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فتيات مراهقات في جنوب السودان بعد جلسة تدريب على 
مهارات الحياة لفتيات الشمس حيث تلقين مجموعة الكرامة. 

صورة 2021: غلوري ماكينا\ لجنة اإلنقاذ الدولية
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مقدمة
تم إنشاء هذا الموجز التعليمي من خالل 

حماية و تمكين المرأة )WPE( الشراكة 
االستراتيجية للمساعدة اإليرلندية – لجنة 
اإلنقاذ الدولية )IRC( للعنف المبني على 

النوع االجتماعي. الغرض من الموجز هو 
مشاركة التعلم من منتدى حماية و تمكين 
المرأة العالمي الذي بحث ثالثة موضوعات 
هي اإلدماج والمساءلة والقدرة على التكيف 

فيما يتعلق ببرامج الوقاية من العنف المبني 
على النوع االجتماعي )GBV( واالستجابة له 
في حاالت الطوارئ الحادة والممتدة وأيًضا 

مشاركة النتائج ذات الصلة من تقييمنا للشراكة 
االستراتيجية اإليرلندية– لجنة اإلنقاذ الدولية 

للعنف المبني على النوع االجتماعي 2019‑2021.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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من عام 2014 ل 2021، قامت الشراكة االستراتيجية للمساعدة 
اإليرلندية و لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( بتمويل برنامج 

حماية و تمكين المرأة )WPE( في 23 استجابة للطوارئ 
عبر ست مناطق و 18 دولة؛ استمرت لجنة اإلنقاذ الدولية 
وشركائها باإلستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي 

في أزمة نقص التمويل و األزمة المنسية في شرق ووسط 
أفريقيا؛ االستفاة من القيادة إليرلندا ولجنة اإلنقاذ الدولية 

في مجاالت المناصرة والسياسة العالمية واإلقليمية 
لتوجيه االنتباه إلى حماية و تمكين النساء والفتيات؛ وخلق 

فرص للعاملين في حماية و تمكين المرأة في 35 دولة 
لمشاركة التعلم.

في كل عام، عززت الشراكة االستراتيجية التميز التقني من 
خالل منتديات التعلم بين الجنوب والجنوب. في البداية، 

شارك منتدى التعلم السنوي فرق حماية و تمكين المرأة 
في شرق إفريقيا، و لكن الِفرق من العديد من البلدان 

حضرت في كل عام وفي عام 2020، بسبب جائحة كوفيد‑19، 
اجتمع فريق حماية و تمكين المرأ ة مًعا عبر اإلنترنت للعام 
الثاني على التوالي. اجتمع 93 موظًفا هذا العام عدة مرات 

في منتديين عالميين وأربعة منتديات إقليمية للتعلم عبر 

الشراكة االستراتيجية للمساعدة اإليرلندية 
و لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( هي نهج 

مستجيب وتحولي لوضع معايير العنف 
المبني على النوع االجتماعي الذي يدعم 

التزامات أيرلندا بحماية النساء والفتيات في 
حاالت الطوارئ الحادة واألزمات الطويلة 

المنسية. تجمع هذه الشراكة اإلستراتيجية 
للعنف المبني على النوع االجتماعي بين 
العمل التحويلي، التعزيز المتبادل متعدد 

المستويات عبر خمس ركائز:

االستجابة للطوارئ  •

االستجابة، االستعداد والتعافي  •

السياسة و المناصرة  •

التعلم  •

التنسيق، اإلدارة و تأكيد الجودة  •

يتمتع فريق حماية وتمكين المرأة للجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( بحضور 
عالمي في االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في 35 أزمة إنسانية حادة 

وطويلة وتعافي حول العالم.
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اإلنترنت )في 2021 حضرت هذه البلدان من أفريقيا والشرق 
ع  األوسط بشكل أساسي( من 30 برنامج قطري و تجمُّ

عالمي وإقليمي. 

كنا ممتنين للوقت والمساحة للتواصل مًعا خالل هذه 
السنة الصعبة. يلخص موجز التعلم هذا بعض األفكار 

والمناقشات بين ِفرق حماية و تمكين المرأة.

كان عام 2021 مرة أخرى عاًما مليًئا بالتحديات للنساء 
والفتيات على مستوى العالم وللعاملين في مجال العنف 

المبني على النوع االجتماعي الذين\اللواتي يعملون\
يعملن بال كَلل لالستجابة لمخاوف الحماية المتزايدة. يمثل 

العنف ضد النساء والفتيات تهديًدا كبيرًا للنساء والفتيات 
وقدرتهن على عيش حياة آمنة وصحية ونشطة للوصول 
إلى إمكاناتهن الكاملة. ال تزال النساء والفتيات في مناطق 

النزوح واللجوء والتعافي يتحملن بشكل غير متناسب العبء 
األكبر للجائحة وكذلك جائحة العنف ضدهن. على الرغم من 
ذلك، استمرت مجموعة حماية و تمكين المرأة في تقديم 

خدمات االستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع 

االجتماعي التي تشتد الحاجة لها مع تجديد اإلبداع والتكيف 
لتلبية النساء والفتيات حيث أنهم ال يزالون يأملون ليس 

فقط بمواصلة تسليط الضوء على التهديدات التي تتعرض 
لها النساء والفتيات و المكاسب في حمايتهن وتمكينهم 

مما يهدد بتقويض التقدم ولكننا سنستمر في التضامن مع 
النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم حتى يتوقف العنف 

ويصبحن أحرارًا في عيش حياة آمنة وصحية ومنتجة.

يشارك هذا الموجز بعض التعلم الذي قمنا بتقديمه مًعا 
كمجموعة حماية و تمكين المرأة عبر العديد من الِفرق 

والمناطق والبلدان. نحن ممتنون جًدا للوقت الذي استغرقه 
الزمالء\ الزميالت لمشاركة هذا التعلم. شكراً جزياًل لكاتبات 

موجز التعلم: جوان كريتون، وأليس هوكس، وليليان 
مونيزيرو، وروكي كابيا، وماريان ل روجرز، باتريسيا غراي، 

مهرين جسوال، إليزابيث بارتولومسي هوف، اليسا مانغاتي، 
سارة موسلي، روز ماري توال اوجونجوبي، كودجا أسكر، 

بولين ثيفيير.

فريق حماية وتمكين المرأة يشاركون في تدريب الرعاية السريرية للناجين\ات من االعتداء الجنسي )CCSAS( في داداب 2021
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سيدات وفتيات بوالية القضارف بالسودان في جلسة ترفيهية لكرة الطائرة
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مواضيع التعلم
تتضمن موضوعات التعلم الخاصة بالشراكة 

اإلستراتيجية للمساعدة اإليرلندية لبرنامج 
حماية و تمكين المرأة ما يلي: برنامج حماية 

و تمكين المرأة القابل للتكيف، المساءلة أمام 
النساء والفتيات، وإشراك لمختلف النساء 
والفتيات ضمن برامج الوقاية و االستجابة 

و التمكين للعنف المبني على النوع االجتماعي. 
تم تناول هذه الموضوعات في جلسات 

منتدى التعلم عبر اإلنترنت الست التي ُعقدت 
في عام 2021.

قمنا هنا بجمع بعض األفكار لكل موضوع.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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برنامج حماية و تمكين المرأة القابل للتكيف
 )WPE( ما الذي واصلنا تعلمه حول تكييف برنامج حماية و تمكين المرأة

أثناء الجائحة؟
ال تزال العديد من التعديالت المبتكرة واإلبداعية التي قامت 

مجموعة حماية و تمكين المرأة بتصميمها وبدأت في 
تنفيذها في عام 2020 صالحة، وضرورية و تم تنفيذها طوال 

عام 2021 حيث استمرت جائحة كوفيد‑19 في االنتشار 
على مستوى العالم، مع الزيادات واالنخفاضات في العدوى 

والمتغيرات الجديدة للفيروس حيث يستمر في التأثير 
على النساء والفتيات ومجتمعاتهن والعاملين في مجال 

حماية و تمكين المرأة. 

وشملت على سبيل المثال ال الحصر:

نهج مزدوج )عن ُبعد و بشكل شخصي( إلدارة الحالة 	 
والجلسات المختلفة

الفريق الذين يعمل في مناوبات وبما يتماشى مع 	 
قوانين كوفيد‑19 وتدابير الوقاية على سبيل المثال، 

التباعد االجتماعي

دمج التواصل حول المخاطر للوقاية من كوفيد‑19 	 
ومكافحته

استمرار المناصرة لدعم وصول النساء والفتيات 	 
إلى المساحات اآلمنة للنساء والفتيات لالستفادة 

من خدمات االستجابة والوقاية من العنف المبني 
على النوع االجتماعي.

قامت ِفرق حماية و تمكين المرأة بالشراكة مع المنظمات 
المجتمعية المحلية ومنظمات حقوق المرأة وأصحاب 

المصلحة الرئيسيين اآلخرين بالبناء على ما نجح خالل العام 
األول ونقله إلى العام الثاني، وإجراء التعديالت والتحديثات 

األخرى على أساس االحتياجات في سياقاتهم والوضع 
ثة. تَعاُون  فيما يتعلق بالقواعد وقيود كوفيد‑19 المحدَّ

لجنة اإلنقاذ الدولية مع المجموعات النسائية والحركات 
ومنظمات حقوق المرأة يستمر في إثبات أن الموارد 

والمهارات والثقة المناسبة هي األفضل لمواصلة تقديم 
الخدمات أثناء األزمات واألوبئة. خالل االستجابة لـ كوفيد‑19، 

واصلت النساء لعب دور حاسم في نشر المعلومات حول 
الفيروس وانتشاره والوقاية منه، وتشجيع ممارسات غسل 

اليدين الجيدة ودعم النساء والفتيات الناجيات للحصول 
على الخدمات، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي الفوري.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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إضاءة على تعلم فرق حماية و تمكين المرأة على التكييف – 2021
منطقة الشرق األوسط

استمر في لبنان والعراق استخدام منهج »فتيات الشمس« 
المعدَّل عن ُبعد. ومع تفاقم األزمة االقتصادية المقترنة 

بالوباء، وجد فريق حماية و تمكين المرأة في لبنان أن 
انقطاع التيار الكهربائي وتصاعد أسعار الوقود يؤثران أيضاً 

على قدرة الفتيات على المشاركة في جلسات فتيات 
الشمس. و بقدر اإلمكان، ونظراً لقيود كوفيد‑19 والحاجة 

إلى الحد من خطر انتقال العدوى، قام الفريق بتكييف طرائق 
إجراء الجلسات بطرح مجموعة من الخيارات لدعم مشاركة 

الفتيات في الدورات وفقا لوضعهن ووضع الميسرات. 
1( جلسات بطريقة التباعد االجتماعي في المساحة اآلمنة 

للنساء والفتيات مع مشاركة بعض الفتيات عن ُبعد مع 
رة الموجودة في المساحة اآلمنة، 2( جميع الفتيات  الميسِّ

رات ُيشاركن عن ُبعد، 3( متطوعات يدعمن وُيشرفن  والميسِّ
على وصول الفتيات إلى المساحة اآلمنة ولكن مع تقديم 

رات للدورة عن ُبعد.  الميسِّ

»التعلم هو الهروب الوحيد من جميع 
التحديات، حيث يمكنني التقدم، 

والطيران بال أجنحة، ويمكنني االنفصال 
عن العالم بأسره«.

