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IASCكتيـب الجنـدر يف األعمـال اإلنسـانية

اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
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القائم  للعنف  بالتصدي  املعنية  الوكاالت،  بني  املشرتكة  الدائمة  للجنة  اإلرشادية  الدالئل  تأيت 
عىل أساس اجلندر يف احلاالت اإلنسانية، مكملة هلذا الكتيب، وجيب استخدامها باالرتباط معه. 
وتقدم هذه الدالئل اإلرشادية للجهات العاملة يف جمال اإلغاثة اإلنسانية، جمموعة من التدخالت 
تشمل مجيع القطاعات، والتي متثل احلد األدنى الالزم ملنع وقوع العنف القائم عىل أساس اجلندر 

)الفروق بني اجلنسني(، والتصدي له.

ويمكن احلصول عىل الدالئل اإلرشادية للتصدي للعنف القائم عىل نوع اجلندر من خالل املوقع 
التايل عىل شبكة اإلنرتنت.

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/gender

سيكون هذا الكتيب اخلاص باللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاص باجلندر، متوفرًا أيضًا باللغة العربية، والفرنسية، والربتغالية، 
والروسية، واإلسبانية، ويمكن احلصول عىل نسخ منه، من خالل موقع اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاص باجلندر:

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/gender

إلبداء أية مالحظات، أو تقديم أية اقرتاحات هتدف إىل حتسني هذا الكتيب، الرجاء بعث رسائلكم عىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:
genderhandbook@un.org

شكر عىل الصور املقدمة: سامهت كل من منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، وشبكات املعلومات اإلقليمية املتكاملة، ومكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، إسهامًا كرياًم بتقديمها للصور التي حيتوي عليها 

هذا الكتيب.

 هذه الوثيقة صادرة ألغراض التوزيع العام.
 إن مجيــع احلقـوق حمفوظـة ويسمـح بإعـادة استنساخها، وترمجتها إىل اللغات املختلفة، باستثناء األغراض التجارية، رشيطة ذكر املصدر، 

وإزجاء الشكر له.

2006 )IASC( اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت



ج
تصديــر

تصدير
لدى نشوب أي حرب، أو وقوع كوارث، فإننا نتحرك، وملا كان نعمل يف جمال اإلغاثة اإلنسانية، فإن مهمتنا هي تقديم العون 
واملساعدة، ومحاية الناس أثناء هذه األوقات املفجعة التي يمرون هبا يف حياهتم، حيث ينتاهبم اخلوف واإلحساس بالضياع، 
وتكون الرؤية املستقبلية أمامهم غري واضحة مع فقداهنم لكل شىء. وسواء كان ذلك يف إندونيسيا، بعد كارثة التسونامي، أو 
يف مجهورية الكونغو الديمقراطية، وسط أهوال القتال، فإن حياة النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال العاديني يصيبها الشلل، 
وتتغري تغريًا دائاًم، ولألبد. نحن نتواجد هناك للتخفيف من أعبائهم من خالل ضامن وصول االحتياجات األساسية الالزمة 
حلياهتم. ومن الواجب، بل من املسؤولية، أن نكنَّ هلم كل االحرتام، وأن نقدم العون هلم من أجل استعادهتم للثقة واإلحساس 
بالكرامة الشخصية، التي غالبًا ما تدمر بسبب األزمات. وفوق كل ذلك، جيب أاّل نساهم يف تفاقم األوضاع املحيطة هبم، أو 

التسبب يف مزيد من الكرب هلم، أو تعريضهم لتهديدات جديدة.
واالستجابة  الزمالء،  مع  والتنسيق  اإلمدادات،  وترتيب  الدعم،  حلشد  االندفاع  خضم  يف  األحيان،  بعض  يف  حيدث  وقد 
للمتطلبات، والرد عىل استفسارات املقر الرئييس، أن نفقد الرؤية حول معرفة من هم الذين يتعني علينا مساعدهتم. إننا نقدم 
احلامية ونوزع املساعدات، إاّل أننا ننسى أن النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، غالبًا ما يكون هلم احتياجات خمتلفة ويواجهون 
هتديدات متباينة، وتكون لدهيم مهارات وتطلعات متعددة. وإن جتاهل ذلك قد يعني أن مساعداتنا قد ال تكون متجهة الوجهة 

السليمة أو الصحيحة، األمر الذي تصبح معه هذه املساعدات غري جمدية، بل وربام تكون ضارة.
ويقدم هذا الكتيب إرشادات حقيقية وعملية حول حتديد االحتياجات واألوضاع املختلفة للنساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، 
والتعامل معها. بمعنى آخر، أن نحس ونشعر بالقضايا واألمور املتعلقة باجلندر )الفروق بني اجلنسني( وقت وقوع األزمات 
اإلنسانية. إن األمر ال يتعلق بإضافة مهام أو مسؤوليات جديدة إىل األعامل التي نقوم هبا والتي هى بالفعل أعامل صعبة، بل 

ببساطة، يتعلق بالربجمة اجليدة، املرتكزة عىل احلس الفطري السليم.
إن تفهم الفروق املتعلقة باجلندر، وعدم املساواة، والقدرات، من شأنه أن حيسن من فاعلية التصدي لألزمات اإلنسانية، وجيدر 
بنا، بل يتعنّي علينا، أن نبادر بالعمل معًا من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وهذه مسؤولية مشرتكة بني اجلهات كافة، التي 

تعمل يف جمال اإلغاثة اإلنسانية.

جان إيغالند
منسق إغاثة احلاالت الطارئة



د
شكــر وتقديــر

شكر وتقدير
ت هذا الكتيب جمموعة كبرية من الناشطني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية، وقد تلّقى هذا الكتيب، الذي بدأه فريق العمل التابع للجنة  أعدَّ
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت املعني بموضوع اجلندر يف األعامل اإلنسانية، املدخالت التقنية من جهاز قيادة املجموعة باللجنة 
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ومجع من اخلرباء يف جمال اجلندر. ومن خالل ما سريد من تقارير وتغذية ارجتاعية من املامرسني يف 

امليدان حول كيفية جعله عمليًا أكثر وسهل االستخدام، فسوف يتحسن هذا الكتيب ويتطور إىل األفضل مع مرور الوقت.
هذا وقد أسهمت الوكاالت واملنظامت املذكورة أدناه يف إعداد الكتيب. وما من شك يف أهنا ستسهم كذلك يف اجلهود الرامية إىل 

حتسني الربامج املعنية باملساواة بني اجلنسني يف إطار العمل اإلنساين.

منظمة العمل اإلنساين األفريقي
)CARE( مؤسسة كري

مراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتثقيف يف حاالت الطوارئ
جلنة الصليب األمحر الدولية

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب واهلالل األمحر
اهليئة الطبية الدولية

املنظمة الدولية للهجرة
جلنة اإلنقاذ الدولية

شبكة مريلني
جملس الالجئني النروجيي

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
مكتب مفوضية حقوق اإلنسان

مكتب ممثل األمني العام املعني بحقوق اإلنسان للمرشدين داخليًا
مكتب املستشار اخلاص املعني بقضايا اجلندر وتقدم املرأة

مؤسسة اكسفورد للتحرر من اجلوع )اوكسفام(
منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمانة العامة
صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة

برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
شعبة النهوض باملرأة

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
إدارة مكافحة األلغام

صندوق األمم املتحدة للسكان
برنامج األغذية العاملي
منظمة الصحة العاملية

جلنة املرأة لرعاية الالجئني من النساء واألطفال
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CAT

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة 
)اختصارًا: اتفاقية مناهضة التعذيب(
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UDHR اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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عند وقوع كارثة ما أو ينشب رصاع، فإن الناشطني يف جمال 
إنقاذ األرواح،  يتحركون برسعة من أجل  اإلغاثة اإلنسانية 
للناجني. ويف  وتلبية االحتياجات األساسية، وأعامل احلامية 
خضم هذا االندفاع لتقديم االستجابة اإلنسانية قد يقع النداء 
غري  يبدو  قد  كام  صامء،  آذان  عىل  اجلندر”  بقضايا  “اهتموا 
بقضايا  “االهتامم  جمرد  ليس  األمر  إن  األمر.  هبذا  صلة  ذي 
اجلندر” أو ارتداء “عدسة اجلندر”، إنه يعني ببساطة إدراك 
للنساء،  املختلفة  واإلسهامات  والقدرات،  االحتياجات، 
والفتيات، والفتيان، والرجال. وإن إمهال هذه االحتياجات 
املختلفة أو إغفاهلا، يمكن أن ينجم عنه آثار خطرية من حيث 
محاية األشخاص الذين حتيط هبم األزمات اإلنسانية، وبقائهم 

عىل قيد احلياة.
اجلندر  قضايا  بتكامل  اخلاصة  املعايري  الكتيب  هذا  ويقدم 
أو  طوارئ  حالة  وقوع  بداية  منذ  اجلنسني(  بني  )الفروق 
اإلنسانية  اخلدمات  تؤدي  ال  حتى  معقدة،  جديدة  كارثة 
املقدمة إىل تفاقم الوضع أو تعريض حياة الناس، دون قصد 
للمخاطر، ولكي تصل إىل الفئات املستهدفة، وحتقق أفضل 

التأثريات اإلجيابية.

الغرض

هيدف هذا الكتيب الذي أعدته اللجنة الدائمة املشرتكة بني 
الوكاالت إىل تقديم اإلرشادات والتوجيهات إىل الناشطني يف 
امليدان، حول حتليل اجلندر، والتخطيط واإلجراءات الالزمة 
لضامن األخذ يف االعتبار احتياجات، وإسهامات، وقدرات 
اجلوانب  مجيع  من  والرجال  والفتيان،  والفتيات،  النساء، 
الكتيب أيضًا قوائم  املرتبطة باالستجابة اإلنسانية. كام يقدم 
بني  املساواة  برامج  ومراقبة  رصد  عىل  للمساعدة  تفقدية 
الكتيب  هذا  يف  املقدمة  اإلرشادية  الدالئل  وتركز  اجلنسني. 
التصدي  مراحل  يف  العمل  وجماالت  احلاسمة  القضايا  عىل 
املبكرة للحاالت الطارئة. كام يمثل الكتيب إحدى األدوات 
املفيدة لضامن إدراج قضايا اجلندر ضمن التقديرات اخلاصة 
وإجراءات  الطوارئ،  حلاالت  والتخطيط  باالحتياجات، 
التقييم. ويمكن استخدامه كأداة ملراعاة تعميم منظور اجلندر 
والقطاعات،  للمجموعات  بالنسبة  حاسمة  قضية  بوصفها 

وإذا ما تم استخدام هذا الكتيب استخدامًا سلياًم، فإنه سيفيد 
يف تعزيز اهلدف النهائي الذي يرمي إىل حفظ حقوق اإلنسان 
وتعزيزها بالنسبة للنساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، يف 
جمال العمل اإلنساين، ودفع اهلدف اخلاص بتحقيق املساواة 

بني اجلنسني إىل اإلمام.

الفئات املستهدفة

إن الفئات التي يستهدفها هذا الكتيب هي املامرسون امليدانيون 
النامجة عن  اإلنسانية  الطوارئ  التصدي حلاالت  املنوط هبم 
بصفة  الكتيب  ويستهدف  الطبيعية.  املخاطر  أو  الرصاعات 
يستفيد  كام  واملجموعات.  القطاعات  يف  الناشطني  خاصة 
وغريهم  اإلنسانية،  اإلغاثة  منسقو  أيضًا  الكتيب  هذا  من 
يقدم  إنه  حيث  املجال،  هذا  يف  قيادية  مناصب  يتولون  ممن 
منظور  من  املوقف  حتليل  كيفية  حول  والتوجيه  اإلرشاد 
اجلندر )الفروق بني اجلنسني واحتياجاهتم(، وتنفيذ األنشطة 
التي تراعي اجلنس، وتدرك احتياجاته، أو قياس الفعالية يف 
هذا املجال. ومن شأن الكتيب كذلك أن يساعد املانحني عىل 
حماسبة الناشطني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية يف ما خيتص بإدماج 
منظور اجلندر وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجلوانب 

املرتبطة بعملهم.

الهيكل

ينقسم هذا الكتيب إىل قسمني:
القسم ألف: املبادئ األساسية

اجلوهرية،  املبادئ  تغطي  فصول  أربعة  القسم  هذا  يتضمن 
والواليات أو االختصاصات، والتعريفات وإطارات العمل 

اخلاصة باملساواة بني اجلنسني.

مقدمــة الكتيـب

الكتيب مقدمة 

ينبغي عىل مجيع القراء دراسة القسم ألف واستخدامه بشكل 
مقرتن بالفصول املعنية واملرتبط معه يف القسم باء.

تشيـر عبـارة “النساء والفتيات والفتيان والرجال”، حسب 
ما هي مستخدمة يف الكتيب إىل الكبار والصغار منهم يف شتى 

مراحل العمر.



ل
مقدمــة الكتيـب

نظرة عامة موجزة لقضايا اجلندر املرتبطة بالقطاع.مقدمة

سلسلة من األسئلة حول ما يتم البحث والتساؤل عنه، حتى يمكن إعداد الربامج وتنفيذها بالشكل الذي تراعى معه حتليل اجلندر
االحتياجات املختلفة للنساء، والفتيات، والفتيان والرجال.

اختاذ إجراءات حمددة لضامن وضع الربامج التي تراعي املساواة بني اجلنسني.اإلجراءات

قائمة تفقدية ملراقبة الربامج اخلاصة باملساواة بني اجلنسني. وهذه القوائم التفقدية مستمدة من كل فصل من الفصول القائمة التفقدية
املوجودة يف هذا القسم، وهي بمثابة أدوات مفيدة لتذكري الناشطني بالقطاع ببعض القضايا األساسية لضامن وضع 
الربامج بام يراعي املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك فإن هذه القوائم التفقدية ومؤرشات العينات املذكورة يف 
فصل املبادئ األساسية، متثل األساس، بالنسبة ملوظفي املرشوع، إلعداد مؤرشات تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق لقياس 

التقدم املحرز يف جمال دمج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

هناك قائمة باملصادر توفر مزيدًا من املعلومات، تكمل كل فصل من هذه الفصول .املصادر

وحتدد األساسيات املرتبطة باجلندر يف حاالت الطوارئ اإلطار 
الشامل إلعداد الربامج اخلاصة باملساواة بني اجلنسني ضمن 
املصطلحات،  األساسيات  هذه  تعرف  كام  اإلنساين،  العمل 
وتفرس مدى أمهية املساواة بني اجلنسني يف األوضاع املرتبطة 

باألزمات.
ويقدم فصل اإلطار القانوين للحامية معلومات حول الواليات 
والقانون  اإلنسان،  حقوق  من  املستمدة  االختصاصات  أو 

اإلنساين الدويل، والقانون الدويل لاّلجئني.
يف  اجلنسني  بني  باملساواة  خيتص  ما  يف  التنسيق  فصل  ويقدم 
وإقامة  الفّعال،  التنسيق  لعنارص  وصفًا  الطوارئ  حاالت 

الشبكات اخلاصة باجلندر أثناء األزمات.

أمهية  اإلنساين  العمل  يف  باملشاركة  اخلاص  الفصل  ويناقش 
ضامن املشاركة املتساوية للنساء والفتيات، والفتيان، والرجال، 
املشاركة،  معايري  ويقدم  اإلنساين،  العمل  جوانب  مجيع  يف 

ويعطي أمثلة عن كيفية املشاركة عند وقوع األزمة.

القسم باء: جماالت العمل

للقطاعات  النوعي  والتوجيه  اإلرشاد  القسم  هذا  يقدم 
الدائمة  للجنة  التابعة  املجموعة  أعدت  وقد  واملجموعات، 
الفصول كأداة  الرئييس، هذه  باملقر  الوكاالت،  املشرتكة بني 
عملية للتحقق من أن إعداد وتنسيق الربامج املراعية ملنظور 
اجلندر، قد تم عىل املستوى امليداين يف كل قطاع. وينقسم كل 

فصل من هذه الفصول إىل األجزاء التالية:



أساسيات املساواة بني اجلنسني
اإلطار القانوين الدويل للحامية

التنسيق املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف حاالت الطوارئ 
املشاركة يف العمل اإلنساين

القسم ألف
األساسية املبادئ 
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أساسيات املساواة بني اجلنسني يف حاالت الطوارئ

ت
أساسيا

ما هو اجلندر؟
اإلناث  بني  االجتامعية  الفروق  إىل  اجلندر  مصطلح  يشري 
والذكور والتي تكتسب عىل مدار احلياة، والتي رغم تأصلها 
تبدالت  وتكتنفها  الزمن  مرور  مع  تتغري  الثقافات،  مجيع  يف 
وحيدد  بينها.  ما  يف  أو  نفسها  الثقافات  داخل  سواء  كثرية 
بالنسبة  واملوارد  والسلطات،  األدوار،  “جندر”  اللفظ 
احلاجة  الثقافات. وكانت  ثقافة من  أي  لإلناث والذكور يف 
إىل تناول احتياجات النساء، والظروف املتمثلة يف كون النساء 
بقضية  االهتامم  وراء  الدافع  هي  الرجال،  من  حرمانًا  أكثر 
العالقات اخلاصة باجلندر. وقد بات املجتمع اإلنساين يدرك 
إدراكًا متزايدًا احلاجة إىل معرفة املزيد حول ما يواجهه الفتيان 

والفتيات يف ظروف األزمات.

بعينها  قضايا  يثري  اجلندر  مصطلح  إن  اجلندر:  حول  احلرية 

من هم املسؤولون عن تناول قضايا اجلندر؟

كلنا مسؤولون كمامرسني ميدانيني، وكرؤساء فرق، وراسمي 
سياسات. فمهمتنا هي التأكد من تلبية ما نقدمه من مساعدة 
ومحاية الحتياجات مجيع السكان عىل قدم املساواة واحلفاظ 
يف  ترضرًا  األكثر  األشخاص  تلقي  ومن  حقوقهم،  عىل 

األزمات للدعم الذي حيتاجونه. نعم... كلنا مسؤولون.

لكثري من األشخاص. فالبعض يعتقد أن اجلندر يتعلق فقط 
بأمور الصحة  يتعلق  أنه  البعض اآلخر  يعتقد  بالنساء، يف ما 
اإلنجابية، أو العنف القائم عىل أساس اجلندر. وأن احلرية يف 
ما يتعلق باملصطلح، وكذا بعض املقاومة الفردية أو املؤسسية، 

خاص.  نحو  عىل  إجراءات  واختاذ  حتليالت  عمل  إىل  أدت 
اجلنسني،  املساواة بني  تناول قضية عدم  بأن  فالبعض جيادل 
“اهلندسة االجتامعية”  عند إعداد الربامج، يتالزم مع عملية 
ويوضح  املجتمعات.  بعض  يف  الثقافية  التقاليد  مع  ويتناىف 
األشخـاص القائمـون بأعمـال التحليل املرتبطة باجلندر، أن 
يف  قوية  رغبة  شكل  يف  يتخفي  قد  ثقايف”  “كتقليد  يؤخذ  ما 
االحتفاظ باالمتيازات التي يتمتع هبا الرجل. وقد يكون لدى 
يتعلق  ما  يف  الرجل  عن  خمتلف  منظور  أنفسهن  النساء 

باحتياجاهتن وحقوقهن اخلاصة.
إن عبارة املساواة بني اجلنسني، أو املساواة بني النساء والرجال 
كل  ويف  متساو،  نحو  عىل  والذكور،  اإلناث  متتع  إىل  تشري 
األعامر، باحلقوق واملنافع ذات القيمة االجتامعية، والفرص 
واملوارد، واملكافآت، دون النظر إىل التوجه اجلنيس، وال تعني 
املساواة أن النساء والرجال يشء واحد، بل تعني أن متتعهم 
باحلقوق والفرص املتاحة، واحلظوظ يف احلياة أمر ال حيكمه أو 
حيدده ما إذا كانوا ولدوا إناثًا أو ذكورًا. فحامية حقوق اإلنسان 
ينظر  أن  بد  املساواة بني اجلنسني ال  واحلفاظ عليها، وتعزيز 
إليها كقضية جوهرية بالنسبة للمجتمع اإلنساين يتوجب عليه 
محايتها وتقديم املساعدة لكل من يترضر بحاالت الطوارئ. 

وهنالك حاجة إىل وجود اسرتاتيجيتني من أجل بلوغ هدف 
اجلندر،  منظور  تعميم  ومها  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق 
واإلجراءات املستهدفة كاستجابة لتحليل ما خاص باجلندر، 
عالوة عىل عدد من الربامج التي تصنع معًا برناجمًا للمساواة 
بني اجلنسني )انظر الرسم التخطيطي الوارد يف الصفحة التالية 

واخلاص بالربامج املراعية للمساواة بني اجلنسني(.

املساواة   أساسيات 
اجلنسني   بني 

يف حاالت الطوارئ
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رسم ختطيطي إلعداد برامج تراعي املساواة بني اجلنسني

برامج لتمكني النساء 
والفتيات

أسلوب إعداد الربامج 
املرتكزة عىل حقوق اإلنسان

إعداد برامج خاصة 
بالعنف القائم عىل أساس اجلندر

إعداد برامج خاصة 
باالستغالل اجلنيس واإلساءة اجلنسية

التوازن بني اجلنسني لدى 
الوكاالت اإلنسانية

تعميم منظور اجلندر اإلجراءات املستهدفة بناء 
عىل حتليل اجلندر

احلقوق اإلنسانية للنساء، والفتيات، والفتيان والرجال يتم تعزيزها ومحايتها 
عىل نحو متساو، وتتحقق عملية املساواة بني اجلنسني

حتليل للجندر يوفر املعلومات املطلوبة لعملية إعداد الربامج 
وتنفيذها وتقييمها

ف
هلد

ا
مج

ربا
وال

ت 
جيا

رتاتي
الس

ا
س

سا
األ
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ت
أساسيا

اعتمد نظام األمم املتحدة، يف  تعميم 
عام 1977، اسرتاتيجية تعميم مراعاة الجندر

باعتبارها  اجلندر،  مراعاة 
وسيلة لتحقيق املساواة بني اجلنسني. ويعد ذلك تعبريًا خمترصًا 
ينبغي األخذ يف االعتبار تأثري مجيع  أنه  ملا نريد أن نقوله من 
بالنساء والرجال، وذلك يف كل  املعنية  السياسات والربامج 
مرحلة من مراحل دورة الربنامج – بدًءا من مرحلة التخطيط 
ومرورًا بمرحلة التنفيذ، وحتى مرحلة التقييم. وإن الرتكيز، 

يف حالة األزمة، عىل تعميم مراعاة اجلندر من شأنه أن:

•يكفل حتقيق تفهم أكثر دقة للموقف؛ 	
•يمكننا من تلبية االحتياجات، وترتيب األولويات اخلاصة  	
بالسكان عىل نحو أكثر استهدافًا، ويرتكز عىل الكيفية التي 
تؤثر هبا الكوارث عىل كل من النساء، والفتيات، والفتيان، 

والرجال؛
من  ترضروا  الذين  األشخاص  مجيع  حتديد  عىل  •يساعد  	
ومواطن  احتياجاهتم  كافة  أخذ  ضامن  وعىل  الكارثة، 

الضعف لدهيم يف احلسبان؛
•يسهل القيام بإجراءات دعم أكثر مالءمة وفاعلية. 	

من شأن حتليل اجلندر أن يوفر  اإلجراءات 
 املستهدفة القائمة 
عىل تحليل الجندر

احلامية  ملوفري  املعلومات 
ومقدمي املساعدات اإلنسانية 
باالحتياجات  خيتص  ما  يف 
النوعية لألشخاص واجلامعات، من املترضرين، الذين تتطلب 
أوضاعهم القيام بإجراءات مستهدفة. ويف كثري من األحيان، 
أحيان  يف  أنه  إاّل   - والفتيات  للنساء  اإلجراءات  هذه  تتجه 
أخرى يكون هناك فتيان ورجال تستهدفهم هذه اإلجراءات، 
مثاًل عندما يكون الفتيان هدفًا للتجنيد لالنخراط يف الرصاع 
املسلح، أوعندما يكون الفتيان غري قادرين عىل إطعام أنفسهم 
أسلوب  أفضل  يكون  وقد  الطهي.  ملهارة  افتقارهم  بسبب 
للتعامل مع االحتياجات النوعية للنساء والفتيات، يف ظروف 
النساء  حتتاج  وقد  مستهدفة.  بإجراءات  القيام  هو  بعينها، 
تتحقق  لكي  خمتلفة  معاملة  إىل  األمر،  واقع  يف  والفتيات، 
وتسويته  اللعب  ميدان  بتمهيد  القيام  آخر،  بمعنى  املساواة. 
هو  وهذا  الفرص.  تكافؤ  من  االستفادة  للمرأة  يمكن  حتى 
املبدأ الذي يكمن وراء التدابري الرامية إىل تقديم إعانات أو 
إىل  الفتيات  إرسال  عىل  العائالت  تشجيع  أجل  من  أجور 

من  والفتيات  للنساء  خاصة  محاية  أعامل  أو  مثاًل  املدارس، 
هذه  َتِصد  أن  جيوز  وال  اجلندر.  أساس  عىل  القائم  العنف 
يف  تتسبب  أن  أو  والفتيات  النساء  املستهدفة  اإلجراءات 
عزلتهن، حيث ينبغي أن تعوضهن عن العواقب النامجة عن 
عدم املساواة القائمة عىل أساس اجلندر، مثل احلرمان طويل 
األمد من حقوق التعليم أو الرعاية الصحية. ويعد ذلك أمرًا 
هامًا، حيث إنه يف أحيان كثرية، تكون النساء والفتيات أكثر 
حرمانًا من الرجال والفتيان، ويستبعدن من املشاركة يف اختاذ 
اخلدمات  عىل  احلصول  إمكانية  وتكون  العامة،  القرارات 
تعمل  أن  ينبغي  لذلك  هلن،  بالنسبة  حمدودة  والدعم 
اإلجراءات املستهدفة عىل متكني املرأة وبناء قدراهتا كي تكون 
الرصاعات  حل  نحو  العمل  يف  الرجل  مع  متكافئة  رشيكة 
األزمة،  أو  الكارثة  بفعل  الترشد  عن  النامجة  واملشاكل 
وأمن  سالم  وحتقيق  والعودة  اإلعامر  إعادة  يف  واملساعدة 
دائمني. وينبغي عىل كل قطاع حتديد إجراءات بعينها يمكن 
املرأة  املساواة بني اجلنسني، ودعم قدرات  تعزيز  من خالهلا 

ملامرسة حقوقها اإلنسانية.

برصف النظر عن االسرتاتيجية  الربامج 
 الرامية إىل تمكني
 النساء والفتيات

أجل  من  تطبيقها  جيري  التي 
املتكافئ  التمتع  هدف  بلوغ 
قبل  من  اإلنسانية  باحلقوق 
النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال ، فال بد هلذا األسلوب 
كلمة  إن  والفتيات.  النساء  متكني  إىل  يقود  أن  النهاية  يف 
أصبحت تستعمل بشكل مفرط إاّل أن معنــاها  "“التمكني” 

كلمة  أن  احلقيقة  وجوهر  للكثريين.  واضح  غري  يزال  ال 
“التمكني” تنطوي عىل حترٍك أو نقٍل يف عالقات القوى التي 
تؤدي إىل جعل فئة من املجتمع تعاين من وضع اجتامعي متدن 
هذه  تنطوي  كام  ومستمر،  منهجي  جور  إىل  تتعرض  أن  أو 
والقدرة  املوارد  التابع  الطرف  لدى  أن  عىل  أيضًا  الكلمة 
وليس  اجلائرة.  األوضاع  وتغيرب  باحلقوق  للمطالبة  الالزمة 
“التمكني” شيئًا يمكن أن ُيمنح أو ُيعطى، مثله مثل إمدادات 
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وضع  يقتيض  إنه  الطوارئ.  حاالت  يف  املأوى،  أو  الغذاء 
اسرتاتيجية لتغيري اجتامعي يشمل الفئة املشار إليها. فمثاًل يف 
غري  التوزيع  خالل  من  إرادهتن  تسلب  الذين  النساء  حالة 
العادل للموارد واحلقوق بني اجلنسني، فإن عملية التمكني قد 
تشمل جهودًا توجه نحو تعزيز االعتامد عىل النفس والسيطرة 
عىل  للقائمني  بالنسبة  صعوبة  األمر  يمثل  وقد  املوارد.  عىل 
تنفيذ  األحيان،  أغلب  يف  هبم،  يناط  الذين  اإلنساين  العمل 

يمكنهم  ملا  تصور  لدهيم  يكون  أن  األمد،  قصرية  تدخالت 
اإلسهام به ضمن عملية التمكني طويل األمد. ومع ذلك فإن 
هناك العديد من التدخالت قصرية األمد التي يمكن أن تعزز 
عملية التمكني عىل املدى البعيد. ولذلك فمن املفيد التمييز 
بني االحتياجات العملية واالحتياجات االسرتاتيجية للنساء 

والفتيات ملعرفة كيفية إدراك هذا األمر.

العملية واالسرتاتيجية االحتياجات 

هناك احتياجات فورية “عملية” حتتاجها النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال عند وقوع الكوارث، للبقاء عىل قيد احلياة. 
كام أن هلم كذلك احتياجات “اسرتاتيجية” عىل املدى البعيد تكون مرتبطة بتغري ظروف حياهتم ونيلهم حلقوقهم اإلنسانية. 
وقد تشمل االحتياجات العملية للمرأة احتياجات ترتبط بدورها كمقدمة للرعاية إضافة إىل احتياجها للغذاء، واملأوى، 
واملاء واألمان. أما االحتياجات االسرتاتيجية فهي احتياجات حتقق هلا السيطرة والتحكم يف حياهتا بشكل أكرب، واحتياجها 
حلقوق امللكية واملشاركة السياسية التي تكفل هلا املشاركة يف صنع القرارات العامة ويف أعامل مساحة آمنة للمرأة خارج 
نطاق األرسة، مثل مآوى النساء التي توفر هلن احلامية من العنف األرسي. وتركز االحتياجات العملية عىل الظروف املحيطة 
املبارشة بالنسبة للنساء والرجال. وتكون االحتياجات االسرتاتيجية معنية بحل األمور املرتبطة بعدم املساواة القائمة عىل 
أساس اجلندر. فاحتياج الفتاة العميل إىل التعليم يمكن التعامل معه يف إطار اسرتاتيجي إذا تضمن ذلك التعليم منهجًا 
دراسيًا قائاًم عىل احلقوق ومرتكزًا عليها، والذي يوسع آفاق الفتاة ويمكنها من التفكري يف عيش حياة خمتلفة عن تلك التي 
حيددها مسبقًا اجلنس أو اجلندر الذي تنتمي إليه. كذلك فإن احتياج املرأة العميل للرعاية الصحية يمكن معاجلته يف إطار 
اسرتاتيجي أيضًا إذا اشتمل عىل حق الوصول إىل اخلدمات الصحية واحلصول عليها، مما يمنحها سيطرة أو حتكاًم أكرب يف 
قراراهتا اإلنجابية. ويف جمال التغيريات ذات التأثري اجلوهري يف حياة األفراد، مثل فقدان أسباب كسب الرزق وتغري األدوار 
االجتامعية )عندما تتوىل املرأة مثاًل املسؤولية وحدها عن األرسة(، فيمكن للتدخالت اإلنسانية إما أن تتناول احتياجات 

األفراد بطرق تتوافق مع األدوار التقليدية للجندر، أو إحداث تغيري يف العالقات بني اجلنسني كلام كان ذلك ممكنًا.

عىل  يرتكـز  أسلـوب  هـو  أسلوب إعداد 
الربامج القائمة عىل 

حقوق اإلنسان
احلقوق ويمثل األساس وأداة 
التوجيه يف مجيــع مراحل إعداد 
والتحليل،  )التقدير  الربامج 
التقارير(،  وإعداد  والتقييم،  والرصد،  والتنفيذ،  والتخطيط، 
والغذاء،  )التعليم،  املختلفة  للقطاعات  بالنسبة  وكذلك 
القائُم  األسلوُب  ويعتمد  العيش...الخ(  وأسباب  والصحة، 
اإلنسان يف حتليل  الدويل حلقوق  القانون  يعتمد  احلقوق  عىل 
السياسات  إعداد  يف  وأيضًا  واجلور،  املساواة  عدم  أوجه 

والربامج واألنشطة املتعلقة بجميع جماالت العمل، وذلك من 
باحلقوق  التمتع  طريق  يف  تقف  التي  العقبات  تذليل  أجل 
أصحاب احلقوق واملكاسب  اإلنسانية. هذا األسلوب حيدد 
املكفولة هلم، وكام حيدد من هم املكلفني بالواجبات وما هي 
قدرات  تعزيز  إىل  ويسعى  عواتقهم،  عىل  امللقاة  االلتزامات 
قدرات  من  يعزز  وباملثل  هبا،  يطالبوا  كي  احلقوق  أصحاب 
كام  املطالب.  هذه  تلبية  من  لتمكينهم  بالواجبات  املكلفني 
يؤكد األسلوب القائم عىل احلقوق أيضًا عىل مبادئ مشاركة 

املرأة ومتكينها وحماسبة منتهكي حقوق اإلنسان.
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واالعتداء  االستغالل  يمثل  الربامج 
املتعلقة باالستغالل 

واالعتداء الجنيس
اجلنيس صورًا من صور العنف 
القائم عىل أساس اجلندر التي 
نطاق  عىل  عنها  التبليغ  يتم 
واسع يف احلاالت اإلنسانية. وعىل الرغم من أن االستغالل 
واالعتداء اجلنيس يمكن ارتكاهبام من قبل أي شخص، إاّل أن 
مصطلح االستغالل واالعتداء اجلنيس يستخدم لإلشارة إىل 
إىل  ينتمون  أشخاص  يرتكبهام  الذين  واالعتداء  االستغالل 
حفظ  قوات  وأفراد  املدنيون  املوظفون  فيهم  بمن  منظامتنا، 
السالم. لقد اعتمدت اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 

باالستغالل  املتعلقة  اجلوهرية  الستة  املبادئ   2002 عام  يف 
العام لألمم  األمني  التي تضمنتها نرشة  اجلنسيني  واالعتداء 
املتحدة الصادرة بشأن التدابري اخلاصة للحامية من االستغالل 
املبادئ  وهذه   )ST/SGB/2003/13( اجلنيس  واالعتداء  اجلنيس 
لالستغالل  للتصدي  إجراءات  وهناك  ملوظفينا.  ملزمة 
األمم  منظامت  يف  إعدادها  حاليًا  جيري  اجلنيس،  واالعتداء 
هذا  موضوع  ليست  وهي  املنظامت،  من  وغريها  املتحدة 
الكتيب اخلاص باجلندر الذي أعدته اللجنة الدائمة املشرتكة 

بني الوكاالت.

أساس  عىل  القائم  العنف  يعد  إعداد الربامج 
املتعلقة بالعنف القائم 

عىل أساس الجندر
ومهددة  خطرية  قضية  اجلندر 
ارتباطها  حيث  من  للحياة 
واحلامية،  اإلنسان،  بحقوق 
واجلندر، مما يمثل حتديات كبرية وفريدة يف املجال اإلنساين. 
الذي يامرس ضد  القائم عىل أساس اجلندر،  العنف  ويتفاقم 
النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، يف ظروف الرصاعات 
والنزاعات. وهذه االنتهاكات تقوض متتع األفراد بحقوقهم 
املكفولة هلم وتضع العراقيل أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني. 
للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت  إن الدالئل اإلرشادية 
املعنية بالتدخالت املرتبطة بالعنف القائم عىل أساس اجلندر 

اجلنيس  العنف  منع  عىل  الرتكيز  اإلنسانية:  احلاالت  يف 
جمال  يف  للعاملن  تقدم  الطوارئ،  حاالت  يف  له  والتصدي 
اخلدمات امليدانية اإلرشادات التي متكنهم من ختطيط، ووضع، 
وتنسيق جمموعة من اإلجراءات املتعددة القطاعات متثل احلد 
اجلنيس  العنف  من  احلد  أجل  من  التدخالت  من  األدنى 
والتصدي له أثناء املراحل األوىل من حاالت الطوارئ. وهذا 
الكتيب اخلاص املعني بموضوع اجلندر ال يكرر هذه التعليامت 
للمساواة بني  الداعية  الربامج  ما يدعم حقيقة أن مجيع  بقدر 
اجلنسني تتضمن جهودًا ترمي إىل التصدي للعنف القائم عىل 
أساس اجلندر - راجع امللحق، املعني بالدالئل اإلرشادية ذات 

العالقة باملساواة بني اجلنسني.

التوازن بني  يستخدم مصطلح  التوازن بني 
الجنسني لدى الوكاالت 

اإلنسانية
واسع،  نطاق  عىل   اجلنسني 
إاّل أنه غالبًا ما يساء فهمه. إن 
بني  التوازن  حتقيق  قضية 
عدد  إىل  وتشري  البرشية،  باملوارد  متعلقة  قضية  هي  اجلنسني 
النساء مقارنة بعدد الرجال الذين توظفهم الوكاالت للعمل هبا 
)املوظفون الدوليون واملوظفون الوطنيون(، وكذلك يف الربامج 
التي ترشع مثل هذه الوكاالت يف تنفيذها أو دعمها مثل برامج 

توزيع الغذاء.
أن  والرجال  النساء  أعداد  بني  التوازن  حتقيق  يعني  وال 
لآلثار  بالرضورة  مدركون  ورجااًل(  )نساء  األشخاص 
التي تنجم عن براجمهم وسياساهتم. بمعنى  املرتبطة باجلندر 
آخر، إن جمرد وجود عدد أكرب من النساء يف الفرقة ال يؤدي 

يعني  أنه ال  للجندر، كام  برامج مراعية  إعداد  إىل  بالرضورة 
فإنه  ذلك،  ومع  اجلندر.  يراعون  ال  الرجال  كل  أن  كذلك 
ليس هناك من شك يف أن حتقيق التوازن بني النساء والرجال 
عىل كافة املستويات يف أماكن العمل يتيح املجال بشكل أكثر 
ملناقشة التأثريات املختلفة للسياسات والربامج املتعلقة بالنساء 

والرجال ومعاجلتها.
ويف امليدان، فإن وجود كل من النساء والرجال يف فريق العمل، 
سواء كانوا موظفني دوليني أم معينني حمليًا، هو أمر رضوري 
والزم. فقد يضيفون قيمة كبرية من خالل معتقداهتم، وقيمهم 
اخلصائص  خالل  من  وكذلك  املختلفة،  تفكريهم  وطرق 
االجتامعية  باجلوانب  واملرتبطة  بوظائفهم  املتعلقة  األخرى 
إىل  الوصول  إمكانية  لدهيم  يكون  قد  املختلفة. كام  والثقافية 
النساء والرجال والتحاور معهم بطرق خمتلفة، سواء كانوا من 
الوطنية.  السلطات  أو  املحليني  القادة  أو  السكان املرشدين، 
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فعىل سبيل املثال، قد يكون أفضل، يف بعض احلاالت، قيام 
بينام  حرب،  جنرال  مع  بالتحدث  جيدًا،  إعدادًا  معد  رجل 
يكون من األفضل بالنسبة إلمرأة مدربة أن تتحدث مع ضحية 

من ضحايا العنف اجلنيس.
فعالية  أكثر  غالبًا  يكون  متوازنًا،  فريقًا  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
يف  فمثاًل  املستفيدين.  السكان  من  أكرب  رشحية  إىل  للوصول 

أفغانستان، عندما مل يستطع األجانب من الذكور أو األفراد من 
غري املحارم التعامل مع النساء املحليات، كان يف مقدور النساء 
النسوة  من  كل  مع  التعامل  اإلنسانية  الوكاالت  يف  العامالت 
األفغانيات والقادة من الرجال. وليس حتقيق التوازن بني اجلنسني 
جمرد خطوة نحو احلصول عىل املساواة، بل هو بمثابة اسرتاتيجية 

حاسمة من أجل بناء برامج تتميز بالفعالية والكفاءة.

خطوات عملية للحصول عىل فريق متوازن يضم نساًء ورجااًل

•توزيع إعالنات الوظائف الشاغرة عىل نطاق واسع الستقطاب جمموعة متنوعة من املتقدمني. 	
•التأكد من أن املتطلبات من اخلربة والتعليم ليست حمددة حتديدًا ضيقًا. 	

النساء  الشاغرة عىل تشجيع  الوظائف  ينص اإلعالن عن  أن  يمكن  ناقصًا،  الرجال  أو  النساء  متثيل  يكون  •عندما  	
والرجال املؤهلني عىل التقدم هلذه الوظائف.

•إدراج كل من النساء والرجال عىل لوائح املختارين إلجراء املقابلة الشخصية. 	
•يتم تقييم مجيع املرشحني بموجب نفس املعايري. 	

•عدم افرتاض صعوبة بعض الوظائف بالنسبة للنساء أو انطوائها عىل خطورة عليهن. 	
•النظر يف اختاذ تدابري عمل بديلة للتغلب عىل القيود الثقافية التي قد تفرض عىل عمل النساء مثل توظيف فرق تضم  	

أخوة/أخوات.
•تقديم التدريب جلميع املوظفني حول األمور املرتبطة باجلندر والتنوع الثقايف. 	

للنساء والرجال، مع أعامل مرافق لرعاية األطفال كلام كان ذلك  للنوم(  •أعامل مرافق منفصلة )محامات وأماكن  	
ممكنًا.

•االحتفاظ بجميع بيانات املوظفني مصنفة بحسب نوع اجلنس وذلك لسهولة رصدها. 	

ما هي أمهية اجلندر يف حاالت األزمات؟
للحروب والكوارث الطبيعية واألوضاع املرتبطة باألزمات 
والفتيان،  والفتيات،  النساء،  عىل  وخمتلفة  هائلة  تأثريات 
والرجال ، فهم يواجهون خماطر خمتلفة ويصبحون بفعل ذلك 
ضحايا بطرق متنوعة. فمثاًل يف كارثة التسونامي التي وقعت 
عام 2005، شكلت النساء نسبة 80% من هؤالء الذين قضوا 
نحبهم يف هذه الكارثة، وذلك يف أجزاء من أندونيسيا ورسي 
النكا. وعىل النقيض فإن الشباب والرجال غالبًا ما يكونون 

هم الضحية األوىل يف الرصاعات املسلحة.
يف ما ييل بعض السبل التي يمكن من خالهلا تفهم مدى أمهية 

مراعاة اجلندر يف األزمات:

النساء  يترصف  خمتلفة:  والرجال  النساء  استجابة   -  1
والرجال بشكل خمتلف ضمن اجلهود التي يبذلوهنا من أجل 
مقاومة العنف، والبقاء، ودعم من يعولون. وقد يكون هذا 
الكالم جمرد ذكر ملا هو باد للعيان، ولكن التجربة أثبتت حتى 

األدوار املتغرية للجندر

أرسهن  بإعالة  يقمن  الالئي  النساء  بمقدور  يكون  ال  عادة 
توفر  عدم  بسبب  عليها  احلصول  أو  اخلدمات  إىل  الوصول 
املساعدة فيام يتعلق برعاية األطفال أو الدعم املتمثل يف جلب 
املاء أو حطب الوقود. أما األرس التي يعوهلا رجال فقط فإهنا 
عادة ما تكون لدهيا احتياجات نوعية حيث قد ال تكون لدهيا 
مهارات الطهو أو رعاية األطفال الصغار أو القيام باألعامل 

املنزلية الروتينية.
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اآلن أن جوانب األزمات هذه املتعلقة باجلندر غالبًا ما تغفل 
وال يتم التنبه هلا عند التخطيط للتدخالت املقرر القيام هبا.

الدور املرتبط باجلندر يتغري عىل مدى العمر وبمرور   -  2
لتصورات  وفقًا  املسؤوليات  ختصيص  يتم  ما  عادة  الوقت: 
نمطية لألدوار املنوطة بالنساء والرجال، حيث غالبًا ما ينظر 
العنف، وللنساء عىل  الرجال عىل أهنم مرتكبون ألعامل  إىل 
أهنن ضحايا مستسلامت، إاّل أن هناك العديد من الشبان الذين 
يصبحون ضحايا عندما يواجهون أعامل التجنيد اإلجباري يف 
القوات املسلحة. ويف بعض احلاالت، قد تكون النساء من بني 
املحرضني الرئيسيني عىل الرصاع، كام قد ينخرطن هن أنفسهن 
يف الرصاع كمحاربات. يف حاالت األزمات غالبًا ما يواجه 
الرجال صعوبة يف التعامل مع هوياهتم املتغرية وفقدان دورهم 
كعائلني ألرسهم وهم قد يتامدون، نتيجة لذلك، يف ترصفاهتم 
ويف  اجلندر.  أساس  عىل  القائم  الزائد  العنف  حيث   من 
ما خيتص بالنساء، فإهنن عادة ما يقعن ضحايا عىل نحو متعمد 
ويتعرضن لالعتداء اجلسدي واجلنيس، إاّل أهنن يناضلن من 
أجل استعادة احساسهن بالكرامة من خالل استمرار القيام 
جديدة.  مسؤوليات  تويل  أو  للرعاية  كمقدمات  بدورهن 
باجلندر”  املرتبط  “الدور  التغريات يف  أن ختلق هذه  ويمكن 
توترات كبرية بني النساء والرجال عندما ختف األزمة أو هتدأ 

ويتم التحول إىل احلياة الروتينية يف املخيامت.
التدخالت  تأخذ  أاّل  جيب  القوة:  ديناميات  تغري   -  3
اإلنسانية املؤثرة يف اعتبارها االحتياجات والقدرات املختلفة 
للنساء والرجال فقط، حيث إن عالقة القوة التي تؤثر يف قدرات 
كل منهام عىل احلصول عىل الدعم، تأيت عىل نفس القدر من 
األمهية. فعادة ما تتوىل النساء أدوارًا جديدة أو التقدم لشغل 
الرجال  بمقدور  يكون  الرجال. وقد ال  يرتكه  الذي  الفراغ 
القيام بدورهم التقليدي ككاسبني للرزق أو معيلني ألرسهم. 
يتعرضون لإلذالل لكوهنم عاجزين عن محاية أرسهم  وقد 
ودرء األذى ودفع الرضر عنهم، لذلك ينبغي عىل الناشطني 
يف جمال األنشطة اإلنسانية أخذ هذه األمور يف احلسبان عند 
تصميم األنشطة املعتزم القيام هبا حتى ال يتسببوا يف إحداث 
رضر للنساء أو الرجال، أو يسامهوا يف تفاقم األوضاع. كام أنه 
من الرضوري اعتامد أسلوب يشمل النساء والرجال ويكون 
قائاًم عىل مشاركة املجتمع املحيل ملعاجلة هذه الصعوبات عىل 
الرامية  التدخالت  وتنفيذ  صياغة  إىل  إضافة  متساو،  نحو 
بطريقة تكون  القوة  ديناميات  املطلوب يف  التغيري  تناول  إىل 
مقبولة من الناحية الثقافية. ومع رضورة التعامل مع التقاليد 

الثقافية واملعتقدات الدينية بكل احرتام، إاّل أنه ينبغي األخذ 
يف االعتبار كذلك – أن بعض التقاليد واملعتقدات يمكن أن 
ينبغي  الثقافية ال  تكون منطوية عىل أرضار، وأن احلساسية 
االلتزام  أو  أو االختصاص  الوالية  الغلبة عىل  هلا  تكون  أن 
القانوين املنوط بالناشطني يف جمال العمل اإلنساين جتاه مجيع 

األفراد املترضرين ضمن القطاع السكاين.

النساء والرجال يثريون قضايا خمتلفة: إن هناك تأثريًا   -  4
للشخص الذي جيري التشاور معه، عند حتليل املوقف، ليس 
يتعلق  ما  يف  أيضًا  بل  وتفهمه،  تسمعه  بام  خيتص  ما  يف  فقط 
باملنحى الذي قد تتخذه خيارات استجابتك. وعادة ما ختتلف 
االهتاممات بني النساء والرجال كل حسب نظرته إىل األمور 
من زوايا خمتلفة، كام أن جتارهبام واحللول التي يتقدمان هبا هلذه 
لدهيام تصورات  تكون  متباينة. كذلك،  أيضًا  تكون  القضايا 
واهتاممات متنوعة يف ما خيتص باملامرسات املقبولة من الناحية 
واضحة  صورة  هناك  تكون  أن  املمكن  غري  ومن  الثقافية. 
ودقيقة للموقف أو الوضع إذا مل تتم استشارة 50% أو يزيد من 

أفراد املجتمع، فقد يعني ذلك غياب 50% من املعلومات.

الفروق داخل املجموعات

فروقًا  هناك  إن  حيث  متشاهبني،  ليسوا  والرجال  النساء  إن 
ويمكن  واالقتصادية.  االجتامعية  واحلالة  العمر  يشكلها 
للجوانب املتعلقة بالزواج، أو املنزلة االجتامعية، أو العرف، 
االحتياجات  عىل  تأثري  هلا  يكون  أن  التعليمي  املستوى  أو 
والفرص املتاحة، وينبغى لذلك أخذ هذه اجلوانب ىف احلسبان 

لدى إعداد الربامج.

