوف؟ هل تعرفن ما إذا كانت تحدث يف كثري من األحيان ؟ أي مجموعة ترتكب هذه االنتهاكات (عىل سبيل املثال  ،الناس
من الجيش  ،املجتمع املحيل  ،الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين  ،وما إىل ذلك).؟

-

هل تحدث إليكم أحد من قبل أو أعطاكن معلومات عن االعتداء واالستغالل الجنسيني؟
 oدقق :إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فمن أين علمت عنها و ِمن َمن؟

 تدقيق( :االهل  ،األرسة  ،املنظامت غري الحكومية)  ،أو حدث  ،وما إىل ذلك (تخطي السؤال إذا مل يتلقوا معلومات حول هذا).
-

هل سمعنت من قبل عن االستغالل واالعتداء الجنسيني؟
 oدقق :إذا كان الجواب نعم  ،فامذا سمعنت؟
 : oإذا كان الجواب بالنفي  ،فقم برشح االستغالل واالعتداء الجنسيني (عىل النحو املحدد ومن خالل األمثلة بطريقة مناسبة للعمر) ؛ اسأل عام إذا كان هناك
مصطلح محيل مستخدم  ،وإذا كان األمر كذلك  ،فاستخدم هذا املصطلح.

أعضاء املجتمع املحيل الذين يبلغون عن ثقتهم يف استخدام آلية الشكاوى ويفهمون كيفية اإلبالغ عن الشكوى وما هي العملية التي ستتم من
أجل املتابعة
-

مؤرش البارومرت

ماذا ميكن أن يفعل الشخص إذا شاهد أو اشتبه يف أن االستغالل واالعتداء الجنسيني يحدث يف مجتمعكن؟
 oاسأل :ما هي الطرق التي ميكن للنساء من خاللها تقديم شكوى (عىل سبيل املثال  ،بشكل شخيص  ،عرب الهاتف)؟ إىل َمن؟
 oدقق :ما الذي ميكن أن تفعله املرأة يف مجتمعكن إذا تعرضت لالستغالل واالعتداء الجنسيني ؟
 oما هي الطرق التي ميكن للنساء من خاللها تقديم شكوى (عىل سبيل املثال  ،بشكل شخيص  ،عرب الهاتف)؟ إىل َمن؟

ثم اطلب من املشاركني:
اللون

املهمة

الرمز
وضع عالمة

أزرق

عىل الخريطة حيث ميكن تقديم الشكاوى.

عىل الخريطة حيث يكمن للناجية أن تذهب وتقوم
وضع عالمة
بالشكوى حول ما مرت به أو ال تزال تعاين منه وتحصل عىل الدعم.

أزرق

ثم اطرح هذه األسئلة عىل املجموعة:
 هل املعلومات عن تقديم الشكاوى واإلبالغ متوفرة بلغة مفهومة بالنسبة لكن؟ هل تشعرن بالثقة يف معرفة مكان وكيفية اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيني يف مجتمعكن ؟ ما مدى األمان الذي تشعر به النساء حيال اإلبالغ بهذه الطريقة يف اعتقادكن؟ هل تثق النساء بذلك؟ هل تعتقد النساء أنه سيتم القيام بيشء ما إزاء هذا اإلبالغ؟ -ماذا لو منع أي يشء النساء من اإلبالغ؟ (قم بصياغة سيناريو هنا بنا ًء عىل اإلجابات السابقة  ،مثل السائق الذي طلب خدمة وتقدم منظمته خدمات جيدة).
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الخطوة  .8نصيحة لخلق بيئة أكرث أمانًا
-

ما الذي يجعل مجتمعكن أكرث أمانًا للنساء و الفتيات؟

-

هل هناك أي يشء يف هذه املواضيع مل أقم بالسؤال عنه و ترغنب يف مناقشته؟

اختتم املناقشة
· اشكر املشاركات عىل وقتهن واهتاممهن بالنقاش.
· تعرف عىل مساهامت واهتامم املستجيبني ولخص املحادثات .طأمنهم وذكّرهم بأنه ال يوجد يشء عىل الخريطة أو أية مالحظات ميكن التعرف عليها وأنه لن يتم
ذكر أسامئهم.
· ذكِّر املشاركات بالغرض من االجتامع .ذكرهم برضورة االحتفاظ بالخريطة لهذا الغرض.
· مرة أخرى  ،ارشح أنك قد تجري هذا التمرين مع مجموعات أخرى يف املجتمع.
· تحقق مرة أخرى من املشاركات إذا وافقن عىل إمكانية استخدامنا للمعلومات الناتجة عن الخريطة واملناقشة.
· ذكر املشاركات مبوافقتهن عىل الرسية وعدم مشاركة املعلومات أو أسامء املشاركني اآلخرين مع أي أحد يف املجتمع.
· إذا رغب أي شخص يف التحدث عىل انفراد  ،فعليك الرد بأن امليرسة ومدونة املالحظات سيكونان متاحني بعد االجتامع.
· أبلغ املشاركات باملكان الذي ميكنهم العثور عليك فيه  ،يف حال رغب أي شخص يف التحدث معك أكرث عن العمل الذي تقومني به.
· اسأل عام إذا كان هناك أي أسئلة  ,أفكار ختامية أو رؤية معينة أو مالحظات أو تعليقات يرغنب يف إضافتها قبل أن إغالق الجلسة.
· اشكرهن مرة أخرى واختتم الجلسة.
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منوذج مالحظات جلسات النقاش املركزة )(FGD
معلومات املجموعة األساسية
التاريخ______________________________________________________:
املوقع_______________________________________________________:
ميرسة الجلسة________________________________________________ :
مدونة املالحظات_______________________________________________:
هل هناك حاجة إىل الرتجمة؟ نعم  /ال
		
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فإن الرتجمة الفورية كانت من ____________________ (لغة) إىل ____
املرتجمة__________________________________ :
عدد املشاركات_________ :
املشاركات:
فتيات مراهقات
نساء
الفئة العمرية للمشاركات يف مجموعة النقاش املركزة (حدد جميع الفئات التي تنطبق):
 10-14سنة
 15-19سنة
 20-24سنة
 25-40سنة
 40سنة وما فوق
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(لغة)

ماذا تالحظ؟
(ردود فعل املشاركات)

اكتب اإلجابات عىل األسئلة
(استخدم اإلرشادات الخاصة بمدوين املالحظات)

الخطوة رقم
1

2
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3

4
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7
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أداة مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني

هذه األداة هي دليل إلجراء مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني ( )KIIsمع الجهات الفاعلة والناشطني واملجموعات واملنظامت والشبكات العاملة يف مجال حقوق املرأة
و مع مجتمعاتهم ،كجزء من جمع بيانات البارومرت .الغرض من هذه املقابالت هو فهم ما إذا كان هؤالء األفراد والجامعات قد انخرطوا يف االستجابة اإلنسانية يف منطقتهم
وشاركوا فيها ؛ و ما إذا كانت االستجابة اإلنسانية تلبي احتياجات النساء والفتيات ؛ وما هي التغيريات التي يرغبون يف رؤيتها يف نظام العمل اإلنساين يف املستقبل .يوىص بإجراء
املقابلة مع فاعل فردي  /منارصة لحقوق املرأة أو فرد أو مجموعة صغرية ال تزيد عن ثالث نساء من نفس املجموعة أو املنظمة أو الشبكة .قد يؤدي إرشاك أكرث من ثالثة
إىل محادثة أقل تفصيالً أو تركي ًزا .إذا كنت تجري هذه املقابالت بلغات أخرى  ،فقم برتجمة هذه األداة قبل البدء.
قد تحتاج إىل ما ييل :مرتجم فوري؛ مدون مالحظات .ومواد مثل اللوح القالب أو الورق أو املالحظات الالصقة أو أقالم التحديد  ،اعتامدًا عىل كيفية مقابلة املشاركني .عىل
سبيل املثال  ،قد يفضل البعض إجراء محادثة  ،والبعض اآلخر قد يفضل الرسم أو الصور املرئية  ،بينام قد يفضل البعض مزي ًجا من كال الطريقتني .من املفرتض أن تكون األسئلة
دليالً  ،ومن املحتمل أن تحتاج إىل تكييفها أو إعطاء األولوية لبعضها عىل البعض اآلخر  ،اعتامدًا عىل السياق الخاص بك.

البداية

البدء بالتعريف عن أنفسكم (امليرس  ،مدون املالحظات  ،املرتجم الفوري  ،يف حال الرضورة) ؛ ثم بتقديم منظمتكم أيضً ا .اد ُع املشاركني لتقديم أنفسهم .ثم:
قدم نظرة عامة موجزة عن البارومرت والغرض من مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني (عىل سبيل املثال  ،لفهم كيف تواجه الناشطات واملجموعات و املنظامت
والشبكات الفاعلة يف مجال املرأة األزمة اإلنسانية واالستجابة لها ؛ وما إذا كان يتم إرشاكهم من قبل النظام اإلنساين وصانعي السياسات وكيف يتم ذلك ؛ و ما هي
الحواجز والتحديات التي يواجهونها ؛ وما الذي يجب تغيريه لتلبية احتياجات وحقوق النساء والفتيات يف سياقهن).
ارشح أن املقابلة ستكون رسية ومن دون اإلفصاح عن الهوية وأن جميع املعلومات التي يقدمونها ستكون غري محددة وال ميكن تتبعها أو ربطها باألفراد أو
منظامتهم .ارشح أن جميع مالحظات املقابالت تتم طباعتها يف نهاية كل يوم ويتم إتالف جميع النسخ الورقية ؛ و يتم االحتفاظ بنسخة إلكرتونية من املالحظات
املكتوبة يف مواقع محمية بكلمة مرور.
ارشح أنك ستقوم باستخدام معلوماتهم ومدخالتهم كجزء من املنارصة مع مرشوع البارومرت.
ارشح لهم أنك ستتواصل معهم بعد اكتامل جمع البيانات لدعوتهم للمشاركة يف التحقق من صحة البيانات وتطوير التوصيات واملنارصة ،إذا كانوا مهتمني مبزيد من
املشاركة.
ارشح لهم أنك لن تحتاج إىل أكرث من  1.5ساعة  ،وإذا احتاجوا املغادرة أرسع من ذلك  ،فسننهي املقابلة عندما يكونوا جاهزين.
اسأل املشارك (املشاركني) كيف يرغبون يف التعامل مع املقابلة واألسئلة اإلرشادية (أدناه) .واألهم من ذلك  ،اسمح للمشاركني بإرشادك يف طريقة املقابلة .ميكنك
اقرتاح األساليب التالية :االنفتاح والتحدث مع امليرس (أنت) من خالل طرح األسئلة والتساؤالت األولية االستهاللية ؛ والتحاور مع إدخال عنارص برصية وتحديد عنارص
النقاش ؛ أو نهج األسئلة واألجوبة األكرث تنظيامً.
اسأل عام إذا كان هناك أي يشء يحتاجون إليه ليشعروا باألمان والراحة يف االجتامع واملكان  ،وما إذا كان لديهم أي أسئلة قبل أن البدء .تأكد من اإلجابة عىل أي أسئلة لديهم
قبل أن تبدأ.

