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شكر وتقدير 
بالحامية والنوع االجتامعي واإلدماج  املتعلقة  الدنيا  املعايري  الثانية من  النسخة  هذه هي 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  يضعها  التي  الطوارئ  يف حاالت 
)االتحاد الدويل(. وكانت النسخة األوىل التجريبية من »االلتزامات النموذجية الدنيا للنوع 
االجتامعي والتنوع يف برمجة حاالت الطوارئ« قد نرشت سنة 2015. وقام موظفو االتحاد 
كوارث  أثناء  العاملي  الصعيد  عىل  التجريبية  النسخة  باختبار  واإلدارة  واملتطوعون  الدويل 
اللغات  إىل  املعايري  ترجمة  ومتت  النطاق.  وواسعة  ومتوسطة  محدودة  إنسانية  وأزمات 
العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية وتكييفها وفقاً للسياقات الخاصة بالبلدان التي تعمل 

فيها الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. 

املالحظات  وتقديم  واملراجعة  االختبار  من  سنوات  ثالث  نتيجة  فجاءت  النسخة  هذه  أما 
والتعليقات من جانب متخصصني يف مجاالت الحامية والنوع االجتامعي واالندماج. وأضيفت 
فصول جديدة مثل العمليات القامئة عىل التحويالت النقدية، كام حظيت املسائل املتعلقة 
بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وإدماج ذوي اإلعاقة برتكيز أقوى متاشياً 
النسخة مبجموعة  هذه  وترفق  األعضاء.  الوطنية  والجمعيات  الدويل  االتحاد  التزامات  مع 

األدوات املتعلقة بالحامية والنوع االجتامعي واإلدماج يف حاالت الطوارئ )2019-2018(. 

واختبارها  تصميمها  يف  األشخاص  من  كبري  عدد  شارك  عاملية،  أداة  األداة  هذه  كانت  وملا 
ومراجعتها وإعداد صيغتها النهائية. ولهذا يود االتحاد الدويل التقدم بالشكر والتقدير لكل 
 ، الوثيقة  البارزة يف هذه  ملساهامتها  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات 
املقر  وموظفي  اإلقليمية،  واملكاتب  البلدان،  مجموعات  دعم  وأفرقة  القطرية،  وللمكاتب 
لكل اإلسهامات املقدمة. ونتقدم بتقدير خاص إىل الشبكة العاملية للنوع االجتامعي والتنوع، 
والشبكات اإلقليمية للنوع االجتامعي والتنوع، ومركز االتحاد الدويل املرجعي للدعم النفيس 

واالجتامعي، واللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(. 

كام نتوجه بشكر خاص إىل الحكومة األسرتالية، والصليب األحمر األسرتايل، والصليب األحمر 
الرنويجي، والصليب األحمر السويدي للمساهامت املالية يف إنتاج هذه املعايري املنقحة. 
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األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  يف  واملتطوعني  واألعضاء  املوظفني  إىل  الدليل  هذا  يقدم 
مجموعة من املعايري الدنيا املتعلقة بقضايا الحامية والنوع االجتامعي واإلدماج يف حاالت 
الطوارئ. ويهدف إىل ضامن توفري برامج االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
واملشاركة  الخدمات  إىل  والوصول  الكرامة  الوطنية  والجمعيات  الدويل(  )االتحاد  األحمر 

والسالمة لجميع املترضرين من الكوارث واألزمات. 

ويقدم إرشادات عملية حول طريقة تعميم هذه املبادئ األربعة يف جميع القطاعات بناء 
عىل مراعاة النوع االجتامعي والسن واإلعاقة وغريها من عوامل التنوع. ويشمل ذلك الحد 
من تعرّض الناس ملخاطر العنف واالستغالل والتأكد من أن برامج الطوارئ »ال تتسبب بأي 

أذى«. 

عملية  طرق  عرض  خالل  من  واالدماج  االجتامعي  والنوع  الحامية  قضايا  املعايري  وتتناول 
إلرشاك جميع أعضاء املجتمعات املحلية وتلبية احتياجاتهم املختلفة واالستفادة من قدراتهم 
بأكرث السبل الفعالة وغري التمييزية. ويساعد ذلك يف ضامن توجيه املساعدات املقدمة وفقاً 
لالعتبارات املحلية. وتدعم أيضاً هذه املعايري إدراج املبادئ األساسية السبعة للحركة الدولية 

للصليب األحمر والهالل األحمر )»الحركة الدولية«(. 

يشكل وضع هذه املعايري موضع التنفيذ إحدى الوسائل الرئيسية لتنفيذ »اإلطار االسرتاتيجي 
؛ والقرار 3 للمؤمتر  النوع االجتامعي والتنوع« )2020-2013(  لالتحاد الدويل بشأن قضايا 
الدويل، 2015: »العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي – العمل املشرتك ملنع حدوثه 
املعوقني يف  ، 2015: »اإلطار االسرتاتيجي إلرشاك  املندوبني  ؛ والقرار 4 ملجلس  ومواجهته« 
أنشطة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر«. كام يزيد من إمكانيات الحصول عىل 
التعليم عىل النحو املشار إليه يف القرار 6 ملجلس املندوبني ، 2017: »التعليم واالحتياجات 
اإلنسانية ذات الصلة« ، ويعزز الحاجة إىل تأمني الحامية السيام حامية األطفال واملراهقني 

والشباب. 

إضافة إىل ذلك، مثة صالت قوية مع دليل الصليب األحمر والهالل األحمر ملشاركة املجتمعات 
املحلية واملساءلةi. ويعرض الدليل كيفية وضع نظم فعالة لتقديم املالحظات والتعليقات 
الناس من خاللها تبادل الخربات والشكاوى والحاجات، والتأثري يف طريقة تقديم  يستطيع 

املساعدات ، وإتاحة الفرصة لفهم أثر الحامية واإلدماج يف وضع برامج الطوارئ. 
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للجهات  تخصص  دنيا  معايري  استخدام  نحو  حديثاً  توجهاً  هنا  املقدمة  الدنيا  املعايري  تتبع 
أو  دنيا  معايري  فعال  وبشكل  أصالً  تستخدم  كانت  إذا  أما  الطوارئ.  حاالت  يف  املستجيبة 
أدوات توجيهية أخرى بديلة )عىل سبيل املثال مرشوع »أسفري«، أو معايري اللجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت( ، يجب أن يستمر العاملون يف امليدان يف استخدام اإلرشادات التي 

يرونها أكرث فائدة. 

ملاذا املعايري الدنيا املتعلقة بالحامية والنوع االجتامعي واإلدماج يف 
حاالت الطوارئ؟ 

أصالً،  املوجودة  االجتامعي  النوع  عىل  املبنية  املساواة  عدم  أوجه  الطوارئ  حاالت  تفاقم 
وغالباً ما تتزايد حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، والعنف ضد 
األطفال، واإلتجار بالبرش أثناء حاالت الطوارئ وبعدها. ويحدد الجنس أو الهوية الجنسية، 
وعوامل أخرى منها السن، واإلعاقة، وامليول الجنسية، والحالة الصحية مبا فيها فريوس نقص 
املناعة/ومرض اإليدز وغريها من األمراض املزمنة ، واملركز االجتامعي، والهجرة، و/أو الوضع 
القانوين، واالنتامء العرقي، واملعتقدات الدينية، والجنسية )أو غياب الجنسية( ، مدى ضعف 

الناس يف حاالت الطوارئ ومدى تأثرهم بها ومواجهتهم لها والتعايف منها. 

وتشكل أيضاً هذه الفروقات نقاط قوة ينبغي اإلقرار بها وإدراجها يف جميع جهود التأهب 
لحاالت الطوارئ، والوقاية، واالستجابة، وإعادة اإلعامر، واالنتعاش ، من أجل بناء مجتمعات 
النوع  الدنيا كأداة إلدراج اسرتاتيجيات تراعي  قادرة عىل الصمود. وتستخدم هذه املعايري 
واإلفادة  وتقييمها  ومراقبتها  وتصميمها  والعمليات  الربامج  تخطيط  يف  والتنوع  االجتامعي 
النوع  عىل  والقائم  الجنيس  العنف  منع  بشأن  توجيهات  الدنيا  املعايري  تشمل  كام  منها. 

االجتامعي والتصدي لهام، وتوجيهات بشأن حامية األطفال. 

ملن تتوجه هذه املعايري الدنيا؟ 

والهالل  األحمر  الصليب  يف  واملتطوعني  واألعضاء  املوظفني  إىل جميع  املعايري  تتوجه هذه 
األحمر. وبغض النظر عن مجال خربتهم، يجب أن يفهم جميع العاملني يف امليدان اختالف 
الجنسية،  الهويات  جميع  من  األشخاص  يواجهها  التي  السالمة  عىل  واملخاطر  االحتياجات 
، فضالً عن  الطوارئ  التي تحدث فيها حاالت  واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، يف األماكن 
التدابري واملقاربات التي ميكن اتباعها لتلبية االحتياجات والتخفيف من املخاطر التي تهدد 

السالمة. 
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مسؤولية توفري الحامية

حاالت  يف  به  نضطلع  الذي  الدور  إىل   ، الدنيا  املعايري  نطبق  عندما   ، نشري  أن  املهم  من 
والجهات  الدولة  سلطات  تضطلع  اإلنساين،  الدويل  القانون  فبموجب  والنزاعات.  الكوارث 
بالدور األسايس وتتحمل املسؤولية األوىل بحامية األشخاص  الدول  املعنية من غري  الفاعلة 
املوجودين عىل أراضيها أو ضمن سلطتها القانونية )ومن هم أيضاً وراء حدودها( وضامن 
أمنهم وحقوقهم. وإذا كانت الجهات املسؤولة راغبة يف تأمني الحامية ومتلك القدرة الالزمة 
لذلك، يرجح أن يكون دور الجهات الفاعلة اإلنسانية دوراً فاعالً وداعامً. أما إذا كانت الجهات 
املسؤولة راغبة يف تقديم الحامية ولكنها ال متلك إال قدرات محدودة، فمن املرجح أن تضطلع 
الجهات الفاعلة اإلنسانية بالدور الداعم من أجل تعزيز بنى الحامية القامئة وتحديد األدوار 
من  ويقلّل  واملهام  الخربات  تكامل  ذلك  ويضمن  الحامية.  مقدمي  ملختلف  واملسؤوليات 
احتامل ازدواجية جهود الدولة أو الجهات العاملة األخرى كام يسمح بتفادي تقويض قدرة 

 .iiالجهات املسؤولة ورغبتها يف الوفاء بواجباتها

متى ينبغي استخدام املعايري الدنيا؟ 

والنزاعات.  الكوارث  فيها  مبا  الطوارئ  الدنيا الستخدامها يف جميع حاالت  املعايري  صممت 
ويشمل ذلك حاالت الطوارئ رسيعة الحدوث، والحاالت البطيئة الظهور، وحاالت الطوارئ 
التي يطول أمدها ، وحاالت الطوارئ املحدودة واملتوسطة والواسعة النطاق، وحاالت الطوارئ 
املعقدة. وهي مصممة لتنفذ منذ املراحل املبكرة لحالة الطوارئ ويف مرحلة االنتعاش املبكر. 
التنمية من أجل دعم جهود الحد من املخاطر  كام ميكن تطبيق هذه املعايري يف سياقات 
أن  املعروف  التي تشهد كوارث تحدث بشكل دوري. ومن  السياقات  والتأهب، السيام يف 
الكوارث والنزاعات تكون يف غالب األحيان متزامنة، وأن من املمكن حدوث كوارث ونزاعات 
جديدة داخل حالة طوارئ قامئة. وتهدف هذه املعايري إىل توفري الرشوط الدنيا يف مختلف 
القطاعات لدعم الجامعات األكرث تعرضاً للخطر أو األكرث تهميشاً ضمن سياق معني وبدون 
أي متييز. ويشمل ذلك جميع املترضرين من أزمة محددة أي املجتمعات املحلية املضيفة 
واملجتمعات املحلية النازحة إىل داخل البالد أو الالجئة. وتم تعريف نطاق كل معيار من 
املعايري لضامن تعميمه عىل جميع حاالت الطوارئ. ولكن كل سياق سيكون فريداً، واملخاطر 
وأوجه الضعف التي يواجهها األفراد والجامعات ستكون مختلفة يف كل أزمة من األزمات. 

ويعود إىل القارئ أن يقرر أفضل طريق للعمل من أجل تنفيذ املعايري بشكل فعال. 
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كيف تم وضع هذه املعايري الدنيا؟ 

واللجنة   ، الدويل  باالتحاد  الخاصة  املوارد  من  واسعة  مجموعة  إىل  الدنيا  املعايري  تستند 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات  غري  من  وجهات  الوطنية،  والجمعيات  الدولية، 

ونذكر من بينها املراجع التالية: 

• Australian Red Cross, Protection, gender and inclusion guidance notes (2011–2015)iii

• British Red Cross “A Silent Emergency – Survivors of Sexual Violence in the Democratic 
Republic of Congo – Social and Economic Reintegration through Cash Transfers” (2017)

• Global Child Protection Working Group (CPWG), Minimum Standards for Child 
Protection in Humanitarian Action (2012)iv

• Global Protection Cluster and Health Cluster’s Guidelines for Health Staff Caring for 
Survivors of Gender-based Violence, Including Protocol for Clinical Management of Rape 
(2016)v

• Groupe URD, HAP International, People in Aid and the Sphere Project, Core 
Humanitarian Standard on Quality and Accountability (2014)vi

• Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, ADCAP 
(2018)vii

• ICRC and IFRC Community Engagement Guide (2017)viii

• IFRC All Under One Roof – Disability-Inclusive Shelter and Settlements in Emergencies 
(2015)ix

• IFRC Better Programming Initiative (BPI) (impact assessment tool)

• IFRC Child Protection Action Plan (2016)

• IFRC Child Protection in Emergencies Briefing (2016)

• IFRC Child Protection Policy (2013)

• IFRC Gender and diversity sensitive approach to Vulnerability and Capacity Assessments 
(Pilot, 2017)x

• IFRC Guidance notes on integrating gender and diversity into community-based health (2013), 
water, sanitation and hygiene (WASH) (2012), and food security and livelihoods (2014)

• IFRC Guidelines for Livelihoods Programming (2010)xi

• IFRC Migration Policy (2009)

• IFRC Policy Brief on Child Protection in Emergencies (2016)

• IFRC Position Paper on Protection and Assistance for Children on the Move (2017)

• IFRC Protection Field Guide (2017)xii

• IFRC Vulnerability and Capacity Assessment (2006)

• INEE Minimum Standards Handbook (2010)xiii

• Inter-Agency Standing Committee (IASC) Gender Handbook in Humanitarian Action 
(2007)xiv
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• Inter-Agency Standing Committee (IASC) Guidelines on Gender-based Violence (2015)xv 

• Inter-Agency Standing Committee (IASC) Field Handbook on Unaccompanied and 
Separated Children Toolkit (2017)xvi

• Sphere Handbook (2018)xvii

• Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management (MHM) into Humanitarian Response, 
Inter-agency (2017)xviii 

• Professional Standards for Protection Work carried out by humanitarian and human rights 
actors in armed conflict and other situations of violence, Third Edition (2018)xix

القضايا التي ينبغي مراعاتها يف تطبيق املعايري الدنيا 

استخدمنا يف كل أجزاء وثيقة املعايري الدنيا عبارة »الجامعات املهمشة« يف حني ميكن أيضاً 
وصف أفرادها بأنهم من ذوي االحتياجات الخاصة ، أو معرضني للخطر ، أو مستضعفني، 
أو مستبعدين. ويف كل األحوال، يعترب أن الجامعات املهمشة تشمل كبار السن ، واألطفال 
الذين  واألشخاص  الذهنية،  أو  الحسية  أو  البدنية  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  )واملراهقني(، 
يعانون من إعاقات يف مجال الصحة العقلية، والضحايا/الناجني من أعامل العنف الجنيس 
والقائم عىل النوع االجتامعي، وضحايا اإلتجار بالبرش، واألشخاص الذين يعانون من فريوس 
، مثة أشكال  املناعة/مرض اإليدز أو من أمراض مزمنة أخرى. و يف سياقات مختلفة  نقص 
أخرى من التنوع هي قضايا رئيسية يجب أن تؤخذ يف االعتبار لدى الحديث عن الجامعات 
املهمشة، منها االنتامء العرقي والجنسية أو غيابها، والهجرة و/أو الوضع القانوين، والدين، 
تنوع  أشكال  بني  التقاطع  عن  فضالً  االجتامعي،  والنوع  االجتامعية،  والطبقة  والطائفة، 
وتهميش مختلفة. ومن ثم يشجع مستخدمو هذه املعايري الدنيا عىل تحليل الوضع بعناية، 
والتحديد بدقة للذين تشملهم عبارة »الجامعات املهمشة« من أفراد وجامعات يف سياقهم 
الخاص، وتقييم فرضياتهم الخاصة يف هذا املوضوع. وتستخدم يف هذه الوثيقة عبارة يُقصد 
منها أن تشمل أفراد جميع الجامعات املهمشة هي: »األشخاص من كل الهويات الجنسية، 

واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات«.
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التعاريف
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الطفل:»يعني الطفل كل انسان مل يتجاوز الثامنة عرشة«... ويحدد هذا العمر سن الرشد 
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل وينطبق عىل عملنا حتى لو اختلفت القوانني 

والعادات املحلية. 

ضد  املوجهة  والعنف  واالستغالل  واإلهامل  االنتهاك  أعامل  منع  إىل  تشري  الطفل:  حامية 
األطفال والتصدي لها. 

عن  الناجمة  والعقبات  اإلعاقات  من  يعانون  الذين  األفراد  بني  التفاعل  عن  تنتج  اإلعاقة: 
مواقف الناس وعن العوائق البيئية والتي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة يف 
املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين. وتشمل فئة األشخاص ذوي اإلعاقة األشخاص الذين 

 .xxيعانون من إعاقات طويلة األمد بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية

التنوع: يشري إىل املجموعة الكاملة من الخلفيات االجتامعية والهويات املختلفة التي تتكّون 
 ، الجنسية  الهوية  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل  وهي  السكانية.  املجموعات  منها 
وامليول الجنسية، والعمر، واإلعاقة، وحالة فريوس نقص املناعة البرشية، والوضع االجتامعي 
واالقتصادي، والدين، واملعتقدات الدينية، والجنسية، واألصول العرقية )مبا يشمل األقليات 

وجامعات املهاجرين(. 

املساواة أو اإلنصاف
يفرتض من منظور املساواة أن الجميع سيستفيد من نفس الدعم. غري أن األفراد قد يحتاجون 
إىل أشكال مختلفة من الدعم واملقاربات من أجل التمتع بنفس فرص الحصول عىل املساعدة، 
العمل اإلنساين وفقاً  التي تؤثر يف حياتهم. وحني يتم تكييف  القرارات  واملشاركة يف صنع 
الحتيجات وخلفيات كل فرد من األفراد ، تكون معاملة األشخاص املترضرين معاملة منصفة. 

النوع االجتامعي يشري إىل »االختالفات االجتامعية بني اإلناث والذكور طوال دورة حياتهم. 
قابلة  االجتامعية  االختالفات  هذه  فإن  الثقافات،  كل  يف  عميقاً  تجذرها  من  الرغم  وعىل 
االجتامعي  النوع  ويحدد  وبينها.  الثقافات  داخل  السواء  وتختلف عىل  الوقت  مع  للتغيري 

أدوار اإلناث والذكور وغريهم من الهويات وسلطاتهم ومواردهم يف أي ثقافة«. 

تحليل النوع االجتامعي والتنوع يساعد يف فهم كيفية تأثر الفرص وأشكال عدم املساواة 
بناء عىل جنس الشخص أو النوع االجتامعي الذي يعرّفه الناس به. وهو يدرس العالقات بني 
الرجال والنساء بتنوعهم– األدوار، واملسؤوليات، والوصول إىل املوارد والتحكم بها، والقيود 
أو  معيناً  الذي مييز عمراً  الواقع  البعض. كام ينظر يف  بالنسبة إىل بعضهم  التي يواجهونها 
االنتامء إىل مجموعة عمرية معينة ، أو املعاناة من إعاقة معينة، وغريها من العوامل التي 
البرشية،  املناعة  نقص  الجنسية، وحالة فريوس  امليول  الحرص،  ال  املثال  تشمل، عىل سبيل 
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والوضع االجتامعي واالقتصادي، والدين، واملعتقدات الدينية، والجنسية واألصول العرقية )مبا 
يشمل األقليات والجامعات املهاجرة(. 

اإلدماج يف الربامج الخاصة بحاالت الطوارئ يركز عىل استخدام تحليل الطريقة التي يتم من 
خاللها استبعاد الناس، من أجل الحد بشكل فاعل من هذا االستبعاد عرب تهيئة بيئة تضم كل 
االختالفات وتستفيد منها باعتبارها نقاط قوة. ويعني توفري خدمات جامعة أن الوصول إىل 
املوارد هو متاح بشكل متكافئ للجميع. ويف األمد الطويل، يركز أيضاً اإلدماج عىل تسهيل 
والتمييز،  والوصم،  لالستبعاد،  التصدي  خالل  من  للجميع  والحقوق  الفرص  عىل  الحصول 

والحد منها والقضاء عليها. 

الحامية يف العمل اإلنساين تتعلق بشكل أسايس بحامية الناس من األذى. وتهدف إىل ضامن 
احرتام حقوق األفراد والحفاظ عىل األمن، والسالمة الجسدية، وكرامة األشخاص املترضرين 
العنف  وحاالت  املسلحة  النزاعات  ومن  األخرى،  الطوارئ  وحاالت  الطبيعية  الكوارث  من 

األخرى. 

األكرث  التعريف  وهو  للحامية  التايل  التعريف  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  تعطي 
شيوعاً لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية )مبا فيها الحركة الدولية(: »... جميع األنشطة الرامية 
إىل تحقيق االحرتام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لنص وروح مجموعة القوانني ذات الصلة )أي 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين، وقانون الالجئني(«. 

الحركة بجوانب داخلية وخارجية عىل حد  بالنسبة إىل  العمل اإلنساين  الحامية يف  وتتميز 
سواء. فهي تعني عىل الصعيد الداخيل التأكد من أن أنشطة الحركة تحرتم وال تعرّض للخطر 
كرامة األشخاص وسالمتهم وحقوقهم. وتشري عىل الصعيد الخارجي إىل األنشطة الرامية إىل 

ضامن احرتام السلطات والجهات الفاعلة األخرى التزاماتها واحرتام حقوق األفراد. 

منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام
»مصطلح« االستغالل الجنيس« يعني أي إساءة استغالل فعلية أو محاولة إساءة استغالل 
 ، للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية، مام يشمل  أو  النفوذ  لتفاوت يف  أو  لحالة ضعف 
عىل سبيل املثال ال الحرص، تحقيق كسب مايل أو اجتامعي أو سيايس من االستغالل الجنيس 

 .»xxiلطرف آخر

»مصطلح »االعتداء الجنيس« أو »االنتهاك الجنيس« يعني التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي 
أو  أو يف ظل ظروف غري متكافئة  القوة  باستعامل  سواء  الذي يحمل طابعاً جنسياً  البدين 

 .»xxiiقرسية
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الجنس يشري إىل الفروق البدنية والبيولوجية عادة بني الذكور واإلناث. 

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي1
»العنف القائم عىل النوع االجتامعي«: مصطلح جامع يشمل أي فعل ضار يرتتب عليه، أو 
يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية تلحق بامرأة أو رجل أو 
فتاة أو فتى عىل أساس نوعهم االجتامعي.. وينجم العنف القائم عىل النوع االجتامعي عن 
عدم املساواة بني الجنسني والتعسف يف استعامل السلطة. ويشمل العنف القائم عىل النوع 
بالبرش،  واإلتجار  املنزيل،  والعنف  الجنيس،  العنف  الحرص،  ال  املثال  االجتامعي، عىل سبيل 

والزواج القرسي أو املبكر، واإلكراه عىل البغاء ، واالستغالل الجنيس ، واالعتداء الجنيس.

العنف الجنيس: يشري إىل أعامل ذات طبيعة جنسية ترتكب ضد أي شخص بالقوة أو التهديد 
باستخدام القوة أو اإلكراه. وميكن أن يكون اإلكراه ناجامً عن ظروف مثل الخوف من العنف 
أو القهر أو االحتجاز أو القمع النفيس أو التعسف يف استعامل السلطة. وميكن أن يكون أيضاً 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اإلكراه موجهاً ضد شخص آخر. وميكن أن يشمل 
أيضاً العنف الجنيس األفعال ذات الطبيعة الجنسية التي ترتكب باستغالل بيئة قرسية أو 
عجز الشخص عن إبداء موافقة حقيقية. ويشمل العنف الجنيس، عالوة عىل ذلك، األفعال 
باستخدام  التهديد  أو  بالقوة  فيها  للمشاركة  الشخص  يضطر  التي  الجنسية  الطبيعة  ذات 
القوة أو اإلكراه ضد نفسه أوغريه أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص عن إبداء موافقة 
حقيقية. ويشمل العنف الجنيس أفعاال مثل االغتصاب، أو االستعباد الجنيس، أو اإلكراه عىل 

البغاء ، أو الحمل القرسي، أو التعقيم القرسي2. 

األقليات الجنسية والجنسانية: تشري إىل األشخاص الذين لديهم ميول أو خلفيات جنسية ، 
أو هويات جنسية أو خصائص جنسية مختلفة عن الغالبية املفرتضة للسكان الذين هم من 
الذكور أو اإلناث الذين يقيمون عالقات جنسية مع الجنس اآلخر. وتشمل العبارة املثليني 
من الذكور واإلناث، ومزدوجي امليول الجنسية، ومغايري الهوية الجنسية ، وحاميل صفات 

الجنسني، وغريهم من الذين ال تشمل هذه العبارات هوياتهم أو مامرساتهم الجنسية. 

تعكس عبارة العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي المصطلحات المستخدمة في القرار 3 للمؤتمر الدولي   1
النوع  القائم على  العالمي ومنها العنف  الثاني والثالثين، 2015. وتستخدم تفسيرات تقنية متنوعة على المستوى 
النوع  على  والقائم  الجنسي  العنف  عبارة  وتشكل  الجنسي.  والعنف  والفتيات،  النساء  ضد  والعنف  االجتماعي، 
االجتماعي على النحو المستخدم هنا مصطلحاً مركباً مبنياً على التعريفين العمليين المتداخلين المستخدمين داخل 

شبكة الصليب األحمر والهالل األحمر.
مالحظة: يجب، كي يقع العنف الجنسي، كما هو معّرف أعاله ، داخل نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني،   2

أن يحدث في سياق نزاع مسلح ويكون متصالً بالنزاع المسلح.. وتستخدم تفسيرات تقنية متنوعة على المستوى 
العالمي ومنها العنف القائم على النوع االجتماعي، والعنف ضد النساء والفتيات، والعنف الجنسي. وتعكس عبارة 

العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي المستخدمة هنا القرار 3 للمؤتمر الدولي الثاني والثالثين،2015. 
وبالرغم من أن الحركة لم تحدد بعد تعريفاً رسمياً مشتركاً لعبارة العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، 

ثمة تعريف عملي لها في االتحاد الدولي يستند إلى إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلدراج 
العمليات المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني.
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النهج املركز عىل الضحايا/الناجني 
الضحايا/الناجني  حقوق  فيها  تحظى  داعمة  بيئة  الضحايا/الناجني  عىل  املركز  النهج  يولد 
بالكرامة  تتميز  معاملة  فيها  ويعاملون  مضمونة،  سالمتهم  وتكون   ، باالحرتام  وأمنياتهم 
الرسية، و3(  و2(  السالمة،   )1 توجيهية:  مبادئ  أربعة  النهج عىل  وينطوي هذا  واالحرتام. 

