
 

 1 / 12  

Internal 

  تنفيذ
 – البرامج  إعداد   تحسين  مبادرة

   "اإلضرار  عدم"
 

/////// ////// / //////// ////// / //////// ////// / //////// /// / 
 

 

إذلين    إ ن إملساعدة إلأشخاص  أأول  يتلقون   مه 

وحامي  عن  إملسؤولني إحلياة  قيد  عىل  ة  بقاهئم 

فهمابلتايلو.  أأنفسهم إملعنيني  ،    ملساعدةاب  أأول 

عالق  ويعد    .أأيضا   معهم  ات  بناء  جيابية    رسإ 

و  برانمج  أأي  ل  جناح  مبادرة  رشإك  أأي 

 إجملمتع إحمليل. 

ما   إحمللية  كثريإ  إجملمتعات  قدرإت  نغفل 

إ ىل    ني إملترضروإلساكن   نسارع  وحنن 

قصد،  .  ومساعدهتم  دمعهم قوض  نودون 

يف   وإلتحمك  إلتفكري  عىل  إلشخصية  قدرهتم 

عىل  وعلينا،  .  حياهتم حنرص  أأن  ذكل،  من  بدل 

إحمللية  إس تخدإم   مهنا  إلقدرإت  إ ىل  والاس تفادة 

 أأقىص حد ممكن. 

إلربإمجيتطل ب   عدإد  إ  إجملمتع    ُحسن  رشإك  وإ 

معيقا    فهام   ولدلور    للس ياق إحمليل    -إحمليل 

به   نقوم  إذلي  وإملتوقع  نعمل    -إلفعيل  كنا   سوإء 

تتسم  يف   عدم    ة بدرجظروف  من  عالية 

و  وإلعنف  الاجامتعي  أأو  إلزنإعالاس تقرإر   ،

وقابل ظروف  يف   إس تقرإرإ  للتنبؤ.يأأكرث  ول    ة 

تفادي  أأن    ميكن  لوجودان،  يكون  خطر 

و  إحمليل  ل  ولأنشطتنا،  إجملمتع  رشإك 

 عوإقب سلبية غري مقصودة. 

 ( إملقصودة  غري  إلسلبية  إلعوإقب  مثل  ولتجنب 

إلعنف أأو  وإل قصاء  أأقىص (،  إلمتيزي  وحتقيق 

حن ،  أأثر إلناس،  إ ىل  إلوصول  يف  وضامن  ن 

وكيف   إجملمتع  دإخل  إلصالت  فهم  إ ىل  حاجة 

إلصالت تكل  يف  وأأنشطتنا  وجودان  ، يؤث ر 

جوإنب    إل رضإر عدم  هنج    إعامتدو  مجيع  يف 

عدإد إلربإمجإلتخطيط و   . إ 

شأأن   إملعلومات  مفن  فعاةل  توفري  بصورة 

إلتشارك   إملتبادةلوإلتصالت   أأساس    عىل 

من  مع   وإلفتيان  إملترضرين  وإلفتيات  إلنساء 

يضمن  وإلرجال   إليت  ميقدتأأن  إملعلومات   

بشأأن   مس تنرية  قرإرإت  إختاذ  من  إلناس  متكن 

و  إحلياة،  قيد  عىل  وإلبقاء  وسائل  وجود  حياهتم 
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تقدمي هلم  حول  تتيح  وفعالية    مالحظاهتم  جودة 

نقدهما.   إليت  حيو إملساعدإت  أأن  صل  جيب 

إلأقلإلناس عىل  إملعلومات  نتظام،  ابو  ،  عىل 

وإس تحقاقاهتم،   حبقوقهم  وابجلهات إملتعلقة 

هلم،  تإليت   إملساعدة  إلربانمج  وخبقدم  طط 

ميكهن  أأو  إل  موكيف  عن  إل تصال  تعبري 

 خماوفهم. 

للرشاكء.   إملساءةل  تفويض  ميكن  تعد   ل  ول 

إملبارشة غري  إملامرسة   إملساءةل  يف  مساءةل 

وإملسؤوليات  إلعملية،   إلأدوإر  د  حتد  مل  ما 

وإحضة   علهيبصورة  رصدهاومتفق  يمت   مث     . ا، 

لل  معليات  رشاكء  ينبغي  يف  إملشاركة 

يتحملوإ  ينبغي  و إملساءةل،   مسؤولية أأن 

أأن  عامهلمأأ  وينبغي  عالقيثقوإ  ،  ات  يف 

إلكفاية  رشإكة  إل  فيه  عنمبا  إخملاوف    للتعبري 

 . إحملل ية  من إجملمتعات  مسعوهاإليت 

ييلو  فامي  إلأساس ية   ترد  إل جرإءإت 

مرإعاهتا  إلهامة    وإنب وإجل ينبغي  دلى إليت 

و إل  وإلرصد،  وإلتخطيط  إلندإءإت توجيه  تقيمي 

عدإد  و  وإلتقارير،  إ  أ ليات   ووضعإلتطبيقات 

ي  إلعامليالاس تجابة   للت صد  وإجملالت ة 

إل جرإءإت  فهذه  إلتقنية.   ينبغي  إدلنيا  يه  إليت 

 ،إل رضإرعدم  هنج    تطبيق  لضامن  إختاذها
ذكل   يف  حال مبا  إلزنإعمرإعاة  فه ت  مع  ت   يي. 