املرأة ال غنى عنها ضمن الفريق

مسحًا  جتري  التي  احلكومية  غري  املنظامت  بمقدور  يكن  مل 
وطنيًا حول األلغام األرضية يف أفغانستان تعيني فرق مسح 
السفر  من  النساء  متنع  الثقافية  فالقيود  اجلنسني.  من  خمتلطة 
مع الرجال، ونتيجة لذلك، تم تعيني الفرق من الرجال فقط، 
كانت  الاليت  النساء  إىل  الوصول  إمكانية  جعل  الذي  األمر 
لدهين معلومات حول املسارات املختلفة من األرض حمدودة. 
إن املسوحات التالية يف الوقت احلارض تسعى إىل التوصل إىل 

املزيد من النساء.
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 هل العتبار املساواة بني اجلنسني أمهية يف 
االستجابة اإلنسانية؟

أال تعد مسألة حتقيق املساواة بني اجلنسني ترفًا يف مواقف احلياة 
واملوت؟ هذا ما قد يعتقده الكثريون من الناس. ولكن حتقيق 
املساواة بني اجلنسني ليس يف الواقع ترفًا وال هو أمر يتعلق بمنح 
امتيازات للمرأة عىل حساب الرجل أو العكس. إن املساواة 
بني اجلنسني أمر يتعلق بالتأكد من أن احلامية واملساعدة التي 
تقدم يف حاالت الطوارئ يتم وضع خططها وتنفيذها بالشكل 
الذي جيعل النساء والرجال يستفيدان منها بشكل متساٍو، مع 

األخذ يف احلسبان حتليل احتياجاهتم وقدراهتم.
يف  املساواة  مبادئ  إدماج  حماولة  تتطلب  كثرية  أحيان  ففي 
الربامج، املشاركة النشطة من جانب الرجال واحلصول عىل 
تسبب عواقب سلبية،  أن  يمكن  املخاطر  فإن  وإال  دعمهم، 

وعىل سبيل املثال، فإن:
•النساء قد يواجهن عبء املسؤولية اإلضايف وربام خماطر  	

مواجهة رد الفعل من جانب الرجال.
يتم  والصحة  بالبقاء  املتعلقة  احلاسمة  القضايا  •بعض  	
هتميشها وعدم إيالئها األمهية املطلوبة وإحالتها إىل جانب 
وأيضًا  الرجال  توعية  رضورة  )مثاًل  النسائية”  “األمور 
النساء حول مرض اإليدز والعدوى بفريوسه واستخدام 

العازل الذكري(.
•الرجال قد ال يأخذون مشاركة املرأة مأخذ اجلد وهذا قد  	

يضع املرأة يف موقف أكثر صعوبة.
•التهديدات أو املخاطر التي قد يواجهها الرجال يمكن أاّل  	

تفهم أو تعالج عىل النحو املالئم.
تدمري  مع  وسلطتهم  وضعهم  من  بعضًا  الرجال  يفقد  وقد 
األزمات الطارئة هليكل األرسة أو القبيلة، وقد يستاء الرجال 
الذين درجوا عىل أن يكونوا هم القادة التقليديني وأصحاب 
السلطة، من تدخل النساء يف نطاق صالحية الرجال املتمثلة 
أو االنخراط  الطعام لألرسة  للعائلة وتأمني  يف أعامل األمن 
كل  يف  الذكورية  الفوارق  تفهم  إن  االقتصادي.  النشاط  يف 
املناحي واحلصول عىل دعم الرجال إلرشاك النساء والشباب 
يف األنشطة التي كان الرجال يقومون هبا بشكل تقليدي، هو 
أمر حاسم يف نجاح االستجابة اإلنسانية وضامن استمرارها.

خطوة  بمثابة  هي  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  فإن  وأخريًا 
إن  حيث  االستمرار،  مضمونة  تنمية  حتقيق  جتاه  حاسمة 

البنى  عىل  جوهريًا  تأثريًا  تؤثر  باألزمات  املرتبطة  األوضاع 
االجتامعية والثقافية، كام أهنا تغري من أوضاع كل من النساء 
القائم عىل  التمييز  الفرصة ملعاجلة  توفر  ما  والرجال، وغالبًا 
جير  مل  وإذا  له.  والتصدي  احلقوق  وانتهاك  اجلندر  أساس 
التخطيط للتدخالت اإلنسانية مع وضع مسألة املساواة بني 
اجلنسني يف احلسبان، فلن يقترص األمر فقط عىل زيادة فرص 
املساواة يف  تفقد فرصة دعم وتعزيز  حدوث الرضر، بل قد 

أسباب كسب الرزق بني النساء والرجال.

ما هو حتليل اجلندر؟
إن حتليل اجلندر يعني فحص العالقات بني اإلناث والذكور، 
الوصول  وإمكانية  يقومون هبا،  التي  األدوار  حيث تفحص 
إىل املوارد واحلصول والسيطرة عليها والقيود التي يواجهوهنا 
البعض. وينبغي إدراج حتليل اجلندر يف إطار  حيال بعضهم 
تقييم االحتياجات اإلنسانية ويف مجيع التقييامت القطاعية أو 

حتليل األوضاع.

اطرح األسئلة: عند إجراءك التقييم، قم دائاًم بطرح األسئلة 
التي متكنك من تفهم الفروق املحتملة يف ما يتعلق بتجارب 

النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال.
ضع النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال يف بؤرة تقييمك: إن 
حتليل اجلندر يبدأ بأصغر الوحدات أال وهي األرسة، وذلك 
من أجل تفهم كيفية مشاركة كل فرد من أفراد األرسة، والدور 
الذي يمكنه القيام به، وما الذي حيتاجه من أجل حتسني معافاة 
األرسة وأمنها وإحساسهم بالكرامة. فعىل سبيل املثال، ما هي 
العوامل التي تؤثر عىل حصول أفراد األرسة عىل اخلدمات؟ 
للطعام داخل  والرجال  النساء  استهالك  فرق بني  هل هناك 
يتخذ  الذي  هو  من  املوارد؟  عىل  حيصل  الذي  من  األرسة؟ 
هذه  داخل  التبرص  إن  املوارد؟  باستخدام  املتعلقة  القرارات 

الرئيسية الرسالة 

يتيح حتليل اجلندر لك َتّفهم َمْن هم السكان الذين ترضروا من 
األزمة، وما الذي حيتاجونه، وما الذي يمكنهم عمله من أجل 
أنفسهم. كام يساعدك هذا التحليل عىل التفكري يف األبعــاد 
املرتبطــة باجلندر يف عملك والتي يمكن أن حتسن ما تقوم به 

وكيفية القيام به والتأثري الذي يمكنك عمله.
إن األمر ببساطة يتعلق باإلعداد اجليد للربامج 
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ت
أساسيا

الديناميات يمكن أن يفيد يف التحقق من أن املساعدات موجهة 
إىل وجهتها الصحيحة وبأفضل السبل وأكثرها فاعلية.

التبرص  اجلندر كذلك عىل  يعني حتليل  الثقايف:  السياق  تفهم 
سبيل  فعىل  الثقافية.  الناحية  من  األدوار  بتفهم  يتعلق  ما  يف 
فمجرد  خيتلف،  أن  يمكن  األرسة”  “رب  مفهوم  إن  املثال، 
آثار  عادة  الوضع  هلذا  تكون  عزباء  أمًا  أو  أرملة  املرأة  كون 
السلع واخلدمات.  إمكانية احلصول عىل  خطرية، من حيث 
ففي بعض األحيان قد يرغب أفراد األرسة الذكور يف تأكيد 
السيطرة. يمكن أن يفيد حتليل العالقات واألدوار يف التعرف 
احللول  الفعل وكذلك  رد  واحتامالت  الضعف  مواطن  عىل 

للقضايا احلرجة.
للجندر،  الفّعال  التحليل  يتطلب  والتعاون:  التنسيق  اعتمد 
أو  امليدانيني يف كل قطاع  الناشطني  قيام  يف سياق األزمات، 
جمال من جماالت األنشطة بطرح السؤال املتمثل يف ما إذا كان 
والكيفية  خمتلف،  بشكل  والرجال  النساء  عىل  يؤثر  املوقف 
أيضًا  التي يكون عليها ذلك. عالوة عىل هذا، يتعني عليهم 
التأكد من كيفية معاجلة براجمهم لالحتياجات العملية املبارشة 
النساء  واالحتياجات االسرتاتيجية الطويلة األمد، لكل من 
والرجال. ومن الرضوري كذلك تواصل خمتلف الناشطني يف 
الفروق بني  املعلومات حول  اإلنساين وتشاُرُكهم يف  العمل 
اجلنسني وذلك بغية ضامن التنسيق اجليد بني الربامج بعضها 

وبعض.

ال تضع افرتاضات: إن حتليل اجلندر يفيد يف إيضاح الطرق 
املختلفة التي تتأثر هبا النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، 
السياسية  القرارات  اختاذ  يف  خالهلا  من  يشاركون  التي  أو 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، يف إطار املجتمع. كام تفيد 
معرفة من بيده اختاذ القرار يف ضامن التفهم الدقيق للموقف 

واالحتياجات املتغرية للفئات املختلفة املترضرة من األزمة.

ال تكرر العملية من البداية مرة أخرى: هناك العديد من املوارد 
موجودة داخل وخارج أوساط اإلغاثة اإلنسانية والتي يمكن 
أن تعينك عىل تفهم األبعاد املرتبطة باجلندر يف كل موقف من 
الصحيحة، واتصل  الوثائق  أن لديك  إقرأ! وتأكد  املواقف. 
يرتكز  لربناجمك ال  التخطيط  أن  وتأكد كذلك من  باخلرباء، 

عىل حتليل غري صحيح أو غري كامل للجندر.
الذي  املنهجي  احلوار  يعد  املترضرين:  السكان  مجيع  استرش 
جيــري مــع النســاء، والفتيات، والفتيان، والرجال - سواء 
الذي جيري بشكل منفصل أو يف إطار جمموعات خمتلطة – أمرًا 
أساسيًا ضمن عملية إعداد الربامج اإلنسانية. وقد ال يتحدث 
أمام  بعينها  أمور  أو  أشياء  الثقافات، عن  الرجال، يف بعض 
النساء والعكس صحيح، فقد تذعن النساء يف ما يتعلق برتتيب 
يف  مستعدات  النساء  تكون  وقد  حتديدها.  أو  األولويات 
املجموعات املكونة من نساء فقط، للتطرق إىل أفضل أسلوب 
للتعامل مع الرجال حتى ال يكون هناك رد فعل ضد النشاط 
املتزايد للمرأة، وقد تكون لدى املراهقات واملراهقني أفكار 
وكذلك احتياجات خمتلفة لن تستطيع إدراكها أو معرفتها إذا 

اقترصت استشارتك عىل البالغني فقط.

تقوم  التي  املعلومات  استخدم  العمل:  إىل  التحليل  من 
بجمعها يف إغناء براجمك، وقد يعني هذا يف بعض األحيان 
إجــراء تغيريات كبرية أو إعادة ختصيص املوارد. وهذا أمـر 
ال بأس به، طاملا أنه جيعل برناجمك أكثر استهدافًا الحتياجات 
النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال املترضرين من األزمة. 
وإننا كثريًا ما نحل الصعاب بإضافة مرشوع واحد “للشعور 
إىل  بحاجة  ستكون  فإنك  لذلك،  وتأكيدًا  باالرتياح”. 
إدماج قضية اجلندر يف إطار براجمك الرئيسية وتكون لديك 
مثل  بعينها،  سكانية  قطاعات  تستهدف  حمددة  مبادرات 

األرامل، والشبان.

حتليل اجلندر: نقاط رئيسية

ومعاناة  املرأة  معاناة  بني  الفروق  عن  دائاًم  استفرس   -  1
الرجل.

قم بإجراء تقييم مبني عىل مشاركة النساء، والفتيات،   -  2
والفتيان، والرجال ، معًا، وأيضًا بشكل منفصل.

استخدم املعلومات يف توجيه براجمك.  -  3

من هم القادة املمثلني للسكان؟

القادة  باستشارة  اإلنسانية  اإلغاثة  أوساط  يف  العاملون  قام 
املحليني يف دارفور، بوصفهم رشكاء يف توزيع الغذاء والسلع، 
أنه بوصفهم قادة فإن لدهيم مجهورًا من  وكان االفرتاض هو 
األنصار، إاّل أن غياب حتليل اجلندر أفىض إىل إغفال القيادات 
النسائية. وبمرور الوقت كان هناك انتهاك لنظام التوزيع من 
النساء  أصوات  إسكات  يف  أسهم  مما  الرجال  من  القادة  قبل 

بشكل أكرب.
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ل: يتغري الوضع عىل األرض تغريًا مستمرًا، كام تتغري  َقيِّم وَعدِّ
ومن  الناس.  بحامية  املتعلقة  واالحتياجات  املخاطر  كذلك 
عىل  قائمة  أساليب  باستخدام  املنتظمة  االستشارات  خالل 
املشاركة من قبل املترضرين من األزمة، فسوف يتبني لك ما 
إذا كان برناجمك ناجحًا أم ال. وجيدر بك تعديل برناجمك حتى 

يفي باحتياجات الناس ومتطلباهتم.

بحسب  املصّنفـة  البيـانات  أمهيـة  هـي   مـا 
نوع اجلنس؟

اهلدف  بتقديمها  تقوم  التي  اخلدمات  ختطيء  أن  املمكن  من 
بعيدًا عنه ما مل تكن تعرف من هم املترضرون؛  أو تقع  منها 
ِمن  وَمْن  الفتيان،  أم  الفتيات  أم  الرجال  أم  النساء  هم  هل 
بني هذه الفئات من هم األكثر عرضة للمخاطر. وال بد من 
حتليل البيانات اخلاصة بالسكان املترضرين من األزمة وذلك 
بحسب العمر واجلنس وغريمها من العوامل ذات الصلة مثل 

العرق والدين.

املترضرين  السكان  توزيع  توضح  التي  البيانات  مجع  يتعني 
يف  بام  واجلنس  العمر  بحسب  تصنيفها  مع  روتينية  بصورة 
بحسب  أيضًا  مصنفة   - العائل  الوحيدة  العائالت  ذلك 
العمر واجلنس. ويتعني كذلك مجع البيانات اخلاصة بالسكان 
العنف،  املعوقني واأليتام وضحايا  للمخاطر مثل  املعرضني 
احتياجاهتم  تلبية  لضامن  وذلك  اجلنس،  بحسب  وتصنيفها 

املطلوبة وفقًا للجندر.
ويف نفس السياق، ينبغي أيضًا تبليغ املعلومات حول من هم 
املستفيدون من املساعدات يف حاالت الطوارئ وذلك بحسب 
اجلنس والعمر، فعىل سبيل املثال إذا كان التبليغ عن من هم 
املشاركني يف التدريب عىل أنشطة الغذاء مقابل العمل، فينبغي 
التبليغ دائاًم عن جنس وعمر املشاركني، وبدون هذا التحليل، 
فسيكون مستحياًل التأكد ممن استفاد، أو ما إذا كانت املساعدة 
نسبة  كانت  إذا  فمثاًل  متناسب.  بشكل  السكان  إىل  تصل 
فإن   ،%100 العمل هي  مقابل  الغذاء  أنشطة  املشاركات يف 
سؤالك سيكون ملاذا انعدام وجود متثيل للرجال. وتعد جودة 
البيانات والتحليل أمر ال غنى عنه لتحديد املجموعات التي 
يتم هتميشها وأسباب ذلك. وال تكمن أمهية هذه املعلومات يف 
كوهنا رضورية والزمة ملراجعة االحتياجات اإلنسانية فقط، 
بل ألهنا تبعث بإشارة قوية مفادها: إن وجودي ضمن هذه 
البيانات يظهر أن هناك اهتاممًا بكل شخص وأن كل شخص 

حمسوب حسابه ويمكنه التمتع بحقوقه أو حقوقها.

الرئيسية الرسالة 

ينبغي مجع البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر وحتليلها 
بصورة روتينية وذلك من أجل تفهم أثر االستجابة اإلنسانية 

عىل مجيع السكان.
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اإلطار اخلاص بربامج املساواة بني اجلنسني
إن اإلطار اخلاص بربامج املساواة بني اجلنسني هو أداة تستخدم مع جمموعة الناشطني يف املرشوع عىل مستوى القطاع ملراجعة 
مرشوعاهتم أو براجمهم من منظور حتقيق املساواة بني اجلنسني، وقد يتغري ترتيب اخلطوات ضمن هذا اإلطار وذلك من مؤسسة 
إىل أخرى. واملقصود هو رضورة أخذ النقاط التسع مجيعها اخلاصة هبذا اإلطار يف احلسبان من خالل مقدمي احلامية واملساعدات 
الحتياجات  الطوارئ  حاالت  يف  يمنحونه  الذي  والدعم  يقدموهنا  التي  اخلدمات  تلبية  من  التيقن  بغرض  وذلك  اإلنسانية 

ومتطلبات النساء والفتيات والرجال عىل قدم املساواة.
ويوجد أدناه وصف لعنارص هذا اإلطار، إضافة إىل عدد من عينات األنشطة واملؤرشات التي يمكن قياسها من أجل تقييم الدرجة 
التي بلغتها عملية حتقيق املساواة بني اجلنسني داخل القطاع املحدد. وينبغي عىل الناشطني يف حاالت إنسانية معينة إعداد خطة 
عمل ترتكز عىل عنارص هذا اإلطار مع وجود مؤرشات حمددة وقابلة للقياس. راجع القوائم التفقدية املوجودة يف هناية كل فصل 

من أجل وضع مؤرشات مراعية للجندر تكون خاصة باملوقع املعني، والتي يتعني رصدها وإعداد تقارير عنها بشكل روتيني.

اإلطار اخلاص بربامج املساواة بني اجلنسني الستخدامات الناشطني يف القطاع

حتليل الفروق املرتبطة باجلندر  A
تصميم اخلدمات بحيث تلبي احتياجات اجلميع  D

حصول النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال عىل هذه اخلدمات  A
املشاركة املتكافئة  P

تدريب النساء والرجال بالتساوي  T

ثم
التصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر يف برامج القطاع  A

مجع، وحتليل البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر والتبليغ عنها  C
توجيه اإلجراءات وفقًا لنتائج حتليل اجلندر  T

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء  C

حتقيق  لضامن  مجاعي  بشكل  اإلجـراءات  اختـذ  ثـم  السابقـة  باخلطـوات  قـم 
املساواة بني اجلنسني
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التحليل: قم بتحليل تأثري األزمة اإلنسانية عىل النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، وتأكد، مثاًل، من أن مجيع التقديرات املتعلقة باالحتياجات تشمل القضايا 
املرتبطة باجلندر خالل مراحل مجع وحتليل املعلومات، وأنه تتم استشارة النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال خالل عمليات التقدير والرصد والتقييم.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة

يتم إعداد تقرير حتليل اجلندر من أجل أعامل املعلومات الالزمة إلعداد 
الربامج.

شباط/فرباير  بحلول  إيتوري  إقليم  يف  اجلندر  حتليل  تقرير  إعداد 
 2007

جترى مشاورات مع أعداد متساوية من النساء والرجال ملعرفة احتياجات 
كلتا املجموعتني وقدراهتم.

يف  صحية  عيادة  إقامة  حول  استشارهتم  الذين متت  السكان  من   %50
»بونيا« كن من النساء.

التي  الطريقة  مراجعة  قطاع  كل  وعىل  متكافئ،  نحو  عىل  والرجال  النساء  احتياجات  تلبي  بحيث  اخلدمات  صمم  اخلدمات:   تصميم 
منفصلة  مراحيض  هناك  تكون  كأن  اخلدمات،  من  متكافئ،  بشكل  االستفادة،  والرجال  النساء  بإمكان  أنه  من  ويتأكد  هبا،   يعمل 
للنساء وللرجال، وأوقات للتدريب؛ وأن هناك أوقاتًا حمددة لتوزيع األغذية وغريها من البنود بحيث يتمكن كل شخص من احلضور يف هذه األوقات، إلخ.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
تعاد تعبئة أكياس األرز سعة 50 كغم يف أكياس أخرى سعة 25 كغم 

لتيسري عملية نقلها إىل املنازل
تعاد تعبئة مجيع أكياس األرز التي وزعت يف مناطق بادغيش، يف كانون 

الثاين/يناير 2007، يف أكياس سعة 25 كغم.

تغريت ساعات العمل يف املركز الصحي لضامن حصول الرجال الذين 
يعملون لساعات طويلة عىل اخلدمات

متدد ساعات العمل يف سائر املراكز الصحية يف إقليم أمبارًا بواقع ساعتني 
اعتبارًا من آب/أغسطس 2007

اضمن احلصول عىل اخلدمات: تأكد من حصول النساء والرجال عىل اخلدمات عىل قدم املساواة، وعىل القطاعات مواصلة رصد املستفيدين من اخلدمات 
واستشارة املجتمع للتأكد من حصول اجلميع عىل اخلدمة.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
والفتيات،  النساء،  وصول  من  للتأكد  موقعية  معاينة  عمليات  تنفذ 

والفتيان، والرجال إىل اخلدمات واحلصول عليها.
منطقة  يف  برتفالي  حديقة  روضة  عند  موقعية  معاينة  نقاط   6 نفذت 

»غولو« يف عام 2006 

والفتيات،  النساء،  وصول  لتقييم  إلكرتونية  مناقشة  جمموعة  هناك 
والفتيان، والرجال إىل اخلدمات وحصوهلم عليها.

العمرية  الفئة  من  الفتيان  مع  إلكرتونية  مناقشة  جمموعات  ثالث  تعقد 
12-18 عامًا »كينغوم« خالل الربع األول من عام 2008 

اضمن املشاركة: تأكد من مشاركة النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال عىل قدم املساواة يف إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم االستجابة اإلنسانية، وأن النساء 
يف وضع يسمح هلن باختاذ القرارات، وإذا كانت هناك مشكلة يف ضم النساء إىل عضوية اللجان، فيجب إجياد آلية تضمن إيصال أصواهتن إىل اللجان.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
50% من أعضاء اللجنة املحلية لشؤون املآوى يف املخيم »ب« للمرشدين تتألف جلنة مواقع اإليواء من عدد متساو من الرجال والنساء.

داخليًا يف أكاريباتو من النساء.

تعقد اجتامعات يف خميم املرشدين داخليًا للسامح للنساء باحلضور دون 
ترك أطفاهلن بدون رعاية.

يف  عقدت  التي  اإليواء  مواقع  شؤون  جلنة  الجتامعات  املئوية  النسبة 
»أكاريباتو« يف املخيم »ب« للمرشدين داخليًا يف عام 2007 

التدريب: تأكد من استفادة النساء والرجال عىل قدم املساواة، يف التدريب، وأية مبادرات يقدمها العاملون يف جمال اإلغاثة اإلنسانية هبدف بناء 
القدرات. وتأكد من أن النساء والرجال يمنحان فرصًا متكافئة لبناء قدراهتام وتلقي التدريب بام يف ذلك فرص العمل والتوظف.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
األول/أكتوبر يقدم تدريب عىل اإلسعافات األولية لعدد متساو من النساء والرجال. الذي سيجري يف ترشين  للتدريب  املدعوين  من   %50

2008 هم من النساء.

50% من الذين عملوا يف برنامج توزيع الغذاء يف »ذاؤوا« كن نساء.يعمل عدد متساو من النساء والرجال يف برنامج توزيع الغذاء.
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التصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر: تأكد من أن مجيع القطاعات تتخذ إجرءات حمددة ملنع أو للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر. ويتعني 
استخدام الدالئل اإلرشادية التي وضعتها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت للتدخالت اهلادفة إىل التصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر يف 

احلاالت الطارئة، وذلك من قبل اجلميع كأداة للتخطيط والتنسيق يف هذا املجال.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
جيري توزيع املواد غري الغذائية يف وقت مبكر ليتمكن الناس من الوصول 

إىل منازهلم بسالم أثناء النهار.
كانون  يف  كيلينوتيش  إقليم  يف  الغذائية  غري  املواد  مجيع  توزيع  انتهـى 

الثاين/يناير 2006 قبل الساعة الثانية ظهـرًا.

بحلول كانون الثاين/يناير 2007، كانت مجيع مرافق اإلصحاح بمخيم أقيمت أعمدة إنارة حول مرافق اإلصحاح ألعامل مرور آمن إليها.
“كاملا” مزودة بإنارة خارجية.

َصنِّف البيانات بحسب العمر واجلنس: قم بجمع وحتليل كل البيانات املتعلقة باالستجابة اإلنسانية وصنفها بحسب العمر واجلنس، مع القيام بتحليل 
الفروق واستخدامها يف إعداد مرتسم للسكان املعرضني للمخاطر ومدى تلبية احتياجاهتم من قبل قطاع املساعدات اإلنسانية.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر واخلاصة بنطاق تغطية الربنامج 

جتمع بصفة منتظمة.
مجيع التقارير الربع سنوية التي أعدت يف عام 2004 حول برنامج كسب 

الرزق ارتكزت عىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر.

اإلجراءات املوجهة: تأكد من أن النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال قد تم استهدافهم بإجراءات حمددة كلام كان ذلك مناسبًا، وذلك استنادًا إىل حتليل 
اجلندر. ويتعني اختاذ تدابري خاصة إذا كانت إحدى الفئات معرضة أكثر من غريها للمخاطر، وذلك حلاميتها.. مثال عىل ذلك املساحات اآلمنة املخصصة 

للنساء والتدابري التي تتخذ حلامية الفتيان من التجنيد القرسي.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
تغذية تعتمد تدابري إجيابية للتصدي للتمييز يف ختصيص موارد الغذاء »هارتيشيك«  يف  )أ(  خميم  يف  املرضعات  األمهات  مجيع  ستتلقى 

تكميلية يف آب/أغسطس 2006

االلتحاق  من  يتمكن  كي  للفتيات  صحية  وإمدادات  مالبس  أعامل 
باملدرسة ويشاركن يف الفصول بشكل كامل

توزع اإلمدادات الصحية عىل مجيع الفتيات يف الفئة العمرية 6-18عامًا 
يف “أدري” من آذار/مارس 2007

التنسيق: قم بإقامة شبكة لدعم اجلندر لضامن حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة اجلندر يف مجيع جماالت العمل اإلنساين، وينبغي عىل الناشطني 
يف هذا القطاع أن يكونوا نشطني يف ما خيتص بآليات التنسيق.

عينة للمؤرشاتعينة لألنشطة
يشارك العاملون يف القطاع/املجموعة بصفة منتظمة يف اجتامعات شبكة 

شؤون اجلندر بني الوكاالت
يف  ليربيا  يف  الرزق  كسب  أسباب  جمموعة  يف  الناشطني  مجيع  يشارك 

اجتامعات شبكة شؤون اجلندر بني الوكاالت يف 2007

بصورة  باملرشوع،  اخلاصة  املؤرشات  بقياس  القطاع/املجموعة  يقوم 
الدائمة  اللجنة  الواردة يف كتيب  التفقدية  القائمة  ارتكازًا عىل  روتينية، 

املشرتكة بني الوكاالت املتعلق باجلندر

يقدم مجيع الناشطني يف جمموعة أسباب كسب الرزق يف ليربيا تقارير عن 
التقدم املحرز يف مؤرشات اجلندر وذلك يف إطار تقاريرهم السنوية.
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أساسية تعريفات 

احلامية: وتشمل مجيع األنشطة التي هتدف إىل ضامن االحرتام الكامل حلقوق األفراد – النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال طبقًا 
لنص وروح ما نادت به هيئات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لاّلجئني. إن أنشطة احلامية هتدف إىل 
هتيئة بيئة مواتية الحرتام كرامة اإلنسان، ومنع اآلثار الفورية لنمط حمدد من االعتداءات أو التحقيق فيها واستعادة أوضاع احلياة 

الكريمة من خالل التعويض واجلرب وإعادة التأهيل.

اجلندر: ويشري إىل الفروق االجتامعية بني اإلناث والذكور التي تكتسب عىل مدى دورة احلياة بكاملها، والتي رغم تأصلها بعمق يف 
كل ثقافة من الثقافات إاّل أهنا قابلة للتغري بمرور الوقت، وهي ذات تباينات واسعة داخل الثقافات ويف ما بينها. وحيدد “اجلندر” 
وكذلك الطبقة والعرق األدوار والسلطة واملوارد بالنسبة لإلناث والذكور يف أي ثقافة من الثقافات. وعىل مدى التاريخ كانت 
احلاجة لتلبية احتياجات النساء ومعاجلة ظروفهن هي الدافع وراء االهتامم بالعالقات بني اجلنسني، باعتبار أن املرأة تكون دائاًم 
أكثر حرمانًا من الرجل. ومع ذلك فإن اإلدراك يتزايد من جانب املجتمع اإلنساين للحاجة إىل معرفة املزيد عن ما يواجهه الرجال 

والفتيان يف حاالت األزمات.

املساواة بني اجلنسني: أو املساواة بني النساء والرجال، تشري إىل متتع النساء والفتيات والفتيان والرجال، عىل نحو متكافئ، باحلقوق 
والفرص واملوارد واملكافآت. وال تعني املساواة أن النساء والرجال سواء، بل أن متتعهم باحلقوق والفرص املتكافئة وحظوظهم يف 

احلياة ال حيكمه أو حيد منه كوهنم ولدوا إناثًا أو ذكورًا.

تعميم مراعاة اجلندر: هو اسرتاتيجية عاملية ترمي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني. ولقد عرف جملس األمم املتحدة االقتصادي 
واالجتامعي تعميم مراعاة اجلندر بأنه عملية تقييم التأثريات بالنسبة للمرأة والرجل التي تنتج عن أي إجراء معّد، بام يف ذلك 
الترشيعات أو السياسات أو الربامج يف مجيع املجاالت وعىل كافة املستويات. إهنا اسرتاتيجية جعل اهتاممات النساء وكذا اهتاممات 
الرجال وخرباهتم متثل بعدًا متماًم ألية سياسات أو برامج جيري إعدادها أو تنفيذها أو رصدها أوتقييمها وذلك يف مجيع امليادين 
السياسية واالقتصادية واملجتمعية كي يمكن لكل من النساء والرجال االستفادة من ذلك عىل نحٍو متساٍو وحتى ال يتواصل اجلور 

وعدم املساواة.

حتليل اجلندر: يفحص العالقات بني اإلناث والذكور وحصوهلم عىل املوارد وسيطرهتم عليها واألدوار التي يقومون هبا والقيود التي 
يواجهوهنا واملتعلقة ببعضهم البعض. وينبغي أن يدمج حتليل اجلندر يف عملية تقييم االحتياجات اإلنسانية يف مجيع التقييامت القطاعية 
القائمة عىل أساس اجلندر بفعل التدخالت  أو التحليالت املتعلقة باألوضاع، لضامن عدم تفاقم حاالت اجلور وعدم اإلتصاف 

اإلنسانية نفسها، وأنه يتم تعزيز جوانب املساواة واإلنصاف يف العالقات ما بني اجلنسني بشكل أكرب، كلام كان ذلك ممكنًا.

توازن اجلندر: وهو قضية تتعلق باملوارد البرشية، وهو أمر يرتبط بمشاركة النساء والرجال يف مجيع جماالت العمل )املوظفون 
الدوليون والوطنيون عىل مجيع مستوياهتم بام يف ذلك الوظائف العليا( ويف الربامج التي ترشع الوكاالت يف إنشائها أو دعمها )مثل 
برامج توزيع الغذاء(، وإن حتقيق التوازن يف أنامط العاملة وهتيئة بيئة عمل مواتية لقوة العمل عىل اختالف أعضائها من شأنه أن 
حيسن فعالية سياساتنا وبراجمنا بشكل عام، كام أنه من شأنه أيضًا أن يعزز من قدرات الوكاالت مما يمكنها من خدمة مجيع السكان 

بشكل أفضل.

العنف القائم عىل أساس اجلندر: هو مصطلح شامل بكل عمل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إىل فروق بني اجلنسني 
)جندرية( مكرسة اجتامعيًا بني الرجال والنساء، وختتلف طبيعة بعض أنواع العنف القائم عىل أساس اجلندر ومداها بني الثقافات 
والبلدان واألقاليم. ومن بني أشكال العنف القائم عىل أساس استغالل اجلندر واالعتداء اجلنيس واإلكراه عىل ممارسة البغاء، 
والعنف األرسي، واإلجتار باجلنس، والزواج املبكر والقرسي، واملامرسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، 

وجرائم القتل بدواعي الرشف، و االستياء عىل مرياث األرامل.
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قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني
تقدم القائمة التفقدية الواردة أدناه أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف قطاع اخلدمات بالتأكد من إعداد الربامج بام حيقق املساواة بني 
اجلنسـني. كذلك عىل الناشطني باملرشوع إعداد مؤرشات تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق لقياس التقدم املحرز يف جمال إعداد برامج 

املساواة بني اجلنسني.

حتليل اجلندر
تشتمل مجيع التقييامت اخلاصة باجلندر عىل قضايا تتعلق بالفروق بني اجلنسني )اجلندر( يف مراحل مجع وحتليل املعلومات.-1

يستشار كل من النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال )بشكل مجاعي أو منفرد( بخصوص اهتامماهتم واملخاطر املرتبطة باحلامية، -2
وآرائهم وما يقرتحونه من حلول للقضايا األساسية.

هناك آليات موضوعة بشأن التبادل الروتيني للمعلومات مع السكان املترضرين من األزمة وهذه اآلليات تعمل بشكل جيد.-3

توازن اجلندر
يتم بشكل روتيني مجع وحتليل املعلومات املصنفة بحسب اجلنس واخلاصة باملوظفني املحليني والدوليني الناشطني يف احلالة -1

اإلنسانية وفقًا لكل قطاع.

يتم رصد التصنيف بحسب اجلنس لألشخاص الذين هم يف موقع صنع القرار أو يتولون مناصب عليا.-2

تضم فرق تقييم االحتياجات أعدادًا متساوية من النساء والرجال.-3

حتليل البيانات بحسب اجلنس والعمر
يتم دائاًم مجع البيانات وحتليلها بحسب العمر واجلنس.-1

يتم تضمني البيانات املصنفة بحسب اجلنس يف التقارير كام تتم معاجلة آثارها عىل عملية إعداد الربامج وذلك بصورة روتينية.-2
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احلامية مجيع األنشطة التي هتدف إىل حتقيق االحرتام  تشمل 
الكامل حلقوق الفرد طبقًا لنص وروح القوانني ذات الصلة 
الدويل  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  )القانون 

والقانون الدويل لاّلجئني( دون متييز من أي نوع.
واحلامية هي مسؤولية الدولة يف املقام األول، ومع ذلك، فإن 
للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان واخلدمات اإلنسانية دورًا 
وبراجمنا  سياساتنا  تسهم  أن  ويتعني  احلامية،  حتقيق  يف  أيضًا 
حقوقهن  عىل  والفتيات  النساء  حصول  تعزيز  يف  وعملياتنا 
العادلة وفقًا ألحكام القانون. إن املساواة بني اجلنسني هي، 
أواًل وقبل كل يشء، حق من حقوق اإلنسان، ومتثل عملية 
وبراجمنا  سياساتنا  مجيع  يف  اجلندر  منظور  مراعاة  تعميم 
وعملياتنا جانبًا هامًا من جوانب مسؤولياتنا املتعلقة بأعامل 
بني  املساواة  حتقيق  يمكننا  حتى  وذلك  وحتقيقها  احلامية 

اجلنسني.
وتصنف أنشطة احلامية يف ثالث فئات رئيسية هي:

• - ومتثل األنشطة التي تنفذ يف سياق  إجراءات االستجابة	
نمط ناشئ أو نمط معروف من أنامط االعتداء أو االنتهاك، 
آثاره  إزالة  وهيدف إىل منع تكرار حدوثه، وإيقافه و/أو 

املبارشة.
رد  إىل  هتدف  التي  األنشطة  ومتثل   -  • عالجية	 إجراءات 
والرجال،  والفتيان،  والفتيات،  النساء،  وكرامة  اعتبار 
وضامن توفر ظروف معيشية مالئمة هلم من خالل تقديم 
دعم  ذلك  يف  بام  املناسب،  والتعويض  الفّعال  العالج 
وضامن  للضحايا،  العدالة  وتأمني  القانونية  اإلجراءات 

عدم إفالت املنتهكني من نيل عقاهبم.
بيئة  إىل هتيئة وتعزيز  اهلادفة  • - ومتثل األنشطة  البيئة	 هتيئة 

تعني عىل إيالء االحرتام الكامل حلقوق األفراد.

والقدرات  الصالحيات  بحسب  احلامية  أنشطة  وتتفاوت 
يف  العاملون  يوفر  قد  املثال،  سبيل  فعىل  املؤسسية.  النوعية 
جمال حقوق اإلنسان احلامية للنساء والفتيات من خالل رصد 
لفتح  الوطنية  السلطات  مع  والعمل  االنتهاكات  واستقصاء 
حتقيقات قضائية ومن ثم مقاضاة مرتكبي هذه االنتهاكات. 
للنساء  احلامية  اإلنسانية  اإلغاثة  جمال  يف  العاملون  ويوفر 
والفتيات والفتيان والرجال من خالل تقديم إمدادات اإلغاثة 
األساسية، عىل سبيل املثال، أو حتسني األوضاع األمنية املادية 
وتكتسب  والكوارث.  الرصاعات  من  املترضرين  للسكان 
العالقة املتنامية بني عمل منظامت حقوق اإلنسان ومنظامت 
اإلغاثة اإلنسانية، أمهية خاصة بالنظر إىل أن كليهام هيدف إىل 
محاية السكان من انتهاك حقوقهم وضامن إمكانية عيشهم يف 

عزة وكرامة وأمان.
وقد تنشأ، يف بعض األحيان، بعض التجاذبات حول اهلدف 
من احلامية. ففي حاالت األزمات والكوارث مثاًل قد يكثر 
انتهاك حقوق اإلنسان، وقد تقع بعض هذه االنتهاكات من 
جانب الناشطني يف الدولة والذين تكون لدهيم أيضًا سلطة 
منح امتيازات احلصول عىل إمدادات اإلغاثة يف بعض املواقع. 
وقد جيد العاملون يف جمال اإلغاثة اإلنسانية أنفسهم يواجهون 
نفس  ويف  لالنتهاكات  التصدي  حماولتهم  يف  املتمثل  املأزق 
الوقت احلفاظ عىل قدرهتم عىل تقديم إمدادات اإلغاثة. وكال 
اإلجراءين - منع حدوث االنتهاكات من خالل السعي إىل 
حماسبة مرتكبيها، وتقديم اإلمدادات الغذائية والطبية، التي 
احلامية.  أعامل  هدف  حتقيق  يف  يسهامن   - إليها  احلاجة   متس 
إاّل أنه قد يكون من الصعب، بالنسبة لنفس الشخص العامل 
الوقت. وقد  نفس  إنجاز كال اإلجراءين يف  املجال،  يف هذا 
يضطر العاملون يف جمال اإلغاثة اإلنسانية إىل ترتيب أولويات 
إليهم  املسندة  لالختصاصات  أو  لواليتهم  وفقًا  تدخالهتم 
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لألفراد  احلامية  أعامل  يظل  ذلك،  ومع  املؤسسية.  وقدراهتم 
واجب  صميم  من  اإلنسان  حقوق  انتهاك  من  واجلامعات 
الناشطني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية، وينبغي عليهم أاّل يلتزموا 
الصمت حيال تلك االنتهاكات. ويف مثل هذا السيناريو، قد 
حقوق  جمال  يف  العاملون  هبا  يقوم  التي  املهام  جمموعة  متثل 
اإلنسان أكثر السبل فعالية لضامن وفاء الناشطني يف الدولة، 
بمن فيهم أفراد القوات املسلحة بالتزاماهتم جتاه املحافظة عىل 
بتحذير  اإلنسانية  اإلغاثة  موظفي  قيام  مع  اإلنسان،  حقوق 
موظفي حقوق اإلنسان وتنبيههم، عند وجود شك أو بينة عىل 
انتهاك هذه احلقوق. وينبغي إرسال املعلومات املتعلقة بذلك 
املعنية،  املنظمة  أو  املوظفني  إىل  املختصة  القنوات  من خالل 
االعتبار ضامن محاية  األمر، مع األخذ يف  ملتابعة هذا  وذلك 
الضحايا والشهود، بام يف ذلك احلفاظ عىل رسية هوياهتم وأي 
معلومات قد تعرض أمنهم وسالمتهم للخطر، باعتبار ذلك 
أمرًا ذا أمهية أساسية. وبإمكان موظفي اإلغاثة اإلنسانية تيسري 
عملية وصول مسؤويل حقوق اإلنسان وغريهم من الناشطني 
املكلفني بمهام أعامل احلامية إىل املناطق املنكوبة وإىل السكان 
املترضرين، كام أن بإمكاهنم العمل كذلك عىل محل السلطات 
املختصة عىل ضامن احرتام التقاليد واحلقوق والواجبات التي 
أعلنها القانون الدويل، مع تنبيه اهليئات السياسية، كمجلس 

األمن، بأية مشاكل تتعلق باحلامية. 
وقد تؤدي املامرسات التي تتم داخل املجتمع، بام فيها املامرسات 
الثقافية أو التقليدية، إىل انتهاك حقوق النساء والفتيات، كام قد 
متثل عقبات يف طريق حتقيق املساواة بني اجلنسني. ومن اجلدير 
بالذكر، أنه يف مثل هذه احلاالت يتم التوصل، بالتفاوض مع 
هذه  تقبل  أن  إىل  املامرسات،  هذه  فيها  حتدث  التي  الدول 
الدول االلتزام الطوعي بالقانون الدويل. وتتضمن املعاهدات 
الدولية حلقوق اإلنسان، بام فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
أشكال  مجيع  عىل  القضاء  واتفاقية  والثقافية،  واالجتامعية 
التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تتضمن احلد األدنى 
املقبول من هذه املعايري. وعىل الرغم من رضورة أخذ العوامل 
مجيع  عىل  يتعني  أنه  إاّل  االعتبار،  بعني  واالجتامعية  الثقافية 
الناشطني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية احرتام هذه املعايري يف مجيع 
األوقات، والعمل عىل تعزيزها. كام يتعني عليهم أيضًا العمل 
مع مجيع األطراف، بام يف ذلك الدول واملجتمعات املعنية، من 
أجل ضامن مراعاة وتعزيز حقوق النساء والفتيات، ووضعها 
موضع التنفيذ. وال جيوز للعاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية 

أن يتغاضوا عن أية انتهاكات حلقوق اإلنسان أو أن يقروها، 
أو يشاركوا فيها بأي شكل من األشكال.

جمال  يف  العاملة  األطراف  تعمل  أن  بمكان  األمهية  ومن 
حقوق اإلنسان وجمال اإلغاثة اإلنسانية عن كثب، مع أفراد 
املجتمع وخمتلف املجموعات األخرى داخل املجتمع لتحديد 
والفتيات،  النساء،  تواجهها  التي  باحلامية  املتعلقة  املشكالت 
والفتيان، والرجال والتصدي هلا، وإال فإن خماطر مواجهة رد 
الفعل ستكون ماثلة، األمر الذي قد يؤدي إىل حدوث املزيد 

من املشاكل.

اإلطار القانوني الدويل

من  أسايس،  بشكل  للحامية،  الدويل  القانوين  اإلطار  يتألف 
ثالث جمموعات قوانني قائمة عىل املعاهدات الدولية، تربطها 
الدويل  القانون  هي:  بعضًا  بعضها  ويعزز  متبادلة،  عالقة 
حلقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل 
لاّلجئني. كام يتضمن القانون الدويل الُعْريف، والذي هو عبارة 
عن ممارسة ثابتة من قبل الدول، أكثر منه نص قانوين، عددًا 
من احلقوق اهلامة، وهو حيظر، عىل سبيل املثال، ترصفات مثل 
املحاكم،  اختصاص  خارج  واإلعدام  التعسفي،  االحتجاز 

والرق والتعذيب.

القانون الدويل حلقوق اإلنسان
ما هي حقوق اإلنسان؟

اآليت:  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  )1( من  املادة  تنص 
“مجيع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق”  
وحقوق اإلنسان - كحق احلياة - هي حقوق أصيلة ال يمكن 
سلبها من اإلنسان، وذلك ببساطة بسبب كونه إنسانًا. وليس 
بوسع األفراد أو اجلامعات التخيل طوعًا عن حقوق اإلنسان 
اخلاصة هبم، كام ال يستطيع أي شخص آخر أن يسلبها منهم.

القانونية من خالل تكريس  باحلامية  وتتمتع حقوق اإلنسان 
املعاهدات  هذه  بعض  ويكمل  أساسية،  معاهدات  سبع 
بروتوكوالت اختيارية تعالج قضايا بعينها، كام حتمي العديد 
وتعززها.  اإلنسان  حقوق  أيضًا  اإلقليمية  املعاهدات  مـن 
وبأخذ هذه األشياء جمتمعة، فإن هذه الصكوك وكذا القانون 
الوطني، توفر احلامية ضد الترصفات وحاالت التقصري التي 
واالستحقاقات  واحلريات  اإلنسان،  كرامة  مع  تتعارض 

األساسية.
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وترسخ الدول موافقتها عىل االلتزام قانونًا باملعاهدة وتنفيذ 
عىل  التصديق  خالل  من  الوطني  املستوى  عىل  أحكامها 
املعاهدة أو االنضامم إليها. فعىل سبيل املثال، صادقت حتى 
اخلاص  الدويل  العهد  عىل  دولة  ومخسون  وست  مائة  اآلن 
باحلقوق املدنية والسياسية، متعهدة بذلك، بضامن متتع مجيع 
األشخاص املوجودين داخل أراضيها وحتت واليتها )حتى 
إذا مل يكن مكان وجودهم يقع داخل حدود الدولة( باحلقوق 
املنصوص عليها يف العهد الدويل املذكور. وهذا العهد حيظر 
التمييز القائم عىل أساس اجلنس، كام ُيلزم الدول، عىل نحو 
التمتع  يف  والرجال  النساء  بني  املساواة  حق  بضامن  حمدد، 

بجميع احلقوق املكرسة يف هذا العهد، بام يف ذلك:
•احلق يف احلياة؛ 	

•عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو  	
الال إنسانية أو املهينة؛

•عدم التعرض لالسرتقاق أو االستعباد والعمل بالسخرة  	
أو قرسًا؛

•حق الشخص يف احلرية واألمن وعدم التعرض للتوقيف  	
أو االحتجاز التعسفي؛

بإنسانية  يعاملوا  أن  يف  املحتجزين  األشخاص  •حق  	
وكرامة؛

أمام  املتساوية  احلامية  يف  واحلق  القانون  أمام  •املساواة  	
القانون؛

•احلق يف احلصول عىل حماكمة عادلة؛ 	
•حرية الديانة والعقيدة واالجتامع وتكوين املجتمعات. 	

وحيمي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلقوق 
التالية التي تتوافق مع قطاعات املساعدات اإلنسانية.

•احلق يف التعليم؛ 	
يف  بام  احلياة،  من  مناسب  مستوى  عىل  احلصول  يف  •احلق  	

ذلك احلق يف الطعام والكساء والسكن؛
•احلق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة البدنية والنفسية  	

يمكن بلوغه؛
•احلق يف العمل والتمتع بظروف عمل مواتية. 	

اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  بموجب  ملتزمة،  والدول 
التنفيذ.  موضع  ووضعها  ومحايتها  اإلنسان  حقوق  بمراعاة 
امتناع  اإلنسان،  حقوق  مراعاة  يف  املتمثل  االلتزام  ويتطلب 
مبارش  بشكل  سواء  التدخل،  عن  أساسية،  بصورة  الدولة، 

فإن  كذلك،  بحقوقهم.  األفراد  متتع  يف  مبارش،  غري  أو 
االلتزام باحلامية يعني منع األطراف األخرى من التدخل يف 
املتمثل يف وضع حقوق  االلتزام  أما  األفراد بحقوقهم.  متتع 
اإلنسان موضع التنفيذ فإنه يعني اختاذ اخلطوات التي تكفل 
للحقوق  بالنسبة  وذلك  املعني،  للحق  التدرجيي  البلوغ 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وينبغي عىل الدول، لكي 
يمكنها الوفاء هبذه االلتزامات، القيام ضمن إجراءات أخرى، 
بوضع السياسات املناسبة ومراجعة الترشيعات الوطنية )عن 
طريق التقييم والّسن واإللغاء( لضامن توافق هذه الترشيعات 
مع املعايري الدولية، والتحقق من وجود إطار مؤسيس فّعال 
الخ( من أجل  القضائي، والسجون،  )مثل الرشطة والنظام 
من  واجلامعات  األفراد  ومتكني  هبا،  واملطالبة  احلقوق  محاية 
احلصول عىل سبل اإلنصاف عندما تنتهك حقوقهم، وتطبيق 
الربامج التي تكفل إنفاذ احلقوق وطلب املساعدة والتعاون 

الدويل كلام دعت احلاجة إىل ذلك.