االحرتام، و4( عدم التمييز. 

من املهم اإلقرار بأن للضحايا/الناجني الحق يف االستفادة من مجموعة من الخدمات كجزء 
من االستجابة املركزة عىل الضحايا/الناجني، ولكن أيضاً أنه ال يتوجب عىل الصليب األحمر 
والهالل األحمر ، )وال ميكنه يف الواقع( تقديم جميع الخدمات. وبينام ميكن تقديم الخدمات 
وضامن  التنسيق  عىل  الرتكيز  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  ينبغي  السياقات،  بعض  يف 

الحصول عىل الخدمات التي تقدمها الوكاالت األخرى. 

اإلتجار باألشخاص يعني تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة 
التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو الخداع لغرض االستغالل. 

ويجب، من أجل تحديد الشخص ضحية اإلتجار ، أن تستوىف املعايري التالية: 

الفعل: تجنيد األشخاص، أو نقلهم، أو تنقيلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم، وميكن أن   •

يشمل االنتقال داخل البلد أو عرب الحدود. 

الوسيلة: التهديد بالقوة أو استعامل القوة أو القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع   •

أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل 
موافقة شخص له سيطرة عىل الضحية.

الغرض: يجب أن يكون غرض الفعل والوسيلة هو االستغالل. ويشمل ذلك استغالل   •

دعارة الغري أو االستغالل الجنيس، أو السخرة، أو االستعباد أو املامرسات الشبيهة ، أو 
نزع األعضاء أو أنسجة الجسم.

إذا  إال  باألشخاص،  اإلتجار  تعريف  ينطبق  والغرض يك  والوسيلة  الفعل  يتواجد  أن  ويجب 
نطاقاً  أوسع  اإلتجار  تعريف  ويصبح  عرش.  الثامنة  سن  دون  اإلتجار  ضحية  الشخص  كان 
حني يتعلق األمر باألطفال، إذ ال يعود وجود الوسيلة رضورياً لتحديد اإلتجار ألن األطفال ال 
يستطيعون إعطاء موافقة واعية. ولهذا يعترب أي طفل يجري تجنيده أو نقله أو تنقيله لغرض 

االستغالل ضحية محتملة، سواء جرى ذلك قرساً أو خدعة. 
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الكرامة والوصول واملشاركة 
والسالمة
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تتعلق املعايري الدنيا الواردة يف الفصول التقنية التالية بأربعة مجاالت يركز عليها بشكل 
خاص وهي الكرامة، والوصول، واملشاركة، والسالمة. 

يوفر إطار عمل » الكرامة، والوصول، واملشاركة، والسالمة« دليالً بسيطاً ولكن شامالً لتناول 
اإلجراءات األساسية يف وضع الصليب األحمر والهالل األحمر الربامج الخاصة بحاالت الطوارئ. 

يف  والجامعات  األفراد  لجميع  والسالمة  واملشاركة،  والوصول،  الكرامة،  تأمني  مبادئ  ونجد 
مبادئ الحامية العامة للميثاق اإلنساين واملعايري اإلنسانية األساسية. 

إن اإلقرار بأن جميع األشخاص املترضرين من حالة طوارئ ميلكون 
حق العيش بكرامة هو يف صميم املبدأ األسايس لإلنسانية والواجب 
أحكام  يف  بكرامة  العيش  حق  ينعكس  ذلك،  إىل  إضافة  اإلنساين. 
القانون الدويل التي تشمل الحق يف تلقي املساعدة اإلنسانية. ويجب 
احرتام  عىل  الطوارئ  حاالت  يف  املساعدة  أنشطة  جميع  ترتكز  أن 
كرامة األشخاص املعرضني للخطر ، ويجب أن تقدم هذه املساعدة 
كرامة  عىل  الحفاظ  ويشكل  التحيز.  لعدم  األسايس  للمبدأ  وفقاً 
أن  ويجب   ، اإلنساين  العمل  من  أساسياً  املترضرين جزءاً  األشخاص 

يحظى باألولوية يف جميع برامج االستجابة يف حاالت الطوارئ. 

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  إىل  بالنسبة  اإلنسان،  كرامة  تعني 
الجهات  جميع  تساهم  أن  وينبغي  وسالمتهم.  األفراد  حياة  احرتام 
الحفاظ  يف  االستجابة  برامج  وجميع  الطوارئ  حاالت  يف  املستجيبة 
عىل كرامة اإلنسان وتعزيزها. وال تقترص التدابري الرامية إىل احرتام 
كرامة األفراد والحفاظ عليها وتعزيزها يف حاالت الضعف الشديد، 
النفيس  الرفاه  حامية  كذلك  تشمل  بل  باحرتام،  معهم  العمل  عىل 
الجسدية،  خصوصيتهم  وضامن  املترضرين  للسكان  واالجتامعي 

وتلبية احتياجاتهم الثقافية الخاصة. 

الكرامة
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ملختلف  مختلفة  أموراً  يعني  الكرامة  مفهوم  ان  به  املسلم  ومن 
األشخاص ويتأثر إىل حد كبري بالبيئة الثقافية واالجتامعية. لهذا يبقى 
من الصعب قياس مدى إدراج الكرامة يف االستجابة وضامن املساءلة. 
والنوع  للحامية  الفعلية  املراعاة  كبري  حد  إىل  تعتمد  ذلك،  ومع 
االجتامعي واإلدماج عىل مسألة الكرامة، ونحن نسعى جاهدين، من 
البالغة  ، إىل تعزيز إدراج هذه املسألة  الدنيا  املعايري  خالل تطبيق 
األهمية، وقياس مدى مراعاتها ، وتحميل الجهات املعنية مسؤولية 

ذلك. 

يرتكز توفري الوصول إىل الخدمات األساسية والخدمات املنقذة للحياة 
عىل القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان. ويجب أن توفر برامج 
واملجموعات  األفراد  جميع  إىل  الوصول  إمكانية  الطوارئ  حاالت 
من السكان املترضرين. ووفقاً لذلك، يجب أن تستند معايري اختيار 
والسلع  املرافق  إىل  الوصول  يف  األولويات  وتحديد  املستفيدين 
االجتامعي  النوع  تحليل  إىل  الحامية  وتأمني  اإلنسانية  والخدمات 
والتنوع، من أجل ضامن حصول األكرث ضعفاً عىل املساعدة والحامية. 
وميكن تحديد أربعة أبعاد إلمكانية الحصول عىل املساعدة اإلنسانية 
والحامية: عدم التمييز، وإمكانية الوصول املادي، وإمكانية الوصول 
إىل  الوصول  وإمكانية  النفقات،  تحمل  عىل  القدرة  أو  االقتصادي 

 .xxiiiاملعلومات

عدم التمييز: يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إىل املرافق 
والسلع والخدمات بدون متييز، السيام األفراد الذين ينتمون إىل أكرث 

الفئات تهميشاً. 

إمكانية الوصول املادي: يجب أن تكون املرافق والسلع والخدمات 
اتخاذ  ويجب   ، السكان  فئات  لجميع  واآلمن  املادي  املتناول  يف 
تدابري خاصة لتسهيل وصول الفئات الضعيفة إليها. كام أن إمكانية 
وذوي  واألطفال،  السن،  كبار  وصول  إمكانية  ضمناً  تعني  الوصول 
اإلعاقة، واألشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية/

ومرض اإليدز أو من أمراض مزمنة أخرى، إىل برامج حاالت الطوارئ 

الوصول 
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واالستفادة منها ومن الخدمات واألنشطة املقدمة عىل قدم املساواة 
مع جميع السكان. وميكن أن تشمل هذه التدابري بناء أماكن آمنة 
وصول  تسهيل  أو  للعنف  تعرضوا  الذين  األشخاص  حامية  لتعزيز 
وأبواب  منحدرة  ممرات  تأمني  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

عريضة الخ..

النفقات: عندما  إمكانية الوصول االقتصادي أو القدرة عىل تحمل 
يتعلق األمر بدفع رسوم معينة، يجب أن يتمكن الجميع من تحمل 
ويقتيض  اجتامعياً.  املحرومة  الفئات  فيهم  مبن  الخدمات  نفقات 
اإلنصاف عدم تحميل األرس الفقرية العبء غري املتناسب للمصاريف 

مقارنة باألرس األفضل حاالً اقتصادياً. 

التعقيب  آليات  تكون  أن  يجب  املعلومات:  إىل  الوصول  إمكانية 
تقييم  عىل  ومبنية  للجميع  متاحة  اإلعالمية  والخدمات  االجتامعية 
من  اإلعالمية  للقنوات  مسح  وعىل  املعلومات  مجال  يف  للحاجات 
القنوات  وتشمل  والتنوع.  االجتامعي  للنوع  تحليل  ضامن  أجل 
الهاتف، ولوحات اإلعالنات  اإلعالمية االجتامعات املحلية، وخطوط 
املتعلقة  املعلومات  إتاحة  ويجب  لالقرتاحات.  خاصة  صناديق  مع 
باملساعدة يف كل اللغات املطلوبة، وإنشاء منرب يصل برسعة إىل عدد 
كبري من الناس، مثل خدمات الرسائل القصرية، والتلفزيون، ووسائل 
املعلومات يف صيغ  تقدم  أن  ويجب  والراديو.  االجتامعي،  التواصل 
متنوعة من أجل ضامن وصول األشخاص من ذوي اإلعاقات املختلفة 
إىل املعلومات، عىل سبيل املثال بالوسائل السمعية، أو البرصية، أو 
بلغة اإلشارة، أو بطريقة برايل، أو بالصور، أو بصيغة سهلة القراءة. 

تتضمن  أن  الحالية، يجب  الطوارئ  املعلومات عن حالة  إىل  إضافة 
املعلومات املتاحة قامئة بأسامء مؤسسات الحامية ومنها املؤسسات 
ذات الخربات الخاصة يف التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء، 
واألطفال واملراهقني، وتشري إىل األماكن التي ميكن اإلبالغ فيها عن 
األشخاص  حقوق  عن  معلومات  تتاح  أن  ويجب  العنف.  أعامل 
املترضرين ، وعن آليات التعليق والتعقيب مثل الخطوط الساخنة، 
والرسائل النصية القصرية، ومراكز االستعالمات، وصناديق الشكاوى.
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أفراد  الكامل واملتساوي والفاعل لجميع  انخراط  تشري املشاركة إىل 
يف  تؤثر  التي  واألنشطة  القرار  صنع  عمليات  يف  املحيل  املجتمع 
إمكانية  األشخاص عىل  ويتوقف مستوى مشاركة مختلف  حياتهم. 
بالنسبة  التجربة  جدوى  ومدى  العمليات،  مختلف  إىل  وصولهم 
إليهم، وهل يكسبون شيئاً من العملية. ويف العديد من املجتمعات 
اإلعاقة  وذوي  واألطفال  النساء  مشاركة  تستبعد  التقاليد  تزال  ال   ،
والجامعات املهمشة يف القرارات واألنشطة الخاصة مبواجهة الكوارث 

والتعايف منها. 

حق  من  أساسية  ركيزة  الطوارئ  حاالت  يف  العمل  يف  املشاركة  إن 
الخاصة  السلوك  مدونة  يف  مؤكدة  وهي  بكرامة  العيش  يف  األفراد 
غري  واملنظامت  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  بالحركة 

.xxivالحكومية لإلغاثة يف حاالت الكوارث

تتوىل  التي  الخاصة  جمعياتهم  إنشاء  الجامعات  أو  لألفراد  وميكن 
حاالت  يف  والرشكاء  املحيل  املجتمع  الستجابات  املشرتكة  القيادة 
أظهرت  وقد  الكاملة.  مشاركتهم  لضامن  كخطوة رضورية  الطوارئ 
التجربة أن التمثيل املتوازن بني الجنسني ، وإرشاك املراهقني وأفراد 
الجامعات املهمشة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات التقييم 
ويف أفرقة االستجابة، يساهم يف وضع برامج جامعة تضمن الحامية 

للجميع. 

مشاركة  يف  نهجنا  وتحسني  العمل  تكييف  إىل  الحاجة  أيضاً  تعود 
املجتمعات املحلية واملساءلة إىل التغيري الهائل يف املشهد اإلنساين. 
إذ أن االستخدام املتزايد للهواتف النقالة وشبكة االنرتنت وشبكات 
بها  يتواصل  التي  الطريقة  يف  تغيرياً  يدخل  االجتامعي  التواصل 
الناس. وميكن للمجتمعات املحلية أن تنظم استجابتها الخاصة عرب 
التكنولوجيات الجديدة وتتعاون فيام بينها ومع الحكومات ووسائل 
يتيح  كام  السابق.  من  فعالية  أكرث  بطرق  اإلغاثة  ومنظامت  اإلعالم 
باملزيد  املطالبة  إمكانية  املحلية  للمجتمعات  الجديد  التواصل  هذا 

من الشفافية واملشاركة. 

املشاركة هي أحد املعايري اإلنسانية األساسية التسعة. 

املشاركة 
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واألعامر،  الجنسية،  الهويات  كل  من  األشخاص  احتياجات  تختلف 
واإلعاقات، والخلفيات يف املجتمعات املترضرة فيام يتعلق بسالمتهم 
مواقع  سالمة  مراقبة  وتبقى  واالجتامعية.  والنفسية  الجسدية 
املرشوع وأنشطته مبشاركة مبارشة من مختلف الفئات مهمة أساسية 
للتأكد من أن املساعدة املقدمة تلبي احتياجات الجميع وتالد عىل 

اهتامماتهم بطريقة منصفة. 

والعمر،   ، االجتامعي  النوع  منظور  من  السالمة  تقييم  ويتطلب 
أن  ويجب  القطاعات.  كل  يف  منتظمة  مراقبة  والتنوع،  واإلعاقة، 
عىل  للربامج  اإليجايب  األثر  من  قدر  أقىص  تحقيق  إىل  دامئاً  نسعى 

سالمة الناس. 

ونتناول هنا ثالثة أبعاد للسالمة يف كل قطاع: قضايا السالمة الخاصة 
النوع  عىل  والقائم  الجنيس  العنف  حدوث  ومنع  محدد؛  بقطاع 
االجتامعي والتصدي له وحامية األطفال؛ وأنظمة الحامية الداخلية. 

-1  قضايا السالمة الخاصة بقطاع محدد 

تتعلق  محددة  قضايا  املعنية  القطاعات  من  قطاع  كل  يف  توجد 
ومعدات  ووقود  ومواقد  آمنة؛  توزيع  مواقع  تأمني  مثل  بالسالمة، 
آمنة إلعداد الطعام ؛ ومرافق للرصف الصحي مجهزة بأقفال داخلية؛ 
واإلضاءة داخل املراحيض ومرافق االستحامم وحولها؛ والتأكد من أن 
املمرات والطرقات واملرافق تلبي املعايري املتعلقة بإمكانية الوصول 
إىل الخدمات من أجل ضامن الوصول اآلمن لألشخاص الذين يعانون 

من صعوبات يف التنقل أو من إعاقات برصية الخ...

-2  منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي 
والتصدي له، وحامية األطفال

ينتج العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي عن عدم املساواة 
بني الجنسني واستغالل السلطة. وهو يقّوض سالمة األشخاص الذين 
يتعرضون له وكرامتهم وحالتهم الصحية العامة. ومع أن أي شخص 

السالمة  



20 املعايري الدنيا املتعلقة بالحامية والنوع االجتامعي واإلدماج يف حاالت الطوارئ

االجتامعي،  النوع  عىل  والقائم  الجنيس  بالعنف  يتأثر  أن  ميكن 
تبقى فئات معينة أكرث تعرضاً له مثل النساء، والفتيات املراهقات ، 
واألطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عن أرسهم، واألقليات 
ويشكل  والفتيان.  اإلعاقات،  ذوي  من  والفتيات  والنساء  الجنسية، 
يف  االجتامعي  النوع  عىل  والقائم  الجنيس  بالعنف  الوعي  تعزيز 
عدد  لرفع  أولية  هامة  خطوة  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
املبادرات الرامية إىل منع هذا العنف والتصدي له وتحسني جودتها. 
من  للحد  إجراءات خاصة  نتخذ  أن  املساعدة،  تقديم  عند  ويجب، 
خطر حدوث العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي 
له. وقد صممت هذه املعايري من أجل حامية الضحايا/الناجني والحد 
من خطر حدوث العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي عرب 
تنفيذ اسرتاتيجيات للتخفيف منه والتصدي له يف جميع القطاعات. 

املصحوبني  األطفال غري  األطفال وخاصة  يكون  الطوارئ،  يف حاالت 
بذويهم واملنفصلني عن أرسهم، من بني األكرث ضعفاً. ويتحمل جميع 
العاملني مسؤولية حامية األطفال يف كل األعامل التي يقومون بها. 
وعندما يحصل الطفل عىل أي مساعدة أو خدمة )طبية أو قانونية 
مثالً(، يجب أن يعطي أحد اآلباء أو الويص موافقته نيابة عن الطفل. 

ويعرّف العنف ضد األطفال عىل النحو التايل: »... كل أشكال العنف 
املعاملة  أو  اإلهامل  أو  العقلية  أو  البدنية  اإلساءة  أو  الرضر  أو 
املنطوية عىل إهامل أو إساءة معاملة أو االستغالل مبا يف ذلك اإلساءة 
والزواج  باألشخاص  واإلتجار  االستغالل  ذلك  ويشمل  الجنسية«... 

 .xxvاملبكر

-3  أنظمة الحامية الداخلية 

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  يف  العاملني  جميع  عىل  يتوجب 
التوقيع عىل مدونة السلوك، والترصف بطريقة تعكس أحكامها. 

ويجب أن نسعى إىل ضامن تلبية جميع املوظفني واملتطوعني لدى 
الصليب األحمر والهالل األحمر توقعات مدونة السلوك، وتطبيقهم 
يف  العاملني  ارتكاب  ويشكل  وكرامتهم.  األفراد  تحرتم حقوق  برامج 
املجال اإلنساين االستغالل واالعتداء الجنسيني عجزاً يف تنفيذ واجب 
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بها  املعرتف  الدولية  القانونية  والقواعد  للمعايري  وانتهاكاً  الحامية 
عاملياً. فعندما نساهم يف حامية السكان املترضرين، يجب أن نتقيّد 
الجنسيني  واالعتداء  االستغالل  جرائم  متنع  التي  والصكوك  باملعايري 
االستغالل  قضايا  مع  إطالقاً  تسامح  وال  عليها.  القضاء  إىل  وتسعى 
سياسة أمانة االتحاد الدويل بشأن  واالعتداء الجنسيني كام تحدده 

xxvi.)2018( منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

واالعتداء  االستغالل  من  الحامية  إىل  بالنسبة  الحال  هو  وكام 
الجنسيني ، يجب أن يكون جميع املوظفني واملتطوعني لدى الصليب 
الطفل  سياسة حامية  أحكام  من  بينة  عىل  األحمر  والهالل  األحمر 
وكان  الشأن.  بهذا  إعالمية  إحاطة  لهم  وتوفر   ،  xxviiالدويل لالتحاد 
الدويل قد وضع سياسة حامية الطفل من أجل توفري إطار  االتحاد 
الثامنة عرشة( من كل  يتجاوزوا  )أي من مل  األطفال  يضمن حامية 
أشكال اإلساءة واالستغالل يف جميع عمليات االتحاد الدويل وأنشطته 
يتعلق  تدريبياً  برنامجاً   2015 عام  الدويل  االتحاد  وأطلق  وبرامجه. 
العاملني عىل  ويشّجع جميع  االنرتنت،  شبكة  عىل  متاحاً  بالسياسة 
خطة  وصممت  التعليمي.  املنرب  عرب  التدريب  هذا  من  االستفادة 
الطفل وإدراجها  لتنفيذ سياسة حامية  عملxxviii تقدم توجيهات 

عىل نطاق أوسع يف إعداد الربامج. 

املخالفات  عن  املبلّغني  بشأن حامية  الدويل  االتحاد  سياسة  وتنص 
عىل أن االتحاد الدويل يعتمد سياسة عدم التسامح املطلق مع أي 
شكل من أشكال االنتقام ضد شخص يبلّغ بشبهات معقولة بحدوث 
انتهاك للقواعد الداخلية لالتحاد الدويل أو يتعاون يف عملية تدقيق 
الدويل  لالتحاد  املضايقات  مكافحة  إرشادات  وتقدم  تحقيق.  أو 
توجيهات عن كيفية تحليل حاالت املضايفة والتبليغ عنها والفصل 

فيها. 
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الحامية والنوع االجتامعي 
واإلدماج وقانون مواجهة الكوارث
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مواجهة  يف  الفعالة  لالستجابة  قاعدة  املناسبة  واإلجراءات  القوانني  وجود  يشكل  أن  ميكن 
الهويات  كل  من  لألفراد  والسالمة  واملشاركة  والوصول  الكرامة  إدراج  ويضمن  الكوارث، 
الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف إدارة مخاطر الكوارث ويف الربامج واألنظمة ذات 
الصلة. ومع أن القانون قد ال يكون من املواضيع الواردة يف رأس برامج الطوارئ، ميكن أن 
يلعب دوراً أساسياً فيها ، ومن ثم من املهم إدراك وفهم الدور الداعم الذي ميكن أن يلعبه. 

السلطات  تكمن يف دفع  بها دولياً  الوطنية مهمة معرتفاً  الدويل والجمعيات  االتحاد  يتوىل 
الكوارث تكون لصالح  العامة ودعمها لوضع قوانني وسياسات وإجراءات متعلقة مبواجهة 
األكرث ضعفاً كام تشري إليه عدة قرارات من املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر3.

وبالرغم من أن غالبية البلدان أدرجت التزاماتها الدولية بشأن املساواة واإلنصاف يف الدستور 
الوطني أو يف رشعة الحقوق، مل تدخل هذه االلتزامات ، يف غالب األحيان، يف أنظمة إدارة 
تتضمن  التي  الوطنية  الكوارث  وسياسات  قوانني  أن  األبحاث  وكشفت  الكوارث.  مخاطر 
تنفيذ  آليات  بدون  ولكن  بيانات طموحة  غالباً  املهمشة هي  والفئات  النساء  عن  أحكاماً 
تأمني  الفئات ولكن بدون  تلبية حاجات هذه  الرتكيز عىل أهمية  إىل  أيضاً  محددة، ومتيل 
املشاركة الفعالة يف عمليات صنع القرار. عالوة عىل ذلك، إذا مل تدرج هذه الفئات بالشكل 
املناسب والكايف يف جميع جوانب إدارة مخاطر الكوارث ابتداء من الحد من املخاطر وحتى 
مواجهة حاالت الطوارئ واالنتعاش منها، سيكون من الصعب للمجتمعات املحلية أن تتمّكن 

فعالً من الصمود. 

وقد وضع االتحاد الدويل مع الجمعيات الوطنية ورشكائها الرئيسيني توصيات أساسية تضمن 
أن األطر القانونية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث تراعي النوع االجتامعي وتؤمن الحامية 

واإلدماج4. وتشمل التوصيات الرئيسية يف هذا املجال، عىل سبيل املثال ال الحرص ، ما ييل: 

التأكد من أن القوانني والسياسات واإلجراءات املتعلقة بالكوارث تراعي النوع االجتامعي   •

والتنوع وتعكس املعايري اإلنسانية الدولية. 

التأكد من أن خطط الطوارئ لحاالت الكوارث ُصممت عىل نحو يحافظ عىل استمرارية   •

خدمات الحامية أثناء الكوارث ومن بينها الخدمات املخصصة للضحايا/الناجني من 
العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وضحايا اإلتجار باألشخاص. 

القانونية لمواجهة  2015: »تعزيز األطر  الثاني والثالثين في  الدولي  للمؤتمر  القرار 6  المثال  انظر على سبيل   3
الكوارث والحد من المخاطر وتقديم اإلسعافات األولية«، والقرار 7 للمؤتمر الدولي الحادي والثالثين في 2011: 
» تعزيز األطر المعيارية ومواجهة الحواجز التنظيمية بشأن التخفيف من الكوارث ومواجهتها واالنتعاش منها«. 

4  تم ذلك من خالل مبادرات متنوعة منها وضع قائمة تدقيق مرجعية تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، وإصدار 
مجموعة من المنشورات حول »القوانين والسيايات الفعالة بشأن المساواة بين الجنسين والحماية من العنف الجنسي 
والقائم على النوع االجتماعي في حاالت الكوارث«، تشمل دراسة عالمية ودراسات حاالت خاصة ببلدان معينة في 

نيبال وزمبابوي وإكوادور.
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التأكد من أن أنظمة إدارة مخاطر الكوارث تدمج بالشكل املناسب أحكاماً ميكن أن   •

يقيض بها القانون تكون منسقة مع األطر القامئة الخاصة بقضايا النوع االجتامعي، 
وإرشاك ذوي اإلعاقة، ومنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، وحامية 

األطفال يف عمليات التأهب، والحد من املخاطر، واالستجابة، واالنتعاش. 

التأكد من أن األحكام الدستورية ذات الصلة و/أو االلتزامات الدولية بشأن املساواة   •

وعدم التمييز تنعكس بالشكل املناسب يف القوانني والسياسات واإلجراءات املتصلة 
بحاالت الكوارث وتدمج فيها. 

فرض حد أدىن من التمثيل النسبي وفقاً للتوزيع الدمغرايف بتخصيص مسؤوليات ومهام   •

واضحة ، حسب االقتضاء، يف جميع أجهزة الحكم ولجان اإلدارة يف نظام إدارة مخاطر 
الكوارث من املستوى الوطني إىل املستويات املحلية. ويجب أن ترفق أيضاً املشاركة 

اإللزامية بإجراءات و/أو حلول عملية. 

تعزيز قدرة القوانينن واألنظمة واملؤسسات القامئة »يف األوقات العادية« عىل الصمود   •

أثناء الكوارث، مبا يف ذلك توفري املعلومات والتمويل املناسبني لخدمات الصحة 
والخدمات النفسية واالجتامعية والقانونية وخدمات الحامية. 

تخصيص املوارد الكافية ملعالجة قضايا املساواة واإلنصاف وعدم التمييز داخل أطر   •

إدارة مخاطر الكوارث عىل الصعيدين الوطني واملحيل. 