إلتوجيه   توفره  بني  عدم  مهنجية  إليت 

وهُنُ إل رضإر إلهنج.  ،  هذإ  دماج  إ  ومفاهمي  ج 

من  و  عن  ملزيد  حتسني  مبادرة  إملعلومات 

إلربإمجطريقة   عدإد  مفهوم   -)إملبادرة(   إ  أأو 

إملذكورة،  أأو    إل رضإرعدم   إملوإضيع  من  أأي 

إلصةل   ذإت  إلروإبط  إ ىل  إلرجوع  يرىج 

 يف لك قسم. إلوإردة

وإس تخدإهما  إملبادرة  تطبيق  خمتلف    جيب  يف 

إلهالل   مجعيات  قبل  من  وإلس ياقات  إلقطاعات 

و إلأمحر  وإلصليب  إدلويل  إلأمحر  اد  الاحت 

إلأمحر  جل  وإلصليب  إلأمحر  إلهالل  عيات 

إدلويل(   دماهجا  )الاحتاد  إ  إلأدوإت  لأجل  يف 

 . وإلتقياميت وإلأنشطة اتإلتوجهييو 

 إلتخطيط وإلرصد وإلتقيمي 

ذكل   • يف  مبا  إملترضرين،  إلساكن  إ رشإك 

يف   إملهمشة،  و إل إلفئات  رصد  إل تصممي 

عدإد إلربإمجوإلتقيمي يف مجيع مرإحل   .إ 

هنج • جوإنب  إل رضإرعدم    دمج  مجيع  يف 

عدإد إلربإمجإلتخطيط   . وإ 

عدإد • إ  ينبغيإلربإمج  عند  يف    ،  إلنظر 

إملحتياجات  الا وإلظاهرة  إخلاصة  لموسة 

)عىل ل  للعيان إجملمتع  من  رشحية  لك 

أأو   إلسن  أأو  إجلنس  لنوع  وفقا  إملثال  سبيل 

أأو   إلعرق  أأو  إلطبقة  إللغإل عاقة  أأو  ة 

الاجامتعي    وأأ الاجامتعية،   إلوضع 

سامت   أأو  ى(  إلأخر إلتنو ع  والاقتصادي 

إملساعدة   عىل  إحلصول  وكيفية 

 علومات.إملو 

 مفيدة  وإرد م 

إ رشادي    • إملشل دليل    /اريعتخطيط 

 ( حتاد إدلويلإلربإمج )الا 

إمل دليل    • وتقيي / اريعشرصد    هاإلربإمج 

 ( الاحتاد إدلويل )

 مجموعة إمحلاية إلعاملية  •

مشاركة   • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

 ا إجملمتعات إحمللية ومساءلت 

 وتوفري إملعلومات طلبات  وإل   إلندإءإت 

وعن  • إلس ياق  عن  حمدثة  معلومات  توفري 

 إلزنإع 

 هذإ إلوضع؟ ما يه أأس باب  <

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
https://fednet.ifrc.org/en/resources/HD/CEA/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/HD/CEA/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/HD/CEA/
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يه   < بلك ٍّ  إلضعف  موإطن  ما  ة  إخلاص 

و إ من   وإلفتيان  وإلفتيات  إلرجال  لنساء 

 هذإ إلس ياق؟ يف 

إلتديدإت   < يه  تما  قد  إ ىل  إليت  ؤدي 

 تفامق إلوضع؟ 

، وللزنإعللس ياق  مهنجي  حتليل    جرإءإ •

 وحتديد إخملاطر وإلتخفيف من أ اثرها. 

تعترب   • إليت  إلس ياقات  أأو  ويف  اسة،  حس 

أ من نزإعا  أأو    ةغري  توفري تشهد   ،

( إلفاعةل  إجلهات  عن  يف  إملعلومات 

 . تفاعالتإل ، و وإلأس باب(، إلزنإع 

بني   • إلتفاعل  تقيمي  نتاجئ  إملساعدة  تقدمي 

 وإلس ياق. 

كيفية   • معلية  وصف  إ رشإك تنظمي 

إحمليل   لضامن  إجملمتع  وإملساعدإت 

 . إل رضإرعدم  هنج تطبيق 

 وصف أ ليات إملساءةل.  •

كيف  • إس تخدإموصف  إملالحظات    ية 

 . يف إلربإمجروس إملس تخلصة وإدل

 موإرد مفيدة 

إدلويلالا  ندإءإت • طوإرئ لل   حتاد 

نرتإنت   (FedNet  ش بكة الاحتاد -)إ 

إدلويلتقارير  و خطط   • نرتإنت    الاحتاد   -)إ 

 ( FedNet ش بكة الاحتاد

 معليات إلتقيمي 

لفهم   • إلثانوية  إلبياانت  وحتليل  مجع 

و  إلبياانت عىل  ساعدة  إمل إلس ياق  مجع 

 إلأولية. 

إلتقيمي  شكيل  ت  • إ ىل  فريق  ابلستناد 

حول  إلنتاجئ   علهيا  إحلصول  مت   إليت 

وإللغة  إلس   وإجلنس  إلعمر  )مثل  ياق 

 وإلعرق(. 

ما   • حبسب  إلأولية  إلبياانت  مجع 

إلرضورة.   أأن تقتضيه  من  وإلتأأك د 

وإلعمر   مصن فةإلبياانت   إجلنس  حسب 

قبيل  صطلحات  إمل )تنب     "إلناس"من 
للخطر"و عرضة  كرث  دون    "إلأ

 حتليل(. 

درإج   • إ  نس يان  ينبغي  بوصفها    إمحلايةل 

يتعلق  و   ا  قطاع فامي  أأساس يا  عنرصإ 

إلأخرى.   إفرتإض  ابلقطاعات  وجيب 

عىل  وجود   إلقامئ  إلنوع  إلعنف 

حىت  الاجامتعي إنعدإم  ،  حاةل  بياانت يف 

 موثوقة. 

 إسأأل نفسك إلأس ئةل إلتالية:  •

 هذإ إلوضع؟  ما يه أأس باب وجود <

مه   < عرضة  إلأشخاص  من  إلأكرث 

ةللخطر، وما يه إحتياجاهت  ؟ م إخلاص 

 إلناس عرضة للخطر؟ يكون ملاذإ  <

إجمل كيف   < خمتلف  حاةل موعات  تعيش 

 إلضعف؟ 

إ ىل   < تؤدي  قد  إليت  إلتديدإت  يه  ما 

 تفامق إلوضع؟ 

يف  إل  • إلتالية  إلعوإمل  تضمني  من  تأأكد 

 ( إلبياانت  ( إلأولية و/أأو    ة ثانويإل مجع 

 عالقتا ببعضها. وحتليلها يف 

 ما هو همم يل، ولنا ولل خرين  -إلِقمَي  <

أأو    -إلسلطة   < إلفرد  وتأأثري  متكن  مدى 

 إجملموعة ابلنس بة لل خرين 

https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/disaster-response/peas-eas-updates/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/disaster-response/peas-eas-updates/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/disaster-response/peas-eas-updates/
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/management/plans-and-reports/
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/management/plans-and-reports/
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/management/plans-and-reports/
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/management/plans-and-reports/
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  يف   مبا  وإملمتلاكت،  إلأموإل  -  إلرثوة <