اقتباس من مستفيدة لحماية وتمكين المرأة في لبنان

بناًء على تجربة المشروع في لبنان، انتهجت لجنة اإلنقاذ 
الدولية فرصة للحوار والتفكير حول تنفيذ تدخل فتيات 

الشمس عن ُبعد، من خالل إجراء تمرين تعليمي ميداني 
وإنتاج ورقة تعليمية توثق النتائج الرئيسية، والمجاالت 

لمزيد من االعتبارات و الممارسات المفيدة. سيتم نشر هذا 
في أوائل عام 2022 وسيكون متاًحا على موقع العاملين 

في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي.

نظرًا للضغوط االقتصادية الكبيرة على النساء والفتيات، 
قام فريقي حماية و تمكين المرأة في لبنان واألردن بتركيز 

استجابتهم بناًء على التعقيبات الواردة من النساء لتوفير 
المساعدة النقدية للحماية وفي لبنان لزيادة مستوى 

المساعدة المادية )على سبيل المثال، مجموعات الكرامة 
ومجموعات التعلم( لتكون أكثر استجابة للوضع الحالي. في 

ربيع عام 2021، بدأ فريق حماية و تمكين المرأة في العراق 
بتجربة أدوات اإلشراف للدعم النفسي االجتماعي لنهوض 

المرأة بهدف دعم ميسرات مجموعة الدعم النفسي 
االجتماعي في تقديم الدعم النفسي االجتماعي الجماعي 

للنساء بجودة وتعزيز معارفهن ومهاراتهن من خالل 

اإلشراف الداعم المستمر. شاركت الميسرات ومشرفات 
الميسرات في ورشة عمل لمدة يومين للتعرف على األدوات 
وممارسة استخدامها، و لتقديم توصيات لمزيد من التوفيق 

بين السياق لدعم الصياغة النهائية وبدء التنفيذ. زاد برنامج 
حماية و تمكين المرأة في شمال شرق سوريا أيًضا من 

أنشطته الترفيهية والمدرة للدخل للنساء والفتيات نظرًا ألن 
العديد منهن يواجهن ضغوًطا وصعوبات مالية متزايدة. 

وشمل ذلك صنع الكمامات لدعم الوقاية من العدوى 
ومكافحتها. كما قاموا بإنشاء مساحة آمنة جديدة للنساء 

و الفتيات هذا العام.

فتاة مراهقة تشارك في جلسة فتيات الشمس في المساحة اآلمنة للنساء 
و الفتيات ُمقدَّمة من حماية و تكمين المرأة، لجنة اإلنقاذ الدولية– لبنان 2021

امرأة تصنع كمامة للوجه في شمال شرق سوريا في المساحة اآلمنة 
للنساء و الفتيات

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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لجنة اإلنقاذ الدولية لمناطق شرق إفريقيا 
و البحيرات الكبرى

حقق فريق حماية و تمكين المرأة في اليمن نجاحين كبيرين 
في عام 2021 فيما يتعلق بتكييف البرنامج. األول هو أنهم 
في الضالع تمكنوا من الحصول على تعاون مكتب التربية 

والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم لختم شهادات مشاركة 
النساء والفتيات اللواتي يحضرن جلسات محو األمية غير 
الرسمية لحماية و تمكين المرأة. يعتبر هذا أحد اإلنجازات 
الرئيسية لـ حماية و تمكين المرأة ليس فقط بسبب قيمة 

ومعنى هذا الختم للمستفيدات ولكن أيًضا ألن الوزارة 
تعترف اآلن بالشهادات كمؤهالت صالحة للمستفيدات 

اللواتي يقررن مواصلة تعليمهن بعد جلسات محو األمية. 
ثانًيا، يقوم الفريق اآلن بتجربة تقديم فتيات الشمس للفتيات 
المراهقات في المدارس، مع التيسير المشترك الذي تقدمه 

مرشدات تخرجن من فتيات الشمس.

واجه فريق حماية و تمكين المرأة في تنزانيا تحديًا خاًصا 
في دعم النساء بإمكانية الوصول إلى المدخرات والقروض 
لدعمهن خالل األوقات االقتصادية الصعبة عندما فرضت 
الحكومة قيوًدا على أنشطة رابطة االدخار والقروض في 
مخيمات الالجئين. تواصل لجنة اإلنقاذ الدولية المناصرة 

بشأن هذه القضية، وفي غضون ذلك، يواصل منفذي 
برنامج حماية و تمكين المرأة إشراك النساء والفتيات 

الالجئات في أنشطة التمكين البديلة باإلضافة إلى تركيز 
الجهود على دعم نساء المجتمع المضيف في المناطق 

المحيطة بالمخيمات بأنشطة االدخار والقروض في القرية 
بما في ذلك إضافة مجموعة تجريبية جديدة ألنشطة 

االدخار والقروض مع المراهقات األكبر سًنا.

واصل فريق حماية و تمكين المرأة في إثيوبيا، باالشتراك مع 
العديد من الفرق القطرية، تحديث خرائط الخدمة ومسارات 

اإلحالة لمراعاة السياق المتطور وخيارات تقديم الخدمات 
المتغيرة المتاحة للنساء والفتيات. من عمليات تدقيق األمن 

و السالمة هذا العام، تضمنت النتائج ما يلي: المناصرة 
مع لجنة مخيم كوفيد‑19 للسماح للنساء والفتيات 

بالذهاب في مجموعات تصل إلى أربعة لجمع الحطب؛ 
المناصرة مع منظمة ARRA لتعيين المزيد من األشخاص 
المحوريين المدربين على الرعاية السريرية للناجين\ات من 

االعتداء الجنسي في المركز الصحي لتلبية االحتياجات. 
اتخذ فريق الصومال قرارًا بتدريب عاملين إضافيين من 

المجتمع المحلي على إدارة حاالت العنف المبني على النوع 
االجتماعي لدعم الطلب المتزايد.

مة  النساء الخريجات من دورات مهارات محو األمية غير الرسمية المقدَّ
في اليمن من فريق حماية و تمكين المرأة 2021

الفتيات المراهقات في اليمن يكملن بنجاح دورة مهارات الحياة الخاصة 
بفتيات الشمس، 2021

العمل من خالل أوضاع الطريق الصعبة – العاملون في مجال العنف المبني 
على النوع االجتماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم



11

في كينيا وأوغندا، تم استخدام البرامج الحوارية اإلذاعية 
لدعم الرسائل الجماعية حول توافر خدمات العنف المبني 
على النوع االجتماعي ولتوفير رسائل الوقاية األساسية من 
كوفيد‑19. في أوغندا، حضر فريق حماية و تمكين المرأة 

أيًضا اجتماعات فرق عمل كوفيد‑19 على مستوى المنطقة 
لدعم جهود التنسيق الفعالة. تمكن فريق كينيا أيًضا من 

االستمرار في توفير الخط الساخن على مدار 24 ساعة 
للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي لالتصال 

للوصول إلى الدعم والمعلومات مع فائدة إضافية هذا العام 
أنهم تمكنوا من ترقية تقنية هواتفهم إلى الهواتف الذكية 
مما يعني أن هناك سمات إضافية يمكن أن يستخدمها 

األخصائيون االجتماعيون في خدمة المكالمات، على سبيل 
المثال، بما في ذلك سمة تسمح بإجراء مكالمات عكسية.

في غرب إفريقيا، تمكن فريق ليبيريا أيًضا من االستفادة من 
التكنولوجيا من خالل شراكة مع شركة ووتش مان الخاصة 

ووزارة النوع االجتماعي الختبار تجريبي لتطبيق )ماي 
ووتش مان( لإلبالغ عن حوادث العنف المبني على النوع 

االجتماعي. شارك في مرحلة االختبار 150 امرأة وفتاة.

في والية القضارف بالسودان، أدركت لجنة اإلنقاذ الدولية أن 
النساء والفتيات الوافدات حديًثا إلى المخيمات متحفظات 

على التقدم والحصول على الخدمات. تركز الكثيرات على 
البقاء، وهم مصابات بصدمات نفسية من تجربتهم في 

العنف المبني على النوع االجتماعي والصراع. لذلك، أطلق 
فريق حماية وتمكين المرأة نشاط لخيمة استباقية لجهود 

تعبئة التوعية في محاولة التخاذ خطوة أولى لبناء الثقة 
ودعوة النساء والفتيات لحضور جلسة الدعم النفسي 

االجتماعي لمرة واحدة كنقطة دخول / تجربة لألنشطة 
األخرى المتاحة داخل المساحات اآلمنة للنساء و الفتيات. 

يساعد هذا في بناء عالقة وُتقدِّم النساء والفتيات مالحظات 
حول أنواع المعلومات التي يرغبن أيًضا في مناقشتها في 

جلسات الدعم النفسي االجتماعي.

من القضايا الملحة التي أثارها المشاركون\ات في منتدى 
التعلم في جميع مناطق التأثير التراكمي على العاملين\ات 
في الخطوط األمامية للعنف المبني على النوع االجتماعي 

لدعم الناجيات خالل الجائحة وعادة أثناء حاالت الطوارئ 
اإلضافية أو أثناء تعافيهن من أزمات أخرى )مثل الصراع 
والفيضانات والنزوح وما إلى ذلك(. ال يزال خطر اإلرهاق 

الذي يتعرض له العاملون\ات في العنف المبني على 
النوع االجتماعي في الخطوط األمامية والظروف األخرى 

المرتبطة باإلجهاد تشكل خطرًا حقيقًيا ومع استمرار 
انتشار الجائحة، فإن هذه المخاطر تزداد ويطول أمدها. 
بينما، تملك لجنة اإلنقاذ الدولية موارد رعاية مخصصة 

للموظفين\ات وقد خصصت في جلسات محددة للصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي للعاملين\ات في 

الخطوط األمامية ولديها نقاط اتصال لفريق حماية و تمكين 
المرأة لدعم الموظفات اللواتي يعانون من عنف الشريك 
الحميم أثناء الجائحة، وتظل هذه التدابير األساسية مع 

المزيد من االستثمار الشامل والدعم المطلوب من الجهات 
المانحة للمساعدة في تنفيذ تدابير متسقة مثل اإلشراف 

السريري الروتيني للمساعدة في التخفيف من آثار الصدمات 
الثانوية على العاملين\ات واآلثار المترتبة على تقديم 

الخدمات للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي 
والنساء والفتيات.

سيدات وفتيات بوالية القضارف بالسودان في جلسة ترفيهية لكرة الطائرة

حدث إطالق تجريب لتطبيق )ماي ووتش مان( في ليبيريا
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اإلضاءة على الزواج المبكر، كوفيد‑19 وجهود لجنة اإلنقاذ الدولية لفريق حماية 
و تمكين المرأة لدعم االستجابة الفعالة والوقاية لبرنامج العنف المبني على النوع 

االجتماعي للفتيات المراهقات في األوضاع اإلنسانية – 2021

برنامج الزواج المبكر في األزمات الذي تم 
تمويله من قبل )BPRM(، قادت لجنة 

اإلنقاذ الدولية تطوير الموارد لمنع الزواج 
المبكر واالستجابة له – والذي يشمل العمل 
مع الفتيات المتزوجات والمطلقات واألمهات 

الشابات، باإلضافة إلى مقدمي\ات الرعاية 
من اإلناث والذكور.

أهداف التدخل في الزواج المبكر ذات شقين:

1‑  تأجيل الزواج: تهدف لجنة اإلنقاذ الدولية هنا إلى تفكيك 
دوافع الزواج المبكر، وزيادة الوعي بمخاطر الزواج 
المبكر، ودعم الفتيات ومقدمي\ات الرعاية إليجاد 

بدائل للزواج، ودعم الفتيات ومقدمي\ات الرعاية لتقوية 
العالقات مع بعضهم البعض وبناء الدعم االجتماعي 

والتضامن بين الفتيات.