تتوجه هذه التوصيات إىل صانعي السياسات والقوانني املعنيني، وميكن أن يأخذ ها أيضاً يف 
االعتبار العاملون يف مجال إدارة مخاطر الكوارث والجهات الفاعلة اإلنسانية. وتوفر مجاالت 
الرتكيز األربعة املحددة يف نهج الكرامة والوصول واملشاركة والسالمة إطار عمل ميكن تطبيقه 
عىل أي قانون أو سياسة أو إجراء متصل بالكوارث من أجل ضامن إنشاء إطار جامع إلدارة 

 .xxixمخاطر الكوارث يرشك كل الناس بالشكل املناسب ويكون مفيداً للجميع
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املعايري الدنيا
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج5. 

المعايير

توفري غرف لالستشارات الطبية ودورات مياه منفصلة ، وإذا اقتىض األمر، توفري مداخل   •

وقاعات انتظار منفصلة للنساء والرجال والذين يعرّفون أنفسهم بانتامئهم إىل نوع 
اجتامعي آخر، من أجل تقديم أقىص قدر من الخصوصية والكرامة. وتؤخذ يف االعتبار 

حاجات األقليات الجنسية والجنسانية. 

متكني األشخاص ذوي القدرة املحدودة عىل التحرك من استخدام املرحاض مع احرتام   •

خصوصيتهم وكرامتهم. وتشمل الحلول تأمني ممرات منحدرة، وأبواب واسعة، 
ودرابزين )ممسك لليدين(، ومساحة كافية داخل املراحيض، وإمكانية الجلوس، وإضاءة 

اصطناعية. ويجب أن يوضع عىل الباب قضيب أو ما يشابه ذلك يسمح للمستخدم 
إغالق الباب بنفسه. 

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   5
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2018-2019(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

الصحة يف حاالت الطوارئ

الكرامة 



ت الطوارئ
يف حاال

صحة 
ال
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تكون الخدمات واملرافق الصحية مالمئة ثقافياً لالستخدام من جانب األشخاص من كل   •

الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. 

إتاحة الفرصة للمريض بالتعامل مع مقدم الرعاية الصحية من الجنس املفضل لديه.   •

توفري الخدمات الصحية املقدمة مبا يف ذلك االستشارات ، وغرف االستشارات،   •

واملعلومات وامللفات الخاصة باملرىض، القدر الالزم من الخصوصية والرسية. 

إجراء الفحوصات والعالج بعلم املريض وموافقته املسبقة واملستنرية. وعندما يكون   •

املريض طفالً، ميكن أخذ موافقة الطفل أو املسؤول عن رعايته حسب عمر الطفل 
ومدى نضجه. 

يف حال وجود تساؤالت بشأن والدي الطفل أو املسؤول عن رعايته ، يستحسن استشارة   •

املتخصصني يف حامية الطفل عن أفضل طريقة يف الترصف. 

إذا كان طفل غري مصحوب بذويه أو منفصل عن أرسته بحاجة إىل رعاية صحية حيوية   •

ولكن ليس له ويص قانوين معرتف به، يجب أن يقرر مقدم الرعاية الصحية العالج 
بالتشاور مع الطفل ومع سلطات الحامية املحلية املعنية. 

إذا كان املريض مراهقاً ، يجب أن ينظر الطاقم الطبي واملوظفون اإلداريون يف عدم   •

اإلفشاء باملعلومات الصحية عنه إىل أهله أو املسؤولني عن رعايته ، يف غالبية الحاالت. 
ويرتدي ذلك أهمية خاصة يف تقديم الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية ويف مواجهة 
العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. و قد يتوجب تانخيل عن الرسية يف حال 

وجود خطر بتعرض املريض أو أشخاص آخرين لألذى. 

استعداد جميع العاملني يف الرعاية الصحية لتعلم النهج املركز عىل الضحايا/الناجني   •

وتطبيقه عىل جميع املرىض الذين يأتون إىل عيادتهم. 

تلقى جميع العاملني يف الرعاية الصحية وأول املستجيبني يف حاالت الطوارئ التدريب   •

املتعلق بطريقة تقديم اإلسعافات النفسية األولية. 

تلقى أفراد األفرقة العاملة التدريب يف اإلدارة الشمولية للنظافة الصحية يف فرتة   •

الحيضxxx، والتامس املشورة املناسبة ثقافياً من الفتيات واملراهقات والنساءxxxi. وإدراج 
إدارة النظافة الصحية للنساء الحامالت يف التدريب. 

توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة الصحة بقضايا النوع االجتامعي والعمر   •

واإلعاقة والحاجات الصحية املتصلة بها، وكيف يجب التواصل باحرتام مع األشخاص 
ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية ، واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الصحة العقلية، 

وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري اإلدماج اإلنسانية 2018(. 
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بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف الوصول إىل 
الخدمات واملرافق الصحية ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة كل قيد وكل عقبة. 

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات للوصول إىل الخدمات الصحية، من أجل ضامن وصول الفئات األكرث تهميشاً 
إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم وبغض النظر عن 

وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة السلطات املكلفة 
بتطبيق القانون. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار وتحديد األولويات.

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف التقييامت الصحية، ورسم   •

الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. تقسيم البيانات عىل األقل وفقاً للجنس، 
والعمر، واإلعاقة والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من أجل فهم وضع 

األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم. 

توفري الخدمات واملرافق الصحية يف األوقات واألماكن املناسبة وتزويدها باملوظفني من   •

املستويات املناسبة مع مراعاة التوزيع الجنيس والتنوع من أجل ضامن وصول عادل 
إليها لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات.

توفري املرتجمني من مختلف الهويات الجنسية مبا يف ذلك مرتجمي لغة اإلشارة املطلوبة،   •

وفقاً للحاجة. ويكون املرتجمون قد تلقوا تدريباً يتعلق باملعايري األخالقية ودورهم 
ومسؤولياتهم يف العمل مع األشخاص املستضعفني. 

مع مراعاة الحساسيات املوجودة، االتصال باألقليات الجنسية التي يحتمل أال تتمكن من   •

الوصول إىل الخدمات الخاصة بالذكور أو اإلناث. 

إتاحة الوصول بشكل رسي إىل خدمات الصحة اإلنجابية املالمئة ثقافياً لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

تأمني الرعاية )الدامئة( والعالج لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة   •

املكتسبة/اإليدز أو إحالتهم إىل املرافق املختصة. وينطبق األمر نفسه عىل الذين يعانون 
من مرض غري معد مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، واألشخاص ذوي 

اإلعاقة يف الصحة العقلية. 

توفري املعلومات الصحية إىل أفراد املجتمع املحيل املترضر وتعريفهم بحقوقهم يف   •

الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية املتاحة، ونرش املعلومات عن الرعاية بعد 
التعرض للعنف )االغتصاب، واالعتداء الجسدي، ومحاوالت االنتحار، وغريها...(. 

الوصول 
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تنرش هذه املعلومات عىل نطاق واسع يف أنساق سهلة املنال ميكن أن تشمل طريقة 
»براي«، والوسائل املرئية )مثل الصور وامللصقات واستخدام الحروف الكبرية(، باللغات 

املستخدمة، والوسائل السمعية )مثل البث اإلذاعي(، ولغة اإلشارة ، واألنساق سهلة 
القراءة ، داخل املراكز الصحية ويف كل األماكن التي يجتمع فيها األشخاص من كل 

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

احرتام املرافق الصحية ملعايري الخدمة فيام يتعلق »بمجموعة الخدمات األولية الدنيا«   •

للصحة اإلنجابية يف حاالت األزمات، وتلقى مقدمي الرعاية الصحية التدريب يف هذا 
املجال. تحدد مجموعة الخدمات األولية الدنيا الخدمات الهادفة إىل الحد من وفيات 
األمهات واألطفال حديثي الوالدة، ومنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي 

والتصدي له، والتقليل من العدوى بفريوس نقص املناعة املكتسبة، والتخطيط لتقديم 
خدمات شاملة يف الصحة اإلنجابية. ويشمل ذلك تأمني نظام فاعل لإلحاالت، وتدريب 

املوظفني املسؤولني عىل اإلدارة الرسيرية لضحايا االغتصاب ، ووضع اإلجراءات األساسية 
ومجموعات العالج الوقايئ بعد التعرض للحادث، وتوفري املضادات الحيوية ملنع األمراض 

املنقولة جنسياً وعالجها، والغلوبولني املناعي للكزاز/التيتانوس ، ولقاح التهاب الكبد 
»ب«، ووسائل منع الحمل العاجلة )عندما تكون قانونية ومناسبة(. 

تعريف أفراد الطواقم الطبية بإجراءات التشغيل املوحدة يف البلد املعني، وما وضعته   •

مجموعة الحامية أو املجموعة الفرعية من نظم إلحالة أعامل العنق الجنيس والقائم 
عىل النوع االجتامعي، وحامية األطفال، والحامية من املخاطر الرئيسية األخرى مثل 
اإلتجار باألشخاص. ويجب أن يتبع جميع العاملني يف مجال الصحة هذه اإلجراءات. 

كام يجب أن ينظر مقدمو الخدمة يف سهولة الوصول إىل أماكن اإلحالة، ومدى توافر 
خدماتها، وكلفة تقديم الخدمة وجودتها، وعدد العاملني املدربني من مختلف االنتامءات 

الجنسية وتطبيقهم للنهج املركز عىل الضحايا/الناجني، قبل وضع القوائم النهائية. 

نرش املعلومات عن طرق اإلحالة ، وتحديثها بانتظام، وإتاحة االطالع عليها بسهولة من   •

جانب األشخاص من جميع الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات والخلفيات. 

متكني األشخاص الذين أصيبوا حديثاً بعاهة واألشخاص ذوي اإلعاقات املزمنة يف املجتمع   •

املحيل املترضر من الوصول إىل خدمات إعادة التأهيل والوسائل واملعدات املساعدة 
التي تساهم يف التخفيف من آثار اإلصابات والعاهات املعّوقة. 

متكني األشخاص املترضرين من األزمات ومنهم أفراد األقليات الجنسية ، واألشخاص ذوي   •

اإلعاقة، واألطفال، وكبار السن، من الوصول إىل خدمات الصحة العقلية التي متنع أو 
تخفف من آثار الظروف القامئة أصالً أو املتصلة باألزمة عىل الصحة العقلية، والعجز 

الوظيفي املرافق لها. 
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تلقى األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة يف األنشطة ووضع 
الربامج الصحية واالستفادة منها. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات بشأن   •

حاجاتهم ، ومشاغلهم، وأولوياتهم الخاصة يف مجال الصحة، واالستناد إليها يف تصميم 
الخدمات الصحية. وتنظم عند االقتضاء مناقشات جامعية مركزة مع منسقني من 

الهويات الجنسية املناسبة ومرتجمني من الهوية الجنسية نفسها يف الجامعات املتعددة 
اللغات. 

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، مبا يف ذلك األقليات اللغوية. 

مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

إنشاء آليات للتعليق وتقديم املالحظات مثل استقصاءات مدى الرضا عن العناية   •

الطبية. ويجب أن تتوفر أيضاً آليات رسية لإلفادة عن حاالت عنف محتملة. 

تشكيل اللجان الصحية املحلية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من   •

كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما يكون تشكيل لجنة 
مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة الحاجات الصحية املميزة 

ملختلف الهويات الجنسية. 

توفري التوعية الصحية يف مجال إدارة النظافة الصحية يف فرتة الحيض، بالتعاون مع   •

األشخاص املعنيني يف مجموعة واسعة من املواقع ومن بينها املدارس. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 

املشاركة 
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الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 
نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

إمكانت توفري توقيت مرن لالجتامعات  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –

توظيف وتدريب عاملني من مختلف الهويات الجنسية. وإذا كان ذلك صعباً، يستشار   •

املجتمع املحيل بشأن اإلجراءات املناسبة التي يجب اتخاذها لتوظيف وتدريب األشخاص 
األقل متثيالً مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، وضع ترتيبات خاصة تناسب النساء املوظفات.

قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

سالمة املرافق الصحية ونقاط التوزيع وإمكانية الوصول إليها عىل أن يشمل ذلك 
االنتقال اآلمن إليها/ومنها، والكلفة، واللغة، والحواجز الثقافية و/أو املادية أمام 

الخدمات خاصة للفئات املهمشة، مبا يشمل كبار السن واألطفال واألشخاص ذوي 
اإلعاقة. 

بالتعاون مع الجمعيات النسائية املحلية وشبكات حامية األطفال ، تقييم السياق املحيل   •

والتنبه إىل املامرسات املؤذية، مثل الزواج املبكر والزواج القرسي وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث، والتصدي لها حيثام أمكن ذلك. 

سعياً إىل التخفيف من املخاطر التي تهدد السالمة، توفري اإلضاءة الكافية داخل املرافق   •

الصحية وحولها، مبا يف ذلك املستشفيات والعيادات امليدانية للصليب األحمر والهالل 
األحمر، وقاعات منفصلة للفحص الطبي، واستخدام املراحيض وفقاً للهوية الجنسية، 

وعند االقتضاء، تأمني أماكن انتظار ومداخل منفصلة. 

إدراج قضايا العنف يف الفرز الصحي واملراقبة الصحية ، وهذا يعني التحقق من وجود   •

كدمات، أو كسور يف العظام، أو متزقات، وكشف قضايا القلق، والخوف، وتعاطي 
الكحول، واألمراض املنقولة جنسياً، وإشارات إيذاء النفس، الخ.

السالمة  
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 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة بقطاع الصحة وخاصة املعايري   •

التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. وبالتعاون مع املجتمع املحيل، وضع 
اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها املساهمة يف عدم املساواة بني 

الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف العنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي. 

مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

مواقع املرافق والخدمات الصحية وتصميمها وإنشائها وإدارتها. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية وغريها من الجامعات 
املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

استشارة الجامعات املعرضة للخطر لتحديد أماكن آمنة للمرافق الصحية واألنشطة   –

املتصلة بالصحة. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات املياه والرصف   –

الصحي، والحامية، واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل تعميم التخفيف من 
العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال6 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

6  أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب: 
IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step guidance 

note and training tools )2018(.
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تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 

االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص7. 

استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون موظفي الرعاية الصحية أنهم تعرضوا للعنف. ويجب أن ميلك 
املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة ما يكشف عنه الضحايا، وتوفري 

املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل املساعدة، وتطبيق النهج املركز 
عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل اإلتجار باألشخاص، يحدد 

املتخصصون يف هذا املجال ويقدم النظام القطاعي الدعم إىل الفرق الصحية للتخفيف 
من تلك املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف العمل يف قطاع الصحة من دورة   •

تدريبية مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك ذوي 
اإلعاقة، وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع 

االجتامعي. 

معرفة جميع موظفي الرعاية الصحية باملبادئ التوجيهية للنهج املركز عىل الضحايا/  •

الناجني يف العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي أي: 1( 
السالمة، و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة للضحايا/الناجني من 

العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف االستجابة الصحية قامئة محدثة وبيانات   •

االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، 
وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس واالجتامعي التي ميكنهم إحالة 

الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن حادث عنف إليهم. ويجب بذل 
الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي الخربة يف مواجهة األخطار املحددة 

يف كل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل سبيل املثال. 

عندما يجرب القانون أفراد الطواقم الطبية بالتبليغ عن حوادث العنف الجنيس لدى   •

الرشطة/ السلطات ، عليهم التامس النصح من املستشارين يف مجال العنف الجنيس 
والقائم عىل النوع االجتامعي من أجل ضامن احرتام مبادئ النهج املركز عىل الضحايا/

الناجني. 

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   7
 IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks,

recognize signs and respond safely )2018(.
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دعم الضحايا/الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف البحث عن   •

الرعاية الطبية وإحالتهم إىل املراكز املتخصصة والتأكد من حصولهم عىل الدعم النفيس 
واالجتامعي وغريه من أشكال الدعم األساسية مبا يف ذلك املشورة القانونية ، إذا مل يكن 
الصليب األحمر والهالل األحمر قادراً عىل تأمني ذلك. وميكن أن يشمل مثل هذا الدعم 

مرافقة الضحايا أو تأمني النقل اآلمن لهم حتى وصولهم إىل مكان تقديم الخدمة. 

حني تُسّجل البيانات املتعلقة بالعنف الجنيس والجسدي ، يُحتفظ فقط بعدد الحوادث   •
وشكل العنف )جنيس، أو جسدي مثالً( ، والبيانات املفصلة عن جنس الناجني وأعامرهم 

وإعاقاتهم. وال يُحتفظ بأي معلومات تسمح بالتعرف عىل هوية الضحايا/الناجني. 
ويجب جمع هذه املعلومات يف مكان رسي وال ميكن أن يطلع عليها إال املسؤول عن 

جمع البيانات/ أو منسق املرشوع. 

عند تناول أعامل العنف الجنيس املرتكبة ضد األطفال، يستحسن وجود موظفني من   •

مختلف الهويات الجنسية مدربني يف قضايا حامية الطفل وتقنيات املقابلة الخاصة 
باألطفال. ويعتمد اختيار من سيقود املقابلة عىل جنس الطفل وعىل ما يحبذه. 

عقد اجتامعات مع املؤسسات الصحية املحلية واملؤسسات املكلفة بإنفاذ القانون،   •

واملؤسسات التي تقدم املساعدة القانونية واملؤسسات القضائية التي تتلقى الشكاوى 
املتعلقة بالعنف الجنيس واإلتجار باألشخاص، من أجل معرفة طرقها يف الرد عىل هذه 
الشكاوى وقدرتها عىل معالجتها. وتدرج اإلجراءات واملواد الخاصة مبجموعة الخدمات 
األولية الدنيا ، ومجموعة العالج الوقايئ بعد التعرض للحادث، ويتاح التدريب عندما 

تكون هذه املجموعات غري معروفة. ويُحال الضحايا/الناجون إىل مقدمي هذه الخدمات 
بناء عىل االستنتاجات املتعلقة بقدرتهم عىل معالجة الحاالت وتوافق استجابتهم مع 

املعايري الدولية الدنيا. 

مشاركة أفراد اللجان الصحية واملجتمعات املحلية املترضرة يف أنشطة التوعية بالعنف   •
الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع التخفيف من مخاطر أخرى مثل اإلتجار 

باألشخاص. 

إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •
وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف قاعات الفحص 

الطبي ويف أنشطة التوعية الصحية، عىل سبيل املثال الحوار مع املرىض أو الرسائل 
املكتوبة عىل امللصقات، ونرش الرسائل يف املرافق التعليمية بالتعاون مع املمرضني يف 
املدارس الذين يحتمل أن يكونوا أول نقطة اتصال للضحايا/الناجني. وتتضمن الرسائل 

معلومات عن الحقوق والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر والحصول عىل الرعاية 
بطريقة أخالقية وآمنة ورسية وغري متييزية. 
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أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام 

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع املكاتب/املراكز من منظور السالمة والرسية،  –

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند 
إىل املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف الرعاية الصحية من   •

أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل العاملني يف املجال اإلنساين. 
تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها بأنساق أخرى، لتذكري 

السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل مايل، ) أو مقابل رسم 
يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

الخدمات واملرافق الصحية )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، وكبار 
السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل مستحقاتهم 

وعدم تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 
يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال8 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق9. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من الموظفين   8
المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   9
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-
Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج10. 

المعايير

توفري خدمات الغذاء ومرافق التوزيع املالمئة ثقافياً لألشخاص من كل الهويات الجنسية   •

واألعامر واإلعاقات والخلفيات، ومنهم األطفال وذوي االحتياجات الغذائية الخاصة مثل 
الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة املكتسببة/مرض 

اإليدز أو من أمراض أخرى مزمنة. ويشمل ذلك مراعاة القيود واملتطلبات واملحرمات 
املتعلقة باألغذية يف املجتمع املحيل املترضر. 

تنظيم عملية التوزيع عىل نحو يسمح للناس بالوقوف يف طابور، واالنتظار، وتسلم   •

الغذاء ونقله بعيداً عن نقاط التوزيع بطريقة كرمية. تخصيص صفوف مشار إليها 
بوضوح تعطي األولوية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واملكلفني برعايتهم، مع 

توفري مكان لالسرتاحة ومراحيض قريبة ميكنهم الوصول إليها. 

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع في   10
وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت الطوارئ 

.)2019-2018( متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

األمن الغذايئ

الكرامة
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مراعاة عملية التوزيع كرامة النساء الحوامل واملرضعات ، والنساء مع أطفال، واألرس   •

التي يعيلهم أطفال، واألطفال غري املصحوبني بذويهم زاملنفصلني عن أرسهم. 

حصول األرس عىل أواين الطبخ والوقود واملياه النظيفة ومواد النظافة املالمئة ثقافياً   •

واملأمونة. 

توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة األمن الغذايئ بقضايا النوع االجتامعي   •

والعمر واإلعاقة والحاجات الغذائية املتصلة بها، وكيف يجب التواصل باحرتام مع 
األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية ، واألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري اإلدماج اإلنسانية 8102(. 

بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
أنشطة األمن الغذايئ )مثل عمليات التوزيع، والتدريب، والتحويالت النقدية أو الغذاء 

مقابل العمل، واألنشطة املولدة للدخل(، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهتها. 

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من أنشطة األمن الغذايئ )مثل الغذاء مقابل العمل، أو قسائم 
املعونة الغذائية(، من أجل ضامن وصول الفئات األكرث تهميشاً إليها. استفادة املهاجرين 

من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم وبغض النظر عن وضعهم القانوين ، وعدم 
تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة السلطات املكلفة بتطبيق القانون. ملزيد من 

التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار وتحديد األولويات.

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات تقييم األمن الغذايئ،   •

ورسم الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. تقسيم البيانات عىل األقل وفقاً 
للجنس، والعمر، واإلعاقة والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من أجل فهم وضع 

األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم. 

تحديد األماكن املناسبة لنقاط التوزيع وتنظيمها وتكييفها من أجل متكني الجميع من   •

الوصول إليها وخاصة النساء الحوامل واملرضعات، وكبار السن، وذوي اإلعاقة. ويجب 
أيضاً مراعاة سالمة األطفال واألرس التي يعيلها أطفال وإمكانية وصولهم إليها. 

وضع تدابري خاصة تسمح باستخدام طرق بديلة لتقديم املعونة الغذائية للذين ال   •

يستطيعون الوصول إىل نقاط التوزيع أو نقل املواد الغذائية بسبب عمرهم أو معاناتهم 
من إعاقات برصية أو عقلية أو جسدية ، أو عوامل تتعلق بأمنهم )مثل األرس التي 

الوصول
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يعيلها أطفال، واألطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عن أرسهم، واملهاجرين 
الذين يخضعون لقيود عىل تنقلهم، أو األشخاص عدميي الجنسية املهددين باالعتقال 

خالل انتقالهم إىل نقطة التوزيع(.

إمكانية وصول األشخاص الذين ال يستطيعون إعداد الطعام بأنفسهم أو تناول الطعام   •

وحدهم إىل مقدمي الرعاية املدربني أو املوظفني من فرق الدعم أو املتطوعني الذين 
يعدون لهم الطعام املالئم ويتولون إطعاهم عند االقتضاء. ويف األماكن التي تكون فيها 

النساء والفتيات مسؤوالت وحدهن أو بشكل أسايس عن إعداد الطعام ، التعرف إىل 
الرجال الذين يعيشون وحدهم والفتيان غري املصحوبني بذويهم ومساعدتهم يف التعلم 

عىل إعداد الطعام. 

توفري املعلومات عن التوزيع ونقاط التوزيع إىل أفراد املجتمع املحيل املترضر وتعريفهم   •

بحقوقهم يف الحصول عىل املساعدات الغذائية املتاحة. تنرش هذه املعلومات عىل نطاق 
واسع يف أنساق سهلة املنال ميكن أن تشمل طريقة »براي«، والوسائل املرئية )مثل 

الصور وامللصقات واستخدام الحروف الكبرية(، باللغات املستخدمة، والوسائل السمعية 
)مثل البث اإلذاعي(، واألنساق سهلة القراءة ، عند نقاط التوزيع ، وحول املخيامت 
وأماكن إيواء النازحني ، ويف كل األماكن التي يجتمع فيها األشخاص من كل الهويات 

الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة يف أنشطة األمن الغذايئ 
ووضع الربامج. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات بشأن   •

حاجاتهم الغذائية الخاصة، ومشاغلهم، وأولوياتهم ، واالستناد إليها يف تصميم جميع 
أنشطة ومشاريع األمن الغذايئ. وتنظم عند االقتضاء مناقشات جامعية مركزة مع 

منسقني من الهويات الجنسية املناسبة ومرتجمني من الهوية الجنسية نفسها يف 
الجامعات املتعددة اللغات. 

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، مبا يف ذلك األقليات اللغوية. 

املشاركة
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مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

تشكيل لجان األمن الغذايئ املحلية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص   •

من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما يكون تشكيل لجنة 
مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة حاجات األمن الغذايئ املميزة 

ملختلف الهويات الجنسية. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

إمكانات توفري توقيت مرن لالجتامعات  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –

قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

املخاطر املتصلة بتوزيع الغذاء.

تأمني سالمة مواقع التوزيع والوصول اآلمن إليها لألشخاص من كل الهويات الجنسية،   •

واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وتشمل اإلجراءات الرامية إىل ضامن السالمة: 

إجراء عمليات التوزيع يف ساعات النهار  –

السالمة
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توفري اإلضاءة حول مواقع التوزيع   –

تحديد مواقع التوزيع عىل مقربة من أماكن اإلقامة   –

وجود طرق مميزة بوضوح وسالكة لالنتقال من مواقع التوزيع وإليها  –

توفري املواصفات التي تتيح الوصول إىل مواقع التوزيع والطرق /املسارات املؤدية إىل   –

هذه املواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ضبط الحشود   –

تشكيل فرق التوزيع بتمثيل مختلف الهويات الجنسية   –

رضورة توزيع مجموعات املواد الخاصة فقط بالنساء والفتيات املراهقات من قبل   –

نساء موظفات أو متطوعات إىل النساء املستفيدات.

وضع إجراءات خاصة للتوزيع عىل املراهقات والنساء الحوامل واملرضعات، واألطفال غري   •

املصحوبني بذويهم واملنفصلني عن أرسهم، واألرس التي تعيلها نساء أو يعيلها أطفال. 
ويشمل ذلك: 

تغليف السلع املوزعة يف طرود بأوزان ميكن للنساء واألطفال حملها   –

ترتيب أماكن لرعاية األطفال وأنشطة خاصة أثناء وجود األهل يف صفوف االنتظار  –

توافق األفران والوقود والتجهيزات املستخدمة إلعداد الطعام مع معاير النظافة   –

الصحية واألمن

تصميم وتحديد العمليات القامئة عىل السلع والنقد التي تقلل من اآلثار السلبية   –

املحتملة )عىل سبيل املثال، استخدام طرق تحويل تلبي الحاجات الغذائية، 
وتخصيص بطاقات التموين بدون متييز أو إعطائها للنساء باالتفاق مع قادة املجتمع 
املحيل ومع رشح كامل وشفاف، وإدراج الفتيات والفتيان يف برامج التغذية املدرسية. 