 .1الهوية ,تاريخ وأساس املجموعة  /املنظمة  /الشبكة
· أخربين عن مجموعتكم  /منظمتكم  /شبكتكم  /نشاطكم .أين تعمل؟ ماهو نوع العمل الذي تقوم به؟
 oاسأل :كيف نشأت مجموعتكم  /منظمتكم  /شبكتكم  /نشاطكم؟ ما الذي ألهم بدايتها؟ ما هي رؤيتكم وأهدافكم؟ كيف وصلت
إىل ما أنت عليه اليوم؟ كم عدد األشخاص املشاركني و مع من تعمل؟
· ما هو برأيك أحد أكرب التحديات التي تواجهها يف عملك؟ كيف تخفف من ذلك؟
· ما هي أكرب قصص النجاح التي مررت بها يف رأيك؟ ما هو األثر الذي تركته يف املجتمع حتى اآلن؟

 .2دراسة حالة عن األزمة اإلنسانية
· هل واجهت أو شاهدت أزمة إنسانية من قبل؟ ارشح تجربتك بإيجاز.
· ما هي بعض القضايا الرئيسية التي تواجهها النساء والفتيات خالل هذه األزمة اإلنسانية؟
 oما نوع الدعم الذي تحتاجه النساء والفتيات خالل األزمة الحالية؟
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· كيف تقوم مجموعتكم  /منظمتكم  /شبكتكم  /نشاطكم باالستجابة لألزمة (أو كيف تريد االستجابة)؟ إذا مل تكن مشاركاً  ،فام الذي ميكن أن يكون دور
مجموعتكم  /منظمتكم  /شبكتكم  /نشاطكم يف االستجابة اإلنسانية؟
· كيف أثرت األزمة عىل مجموعتكم  /منظمتكم /شبكتكم /نشاطكم؟
 oاسأل :هل تواجهون تحديات جديدة؟ هل تتعرضون لرد فعل عنيف أو انتقام بسبب عملكم أو نشاطكم؟ هل قمتم بتغيري
نشاطكم نتيجة األزمة الحالية؟

 .3خدمات االستجابة وتقديم املساعدات
· ما رأيكم يف االستجابة اإلنسانية؟ هل تلبي االحتياجات واألولويات الحقيقية للنساء والفتيات؟
 oاسأل :هل النساء والفتيات سعيدات  /راضيات عن االستجابة؟ هل ميكنهم الوصول إىل أي خدمات؟ ما مدى أمان هذه الخدمات
وإمكانية الوصول إليها للنساء والفتيات؟ هل تستجيب القطاعات املختلفة (عىل سبيل املثال  ،العنف القائم عىل النوع
االجتامعي ))GBV؛ الصحة ؛ املياه و الرصف الصحي و النظافة ( )WASH؛ املواد غري الغذائية ( ، )NFIإلخ) بشكل أكرث أو أقل
فعالية؟ هل تعكس الخطط اإلنسانية  /املبادئ التوجيهية  /إجراءات التشغيل القياسية ( ، )SOPsوما إىل ذلك  ،االحتياجات التي
تراها وتختربها؟
 oأسئلة أخرى :كيف تقارن هذه األزمة  /االستجابة الحالية باألزمة السابقة هنا؟ هل يتم أخذ دروس املايض يف االعتبار يف هذه
االستجابة الحالية من قبل املجتمع اإلنساين لألفضل؟
 oهل توجد طرق آمنة للشكوى حول الربامج اإلنسانية و  /أو سوء سلوك العاملني يف املجال اإلنساين؟ هل يتم التعامل مع الشكاوى
(الحساسة) بشكل فعال ورسي؟
 oهل توجد سياسة حامية مطبقة؟

 .4املشاركة والقيادة واتخاذ القرار
· هل تتم استشارة النساء والفتيات لتشكيل االستجابة اإلنسانية وتحديدها بأي شكل من األشكال  ،مبا يف ذلك الخدمات والدعم املخصص لهن؟
 oاسأل :للقياس من ( 1عىل اإلطالق) ( 10 -طوال الوقت)  ،كم مرة تعتقد أنه متت استشارتهم؟
· ما هو مستوى مشاركتكم وانخراطكم يف االستجابة اإلنسانية؟
 oدقق :مع الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى؟ آليات التنسيق اإلنساين؟ املمولني؟ من يطور خطط العمل اإلنساين واملبادئ
التوجيهية؟ صناع السياسات والحكومة؟
 oمحفزات أخرى :هل يقوم نشطاء  /مجموعات  /منظامت  /شبكات شعبية أخرى  ،محلية أو وطنية يف مجال حقوق املرأة
بالوصول إىل أي من هذه العمليات واألشخاص؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي الطرق؟
· ما هي العوائق والتحديات التي تواجهها يف الوصول إىل أي من تلك العمليات واألشخاص والفرص؟
· هل أنتم عىل دراية بفرص التمويل واملوارد اإلنسانية ملجموعتكم  /منظمتكم  /شبكتكم  /نشاطكم؟ هل تواجهون أي تحديات أو عوائق يف الوصول إىل هذه
املوارد؟
 oاسأل  :هل تم تصميمها وإعدادها بطرق ميكن إدارتها؟
 oاسأل  :هل أنتم قادرين للوصول ملوارد كافية لدعم عملكم؟

 .5التغيري
· بالنظر إىل ما ال يعمل لصالح النساء والفتيات يف الوضع الحايل  ،ما هي التغيريات التي ترغب يف رؤيتها؟ ما الذي يجب فعله بشكل مختلف ؟ ضع يف اعتبارك
املجاالت التالية (اسأل تلك املتعلقة بالسياق):
 oاالستجابة اإلنسانية الحالية للنساء والفتيات
 oتخصيص املوارد وسهولة الوصول
 oاملشاركة وإرشاك النساء والفتيات يف االستجابة اإلنسانية بأكملها  ،من املجتمع إىل مستوى الحكومات
 oقيادة املرأة للعملية اإلنسانية
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· ما نوع املشاركة التي تريدها يف هذه االستجابة اإلنسانية  ،أو عىل نطاق أوسع يف األزمة؟ ما الذي سيساعدكم للحصول عىل مزيد من التأثري أو الصوت أو القوة
يف مستويات صنع القرار املختلفة؟
· ما هي اإلجراءات امللموسة التي يجب أن تحدث للوصول إىل هناك؟ ومن تحتاجون التخاذ هذه اإلجراءات؟
· هل هناك أي يشء آخر تودون مشاركته؟

اإلغالق:
شكرا ملشاركتكم وعىل إجاباتكم الصادقة .قم بتزويدهم بتفاصيل االتصال بامليرس يف حالة رغبة املستجيب يف االتصال بهم مرة أخرى ألي معلومات أخرى  ،ملتابعة التقدم يف
مرشوع البارومرت  ،وتحديث املعلومات وإدراجها يف مراحل أخرى (مثل مرحلة التحقق من صحتها).

النهاية
اسم املحاوِر ………………………………………………………………………………………………………………………
املنصب الوظيفي …………………………………………………………………………………………………………………
التاريخ…………………………………………………………………………………………………………………………….
التوقيع……………………………………………………………………………………………………………………………
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مالحظات مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
معلومات أساسية فردية أو جامعية
التاريخ_________________________________________________:
املوقع__________________________________________________:
امليرس__________________________________________________ :
مدون املالحظات__________________________________________ :
هل الرتجمة الفورية مطلوبة؟ نعم  /ال
		
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فإن الرتجمة الفورية كانت من (اللغة) ____________________ إىل (اللغة) ____
املرتجم__________________________________ :
عدد املشاركني______________________________:
اسم املجموعة  /املنظمة  /الشبكة النسائية___________________________ :
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ماذا تالحظ؟
(ردود فعل املشاركني)

اكتب اإلجابات عىل األسئلة
(استخدم اإلرشادات الخاصة بتدوين املالحظات)

رقم السؤال
1
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2
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4
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أداة الرصد و املالحظة
اآلليات والسياسات األمنية للتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني
النتيجة









الحالة

 نعم
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 ال
سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"
سيتم تخطي السؤال "ال
ينطبق"
 نعم
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 ال
سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"
سيتم تخطي السؤال "ال  ال ينطبق يف حالة عدم
وجود مثل هذه امللفات
ينطبق"

الحالة

النتيجة

 نعم
 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 ال
 سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"
 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 سيتم تخطي السؤال لـ
"ال أعرف"

النتيجة







 نعم
 ال
 ال أعرف

الحالة

 نعم
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 ال
سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"
 نعم
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 ال
سيتم تخطي السؤال "ال  ال أعرف
أعرف"

 نعم
 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 ال
 سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"
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العمل
مراجعة امللف

مراجعة امللف

العمل

التصدي للتحرش الجنيس واالستغالل
واالعتداء الجنسيني

املقاييس
(التدابري)

يف سياقكم  ،هل لدى املنسق  /الوكالة ملف تعلن السؤال 1
من خالله أن التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء
الجنسيني من أولويات املجتمع اإلنساين؟

هل تم دمج منع التحرش الجنيس واالستغالل
واالنتهاك الجنسيني يف خطة االستجابة اإلنسانية
وتقييم االحتياجات اإلنسانية  ،مع تخصيص
ميزانية؟

شبكات منع االستغالل واالعتداء الجنسيني
()PSEA

السؤال 2

املقياس

يف سياقكم  ،هل يوجد شبكة تشغيلية للحامية من السؤال 3
مراجعة امللف  /رصد
االستغالل واالعتداء الجنسيني أو ما يعادلها؟
ومالحظة فريق عمل أو
اجتامع مجموعة الحامية من (ميكن أن يكون املعادل املؤسسي :مجموعة من
االستغالل واالعتداء الجنسيني املنظامت اإلنسانية  /النسائية التي تقوم بالتصدي
لالستغالل واالعتداء الجنسيني عرب القطاعات)
هل لدى مجموعة الحامية من االستغالل واالعتداء السؤال 4
مراجعة امللف
الجنسيني مشاركني من جميع قادة القطاعات؟

