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شكر وتقدير
يود فريق عمل مجموعة الحامية العاملية املعني بتعميم الحامية أن يتوجه بالشكر لجميع الوكاالت واألفراد املشاركني يف دعم تطوير مجموعة األدوات هذه مبا يف ذلك:

فريق الكتابة وتطوير املواد

ماري إميييل دوزين )IRC( وجريجي باسزتور )IRC( وأدرين موراتيت )IRC(و

ديفيد مرييف )OCHA( وياسمني البحريي )خلية عمليات املجموعة العاملية للحامية(

املجموعة املرجعية

شكر خاص للسيد دانيال الدوسري )كبري مستشاري شؤون حامية – ProCap( ومجموعة حامية جنوب السودان والفريق القطري اإلنساين لجنوب السودان )HCT( ألدوات 

تعميم الحامية يف جنوب السودان، التي كانت نقطة االنطالق لهذا العمل.

ياسمني البحريي )خلية عمليات املجموعة العاملية للحامية(، أنينيا ناديج )Sphere(، أدريان موراتيت )تحالف لجنة األمن البرشي(، سريي إلفريالند )املجلس الرنويجي لالجئني(، 

باتريك سوما وإرين جويس )World Vision(، ريكاردو بال كورديرو وبولني ثيفييه )Handicap International(، أليس هوكس )لجنة اإلنقاذ الدولية(، أسرتيد دي فالون 

)املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(، أليس فاي )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(، جريجور شوتني )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني(، فيليب تامينغا )اليونيسف(، بالل سوجو )اليونيسيف، حامية الطفل، مجال املسؤولية(، كريستيل لوبفورست )دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام مجال 

املسؤولية(، جنيفر تشيس )صندوق األمم املتحدة للسكان،العنف القائم عىل نوع الجنس، مجال املسؤولية(، شوبها راو )املجلس الرنويجي لالجئني السكن واألرض واملمتلكات 

مجال املسؤولية(، دومينيك جرين )OCHA -مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف تشاد(، سيمونا باري )األونروا األردن(، فالريي سفوبودوفا )املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف النيجر(، ومحمد خان وصفا القحوم )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اليمن(، جوليان هرييرا، كاتارزينا كوت ماجويسكا 

وسفيتالنا كاراباندزيتش )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف العراق(، آنا ريتش وأوليكساندرا ماكوفسكا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

أوكرانيا(، سارة خان )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تركيا(، جريالدين سالدوتيش برتوتشييل )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ميامنار(، 

إليزابيتا بروميت )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف أفغانستان(، ميكايال مالينا )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف بوروندي(، جولنودجي 

ندجيكونكوس )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية(، جاسون هيبس )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

سوريا بأكملها(.

يود فريق مهمة تعميم مبادئ الحامية أن يشكر جميع الوكاالت واألفراد املشاركني يف دعم هذا الربنامج التدريبي وتطويره مبا يف ذلك:

 Concern( منظمة كونسرين العاملية • )CARE International( املنظمة التعاونية الدولية لإلغاثة واإلعانات حول العامل • )Peace for Act( وكالة العمل من أجل السالم

 Global( منظمة املجتمعات العاملية • )GenCap( منظمة مرشوع القدرة االحتياطية املعنية باملسائل الجنسانية • )DRC( املجلس الدمناريك لالجئني • )Worldwide

Communities( • لجنة الدعم التابعة لجامعة الحامية العاملية • منظمة اإلعاقة الدولية )Handicap International( • منظمة مساعدة املسنني )Help Age( • املجموعة 

 • )IRC( لجنة اإلنقاذ الدولية • )InterAction( منظمة إنرتأكشن • )IDMC( مركز متابعة النازحني داخليًّا • )Humanitarian Advisory Group( االستشارية اإلنسانية

مجلس الالجئني الرنويجي )NRC( • منظمة أوكسفام الربيطانية )Oxfam GB( • منظمة أوكسفام إنرتمون )Oxfam Intermon( • مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

)OHCHR( • مرشوع تطوير قدرة الحامية االحتياطية )ProCap( • منظمة إنقاذ الطفولة • مرشوع سفري )Sphere Project( • املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني )UNHCR( • مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UN OCHA( • صندوق رعاية الطفولة التابع لألمم املتحدة )UNICEF( • برنامج األغذية العاملي 

)World Vision International( منظمة الرؤية العاملية • )Australia Vision World( منظمة الرؤية األسرتالية • )WFP(

)BakOS DESIGN( تصميم: باكوس ديزاين

مراجع مقرتحة: »مجموعة أدوات تعميم الحامية«، مجموعة الحامية العاملية، 2017

لتقديم التعقيبات أو املقرتحات من أجل تحسني هذا املنشور، ُيرجى التواصل مع فريق مهمة تعميم الحامية من خالل الجهات املذكورة عىل موقع الويب الخاص بـ: املوقع 

اإللكرتوين للمجموعة العاملية للحامية.

صدرت مجموعة األدوات هذه بفضل الدعم السخي املُقدم من الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدويل )SIDA( والشعب األمرييك )OFDA( و املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

.)OCHA( ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )ICR( ولجنة اإلنقاذ الدولية )UNHCR( الالجئني

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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املجموعة العاملية للحامية – فريق العمل املعني بتعميم الحامية

يعد فريق العمل الخاص باملجموعة العاملية للحامية )GPC( املعني بتعميم الحامية )TTPM( منتدى عاملي املستوى للتنسيق بشأن 

الحامية يف األوضاع اإلنسانية. يجمع فريق TTPM، يف املجموعة العاملية للحامية )GPC(، بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري 

الحكومية والجهات الفاعلة األخرى يف إطار هدف مشرتك يتمثل يف تعزيز تعميم الحامية ودعمها خالل جميع األعامل اإلنسانية. تتوفر 

التوجيهات واألدوات عىل صفحة تعميم الحامية مبوقع الويب الخاص باملجموعة العاملية للحامية )GPC(: املتاح هنا.
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كلمة تقدميية

يُنظر بصورة متزايدة إىل الحامية الفعالة إبان الرصاعات أو للسكان املترضرين من الكوارث عىل أنها شاغٌل محوريٌّ ملامرسات الوكالة واملجموعة يف 
مجال االستجابة اإلنسانية. كام أنه مل يعد من املقبول أيًضا للجهات الفاعلة اإلنسانية أن تركز عىل االحتياجات املادية دون األخذ يف االعتبار سالمة 

األفراد والجامعات والسكان املترضرين وكرامتهم وحقوقهم.

تؤكد سياسة اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( بشأن الحامية يف إطار األعامل اإلنسانية )2016(، عىل التزام لجنة IASC بإعطاء 
األولوية للحامية واملساهمة يف النتائج املتوخاة يف مجال الحامية يف العمل اإلنساين. كام أنها تضع واجبًا عىل عاتق الفرق القطرية لألعامل 

اإلنسانية )HCT( لضامن أن تكون الحامية يف مركز العمل اإلنساين وتتطلب مساهمة جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين، بغض النظر عن 
خربتهم الخاصة بكل قطاع، لحامية األشخاص املترضرين من خالل االلتزام بأمور منها، معالجة قضايا الحامية التي تتداخل مع الواليات الرسمية 
واملسؤوليات املحددة حسب القطاعات. فتعميم الحامية – التي تعترب مسؤولية جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين – هي طريقة لضامن 

استخدام مبادئ الحاميةإلرشاد االستجابة اإلنسانية ومعالجة قضايا الحامية. فهي تتطلب من العاملني يف املجال اإلنساين أن يسعوا للحد من الرضر 
الذي قد يسببه لهم عن طريق ضامن دمج عدسة الحامية يف تصميم وتنفيذ الربامج اإلنسانية.

توضح حزمة تدريب تعميم الحامية )GPC( مبادئ تعميم الحامية كام تبني الحد األدىن ملعايري الوكالة الخاصة بإدراج الحامية يف الربامج الخاصة 
بالقطاعات. واعرتافًا بالحاجة إىل أدوات عملية وتشغيلية باإلضافة إىل توجيهات للمامرسني امليدانيني لتشغيل تعميم الحامية مبا يف ذلك كيفية 

مراقبة وتقييم تأثري دمج الحامية يف الربامج اإلنسانية، تُكمل مجموعة أدوات تعميم الحامية )GPC( املطورة حديثًا حزمة تدريب تعميم الحامية 
)املجموعة العاملية للحامية(.

فقد تم تصميم مجموعة األدوات، التي تم تطويرها من خالل املشاورات الواسعة النطاق والجامعة مع مجموعات الحامية العاملية وامليدانية 
ورشكاء املجموعة العاملية للحامية وخلية عمليات املجموعة العاملية للحامية ليستخدمها املوظفون العاملون وغري العاملني مبجال الحامية. كام 

ع مجموعة األدوات نطاق األدوار واملسؤوليات الرئيسية ملنسقي الشؤون اإلنسانية والفرق القطرية اإلنسانية ومجموعات التنسيق بني  تُوسِّ
املجموعات واملجموعات، عالوًة عىل الجهات املانحة يف تعميم الحامية؛ لتقدم توجيهات وأدوات ملموسة لتعميم الحامية يف الربامج التنظيمية 

وطوال دورة الربنامج اإلنساين؛ ولتسمح للمامرسني يف املجال اإلنساين أيًضا مبراقبة وتقييم أثر دمج مبادئ الحامية يف برامجهم وأنشطتهم.

وقد عرض علينا الكثري من األشخاص بسخاء وقتهم ومشورتهم أثناء تطويرنا مجموعة األدوات هذه، وقد استفدنا من العديد منكم، الذين أسدوا 
لنا مشورات منهجية، خاصة فيام يتعلق بالتعليق عىل املسودات. وبناًء عىل ذلك، فقد رتَّب منسقو مجموعة الحامية يف العراق وميامنار والنيجر 

وفلسطني وسوريا واليمن ورش عمل مفيدة وقدموا تعقيبات قيمة حول التوصيات التشغيلية.

وأغتنم هذه الفرصة ألعرب بكل امتنان عن تقديري ملساهامت جميع الرشكاء املعنيني بإنتاج مجموعة أدوات تعميم الحامية هذه. وآمل أن يلهم 
هذا التعاون ويشجع املنظامت عىل العمل مًعا إلحداث فرٍق حقيقيٍّ يف حياة املترضرين من النزوح.

 ساميون راسل،
منسق مجموعة الحامية العاملية
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يتوجه فريق مهمة تعميم الحامية بالشكر لجميع الوكاالت واألفراد الذين ساهموا بأي شكل من 
األشكال لتطوير مجموعة األدوات هذه

يتوجب عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية أن تعمل مًعا للبحث عن نتائج الحامية الجامعية لألشخاص املترضرين باألزمات، نظرًا لحجم تحديات 
الحامية ودرجة تعقيدها يف جميع أنحاء العامل اليوم. ولن يتحقق ذلك إال عن طريق ضامن أن تدعم اعتبارات الحامية جميع التدخالت اإلنسانية 

خالل كافة مراحل دورة املرشوع؛ أي من خالل احرتام الحقوق الفردية كجزء من الربمجة؛ وتحديد مخاطر الحامية املحتملة منذ بدايتها والعمل عىل 
تخفيف آثارها.

وكام جاء يف سياسة اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املجال اإلنساين )2016(، فإن الحامية مسؤولية مشرتكة، أي أنها تأيت يف طليعة العمل 
اإلنساين وتتطلب اتباع نهج عىل نطاق املنظومة للتصدي ملخاطر الحامية الواسعة النطاق والبالغة الحدة. ومع إيالء االعتبار الواجب للوالية والخربة 

الالزمتني، فإن مجموعة األدوات هذه تسلط الضوء عىل دور ومسؤوليات أصحاب املصلحة املختلفني )مبا فيهم مجموعات الحامية، املجموعات 
العنقودية، مجموعات التنسيق بني املجموعات العنقودية، الفرق القطرية اإلنسانية، املانحون، املنظامت غري الحكومية الوطنية/الدولية( فيام يتعلق 

بتعميم الحامية وبالتايل تعزيز تعاون أقوى بني الجهات الفاعلة ذات الصلة عرب القطاعات للتخفيف من آثار التهديدات والحد من نقاط الضعف 
وتعزيز القدرات يف مجال العمل اإلنساين.

يعد التحليل الشامل واملستمر للمخاطر األساس لنتائج الحامية الجامعية. وذلك حيث يوفر هذا التحليل قاعدة أدلة للربمجة والدعوة والحوار من 
أجل التأثري عىل السلوكيات والسياسات الداعمة لبيئة حامية مواتية أكرث والتغيري منها.

ولذلك، ينبغي صياغة جهود تعميم الحامية يف إطار تحليل شامل للحامية وكذلك تحليل للمخاطر يف قطاعات محددة مام يضمن أخذ مخاطر 
الحامية واالنتهاكات املحتملة بعني االعتبار والتصدي لها بفعالية. ويف هذا السياق، توفر مجموعة األدوات توجيًها إلجراء تحليل املخاطر والتخفيف 

من حدتها باإلضافة إىل مراقبة أثر دمج مبادئ الحامية املُعممة يف اإلسرتاتيجيات والربامج اإلنسانية وتقييمها. كام أنها تسلط الضوء عىل العنارص 
األساسية للربامج القامئة عىل املبادئ والخاضعة للمساءلة ذات الجودة العالية لتحقيق املزيد من العمل اإلنساين الفعال.
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تسلسل الحامية

الحامیة القامئة بذاتھا/الخاصةدمج الحامیةتعمیم مبادئ الحامیة

تعريف اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت 

 )IASC(

تعميم الحامية، هو رضورة حتمية 

لجميع الجهات الفاعلة يف املجال 

اإلنساين املشاركة يف االستجابة اإلنسانية، 

وهي تضمن أن يتم دمج عدسة حامية 

يف العمليات. فهي طريقة لتصميم 

وتنفيذ جميع الربامج حتى يتم أخذ 

مخاطر الحامية واملخالفات املحتملة 

يف االعتبار. ولتعميم الحامية، يجب 

عىل الجهات الفاعلة أن تحدد الفئات 

املعرضة للخطر واملخاطر املحدقة بها أو 

من ميثل لها خطرًا وملاذا، وكذلك عواقب 

أفعالهم أو تقاعسهم عن التهديدات التي 

تواجهها الفئات ومدى ضعفهم وقدرتهم 

عىل مواجهة هذه التهديدات. ويشمل 

ذلك معرفة كيف وإىل أين ميكن إحالة 

األشخاص املحتاجني لدعم متخصص ملنع 

أو الشفاء من العنف واالستغالل، وكذلك 

فهم متى تتم إحالة قضايا الحامية 

املتخصصة وكيفية ذلك والجهة املُحالة 

لها. 

ينطوي دمج الحامية عىل تضمني 

أهداف الحامية يف برمجة االستجابات 

الخاصة بالقطاعات األخرى )أي بعيًدا 

عن استجابة قطاع الحامية( لتحقيق 

نتائج الحامية. وتتطلب برمجة الحامية 

املدمجة أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة 

يف املجال اإلنساين أثناء تصميمها 

لألنشطة بأهداف الحامية، حيثام كان 

ذلك ممكًنا ومالمئًا. وذلك حتى يتسنى 

لها دعم االلتزام عىل مستوى املنظومة 

ملركزية الحامية العتامدها عىل جهات 

فاعلة مختلفة )أي معنية وغري معنية 

بالحامية( للعمل بشكل فردي وجامعي 

كجزء من استجابة إنسانية متعددة 

القطاعات.

أنشطة الحامية الخاصة و/أو 

املتخصصة: تؤدي الجهات الفاعلة يف 

مجال الحمایة والجهات الفاعلة يف 

المجال اإلنساين اليت لديها خبرة يف مجال 

الحمایة دوًرا رئيسيًّا يف ضمان تنفيذ 

أنشطة وخدمات الحمایة المتخصصة 

اليت تهدف إلی تحقيق أهداف الحمایة 

الموجهة. ويختلف نطاق وحجم هذه 

األنشطة ومجاالت الخربة الخاصة لهذه 

الجهات اختالفًا كبريًا، حيث ترتاوح من 

دمج أنشطة الحامية صغرية النطاق يف 

إطار استجابة إنسانية أوسع إىل برامج 

كبرية قامئة بذاتها يف مجاالت تقنية 

محددة تديرها جهات متخصصة يف 

مجال الحامية. ومن املهم بنفس القدر 

أن متد الجهات الفاعلة يف مجال الحامية 

املجموعات األخرى بخربتها يف مجال 

الحامية.

تعميم مبادئ الحامية لتعزيز )1( النَّهج 

السالمة والكرامة )2( الوصول )3( 

واملساءلة و)4( املشاركة والتمكني يف 

جميع القطاعات اإلنسانية ويف جميع 

مراحل دورة الربنامج

تصميم األنشطة لدعم كل من املساعدة 

وهدف الحامية 

تصميم األنشطة لتحقيق نتائج الحامية

الجهات الفاعلة املعنية بالحامية جميع الجهات الفاعلة يف المجال اإلنساينالقابلية للتطبيق

والخاصة بالقطاعات عىل السواء

جميع الجهات الفاعلة املعنية بالحامية

إلزامية عىل جميع الفاعلني يف املجال الخربة يف مجال الحامية

اإلنساين. وهي ال تتطلب خربة محددة يف 

مجال الحامية. 

تتطلب متخصصني عىل مستوى القطاع 

ومتخصصني يف مجال الحامية للعمل 

سويًّا

يتم تنفيذها بواسطة الفاعلني يف مجال 

الحامية والفاعلني يف املجال اإلنساين من 

ذوي الخربة يف مجال الحامية

تأكد من أن تصميم دورات املياه يحافظ املثال

عىل سالمة مستخدميه وكرامتهم. افصل 

دورات املياه بشكل مادي وضع عليها 

الفتات لتمييزها. احرص عىل توفري 

دورات مياه لألطفال. وتأكد من إغالقها 

من الداخل.

أنشطة كسب الرزق مع كل من 

األهداف االقتصادية )زيادة الدخل( 

وأهداف الحامية )منع آليات املواجهة 

السلبية(. فهي تتطلب اختصايص حامية 

من العنف املبني عىل الجنس/حامية 

الطفل باإلضافة إىل خربة يف سبل كسب 

العيش.

املساعدة القانونية ومراقبة االمتثال 

للقانون الدويل اإلنساين وبرامج سيادة 

القانون وتسجيل الالجئني والرعاية 

النفسية االجتامعية للناجني من العنف 

الجنيس وحامية األطفال وإزالة األلغام 

األرضية.
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)CHS( تعميم الحامية واملعيار اإلنساين األسايس

يحدد املعيار اإلنساين األسايس للنوعية واملساءلة )CHS( االلتزامات 
التسعة التي ميكن أن تستخدمها املنظامت واألفراد املشاركون يف 

االستجابة اإلنسانية لتحسني جودة وفعالية املساعدة التي يقدمونها.1 
يف القمة العاملية للعمل اإلنساين )WHS(، سلطت الجهات املعنية 
صاحبة املصلحة الضوء عىل الحاجة املُلحة لوضع األشخاص يف مركز 

العمل اإلنساين، وخصت املعيار اإلنساين األسايس كطريقة عملية 
لتحسني الفعالية عىل الصعيد اإلنساين. ويف الواقع، ذكر التقرير املوجز 

للرئيس ما ييل:

اعرتف املشاركون يف القمة بالحاجة لضامن عدم إطالع  األشخاص املترضرين باألزمات واستشارتهم فحسب، بل وضعهم » 
يف مركز عمليات صنع القرار. يجب التعامل مع األشخاص 

املترضرين باألزمات عىل أنهم رشكاء وليسوا مستفيدين. وقد 
تم تقديم العديد من االلتزامات نحو معالجة هذا التحول من 
جانب الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري 

الحكومية، مبا يف ذلك اعتامد املعيار اإلنساين األسايس«.

يعترب املعيار اإلنساين األسايس )CHS( معياًرا ميكن التحقق منه، وهو متاح لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية. ويسمح إطار التحقق 
من املعيار اإلنساين األسايس )CHS( ملستخدميه بإنشاء خط أساس موضوعي ألدائهم والعمل نحو التحسني املستمر املستند إىل األدلة.2 وتغطي 

االلتزامات التسعة التي يتألف منها املعيار اإلنساين األسايس )CHS( قضايا السالمة والكرامة وتجنب إلحاق األذى والوصول املفيد واملساءلة 
واملشاركة والتمكني، والتي تشكل مًعا الركائز األربع لتعميم الحامية.3 وعىل هذا النحو، فإن املنظامت التي تستخدم مجموعة أدوات تعميم الحامية 

تُسهم أيًضا يف الوفاء بالتزامات املعيار اإلنساين األسايس )من 1 إىل 5(.

تعميم الحامية واملتطلبات الشاملة 

تركز القضايا الشاملة عىل مجاالت معينة تحظى باهتامم خاص يف مجال االستجابة اإلنسانية كام تعالج املسائل املتعلقة مبواطن الضعف الفردية أو 
الجامعية أو العامة. وتضمن القضايا الشاملة الخاصة بالتعميم أن ترثي هذه االعتبارات جميع جوانب العمل اإلنساين وتساعد عىل أن يحقق العمل 

الذي يقوم به جميع العاملني يف املجال اإلنساين أقىص جودة وتأثري. ويتمثل البعض من هذه القضايا يف: العمر والنوع االجتامعي والتنوع وحامية 
الطفل والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واألعامل املتعلقة باأللغام واإلسكان واألرايض واملمتلكات والصحة العقلية والدعم النفيس واإلعاقة 

وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. كام يشمل تعميم الحامية املبادئ األربعة الرئيسية لتحديد أولويات السالمة والكرامة وتجنب إحداث الرضر، 
ما يضمن الوصول املفيد واملساءلة واملشاركة والتمكني. وبالتايل، فإن تطبيق هذه املبادئ يسمح بأن تعكس جميع مراحل االستجابة كافة القضايا 

املذكورة أعاله.

وباستخدام مجموعة األدوات هذه، سيساهم العاملون يف املجال اإلنساين أيًضا يف تعميم القضايا الشاملة املذكورة أعاله. فعىل سبيل املثال، توفر 
األداة رقم B3 املستخدمة إلجراء تقييم لتصميم املرشوع أيًضا رمزًا ملؤرش املساواة بني الجنسني. كام تعكس مجموعة األدوات اإلرشادات التالية:

املعايري الدنيا لحامية األطفال يف إطار األعامل اإلنسانية )الفريق العامل املعني بحامية األطفال(• 

 •)IASC( املبادئ التوجيهية للعنف القائم عىل النوع

امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانية )معايري سفري(• 

معايري الدمج اإلنساين• 

1 /https://corehumanitarianstandard.org   

2 .)CHS( )http://www.chsalliance.org/what-we-do/verification( مخطط التحقق من املعيار اإلنساين األسايس  

   السالمة والكرامة )االلتزام 1 – االستجابة اإلنسانية مناسبة ومالمئة، االلتزام 3 – االستجابة اإلنسانية تقوي القدرات املحلية وتحول دون وقوع آثار سلبية( ؛ الوصول املفيد 3

)االلتزام 1 وااللتزام 2 – االستجابة اإلنسانية فعالة ويف الوقت املناسب(؛ املساءلة واملشاركة والتمكني )االلتزام 3 وااللتزام 4 – تستند االستجابة اإلنسانية إىل التواصل 

واملشاركة وردود الفعل، االلتزام 5 – الشكاوى موضع ترحيب وتتم معالجتها(

6 www.corehumanitarianstandard.org

• 
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7
العاملون 

اإلنسانيون يتعلمون 
ويتطورون 

باستمرار.

1
االستجابة 

اإلنسانية مناسبة 
ومالئمة.

6
االستجابة 

اإلنسانية منسقة 
ومكملة.

5
الشكاوى 

مرحب بها وتتم 
معالجتها.

2
االستجابة 

اإلنسانية فعالة 
وتتّم في التوقيت 

المناسب.
3

االستجابة اإلنسانية 
تعزز القدرات المحلية 

وتتجنب اآلثار 
السلبية.

8
يتم دعم الموظفين 
للقيام بعملهم على 

نحو فعال، ويتّم التعامل 
معهم بطريقة عادلة 

ومنصفة.

9
يتّم إدارة الموارد 

واستخدامها بطريقة 
مسؤولة لتحقيق الهدف 

المنشود.

4
االستجابة اإلنسانية 
مبنّية على أسس 

التواصل والمشاركة 
والتعليقات.

المجتمعات 
واألشخاص 
المتضررون 
من األزمات

المعايير اإلنسانية األساسية المتعلقة بالجودة والمساءلة
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يدعم الرسم البياين أدناه فهاًم أفضل للصالت بني القضايا الشاملة املختلفة وكيفية إسهامها يف حامية السكان املترضرين.

ملخص

تم تصميم مجموعة أدوات تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية )GPC( )التي يُشار إليها فيام بعد باسم »مجموعة األدوات«( 
كمرافق لحزمة التدريب عىل تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية )GPC( )املُشار إليها فيام بعد باسم »حزمة التدريب«(. وتعترب 

حزمة التدريب نقطة البداية لإلملام مبفهوم »تعميم الحامية« ومعرفة مبادئه. فقد تم تصميم مجموعة األدوات ملساعدة العاملني يف املجال اإلنساين 
عمليًّا لتعميم الحامية عىل مستوى الربنامج أو املرشوع للفرد وكذلك عىل املستوى االسرتاتيجي والتنسيقي للجامعة.

تستهدف مجموعة األدوات هياكل التنسيق )مثل املجموعات العنقودية ومجموعات التنسيق بني املجموعات والفرق القطرية اإلنسانية( واملانحني 
من خالل توفري األدوات والنصائح الالزمة لتعميم الحامية يف اسرتاتيجياتهم وطوال دورة الربنامج اإلنساين )HPC(. كام أنها تستهدف املنظامت 
التشغيلية )مثل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية املحلية(، بجانب األدوات الالزمة لتعميم الحامية يف 

إجراءاتها وبرامجها التنظيمية. وأخريًا، تسمح مجموعة األدوات للعاملني يف املجال اإلنساين مبراقبة العملية وتقييمها وتأثري توفري الحامية األساسية 
للسكان املترضرين.

بالنسبة لهياكل التنسيق، تسلط مجموعة األدوات الضوء عىل أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة، كام تشدد عىل دور مجموعة الحامية يف 
ث ملخاطر الحامية وتحديد مسؤولية املجموعات لتعميم الحامية يف إجراءات التحليل القطاعي والتخطيط واالستجابة. توفري تحليل ُمحدَّ

أما بالنسبة للجهات املانحة، فتتضمن مجموعة األدوات توصيات حول كيف ميكن أن ينعكس تعميم الحامية بشكل أفضل يف املبادئ التوجيهية 
للتمويل وعملية التخصيص.
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القضایا الشاملة للتعمیم يف إطار االستجابة اإلنسانیة

تعمیم العمر والنوع 
االجتامعي والتنوع

الرجاء النقر عىل كل رمز للوصول إىل التوجیھات 
واألدوات األساسیة حول القضایا الشاملة.

قامت املنظمة الدولیة للھجرة )IOM( بالتطویر لدعم فریق عمل املجموعة العاملیة للحامیة )GPC( املعني بتعمیم الحامیة

تعمیم الدعم النفيس 
تعمیم اإلجراءات املتعلقة تعمیم اإلعاقةاالجتامعي والصحة العقلیة

باأللغام

تعمیم العنف القائم عىل نوع تعمیم مبادئ حامیة األطفال
الجنس

تعمیم فیروس نقص املناعة 
البرشیة/اإلیدز

 إعطاء األولویة
للسالمة والكرامة، وتجنب 

التسبب يف الرضر
املساءلة تعمیم اإلسكان وشؤون 

األرايض واملمتلكات

الوصول املفیدالبیئةتعمیم مبادئ الحامیةالسكان املترضرون
 املشاركة

والتمكین

مبادئ تعمیم الحامیة
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وبالنسبة للمؤسسات التشغيلية، تتم هيكلة مجموعة األدوات وفًقا 
لدورة الربنامج كام ييل:

1.  تقييم االحتياجات وتحليل املخاطر – تحدد الخطوة 1 
التهديدات ومواطن الضعف، كام أنها تُقيم قدرات املجتمع 

وآلياته للتكيف مع مخاطر الحامية هذه. وهذا يشكل األساس 
لتحديد تدابري الوقاية والتخفيف لضامن تعميم مبادئ الحامية 

يف عملية التدخل.

2.  تصميم املرشوع – تحدد الخطوة 2 ما إذا كان تصميم املرشوع 
)مقرتح املرشوع( يتامىش مع مبادئ تعميم الحامية، وما إذا 
كانت معرفة املوظفني وفهمهم لتعميم الحامية مرضية. وقد 

تؤدي تلك التقييامت إىل إعادة تعديل التدخل املقرتح.

3.  التنفيذ – تحدد الخطوة 3 تدابري الوقاية والتخفيف الرئيسية 
املحددة يف الخطوة 1 كام أنها تخطط لتنفيذ أنشطة تعميم 

الحامية. وهي ترسد بالتفصيل املوارد الالزمة، كام تساعد املنظمة 
عىل تتبع تنفيذ ومراقبة أنشطة التعميم.

4.  المراقبة والتقییم – تراقب الخطوة 4 وتقیّم ماإذا کان تعميم 
الحامية قيد التنفيذ وأثر ذلك علیالسكان املترضرين من حيث 

السالمة والكرامة والوصول المفيد والمساءلة واملشاركة والتمکین.

االختصارات

مجاالت AoR  مجاالت املسؤولية مبجموعة الحامية العاملية  

املعيار اإلنساين األسايس  CHS  

الصندوق القطري املشرتك  CBPF  

حامية الطفل  CP  

العنف القائم عىل نوع الجنس  GBV  

املجموعة العاملية للحامية  GPC  

الفريق القطري للعمل اإلنساين   HCT  

HLP   )السكن واألرض واملمتلكات( اإلسكان وشؤون   
األرايض واملمتلكات

االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية  HNO  

دورة الربنامج اإلنساين  HPC  

خطة االستجابة اإلنسانية  HRP  

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  IASC  

فريق التنسيق املشرتك بني مجموعات الكتلة  ICCG  

اإلجراءات املتعلقة باأللغام  MA  

املنظامت غري الحكومية  NGO  

تعميم مبادئ الحامية  PM  

فريق العمل املعني بتعميم الحامية  TTPM  

األمم املتحدة  UN  

WHS  مؤمتر القمة للعمل اإلنساين  
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 مقدمة
   

تدعم مجموعة أدوات تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية )GPC( سياسة اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية يف سياق 
العمل اإلنساين التي نرُشت يف يونيو 2016، والتي تُذكِّر جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين مبسؤوليتها عن تعميم مبادئ الحامية يف العمل 

اإلنساين. كام ترافق مجموعة األدوات حزمة تدريب تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية )GPC(، التي توفر نقطة البداية لفهم مفهوم 
ومبادئ »تعميم الحامية«. يتم تصميم مجموعة األدوات، بعد أن يتم تقديم تدريب تعميم الحامية، ملساعدة هياكل التنسيق واملنظامت التشغيلية 

بتوجيهاتها وأدواتها الالزمة لتصميم املساعدات اإلنسانية وتقدميها دون زيادة مبخاطر الحامية املحدقة بالسكان املترضرين. ومن ناحية أخرى، 
تسمح مجموعة األدوات أيًضا للفاعلني يف املجال اإلنساين مبراقبة وتقييم تأثري تعميم مبادئ الحامية يف إجراءاتهم وبرامجهم التنظيمية. ويتم تنظيم 

مجموعة أدوات تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية )GPC( يف فصول مختلفة لجمهور محدد، وهي تُبنى عىل أساس املامرسات 
الجيدة امليدانية وسياسة IASC لعام 2016 بشأن الحامية يف العمل اإلنساين، وكذلك التوجيهات واملوارد التي طورتها مجموعة الحامية العاملية، ال 

 .)GPC( سيام حزمة التدريب عىل تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية

تتضمن مجموعة األدوات األهداف العامة التالية لتمكني كافة العاملني يف املجال اإلنساين:

º .تحديد ومعالجة مخاطر الحامية التي من املمكن حدوثها أو استمرارها أو معالجتها بقطاع التدخل الخاص بها

º .تصميم برامج تتامىش مع مبادئ تعميم الحامية

º .تخطيط وتنفيذ أنشطة تعميم الحامية

º .مراقبة ما إذا كان يجري تعميم الحامية أم ال

º .تقييم تأثري إجراءات تعميم الحامية عىل السكان املترضرين

º  من املتوقع أن يتمتع مستخدمو مجموعة األدوات هذه بأدىن مستوى من املعرفة واملهارة حول مفاهيم وتعريفات تعميم الحامية. لذلك فمن
املهم اإلشارة إىل حزمة تدريب مجموعة الحامية العاملية )GPC( للحصول عىل أي معلومات إضافية مطلوبة فيام يتعلق بتعريف تعميم 

الحامية وأهدافه ومبادئه قبل استخدام مجموعة األدوات هذه.