 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة باألمن الغذايئ وتوزيع الغذاء   •

وخاصة املعايري التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. وبالتعاون مع املجتمع 
املحيل، وضع اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها املساهمة يف 

عدم املساواة بني الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف العنف الجنيس 
والقائم عىل النوع االجتامعي )عىل سبيل املثال األدوار ذات الصلة بالزراعة/وتربية 

املاشية، وتقييد فرص الحصول عىل األرايض ووقود الطهي(. 
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مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

مواقع توزيع األغذية وخدمات األمن الغذايئ وتصميمها وإدارتها. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية والجنسانية وغريها من 
الجامعات املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

استشارة الجامعات املعرضة للخطر لتحديد أماكن آمنة لعمليات توزيع الغذاء   –

واألنشطة ذات الصلة. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات املياه والرصف   –

الصحي، والحامية، واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل تعميم التخفيف من 
العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال11 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 
االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص12. 

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   11
IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(.

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   12
 IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks,

recognize signs and respond safely )2018(.
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استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني املسؤولني عن األمن الغذايئ أنهم تعرضوا للعنف. 

ويجب أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة ما يكشف عنه 
الضحايا، وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل املساعدة، 

وتطبيق النهج املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل اإلتجار 
باألشخاص، يحدد املتخصصون يف هذا املجال ويقدم النظام القطاعي الدعم إىل فرق 

األمن الغذايئ للتخفيف من تلك املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف برامج األمن الغذايئ من دورة تدريبية   •

مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك ذوي اإلعاقة، 
وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. 

معرفة جميع موظفي األمن الغذايئ باملبادئ التوجيهية للنهج املركز عىل الضحايا/الناجني   •

يف العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي أي: 1( السالمة، 
و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة للضحايا/الناجني من العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف االستجابة يف مجال األمن الغذايئ قامئة   •

محدثة وبيانات االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس والقائم عىل 
النوع االجتامعي، وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس واالجتامعي 

التي ميكنهم إحالة الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن حادث 
عنف إليهم. ويجب بذل الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي الخربة يف 
مواجهة األخطار الخاصة بكل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل سبيل املثال. 

مشاركة أفراد لجان األمن الغذايئ واملجتمعات املحلية املترضرة يف أنشطة التوعية   •

بالعنف الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع التخفيف من مخاطر أخرى مثل 
اإلتجار باألشخاص. 

إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف أنشطة التوعية 
املحلية أثناء عمليات توزيع الغذاء كجزء من برامج التغذية املدرسية ، عىل سبيل املثال 

الحوار مع املستفيدين أو الرسائل املكتوبة عىل امللصقات يف صفوف االنتظار أثناء 
التوزيع، وأنشطة مخصصة لألطفال والشباب. وتتضمن الرسائل معلومات عن الحقوق 

والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر والحصول عىل الرعاية بطريقة أخالقية وآمنة 
ورسية وغري متييزية. 
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أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع املكاتب/املراكز من منظور السالمة والرسية،  –

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف االستفادة من توزيع   •

الغذاء من أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل العاملني يف املجال 
اإلنساين. تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها بأنساق أخرى، 

لتذكري السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل مايل، ) أو مقابل 
رسم يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

أماكن توزيع الغذاء )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، وكبار السن، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل مستحقاتهم وعدم 

تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال13 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق14. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من الموظفين   13
المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   14
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/ 
UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم لهم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج15. 

المعايير

ضامن توفري مرافق املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية الحد األقىص من الخصوصية   •

والكرامة. ويشمل ذلك: 

إمكانية استخدام الناس للمراحيض وفقاً لهويتهم الجنسية  –

مراحيض منفصلة ميكن أن يصل إليها األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف   –

التحرك 

مراحيض ميكن إغالقها ومرافق لالغتسال  –

توفري أماكن خاصة منفصلة ومناسبة لألشخاص الذين يواجهون عوائق إضافية   –

الستخدامها )عىل سبيل املثال، إمكانية تغيري املالبس واالغتسال(

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   15
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2018-2019(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية

الكرامة
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متكني األشخاص ذوي القدرة املحدودة عىل التحرك من استخدام املرحاض مع احرتام   –

خصوصيتهم وكرامتهم. وتشمل الحلول تأمني ممرات منحدرة، وأبواب واسعة، 
ودرابزين )ممسك لليدين(، ومساحة كافية داخل املراحيض، وإمكانية الجلوس، 
وإضاءة اصطناعية. ويجب أن يوضع عىل الباب قضيب أو ما يشابه ذلك يسمح 

للمستخدم إغالق الباب بنفسه. 

وضع حواجز فاصلة لتأمني الخصوصية و/أو ألغراض ثقافية. استشارة أفراد املجتمع   –

املحيل بشأن املسافة املقبولة للفصل بني مراحيض النساء والرجال. 

مرافق منفصلة ملقدمي الرعاية من أجل مساعدة األطفال يف االستحامم واستخدام   –

املرحاض. ويجب أن يكون الباب مجهزاً بفتحة أو نافذة يف القسم األعىل كتدبري 
وقايئ لحامية الطفل من االعتداء. 

توزيع مواد النظافة الصحية واملالبس الداخلية املالمئة ثقافياً عىل النساء والفتيات   •

اللوايت بلغن سن اإلنجاب بطريقة تراعي الحساسيات. ويشمل ذلك: 

التوزيع من خالل مجموعات النساء،   –

التوزيع بعد املدرسة مبارشة أو يف أماكن أخرى تجتمع فيها الفتيات،  –

تقديم التسهيالت املناسبة للرمي أو العناية )الغسيل والتجفيف(. تكون املواد   –

املغلفة مسبقاً للتوزيع نظيفة ومل تفتح من قبل،

تقديم مالبس داخلية ميكن غسلها حيث تكون الحلول الجيدة قد خضعت لالختبار   –

وتبني أنها تخفف من اآلثار عىل البيئة ومن الحجم الكبري للمواد املرمية،

تقديم مجموعات اللوازم الصحية النسائية للنظافة الصحية أثناء فرتة الحيض،  –

التوعية بسبل الحفاظ عىل النظافة الصحية يف فرتة الحيض للنساء والفتيات   –

واألقليات الجنسية والجنسانية كام للرجال والفتيان )ميكن إجراء ذلك بشكل منفصل 
وفقاً للسياق(. 

•  توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية 

بقضايا النوع االجتامعي والعمر واإلعاقة والحاجات املتصلة بها يف هذا املجال، وكيف 
يجب التواصل باحرتام مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية ، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري 

اإلدماج اإلنسانية 2018(. 
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بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
أنشطة املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهتها. 

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من أنشطة املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، من أجل 
ضامن وصول الفئات األكرث تهميشاً إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط 
عىل حاجاتهم وبغض النظر عن وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة 

بفعل مشاركة السلطات املكلفة بتطبيق القانون. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 
املتعلق باالختيار وتحديد األولويات.

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات تقييم خدمات املاء   •

والرصف الصحي والنظافة الصحية، ورسم الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. 
تقسيم البيانات عىل األقل وفقاً للجنس، والعمر، واإلعاقة والعوامل األخرى الخاصة 

بالسياق املعني، من أجل فهم وضع األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول 
إليهم. 

تحديد األماكن املناسبة ملرافق املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية وتصميمها   •

وتكييفها عىل نحو يتيح للجميع الوصول إليها واستخدامها بشكل آمن ، وخاصة كبار 
السن، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

يكون حجم حاويات املياه وسعتها مناسبني لتمكني النساء، واألطفال، وكبار السن ،   •

وغريهم ممن ميلكون قوة محدودة أو يعانون من صعوبات يف التحرك من استخدامها. 

البحث عن حلول بديلة تزيل العقبات التي تعرتض إمكانية جلب املاء مثل توفري أوعية   •

ميكن دحرجتها بدالً من حملها. 

توزيع مواد النظافة الصحية عىل األفراد وليس عىل األرس. ويجب إيجاد الطرق املناسبة   •

للوصول إىل النساء والفتيات اللوايت يواجهن قيوداً ثقافية واجتامعية لالستفادة من 
عمليات التوزيع مثل الفتيات املراهقات. ويجب التنبه إىل العالمات التي تشري العنف 

املنزيل أو االستعباد املنزيل، أو غريها من أشكال العنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي. 

تعريف املجتمع املحيل املترضر بحقوقه يف الحصول عىل املساعدات فيام يتعلق باملاء   •

والرصف الصحي والنظافة الصحية. تنرش هذه املعلومات عىل نطاق واسع يف أنساق 
سهلة املنال ميكن أن تشمل طريقة »براي«، والوسائل املرئية )مثل الصور وامللصقات 

الوصول
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واستخدام الحروف الكبرية(، باللغات املستخدمة، والوسائل السمعية )مثل البث 
اإلذاعي(، واألنساق سهلة القراءة ، عند نقاط التوزيع ، وحول املخيامت وأماكن إيواء 

النازحني ، ويف كل األماكن التي يجتمع فيها األشخاص من كل الهويات الجنسية، 
واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة واالستفادة من أنشطة 
قطاع املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية ويف وضع الربامج. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات من أجل   •

تحديد املامرسات والظروف الخاصة بالنظافة الصحية، واملشاغل، واألولويات يف هذا 
املجال. وتستخدم املعلومات املجموعة يف تصميم وإعادة تأهيل جميع مرافق وخدمات 

املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. وتنظم عند االقتضاء مناقشات جامعية مركزة 
مع منسقني من الهويات الجنسية املناسبة، ومرتجمني من الهوية الجنسية نفسها يف 

الجامعات املتعددة اللغات. 

استشارة النساء والفتيات املراهقات مبن فيهم النساء والفتيات اللوايت يعانني من إعاقات   •

أو ينتمني إىل األقليات ، بشأن املعايري القامئة يف مجتمعهن واملامرسات الشخصية 
املفضلة املتعلقة باملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية.ويشمل ذلك: 

املامرسات الشخصية يف مجال النظافة الصحية واملامرسات املتعلقة بالنظافة الصحية   –

لألطفال. 

املسؤوليات املتعلقة بجمع املياه، وتخزينها ، والتخلص من النفايات.  –

أنظمة إدارة التخلص من النفايات الصلبة الداعمة إلدارة النظافة الصحية أثناء فرتة   –

الحيض.

إدارة مرافق املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية وصيانتها.  –

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، مبا يف ذلك األقليات اللغوية. 

املشاركة
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مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

توفري الفرص نفسها لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات،   •

والخلفيات، ملعرفة طرق تشغيل وصيانة البنى التحتية الخاصة باملاء والرصف الصحي. 

تشكيل لجان املاء والرصف الصحي املحلية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/وعادل   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما يكون 
تشكيل لجنة مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة الحاجات املميزة 

ملختلف الهويات الجنسية يف مجال ملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

إمكانات توفري توقيت مرن لالجتامعات  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –

النظر يف إمكانية التعاون بني املنظامت التي تعمل يف مجال املاء والرصف الصحي   •

والنظافة الصحية، ومجموعات النساء، ومنتديات الفتيات والفتيان، واألرس، ومن ثم ربط 
الربامج والفرص املتاحة لتقديم دعم طويل األمد للمجتمعات املحلية املترضرة. 

التوعية بإدارة النظافة الصحية بالتعاون مع أفراد املجتمع. ويشمل ذلك الدعوة إىل   •

تصميم الخدمات إلدارة النظافة الصحية و/أو مراقبة الخدمات القامئة وتوفري املعلومات 
عن سبل الوصول إليها. 
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قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

.xxxiiاملخاطر املتصلة بسالمة خدمات املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية

تأمني سالمة خدمات املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية وشعور األشخاص من   •

كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات باآلمان يف استخدامها. وتشمل 
اإلجراءات الرامية إىل ضامن السالمة: 

توفري مرافق آمنة تتيح الخصوصية املناسبة مع أقفال داخلية وإضاءة داخل املرافق   –

وحولها، وتكون عىل مقربة من أماكن اإليواء 

توفري مراحيض ومرافق استحامم منفصلة وفردية للنساء والرجال، وتقييم الحاجات   –

الخاصة بالهويات الجنسية األخرى لضامن السالمة وإمكانية الوصول إليها

تحديد مواقع نقاط توزيع املياه عىل نحو يجّنب الناس التنقل عىل مسافات غري   –

معقولة سرياً عىل األقدام ، ويف أماكن تبدو آمنة للمجتمعات املحلية املعنية. ويحدد 
دليل برنامج »أسفري« بعدم وجود أي أرسة عىل مسافة أبعد من 005 مرت من نقطة 

توزيع املاء. 

توزيع مواد النظفة الصحية من جانب فريق مشكل وفق متثيل متوازن عىل صعيد   –

النوع االجتامعي والتنوع

إجراء عمليات التوزيع خالل ساعات النهار ويف أماكن تذكر النساء والفتيات أنهن   –

يشعرن باآلمان يف االنتقال منها وإليها. 

 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة بخدمات املاء والرصف الصحي   •

والنظافة الصحية وخاصة املعايري التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. 
وبالتعاون مع املجتمع املحيل، وضع اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من 
شأنها املساهمة يف عدم املساواة بني الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف 

العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. 

السالمة
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مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

مواقع مرافق وخدمات املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية ، وتصميمها وإدارتها. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية والجنسانية وغريها من 
الجامعات املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

استشارة املجتمع املحيل املترضر لضامن وجود مرافق املاء والرصف الصحي والنظافة   –

الصحية يف أماكن تبدو آمنة للنساء والفتيات والفتيان والرجال واألفراد من مختلف 
الفئات. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات الصحة، والحامية،   –

واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل تعميم التخفيف من العنف الجنيس والقائم 
عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال16 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية والجنسانية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 
االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص17. 

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   16
IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(.

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   17
IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. 

How to reduce risks, recognize signs and respond safely )2018(.
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استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني املسؤولني عن خدمات املاءوالرصف الصحي والنظافة 

الصحية أنهم تعرضوا للعنف. ويجب أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية 
الالزمة ملعالجة ما يكشف عنه الضحايا، وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن 
يحصلوا فيها عىل املساعدة، وتطبيق النهج املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف 

مخاطر محددة مثل اإلتجار باألشخاص، يحدد املتخصصون يف هذا املجال ويقدم النظام 
القطاعي الدعم إىل فرق املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية للتخفيف من تلك 

املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف برامج املاء والرصف الصحي والنظافة   •

الصحية من دورة تدريبية مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، 
وإرشاك ذوي اإلعاقة، وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل 

النوع االجتامعي. 

معرفة جميع موظفي املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية باملبادئ التوجيهية للنهج   •

املركز عىل الضحايا/الناجني يف العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي أي: 1( السالمة، و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة 

للضحايا/الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا 
اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف االستجابة يف قطاع املاء والرصف الصحي   •

والنظافة الصحية قامئة محدثة وبيانات االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني 
بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، وحامية الطفل، وخدمات الدعم 

القانوين والدعم النفيس واالجتامعي التي ميكنهم إحالة الناجني من العنف الجنيس أو 
األطفال الذين كشفوا عن حادث عنف إليهم. ويجب بذل الجهود للتعرف إىل الوكاالت 

أو املتخصصني من ذوي الخربة يف مواجهة األخطار الخاصة بكل سياق من السياقات 
كاإلتجار باألشخاص عىل سبيل املثال. 

مشاركة أفراد لجان املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية واملجتمعات املحلية املترضرة   •

يف أنشطة التوعية بالعنف الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع التخفيف من 
مخاطر أخرى مثل اإلتجار باألشخاص. 

إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف أنشطة التوعية 
املحلية عىل سبيل املثال أثناء عمليات توزيع املواد غري الغذائية املتعلقة باملاء والرصف 

الصحي والنظافة الصحية ، ويف الحوار مع املستفيدين أو الرسائل املكتوبة عىل 
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امللصقات يف صفوف االنتظار أثناء التوزيع. وتنرش املعلومات يف املدارس التي يتم فيها 
بناء أو إعادة تأهيل مرافق املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، ويف األماكن التي 
تنفذ فيها أنشطة التوعية الخاصة بخدمات املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

وتتضمن الرسائل معلومات عن الحقوق والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر والحصول 
عىل الرعاية بطريقة أخالقية وآمنة ورسية وغري متييزية. 

أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع املكاتب/املراكز من منظور السالمة والرسية،  –

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف االستفادة من خدمات   •

املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية من أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء 
الجنسيني من قبل العاملني يف املجال اإلنساين. تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة 
بالصور، أو تقدميها بأنساق أخرى، لتذكري السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي 

تقدم بدون مقابل مايل، ) أو مقابل رسم يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

خدمات ومرافق املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية )مثل األرس التي تعيلها النساء، 
والنساء ، واألطفال، وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من 

حصولهم عىل مستحقاتهم وعدم تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

 مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال18 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق19. 

19  التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من 
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/ 
UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم لهم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج20. 

المعايير

تخطيط توزيع مواقع اإليواء وتصميم أماكن إيواء األرس وأماكن اإليواء الجامعي عىل   •

نحو يؤمن الحد األقىص من الخصوصية والكرامة لجميع القاطنني فيها. 

تخطيط املستوطنات وتصميم أماكن اإليواء عىل نحو يكون مالمئاً ثقافياً لجميع القاطنني   •

مبن فيهم كبار السن، واألشخاص ذوو اإلعاقة واألقليات. 

توفري بنية املأوى واملرافق العامة الخصوصية الالزمة للنساء والفتيات اللوايت قد يحتجن   •

إىل استخدام املكان لتغيري مواد النظافة أثناء فرتة الحيض. ويشمل ذلك اإلضاءة املناسبة، 
والفواصل الالزمة لتأمني الخصوصية واألبواب مع أقفال )من الداخل(. 

توفري األماكن واألنشطة املرتبطة بأوقات الحزن والصالة والتأمل ومختلف الطقوس   •

بدون إعطاء األولوية ألحد األديان أو املعتقدات عىل األخرى. 

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   20
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2018-2019(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

املأوى

الكرامة
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توفري املعدات الالزمة إىل األرس الفردية إلدخال التقسيامت الداخلية وفقاً لتشكيلها   •

وحجمها، ومتكني الفصل اآلمن واملناسب والخصوصية فيام بني الرجال والنساء من 
مختلف األعامر ولألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد يتضمن ذلك توفري أماكن خاصة منفصلة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة )عىل سبيل املثال، املكان الالزم لضامن خصوصية مقدم الرعاية /

الشخص املسؤول عن تقديم املساعدة( تهدف إىل الحفاظ عىل كرامتهم. 

يف أماكن اإليواء الجامعية، تجمع معاً األرس أو الفئات املعرضة للخطر ، مثل النساء   •

واألطفال غري املصحوبني بذويهم ، وتوفر لهم املواد الالزمة ألحجام املساحات املخصصة 
لألفراد أو األرس من أجل ضامن الخصوصية والسالمة. 

يف جميع أشكال املأوى، اعتبار وحدة األرسة كأساس يف تحديد حجم املنزل وتصميمه،   •

ومن ثم إيواء األرس الكبرية وفقاً لذلك وتوفري املساحة الكافية لتأمني املسكن الكريم. 
إتاحة القيام باألعامل املنزلية األساسية بشكل مقبول ومتابعة أنشطة دعم سبل العيش 

عىل النحو املطلوب. 

يكون تصميم املأوى مقبوالً من السكان املترضرين ويوفر الحرارة الكافية والهواء النقي   •

والحامية من العوامل الجوية لضامن الكرامة والصحة والسالمة والرفاه.

توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة املأوى بقضايا النوع االجتامعي   •

والعمر واإلعاقة والحاجات املتصلة بها يف هذا املجال، وكيف يجب التواصل باحرتام 
مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية ، واألشخاص ذوي اإلعاقة يف 

الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري اإلدماج اإلنسانية 2018(. 

الوصول

بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
خدمات املأوى ومرافقه، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهتها. 

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من خدمات املأوى، من أجل ضامن وصول الفئات األكرث تهميشاً 
إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم وبغض النظر عن 

وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة السلطات املكلفة 
بتطبيق القانون. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار وتحديد األولويات.

التعرف إىل الذين ال ميلكون أرضاً مثل سكان األحياء الفقرية وغريها من املستوطنات   •

البرشية العشوائية وإدراجهم يف اختيار املستفيدين وتحديد أولويات اإليواء. ويؤخذ 
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أيضاً يف االعتبار األشخاص املرشّدون والذين يعيشون يف الشارع مبن فيهم األطفال 
واملراهقني. 

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات تقييم املأوى، ورسم   •

الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. تقسيم البيانات عىل األقل وفقاً للجنس، 
والعمر، واإلعاقة والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من أجل فهم وضع 

األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم. 

فحص قوانني وسياسات اإلسكان لتحديد من يستطيع امتالك األرض، وكيف تنتقل ملكية   •

األرايض من جيل إىل آخر ، وكيف تحدد امللكية يف أعقاب حركات النزوح والعودة، 
وكيف تتم تسوية املنازاعات حول األرايض، وهل ميكن للجميع االستفادة من إجراءات 
تسوية املنازعات. معالجة حقوق األشخاص عدميي الجنسية الذين رمبا ال يستطيعون 

امتالك سندات امللكية. 

توفري الدعم التقني واملتابعة لصيانة أماكن اإليواء وإصالحها وتأهيلها إىل الفئات األكرث   •

تعرضاً للتمييز مثل األرس التي تعيلها نساء أو يعيلها أطفال، وكبار السن، واألقليات 
الجنسية ، واألشخاص عدميي الجنسية، واملهاجرين، واألطفال غري املصحوبني بذويهم 

واملنفصلني عن أرسهم، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

تؤخذ مبادئ التصميم العاملية يف االعتبار يف التصميم العام للمخيامت والتخطيط لها   •

يف حاالت الطوارئ. تصميم كل أماكن اإليواء أو تكييفها عىل نحو يتيح للجميع الوصول 
إليها واستخدامها بشكل آمن ، وخاصة كبار السن، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ويشمل ذلك: 

تجنب األدراج أو اختالف املستويات قريباً من نقاط الخروج، وتوفري مامسك لليدين   –

أو درابزين لجميع السالمل. 

تخصيص أماكن يف الطابق السفيل قرب نقاط الخروج أو عىل طول الطرق املؤدية إىل   –

املأوى للقاطنني الذين يعانون من صعوبات يف امليش أو إعاقات برصية.

توفري أماكن إيواء قرب خدمات املخيم مع إمكانية الوصول بسهولة إىل مداخل   –

املخيم. 

التأكد من إمكانية الوصول إىل مرافق املخيم لألشخاص ذوي القدرة املحدودة عىل   –

التحرك، ونرش املعلومات يف أنساق سهلة املنال.

التأكد من أن التصميم الداخيل يتيح اإلمكانات املناسبة لوضع الرتتيبات الالزمة   –

للطبخ والغسيل والنوم. 
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تعريف املجتمع املحيل املترضر بحقوقه يف الحصول عىل املساعدات يف تأمني املأوى.   •

تنرش هذه املعلومات عىل نطاق واسع يف أنساق سهلة املنال ميكن أن تشمل طريقة 
»براي«، والوسائل املرئية )مثل الصور وامللصقات واستخدام الحروف الكبرية(، باللغات 

املستخدمة، والوسائل السمعية )مثل البث اإلذاعي(، واألنساق سهلة القراءة ، عند نقاط 
التوزيع ، وحول املخيامت وأماكن إيواء النازحني ، ويف كل األماكن التي يجتمع فيها 

األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات.

توعية جميع املوظفني املشاركني يف أنشطة املأوى بالعقبات التنظيمية يف مجال املأوى   •

واملستوطنات البرشية يف السياقات التي تحدث فيها الكوارث ورضورة اكتسابهم 
املعلومات الالزمة لفهم نظام السكن املحيل وحقوق األرض وامللكية يف البلد الذي 

يعملون فيه. وهذه املعرفة هي أساسية لتنفيذ برامج اإليواء بشكل فعال ومنصف، 
وضامن تلبية املأوى لحاجات الفئات األكرث ضعفاً. وينبغي أن تستخدم، بأقىص قدر 
ممكن، إرشادات االتحاد الدويل يف التقييم الرسيع لحيازة األرايض من أجل تخطيط 

 .xxxiiiاالستجابة بعد الكوارث

يف الحاالت التي تكون فيها مرافق التعليم قد أصيبت بأرضار أو تعرضت للتدمري ، أو   •

استخدمت ألغراض غري أغراض التعليم، ينبغي استكشاف اإلجراءات الالزمة إلعادة 
إمكانية الحصول عىل التعليم، أو التقليل إىل أقىص قدر ممكن من آثار انقطاع التعليم. 

تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة واالستفادة من أنشطة 
املأوى ويف وضع الربامج. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات من أجل   •

تحديد الحاجات، واملشاغل، واألولويات يف هذا املجال فضالً عن الرتتيبات الخاصة 
بحيازة األرايض. وتستخدم هذه املعلومات لتصميم جميع املرافق والخدمات واألنشطة 
الخاصة ياملأوى. وتنظم عند االقتضاء مناقشات جامعية مركزة مع منسقني من الهويات 
الجنسية املناسبة، ومرتجمني من الهوية الجنسية نفسها يف الجامعات املتعددة اللغات. 

مشاركة املجتمعات املحلية يف بناء املأوى واالستناد إىل القدرات املحلية لتشييد البنى   •

التحتية. 

املشاركة
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اتخاذ القرارات بشأن نوعية املأوى والتخطيط للمستوطنات البرشية الطارئة بدعم من   •

مختلف الفئات. ويجب إعطاء األولوية آلراء الفئات أو األفراد الذين سيمضون عادة 
الوقت األطول داخل املأوى )عىل سبيل املثال النساء، واألرس التي تعيلها نساء، وكبار 

السن، واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة( والذين قد يستخدمون املأوى ألغراض تتعلق 
بتوفري سبل العيش. 

تنظيم مناقشات جامعية مركزة بشأن الجوانب املحلية لحيازة األرض والسكن ، وقضايا   •

حقوق األرض وامللكية ، وأشكال تأثر األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر 
واإلعاقات والخلفيات، بذلك. 

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، مبا يف ذلك األقليات اللغوية. 

مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

تشكيل لجان املأوى املحلية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما يكون تشكيل لجنة مختلطة 
غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة الحاجات املميزة ملختلف الهويات 

الجنسية يف مجال اإليواء. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من   •

كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

توفري توقيت مرن لالجتامعات،  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها،  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم،

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة،  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية،  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –
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توفري فرص متساوية ملشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات،   •

والخلفيات يف جميع جوانب أنشطة اإليواء. وإذا كان ذلك صعباً، يستشار املجتمع 
املحيل بشأن اإلجراءات املناسبة التي يجب اتخاذها لتوظيف وتدريب األشخاص من 

النوع االجتامعي األقل متثيالً مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، وضع ترتيبات خاصة تناسب 
النساء املوظفات.

قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

املخاطر املتصلة بسالمة املأوى.

تخطيط وتصميم املستوطنات البرشية بناء عىل تحليل املخاطر التي تهدد سالمة الفئات   •

املستضعفة من السكان، مثل األطفال، ومنهم األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني 
عن أرسهم، واألشخاص ذوي اإلعاقة ، والنساء والفتيات، واألقليات الجنسية، واألقليات 

األخرى.

تأمني سالمة املأوى وشعور األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات،   •

والخلفيات، باآلمان يف اإلقامة هناك. وتشمل اإلجراءات الرامية إىل ضامن السالمة: 

توفري أماكن إيواء آمنة مع أقفال داخلية وتوفري اإلضاءة داخل املساحات الجامعية   –

وحولها مبا يف ذلك يف املراحيض ومرافق االستحامم،

إضاءة نقاط الدخول إىل املأوى،  –

تأمني نوافذ عالية ال تسمح برؤية ما يجري يف الداخل،  –

–  توفري مراحيض ومرافق استحامم منفصلة وفردية للنساء والرجال، وتقييم الحاجات 

الخاصة باألفراد من الهويات الجنسية األخرى لضامن سالمتهم، 

تحديد مواقع اإليواء يف األماكن التي يشعر فيها الناس باآلمان مثالً عىل مقربة من   –

أماكن اإلقامة ، ووضع كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أقرب ما ميكن من األماكن 
املضاءة )عىل سبيل املثال قرب مرافق توزيع الغذاء وخدمات املاء الرصف الصحي 
والنظافة الصحية(. وفيام يتعلق مبرافق االستحامم، يُستحسن تأمني حجرات فردية 

تضمن الخصوصية والسالمة للجميع مبن فيهم أفراد األقليات الجنسية، 

وضع أنظمة تعالج مشكلة االكتظاظ،  –

السالمة
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تأمني الحصول عىل الحطب أو غريه من مصادر الطاقة املنزلية اآلمنة،   –

حظر الكحول واملواد غري الرشعية داخل أماكن اإليواء الجامعية،   –

رضورة توقيع الزوار عند الدخول والخروج.  –

رضورة معرفة أمناط استخدام األرايض العادية لدى اختيار مواقع اإليواء املؤقت والدائم   •

، تجنباً للنزاعات التي ميكن أن تحدث بني السكان املقيمني واملتنقلني. 

وضع مدونة سلوك خاصة باملقيمني يف املأوى من أجل الحث عىل التعايش والحد من   •

خطر العنف. وينبغي أن تتوافق املجتمعات املحلية عىل ترصفات أساسية تجنباً الندالع 
العنف والنزاعات بني السكان. 

 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة بقطاع املأوى وخاصة املعايري   •

التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. وبالتعاون مع املجتمع املحيل، وضع 
اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها املساهمة يف عدم املساواة بني 

الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف العنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي. 

مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

املواقع والتصميم والبناء وإدارة أي شكل من أشكال السكن املؤقت، مبا يف ذلك مراكز 
اإلخالء ومرافق اإليواء وخدماته. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية والجنسانية وغريها من 
الجامعات املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

استشارة الجامعات املعرضة للخطر لتحديد مواقع آمنة ألنشطة املأوى واألنشطة   –

املتصلة بهذا القطاع. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.
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التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات الصحة، والحامية،   –

واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، من أجل تعميم التخفيف من العنف 
الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال21 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

توفري أماكن منفصلة وآمنة للجامعات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل   –

األقليات الجنسية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 
االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص22. 

إعطاء األولولية ألنشطة الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

وحامية الطفل، يف توزيع مواد املأوى ويف بناء املأوى. ويشمل ذلك: 

احرتام معايري برنامج »أسفري« فيام يتعلق باملساحة والكثافة،  –

توفري السكن املؤقت لألشخاص املعرضني للعنف الجنيس والقائم عىل النوع   –

االجتامعي، 

اختيار مواد املأوى التي تحول دون متكني األشخاص يف الخارج من معرفة ما إذا كان   –

املأوى مسكوناً.

استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني املعنيني بأنشطة املأوى أنهم تعرضوا للعنف. ويجب 

أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة ما يكشف عنه الضحايا، 
وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل املساعدة، وتطبيق النهج 

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   21
 IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   22
IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. 

How to reduce risks, recognize signs and respond safely )2018(.
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املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل اإلتجار باألشخاص، يحدد 
املتخصصون يف هذا املجال وتقدم مجموعات القطاع املعنية الدعم إىل فرق اإليواء 

للتخفيف من تلك املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف قطاع املأوى من دورة تدريبية مرة   •

عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك ذوي اإلعاقة، وحامية 
الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. 

معرفة جميع موظفي قطاع املأوى باملبادئ التوجيهية للنهج املركز عىل الضحايا/الناجني   •

يف العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي أي: 1( السالمة، 
و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة للضحايا/الناجني من العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف قطاع املأوى قامئة محدثة وبيانات   •

االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، 
وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس واالجتامعي التي ميكنهم إحالة 

الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن حادث عنف إليهم. ويجب بذل 
الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي الخربة يف مواجهة األخطار الخاصة 

بكل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل سبيل املثال. 

مشاركة أفراد لجان املأوى واملجتمعات املحلية املترضرة يف أنشطة التوعية بالعنف   •

الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع التخفيف من مخاطر أخرى مثل اإلتجار 
باألشخاص. 

إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف أنشطة التوعية 
املحلية ، عىل سبيل املثال، الحوار مع املستفيدين أو الرسائل املكتوبة عىل امللصقات، 

ويف أماكن التسجيل واملراكز املجتمعية. وتتضمن الرسائل معلومات عن الحقوق 
والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر والحصول عىل الرعاية بطريقة أخالقية وآمنة 

ورسية. 
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أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع مكاتب/ مراكز تلقي الشكاوى من منظور السالمة   –

والرسية،

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف املأوى من أجل   •

تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل العاملني يف املجال اإلنساين. تقديم 
اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها بأنساق أخرى، لتذكري السكان 
املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل مايل، ) أو مقابل رسم يحدد 

بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

خدمات ومرافق املأوى )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، وكبار السن، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل مستحقاتهم وعدم 

تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال23 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق24. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من الموظفين   23
المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   24
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-
Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم لهم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج25. 

المعايير

وضع برامج لسبل املعيشة مالمئة ثقافياً ومتاحة لألشخاص من كل الهويات الجنسية   •

واألعامر واإلعاقات والخلفيات. ويشمل ذلك: 

احرتام مقتضيات اللباس التقليدية،  –

تقديم خيارات بديلة ومتاحة وجامعة لسبل املعيشة ، خاصة مع إتاحة الخيارات   –

لألشخاص ذوي اإلعاقة،

يؤخذ يف االعتبار العمل غري مدفوع األجر الذي تقوم به عادة النساء والفتيات   –

ورضورة تنظيم العناية باألطفال من أجل إتاحة املشاركة يف أنشطة كسب العيش. 

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   25
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2019-2018(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

سبل املعيشة

الكرامة
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توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة سبل املعيشة بقضايا النوع   •

االجتامعي والعمر واإلعاقة والحاجات املتصلة بها يف هذا املجال، وكيف يجب 
التواصل باحرتام مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية ، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري 
اإلدماج اإلنسانية 2018(. 

بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
أنشطة سبل املعيشة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهتها. وميكن أن تشمل هذه القيود 

ما ييل:

املعايري واملامرسات االجتامعية التمييزية املتعلقة بسبل املعيشة مثل الحصول عىل   –

األصول الخاصة باإلنتاج )األرض، القروض، الخ..( وامتالكها.

القوانني الوطنية التمييزية املتعلقة بسبل املعيشة مثل منح ترصيحات العمل ،   –

والحصول عىل القروض، الخ..

املعايري املتعلقة بالنوع االجتامعي التي تستبعد النساء أو الرجال أو األشخاص من   –

هويات جنسية أخرى أو فئات اجتامعية أو عرقية معينة من أمناط عمل محددة. 

التمييز يف أماكن العمل املبني عىل الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو العرق أو   –

املعتقدات الدينية أو عوامل أخرى. 

تصميم برامج سبل املعيشة أو تكييفها عىل نحو يتيح لألشخاص من كل الهويات   •

الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات، االستفادة من األنشطة املناسبة التي توفر لهم 
الدخل.

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من أنشطة سبل املعيشة، من أجل ضامن وصول الفئات األكرث 
تهميشاً إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم وبغض النظر 

عن وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة السلطات 
املكلفة بتطبيق القانون. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار وتحديد 

األولويات.

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات تقييم سبل املعيشة،   •

ورسم الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. تقسيم البيانات عىل األقل وفقاً 
للجنس، والعمر، واإلعاقة، والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من أجل فهم وضع 

الوصول
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األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم. 

رضورة تقرير خيارات سبل املعيشة وفقاً لعمليات تقييم شاملة للحاجات يف املجتمع   •

املحلني مبا يف ذلك تقييم حاجات األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات 
والخلفيات وقدراتهم.

اتخاذ القرارات بشأن األوقات واألماكن املناسبة واملوظفني املناسبني ملرافق سبل املعيشة   •

بالتشاور مع املجتمعات املترضرة من أجل ضامن وصول عادل إليها لألشخاص من كل 
الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

عدم تسبب برامج سبل املعيشة مبصاريف إضافية، مثل نفقات التنقل الباهظة، لتمكني   •

األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل األنشطة املولدة للدخل. 

تحليل السياسات واألنظمة املحلية الرسمية وغري الرسمية املتعلقة بالنوع االجتامعي   •

والتنوع والحصول عىل أصول سبل كسب العيش وامتالكها، ومراعاتها يف صياغة الربامج 
املقرتحة ولدى تنفيذها. 

تعريف املجتمع املحيل املترضر بحقوقه يف الحصول عىل املساعدات لكسب سبل   •

العيش. تنرش هذه املعلومات عىل نطاق واسع يف أنساق سهلة املنال ميكن أن تشمل 
طريقة »براي«، والوسائل املرئية )مثل الصور وامللصقات واستخدام الحروف الكبرية(، 
باللغات املستخدمة، والوسائل السمعية )مثل البث اإلذاعي(، واألنساق سهلة القراءة 

، عند نقاط التوزيع ، وحول املخيامت وأماكن إيواء النازحني ، ويف كل األماكن التي 
يجتمع فيها األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات.

تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة واالستفادة من أنشطة 
سبل املعيشة ويف وضع الربامج. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات من أجل   •

تحديد الحاجات، واملشاغل، واألولويات يف هذا املجال. وتستخدم هذه املعلومات 
لتصميم جميع األنشطة واملشاريع الخاصة بسبل املعيشة. وتنظم، عند االقتضاء، 

مناقشات جامعية مركزة مع منسقني من الهويات الجنسية املناسبة، ومرتجمني من 

املشاركة
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الهوية الجنسية نفسها يف الجامعات املتعددة اللغات. 

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، مبا يف ذلك األقليات اللغوية. 

مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

تصميم مرافق سبل املعيشة وبرامجها عىل نحو يتيح تحسني مشاركة األشخاص الذين   •

يواجهون عوائق جسدية ) مثل األشخاص ذوي اإلعاقات، وكبار السن، والسجناء، 
واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة(، أو عوائق اجتامعية أو ثقافية أو دينية 
و/أو قانونية )مثل النساء اللوايت يعلن األرسة، واألرامل، والضحايا/الناجني من العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، والفتيات والفتيان غري املصحوبني بذويهم، 
واألقليات الجنسية، واألشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز ، 

واملهاجرين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والالجئني، وعدميي الجنسية(.

تشكيل لجان سبل املعيشة املحلية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص   •

من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما يكون تشكيل لجنة 
مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة الحاجات املميزة ملختلف 

الهويات الجنسية يف ما يتعلق بسبل املعيشة. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من   •

كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

توفري توقيت مرن لالجتامعات،  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها،  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم،

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة،  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية،  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –
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قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

املخاطر املتصلة بسالمة سبل املعيشة.

تأمني سالمة مرافق سبل املعيشة وبرامجها وشعور األشخاص من كل الهويات الجنسية،   •

واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات باآلمان يف استخدامها. وتشمل اإلجراءات الرامية إىل 
ضامن السالمة: 

توفري االنتقال اآلمن من /وإىل مكان العمل )يرتدي ذلك أهمية خاصة للمهاجرين   –

غري الرشعيني و/أو الالجئني وطالبي اللجوء الذين قد يتعرضون ملزيد من الخطر 
بالتوقيف واالعتقال أثناء تنقلهم(،

تأمني رشوط رعاية األطفال،   –

تأمني مسؤولني عن الربامج ومدربني من نفس الجنس عند االقتضاء،  –

اختيار املكان ووقت النهار للعمل أو التدريب.  –

تصميم أنشطة مولدة للدخل خاصة للنساء واملراهقات واألشخاص ذوي اإلعاقة   •

واألقليات الجنسية، من أجل متكني وتعزيز استقاللهم االقتصادي الذي من شأنه تعزيز 
قدرتهم عىل الخروج من حالة االستغالل )عىل سبيل املثال، مقايضة الجنس باملال، أو 

xxxiv.)السكن، أو الطعام، أو التعليم

تحليل الديناميات االجتامعية قبل إطالق برنامج سبل املعيشة تجنباً ملزيد من العنف   •

مثل تزايد العنف املنزيل.

ضامن حضور األطفال إىل املدرسة وعدم استغاللهم باستخدامهم يف العمل. وينبغي ربط   •

ذلك بربنامج للمساعدات النقدية خاصة لألطفال ملسؤولني عن إعالة األرسة.

منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له، وحامية 
الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة بأنشطة سبل املعيشة وخاصة   •

املعايري التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. وبالتعاون مع املجتمع املحيل، 
وضع اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها املساهمة يف عدم 

السالمة
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املساواة بني الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف العنف الجنيس والقائم 
عىل النوع االجتامعي. 

التوعية بالحقوق التي تضمن وصول النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة   •

والجامعات األخرى املهمشة إىل األنشطة املولدة للدخل وإمكانية االستفادة منها من 
خالل أنشطة سبل املعيشة. التامس موافقة أفراد األرسة ومقدمي الرعاية للمساعدة يف 
منع العنف املنزيل ، ووضع أنظمة تتيح اإلبالغ عن استغالل أي فرد من جانب أرسته أو 

من أفراد آخرين من املجتمع. 

مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

أماكن أنشطة سبل املعيشة واألنشطة املولدة للدخل، وتصميمها وإدارتها. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية ، وغريها من الجامعات 
املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات الصحة، والحامية،   –

واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل تعميم التخفيف من العنف الجنيس والقائم 
عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال26 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

إجراء تحليل لألسواق بالرشاكة مع األشخاص املعرضني لخطر العنف الجنيس والقائم   •

عىل النوع االجتامعي من أجل تحديد أنشطة سبل املعيشة املفيدة واملمكنة واملرغوبة. 

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   26
IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(
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تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 

االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص27. 

التأكد من أن جميع أنشطة سبل املعيشة التي يشارك فيها األطفال واملراهقون تتوافق   •

مع القوانني املحلية وأنها ليست أنشطة خطرة أو استغاللية. 

استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني املعنيني بأنشطة سبل املعيشة أنهم تعرضوا للعنف. 
ويجب أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة ما يكشف عنه 

الضحايا، وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل املساعدة، 
وتطبيق النهج املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل اإلتجار 

باألشخاص، يحدد املتخصصون يف هذا املجال ويقدم النظام القطاعي الدعم إىل الفرق 
املعنية بسبل املعيشة للتخفيف من تلك املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف برامج سبل املعيشة من دورة تدريبية   •

مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك ذوي اإلعاقة، 
وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. 

معرفة جميع موظفي قطاع سبل املعيشة باملبادئ التوجيهية للنهج املركز عىل الضحايا/  •

الناجني يف العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي أي: 1( 
السالمة، و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة للضحايا/الناجني من 

العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف قطاع سبل املعيشة قامئة محدثة وبيانات   •

االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، 
وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس واالجتامعي التي ميكنهم إحالة 

الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن حادث عنف إليهم. ويجب بذل 
الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي الخربة يف مواجهة األخطار الخاصة 

بكل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل سبيل املثال. 

مشاركة أفراد لجان سبل املعيشة واملجتمعات املحلية املترضرة يف أنشطة التوعية   •

بالعنف الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك التخفيف من املخاطر األخرى ذات العالقة 
بالسياق ، مثل اإلتجار باألشخاص. 

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   27
 IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks,

recognize signs and respond safely )2018(.
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إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص يف أنشطة التوعية 
املحلية، عىل سبيل املثال ، الحوار مع املستفيدين أو الرسائل املكتوبة عىل امللصقات 

يف األماكن الخاصة بسبل املعيشة ويف مرافق التدريب. وتتضمن الرسائل معلومات عن 
الحقوق والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر والحصول عىل الرعاية بطريقة أخالقية 

وآمنة ورسية. 

أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من منظور السالمة   –

والرسية،

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف االستفادة من أنشطة   •

سبل املعيشة من أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل العاملني يف 
املجال اإلنساين. تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها بأنساق 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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أخرى، لتذكري السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل مايل، ) أو 
مقابل رسم يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

أنشطة سبل املعيشة )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، وكبار السن، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل مستحقاتهم وعدم 

تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية وبرصية ، ووسائل سهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال28 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق29. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من الموظفين   28
المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   29
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-
Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن أن نقدم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج30. 

المعايير

توفري املواد غري الغذائية ومنها مجموعات النظافة الصحية، واملالبس، وأدوات املطبخ،   •

املالمئة ثقافياً والتي تلبي الحاجات الخاصة لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر 
واإلعاقات والخلفيات. 

توزيع مواد النظافة الصحية أثناء فرتة الحيض واملالبس الداخلية املالمئة ثقافياً عىل   •

النساء والفتيات اللوايت بلغن سن اإلنجاب بطريقة تراعي الحساسيات. ويشمل ذلك: 

التوزيع من خالل مجموعات النساء،   –

التوزيع بعد املدرسة مبارشة أو يف أماكن أخرى تجتمع فيها الفتيات،  –

تقديم التسهيالت املناسبة للرمي أو العناية )الغسيل والتجفيف( ،   –

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   30
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2018-2019(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

املواد غري الغذائية

الكرامة
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ضامن التوزيع عىل النساء والفتيات املعوقات باحرتام كرامتهم،  –

مراعاة املواد املقدمة للعناية الذاتية املستقلة للنساء والفتيات املعوقات.  –

تنظيم عملية التوزيع عىل نحو يسمح للناس بالوقوف يف طابور، واالنتظار، وتسلم املواد   •

غري الغذائية، ونقلها بعيداً عن نقاط التوزيع بطريقة كرمية. 

حصول جميع املترضرين عىل قطع كافية لتغيري املالبس وتأمني الحرارة الالزمة والكرامة   •

والصحة والراحة. ويجب أن يشمل ذلك يف بعض البلدان وبالنسبة إىل بعض الجامعات 
املحلية توفري العبايات والحجاب وغريها من املالبس الخاصة يف البيئة املعنية. 

إدراج إجراءات خاصة باإلدماج يف تخطيط املشاريع من أجل تحديد العوائق التي   •

يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن وأفراد األقليات )ويشمل ذلك العوائق 
املادية واالقتصادية واإلعالمية والقانونية والثقافية والدينية( يف الحصول عىل املواد غري 

الغذائية، والتغلب عىل هذه العوائق. 

توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف عمليات توزيع املواد غري الغذائية بقضايا النوع   •

االجتامعي والعمر واإلعاقة والحاجات املتصلة بها يف ما يتعلق باملواد غري الغذائية، 
وكيف يجب التواصل باحرتام مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية 

، واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري 
اإلدماج اإلنسانية 2018(. 

بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العوائق التي يواجهها   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
عمليات توزيع املواد غري الغذائية ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لها. 

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من عمليات توزيع املواد غري الغذائية، من أجل ضامن وصول 
الفئات األكرث تهميشاً إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم 

وبغض النظر عن وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة 
السلطات املكلفة بتطبيق القانون. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار 

وتحديد األولويات.

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات تقييم املعونة الالزمة،   •

ورسم الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. تقسيم البيانات عىل األقل وفقاً 

الوصول
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للجنس، والعمر، واإلعاقة والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من أجل فهم وضع 
األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم. 

تنظيم األماكن املناسبة لنقاط التوزيع أو تكييفها من أجل متكني األشخاص من كل   •

الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات من استخدامها والوصول إليها. 

تعريف أفراد املجتمع املحيل املترضر بحقوقهم يف ما يتعلق بتوزيع املواد غري الغذائية.   •

تنرش هذه املعلومات عىل نطاق واسع يف أنساق سهلة املنال ميكن أن تشمل طريقة 
»براي«، والوسائل املرئية )مثل الصور وامللصقات واستخدام الحروف الكبرية(، باللغات 

املستخدمة، والوسائل السمعية )مثل البث اإلذاعي(، واألنساق سهلة القراءة، عند نقاط 
التوزيع ، وحول املخيامت وأماكن إيواء النازحني ، ويف كل األماكن التي يجتمع فيها 

األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات.

إصدار البطاقات الخاصة مبستحقات األرسة وبطاقات التموين باسم املعيلني الرئيسيني   •

لألرس من كل الهويات الجنسية مبا يف ذلك األرس التي يعيلها أطفال ، وعدم ربطها 
بالوضع القانوين للمهاجرين، أو بالجنسية، أو انعدام الجنسية. 

وضع تدابري خاصة تسمح باستخدام طرق بديلة لتوزيع املواد غري الغذائية عىل الذين   •

ال يستطيعون الوصول إىل نقاط التوزيع أو نقل املواد غري الغذائية بسبب العقبات التي 
يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف بيئتهم ، أو بسبب عوامل تتعلق باألمن )مثل األرس 

التي يعيلها أطفال، واملهاجرون ، والالجئون(.

تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة يف عمليات توزيع 
املواد غري الغذائية واالستفادة منها. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات بشأن   •

حاجاتهم الخاصة، ومشاغلهم، وأولوياتهم، واالستناد إليها يف تصميم عمليات توزيع 
املواد غري الغذائية وتحديد املواد ومعدل استهالكها. وتنظم عند االقتضاء مناقشات 

جامعية مركزة مع منسقني من الهويات الجنسية املناسبة ومرتجمني من الهوية الجنسية 
نفسها يف الجامعات املتعددة اللغات. 

املشاركة



املواد غري الغذائية

79االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، مبا يف ذلك األقليات اللغوية. مراعاة 
توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن قدرة 

الجميع عىل املشاركة. 

تشكيل اللجان املحلية املعنية باملواد غري الغذائية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/  •

وعادل لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما 
يكون تشكيل لجنة مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة الحاجات 

املميزة ملختلف الهويات الجنسية يف ما يتعلق باملواد غري الغذائية. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

توفري توقيت مرن لالجتامعات،  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها،  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم،

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة،  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية،  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –

السالمة

قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

املخاطر املتصلة بسالمة عمليات توزيع املواد غري الغذائية.
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تأمني سالمة عمليات توزيع املواد غري الغذائية وشعور األشخاص من كل الهويات   •

الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات باآلمان يف الوصول إليها. وتشمل اإلجراءات 
الرامية إىل ضامن السالمة: 

إجراء عمليات التوزيع يف ساعات النهار،  –

توفري اإلضاءة حول مواقع التوزيع ،  –

تحديد مواقع التوزيع عىل مقربة من أماكن اإلقامة،   –

وجود طرق مميزة بوضوح وسالكة لالنتقال من مواقع التوزيع وإليها،  –

ضبط الحشود.  –

توفري املواصفات التي تتيح الوصول إىل مواقع التوزيع والطرق /املسارات املؤدية إىل   –

هذه املواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

تشكيل فرق التوزيع بتمثيل مختلف الهويات الجنسية.   –

تنظيم التوزيع عىل نحو يضمن عدم فصل األطفال عن أرسهم.  •

بعض األشخاص من الفئات املهمشة مثل األشخاص ذوو اإلعاقة والضحايا/الناجون   •

من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، واألطفال غري املصحوبني بذويهم، 
واملهاجرون قد يحتاجون إىل مواد غري غذائية إضافية تساعد عىل تأمني سالمتهم.

 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة بإعداد املواد غري الغذائية   •

وتوزيعها، وخاصة املعايري التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة، وبالتعاون 
مع املجتمع املحيل، وضع اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها 
املساهمة يف عدم املساواة بني الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف 

العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

مواقع توزيع املواد غري الغذائية وتنظيمها وإدارتها. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية وغريها من الجامعات 
املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل، 
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استشارة الجامعات املعرضة للخطر لتحديد أماكن آمنة لعمليات توزيع املواد غري   –

الغذائية واألنشطة ذات الصلة، 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي،

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات الصحة ، والحامية،   –

واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل 
تعميم التخفيف من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، 

وحامية األطفال، 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال31 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها،

توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية وغريها من األقليات، 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 
االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص32. 

استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني املعنيني بتوزيع املواد غري الغذائية أنهم تعرضوا للعنف. 

ويجب أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة ما يكشف عنه 
الضحايا، وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل املساعدة، 

وتطبيق النهج املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل اإلتجار 
باألشخاص، يحدد املتخصصون يف هذا املجال ويقدم النظام القطاعي الدعم إىل الفرق 

املعنية للتخفيف من تلك املخاطر. 

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   31
IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   32
IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. 

How to reduce risks, recognize signs and respond safely )2018(.
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استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف عمليات توزيع املواد غري الغذائية   •

من دورة تدريبية مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك 
ذوي اإلعاقة، وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع 

االجتامعي. 

معرفة جميع املوظفني املعنيني باملبادئ التوجيهية للنهج املركز عىل الضحايا/الناجني يف   •

العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي أي: 1( السالمة، 
و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة للضحايا/الناجني من العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف االستجابة يف قطاع املواد غري الغذائية   •

قامئة محدثة وبيانات االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس 
والقائم عىل النوع االجتامعي، وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس 
واالجتامعي التي ميكنهم إحالة الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن 

حادث عنف إليهم. ويجب بذل الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي 
الخربة يف مواجهة األخطار الخاصة بكل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل 

سبيل املثال. 

مشاركة أفراد اللجان املعنية باملواد غري الغذائية واملجتمعات املحلية املترضرة يف أنشطة   •

التوعية بالعنف الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع التخفيف من مخاطر 
أخرى مثل اإلتجار باألشخاص. 

إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف أنشطة التوعية 
املحلية أثناء عمليات توزيع املواد غري الغذائية ، عىل سبيل املثال الحوار مع املستفيدين 

الراشدين يف صفوف االنتظار، واألنشطة املخصصة لألطفال والشباب الذين ينتظرون 
آباءهم. وتتضمن الرسائل معلومات عن الحقوق والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر 

والحصول عىل الرعاية بطريقة أخالقية وآمنة ورسية. 

أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –
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تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من منظور السالمة   –

والرسية،

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف االستفادة من عمليات   •

توزيع املواد غري الغذائية من أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل 
العاملني يف املجال اإلنساين. تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها 

بأنساق أخرى، لتذكري السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل 
مايل، ) أو مقابل رسم يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

أماكن توزيع املواد غري الغذائية )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، 
وكبار السن، واألشخاص ذوو اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل 

مستحقاتهم وعدم تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال33 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق34. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من   33
الموظفين المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   34
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-
Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم لهم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج35. 

المعايير

تكون عمليات توزيع النقد مالمئة ثقافياً لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر   •

واإلعاقات والخلفيات. 

تقييم قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع املحيل ومراعاتها يف املساعدات النقدية   •

غري املرشوطة أو املرشوطة وخاصة يف أنشطة النقد مقابل العمل أو العمل االجتامعي.

استناد املساعدات النقدية املرشوطة إىل تحليل مختلف املساهامت وأنشطة كسب سبل   •

املعيشة من الهويات الجنسية املختلفة يف املجتمع املحيل. عالوة عىل ذلك، مثة مقاربات 
للربامج تتيح للسكان الحصول عىل دعم سبل املعيشة من أجل مهام تكون غالباً »غري 

مدفوعة األجر« )أي عمل النساء غري املأجور يف رعاية أرسهن أو العمل يف البساتني من 
أجل الحصول عىل الطعام(. 

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   35
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2019-2018(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

املساعدات النقدية

الكرامة
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ساعدا
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•  تحديد مختلف املساهامت مبا يف ذلك العمل الجسدي واألدوار الداعمة ، وتوفري 

الخيارات للنساء والرجال ذوي اإلعاقة.

تحديد ما إذا كانت مجموعات اللوازم الصحية النسائية )الفوط الصحية لفرتة الحيض   •

والضطرابات التبّول(، أو مستلزمات الوالدة املأمونة أو غريها من اللوازم الشخصية 
املهمة لكرامة النساء )ولكن ال تعطى لها دامئاً األولوية يف ميزانية األرسة( متاحة يف 

األسواق املحلية، وإذا مل تكن متاحة، تقدميها كجزء من عمليات توزيع املواد غري 
الغذائية إىل جانب التوزيعات النقدية. 

توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف عمليات التوزيع النقدية بقضايا النوع   •

االجتامعي والعمر واإلعاقة والحاجات املتصلة بها يف مجال الدخل، وكيف يجب 
التواصل باحرتام مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية ، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة يف الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري اإلدماج اإلنسانية 
 .)2018

الوصول

بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
آليات التسليم )عىل سبيل املثال، البطاقات الخاصة بأجهزة الرصف اآللية، والحسابات 

املرصفية، وتكنولوجيا الهواتف النقالة، والتوزيع املبارش، والقسائم الورقية أو 
اإللكرتونية(، واعتامد اسرتاتيجيات هادفة لتعزيز الوصول إىل آليات التحويل هذه. 

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من املساعدات النقدية، من أجل ضامن وصول الفئات األكرث 
تهميشاً إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم وبغض النظر 

عن وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة السلطات املكلفة 
بتطبيق القانون. ويف حال تصميم مساعدات نقدية مرشوطة لدعم سبل املعيشة، تشمل 

معايري االختيار وعملية تسجيل املستفيدين مبادرات ميكن أن يسجل فيها األشخاص 
من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات )ويسجلون فعالً( باعتبارهم 

مستفيدين مبارشين. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار وتحديد 
األولويات.

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات تقييم املساعدات   •

النقدية، ورسم الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات. تقسيم البيانات عىل األقل 
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وفقاً للجنس، والعمر، واإلعاقة والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من أجل فهم 
وضع األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم. 

تقييم إمكانات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية والحسية إىل البائعني وإىل   •

األسواق ونقاط التوزيع، وأخذها يف االعتبار.

إصدار القسائم الخاصة مبستحقات األرسة أو البطاقات الخاصة باملستحقات النقدية   •

باسم املعيل الرئييس لألرسة سواء كان رجالً أو امرأة أو من أي هوية جنسية. وتبذل 
الجهود إلقامة رشاكة مع مقدمي الخدمة املالية املكلفني مبهام اجتامعية ويتيحون 

للجامعة املحلية املعلومات الالزمة بشأن استخدام الخدمات املرصفية، وتنظيم امليزانية، 
وغريها من جوانب املعرفة بالشؤون املالية.

تكون نقاط التوزيع واألسواق املحلية عىل مسافة من منزل املستفيد ال تتجاوز خمس   •

كيلومرتات. تكييف نقاط التوزيع أو تصميمها عىل نحو يتيح للجميع الوصول إليها ، 
وخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو الحسية أو الفكرية، واألميني، وكبار السن. 

مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد يحتاجون إىل العون، عىل حمل املواد من   •

نقاط التوزيع وساحات األسواق. 

تعريف املجتمع املحيل املترضر بحقوقه يف الحصول عىل املساعدات النقدية. تنرش   •

هذه املعلومات عىل نطاق واسع يف أنساق سهلة املنال ميكن أن تشمل طريقة 
»براي«، والوسائل املرئية )مثل الصور وامللصقات واستخدام الحروف الكبرية(، باللغات 

املستخدمة، والوسائل السمعية )مثل البث اإلذاعي(، واألنساق سهلة القراءة ، عند 
نقاط التوزيع وحول املخيامت وأماكن إيواء النازحني ، ويف كل األماكن التي يجتمع فيها 

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات.

إتاحة اإلرشادات التقنية واملواد الخاصة مبشاركة املجتمع يف اللغات املستخدمة و   •

بالصور. والتأكد من أن رشكات الهاتف النقال تصدر املعلومات عن التحويالت النقدية 
باللغات املحلية وباألحرف األبجدية املناسبة وأن األشخاص من كل الهويات الجنسية 

واألعامر واإلعاقات والخلفيات يستطيعون الحصول عىل املعلومات. 

تكون آليات تسليم التحويالت النقدية، مبا يف ذلك اآلليات املستندة إىل بطاقات   •

االئتامن، وتكنولوجيا الهواتف، والتوزيع املبارش، والقسائم الورقية أو اإللكرتونية، مالمئة 
ثقافياً للسياق، ويستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة استخدام التكنولوجيا بشكل مستقل. 

ويصار إىل تحليل لألسواق املعنية الشاملة للجميع. 

إجراء قطاع املساعدات النقدية عمليات تحليل لألدوار املحلية والتقليدية للنساء   •

والرجال ، من أجل ضامن اختيار اآلليات األنسب لتسلم التحويالت النقدية )حسابات 
مرصفية، أو تكنولوجيا الهواتف، أو التوزيع املبارش، أو القسائم الورقية أو اإللكرتونية 
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أو غريها...(. وتبذل الجهود للتعرف تحديداً إىل الذين ال يستطيعون الوصول إىل هذه 
اآلليات، ومن بينهم النساء والرجال ذوي اإلعاقة )عىل سبيل املثال النساء يف األماكن 

التي ال متلك فيها النساء عادة حسابات مرصفية( من أجل وضع اسرتاتيجيات تتيح 
وتسّهل الحصول عىل املساعدات النقدية )عىل سبيل املثال، تدريب مقدمي الخدمة 

املالية عىل تقديم أنسب دعم ممكن لهذه الفئة من املستفيدين، وتقديم الدعم أثناء 
تسجيل الحساب املرصيف أو توزيع الهاتف النقال، والتعريف بطريقة تشغيل هذه 

اآلليات(. 

تحليل حاجات النساء الحوامل واملرضعات وأمهات األطفال الذين مل يتجاوزوا السنتني   •

من عمرهم. واستكشاف الفرص املتاحة لتقديم القسائم للحصول عىل خدمات الصحة 
من أجل والدة مأمونة، وتلقيح األطفال، واملساعدة خالل أول ألف يوم من حياة 

الرضيع. 

النظر، عند االقتضاء، يف تقديم املساعدة غري املرشوطة. عىل سبيل املثال النظر يف   •

توزيع النقد أو القسائم أو الغذاء عىل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة العاجزين 
عن املشاركة يف أنشطة النقد مقابل العمل ، او الطعام مقابل العمل، بغض النظر عن 

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها إلتاحة هذه اآلليات. 

تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، األجر   •

املتساوي للعمل املتساوي. 

املشاركة

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة واالستفادة من عمليات 
توزيع املساعدات النقدية. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات بشأن   •

حاجاتهم الخاصة، واملشاغل، واألولويات يف هذا املجال )إىل جانب التحليل ملا هو متوفر 
يف السوق املحلية(، واالستناد إليها يف تصميم جميع عمليات توزيع النقد. وتنظم عند 

االقتضاء مناقشات جامعية مركزة مع منسقني من الهويات الجنسية املناسبة، ومرتجمني 
من الهوية الجنسية نفسها يف الجامعات املتعددة اللغات. ويف حالة استخدام نهج 

املساعدات النقدية املرشوطة لصالح فئة من هوية جنسية واحدة يف غالبيتها )عىل 
سبيل املثال، تصليح مراكب الصيد وهي إحدى سبل العيش املخصصة بشكل رئييس 
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للرجال(، يقدم أيضاً برنامج نقدي مرشوط يستهدف فئات أخرى كمستفيدين مبارشين 
)عىل سبيل املثال، استعادة سبل كسب العيش للنساء العامالت يف البساتني(.

تشكيل فرق التقييم واالستجابة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل الهويات   •

الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

تشكيل لجان توزيع املساعدات النقدية املحلية أو ما يعادلها وفق متثيل متوازن/وعادل   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. وعندما يكون 
تشكيل لجنة مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة حاجات النقد 

املميزة ملختلف الهويات الجنسية.

مشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف اتخاذ   •

القرارات بشأن الوصول إىل نقاط التوزيع، وقضايا السالمة املتصلة بالطرقات املستخدمة 
لالنتقال من وإىل األسواق، ويف اختيار األنشطة املتصلة مبشاريع التحويالت النقدية 

املرشوطة. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

توفري توقيت مرن لالجتامعات،  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها،  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم،

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة،  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية،  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –
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قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

املخاطر املتصلة بسالمة عمليات توزيع املساعدات النقدية.

تأمني سالمة نقاط توزيع املساعدات النقدية وأماكن إنفاقها )ساحات األسواق، واملراكز   •

الصحية وغريها..( ، وشعور األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، 
والخلفيات، باآلمان يف الوصول إليها. وتشمل اإلجراءات الرامية إىل ضامن السالمة: 

وجود نقاط تحويل املبالغ النقدية ونقاط إنفاقها عىل مسافة من منزل املستفيد ال   –

تتجاوز خمس كيلومرتات. 

إجراء عمليات التوزيع يف ساعات النهار.  –

توفري اإلضاءة حول مواقع التوزيع.  –

تحديد مواقع التوزيع عىل مقربة من أماكن اإلقامة.   –

وجود طرق مميزة بوضوح وسالكة لالنتقال من مواقع التوزيع وإليها.  –

ضبط الحشود.  –

توفري املواصفات التي تتيح الوصول إىل مواقع التوزيع والطرق /املسارات املؤدية إىل   –

هذه املواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

حني تكون أجهزة الرصف اآليل هي نقاط التحويالت النقدية ، ينبغي أن تكون   –

جيدة اإلضاءة كام ينبغي أن يتمّكن األشخاص ذوو القدرة املحدودة عىل التنقل من 
الوصول إليها. 

تشكيل فرق التوزيع بتمثيل مختلف الهويات الجنسية.   –

حني تقدم التحويالت النقدية إىل رب األرسة، تحدد الحاجات لتقسيم التحويالت النقدية   •

فيام بني أفراد األرسة عىل نحو يجّنب حصول توتر داخل األرسة.

حني يكون األطفال هم املستهدفني بعملية التوزيع ، ينبغي تحديد املخاطر التي   •

يتعرضون لها.

السالمة
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 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة باستخدام النقد، وخاصة املعايري   •

التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. وبالتعاون مع املجتمع املحيل، وضع 
اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها املساهمة يف عدم املساواة بني 

الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف العنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي.

مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

مواقع توزيع املساعدات النقدية وتنظيمها وإدارتها. 

إجراء تحليل للمخاطر يشمل العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، وحامية   •

األطفال، والحامية من املخاطر الرئيسية األخرى مثل اإلتجار باألشخاص ، ووضع 
اإلجراءات الالزمة للتخفيف من هذه املخاطر.

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية وغريها من الجامعات 
املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

استشارة الجامعات املعرضة للخطر لتحديد أماكن آمنة لعمليات توزيع املساعدات   –

النقدية. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات الصحة ، والحامية،   –

واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل تعميم التخفيف من العنف الجنيس والقائم 
عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال36 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   36
IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(.
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توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة 
الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 

االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص37. 

استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني املسؤولني عن توزيع املساعدات النقدية أنهم تعرضوا 

للعنف. ويجب أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة ما يكشف 
عنه الضحايا، وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل املساعدة، 

وتطبيق النهج املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل اإلتجار 
باألشخاص، يحدد املتخصصون يف هذا املجال، ويقدم النظام القطاعي الدعم إىل الفرق 

املعنية باملساعدات النقدية للتخفيف من تلك املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف عمليات توزيع املساعدات النقدية   •

من دورة تدريبية مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك 
ذوي اإلعاقة، وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع 

االجتامعي. 

معرفة جميع املوظفني املعنيني باملبادئ التوجيهية للنهج املركز عىل الضحايا/الناجني يف   •

العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي أي: 1( السالمة، 
و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق اإلحالة للضحايا/الناجني من العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني العاملني يف قطاع املساعدات النقدية قامئة محدثة   •

وبيانات االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي، وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس واالجتامعي التي 

ميكنهم إحالة الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن حادث عنف 
إليهم. ويجب بذل الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي الخربة يف 

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   37
 IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks,

recognize signs and respond safely )2018(.
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مواجهة األخطار الخاصة بكل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل سبيل املثال. 

مشاركة أفراد اللجان املعنية باملساعدات النقدية واملجتمعات املحلية املترضرة يف   •

أنشطة التوعية بالعنف الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع التخفيف من 
مخاطر أخرى مثل اإلتجار باألشخاص. 

إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف أنشطة التوعية 
املحلية أثناء عمليات توزيع املساعدات النقدية، عىل سبيل املثال الحوار مع املستفيدين 

البالغني يف صفوف االنتظار، واألنشطة املخصصة لألطفال والشباب الذين ينتظرون 
آباءهم. وتتضمن الرسائل معلومات عن الحقوق والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر 

والحصول عىل الرعاية بطريقة أخالقية وآمنة ورسية. 

أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من منظور السالمة   –

والرسية،

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف االستفادة من   •

املساعدات النقدية من أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل العاملني 
يف املجال اإلنساين. تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها بأنساق 
أخرى، لتذكري السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل مايل، ) أو 

مقابل رسم يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

أماكن توزيع املساعدات النقدية )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، 
وكبار السن، واألشخاص ذوو اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل 

مستحقاتهم وعدم تعرضهم لالستغالل أو سوء املعاملة. 

تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 
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معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال38 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق39. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من الموظفين   38
المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   39
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-
Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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تكمن الخطوة األوىل يف تقديم برامج تؤمن اإلدماج والحامية يف حاالت الطوارئ يف معرفة 
من هم املترضرين يف املجتمع ، وبأي شكل ترضروا، وكيف ميكن أن نقدم لهم أفضل استجابة. 
مشاكل  فهم  لنا  يتيح  والتنوع  االجتامعي  للنوع  تحليل  إجراء  إىل  ذلك  أجل  من  ونحتاج 
األفراد والجامعات املترضرة يف املجتمع املحيل املعني وتلبية احتياجاتهم، بناء عىل املخاطر 
والتنوع  االجتامعي  النوع  تحليل  يشمل  أن  ويجب  بهم.  الخاصة  واالهتاممات  والحاجات 
مشاركة النساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من هويات جنسية أخرى فضالً عن 
األفراد والجامعات وفقاً للعمر )األطفال واملراهقون وكبار السن من الرجال والنساء(، وحالة 
اإلعاقة )إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية(؛ واألشخاص من ذوي اإلعاقات يف الصحة العقلية؛ 
املتعلقة  املسائل  إدراج  الالزم  األدىن  الحد  ويتطلب  والثقافية.  والدينية  العرقية  واألقليات 
بالنوع االجتامعي والتنوع يف كل عمليات تقييم االحتياجات يف مختلف القطاعات من أجل 

ضامن وضع برامج تؤمن الحامية واإلدماج40. 

المعايير

تكون عمليات اإلخالء مالمئة ثقافياً وتشمل الجميع. وضع تدابري خاصة لضامن حصول   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات عىل املساعدة املالمئة 
بطريقة كرمية، مع مراعاة القيود املوجودة، مثل القيود التي تتعلق بالحركة أو اللغة. 

تشمل أنظمة اإلنذار املبكر وترشك األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر   •

واإلعاقات والخلفيات، من أجل ضامن مراعاة اإلجراءات الحتياجاتهم الخاصة مبا يف ذلك 
الخصوصية واألمن يف مراكز اإلخالء وأماكن اإليواء الجامعية.

إدماج مقدمي الرعاية املعنيني بكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة كرمية، يف   •

التخطيط ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث.

يمكن إيجاد إرشادات مفصلة عن عمليات تقييم حاجات الحماية واإلشراك وتحليل النوع االجتماعي والتنوع   40
في وثيقة االتحاد الدولي: مجموعة األدوات الخاصة بمواضيع الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت 

الطوارئ )2019-2018(. متاحة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 
Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit )2018–2019(.

الحد من مخاطر الكوارث

الكرامة
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توعية املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة الحد من مخاطر الكوارث بقضايا   •

النوع االجتامعي والعمر واإلعاقة والحاجات املتصلة بها يف الحد من مخاطر الكوارث ، 
وكيف يجب التواصل باحرتام مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية والفكرية، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الصحة العقلية، وكبار السن )أنظر: ADCAP ، معايري 
اإلدماج اإلنسانية 2018(. 

بالتشاور مع فئات املجتمع املحيل املترضرة، تحديد القيود أو العقبات التي تواجه   •

األشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات يف االستفادة من 
أنشطة الحد من مخاطر الكوارث، واتخاذ التدابري الالزمة للتصدي لها.

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع يف تحديد معايري اختيار املستفيدين   •

واألولويات لالستفادة من أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ، من أجل ضامن وصول 
الفئات األكرث تهميشاً إليها. استفادة املهاجرين من الخدمات بناء فقط عىل حاجاتهم 

وبغض النظر عن وضعهم القانوين ، وعدم تعريضهم ملخاطر متزايدة بفعل مشاركة 
السلطات املكلفة بتطبيق القانون. ملزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 2 املتعلق باالختيار 

وتحديد األولويات.

استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن املقيمني يف مؤسسات للرعاية وإرشاكهم يف   •

اتخاذ القرارات ويف التدريب يف ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث. 

تصميم أنظمة اإلنذار املبكر عىل نحو يتيح توفري املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات من أجل متكينهم 
من الترصف بالشكل الصحيح يف حال وقوع كارثة. ويجب أن ينعكس ذلك يف خطط 

الطوارئ. 

إدراج األسئلة الالزمة لتحليل النوع االجتامعي والتنوع يف عمليات التقييم ، ورسم   •

الخرائط، وغريها من آليات جمع البيانات الخاصة بالتأهب للكوارث. تقسيم البيانات 
عىل األقل وفقاً للجنس، والعمر، واإلعاقة، والعوامل األخرى الخاصة بالسياق املعني، من 

أجل فهم وضع األشخاص األكرث تهميشاً وتوفري إمكانية الوصول إليهم41. 

وضع سالسل نرش اإلنذارات عىل نحو يضمن تلقي األشخاص من كل الهويات الجنسية   •

واألعامر واإلعاقات والخلفيات املعلومات الالزمة بالطرق واألنساق املناسبة والفعالة.

تقدم  والقدرات  الضعف  مواطن  تقييم  في  والتنوع  االجتماعي  النوع  بمراعاة  الخاصة  الدولي  االتحاد  إرشادات   41
التوجيهات المتعلقة بالنوع االجتماعي والتنوع في إعداد عملية تقييم مواطن الضعف والقدرات وإجرائها وتحليل 

المعلومات. 

الوصول
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إتاحة تكنولوجيا اإلبالغ عن اإلنذارات ووصولها بشكل متساو إىل األشخاص من كل   •

الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. ونرش املعلومات عن املخاطر ونقاط 
الضعف والتهديدات وطرق الحد من آثارها عىل الجميع، وبأشكال متاحة أيضاً للصم 

أو املكفوفني أو الذين يعانون من إعاقة يف التعلم. ويشمل ذلك تقديم املعلومات 
يف األماكن العامة باللغات املستخدمة وبأنساق سهلة املنال مثل الصور وامللصقات 

واستخدام الحروف الكبرية، والوسائل السمعية. ويجب مراعاة عوامل النوع االجتامعي 
والتنوع يف طريقة اختيار األماكن وتحديد مواقعها. 

التوعية بحقوق النساء ، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، وأفراد األقليات   •

الجنسية ، واملهاجرين، والالجئني، واألقليات األخرى ، يف املشاركة يف أنشطة الحد من 
مخاطر الكوارث واالستفادة منها ووضع الربامج ذات الصلة. 

استشارة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات بشأن   •

حاجاتهم الخاصة، واملشاغل، واألولويات يف هذا املجال واالستناد إليها يف تصميم أنشطة 
الحد من مخاطر الكوارث وأنظمة اإلنذار املبكر. وتنظم عند االقتضاء مناقشات جامعية 
مركزة لألشخاص من الهوية الجنسية نفسها مع منسقني ومرتجمني من الهويات الجنسية 

املقابلة يف الجامعات املتعددة اللغات. 

تشكيل فرق التقييم واالستجابة واملراقبة وفق متثيل متوازن/وعادل لألشخاص من كل   •

الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

مراعاة توقيت عمليات التقييم للعادات اليومية ملختلف الجامعات من أجل ضامن   •

قدرة الجميع عىل املشاركة. 

تيسري التمثيل النسبي للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد الجامعات املهمشة يف   •

عملية صنع القرار يف ما يتعلق بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث التي تعتمد عىل 
السكان املحليني، من أجل ضامن معالجة الجوانب االجتامعية والثقافية والدينية 

واالقتصادية للحد من مخاطر الكوارث بالنسبة إىل جميع الفئات والجامعات. 

عندما يقام الحوار مع السلطات املحلية واملسؤولني الحكوميني وقادة املجتمع املحليني ،   •

يجب انتهاز الفرصة للدفاع عن املشاركة املتساوية للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد 
الجامعات املهمشة يف أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ويف صنع القرار. 

تعزيز التعاون مع املنظامت املحلية القامئة التي متثل النساء ومختلف الفئات مثل   •

الشباب واألقليات الجنسية واألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن املنظامت التي تعمل مع 

الكرامة
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املهاجرين واألقليات الدينية والعرقية ، واملنظامت التي تركز بشكل خاص عىل العنف 
الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي، من أجل تشجيع مشاركة السكان املحليني يف 

الرتويج للربامج أو التخطيط لها أو تنفيذها. 

تشكيل فرق االستجابة املحلية والوطنية )املشار إليها أيضاً باسم فرق العمل( وفق متثيل   •

متوازن/وعادل لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 

تشكيل اللجان املحلية املعنية بالحد من مخاطر الكوارث أو ما يعادلها وفق متثيل   •

متوازن/وعادل لألشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات. 
وعندما يكون تشكيل لجنة مختلطة غري مقبول ثقافياً، تشكل لجان منفصلة ملعالجة 

الحاجات املميزة ملختلف الهويات الجنسية. 

اتخاذ إجراءات خاصة لتوفري الفرص املتساوية بالوصول إىل الخدمات لألشخاص من   •

كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات الراغبني يف املشاركة يف التدريب 
والتوظيف والتطوع. ويجب أال تكون األنشطة خطرة أو استغاللية ويجب أن تتوافق مع 
القوانني املحلية. وتشمل اإلجراءات تحديد وإزالة العوائق إلتاحة املشاركة الفعلية لألرس 
بعائل وحيد، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، واملراهقني، واألشخاص ذوي الحاجات 
الخاصة األخرى )مثل النساء الحوامل واملرضعات، واألشخاص الذين يعيشون مع فريوس 

نقص املناعة املكتسب/اإليدز(. وميكن أن يتضمن ذلك ما ييل: 

توفري توقيت مرن لالجتامعات،  –

تأمني مواقع وأماكن ميكن الوصول إليها،  –

توفري الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة املنفصلني عن الشخص املكلف برعايتهم أو   –

مساعدتهم،

الرتجمة إىل لغة اإلشارة يف اللغات املناسبة،  –

تأمني مدربني من نفس الهوية الجنسية،  –

توفري أماكن لرعاية األطفال وأماكن آمنة يلعبون فيها.   –
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قضايا السالمة الخاصة بالقطاع 

مبشاركة األشخاص من كل الهويات الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، تقييم   •

املخاطر املتصلة بسالمة مراكز اإلخالء وأماكن اإليواء الجامعية.

االستناد إىل تحليل النوع االجتامعي والتنوع إلدراج حاجات األشخاص من كل الهويات   •

الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات ومشاغلهم الخاصة بالسالمة والحامية يف 
تقييم مواطن الضعف وقدرات املجتمع املحيل، ويف عمليات التقييم الخاصة بالقطاع. 

توفري املواصفات التي تتيح الوصول إىل مراكز اإلخالء والدخول إليها واالنتقال داخلها   •

خاصة لألشخاص ذوي القدرة املحدودة عىل التحرك ومنهم كبار السن، وذوو اإلعاقة، 
والنساء الحوامل واملرضعات. 