مراجعة امللف

آليات وإجراءات تقديم الشكاوى املجتمعية
يف سياقكم  ،هل توجد إجراءات تشغيل قياسية
( )SOPsآلليات الشكاوى املجتمعية ؟

املقياس

العمل

مراجعة امللف

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فهل تم تعميم ومشاركة
إجراءات التشغيل القياسية آلليات الشكاوى
املجتمعية عىل جميع القطاعات؟

السؤال 6

مراجعة امللف

هل تم إنشاء إجراءات التشغيل القياسية مبشاركة
فاعل واحد عىل األقل يف مجال حقوق املرأة أو
منظمة أو شبكة تعمل يف سياقكم؟

السؤال 7

السؤال 5








" 1نوع واحد من نقاط
الدخول أو أكرث"
 0" 0نقاط دخول"
سيتم تخطي السؤال "ال
أعرف"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
سيتم تخطي السؤال ـ"ال
أعرف"

النتيجة







_____ 

مراجعة امللف  /رصد كم عدد نقاط الدخول املتاحة لتقديم شكوى
وما هي (بشكل شخيص  ،رسالة نصية  ،أو بريد
ومالحظة
إلكرتوين)؟

السؤال 8

 ال أعرف
 نعم
 ال
 ال أعرف

الحالة

 نعم
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 ال
سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"
 نعم
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 ال
سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"

مراجعة امللف /مالحظة توافر هل توجد آليات ملعالجة قضايا اإلفصاح (أي اإلبالغ السؤال 9
عن يشء يبدو أنه ميثل مشكلة)؟
تلك اآلليات يف املجتمع
(ميكن أن تشمل اآلليات املناسبة للمجتمعات يف
سياقكم :الخطوط الساخنة أو صندوق الشكاوى /
االقرتاحات أو الربيد اإللكرتوين أو نقاط املعلومات
الشخصية).

العمل
مراجعة امللف

يف سياقكم  ،هل هناك آليات شكاوى مجتمعية
مشرتكة يتم استخدامها من قبل جميع الوكاالت
اإلنسانية؟

مراجعة امللف /رصد
ومالحظة املواد املوجودة
ضمن السياق

هل ميكن الوصول إىل مواد آليات الشكاوى
املجتمعية للمجتمعات املستهدفة؟
(“ميكن الوصول إليها” تعني أن املادة باللغة
(اللغات) املستخدمة يف املجتمعات وذات صلة
مبستويات معرفة القراءة والكتابة ؛ وأن هناك
تغطية كافية للهاتف املحمول بحيث ميكن
التواصل من خالله ؛ وأن الصور ت ُستخدم يف
السياقات التي تكون فيها مستويات معرفة القراءة
والكتابة منخفضة  ،إلخ). .
السؤال 12
هل جميع املعلومات املتعلقة باملوافقة (مبا يف
ذلك مناذج املوافقة) متوفرة باللغات املحلية التي
ميكن لغالبية السكان قراءتها؟

 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 سيتم تخطي السؤال ـ
"ال أعرف"

 نعم
 ال
 ال أعرف

مراجعة امللف

النتيجة

الحالة

العمل

النتيجة

الحالة

 نعم
 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 ال
 سيتم تخطي السؤال لـ
 ال أعلم
"ال أعرف"
 نعم
 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 ال
 سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"

إمكانية الوصول إىل آليات الشكاوى
املجتمعية

املقياس

مراجعة امللف

العمل

مراجعة امللف

السؤال 10

السؤال 11

مساحات آمنة للنساء والفتيات

يف سياقكم  ،هل متتلك املساحات اآلمنة للنساء
والفتيات يف االستجابة اإلنسانية بروتوكوالت رسية
للتعامل مع حاالت التحرش الجنيس واالستغالل
واالعتداء الجنسيني؟

اإلحاالت للمجتمع

املقياس

السؤال 13

املقياس

يف سياقكم  ،هل يوجد نظام إحالة مجتمعي فعال السؤال 14
للنساء والفتيات ميكنهن من خالله الوصول إىل
خدمات الوقاية من العنف القائم عىل النوع
االجتامعي واالستجابة له بطريقة آمنة ويف الوقت
املناسب؟
(مبا أن كل من السالمة والفرتة الزمنية رضوريان ،
اخرت “ال” إذا مل يكن أي منهام موجودًا).

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل
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النتيجة

الحالة

 1 لـ " تدقيق السالمة
الذي يتم إجراؤه كل
شهر أو أكرث بشكل
متكرر"
 0 لـ "أقل من مرة
يف الشهر أو ال عىل
اإلطالق"
 سيتم تخطي السؤال "ال
أعرف"

العمل

تدقيق األمن و السالمة

املقياس

 نعم
 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"
 ال
 سيتم تخطي السؤال "ال
 ال أعرف
أعرف"

مراجعة امللف

يف سياقكم  ،هل تم إجراء تدقيق لألمن و السالمة السؤال 15
خالل األسبوعني املاضيني؟

 نعم
 ال
 ال أعرف

مراجعة امللف

السؤال 16

هل يتم إجراء تدقيق األمن و السالمة مرة واحدة
عىل األقل كل شهر أو أكرث؟

بيئة االستجابة اإلنسانية

الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي
العمل
الحالة
النتيجة
والتخفيف من آثاره
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
()WASH
إذا كان لديكم إمكانية الوصول  ،ميكنكم مراجعة أي صور  /خرائط جوية  /خرائط حرارية متاحة للمواقع التي تنرشها الجهات الفاعلة لقطاع ال
 WASHأو غريهم للمساعدة يف اإلجابة عىل بعض هذه األسئلة.

املقياس























 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال ـ "ال 
ينطبق"

 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

121

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تحتوي مرافق االستحامم عىل أقفال عملية من
داخل األبواب؟

السؤال17

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تحتوي مرافق املراحيض عىل أقفال عملية من
داخل األبواب؟

السؤال 18

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل توجد مرافق استحامم منفصلة للذكور واإلناث؟

السؤال 19

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل توجد مراحيض منفصلة للذكور واإلناث؟

السؤال 20

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل













 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق




















 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال ـ "ال
ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال ـ "ال
ينطبق"




















نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق












نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق












رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تقع املراحيض عىل بعد أكرث من  50م ًرتا من أماكن
اإليواء  /املنازل؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تقع نقاط املياه عىل بعد  500مرت من املنازل؟ (من السؤال 22
األهمية مبكان أن تكون نقاط املياه قريبة من املنازل.
تأكد من رصد ثالث نقاط مياه عىل األقل ومسافاتها
من املنازل)
(تأكد من أن جامعي البيانات عىل دراية بالشكل الذي
يبدو عليه  500مرت).
السؤال 23
هل مرافق املطبخ املشرتك تقع عىل بعد  500مرت من
نقاط املياه؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل املضخات اليدوية ومضخات املياه تستخدم من قبل السؤال 24
النساء وميكن مالحظة سهولة استخدامها؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل نقطة املياه موجودة داخل املوقع  /املجتمع؟

السؤال 25

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل مرافق االستحامم مضاءة باألضواء وميكن مالحظة
أنها تعمل داخل وحول املرافق؟

السؤال 26

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تضاء املراحيض بأضواء وميكن مالحظة أنها تعمل
داخل املرحاض وحوله؟

السؤال 27

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل مرافق االستحامم تم بناءها مبواد صلبة (مثال:
خشب  ,معدن وما إىل ذلك)؟

السؤال 28

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

السؤال 21
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 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

 1لـ "نعم"

 0لـ "ال"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

 0لـ "نعم"

 1مقابل "ال"

سيتم تخطي السؤال "غري
معروف  /ال ينطبق"










 1لـ "أكرث من  2/3أو  "٪66.66
 0لـ "أقل من  2/3أو ال يشء" 
تخطي "ال أعرف" أو "ال ينطبق 

 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"

تخطي لـ "ال ينطبق"






















 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"
 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق"

النتيجة
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نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
غري معروف  /ال ينطبق
 2/3أو أكرث من اإلناث
أقل من 3/2
ال ينطبق  /ال أعرف
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق
نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق

االستامع! الباروميرت
(مؤرش الضغط) :دليل عميل

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل مرافق املراحيض تم بناءها مبواد صلبة (مثال:
خشب  ,معدن وما إىل ذلك)؟

السؤال 29

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل متوسطوقت انتظار املاء  30دقيقة أم أقل؟

السؤال 30

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تقوم العائالت بغسل املالبس يف مكان آخر غري
منازلهم؟

السؤال 31

إعداد املخيم

مراجعة امللف

ما هي النسبة املئوية لفرق تنسيق وإدارة املخيامت
واملوظفني والقيادة من اإلناث؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل املوقع  /املجتمع مضاء بشكل ٍ
كاف باإلضاءة العامة السؤال 33
 /الخاصة؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يوجد هيكل مادي للحامية (مثل سياج  ,جدار وما
إىل ذلك) حول املوقع من أجل الخصوصية والكرامة؟

السؤال 34

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل توجد مساحة  /ممرات للسري بني أماكن اإليواء /
املنازل وغريها من األبنية؟ (تهدف املساحة إىل ضامن
الخصوصية والوصول اآلمن إىل املواقع).