غالبا  إلأرإيض،  ذكل يرّس     مم ا 

الامتيازإت   متاكفئة  غري  مس توايت من 

 وإلفرص 

ف  كيف  -  إلهوية < أأنفسهم    إلناس  يعر 

 وإل خرين 

وإلهيألك   < وغري   -إلنظم  إلرمسية 

إلفوإرق  –  إلرمسية تُنشئ    إليت 

  وإلس ياس ية   والاقتصادية  الاجامتعية

وإليت رخسهاوت  إلناس  بني تسمح    ، 

  وإلتمنية  الاجامتعي   ابلامتسك

 وإلتحول أأو تقو ض ذكل 

الاجامتعي < إلزنإعات تؤثر    –  إلنوع 

عىل إلعنف    وإلرجال  إلنساء  وأأعامل 

فهيي  بشلك   يف   مبارشة  تؤثر   خمتلف؛ 

  وإلردود   وإلتصورإت  إلنظر  وهجات

 وإلعنف  إلزنإع عىل

غري  • أأو  اسة،  حس  تعترب  إليت  إلس ياقات  يف 

من   تعاين  أأو  تو إلزنإعأ منة  فري ، 

إلفاعةل إجلهات  عن  لأس باب إملعلومات   ، 

   هتفاعالتو  إلزنإع

وجود   • متوإزن  ضامن  مقديم  لمتثيل  لك 

 . نيإلرئيس ي إملعلومات

مت   • أأن  إلتقيمي  ثل  جيب  يف  إملشاركة 

إلقرإرإت   إجملموعات   خمتلفوإختاذ 

فهي إملعنية   مجيع    امبا  من  وإل انث  إذلكور 

من   للتأأكد  إ ىل  إلأعامر  وهجة  الاس امتع 

و   نظرمه إحتياجاهتم،  ل وتلبية  ليك 

إلتقليدية  تتسبب   إلسلطة  يف  هيألك 

إملهمشة أأو  إلضعيفة  إلفئات  ذإ و .  حرمان  إ 

جامعية  لزم   مناقشات  جرإء  إ  إلأمر، 

من   إمليرسين  مع  وإحد  جنس  من  مركزة 

 نفس إجلنس. 

 سأأل نفسك إلأس ئةل إلتالية: إِ  •

تتوإصل  < وهل  شامال ،  هنجا   تنتج  هل 

أأفرإد  من  متثيلية  مجموعة  مع 

 إجملمتع؟ 

إلناس < رأأي  هو  وأأعامكل  حب   ما  ضورك 

 ؟وَمن مُه هؤلء إلناس وسبب رأأهيم –

ما  هل   < خشصا  أأو   ،للخطرتع رض 

وضعه هشاشة  زايدة  غري   تسبب  عن 

إلكرإمة قصد وإنعدإم  )إلسالمة  ؟ 

عىل  إحلصول  وعدم  وإلمتيزي، 

 ؟ إخلدمات وإملعلومات(

حاطة   • بنتاجئ علام  إحمليل     إجملمتعإ 

 . إلتقياميت ومناقش تا معه 

 موإرد مفيدة 

وإلقدر  • إلضعف  موإطن    إتتقيمي 

نرتإنت   (FedNet  ش بكة الاحتاد -)إ 

حالت  حتياجات  الا  تقيمي • إلطوإرئ يف 

نرتإنت    (FedNet  ش بكة الاحتاد -)إ 

إ رشإك   • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

 إجملمتعات إحمللية ومساءلتا 

 إلعاملية الاس تجابة  أ ليات  

إليت   • إلنتاجئ  ىل  إ  ابلستناد  إلفريق  تشكيل 

حول   علهيا  إحلصول  )مثل مت   إلس ياق 

وإلعرق( وإللغة  وإجلنس  لضامن   إلعمر 

 إلوصول إ ىل إلأشخاص إملترضرين. 

إملبادئ  • عىل  إلفريق  تدريب  وينبغي 

إلسلوك   قوإعد  نة  ومدو  وإلقوإعد، 

حامية  بشأأن  إدلويل  الاحتاد  وس ياسة 

قوإعد   نة  مدو  عىل  وتوقيعه  إلطفل 

 . إلسلوك
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حتليل   • عىل  إلفريق  تدريب  مسائل  جيب 

وإلتاكمل،   وإلتنوع  الاجامتعي  إلنوع 

إمحلاية هل وتعممي  تكون  أأن  وجيب   ،

 .إلقدرة عىل ذكل

إلبياانت   • درإسة  إلفريق  عىل  جيب 

قبل   هممةإلثانوية  يف  يفاده  وقبل    ،إ 

للوضعوصوهل   مدراك   يكون  أأن    جيب 

إلأثر،   يشمل:  إذلي  إلاكرثة و إلعام  طبيعة 

وإلقدرإت  قدرإت  و  إلوطنية  إجلعيات 

 . إل قليية إخل

إمحل • درإج  عنرصإ  إ  وبوصفها  كقطاع  اية 

 أأساس يا فامي يتعلق ابلقطاعات إلأخرى.

إجملمتعات • مع  إلتعامل  جيب    إحمللية  عند 

إلوطنية، إلعمل   إجلعية  مع  دإمئا 

فعال  حنو  عىل  إملعلومات  توفري  وضامن 

إملعلوماتوتشاريك،   إلنساء    وتبادل  مع 

وإلرجال   وإلفتيان  من  وإلفتيات 

رين   مبا يف ذكل إلفئات إملهمشة.إملترض 

شاملإعامتد  ينبغي   • وإلتهنج  مع  ،  وإصل 

 . مجموعة متثيلية من أأفرإد إجملمتع 

وحل ل   • تصور  رإقب  ناس إل كيفية 

وأأعامكلحل هؤلء  ن  مَ   -ضورك  مه 

تصورمهو إلأشخاص   سبب  هو  ،  ما 

ل   حاجة  هناك  اكنت  ذإ  إ  ما  جرإء  وقرر 

 تغيريإت. 