ما املقصود بتعميم الحامية؟

تُعرّف مجموعة الحامية العاملية )GPC( تعميم الحامية عىل أنها عملية دمج مبادئ الحامية وتعزيز الوصول املفيد والسالمة والكرامة يف 
املساعدات اإلنسانية4. وباملثل، تنص سياسة اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحامية يف العمل اإلنساين )2016( عىل أن تعميم الحامية 

هو »أمر حتمي لجميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين املنخرطة يف االستجابة اإلنسانية«. وهي تؤكد من جديد عىل أن تعميم الحامية »يضمن 
دمج عدسة الحامية يف العمليات«. فمن الناحية العملية، »هي طريقة لتصميم وتنفيذ جميع الربامج بحيث يتم أخذ مخاطر الحامية واملخالفات 
املحتملة يف االعتبار. ومن أجل تعميم الحامية، يجب عىل الجهات الفاعلة أن تحدد الفئات املعرضة للخطر واملخاطر املحدقة بها أو َمن ميثل لها 

خطرًا وملاذا، وكذلك عواقب أفعالهم أو تقاعسهم عن التهديدات التي تواجهها الفئات ومدى ضعفهم وقدرتهم عىل مواجهة هذه التهديدات. 
ويشمل ذلك معرفة كيف وإىل أين ميكن إحالة األشخاص املحتاجني لدعم متخصص ملنع أو الشفاء من العنف واالستغالل، وكذلك فهم متى تتم 

إحالة قضايا الحامية املتخصصة وكيفية ذلك والجهة املُحالة إليها”5.

 مجموعة الحامية العاملية )GPC(، حزمة التدريب عىل تعميم الحامية، 4.2014

 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، سياسة الحامية يف العمل اإلنساين، 5.2016
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يجب مراعاة العنارص األربعة التالية يف جميع األنشطة اإلنسانية6:

1.  إعطاء األولوية للسالمة والكرامة، وتجنب إلحاق الرضر: املنع والتقليل قدر اإلمكان من أي آثار سلبية غري مقصودة من تدخلك، والتي ميكن 
أن تزيد من ضعف األفراد ملواجهة املخاطر الجسدية والنفسية االجتامعية عىل السواء.

2.  الوصول املفيد: ترتيب وصول األشخاص إىل املساعدة والخدمات مبا يتناسب مع حاجتهم وبدون عوائق. إيالء اهتامم خاص لألفراد والجامعات 
الذين قد يكونون ضعفاء بشكل خاص أو يجدون صعوبة يف الوصول إىل املساعدة والخدمات.

3.  املساءلة: إنشاء آليات مناسبة، ميكن من خاللها للسكان املترضرين قياس مدى كفاية التدخالت، ومعالجة املخاوف والشكاوى.

4.  املشاركة والتمكني: دعم تنمية القدرات الفردية والجامعية ومساعدة األفراد عىل املطالبة بحقوقهم، مبا يف ذلك – عىل سبيل املثال ال الحرص – 
الحق يف املأوى والغذاء واملاء والرصف الصحي والصحة والتعليم.

من املسؤول عن تعميم الحامية؟

تقع املسؤولية عىل عاتق جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين لتعميم الحامية. ويتم تنظيم مجموعة األدوات وفًقا للملفات التعريفية املختلفة 
للجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين )هياكل التنسيق واملانحني واملنظامت التشغيلية(. وفيام ييل جدول ملخص ألدوار ومسؤوليات كل كيان فيام 

يتعلق بتعميم الحامية. يتوافق هذا الجدول مع اإلرشادات والسياسات الحديثة7. 

الرسم البياين 1: األدوار واملسؤوليات يف تعميم الحامية

الجهات املانحة وآليات 

التمويل

النظر يف تعميم الحامية كمفهوم رئييس السرتاتيجيتهم التمويلية.

تضمني متطلبات محددة تتعلق بتعميم الحامية كجزء من عملية التخصيص واإلبالغ.

 مبادرات تعميم حامية الدعم التي تضطلع بها الوكاالت املتلقية للصناديق.

منسق الشؤون اإلنسانية 

والفريق القطري للعمل 

)HCT( اإلنساين

دفع تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية الحامية الشاملة للتصدي للمخاطر.

ضامن دمج تعميم الحامية يف جميع مراحل دورة الربنامج اإلنساين ويف جميع خطط املجموعات.

وضع تعميم الحامية يف قلب العمل اإلنساين.

فريق التنسيق املشرتك بني 

مجموعات الكتلة

ضامن أن يكون تعميم الحامية أمرًا أساسيًّا لعمل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( وأخذ نهج جامعي من 

املجموعات العنقودية لوضع تعميم الحامية موضع التنفيذ.

دعم وتسهيل دمج تعميم الحامية يف التقييامت املشرتكة والتحليل املشرتك والتخطيط واملراقبة يف إطار دورة الربامج اإلنسانية.

دعم تعميم الحامية يف جميع أوراق تخصيص األموال املجمعة.

تعميم الحامية يف اسرتاتيجية املجموعة ملعالجة املخاطر التي تحدث داخل القطاع.كل املجموعات

دعم تعميم الحامية يف الربمجة الخاصة بالقطاعات من خالل املشورة والتوجيه والتدريب.

االستفادة من أدوات تعميم الحامية الحالية والتوجيهات واملوارد.

 إجراء وتجميع تحليل شامل للحامية يرشح بالتفصيل التهديدات الرئيسية للحامية، ومواطن الضعف، واسرتاتيجيات التأقلم مجموعة الحامية

الخاصة بالسكان املترضرين إلرشاد القرارات والربمجة.

توفري القيادة التقنية والدعم لكفالة مناقشة تعميم الحامية بشكل منتظم يف اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات 

.)HCT( ( وتطبيقها )كام هو مالئم يف اجتامعات فريق العمل اإلنساين القطريICCG(

توفري دعم تعميم الحامية ملجموعات أخرى.

تعميم الحامية يف جميع مراحل برامجها. املنظامت التشغيلية

دعم وكاالت األقران/الرشكاء املحليني لتعميم الحامية يف جميع مراحل برامجهم.

مجموعة الحامية العاملية )GPC(، حزمة التدريب عىل تعميم الحامية، 6.2014   

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، سياسة الحامية يف العمل اإلنساين، 2016. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت)IASC(، مجموعة مديري الطوارئ )EDG( مذكرة إرشادية 7   

.)HPC( يف دورة الربامج اإلنسانية )AAP( أولية بشأن الحامية واملساءلة للسكان املترضرين
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اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، سياسة الحامية يف العمل اإلنساين، املرفق الثاين – األدوار واملسؤوليات الخاصة مبركزية الحامية، 8.2016   

 الفصل األول – هياكل التنسيق واملانحني
   

يف ضوء اإلطار املعقد الذي تنشأ فيه تهديدات الحامية، يلزم اتخاذ إجراءات تكميلية ومنسقة لضامن إدماج مبادئ الحامية يف العمل اإلنساين. 
وقد دعا بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( لعام 2013 بشأن مركزية الحامية يف العمل اإلنساين إىل التزام عىل نطاق املنظومة 
من ِقبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة عىل الصعيد الوطني لوضع الحامية يف مركز العمل اإلنساين. واستناًدا إىل اللجنة الدامئة املشرتكة 
بني الوكاالت )IASC( لعام 2016 بشأن الحامية يف العمل اإلنساين8، يبحث هذا الفصل يف كيفية قيام هياكل التنسيق )املجموعات العنقودية 

ومجموعات التنسيق بني املجموعات والفرق القطرية اإلنسانية( واملانحني بتعزيز تعميم مبادئ الحامية يف املراحل املختلفة لالستجابة 
اإلنسانية. وكام هو موضح يف الرسم البياين أدناه، فإن املنهجية املقرتحة تتناسب مع املراحل املتعاقبة لدورة الربنامج اإلنساين. فلكل كيان 

)املجموعات العنقودية ومجموعات التنسيق بني املجموعات والفرق القطرية اإلنسانية( أدواٌر ومسؤوليات محددة يف مجال تعميم الحامية 
عىل مستوى فريق العمل اإلنساين القطري )HCT(. كام تتوافق املنهجية واألدوات املقرتحة أدناه مع التوجيهات الحالية التي تم تطويرها 

حول هذا املوضوع.

األداة رقم 1A – تقریر تحلیل الحامیة

امللحق 1 – منھجیة تحلیل الحامیة

امللحقات اإلضافیة

امللحق رقم 2 – منھجیة مقابالت املخربین الرئیسیین

امللحق رقم 3 – منھجیة مناقشة مجموعات الرتكیز

امللحق رقم 4 – إحاالت حاالت الحامیة

األداة رقم A4 – تعمیم الحامیة يف 

املجموعات املیدانیة: بطاقة نتیجة العملیة

األداة رقم A2 – خطة عمل تعمیم الحامیة 

الشاملة بین املجموعات

املراقبة املستمرة واإلجراءات التصحیحیةاألداة رقم A3 – تعمیم الحامیة يف تخصیص التمویل: بطاقة نتیجة العملیة

مجموعة الحامیة

املجموعة

ICCG

منسق الشؤون

اإلنسانیة )HC(/فریق 

العمل اإلنساين القطري

بحاجة لنظرة عامة

تخطیط االستجابةاملراقبة والتقییم

تعبئة املواردالتنفیذ

تعميم الحامية يف دورة برنامج العمل اإلنساين
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مجموعات الحامية امليدانية

اعرتافًا بالحامية باعتبارها عنرًصا مركزيًّا يف العمل اإلنساين، فإن مجموعات الحامية امليدانية تؤدي دوًرا مهامًّ وبارزًا، يتضمن دعم الجهود الرامية 
لتعميم مبادئ الحامية يف االستجابة اإلنسانية. فمنسق مجموعة الحامية هو املسؤول عن ضامن حدوث ذلك عىل نطاق واسع من خالل املشاركة يف 

منتديات التنسيق املناسبة والعمليات املشرتكة بني الوكاالت، بالعمل مع قدرات املجموعات الفرعية ورشكاء الحامية النشطة واالستفادة منهم. ويف 
هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. إجراء وتجميع تحليل شامل للحامية يرشح بالتفصيل التهديدات الرئيسية للحامية، ومواطن الضعف، وإسرتاتيجيات التأقلم الخاصة بالسكان 
املترضرين إلرشاد القرارات والربمجة.

 يُعترَب هذا اإلجراء رضوريًّا من أجل تعميم الحامية يف االستجابة اإلنسانية. وذلك ألن نتائج تحليل الحامية ستُمكن القطاعات األخرى من تحديد 
املخاطر بشكل أفضل أثناء تقدميها للخدمات.

º  Tool #A1 – Protection وامأل Annex 1 – Protection Analysis Methodology قم بإجراء تحليل للحامية مستخدًما املنهجية املقرتحة يف
.Analysis Report

º  )ICCG( تأكد من مشاركة تقرير تحليل الحامية ومناقشته مع جميع منسقي املجموعات، من خالل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
.)HCT( وتقدميه إىل فريق العمل اإلنساين القطري

º  يف حالة توفر مخططات حامية أو تقييامت أو تقارير مراقبة أخرى تقوم بها مجموعة الحامية أو الجهات الفاعلة األخرى يف مجال الحامية، فقم
بتضمينها كمرفق لتحليل الحامية.

º  وتأكد من أن نتائج تحليل الحامية تُرشد عملية )ICCG( اشرتك يف التحليل املشرتك الذي يقوم به فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
تحديد الحلول واإلجراءات أثناء االستجابة التشغيلية لفريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( وعىل املستوى اإلسرتاتيجي لفريق العمل 

.)HCT( اإلنساين القطري

 )ICCG( 2. توفري القيادة التقنية والدعم لكفالة مناقشة تعميم الحامية بشكل منتظم يف اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
.)HCT( وتطبيقها )كام هو مالئم يف اجتامعات فريق العمل اإلنساين القطري

مالحظة: إن تعميم الحامية هو جزء أسايس من عمل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( ويجب عىل منسق مجموعة الحامية  �
)ومنسقي المجموعات الفرعية( العمل بشکل وثیق مع المنسق المشترك بني المجموعات إليجاد النهج الجماعي األنسب لضمان تطبیق تعمیم 

الحامية يف ممارسات املجموعات.

º  ضع يف االعتبار أن الدفاع مع املنسق املشرتك بني املجموعات لتضمني الحامية كبند دائم يف اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
)ICCG( لتقديم قضايا الحامية الحرجة وصياغة التوصيات، هو أحد نُهج جلب املزيد من االهتامم لتعميم الحامية.

º  الحظ أن إجراء تحديث منتظم للحامية لن يثمر تلقائيًّا نتائج حامية أفضل يتم التوصل لها من خالل عمل املجموعات. فمنسق مجموعة
الحامية يجب عليه العمل مع املنسق املشرتك بني املجموعات لضامن أن تكون العروض مصممة خصيًصا لجمهور منسقي املجموعات وتؤدي 

إىل إجراء ميكن للمجموعة تنفيذه.

º  فريق العمل اإلنساين القطري/)ICCG( قم بتقديم إحاطات حول نتائج تحليل الحامية الجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
)HCT( واإلبالغ عن تحديد مخاطر الحامية عىل أعىل مستوى تنسيق، من خالل املساهمة يف اتخاذ القرارات املستنرية يف الوقت املناسب.

º  وساهم فيه وتأكد من أن يتضمن التنسيق بشكل )AAP( ادعم نظام التنسيق عىل نطاق االستجابة الخاص باملساءلة تجاه األشخاص املترضرين
.)PSEA( منتظم أنظمة حامية املجتمع، ال سيام تلك التي تتعامل مع الشكاوى الحساسة مثل الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني
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3. توفري دعم تعميم الحامية ملجموعات أخرى. 

º  ،خطط إلجراء مبادرات لتعميم الحامية قد تقوم مجموعات أخرى بتنفيذها بالفعل أو مبادرات غريها ترتبط بتعميم الحامية )تتعلق باملساءلة
النوع االجتامعي، اإلعاقة، وما إىل ذلك(.

º  ادعم املجموعات األخرى لتقديم دورات تدريبية حول تعميم الحامية ووضع توجيهات خاصة بالقطاعات وخطط عمل واستطالعات تقييمية
أو استبيانات باإلضافة إىل تحديد نقاط تركيز تعميم الحامية.

º  قم بتوفري الخربة للمجموعات األخرى ملعالجة مخاطر الحامية األكرث انتشاًرا وشدًة التي تتداخل مع االستجابة الخاصة بكل قطاع. واقرتاح
أنشطة لتعميم الحامية استناًدا إىل نتائج تحليل الحامية، مبا يف ذلك عرض استعراض استطالعات التقييم أو استبيانات املجموعات األخرى 

لضامن تعميم الحامية. 

º  قم ببعثات مشرتكة )مع منسقي املجموعات واملنسق بني املجموعات عىل سبيل املثال( لتقييم مكونات تعميم الحامية يف أنشطة املجموعات
األخرى.

º  وقدم املالحظات بشأنهام وحدد )HRP( وخطة االستجابة اإلنسانية )HNO( ساهم يف مستندات االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية
املجاالت التي ميكن فيها تحسني الحامية بهذه املستندات.

األدوات

A1 الرقم

تقرير تحليل الحامية األدوات

مجموعة الحامية املستخدم املستهدف

منوذج لجمع املعلومات الرضورية حول تهديدات الحامية، السيام املجموعات املستضعفة والقدرات املوجودة الوصف

عىل أساس سنوي التوقيت

í املامرسة الجيدة

اليمن

تضمنت إسرتاتيجية مجموعة الحامية لعام 2017 يف اليمن توفري الدعم لتعميم ودمج الحامية يف جميع االستجابات اإلنسانية الخاصة بالقطاعات 
واملجموعات كهدف إسرتاتيجي. ففي عام 2016، قامت مجموعة الحامية يف اليمن بتطوير أدوات تعميم الحامية الخاصة بكل سياق )دليل 

التدريب وقوائم املراجعة( بناًء عىل إرشادات مجموعة الحامية العاملية )GPC( املتاحة مع تضمني أمثلة ودراسات حالة ذات صلة باليمن. وقد تم 
تحديد نقطتني مركزيتني لتنسيق الحامية يف كل مجموعة ثم تم تدريبهام خالل جلسة ملدة يومني حول تعميم الحامية يف املامرسات. وقد تضمنت 

متابعة ورشة العمل تطوير خطط عمل تعميم الحامية لكل مجموعة.

العراق

قدمت إسرتاتيجية مجموعة الحامية لعام 2016 الخاصة بدولة العراق دعاًم لتعميم الحامية ملجموعات أخرى من أجل تحسني دمج الحامية 
والتصدي للعنف القائم من حيث الجنس والعنف الجنساين وشواغل اإلعاقة يف كل خطة استجابة تنفذها املجموعة. وقد تألف الدعم من التدريب 

والتوعية ودمج الحد األدىن من املعايري ونرش قوائم املراجعة املحددة والتوجيهات الفنية. وكجزء من الدعم الذي تقدمه مجموعة الحامية، فقد 
قامت أيًضا بتعيني نقاط تركيز للعمل مع املجموعات/قادة املجموعات اآلخرين وفريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG(بشأن دمج 

الحامية يف كل تحليل خاص باملجموعة وإسرتاتيجية استجابة. ويف عام 2017، أصدرت مجموعة الحامية مذكرة توجيهية حول تعزيز تحليل الحامية 
يف حالة الطوارئ يف املوصل لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية )سواء املعنية وغري املعنية بالحامية(.
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نيجرييا

أصدرت مجموعة العمل املعنية بقطاع الحامية يف نيجرييا مذكرة توجيهية حول تعميم الحامية يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017. وباإلضافة 
إىل تحديد النزاع األسايس واتجاهات الحامية، يقدم املستند توصيات تهدف لدعم جميع القطاعات إلدراج الحامية يف خطط االستجابة إليها. تستند 

هذه التوصيات عىل قوائم التحقق الخاصة بقطاع تعميم الحامية الخاصة باملجموعة العاملية للحامية وتعديلها وفًقا للسياق.

جنوب السودان

يف عام 2016، أعدت مجموعة الحامية )جنبًا إىل جنب مع املجموعات الفرعية الثالثة املعنية بالعنف القائم عىل نوع الجنس )GBV( وحامية 
الطفل وإجراءات مكافحة األلغام( تقريرًا ربع سنوي باسم تقرير اتجاهات الحامية يف جنوب السودان. يقدم التقرير نظرة شاملة عىل سياق الحامية 

واالتجاهات مزوًدا بالبيانات والتحليالت بشأن املخاطر الرئيسية للحامية التي يواجهها املدنيون. 

أوكرانيا

يتمثل جزء من إسرتاتيجية مجموعة الحامية لعام 2016 يف دعم االستجابة الكاملة، مبا يف ذلك فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( وغريه من 
املجموعات، بشأن تحديد مخاطر الحامية؛ وبناء القدرات املعنية بالحامية وتعميم الحامية من خالل جميع أنشطة االستجابة. ويف هذا الصدد، 

أعدت مجموعة الحامية مالحظة بعنوان خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( لعام 2016: منظور النوع االجتامعي والحامية لجميع الجهات الفاعلة، 
بشأن إدراج النوع االجتامعي والحامية يف عملية تخطيط خطة االستجابة اإلنسانية )HRP(، بهدف ضامن أن تكون االستجابة التشغيلية مدفوعة 

بالحامية. باإلضافة إىل ذلك، أنشأت HelpAge وغريها من الجهات الفاعلة اإلنسانية الرئيسية مجموعة عمل فنية حول اإلعاقة والعمر، بقيادة 
مجموعة الحامية، ملراقبة إرشاك كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة يف االستجابة الشاملة. وتعمل هذه املجموعة عىل تحسني االعرتاف والدعم 

لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقات، وذلك باستخدام توجيهات من النهج الشامل الذي تم الرتويج له يف إطار برنامج القدرات العمرية والعجز 
)ADCAP(، وهي مبادرة لتعزيز قدرة الوكاالت اإلنسانية من خالل التغيري املؤسيس والتنظيمي والربنامجي لتوفري االستجابة الطارئة الشاملة 

لحاالت اإلعاقة وكبار السن.

سوريا

بناًء عىل طلب القيادة اإلنسانية لدولة سوريا بأكملها، كان مطلوبًا من جميع القطاعات تنفيذ تحليل مخاطر الحامية عىل مستوى القطاعات 
)PRA( وإدراج إجراءات التخفيف يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( لعام 2017. وقد حددت جميع القطاعات ونظرت يف مخاطر الحامية 

املحتملة إلسرتاتيجيتها/أنشطتها وكيف ميكنها التخفيف من هذه املخاطر. وجدير بالذكر أن هذه اإلسرتاتيجية قد عززت تعميم وزيادة فرص اتباع 
نهج متعدد القطاعات ملعالجة تهديدات ومخاطر الحامية التي تواجهها املجتمعات املترضرة، وقد أجرت مجموعة الحامية بعد ذلك مراجعة لتحليل 

مخاطر الحامية بخطة االستجابة اإلنسانية )HRP( تناولت االمتثال والتأثري واملراقبة لعام 2017 غطت نواحي االستجابة. ويف عام 2018، بدأت 
الدولة السورية بأكملها نهًجا للمساءلة تجاه األشخاص املترضرين، متضمًنا جهًدا لتعزيز عنارص املشاركة املجتمعية للحامية الفعالة.

الدولة الفلسطينية 

دعمت مجموعة الحامية مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )WASH( لتصميم قوائم مراجعة خاصة بالقطاعات لتعميم الحامية 
يف تدخالت املياه والرصف الصحي. تهدف األداة إىل مساعدة املنظامت يف تحديد القضايا التي يجب أخذها يف االعتبار يف تصميم وتنفيذ ومراقبة 

وتقييم برامجها ومرشوعاتها. وقد تم تصميم قوائم مرجعية مامثلة ملجموعات الصحة والتغذية.

ميامنار

يف عام 2015، أجرى قطاع الحامية بعض التحليالت الشاملة ملخاطر الحامية لواليتي راخني وكاشني/شان اللتني تم االنتهاء منهام يف ترشين الثاين/
نوفمرب من ذلك العام. ويف عام 2018، رشع قطاع الحامية يف مراجعة هذه التحليالت التي سيتم تحديثها كل ستة أشهر من خالل زيارات منتظمة 

ملراقبة الحامية ومناقشات مجموعة الرتكيز ومراقبة حوادث الحامية ومشاركتها مع جميع رشكاء املجموعات/القطاعات. وعالوة عىل ذلك، ففي 
عام 2017، وبعد بعثة مجموعة الحامية العاملية )GPC( إىل ميامنار وتنظيم سلسلة من تدريب املدربني عىل تعميم الحامية، تم تعيني نقاط تركيز 

لتعميم الحامية امليدانية والتزمت بالقيام بتدريب منتظم عىل تعميم الحامية للعامل يف الخطوط األمامية وفًقا لخطط التدريب الراسخة. وقد 
تم تنظيم هذه األنشطة بانتظام يف هذا امليدان. وأخريًا، فمنذ عام 2017، يقوم قطاع الحامية جنبًا إىل جنب مع القطاعات الفرعية لحامية الطفل 
والعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي )GBV(، مبراجعة كاملة ملستندات عمليات االستعراض العام لالحتياجات )HNO( وخطة االستجابة 

اإلنسانية )HRP( من منظور تعميم النوع والحامية، حيث يتم تنسيق إسهاماتهم مع جميع منسقي املجموعات/القطاعات قبل وضع الصيغة 
النهائية للمستندات.
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النيجر

يف النيجر، تتم مشاركة تحليل الحامية وتقارير مراقبة الحامية مع جميع املجموعات عىل أساس منتظم. فهذا التحليل يرشد عملية صنع القرار 
والربمجة وجهود الدعوة. عىل هذا النحو، تقدم مجموعة الحامية بانتظام املشورة والتوجيه لفريق العمل اإلنساين القطري )HCT( بشأن قضايا 

الحامية. باإلضافة إىل ذلك، يتم دمج تعميم الحامية كأولوية يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( لعام 2018 ويتم مناقشتها بشكل منتظم وإدراجها 
يف خطة عمل التنسيق بني املجموعات )ICC(. كام توفر مجموعة الحامية أيًضا بناًء للقدرات املكثفة ودعاًم فنيًّا بشأن تعميم الحامية. وقد تم 

تصميم الدعم ملختلف الجهات الفاعلة )مبا فيها املجموعات األخرى والوزارات والجهات املانحة(.

F توجيهات إضافية

º .حزمة تدريب تعميم الحامية، املصدر 17: ورقة إرشادية ملجموعات الحامية، 2014، متاحة هنا ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية

º .2017 ،مجموعة أدوات تعميم الحامية، امللحق أ – منهجية تحليل الحامية ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية

º .مجتمع املامرسات، مواد تعميم الحامية التي تتقاسمها مجموعات الحامية امليدانية، متاحة هنا ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية

كافة املجموعات

عىل الرغم من أن مجموعة الحامية امليدانية تلعب دوًرا حاساًم لضامن تعميم مبادئ الحامية يف االستجابة اإلنسانية، فإن جميع منسقي 
املجموعات ووكاالتهم الرئيسية يتحملون مسؤولية دمج الحامية يف عمليات تقييم االحتياجات القطاعية والتحليل والتخطيط واالستجابة. ويف هذا 

الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. تعميم الحامية يف إسرتاتيجية املجموعة ملعالجة املخاطر التي تحدث داخل القطاع.

º  ستحصل عىل إحاطة من ِقبل مجموعة الحامية حول تحليل الحامية الخاصة بها ،)ICCG( من خالل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
لتحديد تهديدات الحامية واألفراد واملجموعات املستضعفة املعرضة للخطر والقدرات الحالية وآليات التكيف الخاصة بالسكان املترضرين. 

اعتمد عىل تحليل الحامية لتحديد األولويات الرئيسية وتدخالت القطاعات. تأكد من مشاركة تحليل الحامية مع جميع أعضاء املجموعة.

º  تأكد من تحديد مخاطر الحامية الرئيسية وتدابري الوقاية منها أو تخفيفها وإدخالها يف تحليل الحامية الذي يرشد عملية صنع القرار وتطوير
خطة االستجابة اإلنسانية )HRP(، وكذلك يف خطة عمل وإسرتاتيجية املجموعة )راجع املامرسات الجيدة لطالب اللجوء الرئييس )PRA( يف 

االستجابة السورية أعاله(.

º .)( وادعم إدراج الفئات يف تعميم الحامية يف أوراق املرشوع )راجع األمثلةHRP( اضطلع بالتزامات تعميم الحامية يف خطة االستجابة اإلنسانية

2. دعم تعميم الحامية يف الربمجة الخاصة بالقطاعات من خالل املشورة والتوجيه والتدريب.

º  قم بإجراء دورات تدريبية حول تعميم الحامية ألعضاء املجموعة، بالتنسيق مع منسقي املجموعات األخرى من خالل فريق التنسيق املشرتك
بني املجموعات )ICCG(. واحرص عىل تضمني الدعم التقني ملجموعة الحامية ومجاالت املسؤولية مبجموعة الحامية العاملية )مجال املسؤولية( 

)ومنها حامية الطفل، والعنف املبني عىل النوع االجتامعي، وإجراءات مكافحة األلغام، السكن واألرض واملمتلكات )HLP((، وتعاون أيًضا مع 
فرق املهام/املجموعات العاملة يف املساءلة تجاه األشخاص املترضرين )AAP( وغريهم من املمثلني املحتملني للقضايا املشرتكة األخرى املتعلقة 

بتعميم الحامية )ومنها النوع، العمر وفريوس نقص املناعة البرشية واإلعاقة، وغري ذلك(. وضع يف االعتبار تكييف طرائق الدورات التدريبية 
وجداولها الزمنية ووتريتها مع سياق العملية.

º .قم بتعيني اثنني من املوظفني للقيام بدور نقاط تركيز تعميم الحامية لتعزيز مبادئ الحامية يف جميع أنحاء هذا القطاع
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http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Tip_Sheet_for_Field_Protection_Clusters-EN.pdf
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º  احرص عىل مناقشة موضوع تعميم الحامية بانتظام كبند دائم يف جدول أعامل اجتامعات املجموعات، وأن يكون أعضاء املجموعة عىل دراية
بأهمية دمج الحامية يف برامجهم.

º  اعتامًدا عىل تدابري التخفيف املحددة سابًقا، قم بتطوير 
Tool #A2 – Inter-Cluster Protection Mainstreaming Action Plan للتخطيط واإلبالغ عن أنشطة تعميم الحامية املنفذة عىل مستوى 

املجموعة والتي ميكن ألعضاء املجموعة إدخالها واإلشارة إليها.

º  بشأن تأثري تعميم الحامية يف الربمجة الخاصة بالقطاعات عن )ICCG( قم باملراقبة واإلبالغ من خالل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
طريق التنسيق مع الرشكاء املنفذين. حدد مؤرًشا واحًدا أو مؤرشين للمراقبة من خالل القامئة املقرتحة الخاصة باألداة رقم A0# – مؤرشات 

.Tool #A0 – Protection Mainstreaming Monitoring Indicators مراقبة تعميم الحامية

3. االستفادة من أدوات تعميم الحامية الحالية والتوجيهات واملوارد.

º  ومجموعة أدوات تعميم حامية الخاصة )GPC( قم مبشاركة وتعزيز استخدام حزمة تدريب تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية
باملجموعة العاملية للحامية مع جميع أعضاء املجموعة.

º  قم مبشاركة وتشجيع استخدام األدوات والتوجيهات الخاصة بالسياق أو الخاصة بقطاعات محددة التي تم تطويرها يف بلد التشغيل مع جميع
أعضاء املجموعة.

º .)( وادعم إدراج الفئات يف تعميم الحامية يف أوراق املرشوع )راجع األمثلةHRP( اضطلع بالتزامات تعميم الحامية يف خطة االستجابة اإلنسانية

األدوات

A0 الرقم

مؤرشات مراقبة تعميم الحامية األدوات

كل املجموعات املستخدم املستهدف

قامئة مؤرشات التأثري والعمليات املقرتحة ملراقبة أنشطة تعميم الحامية الوصف

عىل أساس سنوي التوقيت

A2 الرقم

خطة عمل تعميم الحامية فيام بني املجموعات األدوات

كل املجموعات املستخدم املستهدف

منوذج للتخطيط واإلبالغ عن أنشطة تعميم الحامية الوصف

عىل أساس سنوي التوقيت

í املامرسة الجيدة

اليمن

يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( الخاصة بدولة اليمن، تضمنت كل مجموعة قساًم عن جهودها املخططة لتعميم الحامية والجنس/العمر 
واملساءلة للسكان املترضرين يف أنشطة االستجابة. فعىل سبیل المثال، تخطط مجموعة المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة )WASH( لتقديم 
تدریب خاص بشأن المیاه والصرف الصحي والعنف القائم علی النوع االجتماعي، وهي تعمل عن کثب مع المجموعة الفرعیة املعنية بالعنف القائم 
علی النوع االجتماعي لتقدیم مستلزمات للنظافة وحفظ الكرامة وللتصدي الحتیاجات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحية )WASH( عندما 

یتم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم علی النوع االجتامعي وقد ترتبط بخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية للفقراء. باإلضافة إىل ذلك، 
فمن أجل تفعيل تعميم الحامية، ساعدت مجموعة الحامية مجموعات أخرى ذات مؤرشات مرتبطة مببادئ تعميم الحامية الرئيسية للمساعدة يف 

تقييم الدرجة التي بلغتها املجموعات لدمج الحامية يف أنشطتها:
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https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/yemen_2017_hrp_final.pdf
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)ICCG( فرق التنسيق املشرتك بني املجموعات

يؤدي فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات، وبشكل أكرث تحديًدا املنسق املشرتك بني املجموعات، دوًرا حاساًم يف تسهيل الحامية وتعميم 

1. السالمة والكرامة وتجنب إلحاق األذى

املؤرش: تتوفر الخدمات واملرافق يف مواقع آمنة وأماكن ميكن الوصول إليها بأمان

املؤرش: يحرتم الوصول إىل الخدمات ثقافة وعادات املجتمع، ويعزز نزاهة األرسة واملجتمع

2. الوصول املفيد

املؤرش: يتم استخدام البيانات املصنفة )النساء والرجال والفتيات والفتيان(

املؤرش: تؤخذ االحتياجات املحددة، مبا يف ذلك عىل أساس العمر ونوع الجنس والتنوع، يف االعتبار عند تخطيط العمل اإلنساين وتنفيذه ومراقبته

3. املساءلة

املؤرش: تتواصل أنظمة املعلومات اإلنسانية بشكل فعال مع املجتمعات املترضرة والجهات الفاعلة املحلية األخرى

املؤرش: تُتاح الفرصة للسكان املترضرين لتسجيل الشكاوى وتقديم التعقيبات والحصول عىل رد

4. املشاركة والتمكني

املؤرش. املشاركة النشطة والفعالة لألشخاص املترضرين يف كل من عمليات التخطيط واالستجابة واملراقبة

املؤرش: عدد االستشارات مع األشخاص املترضرين يف كل من عمليات التخطيط واالستجابة واملراقبة

العراق

يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( الخاصة بدولة العراق لعام 2016، تضمنت كل مجموعة – باستثناء الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية 
والالسلكية – قساًم يحتوي عىل أولويات لتعميم الحامية واملساءلة للسكان املترضرين. وقد كان مطلوبًا من كل مجموعة أن تزود، منسق الشؤون 
اإلنسانية، مبعلومات حول كيفية مساهمة األنشطة يف كل خطة عنقودية يف تحقيق نتائج الحامية الشاملة. ثم قام فريق استعراض )HC – منسق 

الشؤون اإلنسانية( بفحص كل خطة قطاعية لضامن تحديد أولويات اإلجراءات امللموسة التي تستهدف الدعم والفئات املستضعفة.

جنوب السودان

يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( الخاصة بجنوب السودان لعام 2017، تضمنت كل مجموعة قساًم حول تعزيز الربمجة الجيدة، تضمن االلتزام 
بالحامية العامة. فعىل سبيل املثال، ذكرت مجموعة األمن الغذايئ أن تحليل مخاطر الحامية والسياقات سيوجه استهداف واختيار املواقع من قبل 

الرشكاء بحيث تدعم املساعدات الغذائية حامية السكان املترضرين من النزاعات.