السؤال 35

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تحتوي أماكن اإليواء /املنازل عىل جدران مبنية من السؤال 36
مادة صلبة (مثل الخشب واملعدن وما إىل ذلك)؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

السؤال 37

هل أماكن اإليواء  /املنازل لها أبواب آمنة مع أقفال؟

السؤال 32








 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
سيتم تخطي السؤال "ال ينطبق" 

النتيجة

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال ينطبق

الحالة

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل تحتوي أماكن اإليواء  /املنازل عىل مناطق نوم
خاصة (عىل سبيل املثال  ،مفصولة بجدران  ،أو حواجز
معلقة  ،إلخ)؟

السؤال 38

العمل

مساحات آمنة للنساء والفتيات

املقياس

 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"

 نعم
 ال

 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"

 نعم
 ال

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"

 نعم
 ال

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل املساحة اآلمنة للنساء والفتيات تقع عىل بعد 10
دقائق س ًريا عىل األقدام بالنسبة للنساء والفتيات من
املجتمعات  /املنطقة املستهدفة؟
السؤال 42
هل ميكن الوصول بسهولة إىل املساحة اآلمنة للنساء
والفتيات (عىل سبيل املثال  ،الطرق الواضحة واإلضاءة)؟
السؤال 43
اسم رسيًا
هل متتلك املساحة اآلمنة للنساء والفتيات ً
وحساسا وغري موصم بالعار (عىل سبيل املثال  ،مل يُسمى
ً
مركز العنف القائم عىل النوع االجتامعي  /العنف
الجنيس القائم عىل النوع االجتامعي)؟
السؤال 44
هل املساحة مخصصة (عىل سبيل املثال  ،من خالل
سياج محيط بها  ،جدران للخصوصية  ،وما إىل ذلك)؟

السؤال 45

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل توجد مساحة مخصصة حيث ميكن للنساء والفتيات السؤال 39
التجمع للتواصل االجتامعي وتعلم مهارات جديدة
ودعم بعضهن البعض (عىل سبيل املثال  ،مركز نسايئ ،
مكان آمن للنساء والفتيات  ،إلخ)؟
هل تقع املساحة اآلمنة للنساء والفتيات بالقرب من أو السؤال 40
بجوار مرفق رشطة أو عسكري أو ديني  ،أو أي مكان
آخر يتجمع فيه الرجال؟
السؤال 41







 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"







نعم
ال
نعم
ال
ال أعرف

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق
رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق






 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"

 نعم ,الكل
 نعم ,معظمهم
 نعم ,بعضهم
ال يوجد

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق
















 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
تخطي "ال أعرف"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل هناك موظفات أمن (إناث) موجودات ضمن
املساحة اآلمنة خالل ساعات العمل ؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل املساحة مخصصة للنساء والفتيات فقط؟

السؤال 46

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي و
الدعم متوفرة عىل مدار  24ساعة يف اليوم  7 ،أيام يف
األسبوع؟

السؤال 47

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

إذا مل تكن مواقع الخدمة الخاصة بالعنف القائم عىل
النوع االجتامعي مفتوحة ل  ،24/7فهل هناك جدول
زمني مريئ؟

السؤال 48
















االستامع! الباروميرت
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 1لـ "نعم  ،الكل"

 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،لببعض"

 0لـ "ال  ،ال يوجد"
تخطي لـ "ال أعرف" " /ال ينطبق" 

 1لـ "نعم"

 0لـ "ال"

تخطي "ال أعرف"

 1لـ "نعم"

 0لـ "ال"

تخطي "ال أعرف"

 1لـ "نعم"

 0لـ "ال"

تخطي "ال أعرف"

النتيجة

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف

الحالة

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل توفر املساحة اآلمنة أيًا مام ييل؟
● الدعم النفيس االجتامعي ( )PSSللمجموعات أو
األفراد
● إدارة الحالة

السؤال 49

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل توفر املساحة اآلمنة أي أنشطة أو خدمات أخرى
(عىل سبيل املثال  ،ترفيهية  ،بناء املهارات  ،دعم مادي
 ،وما إىل ذلك)؟

السؤال 50

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

إذا كانت هناك أنشطة من املفرتض أن تتم يف يوم
املالحظة  ،فهل تشارك النساء والفتيات يف تلك
األنشطة؟

السؤال 51

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

بالنسبة للفريق الذين تلقوا تدريبًا أساسيًا  ،هل تلقوا
دعم ملتابعة بناء القدرات؟ (إذا كنت قاد ًرا عىل ذلك ،
ً
اطلب من املوظفني املتاحني ملعرفة ذلك .وإذا مل يكن
األمر كذلك  ،فأجب عىل هذا السؤال بـ “ال أعرف)”.

السؤال 52

املقياس

العمل

الرعاية الصحية

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يوفر املرفق الصحي أي حبوب منع حمل طارئة (مبا السؤال 54
يف ذلك العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة
البرشية واألمراض املنقولة جنسياً ( )STIs؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يوجد يف املرفق الصحي مجموعات العالج الوقايئ
البعدي الكاملة و ذات الصالحية للرعاية الرسيرية
لالغتصاب؟

السؤال 55

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يوجد باملرفق الصحي فريق إناث مدرب عىل
الرعاية الرسيرية؟

السؤال 56

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يوجد لدى املرفق الصحي بروتوكول واضح لتقديم
الرعاية الرسيرية ومسار إلحاالت العنف القائم عىل
النوع االجتامعي إىل الخدمات اإلضافية التي قد تكون
مرغوبة  ،مبا يف ذلك الدعم النفيس واالجتامعي  /الصحة
النفسية  ،والسالمة واألمن  ،القانونية ،حامية الطفل ،
وما إىل ذلك؟
السؤال 58
هل تتوفر أي من الخدمات األخرى التالية؟
● رعاية اإلجهاض اآلمن
● الرعاية بعد اإلجهاض
● رعاية اإلجهاض الشاملة
● تنظيم األرسة

ميكن أن يساعدك الوصول إىل نظام املعلومات الصحية باملنطقة  /نظام املعلومات الصحية املتاح للجميع يف منطقتك يف اإلجابة عىل بعض األسئلة التالية.
بالنسبة لبعض األسئلة أدناه  ،قد تحتاج إىل سؤال املوظفني املتاحني .إذا مل يكن ذلك ممك ًنا وال ميكنك العثور عىل اإلجابة  ،فحدد إجابتك ب “ال أعرف”.
 نعم
 1 لـ "نعم"
السؤال 53
هل املرفق الصحي مفتوح 7/24؟
رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق
 ال
 0 لـ "ال"







 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"















 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"









نعم
ال
ال أعرف
نعم
ال (ليس لديهم)
ال (لديهم و لكن منتهية
الصالحية)
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف
نعم
ال
ال أعرف









 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"

 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"
تخطي "ال أعرف" " /ال ينطبق"




نعم  ،جميع الخدمات
رصد ومالحظة
متوفرة يف املرافق الصحية املوقع  /املرفق
نعم  ،معظم الخدمات
متوفرة يف معظم املرافق
الصحية
نعم ,البعض
ال يوجد
ال ينطبق  /ال أعرف
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السؤال 57





 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي لـ "ال أعرف"  " /ال
ينطبق "
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
 1لـ "نعم"
 0لـ "ال"
تخطي "ال أعرف"






 1لـ "نعم  ،الكل"
 0.75لـ "نعم  ،معظم"
 0.50لـ "نعم  ،البعض"
 0لـ "ال  ،ال يوجد"







النتيجة

 نعم
 ال
 ال ينطبق  /ال أعرف






نعم
ال
نعم
ال
ال أعرف






الحالة

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يضم املرفق الصحي غرفة استشارات خاصة  /رسية السؤال 59
لتقديم الرعاية واالستشارات وكذلك اإلفصاح؟

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق
رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل املرفق الصحي عىل بعد ساعة واحدة س ًريا عىل
األقدام للنساء والفتيات يف املجتمع املستهدف؟
هل الخدمات الصحية املتوفرة مجانية؟

السؤال 60
السؤال 61

العمل

التوظيف

املقياس

نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

يف برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي للنساء
والفتيات  ،هل جميع مقدمي الخدمات املبارشين
وموظفي املساحات اآلمنة من اإلناث؟

السؤال 62

الحالة
 نعم ,الكل
 نعم ,معظمهم
 نعم ,بعضهم
 ال يوجد

العمل
رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

خدمات التغذية
هل الخدمات متوفرة للحوامل واملرضعات املصابات
بسوء التغذية؟

املقياس
السؤال 63

 1 لـ "نعم  ،الكل"
 0.75 لـ "نعم  ،معظم"
 0.50 لـ "نعم  ،بعض"
 0 لـ "ال  ،ال يشء"
(حدد  0إذا كانت خدمات التغذية
ليست بالقرب من كل من
املرافق الصحية ومرافق املياه
والرصف الصحي والنظافة
الصحية ؛ أو بالقرب من
أحدهام فقط).
 1 لـ "نعم  ،الكل"
 0.75 لـ "نعم  ،معظم"
 0.50 لـ "نعم  ،البعض"
 0 لـ "ال  ،ال يوجد"






نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

إذا كانت خدمات التغذية قامئة بذاتها  ،فهل هي قريبة السؤال 64
من الخدمات الصحية ومرافق املياه والرصف الصحي؟






نعم ,الكل
نعم ,معظمهم
نعم ,بعضهم
ال يوجد

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق /
مراجعة امللف

هل خدمات التغذية جزء من مسار إحالة فعال للعنف
القائم عىل النوع االجتامعي؟

 1 لـ "نعم"
 0 لـ "ال"

 نعم
 ال

رصد ومالحظة
املوقع  /املرفق

هل يوجد موظفات إناث متوفرات يف خدمات التغذية؟ السؤال 66

النتيجة
 1 لـ "نعم  ،الكل"
 0.75 لـ "نعم  ،معظم"
 0.50 لـ "نعم  ،البعض"
 0 لـ "ال  ،اليوجد"
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استبيان آراء املوظفني
التحضري :تأكد من أن لديك نسخًا كافية من هذا االستبيان قبل أن تبدأ يوم جمع البيانات .ستحتاج إىل نسخة واحدة من االستبيان لكل فرد من املوظفني إلكامل
االستبيان.
هام! قبل البدء  ،يجب التأكيد عىل هذه النقاط للشخص املشارك يف االستطالع.
هذا االستطالع رسي.
لن يتم مشاركة أي بيانات ميكن تحديدها مع صاحب العمل أو املنظامت أو األفراد اآلخرين.
ميكن استخدام املعلومات املتعلقة بالجنس والفئة العمرية ومستوى اإلدارة فقط يف تحليل البيانات.
إذا كانت بعض األسئلة تجعلك تشعر بعدم االرتياح  ،فال ترتدد يف ذكرها وميكننا إيقاف االستبيان يف أي وقت.
ضع يف اعتبارك أيضً ا ما ييل عند إجراء هذا االستبيان:
يف حالة اإلفصاح عن التحرش الجنيس  ،قم بتوفري املعلومات ذات الصلة حول الخدمات والدعم املتاح .كن عىل استعداد لتوفري معلومات التواصل لنقطة االتصال
الخاصة مبنظمتهم للتعامل مع اإلبالغ  ،إذا كان ذلك متا ًحا( .تأكد من أن لديك معلومات التواصل هذه قبل بدء االستبيانات).
يجب الحفاظ عىل رسية جميع املعلومات املتعلقة باإلفصاحات الفردية.
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معلومات اساسية
هل هناك حاجة إىل الرتجمة؟نعم  /ال
		
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فإن الرتجمة من ____________________ (لغة) إىل ____

(لغة)

انثى |ذكر:
موظفات إناث
موظفني ذكور
املوظفون الدوليني أو املحليني:
املوظفني املحليني
املوظفني الدوليني