احلقوق اإلنسانية للمرأة
القانون الدويل للحقوق املتكافئة لكل  عىل الرغم من ضامن 
إاّل أن  التمتع بجميع حقوق اإلنسان،  الرجل واملرأة يف  من 
النساء والفتيات ال يزلن يواجهن جورًا سواء يف القانون أو يف 
الواقع يف كل املجتمعات، بشكل فعيل. عالوة عىل ذلك، فإن 
الرصاعات املسلحة والكوارث الطبيعية غالبًا ما يكون هلا دور 
يف تفاقم أعامل التمييز واجلور، األمر الذي يعيق بشكل أكرب، 
التقدم نحو حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتتع النساء والفتيات 
اإلغاثة  منظامت  عىل  وينبغي  اإلنسانية.  حقوقهن  بكامل 
واحلامية اإلنسانية التي تقدم خدماهتا يف مناطق الرصاع املسلح 
والكوارث الطبيعية أن تقوم بدورها من أجل حتقيق املساواة 
وضامن متتع النساء بحقوقهن اإلنسانية. وإن مشاركة الرجال 
املساواة  والفتيات وحتقيق  النساء  والفتيان كرشكاء، ومتكني 

بني اجلنسني هو أيضًا أمر يقع عىل جانب كبري من األمهية.
لقد اعُتمدت اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
يف عام 1979، من أجل تعزيز أحكام الصكوك الدولية القائمة 
التي هتدف إىل التخلص من التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة 
اآلن،  حتى  االتفاقية،  هذه  عىل  صادق  وقد  اجلنسني.   بني 
التحفظات  أن  من  الرغم  وعىل  دولة.  وثامنون  وثالث  مائة 
التي  التحفظات  تفوق  االتفاقية،  هذه  حول  أثريت  التي 
أثريت حول أي اتفاقية أخرى من اتفاقيات حقوق اإلنسان، 
فإن العدد الكبري من الدول التي صادقت عليها يشري إىل أن 
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املجتمع الدويل يعترب أن التمييز ضد نصف سكان العامل أمر 
األمم  منه. ويتعني عىل منظمة  التخلص  وينبغي  غري مقبول 
املتحدة وغريها من اهليئات العاملة يف هذا املجال، البناء عىل 
هذا اإلمجاع القانوين الدويل، وتعزيزه، عند تقديم خدماهتا يف 

مناطق الرصاع والكوارث.
وتعرف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هذا 
التمييز عىل أنه “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس 
اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف باملرأة، 
عىل أساس تساوي الرجل واملرأة، بحقوق اإلنسان واحلريات 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين  يف  األساسية 
والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر”، أو إبطال االعرتاف 
للمرأة هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن 
حالتها الزوجية، ويفرض ذلك التزامات عىل الدول للقيام، 
النساء  بني  املساواة  مبدأ  بتجسيد  أخرى،  إجراءات  ضمن 
التدابري  واعتامد  الوطنية  وترشيعاهتا  دساتريها  يف  والرجال 
املرأة،  التمييز ضد  التي حتظر  التدابري  الترشيعية وغريها من 
والقيام، بفعالية، بحامية املرأة ضد أي ترصف يتسم بالتمييز، 
وأعامل الفرص هلا للحصول عىل املوارد، واختاذ التدابري التي 
تكفل تعديل األنامط االجتامعية والثقافية التي تسهم يف إذكاء 
التمييز ضد املرأة، وقمع البغاء واإلجتار باملرأة وضامن املساواة 
يف احلياة السياسية واحلياة العامة، وقوانني اجلنسية، والتعليم 
وحقوق التوظيف والعمل، واحلصول عىل اخلدمات الصحية 
القانونية واملدنية وقانون  واألمن املايل واالجتامعي واألمور 
ومؤقتة  خاصة  تدابري  تبني  عىل  الدول  تعني  إهنا  األرسة. 

لتحقيق املساواة.
التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية  تطرق  عدم  ورغم 
ضد املرأة إىل مسألة العنف القائم عىل أساس اجلندر، والذي 
عادة ما ينترش أثناء حدوث األزمات، فإن اللجنة املنوط هبا 
رصد تنفيذ االتفاقية تناولت القضية يف إطار توصيتها العامة 
التمييز  “تعريف  أن  يرى  الذي  وقرارها  عرشة،  التاسعة 
املوجه  العنف  أي  اجلندر  أساس  القائم عىل  العنف  يتضمن 
ضد املرأة بسبب كوهنا إمرأة، أو العنف الذي يمس املرأة عىل 
نحو جائر، ويشمل األعامل التي تلحق رضرًا، أو أملًا جسديًا، 
أو عقليًا، أو جنسيًا والتهديد هبذه األعامل، واإلكراه، وسائر 
أشكال احلرمان من احلرية” وقد الحقت املحكمتان اجلنائيتان 
الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة ورواندا قضائيًا جرائم عنف 
جنيس، مما قدم سوابق قانونية حلامية املرأة ومنع مرتكبي هذه 
االنتهاكات من اإلفالت من العقوبة. وإن نظام روما األسايس 

للمحكمة اجلنائية الدولية يقر بوضوح، أن العنف اجلنيس، يف 
ظل ظروف بعينها، يعد جريمة دولية.

فقد سعت  اإلنسان،  الدولية حلقوق  املعاهدات  وإىل جانب 
األمم املتحدة، يف العديد من قراراهتا، وكذا الكثري من املؤمترات 
العاملية إىل تقوية محاية احلقوق اإلنسانية للمرأة وتعزيزها. ومن 
بني ذلك املؤمتر العاملي املعني بحقوق اإلنسان الذي عقد يف 
عام 1993، والذي أكد عاملية حقوق املرأة بوصفها حقوقًا 
لإلنسان، وأكد كذلك عىل أمهية القضاء عىل العنف املامرس 
ضد املرأة، ووصف عىل نحو حمدد العنف الذي يامرس ضد 
انتهاك حلقوق اإلنسان  بأنه  املرأة خالل الرصاعات املسلحة 
وانتهاك للقانون اإلنساين الدويل. ويؤكد إعالن القضاء عىل 
املرأة لعام 1993 جمددًا أن العنف املامرس ضد  العنف ضد 
فقط عىل  مؤملًا  اعتداًء  ذاته  يمثل يف حد  والفتيات ال  النساء 
بلوغ  سبيل  يف  كأداء  عقبة  أيضًا  يمثل  بل  اإلنسان،  حقوق 
الكثري من احلقوق األخرى للنساء والفتيات، كام شمل مؤمتر 
بيجني العاملي عن املرأة 1995 أهدافًا اسرتاتيجية للتعامل مع 

اآلثار التي ختلفها الرصاعات املسلحة عىل املرأة.
كام أعاد قرار جملس األمن رقم 1325 )2000( التأكيد عىل 
الغالبية  يشكلون  واألطفال،  النساء  سيام  وال  املدنيني،  أن 
العظمى من األفراد الذين يترضرون من الرصاعات املسلحة، 
ودعا إىل اختاذ التدابري التي تضمن متثيل املرأة عىل قدم املساواة 
مع الرجل يف مجيع مراحل عمليات إحالل السالم، كام دعا 
القرار كذلك مجيع أطراف النزاع املسلح إىل املراعاة الكاملة 
للقوانني الدولية املتعلقة بحقوق النساء والفتيات املدنيات 
ومحايتهن، وال سيام، اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، 
والربوتوكولني اإلضافيني الصادرين يف عام 1977، واتفاق 
الالجئني لعام 1951، وبروتوكول عام 1967، وصكوك 
حقوق اإلنسان، بام يف ذلك اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال 
 ،1999 لعام  االختياري  وبروتوكوهلا  املرأة  ضد  التمييز 
لعام  االختياريني  وبروتوكوليها  الطفل  حقوق  واتفاقية 
2000. وقد حذر جملس األمن مجيع األطراف يف النزاعات 
املسلحة بأن عليها األخذ يف االعتبار األحكام ذات الصلة 
املشمولة يف نظام روما. إن جرائم اإلبادة اجلامعية، واجلرائم 
اختصاص  ضمن  تدخل  احلرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد 
املسؤولية  حتميل  يمكنها  والتي  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
أفعااًل تصل إىل حجم  يرتكبون  الذين  اجلنائية لألشخاص 

هذه اجلرائم ومعاقبتهم عليها.
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احلقوق اإلنسانية للطفل
إىل  إضافة  حلقوقه  شاماًل  إطارًا  الطفل  حقوق  اتفاقية  تقدم 
آليات املساءلة، وتعرف االتفاقية حقوق الطفل عىل أهنا احلق 
يف عدم التعرض لالعتداء واإلمهال أو االستغالل أو االجتار 
اجلنيس هبم، أو االختطاف أو التعذيب أو احلرمان من احلرية 
األوقات.  مجيع  يف  املعاملة  سوء  من  األخرى  األشكال  أو 
كمـا توفـر االتفاقية أطر احلامية اخلاصة خالل فرتات الرصاع 

املسلح.
أن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  ويوضح 
أخطر اجلرائم التي تبعث عىل القلق الدويل هي التي تندرج 
ضمن اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية، وتصنف جرائم 
االغتصاب وأشكال العنف اجلنيس األخرى، وكذلك جتنيد 
أو استخدام األطفال دون سن اخلامسة عرشة ضمن اجلامعات 
املسلحة، واالعتداءات عىل املدارس عىل أهنا جرائم حرب. 
رقم  الدولية  العمل  منظمة  معاهدة  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
أسوأ  أحد  هو  احلرب  يف  األطفال  استخدام  أن  تعلن   182
أشكال عمل األطفال وحتظر التجنيد اإلجباري أو القرسي 
لألطفال دون سن الثامنة عرشة واستخدامهم يف الرصاعات 
املسلحة، وحيدد الربوتوكول االختياري ملعاهدة حقوق الطفل 
الثامنة  املعني بمشاركة األطفال يف الرصاعات املسلحة سن 
عرشة عىل أنه العمر احلدي للتجنيد اإلجباري واملشاركة يف 
األعامل احلربية. كام يتطلب الربوتوكول االختياري أيضًا أن 
املناسبة  املعاهدة كل املساعدة  الدول األطراف يف هذه  توفر 
أعامل  وكذلك  والنفيس  البدين  التعايف  أجل  من  لألطفال 

التكافل االجتامعي هلم.
جنيف  اتفاقيات  أحكام  من  وغريها  الصكوك  هذه  ومتثل 
األلغام  اجلامعية، ومعاهدة حظر  باإلبادة  اخلاصة  واالتفاقية 
 1967 وبروتوكول   ،1951 الالجئني  واتفاقية   ،1997
جملس  قرارات  من  والعديد  األطفال  من  الالجئني  حلامية 
األمن )1261، 1314، 1379، 1412، 1460، 1539، 
القانونية  الصكوك  من  قوية وشاملة  متثل جمموعة   ،)1612
من  املترضرين  األطفال  بحامية  اخلاصة  املعايري  تقدم  التي 
ذلك،  عىل  عالوة  الطوارئ.  وحاالت  املسلحة  الرصاعات 
فـإن قـرار جملـس األمن رقم 1612 يريس اآللية التي ترصد 
واالنتهاكات  كجنود،  األطفال  استخدام  املتحدة  األمم  هبا 
األخرى التي متارس ضد األطفال املترضرين من الرصاعات 

املسلحة.

جوهرية  أنواع  سبعة  األطفال  إنقاذ  منظمة  حددت  ولقد 
وحاسمة جيب توافرها من أجل تأمني محاية األطفال يف مناطق 

الكوارث واحلروب:
•احلامية من الرضر اجلسدي؛ 	

•احلامية من االستغالل والعنف القائم عىل اجلندر؛ 	
•احلامية من الضوائق النفسية واالجتامعية؛ 	

•احلامية من التجنيد يف صفوف اجلامعات املسلحة؛ 	
•احلامية من االنفصال عن األرسة؛ 	

•احلامية من االعتداءات ذات العالقة بالتهجري اإلجباري؛ 	
•احلامية من منع حصول األطفال عىل تعليم رفيع النوعية. 	

وقد ختتلف متطلبات احلامية والسبل التي تنتهج للتصدي هلا 
اجلندر  حتليل  فإن  لذلك،  والفتيان.  للفتيات  بالنسبة  وذلك 
برامج مناسبة حلامية  أمرًا حاساًم من أجل إعداد وتنفيذ  يعد 

األطفال.
فعىل سبيل املثال، ينبغي أخذ بعض التدابري اخلاصة بالفتيات 
وإعادة  بترسيح  اخلاصة  الربامج  إعداد  عند  االعتبار  بعني 
ضمن  جتنيدهم  أو  استخدامهم  سبق  الذين  األطفال  إدماج 
القوات أو اجلامعات املسلحة. ففي كثري من الرصاعات يكون 
أساس  عىل  واملرتكز  والفتيات،  النساء  ضد  املامرس  العنف 
الاليت جيندن  الفتيات  تقع  أن  متوطنًا. ويرجح  اجلندر، عنفًا 
ويستخدمن من قبل القوات واجلامعات املسلحة يف جماالت 
عديدة، ضحايا ملثل هذا العنف. فقد جترب الفتيات عىل تقديم 
خدمات جنسية، وهي مشكلة تكون أقل شيوعًا لدى الفتيان، 
اجلامعات  أو  القوات  أخرى يف  بأدوار  الفتيات  تقوم  قد  كام 
املسلحة مثل العمل كمقاتالت أو طاهيات أو محاالت أو يف 
بأفضل  املتعلقة  تاون  مبادئ كيب  التجسس. وتشمل  أعامل 
الفتيات  املسلحة،  القوات  يف  األطفال  جتنيد  ملنع  املامرسات 
الاليت جندن ألغراض جنسية وأجربن عىل الزواج عىل نحو 
ما سيق يف تعريفها الذي تم حتديده يف اجلنود األطفال، األمر 
األطفال  اجلنود  ترسيح  جهود  تشمل  أن  يستوجب  الذي 
من  جزًءا  كانوا  الذين  األطفال  اجتامعيًا،  إدماجهم  وإعادة 

القوات املسلحة دون أن حيملوا السالح.
بدور  نيبال،  يف  يشاهد  كام  القيام،  أيضًا  بالفتيات  يناط  وقد 
اختاذ القرارات وتويل املراكز القيادية، إاّل أهنن عند العودة إىل 
جمتمعاهتن يالقني اإلمهال وعدم التقدير. وتتعرض الفتيات 
من  وغريها  التوعية  مبادرات  من  واالستبعاد  لإلمهال  أكثر 
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املدنية.  احلياة  إىل  األطفال  تأمني عودة  إىل  الرامية  املبادرات 
لذلك، فاحلاجة قائمة إىل اختاذ تدابري استباقية لضامن املشاركة 
الكاملة للفتيات، وإدخاهلن يف كافة اجلوانب املرتبطة باحلرمان 
والترسيح وإعادة اإلدماج. وجيب أن تلبي اخلدمات املقدمة 
ذلك  يف  بام  املساعدة،  وتلقي  للحامية  النوعية  احتياجاهتن 
متطلبات الفتيات احلوامل، والفتيات األمهات واحتياجات 

أطفاهلن كذلك.
ويف إطار تناوهلا هلذه القضايا املرتبطة بحامية األطفال وغريها، 
مفاهيمي،  كإطار  للحامية  املوفرة  البيئة  اليونيسيف  تستخدم 
بغية تفهم عملية احلامية وتقديم املساعدة عند إعداد الربامج. 
إن البيئة املوفرة للحامية هي البيئة التي يضطلع كل من فيها، 
الصحيني  والناشطني  بالعائالت  ومرورًا  األطفال  من  بدًءا 
ووصواًل إىل احلكومات والقطاع اخلاص، بمسؤولياهتم من 
والعنف  االعتداء  ضد  لألطفال  احلامية  أعامل  ضامن  أجل 

واالستغالل، وهي تركز عىل ثامنية جماالت أساسية هي: 
•املواقف والتقاليد والعادات والسلوك واملامرسات؛ 	

•االلتزام احلكومي بوضع حقوق احلامية موضع التنفيذ؛ 	
والتعهد  األطفال  محاية  قضايا  حول  املناقشة  باب  •فتح  	

بااللتزام هبا؛
•الترشيعات املوفرة للحامية ووسائل تنفيذها؛ 	

•القدرة عىل احلامية من املحيطني باألطفال؛ 	
•توفر املهارات احلياتية واملعرفة واملشاركة لدى األطفال؛ 	

•الرصد ورفع التقارير عن قضايا محاية الطفل؛ 	
•خدمات التعايف وإعادة االندماج. 	

ويأيت موقع األطفال يف قلب البيئة املوفرة للحامية، بالنظر إىل 
أهنم يؤدون الدور النشط املتمثل يف أعامل احلامية ألنفسهم، 
وكذلك كدعاة ألعامل احلامية لآلخرين. وتشمل عملية إجياد 
بيئة موفرة للحامية والتي تأخذ منظور اجلندر يف االعتبار أنشطة 
هتدف إىل منع اآلثار الفورية لالعتداء، واستعادة أوضاع احلياة 

الكريمة وتعزيز حقوق األطفال.

القانون اإلنساين الدويل
التي  الدولية  القوانني  جمموعة  هو  الدويل  اإلنساين  القانون 
حتمي األشخاص الذين ال يشاركون، أو توقفوا عن املشاركة، 
يف األعامل احلربية، أي املدنيني واجلرحى واملرىض، والناجني 
القانون  وهو  املحاربني.  من  يأرس  ومن  الغارقة،  السفن  من 

يف  القانون  هذا  ويطبق  احلرب.  ووسائل  طرق  ينظم  الذي 
الرصاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، وهو ملزم للدول 
واجلامعات وفصائل املعارضة املسلحة املشاركة يف عمليات 
كانت  إذا  األطراف  املتعدد  السالم  وإحالل  السالم  حفظ 
مشاركة يف األعامل احلربية. وتشكل اتفاقيات جنيف األربع 
لعام 1949 وبروتوكوالها اإلضافيان لعام 1977 الصكوك 
األساسية للقانون اإلنساين الدويل، باإلضافة إىل العديد من 
االتفاقيات التي تقيد أو حتظر استخدام أسلحة بعينها. ويوفر 
القانون اإلنساين الدويل اآلليات التي تضمن مراعاة القواعد 
اجلنائية  املسؤولية  حتديد  يكفل  كام  واحرتامها،  املوضوعة 
يأمرون  التي  أو  يرتكبوهنا  التي  لألشخاص عن االنتهاكات 
املشتبه  الدول بمقاضاة األشخاص  قيام  بارتكاهبا، وتتطلب 

يف ارتكاهبم انتهاكات خطرية.

ويوفر القانون اإلنساين الدويل نظام محاية للمرأة مؤلف من 
درجتني ومها احلامية العامة، والذي ينطبق عىل النساء والرجال 
عىل حد سواء، سواًء كانا حماربني أم مدنيني، ومحايات نوعية 

إضافية والتي حتاول تلبية االحتياجات اخلاصة للمرأة.

احلامية العامة:

للقانون  األساسية  املبادئ  أحد  إن   : • التمييز	 عدم  مبدأ 
اإلنساين الدويل هو أنه ال بد من منح احلامية والضامنات 

التي يرسيها إىل اجلميع، دون ما متييز.

الدويل  اإلنساين  القانون  يفرض   : • اإلنسانية	 املعاملة  مبدأ 
يتم  الذين  واملحاربني  املدنيني،  معاملة  املحاربني  عىل 
أرسهم، وغريهم من األشخاص )األشخاص العاجزين 
عن القتال( معاملة إنسانية. فلقد أرست التقاليد - شأهنا 
شأن األحكام املتعلقة بحقوق اإلنسان - حدًا أدنى ملعايري 
املعاملة ورشوط احلرمان من احلرية والضامنات األساسية 
التي يتعني عىل األطراف يف الرصاع منحها لكل شخص 

يكون حتت سيطرهتم.

•مبدأ التمييز وأعامل احلامية للسكان املدنيني من آثار األعامل  	
احلربية: يفرض القانون اإلنساين الدويل عىل أطراف النزاع 
األوقات،  واملحاربني يف مجع  املدنيني  بني  التمييز  املسلح 
العسكرية  واألهداف  املحاربني  ضد  اهلجامت  وتوجيه 
فقط. كذلك، فإن القانون اإلنساين الدويل حيظر أيضًا القيام 
مستهدفة  تكون  ال  قد  أهنا  رغم  والتي  عشوائية  هبجامت 
أهدافًا عسكرية ومدنية يف  أهنا قد ترضب  إاّل  للمدنيني، 
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نفس الوقت، أو أهدافًا مدنية من دون متييز - وينبع عدد 
من القواعد من املبدأ العام القايض برضورة جتنيب املدنيني 

آثار األعامل حربية.
التمييز  مبدأ  حيظر   : • بعينها	 أسلحة  استخدام  تقييد وحظر 
املذكور أعاله عىل األطراف يف الرصاع استخدام أسلحة 
ويمثل  واملدنيني.  املحاربني  بني  التمييز  عىل  قادرة  غري 
التأثري الدائم لألسلحة عىل املدنيني أحد االعتبارات التي 
يمكن أن تؤدي إىل تقييد أو حظر استخدام أسلحة معينة 
اإلنساين  القانون  وحيظر  لألفراد.  املضادة  األلغام  مثل 
الدويل أيضًا استخدام أسلحة أو وسائل حربية من طبيعتها 

إحداث إصابات ال مربر هلا ومعاناة غري رضورية.

احلامية النوعية:
يتعلق نظام احلامية النوعية للنساء الذي يندرج حتت القانون 
ونظافتها  املرأة  بصحة  األوىل،  بالدرجة  الدويل،  اإلنساين 
الشخصية واحتياجاهتا النفسية ودورها كأم. واهلدف من وراء 
وتلبية  للنساء  إضافية  أعامل محاية  النوعية هو  األحكام  هذه 
احتياجاهتن الطبية والنفسية اخلاصة وكذلك اعتبارات تتعلق 

باخلصوصية.
: يوفر القانون اإلنساين الدويل،  • احلامية من العنف اجلنيس	
عىل نحو رصيح، احلامية للنساء من االغتصاب وذلك من 
خالل املادة 27 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص 
عىل  اعتداء  أي  من  خاصة  وبصفة  النساء  “محاية  عىل: 
رشفهن، وال سيام من االغتصاب أو اإلكراه عىل الدعارة 
أو من أي شكل من أشكال االعتداءات املنافية لألخالق” 
وحيث مل تعكس كلمة “رشف” الوحشية الفظيعة للفعل 
اعتداء  جمرد  هو  ليس  الذي  اجلنيس  العنف  عىل  املنطوي 
بل  وعفتها،  طهارهتا  وعىل  واحتشامها  املرأة  حياء  عىل 
استبدل  فقد  اعتداء عىل سالمتها اجلسدية والنفسية،  هو 
أيضًا  الكرامة.  بكلمة  الكلمة  هذه  اإلضايف  الربوتوكول 
من الراسخ كذلك أن العنف اجلنيس يقع ضمن حمظورات 

املعاملة القاسية أو التعذيب يف اتفاقيات جنيف.
: يشتمل القانون اإلنساين  • النساء املحرومات من حريتهن	
من  املحرومات  للنساء  نوعية  محاية  أوجه  عىل  الدويل 
حريتهن، بام يتطلب أعامل مساكن منفصلة ومرافق صحية 
الذين هم  الرجال  النساء مع  َتَجز  حُيْ للنساء )ما مل  خاصة 
النساء حتت  العائلة(. ويشرتط أن حتتجز  أفراد  من نفس 

اجلنس  ويعد  اإلناث.  من  حلارسات  املبارش  اإلرشاف 
العقوبة  حتديد  يف  الصلة  ذات  االعتبارات  من  واحدًا 
أرسى  من  يطلب  الذي  العمل  نوع  تقرير  ويف  التأديبية 

احلرب القيام به.
: هناك جمموعة من  • حاالت األمهات الوالدات واحلوامل	
األحكام التي تتناول القضايا اخلاصة باألمهات الوالدات 
حيث  السابعة،  سن  دون  األطفال  وأمهات  واحلوامل 
أغذية  واملرضعات  احلوامل  األسريات  إعطاء  يتوجب 
إضافية تتناسب مع احتياجاهتن الفيزيولوجية. ولألسريات 
من الوالدات احلق يف أن ُيدخلن إىل مرافق يمكنهن فيها 
بالسالمة  يتعلق  ما  ويف  املناسبة.  الطبية  املعاجلة  تلّقي 
اجلسدية، فيحبذ قيام األطراف يف الرصاع بتبني املامرسات 
التي تضمن السالمة اجلسدية للحوامل من خالل إنشاء 
مناطق مأمونة للحوامل وأمهات األطفال الصغار، أو عن 

طريق إبرام اتفاقات تقيض بإخالء الوالدات.
املبادرات  النساء  تعد   : • األرسية	 الروابـط  عىل  احلفـاظ 
العائلة، متحملة يف  أفراد  األخبار عن  لطلب  الرئيسيات 
هذا الشأن للعبء العاطفي والعبء االقتصادي الناشئ 
النسوة  هؤالء  تنقص  ما  وغالبًا  أحبائهن.  غيـاب  عـن 
الوطنـي  القانـون  الواضحـة بموجب  القانونيــة  الصفة 
إذ قــد ال يعرتف هبن القانون الوطني سواء كن زوجات 
أم أرامل، وقد ال يكون هلن احلق يف احلصول عىل املعاشات 
التقاعدية أو غريها من االستحقاقات. ويف حماولة للتصدي 
ملثل هذه القضايا، ضمن إجراءات أخرى، يسعى القانون 
اإلنساين الدويل إىل احلفاظ عىل وحدة األرسة واستعادهتا 
بعض  عن  بعضهم  األرسة  أفراد  انفصال  منع  خالل  من 
تيسري  شأهنا  من  تدابري  اختاذ  يستوجب  مما  إرادهتم،  ضد 
إىل  هتدف  التي  التدابري  وإرساء  األرس  شمل  لـّم  عملية 
تسهيل إعادة توطيد الروابط واألوارص األرسية عن طريق 

املراسالت وبث املعلومات.

القانون الدويل لاّلجئني
يتعامل  القانون الذي  الفرع من  القانون الدويل لاّلجئني هو 
لقانون  األساسية  واملبادئ  ومحايتهم.  الالجئني  حقوق  مع 
الالجئني معلنة يف اتفاقية عام 1951 املتعلقة بوضع الالجئني، 
الذي   1967 عام  يف  الصادر  هبا،  اخلاص  والربوتوكول 
جمموعة  لاّلجئني  ويضمن  لاّلجئني،  العام  التعريف  يوضح 
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بني  بشكل حمدد عىل حالتهم. ومن  تنطبق  التي  احلقوق  من 
الصكوك األخرى اهلامة يف هذا اخلصوص الصكوك اإلقليمية 
لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  ونظام  لاّلجئني، 

الالجئني، وتوصيات جلنتها التنفيذية.
ورغم أنه مل ُينّص رصاحة عىل اجلندر )الفروق بني اجلنسني( 
يف قانون الالجئني، إاّل أنه من املقبول عىل نطاق واسع، أن 
يشمل  الصحيح،  التفسري  تفسريه  عند  الالجئ،  تعريف 
املطالب ذات الصلة باجلندر، وتعرف اتفاقية 1951 الالجئ 
بأنه الشخص املوجود خارج وطنه األصيل، أو املقيم بصفة 
اعتيادية، وغري قادر أو غري راغب يف العودة إىل هناك بسبب 
خوف، وله أسبابه الوجيهة، من االضطهاد القائم عىل أسس 
عرقية أو دينية، أو أسس تتعلق باجلنس، أو االنتساب لفئة 
اجتامعية معينة، أو بسبب آراء سياسية. وهناك تعريف أكثر 
لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  يستخدمه  شمواًل 
من  يفرون  الذين  األشخاص  كذلك  يتضمن  الالجئني، 
بلداهنم بسبب هتديد حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم من جراء 
رصاع أو عنف عام أو أحداث معكرة للنظام العام. ويمكن 
بل  الشخص  منه  يعاين  الذي  الرضر  عىل  يؤثر  أن  للجندر 
ويمليه أيضًا. ورغم أن كل من النساء، والفتيات، والفتيان، 
والرجال يمكن أن يعانوا من أرضار متشاهبة، إاّل أن النساء 
واالعتداء  للعنف  الرئييس  اهلدف  يكنَّ  ما  غالبًا  والفتيات 
بسبب اجلندر. فمثاًل، النساء والفتيات أكثر عرضة للمعاناة 
من االغتصاب وأشكال العنف األخرى القائمة عىل أساس 
اجلندر مثل العنف املرتبط باملهر، والتنظيم القرسي لألرسة، 
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والعنف العائيل واملنزيل، 
واإلجتار بالنساء. مثل هذه الترصفات، سواء ارتكبت من قبل 
فاعل تابع للدولة أو غري تابع هلا، يمكن أن تدعم طلبًا ملنح 

الشخص وضعية الالجئ.
وقد ترتكز طلبات اللجوء السيايس عىل ترصفات متييزية به 
التوجه  عىل  القائم  االضطهاد  أو  االضطهاد،  حد  إىل  تصل 
القرسي  البغاء  بالنساء ألغراض  اجلنيس للشخص واإلجتار 
فإن  األخرى  احلاالت  بعض  ويف  اجلنيس.  االستغالل  أو 
عدم امتثال الشخص للقيام باألدوار واألعراف التي حتددها 
التقاليد االجتامعية أو الثقافية، يمكن أن يعرضه لالضطهاد.

اتفاقية عام 1951 لاّلجئني من النساء، والفتيات،  وتضمن 
وحتدد  واحلريات،  احلقوق  من  نطاقًا  والرجال،  والفتيان، 
املعاملة التي حتق هلم من قبل القطر الذي يلجأون إليه، والتي 

من بينها:

•حق طلب اللجوء؛ 	
•احلق يف عدم إعادهتم إىل القطر الذي قد تتعرض فيه حياة  	

الالجئ أو حريته للخطر )عدم اإلعادة القرسية(؛
•احلق يف عدم التمييز؛ 	

العمل  عىل  واحلصول  الوثائق  عىل  احلصول  يف  •احلق  	
والتعليم؛

وممارسة  املحاكم  إىل  والوصول  احلركة،  حرية  يف  •احلق  	
الشعائر الدينية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن النتائج التي اعتمدهتا اللجنة التنفيذية 
من  عددًا  توضح  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية 
الدول  تتخذها  تدابري  وكذلك  اتباعها،  يتعني  التي  املبادئ 
املتحدة  األمم  مفوضية  وأيضًا  التنفيذية  اللجنة  يف  األعضاء 
والفتيات،  النساء  محاية  تعزيز  أجل  من  الالجئني  لشؤون 
املرشدات والعائدات. وتركز بعض هذه النتائج بصفة خاصة 
البعض اآلخر  يركز  بينام  والفتيات  للنساء  احلامية  أعامل  عىل 
عىل موضوعات بعينها مثل منع العنف اجلنيس والعنف القائم 

عىل أساس اجلندر والتصدي له.
ويقوم العاملون يف جمال اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان، 
بدور  السيايس،  اللجوء  وطالبي  بالالجئني  واملختصون 
أساس  عىل  القائمة  باحلامية  املرتبطة  املخاطر  حتديد  يف  هام 
اجلندر، ومنعها والتصدي هلا. وقد يشمل ذلك التحقق من 
اجلندر،  بمسألة  وثيقًا  اتصااًل  تتصل  اللجوء  إجراءات  أن 
لدهيم  االنتهاكات  يعانون من هذه  الذين  أن هؤالء  وضامن 
اإلمكانية للوصول إىل السلطات املختصة، وأهنم حيالون إليها 
سواء كانت وكاالت وطنية أو منظامت دولية، مثل مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو الرشكاء غري احلكوميني، 
تقتيض  ما  وفق  الطبية  والرعاية  املشورة  تقديم  ضامن  مع 
الظروف، واحلفاظ عىل رسية أية معلومات والدالئل املرتبطة 
هبا، وضامن إجراء املتابعة السليمة للحالة من قبل السلطات 
والوكاالت وجهات الوصاية واملمثلني القانونيني. وقد حتتاج 
النساء والفتيات، يف بعض احلاالت التي تنطوي عىل خطورة 
خاصة، إىل املساعدة يف االنتقال إىل أماكن أخرى داخل القطر 

نفسه أو إعادة التوطني يف بلد ثالث ضامنًا لسالمتهن.

د الداخيل املبادئ اإلرشادية املتعلقة بالترشُّ
للبلدان  الداخيل،  بالترشد  املتعلقة  اإلرشادية  املبادئ  تقدم 
حقوق  جمال  يف  الناشطني  من  ولغريهم  املتحدة  ولألمم 
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وإرشادات  توجيهات  تقدم  اإلنسانية،  واإلغاثة  اإلنسان 
دين داخليًا. وعىل الرغم  هامة ترتبط بحامية األشخاص املرشَّ
 من كون هذه املبادئ اإلرشادية غري ملزمة، عىل هذا النحو، 
إاّل أهنا ترتكز عىل احلامية التي تكفلها احلقوق الدولية لإلنسان 
بحكم  لاّلجئني  الدويل  والقانون  الدويل  اإلنساين  والقانون 
احلالة، وتنعكس عليها. عالوة عىل ذلك، فقد أدجمت العديد 

من البلدان هذه املبادئ ضمن قوانينها الوطنية.
من جهة ثانية، فإن هذه املبادئ اإلرشادية تكفل احلامية من 
التهجري التعسفي، كام أهنا توفر األسس اخلاصة، باحلصول 
عىل احلامية واملساعدة أثناء عملية التهجري وتضع الضامنات 
يف  واالندماج  التوطني  وإعادة  اآلمنة  العودة  تكفل  التي 
ُيرّشد  فرد  كل  عىل  تنطبـق  وهـي  جديـد.  مـن  املجتمـع 
داخليًا، دون أن متييز من أي نوع، بام يف ذلك الترشيد القائم 
عىل أساس اجلنـس أو الوضع االجتامعي. وتويل هذه املبادئ 
اهتاممًا خاصًا للمشكالت القائمة عىل أساس اجلندر والتي 
وتضمن  الداخيل،  د  الترشُّ ظروف  يف  شائع  نحو  عىل  تقع 

اآليت، عىل سبيل املثال:
•احلق يف عدم التعرض للعنف القائم عىل أساس اجلندر،  	
بام يف ذلك االغتصاب أو البغاء القرسي، أو اإلكراه عىل 
الفاحشة واحلق يف عدم التعرض لالسرتقاق، أو تزويج 
الفتاة لقاء مقابل مادي، واالستغالل اجلنيس واستغالل 

األطفال.
املعاملة  عىل  واحلصول  للتمييز،  التعرض  عدم  يف  •احلق  	

املنصفة يف ما يتعلق بالتوظيف واألنشطة االقتصادية.
دات يف  للنساء املرشَّ الكاملة واملتساوية  املشاركة  •احلق يف  	
ختطيط وتوزيع اإلمدادات األساسية ويف الربامج التعليمية 

والتدريبية.
•احلق يف إيالء اهتامم خاص الحتياجات النساء من الرعاية  	

املتعلقة بالصحة اإلنجابية والصحة النفسية.
الشمل  التئام  وإعادة  األرسية  احلياة  احرتام  يف  •احلق  	

األرسي.
هوية  بطاقات  عىل  احلصول  يف  والفتيات  النساء  •حق  	

شخصية وغريها من الوثائق الرضورية.

اإلنسـان،  حلقـوق  الـدويل  القانـون  تكامـل 
والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل 

لاّلجئني
إن للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل 
املعاناة  منع  وهو  مشرتكًا  هدفًا  لاّلجئني  الدويل  والقانون 
وختفيفها، ومحاية حقوق وحريات النساء، والفتيات، والفتيان، 
والرجال. واستنادًا إىل ذلك فإن كاًل منها يكمل اآلخر ويعززه، 

مما يقدم إطارًا شاماًل حلامية كل هذه الفئات.
من  ختتلف  القوانني  من  الثالث  املجموعات  هذه  أن  إاّل 
حيث إمكانية تطبيقها ونطاق هذا التطبيق. فالقانون اإلنساين 
الدويل خيتص بالرصاعات املسلحة، بينام ينطبق القانون الدويل 
فقط.  السيـايس  اللجـوء  الالجئيـن وطالـبي  لاّلجئـني عىل 
أما قانون حقوق اإلنسان، فإن نطاقه أوسع وينطبق عىل البرش 

كافة يف وقتي السلم واحلرب.
وينطوي قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل عىل 
قيود تؤثر عىل إمكانية تطبيقهام وتفسريمها. فالفقرة الرابعة من 
القانون الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، عىل سبيل 
الطوارئ  حاالت  وقوع  إهناء  األعضاء  للدول  تتيح  املثال، 
العامة التي هتدد حياة السكان، والتحلل من بعض االلتزامات 
يف ظل الرشوط اآلتية: أن تكون حالة الطوارئ معلنة رسميًا، 
وأن تقترص التدابري فقط عىل مقتضيات املوقف، وأاّل تتعارض 
هذه التدابري مع االلتزامات األخرى التي تندرج حتت القانون 
الدويل، وأاّل تكون ذات طبيعة متييزية. ومن املهم املالحظة أن 

الفقرة الرابعة ال تسمح للبلدان بالتحلل من احلقوق التالية:
•احلق يف احلياة؛ 	

العقوبة  أو  املعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  عدم  يف  •احلق  	
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

•عدم التعرض لالسرتقاق أو االستعباد أو التعرض لتجارة  	
الرقيق؛

الوفاء  عىل  القدرة  عدم  بسبب  للسجن  التعرض  •عدم  	
بااللتزامات التعاقدية؛

•حظر القوانني اجلنائية، الرجعية األثر؛ 	
•التعامل مع اجلميع عىل أهنم سواسية أمام القانون؛ 	

•حرية الفكر والضمري واملعتقد. 	



28
اإلطار القانوين الدويل للحاميـة

وين
قان

ر ال
طا

اإل

كتيب اجلندر لّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

للقوانني  املختلفة  الصكوك  توفرها  التي  الضامنـات  وتعـزز 
بعضهـا بعضـًا، األمـر الذي يمكن الناشطني يف جمال العمل 
اإلنساين وحقوق اإلنسان من تقديم احلد األقىص من احلامية 
بعض  يف  االختصاصات  وتتشابك  للسكان.  يوفروهنا  التي 
يطبقون  التي  الكيفية  يستوجب حتديد  الذي  األمر  املواقف، 
هبا هذه االختصاصات لتأمني أقىص درجات احلامية للسكان 

املترضرين.

الُنُهج املجتمعية القائمة عىل احلقوق واملشاركة
يستخدم األسلوب القائم عىل احلقوق القانون الدويل حلقوق 
ووضع  اإلنصاف،  وعدم  اجلور  قضايا  لتحليل  اإلنسان 
السياسات والربامج واألنشطة يف مجيع جماالت العمل من 
التمتع بحقوق اإلنسان،  التي تفرض  العقبات  تذليل  أجل 

وهي تركز عىل كل من العملية والنتائج.
واألسلوب القائم عىل احلقوق هو عبارة عن إطار يبدأ باحلقوق 
املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية لألفراد 
القانون  إطار  ضمن  الدول  التزامات  وحيدد  واجلامعات، 
هذه  ومحاية  باحرتام  يتعلق  ما  يف  اإلنسان،  حلقوق  الدويل 

احلقوق ووضعها موضع التنفيذ.
والفتيات  النساء  )أي  احلقوق  هذه  أصحاب  حيدد  إنـه 
يقابلهم  وما  جهة،  من  واستحقاقاهتم  والرجال(  والفتيان، 
رئيسية،  بصورة  )أي  والواجبات  باملهام  املضطلعني  من 
الدولة ووكالئها(. إاّل أن هناك مضطلني باملهام عىل خمتلف 
مستويات املجتمع، بمن فيهم األرسة واملجتمع وكذلك عىل 
أخرى.  جهة  من  والتزاماهتم،  )الدويل(  الوطني  املستوى 
ويسعى هذا األسلوب إىل تعزيز قدرات أصحاب احلقوق 
عىل املطالبة بحقوقهم وقدرات املضطلعني باملهام عىل تلبية 
هذه املطالب. كام يؤكد هذا األسلوب عىل رضورة حماسبة 

منتهكي حقوق اإلنسان.
ومن املمكن تطبيق مثل هذا اإلطار من أجل تعزيز الربامج 
بجعل  احلامية،  بأنشطة  اخلاصة  املرامي  وحتقيق  اإلنسانية 
اإلجراءات واألهداف ترتكز عىل القانون، والتحقق من إسهام 
بالناشطني يف املجال اإلنساين،   السياسات والربامج اخلاصة 
احلكومية  غري  واملنظامت  املتحدة،  األمم  منظامت  فيها  بام 
وغريها من املنظامت كحركة الصليب األمحر واهلالل األمحر، 
إسهامًا مبارشًا يف إدراك حقوق اإلنسان من خالل مساعدهتا 

لكل من أصحاب احلقوق املضطلعني باملهام.

تكون  أن  احلقوق  عىل  القائم  األسلوب  استخدام  ويتطلب 
اخلاصة  التوصيات  وكذا  اإلنسان،  حقوق  ومعايري  مبادئ 
هبيئات وآليات معاهدة حقوق اإلنسان هي املبادئ واملعايري 
والتحليل  )التقدير  املراحل  يتم االسرتشاد هبا يف مجيع  التي 
التقارير(  وإصدار  والتقييم  والرصد  والتنفيذ  والتخطيط 
الربامج  إعداد  جمال  يف  الناشطني  مجيع  قبل  من  ويستخدم 

اإلنسانية.
مبادئ  استخدام  ينارص  احلقوق  عىل  القائم  واألسلوب 
التغيري،  لعملية  للدعوة  األفراد واجلامعات  املشاركة ومتكني 
والتمييز،  اجلور  ضوء  ويف  حقوقهم.  ممارسة  من  ومتكينهم 
اللذين تواجههام النساء والفتيات، فإن مشاركتهن ومتكينهن 
يعدان عاملني حاسَمنْي لكي يمكن حتقيق حتسينات حقيقية 

ومضمونة االستمرار.
وخيًول األسلوب القائم عىل احلقوق ما ييل:

)مثل  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واملبادئ  القوانيـن  •تفهـم  	
والتمكني  واإلدماج،  واملشاركة  التمييز  وعدم  املساواة 
الذي  النحو  عىل  احلقوق  وحمتوى  ومعايري  واملحاسبة( 

حددته هيئات معاهدة حقوق اإلنسان؛
•معرفة االلتزامات املرتبطة بحقوق اإلنسان التي جتعل دولة  	

ما ملزمة هبا؛
بام يف  الوفاء بحقوق اإلنسان  •تقدير وحتليل أسباب عدم  	

ذلك بحث العقبات الكامنة واهليكلية؛
•العمل يف رشاكات مع مجيع أفراد املجتمع لتفهم أولويات  	
املجتمع، وقدراته وموارده، والبناء عليها من أجل متكني 

املجتمع بالعمل نحو إيصال حقوقهم هلم؛
•وضع السياسات والربامج باملشاركة مع أصحاب احلقوق  	
وأيضًا املضطلعني باملهام لبناء قدرة أصحاب احلقوق عىل 
املطالبة بحقوقهم، املضطلعني باملهام عىل الوفاء بالتزاماهتم، 

مع إيالء االهتامم بالفئات املهمشة واملستضعفة؛
•قياس التقدم املحرز والنتائج املتحققة استنادًا إىل مؤرشات  	

التمتع بحقوق اإلنسان؛
السياسات والربامج، من دون قصد،  انتهاك  •ضامن عدم  	

حلقوق اإلنسان بالنسبة لألفراد واملجموعات املعنية.
األسلوب  يوجه  أن  األزمات،  أوضاع  يف  املمكن،  ومن 
 القائم عىل احلقوق أعامل اإلغاثة اإلنسانية ويعززها، وذلك 
فيام يتعلق بالقضايا التي تقع خارج نطاق األعامل احلربية. وإن 
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تقديم املساعدات اإلنسانية يمكن بدوره أن يسهم يف أعامل 
احلياة، واألمن، والتعليم، والغذاء، والسكن،  الفرد يف  حق 
املرتبطة  االعتبارات  ييل  ما  ويف  والعقلية.  البدنية  والصحة 

بحقوق اإلنسان يف ظل املساعدات اإلنسانية:
•ينبغي أن يرتكز تقديم املساعدات اإلنسانية عىل املبادئ  	
اإلنسانية  االعتبارات  مراعاة  يف  املتمثلة  اإلنسانية 
فيام  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  التحيز،  وعدم  واحلياد، 
يتعلق باملساواة دونام متيـيز بسـبب العـرق، أو اللـون، 
أو اجلنس، أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري 
السيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة، أو 

املولد، أو أي وضع آخر؛
تلبية  نطاق  اإلنسانية  املساعدات  تتجاوز  أن  •جيب  	

االحتياجات األساسية لتصل إىل أعامل حقوق اإلنسان؛
•يمكن للناشطني يف املجال اإلنساين التحقق من أن برامج  	
النساء  تعرض  ال  ويقدموهنا  يعدوهنا  التي  املساعدات 
قد  التي  األخطار  من  ملزيد  قصد،  دون  من  والفتيات، 
تشمل اإلغارة أو السلب أو االستغالل أو االغتصاب أو 
العزلة أو الترشيد الدائم أو الفساد األخالقي. وينبغي يف 
ع االعتبارات اخلاصة بحقوق اإلنسان،  ضوء ذلك، أن تتفرَّ
واملستمدة من القانون، ومن املامرسة، ضمن إطار منهجية 

وبنى برامج املساعدات اإلنسانية؛
عىل  احلصول  اإلنساين  العمل  جمال  يف  الناشطني  •عىل  	
مدخالت، ومشاركة أولئك الذين يسعون إىل مساعدهتم، 
النساء  لتمكني  الفرص  إتاحة  أيضًا  عليهم  أن  كام 

والفتيات؛
•ينبغي ترتيب أولويات نظم توزيع املساعدات عىل أساس  	
للنساء  النوعية  االحتياجات  ذلك  يف  بام  االحتياجات، 
خالهلا  من  يمكن  التي  اآلليات  يشمل  بام  والفتيات، 
وكبار  والنساء  األطفال  إىل  املساعدات  وصول  ضامن 
ويتعني  وغريهم.  داخليًا  دين  املرشَّ واألشخاص  العمر 
أن  يمكن  التي  االجتامعية  العوامل  احلسبان  يف  األخذ 

تعرض هؤالء الذين يتلقون املساعدة للخطر.

بني  املسـاواة  منظـور  تعميــم  إجـراءات 
عىل  القائم  األسلوب  خالل  من  اجلنسني 

احلقوق

حتقيق املساواة بني اجلنسني وتوفري حقوق املرأة من 
د كسياسة  خالل العمل اإلنساين جيب أن يوطَّ

•يتعني حتديد التزامات الدولة جتاه النساء والفتيات؛ 	
املساعدات  إليها  تتجه  التي  الوجهة  حتدد  سياسة  •إعداد  	

اإلنسانية لسد الثغرات التي ترتكها الدولة.

 تقييم وحتليل الظروف التي متنع النساء والفتيات من 
 التمتع بحقوقهن اإلنسانية، باستخدام األساليب 

القائمة عىل املشاركة
مع  اإلنسان،  حقوق  ألوضاع  عام  تقييم  إجراء  •ينبغي  	
إيالء االهتامم بحقوق النساء والفتيات املدنية، والثقافية، 

واالقتصادية، والسياسية، واالجتامعية؛
واإلجراءات  واآلليات  واملؤسسات،  القوانني  •حتديد  	

اخلاصة بحامية احلقوق اإلنسانية للنساء والفتيات؛
واملجتمعات،  األشخاص،  وإمكانيات  قدرات  •إدراك  	
واملجتمع  احلكومية،  غري  واملنظامت  املحلية،  والسلطات 
باحلامية،  املتعلقة  واملشاكل  املخاطر  جتنب  عىل  املدين، 

والتصدي هلا؛
•حتديد الثغرات املوجودة يف عملية التنفيذ. 	

 تقدير وحتليل الظروف التي متنع النساء والفتيات من 
 التمتع باملساواة يف احلقوق وحتقيق املساواة الكاملة 

مع الرجال والفتيان
•دراسة التمييز من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية؛ 	

والتحيزات  الثقافيـة واالجتامعيـة  األنمـاط  •دراســة  	
العنرصية؛

•دراسة املامرسات املعتادة والتقليدية وغريها؛ 	
مع  خمتلفة  جمموعات  مع  مركزة  مجاعية  مناقشات  •إجراء  	

النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال.
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القيام، بمشاركة النساء والفتيات، بإعداد وتنفيذ 
سياسات وإجراءات خاصة باألعامل اإلنسانية، تكون 

ذات اتصال وثيق باجلندر، وتلبي احتياجات النساء 
والفتيات، وتبني قدراهتن من أجل املطالبة بحقوقهن، 

كام تبني قدرات احلكومات وغريها من أصحاب الشأن 
الوطنيني املعنيني إلعطاء هذه احلقوق

•رسم السياسات والربامج بام يراعي نتائج التحليل الذي  	
أجريَته؛

•ضامن حصول مجيع األشخاص واجلامعات عىل اخلدمات  	
بشكل متساو )دون متييز يف ما يتعلق بأنشطة املساعدات 

واحلامية(؛
•حتديد األفراد واجلامعات من ذوي االحتياجات اخلاصة،  	
مثل النساء والفتيات املهمشات، وأولئك اللوايت انفصلن 
عن أرسهن، واألمهات الصغار، واملجندات من الفتيات، 

وغريهن؛
•حتديد السلطات املحلية والوطنية لعمل رشاكات معها يف  	

جمال تنفيذ السياسات والربامج؛ 
•إقامة شبكات ورشاكات مع املجتمعات املحلية ومنظامت  	
املجتمع املدين، وال سيام املنظامت املجتمعية للمرأة، لضامن 

أعامل احلامية للنساء والفتيات وعائالهتن؛
•هتيئة البيئة التي تؤدي إىل تقوية ومتكني النساء والفتيات من  	
خالل استهداف إجراءات إجيابية، تشمل أعامل التعليم، 
ونقل املعارف واملهارات وتقديم املعلومات حول فرص 

أعامل أسباب كسب الرزق.