مع  عن • إلتعامل  أأو  إملشاركة  مجموعة  د 

بني أ ليات   إملشرتكة  إدلإمئة  إللجنة 

إلتنس يق،  أ ليات  من  غريها  أأو  إلواكلت 

دإمئا   من  ممثل  وجود  ضامن  جيب 

 . إجلعية إلوطنية 

إحامتل • يف   نزإعات، نشوب    إلنظر 

)عىل  الاو إلطويل  إملدى  عىل  س تدإمة 

جلب   عند  إلتقيمي(  يف  إلس ياق  حتليل  أأساس 

 . يف إجملمتع إملوإرد وتوفري إخلدمات

أأنك   • من  ت تأأكد  للخطرل  ما  خشصا    عرض 

قصدعن   زايدة  غري  يف  تتسبب  أأو   ،

إلكرإمة   وإنعدإم  )إلسالمة  وضعه  هشاشة 

إخلدمات   عىل  إحلصول  وعدم  وإلمتيزي، 

 . وإملعلومات(

قدر   • تكرإر  عدم  عىل   إت إحلرص 

 . إملنف ذة أأو تقويضهاإجلعية إلوطنية  

درإج    • تعزيز  إ  إجلعيعنرص   اتقدرإت 

إلأنشطة،   إملنف ذةإلوطنية   مجيع  يف 

إسرتإتيجية   وجود  لالنسحاب  وضامن 

إ جمال  إلعامليةدمع  يف  ، الاس تجابة 

ق و  إلتسلمي  جرإءإت  اب  مغادرة  إلقيام  بل 

 فريق. إل

إملساعدة  • أأساس    توفري  س ياسات عىل 

إجلعي وخطط   اتوإسرتإتيجيات 

وقدرإهت حتسني.  اإلوطنية  معلية    ودمع 

إجلعي إملنفذة  إلوطنية    اتس ياسات 

عند  ،  هاوخطط   اوإسرتإتيجياهت

 . الاقتضاء 

بني    • فامي  إلتنس يق  إدلويل، جيب  الاحتاد 

إلوطنية   ات عي إجل و إدلإمعة  وإجلعيات 

معايري  إملنفذة  إلوطنية   عىل  وإلتفاق 

وأأجور   إلتوظيف  ومعليات  إلعقود 

من   لك   طرف  من  ةل  إملمو  إملتطوعني 

إلوطنية   وإجلعيات  إدلويل  الاحتاد 

 إدلإمعة.  

 موإرد مفيدة 

إلطبيعية  إمحل • إلكوإرث  حالت  يف  اية 

 ( مجموعة إمحلاية إلعاملية )
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إ عاليم • )   بشأأن   ملف  مجموعة  إمحلاية 

 ( إمحلاية إلعاملية 

•  ( إمحلاية  إمحلاية  مجموعة  تعممي 

 ( إلعاملية

وإلرجال.   • وإلفتيان  وإلفتيات  إلنساء 

خمتلفة   دليل    -إحتياجات  إلفرص.  تاكفؤ 

نظور   الاجامتعي  مرإعاة  يف  إلنوع 

إدلإمئة   )إللجنة  إل نساين،  إلعمل 

 إملشرتكة بني إلواكلت( 

للعنف    إ رشادإت • عىل  للتصدي  إملبين 

الاجامتعي   إملعونة  يف  إلنوع  أأوساط 

بني    إل نسانية  إملشرتكة  إدلإمئة  )إللجنة 

 إلواكلت( 

وإلهالل   • إلأمحر  إلصليب  وقوإعد  مبادئ 

إل نسانيةبشأأن  إلأمحر   الاحتاد  )  إملساعدة 

 ( إدلويل

للصليب    مدونة • إدلولية  إحلركة  سلوك 

غري  وإملنظامت  إلأمحر  وإلهالل  إلأمحر 

يف   إل غاثة  جمال  يف  تعمل  إحلكومية 

إلكوإرث إدلويل  )   حالت  الاحتاد 

وإلهالل   إلأمحر  إلصليب  جلعيات 

 إدلولية للصليب إلأمحر( إللجنة   -إلأمحر

نرتإنت   • )إ  إلطفل  حامية  ش بكة    -س ياسة 

 ( FedNet إدلويل الاحتاد

الاجامتعي • )  إلنوع  الاحتاد وإلتنوع 

 ( إدلويل

إلنوع   • ملرإعاه  دنيا  معايري  بتطبيق  إلتعهد 

عدإد  وإلتنوع  الاجامتعي   إ    برإمجعند 

 ( الاحتاد إدلويلإلطوإرئ )

 " إسفري" مرشوع  •

إ رشإك  • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

 إجملمتعات إحمللية وإملساءةل 

 إملأأوى 

إل   • • حتليل  جدإ  إملهم   تفاعالتمن 

والاقتصادية   والاجامتعية  إلس ياس ية 

وإلبدل إملنطقة  يف  إذلي    للأرإيض 

طار فهمك للس ياق فهيام تعمل  . يف إ 

هل    درإسة • فيه.  تعمل  إذلي  هو إلس ياق 

 ؟ س ياق ريفي أأم حرضي

للك    درإسة • إملأأوى  خيارإت  مجيع 

  إلنازحني وغري    إلنازحنيمن  

إحمللية    دمعوضامن   إلبناء  تقنيات 

ممكنا.  ذكل  اكن  لكام  وتكرإرها 

تكون   أأن  مس تدإمةوينبغي    إلأنشطة 

وماليا   ومقبوةل و إجامتعيا  وأ منة  بيئيا 

 ثقافيا. 