تشاد

يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( الخاصة بدولة تشاد لعام2017، حددت كل مجموعة إسرتاتيجية تعميم الحامية الخاصة بها. فعىل سبيل املثال، 
ستضمن مجموعة التعليم تعزيز الحامية يف املدارس من خالل تدريب املعلمني عىل الدعم النفيس االجتامعي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

وسيحصل الطالب الذين مروا بأحداث مؤملة عىل الخدمات املناسبة.

آليات الشكوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت

إن آلية الشكاوى املجتمعية )CBCM( هي نظام آللية الشكاوى ميزج بني هياكل املجتمع الرسمية وغري الرسمية، واملبنية عىل املشاركة مع املجتمع 
حيث يكون مبقدور األفراد اإلبالغ عن التظلامت بأمان ويتم تشجيعهم عىل ذلك – مبا يف ذلك حوادث االستغالل واالعتداء الجنسيَنْي )SEA( – وتتم 

إحالة هذه التقارير إىل الكيانات املناسبة للمتابعة. وقد نرشت IASC دليل أفضل املامرسات حول كيفية إعداد وتشغيل آلية الشكاوى املجتمعية 
املشرتكة بني الوكاالت للتعامل مع التقارير املعنية باالعتداء الجنيس واالستغالل من قبل عامل اإلغاثة. وهي تجمع الدروس املستفادة واألمثلة 

ودراسات الحالة التي تم جمعها عىل مدار املرشوع التجريبي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للفرتة 2013-2015 بشأن آلية الشكاوى املجتمعية 
.)CBCM(

F توجيهات إضافية

º  اإلجراءات ،)OCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /)GPC( مجموعة الحامية العاملية /)IASC( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
املقرتحة لتنسيق املجموعة لتعزيز املساءلة تجاه األشخاص املترضرين )AAP( والحامية يف دورة الربامج اإلنسانية، متاح هنا.

º  دليل التدريب حول تعميم الحامية، الجلسة التاسعة: التنسيق من أجل تعميم الحامية، 2014، متاح ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
هنا.
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الحامية يف دورة الربامج اإلنسانية، مبا يف ذلك من خالل التقييم املنسق والتحليل املشرتك من أجل التفاهم املشرتك عرب مجموعات من األشخاص 
املعرضني للخطر، وما املخاطر املحدقة بهم أو من يعرضهم للخطر. فهي تدعم تعميم الحامية عرب املجموعات من خالل تسهيل نهج جامعي 

مناسب للسياق، بالتعاون الوثيق مع منسق مجموعة الحامية، الذي يوفر الخربة الفنية9. ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل 
ذكرها.

املنهجية

1. ضامن أن يكون تعميم الحامية أمًرا أساسيًّا لعمل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( وأخذ نهج جامعي من املجموعات 
العنقودية لوضع تعميم الحامية موضع التنفيذ.

 يُعترَب هذا اإلجراء رضوريًّا من أجل تعميم الحامية يف االستجابة اإلنسانية. وسوف يضمن اتخاذ نهج جامعي لتعميم الحامية عىل مستوى فريق  �
 .)ICCG( التنسيق املشرتك بني املجموعات

º  عىل أن جميع املجموعات مسؤولة عن ضامن إدماج الحامية يف الربمجة الخاصة بالقطاعات. كام تؤكد عىل أن IASC تشدد سياسة حامية
جميع املجموعات ووكاالتها الرائدة تتحمل مسؤولية وضع الحامية يف مركز العمل اإلنساين، وأن جميع منسقي املجموعات بحاجة إىل ضامن 
إدراج الحامية يف جميع مراحل دورة الربامج اإلنسانية. وطبًقا لهذا، يجب عىل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( اتخاذ القرار 

بشأن النُُّهج األكرث فعالية لوضع تعميم الحامية موضع التنفيذ.

º  يتوىل املنسق املشرتك بني املجموعات ومجموعات الحامية )ومنسقي املجموعات الفرعية للحامية( مسؤولية ضامن إدراج الحامية يف صلب
أعامل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG(. من املهم أن يكون لدى منسقي املجموعات ومجموعات الحامية عالقة عمل جيدة 

ويوىص بأن يلتقوا بانتظام لتتبع أعامل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( بشأن تعميم الحامية لضامن تطبيق نهج متسق وفعال.

º  لجعل الحامية مركزية لعمل املجموعة، قم بتوفري مساحة منتظمة للحامية عىل جدول األعامل؛ وتأكد من ICCG باستخدام اجتامعات فريق
أن تشمل جميع املناقشات والقرارات التشغيلية زاوية حامية؛ واحرص عىل تحديث تحليل األوضاع بانتظام مع الحامية املتكاملة.

º .تأكد من أن لدى جميع منسقي املجموعات وصواًل للموارد واألدوات والتوجيهات املتاحة الخاصة بتعميم حامية مجموعاتهم وتوزيعهم عليها

º  قم بتشجيع ودعم ومراقبة النرش التدريجي لتدريبات تعميم الحامية لجميع املجموعات من أجل زيادة الوعي وبناء القدرات بشأن ماهية
تعميم الحامية وكيفية تفعيلها بشكل ملموس. يوىص بأن يقوم منسقو املجموعات املشرتكة بتسهيل بعض هذه الدورات التدريبية.

º  تتضمن روابط واضحة تتصل بالحامية، خاصة آليات التعامل )AAP( تأكد من أن النُّهج الواسعة للتعامل مع املساءلة تجاه األشخاص املترضرين
مع الشكاوى الحساسة.

2. دعم وتسهيل دمج تعميم الحامية يف التقييامت املشرتكة والتحليل املشرتك والتخطيط واملراقبة يف إطار دورة الربامج اإلنسانية.

º  إجراء عمليات تقييم وتحليل لالحتياجات املشرتكة والتأكد من أن تحليل الحامية الذي أنتجته مجموعة الحامية يرُشك بشكل كامل املجتمعات
املترضرة، ويُبلغ عن ذلك ويشكل جزًءا ال يتجزأ من التحليل املشرتك مبا يف ذلك إنتاج النظرة العامة عىل االحتياجات اإلنسانية.

º  تنسيق التقييامت والتحليل املشرتك من أجل فهم مشرتك عرب جميع مجموعات املعرضني للخطر، واملخاطر املحدقة بهم ومن ميثلون خطرًا
عليهم.

º  التأكد من أن جميع املجموعات تصب يف تحليل الحامية الذي يُرشد عملية اتخاذ القرار وتطوير خطة املوارد البرشية، كام هو موضح يف سياسة
حامية IASC )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت(. التأكد من أن إسرتاتيجيات استجابة املجموعات تهدف إىل الحد من مخاطر السكان 

املترضرين وتتضمن إجراءات لالستجابة ملخاطر الحامية املحددة.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، مذكرة توجيهية عن النهج الجامعي، نوفمرب 2006. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، املستند املرجعي لخطة التحول، النموذج 9   

املرجعي لتنسيق املجموعة )CCRM(، القسم 5 بشأن ترتيبات إدارة املجموعات، والقسم 8 بشأن التنسيق بني املجموعات، 2015. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، سياسة 

الحامية يف العمل اإلنساين، ملحق حول األدوار واملسؤوليات، 2016. 
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º  لتضمني تعميم الحامية يف استجابتها، وإظهار خطوات عملية )HRP( تشجيع كل مجموعة ألخذ التزامات رسمية يف خطة االستجابة اإلنسانية
بوضوح نحو تحقيق عنارصها األساسية، وتشجيع التحقق من صحة مجموعة املرشوعات.

º  لتضمني فئات معنية بتعميم الحامية، مبا يف ذلك املساءلة تجاه األشخاص )ICCG( املوافقة عىل مستوى فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
املترضرين )AAP(/إرشاك املجتمعات )CE(، يف منوذج مرشوع دورة الربامج اإلنسانية )HPC( الخاص بالبلد )راجع األمثلة(.

º  بالنسبة ملراقبة االستجابة، حدد ووافق عىل عدد صغري من املؤرشات الرئيسية التي ستوفر إشارة إىل كيفية تعميم الحامية ومعالجتها يف
االستجابة. يُقرتح أن يتم القياس من خالل أداة قامئة مثل التقييامت متعددة القطاعات التي تتم عىل أساس منتظم أو أدوات مثل النموذج 

الرقمي للتضاريس األرضية )DTM( أو الدراسات االستقصائية لتصورات املجتمع.

º  Tool #A4 – Protection Mainstreaming in Field مراقبة عملية وتأثري أنشطة تعميم الحامية التي تقوم بها كل املجموعات باستخدام
 Tool #A4 – Protection تعميم الحامية يف املجموعات امليدانية: بطاقة نقاط العمليات – A4 األداة رقم Clusters: Process Score Card

Mainstreaming in Field Clusters: Process Score Card. يجب ملء هذه األداة من قبل املنسق املشرتك بني املجموعات بدعم من 
.)ICCG( جميع املجموعات كمامرسة جامعية خالل اجتامع فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات

3. دعم تعميم الحامية يف جميع أوراق تخصيص األموال املجمعة.

º .الدعوة إىل تعميم الحامية ومكوناتها األساسية لتكون رشطًا إلزاميًا للمشاريع املقدمة إىل آليات التمويل املجمعة

º .تعزيز وتشجيع جميع رشكاء املجموعة عىل إدراج خطة عمل تحليل مخاطر الحامية وإدماجها يف مقرتحات مشاريعهم للصندوق املشرتك

األدوات

A4 الرقم

تعميم الحامية يف املجموعات امليدانية: بطاقة نتيجة العملية األدوات

مجموعة التنسيق بني املجموعات )مع كل املجموعات( املستخدم املستهدف

بطاقة درجات لتقييم املستوى الذي اتبعته هياكل التنسيق يف التوجيه لتعميم الحامية بشكل فعال الوصف

عىل أساس سنوي التوقيت

í املامرسة الجيدة

دولة فلسطني وأوكرانيا

متاشيًا مع دور فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( يف تحسني جمع البيانات والتحليل املشرتك، سعى الفريق إىل ضامن أن تستند 
االستجابة اإلنسانية املستهدفة إىل الحاجة، وأن األولوية لالستجابة تُعطى للفئات األكرث ضعًفا. وقد تحقق ذلك من خالل العمل مع مجموعة 

الحامية عىل وضع إرشادات بشأن حامية وترتيب أولويات الفئات األكرث ضعًفا يف االستجابة اإلنسانية للمساعدة يف جميع مراحل الربمجة.

ميامنار

حددت خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( لدولة ميامنار لعام 2017 التوترات العرقية وأهمية اتباع نهج حساس للنزاع يف جميع األنشطة اإلنسانية. 
ال يزال فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( ملتزًما بشكل كامل بوضع األشخاص يف صميم عمله، مع الرتكيز بقوة عىل الفئات املستضعفة 

واملهمشة، وبالتايل ضامن اتباع نهج يركز عىل األفراد ويراعي نوع الجنس وكذلك تفعيل املشاركة الفعالة لألشخاص املترضرين يف مرحلة التخطيط 
وصنع القرار. كام تتضمن جميع خطط املجموعات/القطاعات مبادئ تعميم الحامية عىل هذا األساس.
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الجمهورية العربية السورية

بدعم من مجموعة الحامية، يعمل فريق التنسيق بني املجموعات عىل مستوى جميع املجموعات لضامن قيام املنظامت التشغيلية بوضع إجراءات 
عملية تحدد بشكل مناسب املجموعات واألفراد املستضعفني وتستهدفهم وتدعمهم. وقد أصدرت مجموعة الحامية رساًم بيانيًا حول الحامية 

والضعف وتحديد األولويات لألكرث احتياًجا والذي يقدم توجيهات حول املجموعات املستضعفة املحتملة. كام تم تقديم توجيهات مامثلة يف خطة 
االستجابة اإلنسانية )HRP( لدولة سوريا لعام 2017 )الصفحات 60-61 مبرفق الحامية، الضعف وتحديد األولويات األكرث احتياًجا(.

الصومال وجمهورية الكونغو الدميوقراطية

تم تضمني املعيار اإلنساين األسايس )CHS( يف التنسيق واآلليات الجامعية يف عام 2016، حيث تم متييزه ألول مرة يف خطة االستجابة اإلنسانية 
)HRP( لعام 2017 لدولة الصومال و خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( لدولة الكونغو )DRC( لعام 2016. وترصح خطة االستجابة اإلنسانية 

)HRP( لدولة الصومال أنه متاشيًا مع توجيهات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( الحالية بشأن التنسيق الفعال، سيواصل فريق العمل 
اإلنساين القطري )HCT(/فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( البناء عىل الروابط الحالية مع تحالف املعيار اإلنساين األسايس )CHS( يف 

املنطقة، من خالل عقد دورات تدريبية مشرتكة وجلسات تخطيط للعمل السنوي حول تشغيل نظام املعيار اإلنساين األسايس )CHS( وإطار عمل 
املساءلة اتجاه السكان املترضرين )AAP( التي تنفذها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(. ففي جمهورية الكونغو الدميوقراطية، تعلن 

خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( أن »االستجابة ستستند إىل املعيار اإلنساين األسايس، مام يرتجم التزامنا بتحسني فعالية االستجابة اإلنسانية واحرتام 
املعايري واملبادئ اإلنسانية«.

مايل

ويف مايل، نظمت مجموعة الحامية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( تدريبًا ملدة ثالثة أيام لتعزيز القدرات وإرشاك منسقي املجموعات 
وزمالء مجموعة الحامية لدعم تنفيذ ومراقبة تعميم الحامية يف االستجابة اإلنسانية يف مايل. وكانت نتيجة لهذا التدريب وضع خطة عمل مشرتكة 

بني املجموعات لتعزيز تعميم الحامية عرب القطاعات. ثم ُعرضت خطة العمل وتم إقرارها عىل املستوى املشرتك بني املجموعات وتراقبها حاليًا لجنة 
التنسيق الدولية )ICC(/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( بدعم تقني من مجموعة الحامية. وتشمل إجراءات األولوية ما ييل:

1  تعزيز قدرات املوظفني عىل تعميم الحامية من خالل تقديم التدريبات

2  مراقبة االلتزامات التي تعهدت بها املجموعات يف خطة العمل اإلنسانية لعام 2018 ودعم دمج االلتزامات القابلة للتنفيذ والقابلة للقياس يف 
خطة العمل امليدانية لعام 2019

3  الدفاع عن املانحني لتعميم الحامية ليكونوا جزًءا من إسرتاتيجية توزيع التمويل الخاصة بهم

)HCT( 4  دعم تبني إسرتاتيجية الحامية عىل مستوى فريق العمل اإلنساين القطري

5  دعم جمع املامرسات الجيدة وتبادل الدروس املستفادة.

)HPC( نظام اإلنرتنت لدورة الربامج اإلنسانية

تم طرح نظام اإلنرتنت الجديد لدعم دورة الربامج اإلنسانية )HPC( عىل املستوى القطري، والتي يُطلق عليها أدوات HPC، لدورة الربنامج اإلنساين 
لعام 2019. يسمح مكون وحدة املرشوع )الذي يحل محل نظام املشاريع عرب شبكة اإلنرتنت )OPS((، حيث يسجل الرشكاء مشاريعهم يف إطار 

خطة االستجابة اإلنسانية )HRP(، لكل دولة بتخصيص ورقة املرشوع الخاصة بها، وتوفر هذه الوظيفة الجديدة يف أوراق املرشوعات فرصة لفريق 
التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( عىل املستوى القطري لالتفاق عىل إدراج مسائل تعميم الحامية كمعيار. ويقوم عدد من البلدان بتضمني 

أسئلة حول تحليل مخاطر الحامية املضطلع بها يف تصميم املرشوع، وتدابري التخفيف املخطط لها ملعالجة مثل هذه املخاطر وكيفية مشاركة 
املجتمع املترضر يف املرشوع. ويتم نسخ مجموعة األسئلة املدرجة يف ورقة مرشوع دولة ليبيا أدناه. ميكن العثور عىل أمثلة أخرى مامثلة يف أوراق 

مرشوعات سوريا واألرايض الفلسطينية املحتلة وجنوب السودان والصومال لعام 2019.

1  هل يعتمد املرشوع عىل تحليل مخاطر الحامية مع مراعاة االحتياجات الخاصة ملختلف املجموعات السكانية؟

2  هل يحدد املرشوع ويعالج العوائق التي تحول دون الوصول إىل مجموعات السكان املختلفة فيام يتعلق باملرشوع؟

3  هل تسعى أنشطة املرشوع إىل معالجة أوجه عدم املساواة أو التهديدات املتعلقة بالحامية؟ )أي العنف أو اإلكراه أو االستغالل أو الحرمان أو 
اإلهامل(

4  هل يقيس إجراء مراقبة املرشوع وصول املستفيدين؟

5  هل يقيس إجراء مراقبة املرشوع سالمة املستفيدين؟

6  هل يقيس إجراء مراقبة املرشوع كرامة املستفيدين؟

7   كيف يقيس إجراء مراقبة املرشوع إمكانية الوصول والسالمة والكرامة للمستفيدين؟
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F توجيهات إضافية

º  ،والحامية يف دورة الربامج اإلنسانية AAP اإلجراءات املقرتحة للتنسيق بني املجموعات لتعزيز ،)IASC( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
املتاحة هنا.

º  مذكرة إرشادية أولية بشأن الحامية واملساءلة للسكان )EDG( مجموعة مديري الطوارئ )IASC( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
املترضرين )AAP( يف دورة الربامج اإلنسانية )HPC(، متاح هنا.

º .قامئة تدقيق حول دمج الحامية واملساءلة للسكان املترضرين يف دورة الربنامج اإلنساين، متاح هنا ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية

)HCT( منسق الشؤون اإلنسانية وفرق العمل اإلنساين 

يتحمل منسق الشئون اإلنسانية )HC( وفريق العمل اإلنساين القطري )HCT( املسؤولية الشاملة عن توفري التوجيه اإلسرتاتيجي بشأن الحامية 
من خالل ضامن تحديد أولويات الحامية ومعالجتها يف التخطيط اإلنساين اإلسرتاتيجي واتخاذ القرارات التشغيلية. وينعكس هذا التوقع يف سياسة 

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( لعام 2016 بشأن الحامية يف العمل اإلنساين. ويتطلب ذلك إجراء مناقشة منتظمة بشأن الحامية 
لتحديد األولويات واإلجراءات الفورية، مبا يف ذلك الدعوة املنسقة، التي تهدف إىل تخفيف املعاناة اإلنسانية وحامية أرواح السكان املحتاجني وسبل 
معيشتهم وكرامتهم. يقود فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( بتطوير وتنفيذ إسرتاتيجية حامية فريق العمل اإلنساين القطري )10HCT( وتعميم 

الحامية. وتركز املنهجية واألدوات التالية عىل أدوار منسق الشئون اإلنسانية )HC( وفريق العمل اإلنساين القطري )HCT( لتعميم الحامية. 

املنهجية

1. دفع تطوير وتنفيذ إسرتاتيجية الحامية الشاملة للتصدي للمخاطر.

º  السعي بشكل منتظم إلجراء تحليل شامل ومتعمق للحامية من قبل مجموعة الحامية وغريها من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات
الصلة، والتي يجب أن ترسد بالتفصيل التهديدات الرئيسية للحامية وأوجه الضعف وآليات تكيف األشخاص املترضرين، كام يجب أن تُرشد 

قرارات فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( حول األولويات اإلسرتاتيجية للعمليات أو الدعوة.

º  تحديد وكالة أو منظمة واحدة/اثنتني لتتوىل القيادة، وتقوم بالرتويج لجهود تعميم الحامية التي تجري عىل املستوى املشرتك بني املجموعات
وتنفيذها ومراقبتها. ومن الناحية املثالية، يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( بدور التنسيق والوكالة الرائدة للحامية لخربته 

الواسعة يف مجال الحامية.

º  ال تزال متميزة عن أهداف تعميم الحامية وتعتمد عليها، والتي تسعى إلدماج )HCT( التأكد من أن إسرتاتيجية فريق العمل اإلنساين القطري
مبادئ الحامية يف الربمجة اإلنسانية عىل مستوى القطاع وتقديم املعونات. وعىل هذا النحو، يتم تضمني تعميم الحامية يف خطة االستجابة 
اإلنسانية وخطط املجموعات. لذلك فهي تُعترَب »عاماًل مساعًدا« قياًم إلسرتاتيجية حامية فريق العمل اإلنساين الُقطري ألنها تمثر عن معرفة 

ووعي بالحامية عربالقطاعات، بجانب تحسني الربمجة يف الوقت نفسه.

 يتمثل الهدف الرئييس من إسرتاتيجية فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( يف تعبئة جهد شامل عىل مستوى املنظومة ومتعدد القطاعات ملنع أو مواجهة أشد مخاطر الحامية التي تواجه 10

السكان املترضرين باإلضافة إىل منع تكرار االنتهاكات ووقفها. تسمح اإلسرتاتيجية لفريق العمل اإلنساين القطري )HCT( بإعادة توجيه االستجابة اإلنسانية عند تطور حالة الحامية. ویمکن 

أن يتيح ذلك لفريق العمل اإلنساين القطري )HCT( بترکیز االهتامم واتخاذ إجراءات بشأن أولویات الحمایة اليت قد تتجاوز نطاق خطةالعمل اإلنساين، واستراتیجیة مجموعة الحمایة. 

وعالوة عىل ذلك، ميكن استخدام إسرتاتيجية فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( من أجل االستفادة من خربات ووظائف وقدرات مختلف الجهات الفاعلة يف االستجابة اإلنسانية. كام 

ميكنها أيًضا تسهيل الحوار اإلنساين والتفاوض والدعوة للحامية وكذلك مشاركة فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( مع مجموعة أوسع من أصحاب املصلحة لتحمل مسؤولياتهم يف 

معالجة مخاطر الحامية الرئيسية. التوجيهات املتاحة عرب اإلنرتنت. 
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2. ضامن دمج تعميم الحامية يف جميع مراحل دورة الربنامج اإلنساين ويف جميع خطط املجموعات.

مالحظة: يف حني أن فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( عىل املستوى التشغييل مسؤول عن ضامن أن يكون ذلك جزًءا من العمليات 
وتطوير املستند، فإن فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( هو املسؤول يف النهاية عن املوافقة عىل املنتجات النهائية. كام أن فريق العمل اإلنساين 

القطري )HCT( مسؤول أيًضا عن ضامن تنفيذ املساءلة تجاه األشخاص املترضرين )AAP( أثناء االستجابة.

º  .شارك املعلومات والتحليالت بشأن وضع الحامية مع الحكومة، وهياكل التنسيق، والجهات املانحة، واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية

º  لضامن تنفيذ تعميم الحامية عرب املجموعات، مبا يف ذلك عن طريق إدراج أهداف )ICCG( قم بتشكيل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات
ونتائج الحامية املوضحة يف خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( التي يجب عىل كل قطاع االستجابة لها، وتشجيع التحقق من صحة املشاريع عىل 

مستوى املجموعة. 

º  ضامن متثيل صوت األشخاص املترضرين يف املجموعات وسامعه وتوجيهه لتحليل الحامية والربمجة وقرارات فريق العمل اإلنساين القطري
.)IASC( دمج مبدأ املساءلة تجاه األشخاص املترضرين مبا يتامىش مع توجيهات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .)HCT(

3. إدراج تعميم الحامية املكان يف ُصلب العمل اإلنساين.

º .تعزيز التعاون بني الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين لتمكني التحليل وااللتزامات الجامعية يف معالجة قضايا الحامية املعقدة

º .تيسري وتنسيق التعاون واملشاركة مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة اإلنسانية وغري اإلنسانية يف مواجهة تهديدات الحامية

º  بذل كل الجهود الالزمة لضامن تخصيص أموال كافية لتحقيق نتائج الحامية يف االستجابة )عىل سبيل املثال تضمني إدراج الحامية كمطلب
إلزامي للمشاريع املقدمة إىل الصناديق املجمعة القطرية(.

º .)HCT( كبند دائم يف جدول أعامل اجتامعات فريق العمل اإلنساين القطري )AAP( تضمني الحامية و املساءلة تجاه األشخاص املترضرين

األدوات

)HCT( ال توجد أداة محددة يف مجموعة األدوات هذه الستخدامها من قبل فريق العمل اإلنساين القطري

í املامرسة الجيدة

اليمن

يف عام 2017، ستكون الحامية محور االستجابة، وسيتم تخطيط وتنفيذ جميع املساعدات من أجل تعزيز سالمة األشخاص املترضرين وكرامتهم 
وحقوقهم. وسيتم الرتكيز عىل تنفيذ إسرتاتيجية حامية فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( املعتمدة يف يونيو 2016 عرب القطاعات ويف جميع 

أنحاء البالد. ولضامن وجود املوارد الكافية لهذا العمل، فقد وافق فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( عىل تخصيص %1 من ميزانيات املجموعة 
ألنشطة تعميم الحامية.

العراق

كل أسبوعني، يُوضع بند دائم يف جدول أعامل فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( عندما تشارك مجموعة الحامية »مالحظات قضايا الحامية 
الحرجة« التي ال تزيد عن صفحتني مع التوصيات الالزمة التخاذ إجراءات من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة عرب املجموعات. ويتمثل الهدف 

الرئييس يف تقديم تحليل ملسألة الحامية والتوجيهات الالحقة. ويقوم بإعداد املذكرة منسق مجموعة الحامية/املنسق املشارك، وترتبط بـ إسرتاتيجية 
حامية فريق العمل اإلنساين القطري )HCT(، وتتضمن اإلجراءات املوىص بها ألعضاء فريق العمل اإلنساين القطري )HCT(/منسق الشؤون 

اإلنسانية )HC(. باإلضافة إىل ذلك، تصف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017 لدولة العراق األزمة يف البالد بأنه أزمة حامية. وبالتايل، تعكس 
األهداف اإلسرتاتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية )HRP( لعام 2017 التزام فريق العمل اإلنساين )HCT( بضامن توفري قاعدة حامية قوية.
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ميامنار

يف ميامنار، تعترب الحامية بنًدا دامئًا يف جدول األعامل يف االجتامعات املشرتكة بني املجموعات فريق العمل اإلنساين القطري )HCT(. فهذا يساعد 
عىل إرشاك منسق الشؤون اإلنسانية )HC(/فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( يف تنفيذ أولويات الحامية املحددة باإلضافة إىل تشجيع 

املجموعات األخرى عىل التفكري يف قضايا الحامية واالستجابات. ويُعترَب هذا هو أيًضا مفتاح تنفيذ اسرتاتيجية الحامية الخاصة بفريق العمل اإلنساين 
القطري )HCT( القادمة يف ميامنار.

الدولة الفلسطينية

يواصل الفريق العامل املعني بالدعوة بفريق العمل اإلنساين القطري )HCT( املخصص العمل كجهة فرعية رئيسية لتنسيق الدعوة عىل مستوى 
فريق العمل اإلنساين القطري )HCT(. وهو يحدد األهداف ويطور خطة لجدول أعامل الدعوة مستخدًما القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان كإطار عمل. وتضم مجموعة عمل الدعوة التي يرأسها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ممثلني عن كل من املجموعات ووكاالت 
األمم املتحدة وهيئات التنسيق الرئيسية للمنظامت غري الحكومية. وهو يجتمع شهريًا ويقدم تقارير منتظمة ملنسق الشئون اإلنسانية )HC( و 

.)HCT( فريق العمل اإلنساين القطري

تشاد

إىل جانب األولويات الرئيسية األخرى، انبثق تعميم الحامية بشكل كبري بفضل سلسلة تدريب املتدربني التي نظمها فريق عمل مجموعة الحامية 
العاملية )GPC( املعني بتعميم الحامية، وبفضل زيارة بعثة STAIT أيًضا يف فرباير 2016. وقد شملت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها تلك 

البعثة تعزيز القدرة عىل تعميم الحامية والوعي والتنفيذ الفعيل. يف ذلك الوقت، تم وضع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( لدعم 
مجموعة الحامية يف سياق تعميم الحامية حيث شارك إثنان من موظفيه يف تدريب املتدربني يف داكار يف ديسمرب 2015. وقد متكن مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية )OCHA( من تقديم الدعم النشط ملجموعة الحامية يف املشاركة يف تيسري الدورات التدريبية، وتشجيع الحوار بشأن تعميم 
الحامية يف مختلف منتديات التنسيق )مثل اجتامعات لجنة التنسيق الدولية )ICC( واالجتامعات العامة للتنسيق اإلنساين( حيث يتم تبادل أفضل 

مامرسات تعميم الحامية بني الرشكاء وغريهم.

F توجيهات إضافية

º  ،مركزية الحامية يف العمل اإلنساين: خطوات عملية ملنسقي الشؤون اإلنسانية والفريق الُقطري اإلنساين ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
2016، متاح هنا.

)CBPF( الصناديق املجمعة القطرية

توفر الصناديق املجمعة القطرية )CBPF( فرصة مهمة لضامن تعميم الحامية يف االستجابة اإلنسانية. ففي الواقع، ميكن تعميم الحامية عىل 
املستوى االسرتاتيجي خالل تطوير أوراق التخصيص التي يتم تقديم مقرتحات املشاريع للمقارنة بها ويف مرحلة تصميم املرشوع واتخاذ القرارات 
التي ستتلقى املقرتحات من أجلها متوياًل. سيؤدي منسقو املجموعة وفريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( دوًرا هاًما يف دعم تعميم 

الحامية يف الصناديق املجمعة القطرية )CBPF(. واعتامًدا عىل اإلعداد املخصص للصناديق املجمعة القطرية )CBPF(، التي ميكن أن تختلف من 
بلد آلخر، يشارك منسقو املجموعات وفريق )ICCG( يف تطوير ورقة التخصيص أو اإلسرتاتيجية، وأثناء تقديم املشورة والتوجيه لرشكاء املجموعة 

لوضع املقرتحات وكأعضاء ملجلس املراجعة، خالل مراجعة مقرتحات املشاريع. ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. دمج تعميم الحامية يف مستندات النداء املوحد )ورقة التخصيص أو اإلسرتاتيجية(.

º  من أجل )CBPF( يجب أن يرفق »تحليل الحامية« الذي وضعته مجموعة الحامية أو يُشار إليه يف ورقة تخصيص الصناديق املجمعة القطرية
املساعدة يف إعالم الرشكاء بتطوير مقرتحات املرشوعات بشأن نقاط الضعف املحددة وتهديدات الحامية للسكان املترضرين ومساعدتهم عىل 

دمج تدابري املنع والتخفيف يف تصميم مرشوعهم.

º .محام مع املجلس االستشاري .)CBPF( تضمني تعميم الحامية كمتطلب يف ورقة تخصيص الصناديق املجمعة القطرية
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2. تقديم املشورة والتوجيه لرشكاء املجموعة يف وضع املقرتحات، وكأعضاء يف مجلس املراجعة، أثناء مراجعة مقرتحات املشاريع.

º  توزيع مجموعة أدوات تعميم حامية الخاصة باملجموعة العاملية للحامية عىل أولئك الذين يعدون مقرتحات املشاريع كمصدر إضايف للتوجيهات
لتعميم الحامية يف مقرتحات مشاريعهم. توجيه النصح لرشكاء املجموعة الستخدام املنهجية واألدوات املتاحة يف الفصل 2 )عىل سبيل املثال 

تحليل املخاطر، وتقييم تصميم املرشوع، وخطة عمل تعميم الحامية(.

º  توفري دورة تدريبية قصرية/جلسة لرفع الوعي حول تعميم الحامية وما هو متوقع من الرشكاء الذين يقدمون اقرتاًحا إىل الصناديق املجمعة
.)CBPF( القطرية

º  النهوض بقيادة من أجل تعميم الحامية )وجميع القضايا املتداخلة( يف املجلس االستشاري ولجان املراجعة التابعة للصناديق املجمعة القطرية
.)CBPF(

º  األداة رقم 4 – تعميم الحامية Tool #A3 – Protection Mainstreaming in Funding Allocation: Process Score Card استخدام
.)CBPF( خالل تخصيص الصناديق: بطاقة الدرجات الخاصة بالعمليات ملراجعة املقرتحات املقدمة إىل الصناديق املجمعة القطرية

º  وكذلك األنشطة القياسية لالستخدام يف تقديم )CBPF( توفري مؤرشات نتائج مجموعات الحامية املعيارية للصناديق املجمعة القطرية
املقرتحات والتقارير من قبل الرشكاء.

º  )املشاركة يف مهامت املراقبة متى كان ذلك ممكًنا( )CBPF( تقديم مدخالت فنية لدعم أنشطة مراقبة مرشوع الصناديق املجمعة القطرية
والدعوة إىل أنشطة املراقبة هذه إلدراج أصوات املجتمعات املترضرة بشكل منهجي ومعقول. وتقديم مدخالت خالل مراجعة طلبات 

التنقيحات والتقارير الرسدية املقدمة من الرشكاء. 

األدوات

A3 الرقم
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منوذج لتقييم جودة مقرتحات املشاريع املقدمة للتمويل فيام يتعلق بتعميم الحامية الوصف

عند مراجعة االقرتاح املقدم للتمويل التوقيت

í املامرسة الجيدة

العراق

أصدر منسق الشؤون اإلنسانية )HC( ورقة التخصيص الخاصة بالصندوق املجمع اإلنساين للعراق لعام 2017، بالتشاور مع املجلس االستشاري 
للصندوق املجمع اإلنساين للعراق )IHPF( واملجموعات لتحديد األولويات والطرائق الخاصة بالتخصيص القيايس األول لعام 2017. وتنص الوثيقة 

عىل أن املشاريع التي تشمل مكونًا لتعميم الحامية ومراعاة املنظور الجنساين ستُمنح األولوية.