2‑  االستجابة الحتياجات الفتيات المتزوجات: تهدف 
لجنة اإلنقاذ الدولية هنا إلى تزويد الفتيات المتزوجات 
والمطلقات بمعلومات عن أجسادهن، وكيفية التأثير 
على القرارات، وتشجيع الفتيات ومقدمي \ات الرعاية 

لهن على تقوية عالقاتهن مع بعضهن البعض وبناء 
الدعم االجتماعي والتضامن بين الفتيات.

قدمت مهرين جاسوال، األخصائية العليا للفتيات المراهقات 
لحماية و تمكين المرأة في وحدة الوقاية من العنف 

و االستجابة له تحديًثا عن الزواج المبكر في األزمات وتأثيرات 
كوفيد‑19 وما هو التقدم الذي يحرزه العاملون\ات في 

العنف المبني على النوع االجتماعي خالل عام 2021. كما 
أوضحت مهرين:

»في األزمة اإلنسانية، تزداد معدالت الزواج المبكر مع تأثير 
غير متناسب على الفتيات، وُيعترف بالزواج المبكر دولًيا 

على أنه انتهاك لحقوق اإلنسان، ولكنه شائع جًدا وطبيعي 
على مستوى العالم. هناك العديد من الدوافع / العوامل 

المساهمة في الزواج المبكر ولكن السبب الجذري هو عدم 
المساواة بين الجنسين«.

الزواج المبكر و كوفيد‑19: 

•  من المتوقع أن يكون النعدام األمن االقتصادي الذي 
نتج عن كوفيد‑19 التأثير األكبر على مستويات الفقر في 

البلدان منخفضة الدخل، حيث ينتشر الزواج المبكر.

•  نظرًا ألن الفقر هو الدافع الرئيسي للزواج المبكر، فمن 
المتوقع أن تؤدي هذه اآلثار االقتصادية إلى زيادة 

معدالت الزواج المبكر في المجتمعات الضعيفة، بما 
في ذلك السياقات اإلنسانية. لذلك من المتوقع أن 

يؤدي التأثير اإلجمالي لجائحة كوفيد‑19 إلى 13 مليون 
زواج أطفال إضافي.

•  في تدقيق السالمة لحماية و تمكين المرأة 2020 عن 
بعد، تمت استشارة 852 امرأة من الالجئات والنازحات 

وحاالت ما بعد الصراع في جميع أنحاء إفريقيا حول 
كيفية تأثير كوفيد‑19 على حياة النساء والفتيات في 

حاالت الطوارئ. أفادت 32% من المجيبات أن الزواج 
المبكر كان يعتبر في ازدياد.

الصورة: مارثا تاديسي / لجنة اإلنقاذ الدولية، إثيوبيا – مشاركات 
في برنامج فتيات الشمس
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إذن ما الذي يتم عمله؟

في إطار مشروع الزواج المبكر في األزمات، أجرت لجنة 
اإلنقاذ الدولية دراسة بنيوية حول الزواج المبكر في أوغندا 

ولبنان وأجرت اختبارات ميدانية في أوغندا. بسبب كوفيد‑19، 
قام فريق لبنان بتكييف تدخل فتيات الشمس الخاص بهم 
لالستخدام عن ُبعد وتم تطوير ورقة تعليمية حول العملية 

المتَّبعة والتعلم عن هذه الطريقة. باإلضافة إلى ذلك، قام 
فريق مشروع الزواج المبكر في األزمات بتطوير:

ما تم تطويره
استراتيجية التواصل  

جلسات مهارات الحياة للفتيات المتزوجات وغير   
المتزوجات

دورات لمقدمي \ات الرعاية من اإلناث والذكور   
للفتيات المتزوجات وغير المتزوجات

الرسائل الرئيسية  

قيد التطوير ما يلي … 
محتوى تدريبي حول فتيات الشمس والزواج   

المبكر
محتوى تدريبي لمقدمي\ات الخدمات حول الزواج   
المبكر وأشكال أخرى من العنف المبني على النوع 

االجتماعي
دليل التنفيذ  

دليل سهل القراءة  

بسبب كوفيد‑19، لم يكن تدريب المدربين الشخصي 
المخطط له بين األدوات والحزمة الجديدة المحدثة ممكًنا، 
لذا انتقلت لجنة األنقاذ الدولية إلى تطوير حزمة تدريب عن 
ُبعد بدالً من ذلك. هذا تعديل رئيسي يهدف إلى دعم بناء 

قدرات العاملين\ات في العنف المبني على النوع االجتماعي 
عن ُبعد، ونأمل أن يكون ذا قيمة أيًضا حتى لو انحسرت 

الجائحة، أي أن الدورة التدريبية عبر اإلنترنت يمكن أن تكون 
بمثابة شرط مسبق للمشاركة في تدريب المدربين وبالتالي 

تقليل طول فترة تدريب المدربين الشخصي.
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 المساءلة 
أمام النساء و الفتيات
إن المساءلة أمام النساء والفتيات جانب 

أساسي لحماية وتمكين المرأة.

مع إجراء تعديالت لبرنامج حماية و تكمين المرأة مع 
كوفيد‑19، شاركت النساء والفتيات في تصميم البرنامج 

واستمرت استشارتهن بشأن أفضل البدائل لتقديم 
خدمات االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي 

مع اشتداد الجائحة.

البارز بين الفرق القطرية لحماية و تمكين المرأة كان االلتزام 
المستمر بتمكين وقيادة العامالت في المجتمع لإلبقاء 

على مساحات النساء والفتيات مفتوحة ومواصلة تقديم 
إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وخدمات 

الدعم النفسي االجتماعي، وتبادل المعلومات حول مسارات 
اإلحالة المحدثة، وضمان مراقبة جميع بروتوكوالت الوقاية 
من كوفيد‑19. في العديد من البلدان، تم تزويد أخصائيات 

الحالة اإلناث المدربات على العنف المبني على النوع 
االجتماعي من مجتمعات الالجئين والنازحين بهواتف 
محمولة لمواصلة تقديم خدمات إدارة الحاالت للنساء 

والفتيات، مع دعم اإلشراف عن ُبعد من قبل الموظفين. 
بناًء على التعقيبات الواردة من النساء والفتيات، تضمنت 

حزم مجموعات أدوات الكرامة في بعض السياقات معدات 
وقائية شخصية كتدبير للتخفيف من انتشار الفيروس. 

أظهرت فرق حماية و تمكين المرأة مرونة مستمرة طوال 
الفترة 2020‑2021 واتخذت إجراءات سريعة لتعديل جداول 

االجتماعات، وتقليل عدد المشاركات في كل نشاط جماعي، 
وإنشاء مرافق لغسل اليدين في مساحات النساء والفتيات، 

وتثبيت إرشادات الوقاية من كوفيد‑19 وتكييف مسارات 
اإلحالة الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي مع 
ضمان بقاء أنشطة الوقاية من العنف المبني على النوع 

االجتماعي واالستجابة له والتمكين مفتوحة ومستجيبة 
الحتياجات النساء والفتيات خالل الجائحة.

استمر استخدام خيار تدقيق السالمة عن ُبعد الذي تم 
تطويره في عام 2020 بشكل ضروري في بعض األماكن 

حيث أدى كوفيد‑19 إلى انعدام الوصول المباشر إلى 
المجتمعات أو بسبب قيود الوصول األخرى، على سبيل 

المثال، الفيضانات أو انعدام األمن في 2021.

من خالل مشاركة القيادات النسائية التي كانت لديها الخبرة 
الحالية في الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
واالستجابة له في المقابالت الهاتفية، سمعت فرق حماية 

و تمكين المرأة عن زيادة ارتكاب العنف القائم على النوع 
االجتماعي، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات 

بسبب القيود الحكومية على التنقالت، وارتفاع تكاليف 
النقل والطبابة. فهم مخاوف النساء والفتيات من خالل 

إجراء تدقيق السالمة بشكل منتظم، وجلسات استماع، 
باإلضافة إلى جمع التعقيبات من النساء والفتيات من خالل 
آليات التغذية الراجعة المعمول بها في لجنة اإلنقاذ الدولية، 

والتي ساهمت في تحسين تقديم الخدمات للنساء والفتيات 
خالل الجائحة. ُتوفر المساءلة مساحة للنساء والفتيات 

للتعبير عن مخاوفهن وتقديم توصيات للتغييرات التي تعزز 
سالمتهن وتمكينهن.

امرأة في مالي مع سجادة من صنعها خالل جلسات بناء المهارات

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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مع جائحة كوفيد‑19 الحالية، فإن الحاجة إلى ضمان 
ممارسات خاضعة للمساءلة للنساء و الفتيات عبر االستجابة 

اإلنسانية و تمت معالجتها من خالل تعزيز التنسيق 
والتعاون مع الشركاء اآلخرين، بما في ذلك الشبكات 

النسائية الشعبية والشركاء الحكوميين وقيادات القطاعات.

كجزء من مجموعات العمل المعنية بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي، ساهمت لجنة اإلنقاذ الدولية في جهود 

المناصرة القوية للتأكد من إعطاء األولوية لخدمات الوقاية 
من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له 

وسبل العيش للنساء والفتيات أثناء االستجابة اإلنسانية 
ل كوفيد‑19. رفعت فرق حماية و تمكين المرأة في جميع 

أنحاء العالم أصواتهم لتسليط الضوء على الحاجة إلى 
خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي كخدمات 

أساسية منقذة للحياة ولضمان بقائها متاحة لتلبية احتياجات 
النساء والفتيات خالل جائحة كوفيد‑19.

خالل عام 2021، زادت لجنة اإلنقاذ الدولية كما في عام 2020، 
الدعم التقني لحركات وشبكات النساء والفتيات المحلية 
من خالل التدريبات والتوجيهات عبر اإلنترنت. وقد دعم 

ذلك الجهات الفاعلة االساسية لقيادة تقديم الخدمات، بما 
في ذلك إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي 

والدعم النفسي االجتماعي للنساء والفتيات األخريات في 
مجتمعاتهن المحلية. خالل هذا الوقت، عملت العديد من 
الفرق الُقطرية مع النساء والفتيات لتخطيط طرق تكيفية 

لمواصلة المشاركة معهم، مع مراعاة تدابير السالمة 
ومواصلة دعم االستجابة المنقذة للحياة للعنف القائم على 
النوع االجتماعي للنساء والفتيات الالئي يعانين من أشكال 

مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي.

في خضم التحديات العديدة التي تواجه النساء والفتيات 
بسبب جائحة كوفيد‑19، تواصل فرق حماية و تمكين المرأة 

الُقطرية وضع النساء والفتيات في قلب برامجهم، مما 
يضمن أن ُيظهر الجميع المساءلة أمام النساء والفتيات في 
تفاعالتهم اليومية وتعزيز سالمة النساء والفتيات وتمكينهن.

تعمل النساء النازحات والنساء من المجتمع المضيف جنًبا إلى جنب في األنشطة الصغيرة المدرة للدخل )استخالص الزيت( في بوروندي
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إضاءة على مشاريع لجنة اإلنقاذ الدولية إلشراك الرجال 
من خالل ممارسات المساءلة

في العديد من البلدان، أظهر الرجال 
المشاركون في مجموعات الوقاية من العنف 
المبني على النوع االجتماعي، إشراك الرجال 

من خالل ممارسات المساءلة، ممارسات 
خاضعة للمساءلة من خالل االنضمام إلى 

النساء كحلفاء للتحدث عن زيادة العنف القائم 
على النوع االجتماعي أثناء الجائحة، والدعوة 

إلى تقديم الخدمات.