تأمني سالمة مراكز اإلخالء وأماكن اإليواء الجامعية، وشعور األشخاص من كل الهويات   •

الجنسية، واألعامر، واإلعاقات، والخلفيات، باآلمان يف الوصول إليها. وتشمل اإلجراءات 
الرامية إىل ضامن السالمة: 

تحديد مواقع مرافق اإليواء الجامعية يف أماكن تعترب آمنة،   –

توفري اإلضاءة املناسبة يف مكان اإليواء الجامعي أو مركز اإلخالء وعىل الطرق /  –

املسارات املؤدية إىل املراحيض،

توفري حواجز فاصلة لتأمني الخصوصية مبا يف ذلك للمعوقني الذين يحتاجون إىل   –

مساعدة شخصية،

توفري مراحيض ومرافق استحامم منفصلة وفردية للنساء والرجال، وتقييم الحاجات   –

الخاصة بالهويات الجنسية األخرى لضامن سالمتهم. ويجب أن توضع أقفال داخل 
املراحيض،

وضع أنظمة خاصة لحامية األطفال غري املصحوبني بذويهم ضامناً لسالمتهم.   –

 منع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
وحامية الطفل 

تحديد املعايري الجنسية واالجتامعية التمييزية املتعلقة بأنشطة الحد من مخاطر   •

الكوارث وخاصة املعايري التي تتضمن الصور النمطية السلبية عن اإلعاقة. وبالتعاون 
مع املجتمع املحيل، وضع اإلجراءات الرامية إىل مواجهة هذه املعايري ألن من شأنها 

السالمة
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املساهمة يف عدم املساواة بني الجنسني ويف أشكال أخرى من عدم املساواة كام يف 
العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

مشاركة األشخاص األكرث تعرضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف اختيار   •

مواقع أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وتصميمها وإدارتها. 

اتخاذ إجراءات محددة للحد من خطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي   •

والعنف ضد األطفال. ويشمل ذلك ، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إرشاك النساء و/أو املنظامت أو الجامعات النسائية أو جمعيات النساء ذوات   –

اإلعاقة، ومنظامت املجتمع املدين من األقليات الجنسية والجنسانية وغريها من 
الجامعات املعرضة للخطر ، وشبكات حامية الطفل. 

استشارة الجامعات املعرضة للخطر لتحديد أماكن آمنة لألنشطة املتصلة بالحد من   –

مخاطر الكوارث. 

إرشاك الرجال والفتيان بشكل فاعل باعتبارهم وسطاء التغيري يف التصدي للعنف   –

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

التنسيق مع القطاعات واملجموعات األخرى املعنية مثل قطاعات الصحة، والحامية،   –

واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، واملأوى واملستوطنات البرشية، من أجل 
تعميم التخفيف من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ، 

وحامية األطفال. 

توفري أماكن منفصلة وآمنة مثل األماكن املالمئة للنساء واملراهقني واألطفال42 والتي   –

يستطيع أيضاً املعوقون الوصول إليها.

توفري أماكن منفصلة وآمنة للفئات املعرضة للخطر يف السياق املحدد مثل األقليات   –

الجنسية وغريها من األقليات. 

إنشاء أنظمة سالمة لألطفال غري املصحوبني بذويهم مبا يف ذلك أماكن مصممة لهم   –

وآمنة. 

تحديد مجموعة أساسية من املؤرشات موزعة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وغريها   •

من عوامل الضعف الخاصة بالسياق املحدد، وجمعها وتحليلها من أجل مراقبة أنشطة

أنظر المذكرة التوجيهية وأدوات التدريب:   42
 IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step 

guidance note and training tools )2018(.
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الحد من مخاطر العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل، وأنشطة 
االستجابة ، فضالً عن عوامل الخطر األخرى املتصلة بالسياق مثل اإلتجار باألشخاص43. 

استشارة املتخصصني يف قضايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وحامية   •

الطفل من أجل تحديد أنظمة رعاية آمنة ورسية )أي طرق اإلحالة( ومالمئة للضحايا/
الناجني الذين يخربون املوظفني العاملني يف مجال الحد من مخاطر الكوارث أنهم 

تعرضوا للعنف. ويجب أن ميلك املوظفون املعرفة واملهارات األساسية الالزمة ملعالجة 
ما يكشف عنه الضحايا، وتوفري املعلومات عن األماكن التي ميكن أن يحصلوا فيها عىل 
املساعدة، وتطبيق النهج املركز عىل الضحايا/الناجني. ولدى كشف مخاطر محددة مثل 
اإلتجار باألشخاص، يحدد املتخصصون يف هذا املجال ويقدم النظام القطاعي الدعم إىل 

الفرق املعنية بالحد من مخاطر الكوارث للتخفيف من تلك املخاطر. 

استفادة جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف أنشطة الحد من مخاطر الكوارث من   •

دورة تدريبية مرة عىل األقل يف املجاالت التالية: النوع االجتامعي والتنوع ، وإرشاك 
ذوي اإلعاقة، وحامية الطفل، واإلتجار باألشخاص، والعنف الجنيس والقائم عىل النوع 

االجتامعي. 

معرفة جميع املوظفني العاملني يف مجال الحد من مخاطر الكوارث باملبادئ التوجيهية   •

للنهج املركز عىل الضحايا/الناجني يف العمل مع الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل 
النوع االجتامعي أي: 1( السالمة، و2( الرسية، و3( االحرتام، و4( عدم التمييز، وطرق 
اإلحالة للضحايا/الناجني من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبن فيهم 

ضحايا اإلتجار باألشخاص. 

حمل جميع املوظفني واملتطوعني املشاركني يف االستجابة يف مجال الحد من مخاطر   •

الكوارث قامئة محدثة وبيانات االتصال بالوكاالت واألشخاص املتخصصني بالعنف الجنيس 
والقائم عىل النوع االجتامعي، وحامية الطفل، وخدمات الدعم القانوين والدعم النفيس 
واالجتامعي التي ميكنهم إحالة الناجني من العنف الجنيس أو األطفال الذين كشفوا عن 

حادث عنف إليهم. ويجب بذل الجهود للتعرف إىل الوكاالت أو املتخصصني من ذوي 
الخربة يف مواجهة األخطار الخاصة بكل سياق من السياقات كاإلتجار باألشخاص عىل 

سبيل املثال. 

مشاركة أفراد اللجان املحلية املعنية بالحد من مخاطر الكوارث، واملجتمعات املحلية   •

املترضرة، يف أنشطة التوعية بالعنف الجنيس وحامية الطفل ويشمل ذلك موضوع 
التخفيف من مخاطر أخرى مثل اإلتجار باألشخاص. 

أنظر مجموعة أدوات المدّرب:   43
 IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks,

recognize signs and respond safely )2018(.
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إدراج رسائل تتعلق مبنع العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له ،   •

وحامية الطفل، ومخاطر الحامية األساسية مثل اإلتجار باألشخاص، يف أنشطة التوعية 
املحلية ، عىل سبيل املثال الحوار مع املستفيدين أو الرسائل املكتوبة عىل امللصقات يف 

مرافق التدريب ومراكز اإلخالء ومرافق التعليم. وتتضمن الرسائل معلومات عن الحقوق 
والخيارات املتاحة لإلبالغ عن الخطر والحصول عىل الرعاية بطريقة أخالقية وآمنة 

ورسية. 

أنظمة الحامية الداخلية 
منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام

إنشاء نظام قائم عىل املجتمع املحيل لتقديم املالحظات والشكاوى يكون متاحاً   •

لألشخاص من كل الهويات الجنسية واألعامر واإلعاقات والخلفيات. عىل سبيل املثال: 

توافر موظفني ميثلون هويات جنسية مختلفة ملعالجة الشكاوى،  –

عدم اعتامد النظام عىل الشكاوى املكتوبة فقط مراعاة ألوضاع األميني،  –

تؤخذ يف االعتبار أوقات فتح مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من أجل تأمني فرص   –

أفضل لوصول الجميع إليها،

بذل الجهود للوصول إىل األطفال من خالل استخدام نهج مالئم لهم،  –

تؤخذ أيضاً يف االعتبار مواقع مكاتب/مراكز تلقي الشكاوى من منظور السالمة   –

والرسية،

إتاحة مواد تقديم الشكاوى يف أشكال مختلفة مثل الوسائل السمعية والبرصية   –

واألنساق سهلة القراءة،

التأكد من أن تقديم الشكاوى ال يعرّض املهاجرين غري الرشعيني إىل املزيد من   –

األخطار. 

استخدام دليل مشاركة املجتمعات املحلية واملساءلة للجنة الدولية واالتحاد الدويل   •

Community Engagement and Accountability Guide ، ودليل أفضل املامرسات للجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت Best Practice Guide ، من أجل إنشاء آلية للشكاوى تستند إىل 
املجتمع املحيل. 

إتاحة إرشادات واضحة ومتسقة وشفافة عن حقوق األشخاص يف االستفادة من أنشطة   •

الحد من مخاطر الكوارث من أجل تقليل خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني من قبل 
العاملني يف املجال اإلنساين. تقديم اإلشعارات العامة مكتوبة ومرفقة بالصور، أو تقدميها 

بأنساق أخرى، لتذكري السكان املترضرين مبستحقاتهم الفعلية التي تقدم بدون مقابل 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.iasc.ch/node/17836
http://www.iasc.ch/node/17836
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مايل، ) أو مقابل رسم يحدد بوضوح(، أو أي مزايا من أي نوع. 

مراقبة املجموعات واألفراد الذين يعتمدون عىل اآلخرين ملساعدتهم يف الوصول إىل   •

مراكز اإلخالء )مثل األرس التي تعيلها النساء، والنساء ، واألطفال، وكبار السن، واألشخاص 
ذوي اإلعاقة( مراقبة وثيقة ، للتأكد من حصولهم عىل مستحقاتهم وعدم تعرضهم 

لالستغالل أو سوء املعاملة. 

تسلم املجتمعات املحلية املترضرة معلومات مكتوبة ، ومعلومات مقدمة عرب وسائل   •

سمعية ، وبرصية ، وسهلة القراءة، مبا يف ذلك يف أنساق مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
تتعلق مبنع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي لهام، وبآلية الشكاوى التي 

يستطيعون استخدامها لإلبالغ عن هذه االعتداءات. 

استفادة كل املوظفني واملتطوعني من جلسة إعالمية عن منع االستغالل واالعتداء   •

الجنسيني والتصدي لهام والتزاماتهم يف هذا املوضوع املتوافقة مع املعايري الدولية. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة منع االستغالل واالعتداء الجنسيني والتصدي   •

لهام. 

مدونة السلوك وسياسة حامية الطفل 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل مدونة السلوك واستفادتهم من جلسة إعالمية عن   •

املوضوع. 

توقيع كل املوظفني واملتطوعني عىل سياسة حامية الطفل واستفادتهم من جلسة   •

إعالمية عن املوضوع.

توفري املواد واملعلومات املتعلقة مبدونة السلوك وحامية الطفل بأنساق سهلة االستخدام   •

وتأمني أماكن مالمئة للموظفني واملتطوعني ذوي اإلعاقة. 

معرفة كل املوظفني واملتطوعني بطريقة تقديم التقارير والوصول إىل خدمات اإلحالة يف   •

حال وجود شواغل بشأن حامية األطفال أو تطبيق مدونة السلوك. 

اختيار كل املوظفني واملتطوعني من خالل إجراءات توظيف آمنة لألطفال44 تشمل   •

التحقق من الجهات واملستندات املرجعية والتحقق الرسمي من السوابق45. 

بالنسبة إلى االتحاد الدولي، تنص خطة عمل حماية الطفل على وجوب التدقيق في ملفات %100 من الموظفين   44
المتعاملين مع األطفال بحلول عام 2020. 

التحديات والخيارات المتاحة لتحسين عمليات التوظيف في سياق الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين من   45
جانب موظفينا:

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-
Report-PSEA.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf
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المرفق 1: بيانات مفصلة حسب الجنس والسن 
واإلعاقة

والهالل  األحمر  الصليب  ألعضاء  ميكن  الخدمات:  شملتهم  الذين  األشخاص  تصنيف 
الكامل  الدليل  عىل  االطالع  »فيدنيت«،  شبكة  إىل  الوصول  يستطيعون  الذين  األحمر 
الخدمات  عىل  يحصلون  الذين  األشخاص  أعداد  لقياس  التوجيهات  يتضمن  الذي 
:، الدويل  واالتحاد  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  تقدمها   التي 

 Technical Note – Counting People Reached” guide”

والسن  الجنس  املوزعة حسب  البيانات  كامل مفصل عن  دليل  االطالع عىل  أيضاً  وميكن 
والنوع  بالحامية  واملتعلقة  الدويل  االتحاد  وضعها  التي  األدوات  مجموعة  يف  واإلعاقة 

االجتامعي واإلدماج يف حاالت الطوارئ )2018-2019(. 

يعني تصنيف األشخاص الذين تشملهم الخدمات تعداد األشخاص الذين شملتهم الخدمات 
وتقديم املعلومات املتعلقة بهم وفقاً لفئات مختلفة. وهذه هي الخطوة األوىل نحو معرفة 
املجموعات التي نصل إليها و املجموعات التي ال نصل إليها، األمر الذي يتيح لنا تحسني 

خدمتنا للسكان املستهدفني. 

إىل  الخدمات  إليهم  تصل  الذين  األشخاص  لتصنيف  املستخدمة  الفئات  عادة  وتستند 
تصنيف  يف  السامت  هذه  من  أساسية  مجموعة  وتتمثل  دميغرافية.  اجتامعية  سامت 
التنقل،  مجاالت:  ستة  عىل  اإلعاقة  تقسم  حيث  واإلعاقة  والسن  الجنس  البيانات حسب 
والبرص، والسمع، واالدراك، والرعاية الذاتية، والتواصل. وتشمل األمثلة األخرى من الفئات 
واالنتامء  والعرق،   ، االجتامعي،  النوع  التصنيف:  يف  املستخدمة  الدميغرافية  االجتامعية 
الدخل  )مثل مستوى  واالقتصادي  االجتامعي  والوضع  الجنيس،  وامليل  والجنسية،  االثني، 

والتعليم(، والوضع القانوين )الجئ أو طالب لجوء(. 46 

ملجال  وفقاً  الخدمات  إليهم  تصل  الذين  األشخاص  لتصنيف  املستخدمة  الفئات  وتختلف 
الربنامج املنفذ وسياقه. 

“يشير “العرق” إلى السمات البدنية لمجموعات سكانية مميزة ضمن أنواع أوسع )العرق القوقازي مثاًل(. ويصف   46
“االنتماء االثني” الهوية الثقافية التي تميز مجموعة من السكان ويمكن أن تشمل التقاليد، واللغة، والدين، والسلوكيات، 
واألصول العرقية. ويمكن أن يعّرف شخصان مختلفان انتماءهم االثني بالكندي ولكن االنتماء العرقي يمكن أن يتحدد 
باألسود والقوقازي. أما “الجنسية” فهي العالقة بين الفرد والدولة السياسية التي ينتمي إليها. ويمكن أن يحدد أحدهم 

انتماءه االثني بالصيني ولكن جنسيته قد تكون كندية. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/88776/Counting%20People%20Reached%20-%20Tech%20Note%2020Sept2017.pdf
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عىل سبيل املثال: 

ميكن لربنامج مركز عىل التوعية مبخاطر فريوس نقص املناعة / اإليدز ، أن يحدد بعض   •

املجموعات األكرث عرضة للمخاطر مثل سائقي الشاحنات ، بعد تنفيذ الربنامج. 

إضافة إىل الجنس والسن واإلعاقة ، ميكن لربنامج متعلق بسبل املعيشة أن يصنف   •

األشخاص وفقاً ملستوى الدخل والتعليم. 

ميكن لربنامج معني بالصحة يف الريف أن يصنف األشخاص وفقاً للمسافة التي تفصلهم   •

عن مرافق الصحة ومقدمي الرعاية الصحية. 

ميكن لربنامج معني باإلدماج االجتامعي للمهاجرين أن يصنف األشخاص وفقاً لبلد   •

األصل، أو اللغة، أو االنتامء األثني، أو الدين. 

من املهم أن ندرك أن الجنس، والنوع االجتامعي، والسن، واإلعاقة، هي جميعها مرتابطة. 
تكون  أن  وميكن  العمر،  مع  يتفاقم  أن  النظر  قرص  مثل  لعجز  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل 
إمكانيات حصول النساء عىل عالج لنظرهن وعىل النظارات محدودة يف بعض املجتمعات 

مقارنة بالرجال. 

الجنس والنوع االجتامعي 

أوالً يجب أن يستند التحليل املبني عىل النوع االجتامعي والتنوع إىل تصنيف البيانات وفقاً 
للجنس. وهذا إجراء سليم ألن التمييز البيولوجي بني الرجل واملرأة يبقى أكرث فهامً. 

غري أن من املمكن أن توجد حاالت ال يتعرّف الناس فيها وفقاً للخيار »الثنايئ« بني الذكور 
واإلناث، بل يحددون انتامءهم حسب األدوار املتنوعة للنوع االجتامعي مثل االنتامء إىل 
املتحولني جنسياً أو إىل مغايري الهوية الجنسية، أو رمبا ال يرغبون يف تحديد انتامئهم إىل 

أي نوع اجتامعي. 

يتعلق التصنيف وفقاً للجنس أو النوع االجتامعي بالسياق املعني ، مبا يف ذلك مجال الربنامج 
ومجموعات السكان املستهدفة. ولذلك، ينبغي أن نأخذ يف االعتبار انعكاسات ذلك عىل 
الذين يُطلب منهم تحديد هويتهم الجنسية  البيانات ومن بينها مدى فهم األفراد  جمع 
لوجود فئات غري تقليدية للنوع االجتامعي، أو ردة فعلهم إزاء وجود هذه الفئات. ومن 
املهم أيضاً اتخاذ قرار بشأن طريقة تحليل البيانات واستخدامها لتحسني وضع الربامج بعد 

جمعها. 
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إن توفري خيارات أخرى لتحديد األفراد لهويتهم الجنسية يتيح اتباع نهج يتسم بالكرامة يف 
تقديم الخدمات ورمبا أيضاً تحسني فهمنا للفئات املستهدفة يك نتمكن من تقديم الخدمات 

بشكل أفضل. 

وغالباً ما يستخدم نهج لتوزيع البيانات حسب الهويات الجنسية يكمن يف إضافة فئة »غري 
»أنثى«.  و  »ذكر«  خانتي  إىل  ملءها(  املجيبني  من  )يطلب  فارغة  خانة  إضافة  أو  ذلك« 
ويتيح ذلك للمجيبني خيار عدم تحديد هويتهم الجنسية بالذكر أو األنثى إذا كان تعريفم 

لنوعهم االجتامعي يختلف عن ذلك. 

السن

توزيع البيانات حسب السن هو إضافة إىل تفصيلها حسب الجنس والنوع االجتامعي من 
املعايري الدنيا املطلوبة. وتويص إرشادات مرشوع أسفري للتوزيع حسب السن واملوجزة يف 
الجدول 1 استخدام ثالث فئات عمرية من الطفولة إىل املراهقة، ثم استخدام فئات عمرية 

من عرش سنوات.

 xxxvالجدول 1: مرشوع أسفري وتوزيع البيانات حسب السن يف مجال الخدمات اإلنسانية

صفر-
خمس 
سنوات

6 سنوات 
12- سنة

17-13 
سنة

29-18 
سنة

39-30 
سنة

49-40 
سنة

59-50 
سنة

69-60 
سنة

79-70 
سنة

80 
سنة فام 

فوق
ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

قد يكون استخدام فئات عمرية أخرى أكرث مالءمة للتحليل تبعاً لنوع الربنامج أو الخدمة 
ميكن  تلقيحهم،  أو  األطفال  بتغذية  يتعلق  الربنامج  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  املقدمة. 
بالتعليم )مبادئ وقيم  استخدام مراحل أقرص قبل سن العارشة. أو إذا كان العمل متعلقاً 
الصليب األحمر والهالل األحمر يف الربامج املدرسية( ، يستحسن استخدام فئات تتناسب مع 

السنوات املقابلة لدرجات التعليم.

وجميع  الربامج  مجاالت  جميع  تناسب  العمرية  الفئات  من  واحدة  مجموعة  توجد  وال 
السياقات. فقد وافق االتحاد الدويل عىل استخدام الفئات العمرية املوافقة للمعايري الدولية 
أي مرشوع أسفري. غري أنه يستحسن عدم استخدام الفئات العمرية وفقاً للشكل نفسه بل 
تسجيل العمر الفعيل أو سنة الوالدة يك يتاح لكل قطاع ولكل برنامج استخدام البيانات األكرث 

فائدة لدعم السكان املستهدفني. 
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اإلعاقة 

العامة لألمم املتحدة  التي اعتمدتها الجمعية  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  تّقر 
»... أن اإلعاقة تشكل مفهوماً ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تحدث بسبب التفاعل بني 
األشخاص املصابني بعاهة والحواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي تحول دون مشاركتهم 

xxxvi.»مشاركة كاملة وفعالة يف مجتمعاتهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين

كام ينص اإلطار االسرتاتيجي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن إرشاك 
الجوانب ومتحرك، تطور إىل حد كبري مع  »اإلعاقة مفهوم معقد متعدد  أن  املعوقني عىل 
االجتامعية  بيئتهم  وسامت  بعاهة  املصابني  األشخاص  بني  التفاعل  نتيجة  وهي  الزمن... 
واالقتصادية. ويعرف ذلك »بالنموذج االجتامعي« حيث ُينظر إىل الناس باعتبار أن املجتمع 

هو الذي يعيقهم وليس عاهتهم«.

ومن ثم عندما نجمع البيانات املفصلة حسب اإلعاقة، ينبغي لنا الرتكيز عىل تجربة األشخاص 
ملستواهم الشخيص يف تأدية الوظائف الذي يصف بشكل افضل العالقة بني إعاقتهم والبيئة 

املحيطة. 

وتشكل مجموعة األسئلة املوجزة التي أعدها فريق واشنطن )هذه األسئلة متوفرة يف نهاية 
هذا الفصل(47 وسيلة مفيدة تساعد يف توحيد جمع البيانات املبنية عىل الوظائف واملفصلة 
حسب اإلعاقة. وتتيح لنا هذه األداة تحديد األشخاص األكرث تعرضاً الختبار مشاركة محدودة 
أو مقّيدة يف املجتمع. وتتضمن املجموعة ستة أسئلة ميكن طرحها برسعة وبسهولة يف أماكن 

متنوعة. وتوجد أيضاً استبيانات أخرى تسمح بتقييم الوظائف بتفاصيل أوىف. 48

عندما نجمع البيانات املفصلة حسب اإلعاقة، من املهم استشارة األشخاص امللمني بالسياق 
املحيل يك يسرتشد بآرائهم لوضع أدوات جمع البيانات وتدريب الذين سيجمعون البيانات. 
عىل  التدريب  لتوجيه  مفيدة  مصادر  املعوقني  جمعيات  تشكل  أن  خاص  بشكل  وميكن 
التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. وينبغي إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع مراحل 

جمع البيانات، كلام كان ذلك ممكناً. 

ولدى تعداد األشخاص الذين تشملهم الخدمات، من املهم أيضاً أن ندرك أن مقدمي الرعاية 

اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة. فريق واشنطن المعني باإلحصائيات عن اإلعاقة. »مجموعة األسئلة الموجزة التي   47
أعدها فريق واشنطن«. 

http://undocs.org/ar/E/ESCWA/SDD/2018/1
 “The Washington Group Short Set of Questions on Disability”.

تتاح مصادر أخرى أكثر تفصياًل تتعلق بجمع البيانات عن اإلعاقة والتدريب في هذا المجال في المرجعين التاليين:   48
 Minimum Standards for Age and Disability Inclusion in Humanitarian Action and World Health

 Organization (WHO) Model Disability Survey

كما في االستبيانات اإلضافية لفريق واشنطن الذي ورد ذكره في المرفق 1. 

http://undocs.org/ar/E/ESCWA/SDD/2018/1
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/
http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/
http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/
http://www.who.int/disabilities/data/mds/en/
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سبيل  )عىل  السن  وكبار  إليهم  الوصول  يصعب  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  »مراعاة 
املثال، األشخاص الذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم أو مكان إيوائهم أو الذين يخفيهم 
أفراد األرسة اآلخرين عمداً، واألشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة يف التواصل أو من 
إعاقة فكرية أو عقلية شديدة، أو األطفال الذين يتولون رعاية آبائهم أو أخوتهم ورمبا ال 
يذهبون لهذا السبب إىل املدرسة وال يستفيدون من الربامج املخصصة لألطفال(. التأكد 
من وجود أشخاص معوقني وأشخاص مسنني بني املنسقني املحليني الذين يتصل بهم أفراد 
فرق  والرجال يف  النساء  السن من  وكبار  اإلعاقة  األشخاص ذوي  التقييم. وإرشاك  فرق 

 .xxxvii»ًالتقييم، كلام كان ذلك ممكنا

مجموعة األسئلة املوجزة التي أعدها فريق واشنطن

-1 هل تجد صعوبة يف البرص ، حتى مع ارتداء نظارات ؟ 

أ( كال- ال أجد صعوبة

ب( نعم- أجد بعض الصعوبة

ج( نعم – أجد صعوبة كبرية

د( ال ميكنني عىل االطالق 

-2 هل لديك صعوبة يف السمع ، حتى مع استخدام سامعة أذن؟ 

أ( كال- ال أجد صعوبة

ب( نعم- أجد بعض الصعوبة

ج( نعم – أجد صعوبة كبرية

 د( ال ميكنني عىل االطالق

قد مييلون إىل اإلفراط يف حامية أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة بسبب وصم املجتمع 
إىل  وغالباً  للمعوقني،  الرعاية  مقدمي  أو  العائالت  تخبئة  إىل  ذلك  يؤدي  أن  وميكن  لهم. 
إيالء اهتامم خاص لتعداد األشخاص  الربامج املجتمعية. ولهذا من املهم جداً  تجاهلهم يف 

»الذين يصعب الوصول إليهم«: 
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-3 هل لديك صعوبة يف امليش أو صعود الدرج؟ 

أ( كال- ال أجد صعوبة

ب( نعم- أجد بعض الصعوبة

ج( نعم – أجد صعوبة كبرية

 د( ال ميكنني عىل االطالق

-4 هل لديك صعوبة يف التذكّر أو الرتكيز ؟ 

أ( كال- ال أجد صعوبة

ب( نعم- أجد بعض الصعوبة

ج( نعم – أجد صعوبة كبرية

د( ال ميكنني عىل االطالق

-5 هل لديك صعوبة يف الرعاية الذاتية مثل االغتسال أو ارتداء املالبس؟ 

أ( كال- ال أجد صعوبة

ب(  نعم- أجد بعض الصعوبة

 ج( نعم – أجد صعوبة كبرية

 د( ال ميكنني عىل االطالق

-6 عندما تستخدم لغتك أو لهجتك املعتادة ، هل لديك صعوبة يف التواصل، عىل سبيل 
املثال فهم اآلخرين أو إفهامهم ما تقوله ؟ 

أ( كال- ال أجد صعوبة

ب(  نعم- أجد بعض الصعوبة

 ج( نعم – أجد صعوبة كبرية

 د( ال ميكنني عىل االطالق



111االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

المرفق 2: معايير اختيار المستفيدين وتحديد 
األولويات

املخاطر  إىل  ونظراً  املستفيدين،  إىل  والوصول  التمويل  عىل  املفروضة  القيود  إىل  نظراً 
وإمكانيات توفر الخربات التقنية، ال ميكن دامئاً الوصول إىل جميع املحتاجني. ولهذا ال بد من 
استخدام املوارد املتاحة الستهداف الفئات األكرث تعرضاً للخطر وإعطائها األولوية. ويتطلب 
ذلك االستهداف الجغرايف وداخل تلك املناطق املحددة ، استهداف األكرث حاجة للمساعدة 

بناء عىل تحليل مواطن الضعف والقدرات الذي يشمل تحليل النوع االجتامعي والتنوع. 