اليمن

يعزز الصندوق املجمع اإلنساين لليمن لعام 2016 المشارکة المجتمعیة والحمایة وتعمیم المساواة بین الجنسین کقضایا شاملة يف جمیع مشاریع 
الصندوق املجمع اإلنساين )HPF(. یجب أن يدعم الصندوق اإلنساين املجمع )HPF( املزيد من تعمیم الحمایة والمساءلة للسکان المتضررین کجزء 

من تخصیص األموال من خالل دعم مبادرات محددة من قبل الشرکاء يفھذا المجال.

ميامنار

تحدد ورقة إسرتاتيجية التخصيص الخاصة بالصندوق املجمع اإلنساين مليامنار لعام 2017 القطاعات واألنشطة واملناطق الجغرافية للتمويل مبوجب 
التخصيص االحتياطي األول لعام 2017. وتنص الوثيقة عىل أن املشاريع التي تتضمن النوع االجتامعي واملساءلة ملكون السكان املترضرين سيتم 
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F توجيهات إضافية

º  املبادئ التوجيهية العامة للصندوق املجّمع القطري، دليل التشغيل، قسم حول النوع ،)OCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
االجتامعي واملساءلة، الصفحات 44-46، متاح هنا. 

 املانحون

تتحمل املنظامت املستقبلة املسؤولية أمام املانحني عن كيفية إنفاق التمويل الذي تتلقاه. وهذا مينح املانحني النفوذ لإلرصار عىل تقديم معونات 
عالية الجودة باألموال املقدمة. يقدم هذا القسم إجراءات ملموسة ميكن أن يتخذها املانحون لضامن إدراج تعميم الحامية يف مقرتحات املشاريع 

التي يتلقونها من أجل التمويل. ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. النظر يف تعميم الحامية كمفهوم رئييس السرتاتيجيتهم التمويلية.

º  يجب عىل الجهات املانحة التي متول مجموعات الحامية و/أو املجموعات العاملة أن تطلب منهم أن يكونوا أكرث نظاًما عند إصدار تحليل
الحامية الذي يرسم خرائط للتهديدات وكذلك عند تحديد املجموعات املستضعفة وآليات املواجهة والخدمات املتاحة.

º .دعم تفعيل آليات املساءلة الجامعية عىل املستوى القطري مع التقليل يف الوقت نفسه من الُنهج املجزأة املتعلقة باملشاركة املجتمعية

º  االستثامر يف مرحلة التأهب، من خالل تعزيز القدرات عىل املساءلة والحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني، من أجل كفالة كسب التأييد
وامتالك زمام األمور عند وقوع األزمات.

ترتيبها حسب األولوية. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن منوذج مقرتح مرشوع الصندوق اإلنساين املجمع )MHF(، ضمن قسم القضايا املتشعبة، أسئلة 
محددة حول كيفية عزم املرشوع املقرتح لتعميم الحامية. وتشمل األسئلة ما ييل )1( ما إذا كانت سالمة املستفيدين وكرامتهم قد تم تحديد 
أولوياتها وما إذا تم األخذ يف االعتبار مبادئ عدم إلحاق الرضر، )2( كيف ميكن للمرشوع املقرتح الوصول بشكل متساٍو ومحايد إىل املساعدة 
والخدمات واستهداف الفئات املستضعفة واألشخاص ذوي االحتياجات املحددة و )3( ما هي اآلليات التي سيتم وضعها لدعم تطوير قدرات 

الحامية الذاتية ومساعدة السكان املترضرين يف املطالبة بحقوقهم. وقد استعرض قطاع الحامية مقرتحات املشاريع الـ 80 التي قُدمت لصندوق 
ميامنار اإلنساين وقُدمت التعقيبات بشأن ما إذا كانت الحامية قد تم تعميمها يف املقرتح.

األرايض الفلسطينية

دعت مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )WASH( مجموعة الحمایة للمشارکة يف فریق التدقیق الخاص بمشروعات WASH وتقدیم 
مالحظات حول ما إذا کان تدخل الحمایة ینعکس يف مشروعات المیاه والصرف الصحي.

أفغانستان

تعطي ورقة إسرتاتيجية التخصيص الخاصة بالصندوق اإلنساين العامل لدولة أفعانستان لعام 2017 األولوية إلنشاء بيئة موصلة للحامية ملنع مخاطر 
الحامية والتخفيف منها، فضاًل عن تسهيل االستجابة الفعالة النتهاكات الحامية.

جنوب السودان

تعطي ورقة إسرتاتيجية التخصيص الخاصة بالصندوق اإلنساين لجنوب السودان لعام 2016 األولوية ألنشطة الحامية كام تشارك توجيهات تعميم 
الحامية كجزء من املواد املشرتكة إلطالق التخصيص.
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2. تضمني متطلبات محددة تتعلق بتعميم الحامية كجزء من عملية التخصيص واإلبالغ.

º  مطالبة مقرتحات املشاريع باإلشارة إىل تحليل الحامية الذي أعدته مجموعة الحامية لتحديد مخاطر الحامية، واألفراد أو املجموعات
املستضعفة، والقدرات الحالية وآليات املواجهة.

º .)Tool #B3 – Project Design Assessment( مطالبة املنظمة بتقييم توافق مقرتح مرشوعها مع مبادئ تعميم الحامية الرئيسية

º  تقييم تصميم – B4 األداة رقم )Tool #B4 – Staff Assessment( الطلب من فريق املنظمة الخضوع لتدريب سليم عىل تعميم الحامية
املرشوع.

º  Tool خطة عمل تعميم الحامية – B5 مطالبة املنظمة برشح كيفية أخذ املرشوع يف االعتبار أو االستجابة ملخاطر الحامية املحددة )األداة رقم
.)#B5 – Protection Mainstreaming Action Plan

º .املطالبة بالتصنيف املنهجي ملؤرشات املرشوع باستخدام نهج العمر والجنس والتنوع

º .تضمني عملية إدراج تعميم الحامية ومؤرشات التأثري لإلبالغ عنها

3. دعم مبادرات تعميم الحامية التي تقوم بها املنظامت املستقبلة للصناديق.

º .السامح مبرونة املنح إذا تم تحديد وتوثيق التهديدات الجديدة للوصول واألمان والكرامة عىل نحو مالئم

º .تطوير الحوافز والجزاءات التي تعزز كاًل من املنظامت الفردية وآليات املساءلة الجامعية

º .)CHS( دعم استخدام املفاهيم املشرتكة بشأن الجودة واملساءلة مثل املعيار اإلنساين األسايس

األدوات

A3 الرقم

تعميم الحامية أثناء تخصيص الصناديق: بطاقة نتيجة العملية األدوات

الجهات املانحة املستخدم املستهدف

منوذج لتقييم جودة مقرتحات املشاريع املقدمة للتمويل فيام يتعلق بتعميم الحامية الوصف

عند مراجعة االقرتاح املقدم للتمويل التوقيت

í املامرسة الجيدة

)OFDA( مكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث

تتضمن املبادئ التوجيهية ملكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث )OFDA( توجيهات إلزامية مشرتكة بني القطاعات لتعميم الحامية وكذلك 
أسئلة خاصة بقطاعات محددة عن كيفية تعميم الحامية.

)ECHO( مكتب املفوضية األوروبية للشؤون اإلنسانية

يستخدم مكتب املفوضية األوروبية للشؤون اإلنسانية )ECHO( مؤرش العمر- النوع االجتامعي كأداة لتقييم مدى دمج كل عمل إنساين ممول يف 
اعتبارات مثل النوع والسن. تتوفر مجموعة أدوات مؤرش العمر والنوع االجتامعي هنا. باإلضافة إىل ذلك، تعكس وثيقة السياسة املواضيعية الخاصة 

مبكتب املفوضية األوروبية للشؤون اإلنسانية )ECHO( املعنية بالحامية، تعميم الحامية كموضوع شامل يشري إىل رضورة أن تضطلع كل جهة 
فاعلة إنسانية بالحيلولة دون وقوع تهديدات الحامية التي تُحدثها أو تستمر فيها أي فعل/تقاعس إنساين والتخفيف من حدتها واالستجابة لها عن 

طريق ضامن احرتام مبادئ الحامية األساسية يف الربامج اإلنسانية – بغض النظر عن القطاع أو الهدف.
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)SIDA( الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدويل

تضع الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدويل )SIDA( أهمية كبرية عىل تعميم مراعاة املنظور الجنساين، وتتطلب من جميع املشاريع تقديم 
معلومات عن التحليل املتعلق بنوع الجنس. ويعترب مؤرش النوع االجتامعي الخاص بالوكالة السويدية للتعاون التنموي الدويل )SIDA( رضوريًا، 

وبناًء عليه لن متنح الوكالة أي متويالت للمرشوعات التي تحمل رمز عالمة النوع االجتامعي 0 )صفر(.

)DFID( وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة

تدمج توجيهات متويل االستجابة اإلنسانية الخاصة بوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة )DFID( العديد من مكونات تعميم الحامية مثل 
املساءلة والوصول إىل املساعدات اإلنسانية. كام تشتمل وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة )DFID( أيًضا عىل إطار عمل لإلعاقة وتوجيهات 

بشأن تصنيف البيانات حسب اإلعاقة. وتقود وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة )DFID( الطريق نحو تحديد أهداف املجتمع اإلنساين لضامن 
أن تعالج خطط االستجابة اإلنسانية )HRP( االحتياجات الخاصة لفئات مستضعفة بعينها مثل أصحاب اإلعاقات، وكذلك لضامن وجود نهج مشرتك 
للمساءلة يشمل آلية عامة لتقديم املالحظات والشكاوى. تشمل مؤرشات »الدفع حسب النتائج« لوكاالت األمم املتحدة بحلول عام 2020: %50 من 

الخطط اإلنسانية التي تتضمن نهًجا مشرتكًا ألنظمة املساءلة واالتصال واملالحظات كام هو متفق عليه يف مسار العمل املُتبع يف بريطانيا العظمى 
)GB( املعني بثورة املشاركة.

F توجيهات إضافية

º  املبادئ التوجيهية الخاصة ،)USAID/OFDA( مكتب وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث
باالقرتاحات، 2012، متاحة هنا.

º  وثيقة السياسة املواضيعية رقم 8، الحامية اإلنسانية: تحسني نتائج الحامية لتقليل ،)ECHO( مكتب املعونة اإلنسانية التابع للمفوضية
املخاطر املحدقة باألشخاص يف األزمات اإلنسانية، 2016، متاح هنا.

º  .صندوق أدوات النوع االجتامعي، املساواة بني الجنسني يف مجال املساعدة اإلنسانية، 2015، متاح هنا ،SIDA

º .املبادئ التوجيهية لتمويل االستجابات اإلنسانية، 2015، متاح هنا ،DFID

º  .إطار العمل الخاص باإلعاقات، 2015، متاح هنا ،)DFID( وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة

º  .دليل تصنيف بيانات الربنامج حسب اإلعاقة، 2015، متاح هنا ،)DFID( وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة
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الفصل الثاين – املنظامت التشغيلية )األمم 
املتحدة، املنظامت غري الحكومية الدولية، 

 املنظامت غري الحكومية الوطنية(
   

بالنظر يف الوقت الراهن لعدد حاالت الطوارئ املعقدة واملتزامنة، مل يكن قط من األهمية مبكان ضامن أن يكون ألنشطة جميع العاملني يف املجال 
اإلنساين أثر إيجايب عىل حامية السكان املرشدين واملترضرين. وقد ذكَّر بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( لعام 2013 بشأن دور 
الحامية يف العمل اإلنساين، جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين مبسؤوليتها عن تعميم الحامية يف برامج االستجابة اإلنسانية. ويوضح هذا 
الفصل كيف ميكن للمنظامت التشغيلية )األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية الوطنية( دمج الحامية يف 

برامجها باتباعها أربع خطوات. وكام هو موضح يف الرسم البياين أدناه، فإن املنهجية املقرتحة لتعميم الحامية عىل املستوى التشغييل تتالءم مع 
املراحل املتتالية من دورة املرشوع )تقييم االحتياجات والتحليل والتصميم والتنفيذ واملراقبة والتقييم(. وتتوافق املنهجية واألدوات املقرتحة أدناه مع 

التوجيهات الحالية التي تم تطويرها حول هذا املوضوع. 

 Tool #B1 – Community Assessment )Baseline(

 Tool #B2 – Protection Risk & Mitigation

Measures Matrix

ال یفت األوان أبًدا عىل تغییر ما تقوم بھ!!

یتم تنظیم ھذا الفصل وفًقا لدورة املرشوع ولكن يف أي وقت أثناء تنفیذ املرشوع، یمكنك إجراء تحلیل للمخاطر وتعدیل خطة التنفیذ وإجراء أنشطة املراقبة 

والتقییم باإلضافة إىل إجراء تعدیالت عىل املرشوع استناداً إىل ردود فعل املجتمع الواضحة.

 Tool #B6 – Community Assessment 

)Endline(

 Tool #B7 – Protection

Mainstreaming Process Score Card

 Tool #B8 – Protection

Mainstreaming Impact Score Card

Tool #B3 – Project Design Assessment

Tool #B4 – Staff Assessment

 Tool #B5 – Protection Mainstreaming

Action Plan

امللحقات اإلضافیة 

 Annex #2 – Key Informant Interviews

Methodology

 Annex #3 – Focus Group Discussion

Methodology

Annex #4 – Protection Cases Referral املراقبة املستمرة واإلجراءات التصحیحیة

املنظامت التشغیلیة

تقییم االحتیاجات 
والتحلیل

التصمیماملراقبة والتقییم

التنفیذ

تعميم الحامية يف دورة املرشوع
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الخطوة 1 – تقييم االحتياجات وتحليل املخاطر

يجب تعميم الحامية يف تقييامت الربامج القطاعية. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يتم تعريف تعميم الحامية عن طريق تحليل مخاطر الحامية 
الحقيقية واملحتملة التي قد تنشأ يف أي برنامج قطاعي. ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

إن الهدف من الخطوة األوىل لتعميم الحامية هو إبراز مخاطر الحامية وفهمها. وتعترب هذه الخطوة رضورية من أجل تعميم الحامية يف  �
االستجابة اإلنسانية حيث أنها ستمكن الرشكاء التشغيليني من تحديد املخاطر املحتملة بشكل أفضل يف برنامجهم الخاص/أثناء تقدميهم 

الخدمات. 

1. استرش مجموعة الحامية ضمن مجال تدخلك للوصول إىل تحليل الحامية الذي يحدد التهديدات والفئات املستضعفة والقدرات القامئة.

º  تواصل مع مجموعة الحامية للوصول إىل تقرير تحليل الحامية الحايل. يشمل ذلك املعلومات املتعلقة مبخاطر الحامية )التهديدات املحددة
والفئات املستضعفة والقدرات القامئة(.

º  الحصول عىل فهم صحيح للتهديدات الرئيسية املحددة، والفئات األكرث ضعًفا والقدرات الحالية للسكان املترضرين باإلضافة إىل الخدمات
واملوارد املتوفرة بالفعل. سيساعدك ذلك عىل تحديد املخاطر الحقيقية واملحتملة التي قد تنشأ يف برنامجك القطاعي. يجب أن ينطوي ذلك 

عىل مشاركة عميقة مع املجتمعات املترضرة نفسها وليس فقط معلومات الطرف الثالث.

2. استرش املجتمعات املترضرة لفهم مخاطر الحامية بشكل أفضل وتحديد كيف ميكن ملؤسستك تجنب إلحاق الرضر باملجتمع من خالل تدخلك.

º  التأكيد عىل التهديدات ونقاط الضعف واسرتاتيجيات التكيف السلبية التي تم تحديدها يف تقرير تحليل الحامية من خالل التفاعل مع
املجتمعات ذات الصلة بشكل هادف، مبا يف ذلك السكان املترضرين، وخاصة تلك التي تعاين من نقاط ضعف خاصة يف منطقة التدخل الخاصة 

بك. 

º Tool #B1 – Community Assessment إجراء 
)Baseline( األداة رقم B1 – التقييم املجتمعي )خط األساس( من خالل مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( لتقييم نظرة السكان املترضرين 

وتجربتهم من حيث السالمة والكرامة والوصول واملشاركة. 

º  عىل نطاق االستجابة لتجنب تفاقم أو إرباك )AAP( ضامن التنسيق بني املشاورات املجتمعية مع مبادرات املساءلة تجاه األشخاص املترضرين
أو إلحاق األذى باملجتمعات.

ما الذي یجب القیام بھ يف حالة عدم توفر أي تحلیل للحامیة؟

كام ذُكر يف الفصل األول، یتطلب تطویر تحلیل الحامیة مھارات معینة، ویجب عىل املوظفین أو املنظامت غیر العاملة مبجال الحامیة التي ال 
تتمتع بخربة يف الحامیة أال تقوم بنفسھا بتحلیل الحامیة. ففي حالة عدم توفر تحلیل الحامیة، اتبع الخطوات التالیة:

º .إذا كانت متوفرة ،W4 حدد منظمة )دولیة أو وطنیة( تقوم بتنفیذ أنشطة الحامیة يف منطقة تدخلك. یمكنك الرجوع إىل مجموعة الحامیة

º .اطلب عقد اجتامع ثنايئ ملناقشة حالة الحامیة يف املنطقة

º :استرش مصادر املعلومات ھذه

Ü )HCT( إسرتاتیجیة حامیة فریق العمل اإلنساين القطري

Ü إسرتاتیجیة مجموعة الحامیة

Ü )HNO( نظرة عامة عىل االحتیاجات اإلنسانیة

Ü )HRP( خطة االستجابة اإلنسانیة

Ü تقییامت الحامیة والتقاریر من املنظامت األخرى املتخصصة يف الحامیة

Ü تقییامت االحتیاجات ذات الصلة مبا يف ذلك تلك املتعلقة باحتیاجات املعلومات املجتمعیة
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3. استرش املجتمعات املترضرة لتحديد إجراءات الوقاية والتخفيف من مخاطر الحامية التي قد تنشأ يف برنامجك.

º التعرف باستخدام تدابري التخفيف والوقائية الخاصة باملجتمعات املحلية املترضرة بهدف الحد من التهديدات 
Tool #B1 – Community Assessment ومواطن الضعف وزيادة القدرات الحالية11. استخدم  

)Baseline(. لتوجيه املناقشة.

º  مصفوفة تدابري التخفيف ومخاطر الحامية – B2 األداة رقم Tool #B2 – Protection Risk & Mitigation Measures Matrix أكمل
الخاصة مبرشوعك/برنامجك/قطاعك12 باستخدام نتائج تحليل الحامية وتقييم املجتمع.

º  أو يف تطبيق تعميم الحامية GPC راجع قوائم التحقق الخاصة بتعميم الحامية عىل مستوى القطاعات املتاحة عىل موقع الويب الخاص بـ
ملساعدتك عىل تحديد إجراءات الوقاية والتخفيف. ومع ذلك، الحظ أن قوائم التحقق الخاصة بالقطاع لن تكون بالرضورة مصممة وفًقا 

لسياقك املحدد. ولذلك يوىص بشدة بإجراء تقييم املجتمع.

ما الفرق بین أداة تحلیل الحامیة وأداة تقییم املستفیدین؟

یتم استخدام أداة تحلیل الحامیة من قبل مجموعة الحامیة لتحدید مخاطر الحامیة عىل املستوى الوطني/دون الوطني، وتحدید التھدیدات 
ومواطن الضعف والقدرات للسكان املترضرین. ویُستخدم التقییم املجتمعي من قبل الرشكاء التشغیلیین لخدمة مرشوع أو مجال تدخل محدد. 
ويف ھذا السیاق، یكون الھدف متشابھ )أي تحدید املخاطر املتعلقة بالحامیة وتدابیر التخفیف(، إال أنھ یتم تنفیذ واحد عىل املستوى الجامعي/

االسرتاتیجي واآلخر عىل مستوى الفرد/التشغیل/املرشوع.

األدوات

B1 الرقم

تقييم املجتمع )خط األساس( األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

يجمع النموذج تصور املجتمعات املترضرة ملخاطر الحامية وإجراءات التخفيف املحتملة الوصف

يف بداية مرحلة التقييم قبل تصميم مرشوع جديد. ميكن إجراء هذه الخطوة يف أسبوع واحد، يتضمن وقت التدريب والتنفيذ 

وإعداد التقارير

التوقيت

B2 الرقم

مصفوفة تدابري التخفيف ومخاطر الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

منوذج لرسد مخاطر الحامية املحددة وتدابري التخفيف الوصف

والوقاية التي تم التحقق من صحتها من ِقبل املجتمعات املترضرة التوقيت

   راجع معادلة مخاطر الحامية املتوفرة يف امللحق 1 – منهجية تحليل الحامية11

   قد يكون هذا برنامج استجابة طوارئ عايل املستوى لوكالة )عىل سبيل املثال WASH أو 'NFI -املواد الغري الغذائية- أو حامية الطفل( أو برنامج قطاعي أو مصفوفة محددة للمرشوع 12

)مثل املنح(
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í املامرسة الجيدة

تحليل العناية الواجبة 

ويف الوقت الذي تقدم فيه الجهات املعنية تدخالت لتوفري املأوى يف العراق، يجري تحليل العناية الواجبة للتأكد من أن تدخل املأوى يضمن 
الحامية القانونية ضد اإلخالء القرسي واملضايقة والتهديدات األخرى وميكِّن املستفيدين من العيش يف منازلهم بأمان وكرامة. فقبل البدء يف أي 
أعامل إعادة تأهيل، تتأكد الجهات املعنية بتوفري املأوى من حالة ملكية املبنى. وبعد ذلك، تقدم أیًضا الدعم لصياغة اتفاقیات اإلیجار أو غريها 

من اتفاقیات اإلیجار األخرى وبالتايل ضامن أن برامج المأوى ال تخلق انعدام األمن للمستفیدین أو تزید من خطر اإلخالء.

تقييم املجتمع

تستخدم منظمة »هانديكاب إنرتناشيونال« املسودات املختلفة لتقييم املجتمع من أجل تنسيق مجموعات األسئلة املتعلقة بالوصول اآلمن إىل 
الخدمات يف العديد من البلدان )عىل سبيل املثال جنوب السودان والعراق وجمهورية الكونغو الدميوقراطية( ومتكني الفرق من زيادة الوعي 

بأهمية الحواجز التي تحول دون الوصول إىل الخدمات وتحديد التهديدات ومواطن الضعف ووضع إجراءات التخفيف والتدابري االستباقية 
لتسهيل الوصول واملشاركة.

أسئلة التقييم الخاصة بالقطاعات

تتضمن حزمة التدريب عىل تعميم الحامية الخاصة مبجموعة الحامية العاملية )GPC( )الصفحات 168-172( قامئة باألسئلة املحتملة التي يجب 
أخذها يف االعتبار عند إجراء تقييم محدد للقطاع من أجل تعميم مبادئ تعميم الحامية يف أداة التقييم. وقد ُوضعت القامئة يف باكستان وليس 

الغرض منها أن تكون قامئة حرصية أو تخضع للتفسري الصارم. ستكون بعض األسئلة أكرث مالءمة لتقييم االحتياجات قبل بدء التدخل؛ بينام 
ستكون األسئلة األخرى أكرث مالءمة للتقييم واملراقبة أثناء تنفيذ الربامج/التدخالت.

تقييم احتياجات معلومات املجتمع

يعترب تقييم احتياجات مجتمع املعلومات عملية منهجية لتحديد ومعالجة االحتياجات من املعلومات ملجتمع معني. وهذا ال يسلط الضوء عىل 
اهتاممات الحامية فحسب، بل يضمن أيًضا معرفة الناس للكيفية التي ميكن بها للمجتمعات فعاًل تفضيل املشاركة يف آليات الشكاوى املتعلقة 

بالحامية.

جمع البيانات لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة باستخدام املجموعة املوجزة من أسئلة فريق واشنطن

تم تصميم املجموعة املوجزة من أسئلة فريق واشنطن التابع لألمم املتحدة لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل األسئلة املتعلقة بالصعوبات 
التي يواجهها األفراد أثناء تأدية األنشطة الستة )وهم امليش والرؤية والسمع واإلدراك والرعاية الذاتية والتواصل(. فالرتكيز عىل وظيفة األداة 

وإيجازها يعنيان أنه ميكن نرشها برسعة وسهولة داخل بيئات متنوعة. ولذلك يوىص بالنظر يف تصنيفها حسب اإلعاقة عن طريق إدراج 
املجموعة املوجزة من أسئلة فريق واشنطن يف االستبيانات والدراسات املسحية.

فقد تم تصميم هذه األسئلة الستة ملعرفة ما إذا كان املستجيب لديه أي صعوبة يف أداء بعض األنشطة )والتي تشمل مجاالت امليش والرؤية 
والسمع واإلدراك والرعاية الذاتية والتواصل(.

1  هل لديك صعوبة يف الرؤية، حتى إذا كنت ترتدي نظارة؟

2  هل لديك صعوبة يف السمع، حتى لو استخدمت أداة سمعية؟

3  هل لديك صعوبة يف امليش أو صعود الدرج؟ 

4  هل لديك صعوبة يف التذكر أو الرتكيز؟

5  هل لديك صعوبة )تتعلق بالرعاية الذاتية ومنها( يف االغتسال أو خلع املالبس؟

6  باستخدام لغتك املعتادة )املستعملة عادًة(، هل تواجه صعوبة يف التواصل، عىل سبيل املثال أن تفهم أو يفهمك اآلخرون؟
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لكل سؤال أربع فئات لإلجابة )ال – ال أجد صعوبة، نعم – أجد بعض الصعوبة، نعم – أجد صعوبة كبرية أو ال ميكنني القيام بذلك عىل 
اإلطالق(. إذا أجاب أحد املستجيبني بـ »نعم – أجد صعوبة كبرية« أو »ال ميكنني القيام بذلك عىل اإلطالق« إىل سؤال واحد عىل األقل، فيمكن 

اعتبار أن الشخص مصاب بإعاقة وفًقا ملا أوىص به فريق واشنطن. أثناء التحليل، ال تحاول مطابقة اإلجابات لكل مجال لنوع اإلعاقة/النقص 
حيث أن هذا ليس الغرض من األسئلة. ال تغري ترتيب الصياغة أو فئات االستجابات أو نقاط الفصل لتصنيف اإلعاقة يف مجموعة أسئلة مجموعة 

فريق واشنطن ألن ذلك سيؤثر عىل إمكانية مقارنة البيانات التي يتم جمعها. بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 2 إىل 17 سنة، 
استخدم مجموعة األسئلة املتعلقة بتأدية الوظائف عند الطفل الخاصة بفريق واشنطن/اليونيسف، فهي أكرث حساسية لتطور الطفل.

الرابط: 

https://bit.ly/2LTM3om :فريق واشنطن/النموذج املتعلق بتأدية الوظائف عند الطفل الخاصة باليونيسف

https://bit.ly/2daMyJb :املجموعة املوجزة من أسئلة فريق واشنطن حول اإلعاقة

أمثلة:

يف األردن، أجرت منظمة إدارة املعلومات ورسم الخرائط املعنية بشؤون األلغام )iMMAP( ومنظمة )HI( تقيياًم مبدئيًا بهدف توفري   º

 iMMAP نرش يُعول عليه إحصائيًا النتشار حاالت اإلعاقة وفهم الحواجز التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة. للقيام بذلك، شملت منظمة
املجموعة املوجزة ألسئلة فريق واشنطن )WGQ( )املجموعة املوجزة ومنوذج الوظائف عند الطفل( يف االستبيان، ثم أضافت أسئلة إضافية 

حول الحواجز، تضمنت ما ييل:

X 1. هل تستطيع الوصول إىل خدمة

2. إذا مل تستطع، ما األسباب الرئيسية لعدم متكنك من الوصول؟

3.  من بني تلك األسباب التي ذكرتها، ما أهم مشكلة، إذا تم حلها، ستساعدك عىل الوصول إىل الخدمات؟

بإضافة هذه األسئلة، متّكنت منظمة iMMAP من جمع البيانات التي من شأنها زيادة فهم وضع الالجئني السوريني ذوي اإلعاقة، وتسليط 
الضوء عىل أي اختالفات يف الوصول إىل الخدمات مع األشخاص غري ذوي اإلعاقة، وتحديد العوائق الرئيسية التي يواجهونها عند الوصول إىل 

هذه الخدمات.

يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية، قامت منظمة أوكسفام بتكييف دراساتها املسحية األساسية والوسطى والنهائية لجمع البيانات لتحديد   º

األشخاص ذوي اإلعاقة. فقد مكنتها هذه التغيريات من مراقبة عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يصلون إىل مرشوع املياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية )WASH( يف مراحل مختلفة من دورة املرشوع. وقامت أوكسفام بجمهورية الكونغو الدميوقراطية بدمج مجموعة 

األسئلة املوجزة يف خط األساس ملرشوع WASH الخاص بها باسم »تحسني الوصول إىل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لألشخاص 
املترضرين من النزاع يف رشق جمهورية الكونغو الدميوقراطية«. ووفًقا ملنظمة أوكسفام، فإن إضافة مجموعة أسئلة فريق واشنطن كانت 

مفيدة للغاية وذات صلة بتنفيذ املشاريع حيث تضمنت األشخاص ذوي اإلعاقة.

توفر البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة التي تم جمعها خالل خط األساس معلومات مثرية لالهتامم لتنفيذ الربنامج. فعىل سبيل 
املثال، ميكن مالحظة اختالف اإلجابات بني األشخاص من ذوي اإلعاقة وبدونها يف األسئلة التالية:

»املسافة بني نقطة املياه ومنزلك )يف اتجاه واحد(«، تشري البيانات إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة أقل إمكانية للوصول إىل نقطة املياه   )1(
عندما تبعد املسافة عن منزلهم

»تكرار جمع املياه«، من املرجح أن يقوم األشخاص ذوو اإلعاقة بجمع املياه مبعدل أقل )أي مرة يف األسبوع(  )2(

»الرضا حيال خدمة توزيع املياه«، كانت نسبة أعىل من األشخاص ذوي اإلعاقة غري راضية عن الخدمات )%87 من األشخاص ذوي   )3(
اإلعاقة ضد %80 من األشخاص من غري املعاقني(.
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F توجيهات إضافية

º  ،حزمة تدريب تعميم الحامية، الجلسة 4: تعميم الحامية يف املامرسة العملية: التقييم والتحليل ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
الصفحات 129 – 120، 2014، متاح هنا. 

º  حزمة تدريب تعميم الحامية، املورد 6: أمثلة ألسئلة التقييم من باكستان، الصفحات 168-172، متاحة ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
هنا.

º  ،208-178 حزمة تدريب تعميم الحامية، القوائم املرجعية الخاصة بقطاعات تعميم الحامية، الصفحات ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
2014، متاح هنا. 

º  و Google Play تطبيق املبادئ التوجيهية لتعميم الحامية، متاح للتنزيل عرب متجري التطبيقات ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
 .iTunes

الخطوة 2 – تصميم املرشوع

يتحمل موظفو إدارة املنح أو الكاتب الرئييس للمقرتحات مسؤولية ضامن توافق كل مقرتح مرشوع جديد مع مبادئ تعميم الحامية الرئيسية قبل 
تقديم مرشوع جديد للتمويل. ويجب تعميم الحامية عند تصميم مرشوع جديد من خالل تحديد إجراءات ملموسة ميكن اتخاذها لضامن تطبيق 

مبادئ الحامية الرئيسية األربعة. ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. تأكد من توافق مقرتح مرشوعك مع مبادئ تعميم الحامية الرئيسية.

º  لضامن دمج مبادئ الحامية يف مرحلة تصميم املرشوع. الحظ أنه من األفضل أن يكون Tool #B3 – Project Design Assessment استخدم
الفرد الذي أتم هذا التقييم قد تم تدريبه عىل تعميم الحامية.

º .راجع االقرتاح للنظر بشكل أفضل يف مبادئ تعميم الحامية الرئيسية إذا كانت الدرجات منخفضة

2. تقييم معارف ومهارات موظفي املرشوع حول مفهوم تعميم الحامية والعنارص الرئيسية.

º .تقييم املوظفني لتقييم معرفة املوظفني العاملني ومهارتهم حول تعميم الحامية – B4 األداة رقم Tool #B4 – Staff Assessment استخدم

º .إذا كان التقييم يسلط الضوء عىل التدريب الداخيل و/أو احتياجات تعزيز القدرات، فخطط لذلك وضع له امليزانية يف املرشوع الجديد

3. تحديد أنشطة محددة وملموسة لتضمينها يف مقرتح مرشوعك الخاص بتعميم الحامية لتكون فعالة. 

º  راجع مصفوفة تدابري التخفيف ومخاطر الحامية التي تم تنفيذها يف الخطوة 1 لتحديد األنشطة املحددة وامللموسة التي ينبغي تضمينها يف
اقرتاح املرشوع.

º .تأكد من صحة دعم هذه األنشطة بالوقت واملوظفني واملوارد

º  لتحديد إجراءات تعميم الحامية املحددة واملقررة زمنيًا (Tool #B5 – Protection Mainstreaming Action Plan )PMAP استخدم
والقابلة للتحقيق.
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4. عرض املانحني والرشكاء الذين تم منحهم اعتبارات تعميم الحامية خالل مرحلة تطوير املرشوع.