في ربيع 2021، بدأ فريق اليمن لحماية و تمكين المرأة في 
تنفيذ برنامج إشراك الرجال من خالل ممارسات المساءلة 

ألول مرة! هذه نقلة نوعية! في حين أبلغ الفريق عن العديد 
من التحديات مثل التزام الرجال بالمشاركة الكاملة وقبول 

بعض رسائل مناهج الرجال، فقد حققوا أيًضا بعض 
النجاحات الملحوظة بالفعل. وتشمل: بعض المشاركين 

الذكور أظهروا تفكيراً إيجابًيا بما يتعلق بأعراف النوع 
االجتماعي، على سبيل المثال، اعتراف الرجال وتقديرهم 

للمرأة لمساهماتهن والعمل الذي يقمن به مقارنة 
بأدوارهم الخاصة. بناًء على التعقيبات والطلبات الواردة 
من اللجنة االستشارية للمرأة في برنامج إشراك الرجال 

من خالل ممارسات المساءلة، قام الرجال في جلسات 
برنامج إشراك الرجال من خالل ممارسات المساءلة بتطوير 

رسائل مناهضة للعنف وكتيبات تشجع على عدم التحرش 
في الشوارع بالنساء والفتيات والشباب الذين يتعاطون 

المخدرات.

جلسة من برنامج إشراك الرجال من خالل ممارسات المساءلة لرجال في اليمن، 2021

بشير، مستفيد لبرنامج إشراك الرجال من خالل ممارسات المساءلة التابع للجنة 
اإلنقاذ الدولية خالل مقابلة في هجاديرا، كينيا.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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»لقد غّير برنامج إشراك الرجال من خالل 
ممارسات المساءلة بشكل كبير موقف 

وسلوك الرجال في هذا المجتمع مما جعل 
الحياة أسهل بالنسبة للنساء. ينضم الكثير من 

الرجال بعد أن قمنا بخلق الوعي من خالل 
جلسة أسئلة وأجوبة إذاعية نقوم بها لتثقيف 
زمالئنا الرجال الذين لم يشاركوا في البرنامج. 

اآلن نحن ال نتبع الثقافة بشكل أعمى كما 
فعلنا من قبل. ندع بناتنا يذهبن إلى المدرسة. 

زوجتي تقول إنني رجل أفضل«.

بشير أحد المشاركين في برنامج إشراك الرجال من خالل 
ممارسات المساءلة، كينيا

نظرًا لوباء كوفيد‑19، الحظت بعض البلدان تحديات مع 
تسرب الرجال أو الحضور غير المتسق لجلسة إشراك الرجال 

من خالل ممارسات المساءلة خالل عام 2021، وهذا يقود 
الِفرق إلى مضاعفة جهودها فيما يتعلق باالختيار الدقيق 
وتسجيل الرجال الملتزمين في البرنامج وأيًضا لمزيد من 
تعزيز اإلجراءات المجتمعية والمناصرة في نهاية التدخل.

نجويغمي، جلسة لمجموعة نساء من برنامج إشراك الرجال من خالل ممارسات المساءلة
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الشمول لمختلف النساء والفتيات

ال يزال شمول مختلف النساء والفتيات يمثل قضية أساسية على أجندة برنامج حماية و تمكين 
المرأة. تكافح الكثير من النساء والفتيات للوصول إلى برامج الحماية والتمكين الخاصة بنا 
في جميع أنحاء العالم، واستمرينا في إدراك أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لتيسير 

مشاركتهن وقيادتهن داخل حركة حماية و تمكين المرأة.

يقوم برنامج حماية و تمكين المرأة بصورة أساسية 
باستكشاف كيفية ضمان أن تكون تدخالتنا شاملة ألكثر 

من 10 سنوات. بناًء على هذه الجهود التي بذلتها مجموعة 
حماية و تمكين المرأة هذا العام، قررت لجنة اإلنقاذ الدولية 

تخصيص جلسة كاملة لمنتدى التعلم لحماية و تمكين 
المرأة على وجه التحديد عن إشراك أو شمول مختلف 

النساء والفتيات وتجميع التطورات الرئيسية والتعلم لتقييم 
الرحلة التي تم قطعها والمسافة المتبقية للعمل.

أوالً، إدراك أنه يمكن أن تكون هناك مستويات مختلفة من 
الفهم فيما يتعلق بتعريفات اإلشراك أو الشمول والجوهر، 

كان من الضروري إعادة االطالع على هذه التعريفات 
لدعم أسس مشتركة وفهم بين العاملين\ات في حماية 

و تمكين المرأة. 

تعريف الشمول: 
عملية تحسين طريقة مشاركة الناس في المجتمع 

وكيفية وصولهم إلى الخدمات والموارد. يتضمن 
الشمول إزالة العوائق والمخاطر بشكل مسبق لضمان 

مشاركة الجميع واالستفادة من الخدمات بشكل هادف. 
يشمل اإلدماج تعزيز الفرص، الوصول إلى الموارد، 

التعبير عن الرأي واحترام الحقوق.
مذكرة دليل توجيهي حول الشمول، 2019

تعريف التقاطع:
يشرح اإلطار النسوي كيف أن نظم القمع المتشابكة 

تعني أن النساء والفتيات يتعرضن للعنف والتمييز 
على نحو مختلف على أساس العرق والطبقة والسن 

واإلعاقة والميول الجنسية والهوية الجنسانية واإلثنية. 
ويتطلب النهج المتعدد الجوانب أن يسترشد العمل من 
أجل تحقيق العدالة االجتماعية بفهم التجارب المتعددة 
لعدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات، بدال من 

إعطاء األولوية لتجربة احتياجات فئة من النساء على 
فئة أخرى.

مذكرة دليل توجيهي حول الشمول، 2019
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بعد ذلك، استكشفنا مًعا أنواع العوائق التي تحول دون 
شمول لمختلف النساء والفتيات والتي تواجهنها في 
الوصول والمشاركة واالستفادة من خدمات حماية 
و تمكين المرأة. تحديد العوائق سواء كانت مادية أو 

بالتواصل أو سلوكية أو مؤسسية هي خطوة أولى 
أساسية يجب اتخاذها قبل تحديد نهج معالجة وإزالة 

تلك الحواجز. إن ضمان المشاركة الهادفة للنساء 
والفتيات من خالل االعتراف بقدراتهن والدور الحاسم 

الذي يلعبنه في االستجابات، جنًبا إلى جنب مع الشراكة 
مع المنظمات التمثيلية )مثل منظمات حقوق المرأة 

ومنظمات ذوي االحتياجات الخاصىة التي تركز على 
النساء والفتيات( هي طرق أساسية يمكن من خاللها 

تعزيز المشاركة. يعد جمع البيانات لمراقبة الشمول أمرًا 
أساسياً أيًضا لفهم احتياجات مختلف النساء والفتيات 
ورحلتهن من خالل االستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي وتوفير خدمات الوقاية.

بصفتنا مجتمًعا عالمًيا من العاملين\ات، استكشفنا 
أيًضا عوامل تمكين الشمول. العوامل التمكينية هي 

عوامل يمكن وضعها لتمكين مشاركة مختلف النساء 
والفتيات )على سبيل المثال، النساء والفتيات من 

ذوات االحتياجات الخاصىة(. من أجل تحقيق المساواة 
في الوصول إلى برنامج حماية و تمكين المرأة، تم 

تحفيز العاملين\ات على اعتماد النهج الشامل والقابل 
للتكيف التالي:

اإلنجازات الرئيسية للشمول في برنامج حماية 
و تمكين المرأة

2015: تعاونت لجنة اإلنقاذ الدولية مع مفوضية النساء 
الالجئات لتطوير مجموعة أدوات خاصة بالعنف المبني 
على النوع االجتماعي لذوي \ذوات االحتياجات الخاصة 

والتي تدعم العاملين\ات في العنف المبني على النوع 
االجتماعي لتحديد العوائق والنهج التجريبية إلشراك 

ذوي \ذوات االحتياجات الخاصة في برامج العنف 
المبني على النوع االجتماعي في البيئات اإلنسانية.

2019: أطلقت مؤسسة البناء المحلي والتفكير العالمي 
)BLTG( دليلها التوجيهي حول دمج مختلف النساء 

والفتيات في برامج الوقاية من العنف المبني على النوع 
االجتماعي واالستجابة له. لقد حثتنا هذه اإلرشادات 

على إدراك وفهم كيفية تأثير »عدم المساواة التعددية« 
على مختلف النساء والفتيات وتشكيل هويتهن وقوتهن.

أيًضا في عام 2019، تم إطالق منهج مختلط للعنف 
القائم على النوع االجتماعي لدعم إدارة حاالت العنف 

المبني على النوع االجتماعي بما في ذلك الناجيات 
من ذوي االحتياجات الخاصة مع التركيز على الشمول 

الرقمي طوال الوقت.
2021: أطلق ائتالف مؤسسة البناء المحلي والتفكير 

العالمي )BLTG( ورقة رائدة بعنوان »فرص للغة 
التحويلية ضمن الُنهج النسوية للشراكة« الستكشاف 

تراتبية اللغة والسلطة ضمن المساعدات اإلنسانية، 
وتأثير اللغة على العالقات بين المجموعات المختلفة.

=+

 إمكانية الوصول | 
التصميم الشامل

مراعاة االحتياجات 
بصورة منطقية

 الوصول 
المتكافئ = +
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اإلضاءة على موارد الشمول العالمية لحماية و تمكين المرأة و مناهج قيد التطوير 
من قبل الوحدة التقنية للوقاية من العنف واالستجابة له في لجنة اإلنقاذ الدولية

خالل منتدى التعلم العالمي، من خالل 
الغوص العميق حول الشمول ل أليس 

هوكس من لجنة اإلنقاذ الدولية، المستشارة 
التقنية العليا لالبتكارات التقنية وبولين ثيفيلير، 

أخصائية الشمول من برنامج الوقاية من 
العنف و االستجابة له، قاموا بتقديم لمحة 
عامة عن مجموعة أعمال وإنجازات حماية 

و تمكين المرأة حتى اآلن بهدف: 1( توفير 
تحديث شامل لموظفي البرنامج الحاليين 
حول األدوات والموارد المتاحة 2( توجيه 

وإعالم األعضاء الجدد في مجموعة حماية 
و تمكين المرأة الذين يرغبون في دعم 

الشمول لمختلف النساء والفتيات.

ثم تحول تركيز منتدانا إلى التطورات التقنية الجديدة، الموارد 
والتعلم الميداني حول الشمول خالل العام 2021.