ضامن االستامع ألصوات النساء وأخذها دائاًم بعني 
االعتبار عند إعداد وتنفيذ الربامج وعند التدخل أو 

التصدي للمخاطر التي هتدد احلامية
•إنشاء آلية لعمل مشاورات منتظمة مع النساء والفتيات؛ 	

•إنشاء آلية لالستامع إىل الشكاوى، يسهل الوصول إليها،  	
حتى يمكن للنساء تسجيل مهومهن من خالهلا؛

السليم  التوجيه  لضامن  والتصدي  للتنسيق  آلية  •إنشاء  	
للشكاوى وضامن اختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا؛

لعالج  والوطنية  املحلية  السبل  عن  معلومات  •أعامل  	
انتهاكات احلقوق.

ضامن التنسيق السليم بني القطاعات املختلفة
اإلغاثة  الناشطني يف جمال  التنسيق مع  •املشاركة يف حمافل  	

اإلنسانية وحقوق اإلنسان؛
والوزارات  احلكوميني  املسؤولني  مع  رشاكات  •إقامة  	
ومنظامت املجتمع املدين املعنية، بمن فيهم هؤالء القائمون 
عىل تقديم الرعاية الطبية، والنفسية االجتامعية، واخلدمات 

القانونية، والتدريب، ونقل املهارات؛
من  وغريها  املانحة  اجلهات  مع  االتصاالت  •استمرار  	

الناشطني يف املجتمع الدويل؛
استمرار  لضامن  آليات  وإنشاء  منتظمة  اجتامعات  •عقد  	
االتصاالت مع املجتمعات املترضرة والناشطني املحليني.

 اإلسهام يف ضامن املساءلة يف ما يتعلق بعدم 
 إعامل حقوق اإلنسان واالنتهاكات التي ترتكب 

يف جمال حقوق اإلنسان
•اإلسهام يف تعزيز البنى الوطنية اخلاصة باملساءلة والعالج. 	

ملناهضة  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  الناشطني  مع  •االتصال  	
اإلفالت من العقاب.

بسياسة  علم  عىل  والرشكاء  الناشطني  مجيع  إبقاء  •ضامن  	
واالعتداء  االستغالل  من  باحلامية  املعنية  املتحدة  األمم 

اجلنسيني.
يف  يتورطون  الذين  الناشطني  من  أي  حماسبة  •ضامن  	
يف  اجلنسيني  واالعتداء  باالستغالل  املرتبطة  االنتهاكات 

املجال اإلنساين.
استخدام  برصد  املعنية  املتحدة  األمم  آلية  مع  •التعاون  	

األطفال يف الرصاعات املسلحة.

قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف جمال احلامية
الناشطني  لتذكري  أداة مفيدة  بمثابة  الفصل، وهي  باألنشطة يف هذا  القسم اخلاص  أدناه مستمدة من  الواردة  التفقدية  القائمة 
يف القطاع بالقضايا األساسية التي تضمن إعداد برامج تراعي املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، ينبغي عىل الناشطني يف 
املرشوع إعــداد مؤرشات تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق من أجل قياس التقدم املحرز يف جمال إعداد الربامج التي حتقق املساواة 

بني اجلنسني. راجع عينة املؤرشات الواردة يف فصل األساسيات من هذا الكتيب.
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قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف جمال احلامية

تم االنتهاء من التقييم الشامل واالحتياجات املتعلقة بحامية النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال.  -  1

تم إجراء حتليل قائم عىل أساس اجلندر للترشيع الوطني من أجل التعرف عىل الثغرات املوجودة فيه والدعوة إىل اإلصالح،   -  2
حسب ما يقتيض األمر.

تشكل حقوق اإلنسان، بام فيها حقوق النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال األساس الذي ترتكز عليه االستجابة اإلنسانية،   -  3
وهي مدجمة يف السياسات والربامج ووثائق التخطيط، بام يف ذلك خطة العمل اإلنساين املشرتكة.

متكني عدد متساو من النساء والرجال ضمن املجتمعات املترضرة، وذلك عن طريق التدريبات املرتبطة بمامرسة حقوقهم،   -  4 
بام يف ذلك احلقوق النوعية للنساء والفتيات، مثل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، وقرار جملس األمن رقم 1325، 

عىل سبيل املثال، من خالل حلقات العمل املجتمعية.

تشارك النساء والفتيات مبارشة يف أنشطة التقييم والتفاوض وغريها من األنشطة املرتبطة باختاذ القرارات، وعند إعداد وتنفيذ   -  5
وتقييم السياسات والربامج.

هناك آلية للرصد والتبليغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان.  -  6

تستجيب  وهي  املترضرين،  السكان  قبل  من  إليها  الوصول  يسهل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  لإلبالغ  آلية  إنشاء  تم   -  7
لالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات.

يتم بشكل روتيني إجراء حتليل حول مدى تأثري الربامج اإلنسانية عىل حقوق اإلنسان، وال سيام حقوق النساء واألطفال.  -  8

االتصاالت مع السلطات املحلية والوطنية قائمة ومستمرة من خالل جهود التصدي ملظاهر اجلور وإصالحها، واختاذ تدابري   -  9
ألعامل احلامية ومتكني النساء والفتيات يف أعقاب وقوع الكوارث والرصاعات.

أنشطة ممكنة ألعامل احلامية

إجراءات االستجابة  -  1
املترضرين وعائالهتم، وتقديم  تقدم لألشخاص  التي  املناسبة  املادية  املساعدة  املبارشة من خالل وسائل  املعاناة  •التخفيف من  	
املساعدات الطبية، والرعاية النفسية واالجتامعية هلؤالء األشخاص وعائالهتم، فضاًل عن تقديم الدعم )املساعدة التقنية لألنظمة 

املحلية ]احلكومية واخلاصة[(.
•تقديم خدمات مبارشة لألشخاص املعرضني لالنتهاك، يف األماكن التي يتواجدون فيها مثل خميامت املرشدين داخليًا والالجئني،  	
وأماكن االحتجاز وغريها، النقل واإلخالء )بام يف ذلك نقل الالجئني أو املرشدين داخليًا إىل أماكن إقامة أخرى أبعد من مناطق 
الرصاع أو احلدود(، وتسجيل األشخاص، وإعادة الروابط األرسية واحلفاظ عليها، وتتبع األقارب املفقودين، وتنظيم رحالت 
العودة،  وظروف  اإلنسان،  حقوق  بأوضاع  املتعلقة  )كتلك  واالتصاالت  واملعلومات  اخلطابات،  أو  الرسائل  وتبادل  لألرس، 

واملعلومات اخلاصة بعمل املنظامت املختلفة ومواقع املوارد، إلخ(.
•إدماج محاية حقوق اإلنسان ضمن عملية تقدير وبرجمة ورصد وتقييم االحتياجات اإلنسانية. 	

•الرصد والتبليغ بام يشمل تقديم املعلومات للمسؤولني يف املقر الرئييس لألمم املتحدة واآلليات احلكومية حلقوق اإلنسان وغريها  	
من هذه اهليئات.

•الضغط عىل السلطات املعنية عن طريق كشف البيانات، الختاذ التدابري املطلوبة لوقف االنتهاكات ومنع وقوعها. 	

•إقناع السلطات املعنية، عن طريق احلوار، الختاذ التدابري املطلوبة لوقف االنتهاكات ومنع وقوعها. 	

•اإلسهام يف حتقيق االحرتام للحقوق القضائية املكفولة لألفراد عن طريق تقديم املساعدة والدعم القانوين لألشخاص اخلاضعني  	
لإلجراءات القضائية وعائالهتم ودعم ومحاية املؤسسات )احلكومية، واملنظامت املحلية غري احلكومية.. الخ( التي تعمل من أجل 

احرتام احلقوق، وكذلك األشخاص الذين يعملون كمدافعني عن حقوق اإلنسان.
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اإلجراءات العالجية  -  2

•تقديم خدمات مبارشة لألشخاص املترضرين من االنتهاكات من خالل: وجودهم يف املناطق املنكوبة، أو يف خميامت املرشدين  	
أو  املسكن  متلك  أو  العودة  أو  التوطني  أو  الوطن  إىل  الطوعية  اإلعادة  يف  وباملساعدة  وغريها،  االحتجاز  وأماكن  والالجئني، 
األرض ورد امللكية أو إعادة اإلدماج أو الرتتيبات النهائية: احلفاظ عىل الروابط األرسية، واإلسهام يف إقامة آليات لتوضيح مصري 

األشخاص املفقودين، وتيسري احلصول عىل املعلومات واالتصاالت.
•تعزيز أو دعم اإلجراءات القانونية وتطبيق العدالة عىل كل من مقرتيف االنتهاكات والضحايا. 	

•امليض يف تقديم الدروس املستفادة التي هتدف إىل تغذية وتقوية األنشطة ذات الطابع املهيئ للبيئة. 	

هتيئة البيئة  -  3

•بث وتعزيز وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية الدولية. 	

•تعزيز صياغة واعتامد املعاهدات ووضع القانون العريف. 	

•تعزيز إقامة نظام قضائي عادل يعمل عىل معاقبة مقرتيف انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل. 	

•خلق ثقافة عامة تتسق مع حقوق اإلنسان والقيم اإلنسانية. 	

•تعزيز املعرفة بحقوق اإلنسان وصكوك القانون اإلنساين الدويل ومبادئه وااللتزام هبا، وذلك بني مجيع الفئات املعنية. 	

•اإلسهام يف إعداد وإقامة املؤسسات، سواء كانت حكومية أو غري حكومية، عىل الصعيدين الوطني والدويل، التي، بحكم دورها  	
ووظيفتها يمكنها تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.

•القيام بالدعوة - من خالل إظهار االنتهاكات ملسؤويل رصد ومحاية حقوق اإلنسان، حتى يمكن هلم حث السلطات املختصة عىل  	
اختاذ التدابري الالزمة حيال ذلك.

•بناء القدرات املحلية والوطنية - اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان، منظامت املجتمع املدين واهليئات القضائية إلخ. 	

•تقديم التدريب عىل احلامية للعاملني الدوليني والسلطات الوطنية والناشطني من غري التابعني للدولة ومنظامت املجتمع املدين،  	
واهليئات القضائية والرشطة، وموظفي السجون، إلخ.
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املصادر
املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  -  1

الدويل اخلاص باحلقوق  املدنية والسياسية، والعهد  الدويل اخلاص باحلقوق  العهد  الدولية األساسية حلقوق اإلنسان هي  السبع  املعاهدات  إن 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي، واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية العامل املهاجرين.

ويمكن الوصول إىل مجيع املعاهدات، واملالحظات العامة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان واملالحظات اخلتامية حول تقارير الدول األطراف، 
http://www.ohchr.org/english/ :من خالل املوقع التايل

أمثلة عىل الربوتوكوالت االختيارية  -  2

•الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. 	

•الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل حول إرشاك األطفال يف النزاعات املسلحة.  	

•الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل حول بيع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية. 	

•الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي هيدف إىل إنشاء نظام للزيارات املستقلة املنظمة لألماكن التي حيرم فيها األشخاص  	
من حريتهم، وذلك ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية واملهينة.

أمثلة عىل املعاهدات اإلقليمية  -  3

•امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والربوتوكول اخلاص به بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا. 	

•االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان والربوتوكول اخلاص هبا املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 	

•االتفاقية األوروبية املعنية باحلقوق واحلريات األساسية والربوتوكول اخلاص هبا وكذلك امليثاق االجتامعي األورويب. 	

• التي حتكم اجلوانب النوعية ملشكلة الالجئني يف أفريقيا. اتفاقية عام 1969	
• عن الالجئني. إعالن قرطاجنة لعام 1984	

، واملعنّية بأوضاع ومعاملة الالجئني. • مبادئ بانكوك املنقحة لعام 2001	
مواد مرجعية منـتقاة  -  4

باحلقوق  املعنية  • للجنة  العامة رقم 6	 الرجال والنساء” واملالحظة  “املساواة يف احلقوق بني  العام رقم 28 للجنة حقوق اإلنسان  التعليق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية حول املساواة بني الرجل واملرأة من حيث التمتع بجميع احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

 • اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، التعقيب العام رقم 18 حول “العنف ضد النساء”	
•تقارير املقرر اخلاص حول العنف ضد النساء. 	

http://www.ohchi.org/english/issues/women/rapporteur/  

 • إنامء شجرة اإليواء: محاية احلقوق من خالل األعامل اإلنسانية، 2002	
http://www.icva.ch/doc00000717.html  

 • الشبكة النشطة للتعليم من أجل حتمل املسؤولية واألداء يف األعامل اإلنسانية، احلامية، كتيب إرشادي حول الوكاالت اإلنسانية، 2005	
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/OCHA-6Q3J4T?OpenDocument  

 • تعزيز احلامية يف احلروب - بحث للمعايري املهنية املوحدة، 2001	
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0783  

 • اليونيسيف: مبادئ كيب تاون املتعلقة بمنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة وترسيح اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم اجتامعيًا يف أفريقيا	
 1997

http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf  
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واالستجابة  الربجمة  لتحقيق  أساسيًا  أمرًا  التنسيق  يعـد 
الفّعالة. وعندما يتعلق األمر بتناول البعد اخلاص باجلندر يف 
وتبادل  املشرتك  التخطيط  فإن  اإلنسانية  االستجابة  حاالت 
املعلومات والتعاون بني مجيع ميادين منظومة األمم املتحدة 
احلكومية  غري  املنظامت  يشمل  بام  الدوليني،  الناشطني  ومع 

واملجتمع املدين املحيل - هو أمر حاسم.
وسائل  إحدى  هو  اجلندر  قضايا  لدعم  شبكة  إنشاء  أن  كام 
 )38 الصفحة   ،1 رقم  اإلطار  )انظر  التنسيق  عملية  حتسني 
خمتصة  ومنظامت  مستشارون  هناك  يكون  عندما  وبخاصة 
بقضايا اجلندر يتمتعون بخربات نوعية. وإن الغرض األسايس 
من إنشاء الشبكة هو تيسري احلوار، والتأكد من إحاطة الناس 
علاًم بالقضايا األساسية والتطورات احلاصلة من حيث تغري 
والفتيان،  والفتيات،  النساء،  وظروف  واحتياجات،  أدوار 
للتشجيع  وسيلة  إهنا  املترضرة.  املجتمعات  يف  والرجال 
عىل إدماج مراعاة املساواة بني اجلنسني بشكل أكرب يف مجيع 

الربامج.

وتضم شبكة دعم قضايا اجلندر ممثلني من احلكومة، واملجتمع 
املدين، واملنظامت غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة عىل 
الصعيدين املحيل والوطني، إاّل أن الشبكة تستمد فعاليتها من 
مهني  مستوى  عىل  املشاركون  يكن  مل  واذا  أعضائها.  فعالية 
عاٍل بالقدر الكايف، أو مل تكن لدهيم اخلربة املطلوبة يف القضايا 

املتعلقة باجلندر، فلن يمكنهم حتقيق الفعالية الكاملة.

قضايا  يف  مستشار  أو  خبري  هناك  يكون  أن  أيضًا  املهم  ومن 
اجلندر يعمل مع منسق أعامل اإلغاثة اإلنسانية، لتقديم الدعم 
التقني والتوجيه للمامرسني يف هذا املجال واملساعدة يف تعديل 
منظور  وإدماج  التنسيق  جودة  لضامن  الربامج  إعداد  عملية 
مراعاة اجلندر يف هذه الربامج. )انظر اإلطار 2، الصفحة 39 

ملراجعة اختصاصات خرباء اجلندر(. 
إذًا ملاذا جيب أن يكون لدينا مستشارون حول اجلندر؟ يمكن 
للخرباء  النصح واإلرشاد  تقديم  للمستشارين حول اجلندر 
التنفيذيني اآلخرين، ويمكنهم املساعدة يف جمال طرح األفكار 
والتدخالت  التقييامت  إلجراء  األطر  وتصميم  والتخطيط 
املطلوبة، حتى ال يفقد البعد اخلاص باجلندر، ويمكنهم أيضًا 
وعادة  والبيانات.  املعلومات  يف  املوجودة  للثغرات  التطرق 
يمكنها  التي  للمرأة  املحلية  باملنظامت  علم  عىل  يكونون  ما 
الصعبة.  املشاكل  ملعاجلة  إضافية  وأفكار  معلومات  تقديم 
ويمكنهم، من خالل الشبكة، ضامن وجود التواصل يف كافة 

القطاعات.
القضايا؟  هذه  عن  مسؤواًل  اجلندر  حول  املستشار  أليس 
اجلندر  املستشار حول  أن  نفرتض  عادة  إننا  اجلواب هو ال. 
املتعلقة  األمور  مجيع  عن  مسؤول  الفريق  ضمن  واملوجود 
الفشل.  إىل  تؤدي  أمر خاطيء ووصفة  باجلندر، ولكن هذا 
وهم   - للعملية  ون  ُمَيرسرِّ هم  اجلندر  حول  املستشارين  إن 
من  األشياء  رؤية  التقنيني عىل  املوظفني  ملساعدة  موجودون 
تنفيذ األعامل،  اجلندر، واالستفسار عن كيفية  منظار  خالل 
والفتيان،  والفتيات،  النساء،  احتياجات  أعامل  يمكن  حتى 
والرجال، إذن فالغرض من وجودهم ليس القيام بكل العمل 
وض اهلدف من  املتعلق باجلندر - حيث إن ذلك يمكن إن يقرِّ

مراعاة منظور اجلندر.

املتعلق   التنسـيق 
 باملساواة بني اجلنسني 
يف حاالت الطوارئ

قضية تشمل مجيع امليادين والقطاعات

بل هي  ذاهتا  قطاعًا يف حد  متثل  اجلنسني ال  بني  املساواة  إن 
مكملــة لكـل قضية وجمال من جماالت العمل. إهنا ليست 

أمرًا منفصاًل أو قائاًم بذاته.
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حول  واملستشار  اجلندر،  قضايا  دعم  شبكة  إىل  وباإلضافة 
اجلندر، فمن األمهية بمكان قيام مجيع الناشطني، أثناء عملية 
بطرح  الربامج  وتنفيذ  األولويات،  بتقييم، ووضع  التنسيق، 
األسئلة األساسية املتمثلة يف: هل يتعاملون مع االحتياجات 
املختصة للنساء والفتيات والفتيان والرجال، وهل يرشكون 
خرباهتم  إىل  استنادًا  القرارات  اختاذ  يف  والرجال  النساء 
أو  الصحيني،  بالناشطني  يتعلق  ذلك  كان  سواء  وقدراهتم، 
أو  اإلنسان،  حقوق  مراقبي  أو  األغذية،  تسليم  بخدمات 
املعنيني  املتحدة  األمم  موظفي  أو  واإلصحاح،  املياه  خرباء 
باإلجراءات املتعلقة باأللغام، فإن هذه األسئلة متعلقة بضامن 

حتقيق استجابة فّعالة.

ما هي عنارص التنسيق الفّعال لقضايا اجلندر؟
ليس بوسع تدخل وحيد أو عامل واحد أو منظمة بمفردها 
أن تتعامل بفاعلية مع االحتياجات املختلفة للنساء والرجال، 
وال سيام إذا مل تكن الكيانات األخرى العاملة يف امليدان مراعية 
هلذه الفروق. ولكي تتحقق الفاعلية يف هذا املجال، جيب القيام 

باآليت:
: نظرًا لكون قضايا اجلندر  • تقييم املوقف واالحتياجات معًا	
متس مجيع جماالت العمل، فمن املهم واملفيد أيضًا حتليل 
والعسكرية،  والسياسية واالقتصادية  االجتامعية  البيئات 

والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  عىل  تؤثر  إهنا  حيث 
بشكل خمتلف، فضاًل عن تأثريها عىل احتياجاهتم املبارشة 
أفضل  فهام  يوفر  أن  شأنه  من  وهذا  البقاء،  أجل  من 
االزمة  أو  الطوارئ  حالة  آلليات  امليدان  يف  للمامرسني 
وتأثرياهتا، ويمكنهم من حتديد الطرق العملية التي يمكن 
هلم من خالهلا العمل معًا. كام أن ذلك من شأنه أيضًا أن 
يضمن مشاركة الناشطني املحليني، واختاذ التدابري الالزمة 
املحليني يف  والناشطني  امليدان  الناشطني يف  لبناء قدرات 

جمال حتليل اجلندر وإعداد الربامج املناسبة.

أقىص  املساعدات  حتقق   : • مشرتكة	 اسرتاتيجيات  إعداد 
درجات الفعالية عندما يتشارك كل الناشطني والرشكاء يف 
األهداف، ويكون بمقدورهم حتديد األولويات املشرتكة. 
وعندما يتعلق األمر بتحليل األبعاد اخلاصة باجلندر، فإن 
اإلخفاق يف وضع أولويات مشرتكة يمكن أن يؤدي إىل 
إعداد املرشوعات قصرية األمد بدون معرفة كيف يمكن 
تعزيز هذه الربامج لكي تقوم بتلبية االحتياجات عىل نطاق 
أوسع. وإىل جانب إعداد االسرتاتيجيات املشرتكة، ينبغي 
عىل الناشطني إعداد أدوات مشرتكة خاصة بتحليل اجلندر 

وتقدير وتقييم درجة مراعاة اجلندر عند إعداد الربامج.

مع  االجتامع  بمكان  األمهية  من   : • للتنسيق	 منتديات  عقد 
املجتمع  وممثلو  املانحون،  فيهم  بمن  الناشطني،  مجيع 
العمل  جمال  يف  والعاملون  احلكومة  وممثلو  املحيل، 
ألنشطة  التفصييل  التخطيط  أجل  من  وذلك  اإلنساين، 
زيادة  اإلنسانية. وتعني هذه االجتامعات عىل  االستجابة 
االحتياجات  حول  املعنيني  الشأن  أصحاب  بني  الوعي 
والرجال، كام  والفتيان،  والفتيات،  النساء،  بني  التفريقية 
تؤدي كذلك إىل التحقق من مساعدة رؤى هذه األطراف 
يف أعامل املعلومات الالزمة لتحديد التدخالت وصياغتها 

يف مجيع القطاعات.

من   : • التنسيق	 ألعامل  الكافية  املالية  االعتامدات  ختصيص 
االعتبار  يف  التنسيق  آليات  أخذ  األمر  هذا  لتحقيق  املهم 

عند إعداد امليزانية الالزمة لتدخل ما.

قائمة باملستشارين املعنيني بقضايا اجلندر

أعدت الوكالة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت باالشرتاك مع 
جملس الالجئني النروجيي، قائمة باملستشارين حول اجلندر، 
تضم مستشاَرْين متفرغنْي من كبار مستشاري قضايا اجلندر، 
إضافة إىل قائمة احتياطية لضامن التنسيق الكامل عند إعداد 
الربامج الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنَسنْي، وذلك يف مجيع 
أعامل اإلغاثة اإلنسانية. وسيتم نرش هؤالء املستشارين لتقديم 
يف  العاملة  والفرق  اإلنسانية،  اإلغاثة  أعامل  ملنسق  الدعم 
البلدان وشبكة دعم قضايا اجلندر. ويمكن استقدام مستشاري 
قضايا اجلندر للعمل بمكتب منسق اإلغاثة اإلنسانية أو وكالة 
املوقــع: زيارة  يرجى  املعلومات  املتحدة. وملزيد من   األمم 

www.humanitarianinfo.org/iasc/gender
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قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف جمال التنسيق
القائمة التفقدية الواردة أدناه هي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا األساسية التي تضمن إعداد برامج تراعي 
املساواة بني اجلنسني. وعالوة عىل ذلك ينبغي عىل الناشطني باملرشوع إعداد مؤرشات تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق من أجل 
قياس التقدم املحرز يف جمال إعداد الربامج التي حتقق املساواة بني اجلنسني. راجع عينة املؤرشات الواردة يف فصل األساسيات 

من هذا الكتيب.

قائمة تفقدية لتقييم جهود التنسيق املتعلقة بقضايا اجلندر يف الطوارئ

تم توظيف مستشار أو أكثر من املعنيني بقضايا اجلندر يف حاالت الطوارئ.  -  1

شبكات دعم قضايا اجلندر قائمة عىل الصعيدين املحيل والوطني، وفيها ممثلون من مجيع املجموعات أو القطاعات، وجتتمع   -  2
بشكل دوري، وجتري التقييامت عىل نحو منهجي، وترفع تقاريرها عن أبعاد قضايا اجلندر يف كل جماالت العمل، وكذلك عن 

الثغرات املوجودة، والتقدم الذي يتم إحرازه يف إنجاز املهام حسب ما هو وارد يف االختصاصات.

ل وُتستخَدم يف أنشطة التخطيط والتنفيذ. جُتَمع البيانات املصنفة، وحُتلَّ  -  3

حتليل اجلندر والبيانات املصنفة بحسب اجلنس هي أحد العنارص الروتينية آلليات رفع التقارير اخلاصة بالوكالة.  -  4

لكل جمموعة أو قطاع خطة عمل معنية باجلندر، وُترفَع التقارير بشكل روتيني حول أوضاع مؤرشات اجلندر الواردة يف كتيب   -  5
قضايا اجلندر الذي أعدته اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.

أبعاد قضايا اجلندر مدجمة ضمن األنشطة التدريبية التي تقدم للناشطني يف امليدان، وذلك يف مجيع القطاعات أو املجموعات   -  6
والقضايا التي يعزز بعضها بعضًا.
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اإلطار 1: اختصاصات شبكة اجلندر يف ظل األوضاع اإلنسانية

الغرض: 
تقدم شبكة اجلندر الدعم، وتقوم باألنشطة التي تضمن تناول مجيع األبعاد املتعلقة بقضايا اجلندر بكل القطاعات أو املجموعات يف 

ظل األوضاع اإلنسانية.
الرئيس: وكالة تكون لدهيا خربة قوية يف جمال قضايا اجلندر، كام أن اختاذ تدابري للتشارك يف الرئاسة أيضًا خيار جيد.

العضوية:
•عىل كل قيادة قطاع أو جمموعة إرسال ممثلني من ذوي املناصب العليا إىل الشبكة. 	

خمتلف  يف  للحكومة  وممثلني  احلكومية،  غري  املنظامت  ومن  املحليات،  النساء  من  جمموعات  الشبكة  عضوية  تضم  أن  •ينبغي  	
الوزارات.

األنشطة:
•التأكد من إجراء حتليل للجندر يف ظل الوضع الراهن وتوثيقه من أجل استخدامه من قبل مجيع الناشطني. 	

•تعزيز عملية بناء الشبكات وتقاسم املعلومات اخلاصة بأبعاد قضايا اجلندر يف كل جماالت العمل املرتبطة بتقديم املساعدات وأعامل  	
احلامية . 

•استخدام كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت حول قضايا اجلندر كأداة إرشادية حول تعميم مراعاة منظور اجلندر يف  	
خمتلف املجموعات والقطاعات.

•زيادة وعي اجلمهور والدعوة ملنارصة القضايا املرتبطة باجلندر. 	

اجلنس،  املصنفة بحسب  البيانات  واملساعدة يف مجع وحتليل  واستخدامها،  اجلنس،  بيانات مصنفة بحسب  •التحقق من وجود  	
وتدريب الناشطني كلام دعت احلاجة إىل ذلك.

•دعم الرشاكات بني منظامت املجتمع املدين واحلكومة وأوساط منظمة األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية. 	

•املساعدة يف إعداد خطط العمل التي تراعي قضايا اجلندر لكل قطاع وجمموعة. 	

•تقديم التدريب، حسب ما يتطلب األمر، عىل أبعاد قضايا اجلندر يف ظل األوضاع الطارئة. 	

ق األعامل اإلنسانية. •االجتامع بصفة روتينية ورفع التقارير إىل منسرِّ 	

•القيام بصفة روتينية، برصد التقدم املحرز يف تعميم مراعاة منظور اجلندر من خالل استخدام القائمة التفقدية الواردة يف كتيب  	
اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاص بقضايا اجلندر.
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اإلطار 2: اختصاصات مستشار اجلندر يف ظل األوضاع اإلنسانية

إن اهلدف العام الذي يسعى مستشار اجلندر إىل حتقيقه أثناء حدوث أزمة إنسانية، هو دعم دور منسق األعامل اإلنسانية يف تعزيز 
املساواة بني اجلنسني، وعدم التمييز عىل مدى فرتة العملية اإلنسانية. واملتوقع من ذلك هو تقوية عملية إعداد الربامج التي تراعي 

منظور اجلندر، وتنفيذها خالل املراحل األوىل من أعامل اإلغاثة الطارئة من خالل حتسني أنشطة مجع البيانات وحتليلها.
وتشمل املهام الرئيسية ما ييل:

القيادة التقنية ودعم تعميم مراعاة منظور اجلندر
•إجراء )أو توطيد( حتليل رسيع للوضع من منظور اجلندر، مع إيالء اهتامم خاص لوضع النساء والفتيات، واستخدام هذه املعلومات  	

إلعداد خطط العمل ملختلف القطاعات بالتعاون مع الرشكاء.
•تقديم الدعم الفني ألنشطة مجع وحتليل البيانات املصنفة بحسب اجلنس يف مجيع الربامج اإلنسانية، بالرشاكة مع مركز املعلومات  	

اإلنسانية وغريه من املراكز.
•تعزيز وتيسري عملية تضمني أبعاد اجلندر يف إطار تقدير االحتياجات، ومساعدة الناشطني القائمني عىل تنفيذ هذه الربامج عىل  	

إدماج منظور املساواة بني اجلنسني يف عمليات طلبات املساعدة املوحدة وطلبات املساعدة العاجلة ووثائقها.
•تيسري ودعم عملية إدماج منظور اجلندر يف خمتلف القطاعات و املجموعات من خالل أعامل سياسة تقنية مبارشة ودعم برناجمي  	

ملختلف الناشطني يف القطاع حتى يمكن حتسني سبل تقديم اخلدمات.
، وكتيب نفس اللجنة  • تعزيز استخدام كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت املعني بقضايا اجلندر يف ظل األوضاع اإلنسانية	
القطاعات  القائم عىل أساس اجلندر يف احلاالت اإلنسانية، يف مجيع  العنف  الرامية إىل منع  للتدخالت  الدالئل اإلرشادية  عن 
واملجموعات، ورصد التقدم املحرر حيال تعميم مراعاة منظور اجلندر، باستخدام اإلطار والقائمة التفقدية الواردين يف الكتيب 
املعني باجلندر والكتيب اخلاص بالدالئل اإلرشادية، مع تكييف القائمة التفقدية لتتواءم مع السياق االجتامعي والثقايف النوعي 

وكذلك مع الفئة املستهدفة.
•القيام بصورة روتينية بتزويد منسق األعامل اإلنسانية بتقديرات حديثة للموقف، ومواد إحاطة موجزة الستخدامها يف دعوته  	
أو دعوهتا للسلطات الوطنية للتحقق من إعطاء األولوية لوضع االلتزمات القانونية الدولية، وااللتزامات املتعلقة بالسياسات 

الوطنية، موضع التنفيذ.
•تقديم املشورة واملساعدة يف إعداد املواد التدريبية يف جمال مراعاة )اجلندر( ، وتكييف موارد التدريب القائمة، بحيث تتواءم مع  	

البيئة واملحيط املحيل، ودعم عملية إدماجها ضمن مبادرات التدريب الداخيل واخلارجي باللغة )اللغات( املستخدمة.
إنشاء الشبكات والرشاكات

•تيسري أعامل التنسيق السلس لشبكة شؤون اجلندر املشرتكة بني الوكاالت. 	

)بام يف ذلك  الوكاالت واملنظامت األخرى  اجلندر يف  املعنيني بشؤون  االتصال  اجلندر وضباط  املستشارين حول  •التواصل مع  	
املنظامت احلكومية واملنظامت غري احلكومية الدولية، واملنظامت غري احلكومية املحلية، واملجموعات النسائية( وبعثات حفظ السالم 

يف القطر.
قيادة  اختصاصات  ما هو موضح يف  اجلندر حسب  بقضايا  يتعلق  ما  بالتزاماهتم يف  للوفاء  املجموعات  لقيادات  الدعم  •تقديم  	

املجموعة.
•إقامة حتالفات اسرتاتيجية مع الناشطني الرئيسني اآلخرين داخليًا وخارجيًا للرتويج لعملية إعداد الربامج التي تراعي الفروق  	

بني اجلنسني.
الدعوة

•أعامل املعلومات للناشطني املعنيرِّني من أجل رفع الوعي لدهيم عىل الصعيدين الوطني والدويل يف هذا املجال، وكذلك تعزيز  	
جهود الدعوة.

•الدعوة ألعامل الدعم املايل والبرشي من أجل ضامن التعميم الفّعال ملراعاة منظور اجلندر وكذلك حتقيق املساواة املستهدفة بني  	
اجلنسني، وإعداد الربامج املعززة حلقوق النساء والفتيات، وذلك ضمن امليزانيات اخلاصة بالوكاالت.
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اجلنــدر واملشاركة يف العمل اإلنساين

إن هدف العمل اإلنساين هو تلبية احتياجات الناس وضامن 
والكوارث  املسلحة  الرصاعات  بفعل  تتأثر  التي  حقوقهم 
وبناء  ومعافاهتم،  سالمتهم،  ضامن  ذلك  ويشمل  الطبيعية. 
قدراهتم وتعزيزها، ومنع وقوع مزيد من الرضر عليهم. وبغية 
الربامج  تتمحور  أن  يتعني  الفعالية يف هذا اخلصوص  حتقيق 
السبل  أفضل  وإن  واملجتمعات.  األفراد  احتياجات  حول 
وكذلك  هلا،  احللول  وإجياد  األشخاص  احتياجات  ملعرفة 
األشخاص  مع  املبارش  احلوار  هو  وتقييمها،  الربامج  إعداد 
املستهدفني بالعمل اإلنساين، أي النساء، والفتيات، والفتيان، 
والرجال، وإرشاكهم يف عملية إعداد الربامج وتنفيذها ورصد 

نتائجها وتقييمها.

َمْن الذي يشارك، وكيف يشارك، وألي غرض،  وإن تقرير 
العمل  عن  ينتج  الذي  التأثري  شكل  حتديد  يف  أيضًا  يسهم 

اإلنساين. وعندما ُيعطى االعتبار الكايف هلذه القرارات، تصبح 
املشاركة أداة غاية يف الفاعلية من أجل ما ييل:

أثناء  معينة  لفئات  بالنسبة  االستبعاد  خماطر  من  •التقليل  	
ختصيص وتسليم السلع واخلدمات.

•إدراك ديناميات القوة بني الفئات )السياسية، واالجتامعية،  	
واالقتصادية، واملرتبطة باجلندر، الخ( التي متلك السيطرة 

عىل املوارد وتلك التي ال متلكها.
•إتاحة التفهم الكامل، ومن ثم تكون االستجابة أكثر فعالية  	

يف ما بعد.
•تعزيز دقة البيانات حول تقدير االحتياجات. 	

•مساعدة األفراد عىل حتديد اإلجراءات التي جيب اختاذها  	
نيابة عنهم.

•إرساء الدعائم لتحقيق اكتفاء ذايت أكرب، وجوانب السالمة  	
واحلاميـة فيام بني األفراد واملجتمعات، وحتقيق نتائج أكثر 

استمرارًا بالنسبة للربامج عىل املدى الطويل.
•ضامن جدوى املشاركة وفعاليتها بالنسبة للرضر، وكذلك  	

بالنسبة للقائمني بالعمل اإلنساين. 

َمْن الذي ينبغي أن يشارك؟
املشاركة  الفئات  دراسة  من  أسلوب  أو  منهج  لكل  بد  ال 
عىل  وذلك  اإلنساين،  العمل  يف  انخراطها  تأثري   وتقييم 

النحو التايل:
والرجال  والفتيـان،  والفتيـات،  النســاء،   —  • األفراد	
أو  العمل  أو  املناقشة  فرق  خالل  من  املثال  سبيل  عىل 
املسوحات العشوائية، أو التجول يف املخيامت، أو عمليات 

التسجيل.

 اجلنـدر واملشاركة 
يف العمل اإلنساين

ما هي أمهية املشاركة؟

يف  األزمة  من  املترضرين  لألشخاص  الفّعالة  املشاركة  إن 
إىل  الرامية  اإلغاثة  برامج  وتنفيذ  وإعداد  احتياجاهتم  حتديد 
ن، بشكل كبري، من فعالية هذه  تلبية تلك االحتياجات حتسرِّ

الربامج وضامن استمرارها.

املشاركة ذات أمهية بالغة

إذا مل يشارك الناس فإهنم:
يفقدون كرامتهم – 

يشعرون بعدم قيمتهم – 
يشعرون بالعجز – 

تزداد لدهيم األمراض العقلية والنفسية - االجتامعية – 
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اجلندر واملشاركة يف العمل اإلنساين

عن  ممثلني  خالل  من  مثاًل   — • نطاق 	 أوسع  عىل  املجتمع 
املجموعات مثل املسنني أو صانعي القرارات التقليديني، أو 

املعلمني، أو الناشطني الصحيني، أو السلطات الوطنية.
• — مثل املنظامت غري احلكومية  الشبكات واملنظامت املحلية	
وقد  الرسمية.  النساء غري  أو  الشباب  املحلية، وشبكات 
تنخرط هذه الشبكات يف أنشطة تقديم اخلدمات أو مراقبة 
حقوق اإلنسان أو توعية املجتمع أو تبادل القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.

ما هي السياسة املتعلقة باجلندر واملشاركة؟
إن بيان سياسات اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت حول 
)بيان  اإلنسانية  العمليات  يف  اجلندر  منظور  مراعاة  إدماج 
السياسات( يمثل أولوية من أجل )مشاركة املرأة يف ختطيط 
وإعداد ورصد مجيع جوانب برامج الطوارئ(. وينتقي البيان 
املرأة عىل نحو حمدد، إدراكًا الحتياجاهتا النوعية، وإسهاماهتا 
يف أنشطة األزمات اإلنسانية، ويسعى إىل التحقق بشكل أفضل 
من حصوهلا عىل فرص متكافئة للمشاركة يف صنع القرارات 
املتعلقة بالربامج والسياسات. وعادة ما تكون فرص وصول 
املرأة إىل مرحلة صنع القرارات أقل من الرجل، وذلك بسبب 
عوامل مثل اإلملام بالقراءة والكتابة أو املهارات اللغوية )التي 
يمكن أن تؤثر عىل قدرهتا عىل التواصل مع مقدمي اخلدمات(. 

وكذلك القيادة املجتمعية )التي عادة ما تكون ممثلة بالرجال 
وإمكانية  الرسمية(،  القرارات  اختاذ  بأوساط  خيتص  ما  يف 
بمسؤولية  والفتيات  النساء  )تضطلع  الوقت  وتوفر  احلركة 
رعاية األطفال والقيام باألعباء األرسية(. وإذا مل تؤخذ هذه 
العقبات يف احلسبان ومن ثم التصدي هلا عىل نحو مناسب، 
فمن املمكن أن تؤدي إىل تقييد قدرة املرأة عىل املشاركة بفعالية 

يف مجيع جوانب العمل اإلنساين.
ومنذ صدور بيان السياسات والرتكيز عىل قضية مشاركة املرأة، 
فإن هناك مزيدًا من التفهم ألمهية إجياد أساليب متكاملة تفيد 
اجلميع وتتضمن مشاركة جمموعة األشخاص الذين يتأثرون 
بالتدخل، وهم النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال، بمن 
فيهم املسنون، وإن تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة املنظمة، 
واملراهقني  املراهقات  جيعل  أن  شأنه  من  املثال،  سبيل  عىل 
بأنشطة ذات معنى وذات جدوى ويتيح هلم سبياًل  يقومون 

لإلسهام بيشء جتاه جمتمعهم.
من جهة أخرى، فإن بيان السياسات ملتزم أيضًا بإدماج 
بناء قدرات منظامت املرأة بام يتيح هلا التعامل مع متطلبات 
هو  وكام  التعايف.  التأهيل  ومراحل  اإلنسانية  االستجابة 
املشاركة  الستخدام  خمتلفة  سباًل  هناك  فإن  أدناه،  وارد 
كوسيلة لتعزيز قدرة املنظامت املحلية يف جمال االستجابة 

اإلنسانية.
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املشاركــة

احلق يف املشاركة واحلق يف احلصول عىل املعلومات

يتضمن اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان حق أولئك الذين يتأثرون بالقرارات األساسية املتعلقة باملشاركة يف اختاذ القرارات ذات الصلة 
هبم. وهناك إشارة إىل حق املشاركة يف العديد من الصكوك الدولية، بام يف ذلك االتفاقية الدولية املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية واإلعالن بشأن احلق يف التنمية الذي ينص عىل أن “أي سياسة أو برنامج ال يوضع بمشاركة األطراف املعنية مشاركة نشطة 
مستنرية ال يكون فّعااًل عىل األرجح” وجملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتامعي: الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية )10 أيار/مايو 2001(. واملشاركة يف العمل اإلنساين مرتبطة أيضًا بحقوق الفرد، وتتعلق باستخدام املعلومات 

واحلصول عليها، وهذه احلقيقة حترتمها الصكوك الدولية وحترص عليها، فعىل سبيل املثال:
ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(: عىل أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته 
يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأية وسيلة ودونام اعتبار للحدود”. كام نص 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966( عىل أن: “لكل إنسان احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف 
التامس خمتلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف 

قالب فني أو بأية وسيلة أخرى خيتارها” 
وينص العهد اخلاص بالقضاء عىل مجيع أشكال العنف ضد املرأة )1979( عىل أن: “تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة 
للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلدان، وبوجه خاص تكفل للمرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، احلق يف: 

)ج( املشاركة يف املنظامت غري احلكومية واجلمعيات التي تعني باحلياة العامة والسياسية للبلد” 
رضوب  خمتلف  التامس  يف  حريته  احلق  هذا  ويشمل  التعبري،  حرية  يف  احلق  “للطفل  عىل:   )1989( الطفل  اتفاقية حقوق  وتنص 
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب، أو مطبوع، أو يف قالب فني أو بأية 

وسيلة أخرى خيتارها”.
وينص إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية )1986( عىل أ ن: “احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان ال يمكن التنازل عنه، 
وبموجبه حيق لكل إنسان املشاركة واألسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية، والتمتع هبذه التنمية التي يمكن 

فيها إعامل مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعاماًل تامًا” 
دين داخليًا، كحد  د الداخيل )1998(: عىل أن “توفر السلطات املختصة للمرشَّ وتنص مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن الترشُّ
أدنى، وبغض النظر عن الظروف، ودونام متييز، اللوازم التالية، وتكفل هلم الوصول اآلمن إليها: )أ( األغذية األساسية واملياه الصاحلة 
للرشب، )ب( املأوى األسايس واملسكن، )ج( املالبس املالئمة )د( اخلدمات الطبية واملرافق الصحية األساسية. وتبذل جهود خاصة 

لكفالـة املشاركـة الكاملـة للمرأة يف ختطيط وتوزيع هذه اللوازم األساسية” 
ويعيد قرار جملس األمن رقم 1325 )2000( التأكيد عىل “الدور اهلام للمرأة يف منع الرصاعات وتسويتها، ويف بناء السالم، 
ويشدد عىل أمهية مساهتها املتكافئة، ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الرامية إىل حفظ السالم واألمن وتعزيزها، وعىل 

احلاجة إىل النهوض بدورها يف عملية صنع القرار املتعلقة بمنع الرصاعات وتسويتها” 
الفّعالة  “املشاركة  معيارًا مشرتكًا لضامن  للكوارث تضمن  الدنيا لالستجابة  واملعايري  “سفري”  اإلنساين ملرشوع  وامليثاق 

للسكان املترضرين يف الكارثة يف تقدير وإعداد وتنفيذ ورصد وتقييم برنامج املساعدات” 
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كيف يمكننا حتقيق املشاركة الفّعالة؟
إرساء األساس

ينبغي  أنه  إاّل  أيضًا،  واحللول  باملعلومات  املشاركون  يقدم 
الدعم هلم حتى  تقديم  أو  إعطاؤهم كذلك معلومات كافية 
يمكنهم املشاركة بطريقة جمدية. وهذا أمر له عالقة بأخالقيات 

املشاركة، ويتضمن إيالء االهتامم لآليت:
• — أن يكون واضحًا حيال  كيف يتم إبالغ طلب املشاركة	
ما نطلبه، وسبب طلبنا ذلك، وما هي صلة ذلك بالفرد أو 
اجلامعة، ملاذا يتم السعي إليهم )بوصفهن أمهات صغريات، 
أو حماربات سابقات، أو فئة ينظر إليها عىل أهنا مهمشة(. 

• — ما هي املعلومات التي حتتاجها الفئة  التمكني والقيادة	
املستهدفة )تتعلق بالقضايا القائمة، وحقوقهم، والتزاماهتم 
أو أهداف الناشطني يف املجال اإلنساين، ودور السلطات 
وتوسيع  مشاركتهم  متكني  عىل  للمساعدة  الوطنية( 
صلتهم، وكذا تأثريهم، إىل أقىص حد، عىل كل من املشارك 

والناشطني يف جمال العمل اإلنساين. وقد حتتاج املرأة إىل 
معلومات خمتلفة عن تلك التي حيتاجها الرجل. وكذلك 
املسنني.  للفتيات والفتيان، واملراهقني عن  بالنسبة  احلال 
املشاركة  أجل  من  حيتاجونه  الذي  اخلاص  الدعم  هو  ما 
)مثاًل إشعار مسبق بشأن االجتامعات، وسائل نقل، رعاية 
األطفال، آليات لإلنصاف( من الذي يقرر هذه املعلومات 

والدعم املطلوب، وهذا ما يؤكد أمهية املعرفة املحلية.
•بناء الثقة من خالل إعادة تزويد املشارك واملجتمع األوسع  	
املعلومات تفرس  باملعلومات — وهذا يظهر كيف كانت 
اإلنساين،  العمل  جمال  يف  الناشطني  قبل  من  وتطبق 
وكيف يمكن تكرار آلية نظامية للحصول عىل املعلومات 
االرجتاعية حول النتائج والتوقعات، كام تظهر كذلك أن 
انخراط املشاركني يف هذا األمر كان جمديًا، وأنه يؤخذ عىل 
املجتمع  التحقق من خالل  أيضًا  املهم  نحو جدي. ومن 
اختيار  وعملية  املشارك  نوعية  كانت  إذا  ما  األوسع 
واختذت  املجتمع،  ثقة  عىل  حتوز  )أي  مناسبة  املشاركني 

التامس األصوات: املامرسة القائمة عىل التشارك ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف سرياليون

التعبري عن  املتحدة لشؤون الالجئني نظامًا ملشاركة الالجئني يف ثامنية خميامت من أجل ضامن  يف سرياليون أرست مفوضية األمم 
آراء مجيع الالجئني ومهومهم للمفوضية وللحكومة وللرشكاء القائمني عىل تنفيذ اخلدمات. ودعت املفوضية الرشكاء اللتامس آراء 
الالجئني حول أفضل وسيلة يمكنهم املشاركة هبا يف إدارة املخيم.. ومن خالل املناقشات املنتظمة يتبني أن هناك عددًا من األمور 
اهلامة التي تشغل بال الالجئني والتي مل تكن قد عوجلت من قبل إدارة املخيم أو الناشطني يف املفوضية، سواء كان ذلك بسبب عدم 

اإلبالغ عن هذه األمور، أو بسبب عدم التعامل معها كام ينبغي من قبل إدارة املخيم.
وذكرت الالجئات يف املخيم أن الرجال سيطروا عىل معظم القرارات التي تم اختاذها، وأن األزواج مجعوا كل االستحقاقات اخلاصة 

باألرس واحتفظوا هبا، بام يف ذلك املواد الغذائية وغري الغذائية. وعىل ذلك فقد استحدث نظام متثيل جديد يتشكل عىل النحو التايل:
للنساء  وظائف  منها  وُحِجَزْت  الشامل،  التصويت  نظام  طريق  عن  أعضاؤها  انُتِخب  الالجئني،  لشؤون  التنفيذية  •اللجنة  	

والشباب.
•جلنة املسنني لتقديم املشورة لّلجنة التنفيذية. متثل اجلامعات اإلثنية، والطوائف الدينية. 	

•جلنة للشكاوي لتحقيق العدالة وأعامل اللوائح. 	