º .ملحق بتقديم مقرتح مرشوعك، وتقييم تصميم املرشوع، وتقييم املوظفني وخطة عمل تعميم الحامية

مؤرشات مراقبة تعميم الحامية 

يوىص بتضمني مؤرشات مراقبة تعميم الحامية يف مقرتح مرشوعك. 

º  والذي يتضمن قامئة مبؤرشات العمليات واملؤرشات ،Tool #A0 – Protection Mainstreaming Monitoring Indicators استرش
املقرتحة.

º  كتصور مثايل، قم بتضمني مؤرش عملية واحد عىل األقل ومؤرش تأثري واحد لقياس ما إذا كانت الحامية قد تم تعميمها يف املرشوع وتقييم
التأثري عىل السكان املترضرين.  

األدوات

A0 الرقم

مؤرشات مراقبة تعميم الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

قامئة مؤرشات التأثري والعمليات املقرتحة ملراقبة تعميم الحامية الوصف

خالل مرحلة تصميم املرشوع التوقيت

B3 الرقم

تقييم تصميم املرشوع األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

تقييم لتسجيل محاذاة مرشوع جديد مع مبادئ تعميم الحامية الرئيسية الوصف

قبل تقديم مرشوع جديد للتمويل )30 دقيقة/مقرتح( التوقيت

B4 الرقم

تقييم املوظفني األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

تقييم لتسليط الضوء عىل معرفة املوظفني ومهاراتهم بشأن تعميم الحامية الوصف

قبل تقديم مرشوع جديد للتمويل )30 دقيقة/موظف( التوقيت

B5 الرقم

خطة عمل تعميم الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

منوذج للتخطيط واإلبالغ عن أنشطة تعميم الحامية الوصف

خالل مرحلة تصميم املرشوع )30 دقيقة/خطة العمل( التوقيت
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í املامرسة الجيدة

تصميم برنامج املساعدات الغذائية

اضطلع رشكاء مجموعة األمن الغذايئ والزراعة )FSAC( يف اليمن بتعميم الحامية يف تصميم وتنفيذ أنشطة املساعدات الغذائية والزراعية وكسب 
العيش بطرق غري متييزية وغري متحيزة تعزز سالمة وكرامة وسالمة األشخاص الضعفاء الذين يتلقون املساعدة. تتم التوزيعات يف األماكن العامة 

خالل ساعات النهار وتضمن وجود فصل مناسب للسيدات لخلق بيئة تشغيلية آمنة وحساسة من الناحية الثقافية. يضمن رشكاء FSAC أيًضا 
أن تضم فرق الربامج أعضاًء من اإلناث للتأكد من أن النساء يشعرن بالقدرة عىل مناقشة احتياجاتهن ومعوقاتهن بشكل مريح. يتم وضع الربامج 

لضامن وجود األنشطة املدرة للدخل والخيارات االقتصادية للسيدات والفتيات حتى ال يضطررن إىل االنخراط يف مامرسات غري آمنة – أو يتعرضن 
بطرق أخرى للعنف القائم عىل أساس نوع الجنس الذي يحركه االعتامد االقتصادي. تعترب توعية السيدات والرجال يف املجتمع، والعنف ضد 

.FSAC السيدات والفتيات )مبا يف ذلك العنف املنزيل( جزءاً ال يتجزأ من استجابة رشكاء

)HLP( املشورة واملعلومات القانونية ملعالجة قضايا السكن واألرض واملمتلكات

ال يزال انتهاك حقوق السكن واألرض واملمتلكات )HLP( يف صورة عمليات اإلخالء القرسي، يشكل عائًقا كبريًا أمام بيئة الحامية الشاملة للسكان 
املترضرين من النزوح يف الصومال. وملعالجة هذا الوضع، قامت الجهات الفاعلة يف مجال الحامية بتصميم مرشوع لتقديم املشورة واملعلومات 

 )HLP( القانونية بشأن الخيارات املتاحة للتصدي لهذه االنتهاكات الحقوقية واملساعدة القانونية لحاالت بعينها خاصة بالسكن واألرض واملمتلكات
للمرشدين داخليًا. كام يضطلع الرشكاء بأنشطة مراقبة اإلخالء ومنعه واالستجابة له واللجوء للعمليات التعاونية لتسوية املنازعات )CDR( للتصدي 
لنزاعات السكن واألرض واملمتلكات )HLP( التي تم اإلبالغ عنها وكذلك التقدم باستجابة متكاملة لعمليات اإلخالء القرسي باستخدام نهج متعدد 

القطاعات.

يف نيجرييا، يعيش العديد من األشخاص النازحني داخليًا عىل األرض، التي أعطيت لهم من ِقبل املجتمع املضيف دون أي مستندات أو اتفاقات أو 
يف مساكن غري مجهزة ومالجئ مؤقتة. فالبعض منهم غري قادر عىل دفع إيجار املنزل ويتعرضون لعمليات اإلخالء. لذا يتوجه غالبية النازحني داخليًا 

إىل زعامء املجتمع املحيل لحل نزاعاتهم بخصوص السكن واألرض واملمتلكات بداًل من املحاكم والرشطة. ويتمثل التدخالن الرئيسيان اللذان تقوم 
بهام الجهات الفاعلة يف مجال الحامية للتصدي لهذه التحديات يف بناء قدرات زعامء املجتمع الذين يشاركون يف عمليات حل املنازعات التعاونية 

)CDR(. إضافة إىل ذلك، وإىل جانب الجهات الفاعلة املعنية بتوفري املأوى، تتم إعادة تأهيل املنازل املتهالكة للمالك الذين يوفرون السكن 
لألشخاص النازحني داخليًا والحصول عىل اتفاقات من أصحاب األرايض للتنازل عن اإليجار للنازحني بداًل من إعادة التأهيل.

مؤرشات مراقبة الشمول وقامئة مراجعة االقرتاحات

يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية، شاركت منظمة »هانديكاب إنرتناشونال« يف تطوير بعض »مؤرشات مراقبة الشمول« و«قامئة مراجعة اقرتاح 
الشمول« جنبًا إىل جنب مع الفريق االستشاري للصندوق املجمع اإلنساين )HPF( لتسجيل املقرتحات فيام يتعلق بكيفية دمج تعميم الحامية. 

تستند قامئة املراجعة التي تم تطويرها إىل أداة تقييم تصميم املرشوع وتسلط الضوء عىل اإلجراءات الرئيسية التي يجب أخذها يف االعتبار عند 
تصميم مرشوع من أجل تعزيز الوصول اآلمن إىل املساعدات اإلنسانية لألشخاص الضعفاء. وتسمح عالمة الشمول للرشكاء بتقييم ما إذا كانت توجد 
عوائق أمام الوصول إىل املساعدات اإلنسانية لألشخاص املعرضني لخطر اإلقصاء مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األقليات الدينية أو العرقية أو املسنني 

أو الحوامل واملرضعات أو الوالدين ذوي األمراض املزمنة أو الذين يعيشون مبفردهم. وقد قدمت المجموعة االستشاریة للصندوق املجمع اإلنساين 
)HPF( المزید من النصائح للشرکاء الممولین لدراسة ھذه المجموعات بشکل أفضل يف المقترح المقدم والمشروعات المستقبلیة. وبعيًدا عن تحديد 

هذه العوائق، يجب عىل الرشيك أن يتوخى الحلول حتى يتمكن هؤالء األفراد من الوصول إىل املساعدة.

تتبع تصميم املرشوع

قررت اللجنة الدولية لإلنقاذ )IRC(، يف الفرتة بني 2015-2016، تتبع أداء 60 مرشوًعا يف ستة بلدان، باستخدام تقييم تصميم املرشوع. أتاح هذا 
التدريب للجنة الدولية لإلنقاذ )IRC( تحديد االتجاهات. ومتكنت الربامج القطرية الفردية من تسجيل مشاريعها ورؤية تحسنها مبرور الوقت، بينام 

كان من املمكن عىل املستوى العاملي تحديد مجاالت تصميم املشاريع التي تحتاج إىل املزيد من الدعم. وكانت إحدى النتائج الرئيسية الحاجة إىل 
تعزيز إدراج التغذية الراجعة والشكاوى وآليات االستجابة.
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F توجيهات إضافية

º  ،حزمة تدريب تعميم إجراءات الحامية، الجلسة 5: تعميم الحامية يف املامرسة العملية: تصميم املرشوع ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
الصفحات 125-130، 2014، متاح هنا. 

º  ،152-149حزمة تدريب تعميم إجراءات الحامية، الجلسة 10: خطط العمل املعنية بالتعميم، الصفحات ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
2014، متاح هنا. 

º .عالمة النوع االجتامعي، متاحة هنا ،)IASC( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

الخطوة 3 – التنفيذ

ليك يكون تعميم الحامية فعااًل، يجب ربطه بإجراءات محددة وملموسة. خالل مرحلة تنفيذ املرشوع، سيقوم الرشكاء التنفيذيون بتنفيذ أنشطة 
محددة لضامن إدراج مبادئ تعميم الحامية يف مرشوعهم. توفر خطة عمل تعميم الحامية هيكاًل لإلجراءات املخطط لها وقد أثبتت أنها أداة مفيدة 

لتنفيذ ومراقبة أنشطة تعميم الحامية. ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. تنفيذ أنشطة تعميم الحامية املحددة خالل مرحلة تصميم املرشوع.

º .لتنفيذ إجراءات تعميم الحامية باستخدام املوارد املتاحة )Tool #B5 – Protection Mainstreaming Action Plan )PMAP استخدم

2. مراقبة تنفيذ اإلجراءات املخطط لها وتتبع التقدم طوال فرتة التنفيذ.

º  .استخدام الرتميز اللوين املدمج يف خطة عمل تعميم الحامية لتتبع التقدم وتيسري عملية املراقبة

º  إذا مل يتم تنفيذ التدابري عىل نحو كاٍف مع الخطة، فعليك تحديد وتحليل أسباب ذلك، وإذا لزم األمر، قم بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية. السامح
بإضافة املوارد أو الوقت الالزم.

ما الذي يجب القيام به يف حالة عدم وجود خطة عمل معنية بتعميم الحامية؟ 

مل يفت اآلوان لتغيري ما نقوم به! إذا كان املرشوع يف منتصف مرحلة التنفيذ، فمن املستحسن استخدام القوائم املرجعية الخاصة بقطاع حامية 
املعلومات للتحقق من الربنامج. وإذا متت مالحظة أي مشكلة فيام يتعلق بتنفيذ مبادئ الحامية األربعة الرئيسية، فيمكن ملوظفي الربنامج اتباع 

الخطوات التالية:

º   .ارجع إىل الخطوة 1 وقم بتحليل املخاطر الخاصة باملرشوع

º  .راجع تصورات السكان املترضرين حول السالمة والكرامة والوصول إىل املساعدات اإلنسانية باإلضافة إىل املساءلة واملشاركة

º  .حدد تدابري التخفيف لكل خطر تم تحديده

º  .استكمل خطة عمل تعميم الحامية

º  .تأكد من أنها واقعية يف ضوء الوقت واملوارد املتاحة

األدوات

B5 الرقم

خطة عمل تعميم الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

منوذج للتخطيط واإلبالغ عن أنشطة تعميم الحامية الوصف

خالل مرحلة تصميم املرشوع )30 دقيقة/خطة العمل( التوقيت
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í املامرسة الجيدة

مراكز التنسيق املعنية باإلعاقة والضعف

توفر مراكز التنسيق املعنية باإلعاقة والضعف الخاصة مبنظمة هانديكاب إنرتناشونال )DVFP( يف جنوب السودان نقطة دخول أساسية ملجتمعات 
املخيامت، التي تُعترب بيئات معقدة سياسيًا واجتامعيًا. فعادًة ما تكون مراكز التنسيق املعنية باإلعاقة والضعف الخاصة مبنظمة هانديكاب 
إنرتناشونال )DVFP( مزيًجا يضم املتطوعني واملوظفني من داخل سكان املخيم والذين يعيشون داخل املخيامت، ويقدمون معلومات حول 

الوصول إىل الخدمات، باإلضافة إىل تضمنها مساحة لتشجيع املناقشات التشاركية. وتعترب مراكز التنسيق املعنية باإلعاقة والضعف الخاصة مبنظمة 
هانديكاب إنرتناشونال )DVFP( واحدة من الطرق التي تتعامل بها منظمة هانديكاب إنرتناشونال مع الحاجة إىل اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة 
نيابة عن األشخاص املعرضني للخطر، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة يف حاالت الطوارئ. وقد تم توسيع هذه اآللية عىل مر السنني، وال سيام يف 

رسيالنكا وإندونيسيا والعراق وميامنار والهند وهايتي وغزة وباكستان والفلبني ولبنان واألردن ومايل وجمهورية الكونغو الدميوقراطية.

متويل اإلجراءات التعويضية املرنة

من خالل مرشوع »الحامية يف املامرسة العملية« – وهو مرشوع اتحادي يجمع بني أوكسفام بريطانيا و وورلد فيجن أسرتاليا ولجنة اإلنقاذ الدولية 
)IRC( – تدعم لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( أكرث من 240 موظًفا من خالل 56 رشيك محيل يف 7 بلدان )لبنان وتركيا وجنوب السودان وجمهورية 

الكونغو الدميوقراطية وباكستان وميامنار، الفلبني( لتوفري أنشطة لتعزيز القدرة عىل تعميم الحامية. بعد تقديم دورات تدريبية يف مجال تعميم 
الحامية ووضع خطط عمل مع الرشكاء املحليني، تقوم لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( بدعم تنفيذ بعض أنشطة خطط العمل هذه من خالل إنشاء 
صندوق متويل اإلجراءات التعويضية املرنة. وقد تم إصدار إجاميل 31 جائزة نقدية للرشكاء. تشمل أنشطة تعميم الحامية املمولة من خالل هذه 

الجوائز النقدية عىل سبيل املثال: إجراء عمليات التكيف للسامح بوصول اإلعاقات للخدمات املقدمة، وتحسني آليات املساءلة ومتابعة تدريب 
تعميم الحامية ملوظفي الرشكاء املحليني وتنظيم مناقشات مجموعات الرتكيز لجمع التعقيبات عىل جودة تقديم الخدمات، وتحسني تصميم 

املراحيض لزيادة السالمة للمستخدمني، وإجراء اجتامع للتوعية مع السلطات املحلية والرشطة. وقد أثبتت هذه الجوائز النقدية )وليست املنح 
الفرعية( فعاليتها بسبب مرونتها وبساطتها وأطر تنفيذها املطولة.

معالجة احتياجات كبار السن

يف أوكرانيا، وتحت مظلة حامية التعميم، تدعم منظمة HelpAge العدد املتزايد من الرجال والنساء األكرب سًنا، الذين غالبًا ما يتم عزلهم عن 
أرسهم، الستعادة بعض االستقاللية يف حياتهم اليومية، مع تقديم الدعم النفيس وتكوين مجموعات األقران وإنشاء أماكن آمنة للمجتمع لتقديم 

األنشطة والوصول إىل الخدمات املحلية األخرى. ويتلقى كبار السن من األشخاص املعتكفني يف منازلهم زيارات منتظمة بسبب مشاكل صحية من 
متطوعي املجتمع من جميع األعامر، الذين يساعدونهم يف املهام اليومية وميكنهم إحالة أي حاالت مثرية للقلق للحصول عىل مزيد من الدعم. كام 
تقدم منظمتا HelpAge واألشخاص املحتاجون )PIN( األموال واملواد غري الغذائية للمسنني املستضعفني بشكل خاص املترضرين من النزاع الدائر 

يف رشق أوكرانيا.

F توجيهات إضافية

º  ،208-178 حزمة تدريب تعميم الحامية، القوائم املرجعية الخاصة بقطاعات تعميم الحامية، الصفحات ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
2014، متاح هنا. 

º .iTunes و متجر Google Play تطبيق إرشادات الحامية، متاح لتنزيل متجر ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
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الخطوة 4 – املراقبة والتقييم

من املهم إجراء مراقبة، عىل مدار املرشوع، ملعرفة ما إذا كانت الحامية يتم تعميمها يف جميع مراحل دورة املرشوع. وتقع عىل عاتق الرشكاء 
التنفيذيني مسؤولية العمل مع املوظفني يف امليدان ملراقبة هذه العملية. باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الرشكاء التشغيليني إجراء تقييم يف نهاية 

املرشوع، للتأكد من تعميم الحامية بشكل صحيح ومعرفة تأثري ذلك عىل السالمة والكرامة والوصول واملشاركة واملساءلة ومتكني السكان املترضرين. 
ويف هذا الصدد، ميكن استخدام املنهجية واألدوات التايل ذكرها.

املنهجية

1. استرش املجتمعات املترضرة لتقييم وجهات نظرهم وآرائهم وإدراكهم فيام يتعلق بالسالمة والكرامة والوصول واملشاركة يف نهاية مرشوعك.

º  لتقييم ما إذا تحسنت أو تدهورت السالمة والكرامة والوصول واملشاركة يف )Tool #B6 – Community Assessment )Endline استخدم
املجتمعات املحلية نتيجة ملرشوعك. يتم تصميم هذا األسلوب ليكون سهاًل وبسيطًا نوًعا ما، ولكن يف الوقت نفسه موضوعيًا، ألنه يقدم للسكان 

املترضرين مساحة لتبادل آرائهم حول الخدمات التي تلقوها.

º .قارن النتيجة مع تقييم املجتمع الذي تم إجراؤه يف الخطوة 1 كعملية أساسية/نهائية

º  األخرى حيث ستوجه مجموعات أخرى أسئلة مشابهة لنفس املجتمعات )AAP( قم بالتنسيق مع عمليات املساءلة تجاه األشخاص املترضرين
املستهدفة.

2. مراقبة وتقييم عملية تعميم الحامية يف مرشوعك.

º  بطاقة درجات عملية تعميم الحامية لتقييم – B7 األداة رقم Tool #B7 – Protection Mainstreaming Process Score Card استخدم
املستوى الذي اتبعته مؤسستك إلجراءات تعميم الحامية بشكل فعال. يتم االنتهاء من هذا التقييم الذايت داخليًا وقد يتطلب مدخالت من 

مختلف املوظفني املشاركني يف تنفيذ املرشوع.

º  .راقب التقدم املُحرز نحو تنفيذ مؤرشات مراقبة تعميم الحامية املحددة يف الخطوة 2، وتحديًدا مؤرشات العملية

3. مراقبة وتقييم تأثري تعميم الحامية يف مرشوعك.

º  بطاقة درجات تأثري تعميم الحامية لتقييم تأثري – B8 األداة رقم Tool #B8 – Protection Mainstreaming Impact Score Card استخدم
توفري الحامية األساسية للسكان املترضرين. تستند بطاقة الدرجات إىل النتائج األساسية/النهائية ملخطط تقييم املجتمع.

º  .راقب التقدم املُحرز نحو تنفيذ مؤرشات مراقبة تعميم الحامية املحددة يف الخطوة 2، وتحديًدا مؤرشات التأثري
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í املامرسة الجيدة

تقييم املجتمع

يف شامل نيجرييا، التزمت اللجنة الدولية لإلنقاذ )IRC( بإنشاء خط أساس لتعميم الحامية من أجل تقديم الخدمات. وقد أجرت اللجنة ما يقرب 
من 30 مناقشة جامعية مركزة، متثل مجموعات من مختلف األعامر والنوع االجتامعي، وتضم أيًضا أقليات خاصة باملنطقة. وقد كشفت النتائج عن 

عدم وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو ما يقابل عدم مشاركتهم. كام أعربت جميع املجموعات السكانية عن ارتباك حول ما يجب فعله لتقديم 
الشكاوى، مام قد يكون له تداعيات عىل جميع أنواع انتهاكات الحامية إذا مل يتم التعامل معه. وبعد تحديد هذين االستنتاجني، قررت املنظمة غري 

الحكومية تعديل برنامجها ليشمل مشاركة املراهقني، وإنشاء آلية للتغذية املرتدة/الشكاوى/االستجابة.

األدوات

A0 الرقم

مؤرشات مراقبة تعميم الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

قامئة مؤرشات العمليات ومؤرشات التأثري املقرتحة ملراقبة أنشطة تعميم الحامية املنفذة يف املرشوع الوصف

يف نهاية املرشوع التوقيت

B6 الرقم

تقييم املجتمع )النهاية( األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

منوذج لتقييم آراء املجتمعات وتجاربها فيام يتعلق بالسالمة والكرامة والوصول واملشاركة الوصف

يف نهاية املرشوع التوقيت

B7 الرقم

بطاقة درجات عملية تعميم الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

بطاقة درجات يتم استخدامها لتقييم املستوى الذي بلغته املنظمة يف خطوات تعميم الحامية بفعالية الوصف

يف نهاية أو منتصف املرشوع )30 دقيقة/بطاقة الدرجات( التوقيت

B8 الرقم

بطاقة درجات تأثري تعميم الحامية األدوات

رشكاء التشغيل املستخدم املستهدف

بطاقة درجات يتم استخدامها لتقييم تأثري تعممي الحامية عىل السكان املترضرين الوصف

يف نهاية أو منتصف املرشوع )30 دقيقة/بطاقة الدرجات( التوقيت

F توجيهات إضافية

º  ،حزمة تدريب تعميم إجراءات الحامية، الجلسة 5: تعميم الحامية يف املامرسة العملية: املراقبة والتقييم ،)GPC( مجموعة الحامية العاملية
الصفحات 125-130، 2014، متاح هنا. 
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 الفصل 3 – األدوات
   

يعرض الجدول أدناه قامئة األدوات املذكورة يف مجموعة األدوات:

مؤرشات مراقبة تعميم الحامية:

مرحلة دورة املرشوع/دورة الرقم

 )HPC( الربامج اإلنسانية

الوصفاملستخدم املستهدفاألداة

به
ىص 

ُمو

A0 مؤرشات مراقبة تعميم املراقبة والتقييم األداة رقم

الحامية 

جمیع الجهات الفاعلة 

يف المجال اإلنساين

قامئة مؤرشات العمليات ومؤرشات 

التأثري املقرتحة ملراقبة أنشطة 

تعميم الحامية املنفذة عىل املستوى 

الجامعي أو الفردي

أدوات تعميم الحامية الخاصة مبنشآت التنسيق والجهات املانحة:

الوصفاملستخدم املستهدفاألداةHPC الرقم

 13
ب

لو
مط

A1 منوذج لجمع املعلومات الرضورية مجموعة الحاميةتقرير تحليل الحامية التقييم األداة رقم

حول تهديدات الحامية، السيام 

املجموعات املستضعفة والقدرات 

املوجودة

به
ىص 

ُمو

A2 خطة عمل تعميم التخطيط املشرتكاألداة رقم

الحامية فيام بني 

املجموعات

منوذج للتخطيط واإلبالغ عن كل املجموعات

األنشطة ذات الصلة بتعميم 

الحامية

A3 تعميم الحامية أثناء تعبئة املوارد األداة رقم

تخصيص الصناديق: 

بطاقة نتيجة العملية

املانحون/الصندوق 

املجمع القطري

منوذج يتم استخدامه للتقييم خالل 

عملية تخصيص لجودة مقرتحات 

املشاريع املقدمة للتمويل من حيث 

تعميم الحامية

A4 تعميم الحامية يف املراقبة والتقييماألداة رقم

املجموعات امليدانية: 

بطاقة نتيجة العملية

مجموعات التنسيق بني 

املجموعات )مع جميع 

املجموعات(

منوذج لتقييم تعميم الحامية يف 

نظام املجموعات عىل املستوى 

القطري

 يعترب استخدام تقرير تحليل الحامية )األداة رقم A1( اختياريًا يف حالة تطوير "مجموعات الحامية امليدانية" بالفعل أدواتها الخاصة إلجراء تحليل الحامية.13
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أدوات تعميم الحامية للمؤسسات التشغيلية:

الوصفاملستخدم املستهدفاألداةدورة املرشوعالرقم

ب 
لو

مط

B1 تقييم املجتمع )خط تحليل املخاطراألداة رقم

األساس( 

منوذج يجمع تصورات املجتمعات املحلية رشكاء التشغيل

لتدابري التخفيف املحتمل ملخاطر الحامية يف 

بداية املرشوع

به
ىص 

ُمو

B2 مصفوفة تدابري تحليل املخاطراألداة رقم

التخفيف وتحليل 

مخاطر الحامية

منوذج لتقديم مخاطر الحامية املحددة وما رشكاء التشغيل

يرتبط بها من تدابري الوقاية والتخفيف التي 

تم التحقق من صحتها بواسطة السكان 

املترضرين

B3 منوذج لتسجيل مقرتح املرشوع وفًقا ملواءمته رشكاء التشغيلتقييم تصميم املرشوع تصميم املرشوعاألداة رقم

مع مبادئ تعميم الحامية

B4 منوذج لتقييم معرفة املوظفني ومهاراتهم يف رشكاء التشغيلتقييم املوظفني تصميم املرشوع األداة رقم

مجال تعميم الحامية

B5 خطة عمل تعميم تصميم املرشوع األداة رقم

الحامية

منوذج للتخطيط واإلبالغ عن األنشطة ذات  رشكاء التشغيل

الصلة بتعميم الحامية

B6 تقييم املجتمع املراقبة والتقييماألداة رقم

)النهاية(

منوذج لتقييم تصورات املجتمعات املحلية رشكاء التشغيل

وخرباتها فيام يتعلق بالسالمة والكرامة 

والوصول واملشاركة يف نهاية املرشوع

B7 تعميم الحامية: بطاقة املراقبة والتقييم األداة رقم

نتيجة العملية

بطاقة درجات يتم استخدامها لتقييم املستوى رشكاء التشغيل

الذي بلغته املنظمة يف خطوات تعميم الحامية 

بفعالية

B8 تعميم الحامية: بطاقة املراقبة والتقييماألداة رقم

درجات التأثري

بطاقة درجات لتقييم تأثري تعميم الحامية عىل رشكاء التشغيل

السكان املترضرين
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مؤرشات مراقبة تعميم الحامية

األداة رقم A0 – مؤرشات مراقبة تعميم الحامية

تتألف القامئة التالية من فهرس ملؤرشات املراقبة املقرتحة التي ميكن أن تستخدمها هياكل التنسيق أو املنظامت التشغيلية ملراقبة أنشطتها 
والتزاماتها يف مجال تعميم الحامية. تُعَترب القامئة مؤرًشا وميكن تكييف املؤرشات لسياق التدخل. يوىص باختيار مؤرشات بحد أقىص 3-2 لتجنب 

عملية املراقبة املفرطة. 

تقوم مؤرشات العملية بتقييم عملية تعميم الحامية )سواء تم تعميم الحامية وفًقا لسلسلة من الخطوات املحددة عىل مدار دورة املرشوع أو • 
دورة الربامج اإلنسانية )HPC((. متثل مؤرشات املخرجات النتائج التي يتحكم بها العاملون يف املجال اإلنساين من خالل أفعالهم. تعرب مؤرشات 

النتائج عن نتائج تأثري العاملني يف املجال اإلنساين من خالل أفعالهم.

وتقيس مؤرشات التأثري أثر تعميم الحامية )سواء إذا كانت األنشطة املنفذة لها تأثري إيجايب أو سلبي عىل السكان املترضرين من حيث السالمة • 
والكرامة والوصول الفعال واملساءلة واملشاركة والتمكني(.

مؤرشات نتائج العملية

مجموعة أدوات تعميم وسيلة التحقق من الصحةاملؤرش

)PM( الحامية

غري متاحقامئة الحضور عدد األشخاص املدربني عىل تعميم الحامية )مصنفني حسب الجنس(

النسبة املئوية للعاملني يف املجال اإلنساين الذين أفادوا بأنهم يشعرون بأنهم يحصلون عىل 

األدوات واملوارد الالزمة لدمج عنارص رئيسية يف تعميم الحامية بشكل فعال يف عملهم/

مرشوعهم

األداة رقم B4تقييم املوظفني 

عدد التهديدات التي حددها تحليل الحامية والفئات املستضعفة وقدرات/آليات املواجهة 

التي تُجريها مجموعة الحامية وتشاركها

األداة رقم A1تقرير تحليل الحامية

النسبة املئوية الجتامعات فريق التنسيق/HCT التي ناقشت الحامية كنقطة جدول أعامل 

دامئة 

غري متاحمحرض االجتامع

النسبة املئوية ملستندات فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( فيام يتعلق بتعزيز دمج 

الحامية كأولوية )اسرتاتيجية حامية فريق العمل اإلنساين القطري )HCT(، خطة االستجابة 

اإلنسانية )HRP(/عمليات االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية )HNO(، وغري ذلك...(

مستندات فريق العمل اإلنساين 

 )HCT( القطري

غري متاح

النسبة املئوية ملستندات عمليات االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية )HNO(/خطة 

االستجابة اإلنسانية )HRP( التي تعكس مخاطر وأولويات الحامية التي حددتها مجموعة 

الحامية

مستند عمليات االستعراض العام 

/)HNO( لالحتياجات اإلنسانية

)HRP( خطة االستجابة اإلنسانية

غري متاح

النسبة املئوية ملستندات عمليات االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية )HNO(/خطة 

االستجابة اإلنسانية )HRP( التي تشمل البيانات املصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة 

مستند عمليات االستعراض العام 

/)HNO( لالحتياجات اإلنسانية

)HRP( خطة االستجابة اإلنسانية

غري متاح

النسبة املئوية للمجموعات/القطاعات/املنظامت التي لديها مراكز تنسيق لتعميم الحامية 

مصممة لتعزيز/تقوية تعميم الحامية يف مجموعاتها/قطاعاتها/منظامتها

غري متاحقامئة مراكز التنسيق 

النسبة املئوية إلسرتاتيجيات املجموعات/القطاعات/املنظامت ذات األنشطة/اإلجراءات 

املخطط لها بشأن تعميم الحامية 

 )PM( خطة عمل تعميم الحاميةA2 األداة رقم

النسبة املئوية لورقة تخصيص األموال املجمعة مبا يف ذلك تعميم الحامية كهدف/متطلب 

لقطاعات متقاطعة

غري متاحورقة التخصيص

النسبة املئوية ملقرتحات املرشوعات التي ترشح كيف سيأخذ املرشوع يف اعتباره أو يستجيب 

ملخاطر الحامية املحددة و/أو مبادئ تعميم الحامية

األداة رقم A3مقرتح املرشوع

النسبة املئوية للمشاريع التي لديها مؤرشات مفصلة )حسب الجنس والسن واإلعاقة 

والعوامل األخرى ذات الصلة(

األداة رقم A3مقرتح املرشوع

B3 األداة رقم

األداة رقم A3مقرتح املرشوعالنسبة املئوية للمشاريع التي تتضمن أنشطة تعميم الحامية املدرجة يف امليزانية
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مؤرشات نتائج العمليات

مجموعة أدوات وسيلة التحقق من الصحةاملؤرش

)PM( تعميم الحامية

غري متاحاختبار ما قبل/بعد التدريبالنسبة املئوية لألشخاص املدربني عىل تعميم الحامية الذين يظهرون زيادة يف املعرفة والفهم 

األداة رقم B4تقييم املوظفني النسبة املئوية للعاملني يف املجال اإلنساين الذين أفادوا بأن تعميم الحامية مهم ومالئم لعملهم 

النسبة املئوية للعاملني يف املجال اإلنساين الذين أفادوا بأنهم يأخذون عنارص أساسية يف مجال 

الحامية يف الحسبان يف عملهم/مرشوعهم

األداة رقم B4تقييم املوظفني 

النسبة املئوية للعاملني يف املجال اإلنساين الذين يعلنون أنهم يعرفون ما يجب فعله يف حالة 

ما إذا كانوا قد شاهدوا انتهاكًا لحق املستفيد

األداة رقم B4تقييم املوظفني 

النسبة املئوية الجتامعات ICCG/فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( التي سجلت نقاط 

إجراءات املتابعة املتعلقة بتعميم الحامية 

غري متاحمحرض االجتامع 

مراقبة خطة عمل تعميم الحامية النسبة املئوية لإلجراءات املخططة بخطط إجراءات تعميم الحامية املنفذة 

 )PMAP(

األداة رقم A2/األداة 

B5 رقم

غري متاحاالختصاصات املخولة للجان النسبة املئوية للجان التي أُنشئت إلدارة املرافق وتقديم الخدمات التشغيلية واملمثلة 

النسبة املئوية آلليات تقديم الشكاوى واملالحظات التي ميكن الوصول إليها لجميع املجموعات 

بطريقة رسية

بروتوكوالت آليات تقديم 

)CFM( التعقيبات والشكاوى

غري متاح

الدراسة املسحية/مناقشة النسبة املئوية للشكاوى التي تم الرد عليها أو إرسالها إىل الجهة الفاعلة املناسبة

)FGD( مجموعة الرتكيز

B7 األداة رقم

الدراسة املسحية/مناقشة النسبة املئوية لقرارات الربامج القامئة عىل مشاركة جميع الفئات املستهدفة 

)FGD( مجموعة الرتكيز

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمصابني الذين أبلغوا بأنهم يفهمون حقوقهم والتزاماتهم كمستفيدين للمعونة 

اإلنسانية )يتم التصنيف حسب الجنس والسن واإلعاقة والعوامل األخرى ذات الصلة( 

الدراسة املسحية/مناقشة 

)FGD( مجموعة الرتكيز

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمصابني الذين أبلغوا عن فهمهم لكيفية تحديد أولويات الخدمات اإلنسانية 

واختيارها )معايري االستهداف( )يتم التصنيف حسب الجنس والسن واإلعاقة والعوامل األخرى 

ذات الصلة(

الدراسة املسحية/مناقشة 

)FGD( مجموعة الرتكيز

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للسكان املترضرين الذين يقدمون البالغات ممن لديهم وعي وثقة وقدرة عىل 

استخدام آليات تقديم التعقيبات والشكاوى

الدراسة املسحية/مناقشة 

)FGD( مجموعة الرتكيز

B7 األداة رقم

مؤرشات التأثري )مؤرشات النتائج والنتيجة الرئيسية لقطاع الحامية الخاص مبكتب املعونة اإلنسانية التابع للمفوضية )ECHO( – تعميم الحامية(

مجموعة أدوات تعميم الحامية )PM(وسيلة التحقق من الصحةاملؤرش

النسبة املئوية للمجتمعات املحلية التي تبلغ عن أن املساعدات 

اإلنسانية تلبي احتياجاتها ذات األولوية. 