دإرة  تقيمي   • إ  إلأرإيض طريقة 

وكيف  وإملمتلاكت إلأرإيض  تُشغل  ، 

أأهنم  يثبت  كيف  و وإملمتلاكت.   إلناس 

ما؟   ماكن  يف  واثئق  يعيشون  وهل 

إلواثئق   من  وغريها  إلأرإيض  ملكية 

ب صدرت  وإلنساء، قد  إلرجال  أأسامء 

إلأرسة ابأأو   رب  كيف  و ؟  حفسب   مس 

حولحل   يمت   إلأرإيض    إخلالفات 

 وإملمتلاكت؟ 

وكيف إ أأشاكل  خمتلف    درإسة • حليازة 

أأمهنم   تصور  للناس  إملتعل ق  ميكن 

تقيمي  ابحليازة إ جرإء  وينبغي  رسيع  . 

 . للحيازة

أأكرث  تكون  و  • مجعها  مت  إليت  إلبياانت 

نفذت   ما  ذإ  إ  أأمهية  وأأكرث  موثوقية 

و  تشاركية،  فهيا  بطريقة  إلفئات تُدرج 

( إلتقيمي  حُ إليت  إحملرومة  يف  ددت 
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إلس ياق   أأوسعوحتليل  نطاق  (.  عىل 

إ ىل إملقيني   وابلنظر  مشاركة 

إلنطاق ل إلوإسعة  ميكن  ل  ب  خَ لن  ، 

هل.    ةارسمم مسوغ  ل  البياانت  فتأأثري 

إحمللية   قانونيةتعد    إجملمتعات  لأن 

إلرمسية   يف  وإملؤسسات  شاركت 

إلنتاجئ.  إلعمليات   عىل  ووإفقت 

إتأأثري  إل ويس متر     يساندونلساكن  لأن 

ويشعر  إلعملية  هبا  ونهذه  .  ابلزتإهمم 

إلتعدإد  شأأن  ومن   أأن إلتشاريك  نتاجئ 

من    يُريس لحقة  ملرإحل  إلأساس 

و  ل  لنظم  إلتمنية،  دإرة أأنسب 

 . إنصافا وفعالية أأكرث و إلأرإيض 

درإج   • إ  ينبغي  الاحتياجات،  تقيمي  عند 

إلأرإيض   عن  حمددة  أأس ئةل 

من  وإل ساكن   إليت  للتحق ق  مت  إلأجوبة 

إل دلى  علهيا  إحلصول   جرإء  تقيمي  إ 

تكون و .  للحيازة  إلرسيع أأن  جيب 

دة يف إلأس ئةل   . س ياق معني  حمد 

وصيانة    درإسة • ختزين  كيفية 

وكيف  إلبياانت،  حل   يةوحتديث 

مس توى  و   إلزنإعات، هو    حتمكما 

إحمللية  إ إملعلومات،   يف لسلطات 

 توقعات؟ إل إلتعامل مع    يةوكيف 

وإلقادة  إ • إحمللية  إلسلطات  ستشارة 

 . وإلتعاون معهم  إحملليني

مع  تقامس   • يف رشاكء  إل هنجك 

ذكل و إملأأوى.  مجموعة   اكن  حيامث 

مع   وإحللول  إلنتاجئ  تبادل  ممكنا، 

وضع  إملهم  ومن  إلأخرى.  إلواكلت 

مع   مشرتكة  رشاكء  سائر  مهنجية 

 . . أأوىإملمجموعة 

من  إل • • إملتاحة أأن  تأأكد  إخليارإت 

حلول   تإل يوإء  ل جياد    قوضل 

 ( بني    فوإصلتوفري  مثل  إمحلاية 

من  أأماكن  ،  بيوتإل  شلك  أأي  من  خالية 

الاكتظاظأأشاكل   أأو  ونرش    ،إخملاطر 

إحمللية(.  ابلفتات   ووضع للهجة 

غري   إلأطفال  محلاية  أأنظمة 

وإلشاابت وإختاذ  إملصحوبني   ،

خماطر   من  للحد  حمددة  إ جرإءإت 

 . الاجامتعينوع إل إلعنف إلقامئ عىل 

أأماكهنم • يف  إملترضرين  إلساكن    دمع 

الا ل  إملفضةل عىل ضامن  نتعاش 

إلطويل   قطعة عادة    -إملدى  يف 

إخلاصة    اهتمجممتعويف    أأرضهم 

 . وأأحياهئم

حالت   • إلتخطيط  ؛  إلزنوحيف  ينبغي 

إل حساس مل لتعزيز  إملأأوى  وإقع 

إمحلاية   وتعزيز  للمجمتع  ابلنامتء 

عىل  إحلفاظ  مع  إجملمتعية، 

 خصوصية إلأرس. 

ختصيص   • ينبغي  إخملاميت،  يف 

إلوظائف    أأماكن متعددة  سهةل وهيألك 

 . الاس تخدإم للنساء وإلأطفال 

لل   يالءإ   • وإلأفرإد فئات  إلأولوية 

والاحتياجات   وذوي  إلضعفاء 

ابمل يتعلق  فامي  و إخلاصة    إلسكنأأوى 

إملصحوبني   غري  إلأطفال  )مثل 

وإلنساء  وإملس نني    وإلشاابت،

إل عاقة،  ذوي  وإلأشخاص  إحلوإمل 

ت إليت  إملهمشة  إلفئات  بعض  وإجه  أأو 

يف  صعواب عىلت  إملأأوى   إحلصول 

طبق إملناس بسبب  ، الاجامتعية  تا ب 

ابلعار، تكون إخل(    وإلومص  أأن  جيب 

وأأل   عادةل  إحليازة    إملساعدة  تس تخدم 

 . كوس يةل للمتيزي

 موإرد مفيدة 
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َكن   • إلس  إمحلاية:  أأجل  من  معا   إلعمل 