نوع املنظمة:
وكالة األمم املتحدة أو بعثة حفظ السالم
منظمة غري حكومية دولية
منظمة غري حكومية وطنية  /منظمة غري حكومية محلية
منظمة مجتمعية
مجموعة أو منظمة نسائية (وطنية  ،محلية  ،مجتمعية)
غري ذلك (يرجى التحديد) ________________________________________

الفرتة الزمنية للعمل يف البلد عىل االستجابة اإلنسانية:
أقل من  6شهور
بني  6أشهر و سنة
بني  1و سنتني
بني  2و  5سنوات
أكرث من  5سنوات

القطاع:
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت ((CCCM
التغذية
الحامية
العنف القائم عىل النوع االجتامعي ()GBV
حامية الطفل
املواد غري الغذائية  /التوزيع
غري ذلك (إذا كان غري ذلك  ،يرجى ملء أي قطاع) ______________________________
االستامع! الباروميرت
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املستوى الحايل ملنصبك الوظيفي:
القيادة اإلنسانية
االدارة| مدير
منسق
مساعد
متطوع
غري ذلك (إذا كان غري ذلك  ،يرجى التحديد) ________________________________________

العمر (اخرت واحدً ا):
أقل من  19سنة
 20-24سنة
 25-30سنة
 31-35سنة
 36-45سنة
فوق  45سنة
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تعريفات التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنيس
ارشح هذين التعريفني للمستجيب قبل بدء االستبيان معهم لضامن فهم التعريفات واعتبارها عىل أنها مختلفة عن األشكال األخرى للعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
التحرش الجنيس ( )SHواالستغالل واالعتداء الجنسيني ( )SEAيتم رشحهم يف بداية االستبيان .سوف نستخدم هذه التعريفات واالختصارات لبقية االستبيان.

ألغراض هذا االستطالع  ،يُفهم من مصطلح التحرش الجنيس أنه يحدث داخل املنظامت من موظف إىل آخر :يشمل التحرش الجنيس التحرش الجنيس ((SH
أي شكل من أشكال االعتداء الجنيس أو االتصال الجنيس غري املرغوب به و الذي ال ينتج عنه أو يتضمن اإليالج .تشمل األمثلة محاولة
االغتصاب  ،وكذلك التقبيل غري املرغوب فيه أو املداعبة أو ملس األعضاء التناسلية واألرداف.
ال يشمل هذا النوع من الحوادث االغتصاب (أي حيث يحدث اإليالج) .لن يتم تغطية العنف الجنيس يف هذا االستطالع.

ألغراض هذا االستطالع  ،نستخدم التعاريف التالية من نرشة األمني العام لألمم املتحدة لعام  2003بشأن الحامية من االستغالل الجنيس االستغالل واالعتداء
واالعتداء الجنيس:
الجنسيني ()SEA
يُقصد مبصطلح «االستغالل الجنيس» أي إساءة فعلية أو محاولة استغالل ملوقف ضعف أو قوة متباينة أو ثقة ألغراض جنسية  ،مبا يف ذلك
 ،عىل سبيل املثال ال الحرص  ،تحقيق الربح املادي أو االجتامعي أو السيايس من االستغالل الجنيس لشخص آخر”29.
“يُقصد مبصطلح” االعتداء الجنيس “التدخل الجسدي الفعيل أو التهديد بطابع جنيس  ،سواء بالقوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو
قرسية» 30.خالل هذا االستطالع  ،سوف نشري إىل االستغالل واالعتداء الجنسيني كموضوع منفرد.

نرشة األمني العام لألمم املتحدة بشأن الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني ()2003/13 / SGB / ST( )PSEA

29
 30املرجع نفسه.
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بدء االستبيان
نطلب منكم اإلجابة عىل األسئلة التالية املتعلقة باملنظمة التي تعمل بها حال ًيا .لن ُيطلب منكم تقديم أي معلومات تحدد هويتكم أو تحدد منظمتكم .يرجى محاولة
اإلجابة عىل كل سؤال يف االستبيان ووضع عالمة عىل اإلجابات بوضوح عىل الورقة حتى ميكن إدخال البيانات بشكل صحيح يف نظام جمع البيانات .إذا كانت هناك أي
أسئلة ال تريد اإلجابة عليها ألي سبب من األسباب  ،فريجى تركها فارغة .شكرا لكم عىل وقتكم ومشاركة إجاباتكم.

ضع دائرة عىل إجابتك لكل سؤال
االلتزام واملساءلة
 .1للقياس من ( 1هام جدًا) إىل ( 5ليس ها ًما عىل اإلطالق)  ،ما مدى أهمية قضية التحرش الجنيس يف منظمتكم؟
 .4غري هام جدا

 .5ليس هاما عىل
اإلطالق

 .3محايد

.2هام نوعا ما

 .1هام جدا

 .2للقياس من ( 1هام جدًا) إىل ( 5ليس ها ًما عىل اإلطالق)  ،ما مدى أهمية قضية االستغالل واالعتداء الجنسيني يف منظمتكم ؟
 .4غري هام جدا

 .5ليس هاما عىل
اإلطالق

 .3محايد

 .2هام إىل حد ما

 .1هام جدا

 .3إذا اتُهم شخص ما أو ارتكب تحرش جنيس أو استغالل واعتداء جنيس  ،تتحمل منظمتي املسؤولية لضامن حامية الضحية  /الناجية التي أبلغت عن الجرمية.
 .aنعم
 .bال
 .cأفضِّ ل عدم الرد (ال ينطبق)
 .4إذا ات ُهم شخص ما أو ارتكب تحرش جنيس أو استغالل واعتداء جنيس  ،فستتحمل منظمتي املسؤولية لضامن محاسبة الجاين.
 .aنعم
 .bال
 .cأفضل عدم الرد (ال ينطبق)
آلية تقديم الشكوى :السهولة والرسية واملخاطر
 .5للقياس من ( 1مشجع للغاية) إىل ( 5غري مشجع عىل اإلطالق)  ،فام مدى تشجيعك من ِقبَل منظمتك لإلبالغ عن مزاعم التحرش الجنيس واالستغالل الجنيس واالعتداء
الجنيس إذا حدث ومتى حدث ذلك ؟
 .5غري مشجع عىل
اإلطالق

 .4غري مشجع جدا

 .3حيادي

.2مشجع إىل حد ما

 .1مشجع للغاية

 .6للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،ما مدى ثقتك يف أن آليات اإلبالغ الحالية عن التحرش الجنيس داخل منظمتكم من شأنها أن تسفر عن نتائج
عادلة ؟
 .5غري واثق عىل
اإلطالق

 .4لست واثقا جدا

 .3حيادي

.2واثق إىل حد ما

 .1واثق للغاية

 .7للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،إذا قدمت شكوى تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني  ،ما مدى ثقتكم يف أن تفاصيل
الشكوى ستبقى رسية؟
 .5غري واثق عىل
اإلطالق
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 .4لست واثقا جدا
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 .3حيادي

.2واثق إىل حد ما

 .1واثق للغاية

 .8للقياس من ( 1مريح للغاية) إىل ( 5غري مريح عىل اإلطالق  /غري مريح) ,ما مدى ارتياحك ملشاركة اسمك إذا قدمت شكوى تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل
الجنيس واالعتداء الجنيس ؟
 .5غري مريح عىل اإلطالق

 .4ليست مريحة للغاية

 .3حيادي

 .1مريح للغاية

.2مريح إىل حد ما

 .9هل سبق وأن قدمت شكوى رسمية للتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني؟
 .aنعم
 .bال (انتقل إىل السؤال )11
اض جدًا) إىل ( 5غري رايض عىل اإلطالق  /غري ر ٍ
 .10إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 9للقياس من ( 1ر ٍ
اض متا ًما)  ،ما مدى رضاكعن استجابة املنظمة بخصوص شكواك؟
 .5غري راض عىل
اإلطالق

 .4غري ر ٍ
اض جدً ا

 .3حيادي

 .2راض إىل حد ما

 .1راض للغاية

 .11هل سبق وأن كنت شاهد لشكوى رسمية عن التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني ؟
 .aنعم
 .bال
 .12هل أث َرت أنت أو أحد الزمالء عىل نحو غري رسمي مسألة تتعلق بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني ؟ (مبعنى غري رسمي ليس من خالل قنوات الشكاوى
الرسمية)
 .aنعم
 .bال (انتقل إىل السؤال )14
 .13إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 12للقياس من ( 1مشجع جدًا) إىل ( 5غري مشجع عىل اإلطالق  /غري مشجع بشدة)  ،ما مدى تشجيع منظمتكم عىل اقرتاحك
بتقديم شكوى رسمية؟
 .5غري مشجع عىل
اإلطالق

 .4غري مشجع جدا

 .3حيادي

 .2مشجع إىل حد ما

 .1مشجع جدا

 .14للقياس من ( 1مرجح جدًا) إىل ( 5غري مرجح عىل اإلطالق  /مستبعد للغاية)  ،يف رأيكم  ،ما مدى احتامل أن يفقد شخص ما وظيفته إذا تم تقديم شكوى ضده تتعلق
بالتحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني ؟
 .5غري مرجح عىل
اإلطالق

 .4غري مرجح جدا

 .3حيادي

 .2مرجح إىل حد ما

 .1مرجح جدا

 .15للقياس من ( 1قلق جدًا  /قلق كث ًريا بشأن هذا) إىل ( 5غري قلق عىل اإلطالق)  ،فام مدى تأثري الوصمة املحتملة داخل املنظمة عىل قرارك النهايئ باإلبالغ (أو عدم
اإلبالغ) عن حالة التحرش الجنيس أو االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس ؟
 .5غري قلق عىل
اإلطالق

 .4غري قلق جدا

 .3حيادي

 .2قلق إىل حد ما

 .1قلق جدا

 .16للقياس من ( 1قلق جدًا ولن أبلغ) إىل ( 5غري قلق عىل اإلطالق وسأبلغ بالتأكيد)  ،ما مدى تأثري االنتقام املحتمل داخل املنظمة عىل قرارك النهايئ باإلبالغ (أو عدم
اإلبالغ) عن حالة التحرش الجنيس أو االستغالل واالعتداء الجنسيني؟
 .5غري قلق عىل اإلطالق
وسأبلغ بالتأكيد

 .4لست قلق جدا وميكن
أن أقوم باإلبالغ

 .3حيادي

 .2قلق إىل حد ما ولست
متأكدً ا إذا كنت سأقوم باإلبالغ

 .1قلق للغاية ولن أبلغ

 .17يف تجربتكم  ،للقياس من ( 1استجابة فعالة) إىل ( 5صمت متعمد)  ،كيف استجابت إدارة منظمتكم لشائعات التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني؟ إذا
كنت ال تعرف اإلجابة  ،فانتقل إىل السؤال .18
 .5محاوالت متعمدة
إلسكات القضية