الدراسة املسحية/مناقشة مجموعة الرتكيز 

)FGD(

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمجتمعات املحلية التي أبلغت عن معرفتها 

بكيفية الوصول إىل املساعدات اإلنسانية. 

الدراسة املسحية/مناقشة مجموعة الرتكيز 

)FGD(

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمجتمعات التي أبلغت عن شعورها بأنها 

تشارك يف طريقة تقديم املساعدة اإلنسانية. 

الدراسة املسحية/مناقشة مجموعة الرتكيز 

)FGD(

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمجتمعات املحلية التي تفيد بأن السكان األكرث 

ا والسكان املحتاجني يتلقون املساعدات اإلنسانية.  ضعًفً

الدراسة املسحية/مناقشة مجموعة الرتكيز 

)FGD(

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمجتمعات املحلية التي تبلغ عن تقديم 

املساعدات اإلنسانية بطريقة آمنة وكرمية. 

الدراسة املسحية/مناقشة مجموعة الرتكيز 

)FGD(

B7 األداة رقم

النسبة املئوية للمجتمعات املحلية التي تفيد بأن لديها وصواًل 

مفيًدا إىل الخدمات. 

الدراسة املسحية/مناقشة مجموعة الرتكيز 

)FGD(

B7 األداة رقم
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أدوات تعميم الحامية لهياكل التنسيق واملانحني

 األداة رقم A1 – تقرير تحليل الحامية

هذا النموذج هو مثال ميكن استخدامه من قبل مجموعة الحامية لجمع املعلومات الرضورية حول تهديدات الحامية، السيام املجموعات 
املستضعفة والقدرات املوجودة. ميكن أن يختلف هذا النموذج من عملية إىل أخرى )قد يكون لدى مجموعة الحامية امليدانية أدوات مشابهة 
بالفعل( ويجب تكييفها مع كل سياق. وميكن استخدامه كدليل لجمع املعلومات الرئيسية الالزمة إلنتاج تحليل شامل للحامية. كام ميكن أيًضا 

تكييف هذه األداة بالتشاور مع مجموعات أخرى. 

القسم 1 – املقدمة: تقديم وصف عام للمجتمع )خصائص السكان(، واملوقع، واالحتياجات اإلنسانية التي تم تحديدها.

القسم 2 – التهديدات: تقديم رسم خرائط للتهديدات/التوترات املوجودة يف مجال التدخل.

التهديدات: تحديد األولويات ووصف التهديدات الرئيسية• 

األسباب/النمط: وصف األسباب والعامل املُسبب• 

الجهات الفاعلة: االهتاممات واملواقف والقدرات• 

التأثري: وصف العواقب• 

القسم 3 – نقاط الضعف: تسليط الضوء عىل املجموعات الرئيسية املترضرة من التهديدات املحددة يف القسم 2.

أنواع األفراد واملجموعات املستهدفة من التهديدات• 

عوامل الضعف )النوع أو الفئة العمرية أو العرق أو الدين أو غريها من املعايري ذات الصلة(• 

القسم 4 – آليات القدرات والتكيف: تحديد كيفية استجابة املجموعات املترضرة للتهديدات التي تم تحديدها والتعامل معها.

آليات التكيف )اإليجابية والسلبية(• 

االستعداد وقدرات السلطات املحلية للتعامل مع التهديدات• 

توافر الخدمات األساسية وإمكانية الوصول إليها• 

القسم 5 – معلومات الحامية األخرى: تسليط الضوء عىل معلومات الحامية األخرى ذات الصلة بالربنامج/القطاع/مجال التدخل. 

القسم 6 – التوصيات: تقديم توصيات للتخفيف من مخاطر الحامية، مبا يف ذلك مجاالت املشاركة املحتملة والتدخالت الالزمة. 

القسم 7 – امللحقات: أضف املستند التايل إىل تقرير تحليل الحامية.

مجموعة الحامية 4 أسئلة/5 أسئلة )من فعل، ماذا فعل ومتى وأين وملن(• 

تخطيطات املساءلة تجاه األشخاص املترضرين )AAP( وتخطيطات الحامية األخرى وتقارير املراقبة أو التقييامت التي تقوم بها مجموعة • 
الحامية أو الجهات الفاعلة األخرى يف مجال الحامية.
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األداة رقم A2 – خطة عمل تعميم الحامية الشاملة بني املجموعات

ميكن استخدام هذا النموذج لتطوير خطة عمل جامعية لتعزيز جهود تعميم الحامية عىل مستوى املجموعة أو بني القطاعات. ُيوىص بتضمني 
جميع منسقي املجموعات يف تطويرها والتأكد من اعتامد خطة العمل من قبل املنسق املشرتك بني املجموعات. يجب أن يتبع املنسق بني 

املجموعات تنفيذ ومراقبة خطة العمل بدعم تقني من منسق مجموعة الحامية. يتضمن النموذج سلسلة من الفئات املحددة مسبًقا والتي ميكن 
تعديلها وفًقا لسياق العملية واحتياجاتها. 

املكان/البلد

التاريخ

آخر مراجعة

املنظمة/الشخص التاريخاملوقع الجمهور املستهدف اإلجراء 

املسؤول 

الحالة املؤرشات

تعزيز القدرات وتطوير األدوات 1

التقييم وتحليل الحامية 2

إسرتاتيجيات املجموعات وخطة 3 

االستجابة اإلنسانية

الصناديق املجمعة وتعبئة املوارد4

الدعوة عىل مستوى فريق العمل 5

)HCT( اإلنساين القطري

متابعة وتنفيذ خطة عمل تعميم الحامية:

سيتابع املنسق بني املجموعات مراقبة وتنفيذ خطة العمل املتعلقة بتعميم الحامية بدعم تقني من منسق مجموعة الحامية.

رموز األلوان

تم تنفيذ التدبري بنجاح

حدثت مشكلة أثناء التنفيذ )نتيجة لتغيري يف البيئة، وقيد الوقت، وما إىل ذلك(

مل يتم تنفيذ اإلجراء ويجب تقييمه بعد ذلك
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األداة رقم A3 – تعميم الحامية يف تخصيص التمويل: بطاقة درجات العمليات

يجب استخدام هذا النموذج للتقييم أثناء عملية التخصيص لجودة مقرتحات املرشوع املقدمة من أجل متويلها فيام يتعلق بتعميم الحامية. ما 
الرتتيب املقبول؟

اسم املنظمة 

عنوان االقرتاح

املكان/البلد

املانح/مجلس املراجعة 

تاريخ التقييم

املجموعالدرجةاإلجابةسؤال املراجعة

استعراض اقرتاح املرشوع1

إذا كان ذلك متاًحا، هل يشري اقرتاح املرشوع إىل تحليل الحامية الذي يحدد تهديدات 1.1

الحامية والفئات املستضعفة والقدرات القامئة؟ 

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

16/

يرشح مقرتح املرشوع كيف ستأخذ املنظمة بعني االعتبار مخاطر الحامية املحددة أو 1.2

ستستجيب لها.

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

أعطت املنظمة األولوية لسالمة املستفيدين وكرامتهم ونظرت يف مبادئ عدم إلحاق 1.3

الرضر يف املرشوع املقرتح

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

ميّكن املرشوع املقرتح من الوصول املتساوي واملحايد للمساعدات والخدمات وكذلك 1.4

استهداف الفئات الضعيفة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

شارك املستفيدون والسكان املترضرون يف املراحل املختلفة للمرشوع: تقييم االحتياجات 1.5

وتصميم املرشوع. 

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

سيتم وضع آليات محددة لتمكني املستفيدين والسكان املترضرين من تقديم التعقيبات 1.6

والشكاوى. 

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

يتضمن اقرتاح املرشوع أنشطة محددة لتلبية االحتياجات املختلفة للسيدات أو الفتيات 1.7

أو الفتيان والرجال أو الفتيان وغريهم من الفئات الضعيفة التي تم تحديدها.

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

الكلتم تدريب/سيتم تدريب موظفي الربنامج عىل مبادئ تعميم الحامية. 1.8 

البعض

ال أحد

)2(

)1(

)0(

مراجعة مقرتح امليزانية2

تسمح امليزانية بتنفيذ األنشطة بطريقة تعزز السالمة والكرامة والوصول إىل السكان 2.1

املترضرين ومشاركتهم14. 

نعم

ال

)2(

)0(
2/

 مثال: تشمل امليزانية املتاحة لبناء املراحيض إمكانية بناء مراحيض مراعية لإلعاقة أو تشري امليزانية بوضوح إىل التمويل املتاح لتنفيذ أنشطة تعميم الحامية مثل تدريب املوظفني. 14
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املجموعالدرجةاإلجابةسؤال املراجعة

مراجعة مقرتح اإلبالغ3

تم تصنيف مؤرشات املرشوع بشكل منهجي حسب الجنس والسن واإلعاقة باإلضافة إىل 3.1

املجموعات الضعيفة األخرى ذات السياق املحدد. 

نعم

ال

)4(

)0(
2/

/20إجاميل الدرجات

التصنيف:

مل يتم تعميم الحاميةأقل من 5

يجب إجراء تحسيناتبني 5 و9

مستوى مقبول لتعميم الحامية، التحسينات املمكنةبني 10 و15

مستوى ممتاز لتعميم الحامية يف مقرتح املرشوعأعىل من 15

التعليقات/التوصيات:
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األداة رقم A4 – تعميم الحامية يف املجموعات امليدانية: بطاقة درجات العملية

ميكن استخدام هذا النموذج بشكل جامعي لتقييم تعميم الحامية يف نظام املجموعات عىل مستوى الدولة. ويجب استخدام هذه األداة من قبل 
املنسق املشرتك بني املجموعات بالتعاون مع جميع منسقي املجموعات ومتت تعبئتها كمامرسة جامعية خالل اجتامع فريق التنسيق املشرتك بني 

  .)ICCG( املجموعات

الكيان

اسم/املسمى الوظيفي للمستجيب 

املكان/البلد 

التاريخ 

املجموعالدرجةاإلجابةسؤال املراجعة

ھل طورت مجموعة الحمایة تحلياًل للحمایة یحدد تهديدات الحمایة والمجموعات 1 

المستضعفة وسیاسات/آلیات التصدي؟

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

هل دعمت مجموعة الحامية مجموعات أخرى يف تعميم الحامية، سواء يف شكل تدريب أو 2

حددت مراكز التنسيق أو رفعت الوعي أو حددت خطة العمل؟ 

الكل

البعض

ال أحد

)2(

)1(

 )0(

هل سهل فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( املناقشات وهل توصل لتفاهم 3

مشرتك مع جميع املجموعات حول نتائج تحليل الحامية التي قدمتها مجموعة الحامية؟ 

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

هل تشمل عمليات االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية )HNO( تحليل مخاطر حامية 4

وبيانات مصنفة عن الفئات املعرضة للخطر أو األفراد املعرضني للخطر؟

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

هل انعكست مخاطر وأولويات الحامية املحددة يف عمليات االستعراض العام لالحتياجات 5 

اإلنسانية )HNO(/خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( يف إسرتاتيجيات املجموعات/خطط 

العمل؟

نعم

جزئيًا

ال 

)2(

)1(

)0(

هل عززت املجموعات وفريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( استخدام أدوات 6

تعميم الحامية وتوجيهات وموارد تعميم الحامية املتاحة ألعضائها؟

نعم

جزئيًا

ال 

)2(

)1(

)0(

هل قامت املجموعات وفريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG( مبراقبة تأثري تعميم 7

الحامية يف الربامج الخاصة بالقطاعات؟ 

نعم

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

ھل قام فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG(/فريق العمل اإلنساين القطري 8 

)HCT( ببذل جهود دعوية للنظر يف تعمیم حمایة كمتطلب للحصول علی تخصیص الصندوق 

المجمع؟

نعم

ال

)2(

)0(

هل تم توفري الحامية بانتظام )مرة واحدة عىل األقل كل ثالثة أشهر( ضمن بند دائم يف 9

اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG(/فريق العمل اإلنساين القطري 

)HCT(؟

نعم

ال

)2(

)0(
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املجموعالدرجةاإلجابةسؤال املراجعة

نعمهل يتم تعزيز تعميم الحامية يف فريق العمل اإلنساين القطري )HCT( ويف جهود الدعوية؟10

جزئيًا

ال

)2(

)1(

)0(

نعمهل هناك آلية للمساءلة الجامعية للسكان املترضرين )AAP(؟11

ال

)2(

)0(

/22إجاميل الدرجات

التصنيف:

مل يتم تعميم الحاميةأقل من 5

يجب إجراء تحسيناتبني 5 و9

مستوى مقبول لتعميم الحامية، التحسينات املمكنةبني 10 و15

مستوى ممتاز من تعميم الحامية يف نظام املجموعات يف البلدأعىل من 15

التعليقات/التوصيات:
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أدوات تعميم الحامية للمنظامت التشغيلية

 األداة رقم B1 – تقييم املجتمع )األساس(

الهدف من التقييم

يهدف هذا املسح إىل تقييم تصورات املجتمعات املحلية وخرباتها فيام يتعلق بالسالمة والكرامة والوصول واملشاركة يف بداية املرشوع. يجب 
استخدام التقييم لفهم مخاطر الحامية بشكل أفضل وتحديد كيف ميكن للمنظمة تجنب التسبب يف رضر للمجتمع من خالل تدخلها. كام يهدف 

التقييم إىل تحديد تدابري الوقاية والتخفيف من هذه املخاطر.

املنهجية

إن املنهجية املختارة إلجراء هذا التقييم هي حسب تقدير املنظمة بناًء عىل الوقت واملوارد املتاحة باإلضافة إىل سياق التدخل. وميكن القيام بها 
خالل مناقشة مجموعة الرتكيز، املسح األرسي و/أو املقابالت اإلعالمية الرئيسية. يُرجى الرجوع إىل امللحق 2 – ما يجب/ال يجب فعله خالل املقابالت 
مع املخربين الرئيسيني وامللحق 3 – منهج مناقشات مجموعة الرتكيز، ملزيد من التفاصيل حول املنهجية. ويجب أن يتم تنسيقها دامئًا مع استبيانات 

.)AAP( املجتمع األخرى وأنشطة املساءلة تجاه األشخاص املترضرين

املصطلحات الرئيسية

من املهم إدخال املصطلحات األساسية قبل بدء التقييم، حتى يفهم الجميع املصطلحات التي سيتم استخدامها أثناء املناقشة. ال ترتدد يف تكييف 
املصطلحات مع السياق الخاص بالتدخل.

الوصول: ليك تكون الخدمة سهلة الوصول، يجب أن تكون متاحة بكمية ونوعية كافية، عىل أساس االحتياجات ودون متييز، كام يجب أن تكون • 
ميسورة جسديًا وماليًا ومعروفة لدى املجتمع، مع مراعاة مالمئتها ثقافيًا وتناسبها مع احتياجات ومتطلبات العمر ونوع الجنس.

السالمة: تصف حالة الحامية إزاء التعرض لألذى الجسدي والنفيس• 

الكرامة: تصف حقيقة أن الناس لديهم الحق يف أن يتم تقديرهم واحرتامهم وحصولهم عىل معاملة أخالقية. تعترب أي تجربة عاطفية مير بها • 
شخص مهمة لسالمته الجسدية، فمن املمكن أن تعرض انتهاكات حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان الشخص لإلهانة، مام يؤثر عىل شعوره 

باحرتام ذاته وكرامته اإلنسانية.

املشاركة: مفهوم يصف جمع وجهات نظر األشخاص وآرائهم وإرشاك املجتمع يف اتخاذ القرار.• 

مقدمة

»صباح الخري/مساء الخري. اسمي _____________ من ________. نحن نُجري مقابالت/مناقشات خاصة مبجموعة الرتكيز )FGD( للتوصل لفهم 
أفضل ملخاطر الحامية وتحديد كيف ميكننا تجنب التسبب يف رضر للمجتمع وتعزيز املشاركة والوصول إىل مغزى الخدمات من خالل تدخلنا.

ارشح أهداف التقييم للمشاركني:

نريد أن نعرف من يستطيع الوصول إىل الخدمات، ومن ال يستطيع ذلك.• 

نريد أن نعرف ملاذا بعض الناس ال يستطيعون الوصول إىل الخدمات وما الذي ميكن عمله حيال ذلك.• 

نريد أن نسمع ما إذا كان الناس يشعرون باألمان عند تلقي املساعدة.• 

نريد أن نعرف ما إذا كان الناس يشعرون بأنهم يحظون باالحرتام من قبل مقدمي الخدمات، وأن يتم أخذ آرائهم يف االعتبار ومشاركتهم.• 

املشاركة طوعية وال يتم تقديم أي مكافآت. إذا قررت املشاركة، فيمكنك رفض اإلجابة عن أي أسئلة، وقد تتوقف املقابلة يف أي وقت. جميع 
املعلومات التي تم جمعها تبقى رسية وال يتم جمع أي أسامء. هل تقبل املشاركة؟
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االستطالع

قد يجيب األشخاص املترضرين عىل عدة أسئلة يف وقت واحد. عىل سبيل املثال، قد يدعون أن االفتقار إىل السالمة يف املنطقة يشكل عقبة يف 
الوصول إىل خدمة معينة. سيوفر هذا إجابات لكل من القسمني 1 و2. يجب أن يضع مندوب التعداد يف اعتباره أن االستبيان ال ينبغي أن يفرس 

بشكل صارم. االستبيان هو دليل لألسئلة لقيادة املناقشة. ال يوجد ترتيب معني وميكن تعديل األسئلة أثناء النقاش مع املشاركني.

يجب أن تكون جميع اإلجابات مصنفة حسب الفئات )الرجال والسيدات والفتيان والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واملجموعات 
املستضعفة الخاصة بكل سياق(.

الوصول1

ما الخدمات التي تقدمها املنظامت اإلنسانية يف مجتمعك؟1.1

مالحظات امليرس: إذا كان الجميع قد أجابوا ولكن امليرس يعرف أن هناك املزيد من الخدمات املتاحة لهم، ففكر يف التحقق من ذلك عن طريق 

سؤالهم عام إذا كانوا يعرفون هذه الخدمات )مثل الصحة، التعليم، الغذاء، سبل العيش، املأوى، الغسل، الحامية، الرشعية، العنف القائم عىل نوع 

الجنس(

 إجابة

هل تشعر أنك قادر عىل الوصول إىل الخدمات التي يقدمها العاملون يف املجال اإلنساين واستخدامها متى رغبت/اخرتت/احتجت إليها؟ إذا كانت 1.2

اإلجابة بنعم، فريجى التوضيح. إذا مل يكن األمر كذلك، فانتقل إىل السؤال التايل

 إجابة

ما املشكالت التي واجهتك يف الوصول إىل الخدمات املقدمة؟1.3

مالحظات امليرس: يف حالة توفر العديد من الخدمات/القطاعات، فكر يف طرح السؤال عدة مرات لكل خدمة. تشمل الخدمات أي يشء يهدف 

إىل إفادة األفراد. وميكن أن يشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص املرافق الصحية، وتوزيعات األغذية، وخدمات املياه والرصف الصحي، واملأوى، 

وجلسات التوعية، وأنشطة املشاركة. تعترب التعقيبات، والشكاوى، وآليات االستجابة أيضا خدمة. عند تسجيل اإلجابات، تحقق مام إذا كانت تتوافق 

مع أي عوائق تم تحديدها للوصول )مثل الوصول الجسدي، الحواجز االقتصادية، الحواجز االجتامعية أو الثقافية، التمييز، نقص املعلومات، عدم 

توفر الخدمات(.

 إجابة

هل تشعر أن الخدمات يتم تقدميها عىل قدم املساواة وبشكل عادل لجميع األشخاص؟ إذا مل يكن األمر كذلك، فريجى تحديد املجموعات املستبعدة 1.4

من الوصول إىل الخدمات وملاذا.

 إجابة

ما الذي ميكن عمله لتحسني الوصول إىل الخدمات؟ بواسطة من؟1.5

 إجابة

السالمة والكرامة2

كيف تشعر حيال السالمة عند الوصول إىل الخدمات؟ هل شعرت بالتهديد عند الوصول إىل الخدمات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فريجى التوضيح. 2.1

مالحظة: قد تكون التهديدات إما عند تلقيك خدمة، أو يف طريقك لتلقي الخدمة، أو بعد تلقيها

مالحظات امليرس: فكر يف أن السالمة يف هذا السياق ميكن أن تشمل االنتهاكات الجسدية، واإلكراه، والحرمان املتعمد، والتهديدات، والرشوة. ميكن أن 

تأيت التهديدات للسالمة من أي مصادر. وميكن أن يكون مصدرها جامعات مسلحة أو جهات إنسانية أو بيئة )مثل الوقوف يف الشمس يف يوم حار، 

عبور نهر للوصول إىل الخدمة(.

 إجابة
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ما الذي ميكن عمله لتحسني السالمة عند الوصول إىل الخدمات؟ بواسطة من؟2.2

مالحظات امليرس: تحقق من املجتمع والوكالة والحكومة.

 إجابة

صف كيف تشعر حيال الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات.2.3

مالحظات امليرس: فكر يف التحقق من االحرتام والرسية، أو نظرة املوظفني. أسئلة للمتابعة املحتملة: هل تشعر باالحرتام؟ هل تشعر أن رأيك مأخوذ 

بعني االعتبار من قبل املوظفني؟ هل تشعر أن كرامتك محرتمة عندما تدخل إىل الخدمة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فريجى التوضيح. إذا كان الجواب ال، 

فام هي املخاوف التي مررت بها؟

 إجابة

ما الذي ميكن عمله لتحسني الكرامة يف توفري الخدمات؟ بواسطة من؟2.4

 إجابة

املشاركة3

هل شاركت يف عمليات صنع القرار حول الخدمات املقدمة يف مجتمعك من قبل املنظامت اإلنسانية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف شاركت؟3.1

مالحظات امليرس: يجب التفكري يف املشاركة يف املراحل املختلفة من دورة املرشوع )عىل سبيل املثال، التقييم أو التصميم أو التنفيذ أو املراقبة 

والتقييم(.

 إجابة

إذا كنت غري راٍض عن أي جانب من جوانب الخدمات/العمل الذي تقدمه املنظامت اإلنسانية يف مجتمعك – مبا يف ذلك سلوك املوظفني أو مشاكل 3.2

الوصول، والسالمة، والكرامة – فهل تعرف كيف تقدم التعقيبات أو الشكاوى؟

مالحظات امليرس: فكر يف البحث عن مناطق من عدم الرضا.

 إجابة

كيف ميكنك تقديم التعقيبات والشكاوى حول الخدمات يف مجتمعك؟3.3

 إجابة

يف مجتمعك، هل تشعر أن شكواك وتعقيباتك عىل املجتمع يجري بحثها والرد عليها؟ ما هي قنوات االتصال املفضلة لديك؟3.4

 إجابة

ما الذي ميكن عمله إلدراج وجهات نظرك وآفاقك بشكل أفضل يف الربمجة اإلنسانية؟3.5

 إجابة

إغالق

كرر للمشاركني أنه يجب استخدام املعلومات التي يتم جمعها ملساعدة الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين عىل تقديم املساعدات يف املجتمع. يرجى 
التأكد من توضيح أن التقييم ليس بأي حال من األحوال التزاًما بدعم جميع احتياجات املجتمع. توجه بالشكر للمشاركني عىل مساهمتهم.

اإلبالغ

.B2 ميكن استخدام نتائج تقييم املجتمع املحيل إلكامل األداة رقم
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األداة رقم B2 – مصفوفة تدابري التخفيف ومخاطر الحامية

يجب استخدام هذا النموذج لتقديم مخاطر الحامية املحددة للقطاع/املرشوع املحدد وما يتصل بها من تدابري الوقاية والتخفيف التي تم تحديدها 
من خالل التشاور مع السكان املترضرين. ميكن استخدام نتائج تقييم املجتمع )األداة رقم B1( إلكامل الجدول التايل.

ميكن أن تساعد األسئلة التالية يف تحديد القضايا الرئيسية التي خرجت من املناقشة مع املستفيدين.

ما نوع التهديدات التي قالت املجتمعات أنها تواجهها عند الوصول إىل الخدمات؟ من أين تأيت هذه التهديدات؟ ما الحل الذي اقرتحته 	 
املجتمعات املحلية؟

ما نوع الحواجز التي واجهتها املجتمعات عند الوصول إىل الخدمات؟ ما الحلول التي اقرتحتها املجتمعات؟	 

هل تشارك املجتمعات يف صنع القرار حول تصميم املرشوع وتنفيذه؟ كيف ترغب املجتمعات يف املشاركة؟	 

هل تعرف املجتمعات كيفية إرسال التعقيبات والشكاوى؟ هل لديهم اقرتاحات حول كيفية تحسني ذلك؟	 

تدابري التخفيفمخاطر الحامية النشاطالقطاع 
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األداة رقم B3 – تقييم تصميم املرشوع 

يجب استخدام هذا النموذج لتسجيل مقرتح املرشوع وفًقا ملواءمته مع مبادئ تعميم الحامية.

يرجى وضع دائرة واحدة فقط لكل سؤال، بناًء عىل ما هو مكتوب يف االقرتاح أو املرفقات فقط. حيثام أمكن يرجى تقديم معلومات/تعليقات 
إضافية حول إجابة االختيار من متعدد. ستكون هذه املعلومات مفيدة جًدا يف تشكيل تصميم املرشوع وتنفيذه، وميكن أيًضا مراجعتها خالل 
اجتامع افتتاح املنح. من الناحية املثالية، سيتم تدريب الفرد الذي يُكمل هذا التقييم أيًضا عىل تعميم الحامية. هناك أربعة أقسام تقوم بهذا 

التقييم، البحث يف 1( تقييم االحتياجات والنتائج، 2( أنشطة املرشوع، 3( آليات التعقيبات واالستجابة، و 4( مؤرشات املراقبة. 

ألغراض هذا التقييم، يشري مصطلح »مجموعات سكانية محددة السياق« إىل أي مجموعة محتملة ضعيفة أو مهمشة ولها سمة محددة غري الجنس 
أو العمر )مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، واألقليات العرقية/الدينية، واألشخاص الذين يحملون فريوس نقص املناعة البرشية، واألشخاص املثليني، ذوي 

االنتامء السيايس وما إىل ذلك(.

اسم/املسمى الوظيفي للمستجيب 

تاريخ التقييم

اسم املقرتح

موقع املقرتح/البلد

مانح املقرتح 

رمز مؤرش نوع الجنس

خيارات االختيار املتعدداألسئلة

الرتكيز عىل تقييامت احتياجات املرشوع ونتائج املرشوع ضمن تصميم االقرتاح1

هل تقييامت االحتياجات املستخدمة إلعالم 1.1

تصميم املرشوع تأخذ بعني االعتبار االحتياجات 

الخاصة ملختلف املجموعات السكانية؟ 

أ: ال تذكر االحتياجات املحددة لفئات مختلفة من السكان.

ب: فكر يف االحتياجات الخاصة للمجموعات السكانية املحددة السياق، وليس للفئات العمرية 

والجنسانية واإلعاقة املختلفة.

جـ: فكر يف فئات عمرية وجنسية وإعاقة مختلفة، وليس مجموعات سكانية محددة السياق.

د: فكر يف جميع الفئات العمرية والجنسانية واإلعاقة والفئات السكانية املحددة للسياق.

هل متت استشارة مجموعات سكانية مختلفة يف 1.2

عملية تقييم االحتياجات وعملية تصميم املرشوع؟ 

أ: مل تتم استشارة السكان أو مل يتم تقديم أي دليل يف أي من االتجاهني.

ب: نعم للمجموعات السكانية املحددة السياق، ال للمجموعات العمرية والجنس واإلعاقة 

املختلفة.

جـ: نعم ملختلف فئات السن والجنس واإلعاقة، ال للمجموعات السكانية املحددة السياق.

د: نعم لجميع الفئات العمرية والجنسانية واإلعاقة وفئات السكان الخاصة املحددة السياق.

هل تسعى نتائج املرشوع عىل وجه التحديد إىل 1.3 

معالجة أوجه عدم املساواة أو تهديدات الحامية 

)أي العنف أو اإلكراه أو االستغالل أو الحرمان أو 

اإلهامل(؟ 

أ: ال

ب: نعم، تتناول نتيجة )نتائج( املرشوع لعدم املساواة أو تهديدات الحامية لفئات السكان 

املحددة للسياق، ولكن ليس عىل وجه التحديد مختلف فئات السن والجنس واإلعاقة.

جـ: نعم، تتناول نتيجة )نتائج( المشروع أوجه عدم المساواة أو تهديدات الحمایة لفئات 

مختلفة من السن والجنس واإلعاقة، ولکن لیس خصیًصا لمجموعات السکان الخاصة بالسیاق.

د: نعم، تتعامل نتائجالمشروع معأوجه عدم المساواة أو تهديدات الحمایة للفئات العمرية 

والجنسانية واإلعاقة ومجموعات السکان محددة السياق.
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الرتكيز عىل أنشطة املرشوع ضمن التدخالت املخطط لها2

هل تقوم أنشطة املرشوع بتحديد ومعالجة 2.1

العوائق التي تحول دون الوصول إىل مجموعات 

السكان املختلفة فيام يتعلق باملرشوع؟ 

أ: ال

ب: نعم للمجموعات السكانية املحددة السياق، ال للفئات العمرية والجنس واإلعاقة املختلفة.

جـ: نعم للفئات املختلفة من السن والجنس واإلعاقة، ال للمجموعات السكانية املحددة السياق.

د: نعم لجميع الفئات العمرية والجنسانية واإلعاقة وفئات السكان الخاصة املحددة السياق.

هل تحدد أنشطة املرشوع وتتناول التهديدات 2.2

الجسدية والنفسية التي قد تواجهها املجموعات 

السكانية املختلفة فيام يتعلق باملرشوع؟ 

أ: ال

ب: نعم للمجموعات السكانية املحددة السياق، ال للفئات العمرية والجنس واإلعاقة املختلفة.

جـ: نعم للفئات املختلفة من السن والجنس واإلعاقة، ال للمجموعات السكانية املحددة السياق.

د: نعم لجميع الفئات العمرية والجنسانية واإلعاقة وفئات السكان الخاصة املحددة السياق.

هل تصف أنشطة املرشوع خطة محددة إلرشاك 2.3

مجموعات سكانية مختلفة يف أكرب عدد ممكن من 

مراحل دورة الربنامج؟

أ: ال

ب: نعم للمجموعات السكانية املحددة السياق، ال للفئات العمرية والجنس واإلعاقة املختلفة.

جـ: نعم للفئات املختلفة من السن والجنس واإلعاقة، ال للمجموعات السكانية املحددة السياق.

د: نعم لجميع الفئات العمرية والجنسانية واإلعاقة وفئات السكان الخاصة املحددة السياق.

هل توضح أنشطة املرشوع كيف سيتم تزويد 2.4

مختلف مجموعات السكان املستفيدين مبعلومات 

عن أنشطة املرشوع املخطط لها، وعن كيفية تقدم 

إنجاز املرشوع؟ 

أ: ال

ب: نعم للمجموعات السكانية املحددة السياق، ال للفئات العمرية والجنس واإلعاقة املختلفة.

جـ: نعم للفئات املختلفة من السن والجنس واإلعاقة، ال للمجموعات السكانية املحددة السياق.

د: نعم لجميع الفئات العمرية والجنسانية واإلعاقة وفئات السكان الخاصة املحددة السياق.

الرتكيز عىل آليات التعقيبات/الشكاوى الخاصة باملرشوع3

هل يشمل تصميم املرشوع توفري آليات 3.1

للتعقيبات/الشكاوى ميكن الوصول إليها وعملها 

للمستفيدين للتعقيب عىل الخدمات التي يتم 

تزويدهم بها؟

أ: ال

ب: نعم، ولكن ال يوجد توضيح حول كيفية ضامن الوصول إىل مجموعات سكانية مختلفة.

جـ: نعم، وهناك توضيح لكيفية وصول مختلف مجموعات العمر والجنس واإلعاقة املختلفة إىل 

تلك اآلليات.

د: نعم، وهناك توضيح لكيفية وصول فئات العمر والجنس واإلعاقة ومجموعات السكان 

املحددة السياق.

هل يتضمن تصميم املرشوع معلومات حول كيفية 3.2

التعامل مع آليات التعقيبات/الشكاوى؟ 

أ: ال

ب: نعم، ولكن ال توجد معلومات حول كيف أن االستجابة للتعقيبات ستحرتم سالمة وكرامة 

املجموعات السكانية املختلفة.

جـ: نعم، وهناك تفسري لكيفية احرتام سالمة وكرامة فئات العمر والجنس والعجز استجابة 

للتعقيبات.

د: نعم، وهناك تفسري لكيفية احرتام فئات العمر والجنس واإلعاقة املختلفة وسالمة مجموعات 

السكان املحددة يف السياق استجابًة للتعقيبات املرتدة.
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الرتكيز عىل مراقبة املؤرشات ضمن التدخالت املخطط لها4

أ: الهل مؤرشات مراقبة املرشوع مفصلة؟ 4.1

ب: نعم، حسب املجموعات السكانية املحددة السياق، ولكن ليس املجموعات العمرية 

والجنسانية واإلعاقة املختلفة.