•تعديل النظام القائم بإنشاء جلان فرعية )مثل اللجنة املعنية برعاية الطفل، والعنف اجلنيس، والعنف القائم عىل اجلندر( ملراقبة تنفيذ  	
أنشطة الرشكاء والدعوة لتعزيز املعافاة لاّلجئني.

ز من الشفافية والقدرة عىل املحاسبة واملساءلة   وقد ساعد النظام اجلديد عىل حتقيق مشاركة أوسع لاّلجئني يف إدارة، املخيم، وعزَّ
فيام خيتص بتقديم اخلدمات. وقد عملت بعض اللجان الفرعية املعنية بشؤون الالجئني مبارشة ملعاجلة عدد من القضايا املحددة املتعلقة 
بأعامل احلامية. وتم إعالم الالجئني باستحقاقاهتم وحقوقهم، كام تم متكينهم بشكل أكرب من أجل تعزيز القضايا اخلاصة هبم. بينام 
كان عدد النساء املمثالت يف جلنة املخيم منخفضًا، رغم التوعية املجتمعية عىل مدى عامني، إاّل أن النساء شاركن يف اللجان الفرعية، 
النساء يف إدارة املخيم وغريها من األنشطة القطاعية حتى وصلت إىل 45% يف معظم املخيامت. واللجنة  وارتفعت نسبة مشاركة 
التنفيذية لشؤون الالجئني تشارك أيضًا يف جهود التخطيط التي تقوم هبا املفوضية والرشكاء، وذلك من خالل تقديم املشورة يف كل 

خميم من املخيامت، ومراجعة الربامج القائمة، وحتديد األولويات املستقبلية. 
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املشاركــة

إجراءات مثل بث املعلومات أو إثارة اهلموم التي تشغل 
تم  قد  ذلك  كان  وإذا  هلا(.  احللول  وإجياد  السكان  بال 
باملعلومات  السكان  تزويد  إعادة  فإن  املطلوبة  بالفاعلية 

يمكن أن تساعد عىل تشجيع املشاركة يف املستقبل.

تطبيق معايري املشاركة
يعد توخي أعىل املعايري األخالقية يف املشاركة أمرًا حاساًم يف 
يكون  عندما  ذلك  حتقيق  ويمكن  املشاركني.  حقوق  صيانة 

مفهومًا، وبشكل واضح، أن املشاركني:
•غري مطلوب منهم املشاركة يف عملية التقييم إذا مل يكونوا  	

راغبني يف ذلك؛
•ال يتم استعجاهلم علنًا إلعطاء املعلومات والتي قد تسبب  	
إحراجًا هلم وجتعلهم يشعرون بعدم االرتياح أو تعيد إليهم 
ذكريات جتارب مؤملة أو تعرض حياهتم للخطر )كأن يتم 
أخذ الوضع االقتصادي واالجتامعي والطبقة االجتامعية، 
االعتبار  يف  املجموعة،  تكوين  ضمن  اجلندر  واعتبارات 

عند تنظيم مشاورة ما(؛

وإجراءاهتا  التقييم  عملية  من  بالغرض  إبالغهم  •تم  	
غري  توقعات  حتدث  ال  حتى  بحدودها  كذلك  وأخطروا 

حقيقية حياهلا؛
مرتبطة  تكون  حمتملة  إزعاجات  أو  أخطار  ألية  •مدركون  	
باملشاركة يف التقييم )مثل الفرتات التي سيقضوهنا بعيدًا عن 

أرسهم أو وظائفهم، وما قد يذكرهم بالتجارب املؤملة(؛
عملية  عن  تنجم  قد  التي  املحتملة  باملزايا  إبالغهم  •تم  	
حتسني  يف  يعطوهنا  التي  املعلومات  تساعد  فقد  التقييم. 
أوضاع معينة ألشخاص آخرين. ومع ذلك فقد ال يتلقون 
جراء  من  شخصية  أو  مالية  سواء  مبارشة  مكاسب  آية 
مصاريف  عن  املمكن  التعويض  )باستثناء  مشاركتهم 
السفر، إذا عقد االجتامع يف مكان يبعد عن أماكن إقامتهم 

املعتادة(؛
•أعيدت طمأنتهم فيام يتعلق باحرتام رسية مصادر املعلومات.  	
بسبب  باحلامية  تتعلق  ملخاطر  األفراد  تعريض  ينبغي  وال 
العنف  أو  العنف اجلنيس  مشاركتهم )كأن تصبح ضحايا 
القائم عىل أساس اجلندر أو الناجيات من هذه احلوادث، 
الذين  الفتيان  يتعرض  أن  أو  املجتمع،  ألفراد  معروفات 
التحدث  بسبب  لالنتقام  مسلحة  عنارص  قبل  من  جندوا 
عن املصاعب التي تعرضوا هلا، أو يعاين املرشدون داخليًا 

من التأثريات بعيدة املدى هلذا األمر(؛
•يسمح هلم بالتعبري عن أنفسهم بحرية دونام مقاطعة ودون  	
معلومات  من  يذكرونه  ما  عىل  سلبي  بشكل  االعرتاض 
)مثاًل: إذا ذكر اآلباء أهنم غري قادرين عىل إرسال أطفاهلم 
إىل املدارس، فينبغي عدم سؤاهلم عن سبب عدم ذهاهبم 
مراعاة  تكون  أن  وجيب  االجتامعي(  األخصائي  ملقابلة 
مع  جتري  التي  التعامالت  مجيع  حيكم  ما  هي  املشاعر 
الذين لدهيم مهوم، ويتحقق ذلك من خالل  األشخاص 
التمثيل املتوازن للنساء والرجال بني الناشطني يف املجال 
اإلنساين، مما يتيح للنساء، وال سيام ضحايا العنف اجلنيس، 
أو العنف القائم عىل أساس اجلندر، التشاور مع موظفات 

إناث مثلهن؛
أو  هبم  االتصال  يمكنهم  الذين  املوظفني  أسامء  •أعطوا  	
الذين  اإلنسانية  األعامل  تنفيذ  عىل  القائمني  الرشكاء 
يمكنهم متابعة األمر معهم إذا كانت لدهيم استفسارات 

شخصية؛

املؤرشات الرئيسية الثالثة للمشاركة

السكان  بني  من  األعامر  مجيع  من  والرجال  النساء   -  1
املترضرين من الكارثة ومن املجتمعات املحلية األوسع، 
بمن فيهم الفئات املستضعفة، يتلقون املعلومات حول 
برنامج املساعدات، ويعطون الفرصة إلبداء مالحظاهتم 
مجيع  خالل  املساعدات  تقديم  عىل  القائمة  للوكالة 

مراحل دورة املرشوع.
اخلاصة  املكتوبة  واخلطُط  األهداُف  تراعَى  أن  ينبغي   -  2
بربنامج املساعدات، االحتياجات واالهتاممات والقيَم 
سيام  وال  الكارثة  من  املترضرين  باألشخاص  اخلاصة 
هذه  تسهم  وأن  املستضعفة،  بالفئات  املتعلقة  تلك 

األهداف واخلطط يف أعامل احلامية هلم.
وضع الربنامج بالشكل الذي حيقق استخدام املهارات   -  3

والقدرات املحلية ألقىص مدى.
حتقيق  حول  إرشادية  مالحظات  أيضًا  الفصل  هذا  ويقدم 
والشفافية،  والتواصل،  التمثيل،  خالل  من  املؤرشات 

والقدرات املحلية، وضامن االستمرار عىل املدى الطويل 
مرشوع “سفري” )2004(.
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•يتم إبالغهم أواًل فأول بالكيفية التي جتري هبا االستفادة  	
للمتابعة  إجراءات  وأية  يعدوهنا،  التي  املعلومات  من 
يف  منخرطني  يبقوا  أن  وينبغي  اختاذها.  تم  قد  يكون 

العملية طوال الوقت.

العمـل  يف  باملشـاركة  البـدء  نقـاط  هـي  مـا 
اإلنساين؟

للعمل اإلنساين مكونات عديدة، يوفر كل منها فرصًا خمتلفة 
يؤثر  أنه  كام  للمشاركة،  األزمة  من  املترضرين  لألشخاص 
البدء  نقاط  بني  يشاركون من خالهلا، ومن  التي  الوسيلة  يف 

باملشاركة يف األعامل اإلنسانية، ما ييل:
•تنفيذ التقديرات؛ 	

•ترتيب األولويات مع املجتمعات والعائالت؛ 	
•تنفيذ أنشطة ختطيط الربامج وتصميمها، وتنفيذها ورصد  	

وتقييم نتائجها؛
•تشكيل القيادات وهياكل صنع القرارات؛ 	

•تنفيذ مبادرات الدعوة والتوعية والتثقيف يف املجتمعات؛ 	
اهلياكل  من  وغريها  الفرعية  واملجموعات  اللجان  •إنشاء  	

من أجل مجع املعلومات واختاذ القرارات وتنفيذها.
مشاركة  الوكاالت  يف  الناشطني  جهاز  يتضمن  أن  وينبغي 
من  نقطة  كل  طريق  عن  املجتمع،  أفراد  من  عريض  نطـاق 
نقاط البدء - نساًء، وفتيــات، وفتيــانًا، ورجااًل - نظرًا ألن 
وإسهامات  احتياجات  السكانية  القطاعات  من  قطاع  لكل 
الذي  اجلندر  أعامرهم واعتبارات  تعتمد عىل  نوعية خاصة، 

ينتمون إليه.
املناطق  املشاركة والوصول إىل  تتم  ينبغي أن  التقييم:  إجراء 
البعيدة يف املراحل املبكرة لألزمة. ويتعني أن ترتكز التقديرات 
أن  يتوقع  ما  وعىل  األزمة  حول  املعروفة  العلومات  عىل 
املخاطر  وكذلك  املطلوبة  االحتياجات  ودراسة  حيدث، 
باجلندر  يتعلق  فيام  توازن  هناك  يكون  أن  وينبغي  املحتملة. 
أفراد  يتمتع  أن  كذلك  ويتعنّي  بالتقدير.  القائمة  الفرق  يف 
املطلوبة  اللغوية  واملهارات  الالزمة  التقنية  بالقدرات  الفرق 
لتنفيذ أهداف املهمة، وعىل نحو مثايل، ينبغي أن يكون لدى 
أعضاء الفرق معرفة وخربة بالبلد أو املنطقة التي وقعت فيها 
الكارثة. وتعد االعتبارات املتعلقة بتوازن اجلندر واملهارات 
اللغوية أمورًا حاسمة للغاية لضامن الوصول إىل األشخاص 

القرارات،  متخذي  إىل  الوصول  إلمكانية  يفتقرون  الذين 
والكتابة  بالقراءة  اإلملام  أو  اللغة  يف  املتمثلة  احلواجز  بسبب 
التحدث  يستطيعون  الذين ال  أو  األميني،  أو  املسنني،  )مثل 
باإلنكليزية، أو األقليات( أو بالنسبة للمرأة، تفضيل التحدث 
إىل اإلناث أكثر من الذكور أو شعورهن بالراحة إذا حتدثن مع 

إناث وليس مع ذكور.

املجتمعية  األساليب  إليه  تسعى  ما  إن  املجتمعية:  األساليب 
املجتمع  يف  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  حتفيز  هو 
عن  التعبري  هلم  تتيح  التي  العملية  يف  للمشاركة  املستهدف 
حتقيق  أجل  من  بأنفسهم،  مستقبلهم  وتقرير  احتياجاهتم، 
ذلك.  استمرار  وضامن  هلم،  واملعافاة  واالمتالك،  التمكني، 
يف  فاعلون  مشاركون  أهنم  عىل  إليهم  النظر  ذلك  ويتطلب 
عملية صنع القرار. كام تسعى هذه األساليب كذلك إىل تفهم 
وإرشاكهم  أفراده  طاقات  وحشد  وأولوياته  املجتمع  مهوم 
يف عملية أعامل احلامية وإعداد الربامج. ويكون الرتكيز عىل 
وحل  أنفسهم  لتنظيم  املستهدفة  السكانية  القطاعات  دعم 
مشاكلهم. ودور موظفي املساعدات اإلنسانية هو بناء، وإعادة 
بناء، وتقوية وتعزيز قدرات املجتمع عىل مواجهة املخاطر التي 
القرارات حول الوصول  هتدد احلامية ومنع وقوعها، واختاذ 
إعالم  ذلك  يتضمن  أن  وينبغي  واستخدامها.  املوارد  إىل 
املجتمعات بحقوقها اإلنسانية، وبالتزامات السلطات الوطنية 
والدولية، والسبل الصحيحة التي يمكن من خالهلا إنصافهم 

عند حدوث أية انتهاكات حلقوقهم.

فرصًا  هناك  إن  واجلامعات:  والشبكات  املجموعات  حتديد 
عىل  التعرف  ويعد  املجموعات.  قدرات  لبناء  كثرية  ضائعة 
شبكات املرأة أو جمموعات الشباب، حتى غري الرسمية منها، 
منذ بدء أعامل اإلغاثة اإلنسانية، عنرصًا هامًا من عنارص بناء 
بوسع  يكون  املحلية،  املجموعات  حتديد  وعند  القدرات. 
الناشطني يف أعامل اإلغاثة اإلنسانية تفهم االحتياجات املبارشة 
لألفراد بشكل أفضل، ودراسة السبل التي يمكن من خالهلا 
نتائجه وكذلك  الربنامج، ورصد  تقديم  دعم مشاركتهم يف 
حتقيق املنارصة املجتمعية. وعىل سبيل املثال، فإن إدخال ممثلني 
عن هذه الفئات يف أعامل التدريب أو تبادل املعلومات )انظر 
أدناه( يمكن أن تكون وسيلة للتمكني ونقل املعرفة، كام أن 
ويدعم  القائمة  األنشطة  يعزز  أن  يمكن  صغرية  منح  تقديم 
تشجيع  أن  كام  املجتمع،  داخل  املحلية  املجموعات  شهرة 
توسيع الشبكة لتصل إىل خميامت أو جمتمعات أخرى عن طريق 
أعامل املواصالت أو إقامة منتديات بني احلني واآلخر لتبادل 
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املرشوع  تأثري  نطاق  ملد  جيدة  طريقة  أيضًا  هو  املعلومات، 
ليغطي آفاقًا أرحب.

التدريب وتبادل املعلومات: ينبغي ضم ممثلني من املجموعات 
والشبكات املحلية إىل شبكات التدريب وتبادل املعلومات، 
ذات  مشاركتهم  وجعل  قدراهتم  لتعزيز  كوسيلة  وذلك 
الناشطني  إىل  يقدم  الذي  التدريب  إلثراء  وأيضًا  جدوى، 
إىل  يعكس ضم هؤالء  أن  وينبغي  اإلنساين.  العمل  يف جمال 
ذلك التدريب، اخلربات اجلموعية للمجموعة )فاملجاالت يف 
النشاط  تقليدي نحو  النساء تكون متجهة بشكل  جمموعات 
أو  الرياضة  عىل  الشباب  يركز  قد  بينام  والتعليمي،  الصحي 
مثل  أوسع  قضايا  إىل  باإلضافة  هذا  الرسمي(،  غري  التعليم 
القواعد السلوكية، والدالئل اإلرشادية التنفيذية واستنهاض 
املجمع. ويكن استخدام مثل هذه اجللسات املشرتكة يف بناء 
الثقة ووضع أهداف ومسؤوليات مشرتكة، وإرساء األساس 

لتقديم الدعم للشبكات املحلية عىل املدى الطويل.
االجتامعات: يقرتح الكتيب الذي أعده برنامج األغذية العاملي 
حول األساليب القائمة عىل املشاركة أن تركز االجتامعات عىل 

العنارص التالية:
: جيب تعيني وقت حمدد لالجتامع، وأن يعلن عنه  • الوقت	
مناسبة  من  التأكد  وجيب  طويل.  بوقت  االجتامع  قبل 
معرفة  وإن  حلضوره،  يدعون  الذين  ألولئك  الوقت 
اجلدول اليومي للمجموعة، وال سيام ما خيتص بالفروق 
النساء  أعداد  عىل  الكبري  أثره  له  سيكون  اجلنسني،  بني 

والرجال واملراهقني الذين سيحرضون االجتامع.

: ينبغي أن يكون املكان الذي سيعقد فيه االجتامع  • املكان	
عىل  يسهل  وأن  حضوره،  املتوقع  للعدد  بالنسبة  مرحيًا 

املدعوين الوصول إليه.
: هذه جيب التخطيط هلا ختطيطا جيدًا،  • اللقاءات املجتمعية	
وأن تقدم هلا التسهيالت الكافية لضامن نجاحها. ويف ما ييل 

بعض النقاط التي جيدر تذكرها:
االجتامعات،  يف  تراعى  التي  املحلية  األعراف  اتباع  – 
املحلية  السلطة  جعل  أو  بدعاء،  االجتامع  افتتاح  مثل 

هي التي تفتتح االجتامع.
مع  لالجتامع،  واضح  هدف  لديك  يكون  أن  ينبغي  – 
االجتامع  افتتاح  لدى  ورشحه  اهلدف  هذا  توضيح 

وعند اختتامه.
اإلعالن عن االجتامع من خالل السلطات الوطنية قبل  – 
موعد انعقاده بوقت كاف، مع متابعة ذلك كل بضعة 

أيام قبل موعد انعقاده للتذكري به.
هياكل وآليات التنسيق: ينبغي أن تكون للمجموعة الوطنية 
والدعاة األفراد )الشباب، والنساء، واملسنني( صوت ودور 
يف عملية التنسيق. واعتامدًا عىل السياق، فقد جيري إرشاكهم 
كناشطني يف جمال التنسيق )جيب ترتيب اجتامعات مع النظراء 
حلضور  كمدعوين  أو  االهتامم(،  حمل  القضايا  وحل  ملناقشة 
كافية  معلومات  يعطوا  أن  رشيطة  التنسيقية،  االجتامعات 
األمور  رصد  يف  يشرتكون  احلاالت،  بعض  ويف  للمشاركة، 

التنسيقية مثل نظم التوزيع.
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تقدير االحتياجات وتصميم الربامج ورصدها: أداة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني للتقييم القائم عىل املشاركة

توفر أداة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني للتقييم القائم عىل املشاركة معلومات شاملة عن السبل التي يمكن من خالهلا إدخال 
املشاركة املجتمعية والفردية يف عملية تقدير االحتياجات، بام يف ذلك كيفية عمل اآليت:

: ُتْفَهم املجتمعات بشكل أفضل من خالل حتليلها بحسب العمر واجلنس، والرتكيبة العرقية،  • ضع خريطة شاملة للتنَّوع يف املجتمع	
والطوائف والقبائل، والديانات، واحلالة االقتصادية واالجتامعية، واملستوى التعليمي، ونوع املنطقة حرضية أم ريفية، أو أي نوع 
آخر من التمييز االجتامعي، وذلك حتى يمكن احلصول عىل عينة ممثلة للسكان املوجودين يف السياق التنفيذي للمهمة اإلنسانية، 
عىل اختالفهم. وتساعد هذه العملية عىل حتديد املجموعات التي تكون قد ُأْغِفَلْت أو مل تشارك بعد يف هذا العمل. وعىل سبيل 

املثال ينبغي عليك استخدام نظم التسجيل ومجع البيانات لضامن متثيل اجلميع.
: مثل االجتامعات واملناقشات من خالل  • املجتمعية	 املسح  املجتمع يف أعامل  النطاق من خالل إرشاك  التمثيل واسع  أن  اضمن 
جمموعات فرعية منفصلة للنساء وللرجال، واللقاءات مع املجموعات أو األفراد الذين هلم احتياجات خاصة أو يكونون معرضني 
ملخاطر بعينها، وإرشاك اهلياكل القيادية القائمة وجمموعات املناقشة أو العمل الواضحة الرتكيب املهيكلة أو غري الواضحة الرتكيب 

عىل صعيد األرسة واملجتمع.
: مثل املالحظة أو املعاينات املوقعية، واألحاديث غري الرسمية التي تتم سواء يف املالعب أو  • استخدم سبل االستعالم املختلفة	
الفصول الدراسية، أو مناطق مجع حطب الوقود، أو األسواق أو حافالت النقل أو مداخل مكاتب األمم املتحدة أو طوابري املواد 
غري الغذائية، كسبيل لتفقد الظروف واألحوال وللوصول إىل تفهم أفضل ملا يفكر فيه األفراد بالنسبة ألوضاعهم ومدى تنظيمهم 

واحللول التي يمكنهم تقديمها لتلبية احتياجاهتم ومواجهة األخطار التي قد تكون حمدقة هبم.
وتقديمها وحتليل  الربامج  إطار عملية تصميم  املجّمعة ىف  املعلومات  إدماج  بشأن  والتوجيـه  اإلرشـاد  أيضـًا  تـوفر  األداة  هــذه 

نتائجها، مثل:
ة يف اخلطط التنفيذية للبلد ودوائر ختطيط امليزانية - للمساعدة عىل  ، مثاًل تضمني املعلومات املجمعَّ • اختيار املوضوعات للتحليل	

توجيه الرتكيز نحو حتديد األسباب اجلذرية، وضامن اجتاه احللول نحو حتقيق التأثري املنهجي والشامل والعام.
فرق متعددة  • لة بتصميم وتنفيذ الربنامج وإمكانية حماسبة املجتمع والوكالة. عىل سبيل املثال إنشاء “	 ة واملحلَّ ربط املعلومات املجمعَّ
القطاعات” تضم الربنامج وخدمات املجتمع، واإلدارة العليا لتقديرات االحتياجات وحتليلها وااللتزام بالعمل املطلوب، بداًل 
من “ضباط االتصال” حول اجلندر، أو النساء أو األطفال، وتوقيت عملية تقدير االحتياجات مع جهة التخطيط التنفيذي للبلد، 

وختطيط امليزانية بام حيقق احلصول عىل املعلومات االرجتاعية وحتليلها باملشاركة مع املجتمع.

قائمة تفقدية لتقييم اجلهود الرامية إىل حتقيق املشاركة املتكافئة
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم األنشطة يف هذا الفصل. وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني بالقطاع بالقضايا 
إعداد  باملرشوع  الناشطني  ينبغي عىل  اجلنسني. عالوة عىل ذلك،  بني  املساواة  بام حيقق  الربامج  إعداد  التي تضمن  األساسية 
مؤرشات تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق من أجل قياس التقدم املحرز يف جمال إعداد الربامج التي حتقق املساواة بني اجلنسني. راجع 

عّينة املؤرشات الواردة يف فصل األساسيات من هذا الكتيب.
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املصادر
 Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action {ALNAP}. ALNAP Global Study on  -  1 

 Consultation and Participation of Disaster-Affected Populations: Practitioners> Handbook. London, 2003
http://www.odi.org.uk/alnap/publications/participation_study.htm   

 The Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. The Sphere Handbook: 2004  -  2 
.Revised Version. Geneva, 2004

 http://www.sphereproject.org/content/view/27/84/lang,English/   

.United Nations High Commissioner for Refugees. The UNHCR Tool for Participatory Assessment in Operations. Geneva 2005  -  3
http://www.unhcr.org/publ/PUBL/450e963f2.html   

 World Food Programme. Participatory Techniques and Tools — A WFP Guide. Rome, 2001  -  4

قائمة تفقدية لتقييم اجلهود الرامية إىل حتقيق املشاركة املتكافئة

مجيع النساء والرجال املترضرين من الطوارئ اإلنسانية من كل األعامر يتلقون معلومات عن الربنامج، كام تتاح هلم الفرصة   -  1
إلبداء مالحظاهتم يف مجيع مراحل دورة الربنامج.

التمثيل املتوازن للنساء والرجال متحقق يف كل جمموعة.  -  2
الربنامج مرتكز عىل التعاون اإلرادي لدى املترضرين.  -  3

هناك منتديات خاصة يشارك فيها النساء والشباب.  -  4
أهداف الربنامج تعكس احتياجات ومهوم وقيمة مجيع الرشائح السكانية املترضرة من الطوارئ اإلنسانية.  -  5

جيري إبالغ مجيع املنظامت واألفراد املعنيني، بنتائج التقييم.  -  6
تنشأ اآلليات التي تتيح للرشائح السكانية من السكان املترضرين تقديم مدخالهتم ومعلوماهتم االرجتاعية حول الربنامج.  -  7

هناك برامج للتوعية تتوخى مراعاة العمر واجلنس، متوفرة لألشخاص املهمشني، مثل املقعدين، أو املعوقني، أو غريهم، ممن   -  8
قد تكون هلم مشاكل تعيق حصوهلم عىل اخلدمات.

املرأة  وقدرات  مهارات  فيها  بام  املحلية،  والقدرات  املهارات  من  استفادة  أقىص  يتيح  الذي  بالشكل  ة  مصممَّ الربامج   -  9
والشباب.

النساء  قدرات  تقوض  وال  املحلية  القدرات  من  تنطلق  جيعلها  الذي  بالشكل  ومصممة  اجلندر  اعتبارات  تراعي  الربامج   -  10
والفتيات والفتيان والرجال عىل املواءمة أو غريها من االسرتاتيجيات.

الربامج تدعم استجابة اخلدمات القائمة والبنى املؤسسية العتبارات اجلندر وتنطلق منها وتكملها.  -  11
تتم استشارة املنظامت املحلية والوطنية احلكومية، يف ما يتعلق بالتصميم بعيد األمد للربامج التي تتوخى مراعاة اعتبارات   -  12

اجلندر.
جيري تقديم التدريبات وعقد احللقات العملية التي تضم ممثلني من املجموعات والشبكات املجتمعية واملحلية مثل جمموعة   -  13

الشباب ومنظامت املرأة وغريها من اجلامعات األخرى.
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تنسيق وإدارة  تعميم مراعاة اجلندر يف عمليات وأنشطة  إن 
املخيامت تسهل تلبية االحتياجات اإلنسانية للنساء والفتيات 
والفتيان والرجال، وهذا من شأنه أن يدعم ختطيط خدمات 
حتليل  قضايا  معاجلة  ويتعني  مبارشًا.  دعاًم  واملساعدة  احلامية 
اجلندر ومراعاة اعتبارات اجلندر بأسلوب يكون مقبواًل من 
بني  املساواة  حتقيق  مبدأ  تطبيق  ضامن  مع  الثقافية،  الناحية 

النساء والرجال.

واملرافق  املخيامت  وإدارة  املخيامت  تنسيق  أعامل  وتشتمل 
دين، عىل جمموعة  الشبيهة باملخيامت املخصصة للسكان املرشَّ
واالجتامعية،  واملجتمعية،  واإلدارية،  التقنية  العمليات  من 
عىل الرغم من أن تنسيق أعامل املخيم يتم عىل مستوى خمتلف 
تغلب عليه الصبغة السياسية. وتستلزم أعامل إدارة املخيامت، 
احلكومية  السلطات  مع  رشاكات  إقامة  األول،  املقام  يف 
والتواصل معها، وهذه تعد من األنشطة اإلنسانية الراسخة. 
وتقع املسؤولية األوىل إلدارة املخيامت واإلرشاف عليها عىل 
عاتق احلكومات والسلطات املحلية، إاّل أنه ال يتم التحدث 

عن دورها بإسهاب يف هذا الكتيب.

وتستلزم أعامل تنسيق املخيامت تنسيق األدوار واملسؤوليات 
الوطنية  اخلطط  ودعم  بإعداد  مبارشًا  ارتباطًا  ترتبط  التي 
)إدماج  وإدارهتا  املخيامت  بإنشاء  تتعلق  التي  اإلقليمية 
تنسيق  والبحث عن حلول( وكذلك  اسرتاتيجيات اخلروج 
االستجابة  أعامل  عىل  القائمني  مجيع  ومسؤوليات  أدوار 
اإلنسانية يف املخيامت. واهلدف املبدئي لعملية تنسيق شؤون 
تقديم  العمل اإلنساين من أجل ضامن  إجياد حيز  املخيم هو 
اجلندر  اعتبارات  مراعاة  يضمن  بام  واحلامية  املساعدات 
واعتبارات السن عىل نحو فّعال. كذلك، فإن تنسيق شؤون 
املخيامت ال بد وأن يضمن تطبيق املعايري الدولية واستمرار 

وتعيني  حتديد  وكذلك  بينها،  وفيام  املخيامت  داخل  ذلك 
الوكاالت والرشكاء املعنيني بإدارة املخيامت، ورصد وتقييم 
عملية تقديم اخلدمات، والتصدي الفّعال للقضايا املتمثلة يف 
عىل  القائمني  الرشكاء  و/أو  املخيم  إلدارة  الضعيف  األداء 

تقديم اخلدمات.
هذه  العمل  جماالت  من  جمال  كل  أخذ  األمر  ويتطلب 
عىل  تأثريًا  هلا  إن  حيث  اجلندر،  منظور  من  االعتبار  بعني 
االسرتاتيجيات املعتمدة والنظم املقامة لتوفري احلامية وتقديم 
املساعدة للنساء والفتيات والفتيان والرجال يف املخيامت، ويف 

ما ييل بعض األمثلة:
أو  املجموعة  من  الرشكاء  اختيار  • بمكان 	 األمهية  من 
أسلوبًا  أو  احلقوق  عىل  قائاًم  أسلوبًا  يتبنون  ممَّن  القطاع، 
أنشطتهم  تلبية  لضامن  اجلندر  حتليل  ويطبقون  جمتمعيًا 
الفئات  مجيع  من  والرجال  للنساء  املختلفة  لالحتياجات 

العمرية واخللفيات الثقافية املختلفة.
• للمخيم العمل عن كثب  يتضمن رصد الشخصية املدنية	
مع احلكومة والسلطات الوطنية، وكذلك مع األفراد من 
املراهقني  سيام  وال  الثقافات،  خمتلف  ومن  األعامر  كل 
أجل  من  املجتمع  وقادة  واآلباء  واملعلمني  واملراهقات 
رصد األحداث غري الواضحة األسباب، مثل املعدالت 
املدارس  يف  الدراسة  عن  للتوقف  االرتفاع  الشديدة 

الثانوية، إلخ.
• ينبغي وضعها مع  اسرتاتيجيات إغالق املخيامت واخلروج	
السلطات الوطنية جنبًا إىل جنب مع السكان املترضرين، 
املتعلقة  والرجال  النساء  مهوم  احلسبان  يف  األخذ  لضامن 
للوضع  متفهمون  السكان  مجيع  أن  من  والتأكد  باحلامية، 

ومتفقون عىل اسرتاتيجية اخلروج.

اجلندر وتنسيق شؤون 
املخيامت وإدارة املخيامت 

يف حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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واحد  خميم  يف  املنفذة  األنشطة  تلك  املخيم  إدارة  وتشمل 
املنظامت  تقدمها  )التي  اخلدمات  تنسيق  عىل  تركز  والتي 
واملشاركة  لإلدارة  آليات  وإنشاء  احلكومية وغريها(،  غيـر 
أعامل  لتنسيق  آليات  وجود  وضامن  املجتمع،  واستنهاض 
اجلندر  أساس  عىل  القائم  والعنف  اجلنيس،  العنف  منع 
وإدارة  اآلليات.  الفّعال هلذه  التنفيذ  له، ورصد  والتصدي 
املخيم مسؤولة كذلك عن صيانة البنى األساسية للمخيم، 
وحمددة،  معروفة  خدمات  وتقديم  البيانات،  وتبادل  ومجع 
أخرى  جهات  عليها  تقوم  التي  اخلدمات  تقديم   ومراقبة 
وفقًا للمعايري املتفق عليها واملتعلقة بمراعاة اعتبارات اجلندر. 
وحفظ  بجمع  أيضًا  املخيم  بإدارة  املكلفة  الوكالة  وتقوم 
الثغرات  لتحديد  واجلنس  العمر  بحسب  مصنفة   بيانات 
يف جمال توفري احلامية وتقديم املساعدات وجتنب االزدواجية 

يف األداء.
مع  للتحاور  آليات  بإنشاء  املخيم  تدير  التي  الوكالة  وتقوم 
النساء والفتيات والفتيان والرجال بشكل منهجي من أجل 
التوصل إىل مفهوم حول الدور املحوري للجنسني، وتشاطر 
بني  العالقة  ذلك  يف  بام  القرارات  وصنع  وامللكية،  املوارد 
املختلفة ويف خمتلف  العمرية  الفئات  والرجال ضمن  النساء 
املجتمع ككل. ومن شأن هذا  الثقافات، داخل أرسهم ويف 
التحليل أن يعني عىل إقامة اهلياكل املختلفة التي تسعى لعدم 

تفاقم التمييز واجلور.
تقديم  برصد  كذلك  املخيم  بإدارة  املكلفة  الوكالة  وتقوم 
خدمات احلامية واملساعدات، وتعمل وفق أسلوب قائم عىل 
أجل  من  املجتمعية،  واملنظامت  للجامعات  خمتلفة  مشاركة 
الصحية  اخلدمات  إىل  باملخيم  املقيمني  مجيع  وصول  ضامن 
الغذائية  وغري  الغذائية  املواد  وكذلك  عليها،  وحصوهلم 
برصد  اخلاصة  التقارير  وبحسب  اخلدمات.  من  وغريها 
بإجراءات  للقيام  حاجة  هناك  تكون  فقد  التأثري،  مؤرشات 
مستهدفة وإجيابية لتلبية االحتياجات النوعية للفئات املهمشة 

والتي يامرس ضدها متييز.
الوكالة  مع  املخيم  شؤون  بتنسيق  املعنية  الوكالة  وتضطلع 
القائمة بإدارة املخيم، بمسؤولية اإلرشاف عىل تطبيق املبادئ 
باعتبارات  املرتبطة  األبعاد  مع  التعامل  تتضمن  التي  التالية 
اجلندر يف كل منطقة، وتعزيز حتقيق املساواة بني اجلنسني من 
خالل تعميم مراعاة اجلندر وضامن املشاركة املجدية للنساء 

والفتيات والفتيان والرجال.

أجل  من  املجتمع  من  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
يف  اجلندر  تراعي  خميامت  وإدارة  تنسيق 

حاالت الطوارئ

االعتبارات الديمغرافية للسكان
•عدد األرس ومتوسط حجم األرسة. 	

•عدد اإلناث والذكور املقيمني مصنفني بحسب العمر. 	
•عدد األرس التي يعوهلا رجل فقط أو إمرأة فقط أو أطفال،  	

مصنفة بحسب العمر واجلنس.
)األطفال  خاصة  احتياجات  هلم  الذين  األشخاص  •عدد  	
املعوقني،  بالغني، األشخاص  غري املصحوبني بأشخاص 
بحسب  مصنفني  واملسنني(  مزمنة  بأمراض  واملصابني 

العمر واجلنس.
•عدد احلوامل واملرضعات. 	

األدوار واملسؤوليات املنوطة باجلندر
السكان  جمتمع  يف  للجنسني  تقليديًا  • املحدد 	 الدور  هو  ما 

ين؟ املرشدَّ
يف  املوارد  عىل  يسيطر  ومن  القرارات  يتخذ  الذي  •من  	

املجتمع؟
املزمنة  باألعباء  يقوم  ومن  األطفال،  يرعى  الذي  •من  	
املختلفة مثل جلب املاء وحطب الوقود، ومن الذي يقوم 

بالزراعة لتلبية االحتياجات املعيشية؟
مورد  عىل  احلصول  أجل  من  املسافات  يقطع  الذي  •من  	

الرزق والدخل املادي؟
•أي من األصول )املمتلكات( العائلية يسيطر عليها الرجل،  	

وأهيا تسيطر عليها املرأة؟

اهلياكـل التنظيمية االجتامعية واملامرسات الثقافية
خالهلا  من  يتم  التي  والثقافية  االجتامعية  اهلياكل  هي  •ما  	
النساء  باملجتمع؟ وكيف تشارك  القرارات اخلاصة  صنع 

والرجال يف هذه اهلياكل؟
•هل لكل من النساء والرجال نفس الصوت يف عملية اختاذ  	
املشاركة  الفرصة يف  نفس  القرارات، وهل حيصالن عىل 

والتأثري عىل القرار النهائي؟
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•هل حتتاج املرأة إىل إجراءات مستهدفة وإجيابية حتى يمكنها  	
املشاركة عىل نحو جمٍد يف هياكل صنع القرارات؟

•كيف يشارك املراهقات واملراهقني؟ 	
املجتمع،  داخل  وقياداهتا  الدينية  املؤسسات  دور  هو  •ما  	
اخلاصة  األدوار  الدينيـة  املامرسـات  تعـزز  وكيــف 

باجلنسني؟
•ما هو دور وطبيعة الرتويج الثقايف بالنسبة للنساء والفتيات  	

والفتيان والرجال؟

هياكل العدالة املحلية واإلدارة املجتمعية
والفتيات  النساء  حقوق  الوطني  الترشيع  حيمي  •كيف  	

والفتيان والرجال؟
•هل توجد آليات عدالة تقليدية يف املجتمع، وهل تتأثر هذه  	
اآلليات بالنظم الثقافية والتي قد تؤدي يف بعض احلاالت 
فيهم  بمن  بعينهم،  أشخاص  جمموعات  ضد  التمييز  إىل 

النساء والفتيات؟
•ما هي آليات األمن والسالمة الرائجة يف املجتمع؟ وهل  	

تنتهك أي من مبادئ حقوق اإلنسان؟

آثار تطبيق مبادئ تنسيق شؤون املخيم وإدارة املخيم عىل اجلندر

: قم بالرتتيب لعقد اتفاق مع السلطات الوطنية يتيح لألشخاص املترضرين الوصول إىل املخيم، وضامن الوجود  • اإلتاحة والقرب	
امليداين املستمر القرب منه. وبنبغي إقامة عالقات فّعالة ومستمرة مع األشخاص املرّشدين واملجتمعات املحلية والسلطات املحلية 
أيضًا، وهذا يتطلب وجود فرق متوازنة التمثيل من الرجال والنساء ضمن الوكاالت املعنية بتنسيق شؤون املخيم وإدارته وموظفي 
الرشكاء للقيام بأنشطة التوعية بني النساء والرجال املترضرين وكذلك املخيامت املستضيفة. ومن شأن ضامن اإلتاحة والقرب أن 

تساعد عىل رصد املخاطر التي هتدد جهود احلامية وكذلك تطبيق احللول اخلاصة هبذه احلامية.
: ينبغي اختاذ إجراءات حمددة مثل ضامن التمثيل املتكافئ للنساء والرجال يف اهلياكل املجتمعية لصنع القرارات،  • مشاركة املجتمع	
وتقديم دورات لبناء القدرات يف جمال املعرفة واملهارات من أجل القيام بأدوار قيادية يف املجتمع، والعمل يف رشاكات مع املرشدين 
من النساء والفتيات والفتيان والرجال للتعرف عىل قدراهتم وتعزيزها، واستنهاض مشاركتهم يف مجيع جوانب احلياة يف املخيم، مع 
توفري الفرص وإنشاء النظم الكفيلة بزيادة املشاركة املجتمعية يف أعامل اإلدارة اليومية للمخيم واملشاركة كذلك يف اختاذ القرارات 

ذات الصلة باملخيم.
والفتيان  والفتيات  النساء  املترضرين من  احرتام حقوق مجيع  تعزيز  ينبغي   : • املجتمعي	 احلقوق واألسلوب  القائم عىل  األسلوب 

والرجال ومحايتها، مع توجيه اهتامم خاص حلامية حقوق النساء والفتيات يف مجيع جماالت العمل.
: ينبغي التعرف عىل اآلليات اإلجيابية واملهارات واملوارد التي تعني عىل مواجهة  • ضامن استمرار احللول من خالل األسلوب املجتمعي	
الوضع، وذلك لدى النساء والفتيات والفتيان والرجال، وتعزيز األسلوب املجتمعي لتنفيذ احللول املضمونة االستمرار واخلاصة 

بقضاياهم ومشاكلهم.
: ينبغي دعم الرشكاء املحليني من أجل تطبيق األسلوب املجتمعي يف جمال تنسيق شؤون املخيم  • بناء القدرات لدى الرشكاء املحليني	

وإدارته وتطوير مهاراهتم وتعزيز تفهمهم لألبعاد املتعلقة باعتبارات اجلندر وحقوق اإلنسان.
اخلاصة  السلوكية  بالقواعد  وااللتزام  اإلنسانية  املبادئ  احرتام  ينبغي   : • السلوكية	 والقواعد  األخالقي  والسلوك  اإلنسانية  املبادئ 
باللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت. ويتعني عىل الوكاالت القائمة بإدارة املخيامت أن تفي باملبادئ اإلنسانية واملعايري األخالقية 

األساسية، وضامن تنفيذ نرشة األمني العام املعنية بمنع االستغالل واالعتداء اجلنيس والتصدي له.
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حتقيق  تراعي  برامج  إعداد  تكفـل  إجـراءات 
املساواة بني اجلنسني يف جمال تنسيق شؤون 

املخيامت وإدارة املخيامت
سياسة العمل باملخيامت

الوطنية  احلكومة  مع  وحوارات  مشاورات  إجراء  •ينبغي  	
والسلطات املحلية، أو يف حالة غياهبام، مع الناشطني غري 
املسيطرين عىل األوضاع سيطرة فعلية،  للدولة،  التابعني 

وذلك من أجل وضع سياسة وطنية للمخيامت.
•ينبغي إجراء تقييم قائم عىل املشاركة، وحتليل بحسب اجلندر  	
والعمر، للمخاطر التي هتدد احلامية واحتياجات السكان 
مراعاة  لضامن  الوطنية  السلطات  مع  والعمل  املرشدين، 

هذه األمور عند وضع سياسة املخيم واسرتاتيجية.
•التحقق من أن سياسة املخيم تويص بإعداد اسرتاتيجيات  	
الفئات  خمتلف  من  املترضرين،  والرجال  النساء  ملشاركة 
العمرية وخمتلف الثقافات، يف تقدير االحتياجات وتقديم 
خدمات احلامية واملساعدات ووضع وتنفيذ حلول دائمة.
إىل  املخيم  سياسة  إلبالغ  واضحة  اتصال  قنوات  •تطوير  	
الناشطني يف املجاالت األخرى غري املجال اإلنساين، مثل 
اإلعالم، واملجتمع املدين، واملانحني، والسلك الدبلومايس 
هذه  عىل  واملحافظة  واملستضيفة،  املحلية  واملجتمعات 
النساء  تواجهها  التي  القضايا  منارصة  أجل  من  القنوات 

والفتيات والفتيان والرجال.
املشرتك  والتخطيط  املعلومات  لتقاسم  نظم  •تطوير  	
اإلنساين  العمل  يف  الرشكاء  مع  املواقف  واستعراض 
باملخيم،  التنسيق واإلدارة  التنمية، ومع جمموعة  وجهود 
مثل الوكاالت القائمة بإدارة املخيم وغريها من الرشكاء 
يف املجموعة أو القطاع، وفريق اللجنة الدائمة املشرتكة بني 

الوكاالت املعني بالقطر، وغريهم.

حتديد املوقع والتفاوض بشأنه
•ينبغي التحدث مع السلطات املحلية وغريها من األطراف  	
األرض  مساحة  ختصيص  عىل  االتفاق  أجل  من  العاملة 
مجيع  وحل  مؤقت  خميم  إلقامة  شغلها  وحقوق  املناسبة 

املنازعات التي قد تثار من جراء ختصيص هذه األرض.
من  والرجال  النساء  احتياجات  تلبية  من  التحقق  •ينبغي  	
االتفاقات  مجيع  يف  يراعى  وأن  املخيامت،  مواقع  حيث 

التي تتم يف هذا الشأن، إمكانية الوصول إىل أراض تزرع 
بمحاصيل معيشية، واستخدام املوارد املحلية، بام يف ذلك 

األسواق، واملياه، واملنتجات احلرجية.

التعرف عىل الوكاالت والرشكاء القائمني عىل إدارة 
املخيامت وإدارة العمل معهم

حيتمل  الذين  والرشكاء  الوكاالت  أن  من  التحقق  •ينبغي  	
اجلندر  مراعاة  بتعميم  ملتزمون  املخيم  بإدارة  قيامهم 
)مراعاة الفروق بني اجلنسني(، وأهنم قد دربوا موظفيهم 
يتعلق هبذا  عىل ذلك، وأهنم متفهمون ملسؤولياهتم يف ما 

األمر.
إدارة  عىل  القائمة  الوكاالت  مجيع  أن  من  التحقق  •ينبغي  	
واألسلوب  احلقوق  عىل  القائم  األسلوب  تعتمد  املخيم 
واحرتام  اجلندر  مراعاة  تعميم  دعم  أجل  من  املجتمعي 

حقوق اإلنسان.
التابعة  املخيامت  يف  العمل  فرق  أن  من  التأكد  •ينبغي  	
متوازنة  املخيم  إدارة  عىل  القائمني  والرشكاء  للوكاالت 

من حيث عدد الرجال والنساء فيها.
نرشة  • تنفيذ 	 لضامن  التقارير  إعداد  آليات  إنشاء  ينبغي 
بمنع االستغالل واالعتداء اجلنسيني  املعنية  العام  األمني 

والتصدي هلام 
والرجال  النساء  وقدرات  مهارات  عىل  التعرف  •ينبغي  	
بالتعاون مع املجتمع، وحتديد أعضاء املجتمع من السكان 
دين بام حيقق التوازن بني اجلنسني، كل ما كان ذلك  املرشَّ

مناسبًا.

إدارة املخيم
اهلياكل  عىل  للتعرف  والرجال  النساء  مع  العمل  •ينبغي  	
التقليدية لإلدارة املجتمعية، وتعيني الثغرات التي تعرتض 
هذه  وسد  املتكافئة،  واملشاركة  التمثيل  فرص  إتاحة 

الثغرات.
وتعزيز  املجتمع،  مع  بالتعاون  للمخيم  قواعد  •وضع  	
والفتيات  للنساء  احلامية  وتوفري  اجلنسني،  بني  املساواة 

والفتيان والرجال.
•العمل مع القادة من الذكور واإلناث لتحقيق نسبة متثيل  	
قوامها 50% للنساء والرجال يف إدارة املخيم وهياكل اختاذ 

القرارات املجتمعية.
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•توفري الدعم للنساء واملراهقات والفتيات لتقوية قدراهتن  	
القيادية وتيسري املشاركة املجدية هلن.

احرتام  لضامن  التقليدية  العدالة  أنظمة  استخدام  •رصد  	
احلقوق، ال سيام تلك اخلاصة بالنساء والفتيات.

وإجراء  املدارس،  يف  الطالب  حلضور  املنتظم  •الرصد  	
متابعات عشوائية حلاالت التوقف عن الدراسة أو الترسب 

من املدرسة.

وضع معايري للمخيم
•التأكد من متيش معايري توفري احلامية واملساعدات باملخيم  	
اجلنسني  بني  املساواة  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  قانون  مع 
بشكل يكون مقبواًل من الناحية الثقافية يف جمتمع السكان 

املرشدين.
•التأكد من التزام مجيع الوكاالت والرشكاء من القطاعات  	
األخرى، القائمني عىل إدارة املخيم بدفع أجور ومكافآت 
النساء  يؤديه كل من  الذي  املتكافئ  العمل  لقاء  متساوية 

والرجال.
•التأكد من ورود تقارير من اآلليات اخلاصة بمنع العنف  	
اجلنيس، والعنف القائم عىل أساس اجلندر والتصدي هلام، 

ورصدمها.

املبادئ اإلنسانية والقواعد السلوكية
•التأكيد عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية والقواعد السلوكية  	

ومراقبة ذلك.
نرشة األمني العام  • إنشاء آليات لوضع التقارير حول تنفيذ 	
له،  والتصدي  اجلنيس  واالعتداء  االستغالل  منع  حول 

ومراقبة هذا التنفيذ.

األمن يف املخيم
التي  النوعية  للعوامل  شامل  تفهم  وجود  من  •التحقق  	
تواجهها النساء والفتيات والفتيان والرجال يف املخيامت، 
داخل  باألمن  اخلاصة  األحكام  يف  التحليل  هذا  وإدماج 
يتكرر  التي  األماكن  يف  املناسبة  اإلضاءة  )مثاًل  املخيم 
استخدام النساء والفتيات هلا، وخفر دروب ومجع حطب 

الوقود، ومراقبة الطرق املؤدية إىل املدارس(.
•التحقق من قيام مسؤويل الرشطة )إناثًا وذكورًا( بحراسة  	

املخيامت.

اختاذ  عملية  يف  مبارشة  مشاركة  املرأة  مشاركة  •ضامن  	
املحلية للمجتمع  القرارات يف ما خيتص برتتيبات األمن 

السكاين يف املخيم.
•القيام بصورة منتظمة بزيارات مراقبة لنقاط توزيع وإعداد  	
املواد الغذائية ونقاط التفتيش األمني، ونقاط توزيع املواد 
غري الغذائية، واملياه، واملرافق اإلصحاحية، وأماكن مجع 
حطب الوقود، وأماكن اخلدمات األخرى مثل املدارس، 
املساعدات  من  املستفيدين  لرصد  الصحية،  واملراكز 

ومراقبة تقديم اخلدمات.
املناطق عالية اخلطورة  بمراقبـة  منتظمـة  •القيـام بصـورة  	
مثل  اليوم،  من  خمتلفة  أوقات  يف  األمنية،  الناحية  مـن 
الليل،  يف  الفيديو  ونوادي  البنات،  مدرسة  إىل  الطريق 

واحلانات، إلخ.