( وإملمتلاكت  مجموعة  وإلأرإيض 

 ( إمحلاية إلعاملية 

وإملمتلاكت   • وإلأرإيض  َكن  إلس 

  )مجموعة إمحلاية إلعاملية(

وإلرجال.   • وإلفتيان  وإلفتيات  إلنساء 

خمتلفة   دليل    -إحتياجات  إلفرص.  تاكفؤ 

م  الاجامتعينظور  مرإعاة  يف   إلنوع 

إدلإمئة   )إللجنة  إل نساين،  إلعمل 

 إملشرتكة بني إلواكلت( 

إبشأأن    إ رشادإت • للعنف معليات  لتصدي 

أأوساط يف  الاجامتعي  إلنوع  عىل   إملبين 

إدلإمئة  )إللجنة  إل نسانية  إملساعدة 

 إملشرتكة بني إلواكلت( 

حليازة   • إلرسيع  إلتقيمي  إ رشادإت 

يف   الاس تجابة  ختطيط  أأجل  من  إلأرإيض 

 إلكوإرث )الاحتاد إدلويل(  أأعقاب

إدلنيا  " • مشاركة    لربإمج"  إلعنارص 

ث إ  إلأرإيض  مسح  يف  وقوع إلساكن  ر 

 إلكوإرث )الاحتاد إدلويل( 

إلتشاريك   • إملأأوى  لتوعية  ل إلهنج  بشأأن 

 إل من )الاحتاد إدلويل( 

 مرشوع "إسفري"  •

إ رشإك  • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

   إجملمتعات إحمللية وإملساءةل

إملوإد غري إلغذإئية، وإلنقدية وإلغذإء  

 وس بل إلعيش 

للمخا • حتليل  عدإد  يرإعي  إ  وإملزإاي  طر 

إحملدد ذإ  درإسة  .  اية( إمحل )  إلس ياق  إ  ما 

إل غاثة  ت  اكن  عىل معليات  إلقامئة 

إلنقدية دلس ت   إملساعدإت  اطر  خم  و 

تفاق محلاية  اب تتعلق   وإلفوإئد    ،هاأأو 

وإلأرس  إلأفرإد  عىل  تعود  إليت 

مدى   أأي  ىل  وإ  إحمللية،  وإجملمتعات 

إملترضرة  ل ميكن   لمجمتعات 

وإجلهات   إل نسانية  وإلواكلت 

أأو و/  )إحلكومات(  أأنشطة   إملسؤوةل 

إلتمكيلية من    إلربإمج  إلتخفيف 

إجلديدة  إخملاطر    .إخملاطر  مقارنة 

ابملساعدإت وإملنافع   إملرتبطة 

وإلق  إلعينية،  وإملوإرد  سامئ،  إلنقدية 

غري   سبيل  إملاديةوإملساعدإت  عىل   ،

عىل إملساعدة    إقتصارإملثال،  

 إخلدمات.  تقدمي أأوإملنارصة 

مرإعاة   • وإلتنوع  ينبغي  وإجلنس  إلعمر 

، س تدإفالاوإلتقياميت،  يف  

و إل و  و إل تصممي  رصد  إلتنفيذ 

لضامن   إلأشخاص  حتديد  وإملساءةل، 

إخلاصة   الاحتياجات  ذوي 

لل و  إملتعلقة  مخاطر  إملعرضني 

 محلاية. اب

طار   • إ  ل  ل وضع  عىل ي لمساءةل،  قترص 

إلعنرص   أأساس  إلربإمج  عىل  قامئ 

أأيضا نقدي،   يشمل    ة تعددم أ لية    بل 

إلتعليقات  إلقنوإت من  و .  لتقدمي  إلتأأكد 

إلتعامل   كيفية  يعرفون  إملوظفني  أأن 

ذكل  إلردودأأنوإع  خمتلف  مع   يف  مبا   ،

إلنفيس  خدمات  إ ىل  إل حاةل   إدلمع 

 وإمحلاية. 

وإلمتثيلية   • إلعادةل  إملشاركة  متكني 

مبا فئات  يع  جل  إملترضرين،  إلساكن 

 يف ذكل إلفئات إلأكرث ضعفا وهتميشا.

من  س تفيد  ي  • وإلفتيات  لك   إلنساء 

إملساوإة  قدم  عىل  وإلرجال  وإلفتيان 

فرص جيب  إلرزق كسب    بدإئل/من   .

تكون   س بل  أأن  إلرزق  برإمج  كسب 
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لتلبي إلفريدة  مصممة  الاحتياجات  ة 

إجملمتع   رشإحئ    إملترضرةخملتلف 

وإلفتيات  إلأرس  رابت  )مثل 

وإلرجال   وإلنساء  وإلفتيان  إملرإهقات 

من  وإملس ن ننيإملرشدين،   إلناجيات   ،

عىل   إلقامئ  ، الاجامتعينوع  إل إلعنف 

 وإملعوقني، إخل ( 

وإختيار  وضع   • الاس تدإف  معايري 

إملش يف  ابإملشاركني  مع  اريع  لتعاون 

 إجملمتعات إحمللية. 

ذإ   • جامعات  إ   ردودتلقيت  إ  أأو  أأفرإد  من 

غري   إملساعدإت  حول وإملوإد  إلنقدية 

إملساعدإت   برإمج  و/أأو  إلغذإئية 

س تحاول  أأ تإلغذإئية،   أأنك  من  ك د 

إلردود  إس تخدإم الانفتاح  ويعد   .  هذه 

إلأوىل،   إخلطوة  إلفعل  ردود  تلقي  عىل 

ميثل   قد  إلردود  تلق ي  ن  إ  ذ  عىل  إ  عالمة 

إتصالت أأنظمة  فعاةلأأن  أأنظمة  ، ك 

مث وإس تعامل    ومن  إس تخدإهما  يكون 

ح إلفعل  إس تخدإهما  ردود  كيفية    يفول 

إلربإمجحتسني   عدإد  إلثقة   إ  وتعزيز 

 وإلعالقات. 

 موإرد مفيدة 

)رشإكة  إملساعدإت   • وإمحلاية  إلنقدية 

 إلنقدية( إلتعمل يف جمال إلتحويالت 

إلساكن   • أأمام  وإملساءةل  إمحلاية 

إلعرإق    إملترضرين إلأمن  )يف  مجموعة 

 ( إلغذإئ 

و  • ) إملساعدإت  إملأأوى  إجملموعة  إلنقدية 

 ( إلعاملية للمأأوى

إ رشإك  • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

 إجملمتعات إحمللية وإملساءةل 

 إلصحة 

إحتياجات  • تقيمي  يشمل  أأن  ينبغي 

بشأأن إجملمتعات   إلفئات    بنودإ   حتديد 

و وإملهمشة،  يف  إلضعيفة  الاحتياجات 

إلصحة،   إخلدمات  جمال  يف  وإلثغرإت 

و  إملعلومات  إلصحية،  دإخل جفوة 

 ،إحملليةوإجلاعات  إجملمتعات  

 وقضااي إملساوإة. 