ويف  الطوارئ،  إغاثة  أو  اإلنسانية  املساعدة  من  املستفيدين  اختيار  يف  نضمن،  أن  وعلينا 
تحديد األولويات، اتباع نهج مبديئ مستقل مبني عىل االحتياجات ويراعي النوع االجتامعي 

والتنوع ، فضالً عن استهداف األشخاص املترضرين والعمل معهم بالشكل املالئم. 

ينبغي تحديد معايري االختيار واألولويات بالتشاور مع املجتمع املحيل املترضر. ويجب ، بعد 
ذلك، نرش املعايري عىل أوسع نطاق لدى السكان املترضرين، وتقديم املسوغات الواضحة 

واملفهومة ألي اختيار يتضمن مساعدة مجموعة معينة أو استبعاد مجموعة معينة. 

وحني تحدد معايري االختيار واألولويات، من املهم إيالء االعتبار للديناميات أو املامرسات 
بعض  تهميش  إىل  تؤدي  أن  ميكن  والتي  أصالً  القامئة  والسياسية  والثقافية  االجتامعية 
املجموعات أو استغاللها. ومن املهم أيضاً وضع تعريف عميل لألشخاص املعرضني للخطر 
أي األشخاص املعرضني ملجموعة من املخاطر ولديهم قدرة محدودة ملواجهة هذه املخاطر. 
ويجب وضع هذا التعريف بالتشاور مع املجتمع املحيل املترضر. وميكن أن يشمل ذلك، 
عىل سبيل املثال ال الحرص، بعض األشخاص أو الجامعات مثل: األقليات العرقية، والنساء، 
السن،  وكبار  أطفال،  يعيلها  التي  واألرس  واملراهقون،  واألطفال  نساء،  تعيلها  التي  واألرس 
اإلتجار  وضحايا  االجتامعي،  النوع  عىل  والقائم  الجنيس  العنف  من  والضحايا/الناجون 
بالبرش، واألقليات الجنسية ، واألشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية/
أو  مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين  واألشخاص  اإلعاقة،  ذوو  واألشخاص   ، اإليدز  ومرض 
أرضاً،  ميلكون  ال  الذين  واألشخاص  املزمنون،  والفقراء  واألّميون،  خطرية،  صحية  حاالت 
واملواطنون الذين ال ميلكون الوثائق الالزمة، واملهاجرون، والالجئون، والنازحون إىل داخل 

البالد، والسجناء، وطالبو اللجوء، وعدميو الجنسية. 
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يف حاالت كثرية، يتبني أن األكرث ضعفاً هم األشخاص أو األرس املتميزة مبزيج من هذه   •

الخصائص. وتؤثر الديناميات املحلية يف تحديد األكرث ضعفاً. 

تتأثر حالة االستضعاف بالنزوح، واملوقع الجغرايف، والديناميات الخاصة للسلطة الثقافية   •

واالجتامعية ، وإمكانيات الوصول إىل األماكن املبنية وإىل البنى التحتية، وإمكانية 
الحصول عىل املعلومات والتعليم وعىل املوارد املادية واملالية مبا يف ذلك سبل املعيشة 

والخدمات وشبكات الدعم االجتامعي، والخصائص املحددة للجامعة أو األرسة أو الفرد، 
ووثائق الهوية القانونية أو عدم امتالك مثل هذه الوثائق.

اقتبست معايري االختيار وتحديد األولويات التالية من منوذج استخدمته مجموعة   •

االتحاد الدويل املعنية باملأوى يف الفليبني إثر تعرض البالد إلعصار هيان. 

هذا النموذج هو منوذج شامل ألن املجموعة املعنية باملأوى كانت تقدم استجابة لكارثة   •

واسعة النطاق شاركت فيها جهات فاعلة متعددة وطنية ودولية. 

يف حاالت الكوارث األصغر نطاقاً التي تواجهها الجمعية الوطنية من خالل قاعدتها   •

املحلية من املوظفني واملتطوعني، ينبغي تبسيط املعايري إىل حد كبري. 

يُقرتح أن تعطى األولوية، ضمن املوارد املتاحة، لألرس التي تتميز بأعىل درجات   •

االستضعاف. 

تجدر اإلشارة إىل أن هذا النموذج مخصص لألرس وال يتوجه إىل األفراد الذين يعيشون   •

خارج األرسة املعيشية وهم بالتايل معرّضون إلمكانية إقصائهم من املساعدات اإلنسانية. 
كام أنه ال يتوجه إىل أولئك املهمشني داخل األرسة والذين ال يستفيدون من إعادة 

التوزيع الداخلية فيام بني أفراد األرسة. وهذه القضايا هي خاصة بالسياق املحدد املعني 
ويتوجب عىل الجهات املستجيبة يف الصليب األحمر والهالل األحمر أن تتجاوز هذا 

النموذج وتأخذ ذلك يف االعتبار. 
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خصائص األرسة املعيشية )يرجى استخدام الرقم 5 فقط يف خانة »نعم«. ال يطلب يف هذه 
االستامرة أي رقم أو جواب بغري«5«(. ويجب النظر بعناية إىل جميع العبارات التي 

تحمل عالمة نجمة )*( ألنها نسبية وترتبط إىل حد كبري بسياق معني. 

إذا نعم، سجل 5عدد أفراد األرسة أكرث من خمسة )5(*

أو  رجالً  و/أو  مرضعة،  أو  حامالً  امرأة  و/أو  مسناً*،  األرسة شخصاً  تضم 
امرأة مع إعاقة، و/أو شخصاً يعاين من مرض مزمن،أو طفالً يتيامً، و/أو 
طفالً غري مصحوب بذويه أو منفصالً عنهم، و/أو أماً يف سن املراهقة )أي 

أقل من 18 سنة( 

إذا نعم، سجل 5

معيل األرسة شخص مّسن*، أو امرأة ، أو طفل )أقل من 18 سنة(، أو رجل 
من دون زوجة/رشيكة ترعى األطفال

إذا نعم، سجل 5

تعرّف األرسة بأنها من السكان األصليني، أو من جامعة من األقليات، أو 
غريها..*

إذا نعم، سجل 5

نقاط ضعف أخرى معروفة. تكييف هذه الفقرة وفقاً للمسائل املحددة 
الجنسية  باألقليات  يعرّفون  الذين  األشخاص  تشمل  قد  والتي  السياق 
والجنسانية ، والنساء والفتيات والفتيان والرجال ضحايا اإلتجار، والنساء 

واألطفال الذين يتعرضون للعنف. 

تجدر اإلشارة إىل أن هذه املسائل ليست من املسائل التي ميكن تفحصها 
التقييامت  يف  بشأنها  معلومات  عىل  الحصول  و/أو  روتيني  بشكل 
النموذجية املتعلقة باألرس املعيشية، ومن ثم ينبغي أال تؤخذ يف االعتبار 
إال إذا توافرت املعلومات بشأنها ، ويجب عدم البحث عن هذه املعلومات 

تحديداً بغرض استكامل أداة تحديد األولويات. 

إذا نعم، سجل 5

مجموع النقاط لهذا القسم 

الوضع االقتصادي

ً إذا نعم، سجل 5ال أحد يف األرسة لديه عمل حاليا

إذا نعم، سجل 5ال تتلقى األرسة أي دعم مايل من األقارب

إذا نعم، سجل 5ال متلك األرسة إال القليل من املمتلكات أو ال متلك أي ممتلكات هامة*

إذا نعم، سجل 5مل تتسلم األرسة بطاقة لالستفادة من املساعدة اإلنسانية*

مجموع النقاط لهذا القسم
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املسائل الخاصة بقطاع معني )يتناول هذا املثال موضوع املأوى- وظروف السكن(

إذا نعم، سجل 5ال متلك األرسة حقاً رسمياً بحيازة األرض أو اإلقامة املضمونة

إذا نعم، سجل 5األطفال يف سن الدراسة ال يحصلون عىل العلم

املسكن صغري جداً بالنسبة إىل حجم األرسة* )أي أقل من 5،3 مرت مربع 
للشخص الواحد وفقاً ملعيار أسفري (

إذا نعم، سجل 5السكن معرض للمخاطر*

مجموع النقاط لهذا القسم

الوصول إىل الخدمات 

إذا نعم، سجل 5إمكانيات وصول األرسة إىل املرافق/الخدمات الصحية قليلة أو معدومة*

إمكانيات حصول األرسة عىل املاء قليلة او معدومة، و/أو نوعية املياه 
رديئة

إذا نعم، سجل 5

إمكانيات وصول األرسة إىل مرافق الرصف الصحي قليلة او معدومة، و/
أو ظروف الرصف الصحي سيئة

أو  قليلة  الوقود  أو  الكهرباء  إمدادات  عىل  األرسة  حصول  إمكانيات 
معدومة*

إذا نعم، سجل 5

مجموع النقاط لهذا القسم

آليات املواجهة/الصمود 

إذا نعم، سجل 5تفيد األرسة عن انخفاض يف كمية/نوعية الوجبات 

إذا نعم، سجل 5بدأ األطفال بالعمل بعد حالة الطوارئ

حالة  حدوث  منذ  املمتلكات  بعض  بيع  إىل  اضطرت  أنها  األرسة  تفيد 
الطوارئ

أنها اضطرت إىل أخذ قرض )أو قروض( منذ حدوث حالة  تفيد األرسة 
الطوارئ

إذا نعم، سجل 5

مجموع النقاط لهذا القسم

مجموع النقاط لكل األقسام
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المرفق 3: النهج المركز على الناجين/الضحايا 
49في الممارسة العملية لموظفي الرعاية 

الصحية50
يتعني عىل جميع الجهات الفاعلة يف الحركة ومنهم االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 
وكل  الدولية(،  )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الدويل(،  )االتحاد  األحمر  والهالل 
الجمعيات الوطنية والجمعيات الوطنية الرشيكة، أن تلتزم باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان 
يف تقديم الرعاية الصحية إىل الناجني/ ضحايا العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. 
الجنيس  العنف  الناجني/ ضحايا  يعالجون  الذين  الطبية  الرعاية  يف  بالعاملني  يتعلق  وفيام 
والقائم عىل النوع االجتامعي وضحايا اإلتجار بالبرش، يشمل ذلك تنفيذ النهج املركز عىل 

الناجني/الضحايا.

تتضمن املبادئ التوجيهية األربعة للنهج املركز عىل الناجني/الضحايا: 

ضامن السالمة الجسدية للناجني/الضحايا.  •

ضامن الرسية.  •

احرتام رغبات الناجني/الضحايا وحقوقهم وكرامتهم.  •

ضامن عدم التمييز.  •

شخص بالغ ضحية حادث عنف جنيس أو عنف قائم عىل النوع االجتامعي تعرّض لصدمة 
أن  تبني  وقد  انفعال.  أي  يُظهر  ال  رمبا  أو  واكتئاب،  شديد  اضطراب  حالة  يف  يكون  وقد 
الناجي/ ضحية االعتداء الجنيس، أو االغتصاب، أو اإلساءة، أو اإلتجار، أو أي شكل من أشكال 
االستغالل، يشعر غالباً بالخوف و/أو الذنب، أو الخزي، أو الغضب. ويجب أن يحرص مقدم 
الرعاية الصحية عىل تهيئته بتزويده باملعلومات الحساسة والواضحة بشأن ما سيحدث الحقاً 
، ويحصل عىل املوافقة املستنرية51 عىل الفحص املطلوب، ويجري الفحص بطريقة عطوفة 

جرى تكييف محتوى هذه المذكرة التوجيهية المقتبسة من المنشورين التاليين المتعلقين بالنهج المركز على الناجين/  49
الضحايا: 

 “Building Survivor-Centered Response Services”, UNFPA Pakistan, 2010, and

 “Guidelines for Health Staff Caring for Gender-Based Violence Survivors” from the Global  50
 Protection Cluster )GBV Sub-cluster for Turkey and Syria( and the Health Cluster

الموافقة المستنيرة هي )1(عملية متبادلة )بين العامل الصحي والناجي(؛ )2( تتجاوز تقديم استمارة أو وثيقة يقرأها   51
الناجي ويوقعها ؛ )3( تشمل تفسير ماذا سيحدث والرد على األسئلة والتأكد من أن الناجين/الضحايا يدركون 

ويفهمون الغرض والمحتوى المتعلقين بالتاريخ الطبي والفحص الطبي والعالج؛ )4( يجب أن تتواصل طوال 
الزيارة الطبية ومراحل المتابعة. 
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وعىل نحو نظامي وشامل. 

احرتام رغبات الناجني/الضحايا وحاجاتهم وقدراتهم

يجب أن يسرتشد أي إجراء تتخذه برغبات الناجي/الضحية وحاجاته وقدراته.  •

من غري الرضوري الحصول عىل موافقة أحد األقرباء أو موافقة شخص آخر.   •

تزويد الناجي/الضحية باملعلومات املتعلقة بالخدمات املتاحة وجودتها لتمكينه من   •

اختيار الرعاية والدعم اللذين يريدهام. التحقق من أن الناجي/الضحية يفهم متاماً 
املعلومات املقدمة. 

بعد إبالغ الناجي/الضحية بجميع خيارات الدعم واإلحالة، من حقه اختيار ما يريده   •

)حتى لو مل تكن موافقاً عىل خياراته(. 

عدم إسداء النصائح، وتوفري املعلومات الالزمة. عدم إطالق األحكام أو إلقاء اللوم عىل   •

أحد. 

أظهر للناجي/الضحية أنك تصدقه، وأنك ال تشكك يف روايته أو تلومه، وأنك تحرتم   •

خصوصيته. 

فرّس دامئاً بوضوح للناجي/الضحية دورك ونوع الدعم واملساعدة التي ميكن أن   •

توفرها له. كن واضحاً بشأن ما ال ميكن أن تفعله. 

ال تطلق أي وعود ال تستطيع الوفاء بها. وقم دامئاً بإحالة الناجي/الضحية إىل مقدمي   •

الخدمات املالمئة. 

ال تسخر من الناجي/الضحية وال تظهر أي شكل من عدم االحرتام له أو لثقافته أو   •

عائلته أو وضعه. 

االستامع جيداً والحفاظ عىل موقف عدم إطالق األحكام.   •

التحيل بالصرب ؛ ,االمتناع عن مامرسة الضغوط للحصول عىل املزيد من املعلومات إذا   •

مل يكن الناجي/الضحية مستعداً للتكلم عام تعرض له. طرح فقط األسئلة الهامة ذات 
الصلة باملوضوع. 
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ضامن السالمة الجسدية للناجني/الضحايا

التأكد يف كل الحاالت أنهم غري معرّضني ملزيد من األذى من جانب الجاين أو أفراد   •

آخرين من الجامعة )عىل سبيل املثال، إذا كانت الناجية/الضحية امرأة، عدم الطلب 
منها أبداً بكشف ما حدث لها إىل رجل من أقربائها(. 

الحرص عىل سالمة وأمن األشخاص الذين يساعدون الناجني/الضحايا مثل العائلة،   •

واألصدقاء، والعاملني يف الخدمات املحلية أو العاملني يف مجال العنف الجنيس والقائم 
عىل النوع االجتامعي، وموظفي الرعاية الصحية. االستعالم عن جميع خيارات اإلحالة 

)إىل مكان آمن( املتوفرة للضحايا وإبقائها يف متناول اليد ضمن مسارات اإلحالة 
املوجودة لديك.

تحديد عدد األشخاص الذين يُسمح لهم بالتواجد يف الغرفة بالحد األدىن الرضوري،   •

خاصة أثناء الفحص الطبي. 

تأمني مرافقة مساعد أو عامل صحي مدرب من الجنس نفسه للناجي/الضحية أثناء   •

الفحص، إذا ما رغب يف ذلك. توجيه السؤال أيضاً بشأن رغبته يف وجود شخص معني 
)فرد من العائلة أو صديق عىل سبيل املثال(. 

إجراء املقابالت يف أماكن تحافظ عىل الخصوصية ومع مرتجمني من الجنس نفسه،   •

كلام أمكن ذلك. التأكد من أن املرتجمني ال يطلقون أحكاماً وال يسدون النصائح 
للناجني/الضحايا؛ رمبا كانت الطريقة املثىل هي تعريف املرتجمني بشكل موجز بالنهج 

املركز عىل الناجني/الضحايا. 

ضامن الرسية 

طأمنة الناجني/الضحايا بشأن الحفاظ عىل رسية نتائج الفحص إال إذا قرروا إقامة   •

دعوى. تجنب مطالبتهم بتكرار قصتهم يف مقابالت متعددة. 

طأمنة الناجني/الضحايا إىل أنهم يتحكمون يف وترية الفحوصات وتوقيتها وعنارصها،   •

وأنهم يستطيعون رفض أي خطوات يف أي وقت من سري الفحوصات.

عدم تقاسم املعلومات املتعلقة بحوادث العنف الجنيس والقائم عىل النوع   •

االجتامعي وبالناجني/الضحايا إطالقاً، إذا كانت تتضمن أسامء األفراد أو أية معلومات 
أخرى محددة لهويتهم. وميكن تقاسم املعلومات املتعلقة بالناجني مع أطراف ثالثة 

فقط بعد التامس املوافقة الخطية الرصيحة للناجي/ الضحية )أو اآلباء عندما يتعلق 
األمر باألطفال( والحصول عليها. ويجب الحفاظ عىل جميع املعلومات الخطية يف 

ملفات مغلقة ومؤمنة. 
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إذا ما توجب اإلعالن عن أي تقارير أو إحصائيات، ينبغي سحب جميع املعلومات   •

التي من شأنها تعريف هوية األفراد ، واإلعالن فقط عن األرقام والبيانات اإلجاملية. 

قد يحدث يف بعض االجتامعات أن يصار إىل ذكر حالة معينة من عنف جنيس أو   •

عنف قائم عىل النوع االجتامعي. يجب يف هذه الحال التأكد من عدم كشف أية 
معلومات محددة للهوية، ومتويه التفاصيل حسب االقتضاء من أجل حامية رسية 

هوية الناجي/الضحية. 

ضامن عدم التمييز 

معاملة جميع الناجني/الضحايا عىل قدم املساواة وبطريقة كرمية، بغض النظر عن   •

الجنس، أو الخلفية، أو العرق، أو االنتامء األثني، أو ظروف الحادث. 

عدم طرح فرضيات بشأن تاريخ الناجي/الضحية أو خلفيته. فالتاريخ الجنيس السابق   •

للناجي أو حالة العذرية مسألة غري مطروحة وال ينبغي مناقشتها. 

يجب أن تكون مدركاً لألحكام املسبقة واآلراء التي تحملها عن العنف الجنيس   •

والقائم عىل النوع االجتامعي وال تدعها تؤثر يف طريقة معاملتك للناجني/الضحايا.
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متاح باللغة اإلنجليزية:  i
Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability )2016(,  

http:// media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-
Resolution-1. pdf 

مقتبس من المرجع التالي المتاح باللغتين اإلنجليزية والفرنسية:   ii
Professional Standards for Protection Work carried out by humanitarian and human rights 

actors in armed conflict and other situations of violence, Third Edition )2018(,  
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-

out-humanitarian-and-human-rights

متاح باللغة اإلنجليزية:   iii
Australian Red Cross, Protection, gender and inclusion guidance notes )2011–2015(,  

https:// www.redcross.org.au/about/how-we-help/international-aid/international-aid-
resource-centre/ protection-gender-and-inclusion-guidance-notes

مجموعة عمل حماية الطفل: المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني )2102(  iv
Global Child Protection Working Group )CPWG(, Minimum Standards for Child Protection in 

Humanitarian Action )2012(, http://cpwg.net/minimum-standards/

متاح باللغة اإلنجليزية:   v
Guidelines for Health Staff Caring for Survivors of Gender-based Violence,  

Including Protocol for Clinical Management of Rape )2016(,  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cmr_protocol_final_en.pdf

المعيار اإلنساني األساسي بشأن الجودة والمساءلة.   vi
Groupe URD, HAP International, People in Aid and the Sphere Project, Core Humanitarian 

Standard on Quality and Accountability )2014(
واألشخاص  المحلية  المجتمعات  أفراد   -1 التالية:  هي  األساسي  اإلنساني  للمعيار  التسعة  االلتزامات 
المتضررون من األزمات يتلقون المساعدات المناسبة والمهمة الحتياجاتهم؛ 2- أفراد المجتمعات المحلية 
الوقت  في  يحتاجونها  التي  المساعدات  على  الحصول  يستطيعون  األزمات  من  المتضررون  واألشخاص 
المناسب؛ 3- أفراد المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررون من األزمات ال يتأثرون بشكل سلبي بالعمل 
للخطر بفضل العمل اإلنساني؛ 4-  اإلنساني ، وهم أكثر استعداداً وأكثر قدرة على الصمود وأقل تعرضاً 
أفراد المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررون من األزمات يعرفون حقوقهم واالستحقاقات الواجبة لهم، 
ويستطيعون الحصول على المعلومات الالزمة، ويشاركون في القرارات التي تعنيهم؛ 5- أفراد المجتمعات 
المحلية واألشخاص المتضررون من األزمات يستطيعون الوصول إلى آليات آمنة وقادرة على االستجابة 
مساعدات  يتلقون  األزمات  من  المتضررون  واألشخاص  المحلية  المجتمعات  أفراد  الشكاوى؛6-  لمعالجة 
منسقة ومتكاملة؛ 7- يمكن ألفراد المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين من األزمات أن يتوقعوا تحّسن 
واألشخاص  المحلية  المجتمعات  أفراد   -8 والدراسة؛  الخبرة  من  المنظمات  استفادة  مع  المساعدات  تسليم 
المتضررون من األزمات يتلقون المساعدة المطلوبة من جانب موظفين ومتطوعين يتميزون بالكفاءة وحسن 
اإلدارة؛ 9- يمكن ألفراد المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين من األزمات أن يتوقعوا إدارة للموارد 

فعالة وأخالقية من جانب المنظمات التي تقدم لهم المساعدة.
http:// www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20

Standard%20-%20English.pdf 

متاح باللغة اإلنجليزية:   vii
ADCAP, Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, )2018(, 
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-

ageing-and-disability-inclusion/

متاح باللغة اإلنجليزية:   viii
ICRC and IFRC, Community Engagement Guide )2017(,  

http://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/

متاح باللغة اإلنجليزية:   ix
IFRC, All Under One Roof. Disability-Inclusive Shelter and Settlements in Emergencies )2015(, 

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/international-aid/international-aid-resource-centre/protection-gender-and-inclusion-guidance-notes
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/international-aid/international-aid-resource-centre/protection-gender-and-inclusion-guidance-notes
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/international-aid/international-aid-resource-centre/protection-gender-and-inclusion-guidance-notes
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/international-aid/international-aid-resource-centre/protection-gender-and-inclusion-guidance-notes
http://cpwg.net/minimum-standards/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cmr_protocol_final_en.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cmr_protocol_final_en.pdf
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-ageing-and-disability-inclusion/
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-ageing-and-disability-inclusion/
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-ageing-and-disability-inclusion/
http://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
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متاح باللغة اإلنجليزية:   x
IFRC, Gender and diversity sensitive approach to Vulnerability and Capacity Assessments 
)Pilot, 2017(, http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/05/

guidance-note_gender-and-diversity-sensitive-vca.pdf

متاح باللغة اإلنجليزية:   xi
IFRC, Guidelines for Livelihoods Programming )2010(, http://www.rcrc-resilience-

southeastasia. org/document/ifrc-guidelines-for-livelihoods-programming/

متاح باللغة اإلنجليزية:  xii
IFRC, Protection Field Guide  

https://drive.google.com/file/d/0B6fSxyfO1YBSajlLX0RSbl9KNjA/ view

متاح باللغة اإلنجليزية:   xiii
INEE, Minimum Standards Handbook )2010(, http://s3.amazonaws.com/inee-assets/

resources/ INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf

متاح باللغة اإلنجليزية:   xiv
Inter-Agency Standing Committee )IASC(, Gender Handbook in Humanitarian Action )2007(, 

https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/ 
news/iasc-gender-handbook

متاح باللغة اإلنجليزية:   xv
Inter-Agency Standing Committee )IASC(, Gender Handbook in Humanitarian Action )2007(, 

https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/ 
news/iasc-gender-handbook

متاح باللغة اإلنجليزية:   xvi
Inter-Agency Standing Committee )IASC(, Field Handbook on Unaccompanied and Separated 

Children. Toolkit )2017(, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 
handbook-web-2017-0322.pdf

أنظر مشروع »أسفير« والميثاق اإلنساني. مبادئ الحماية هي التالية: -1 تجنب تعريض الناس لمزيد من   xvii
الضرر نتيجة أفعالك؛ -2 التأكد من حصول الناس على المساعدة بدون تحيز – بما يتناسب مع حاجاتهم 
وبدون تمييز؛ -3 حماية الناس من األذى الجسدي والنفسي الناجم عن العنف واإلكراه؛ -4 مساعدة الناس 

على المطالبة بحقوقهم ، والحصول على سبل العالج المتاحة، والتعافي من آثار سوء المعاملة. 
متاح باللغة اإلنجليزية:

 http://www.sphereproject.org/handbook/

متاح باللغة اإلنجليزية:   xviii
Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management )MHM( into Humanitarian Response, 
Inter-agency )2017(, https://reliefweb.int/report/world/toolkit-integrating-menstrual-hygiene-

management-mhm-humanitarian-response

متاح باللغة اإلنجليزية:   xix
Professional Standards for Protection Work carried out by humanitarian and human rights 

actors in armed conflict and other situations of violence, Third Edition )2018(,  
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-

out-humanitarian-and-human-rights

مقتبس من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 13 ديسمبر/  xx
كانون األول A/RES/61 ،2006/106 متاح على الموقع التالي:

 https://www.un.org/development/desa/ disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-
with-disabilities.html 

)ST/ SGB/2003/13( نشرة األمين العام: تدابير خاصة للحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي  xxi
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13

http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/05/guidance-note_gender-and-diversity-sensitive-vca.pdf
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/05/guidance-note_gender-and-diversity-sensitive-vca.pdf
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/05/guidance-note_gender-and-diversity-sensitive-vca.pdf
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/document/ifrc-guidelines-for-livelihoods-programming/
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/document/ifrc-guidelines-for-livelihoods-programming/
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/document/ifrc-guidelines-for-livelihoods-programming/
https://drive.google.com/file/d/0B6fSxyfO1YBSajlLX0RSbl9KNjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B6fSxyfO1YBSajlLX0RSbl9KNjA/view
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook-web-2017-0322.pdf
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 تجدر اإلشارة إلى أن هذا التوزيع للفئات العمرية من مشروع أسفير هو خاص بسياقات العمل اإلنساني
 ويستند إلى »الخالفات المتعلقة بالعمر التي ترتبط بمجموعة من القضايا الحقوقية واالجتماعية والثقافية«.
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