 التسجيـل وإعـداد امللفـات )بام يشمل التوثيق 
وإدارة املعلومات(

تصنيف  إجراء  مع  السكان  مجيع  بيانات  وحتليل  •مجع  	
واضح بحسب العمر واجلنس، وحتديد املجموعات ذات 
العائل  الوحيدة  بام يف ذلك األرس  االحتياجات اخلاصة، 
أو  بالغني  بأشخاص  املصحوبني  غري  والفتيان  والفتيات 

املنفصلني عن أرسهم.
•التأكد من حتليل املعلومات بغرض دراسة التأثريات عىل  	
النساء والفتيات والفتيان والرجال، وإجياد سبل للتعامل 

مع الثغرات املوجودة.
جرى حتليلها،  التي  واملعلومات  البيانات  بث  من  •التأكد  	
من خالل جمموعة من الوسائل إىل خمتلف الرشكاء وأفراد 

املجتمع.
•وضع خريطة للمخيم، بام يتيح للوكالة القائمة عىل إدارة  	
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األفراد  مواقع  معرفة  املخيم 
داخل املخيم، األمر الذي حيقق استهدافًا أفضل للموارد 
هذه  رسية  عىل  احلفاظ  من  التأكد  وينبغي  واخلدمات. 

املعلومات.
•التحقق من قيام احلكومة والسلطات الوطنية بتوزيع وثائق  	
لتحقيق الشخصية لكل فرد من النساء والرجال، وتقدمها 

الدعم التقني للسلطات كلام اقتىض األمر ذلك.
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يراعي مشاعر  إجياد موقف  الرشكاء من أجل  •العمل مع  	
دين، وال سيام النساء واألطفال واملسنني،  األشخاص املرشَّ

ومنع املامرسات القائمة عىل التمييز والتحيز.

بناء القدرات
األمور  عىل  والرجال  النساء  من  متكافئ  عدد  •تدريب  	
عىل  القائم  التقييم  ذلك  يف  بام  املخيم،  بإدارة  اخلاصة 

املشاركة مع السكان املترضرين.
ذلك  يف  بام  الرشكاء  موظفي  قدرات  وبناء  •تدريب  	
والوفاء  أدوارهم،  أداء  عىل  احلكومية،  السلطات 
بالتزاماهتم املتمثلة يف التميش بموجب املبادئ اإلنسانية 

والقواعد السلوكية.
نرشة األمني العام اخلاصة  • تدريب مجيع املوظفني عىل حمتوى 	

بمنع االستغالل واالعتداء اجلنيس والتصدي له 
•إقامة رشاكات مع املنظامت املحلية غري احلكومية من أجل  	
تطوير قدرات إدارة املخيامت لدهيم، والتحقق من أن مجيع 
برامج التدريب تراعي اجلندر. ويتعني رشح معنى ذلك يف 

سياق إدارة املخيم.
الوكالة  ضمن  اجلنسني  بني  التوازن  حتقيق  أمهية  •تعزيز  	
القائمة عىل إدارة املخيم وبني الرشكاء، مع ضامن وجود 

النساء يف أنشطة التدريب اخلاص بإدارة املخيم.
أجل  من  قدراهتا  وبناء  املجتمعية  املنظامت  وتعزيز  •دعم  	

املشاركة يف هياكل اإلدارة لدى عودهتا.

الدعوة
•الدعوة إىل تأمني االحتياجات النوعية التي تتعلق بحقوق  	
دات حسبام وكلام كان ذلك مطلوب،  النساء والفتيات املرشَّ
وإذا اقتىض األمر، الدعوة إىل تغيري الترشيع الداخيل للقطر 

لتحسني سبل محايتهن.
•الدعوة إىل تأمني االحتياجات النوعية للشابات والشبان،  	

وال سيام إذا كانوا معرضني خلطر التجنيد.

العالقات ما بني املخيم واملجتمع املستضيف
•إنشاء جلنة مشرتكة من املخيم واملجتمع املستضيف يتحقق  	
فيها التوازن بني اجلنسني، للتعاون وحل املشاكل الفردية 

وتعزيز العالقات ما بني املخيم واملجتمع املستضيف.

آليات التوزيع
•ضامن متثيل مجيع الفئات السكانية يف عملية اختاذ القرارات  	
وإدارة ومراقبة عمليات التوزيع داخل املخيم، مع ضامن 

التمثيل املتكافئ من النساء والرجال.
عىل  ترتكز  املؤن  بطاقات  توزيع  نظم  أن  من  •التحقق  	
مناقشات مع النساء والرجال لالتفاق عىل أفضل اآلليات 

التي تضمن محاية حقوق املرأة.

مراقبة تقديم اخلدمات )بام يشمل الرعاية النفسية - 
االجتامعية والتعليم واألمن وتأمني املياه واإلصحاح 

وأسباب كسب الرزق واحلامية والقضايا البيئية(
•التحقق من توفري اخلدمات وتقديم املساعدات عىل نحو  	
فّعال وباألسلوب الذي يعكس بشكل مالئم االحتياجات 

القائمة عىل الفروق ما بني اجلنسني لسكان املخيم.
متكافئًا  حقًا  والرجال  النساء  من  كل  إعطاء  من  •التحقق  	
اخلدمات  وإدارة  عليها  والسيطرة  املوارد  عىل  للحصول 
اجلامعية،  واملخازن  املياه،  آبار  )مثل  األساسية  املجتمعية 

واحلدائق املشرتكة(.
لتقديم  وسائل  إلعداد  والرجال  النساء  مع  •التشاور  	
الثقافية  التقاليد  مراعاة  مع  متكافئ،  بشكل  املساعدات 

عات السكان املرشدين. السائدة يف جتمُّ
اعتبارات  فيها  تراعى  املخيم  مرافق  أن مجيع  •التحقق من  	
األمن، وكذلك الفصل بني اجلنسني عندما تقتيض الرضورة 

ذلك )مرافق اإلصحاح(.
يمكنهم  والرجال ومهاراهتام، حتى  النساء  معارف  •تنمية  	
الدائم  الكسب  وحتقيق  وتطويرها  البيئة  عىل  املحافظة 

ألسباب الرزق.

إغالق املخيم
املخيم،  بإغالق  املتعلقة  اإلرشادية  الدالئل  إعداد  •عند  	
مع  بالتعاون  املشاركة،  عىل  قائم  تقييم  إجراء  ينبغي 
النساء والفتيات والفتيان والرجال من خمتلف الثقافات، 
للتحقق من مراعاة السياسات جلميع االحتياجات املتنوعة 

للمجموعات السكانية املختلفة.
•التأكد من أن كاًل من النساء والرجال يشاركان يف عملية  	

التخطيط اخلاصة بإغالق املخيم.
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تنسيق شؤون املخيام

تنسيق شؤون املخيم وإدارة املخيامت - القائمة التفقدية للجندر

حتليل الفروق املرتبطة باجلندر
جتمع املعلومات من النساء والفتيات والفتيان والرجال حول:  -  1

•تركيبة األرسة بحسب اجلنس والعمر. 	

•تقسيم العمل وتوزيع السلطة وفقًا العتبارات اجلندر. 	

•اهلياكل التنظيمية االجتامعية واملامرسات الثقافية، بام يشمل العقبات املحتملة التي قد تعرتض مشاركة النساء والفتيات والرجال يف  	
عملية اختاذ القرارات وإدارة املخيم.

•هياكل العدالة املحلية واإلدارة املجتمعية وتأثريها التفريقي املحتمل عىل النساء والفتيات والفتيان والرجال،  	

•املهارات والقدرات واالحتياجات اخلاصة بالنساء والفتيات والفتيان والرجال. 	

حتليل اجلندر وتوضيح ذلك يف الوثائق التخطيطية وتقارير األوضاع.  -  2

التصميم
النساء والفتيات والفتيان والرجال يشاركون مشاركة فّعالة يف أعامل التخطيط اخلاصة باملخيم.  -  1

النساء والفتيات والفتيان والرجال ُيستَشارون ويشاركون يف السياسة اخلاصة باملخيم.  -  2
التفاوض مع  املخيم، حول  بإدارة  القائمة  الوكالة  مع  النظر  الرؤى ووجهات  يتقاسمون  والرجال  النساء  السكان من  ممثلو   -  3

السلطات واحلكومات الوطنية إلجياد مواقع جديدة للمخيامت.
آراء ومعارف النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين تتم استشاراهتم تنعكس عىل تصميم املخيم.  -  4

اإلتاحة
ُتتاح املعلومات وأنشطة زيادة الوعي عن املخيم وتدابري األمن به، للنساء والفتيات والفتيان والرجال عىل قدم املساواة.  -  1

تبث املعلومات املتعلقة بإغالق املخيم عن طريق أكثر الوسائل مالءمة حتى تصل إىل مجيع الفئات السكانية.  -  2
حتصل النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل خدمات املخيم واملساعدات األخرى بشكل متكافئ.  -  3

يتم التصدي للعقبات التي تعرتض عملية احلصول عىل اخلدمات بشكل فوري وعىل قدم املساواة.  -  4

قائمـة تفقديـة لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف جمال تنسيق شؤون املخيامت وإدارة املخيامت
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات يف هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع 
بالقضايا األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقيق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية ومؤرشات العينة 
الواردة يف فصل األساسيات من هذا الكتيب متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل 

اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

النساء  التي تضمن حصول  •وضع ترتيبات لبث املعلومات  	
والفتيات والفتيان والرجال عىل املعلومات املتعلقة باملخيم.

•اختاذ الرتتيبات التي تضمن تنفيذ املتطلبات اخلاصة بذوي  	
االحتياجات اخلاصة مثل الفتيات والفتيان غري املصحوبني 
بأشخاص بالغني أو املنفصلني عن أرسهم، واملسنني الخ، 
وذلك عن طريق إجراء املناقشات مع النساء والرجال يف 

املجتمع السكاين.

•التأكد من أن مجيع النساء والفتيات والفتيان والرجال تتوفر  	
لدهيم الوثائق الرضورية ومستندات حتقيق الشخصية قبل 

إغالق املخيم.
•تقييم موقع العودة أو النقل إىل مكان آخر، بام يف ذلك رد  	
األرض واملمتلكات، وتنظيم زيارات لالستكشاف لكل 

من الرجال والنساء.
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املشاركة

املرأة ممثلة يف اهلياكل اإلدارية للمخيم بنسبة %50.  -  1
النساء والرجال يشاركان مشاركة كاملة يف إدارة مرافق املخيم.  -  2

النساء والرجال يشاركان مشاركة كاملة يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بإغالق املخيم.  -  3

التدريب/بناء القدرات

يتلقى عدد متساو من كل من النساء والرجال التدريب عىل القضايا اخلاصة بإدارة املخيم، بام يف ذلك التقديرات القائمة عىل   -  1
املشاركة مع السكان املترضرين.

50% من الناشطني يف إدارة املخيم من النساء.  -  2

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر

هناك تفهم شامل لعوامل اخلطورة النوعية التي تواجهها النساء والفتيات والفتيان والرجال يف املخيامت، ويدمج هذا التحليل يف   -  1
األحكام اخلاصة باألمن داخل املخيم )مثاًل: وجود إضاءة مناسبة يف األماكن التي يتكرر استخدامها من قبل النساء والفتيات، 

خفر دروب مجع الوقود، مراقبة الطرق املؤدية إىل املدارس(.
مسؤولو الرشطة )اإلناث والذكور( خيفرون املخيم وحيرسونه.  -  2

النساء يشاركن مشاركة مبارشة يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة برتتيبات األمن املحلية لسكان املخيم.  -  3
جترى زيارات مراقبة منتظمة ملراكز التوزيع، ونقاط التفتيش األمنية ومرافق املياه واإلصحاح واملؤسسات اخلدمية )مثل املدارس   -  4

واملراكز الصحية(.
جترى مراقبة املناطق عالية اخلطورة من الناحية األمنية بصورة منتظمة ويف أوقات خمتلفة أثناء النهار، مثل الطريق إىل مدرسة   -  5

البنات، ونوادي الفيديو يف الليل، واحلانات، وغريها.

إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر

هناك ترتيبات مالئمة لتلبية احتياجات املجموعات، بام فيها النساء، والفتيات، والفتيان، املتعايشون مع مرض اإليدز والعدوى   -  1
بفريوسه، أو املعوقون، أو العائالت وحيدة العائل، أو األطفال غري املصحوبني بأشخاص بالغني أو املنفصلون عن أرسهم أو 

النساء املسنات والرجال املسنون، الخ.
يتم تقديم الدعم إىل النساء واملراهقات لتعزيز قدراهتن القيادية وتيسري مشاركتهن بفعالية حسب ما يقتيض األمر.  -  2

الرصد والتقييم املستند عىل البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر

يتم إنشاء هياكل وآليات دائمة للتحاور الفّعال مع النساء والفتيات والفتيان والرجال.   -  1
جيمع مديرو املخيامت، بصفة روتينية، بيانات مصنفة بحسب العمر واجلنس، وجيري حتليل هذه البيانات وإعداد تقارير عنها   -  2

بغرض رصد والتحقق من استخدام النساء والرجال ملرافق املخيم، حسب احلاجة.
يتم وضع املخططات وتنفيذها من أجل سد أية ثغرات والتصدي ألي مظاهر للجور.  -  3

إجراءات التنسيق مع مجيع الرشكاء

يتواصل العاملون يف هذا القطاع مع الناشطني يف القطاعات األخرى للتنسيق يف ما خيتص بقضايا اجلندر بام يف ذلك املشاركة يف   -  1
االجتامعات الدورية لشبكة دعم قضايا اجلندر.

اتصااًل وثيقًا باملرشوع، وجيري قياسها، بصورة  أو إعداد مؤرشات تتصل  أو املجموعة خطة عمل، إىل جانب  القطاع  لدى   -  2
روتينية، وفقًا للقائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، اخلاص باجلندر.
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التعليــم

لألزمات تأثريات خطرية وخمتلفة عىل حياة النساء والفتيات 
أن  كام  تتغري،  التعليمية  فاالحتياجات  والرجال.  والفتيان 
الفتيات والفتيان عىل الذهاب إىل املدرسة تتغري هي  مقدرة 
خربات  واملعلامت  للمعلمني  فإن  ثانية،  جهة  من  األخرى. 
وأولويات خمتلفة حتتاج إىل التعامل معها عىل النحو املناسب. 
حاالت  يف  التعليم  من  والفتيان  الفتيات  استفادة  ولضامن 
تفهم  جدًا  الرضوري  من  فإنه  املساواة،  قدم  عىل  الطوارئ 
تفرض  أو  تؤثر  قد  والتي  للجندر  االجتامعية  الديناميات 

قيودًا عليهم.

والفتيان  الفتيات  تواجه  التي  للتعليم  املختلفة  القيود  وتبدو 
جلية واضحة يف جانبي العرض والطلب املتعلقني بالتعليم. 

وعادة ما تكون الفتيات - أكثر حرمانًا يف هذا اخلصوص.
، تكون املدارس غالبًا بعيدة  • ففي اجلانب اخلاص باإلمداد	
ويصعب الوصول إليها بالنسبة للفتيات، وال سيام الفتيات 
السفر  والفتيات  النساء  بمقدور  يكون  وقد  املعوقات. 
ملسافات قصرية فقط من دون أن يصحبهن رجال، لذلك، 
وحتى لو كانت هناك مدارس خاصة بالفتيات فقط، فقد 

تكون بعيدة جدًا مما جيعل ذهاهبن إليها أمرًا صعبًا.
وغالبًا ما يكون جهاز التعليم يف املدارس مكونًا من الذكور 
يتسبب عدم وجود مرافق إصحاحية  أن  املمكن  فقط. ومن 
أو وجود القليل منها، يف انخفاض نسبة احلضور إىل املدرسة 
وارتفاع معدالت الترسب من املدارس أو التوقف عن الدراسة 
بني املراهقات الاليت هن يف سن احليض. ويف بعض األحوال، 
فإن جمرد الوجود يف املدرسة، أو أثناء الذهاب أو العودة منها، 
اجلنيس،  بالعنف  تتعلق  كبرية  خماطر  إىل  الفتيات  يعرض  قد 
تؤثر عىل  العوامل  واالعتداء، واالستغالل اجلنسيني. وهذه 
تسجيل الفتيات يف املدارس وذهاهبن إليها. وذهاب الفتيان 
التجنيد  مثل  خمتلفة  ألخطار  أيضًا  يعرضهم  قد  املدارس  إىل 

اإلجباري.
قد  الفقرية  األرس  فإن   ، • بالطلب	 املتعلق  اجلانب  وعىل 
الالزمة  املال  الفتيان، لعدم توفر  تعليم  تويل األولوية إىل 
والزي اخلاص هبن وغري  الفتيات  لسداد رسوم مدارس 
ذلك من اللوازم. من جهة ثانية، فإن األرس غالبًا ما تعّول 
عىل الفتيات يف القيام باألعباء املنزلية والعناية بأشقائهن، 
واستجالب الدخل، كام أن الزواج واحلمل املبكرين يعدان 

التعليم حق أسايس من حقوق اإلنسان، مكفول لكل فرد

• من اإلعالن العاملي  احلق يف التعليم مكفول بموجب املادة 26	
اخلاص  الدويل  العهد  من   14  ،13 املادة  اإلنسان،  حلقوق 
باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 28، 29 من 
اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 10 من اتفاقية القضاء عىل مجيع 
أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة 5 )هـ( من االتفاقية الدولية 
للقضاء عىل مجع أشكال التمييز العنرصي. وهو خيول لصاحبه 

احلق يف تلقي واختيار نوع التعليم الذي يتوافق مع قناعاته.
من  أيضًا  وهو  اإلنسان،  حقوق  من  حقًا  التعليم  •يعد  	
األخرى  احلقوق  لبلوغ  عنها  يستغنى  ال  التي  الوسائل 
لإلنسان. وللتعليم دور حيوي يف متكني النساء والفتيات، 
ويمكنه أن يرفع من الشأن االقتصادي واالجتامعي للبالغني 
يزودهم  وأن  الفقر،  محأة  من  ينتشلهن  وأن  واألطفال، 
بوسائل املشاركة الكاملة يف املجتمع. ومنذ غابر األزمان، 
يعاين املنكوبون من الطوارئ اإلنسانية، وال سيام الفتيات 

والنساء يف باكورة أعامرهن، من احلرمان من التعليم. 

اجلندر والتعليم يف 
حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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من احلواجز اإلضافية التي تقف يف وجه مواصلة الفتيات 
لتعليمهن أو استمرارهن فيه. وحتى عندما تكون الفتيات 
معدالت  فإن  املدارس،  من  كبرية  بأعداد  مسجالت 
الترسب يف السنوات النهائية من مرحلة التعليم االبتدائية 

عادة ما تكون كبرية.
ويف حاالت األزمات، يكون احلق يف احلصول عىل تعليم تتم 
هذا  تلبية  ويتعنّي  حاساًم،  أمرًا  اجلندر  اعتبارات  مراعاة  فيه 
التعليمية،  املرافق  لتوفري  وإن  نوع.  أي  من  متييز  دون  احلق 
القضايا  من  الكثري  عىل  هائاًل  تأثيـرًا  الطوارئ،  حاالت  يف 
من القضايا الشديدة األمهية عىل األمد القصري والبعيد، عىل 
حد سواء، وذلك لكـل مـن الفتيات والفتيان، ومن بني هذه 

القضايا، ما ييل:
: يمكن أن توفر املرافق التعليمية مكانًا آمنًا  • تأمني السالمة	
هلم  ويوفر  والشباب،  لألطفال  اجلسدية  السالمة  حيقق 
والعنف  اجلنيس،  العنف  ذلك  يف  بام  العنف،  من  احلامية 

القائم عىل أساس اجلندر وال سيام للفتيات.
: من املعروف أن التعليم يعزز  • تعزيز املعافاة وحالة السواء	
املعافاة االجتامعية والعاطفية جلميع متلقي التعليم، مع 
والتنظيم  البنية  توفري  ويكتسب  استمرارها،  ضامن 
واالستقرار أمهية خاصة بالنسبة لألطفال والشباب الذين 
قد يكونون مصابني بالصدمة النامجة عن ترشدهم. وإن 
للفتيات والفتيان جتارب خمتلفة تنجم عن احلالة الطارئة 
والتي يتعني عىل كل منهم مكابدهتا والتغلب عليها وقد 
للتغلب  املختلفة  واسرتاتيجياهتم  طرقهم  لدهيم  يكون 
عىل ذلك. ويتعني إدراك هذا األمر يف املدارس وأن ُيبنى 

عليه فيها.
: إن التعليم يف  • فتح قنوات لبث الرسائل للصحة والبقاء	
تبث من خالهلا رسائل  قناة  بمثابة  الطوارئ هو  حاالت 
الصحة والبقاء، ولتعليم مهارات وقيم جديدة، كالسالم، 
وحقوق  والديمقراطية  الرصاعات،  وحل  والتسامح، 
احلالة  تكون  أن  ويمكن  البيئة.  عىل  واحلفاظ  اإلنسان 
الطارئة فرصة إلظهار القيمة املتمثلة يف االحرتام املتكافئ 

للنساء والفتيات والفتيان والرجال، وتعليم هذه القيمة.
•بناء املستقبل: وبنفس املعيار فإن يف ضامن حصول األطفال  	
والشباب عىل التعليم أثناء الطوارئ إرساء لألسس الالزمة 
لبناء نظم اقتصادية واجتامعية وسياسية سليمة وناجحة، 
لدى عودة هؤالء األطفال والشباب إىل ديارهم. فالتعليم 

األساس  بناء  إعادة  عملية  يف  وحاسم  حيوي  عنرص 
االقتصادي لألرسة وللحياة عىل الصعيد املحيل والوطني، 
وللتنمية وبناء السالم املضمون االستمرار. كذلك، فإن يف 
ضامن حصول الفتيات عىل تعليم جيد، إعدادًا هلن للقيام 
جمتمعاهتن  يف  اإلعامر  إعادة  جهود  إطار  يف  مهم   بدور 

وما بعد ذلك.
: تعد املشاركة املجتمعية أمرًا حاساًم،  • بناء قدرات املجتمع	
مع  القدرات  بناء  أنشطة  خالل  من  تعزيزها  ويمكن 
القيادات الشبابية وجلان اإلدارة املدرسية. كام أن تدريب 
التعليم، يأيت  القدرات لدى مسؤويل  بناء  املعلمني ودعم 
عىل نفس القدر من األمهية، وال سيام من حاالت األزمات 
املزمنة ويف املراحل املبكرة إلعادة اإلعامر. وال بد من أن 
تشارك النساء والفتيات والفتيان والرجال يف هذه األنشطة، 
مع األخذ يف االعتبار املنظورات واألساليب املختلفة التي 
قد تكون لدى كل من النساء والفتيات والفتيان والرجال. 
سبياًل  والتدريب  القدرات  ببناء  اخلاصة  الربامج  وتعد 
كذلك إلبراز القضايا اخلاصة بعدم املساواة بني اجلنسني 
يف التعليم، حتى يكون املتدربون أكثر مراعاة هلذه القضايا، 

مع مساعدهتم عىل حماولة التغلب عىل ذلك.
يتيحها  التي  الفرص  من  املجموعة  هذه  اغتنام  أمكن  ما  وإذا 
التعليم املراعي العتبارات اجلندر يف حاالت الطوارئ، فيمكن 
أن يفيض ذلك إىل حدوث تغريات يف النظم التعليمية عىل األمد 
الطويل، سواء عىل صعيد العالقات، أو عىل صعيد الصالحيات، 

وتقاسم الفرص بني النساء والفتيات والفتيان والرجال.

 مراعاة اعتبارات اجلندر عند التخطيط للتعليم: 
كيفية التطبيق

يمكن للمعلومات األساسية املتعلقة بإعداد الفتيات والفتيان، 
وأماكن تواجدهم والسياق الثقايف الذي جيري العمل فيه، أن 
تساعد عىل حتسني الربامج التي جيري إعدادها. كام أن توافر 
املعلومات حول جتارب وخربات هؤالء الفتيات والفتيان هو 
أيضًا أمر هام. ومن بني األمثلة عىل ذلك: كم منهم كان منخرطًا 
مع القوات املتحاربة؟ وكم عدد الفتيات - األمهات؟ وما هي 
املسؤوليات امللقاة عىل عاتقهن اآلن؟ وغالبًا ما تكون الفتيات 
)وال سيام الفتيات - األمهات( غري قادرات عىل الذهاب إىل 
املدرسة باعتبار أهنن الوحيدات الاليت يعتنني بعائالهتن. ويعد 
توفري مرافق رعاية األطفال والغذاء واملأوى من الوسائل التي 

تعني عىل انتظام هؤالء الفتيات يف املدارس.
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ويمكن أن يكون ملوقع املدرسة وتوقيتات الدروس آثار خمتلفة 
عىل فئات خمتلفة من الطالب، فإذا مل يكن بمقدور الشابات 
والفتيات السري بمفردهن، فقد يكون من الالزم توفري مرافقني 
أو توفري احلامية هلن يف الطريق إىل املدرسة ومنها. ويف ما يتعلق 
باملعلمني، فمن املهم األخذ بعني االعتبار أمور مثل توظيف 

وتدريب معلمني من نفس اجلنس.

ما الذي نحتاج معرفته من أجل تصميم وتنفيذ 
حاالت  يف  اجلندر  اعتبارات  يراعي  تعليم 

الطوارئ؟
من  املستمدة  التفقدية  القائمة  عىل  القسم  هذا  يرتكز  مالحظة: 
الفصل اخلاص باملعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ، وكتيب 
األزمات املزمنة، ومراحل إعادة اإلعامر املبكرة، وينبغي أن يستخدم 
 INEE Minimum Standards for Education in Emergencies,( .معها
Chronic Crises and Early Reconstruction handbook، الصفحة 33 

من النص اإلنجليزي(.

ما هي طبيعة األزمة وتأثريها عىل التعليم؟
)مثاًل  والفتيات  الفتيان  حياة  عىل  األزمة  تأثري  هو  •ما  	
ذلك  يف  بام  املنزلية(  األعباء  زيادة  االختطاف،  التجنيد، 

إمكانية الوصول إىل التعليم واحلصول عليه؟
فيهم  بمن  والرجال،  النساء  عىل  األزمة  أثرت  •كيف  	

املعلمون؟
املجتمع  يف  التعليم  عىل  حدث  الذي  التأثري  هو  •ما  	

املستضيف؟

ما هي االعتبارات الديمغرافية املتعلقة بالتعليم؟
هم  أين  للترشد؛  تعرضوا  الذين  والفتيان  الفتيات  •عدد  	
عىل  مىض  وكم  خميامت؟  يف  موجودون  هم  هل  اآلن، 

وجودهم هناك؟ 
الفتيات والفتيان املوجودين يف جمتمعات مستضيفة  •عدد  	

ومدى حصوهلم عىل التعليم.

•حتليل مصنف بحسب اجلنس والعمر وبحسب املجموعة  	
بالنسبة جلميع املستويات  إذا كان لذلك عالقة،  العرقية، 

التعليمية )ما قبل املدرسة، االبتدائي، الثانوي(.
•ما هو الوضع االقتصادي لألرسة وكيف يؤثر ذلك عىل  	

الفتيات والفتيان؟
عدد  أرسهم.  يعولون  الذين  والفتيان  الفتيات  •عـدد  	

الفتيات - األمهات.
وأين  أرسهم،  عن  املنفصلني  والفتيان  الفتيات  •عدد  	
يعتني أحد  أو  بآخرين  باالعتناء  يعيشون؟ وهل يقومون 

هبم؟
•عدد املراهقات واملراهقني غري امللتحقني باملدارس. 	

•معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني النساء والرجال. 	

ما الذي تغرّي؟
•ينبغي إيضاح أي فروق بني السيناريوهات احلالية وما قبل  	
حـدوث احلالـة الطارئـة مـن املنظور اخلاص باجلندر، يف 
ما يتعلق بالتعليم. وهل سيكون الرتكيز عىل إعادة التسجيل 

واالستقبال أم إجراء تسجيل جديد ثم االستبقاء؟

ما هي اللغات التي يتحدث هبا األطفال؟
•ما هي اللغة األم أو اللغات األخرى التي جيري التحدث  	

هبا؟ أو الكتابة هبا؟
•هل لدى الفتيات واألمهات نفس الكفاءة يف استخدام أي  	

من اللغات الرسمية، التي لدى الفتيان والرجال؟

ما هي القضايا املتعلقة باألمن والوصول إىل أماكن 
التعليم؟

املتعلقة  القرارات  اختاذ  يف  والرجال  النساء  تشارك  •هل  	
بمواقع أماكن التعلم؟

•هل املواقع املتاحة يمكن الوصول إليها عىل نحو متكافئ  	
وبجميع  ما(  مسجد  يف  )مثاًل:  والفتيان  للفتيات  بالنسبة 

مستويات املدارس )مثاًل ليس للسنوات الدنيا فقط(؟
•هل هناك فتيات وفتيان يعانون من وصمة بسبب جتارب  	
االغتصاب،  ضحايا  )مثـاًل:  باحلـرب  ترتبـط  معينـة 
الوصمة من احلصول  أطفال كانوا جنودًا( هل متنع هذه 

عىل التعليم؟

املعلمني مؤهالت 

املعلمني عىل  املتمثلة يف رضورة حصول  املتطلبات  لقد أدت 
مؤهالت رسمية، يف عديد من املناسبات، كام حدث يف تيمور 
الرشقية، إىل استبعاد كثري من املعلامت ذوات اخلربة، الاليت مل 

يتلقني تدريبًا رسميًا.



66

ـم
ليـ

لتع
ا

اجلندر والتعليم يف حاالت الطوارئ

كتيب اجلندر لّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

•ما هي التكاليف املبارشة وغري املبارشة اللتحاق الفتيات  	
والفتيان باملدرسة؟

•هل املسافة التي يتعني قطعها من أجل الوصول إىل املدرسة  	
مقبولة بالنسبة آلباء الفتيات، والفتيان؟ وهل الطريق آمنة 

بالنسبة للفتيات والفتيان؟
•ما هي االحتياطات األمنية التي يتوقع من اآلباء اختاذها  	

نحو بناهتم؟
احلامية  وسائل  تعزيز  يتم  وهل  آمنة،  التعلم  أماكن  •هل  	

واملعافاة النفسية والعاطفية للدارسني؟
آمنة  أماكن  يف  وموجودة  قريبة،  مراحيض  توجد  •هل  	
للفتيات  منفصلة  مراحيض  توجد  وهل  كافية؟  وبأعداد 

وأخرى للفتيان؟ وهل املياه متوافرة؟
كانت  إذا  املدارس،  يف  الصحية  الفوط  توفري  يمكن  •هل  	

هناك حاجة إليها؟
من  وغريهم  باملعلمني  خاصة  سلوكية  قواعد  هناك  •هل  	
القضايا  تتناول  التعليم،  عملية  عىل  القائمني  املوظفني 
اجلنيس،  واالستغالل  واالعتداء،  بالتحرش،  اخلاصة 
ووقع  املشاركة.  عىل  قائاًم  إعدادًا  إعدادها  تم  قد  يكون 
عليها اجلميع بالعلم ووضعت موضع التنفيذ؟ وهل جيري 
توثيق التدابري املناسبة يف هذا الشأن، وتطبيقها يف حاالت 

سوء السلوك أو انتهاك القواعد السلوكية؟

كيف تقسم األعامل املنـزلية وغريها من األعامل؟
•ما هو نوع العمل الذي يقوم به كل من الفتيات والفتيان  	

عادة؟
•كم ساعة يف اليوم؟ ويف أي وقت من اليوم؟ 	

•أين حيدث ذلك؟ )يف املنزل؟ يف احلقول؟( 	
•هل يعرض هذا العمل الفتيات إىل أي خطر جدي؟ 	

•هل يتعارض مع اليوم املدريس والعمل املدريس؟ 	

ما هي املواد التعليمية املوجودة؟
•هل يتم تقديم معلومات حاسمة حول أمور مثل احلامية  	

الذاتية، األلغام األرضية، إلخ؟
املتعلقة  بالقضايا  صلة  وذات  شاملة  الدراسية  املواد  •هل  	
النمطية  القوالب  إدامة  خانة  يف  تصب  وهل  بالفتيات؟ 

للجنسني؟

 ما هو الوضع يف ما يتعلق باملعلمني والتدريب 
والدعم واملواد؟

متوفرون؟ وبجميع مستويات  واملعلامت  املعلمون  •هل  	
املؤهـالت  حيـث  مـن  مسـتوياهتـم  ومـا  التعليـم؟ 

واخلربات؟
•هل يوجد مساعدون مهنيون أو نساء أخريات يف املجتمع  	
يمكن أن يقدمن الدعم للفتيات يف املدارس ويشاركن يف 

توفري التعليم العام أو يف التعليم اخلاص؟
•هل املواد التعليمية والتدريبية متوافرة ملساعدة املعلمني يف  	
التعامل مع موضوعات نوعية قد حتتاجها الفتيات والفتيان 

)مثل الصحة اجلنسية واإلنجابية(؟
لتدريب  مساندات،  وموظفات  مدربات  تتوفر  •هل  	

املعلامت؟

 ما هو الوضع بالنسبة إلرشاك اآلباء واملجتمع 
)يف التعليم(؟

•هل توجد مجعيات لألولياء واملعلمني. أو كيانات مشاهبة؟  	
وإىل أي مدى تشارك النساء يف هذه اجلمعيات؟ وهل ثمة 

قيود ثقافية عىل مشاركة النساء يف هذه اجلمعيات؟ 
•هل يقدم التدريب جلمعيات األولياء واملعلمني؟ وإذا كان  	
هذا  يف  اجلندر  اعتبارات  تناول  جيري  هل  كذلك،  األمر 

التدريب؟
العقبات  التغلب عىل  يتم من خالهلا  التي  الطرق  •ما هي  	
أفراد  ِمْن  وَمْن  املجتمع؟  يف  اجلندر  أساس  عىل  القائمة 

املجتمع كانوا نشطاء يف هذا املجال، وكيف؟

ما هي أوجه الضعف واالحتياجات املتعلقة باحلامية 
واخلاصة باجلندر؟

•هل هناك جمموعات من الفتيات الاليت يعانني عبئًا مزدوجًا  	
أو  السن،  صغريات  أمهات  أو  معوقات،  فتيات  )مثاًل: 

جمندات سابقات(؟
اجلندر  العتبارات  مـراع  بأسلـوب  الرسائـل  تبلـغ  •هل  	
والعدوى  اإليدز  مرض  مثل  بموضوعات  يتعلق  ما  يف 
الباكر،  واحلمل  جنسيًا،  املنقولة  والعدوى  بفريوسه، 
للحيض  الصحي  والتدبري  والرضع،  األطفال  ورعاية 

والعنف القائم عىل أساس اجلندر؟
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التحرش  عن  التبليغ  آليات  حول  معلومات  تقدم  •هل  	
اجلنيس واجلنس القائم عىل أساس اجلندر. وهل تتم متابعة 
ذلك؟ وهل هناك مواد تراعي اعتبارات اجلندر والسن، 
وخدمات متاحة لتقديم الدعم لضحايا العنف القائم عىل 

أساس اجلندر، وهل هناك ربط لذلك مع املدرسة؟

حتقيق  تراعي  برامج  إعداد  لضامن  إجراءات 
املساواة بني اجلنسني يف التعليم

مشاركة املجتمع
•ينبغي التأكيد للمجتمع عىل أمهية حصول الفتيات والنساء  	

عىل التعليم وال سيام أثناء الطوارئ.
•وضع االسرتاتيجيات التي تكفل املشاركة الفّعالة للنساء  	
والفتيات والفتيان والرجال يف االجتامعات املتعلقة بالتعليم 
ويف التدريب )مثل لفت االنتباه إىل حتديد أوقات وأمكان 
باألطفال،  للعناية  مرافق  وتوفري  لالجتامعات  مناسبة 

وبحث إمكانية عقد اجتامعات منفصلة لكل جنس(.
•إدراج كل من النساء والرجال ضمن جلان التعليم املجتمعية  	
وتوفري تدريب خاص باجلندر إذا كان ذلك رضوريًا لضامن 

سامع أصواهتم وأخذها عىل نحو جدي.
•إرشاك النساء والرجال يف األنشطة املتعلقة باملدارس مثل  	
تغذية املدارس، والرتتيب لتوفري مرافقني لطالب املدارس 

واستنهاض اآلباء.
يف  والفتيات،  النساء  سيام  وال  املحيل،  املجتمع  •إرشاك  	

تصميم وحتديد أماكن وجود املرافق اإلصحاحية.

التحليل
•ينبغي تضمني األبعاد اخلاصة باجلندر يف التقديرات املبدئية  	
لالحتياجات وأعامل الرصد والتقييم املستمرة للتعليم أثناء 

الطوارئ.
•مجع وحتليل كل البيانات املتعلقة بالتعليم، بحسب اجلنس  	

والعمر.
والرجال،  والفتيان  والفتيات  النساء  مع  املنتظم  •التشاور  	

كجزء من أنشطة الرصد والتعبئة.

أماكن التعلم والوصول إليها
•ينبغي توفري إمكانية احلصول عىل التعليم جلميع الفتيات  	
واملرشدين  بالالجئني  املتصلة  السياقات  يف  والفتيان، 

داخليًا.
تعليم جيد وذي صلة  السبل للحصول عىل فرص  •إجياد  	
إىل  خاص  اهتامم  توجيه  مع  يتلقونه  الذين  باألشخاص 
األمهات،  الفتيات  )مثل  واملهمشني  والفتيان  الفتيات 
والفتيان الذين يعملون، واملجندات السابقات( مع إبداء 
املرونة وتقديم “الربامج املفتوحة” وبرامج التعليم اخلاصة 

بمرحلة الطفولة املبكرة، إذا تطلب األمر ذلك.
لألطفال  مناسبة  أوقات  يف  الدروس  مواعيد  •حتديد  	

املنخرطني يف تأدية أعامل منزلية أو العمل يف احلقول.
وتنفيذ  إعداد  يف  الشباب  من  والذكور  اإلناث  •إرشاك  	
دعم  ومراعاة  املتنوعة  والرياضية  الرتوجيية  األنشطة 

مبادراهتم البناءة، من قبل أصحاب الشأن املعنيني.
تتصل  التي  تلك  الدرايس من  املقرر  أنشطة خارج  •توفري  	
تكيف  من  تعزز  والتي  اجلندر،  باعتبارات  وثيقًا  اتصااًل 
من  والشفاء  حيويتهم،  واستعادة  والفتيان،  الفتيات 

الصدمة يف حاالت الطوارئ.
•ضامن توفري األمان يف أماكن التعلم، وتعزيز عنارص احلامية  	
مع  التعليم،  ملتلقي  والعاطفية  والنفسية  البدنية  واملعافاة 
توجيه اهتامم خاص للتأثريات الالمتناسبة النعدام األمن 
القائم  الفتيات والنساء، وقابليتهن للتعرض للعنف  عىل 
عىل أساس اجلندر )مثاًل: توفري مرافقني إىل ومن املدرسة، 
دراسية،  فصول  مساعدي  وتوظيف  للفتيات،  بالنسبة 
وتزويد الفتيات بإرشادات للتبليغ، وإجراءات للمتابعة، 

ووضع قواعد سلوكية للمدرسني(.
لتبليغ  رسية  آليات  وتوقري  جنيس،  حترش  أي  •مراقبة  	

الشكاوي ومتابعتها مع اختاذ إجراءات واضحة بشأهنا.
•عند تفضيل الفصول الدراسية التي تضم طالبًا من جنس  	
للفتيات  أوقات  أو  وأماكن  فصول  توفري  ينبغي  واحد، 

والفتيان كل عىل حدة.
يف  واإلناث،  الذكور  من  لكل  منفصلة  مراحيض  •توفري  	

أماكن آمنة.
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•توفري مالبس مناسبة ولوازم صحية للفتيات لكي يتمكن من  	
احلضور إىل املدرسة واملشاركة الكاملة يف فصول الدراسة.

التدريس والتعلم
عىل  قائاًم  شاماًل،  تعلياًم  املقدم  التعليم  يكون  أن  •ينبغي  	
املشاركة مع إيالء االهتامم األول للمتعلم، وأن يصل إىل 
قاعات  يف  نشطة  مشاركة  مشاركتهن  ويضمن  الفتيات 

الدرس.
وتلبي  اجلندر  اعتبارات  تراعي  دراسية  مناهج  •إعداد  	
اخلاصة  واخلربات  والتوجهات،  النوعية،  االحتياجات 
بالفتيات والفتيان، بام يف ذلك حمتواها من املوضوعات املتعلقة 

بالصحة اإلنجابية ومرض اإليدز والعدوى بفريوسه.
التعلم  مواد  يف  اجلندر  اعتبارات  مراعاة  من  •التحقق  	
واحِلَزم أو العتائد من قبيل “مستلزمات املدرسة يف علبة” 
وغريها من عتائد الطوارئ، وأهنا تلبي احتياجات الفتيات 

والفتيان.
اجلنسني  بني  املساواة  حتقق  موضوعات  •إدراج  	
اجلنسني  بني  للفروق  املراعية  التدريس  واسرتاتيجيات 
ضمن دورات تدريب املعلمني لضامن قدرة املعلمني عىل 

خلق أجواء تعلم تراعى فيها هذه الفروق.
•إعداد عمليات تقييم واختبار أخالقية لتوفري احلامية للنساء  	
املعلمني استخدام  والفتيات )مثاًل: ضامن عدم استطاعة 

الدرجات املدرسية يف استغالل الفتيات(.

املعلمون وغريهم من الناشطني يف احلقل التعليمي
العمل مع املجتمع من أجل وضع وتطبيق قواعد  •ينبغي  	
احلقل  يف  الناشطني  من  وغريهم  املعلمني  حتكم  سلوكية 
واالعتداء  التحرش  حاالت  مع  للتعامل  التعليمي، 
مستمرًا،  تطبيقًا  تطبيقها  ضامن  مع  اجلنيس  واالستغالل 
وتوثيق وتطبيق اإلجراءات املناسبة واملتفق عليها يف حالة 
وقوع أي أحداث تتعلق بسوء السلوك أو انتهاك للقواعد 

السلوكية املوضوعة.
االستباقي  للتوظيف  مبتكرة  اسرتاتيجيات  •استخدام  	
برنامج  خالل  من  القيد  )مثل:  واستبقائهن  للمعلامت 

مساعدي الفصول الدراسية، أو العمل لبعض الوقت(.

•التحقق من قدرة املعلامت عىل املشاركة عىل نحو متكافئ  	
املهني  التطوير  ودورات  املدرسية،  االجتامعات  يف 
العناية  إمكانيات  وتوفري  بعناية  التوقيتات  اختيار  )مثاًل: 

باألطفال(.
مناصب  املعلامت  تويل  من  ممكنًا،  ذلك  كان  كلام  •التأكد،  	
أو  الدنيا  الدراسة  بارزة )ليس جمرد تويل فصول سنوات 

إسناد تدريس املواد السهلة هلن(.
اجلنسني  بني  املساواة  بتحقيق  املتعلقة  القضايا  •إدخال  	
املعايري  ضمن  للفتيات  املالئمة  التدريس  واسرتاتيجيات 

اخلاصة بإرشاف املعلمني.

السياسات التعليمية والتنسيق
•الدعوة الختاذ القرارات التي تكفل تقليل نفقات التعليم  	
التغذية،  برامج  )مثاًل:  الفتيات  بأرس  يتعلق  ما  سيام  وال 
إىل  تؤخذ  التي  املواد  من  وغريها  اإلعاشة  وحصص 

املنزل(.
بني  أو  الوكاالت  )بني  املوارد  تنسيق  كيفية  يف  •النظر  	
املنظامت( من أجل توسعة الربامج لتشمل الفتيات الاليت 
يصعب الوصول إليهن )مثل املرشدات داخليًا، األمهات 

الصغريات، والالجئات احلرضيات(.
•جعل بيانات اتفاقات التنسيق املربمة بني الرشكاء تتضمن  	
التزامًا حمددًا بالسعي لتحقيق املساواة بني اجلنسني )مثل: 
غري  املنظامت  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

احلكومية، واحلكومات(.
•التحديد الرصيح ملا يشري إىل التعليم يف حاالت الطوارئ  	
“باتفاقية حقوق  من نصوص موجودة يف األطر اخلاصة 
اإلنامئية  و“املرامي  للجميع”،  التعليم  و“توفري  الطفل”، 

لأللفية” 
التي  بالتعليم  اخلاصة  والقوانني  السياسات  وتعزيز  •دعم  	
يف  اجلندر  أساس  عىل  القائم  التمييز  ضد  احلامية  توفر 

التعليم.
•ضامن التزام الرشكاء املعنيني بقضايا التعليم، منذ البداية،  	
الثقافة  باملعايري املشرتكة لتنفيذ وإدارة املرشوع بام يراعي 

السائدة والفروق بني اجلنسني.
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قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف قطاع التعليم
عىل القائمني عىل أمور التعليم مراجعة القائمة الواردة أدناه، واختيار البنود التي تتعلق باملجال الذي يعملون به بغرض إعداد 
الطوارئ،  جمال  يف  للتثقيف  الوكاالت  بني  املشرتكة  الشبكة  اسرتاتيجية  فإن  املعلومات  من  وملزيد  للقياس.  قابلة  مؤرشات 
بعنوان املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ واألزمات املزمنة اإلعامر املبكر، تقدم جمموعة عريضة من املؤرشات يف هذا 

اخلصوص.

التعليم - قائمة تفقدية خاصة باجلندر
مشاركة املجتمع

عدد النساء والرجال الذين يشاركون مشاركة منتظمة يف جلان تثقيف املجتمع.  -  0
عدد النساء والرجال الذين يشاركون مشاركة منتظمة يف خطط تثقيف املجتمع.  -  1

عدد ونوع القضايا املتعلقة باجلندر يف خطط التعليم.  -  2
نسبة الفتيات املنخرطات يف أنشطة مشاركة األطفال والشباب  -  3

عدد أفراد املجتمع الذين تلقوا تدريبًا خاصًا باجلندر  -  4

التحليل 
عت وُصّنفت بحسب اجلنس والعمر. نسبة البيانات املتاحة ذات الصلة باملوضوع التي مُجّ  -  1

عدد ونوع املراجع اخلاصة بالقضايا املتعلقة باجلندر التي استخدمت يف التخطيط لعمليات التقدير وتضميم األدوات وحتليل   -  2
البيانات.

عدد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين اسُتِشريوا حول عمليات التقدير والرصد والتقييم.  -  3

أماكن التعلم والوصول إليها

املعدل الدقيق لتسجيل الفتيات والفتيان للدراسة.  -  1
معدالت التسجيل مصنفة بحسب اجلنس وفقًا للمستوى التعليمي.  -  2

معدالت احلضور إىل املدرسة مصنفة بحسب اجلنس.  -  3
معدالت الترسب من الدراسة مصنفة بحسب اجلنس والصف الدرايس.  -  4

عدد احلوادث املبلغ عنها حول االعتداء واالستغالل اجلنسيني.  -  5
وجود سياسة املدرسة اآلمنة مع وجود إجراءات تنفيذ واضحة هلا.  -  6

التعليم والتعلم

نسبة املعلمني الذين يظهرون حماوالت جلعل اجلو يف قاعة الدرس مالئاًم وحمببًا للفتيات ويستخدمون اسرتاتيجيات إلرشاك   -  1
الفتيات يف األنشطة الدراسية وغريها.

عدد الدروس واملوضوعات املتعلقة بقضايا اجلندر يف املقرر املدريس.  -  2
مقاييس اإلنجازات ُمصنَّفة بحسب اجلنس )مثاًل: نتائج االختبارات(.  -  3

نسبة املعلمني )النساء والرجال( املشاركني يف أنشطة التدريب أثناء العمل.  -  4
عدد النساء والرجال املشاركني يف برامج التدريس قبل العمل.  -  5

نسبة املعلمني )النساء والرجال( الذين تلّقوا تدريبًا يتصل بقضايا اجلندر   -  6
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املعلمون وغريهم من الناشطني يف احلقل التعليمي

التعليم  الناشطني يف حقل  املعلمني واملرشفني وغريهم من  األوائل، ومدريب  واملعلمني  الذكور واإلناث،  املعلمني من  عدد   -  1
)مصنفني بحسب العرق والفئة والطائفة(.

نسبة املعلامت الاليت حُيس نحوهن باألمان، وحيظني باالحرتام يف املدرسة، ويف املجتمع، ويشاركن مشاركة كاملة يف عملية اختاذ   -  2
القرارات اخلاصة بالتعليم.