وإجلنس   • إلسن  حسب  مصنفة  بياانت 

إملثليات) درإج  إ  ننىس    ني وإملثلي  ل 

ومغاير   ومزدويج إجلنيس   يإمليل 

إجلنس ية   صفات إلهوية  وحاميل 

إلأمرإض    ،إجلنسني و/أأو  وإل عاقة 

أأجلإملزمنة من  معلومات   ،  اتحة  إ 

و  للربإمج  مجع    . س ياساتإل أأفضل  وعند 

إلسن،  إمل بياانت  إل  حسب  ينبغي  صنفة 

ت  )صنيف  ضامن  إلسن  إذلين  كبار 

أأعامرمه   فقط  عاما   60تتجاوز  وليس   ،)

 يف مجموعة وإحدة.  مجعهم

إلسلطات  الا  • مع  وإلتعاون  ستشارة 

 إحمللية وإلقادة إحملليني. 

رجال • إحمللية،  إجملمتعات    إ رشإك 

إملهمشة،   إلفئات  ذكل  يف  مبا  ونساء 

إملشاريع،   وتنفيذ  وختطيط  تقيمي  يف 

أ ليات   إملعلومات  ووضع  مع  دلإس تقاء 

و  منابر  إلمتكني  جياد  عن إ  للتعبري 

 . وهجات نظرمه 

إ • مرإعاة  مبا ينبغي  الاجامتعية،  لهيألك 

ذكل   وإلنفوذ،    مناصب يف  إلسلطة 

وإلفتيات   إلنساء  ومسؤوليات  وأأدوإر 

إلأعامر   مجيع  من  وإلرجال  وإلفتيان 

 . إلتنوع أأشاكلذكل من  وغري
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وإل نصاف  إلشامةل  تغطية  إل ضامن   •

إلعاملي،   إحلاجة(  أأساس  ومن  )عىل 

 غري متيزي.

إلنساء   • بتوفري للسامح  توظيف 

للنساء  إ ثقافيا  إملناس بة  خلدمات 

 وإلفتيات. 

ثقافيا  • إملقبوةل  إملامرسات  تسهيل 

إلنفيس   إدلمع  أأجل  من  وإجامتعيا 

 والاجامتعي للمجمتعات إملترضرة. 

إلزمالء   • مع  جمال  إلعمل  يف  إلعاملني 

ل  إجملمتعات،    طالع إمحلاية 

وإلوطنية،   إحمللية    عىل وإلسلطات 

إلصحة   بني  وإلعالقة  إلصحة  يف  إحلق 

هذه   تشمل  أأن  وميكن  إل نسان.  وحقوق 

خدمات   توإفر  عن  معلومات  إلأنشطة 

إلصحية  ،  وموإقعها   إلرعاية 

إلعامة   أأجل  وإملامرسات  حصة  من 

إجلنس ية   إلصحة  ذكل  يف  مبا  جيدة، 

من   إحلد  وس بل  خمتلف  وإل جنابية، 

إخملاطر  ة إلصح عىل  إخملاطر   مثل   ،

عن  عىل  إ   إلنامجة  إلقامئ  نوع  إل لعنف 

 . الاجامتعي 

لوضع   • سلوك  إدلعوة  لقوإعد  مدونة 

إلطبيني وتدريب إملوظفني  م  ، 

 . هم علهياوتوقيع 

طار   • إ  أ لية   ،لمساءةلل وضع  ذكل  يف  مبا 

إلقنوإت إملعلومات  متعدد  . لس تقاء 

كيف و  يعرفون  إملوظفني  أأن  من  إلتأأكد 

إملعلومات أأنوإع  خمتلف  مع  يتعاملون  

للخدمات إملس تقاة إل حاةل  ذكل  يف  مبا   ،

 وإدلمع إلنفيس وإمحلاية. 

 موإرد مفيدة 

الاجامتعي  إعتبارإت  مرإعاة   • يف إلنوع 

إجملمتعية إلصحة  )الاحتاد   توجهيات 

 إدلويل( 

إلأولية  • إل سعافات  برانمج  عدة 

 )الاحتاد إدلويل(  إجملمتعية

وإدلمع    إ رشادإت • إلعقلية  إلصحة  بشأأن 

إلطوإرئ حالت  يف  إللجنة  )   إلنفيس 

 ( إدلإمئة إملشرتكة بني إلواكلت

)فريق   • إلصحة  جمال  يف  إمحلاية  تعممي 

  إمحلاية إملوإضيعي(

إ رشإك  • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

 إجملمتعات إحمللية وإملساءةل 

 إلنظافة وإلرصف إلصحي و إملاء  

تقيمي   • أأن  من  إملاءإلتأأكد  إ ىل    إحلاجة 

وإلنظافة  إلصحي  إلرصف  وخدمات 

حصول  تشمل   ماكنية  إ  إلفئات توفري 

إخلدمات  إلضعيفة   هذه  يف  عىل  )إحملددة 

إحمللية   إجملمتعات  مضن  إلس ياق(  حتليل 

 إملترضرة. 

وإجلنس،   • إلسن  حسب  مصنفة  بياانت 

وتصنيف   وإملثليني  وإل عاقة  إملثليات 

ومغايري  إجلنيس  إمليل  ومزدويج 

  .وحاميل صفات إجلنسني يةإلهوية إجلنس  

رجال   • إحمللية،  إجملمتعات  إ رشإك 

يف   إملهمشة،  إلفئات  ذكل  يف  مبا  ونساء 

 . تقيمي وختطيط وتنفيذ إملشاريع

ذكل   • يف  مبا  الاجامتعية،  إلهيألك  مرإعاة 

وأأدوإر   وإلنفوذ،  إلسلطة  مناصب 

وإلفتيان   وإلفتيات  إلنساء  ومسؤوليات 

ذكل   وغري  إلأعامر  مجيع  من  وإلرجال 

إلتنوع.   أأشاكل  إملهم  من  قادة  ومن  لقاء 

 إلأشخاص   وكذكلإلتقليديني،  إجملمتع  
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وإملعوقني(   وإملس نني،  وإلأطفال  )إلنساء 

ل   قد  معليات  ميثلون  إذلين  من  جزءإ 

 صنع إلقرإر إلعادية. 