عت مبادرة االستجابة الشاملة للمستفيد\ات من  وسَّ
ذوات االحتياجات الخاصة لـ برنامج الوقاية من العنف 

و االستجابة له من فهمها لتعزيز دمج اإلعاقة وكبار السن 
على مستوى النتائج الشاملة. هذه المبادرة شاملة ال تدعم 

اإلدماج فحسب، بل تدعم أيًضا موضوعات القدرة على 
التكيف والمساءلة. فيما يلي بعض النتائج المذهلة التي تم 

الحصول عليها مؤخرًا من هذه المبادرة:

المرحلة 1:
إجراء دراسة استطالعية: تعزيز المساءلة وإدماج 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
دراسة الحالة – تعزيز وصول األشخاص ذوي اإلحتياجات 

الخاصة إلى آليات التغذية الراجعة والخدمات المقدَّمة 
من ِقبل لجنة اإلنقاذ الدولية

المرحلة 2:
طورت لجنة اإلنقاذ الدولية مفاهيم أساسية لشمول 

 Training Package ذوي االحتياجات الخاصة
تغطي 1( تحديد اإلعاقة و اتفاقية حقوق األشخاص 
من ذوي االحتياجات الخاصة، 2( إزالة الحواجز التي 

تحول دون الوصول، 3( جمع البيانات الشاملة

المرحلة 3:
قامت لجنة اإلنقاذ الدولية بتطوير دليل االستجابة 

للمستفيد\ة دليل توجيهي و مجموعة األدوات 
للعاملين\ات. تتضمن مجموعة االدوات صفحة 

معلومات لدعم التواصل بين االشخاص من ذوي 
االحتياجات الخاصة و كبار السن و أيضا معلومات 

جمع البيانات، دليل سهل القراءة و الحواجز و العوامل 
التمكينية في قنوات التغذية الراجعة للمستفيدين\ات 

للجنة اإلنقاذ الدولية

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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كما تمت مناقشة تدقيق السالمة وإمكانية الوصول 
كطريقة لتقييم مستوى إمكانية الوصول إلى خدمات حماية 

و تمكين المرأة، وكذلك طرق لتحديد العوائق الموجودة 
لقنوات التغذية الراجعة المختلفة. تدقيق السالمة وإمكانية 

الوصول عبارة عن قائمة تحقق يتضمن:

التقييم الذاتي  •

•  خطة عمل لتتبع كيفية معالجة الحواجز التي 
تم تحديدها ووضع التوصيات وتحديد أولوياتها

من أجل دعم العاملين\ات بالخطوات العملية إلحراز تقدم 
في الشمول لمختلف النساء والفتيات.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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اإلضاءة على تعلم فرق حماية و تمكين المرأة عن الشمول – 2021

تبادل الزمالء في حماية و تمكين المرأة 
الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق 

بالشمول في جلسة المنتدى العالمي 
للشمول و في جلسات المنتدى اإلقليمية. 

تضمنت بعض التبادالت الرئيسية ما يلي:

لجنة االنقاذ الدولية لمناطق شرق إفريقيا 
والبحيرات الكبرى

في إثيوبيا، شجع فريق حماية و تمكين المرأة الذي 
يقدم إشراك الرجال من خالل ممارسات المساءلة للرجال 

ومقدمي\ات الرعاية من منهاج فتيات الشمس على 
»السماح لبناتهن من ذوات اإلحتياجات الخاصة« بالذهاب 
إلى المدرسة ومتابعة تعليمهن من خالل الرسائل اإليجابية 

والحوار. شاركت جميع الفتيات من خلفيات متنوعة 
)على سبيل المثال، الفتيات غير الملتحقات بالمدارس، 

واألسر التي تقودها فتيات، والمراهقات من األقليات العرقية 
في جلسات مهارات الحياة الخاصة بـ فتيات الشمس.

نجح فريق حماية و تمكين المرأة في جنوب السودان 
في توظيف النساء كحارسات أمن لحماية سالمة وأمن 
المساحات اآلمنة. يعد هذا تقدًما كبيرًا في تحدي الصور 

النمطية السائدة بأن هذه األدوارهي تقليديًا من قبل الرجال.

خالل جلسات الدعم النفسي االجتماعي الجماعية مع 
النساء، علم فريق حماية و تمكين المرأة في أوغندا بأن 

المرضعات يواجهن تحديات خاصة في القدرة على تحمل 
تكاليف االستمرار في الوصول إلى خدمات العنف المبني 

على النوع االجتماعي في المساحات اآلمنة للنساء 
و الفتيات نظرًا لتكاليف إعالة أطفالهن حديثي الوالدة أيًضا. 

لالستجابة لحاجز الوصول هذا، تمكن فريق أوغندا من تزويد 
هؤالء األمهات الجدد بالمساعدة النقدية لدعم وصولهن 

إلى خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي.

تم إجراء تدريب على الشمول في الصومال وتم تحديث 
أدوات جمع بيانات البرنامج ومراجعتها لدعم العمر واإلعاقة 

وكذلك تصنيف النوع االجتماعي

كانت لجنة اإلنقاذ الدولية منشغلة في إعداد وإنشاء برامج 
حماية و تمكين المرأة في والية القضارف، السودان خالل 
عام 2021. خالل المناقشات والتقييم المجتمعي، كان من 

الواضح أن كال من النساء والفتيات الالجئات والمجتمعات 
المضيفة لديهن احتياجات لم تتم تلبيتها، ومع ذلك فإن 

العديد من الجهات الفاعلة كانت تستهدف في البداية 
النازحات حديًثا فقط. تدرك لجنة اإلنقاذ الدولية هذا األمر 

وتريد تجنب التوترات، واتخذت نهًجا استباقًيا وقدمت 
رسائل توعية وعقدت حوارات مع جميع أصحاب المصلحة 

الرئيسيين للتأكد بوضوح من أن خدمات برامج حماية 
و تمكين المرأة يتم تقديمها لجميع النساء والفتيات، بغض 
النظر عن وضعهن وجنسيتهن وتوجههن الجنسي والدين 
والعمر. لذلك، قام فريق حماية و تمكين المرأة بضمان أن 
يكون للجان النسائية ممثالت عن الالجئات والمجتمعات 

المضيفة وأن يقوم كال المجتمعين بتيسير جلسات مهارات 
الحياة، للتأكد من أن جميع النساء والفتيات جزء من دائرة 

صنع القرار.

يخطط فريق حماية و تمكين المرأة في السودان أيًضا 
لتوزيع المصابيح الشمسية على النساء والفتيات ذوات 

االحتياجات الخاصة بناًء على نتائج التقييم المشترك 
بين الوكاالت.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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في اليمن، لتوسيع نطاق الوصول، أنشأت لجنة اإلنقاذ 
الدولية أربعة فرق متجولة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي تتكامل مع الفرق الطبية الصحية المتجولة 
التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية. عقد موظفو\ات حماية 

و تمكين المرأة الجوالين جلسات لزيادة الوعي بوجود العنف 
القائم على النوع االجتماعي، والخدمات المتاحة للعنف 

القائم على النوع االجتماعي، وكيفية الوصول إلى الخدمات 
مما يوضح أن هذه الخدمات مفتوحة لجميع النساء 

والفتيات. كما قاموا أيًضا بالمسح المجتمعي وتخطيط 
السالمة مع النساء والفتيات للتخفيف من مخاوف السالمة 

والحماية المحددة.

حدد فريق بوروندي، كجزء من تدقيق السالمة ومراقبة 
أنماط واتجاهات بيانات إدارة حاالت العنف المبني على 

النوع االجتماعي، النساء والفتيات ذوات االحتياجات 
الخاصة كمجموعة معرضة للخطر ومهمشة. أبلغت بعض 

النساء والفتيات ذوات االحتياجات الخاصة عن شعورهن 
بالوصمة واالستبعاد من المجتمع، وعبرن عن رغبتهن في 
االندماج أكثر وإتاحة الفرصة لهن لمقابلة المزيد من النساء 
والفتيات. لذلك اتخذ فريق حماية و تمكين المرأة خطوات 
استباقية لضمان دعوة النساء والفتيات ذوات االحتياجات 

الخاصة )بما في ذلك اإلعاقة الذهنية والجسدية( للمشاركة 

في جميع أنشطة المساحة اآلمنة للنساء و الفتيات ذات 
الصلة وإذا واجهن عوائق أمام المشاركة، فقد تم تقديم هذا 

الدعم. على سبيل المثال، المساعدة النقدية لدعم نقلهن 
من وإلى المساحة اآلمنة للنساء و الفتيات.

في تنزانيا، عزز فريق حماية و تمكين المرأة التعاون مع 
الجهات الفاعلة المتخصصة في مجال اإلعاقة ومع الجهات 
الفاعلة في مجال حماية سيادة القانون من أجل ضمان أن 

النساء والفتيات ذوات االحتياجات الخاصة والنساء والفتيات 
األكثر تعرًضا لخطر األذى قد حصلن على مزيد من الدعم 

والوصول إلى العدالة. أنشطة فريق حماية و تمكين المرأة الجوال \ اليمن، 2021

أنشطة فريق حماية و تمكين المرأة الجوال \ اليمن، 2021

نساء وفتيات في غاتومبا )بوروندي( يشاركن في جلسة التطريز لبناء مهارات
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غرب افريقيا

بالنسبة لبرامج حماية و تمكين المرأة في الكاميرون، فإن 
إشراك النساء من أوضاع مختلفة )السكان المضيفون، 

النازحات داخلًيا، الالجئات( أمر أساسي وقيمة مركزية لجميع 
تدخالت لجنة اإلنقاذ الدولية: عقد الفريق جلسات محددة 

حول التعايش مًعا والتماسك االجتماعي، حوار مفتوح 
قبل أي تدخل مع المجتمع والقادة الدينيين. كان الشمول 

العادل لكل مجموعة في الموارد أو األنشطة المدرة للدخل 
)مثل توزيع المواد، أنشطة القروض و االدخار، واألنشطة 

االجتماعية والترفيهية( باإلضافة إلى توعية الموظفين\ات 
حول الشمول ولكي يكون لدى الموظفين\ات معرفة 

بجميع اللغات المحلية بطرق تم من خاللها تطوير البرنامح 
ليصبح أكثر شموالً.

كانت الشراكات النسوية المتنوعة مع منظمات حقوق 
المرأة أولوية رئيسية لفريق حماية و تمكين المرأة في ليبيريا 

حيث تستغني لجنة اإلنقاذ الدولية عن التنفيذ المباشر 
لالستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي وخدمات 

الوقاية منه. انخرط فريق ليبيريا مع الشركاء في عملية تقييم 
الشراكة النسوية، بتمويل من المساعدة األيرلندية، للحصول 

على التعلم من تعاون الشراكة حتى اآلن وتحديد النجاحات 
والتحديات في الحفاظ على جودة خدمات االستجابة 

والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي في ليبيريا.

وبلغ هذا ذروته في حدث تعليمي حيث تم تقديم التوصيات 
الرئيسية لدعم االستجابة المستدامة للعنف القائم على 

النوع االجتماعي وتقديم خدمات الوقاية. كان تحالف النساء 
ضد العنف القائم على النوع االجتماعي في ليبيريا، وداعمي 

النساء والفتيات الريفيات، ومؤسسة التضامن النسائية يقدن 
منظمات حقوق المرأة التي تشارك المنصة مع فريق لجنة 

اإلنقاذ الدولية لحماية و تمكين المرأة.

»أنتم تحتاجوننا تماما كما نحتاجكم« من أجل إنهاء العنف 
ضد النساء والفتيات كانت رسالة رئيسية برزت في الجلسة 

مع بناء شراكات أقوى ومحترمة ومتساوية من خالل 
االستثمار في منظمات حقوق المرأة وتمكينها لتكون 
مجهزة تجهيزا جيدا إلدامة البرامج الجيدة كونها النداء 

الالزم للعمل.

وفي الوقت نفسه، في نيجيريا، كانت فرق حماية و تمكين 
المرأة نشطة في االستمرار في ضمان إعطاء األولوية 

للنساء والفتيات ذوات اإلحتياجات الخاصة وإدراجهن في 
معايير توزيع الدعم المادي، وتنوع إشراك النساء في تدقيق 

السالمة الشهري لإلبالغ بشكل مباشر عن فهم المخاطر 
في مواقع المشروع ودعم تحديد تدابير التخفيف من 

المخاطر ذات الصلة بالسياق.