نسبة املعلمني )النساء والرجال( الذين تلقوا تدريبًا يف جمال القواعد السلوكية وقاموا بالتوقيع عىل ذلك.  -  3

السياسات التعليمية والتنسيق

عدد ونوع املراجع املتعلقة بالقضايا املتصلة باجلندر التي تم الرجوع إليها يف االجتامعات التنسيقية.  -  1
عدد ونوع املراجع املتعلقة بالقضايا املتصلة باجلندر الذي يتم الرجوع إليها يف السياسات واالتفاقات التنسيقية.  -  2

إعداد املواد التي تتناول أو تتصدى للقوالب النمطية للجندر وتعكس احلقائق اجلديدة التي أصبحت سائدة يف املجتمع.  -  3
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ضايا الغذاء
ق

مجيع  يف  الناس،  لكل  تتوافر  عندما  الغذائي  األمن  يتحقق 
األوقات، اإلمكانية املادية واالقتصادية للحصول عىل طعام 
الغذائية، وما يفضلونه من  باحتياجاهتم  كاف، وآمن، ويفي 
أطعمة تعينهم عىل عيش حياة صحية ونشطة. ويعني األمن 
املوجودين  األفراد  عىل  املفهوم  هذا  تطبيق  العائيل  الغذائي 
حتسني  إىل  هتدف  التي  األنشطة  تكون  وقد  األرسة.  داخل 
املستوى الوطني لألمن الغذائي خمتلفة متامًا عن تلك املوجهة 
تتعلق  تأثريات  وهناك  العائيل،  الغذائي  األمن  حتسني  نحو 

باجلندر عىل كل من األمن الغذائي العائيل والوطني.
واألمـن الغذائـي أمـر متعـدد األبعـاد، ومتعدد القطاعات 
أيضًا، ويشتمل قضايا عديدة تبدأ من إنتاج الغذاء، وتوزيعه، 
وتسويقه، وجتهيزه، وتصنيعه، وختزينه، ويمتد ليشمل أمورًا 
تتعلق بالسكان، والصحة، والتعليم، والتوظيف، والدخل، 
ويتألف  األساسية.  والبنية  واخلدمات  والتجارة،  والتغذية، 
األمن الغذائي من أربعة أبعاد رئيسية هي توفره، واحلصول 
للتأثر.  القابلية  أو  االستقرار  ثم  منه،  واالستفادة   عليه، 
ولكل من النساء والفتيات والفتيان والرجال دور يف حتقيق 

األمن الغذائي. 
وخيتلف انعدام األمن الغذائي احلاد يف ظل األوضاع الطارئة 
حاالت  معظم  وتقع  املزمن.  الغذائي  األمن  انعدام  عن 
الطوارئ يف ظل أوضاع انعدام األمن الغذائي املزمن. ومن 
املهم، هلذا السبب، إدراك نوع احلالة الطارئة وطبيعتها، مثل 
حاالت الطوارئ الطبيعية املفاجئة، وحاالت الطوارئ املزمنة 
وحاالت الطوارئ املعقدة، وحاالت الطوارئ البطيئة الظهور، 
حيث إن مواجهتها والتصدي هلا ختتلف اختالفًا كبريًا. وقد 
يكون النعدام األمن الغذائي املزمن، أو االنعدام غري الدائم 
عىل  العائالت  قدرة  عدم  مع  يرتافق  الذي  الغذائي،  لألمن 

التذبذبات،  مواجهة  يف  استهالكها  معدالت  عىل  احلفاظ 
تأثريات ختتلف يف وطأهتا عىل النساء، والفتيات عام هي عليه 
لدى الفتيان والرجال، عىل كال املستويني املجتمعي والعائيل. 

ما هي تأثريات األمن الغذائي عىل اجلندر؟ 
للنساء والرجال أدوار ومسؤوليات متكاملة، رغم أهنا خمتلفة، 
واملجتمع،  العائلة  أفراد  جلميع  التغذوية،  املعافاة  تأمني  يف 
ويعد العمر أحد العنارص اهلامة األخرى التي جيدر وضعها 
يف االعتبار. وتقوم املرأة عادة بدور أكرب يف جمال تأمني الغذاء، 
وسالمة األطعمة وجودهتا، كام أهنا تكون مسؤولة عادة أيضًا 
عن إعداد وجتهيز الطعام ألفراد عائلتها. ومتيل املرأة إىل إنفاق 
قسم كبري من الدخل النقدي عىل احتياجات العائلة من الغذاء. 
وقد تتغري االسرتاتيجيات اخلاصة بأسباب كسب الرزق لدى 
ينبغي  لذلك  األزمات.  حدوث  أعقاب  يف  والرجل،  املرأة، 
تقييم التقسيم اجلديد للمهام لتحقيق األمن الغذائي واملعافاة 
التغذوية للعائلة، من أجل تصميم برامج تأهيلية فّعالة. ومن 
يمكن  الذين  والرجال  النساء  عدد  حتديد  بمكان  األمهية 
 تقديم املساعدة هلم، وطول املدة املطلوب تقديم الدعم فيها، 
حول  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  تثقيف  ينبغي  كام 
القيمة الغذائية لألطعمة وكيفية طهيها وذلك بغرض تقديم 
قيامهم  األمر  يتطلب  عندما  اجلديد،  السياق  يف  هلم  الدعم 

بأدوار جديدة. 
فيام  والرجال  النساء  من  لكل  املتميزة  األدوار  إدراك  وإن 
خيتص بغذاء األرسة هو أمر حاسم يف حتسني األمن الغذائي 
عىل مستوى األرسة، وتشمل األسباب الكامنة لسوء التغذية 
الغذائية  العمل، واحلصة  التصدي هلا، عبء  بد من  التي ال 

وتنوعها، والصحة، واملرض، ورعاية األمهات واألطفال.

اجلندر واألمن الغذائي، 
وتوزيع الغذاء، والتغذية 

يف حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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ويتناول هذا الفصل اجلوانب الثالثة: األمن الغذائي، توزيع 
كل  عن  فرعية  فصواًل  أيضًا  أعددنا  وقد  والتغذية،  الغذاء، 
جانب من هذه اجلوانب والتي تفصل املعلومات واإلجراءات 
الربامج واملرشوعات  وتنفيذ  إعداد  عند  اختاذها  ينبغي  التي 
القائمة عىل أساس اجلندر، ملواجهة حاالت الطوارئ وتأهيل 

املترضرين فيها. 

الشامل،  الغذائي  األمن  قضايا  يف  رئيسيون  عاملون  وهناك 
وذلك بالنظر إىل عنارصها املتعددة اجلوانب ويأيت عىل رأس 
هؤالء الناشطني، منظمة األغذية والزراعة. وبرنامج األغذية 
العاملي. ويف ظل اإلصالح اجلاري يف جمال الشؤون اإلنسانية، 
تأيت التغذية كمجموعة قائمة بذاهتا بقيادة اليونيسيف. ويظل 
توزيع الغذاء عنرصًا هامًا من عنارص القطاع الغذائي ويقوده 

برنامج األغذية العاملي.
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إىل  املترضرة  املجتمعات  حتتاج  الكوارث،  وقوع  أعقاب  يف 
ممكن  وقت  أرسع  يف  الزراعية  األنشطة  الستئناف  املساعدة 
األمن  لتحقيق  الالزمة  االحتياجات  تلبية  تستطيع  حتى 
األوضاع  واستعادة  مناسب،  بشكل  للعائالت  الغذائي 
الطبيعية. وبالنظر إىل أن من سامت حاالت الطوارئ االجتاه 
إىل تعميق مواطن الضعف القائمة، فإن األمر يتطلب حتليل 
وتفهم األدوار واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق كل من النساء 
واحتياجاهتم  وتكبلهم،  تعيقهم  التي  والقيود  والرجال، 
العاملة هلم. واهلدف يف  املساعدة  تقديم  وقدراهتم من أجل 
النهاية هو تقديم املساعدة بشكل أكثر رسعة وأكثر استمرارًا، 

وال سيام ألكثر الفئات حرمانًا واستضعافًا. 
واألمن الغذائي العائيل ال يعني بالرضورة وجود اكتفاء ذايت 
كاف  حميل  غذائي  إنتاج  وجود  إىل  يشري  الذي  الغذاء،  من 
لتلبية احتياجات السكان. إنه يشري إىل توفر الغذاء واستقرار 
تقوم  ال  التي  للعائالت  الرشائية  القدرة  إىل  وأيضًا  وجوده 
بإنتاجه. ويعتمد األمن الغذائي أيضًا عىل مدى مناسبة الغذاء 
ومقبوليته للمستهلكني، وكذلك توافر املاء النظيف الوقود. 
إن جلب املاء ومجع الوقود غالبًا ما يكونان من مهام النساء 
والفتيات، وقد يتأثر هذا الدور يف حاالت الطوارئ، بام يلقى 
بظالله عىل القدرة عىل حتويل املؤن والطعام إىل غذاء مالئم. 
كذلك، فإن إعداد الطعام، وحفظه، وختزينه، أيضًا اعتبارات 
للتدخالت  التخطيط  عند  احلسبان  يف  أخذها  جيب  هامة 

اخلاصة باألمن الغذائي. 
العائلة،  داخل  األشخاص  هتم  قضية  الغذائي  األمن  ويعد 
للشعوب  بالنسبة  األمر  وكذلك  ككل،  العائلة  هتم  أهنا  كام 
وللمجتمع الدويل كافة. فعىل املستوى األرسي، قد يعاين أفراد 
بعينهم داخل العائلة من سوء التغذية بينام يكون لدى غريهم 

واألطفال  النساء  تكون  املجتمعات  بعض  ويف  كاف.  طعام 
حصول  قدرة  تقييم  لذلك  وينبغي  الغذائي،  التمييز  ضحايا 
السعرات  والفرق يف مدخول  الطعام،  والرجال عىل  النساء 
املستوى  وعىل  املترضرة.  املجتمعات  داخل  للجندر  وفقًا 
أنه  إاّل  الغذاء  من  كافية  إمدادات  هناك  تكون  قد  الوطني، 
األمن  انعدام  من  تعاين  مناطق  أو  عائالت  هناك  تكون  قد 
انخفاض  أو  واإلمداد،  اإلنتاج  يف  النقص  بسبب  الغذائي 
مستويات الدخل أو عدم إمكانية الوصول إىل هذه اإلمدادات 
فإن  الدويل،  املستوى  وعىل  عامة.  بصفة  عليها  واحلصول 
مستويات إنتاج الغذاء تكفي وتزيد لتغذية كل الناس، لكن 
الغذاء ال ينتج بشكل متساو أو بشكل يمكن احلصول عليه 
عىل نحو متكافئ. وإن حتسني األمن الغذائي يعني التحقق من 
أن العائالت تتوفر لدهيا الوسائل إلنتاج غذاء كاف بمستوى 
مقبول من اجلودة الستهالكها اخلاص، أو أن تكسب دخاًل 
منتظاًم يكفي لرشائه، ولدهيا اإلمكانية للوصول إىل السوق، 
مع التحقق، يف ذات الوقت، من أن مجيع أفراد األرسة لدهيم 

الوسائل الكافية للحصول عىل هذا الغذاء. 
اختاذ  أو  العمل،  بمدخالت  يتعلق  األمر  كان  وسواء 
السيطرة  أو  اإلنتاجية  املوارد  إىل  الوصول  أو  القرارات، 
مسألة  يف  اجلندر  منظور  مراعاة  تعميم  من  بد  فال  عليها، 
آنفًا  املذكورة  األربعة  األبعاد  وضع  مع  الغذائي،  األمن 
الغذاء واحلصول عليه، واالنتفاع  توفر  نصب أعيننا وهي: 
بأغلب  باجلندر  اخلاصة  اجلوانب  وترتبط  واالستقرار.  به، 
خمتلفًا،  يكون  والرجال  النساء  تأثر  إن  حيث  القضايا  هذه 
بصفة عامة، من جراء احلالة الطارئة، والترشد، كام أن سبل 
خمتلفة.  تكون  فيها  وحتكمهم  واملوارد  املال  عىل  حصوهلم 
وتتصف النساء بالنشاط والفاعلية يف األمور املتصلة بالنقود 

 اجلنــدر
واألمـن الغذائي يف 

حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟



كتيب اجلندر لّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

اجلندر واألمن الغذائي يف حاالت الطوارئ

74

ئي
غذا

ن ال
ألم

ا

والقطاعات الزراعية اخلاصة باالستهالك املعييش، وعملهن 
العائالت واملجتمع ال حيظى يف  الغذاء الستهالك  إنتاج  يف 

العادة بالتقدير املطلوب.
وهناك العديد من حاالت الفشل التي متنى به برامج وسياسات 
األمن الغذائي والتي تكون راجعة إىل االفرتاض بأن الفئات 
الكبرية من السكان هي فئات متجانسة، بداًل من كوهنا مؤلفة 
االحتياجات  حيث  من  خمتلفة  واقتصادية  اجتامعية  فئات  من 
املرامي  حتقيق  املمكن  غري  ومن  واالهتاممات،  واملتطلبات 
يكون  أن  دون  والسياسات  الربامج  هبذه  اخلاصة  واألهداف 
هناك تفهم واضح للفئة املستهدفة، حيث إن معرفة من يفعل 
األمن  توفري  أجل  من  هبا  يقوم  التي  األدوار  وماهية  ماذا، 
الغذائي للعائلة، تعد أمرًا ال غنى عنه عند ختطيط السياسات. 
فإذا كانت النساء مسؤوالت عن جانب بعينه ضمن السياسة 
الغذائية، فيتعني استهدافهن بشكل حمدد، بداًل من االفرتاض 
آلية، ونفس األمر ينسحب  إليهن بصورة  بأنه سيتم الوصول 
عىل الرجال، وال ينبغي التعامل مع النساء والرجال عىل أهنام 
يشء واحد، ويمكن أن تكون هناك برامج وسياسات خاصة 
تستهدف فئة اجتامعية واقتصادية بعينها، وال بد من األخذ يف 
االعتبار تأثريات برامج املعونة الغذائية والدعم والتأهيل عىل 
املرأة، بصفتها املورد الرئييس للغذاء بالنسبة لألرسة، يف مقابل 
النظر يف حاالت األرس كوحدات، فقد ال يكون هناك رجال 
مرتبطني باألرسة، وحتى لو كان هناك واحد، فقد تبقى املرأة 
مسؤولة عن توفري الغذاء له بأي وسيلة قد تكون ممكنة. فال بد 
من توافر معلومات جدية حول القضايا االجتامعية واالقتصادية 
التي حتدد هبا  الكيفية  الغذائي، وكذلك تفهم  املرتبطة باألمن 

النساء والرجال اختياراهتام ويعربان هبا عن تفاعلهام. 

وننفذ  نخطط  لكي  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
برامج لألمن الغذائي تراعي منظور اجلندر 

يف حاالت الطوارئ؟ 
ما هي العوامل الديمغرافية؟

بحسب  )مصّنفًا  أراٍض  يملكون  ال  الذين  الفقراء  •عدد  	
اجلنس(. 

•عدد الرعاة ممن ال يملكون قطعانًا )بحسب اجلنس(. 	
االجتامعية  الطبقات  ضمن  فقرًا  األكثر  األشخاص  •عدد  	

)بحسب اجلنس(. 
•التجمعات السكانية األكثر هتميشًا )التكوين واحلجم(.  	

•عدد املهاجرين املؤقتني أو لفرتة طويلة األمد، أو الدائمني.  	
•بيانات مصنفة بحسب العمر، والثروة واحلالة االجتامعية.  	

 ما هي العوامل االجتامعية وكيف تغرّيت منذ 
بداية األزمة؟ 

•ما هي أنواع األرس املختلفة التي وجدت بعد األزمة )مثاًل  	
أرس تعوهلا إناث أو أطفال(؟

خاصة  مساعدة  إىل  حتتاج  التي  األرس  تكويـن  هـو  • مـا  	
أرامل  أو  بالغني  بأشخاص  أطفال غري مصحوبني  )مثاًل 
وفتيات،  ونساء،  معوقون  أشخاص  أو  أرس،  بدون 
املناعة  نقص  بفريوس  مصابـون  ورجـال  وفتيـان، 

البرشية/اإليدز(؟
أرسهم  رعاية  يف  والرجال  النساء  لدور  تقدير  هناك  •هل  	

املوسعة ومن يعولون؟
واألطفال  للنساء  النوعية  لالحتياجات  إدراك  هناك  •هل  	

والرجال واملعوقني؟
•هل هناك إدراك ملعرفة النساء والرجال بالشؤون املحلية،  	
ويتم استخدام هذه املعرفة يف التخطيط للتدخالت اخلاصة 

بتوفري األمن الغذائي؟
•ما هو املستوى التنظيمي املحيل للنساء والشباب والرجال  	
دعم  يمكن  وهل  الريفية؟  املجتمعات  يف  واملعوقني 

الشبكات غري الرسمية أو الرابطات الرسمية، وكيف؟
•هل هناك أي دعم جمتمعي للنساء والرجال من حيث إنتاج  	

الغذاء ونقله وتسليمه؟

تقييم األمن الغذائي يف الضفة الغربية وقطاع غزة

األغذية  وبرنامج  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرت 
العاملي، يف عام 2003 تقيياًم شاماًل لألمن الغذائي والتغذية شمل 
مجيع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من بني األهداف 
تؤثر عىل  التي  العوامل والظروف  تفهم  التقييم  األساسية هلذا 
أسباب كسب الرزق واألمن الغذائي والضعف التغذوي للنساء 
البيانات  مراجعة  جانب  وإىل  والرجال.  والفتيان  والفتيات 
مناطق  يف  وحتليلها  أولية  بيانات  بجمع  البعثة  قامت  الثانوية. 
حرضية ويف املجتمعات وأماكن ريفية نائية. وتضمن ذلك القيام 
بزيارات ميدانية موسعة، ومناقشات مع فرق عمل، وتصنيف 
وفقًا للمقارنة املتامثلة، واملالحظات األرسية، وإجراء مقابالت 

تم الرتكيز خالهلا عىل العوامل املرتبطة باجلندر.
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حيث  من  واألرسة  املجتمع  يف  السلطة  هيكل  هو  •ما  	
استخدام الغذاء واألرض وغريها من املوارد اإلنتاجية؟

وفقًا  السكان،  لدى  املقرتحة  السلع  مقبولية  مدى  •ما  	
لالحتياجات املصّنفة بحسب اجلندر؟

•من هو املسيطر عىل املوارد )أدوات اإلنتاج، الغذاء، إلخ(  	
عىل كل من املستويني املجتمعي واألرسي؟

•َمْن ِمْن أفراد األرسة املسؤول عن سالمة الغذاء واالعتبارات  	
املتصلة بالنظافة لضامن األمن الغذائي والتغذوي؟

الغذاء وحفظه  إعداد  املسؤول عن  أفراد األرسة  ِمْن  •َمْن  	
وختزينه؟

 ما هي العوامل االقتصادية وكيف تغريت منذ 
بدء األزمة؟

والفتيان  والفتيات  النساء  لدى  الفقر  مستوى  هو  •ما  	
والرجال؟

إىل  للوصول  متساوية  فرصة  والرجال  النساء  لدى  •هل  	
األسواق؟

بالنسبة  الغذاء  يتم من خالهلا رشاء  التي  الطريقة  •ما هي  	
للنساء وللرجال؟

النقود  للحصول عىل  الفرصة  والرجال  للنساء  تتاح  •هل  	
والغذاء مقابل العمل، القروض واملدخالت الزراعية؟

لتلبية  والرجال  للنساء  بالنسبة  متوفرة  النقود  •هل  	
االحتياجات غري الغذائية؟

عىل  احلصول  فرصة  والرجال  النساء  من  لكل  تتاح  •هل  	
خدمات وبرامج املعونات الغذائية؟ 

بمحاصيل  يتعلق  فيام  الذايت  االكتفاء  مستويات  هي  •ما  	
بعينها؟ 

•هل هناك إمدادات غذائية كافية ومستقرة ويتاح الوصول  	
إليها )الكمية واجلودة واجلوانب التغذوية( بالنسبة للنساء 

والرجال؟ 

ما هي العوامل السياسية وكيف تغرّيت منذ بدء األزمة؟
•هل هناك أي فئة تتعرض للتمييز؟ 	

•هل تقلل حد املامرسات املحلية أو تلك املرتبطة بالعادات  	
أو القوانني من قدرة املرأة عىل احلصول عىل األرايض أو 

غريها من األصول املنتجة؟

عىل  احلصول  فرصة  والرجال  النساء  من  لكل  تتاح  •هل  	
اخلدمات الزراعية؟

•هل تضمن الترشيعات والقوانني الوطنية التمتع باحلقوق  	
عىل قدم املساواة )مثل حق احلصول عىل األرايض( لكل 

من النساء والرجال؟
السياسات  التشاور يف عمليات صياغة  •ما هي إجراءات  	

وتنفيذها؟
•هل توجد آليات إلرشاك النساء والفئات األكثر استضعافًا  	

يف عملية اختاذ القرارات ورسم السياسات؟
•هل يوجد دعم للمنتجات وما مدى تأثريه عىل املحاصيل  	

الغذائية ودخول الفقراء من النساء والرجال؟

 ما هي العوامل املؤسسية واألمنية وكيف تغرّيت منذ 
بدء األزمة؟

تضمن  التي  املؤسسية  واآلليات  الرتتيبات  أعدت  •هل  	
عىل  املستضعفة  والفئات  النساء  ومهوم  آراء  إيصال 
راسمي  إىل  الوطني،  واملستوى  واملناطق  القرى  مستوى 

السياسات؟ 
•ما هي قنوات بث املعلومات واالتصاالت، وهل اختذت  	
الفئات  وإىل  النساء  إىل  وصوهلا  لضامن  خاصة  تدابري 

املستضعفة؟
•هل يشكل وجود األسلحة واأللغام األرضية أية مشاكل  	
األسواق  إىل  للوصول  والرجال  النساء  بحركة  تتعلق 

املحلية لرشاء الغذاء أو الذهاب إىل حقوهلم الزراعية؟
•هل تواجه النساء أو الفتيات أو الفتيان أو الرجال مشاكل  	
جسدية تتعلق باألمن تعيقهم عن الوصول إىل املساعدات 

األمنية واحلصول عليها؟

تراعـي  برامـج  إعـداد  لضـامن  إجـراءات 
األمن  جمال  يف  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق 

الغذائي

إمدادات الغذاء إىل األرس واحلصول عليها 
باجلندر  املرتبط  الغذائي  األمن  انعدام  حالة  بتقييم  •قم  	
أو  اإلنتاج  فقدان   )1( إىل:  راجع  هو  وهل  الطوارئ  يف 
القابلة  املخزون اخلاص؛ )2( فقدان الدخل أو األصول 
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الناحية  من  الغذاء  عىل  احلصول  صعوبة   )3( للتداول؛ 
االقتصادية )مثاًل ارتفاع األسعار(؛ )4( اهنيار نظم الدعم 

التقليدية أو غري ذلك من األسباب.
متساوية  فرص  عىل  والرجال  النساء  حصول  من  •تأكد  	

للحصول عىل الغذاء وموارد اإلنتاج األخرى.

تقييم االحتياجات بشكل يراعي الفروق بني اجلنسني
من  حتد  التي  والقيود  األولوية  ذات  االحتياجات  •قيرِّـم  	
لألرسة  الغذائي  األمن  تعزيز  عىل  والرجال  النساء  قدرة 

عىل األمد القصري والبعيد.
•قـم بتجميع مفاهيم الفئة السكانية املستهدفة لتوفري األسس  	
التي يرتكز عليها صانعو القرارات يف تصميم واستهداف 
وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتدخالت من أجل 

محاية األمن الغذائي وتعزيزه.
ـِم ما إذا كانت أي مشكلة قد نجمت عن تقسيم العمل  •قّي 	
أو من جراء احلصول عىل املوارد بشكل غري منصف بني 

النساء والرجال.

خريطة مواطن الضعف
والفتيات  )النساء  السكانية  والقطاعات  املناطق  •حدد  	
والفتيان والرجال( األكثر عرضة ملخاطر مواجهة انعدام 

األمن الغذائي.
االجتاهات  عىل  اعتامدًا  األخطار  ومستويات  أنواع  •حدد  	
احتياجات  لتقييم  وذلك  واملتصورة  واحلالية  املاضية 
املناطق والفئات السكانية )مصّنفة بحسب اجلنس( األكثر 

عرضة للمخاطر.
•قم بإعداد برامج تغذية تكميلية للرشائح السكانية املعرضة  	
والفتيات  النساء  قبل  من  النشطة  املشاركة  مع  للخطر، 

والفتيان والرجال.

البيانات املصّنفة بحسب اجلندر واملؤرشات املراعية 
للجندر

االجتامعية  بالفئات  اخلاصة  املوجودة  البيانات  •صّنف  	
األمن  انعدام  من  تعاين  التي  املجتمعات  واالقتصادية يف 

الغذائي، بحسب اجلنس.

معلومات  جلمع  رسيعة  وتقييامت  مسوحات  بإجراء  •قم  	
املالئم  التمثيل  توخي  مع  والرجال  النساء  من  مبارشة 

للفئات االجتامعية واالقتصادية املختلفة.
•قم بتحليل البيانات من منظور اجلندر، آخذًا يف احلسبان  	
تقسيم املهام، واحلصول عىل سبل اإلنتاج والسيطرة عليها، 
والرجال عىل مستوى  النساء  بني  القرارات  اختاذ  وأنامط 

األرسة واملجتمع.
•قم ببث املعلومات املصنفة بحسب اجلنس إلذكاء الوعي  	
بني راسمي السياسات حول صلة قضايا اجلندر بالربامج 

والسياسات اخلاصة باألمن الغذائي.
•قم بإعداد جمموعة مؤرشات مراعية ملنظور اجلندر، وذلك  	
عىل  الغذائي  األمن  وسياسات  برامج  أثر  وتقييم  لرصد 

النساء والفتيات والفتيان والرجال.

حتليل سبل كسب الرزق يف الطوارئ
•قيرِّم القيود، والقدرة اإلنتاجية والقدرات اخلاصة ملؤمني  	
خمتلفة،  واقتصادية  اجتامعية  جمموعات  يف  للعائلة  الغذاء 
بام يف ذلك األرس التي تعوهلا إناث أو أطفال واألرس التي 
تضم أشخاصًا معوقني أو مصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز.
للنساء  بالنسبة  الرزق  كسب  سبل  اسرتاتيجيات  د  •حدرِّ 	
)املؤقت(  الغذائي  األمن  انعدام  عىل  للتغلب  والرجال 

والضعف الغذائي.
عىل  النساء  حصول  تيسري  إىل  الرامية  التوصيات  •ضع  	
القروض  )مثاًل  اإلنتاج  سبل  من  وغريها  األرايض 

والتكنولوجيا(.
أو  املؤن يف شكل حبوب  تقديم  ينبغي  كان  إذا  فيام  •انظر  	
وجبات أوطحني باعتبار أن ذلك يمكن أن يزيد من املهام 

التي تضطلع هبا النساء.
والرجال  للنساء  بالنسبة  املحلية  الثقافية  املامرسات  •قّيم  	
ملعرفة  الغذائية  املساعدات  لربامج  التخطيط   عند 
ملختلف  بالنسبة  تقديمها  املقرتح  السلع  مقبولية  مدى 

رشائح املجتمع.
ج لألنشطة اجلديدة واملتنوعة التي تستهدف استجالب  •رورِّ 	

الدخل بالنسبة للنساء والفتيات والفتيان والرجال.
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األمن الغذائي

حتليل أصحاب الشأن املعنيني
•حدد أصحاب الشأن املعنيني الرئيسيني يف برنامج األمن  	

الغذائي أثناء الطوارئ وجماالت التأهيل.
•تأكد من املشاركة النشطة لكل من النساء والرجال يف تصميم  	

وتنفيذ ورصد وتقييم برامج وسياسات األمن الغذائي.
السياسات  رسم  هيئات  يف  فاعاًل  إرشاكًا  النساء  •أرشك  	

وبرامج الدعوة الرئيسية، ومجاعات املصالح.
الختيار  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  مع  •تشاور  	

آليات االستهداف املناسبة.
مبارشة  مزايا  لتحقيق  املحتملة  والعواقب  املخاطر  •حدد  	
اإلدارية  للجهات  وكذلك  اخلدمات  ملتلقي  ومستمرة 

املحلية.
•قم بزيارات ميدانية وأجر مناقشات مع جمموعات العمل،  	
ر تصنيفًا قائاًم عىل املقارنة باملتامثلني وكذلك مالحظات  وطورِّ
أرسية ومقابالت مع جمموعات خمتلطة ومنفصلة من النساء 

والفتيات والفتيان والرجال.
•حدد باملشاركة مع السكان، املشكالت ذات األولوية، وفرص  	

التنمية املتاحة أمام املجموعات االجتامعية واالقتصادية.

عمليات االستهداف املراعية ملنظور اجلندر
من  مستهدفة  إرشاد  جمموعات  إىل  للوصول  آليات  •ضع  	

النساء والفتيات والفتيان والرجال.

•قّيم مشاركة املرأة يف حتديد الفئات املستهدفة. 	
إذا  الربامج  تعديل  تتيح  كافية  مرونة  وجود  من  • حتقق  	
الفتيات  أو  النساء  من  سواء  مستهدفة  فئة  تأثر  تبنّي   ما 
أو الفتيان أو الرجال، تأثرًا سلبيًا، مستخدمًا أسلوبًا قائاًم 

عىل املشاركة. 

بناء القدرات 
وموظفي  القرارات  صانعي  لدى  الوعي  بإذكاء  •قم  	
اخلاصة  الربامج  يف  اجلندر  قضايا  أمهية  وحدد  اإلرشاد، 

بمجاالت الطوارئ.
من  الدعم  مقدمي  من  والرجال  النساء  حتتاجه  ما  •قّيم  	
أجل تعزيز قدراهتم ومهاراهتم، وما إذا كانوا يمكنهم أن 
يستفيدوا من املهارات اجلديدة التي يقدمها برنامج األمن 

الغذائي.
واإلرشاد  التدريب  عىل  املتكافئ  للحصول  ج  •رورِّ 	

واملعلومات بالنسبة للمرأة أو املجموعات املستضعفة.
)سواء  العملية  املهارات  لتطوير  دورات  بتنظيم  •قم  	
السياق  مع  يتامشى  بام  منفصاًل  أو  مشرتكًا  تدريبًا  كـان 
والفتيات  للنساء  وذلك  واالقتصادي(  االجتامعي 

والفتيان والرجال.
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األمن الغذائي القائمة التفقدية 

حتليل الفروق املرتبطة باجلندر 

يتم إجراء تقييم لالحتياجات قائم عىل املشاركة، من خالل استشارة عدد متكافئ من النساء والرجال جلمع معلومات عن:   -  1

الفقدان  أو  واحد  موسم  حصاد  حمصول  ضياع  )مثل  والرجال  للنساء  بالنسبة  والبعيد  القصري  األمد  عىل  العيش  سبل  يف  • اخلسائر  	
الدائم لألرض(. 

•حدوث تغريات يف إمكانية حصول النساء والرجال عىل األرايض أو غريها من سبل اإلنتاج احليوية، والسيطرة عليها.  	

•مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة ومعدالت العمل لدى األرس التي تعوهلا إناث واألرس التي يعوهلا ذكور.  	

•اسرتاتيجيات التصدي لألزمة بالنسبة لكل من النساء والرجال.  	

•معدالت سوء التغذية لدى الفتيات والفتيان من حيث التقزم، واهلزال، ونقص الوزن.  	

•عوز املغذيات زهيدة املقدار.  	

يتم حتليل البيانات واستخدامها يف إعداد الربامج لضامن استفادة النساء والفتيات والفتيان والرجال من األنشطة سواء بطريق مبارش أو غري   -  2
مبارش. 

التصميـم 

للنساء والفتيات  املتاحة  القائمة  القدرات  النساء والرجال ولبناء  للكارثة عىل كل من  املختلفة  للتأثيـرات  للتصـدي  العمليــة مصممــة   -  1
والفتيان والرجال. 

التقييم والسيطرة 

جيري رصد حصول النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل اخلدمات وسيطرهتم عىل سبل اإلنتاج، وذلك بصورة روتينية من خالل املراجعات   -  1
واملناقشات يف املجتمعات.. إلخ. 

يتم التصدي برسعة للعقبات التي تقف يف وجه احلصول املتكافئ عىل اخلدمات.   -  2

املشاركة

يتم بصورة منهجية التشاور مع النساء والرجال، كام يتم إدراجها ضمن التدخالت املعنية باألمن الغذائي.   -  1

تشارك النساء والرجال، بشكل متكافئ وفّعال، يف اختاذ القرارات وإدارة األصول اخلاصة بسبل كسب الرزق.   -  2

تشارك النساء والرجال، بشكل متكافئ وفّعال، يف جلان التسجيل والتوزيع.   -  3

التدريب وبناء القدرات

تتاح فرص التدريب وتطوير املهارات لعدد متوازن من النساء والرجال واملراهقات واملراهقني اعتامدًا عىل تقييم االحتياجات.   -  1

جيري تنظيم األنشطة التدريبية وتطوير املهارات يف أوقات وأماكن مناسبة لكل من النساء والرجال.   -  2

تعد مواد التدريب واملعلومات استنادًا إىل املستوى التعليمي واملستوى املعريف للمجموعات االجتامعية واالقتصادية املختلفة.   -  3

قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف قطاع األمن الغذائي
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا 
األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية وعيرِّنة املؤرشات الواردة يف فصل 
األساسيات يف هذا الكتيب، متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي 

يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.
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األمن الغذائي

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر 

جيري التدريب عىل القضايا املرتبطة بالعنف القائم عىل أساس اجلندر وعوامل االختطار املحتملة لعدد متكافئ من اإلناث والذكور الناشطني   -  1
يف جمال املساعدات اإلنسانية، لتمكينهم من تقديم الدعم لألشخاص املترضرين، وتوجيههم إىل مراكز املعلومات واالستشارات املالئمة. 

هناك برامج لضامن توفري أنشطة استجالب الدخل واخليارات االقتصادية األخرى املتاحة أمام النساء والفتيات حتى ال ينخرطن يف ممارسة   -  2
أنشطة جنسية غري قانونية مقابل املال أو املسكن أو الغذاء أو التعليم، أو يتعرضن لغري ذلك من أعامل العنف القائم عىل أساس اجلنس بسبب 

اعتامدهن اقتصاديًا عىل اآلخرين. 

جتري توعية النساء والرجال يف املجتمع، بام يشمل قادة القرى وجمموعات الرجال، حول العنف املامرس ضد النساء والفتيات بام يف ذلك   -  3
العنف العائيل. 

اإلجراءات املستهدفة املرتكزة عىل حتليل اجلندر 

تنظم محالت توعية عامة عن حقوق املرأة والطفل )مثاًل: احلق يف الغذاء(.   -  1

جتري توعية الفئات املستضعفة حول حقوق التملك اخلاصة هبم )مثل األرض( لتعزيز قوهتم التفاوضية وتقليص العالقات التي يتعرضون   -  2
فيها لسوء املعاملة. 

يتم دعم جهود استنهاض املجتمع إلذكاء الوعي حول االحتياجات األساسية )العملية واالسرتاتيجية( للفئات األكثر استضعافًا كجزء من   -  3
عملية متكينهم. 

األكثر  للمجتمعات  الغذائي  األمن  حتقيق  لضامن  واإلنتاجية  األساسية  التحتية  بالبنى  يتعلق  فيام  اجلنسني  بني  للتفاوت  التصدي  يتم   -  4
استضعافًا. 

الرصد والتقييم املستند إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر 

يتم تسجيل مفاهيم النساء والرجال حول التغريات التي جتري يف حياهتم )اإلجيابية والسلبية( نتيجة للتدخالت اخلاصة بتحقيق األمن الغذائي،   -  1
كام يتم معاجلة اآلثار لدى إعداد الربامج. 

يتم إجراء تقييامت للتغريات النوعية التي حتدث يف نظم كسب الرزق لدى األرس املستفيدة التي تعوهلا إناث أو يعوهلا ذكور أو أطفال.   -  2

يتم إعداد حتليل حول السبل التي كان من املمكن تلبية االحتياجات املختلفة للمرأة والرجل من خالهلا بشكل أكثر فعالية ويستفاد منها يف   -  3
توفري املعلومات للربامج املستقبلية. 

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء

يقوم الناشطون يف القطاع اخلاص بالتواصل مع الناشطني يف القطاعات األخرى للتنسيق بشأن قضايا اجلندر.   -  1

لدى القطاع واملجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر، كام أهنم أعدوا، ويقومون بصورة روتينية، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملرشوع استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر. 
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يف حالة الطوارئ، ينصب االهتامم والرتكيز عىل االحتياجات 
بأرسع  املعونة  تسليم  خالل  مـن  تلبيتهـا  وعىل  األساسيـة 
املعقدة  وللطوارئ  املساواة.  من  قدر ممكن  وبأكرب  يمكن  ما 
تأثريات خمتلفة عىل النساء والرجال، وعادة ما حتدث تغيريًا يف 
ديناميات األرسة. وينبغي علينا أن نكون مدركني لالحتياجات 
يتعلق  فيام  واهتامماهتم  والرجال  للنساء  املختلفة  واملتطلبات 
منظور  مراعاة  تعميم  يتعنّي  آخر،  بمعنى  الغذاء.  بتوزيع 
اجلندر منذ البداية، وذلك يف تصميم الربامج ومجع البيانات، 
وتقييم االحتياجات وحتليل التعرض للرضر، واالستهداف، 
وختطيط الربامج وإدارهتا، وأخريًا الرصد والتقييم. ومن أجل 

بلوغ هذه الغاية، ال بد أن:
النساء والرجال  لدور  الثقايف واالجتامعي  السياق  •نتفهم  	
باملعونة  اخلاصة  التدخالت  جوانب  بجميع  يتصل  فيام 

الغذائية.

عملية  عىل  اجلنسني  بني  العالقات  تأثري  كيفية  •نتفهم  	
احلصول عىل الغذاء والسيطرة عليه.

•نتفهم مدى تغري استهالك الغذاء والصحة والتغذية، لكل  	
من النساء والفتيات والفتيان والرجال، وكيف تؤثر هذه 

العوامل عىل استخدامهم للغذاء.
•نحلل كيف يمكن للفوائد املتأتية من التدخالت اخلاصة  	
والرجال،  النساء  بفعالية  تستهدف  أن  الغذائية  باملعونة 

وُتستخدم لتعزيز املساواة بني اجلنسني.
•نتـوقـع أية تأثريات سلبية يمكن أن حتدث للنساء والرجال  	
)مثاًل: مهوم احلامية بالنسبة للنساء( ونتفهم قوة الديناميات 

يف املجتمع والتحقق من فهم اهلياكل القيادية للمرأة.

 اجلنــدر 
وتوزيع الغذاء يف 
حاالت الطوارئ

 حق كل فرد يف التمتع بمستوى معيشى مالئم، 
بام يف ذلك الغذاء

 • تكفل املادة 25 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 11	
واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من 
والثقافية، احلق يف الغذاء. كام أن مبدأ عدم التمييز، املكفول 

بموجب هذين النصني، ينطبق أيضًا عىل احلق يف الغذاء.
والفتيات  للنساء  يتاح  عندما  الغذاء  يف  احلق  توفري  •يتم  	
األوقات،  مجيع  يف  واقتصاديًا،  ماديًا  والرجال  والفتيان 
أو  ثقافيـًا،  واملقبول  الكايف  الغذاء  عىل  احلصول  سبيل 
وسائل رشائه، وينبغي عىل الدولة أن تكفل سبيل احلصول 
عىل  احلصول  يف  احلق  تفسري  عدم  وينبغي  الغذاء.  عىل 
الغذاء الكايف يف إطار ضيق أو قيد، كأن يعدله بحزمة دنيا 
من السعرات والربوتينات وغريها من املغذيات النوعية. 

هل قرأت القسم ألف؟

غياب الشفافية والتواصل يزيد من املخاطر التي حتيط 
املعنيني باألشخاص 

املضيف،  )املجتمع  علاًم  املجتمعات  إحاطة  علينا  يتعنّي 
املؤهلة  بالفئات  وغريهم(  داخليًا،  واملرشدين  والالجئني، 
والرتتيبات  االختيار،  وبمعايري  الغذائية،  املعونة  لتلّقي 
املتعلقة باالستهداف والتوزيع )التوقيت، ومكونات، وحجم 
احلصص الغذائية( واالستحقاقات وما إىل ذلك، حتى ال يزيد 
التدخل من املخاطر أو انعدام األمن لدى أي شخص، ويمكن 
أن تفيد التشاورات التي تتم مع خمتلف القطاعات السكانية يف 
حتديد مصادر اخلطر وكذا املنافذ التي يمكن من خالهلا ختفيف 
التوترات يف مرحلة مبكرة. وقد حدث يف مناقشة مع جمموعة 
عمل يف كولومبيا، عىل سبيل املثال، أن أبلغت النساء عن وجود 
توتر بني األشخاص الذين يتلقون معونة غذائية وغريهم من 
أفراد املجتمع الذين ال يتلقون املعونة والذين كانوا يتساءلون 

عن سبب استبعادهم من أنشطة توزيع الغذاء.
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وننفذ  نصّمـم  لكي  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
نظـامًا لتوزيع الغذاء يراعي منظور اجلندر 

يف حاالت الطوارئ؟
ما هي الديمغرافيات السكانية؟

•العدد اإلمجايل لألرس وأفراد األرس مصّنفًا بحسب اجلنس  	
والعمر.

التي  واألرس  بمفردهن،  إناث  تعوهلا  التي  األرس  •عدد  	
 يعوهلا ذكور بمفردهم، وعدد األرس التي يعوهلا األطفال 

)فتيات وفتيان(.
وعدد  بالغني،  بأشخاص  املصحوبني  غري  األطفال  •عدد  	

املسنني، واملعوقني، واحلوامل واملرضعات.
واألمني؟  والثقايف  والسيايس  االجتامعي  السياق  هو  • ما  	

وما الذي تغرّي نتيجة لوقوع احلالة الطارئة؟ 
الرسمية(  وغري  )الرسمية  القائمة  السلطة  هياكل  هي  •ما  	

داخل املجتمع؟ 
والرجال  النساء  وأدوار  مواقع  بني  فروق  هناك  •هل  	

ومسؤولياهتم فيام يتعلق باإلثنية والعقائد الدينية؟
متساٍو،  بشكل  الطارئة  باحلالة  املجتمع  أفراد  يتأثر  • هل  	
هل جاء تأثر كل من النساء والفتيات والفتيان والرجال 

بشكل خمتلف؟
•كم من السكان كان معرضًا بشكل أكرب للخطر يف السابق؟  	

وما الذي تغري؟
سبل  من  حتد  التي  والتقاليد  الثقافية  العادات  هي  •ما  	
الوصول إىل الغذاء والسيطرة عليه بالنسبة ألي من أفراد 

األرسة واملجتمع والسكان عىل إطالقهم؟
•إذا كانت هناك أسلحة متداولة، فمن الذي يسيطر عليها.  	
ومن هم األشخاص األكثر تعرضًا للخطر؟ وكيف يؤثر 

ذلك عىل عملية الوصول إىل الغذاء واحلصول عليه؟
•ما هي القيود والتفضيالت القائمة عىل املعتقدات الدينية  	

بالنسبة للنساء والرجال يف املجتمع؟ 
الثقافية  العادات  القائمة عىل  القيود والتفضيالت  •ما هي  	

بالنسبة للنساء والرجال يف املجتمع؟

ما هي االحتياجات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية؟
إليه واستخدامه من  الوصول  متوافر ويمكن  الغذاء  •هل  	

قبل أفراد األرسة واملجتمع والسكان؟
•كيف يؤثر التفاوت بني اجلنسني عىل انعدام األمن الغذائي؟ 	

الغذاء  الغذاء داخل األرسة؟ )توزيــع  تقاسم  يتم  • كيف  	
ما بني أفراد األرسة واستهالكه، من الذي يأكل أواًل؟(.

)مصنف  املترضرين  للسكان  التغذوي  الوضع  هو  •ما  	
بحسب اجلنس والعمر(؟

•هل هناك أية أطعمة حمرمة أو حمظورة عىل املرأة أو الرجل أو  	
األطفال دون سن اخلامسة، وكذلك عىل احلوامل واملرضعات؟ 

ما هي عادات األكل السائدة بني السكان ككل؟
ومن  األرسة؟  عن  نيابة  الغذائية  املعونة  يتلّقى  الذي  •من  	

الذي يتخذ القرارات اخلاصة باستخدامها؟

إجراءات لضامن حتقيق املساواة بني اجلنسني يف 
برامج توزيع الغذاء

حتقق من مراعاة املساواة يف عملية االستهداف والتسجيل
التخطيط  أجل  من  اجلنس،  بحسب  مصنفة  بيانات  •امجع  	

للمعونة الغذائية وتنفيذها وتقييمها.
•أرشك النساء والرجال عىل قدم املساواة يف عملية تصميم  	

الربامج واالستهداف.
•قم بتحليل وتفهم تأثري التدخالت اخلاصة باملعونة الغذائية  	

عىل كل من النساء والفتيات والفتيان والرجال.
أجل  من  منفصل  نحو  عىل  والرجال  النساء  مع  •تشاور  	
التدخالت اخلاصة  ينجم عن  تأثري سلبي قد  استباق أي 
أو  الفتيان  أو  الفتيات  أو  النساء  عىل  الغذائية،  باملعونة 

الرجال، والتعامل معه.
الغذاء  بتوزيع  اخلاصة  اإلعانة  بطاقات  صدور  من  •تأكد  	

املجاين، باسم املرأة.
أجل  من  الغذائية  املعونة  تتلقى  التي  األرس  بتسجيل  •قم  	

تيسري عملية التوزيع العادل هلا.
مراهقون  يعوهلا  أو  إناث  تعوهلا  التي  أن األرس  •تأكد من  	
واملجموعات األخرى املستضعفة مدرجة يف قوائم توزيع 

الغذاء.
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•إذا كان تعدد الزوجات يامرس عىل نطاق واسع، فتأكد من  	
تلّقي النساء للطعام ألنفسهن وألطفاهلـن أيضـًا.

تأكد من املشاركة املتكافئة للنساء والفتيان والفتيان 
والرجال يف عملية اختاذ القرارات وبناء القدرات

والرجال  النساء  من  لكل  املختلفة  األدوار  بتقييم  •قم  	
الصعيدين  كال  عىل  واستهالكه  الغذاء  إدارة  عملية  يف 

املجتمعي واألرسي.
يف  والرجال  النساء  من  لكل  املتكافئة  املشاركة  من  •تأكد  	
جلان إدارة الغذاء و توفري األصول، بام يف ذلك املناصب 

اإلدارية العليا.
•وفر فرص التدريب لكل من النساء والرجال يف جماالت  	

القيادة واملهارات التفاوضية.
•حدد العوامل التي يمكن أن تعيق املشاركة املنتظمة لكل  	
من النساء والرجال يف اللجان أو التدريب أو غري ذلك من 
األنشطة وتصدى هلا )مثاًل توفري مرافق رعاية األطفال، 
تناول  أوقات  يف  تعقد  ال  بحيث  االجتامع  مواعيد  حدد 

الوجبات وأداء الصلوات(.

وزع املعونة الغذائية عىل نحو متكافئ 
تكون  ما  أقرب  مواقع  يف  التوزيع  نقاط  وجود  من  •تأكد  	
من املستفيدين، مع سهولة وصوهلم إليها )جيب أاّل تزيد 

املسافة عن 10 كيلومرتات، وفق معايري “سفري”(.
)الزمان واملكان  بالتوزيع  الرتتيبات اخلاصة  أن  •تأكد من  	
واجلدول واحلجم والوزن، إلخ( ال تنطوي عىل متييز ضد 

الفئات املستضعفة أو املهمشة.
•نظم عملية توزيع الغذاء بحيث ال تضيف أعباء عىل املرأة. 	