 .4عدم اتخاذ إجراء

 .3حيادي

 .2تم اتخاذ بعض املبادرات  ،ولكن  .1اتخاذ مبادرات فعالة
ومنظمة
عىل أساس كل حالة عىل حدة
االستامع! الباروميرت
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 .18هل تشعر أن لديكم إرشادات واضحة بشأن الربوتوكوالت واإلجراءات لإلبالغ عن مزاعم التحرش الجنيس أو اإلعتداء الجنيس؟
 .aنعم
 .bال
 .cال أعلم
 .19هل متلك منظمتكم سياسات اإلبالغ عن املخالفات التي أنت عىل علم بها؟ (اإلبالغ عن املخالفات :سياسة لحامية األشخاص  ،مبن فيهم املوظفون  ،الذين يبلغون عن
التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني من االنتقام)
 .aنعم  ،أنا عىل علم بها
 .bال  ،لست عىل علم بها (انتقل إىل السؤال )21
 .20إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 19للقياس من ( 1محمي جدًا) إىل ( 5غري محمي عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك بالحامية مبوجب سياسات اإلبالغ عن املخالفات
ملنظمتك يف حال أبلغت عن ادعاء بالتحرش الجنيس أو اإلساءة الجنسية؟
 .5غري محمي عىل
اإلطالق

 .4غري محمي للغاية

 .3حيادي

 .2محمي إىل حد ما

 .1محمي للغاية

االستجابة التنظيمية
 .21هل تعرف أي ضحية  /ناجي|ة من التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني تم تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي لهم  ،مثل
االستشارة أو الرعاية الرسيرية؟
 .aنعم  ،لقد ُعرض عليهم مثل هذه الخدمات
 .bال  ،مل يتم تقديم مثل هذه الخدمات لهم (انتقل إىل السؤال )24
 .cال أعرف  /غري متأكد (انتقل إىل السؤال )24
 .22إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 21فهل تم تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل الفور (كجزء من محادثة اإلفصاح) للضحية /
الناجي|ة؟
 .aنعم
 .bال
ال أعرف  /غري متأكد
.c
 .23إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 21عىل حد علمك  ،هل تم دعم الضحية  /الناجي|ة من التحرش الجنيس أو االستغالل واالعتداء الجنسيني التخاذ خيارات مستنرية
خاصة بهم بشأن الخدمات والدعم الذي أرادوا الوصول إليه؟
 .aنعم
 .bال
ال أعرف  /غري متأكد
.c

مشاركة املرأة يف صنع السياسات واملامرسات
 .24برأيك ،للقياس من ( 1معالجة  /معالجة كاملة) إىل ( 5مل يتم تناوله عىل اإلطالق  /مل تتم معالجته متا ًما)  ،إىل أي مدى يتم التعامل مع مخاوف سالمة املرأة وأمنها
بشكل ٍ
كاف من خالل سياسات ومامرسات السالمة واألمن الحالية ملنظمتكم؟ إذا كنت ال تعرف اإلجابة  ،فانتقل إىل السؤال .25
 .5مل يتم تناولها عىل
اإلطالق

 .4مل يتم تناولها بشكل جيد ،
مع وجود العديد من الثغرات

 .3حيادي

 .2تم تناولها إىل حد ما ،
مع وجود مجاالت للتحسني

 .1معالجة جدا

 .25برأيك ،للقياس من ( 1جدًا  /معالَج بالكامل) إىل ( 5مل يتم تناوله عىل اإلطالق  /مل تتم معالجته متا ًما) ،من حيث السالمة واألمن  ،إىل أي مدى ينعكس واقع املرأة
وظروفها بشكل ٍ
كاف يف سياسات ومامرسات املوارد البرشية الحالية ملنظمتكم؟ إذا كنت ال تعرف اإلجابة  ،فانتقل إىل السؤال .26
 .5مل يتم تناولها عىل
اإلطالق
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 .4مل يتم تناولها بشكل جيد ،
مع وجود العديد من الثغرات
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 .3حيادي

 .2تم تناولها إىل حد ما ،
مع وجود مجاالت للتحسني

 .1معالجة جدا

 .26للقياس من ( 1دامئًا) إىل ( 5أبدًا)  ،كم مرة متت استشارتكم من قبل اإلدارة  /القيادة  /موظفي األمن حول احتياجات السالمة واألمن للموظفات اإلناث؟
 .5أبدا

 .4نادرا

 .3حيادي

 .2غالباً

 .1دامئا

 .27هل طلبت منكم اإلدارة إبداء رأيكم مبخاوف النساء املتعلقة بأمن السفر والتنقل عند وضع سياسات السفر والتنقل؟
 .aنعم
 .bال
 .28هل طلبت منكم اإلدارة إبداء رأيكم يف مخاوف واحتياجات املرأة األمنية عند وضع سياسات اإلقامة؟
 .aنعم
 .bال
 .29هل طلبت اإلدارة من قبل رأيكم بشأن املخاوف األمنية للمرأة وخصوصيتها عند وضع السياسات املتعلقة مبرافق املكاتب ؟
 .aنعم
 .bال
 .30إذا أجبت بنعم عىل أي من األسئلة  ، 29-27فهل تم دمج أي من آرائكم أو اقرتاحاتكم يف سياسات ومامرسات السالمة واألمن؟ إذا مل تجب بنعم عىل أي من هذه
األسئلة  ،فانتقل إىل السؤال .31
 .aنعم
 .bال

إدراك املخاطر
 .31للقياس من ( 1تتخذ دامئًا اإلجراءات) إىل ( 5ال تتخذ أي إجراءات أبدًا)  ،إىل أي مدى تشعر أن منظمتكم تتخذ تدابري لالستجابة لسالمة وأمن املوظفات اإلناث؟
 .5ال تتخذ أي
اجراء

 .4نادرا ما تتخذ
اجراءات

 .3حيادي

 .2غالباً ما يتم اتخاذ
اجراءات

 .1تتخذ دامئاً
االجراءات

 .32للقياس من ( 1معرضة دامئًا للخطر) إىل ( 5ال تتعرض أبدًا للخطر)  ،إىل أي مدى تشعر أن املوظفات اإلناث هن عرضة ألي شكل من أشكال التحرش الجنيس من قبل
منظمتكم؟
 .5ال يتعرضن
للخطر أبدً ا

 .4نادرا ما تتعرضن
للخطر

 .3حيادي

 .2غالبا ما تكون
يف خطر

 .1دامئا يف خطر

 .33للقياس من ( 1دامئًا) إىل ( 5أبدًا)  ،إىل أي مدى تشعر أن منظمتكم متنع أو تخفف مخاطر التحرش الجنيس أو االعتداء أو االستغالل الجنسيني ضد املستفيدات اإلناث؟
 .5أبدا

 .4نادرا

 .3حيادي

 .2يف كثري من
األحيان

 .1دامئا

 .34هل شعرتم يو ًما بالخوف أو التهديد من قبل موظفي األمن؟
 .aنعم
 .bال
 .35للقياس من ( 1واثق للغاية) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،ما مدى ثقتكم من عمليات التدقيق لخلفية موظفي األمن التي تجريها منظمتكم؟ إذا مل تكن عىل دراية
بأي عمليات تدقيق  ،فانتقل إىل السؤال .36
 .5غري واثق عىل
اإلطالق

 .4غري واثق جدا

 .3حيادي

.2واثق إىل حد ما

 .1واثق للغاية

 .36للقياس من ( 1واثق للغاية) إىل ( 5غري واثق عىل اإلطالق)  ،ما مدى ثقتكم يف عمليات التدقيق لخلفية السائقني وغريهم من املوظفني التي تجريها منظمتكم ؟ إذا مل
تكن عىل دراية بأي عمليات تدقيق  ،يرجى وضع عالمة عىل هذا السؤال عىل أنه «غري متوفر».
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 .5غري واثق عىل
اإلطالق

 .4غري واثق جدا

 .3حيادي

.2واثق إىل حد ما

 .1واثق للغاية

إذا أجريت مقابلة مع أحد املستجيبني الذكور  ،فسوف تنهي االستبيان هنا.
 .37هل توفر منظمتكم وسائل النقل لكم كجزء من عملكن؟
 .aنعم
 .bال (انتقل إىل السؤال )39
 .38إذا كانت اإلجابة بنعم ل السؤال  ، 37للقياس من ( 1قلق للغاية) إىل ( 5لست قلقة عىل اإلطالق)  ،ما مدى قلقكم إزاء تعرضكن للتحرش الجنيس باستخدام وسائل
النقل التي توفرها لكم منظمتكم ؟ (تخطي إىل )Q40
 .5لست قلقة عىل
اإلطالق

.4لست قلقة للغاية

 .3محايدة

 .2قلقة إىل حد ما

 .1قلقة جدا

 .39إذا كان الجواب بالنفي ل السؤال  ، 37إذا شعرت أنك بحاجة إىل توفري وسيلة نقل من قبل منظمتك من أجل أن تكوين أكرث أمانًا  ،فهل تعتقدين أنها ستوفرها
لك إذا طلبت ذلك؟
 .aنعم
 .bال
 .40للقياس من ( 1مريح جدًا) إىل ( 5غري مريح عىل اإلطالق)  ،ما مدى راحتك يف السفر مع زمالئك الذكور يف مكان عملك؟ إذا كنت ال تسافرين مع زمالئك الذكور ،
فانتقل إىل السؤال .41
 .5غري مريح عىل
اإلطالق

 .4ليست مريحة للغاية

 .3محايدة

.2مريح نوعا ما

 .1مريح جدا

 .41للقياس من ( 1واثق جدًا) إىل ( 5لست واثقًا عىل اإلطالق)  ،إذا كنتي بحاجة إىل طلب إقامة معينة (عىل سبيل املثال  ،ضيف أو فندق آخر) لتقليل مخاطر التحرش
الجنيس أو االعتداء الجنيس  ،ما مدى ثقتك يف أن منظمتك ستوفر مثل هذه اإلقامة؟ إذا مل تكن بحاجة أو مل تكن تستخدمني اإلقامة كجزء من عملك  ،فانتقل إىل
.Q42
 .5لست واثقة عىل
اإلطالق

 .4لست واثقة جدا

 .3محايدة

.2واثقة إىل حد ما

 .1واثقة جدا

 .42للقياس من ( 1آمن جدًا) إىل ( 5ليس آم ًنا  /غري آمن عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك باألمان يف بيئة عملك (مكتب  ،مجمع  ،مرافق مشرتكة) فيام يتعلق بالتحرش
الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني؟
 .5ليست آمنة
عىل اإلطالق

 .4ليست غري آمنة
للغاية

 .3محايدة

 .2آمنة إىل حد ما

 .1آمن جدا

 .43للقياس من ( 1آمن جدًا) إىل ( 5ليس آم ًنا  /غري آمن عىل اإلطالق)  ،ما مدى شعورك باألمان عند التجول يف موقع (مواقع) االستجابة للطوارئ عندما يتعلق األمر
بالتحرش الجنيس؟
 .5ليست آمنة عىل
اإلطالق
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 .4ليست غري آمنة
للغاية
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 .3محايدة

 .2آمنة إىل حد ما

 .1آمن جدا

مالحظات و تعقيبات املستجيبني
مقدمة

شكرا ملشاركتكم يف االستامع! البارومرت.
نود أخذ أراءكم و تعقيبكم بشأن مشاركتكم ملساعدتنا عىل فهم ما يعمل بشكل جيد وما نحتاج إىل تحسينه يف املرة القادمة .ليس هناك حاجة إىل الكشف عن هويتكم عند
اإلجابة عىل األسئلة .ستساعدنا اقرتاحاتكم يف مراجعة البارومرت وتحديثه.