جـ: نعم، حسب العمر والجنس واإلعاقة، ولكن ليس للمجموعات السكانية املحددة السياق.

د: نعم، حسب العمر والجنس واإلعاقة، وحسب مجموعات السكان املحددة للسياق.

هل تقيس مؤرشات مراقبة املشاريع إمكانية 4.2

الوصول والسالمة والكرامة للمستفيدين؟

أ: ال

ب: نعم، ولكن ال توجد معلومات حول كيفية مشاركة مجموعات سكانية مختلفة.

جـ: نعم، وهناك توضيح لكيفية مشاركة مختلف فئات السن والجنس واإلعاقة.

د: نعم، وهناك تفسري لكيفية مشاركة مختلف فئات السن والجنس واإلعاقة واملجموعات 

السكانية املحددة السياق.

رقم أ:إجاميل الدرجات

رقم ب:

رقم جـ:

رقم د:

التصنيف 

يلزم تعديل املرشوع – يوىص باإلحالة إىل أخصايئ فني به لتعديل املرشوعالغالبية من أ

يعكس املرشوع أدلة كافية عىل تعميم الحامية – تلزم مراجعة محتملة عىل مستوى اإلدارة العلياالغالبية ب أو جـ

يعكس املرشوع أدلة منوذجية عىل تعميم الحامية – ال توجد تعديالت مطلوبةالغالبية من د

رموز مؤرشات الجنس املطابقة

ال يتضمن املرشوع أي تواصل مبارش مع السكان املترضرين وال يؤثر عىل املوارد أو السلع أو الخدمات التي ميكن الوصول إليها من الرمز غري متاح

قبل السكان املترضرين.

غالبية اإلجابات أ أو ب وال يحتوي قسم واحد أو أكرث عىل إجابة جـ أو د.الرمز 0

غالبية اإلجابات أ أو ب وإجابة جـ أو د واحدة عىل األقل لكل قسمالكود 1

غالبية اإلجابات جـ أو د إجابات وإجابة واحدة عىل األقل ج أو د لكل قسمالكود 2

غالبية اإلجابات جـ أو د وإجابة واحدة عىل األقل جـ أو د لكل قسم والسؤال 1.3 باإلجابة جـ أودالكود 3

)IASC( مؤرش العمر واملساواة بني الجنسني للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

يشجع مؤرش العمر واملساواة بني الجنسني للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( الجديد املراجعني عىل تقييم مدى مالءمة الربمجة وتحدد 
ما إذا كان النوع االجتامعي و/أو السن يتم النظر فيهام بشكل منتظم من خالل االقرتاح أو املرشوع املنفذ. يحدد املؤرش املكتمل نوع الجنس و/أو 

https://iascgenderwithagemarker.com :املجموعات ذات الصلة واألمثلة عىل املامرسة اإلنسانية. تتوفر معلومات إضافية هنا
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األداة رقم ب B4 – تقييم املوظفني

يجب استخدام هذا النموذج لتقييم معرفة ومهارات املوظفني التشغيليني حول تعميم الحامية.

يرجى وضع عالمة يف املربع املناسب )نعم، ال، جزئيًا( وتقديم معلومات إضافية إن وجدت.

اسم املؤسسة

املكان/البلد 

االسم

الجنس

املسمى الوظيفي

وقت العمل مع املنظمة 

معلومات إضافيةجزئًياالنعماألسئلة

هل سبق لك أن تدربت عىل حامية 1

تعميم *؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم أو جزئًيا، فرُيجى تحديد وقت/مكان 

تدريبك

هل تشعر أن تعميم الحامية ذي صلة أو 2

مهم لعملك؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم أو جزئًيا، فريجى توضيح ذلك

هل تأخذ عنارص الحامية الرئيسية يف 3

االعتبار يف عملك/مرشوعك؟

إذا مل يكن األمر كذلك، فرُيجى توضيح ملاذا ال. إذا كان الرد 

باإليجاب، فرُيجى توضيح العنارص الرئيسية التي تأخذها يف 

الحسبان وتقديم مثال واحد عىل كيفية تضمينها يف عملك

هل تشعر بأنك تحصل عىل األدوات 4

واملوارد )املادية أو غريها( لتضمني عنارص 

أساسية يف تعميم الحامية بفعالية يف 

عملك؟ 

إذا كان الجواب ال، فارشح ما تحتاجه

هل سبق لك أن تدربت عىل مدونة 5

السلوك، مبا يف ذلك سياسة حامية 

الطفل؟ 

إذا كان الجواب نعم، فرُيجى توضيح العنارص الرئيسية 

ملدونة قواعد السلوك

هل سبق لك التوعية بسياسة الحامية 6

من االستغالل واالعتداء الجنسيني 

)PSEA(؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فرُيجى توضيح العنارص الرئيسية 

)PSEA( لسياسة الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني

هل تعرف ما يجب عليك فعله يف حالة 7

ما إذا كنت تشهد انتهاكًا لحق املستفيد؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم أو جزئًيا، فرُيجى توضيح ما ستفعل 

من أجل:

	  االستغالل الجنيس واالعتداء من قبل املوظفني

	  االستغالل الجنيس واالعتداء من قبل شخص آخر

	  استخدام عاملة األطفال من قبل املوظفني

	  التمييز من قبل املوظفني

هل تم تدريبك عىل كيفية التعامل مع 8

حوادث الحامية التي تشاهدها أو تسمع 

عنها؟ 

يرجى توضيح ما تعتقد أنه ينبغي عليك فعله إذا شاهدت 

أو سمعت عن حادث حامية يف امليدان. هل تعرف ما إذا 

كانت هناك أي توجيهات توضح ذلك؟

يف اجتامعات التنسيق الداخلية أو 9

الخارجية، هل أرشت يف أي وقت مىض 

إىل العنارص أو املخاوف الرئيسية الخاصة 

بتعميم مبادرة الحامية؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فرُيجى التوضيح

هل هناك أي تحديات لتطبيق تعميم 10

الحامية يف عملك؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فرُيجى التوضيح

مجموعة أدوات تعمیم الحامیة 60



معلومات إضافيةجزئًياالنعماألسئلة

هل تشعر أنك تعرف ما يكفي عن 11

كيفية ضامن تلبية احتياجات املجموعات 

املختلفة – السيدات والفتيات والرجال 

والفتيان واألشخاص ذوي اإلعاقة 

واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية واملسنني واألقليات العرقية 

واملجموعات الضعيفة األخرى؟

إذا كان الجواب بال، فريجى توضيح ذلك

هل تعرف كيف تضمن مشاركة 12

املجتمعات بشكل هادف يف برامج 

الحامية، وكيفية اتخاذ القرار بشأن 

آليات الشكاوى املناسبة وكيفية تغذية 

هياكل تنسيق املساءلة تجاه األشخاص 

املترضرين )AAP(؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فرُيجى التوضيح

* تعميم الحامية هو التقليل إىل الحد األدىن أو القضاء عىل تهديدات السالمة والكرامة عند الوصول إىل الخدمات؛ تقليل أو إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إىل الخدمات؛ وتعظيم 1

مشاركة ومتكني املستفيدين طوال فرتة التدخل.

** العنارص الرئيسية لتعميم الحامية هي: السالمة والكرامة وعدم إلحاق الرضر؛ الوصول املفيد؛ املسائلة؛ املشاركة والتمكني.2

)PMAP( خطة عمل تعميم الحامية – B5 األداة رقم

تعد PMAP أداة متاحة يف حزمة تدريب تعميم حامية الخاصة باملجموعة العاملية للحامية.15 متت إضافة نظام مراقبة خطة عمل تعميم الحامية 
)PMAP( مع رموز األلوان لقياس التقدم املحرز يف تنفيذ اإلجراءات املخطط لها من قبل املنظامت اإلنسانية. يجب مشاركة نتائج خطة عمل 

تعميم الحامية )PMAP( مع منسق املجموعة ومجموعة الحامية.

اسم املنظمة

رمز املرشوع/املسمى 

املكان/البلد

تاريخ خطة عمل تعميم الحامية 

)PMAP(

تاريخ آخر مراجعة

مبدأ تعميم الحامية

املؤرش 

النشاط املزمع للتخفيف من مخاطر 

الحامية التي تم تحديدها )راجع األداة 

 )B2 رقم

تاريخ تاريخ البدء

االنتهاء

الشخص 

املسؤول

املوارد 

املطلوبة

تقدير 

التكلفة

التقدم )رموز 

األلوان(

نتائج التنفيذ 

والتدبري 

التصحيحي

1.1

1.2

 1.3

رموز األلوان

تم تنفيذ التدبري بنجاح

حدثت مشكلة أثناء التنفيذ )نتيجة لتغيري يف البيئة، وقيد الوقت، وما إىل ذلك(

مل يتم تنفيذ اإلجراء ويجب تقييمه بعد ذلك

 مجموعة الحامية العاملية )GPC(، حزمة التدريب عىل تعميم الحامية، 2014، املصدر 20: تعميم خطة العمل، صفحة 15٢٣٢
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األداة رقم B6 – تقييم املجتمع )النهاية(

الهدف

الهدف من هذا املسح هو تقييم تصورات املجتمعات املحلية وخرباتها فيام يتعلق بالسالمة والكرامة والوصول واملشاركة يف نهاية املرشوع. يجب 
استخدام هذا التقييم ملراقبة تأثري املرشوع/التدخل عىل املجتمعات.

املنهجية

إن املنهجية املختارة إلجراء هذا التقييم هي حسب تقدير املنظمة بناًء عىل الوقت واملوارد املتاحة باإلضافة إىل سياق التدخل. وميكن القيام 
بها خالل مناقشة مجموعة الرتكيز، املسح األرسي و/أو املقابالت اإلعالمية الرئيسية. الرجاء الرجوع إىل امللحق 2 – ما يجب/ال يجب فعله خالل 

املقابالت مع املخربين الرئيسيني – منهج املناقشة لفريق الرتكيز ملزيد من التفاصيل.

املصطلحات الرئيسية

من املهم إدخال املصطلحات األساسية قبل بدء التقييم، حتى يفهم الجميع املصطلحات التي سيتم استخدامها أثناء املناقشة. ال ترتدد يف تكييف 
املصطلحات مع السياق الخاص بالتدخل.

الوصول: ليك تكون الخدمة سهلة الوصول، يجب أن تكون متاحة بكمية ونوعية كافية، عىل أساس االحتياجات ودون متييز، كام يجب أن تكون • 
ميسورة جسديًا وماليًا ومعروفة لدى املجتمع، مع مراعاة مالمئتها ثقافيًا وتناسبها مع احتياجات ومتطلبات العمر ونوع الجنس.

السالمة: تصف حالة الحامية إزاء التعرض لألذى الجسدي والنفيس• 

الكرامة: تصف حقيقة أن الناس لديهم الحق يف أن يتم تقديرهم واحرتامهم وحصولهم عىل معاملة أخالقية. تعترب أي تجربة عاطفية مير بها • 
شخص مهمة لسالمته الجسدية، فمن املمكن أن تعرض انتهاكات حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان الشخص لإلهانة، مام يؤثر عىل شعوره 

باحرتام ذاته وكرامته اإلنسانية.

املشاركة: مفهوم يصف جمع وجهات نظر األشخاص وآرائهم وإرشاك املجتمع يف اتخاذ القرار.• 

مقدمة

»صباح الخري/مساء الخري. اسمي _____________ من ________. نحن نجري مقابالت/مناقشات مجموعة الرتكيز لفهم تأثري برنامجنا عىل 
مجتمعك بشكل أفضل.

ارشح أهداف التقييم للمشاركني:

نريد أن نعرف ما إذا كنت قد متكنت من الوصول إىل الخدمات دون أي عوائق.• 

نريد أن نعرف ما إذا كنت تشعر باألمان عند الوصول إىل الخدمات وتتلقى املساعدات اإلنسانية.• 

نريد أن نعرف ما إذا كنت تشعر باالحرتام من ِقبل مقدمي الخدمة.• 

نريد أن نعرف ما إذا كنت قد شاركت يف القرار املتخذ بشأن املرشوع.• 

املشاركة طوعية وال يتم تقديم أي مكافآت. إذا قررت املشاركة، فيمكنك رفض اإلجابة عن أي أسئلة، وقد تتوقف املقابلة يف أي وقت. جميع 
املعلومات التي تم جمعها تبقى رسية وال يتم جمع أي أسامء. هل تقبل املشاركة؟

االستطالع

قد يجيب األشخاص املترضرين عىل عدة أسئلة يف وقت واحد. يجب أن يضع مندوب التعداد يف اعتباره أنَّ االستبيان ال ينبغي تفسريه بشكل صارم. 
االستبيان هو دليل لألسئلة لقيادة املناقشة. ال يوجد ترتيب معني وميكن تعديل األسئلة أثناء النقاش مع املشاركني.

مجموعة أدوات تعمیم الحامیة 62



يجب أن تكون جميع اإلجابات مصنفة حسب الفئات )الرجال والسيدات والفتيان والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واملجموعات 
املستضعفة الخاصة بكل سياق(.

الوصول1

هل هناك لجنة تشغيلية ومتثيلية إلدارة املرافق وتقديم الخدمات يف مجتمعك؟1.1

إجابة

هل كان لديك إمكانية الوصول إىل الخدمات التي يقدمها املرشوع؟1.2

إجابة

هل كنت عىل علم بالخدمات املقدمة؟1.3

إجابة

السالمة والكرامة2

هل تأثرت سالمتك باملرشوع؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف تم )تحسينها، الحفاظ عليها، تدهورها(؟ 2.1

إجابة

هل كانت الخدمات املقدمة تحرتم قيمك ومامرساتك الثقافية؟ هل تأثرت كرامتك باملرشوع؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف تم )تحسينها، الحفاظ 2.2

عليها، تدهورها(؟

إجابة

املشاركة3

هل توجد آلية للشكاوى والتعقيبات يف مجتمعك؟ هل ميكنك الوصول إليها بطريقة رسية؟ 3.1

إجابة

هل تعرف كيفية وضع التعقيبات والشكاوى؟ هل تلقيت رًدا عىل الشكاوى/التعقيبات؟3.2

إجابة

هل تم إبالغك بحقوقك والتزاماتك كمستفيٍد للمعونة اإلنسانية؟3.3

إجابة

هل تعرف معايري االستهداف املستخدمة للوصول إىل الخدمات؟ هل فهمت كيف تم اختيار املستفيدين؟3.4

إجابة

هل شاركت يف صنع القرار حول الربنامج )عىل سبيل املثال هل شاركت يف مناقشات مجموعة النقاش )FGD(، وهل أجبت عن أسئلة الدراسات 3.5 

املسحية، هل تعتقد أنَّ اآلراء التي شاركتها كان لها تأثري عىل تقديم الربنامج/الخدمة؟( راجع سلم املشاركة.

إجابة

هل لديك املعلومات التي تحتاجها لتكون قادًرا عىل الشعور باألمان واتخاذ القرارات؟3.6

إجابة

اإلغالق

كرر للمشاركني أنه يجب استخدام املعلومات التي تم جمعها ملراقبة الربنامج الذي تم تنفيذه يف مجتمعهم. توجه بالشكر للمشاركني عىل 
مساهمتهم.

اإلبالغ

 .B8 ميكن استخدام نتائج تقييم املجتمع إلكامل األداة رقم
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األداة رقم B7 – بطاقة درجات عملية تعميم الحامية

يجب استخدام هذا النموذج لتقييم املستوى الذي اتبعته املنظمة يف خطوات تعميم الحامية بشكل فعال.

اسم املنظمة

رمز املرشوع/املسمى 

املكان/البلد

التاريخ 

اإلجاميلالدرجةاإلجابةالسؤال

االلتزام التنظيمي0

هل طّورت املنظمة مدونة سلوك تتضمن االستغالل واالعتداء الجنسيني 0.1

)PSEA(؟ 

نعم

ال

)2(

)0(

10/

الكلهل تم تدريب املوظفني عىل تعميم الحامية خالل العام املايض؟0.2

البعض

ال أحد

)3(

)2(

)0(

نعمهل حددت املنظمة مراكز تنسيق تعميم الحامية املحددة؟0.3

ال

)3(

)0(

هل يراعي هيكل املوظفني الرتكيبة السكانية يف منطقة التدخل )التوازن 0.4

بني الجنسني، متثيلها للجوانب الثقافية والعرقية(؟

نعم

ال

)2(

)0(

التقييم والتحليل1

هل متكنت من الوصول إىل تحليل الحامية املحدث الذي أجرته 1.1

مجموعة الحامية أو منظامت الحامية األخرى؟ 

نعم

ال

)4(

)0(

10/

مفيد جًداما مدى فائدة تحليل الحامية يف فهم مخاطر الحامية يف مجال عملك؟ 1.2

مفيد

غري مفيد

)2(

)1(

)0(

هل أجريت تقيياًم للمجتمع ملناقشة مخاطر الحامية وتدابري التخفيف 1.3

مع املجتمعات املترضرة؟

نعم

ال

)2(

)0(

هل تم االنتهاء من مصفوفة تدابري التخفيف وتحليل مخاطر الحامية 1.4

بناًء عىل نتائج تلك املناقشات؟

نعم

ال

)2(

)0(

تصميم املرشوع2

هل تم االنتهاء من تقييم تصميم املرشوع قبل تقديم املرشوع الجديد 2.1

للتمويل؟ 

نعم

ال

)2(

)0(

10/

إذا لزم األمر، هل متت مراجعة اقرتاح املرشوع ملواءمته بشكل أفضل مع 2.2

مبادئ تعميم الحامية الرئيسة؟ 

غري مطلوب

نعم

ال

)2(

)1(

)0(

هل تم االنتهاء من تقييم املوظفني لتقييم املعرفة واملهارات حول تعميم 2.3

الحامية؟ 

نعم

ال

)2(

)0(
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اإلجاميلالدرجةاإلجابةالسؤال

إذا لزم األمر، هل متت مراجعة مقرتح املرشوع ليشمل الوقت واملوارد 2.4 

الالزمة إلجراء تدريبات تعميم الحامية؟ 

غري مطلوب

نعم

ال

)2(

)1(

)0(

نعمهل تم تطوير خطة عمل تعميم الحامية؟2.5

ال

)2(

)0(

التنفيذ3

بالكاملما مستوى تنفيذ اإلجراءات املخطط لها؟ 3.1

جزئيًا 

ال أحد

)4(

)2(

)0(

4/

املراقبة والتقييم4

نعمهل تم االنتهاء من بطاقة درجات العملية؟4.1

ال

)2(

)0(

6/

نعمهل تم االنتهاء من بطاقة درجات التأثري؟4.2

ال

)2(

)0(

نعمهل تم االنتهاء من تقييم املجتمع )النهايئ(؟ 4.3

ال

)2(

)0(

/40إجاميل الدرجات

التصنيف

مل يتم تعميم الحاميةأقل من 20 

بحاجة إىل التحسنيبني 20 و29 

تم بلوغ الحد األدىن من املعايريبني 30 و35 

مذهلأعىل من 35 

التعليقات:
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األداة رقم B8 – بطاقة درجات تأثري تعميم الحامية

يجب استخدام هذا النموذج لتقييم تأثري تعميم الحامية عىل السكان املترضرين. ويجب أن يتم تقديم االستجابات عىل بطاقات الدرجات من قِبل 
املجتمع. فمن الناحية املثالية، يجب إكامل الجدول بواسطة نفس الفريق املشارك يف االستشارة املجتمعية األولية )األساس(. تُعترب بطاقة الدرجات 

التالية منوذًجا. ميكن صياغة أسئلة مامثلة وتصنيفها للمجموعات األخرى التي تم تحديدها عىل أنها مستضعفة بشكل خاص يف سياق التدخل.

اسم املنظمة

رمز املرشوع/املسمى 

املكان/البلد

التاريخ 

عدد املشاركني )مصنًفا حسب نوع الجنس والعمر( 

املجموعالدرجةاإلجابةالسؤال

األمان والكرامة وعدم اإلرضار1

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة الرجال باملرشوع؟1.1
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

14/

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة السيدات باملرشوع؟1.2
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة الفتية باملرشوع؟1.3
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة الفتيات باملرشوع؟1.4
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة كبار السن باملرشوع؟1.5
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة باملرشوع؟1.6
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

تحسنتهل تأثر أمان وكرامة الفئات املستضعفة محددة السياق* باملرشوع؟1.7
تم الحفاظ عليها

تدهورت

)2(
)1(
)0(

الوصول املفيد2

نعم، تشغيلية ومتثيليةهل هناك لجنة تشغيلية ومتثيلية إلدارة املرافق وتقديم الخدمات؟2.1
تشغيلية وليست متثيلية

ال توجد لجنة

)2(
)1(
)0(

14/

هل يستطيع الرجال والفتيان الحصول عىل الخدمات التي يقدمها 2.2
املرشوع؟

بالكامل )الوصول يف جميع األوقات(
جزئيًا )وصول كامل ولكن ليس دامئًا(
محدوًدا )ال ميكن ألحدهام الوصول(

)2(
)1(
)0(

هل ميكن للنساء والفتيات الحصول عىل الخدمات التي يقدمها 2.3
املرشوع؟

بالكامل )الوصول يف جميع األوقات(
جزئيًا )وصول كامل ولكن ليس دامئًا(
محدوًدا )ال ميكن ألحدهام الوصول(

)2(
)1(
)0(

بالكامل )الوصول يف جميع األوقات(هل ميكن لكبار السن الحصول عىل الخدمات التي يقدمها املرشوع؟2.4
جزئيًا )وصول كامل ولكن ليس دامئًا(
محدوًدا )ال ميكن ألحدهام الوصول(

)2(
)1(
)0(
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املجموعالدرجةاإلجابةالسؤال

بالكامل )الوصول يف جميع األوقات(هل ميكن لذوي اإلعاقة الحصول عىل الخدمات التي يقدمها املرشوع؟ 2.5
جزئيًا )وصول كامل ولكن ليس دامئًا(
محدوًدا )ال ميكن ألحدهام الوصول(

)2(
)1(
)0(

هل ميكن للفئات املستضعفة محددة السياق الحصول عىل الخدمات 2.6
التي يقدمها املرشوع؟

بالكامل )الوصول يف جميع األوقات(
جزئيًا )وصول كامل ولكن ليس دامئًا(
محدوًدا )ال ميكن ألحدهام الوصول(

)2(
)1(
)0(

عىل دراية تامة )%90 منهم(هل املستفيدون عىل دراية بالخدمات املقدمة؟2.7
عىل دراية جزئية )بني 50-89%(

ليسوا عىل دراية )أقل من %50 منهم(

)2(
)1(
)0(

املساءلة3

نعم، آلية تشغيليةهل توجد آلية للشكاوى والتعقيبات يف املجتمع؟3.1
موجودة ولكنها غري تشغيلية

ال توجد آلية للتعقيبات

)2(
)1(
)0(

8/

هل آلية الشكاوى والتعقيبات متاحة لجميع املجموعات بطريقة 3.2
رسية )الرجال والسيدات والفتية والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي 
اإلعاقة ومجموعات األقليات العرقية واألشخاص املصابني بفريوس نقص 

املناعة البرشية وما إىل ذلك(؟

نعم، لجميع املجموعات
يف بعض األوقات

ال

)2(
)1(
)0(

عىل دراية تامة )%90 منهم(هل املجتمعات عىل دراية بكيفية تقديم التعقيبات والشكاوى؟3.3
عىل دراية جزئية )بني 50-89%(

ليسوا عىل دراية )أقل من %50 منهم(

)2(
)1(
)0(

هل يتم الرد عىل الشكاوى/التعقيبات أو إرسالها إىل الجهة الفاعلة 3.4
املناسبة؟

دامئًا
أحيانًا

ال

)2(
)1(
)0(

التمكني واملشاركة4

هل متت استشارة السلطات املحلية بانتظام ومتت مشاركتها يف 4.1
مرشوعك؟ )إذا كانت السلطات غري متوفرة، فرُيجى تسجيل 1(

نعم
جزئيًا

ال

)2(
)1(
)0(

12/

هل تم إطالع املجتمعات املحلية عىل حقوقها والتزاماتها كمستفيدة 4.2
من املساعدات اإلنسانية، كجزء من مرشوعك؟

نعم
ال

)2(
)0(

هل فهم املجتمع كيف تم اختيار املستفيدين وماذا كانت معايري 4.3
االستهداف ملرشوعك؟

فهم متاًما
فهم جزئيًا

مل يفهم

)2(
)1(
)0(

كيف ميكنك تصنيف مستوى مشاركة املجتمع يف قرارات الربامج 4.4
)استخدام سلم املشاركة(؟

ممتلك
متفاعل
وظيفي

لدافع مادي
تشاور

نقل املعلومات
سلبي

)5(
)6(
)4(
)3(
)2(
)1(
)0(

/50إجاميل الدرجات 

التصنيف 

ال يوجد تأثري إيجايبأقل من 15

تأثري محدودبني 15 و25 

تم الحفاظ عىل بيئة الحاميةبني 26 و45 

تم تحسني بيئة الحاميةأعىل من 45

67مجموعة أدوات تعمیم الحامیة



 امللحقات
   

يرسد الجدول أدناه املرفقات املذكورة يف مجموعة األدوات:

الوصفاملستخدم املستهدفامللحقالرقم

منهجية إلجراء تحليل الحاميةمجموعة الحاميةمنهجية تحليل الحامية1

تلميحات إلجراء املقابالت مع املبلّغني الرئيسيني )KII(جميع املنظامتمنهجية املقابالت مع املبلّغني الرئيسيني 2

منهجية إلجراء مناقشة مجموعة الرتكيز )FGD(جميع املنظامتمنهجية مناقشة مجموعة الرتكيز3

الخطوات املوىص بها للتعامل مع حالة الحاميةجميع املنظامتإحالة حاالت الحامية4

امللحق 1 – منهجية تحليل الحامية

1. مقدمة

الخطوة األوىل لتعميم الحامية هي تسليط الضوء عىل مخاطر الحامية وفهمها. سيسمح إجراء تحليل الحامية للمنظامت اإلنسانية اكتساب 
الفهم الرضوري للسياق الذي يخططون للعمل فيه، ما سيساعدهم عىل تحليل املخاطر املحتملة املرتبطة مبشاريعهم الحًقا. وكام ذُكر يف الفصل 
األول، تؤدي مجموعة الحامية امليدانية دوًرا مهاًم يف دعم الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين )املجموعات األخرى، املنظامت التشغيلية( لوضع 

إسرتاتيجيات الحامية وتعميم الحامية. وتتمثل إحدى مسؤولياتها الرئيسة يف وضع تحليل للحامية، الذي يحدد تهديدات الحامية، ال سيام األفراد 
أو املجموعات املستضعفة والقدرات أو آليات املواجهة القامئة. هذا التدريب إلزامي لكل عملية قطرية وميكن أن يكون جزًءا من تطوير عمليات 

االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية )HNO( أو إسرتاتيجية مجموعة الحامية. فبعد جمع البيانات وتحليلها، يجب عىل مجموعة الحامية بدعم 
من خرباء الحامية ملء تقرير تحليل الحامية )األداة رقم A1(. يجب أن يتم إرفاق تقارير املراقبة والخرائط والتقييم اإلضايف وإتاحتها لجميع 

املجموعات والرشكاء التنفيذيني. كام يجب تقديم نتائج تحليل الحامية بانتظام يف اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات )ICCG(/فريق 
العمل اإلنساين القطري )HCT( أو من خالل االجتامعات الثنائية مع املنظامت التي ال تتمتع بخربة يف الحامية. يتم توفري هذه املبادئ التوجيهية 

لتسهيل ومساعدة مجموعة الحامية يف إجراء تحليل الحامية وقياس احتياجات الحامية.

2. مخاطر الحامية 

 يتم تحديد حجم احتياجات األفراد للحامية من حيث التهديد والضعف والقدرات. ويتم التعبري عنها بواسطة الصيغة التالية: 
الخطر = التهديد + نقاط الضعف/القدرة.

التهديد هو احتامل حدوث رضر مادي أو نفيس والقيود املحتملة للوصول إىل املساعدات اإلنسانية واملعلومات الالزمة التخاذ قرارات مستنرية من 
ِقبل املستفيدين. يتضمن مرتكبو التهديد جامعات املليشيات والقوات املسلحة، وأفراد املجتمع املحيل وأفراد األرسة، وحتى عامل اإلغاثة. قد تتم 

إعاقة الوصول إىل املرافق بسبب محدودية الحركة. فعىل سبيل املثال، يواجه األطفال خطر التعرض لالغتصاب من ِقبل الجامعات املسلحة.

يتعلق الضعف بالعوامل التي تزيد من احتامل مواجهة التهديدات. ويتأثر ذلك بعوامل مثل نوع الجنس، والعمر، واملجموعة العرقية/الدينية، 
واإلعاقة، والقدرة عىل الوصول إىل معلومات موثوقة ومحققة. علی سبیل المثال، النازحون داخليًا أکثر عرضة للخطر بسبب حقیقة نزحهم وغالبًا ال 

يتم متثيلهم يف آلیات الحوکمة المحلیة. قد تتضمن الخصائص التي تشاركها املجموعات املستضعفة ما ييل:

شديد التعرض إىل – أو متأثرًا – باملخاطر الطبيعية أو البرشية16؛ عىل سبيل املثال، املناطق الساحلية أكرث عرضة لإلعصار؛ النساء والفتيات أكرث • 
عرضة للعنف القائم عىل نوع الجنس، إلخ.

معرض بشكل كبري لآلثار الضارة ألخطار معينة؛ مثالً ميكن أن تتأثر صحة األطفال والنساء الحوامل بشكل سلبي بسبب ندرة الغذاء أو املياه.• 

وجود احتياجات غري مغطاة ميكن أن تهدد كرامتهم وسالمتهم و/أو بقائهم عىل قيد الحياة.• 
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وجود قدرات مخفضة أو مهارات أو موارد قليلة ملنع و/أو تجنب و/أو مواجهة و/أو تحمل و/أو استعادة التأثريات السلبية لألخطار؛ مثالً نقص • 
الدعم األرسي/املجتمعي، والصعوبات يف الوصول إىل املعونات بسبب قيود التنقل، إلخ.

 معرّض لخطر أو يواجه عوائق حقيقية للوصول إىل املساعدات اإلنسانية يف الكوارث الطبيعية والكوارث التي يصنعها اإلنسان، مهام كانت • 
العوامل التي تعجز الوصول، والتي قد تكون: عوامل بيئية )أي توزيعات غري قابلة للوصول(، عوامل شخصية )عىل سبيل املثال، صعوبات 

الوصول للمساعدات(، ووجود عوامل متكررة/مزمنة )عىل سبيل املثال، النوع االجتامعي، والتمييز العرقي، واإلعاقة والعوامل البيئية املتكررة، 
والعجز الدائم هي عوامل شخصية مزمنة( أو أقل من عوامل سياقية/مؤقتة )التمييز الجغرايف للجهات الفاعلة اإلنسانية هو عامل بيئي سياقي؛ 

والضعف املؤقت هو عوامل شخصية سياقية(.

القدرات هي نقاط القوة لدى األفراد واملجتمعات للحفاظ عىل سالمتهم: عىل سبيل املثال، تخصيص مساحات آمنة، وخطط مجتمعية، وروابط 
مع مؤسسات حساسة للحامية، والوعي بالحقوق واملسؤوليات، والوصول إىل املعلومات املنقذة للحياة واملوفرة للحامية والقدرة عىل التواصل 
مع أقرانهم ومع وكاالت املعونة. عىل سبيل املثال، قد تلجأ النساء والفتيات والفتية إىل الجنس للبقاء إذا مل يتمكنوا من تلبية احتياجات أرسهم 

األساسية.

لذا، فاستجابًة ملخاطر الحامية، ميكن أن يشمل التدخل إجراءات املتابعة:

تقليل التهديد: من خالل الرتكيز عىل املسؤولني عن مخاطر الحامية والجناة وأولئك الذين ميكنهم التأثري عىل أي من املجموعتني )تغيري السلوك 
والتفكري وجعل التهديد مكلًفا( من خالل الرتكيز عىل قيود الوصول مبا يف ذلك الحواجز املادية واالجتامعية والتمييزية.

تقليل نقاط الضعف: عن طريق تكييف األنشطة اليومية للحد من التعرض للمخاطر )الوقت واملوقع(، وفهم عوامل الضعف التي تؤدي إىل أن 
تكون بعض املجموعات أكرث عرضة من غريها، وحيثام أمكن معالجة عوامل الضعف مثل الفقر والتمييز من خالل إزالة الحواجز التي تحول دون 

الحصول عىل املعلومات والخدمات والفرص.

تعزيز القدرات – من خالل تعزيز العمل املجتمعي )الحركة يف مجموعات ومجموعات املراقبة املجتمعية، وبناء املعرفة بالحقوق القانونية، وخطط 
الطوارئ/اإلنذار املبكر، والدعوة لألشخاص ذوي النفوذ – القادة، والرشطة املحلية- وتوفري املعلومات الصحيحة لألفراد التخاذ القرارات(.

3. املنهجية

یتم إجراء تحلیل الحمایة من خالل مراجعة مکتبیة أو املقابالت مع املخربين الرئيسيني )KII( و/أو مناقشات مجموعة ترکیز )FGD( مع السکان 
المتضررین بواسطة أخصايئ حمایة مؤھل.