إملاء • توفري  إلصحية    ضامن  وإملرإفق 

إلصحية  الاحتياجات، حسب    وإلنظافة 

 شامةل وغري متيزيية. وبصورة 

إجليع  ح ضامن   • إملساعدة؛  ع صول  ىل 

الاحتياجات  و  أأساس  عىل  إدلمع  تقدمي 

إجلغرإفية و  إلتغطية  حسب  فقط  .  ليس 

إلمتيزي  و  أأشاكل  من  شلك  أأي  تنب 

سبيل   عىل  إملبارش.  غري  أأو  إملبارش 

مت   ذإ  إ  مرإفق إملثال،  دون    من حصية    بناء 

للأشخاص   عىل  ممر   ينتقلون  إذلين 

كة  إملتحر  إخلدمات  ُتعد  ال  ف ،  إلكرإيس 

أأو  و .  مناس بة  إخلدمة  تكون  أأن  جيب 

و  أ منة  إملقدمة  إلناس  ت   أأل  إملساعدة  عرض 

 للخطر. 

و  • إملهام  حتليل  تقس مي  إلأنوإع  مرإعاة  بني 

وإجملمتعات  الاجامتعية   إلأرس  دإخل 

للنساء   ،إحمللية إخملتلفة  والاحتياجات 

توفري   يف  وإلرجال  وإلفتيان  وإلفتيات 

وإلنظافة  إملاء   إلصحي  وإلرصف 

 إلصحية. 

إخلاصة  • إلصحية  لالحتياجات  الاس تجابة 

خالل   إل جناب  سن  يف  وإلفتيات  ابلنساء 

وبناء   تصممي  جمال  يف  إحتياجاهتم  تلبية 

وتوفري إمل إلغس يل  ومرإفق  رإحيض 

 . ثقافيا مس تلزمات إلنظافة إملناس بة

وإلنساء   • إلفتيات  إلأوىل  إستشارة  ابدلرجة 

إملرشوع،  مرإحل  مجيع  حول  ول   يف  س امي 

والاس تحامم  موضع   إملياه،  نقاط  وتصممي 

إحلد   أأجل  من  وقت    وإملرإحيض  من 

و  حضار  الانتظار  من  إ  وإلتخفيف  إملياه 

ة    حوإدث إلعنف. حد 

أأن   • من  وإلرتمجة    ةفرقأأ إلتأأكد  إلتقيمي 

إملوظفات،   مبا تشمل  ة  مشّك  أأهنا  أأو 

 يناسب إلس ياق. 

أ لية  • ذكل  يف  مبا  للمساءةل  طار  إ  وضع 

إمل لس تقاء  إلقنوإت  علومات.  متعدد 

كيف   يعرفون  إملوظفني  أأن  من  وإلتأأكد 

إملعلومات  أأنوإع  خمتلف  مع  يتعاملون 

للخدمات   إل حاةل  ذكل  يف  مبا  إملس تقاة، 

 وإدلمع إلنفيس وإمحلاية. 

مبن   • وإلأطفال  إلنساء  وصول  ميكن 

إلقدرة  م فهي  إ ىل  عىل  محدودي  إحلركة 

جرإءإت  إملاء موإقع   وإ  إلتوزيع  وأ ليات   ،

 إلصيانة. 

ومقصورإت   • جممتعية  مرإحيض  قامة  إ 

وإلفتيان   وإلفتيات  للنساء  الاس تحامم 

أ منة،   أأماكن  يف  ثقافيا، و وإلرجال  مالمئة 

م إخلصوصية،  رتم  وحت ة  اءض وتكون 

 ويف متناول ذوي إل عاقة.  بشلك اكفٍّ 

إلنساء   • بني  إلمتثيل  يف  إملساوإة  تشجيع 

ويف   إللجان  يف  إدلورإت وإلرجال 

إملس تخدمني  إلتدريبية   جليع  يتس ىن  حىت 

إس تخدإم   حسن  يف  إملرإفق. إملساوإة 

يف  و  إلرجال  رشإك  عىلإ  إلنظافة   إحلفاظ 

 صحية. إل ربإمج يف إلو

إحمللية   • إلسلطات  مع  وإلتنس يق  إلتشاور 

 وإلقادة إحملليني. 

مع   • خدمات  سائر  إلتنس يق    إملاءمقديم 

وإلنظافة   إلصحي  وإملنظامت وإلرصف 

إجملالت   يف  تعمل  مثل  إليت  إلصةل  ذإت 

إملعايري،  عىل  لالتفاق  وإملأأوى  إلصحة 

 . إلعمل وتنب إزدوإج

 موإرد مفيدة 
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إدلويل   • الاحتاد  برإمجأأدوإت    ل عدإد 

إملدى    إملاءتوفري   عىل  إلصحي  إلرصف 

   (الاحتاد إدلويلإلطويل )

بشأأن   • إلتدرجيي  يف إدلليل  إملشاركة 

ابلنظافة   إملتعلقة  إملامرسات  حتسني 

إلصحي   وإلرصف  )منظمة  إلصحية 

 إلصحة إلعاملية( 

إلرصف   • وخدمات  إملياه  توفري  برإمج 

للجميع إلصحية  وإلنظافة  دليل :  إلصحي 

إمحلاية معاجلة  كيفية  حول    رسيع 

 ( ة إلعاملية مجموعة إمحلاي)

الاجامتعيإعتبارإت   • تعزيز  إلنوع    يف 

إمل إلصحي   اءتوفري  إلرصف  وخدمات 

إلصحية  توجهيية  :وإلنظافة    مذكرة 

 )الاحتاد إدلويل( 

إ رشإك  • بشأأن  إدلويل  الاحتاد  توجهيات 

 إجملمتعات إحمللية وإملساءةل 
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