 .1معلومات عامة
بالنسبة للموظفني  /مقدمي الخدمة  ،يف أي قطاع تعمل:

أنا:
عضو مجتمعي

العنف القائم عىل النوع االجتامعي  /العنف ضد النساء والفتيات

مقدم خدمة

حامية الطفل

موظف يف إحدى وكاالت األمم املتحدة أو منظمة غري حكومية
دولية

الحامية
الصحة

موظف يف منظمة غري حكومية محلية أو وطنية

قطاع املياه والرصف الصحي و النظافة ()WASH

موظف يف منظمة أو مجموعة أو شبكة نسائية محلية أو وطنية

املواد غري الغذائية
األمن الغذايئ والتغذية
املأوى
التنسيق
غري ذلك (يرجى التحديد):
شارك يف نشاط:

الجنس:
أنثى

جلسات النقاش املركزة ()FGD

ذكر

مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ()KII
استبيان آراء املوظفني
قامئة الرصد و املالحظة

 .2الفهم
 .1.1هل تم رشح البارومرت والهدف منه بوضوح؟
نعم
ال
 .1.2عىل مقياس من ( 1مل أفهم عىل اإلطالق) إىل ( 5مفهوم بشكل جيد)  ،ما مدى شعورك بفهم النشاط الذي شاركت فيه [احذف حسب الحاجة :جلسات
النقاش املركزة  /مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني  /استبيان آراء املوظفني  /قامئة الرصد و املالحظة] و ملاذا تم القيام بهذا النشاط؟
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2
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 .3الخربة
 .2.1هل كانت األسئلة ذات صلة بكم وبتجاربكم  /بواقعكم  /بوضعكم؟
نعم
ال
هل لك أن تخربنا أكرث عن ذلك؟
هل كان هناك أي يشء آخر تعتقد أنه كان يجب علينا طرحه عليكم؟ أو أنه مل يكن علينا طرحه؟
 .2.2هل كانت األسئلة مهمة ومفيدة لكم؟
نعم
ال
هل لك أن تخربنا أكرث عن هذا؟
هل كان هناك أي يشء آخر تعتقد أنه كان يجب علينا طرحه عليكم؟ أو أنه مل يكن علينا طرحه؟
 .2.3ما مدى ارتياحك للمشاركة يف النشاط؟
مريح جدا
مريح
غري مريح عىل اإلطالق
هل لك أن تخربنا أكرث عن ذلك؟
 .2.4ما الذي سار معك بشكل جيد يف هذا النشاط؟

 .2.5ما الذي مل يعمل بشكل جيد يف هذا النشاط؟

.3

املرة القادمة

ملساعدتنا يف تحسني العملية والنشاط  ،نود أن نسمع آراءكم حول كيفية تحسني أدائنا يف املستقبل.
 .3.1هل تعتقد أنه ميكننا القيام بنشاط [جلسات النقاش املركزة  /مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني  /استبيان آراء املوظفني  /قامئة الرصد و املالحظة] بشكل
مختلف؟
نعم
ال
غري متأكد
هل لك أن تخربنا أكرث عن ذلك؟
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 .3.2كيف ميكننا االنخراط معكم [أفراد املجتمع  /املوظفني  /مقدمي الخدمات] يف املرة القادمة؟

 .3.3هل هناك أي موضوع أو قضية مل يتم تضمينها يف النشاط أو البارومرت تعتقد أنه يجب تضمينها؟

 .3.4هل كان هناك أي يشء تحتاجه أو تريده منا خالل مشاركتك مل تتلقاه؟

 .3.5هل لديكم أي تعليقات أو أفكار أو مالحظات إضافية لنا؟

شكراً عىل الوقت الذي أمضيته يف مشاركة آراءك و مالحظاتك معنا.
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املجلد الفرعي  :نرشة معلومات املشاركني يف
الباروميرت واملوافقة املسبقة ( املستنرية)
االستامع! نرشة معلومات املشاركني يف الباروميرت
(تستكمل من قبل فريق الباروميرت)
االستامع! الباروميرت (مؤرش الضغط) :قياس كيفية سعي النساء والفتيات املتأثرات باألزمات والنساء العامالت يف حاالت الطوارئ لتحقيق إمكاناتهن  ،مبنأى عن العنف
وعدم املساواة
دعوة املنظامت ( :اسم منظمتك  /اسم املنظمة الرشيكة)
جهة االتصال وتفاصيل االتصال( :اسم نقطة االتصال من منظمتكم وبيانات االتصال بها)
التاريخ:

عزيزي املشارك املحتمل ،
نود دعوتكم للمشاركة يف تقييم رسيع لالستجابة اإلنسانية للطوارئ الحالية يف (البلد  /املنطقة  /الطوارئ)  .ندعوكم الستكامل استبيان آراء املوظفني الذي يهدف إىل جمع
البيانات بنا ًء عىل التجارب الحية الفعلية للموظفات يف االستجابة لألزمات اإلنسانية .هذا االستطالع الرسي هو عبارة عن استبيان معمق لجمع املعلومات حول مدى شعور
املوظفات باألمان والدعم ؛ مستوى الرتكيز املؤسسايت عىل قضايا مثل االستغالل واالعتداء الجنسيني  ،و التحرش الجنيس ؛ و مدى جاهزية االستجابة اإلنسانية للتعامل مع
مثل هذه التحديات وإعطاء األولوية الحتياجات املوظفات والنساء والفتيات املستفيدات .نحن نهدف إىل إجراء هذا االستطالع خالل األسبوعني املقبلني من [ يجب ذكر
التواريخ].
قبل أن تقرر ما إذا كنت ستشارك أم ال  ،نود تقديم تفاصيل حول سبب إجرائنا لهذا التقييم الرسيع وما الذي سيتضمنه .يرجى قضاء بعض الوقت يف قراءة املعلومات
التالية بعناية ومناقشتها مع الزمالء واألصدقاء واألقارب كام يحلو لكم .يرجى االتصال بنا ( التفاصيل أعاله)  ،إذا كان هناك أي يشء غري واضح  ،أو إذا كنت ترغب|ترغبني يف
مزيد من املعلومات.
إذا قررتم املشاركة يف االستبيان  ،فيمكنكم إما إجراءه عرب اإلنرتنت دون اإلفصاح عن هويتكم (قمنا بإرسال الرابط يف الربيد اإللكرتوين  /نهاية هذه النرشة) أو إذا كنتم ال
تريدون إجراء االستبيان عرب اإلنرتنت  ،ميكنكم إزالة هذا الخيار من النرشة) أو تنظيم اجتامع شخيص مع إحدى عضوات فريق جمع البيانات لدينا والتي ستكمل االستبيان
معك (يرجى االطالع عىل تفاصيل االتصال الخاصة بنا أعاله) .يتم تضمني نسخة من االستبيان يف هذه النرشة ,ميكن مراجعتها وإكاملها بشكل شخيص يف حال أردتم ذلك.

الرسية وعدم اإلفصاح عن الهوية
تعترب الرسية وإخفاء هويتكم ذات أولوية قصوى وأهمية بالنسبة لنا يف هذا التقييم الرسيع .هذا االستطالع مجهول الهوية متا ًما .لن يتم جمع أي تفاصيل شخصية  ،ولن
يُطلب من أي شخص تقديم معلومات محددة حول منظمته .جميع املعلومات التي تم جمعها واستخدامها ستكون غري قابلة للتحديد.لن يتم مشاركة أي بيانات ميكن
تحديدها مع صاحب العمل أو مصادر أخرى .إذا قررت إجراء هذا االستطالع شخص ًيا مع أحد أعضاء فريقنا  ،فنحن ملزمون مببادئ الرسية.
وال ميكن استخدام سوى املعلومات املتعلقة بنوع الجنس والعمر و مستوى اإلدارة لتحليل البيانات.

املشاركة الطوعية
املشاركة يف هذا االستطالع تطوعية بالكامل .إنه قرارك يف ما إذا كنت ستشارك أم ال .يف حال قررت املشاركة  ،بإمكانك االنسحاب يف أي وقت دون إبداء سبب  ،عىل الرغم
من أنه ال ترتدد يف تقديم سبب أو (أسباب) حتى ميكننا تحسني االستبيان يف املستقبل .إذا قررت املشاركة  ،فيمكنك دامئًا اختيار عدم اإلجابة عىل أي أسئلة تجعلك تشعر
بعدم االرتياح .لن تكون هناك عواقب سلبية لعدم إجراء االستطالع أو إيقافه مبك ًرا .بنفس القدر من األهمية  ،لن يكون هناك تعويض أو فائدة إضافية للمشاركني مقابل
املشاركة يف االستطالع.
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ما هي املساوئ واملخاطر املحتملة للمشاركة؟
تتطلب املشاركة يف هذا البحث التزا ًما زمن ًيا :سيستغرق إكامل االستبيان عرب اإلنرتنت من  10إىل  25دقيقة ؛ أو تنظيم اجتامع إلجراء االستبيان شخص ًيا  ،األمر الذي قد
يتطلب السفر للقاء أحد أعضاء فريق االستامع الذي سيجري االستبيان .يف حني أن االستطالع ال يطلب من املشاركني الكشف عن أي تجارب شخصية  ،فإن بعض األسئلة
الواردة يف االستطالع متس قضايا قد تجدها حساسة أو شخصية .ستطرح بعض األسئلة حول وجهات نظرك حول بيئة العمل واالستجابة اإلنسانية حول التحرش الجنيس
واالستغالل واالعتداء الجنسيني والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .إذا قررت املشاركة وتأثرت بأي من املشكالت أو األسئلة  ،فقد قمنا بإدراج تفاصيل إمكانية وصولك
إىل الدعم (تفاصيل الخطوط الساخنة للدعم ذات الصلة ؛ نقاط الخدمات و جهات االتصال ومنظامتهم) .وميكنك أيضا االتصال بنا مبارشة (انظر تفاصيل التواصل أعاله) إذا
كنت ترغب يف التحدث معنا بدال من ذلك.
ما هي الفوائد املمكنة من املشاركة؟
من شأن املشاركة يف االستبيان أن تقوم بتزويدنا مبعلومات قيمة و مفهوم جامعي  ،من خالل عينة من املوظفني الذكور واإلناث تتعلق بااللتزامات املؤسسية ؛ فعالية
آليات الشكوى ؛ واملستويات املتوقعة للمخاطر والسالمة واالستجابات حول التحرش الجنيس واالستغالل واالعتداء الجنسيني .سنقوم باستخدام هذه النتائج  ،إىل جانب
التقييم الرسيع الكامل  ،ملنارصة أصحاب املصلحة الرئيسيني وصناع القرار لتحسني االستجابة اإلنسانية للنساء والفتيات  ،وعامالت اإلغاثة.