يجب عىل مجموعة الحامية بدعم من منظامت الحامية، القيام مبا ييل:

تحديد البيانات واملعلومات الالزمة إلجراء تحليل الحامية• 

إجراء مراجعة مكتبية الستخراج وتحليل البيانات واملعلومات من التقارير الحالية واملستندات عرب اإلنرتنت والتقييامت السابقة. • 

إذا كانت هناك بيانات ومعلومات مفقودة إلكامل تحليل الحامية لديك، فقم بتطوير منهجية لجمع البيانات واملعلومات املفقودة. استناًدا إىل • 
السياق الخاص بك، قد يشمل ذلك:

Ü .مع السلطات املحلية، واملنظامت غري الحكومية املحلية، وممثيل املجتمع )KI( املقابالت مع املخربين الرئيسيني

Ü .لجمع املعلومات من السكان املترضرين )FGD( مناقشات مجموعة الرتكيز

Ü املراقبة امليدانية املبارشة

  يُعرَّف الخطر بأنه "حدث مادي ميكن أن يكون ضاًرا، أو ظاهرة أو نشاطًا برشيًا قد يتسبب يف خسائر يف األرواح أو اإلصابة، أو رضر باملمتلكات، أو اضطراب اجتامعي واقتصادي أو تدهور 16

بيئي. األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث. املصطلح. 2009

69مجموعة أدوات تعمیم الحامیة



4. أدوات التحليل

ميكن استخدام معادلة املخاطر والشجرة املقلوبة كأدوات تحليلية إلبراز وفهم مخاطر الحامية. يتم جمع املعلومات التالية:

معادلة املخاطر

معادلة المخاطر = التهديد x الضعف/القدرة

التهديدات: ما تهديدات الحامية التي يواجهها السكان املدنيون؟ كيف وملاذا يتعرض السكان املدنيون للخطر وِمن َمن؟• 

أوجه الضعف: ما السكان واملجتمعات املعرضة للخطر؟ ما األفراد والجامعات املعرضة للخطر بشكل خاص وملاذا )ضع يف اعتبارك العمر ونوع • 
الجنس ومنظور التنوع(؟

القدرات: ما اآلليات التي يعتمدها السكان للتعامل مع التهديدات؟ ما االستجابة الوطنية )مثل الخدمات القامئة( ملخاطر الحامية التي تعتمدها • 
السلطات )الوطنية واإلقليمية واملحلية( واملجتمع املدين؟

الشجرة املقلوبة

إن الشجرة املقلوبة هي أداة تسهل البحث عن كثب يف األسباب الجذرية التي غالبًا ما تكون مخبأة ملخاوف تتعلق بالحامية ومتيزها عن »اآلثار«، 
التي عادة ما تكون أكرث وضوًحا. وعىل مستوى العملية – تُعترب شجرة املشكالت أداة لبناء توافق اآلراء واملشاركة ألنها تتطلب موافقة املشاركني عىل 

التحديات الرئيسية للحامية واألسباب الجذرية.

تبني األسباب الفورية الحالة الراهنة للمشكلة.• 

وغالبًا ما تكون األسباب األساسية هي نتيجة السياسات والقوانني وتوافر املوارد. فقد تكشف عن القضايا املعقدة ذات الصلة وتتطلب التدخالت • 
التي تستغرق وقتًا طويالً يف الحصول عىل النتائج )خمس سنوات عىل األقل(.

تكشف األسباب الجذرية/الهيكلية عن الرشوط التي تتطلب تدخالت طويلة األجل لتغيري املواقف والسلوك املجتمعي عىل مستويات مختلفة، • 
مبا يف ذلك عىل مستوى األرسة واملجتمع ومستوى صنع القرار األعىل.

إلجراء هذا التحليل، والذي يشار إليه غالبًا باسم التحليل السببي، فإن السؤال الرئييس الذي ينبغي طرحه هو »ملاذا«. فهذا يوجه املشاركني لتحديد 
األسباب املبارشة والكامنة والجذرية.

تشري األسباب الفورية إىل الحالة والتأثريات املبارشة. عىل سبيل املثال، قد تتسبب الرسوم املدرسية، واملسافة إىل املدرسة، واألعامل املنزلية، • 
والزواج املبكر، وما إىل ذلك، يف ضعف معدالت التحاق الفتيات باملدارس.

تشري األسباب الكامنة إىل الخدمات، والوصول، واملامرسات، عىل سبيل املثال، سياسات التعليم لتحسني األوضاع، املواقف التمييزية تجاه الفتيات • 
والفقراء، ضعف االهتامم بتحفيز الطفل يف السنوات األوىل من عمره، عدم اعتبار قيمة للتعليم.

قد تشمل األسباب الجذرية القيم الجنسانية، التمييز القائم عىل أساس عرقي، ضعف تنظيم الخدمة املدنية، عدم كفاية مخصصات امليزانية، • 
إلخ.

مظاهر املشكلة

فوريةفورية

كامنةكامنة كامنةكامنة

جذريةجذريةجذريةجذرية

جذريةجذريةجذريةجذرية
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5. الصدق والنزاهة

تستند مصداقية تحليل الحامية إىل دقة وسالمة جمع البيانات. لذا يجب أن يكون التقرير النهايئ دقيًقا ويعكس وجهات نظر املشاركني. ويجب 
تجنب االفرتاضات وعدم تزوير أي بيانات من أي نوع.

6. الرسية

ترتبط الرسية ارتباطًا وثيًقا بأمان املستجيبني وضامن الرسية لحامية املشاركني وبناء الثقة وتهيئة بيئة إيجابية، ما يزيد من احتاملية جمع البيانات 
املوثوقة. كام يجب أن يدرك امليرسون واملنظامت املعنية أن املشاركني ال يقدمون هذا النوع من املعلومات إال إذا كانوا يثقون بهم وباملنظمة 

املسؤولة عن عقد الجلسة. باإلضافة إىل ذلك، وقبل عقد الجلسات، سيتم تكليف امليرسين ليضمنوا للمشاركني أنَّ املعلومات التي يقومون بتسجيلها 
ستظل رسية ومجهولة متاًما. علاًم بأنه يجب طلب موافقة مستنرية من جميع املشاركني.

لضامن الرسية:

يجب عدم كتابة أي أسامء عىل االستبيانات. يجب أن تبقى معلومات التعريف الرضورية منفصلة عن االستبيانات املسحية.• 

قبل البدء يف أي مناقشة خاصة مبجموعة الرتكيز )FGD( أو مقابلة مع مخرب رئيس )KII(، حدد أنه إذا أراد أحد املشاركني مناقشة أي حادث • 
محدد، فيجب أال يستخدم أي أسامء أو معلومات أخرى ميكن استخدامها لتحديد الشخص )األشخاص( املشارك.

يجب إجراء مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( ومقابالت املخربين الرئيسيني )KII( بشكل خاص، ويفضل أن تكون خارج املنزل، بعيًدا عن • 
املتفرجني الفضوليني، وحيث ال ميكن لآلخرين سامع املناقشات.

ضع سياسات وإجراءات واضحة لتوجيه املوظفني حول كيفية االستجابة إذا علموا باإلساءات أو شاهدوها، وللحفاظ عىل رسية املعلومات ذات • 
الصلة.

يجب إعداد امليرسين/القامئني باملقابالت للتحول إىل خطوط استجواب أقل حساسية يف حالة مقاطعة مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( أو • 
.)KII( مقابالت املخربين الرئيسيني

ميكن أن تثري املقابلة مع األشخاص الذين تعرضوا للتجارب املؤملة مشاعر قوية لدى كل من املشاركني وامليرسين/املقابلني، كام ميكن أن تؤدي إىل 
ردود فعل عاطفية ميكن أن تعرض املشاركني للخطر. لذا فإنَّ احرتام القواعد األساسية واستخدام الحس السليم يف مثل هذه الحاالت )الخروج من 

نطاق الخطر، املغادرة فوًرا، الحصول عىل املساعدة، توصيل املشكلة إىل فرق التقييم، طلب دعم الرشطة( مفيٌد يف إدارة حالة الطوارئ.

7. الحيادية

يجب أن يسعى امليرسون واملوظفون واملنظامت املسؤولة عن إجراء مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( إىل الحياد والنزاهة خالل الجلسات، بغض 
النظر عن أي انتامء سيايس أو ديني أو اجتامعي أو عشائري. فليس من الرضوري أو املناسب التعليق عىل أي سياسة محلية أو حكومية أو عامة أو 

الدفاع عنها. وال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة يف أي مناقشات خاصة مبجموعة الرتكيز ويجب عىل امليرسين أن يفهموا أن املناقشة هي وقت 
لالستامع، وليس لتوصيل املعلومات.

التحليل السببي: »ملاذا؟«

عدم الوفاء بالحق/تحدي الحامية

األسباب املبارشة  »الحالة والتأثريات املبارشة«

األسباب الكامنة »الخدمات، والوصول، واملامرسات«

األسباب الجذرية/الهيكلية »املجتمع، السياسات، املوارد«
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8. التدريب واملهارات واألساليب الفنية

يجب إجراء تحليل الحامية بواسطة موظفني مؤهلني يف املجال اإلنساين يتمتعون بخربة يف مجال الحامية. وتعترب مهارات االتصال القوية رضورية 
للنجاح يف إجراء املقابالت ألنها تؤثر عىل مجمل العملية التشاركية وتشارك يف مهارات االستامع، وتجمع بني كل من التعبريات غري اللفظية – 

الوجهية املناسبة، ولغة الجسد – والتعبري اللفظي. من أجل إجراء مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( ومقابالت املخربين الرئيسيني )KII( بطريقة 
ناجحة، فمن املهم التواصل بطريقة تتضح فيها أهداف التقييم/جمع البيانات بحيث ال يتم وضع أي توقعات غري واقعية. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

القدرة عىل تسجيل ما يقوله املشاركون بدقة، يف مقابل اإلشارة إىل ما قد يتوقع املرء سامعه أو يرغب يف سامعه، هو أمر أسايس. ويجب أن تكون 
لغة املناقشة هي اللغة األكرث دراية من ناحية املشاركني. وقد يتطلب العمل مع املرتجمني الفوريني املزيد من الوقت للتحضري لضامن إعطاء 

املرتجمني النصائح األساسية الخاصة بالرتجمة الفورية.

تشمل املهارات االجتامعية والشخصية القدرة عىل توجيه مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( ومقابالت املخربين الرئيسيني )KII( بسالسة، وتشجيع 
جهود املشاركني لإلجابة عن األسئلة )فال توجد إجابة صحيحة لسؤال بعينه؛ وتعترب الخالفات بني املشاركني ذات قيمة ومعلومات كاإلجابات الفردية 

املعينة(. كام تشري املهارات االجتامعية أيًضا إىل قدرة عضو فريق التقييم عىل أن يكون حساًسا للقضايا الثقافية والتوقعات السلوكية باإلضافة إىل 
تجنب املصطلحات اإلنسانية واملصطلحات الطبية مثل »الصدمة النفسية االجتامعية«. باإلضافة إىل ذلك، قد تكون هناك حاجة إىل دعم محدد 

لألشخاص ذوي اإلعاقة )االتصاالت البديلة، وتفسري لغة اإلشارة، وسهولة الوصول( أو األطفال )الوسائل اإلبداعية للفنون واللعب(.

يجب إنهاء جميع املقابالت بنربة إيجابية مع املُقابل بطريقة تعزز آليات التأقلم الخاصة باملستجيب وتذكريه بأن املعلومات التي شاركها مهمة 
وسيتم استخدامها ملساعدة اآلخرين.

F توجيهات إضافية

º  التي تقودها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومجموعة الحامية العاملية )PIM( توفر مبادرة إدارة معلومات الحامية
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية مبادئ توجيهية وأدوات مفيدة إلجراء تحليل الحامية القائم عىل األدلة ووضع اإلسرتاتيجية واالستجابات. 

http://pim.guide :وفرص التدريب، راجع موقع الويب التايل )PIM( للوصول إىل موارد إدارة معلومات الحامية

امللحق 2 – منهجية مقابالت املخربين الرئيسيني

فيام ييل بعض النصائح إلجراء املقابالت مع املخربين الرئيسيني.

قم مبا ييل:

º .قدم نفسك واطلب اإلذن إلجراء املقابلة. ارشح الهدف والنتائج املتوقعة للتقييم

º .تأكد من أن أداة جمع البيانات تتميز بحيز ألخذ املالحظات وامللحوظات املبارشة

º .اخرت مخربيك الرئيسيني بشكل جيد، وطابق الفجوات املعرفية مع معظم الحاملني لتلك املعلومات

º .اخرت عدًدا محدوًدا من املوضوعات الهامة

º  كن حذًرا من العالمات والسلوكيات غري اللفظية التي تشري إىل مدى راحة الشخص خالل املقابلة؛ واضبط املواضيع واإلطار الزمني وفًقا
لذلك.

º .كن متسًقا. استخدم نفس أساليب جمع البيانات وتحليلها يف كل مجتمع متت زيارته وسجل البيانات باستمرار لتمكني التحليل املقارن

º  َعربِّ عن جميع الفئات املستضعفة )مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات الدينية واإلثنية(. من أجل القيام بذلك، تأكد من
إمكانية الوصول إىل األماكن وإرشاك األشخاص ذوي الخربة يف التواصل مع هذه املجموعات للدعم يف التقييم.

º .امنح املخربين الفرصة لطرح األسئلة أو مشاركة األفكار حول القضايا اإلضافية
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ال تقم مبا ييل:

º .تضييع الوقت يف التحدث كفريق كامل ألحد املستجيبني

º .إحالل مالحظتك املبارشة محل إجابة أو توضيح ملستجيب عىل سؤال

º .وضع الضيف يف موقف مساوم. ارشح للمراقبني سبب رغبتك يف التحدث تحديًدا مع هذا الشخص وحول أي موضوع

º .استجواب املخربين الرئيسيني، دعهم، بدالً من ذلك، يتحدثون أثناء توجيه املحادثة

º .خلق توقعات حول الدعم اإلنساين املستقبيل

º .احتكار وقت األفراد الذين تجري مقابلتهم

º  تحديد نفسك عىل معلومات أحد املستجيبني فيام يتعلق مبوضوع واحد؛ بدالً من ذلك، استعرض البيانات عىل ثالثة محاور عن طريق سؤال
اآلخرين حتى ميكن تأكيد توافق اآلراء أو عدم التوافق حول هذه النقطة.

º .طرح أسئلة قد تؤدي إىل وصم األشخاص أو تعريضهم للخطر

º .استخدام أسامء األشخاص عند جمع املعلومات. ضامن عدم الكشف عن هوية البيانات التي تم جمعها

º .ترك املرتجم يجيب عن سؤال الشخص الذي تجرى معه املقابلة أو السيطرة عىل عملية املقابلة

امللحق 3 – منهجية مناقشة مجموعة الرتكيز

1. مقدمة

يعترب املخرج الرئييس ملناقشات مجموعة الرتكيز هو تقرير يقدم معلومات 
متعمقة حول تصورات املستفيدين وخرباتهم. فهو تدريب حساس يتطلب 

موظفني مؤهلني إلجراءه.

2. اختيار املشاركني

من أجل ضامن أفضل نتيجة، فمن املهم تهيئة الظروف التي يكون فيها 
املشاركون قادرين عىل التحدث بحرية والتعبري عن آرائهم. ويشمل ذلك 

إمكانية الوصول إىل األماكن واألدوات والتدريب الذي يتلقاه امليرسون 
للتواصل مع مختلف الفئات املستضعفة.

يتم اختيار املشاركني بناًء عىل اإلرشادات التالية:

الحجم املثايل لكل جلسة جامعية هو حوايل 10 مشاركني – يجب دعوة • 
اثنني أو ثالثة مشاركني إضافيني يف حالة عدم ظهور جميع املدعوين.

يجب اختيار املشاركني مبستويات تعليمية، وتغطية جغرافية، وطبقة • 
اجتامعية مختلفة. واألهم من ذلك، يجب أال يكونوا مرتبطني 

باملنظامت غري الحكومية أو منظامت املجتمع املدين؛ ما مل يكونوا من 
مجموعة محددة يصعب الوصول إليها )مبعنى آخر، جمعية األشخاص 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية(

يجب أن يدرك املشاركون أن املشاركة يف مناقشات مجموعة الرتكيز • 
طوعية متاًما، وأنهم لن يتلقوا أي فائدة ملموسة مثل الحوافز النقدية.

نهج العمر ونوع الجنس والتنوع 

ينبغي أن تكون مناقشات مجموعة الرتكيز )FGD( ممثلة 
لفئات مختلفة من السكان املترضرين، ال سيام األكرث ضعًفا 
وتهميًشا. ومن املستحسن عقد مناقشات مجموعة الرتكيز 

مع فئات عمرية مختلفة عىل األقل، ومجموعات مختلفة من 
الجنسني، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ميكن أن يكون الفصل املشرتك للمجموعات كام ييل: 

مجموعة الرتكيز 1: الفتيات )8-13 عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 2: الفتيات )13-18 عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 3: النساء )19-45 عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 4: النساء )45+ عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 5: الفتية )8-13 عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 6: الفتية )13-18 عاًما( • 

مجموعة الرتكيز 7: الرجال )19-45 عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 8: الرجال )45+ عاًما(• 

مجموعة الرتكيز 9: األشخاص ذوو اإلعاقة • 

مجموعة الرتكيز 10: األقليات العرقية أو الدينية )أو • 
املجموعات املستضعفة األخرى محددة السياق(
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يجب أن يفهم املشاركون أن أي يشء يتم الكشف عنه داخل املجموعات يبقى رسيًا متاًما.• 

يف بعض املجتمعات، قد يشعر املشاركون بارتياح أكرب أو قلق بشأن القضايا الحساسة عندما يكونون مع مشاركني متجانسني معهم. اعتامًدا عىل • 
البنية القوية أو العالقات داخل املجتمع، يتم الرتكيز عىل جلسات مجموعات الرتكيز وفًقا لنهج العمر والجنس والتنوع.

3. اختيار امليرسين

3.1. دور امليرسين

يجب أن تقوم املنظمة التي تدير جلسة مجموعة الرتكيز بتزويد امليرسين باملسؤولية عن إجراء املناقشات والقيام باألدوار التالية:

ميرس واحد• 

مرتجم/ مالحظ واحد• 

من خالل وجود مقدم مالحظات مخصص، ميكن للميرسين الرئيسيني الرتكيز عىل إنشاء اتصال مبارش مع املشاركني. وميكن للمرتجم/املدّون أن 
يساعد يف الحفاظ عىل الوقت، ومراقبة املشاركني للتأكد من أنَّ كل شخص يحصل عىل فرصة ملشاركة األفكار أو اآلراء املعارضة، ومتاٌح ملغادرة 

املجموعة وتقديم املساعدة الفردية يف حال انفعل املشاركون عاطفيًا أثناء املناقشة الجامعية

يُعترب اختيار امليرسِّ لكل من مناقشات مجموعة الرتكيز عملية حساسة. ففي بعض السياقات، قد يؤدي اختيار ميرس لديه نفس املالمح الدميوغرافية 
إىل ردع املشاركني من التحدث بحرية، يف حني أنه يف حاالت أخرى يخلق جًوا مواتيًا ملناقشة القضايا الحساسة. لذلك، فباستثناء جلسات السيدات، 
والتي ينبغي أن تعالجها واحدة من امليرسات عىل األقل، فإن األمر مرتوك لحكم الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين التخاذ القرار بشأن أفضل نهج 

يُتبع يف مناقشات مجموعة الرتكيز األخرى.

يجب عىل مدوين املالحظات تدوين امللحوظات حول املناقشة بأكملها، مبا يف ذلك، إن أمكن17، معلومات عن القائل وماذا قال لكل من املشاركني 
وامليرسين بالرتتيب الزمني. فمن املهم أن يأخذ مدون املالحظات معلومات املناقشة بأكرب قدر ممكن من الدقة.

3.2. خصائص امليرسين املؤهلني

تعترب خصائص امليرسين أساسية إلنتاج مخرجات مرضية من كل جلسة من مجموعات الرتكيز. وفيام ييل بعض امللفات الشخصية األساسية التي 
ميكن أن تشري إليها كل منظمة بالنسبة للميرسين:

يجيد اللغة املحلية؛• 

مستوى العمر مناسب ليكون قادًرا عىل استخالص اآلراء الصادقة وكسب الثقة؛• 

النوع )بشكل عام، يجب أن يكون امليرس من نفس نوع جنس املشاركني(؛• 

يتمتع مبهارات لفظية وشخصية جيدة مبا يف ذلك عند مناقشة املواضيع الحساسة؛• 

يتمتع مبهارات استامع جيدة• 

يتمتع بالقدرة عىل تجنب الحكم عىل اآلخرين واحرتام كرامة املستجيبني؛• 

من الناحية املثالية، لديه خربة سابقة مع مجموعات الرتكيز أو غريها من األنشطة البحثية.• 

سيكون من املفيد حصوله عىل تدريب ولديه خربة بشأن كيفية التواصل مع األطفال والشباب واألشخاص الذين يواجهون صعوبات يف التواصل • 
)مثل بعض األشخاص ذوي اإلعاقة(.

 إذا أدى تضمني معلومات عن املتحدث إىل منع مدّون املالحظات من اإلبالغ بشكل مناسب عن الجلسة، فقد يتم حذف هوية املتحدث.17
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يف الحاالت التي يكون فيها امليرس املتمرس غري متاح، فمن املهم إعطاء األولوية لخصائص عدم إصدار األحكام عىل اآلخرين، وتجنب إغراء تقديم 
اآلراء أو املوافقة أو عدم املوافقة عىل تعليقات املشاركني.

4. تنظيم جلسات مجموعات الرتكيز

4.1. املوقع

يجب تحديد املوقع الذي ستعقد فيه الجلسات مع األخذ يف االعتبار الحياد والخصوصية وإمكانية الوصول. يجب أن يكون املوقع بعيًدا عن املناطق 
الصاخبة أو املزدحمة حيث ميكن للمشاركني التحدث دون خوف من التعرض لإلزعاج أو سامعهم.

4.2. الوقت

د الوقت من اليوم الذي يخفف مستويات التوتر ويحسن تركيز املشاركني وكذلك امليرسين. يجب أال تدوم كل جلسة ألكرث من ساعة واحدة  حدِّ
للحفاظ عىل مستوى تركيز املشاركني. قد يكون من املفيد ملساعد امليرس أن يرسل إشارة إىل امليرس الرئييس عندما تستغرق جلسات معينة فرتة 

زمنية طويلة للغاية. قد يرغب املشاركون يف بعض مجموعات الرتكيز يف مشاركة بعض القصص الشخصية عن تجاربهم مع امليرسين بعد الجلسة. 
ومع ذلك، فإن الغرض من إجراء مناقشات مجموعة الرتكيز ليس تحديد/تسجيل حاالت أو ناجني بعينهم. وهذا يتطلب مجموعة مختلفة من 

املهارات ومعرفة الخدمات املتاحة. وأخريًا، يجب أن يقوم امليرسون بتأمني الوقت الكايف ملراجعة املالحظات مبارشة بعد الجلسة للمحافظة عىل دقة 
السجل.

5. تعليامت للجلسة

5.1. قبل جلسة مجموعة الرتكيز

ارشح أن جميع املعلومات ستبقى رسية ومجهولة الهوية، ولن يتم استخدام أسامء لإلبالغ أو التحليل.• 

يجب أن يكون جميع امليرسين ومدوين املالحظات عىل دراية باالستبيان؛• 

أكمل قامئة املشاركني كام هو الحال يف D-1-1 من استامرة FGD من خالل تخصيص الرموز األبجدية بدالً من األسامء والعمر والجنس • 
واملجموعة العرقية؛

تأكد من أن امليرسين عىل دراية بالخدمات املتاحة، يف حالة ظهور حالة تتطلب اإلحالة؛• 

دامئًا ابدأ مناقشة مجموعة الرتكيز )FGD( من خالل رشح إجراءات وأهداف املناقشة. تأكد من أن جميع املشاركني عىل علم مبن أنت، وملاذا • 
تجري الجلسة، وأنواع األسئلة التي ستطرحها، وكيف سيتم استخدام املعلومات التي تحصل عليها منهم؛

عىل وجه الخصوص، ذكِّر املشاركني أنهم لن يتلقوا أي أنواع مالية أو غريها من املزايا املبارشة من خالل املشاركة يف مناقشة مجموعة الرتكيز • 
)FGD(؛

تأكد من أن جميع املشاركني يتفهمون شكل وموضوعات املناقشة مسبًقا وميكنهم اختيار عدم املشاركة إذا كانوا غري مرتاحني بأي شكل من • 
األشكال؛ و

أعلم املشاركني أنه من غري املتوقع منهم مناقشة حوادث العنف الفردية ويجب أال يكشفوا أبًدا عن أي معلومات شخصية محددة مثل أسامء • 
الناجني أو الجناة.

5.2. القواعد األساسية خالل الجلسة

يجب مناقشة القواعد األساسية التالية مع املشاركني قبل بدء الجلسة الرئيسية. وتنطبق هذه القواعد األساسية أيًضا عىل امليرسين. يجب دعوة غري 
املوافقني لرتك مناقشة مجموعة الرتكيز دون وصمهم بالعار.

احرتم خصوصية ورسية اآلخرين. بعد انتهاء مناقشات مجموعة الرتكيز، ال تتحدث عام متت مناقشته أو من قام به مع أي شخص، حتى األشخاص • 
الذين كانوا جزًءا من نفس الجلسة الجامعية املركزة؛
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أوقف تشغيل الهواتف املحمولة؛• 

ال تقاطع عندما يتحدث شخص آخر؛• 

ال تحاول إقناع اآلخرين أو احتكار النقاش؛• 

ال تشارك أي معلومات شخصية/خاصة عند رواية آرائك أو قصصك )عىل سبيل املثال أسامء الجناة وغري ذلك(. يف حالة رغبة بعض املشاركني يف • 
مشاركة قصص خاصة، فإنه يجب عىل امليرسين تأمني الوقت بعد الجلسة لالجتامع الخاص.

5.3. عقد الجلسات

امليرسون

يجب عىل امليرسين استخدام قامئة األسئلة لتوجيه املناقشة وتغطية جميع املوضوعات ذات الصلة مع السامح بتدفق املناقشة بشكل طبيعي.• 

إذا الحظ امليرسون أن استجابات املشاركني أصبحت عامة أو مجردة، فشجعهم عىل مشاركة بعض الحاالت أو األمثلة للحصول عىل معلومات • 
ملموسة قدر اإلمكان. إذا مل يتحدث أحد عن بعض األسئلة )خاصًة األسئلة الحساسة(، فتخط السؤال وُعد إليه الحًقا عندما تشعر املجموعة 

براحة أكرب يف التحدث عن هذه القضايا.

ينبغي أن يشجع امليرسون األشخاص غري املقبلني عىل التحدث للمساهمة يف املناقشة: حيث تقع عىل عاتق امليرس مسؤولية ضامن عدم قيام • 
أحد املشاركني أو بعض املشاركني بالسيطرة عىل املناقشة.

يف نهاية كل قسم، يجب عىل امليرس الرئييس تلخيص النقاط األساسية للمناقشة قبل االنتقال إىل القسم التايل للحصول عىل إجامع عام حول ما • 
متت مناقشته )هذا ال يعني أنه يجب عىل املجموعة التوصل إىل اتفاق واحد، بل الحرص عىل عدم وجود سوء الفهم(.

امليرس املشارك/مدون املالحظات

يركز مقدمو املالحظات عىل تدوين املالحظات، مبا يف ذلك تسجيل التعبريات اللفظية للمشاركني بالرتتيب الزمني )إذا كان هناك أي سلوك معنوي أو 
تعبري عاطفي، خذ مالحظة لهم أيًضا(.

5.4. مبارشة بعد املناقشة

يجب عىل امليرسين وامليرسين املشاركني/مدوين املالحظات واملوظفني اآلخرين املشاركني يف الجلسة تأمني الوقت الكايف لعقد اجتامع مبارش بعد 
كل جلسة )ساعة واحدة عىل األقل( للمراجعة الكاملة للمالحظات والتحقق من أي نقاط مفقودة من املالحظات أو أي مالحظة خاصة أخرى من 

املناقشة.
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امللحق 4 – إحاالت حاالت الحامية

نظرًا لحساسيات قضايا الحامية، فإنه من املامرسة الجيدة توفري منوذج إحالة عندما تتعرض مجموعات أخرى لقضايا الحامية التي تستحق اإلحالة 
إىل مجموعة الحامية. يحدد منوذج اإلحالة املشرتك بني األقسام أدناه املخاوف املتعلقة بالحامية والتي تشري إىل اإلحالة إىل مجموعة الحامية.

منوذج اإلحالة بني املجموعات

£ عادي   £ عاجل   £ طارئ  

تاريخ اإلحالة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاريخ التقرير )يوم/شهر/سنة(

تم التبليغ بواسطة )االسم، املسمى الوظيفي(

املنظمة/وكالة

رقم االتصال للشخص املبلغ

املحافظة

املنطقة والعنوان

املعلومات األساسية )تفاصيل الشاغل )الشواغل( أو االدعاء ) االدعاءات( أو الحادث )الحوادث(؟ التواريخ واألوقات ووصف املشكلة واملدة والتكرار 
والخدمات املقدمة بالفعل وما إىل ذلك(. صف االحتياجات املحددة التي الحظتها. ملاذا تحيل هذه الحالة بالذات؟ هل متت إحالة العميل إىل أي 

منظامت أخرى؟ حدد ما إذا كان الشخص املعني قد وافق عىل اإلحالة؟
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ضع 

عالمة

االحتياجات األساسية/الخدمات املطلوبة: )يرجى توضيح أي خدمات مطلوبة يف املساحة املتوفرة(املجموعة ذات الصلة

•  العنف القائم من حيث الجنس )GBV(: العنف املنزيل/األرسي، العنف الجنيس والجنساين )البالغني •  الحامية£

واألطفال(

•  قانوين: االستشارات القانونية واملساعدات القانونية، التمثيل القانوين، متثيل املحاكم، وثائق السكن 

)CDR( عمليات حل املنازعات التعاونية ،)HLP( واألرض واملمتلكات

•  حامية الطفل: األطفال الجرحى، والعنف الجسدي واملامرسات الضارة األخرى، والصعوبات السلوكية 

العاطفية مبا يف ذلك احتياجات الصحة العقلية، وعاملة األطفال، واألطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

عن ذويهم، واالستغالل، واألطفال الذين هم يف نزاع مع القانون.

•  الصحة النفسية/العقلية: اضطرابات الصحة العقلية، اضطراب ما بعد الصدمة التي تؤثر عىل الجميع 

مبا يف ذلك البالغني واألطفال

)ERW( مخاطر املتفجرات من مخلفات الحرب  •

•  كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة )البالغني واألطفال(: إمكانية الوصول إىل الخدمات/املساعدة، كبار 

السن/األشخاص غري املصحوبني بذويهم

•  العنف الجسدي والجنيس والنفيس )البالغني واألطفال(

•  اإلهامل )األطفال وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة(

املأوى£

املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية £

)WASH(

الصحة£

األمن الغذايئ£

التعليم£

غري ذلك؟£

í املامرسة الجيدة

الدولة الفلسطينية

تم إنشاء فريق عمل مشرتك بني قطاع الحامية وقطاع الصحة والتغذية لتنفيذ آلية للرشكاء الصحيني إلحالة مخاوف الحامية إىل الجهات الفاعلة 
ذات الصلة. كام عملت مجموعة العمل املعنية بحامية الطفل ومجموعة حامية األطفال مًعا لنقل املدارس للمجتمعات املعرضة للخطر، وكرست 

الحامية الوقائية يف نقاط التفتيش املحددة »املعرضة للخطر«، حيث واجه أطفال املدارس صعوبات يف رحلتهم إىل املدرسة18. تُحيل الجهات 
الفاعلة يف مجال الحامية التي تراقب حاالت اإلخالء املستفيدين ليس فقط إىل فرقة العمل القانونية )التي هي جزء من مجموعة الحامية وتدعم 

املستفيدين باملساعدة القانونية( ولكن عندما تالحظ حاالت الصدمة واملعاناة النفسية للسيدات واألطفال بعد اإلخالء، كام يتم إحالة هذه الحاالت 
.)MHPSS( إىل فريق العمل املعني بالصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي

F توجيهات إضافية

کیفیة دعم الناجین من العنف القائم علی النوع االجتماعي عندما ال یکون ممثل العنف القائم علی النوع االجتامعي )GBV( متوفًرا يف منطقتك

إن حزمة املوارد »دليل الجيب« اإلصدار 2.0 عبارة عن مبادئ توجيهية مشرتكة حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي )GBV( وموارد املجموعة 

املسؤولة عن نوع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، املصممة لتزويد جميع العاملني يف املجال اإلنساين مبعلومات ملموسة حول كيفية دعم أحد الناجني 

من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذي كُشف لك يف سياق ال يتوفر فيه ممثل للعنف القائم عىل نوع الجنس )مبا يف ذلك مسار اإلحالة أو نقطة 

االتصال املعنية بالعنف القائم عىل نوع الجنس( متوفر يف منطقتك. تستخدم حزمة الموارد معاییر عالمیة بشأن تقدیم الدعم األسايس والمعلومات للناجین 

 https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/ :من العنف المرتکب علی أساس النوع االجتماعي من دون المزید من األذى. هذا املورد متاح هنا

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide

18GPC( https://gpccoordinators.unhcrideas.org/Page/ViewIdea?ideaid=20875( مساحة تنسيق مجموعة تعميم الحامية العاملية ،)GPC( مامرسات لجنة تعميم الحامية العاملية 
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