قام فريق النيجر لحماية و تمكين المرأة بإجراء تعديالت 
فيزيائية على المساحات اآلمنة للنساء و الفتيات لتمكين 

مشاركة النساء والفتيات ذوات اإلحتياجات الخاصة. 
الشمول المنهجي للنساء والفتيات في لجان الحماية 

التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية، وفي التدريبات التقنية، وفي 
التوعية لتشمل النساء والفتيات من جميع األعراق واألعمار 
والحالة االجتماعية والوضع القانوني )الالجئات، والنساء من 

المجتمع المضيف، والنازحات(، والقدرات واإلعاقات، في 
التقييمات والتقارير األساسية والنهائية لمشاريع لجنة اإلنقاذ 

الدولية. كما شاركت النساء والفتيات في تدقيق السالمة 
الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

أنشأ برنامج جمهورية الكونغو الديمقراطية آلية إدارة 
الشكاوى المجتمعية التي تشمل التمثيل المتساوي 

من النساء والرجال في المجتمع. كما تلقت المنظمات 
المجتمعية العاملة مع برنامج حماية و تمكين المرأة، لجنة 

اإلنقاذ الدولية، إحاطات وتوجيهات حول شمول النساء 
والفتيات ذوات اإلحتياجات الخاصة في أنشطة االستجابة 

والوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي.

فعالية التعلم للشراكة النسوية لفريق حماية و تمكين المرأة في ليبيريا، 2021

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

احتفل فريق حماية و تمكين المرأة في لبنان باليوم العالمي 
لمحو األمية في 8 أيلول / سبتمبر بأنشطة محددة لدعم 

إشراك النساء والفتيات اللواتي لديهن معرفة محدودة أو 
معدومة بالقراءة و الكتابة. من خالل أنشطة محددة لمحو 
األمية و أنشطة دعم المهارات للنساء والفتيات وكذلك من 
خالل جلسات فتيات الشمس )سواء عن بعد أو شخصًيا(, 
ُتمنح الفرصة لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى 
النساء والفتيات في بيئة داعمة وتزويدهن بمواد تعليمية / 
مجموعة أدوات الدعم النفسي االجتماعي لدعم تعلمهمن 

وتطويرهن.

»في اليوم العالمي لمحو األمية، من خالل 
القراءة والكتابة، يمكننا السفر حول العالم 

بدون نفقات … كل ما نحتاجه في الخيال«.

مستفيدة من لجنة اإلنقاذ الدولية

حقق فريق حماية و تمكين المرأة في ليبيا نجاحات رئيسية 
من خالل بناء الثقة والتعاون مع المنظمات المجتمعية 

المحلية، وقد أدى ذلك إلى دعوة لجنة اإلنقاذ الدولية لتقديم 
جلسات توعية حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
للنساء والفتيات للوصول إلى نقاط الخدمة لهذه الجهات 

الفاعلة وزيادة الوعي بها. ورفع الوعي بخدمات الوقاية من 
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له لمختلف 

النساء والفتيات. كما تدعم المنظمات المجتمعية جهود 
لجنة اإلنقاذ الدولية من خالل دعم أنشطة التعبئة »فتيات 

الشمس« لدعم حضور الفتيات المراهقات.

رسم من نشاط اليوم العالمي لمحو األمية لمستفيدة مشارِكة ضمن أنشطة 
حماية و تمكين المرأة

الفتيات المراهقات يصنعن ربطات رأس مزخرفة أثناء جلسة مهارات الحياة 
في ليبيا
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إضاءة على األمان في المنزل 2.0 لدعم الشمول

من خالل مشروع االمان في المنزل الممول 
من مكتب السكان و الالجئين و الهجرة، 
تختبر لجنة اإلنقاذ الدولية نهًجا مجتمعًيا 

لمنع حدوث عنف الشريك الحميم المتزامن 
وسوء معاملة األطفال، مع بناء فهم أعمق 

لمخاطر العنف من خالل منظور الجنس 
والعمر واإلعاقة. 

خديجة أصغر أخصائية الوقاية في لجنة اإلنقاذ الدولية 
شاركت بعض المعلومات األساسية حول تطورات االمان 

في المنزل 2.0 في منتدى التعلم العالمي. وشمل ذلك 
أن لجنة اإلنقاذ الدولية تقوم اآلن بتجربة وحدات البرنامج 

الجديدة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات 
اإلحتياجات الخاصة، وبناء مهارات األبوة الشاملة لإلناث 
والذكور، والتعامل مع عنف الشريك الحميم خالل دورة 

الحياة، ومنع إساءة معاملة كبار السن وإهمالهم، والتطلع 
إلى تحقيق ذلك. مزيد من التركيز على العنف الذي تواجهه 

المسنات سواء في عالقات الشراكة الحميمة أو في عالقات 
تقديم الرعاية 

يتضمن التقدم المحرز في مشروع االمان في المنزل 2.0 
حتى اآلن تطوير ما يلي:

بحث أولي

موجز البحث األولي –   • 
Understanding Disability and Older Age

دراسة استطالعية لمجتمع الميم –   • 
Cycles of Displacement

LGBTQI Ethical Research Recommendations  •

مناهج شاملة

مقدمة وحدة التنوع البشري واإلعاقة  •

وحدة األبوة الشاملة  •

•  وحدة منع عنف كبار السن وإساءة معاملتهم 
وإهمالهم

وفي مرحلة التطوير، يوجد دليل إرشادي إلدارة الحالة 
لكبار السن.

كما طور مشروع االمان في المنزل 2.0 تدريًبا على شمول 
اإلعاقة عن ُبعد. يستغرق هذا التدريب ساعتين يومًيا لمدة 

3 أيام تقريًبا ويغطي الموضوعات التالية:

تعريف اإلعاقة  •

إزالة الحواجز  •

تفريغ المعتقدات  •

دعم أولياء أمور األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة  •

الجمع الشامل للبيانات  •

المشاركة الهادفة  •

كما شاركت خديجة التجارب التالية من المشاركات في دراسة 
البحث األولي لتوضيح آثار العنف ضد النساء والفتيات ذوات 

اإلحتياجات الخاصة على المشاركين\ات في منتدى التعلم:

الصورة: فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة، سوريا| لجنة اإلنقاذ الدولية

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم

https://rescue.box.com/s/axq2ul6vivvnyopsv3faz7vr3sgq73wx
https://rescue.app.box.com/s/22nqz15i8y8158csy14bm2m0zgpn6thf
https://rescue.app.box.com/s/kwmuedcw2c1z0u4z8vte9y3f4iin96et
https://rescue.app.box.com/s/odjv28eu98avkueko1h8xrf5hclwgro9
https://rescue.app.box.com/s/054gjkj0jlawmdrq6el37shkbiybdg05
https://rescue.app.box.com/s/yw6x06qem4aswdbxz13cn21tvnzjs48u
https://rescue.app.box.com/s/yw6x06qem4aswdbxz13cn21tvnzjs48u
https://rescue.app.box.com/s/yw6x06qem4aswdbxz13cn21tvnzjs48u
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اإلساءة العاطفية للنساء ذوات اإلحتياجات الخاصة

»… ألنهم كلما جلسوا في المنزل، كانت 
]الزوجة[ تبدأ في إخبارها ]المرأة من 

ذوي االحتياجات الخاصة[: لقد أتيتي لتوك 
إلى هنا لتجعليني غير مرتاحة بإعاقتك؛ 

… وتلك األخت المعاقة يمكن أن تشعر 
بالحزن … ويمكنها أن تندب: »يا إلهي، دعني 

أموت وأرحل عن هذا العالم، ال يمكنني 
تحمل األمر بعد اآلن ألن الناس يتحدثون 
عني دائًما بينما لم أختر أن أكون معاقة؛ 

يمكن أن تشعر بالسوء حًقا«.

امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة، 41 سنة، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

الدوافع على مستوى األسرة؛ الدخل ومستويات 
االستقاللية المتصورة للنساء والفتيات ذوات 

اإلحتياجات الخاصة

»ما نالحظه في الغالب في مثل هذه 
العائالت، يتعلق باإلهمال، قد يهمل أخته 

ولن يعطيها االعتبار الذي تستحقه ألنه 
يعلم أنها لن تفعل أي شيء من أجله وحتى 
لنفسها، فهو ال يستفيد منها لذلك يهملها«.

رجل، 35 سنة، جمهورية الكونغو الديمقراطية

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم
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إضاءة على سياسة حماية و تمكين المرأة والمناصرة

في عام 2021، عمل فريق السياسة والمناصرة 
على تسليط الضوء على عمل ِفرق حماية 

و تمكين المرأة ودعمه في جميع أنحاء العالم 
من خالل عمل العالقات الخارجية. نشارك 

هنا بعض النقاط البارزة حول كيفية قيام ِفرق 
حماية و تمكين المرأة بإعالم الخطاب العالمي 

حول الحماية من العنف المبني على النوع 
االجتماعي في حاالت الطوارئ.

تقرير سياستنا لعام 2021 لماذا ليست محلية؟ يوضح العنف 
القائم على النوع االجتماعي، منظمات حقوق المرأة، الفرص 

الضائعة لـ كوفيد‑19 كيفية استمرار جائحة كوفيد‑19 في 
إلحاق خسائر فادحة بسالمة النساء والفتيات في حاالت 
الطوارئ اإلنسانية المعقدة. متابعة من 2020 ماذا حدث؟ 

يوضح هذا التقرير أدلة على زيادة مخاطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي، وكذلك كيفية تأثير تدخالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي، باالعتماد على المقابالت مع أولئك 

الذين يعملون في الخطوط األمامية للوقاية واالستجابة عبر 
ثالثة سياقات: الكاميرون وجنوب السودان، واليمن.

لماذا ليست محلية؟ تسلط لجنة اإلنقاذ الدولية الضوء 
على التحديات المختلفة التي تواجهها منظمات حقوق 

المرأة في الوصول إلى التمويل والمشاركة في صنع القرار 
اإلنساني، مما يعكس الفرص الضائعة لتسريع التمركز 
خالل جائحة كوفيد‑19. يسأل التقرير أيضا أين المال؟، 

وتتبُّع تمويل التدخالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع 
االجتماعي عبر ثالثة سياقات، وإثبات الطرق التي تظل فيها 

تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي تعاني من نقص 
التمويل، وتسليط الضوء على الحاجة إلى إعطاء األولوية 

لتدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي وإشراك 
منظمات حقوق المرأة في هذه الجهود بشكل هادف.