البارومرت هو جزء من مبادرة أكرب ،مرشوع االستامع!
االستامع! هو مرشوع بدأته لجنة اإلنقاذ الدولية ( ) IRCإلسامع أصوات وقوة النساء والفتيات الالجئات لتحفيز اإلصالح املؤسيس  ،والعمل املشرتك بني الوكاالت  ،وزيادة
املوارد للحد من االستغالل الجنيس والتحرش واالعتداء الجنسيني واالستجابة لها يف السياقات اإلنسانية .يتعلق املرشوع يف جوهره بأكرث من مجرد التقاط أصوات النساء
والفتيات  ،مبا يف ذلك النساء العامالت يف حاالت الطوارئ  -بل إنه يتعلق حقاً باالستامع واالستجابة الحتياجاتهن وخرباتهن .تهدف هذه الفكرة إىل بث كل العمل الذي
نقوم به من خالل االستامع!
االستامع! هو مرشوع مدته ثالث سنوات ( )2021-2019تنفذه لجنة اإلنقاذ الدولية ورشكاء آخرين يعملون مع مجموعة استشارية من الجهات الفاعلة يف مجال حقوق
املرأة  ،بهدف عام هو إسامع أصوات النساء والفتيات الالجئات وقوتهن لتحفيز اإلصالح املؤسيس والعمل املشرتك بني الوكاالت  ،وزيادة املوارد للحد من التحرش الجنيس
واالستغالل واالعتداء الجنسيني يف السياقات اإلنسانية .أهداف املرشوع هي:
 )iإنشاء االستامع! البارومرت(مؤرش الضغط) الذي يقيس اإلجراءات املتخذة للحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس
واالستجابة لها يف السياقات اإلنسانية ؛
 )iiتطوير منوذج لتحويل الثقافة املؤسساتية لتعزيز املساواة بني الجنسني وعدم التسامح مطلقا مع الحد من االستغالل و االعتداء الجنسيني داخل الوكاالت اإلنسانية
؛
 )iiiدعم منظامت حقوق املرأة لقيادة تكييف وتحسني منع االستغالل واالعتداء الجنسيني  ،وآليات اإلبالغ والتحقيق واالستجابة  ،بنا ًء عىل أصوات النساء والفتيات و
تعقيبهن (التغذية الراجعة).
هذا االستبيان هو جزء من الهدف  .1ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول مرشوع االستامع عىل
[]/https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up

حول الباروميرت (مؤرش الضغط) -تقييم رسيع لالستجابة اإلنسانية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش
الجنيس.
االستامع! البارومرت  ،أحد مكونات مرشوع االستامع األوسع! و هو أداة تخطيط وتقييم تدرس التجارب الحية للنساء والفتيات لتحديد ما إذا كانت بيئة االستجابة اإلنسانية
للطوارئ قادرة عىل منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتخفيف منه واالستجابة له  ،مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيني والتحرش الجنيس .يقوم البارومرت
بتقييم البيئات وليس املؤسسات .وهو مصمم إلنتاج تقييم رسيع لنقاط القوة والضعف يف االستجابة اإلنسانية للنساء والفتيات  ،مبا يف ذلك العامالت يف حاالت الطوارئ
اإلنسانية وأولئك يف منطقة تجمعات االستجابة لحاالت الطوارئ  ،لغرض وضع توصيات للمنارصة .يستخدم الباروميرت أربع أدوات وأنشطة لجمع البيانات :دليل جلسات
النقاش املركزة ( )FGD؛ دليل مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني ( )KII؛ قامئة الرصد و املالحظة ؛ واستبيان أراء املوظفني .عىل وجه التحديد  ،ميكن استخدام البارومرت
كأداة للمنارصة من قبل املجموعات واملنظامت والشبكات النسائية والجهات الفاعلة األخرى يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،ملساءلة املسؤولني عن
االستجابات اإلنسانية إزاء النساء والفتيات.
تم إنشاء البارومرت وتحديثه من قبل خرباء يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،واملساواة بني الجنسني  ،واالستغالل واالعتداء الجنسيني  ،والتحرش الجنيس ومجال
االستجابة للطوارئ  ،استنادًا إىل نظرية التغيري التي طورها نشطاء حقوق املرأة من الجنوب العاملي ولجنة اإلنقاذ الدولية .قامت ثالث منظامت لحقوق املرأة وثالث فرق
برامج قطرية لحامية ومتكني املرأة من لجنة اإلنقاذ الدولية (( IRCيف نيجرييا ولبنان وأوغندا  ،و  ، VOICEبتجربة الباروميرت وتعاونت يف مراجعة وإنهاء الباروميرت.

شكرا عىل الوقت الذي أمضيتموه يف قراءة هذه املعلومات .يرجى التواصل معنا إذا أردتم مزيد من املعلومات ملناقشة االستبيان أو البارومرت.
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(االسم  ،املنظمة  ،التفاصيل)
(تفاصيل رابط االستيبان)
(نسخة إلكرتونية من االستبيان مرفقة بهذه النرشة)

الدعم واملساعدة واإلبالغ
إذا كنت بحاجة إىل أي دعم أو مساعدة  ،أو ترغب يف اإلبالغ عن التحرش الجنيس أو غريه من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،ميكنك االتصال مبا ييل:
(أضف تفاصيل الخدمات والدعم املتاحة عن التحرش الجنيس أو غريه من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف سياقك ؛ باإلضافة إىل التوجيه إىل تفاصيل الوكاالت
الخاصة بكم)
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االستامع! املوافقة املسبقة| املستنرية للمشاركني يف البارومرت
[منوذج :تعديل النص قبل استخدامه يف جلسات النقاش املركزة]

مرحبًا  ،اسمي __________ وأعمل لدى _________ .يرافقني زمييل _________ الذي يعمل يف [نفس املنظمة  /منظمة أخرى] سيقوم بكتابة املالحظات .سيقوم
زمييل _____________ بالرتجمة الفورية لنا [إذا كانت هناك حاجة إىل مرتجم].
نود أن نناقش معكم بعض جوانب املساعدة اإلنسانية التي تلقيتموها .يتضمن هذا النقاش [ 6-5نساء  /فتيات مراهقات] أخريات من مجتمعكم .سنقوم برسم خريطة
م ًعا ملساعدتنا يف فهم ما هي املساعدة املتوفرة يف مجتمعكم وما هي املخاوف األمنية للنساء والفتيات .سنقوم باستخدام هذه املعلومات ملساعدتنا يف مطالبة املنظامت
بتقديم مساعدة إنسانية أكرث أمانًا ومساواة ويسهل الوصول إليها من قبل النساء والفتيات .سنقوم بإجراء هذا التمرين مع مجموعات أخرى من النساء والفتيات املراهقات
يف املجتمع.
إذا وافقتم عىل املشاركة  ،فستشاركون يف هذا النقاش الذي سيستمر ملدة ساعة كحد أقىص .إذا مل تكن لديكم الرغبة يف مواصلة املشاركة ألي سبب  ،ميكنكم املغادرة يف أي
وقت .املشاركة طوعية وال يتعني عليكم اإلجابة عىل أي أسئلة ال تودون اإلجابة عنها .لن نسألكم عن سبب عدم رغبتكم يف املشاركة .و لن تكون هناك أي عواقب سلبية يف
حال اخرتتم عدم املشاركة أو االنسحاب يف أي وقت .سنقوم باتخاذ كل االحتياطات الالزمة للحفاظ عىل رسية املعلومات التي سيتم تقدميها أثناء الجلسة.
ليس هناك رضورة لتزويدنا بأسامءكن أو أي معلومات شخصية أو إخبارنا عن قصصكن بشكل محدد .ستجري املناقشة يف مكان خاص حتى ال يسمعنا أي أحد نتحدث
كمجموعة .يف حال اقرتاب أي شخص ما أو قدومه إىل املساحة حيث تجري املناقشة  ،فسنوقف املحادثة حتى نتمكن من االستمرار عىل انفراد .لن نقدم أي معلومات
تعريفية أخرى عن أي يشء نقدمه بنا ًء عىل هذا النقاش .سنتعامل مع كل ما تقلنه اليوم باحرتام ولن نشارك إال اإلجابات التي تم تقدميها كإجابات عامة باإلضافة إىل
اإلجابات من جميع األشخاص الذين يتحدثون إلينا .بدورنا نطلب منكن الحفاظ عىل رسية كل املعلومات أيضً ا  ،وتجنب استخدام أسامء بعضكن البعض أثناء املحادثة ،
حتى نتمكن من الحفاظ عىل الرسية.
هل هناك أي يشء تحتجنه لتشعروا باألمان واالرتياح للمشاركة؟ هل هناك أي يشء آخر ميكننا القيام به لجعلكن تشعرن بالراحة؟ هل يوجد أي أسئلة تودون طرحها قبل
امليض قد ًما؟
تأكد من اإلجابة الكاملة عىل جميع األسئلة وتحقق للتأكد من عدم ترك أي يشء دون إجابة.
بعد إذنكم  ،سنقوم بتدوين املالحظات للتأكد من أننا مل نقم بتفويت ما تودون قوله ولكننا لن نحصل عىل أي معلومات تعريفية .هل تتفقن معنا عىل تدوين املالحظات
خالل هذا النقاش؟
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