األهم من ذلك، أن النتائج تجبر الجهات اإلنسانية الفاعلة 
على طرح السؤال »لماذا ليست محلية؟« من خالل هذا 
التقرير، ندعو إلى إصالح النظام لتحقيق توزيع أكثر إنصاًفا 

للسلطة، بما في ذلك المنظمات النسوية ومنظمات 
حقوق المرأة، الذين هم العاملون في الخطوط األمامية 
يقدمون خدمات منقذة لحياة للنساء والفتيات المتأثرات 

باألزمات في سياقاتهن. أخيرًا، يقدم التقرير توصيات محددة 
تدعو الجهات اإلنسانية الفاعلة إلى الوفاء بالتزاماتها بزيادة 

إعطاء األولوية لتدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي 
في األزمات اإلنسانية والمشاركة الهادفة لمنظمات 

حقوق المرأة.
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https://gbvresponders.org/policy-and-advocacy/reports-publications/
https://gbvresponders.org/policy-and-advocacy/reports-publications/
https://gbvresponders.org/policy-and-advocacy/reports-publications/
https://gbvresponders.org/policy-and-advocacy/reports-publications/
https://www.rescue.org/report/what-happened-how-humanitarian-response-covid-19-failed-protect-women-and-girls
https://gbvresponders.org/policy-and-advocacy/reports-publications/
https://www.rescue.org/report/wheres-money-how-humanitarian-system-failing-fund-end-violence-against-women-and-girls
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حضرت جلوري ماكينا )منسقة حماية و تمكين المرأة، 
جنوب السودان( وبريانا غيدورزي )المستشارة العليا 

للسياسات والمناصرة( حدثًا خارجًيا للمناصرة مع برلمانيين 
ألمانيين ومستشاري السياسات في أوائل ديسمبر 2021، 
كما تمت مشاركة التقرير من خالل العديد من مقاالت 

المدونة مع المزيد من أحداث النشر و األنشطة المجدولة. 
مارسي هيرش، الكاتبة الرئيسية قدمت أيًضا التقرير إلى أفراد 

مجموعة عمل العنف القائم على النوع االجتماعي في 
موجز افتراضي. قدمت جوان كريتون، المستشار التقنية 

العليا لـ حماية و تمكين المرأة و بريانا أيًضا موجزًا داخلًيا عبر 
اإلنترنت لوحدة منع العنف واالستجابة له ولفريق منسقي 

حماية و تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

كما شارك فريق السياسة والمناصرة بشكل فعال في 
منتدى جيل المساواة )GEF(. نظمت هيئة األمم المتحدة 

للمرأة هذا التجمع العالمي المتمحور حول المجتمع 
المدني من أجل المساواة بين الجنسين وشاركت في 

استضافته حكومتا المكسيك وفرنسا بالشراكة مع الشباب 
والمجتمع المدني. انطلق المنتدى في مكسيكو سيتي 

في مارس وبلغ ذروته في باريس في يوليو عندما تم إطالق 
سلسلة من اإلجراءات الملموسة والطموحة والتحويلية 

لتحقيق تقدم فوري ال رجعة فيه نحو المساواة بين 
الجنسين كخطة تسريع عالمية. ُتستكمل اإلجراءات في 

باريس بااللتزامات التي تعهدت بها الحكومات والمنظمات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير 

الحكومية من أجل تحقيقها.

بصفته ضم أكثر من 1000 من صانعي االلتزام تجاه منتدى 
جيل المساواة و أكثر من 100 موقِّع على اتفاقية العمل 

اإلنساني للمرأة والسالم واألمن، تشيد لجنة اإلنقاذ الدولية 
بالطبيعة النسوية الصريحة لمنتدى جيل المساواة ووثائقه 

الختامية. من خالل عملنا في السياسة والمناصرة، سنستمر 
في دعوة صانعي االلتزام إلى التمسك بهذا المبدأ األساسي 

وأن يكونوا نسويين بشكل متقاطع مع تنفيذ االلتزامات.

تشمل التزامات IRC تجاه منتدى جيل المساواة: التزام 
بأن »تواصل لجنة اإلنقاذ الدولية إعطاء األولوية لعملنا 

لمنع العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له 
في السياقات اإلنسانية خالل برامجنا. نلتزم مجدًدا بالدعوة 

إلى العمل بشأن الحماية من العنف المبني على النوع 
االجتماعي في حاالت الطوارئ )CtA(، ونعيد تأكيد التزاماتنا 

تجاه خارطة الطريق 2021‑2026، ونتعهد بمواصلة الدعوة 
مع شركائنا في CtA من أجل الشمول الكامل للنساء 

والفتيات في السياقات اإلنسانية حيثما يتم التعهد بالتزامات 
المساواة بين الجنسين«.

نرحب بتجديد االلتزامات بالمساواة بين الجنسين في 
منتدى جيل المساواة جنًبا إلى جنب مع التعهدات المالية 

التي بلغت أكثر من 40 مليار دوالر أمريكي، إال أن لجنة 
اإلنقاذ الدولية ترحب بحذر بالنتائج حيث فشلت خطة 

العمل للمساواة بين الجنسين في تمثيل النساء والفتيات 
في البيئات اإلنسانية في جميع مجاالت حياتهن. ومع ذلك، 

ال شك في أنه ينبغي االعتراف بقيادات تحالف العمل ضد 
العنف المبني على النوع االجتماعي واإلشادة بهم ألنهم 
ذهبوا أبعد من ذلك في دمج النساء والفتيات في البيئات 

اإلنسانية في خطة العمل للمساواة بين الجنسين من 
خالل تحديد أهداف واضحة للنظام اإلنساني لتحقيقها. نحن 

نتطلع إلى تنفيذ ورصد اإلجراءات وااللتزامات للمضي قدًما.

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20EN.pdf
https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do
https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do
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كما واصل البودكاست WPE إبراز ِفرق حماية وتمكين المرأة 
والزمالء في وحدة الوقاية من العنف و االستجابة له:

•  تركزت مهنة تيزيتا تيكليستاديك وعملها على النساء 
والفتيات بصفتها أخصائية حماية الطفل والناجين\

ات من العنف القائم على النوع االجتماعي في الوحدة 
التقنية للوقاية من العنف و االستجابة له

•  ناقشت كريستي كرابتري )المستشارة العليا إلدارة 
وتقنية المعلومات، وحدة الوقاية من العنف 

و االستجابة له، لجنة اإلنقاذ الدولية( مع فيرجينيا زوكو 
)اليونيسف ( دليل ٌمرافق إلدارة حالة العنف المبني 

على النوع االجتماعي مع نظام إدارة المعلومات للعنف 
المبني على النوع االجتماعي الجديد في بودكاست 

تديره ميغان أوبراين )وحدة الوقاية من العنف 
و االستجابة له، لجنة اإلنقاذ الدولية(

•  سادية ضاهر )مسؤولة االستجابة لحماية و تمكين 
المرأة، الصومال(، ميمونة محمد )مسؤولة الدعم 

النفسي االجتماعي، حماية و تمكين المرأة، نيجيريا(، 
روز بوني )مديرة حماية و تمكين المرأة، جنوب 

السودان( يناقشن إطار عمل ومجموعة أدوات الدعم 
النفسي االجتماعي لنهضة المرأة الجديد. بتمويل 

من مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، تسعى مجموعة أدوات نهضة 

المرأة إلى معالجة فجوة أساسية في التوجيه التقني 
لمقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 

الذين ينفذون برامج الصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي.

•  إستر كارنلي )منسقة حماية و تمكين المرأة، تنزانيا( 
وماريان ل. روجرز )المستشارة التقنية لـ حماية و تمكين 

المرأة، وحدة الوقاية من العنف و االستجابة له ( 
تناقشان ما قدموه من عشرين عاًما من الخدمة في 

لجنة اإلنقاذ الدولية وما تعتقده الناشطات الدائمات في 
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي هو مستقبل 

هذا العمل.

كما أيضاً نسلط الضوء على جهود ِفرق حماية وتمكين 
المرأة والشركاء عبر مدونة المستجيبين للعنف المبني على 
:@GBVresponders النوع االجتماعي ومشاركتها عبر تويتر

•  ُتظهر جيهان هيسو، منسقة حماية وتمكين المرأة 
للعراق في منشور مدونة كريستي وميغان حول كيفية 
مساعدة أنظمة المعلومات الرقمية على جودة برامج 

العنف القائم على النوع االجتماعي

•  كما تم تسليط الضوء على الشراكة اإلستراتيجية 
األيرلندية للعنف المبني على النوع االجتماعي مع لجنة 

اإلنقاذ الدولية من خالل البيانات التي تم إنتاجها من 
تدقيق السالمة عن بعد من إثيوبيا وكينيا والصومال 

وجنوب السودان وبرامج حماية وتمكين المرأة 
في الكاميرون.

الصورة: مارثا تاديسي / IRC، إثيوبيا
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https://player.fm/series/womens-protection-and-empowerment/spotlight-on-lebanon-how-do-we-design-programs-with-girls
https://player.fm/series/womens-protection-and-empowerment/spotlight-on-lebanon-how-do-we-design-programs-with-girls
https://gbvresponders.medium.com/
https://gbvresponders.medium.com/
https://gbvresponders.medium.com/
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إضاءة على التقييم

ألكثر من 15 عاًما، تعاونت المساعدة 
 )IRC( األيرلنديـــة ولجنة اإلنقاذ الدولية
مًعا لمعالجة العنف المبني على النوع 

االجتماعـــي في حاالت الطوارئ الحادة 
واألزمات اإلنسانية الممتدة. تجمع الشراكة 
اإلستراتيجية األيرلندية ولجنة اإلنقاذ الدولية 
العمل عبر خمس ركائز: 1( االستجابة للعنف 

المبني على النوع االجتماعي واالستعداد 
والتعافي. 2( االستجابة الطارئة للعنف المبني 

على النوع االجتماعي؛ 3( سياسة العنف 
المبني على النوع االجتماعي والمناصرة؛ 

4( تعلم العنف المبني على النوع االجتماعي؛ 
5( التنسيق واإلدارة وضمان الجودة.

في السنة الثالثة من الشراكة الحالية )2019‑2021(، أجرت 
لجنة اإلنقاذ الدولية تقييًما داخلًيا لفهم والتوثيق والتعلم 

من تجارب أصحاب المصلحة المتنوعين في الشراكة 
– بما في ذلك ما اعتبروه أهم التغييرات والنجاحات 

والتحديات والدروس المستفادة خالل السنوات الثالث 
الماضية – والتي ستوجه العمل المستقبلي لدعم النساء 

والفتيات المتأثرات باألزمة.

النتائج

تم تصميم تقرير التقييم لإلجابة على ثالثة أسئلة تقييم 
رئيسية، وهي:

1.  أهم التغييرات والنجاحات: ما هي أهم التغييرات 
)والنجاحات( التي أبلغ عنها أصحاب المصلحة 

الرئيسيون والمتعلقة بالشراكة اإلستراتيجية بين 
المساعدة األيرلندية ولجنة اإلنقاذ الدولية؟

2.  خطة تمويل االستجابة للطوارئ )ERFS(: إلى أي 
مدى دعمت خطة تمويل االستجابة للطوارئ قدرة 

لجنة اإلنقاذ الدولية على االستجابة بكفاءة بعد حدوث 
حالة طوارئ مفاجئة أو ارتفاع في األزمات الممتدة 

الحالية؟

3.  الدروس المستفادة: ما هي الدروس المستفادة من 
الشراكة اإلستراتيجية بين المساعدة األيرلندية ولجنة 

اإلنقاذ الدولية التي يمكن أن تفيد األنشطة المستقبلية؟

قدم التقرير ما مجموعه 20 توصية يتم استخدامها 
اآلن إلرشاد البرامج المستقبلية للعنف القائم على النوع 

االجتماعي لدعم النساء والفتيات في األزمات.
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توصيات موجز التعلم لحماية و تمكين المرأة

تستند التوصيات التالية إلى المالحظات 
والمحادثات والتعلم من منتديات التعلم 

لحماية و تمكين المرأة عبر اإلنترنت 
لعام 2021. نأمل أن يتم النظر فيها أيًضا من 

قبل المنظمات والشبكات األخرى الذين 
هم في رحلة مماثلة إلنشاء برامج شاملة 

وخاضعة للمساءلة وقابلة للتكيف لمنع العنف 
المبني على النوع االجتماعي واالستجابة 

له بقيادة مختلف النساء والفتيات.
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نوصي بأن:

1.   تواصل الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي إجراء تقييمات منتظمة لمراجعة وتتبُّع 
آثار العنف ضد النساء والفتيات وجائحة كوفيد‑19 بمرور الوقت. سيكون من المهم مراقبة التحوالت على 

المدى القصير والمتوسط   والطويل إلثراء جهود البرامج والناصرة والتنسيق.

2.   يجب أن تستمر الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في تنفيذ برامج أساسية 
وشاملة مستنيرة باحتياجات ورغبات النساء والفتيات. على سبيل المثال، خالل 2020‑2021 أظهرت ِفرق حماية 

و تمكين المرأة التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية إبداًعا مذهاًل وتنويًعا إضافًيا في بناء المهارات واألنشطة المدرة 
للدخل )على سبيل المثال، صناعة الكمامات النسائية، صنع الصابون، إنتاج الفوط الصحية(. توفر هذه األنشطة 

شريان حياة حيوي للعديد من النساء والفتيات، وتدعم سالمتهن وتمكينهن االقتصادي، وينبغي االستمرار 
في المضي قدًما.

3.  يجب على الجهات الفاعلة في مجاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والمساعدة النقدية وسبل العيش 
م للنساء والفتيات لمساعدتهن على  مواصلة توسيع نطاق جهود التنسيق الخاصة بهم ومستوى الدعم المقدَّ

الوصول إلى خدمات االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي، وتلبية احتياجاتهن غير الملبَّاة والقدرة 
على االستقالل االقتصادي خالل جائحة كوفيد‑19 بالنظر إلى اآلثار غير المتناسبة للجائحة على النساء والفتيات.

4.  يجب تكثيف التدريب على محو األمية الرقمي وجهود التعلم ونشرها على نطاق أوسع عبر البيئات اإلنسانية 
من أجل دعم الوصول اآلمن للنساء والفتيات إلى خدمات االستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع 

االجتماعي عبر اإلنترنت والنشاط عبر اإلنترنت للحد من مخاطر التحرش واالستغالل وسوء المعاملة 
عبر اإلنترنت.

5.  فيما يتعلق بمحو األمية الرقمية، فإن الوضع أيًضا أن النساء والفتيات ما زلن مستبعدات بشكل غير متناسب 
من الثورة الرقمية لتقييمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية في مواقع البرامج 

مع النساء والفتيات ومقدمي\ات الرعاية لهن و قد أوضح موظفي\ات لجنة اإلنقاذ الدولية أن هذه الالمساواة 
المستمرة ونقص الشمول الرقمي يعوق بعض النساء والفتيات من القدرة على االستفادة من مجموعة كاملة 
من خدمات الحماية والدعم المتاح. لذلك دعت لجنة اإلنقاذ الدولية، الحكومات والجهات المانحة إلى مضاعفة 

جهودهم لدعم الوصول اآلمن للنساء والفتيات إلى التكنولوجيا واالتصال عبر اإلنترنت لدعم وصولهن إلى 
خدمات الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له.

6.  يجب أن تستمر الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في تبني نَهج متنوع لتقديم 
الخدمات ) بشكل شخصي، متنقل و عن بعد( حيثما كان ذلك آمًنا وممكًنا ومناسًبا لتعظيم الفرص للنساء 

والفتيات لتلقي الدعم عندما يتعرضن للعنف المبني على النوع االجتماعي ويبقين سريعين ومتجاوبين 
مع التحوالت السياقية.

7.  نظرًا لآلثار المستمرة للجائحة جنًبا إلى جنب مع آثار االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي والوقاية 
منه، فمن الضروري أن يتم دعم العاملين\ات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بإشراف داعم 

منتظم، بحيث ُيعطي المشرفون األولوية لسالمة ورفاهية العاملين\ات في مجال العنف القائم على النوع 
االجتماعي في الخطوط األمامية من خالل االلتزام بالحد األدنى من معايير العنف القائم على النوع االجتماعي، 

تشجيع الموظفين\ات والمتطوعين\ات على أخذ فترات راحة، واعتماد أنماط عمل مرنة على سبيل المثال. 
المناوبات وتناوب على المهام إلى الحد الممكن. يجب أيًضا تخصيص موارد لزيادة الموظفين\ات لضمان 

أن يكون للعاملين\ات في الخطوط األمامية الراحة والتعافي والقدرة على العودة / الحفاظ على عملهم.

القابل للتكيف
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نوصي بأن:

1.  يجب أن يستمر برنامج حماية و تمكين المرأة في ضمان أن تكون البرامج بقيادة المرأة، وتتمحور حولها، 
وتملكها، وتطلع على المعلومات في جميع األنشطة والتدخالت.

2.  تقبل الجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة أن تكون العامالت في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 
ونشطاء حقوق المرأة ومنظمات حقوق المرأة ومنظمات الترفيه العالمية قادرات على القيام بأنشطتهن 

بحرية، دون قيود للوصول أو تهديدات بالعقاب أو االنتقام. واصل عام 2021 اتجاهاً مقلقاً ألنه اتسم بسلسلة 
من األزمات المعقدة والحادة وطويلة األمد حيث تم استهداف العامالت في مجال العنف القائم على النوع 

االجتماعي ونشطاء حقوق المرأة ومنظمات حقوق المرأة ومنظمات الترفيه العالمية لرد الفعل العنيف والقمع 
وحيث يمكن للنساء والفتيات الوصول إلى االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه بحيث 

تم تهديد الخدمات. ال ُيقبل قمع النساء والفتيات، ويجب أن يظل الوصول والخدمات اإلنسانية للنساء والفتيات 
في السياقات اإلنسانية مفتوًحا وقادرًا على العمل بحرية.

3.  يجب أن تستمر ِفرق حماية و تمكين المرأة والعامالت في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في 
المنظمات غير الحكومية الدولية في الشراكة بشكل كامل مع الشركاء المحليين، وزيادة عدد هذه الشراكات 

)على سبيل المثال، الشراكة مع شبكات منظمات حقوق المرأة(، نسبة التمويل، المدة، وتعزيز القدرات.

4.  فيما يتعلق بِفرق حماية و تمكين المرأة هذه والعاملين\ات من المنظمات غير الحكومية الدولية في مجال 
العنف المبني على النوع االجتماعي يجب أن يقوموا بتدقيق الهياكل والعمليات واألنظمة الداخلية التي يجب 

تكييفها أو تغييرها لتسهيل شراكات أقوى وأكثر إنصاًفا.

5.  على المستويين العالمي واإلقليمي والمحلي، يجب على ِفرق حماية و تمكين المرأة دعم الحركات النسوية التي 
يقودها الجنوب بشكل مباشر والتفكير في الطرق التي يمكن للشراكات من خاللها تقديم المساعدة التقنية 

للعنف القائم على النوع االجتماعي بالطرق التي نمثل بها القوة باستخدام المناهج.

6.  يجب على الفاعلين\ات في مجال حماية و تمكين المرأة والعنف المبني على النوع االجتماعي تجديد ومضاعفة 
التركيز واالستثمار في القيادات النسائية في المجتمعات المحلية ومجموعات النساء والفتيات غير الرسمية / 

الرسمية وكذلك منظمات حقوق المرأة ومنظمات حقوق المرأة الرسمية المنشأة.

7.  االستمرار في التقدم ومضاعفة الجهود فيما يتعلق بالسياسة المشتركة للعنف القائم على النوع االجتماعي 
وأعمال المناصرة من خالل تحالفات مع منظمات حقوق المرأة و ومنظمات الترفيه العالمية. مًعا، نحن 

أقوى ومن المرجح أن يكون لنا تأثير أكبر في رفع أصوات النساء والفتيات المتأثرات بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي في البيئات اإلنسانية.

8.  يجب أن يستمر التعلم من األقران والخبرات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء ألنها تساعد في دفع 
الممارسات المحّسنة والمساءلة من خالل تبادل المعرفة حول األدوات واألنظمة والمبادرات الجديدة التي 

تستجيب للنساء والفتيات والناجيات.

9.  يرغب العاملون\ات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ الحادة في رؤية االستثمار 
في تحليل االتجاهات عبر عمليات النشر واالستجابات – وأنشطة التفكير المحددة التي تم إنشاؤها من 

خالل العاملين\ات في حاالت الطوارئ الحادة والمستفيدات والشركاء. وهذا من شأنه أن يدعم التعلم بشأن 
الممارسات الواعدة وأفضل الممارسات للعمل مع الشركاء المحليين في حاالت الطوارئ الحادة أو غيرها من 

الموضوعات المعقدة ودعم المزيد من المساءلة أمام السكان المتضررين، وهي فجوات نسبية في مشهد أدلة 
العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ الحادة.

10.  يجب أن تستمر فرق حماية و تمكين المرأة في ضمان إنشاء لجان المساحات اآلمنة للنساء و الفتيات وتنوعها 
وتمثيلها للنساء والفتيات الالئي تخدمهن وتستخدم القوة مع مناهج عمل المساحات اآلمنة.

المساءلة
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نوصي بأن:

1.  يواصل العاملون\ات في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي المناصرة والتنسيق من أجل 
تلبية احتياجات جميع النساء والفتيات في البيئات اإلنسانية مع مراعاة خصائصهن الفردية والمحددة 

وهوياتهن المتعددة.

2.  تستمر ِفرق حماية و تمكين المرأة في تحدي القوانين واللوائح والممارسات التمييزية من خالل إجراءات 
المناصرة والتضامن مع العاملين\ات اآلخرين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ومنظمات 

حقوق المرأة ومنظمات الترفيه العالمية ونشطاء حقوق المرأة. على سبيل المثال، الدعوة إلى الحظر والقيود 
المفروضة على وصول النازحات والالجئات إلى رابطة القروض و االدخار، و األنشطة المدرة للدخل، والتدريب 

وفرص العمل.

3.  يجب على العاملين\ات في حماية و تمكين المرأة االستمرار في التعلم / عدم التعلم والتفكير في امتيازاتهم 
ودورهم كعاملين\ات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي بدعم مختلف النساء والفتيات والتفكير 

في تحيزاتهن الالواعية التي قد تمنع تقديم خدمات شاملة ومنصفة لجميع النساء والفتيات.

4.  يتم تشجيع ِفرق حماية و تمكين المرأة بدعم من المستشارات التقنيات لبرنامج حماية و تمكين المرأة 
وقيادات برامجهن للمشاركة في التعلم والتطور بشأن الشمول وتعزيز وصول الموظفين\ات إلى الموارد التقنية 

الجديدة واستيعابها والتي تدعم إشراك النساء والفتيات. على سبيل المثال، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر التدريب على المفاهيم األساسية للشمول، ومبادرة استجابة المستفيدات، والزواج المبكر في األزمات، 

والتوجيه اآلمن في المنزل، والتدريب واألدوات.

5.  يتخذ جميع موظفي\ات حماية و تمكين المرأة خطوات لضمان أن تكون منصات وأنشطة التعلم شاملة 
ويمكن الوصول إليها من قبل موظفي حماية و تمكين المرأة وعامل شمول اللغة والوصول إلى التكنولوجيا.

6.  منح المنظمات الشريكة لـ حماية و تمكين المرأة إمكانية وصول متزايدة وفرصة للمشاركة في أنشطة التعلم 
على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري لحماية و تمكين المرأة في لجنة اإلنقاذ الدولية لتعزيز مشاركة 

القدرات والتعاون وزيادة تعزيز انتقال السلطة من شمال الكرة األرضية إلى جنوبها.

الشمول

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC – حماية وتمكين المرأة )WPE( موجز التعلم



إن لجنة اإلنقاذ الدولية تستجيب ألسوأ األزمات اإلنسانية في العالم وتساعد الناس على البقاء 
وإعادة بناء حياتهم. تأسست في عام 1933 بناء على طلب من ألبرت أينشتاين، تقدم لجنة اإلنقاذ 

الدولية الرعاية المنقذة للحياة والمساِعدة في تغيير الحياة لالجئين الذين أجبروا على الفرار من الحرب 
أو االضطهاد أو الكوارث الطبيعية. نعمل اليوم في أكثر من 40 بلدا و 29 مدينة في الواليات المتحدة، 

نستعيد األمان والكرامة واألمل للماليين الذين يضطرون للفرارويناضلون من أجل البقاء. تقود لجنة 
اإلنقاذ الدولية الطريق من األذى إلى المنزل.
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