عملية  يف  للتمييز  تتصدى  إجيابية  تدابري  بانتهاج  •قـم  	
دون  األطفال  أن  تأكد  )مثاًل:  الغذائية  املوارد  ختصيص 
سن اخلامسة، واملرىض واألفراد الذين لدهيم سوء تغذية، 
املستضعفة  الفئات  من  وغريهم  واملرضعات  واحلوامل 

يعطون األولوية يف التغذية(.
العنف  ورصد  منع  إىل  الرامية  االسرتاتيجيات  •ادمج  	
أساس  عىل  القائم  العنف  ذلك  يف  بام  له،  والتصدي 

اجلندر واالستغالل واالعتداء اجلنسيني، يف مجيع مراحل 
دورة املرشوع، وعىل سبيل املثال، التوزيع املبكر لتمكني 

املستفيدين من الوصول إىل منازهلم قبل حلول الظالم.
•تأكد من أن مجيع األشخاص املعنيني قد تلقوا معلومات  	
اخلاصة  التدخالت  حول  متكافئ،  نحو  وعىل  كاملة، 
وتكوين  حجم  املثال،  سبيل  وعىل  الغذائية،  باملعونة 
احلصة الغذائية، ومعايري اختيار املستفيدين ومكان وزمان 
التوزيع، وأنه ما من خدمة مطلوبة مقابل تلقي احلصص 
أي  عن  لإلبالغ  الصحيحة  القنوات  وكذلك  الغذائية، 

حاالت إلساءة املعاملة.
•قم بالتشاور مع النساء الستباق التأثريات السلبية التي قد  	
تنجم عن توزيع الغذاء عىل النساء ورصف االستحقاقات 
بني  ما  العالقة  وعىل  املجتمع  عىل  النساء،  باسم  الغذائية 

أفراد األرس، والتصدي هلذه التأثريات.
•جيب التفكري، إىل أقىص حد ممكن، يف القيام بالتوزيع املبارش  	
وتسهيل الوصول، عىل الفئات األكثــر استضعـافـًا وتوفري 
املستفيدين  جمموعات  أو  ملجتمعات  مواصالت  وسائل 

)مثاًل: العجالت التي تدفع باليد(.
اآلمنة  واملناطق  الرشكاء  املجتمعات  مع  باملشاركة  •حدد،  	

والتي يسهل الوصول إليها لتوزيع الغذاء فيها.
لقضايا  والتقييم  الرصد  إجراءات  مراعـاة  مـن  •تأكـد  	

اجلندر
•تأكد من املشاركة املتكافئة للنساء والرجال يف أعامل رصد  	

وتقييم واستعراض التقدم املحرز والنتائج املتحققة.
أدوات  بإعداد  املعنيني،  األشخاص  مع  باملشاركة  •قم  	
للرصد والتقييم تراعي بشكل حمدد تأثري توزيع الغذاء عىل 
استبيانات،  النساء والرجال للخطر، مع تضمني  تعرض 
تلبية  هبا  متت  التي  الكيفية  توضح  الربامج،  تصميم  عند 

احتياجات النساء والرجال.
والرجال  النساء  عىل  الغذائية  املعونة  برنامج  تأثري  •قيرِّم  	
عليها،  والسيطرة  املوارد  إىل  والوصول  )االحتياجات 
ورأس املال املادي والبرشي، واخليارات املتعلقة بالدخل 

وسبل كسب الرزق... إلخ(.
يتعلق  فيام  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  •استرش  	

بتحديد الثغرات املتبقية وجماالت التحسني.
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قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بن اجلنسني يف جمال توزيع الغذاء 
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع 
بالقضايا األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية، ومؤرشات العّينة 
الواردة يف فصل األساسيات يف هذا الكتيب، متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل 

اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

توزيع الغذاء - القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر

حتليل الفروق بني اجلنسني

يتم من خالل التقييامت القائمة عىل املشاركة والتي جترى بمشاركة النساء والفتيات والفتيان والرجال مجع معلومات عن:   -  1

•دور النساء والفتيات والفتيان والرجال يف رشاء الغذاء.  	

•القيود والتفضيالت الغذائية املرتبطة بالثقافة أو املعتقدات الدينية لدى النساء والرجال.  	

•الفروق املتعلقة بسيطرة النساء والرجال عىل املوارد الغذائية واحلصول عليها.  	

عىل  احلصول  سبيل  يف  يواجهوهنا  أن  والرجال  والفتيان  والفتيات  للنساء  يمكن  والتي  باألمن  واملتعلقة  والعملية  الثقافية  •العقبات  	
اخلدمات.

جيري حتليل أسباب عدم املساواة بني النساء والفتيات والفتيان والرجال والتعامل معها خالل مجيع مراحل الربامج.   -  2

حتليل اجلندر موضح يف وثائق التخطيط وتقارير حالة األوضاع.   -  3

تصميم اخلدمات

اخلدمات مصممة بحيث تقلل من الوقت الذي تقضيه النساء واألطفال يف الوصول إىل نقاط توزيع املواد الغذائية والعودة منها )مثاًل: تنظم   -  1
عملية التوزيع يف أوقات خمتلفة لتفادي حدوث زحام واالنتظار لوقت طويل ولضامن التوزيع الرسيع. وكذا جتنب االنتظار لفرتات مطولة 

انتظارًا لتوزيع الغذاء من قبل الرشكاء(. 

اخلدمات مصممة بحيث تقلل من العبء الذي قد يضيفه تلقي املعونة الغذائية عىل النساء املستفيدات.   -  2

•نقاط التوزيع مقامة يف أماكن أقرب ما تكون إىل مواقع املستفيدين.  	

• كغم... إلخ(.  وزن جمموعة األغذية يمكن للنساء محلها والتعامل معها بكفاءة )مثاًل 250 كغم بداًل من 50	

احلصول عىل اخلدمات
يتم بصورة روتينية، رصد حصول النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل اخلدمات من خالل املعاينات املوقعية واملناقشات التي جتري يف   -  1

املجتمعات... إلخ.

يتم التصدي برسعة للعقبات التي تعيق احلصول املتكافئ عىل اخلدمات.   -  2

املشاركـة

تشارك النساء والرجال، بشكل متكافئ )يف العدد والتكوين( يف عمليات اختاذ القرار، والتخطيط وتنفيذ وإدارة برامج املعونة الغذائية.   -  1

تشكل جلان ذات متثيل متكافئ من النساء والرجال للقيام بأعامل االستهداف، ورصد وتوزيع املواد الغذائية، وكذلك لتحديد احتياجات   -  2
املجموعات املستضعفة/املهمشة. 

التدريب/بناء القدرات
هناك عدد متكافئ من النساء والرجال معّينون للعمل يف برامج توزيع الغذاء وتتوفر هلم فرص متساوية للحصول عىل التدريب.  -  1
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توزيع الغذاء

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر

النساء والرجال يشاركون يف عملية اختيار نقاط التوزيع اآلمنة.   -  1

توزيع الغذاء يتم بواسطة فريق متوازن من حيث اجلنس.   -  2

هناك مساحات آمنة عند نقاط التوزيع وأيضًا جداول زمنية للمرور اآلمن خاصة بالنساء واألطفال الذين يعولون أرسًا.   -  3

التوزيع يتم يف وقت مبكر من اليوم لتمكني املستفيدين من العودة إىل منازهلم قبل حلول الظالم.   -  4

جيري رصد األحوال األمنية وحاالت إساءة املعاملة.  -  5

إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر

حتديد النساء كأول من يتم التعامل معه عند توزيع الغذاء يف حاالت الطوارئ.   -  1

النساء هن من يمنحن االستحقاقات الغذائية.   -  2

اعتامد تدابري إجيابية للتصدي للتمييز عند ختصيص املوارد الغذائية )مثاًل التأكد من أن األطفال دون اخلامسة، واملرىض أو من يعانون سوء   -  3
التغذية واحلوامل واملرضعات وغريهم من الفئات املستضعفة يعطون األولوية يف التغذية(.

الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر

يتم مجع وحتليل بيانات عن توزيع الغذاء مصنفة بحسب اجلنس والعمر، مع إعداد تقارير عن ذلك بصفة روتينية.   -  1

تتم املشاركة مع النساء والرجال يف املجتمع املستهدف إلعداد أدوات للرصد والتقييم تراعي، بشكل حمدد، تأثري توزيع الغذاء عىل تعرض   -  2
النساء والرجال للخطر، مع تضمني استبيانات يف التصميم توضح الكيفية التي تتم هبا تلبية احتياجات النساء والرجال. 

يتم تقييم تأثري برنامج املعونة الغذائية عىل النساء والرجال )االحتياجات والوصول إىل املوارد والسيطرة عليها، رأس املال املادي والبرشي،   -  3
واخليارات املتعلقة بالدخل وسبل كسب الرزق، إلخ(. 

يتم التشاور مع النساء والفتيات والفتيان والرجال فيام يتعلق بتحديد الثغرات املتبقية وجماالت التحسني.   -  4

يتم وضع املخططات وتنفيذها من أجل التصدي ألي جور، والتأكد من حصول مجيع السكان املستهدفني عىل اخلدمات، وتوفر األمن هلم.   -  5

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى للتنسيق بشأن قضايا اجلندر بام يف ذلك املشاركة يف االجتامعات الدورية   -  1
لشبكة اجلندر. 

لدى القطاع واملجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر، كام أهنم أعدوا، ويقومون بصورة روتينية، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملرشوع استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر.
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التغذيــة

غالبًا ما تتسم حاالت الطوارئ بوجود انتشار واسع حلاالت 
املغذيات  عوز  عن  النامجة  واألمراض  احلاد،  التغذية  سوء 
زهيدة املقدار، والتي تؤدي بدورها إىل زيادة خماطر حدوث 
الوفاة بني السكان املترضرين وال سيام بني الفئات املستضعفة. 
وتواجه النساء والفتيات والفتيان والرجال خماطر خمتلفة فيام 
الطارئة.  احلاالت  يف  التغذوية  أوضاعهم  بتدهور  يتعلق 
متطلباهتم  من  بكل  هذه  املختلفة  الضعف  مكامن  وترتبط 
التغذوية املتغرية وكذلك العوامل االجتامعية والثقافية املتعلقة 
التغذوية اجليدة أن حتسب حساب  باجلندر. وال بد للربامج 
مرحلة  منذ  املرشوع،  دورة  مراحل  مجيع  يف  اجلندر  قضايا 
التصميم والتحليل القائم عىل املشاركة، وصواًل إىل مراحل 

مراقبة وتنفيذ التدخالت ورصدها وتقييمها.

كيف تؤثر قضايا اجلندر عىل احلالة التغذوية؟
•يف األزمات، وعندما يكون هناك نقص يف إمدادات الغذاء،  	
تكون النساء والفتيات أكثر عرضة لقلة املدخول الغذائي 
هلن كاسرتاتيجية للتكيف مع املشكلة، وذلك لصالح أفراد 
األرسة اآلخرين. ويمكن أن يؤدي ذلك إىل معاناة النساء 

والفتيات من نقص التغذية.
ل الرجال والفتيان، يف ضوء بعض التقاليد  •يمكن أن ُيفضَّ 	
النساء  ُتغذى  مما  أفضل  بصورة  ويغذون  االجتامعية، 

والفتيات.
عىل  احلصول  سبيل  يف  القيود  بعض  املرأة  تواجه  •قد  	
اخلدمات اإلنسانية، بام يف ذلك الغذاء، نتيجة لعدم توفر 

األمن، وكذلك بسبب التمييز الثقايف وحمدودية احلركة.

منهن،  واملرضعات  احلوامل  النساء، وال سيام  تترضر  •قد  	
ألرضار غري تناسبية، بسبب نقص التغذية من جراء زيادة 
صغرية  سن  يف  احلمل  أن  كام  الفيزيولوجية.  احتياجاهتن 
احلالة  يف  وضعف  صحي  ضعف  إىل  يؤدي  أن  يمكن 

التغذوية لكل من الطفل واألم.

لرعاية  أساسيات  كمقدمات  استمرارهن  إىل  •وباإلضافة  	
بأنشطة  النساء  تقوم  اآلخرين،  العائلة  وأفراد  لألطفال 
إضافية من أجل تعزيز األمن الغذائي لألرسة وال سيام يف 
األوضاع التي يكون فيها عائلو األرسة من الرجال غائبني، 
وهذا يؤدي عادة إىل تعطيل أنشطة تغذية الرضع واألطفال 

الصغار وانخفاض قدرات الرعاية.
•وقد يتحول الرجال القائمون بمفردهم بإعالة أرسهم عن  	
مواقع الدعم املعتادة هلم، وذلك يف حاالت الطوارئ. وإذا 
مل يكونوا يعرفون كيف يطهون الطعام أو يعتنون بأطفاهلم 

 اجلنــدر والتغذية 
يف حاالت الطوارئ

حتديات اإلرضاع من الثدي يف األوضاع االنتقالية 
وحاالت الطوارئ

يف أعقاب الزلزال الذي وقع عام 2005 يف كشمري، بباكستان، 
املأوى مع ذكور ليسوا عىل  النساء يف أحيان متكررة،  شاركت 
درجة قرابة وثيقة، أو ليسوا أقارب هلن، وأدى انعدام اخلصوصية، 
وغياب الدعم، بكثري من النساء إىل وقف اإلرضاع من الثدي 
بسبب عدم شعورهن بالراحة لدى كشف أثدائهن أمام الرجال. 
وهذا يؤكد مدى احلاجة إىل ختصيص زوايا لإلرضاع يف احلاالت 

الطارئة، لضامن استمرار إرضاع األطفال من الثدي.

هل قرأت القسم ألف؟



كتيب اجلندر لّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

88
اجلندر والتغذية يف حاالت الطوارئ

ــة
غذي
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األطفال  هؤالء  تعرض  إىل  يؤدي  ذلك  فإن  الصغـار، 
ملخاطر نقص التغذية بشكل أكرب.

•يمكن أن يتعرض الرجال العزاب والفتيان املنفصلون عن  	
عائالهتم إىل خماطر املعاناة من نقص التغذية إذا مل يكونوا 
يعرفون كيف يطهون الطعام أو كيف يصلون إىل أماكن 

توزيع الغذاء.

وننفـذ  نصّمم  لكي  معرفته  نحتاج  الـذي  ما 
برامـج تغذويـة تراعـي منظور اجلندر؟ 

ما هي الديمغرافيات السكانية؟
•عدد األرس. 	

•عدد النساء والفتيات والفتيان والرجال. 	
•عدد األرس التي تعوهلا إناث ويعوهلا ذكور وأطفال. 	

خاصة  نوعية  احتياجات  لدهيم  الذين  األشخاص  •عدد  	
أشخاص  بالغني،  بأشخاص  مصحوبني  غري  )أطفال 
معوقون، مرىض، مسنون( مصنفًا بحسب العمر واجلنس.

•عدد احلوامل واملرضعات. 	

 ما هو السياق االجتامعي والسيايس والثقايف واألمني؟ 
وما الذي تغرّي نتيجة لوقوع احلالة الطارئة؟

•ما هي هياكل السلطة القائمة داخل املجتمع، وهل لدى  	
النساء هياكلهن اخلاصة؟ 

والرجال  النساء  مواقع/أدوار  بني  الفروق  هي  •ما  	
ومسؤولياهتم فيام يتعلق بالتغذية؟ 

باحلالة  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  تأثرت  •هل  	
الطارئة بشكل متساو؟ 

•من كان األكثر تعرضًا للمشاكل التغذوية؟ وما الذي تغري  	
بسبب وقوع احلالة الطارئة؟ 

عدم التمتع بمهارات الطهي يؤدي إىل ضعف التغذية 
الفتيان لدى 

يف أحد خميامت الالجئني شامل كينيا، انفصل عدد من الفتيان 
أوضاعهم  وتدهورت  عائالهتم  عن  السودان  جنوب  من 
أو  الطهو  لكيفية  معرفتهم  عدم  بسبب  بشدة،  التغذوية 

الوصول إىل أماكن توزيع الغذاء. 

النيجر ونقص التغذية: أمهية حتليل اجلندر

السياق: لقد عانى النيجر لعقود طويلة، من معدالت عالية لنقص التغذية بسبب ممارسات تغذوية سيئة للرضع واألطفال الصغار، 
ترجع إىل تاريخ طويل من املعتقدات املرتبطة بعدم املساواة بني اجلنسني، وأوضاع النساء والفتيات، وكذلك انعدام األمن الغذائي 
البيئية واالقتصادية التي أملت بالبالد خالل السنوات األخرية يف تفاقم األوضاع  والفقر املزمن. وأسهمت سلسلة من الصدمات 
اهليكلية القائمة التي تعاين أصاًل من مكامن ضعف كثرية، األمر الذي أدى إىل حدوث معدالت مرتفعة من سوء التغذية احلاد بني 
األطفال الصغار. ويف عام 2005 أوضح مسح لألوضاع التغذوية أن 22% من األطفال دون سن الثالثة يعانون من نقص حاد يف 
التغذيـة، والـذي يزيد بمعدل مخس مرات عنه عند األطفال األكرب عمـرًا )3-5 سنوات( الذيـن يبلـغ معدل نقص التغذية بينهم 

4% فقط، لقد كانت األزمة يف النيجر بني الرضع واألطفال الصغار. 
 أمهية منظور اجلندر يف التحليل واالستجابة: لقد أوضحت التقديرات والتقييامت التي أجريت يف جمال االستجابة اإلنسانية ألزمة 
سوء التغذية يف النيجر ضعف حتليل األسباب اهليكلية واملبارشة لسوء التغذية يف املنطقة، وبصفة خاصة فإن التغذية الضعيفة لألطفال 
وعدم احلصول عىل اخلدمات الصحية واملامرسات الثقافية وعدم املساواة بني اجلنسني يف البالد، تأيت من بني العوامل التي وردت يف 
التقرير التحلييل ملواطن الضعف يف البالد، ويف عملية إعداد الربامج التي أعقبت ذلك. وال جتد النساء عادة، يف ظل املجتمع الذي 
يتميز بسلطة األب، املوجود يف النيجر، سبياًل للحصول عىل إمدادات غذائية أو السيطرة عليها. ولدى القيام باهلجرة املوسمية النمطية 
كن غالبًا دون أن تتاح هلن اإلمكانية للحصول عىل كميات كافية  للعامل من أفراد األرس الذكور يف النيجر، عرب احلدود، فإن النساء ُيرْتَ

من القمح. 
الدروس املستفادة: يعلق الرشكاء يف املجال اإلنساين والتنموي أمهية كبرية عىل تفهم أثر قضايا اجلندر عيل حتليل مواطن الضعف، 
وعىل عملية الربجمة املناسبة التي متكن النساء من االستمرار يف رعاية أطفاهلن الرضع واألطفال الصغار، واحلصول عىل اخلدمات 

واالستفادة من التدخالت اخلاصة باحلاالت الطارئة. 
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التغذيــة

•ما هي العوامل االجتامعية واالقتصادية والسياسية واألمنية  	
التي حتد من إمكانية احلصول عىل الغذاء والسيطرة عليه 

لدى أي من أفراد األرسة واملجتمع والسكان؟
•ما هو الوضع التغذوي املراعي للفروق بني اجلنسني من  	

حيث الصورة العامة للصحة والصورة العامة للوفيات؟
•هل تشري البيانات اخلاصة بالوضع التغذوي )حرز يقل عن  	
> - Z -2 املتعلقة بحساب الوزن مقابل الطول(، واملصنفة 

تأثرًا  يتأثرون  والفتيان  الفتيات  أن  إىل  اجلنس   بحسب 
فام هي األسباب وراء  األمر كذلك،  إذا كان  تناسبيًا،  ال 

هذه االختالفات؟
الوفيات اخلام ومعدل  الوفيات )معدل  بيانات  •هل تشري  	
بحسب  واملصنفة  اخلامسة  سن  دون  األطفال  وفيات 
يتأثرون  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  أن  اجلنس( 
تأثرًا ال تناسبيًا؟ وإذا كان األمر كذلك، فام هي األسباب 

املؤدية إىل ذلك؟

 ما هي املحددات االجتامعية وتلك املتعلقة باجلندر، 
لسوء التغذية؟

أو حمظورات،  اجتامعية وثقافية،  •هل هناك أي ممارسات  	
أو معتقدات دينية أو ممارسات رعاية معينة يمكن أن تؤثر 
بشكل خمتلف عىل الوضع التغذوي للنساء أو الفتيات أو 

الفتيان أو الرجال؟
والفتيات  النساء  بني  املنزل  داخل  الغذاء  يوزع  •كيف  	

والفتيان والرجال؟
وهل  املوارد،  عىل  السيطرة  له  األرسة  أفراد  بني  ِمْن  •َمْن  	
لذلك تأثري عىل عملية احلصول عىل الغذاء أو عىل العادات 

الغذائية؟
فيام خيتص بمامرسات اإلرضاع  أية اختالفات  •هل هناك  	
من الثدي بني الرضع اإلناث والذكور؟ وهل هناك تأثري 

سلبي يف هذا اخلصوص؟
•ما هي التأثريات السلبية التي قد تنجم عن حالة الطوارئ  	

عىل ممارسات الرعاية التقليدية؟

مـا هـو الوضـع بالنسبـة للغـذاء وسـبل الوصول 
اآلمن إىل الغذاء ومدى توفره؟

•هل هناك فروق بالنسبة للنساء والفتيات والفتيان والرجال  	
من حيث سبل احلصول عىل الغذاء؟

هل  عائالهتم،  عن  منفصلني  والفتيان  الرجال  كان  •إذا  	
الطعام  إعداد  بإمكاهنم  هل  الطهو؟  بمهارات  يتمتعون 

ألنفسهم؟
•إذا كانت النساء يرأسن أرسًا أو جمموعات عائالت، فهل  	
املسنات  النساء  حتصل  وكيف  كاٍف؟  غذاء  عىل  حيصلن 
الغذاء  سلة  تلّبي  وهل  الغذاء؟  عىل  املسنون  والرجال 

احتياجاهتم النوعية؟
من  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  حتصل  •كيف  	
احتياجاهتم  الغذاء  سلة  تلبي  وهل  الغذاء،  عىل  املعوقني 

النوعية؟
اهلجرة،  بسبب  )مثاًل  العمل  أنامط  يف  تغيري  هناك  •هـل  	
تغيري  إىل حدوث  أدى  مما  املسلح(  الرصاع  أو  د،  التشـرُّ
أو  ويمنع  األسـرة،  داخـل  واملسـؤوليات  األدوار   يف 
الغذاء  إىل  الوصول  بعينهم  رجال  أو  نساء  عىل  حيظر 

واحلصول عليه؟
قبل  موجودة  كانت  التي  الغذائية  التدخالت  هي  •ما  	
كان  وهل  م؟  ُتنظَّ كانت  وكيف  احلالية؟  الطارئة  احلالة 
الرجال  أو  الفتيان  أو  الفتيات  أو  النساء  يؤثر عىل  ذلك 

تأثريًا خمتلفًا؟
•كيف حيصل أطفال املدارس عىل الوجبات أثناء وجودهم  	

يف املدرسة؟
•هل حتصل األرس عىل مصادر املغذيات الزهيدة املقدار؟ 	

تراعـي  برامـج  إعـداد  لضـامن  إجــراءات 
قطاع  يف  اجلنسـني  بيـن  املســاواة  حتقيـق 

التغذية

التقييم الرسيع والِقَيم اخلط القاعدية
والفتيات  النساء  مع  املشاركة  قائاًم عىل  تقيياًم رسيعًا  •اجر  	
والفتيان والرجال ممن لدهيم خلفيات ثقافية خمتلفة لضامن 
تكامل منظورات اجلندر يف التحليل التغذوي املبدئي، من 

أجل حتديد أكثر املجموعات عرضة للخطر.
اخلاصة  األمراض  بوقوع  تتعلق  معلومات  عىل  •احصل  	
واحلاالت  التغذوية  واملؤرشات  معنّي،  بعمر  أو  بجنس 

الصحية.
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تلبيـة االحتيـاجات التغذويـة واحتياجـات الدعـم 
لدى املجموعات املعرضة للخطر

)مثل  للخطر  املعرضة  الرئيسية  املجموعات  مع  •تشاور  	
الفّعالة  الربامج  عىل  للتعرف  واملرضعات(  احلوامل 

والسهلة املنال يف جمال التغذية التكميلية.
املختلفة  املجموعات  تستفيد  حتى  للرصد  نظاًم  •أنشئ  	

)حسب العمر وحسب اجلنس( من برامج التغذية.
الثدي  من  اإلرضاع  عىل  لالقتصار  واحلامية  الدعم  •قّدم  	
والرتويج  الصغار،  لألطفال  املناسبة  التغذية  وممارسات 
لذلك من خالل تدريب مقدمي الرعاية املالئمني، وكذلك 
من خالل احلمالت اإلعالمية، إىل جانب إعداد وتطبيق 

السياسات ذات الصلة ورصد نتائجها.

تلبية االحتياجات املتعلقة باملغذيات الزهيدة املقدار 
ومتطلبات التغذية

•تأكد من إمكانية وصول محالت التطعيم والتغذية التكميلية  	
بفيتامني A إىل النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل نحو 

متكافئ.
•قم بالرتويج لتقوية سلع املعونة الغذائية لضامن احلصول  	
عىل األغذية الغنية باملغذيات الزهيدة املقدار للجميع عىل 

نحو متكافئ.
عمليات  يف  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  •أرشك  	
بالتغذية  املتعلقة  اخلدمات  رصد  وتقييم  وإدارة  تعميم 

والرقابة عىل توزيع اإلمدادات.

استنهاض املجتمع ومشاركته
•أرشك النساء والفتيات والفتيان والرجال يف أعامل التقييم  	
القائم عىل املشاركة، وحتديد األولويات الصحية والتغذوية، 
واحللول التخطيطية، والسياسات، والتدخالت والتقييم، 

وذلك منذ البداية.
املترضرين  السكان  بني  واملهارات  القدرات  بتحديد  •قم  	
برامج  قدراهتم وإعداد  بناء  بالعمل معهم من أجل  وقم 
تفادي  أجل  من  االستمرار  مضمونة  جمتمعية  تغذوية 

االعتامد متوسط وطويل األمد عىل املعونات اخلارجية 

يف  بام  بالتغذية،  خاصة  جمتمعية  رصد  برامج  بإعداد  •قم  	
تدريب  مع  املنزل  داخل  الغذاء  واستخدام  توزيع  ذلك 
عامل تغذية، يف املجتمع، عىل األبعاد الصحية والتغذوية 

ذات العالقة باجلندر.

معاجلة احلاالت احلادة واملعتدلة لسوء التغذية 
املرافق  مستوى  عىل  العالجية  للتغذية  مراكز  بإنشاء  •قم  	
من  التوازن  وجود  من  وتأكد  املجتمعي،  املستوى  وعىل 
الذين يتولون  الناشطني الصحيني  وجهة نظر اجلندر بني 

إدارة هذه املراكز.
التغطية  حتقق  مستهدفة  تكميلية  تغذية  برامج  بتنفيذ  •قم  	

الكاملة للجميع من خالل التوزيع الالمركزي.

الدعم التقني وبناء القدرات 
•ضم إىل الفريق أكرب عدد ممكن من النساء والرجال من بني  	

السكان املترضرين، كلام كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
•قم بتدريب الناشطني الصحيني وعاميل التغذية عىل توفري  	

تقديم اخلدمات مع مراعاة الفروق بني اجلنسني.
•راجع الدالئل اإلرشادية الوطنية حول اجلوانب املختلفة  	

للتغذية لضامن مراعاهتا للفروق بني اجلنسني.
يتعلق  فيام  للطوارئ  باالستعداد  املتعلقة  املهارات  •وفر  	

بمنظور اجلندر والتغذية.

إجراء مسح تغذوي متعمق
•تأكد من حتقيق التوازن بني اجلنسني يف فرق تقييم األوضاع  	

التغذوية، بام يف ذلك املرتمجون.
للتأكد  بالتغذية والصحة  املتوفرة اخلاصة  البيانات  •راجع  	
من أهنا مصنفة بحسب اجلنس والعمر بام يف ذلك اختبار 

الداللة اإلحصائية.
السكانية  املجموعات  وحدد  تغذوي،  مسح  بتنفيذ  •قم  	
التي يصعب الوصل إليها أو املجموعات املهمشة، وحلل 

البيانات بحسب اجلنس والعمر.
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التغذيــة

قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف قطاع التغذية
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع 
بالقضايا األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية ومؤرشات العّينة 
الواردة يف فصل األساسيات يف هذا الكتيب، متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل 

اتصااًل مبارشًا بالسياق، والتي يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

التغذية - القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر 
حتليل الفروق بني اجلنسني 

يتم جتميع معلومات من خالل التقييامت القائمة عىل املشاركة حول االحتياجات التغذوية، ومهارات الطهو والسيطرة عىل املوارد لدى كل   -  1
من النساء والفتيات والفتيان والرجال.

يتم حتليل أسباب عدم املساواة التي تظهر يف معدالت سوء التغذية بني النساء والفتيات والفتيان والرجال، وتتم معاجلة تلك األسباب لدى   -  2
إعداد الربامج.

يتم مجع املعلومات حول العقبات الثقافية والعملية وتلك املرتبطة باألمن التي يتوقع أن تواجهها النساء والفتيات والفتيان والرجال لدى   -  3
حصوهلم عىل املساعدة الغذائية، وتتخذ الرتتيبات من أجل التغلب عىل هذه العقبات.

حتليل اجلندر موضح يف وثائق التخطيط وتقارير حالة األوضاع.  -  4

تصميم اخلدمات 

برامج الدعم التغذوي مصممة وفقًا للثقافة الغذائية واالحتياجات التغذوية اخلاصة بالنساء )بمن فيهن احلوامل أو املرضعات(، والفتيات   -  1
والفتيان والرجال، ضمن السكان املستهدفني.

احلصول عىل اخلدمات 

يتم بصورة روتينية رصد عملية حصول النساء والفتيات والفتيان والرجالعىل اخلدمات من خالل املعاينات املوقعية، واملناقشات التي جتري   -  1
يف املجتمعات مع التصدي الرسيع للعقبات التي قد تعيق الوصول واحلصول عىل اخلدمات بشكل متساٍو.

املشاركـة 

تشارك النساء والرجال بشكل متكافئ وجّدي يف عملية اختاذ القرارات وتصميم الربامج وتنفيذها ورصد نتائجها.  -  1

التدريب/بناء القدرات 

تعقد دورات تدريبية حول التغذية وقضايا اجلندر وذلك لكل من النساء والفتيات والفتيان والرجال .  -  1

يدرب عدد متكافئ من النساء والرجال من بني أفراد املجتمع، عىل عملية إعداد برامج التغذية.  -  2

هناك عدد متكافئ من النساء والرجال يعملون يف برامج التغذية.  -  3

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر 

عملية اختيار نقاط التوزيع اآلمنة تضم أعضاًء من النساء والرجال.  -  1

جيري توزيع الغذاء من قبل فرق يتحقق فيها التوازن بني اجلنسني.  -  2

هناك مساحات آمنة عند نقاط التوزيع، وأيضًا جداول زمنية للمرور اآلمن خاصة بالنساء واألطفال الذين يعولون أرسًا.  -  3

هناك ترتيبات خاصة تتم من أجل ضامن سالمة النساء يف طريقهم إىل ومن نقاط التوزيع )مثاًل: وجود خفري مسلح إذا كان رضوريًا(.  -  4

يتم رصد األحوال األمنية وحاالت إساءة املعاملة.  -  5
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ــة
غذي

الت

إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر

جيري التصدي للمعدالت املتعلقة بالتوزيع اجلائر للغذاء، ومعدالت التغذية داخل األرس، وذلك من خالل تقديم الدعم التغذوي وأيضًا   -  1
الربامج التي تتناول األسباب الكامنة للتمييز، ومتكني أولئك الذين يامرس ضدهم التمييز.

الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر 

يتم مجع بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر عن تغطية برنامج التغذية:  -  1

 • 	A نسبة الفتيات والفتيان الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و59 شهرًا املشمولني ضمن نشاط توزيع فيتامني

•نسبة الفتيات والفتيان دن سن اخلامسة واحلوامل واملرضعات يف الفئة املستهدفة املشمولني يف برامج التغذية التكميلية والعالج من سوء  	
التغذية املعتدل واحلاد.

•نسبة الفتيان والفتيات دون سن اخلامسة املشمولني يف برنامج املراقبة التغذوية. 	

•نسبة النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين ما يزالون غري قادرين عىل استيفاء احتياجاهتم التغذوية بالرغم من وجود الربامج التغذوية  	
املستمرة.

•معدالت اإلرضاع احلرصي من الثدي للفتيات والفتيان. 	

اخلطط توضع وتنفذ للتصدي ألي حاالت جور وضامن حصول مجيع السكان املستهدفني عىل اخلدمات وحتقيق األمن هلم.  -  2

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء 

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر، بام يف ذلك املشاركة يف االجتامعات   -  1
الدورية لشبكة اجلندر.

لدى القطاع/املجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر، كام أهنم أعدوا، ويقومون، بصفة روتينية، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملرشوع استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر.

املصادر
 Inter-Agency Standing Committee (IASC). “Action Sheet 6.1: Implement Safe Food Security and Nutrition Programmes.”  -  1
 Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual

.Violence in Emergency. Geneva. 2005
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/iasc-gen-30sep.pdf   

 The Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. “Chapter 3: Minimum Standards  -  2
.in Food Security, Nutrition and Food Aid.” The Sphere Handbook: 2004 Revised Version. Geneva. 2004

http://www.sphereproject.org/content/view/27/84/lang, English/   

 Young, Helen, Borrel, Annalies, Holland, Diane, and Salama, Peter. Public Nutrition in Complex Emergencies. The Lancet,  -  3
.Volume 364, Issue 9448, Pages 1899-1909
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صحــة
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تتأثر صحة النساء والفتيات والفتيان والرجال يف األزمات 
والثقافية  االجتامعية  العوامل  تزيد  حيث  خمتلف،  بشكل 
والبيولوجية من املخاطر التي تواجهها املرأة وال سيام الفتاة. 
عىل  القائم  للتفريق  نمطًا  هناك  أن  املتوفرة  البيانات  وتشري 
أساس اجلندر من حيث التعرض للمخاطر واملفاهيم اخلاصة 
اجلسدي  والتأثري  هلا،  والتصدي  واالستعداد  باملخاطر، 
والنفيس هلذه املخاطر، إىل جانب القدرة عىل الشفاء، واستعادة 

األوضاع السابقة.
وعادة ما يكون خطر تعرض النساء والفتيات للعنف كبريًا، 
كام قد ال يكون بمقدورهن احلصول عىل املساعدة أو اإلعالن 
عن حاجتهن لذلك. وعادة ما يكون متثيلهن غري كاٍف يف جمال 
التشاور املجتمعي، وعمليات صنع القرارات، مما ُيفيض إىل 
عدم تلبية احتياجاهتن الصحية، يف أغلب األحوال. وقد يعاين 
الرجل من عوائق أخرى يف ظروف خمتلفة، وألسباب ختتلف 
عن تلك اخلاصة باملرأة، وذلك بسبب تكيفهم مع دور معني 
امللقى  الدور  أن يضع  يمكن  املثال،  املجتمع. فعىل سبيل  يف 
عىل عاتق الرجال كموفرين للحامية مسؤولية أكرب يف ما يتعلق 

باملخاطر، أثناء وقوع الكارثة وبعدها. 

جيب  األزمات  أوضاع  يف  الصحية  للرعاية  تقديمك  وعند 
عليك األخذ يف احلسبان، أواًل، االحتياجات املختلفة، وثانيًا، 
التعرف عىل احلواجز املحتملة التي قد يواجهها الناس، وثالثًا، 
اخلدمات  والرجال عىل  النساء  من  التحقق من حصول كل 
املرشوعات  تشتمل  أن  وينبغي  املساواة.  قدم  عىل  الصحية، 
والربامج الصحية عىل حتليل للجندر منذ بداية املرشوع ويف 
كل مرحلة من مراحل دورته، وال بد أن يشارك كل من النساء 
والرجال، وال سيام أولئك املنتمون إىل املجموعات املستضعفة 
واملهمشة، يف عملية ختطيط وإدارة تقديم اخلدمات الصحية 
متكايفء.  نحو  عىل  وذلك  الصحية،  األزمات  وقوع   أثناء 
القرار  صنع  عملية  من  جزًءا  املرأة  تكون  أن  أيضًا  بد  وال 
تتذكر رضورة أخذ  أن  املستويات. وجيب  وتنفيذه عىل كافة 
وجهات نظر الفتيات والفتيان بعني االعتبار، وأيضًا التنسيق 
يمكن  حتى  الرشكاء  من  وغريهم  الصحيني،  الرشكاء  مع 

تفادي التداخل واالزدواجية يف العمل.
مجيع  عن  معلومات  مجع  املمكن  من  يكون  لن  إنه  وحيث 
القضايا املوضحة يف الصفحة التالية، فمن املهم القيام بتصنيف 

البيانات – بحسب اجلنس والعمر وعمل حتليل للجندر.

 اجلنـدر والصحـة 
يف حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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صح

ال

وننفـذ  نخطط  لكي  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
خدمـات صحيـة تراعي منظور اجلندر؟ 

ما هي الديمغرافيات السكانية؟
مصنف بحسب اجلنس  • إمجايل عدد األرس وأفراد األرس – 	

والعمر.
يعوهلا  أو  لوحدهن  إنـاث  تعوهلـا  التي  األسـر  •عــدد  	
أطفـال  يعوهلـا  التي  األسـر  وعـدد  لوحدهـم،  ذكـور 

)فتيات وفتيان(.
وعدد  بالغني،  بأشخاص  املصحوبني  غري  األطفال  •عدد  	

املسنني أو املعوقني واحلوامل واملرضعات.

ما هو السياق االجتامعي والسيايس والثقايف واألمني؟ 
وما الذي تغري نتيجة لوقوع احلالة الطارئة؟

•هل هناك فروق بني النساء والرجال يف املجتمع واألرسة  	
من حيث الدور واملسؤولية وسلطة اختاذ القرارات؟ وما 

هي هذه الفروق؟
والفتيات  النساء  من  كل  عىل  األزمة  تأثري  خيتلف  •كيف  	

والفتيان والرجال؟

كيف كان الوضع الصحي قبل وقوع احلالة الطارئة؟
القاعدية للمعلومات الصحية، وكيف تغري  الِقيم  •ما هي  	

منذ األزمة؟
•ما هي األمراض التي تؤثر عىل النساء وعىل الرجال بشكل  	

خمتلف يف إطار سياق األزمة؟

التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة حق أسايس من حقوق اإلنسان، مكفول للجميع

•الصحة حق ال غنى عنه ملامرسة حقوق اإلنسان األخرى. 	

• من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أرست الدعائم التي يرتكز عليها احلق يف الصحة. املادة 25	
• من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية احلامية للحق يف الصحة ضمن القانون الدويل،  توفر املادة 12	
الصحة  للحق يف  أخرى  أنواع محاية  هناك  أن  كام  العهد،  التي صادقت عىل  الدول  تنطبق عىل مجيع  ملزمة  أحكامًا  تقدم  وهي 

للجامعات املهمشة واردة يف املعاهدات الدولية املعنية بجامعات حمددة.
•احلق يف الصحة حق شامل، وينسحب ليس فقط عىل الرعاية الصحية الرسيعة واملالئمة، بل يمتد ليشمل أيضًا املحددات الكامنة  	
للصحة، مثل احلصول عىل املياه املأمونة والصاحلة للرشب واإلصحاح املالئم، وأوضاع وظيفية وبيئية صحية، واحلصول عىل 
التثقيف واملعلومات يف جمال الصحة، بام يف ذلك الصحة اجلنسية واإلنجابية )العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية(.
•تصنيف البيانات الصحية واالجتامعية واالقتصادية بحسب اجلنس أمر رضوري لتحديد مواضع اجلور يف الصحة وعالجها )العهد  	

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(.
•يشمل احلق يف الصحة احلق يف التامس املعلومات واألفكار املتعلقة باملسائل الصحية واحلصول عليها ونقلها، غري أنه ال ينبغي  	

ية. إلمكانية الوصول إىل املعلومات أن تؤثر عىل احلق يف معاملة البيانات الصحية الشخصية برسرِّ
•احلق يف الصحة يستوجب أن تكون املرافق والسلع واخلدمات الصحية متوفرة، ويمكن احلصول عليها وتكون عىل مستوى مقبول  	

وبنوعيه جيدة.
مبادئ محاية األشخاص املصابني  • هناك املزيد من املعايري املتعلقة باحلق يف الصحة جلامعات معينة موضحة يف وثائق أخرى مثل “	

بمرض نفيس، وحتسني العناية بالصحة النفسية “وإعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة” 
.) • هناك العديد من الصكوك اإلقليمية التي تتضمن أيضًا احلق يف الصحة )انظر اجلدول الوارد يف الصفحة 103	
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اجلنس  بحسب  مصنفًا  اخلام  الوفيات  معدل  هو  •ما  	
أو  النساء  بني  تتناسب  ال  وفيات  هناك  هل  والعمر؟ 
الفتيات أو الفتيان أو الرجال؟ إذا كان األمر كذلك، فام 

هي األسباب؟

 ما هـي اجلـوانب الثقافيـة والدينيـة املتعلقـة بتوفـري 
الرعايـة الصحية؟

•من الذي يقدم الرعاية الصحية؟ مثاًل، ما هي املعتقدات  	
تقديم  إمكانية  بمدى  خيتص  ما  يف  املحلية  واملامرسات 

الناشطني الذكور خلدمات الرعاية للنساء؟
الثقافية فيام خيتص باحلمل  املعتقدات واملامرسات  •ما هي  	
والوالدة، دفن جثث املوتى، والعناية بالشخص املريض، 
والغسيل، واستخدام املياه، والطهو واحليوانات والزراعة 
النساء،  عىل  بالسلب  األشياء  هذه  تؤثر  وهل  واحليض؟ 

والفتيات والفتيان، والرجال؟
لغات  واستخدام  األمية  )مثل  اللغوية  العوامل  هي  •ما  	
األقليات أو اللغات األجنبية( التي قد تؤثر عىل حصول 
الصحية  الرعاية  معينة عىل خدمات  مجاعات وجمتمعات 
وعىل املعلومات املتعلقة بالصحة )بام يف ذلك املعلومات 
اخلاصة باملحددات الكامنة للصحة(؟ وهل هناك أي فرق 
بني النساء والرجال من حيث سبل االتصال أو احلصول 

عىل املعلومات؟

حتقيـق  برامـج  إعـداد  لضامن  إجـراءات 
املساواة بني اجلنسني يف القطاع الصحي

تقييم االحتياجات املشرتكة
بصفة  القيام  القطاع  أو  املجموعة  يف  الناشطني  عىل  ينبغي 
املوارد  استخدام  أجل  من  صحية  تقييامت  بإجراء  مشرتكة 
بالكفاءة املطلوبة وتعزيز أعامل التنسيق وختفيف العبء عىل 

املجتمعات.
مقيرِّامت  عضويتها  يف  تضم  التقييم  ِفَرق  أن  من  •تأكد  	

ومرتمجات.
•قم بتجميع كل البيانات وصنفها بحسب اجلنس والعمر  	

مع تطبيق التحليل اخلاص باجلندر.

)الوصول  إليها  الوصول  يصعب  التي  اجلامعات  •حدد  	
املادي واالجتامعي( و/أو اجلامعات املهمشة، واحلواجز 

التي تعيق أو متنع من احلصول عىل اخلدمات.
•حدد آليات االستجابة املجتمعية للمشاكل النفسية، وعزز  	
اجلوانب التي يمكن من خالهلا دعم األفراد، مع التأكد من 

احرتامها ملعايري حقوق اإلنسان.
برعاية  املتعلقة  املحلية  املامرسات واملعتقدات  •تعّرف عىل  	
املنزلية.  الرعاية  ذلك  يف  بام  املجتمع،  أفراد  من   املرىض 
أو  الفتيات  أو  النساء  عىل  خاصًا  عبئًا  ذلك  يشكـل  هل 

الفتيان أو الرجال.
•حدد اجلوانب اخلاصة بتوفر، وموقع، والقدرة االستيعابية  	
الصحة  وبرامج  الصحية  للمرافق  الوظيفي  والوضع 
تتصل  التي  األساسية  اخلدمات  ذلك  يف  بام  العمومية، 
)مثاًل  والرجال  النساء  من  لكل  باجلنس،  وثيقًا  اتصااًل 
اخلدمات الصحية لألمهات واألطفال وخدمات الصحة 

اإلنجابية بالنسبة للرجال(.
•ضامن توفري أقىص محاية لتلك املرافق )مثاًل إضاءة املنطقة  	
واملمرات املؤدية إليها، توفري وسائل النقل وتوفري مرافقني 

كلام كان ذلك ممكنًا(.
واملمرضني  )األطباء  املدربني  الصحيني  املهنيني  •حدد  	
املجتمع  يف  املتوفرين  وغريهم(  والقابالت  أواملمرضات 
قائمني  يكونون  ال  قد  أهنم  االعتبار  يف  األخذ  )مع 
بالعمل نتيجة لتدمري أو إغالق املرافق الصحية أو بسبب 
العودة  املنزل( ومّكنهم من  تبقيهم يف  مسؤوليات أرسية 
التدابري  النقل، واختاذ  إىل العمل من خالل توفري وسائل 
عمل  مواعيد  وحتديد  لألطفال  الرعاية  وتوفري  األمنية، 

تتسم باملرونة، حسب ما يتطلب املوقف.
•حرض قائمة باجلامعات املحلية وأصحاب الشأن املعنيني يف  	
القطاع الصحي، بام يف ذلك فرق شؤون اجلندر واملطببون 
يتم  ما  إليضاح  وغريهم  املرأة،  ومنظامت  الشعبيون، 

إنجازه، وأين، ومن ِقَبل من، وملن يقدم.
سبيل  وعىل  الطبية،  واألجهزة  األدوية  توافر  مدى  •قيرِّم  	
بحاالت  اخلاصة  اجلديدة  الصحية  األدوية  توفري  املثال، 
الطوارئ التي توفر اخلدمات الصحية األساسية لكل من 

النساء والرجال.
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والدالئل  املعيارية،  الربوتوكوالت  توفر  مدى  •قيرِّم  	
التوجيهات  مــع  تتامشـى  التي  والكتيبـات  اإلرشـادية، 
الدولية وتبني ما إذا كانت تتضمن أحكامًا تتيح حصول 
النساء، والفتيات والفتيان والرجال عىل اخلدمات واملزايا 
عىل نحو متكافئ. وإذا مل يكن األمر كذلك، فقم بتطبيق 

املعايري الدولية يف هذا اخلصوص.
اخلدمات  حيال  املفاهيم  لتحديد  نوعية  تقييامت  •أجر  	
املناسبة  التوصيات  وحدد  للمجتمع  املقدمة  الصحية 

للتصدي هلذه اهلموم.

استنهاض املجتمع ومشاركته
والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  البداية  من  •أشــرك  	
بام يف ذلك أولئك املنتمون إىل اجلامعات املهمشة، وذلك 
األولويات وتصميم  الصحية ووضع  التقييامت  توفري  يف 

الربامج والتدخالت، والتقييم العام.
القائمة  التقييامت  •قم، باالشرتاك مع املجتمع، من خالل  	
النساء  تأثري األزمة اإلنسانية عىل  بتحليل  علن املشاركة، 
والفتيات والفتيان والرجال، وذلك لتعزيز االحتياجات 
احلصول  لضامن  وكذلك  والنفسية،  اجلسدية  الصحية 

املتكافئ عىل اخلدمات واملزايا الصحية.
•قدم الدعم املتمثل يف توفري الرعاية لألطفال من أجل متكني  	
النساء والرجال، وال سيام أولئك القادمون من أرس يعوهلا 

أحد الوالدين من املشاركة يف االجتامعات.

تقديم اخلدمات الصحية
•أرشك نساء ورجااًل من بني أفراد املجتمع وكذلك من بني  	
الناشطني الصحيني، بمن فيهم أولئك املنتمون للجامعات 
املستضعفة، إرشاكًا فاعاًل، وعىل نحو متكافئ وعىل كافة 
املستويات، يف تصميم وإدارة عملية تقديم الرعاية الصحية 

بام يشمل توزيع اإلمدادات.
تلبي  ومتسقة  مستمرة  صحية  خدمات  تقديم  من  •تأكد  	
االحتياجات الصحية للنساء والفتيات والفتيان والرجال، 

وعىل سبيل املثال:
•قدم جمموعات اخلدمات األّولية الصغرى حتى يمكن  	
للنساء والرجال واملراهقات واملراهقني احلصول عىل 
خدمات الصحة اجلنسية واإلنجابية التي متثل أولوية، 
احلالة  حلدوث  األوىل  واألسابيع  األيام  يف  وذلك 

الطارئة اجلديدة، ثم خدمات صحية جنسية وإنجابية 
شاملـة بام يف ذلك اخلدمات املتعلقة بالعنف القائم عىل 

أساس اجلندر، لدى استقرار الوضع.
•تأكد من منع العنف القائم عىل أساس اجلندر والتصدي  	
له وفقًا ملا هو وارد يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني 
الوكاالت الدالئل اإلرشادية حول التدخالت اخلاصة 
بالعنف القائم عىل أساس اجلندر يف حاالت الطوارئ، 
القائم عىل أساس اجلندر  العنف  الرتكيز عىل منع  مع 
آليات  يشمل  بام  له،  والتصدي  الطوارئ  حاالت  يف 
القائم عىل  العنف  والدعم لضحايا  املعاجلة واإلحالة 

أساس اجلندر.
•وفر الدعم االجتامعي والنفيس الذي يتالءم مع الثقافة  	
)سوف  والرجال  والفتيان  والفتيات  للنساء  املحلية، 
تأيت توجيهات اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 

يف هذا الشأن فيام بعد(.
باالستشارات  يتعلق  فيام  اخلصوصية  توفري  من  •تأكد  	

والفحوصات والرعاية الصحية.
•تأكد من تغطية سبل مكافحة مرض اإليدز والعدوى  	
بفريوسه والوقاية منها، مع إيالء اهتامم خاص للتصدي 
الصحية  واملخاطر  اجلندر،  أساس  عىل  القائم  للعنف 
املتعلقـة باملرأة مثـل حاالت العدوى املنقولة جنسيًا، 

بام يف ذلك مرض اإليدز والعدوى بفريوسه.
•وزع العتائد الصحية اجلديدة املتعلقة بحاالت الطوارئ  	
من أجل ضامن والدات ورعاية توليدية نظيفة )عتائد 
الوالدة املنزلية النظيفة اخلاصة بصندوق األمم املتحدة 
للسكان، وعتائد القبالة اخلاصة باليونيسيف، والعتائد 
أيضًا(، كلام  باليونيسيف  التوليدية واجلراحية اخلاصة 
كان رضوريًا، وأيضًا موانع احلمل واختبارات احلمل 

يف حاالت الطوارئ.
واإلناث،  الذكور  من  صحيني  عاملني  بتعيني  •قم  	

ووزعهم عىل املرافق املختلفة.
ز دايات حمليات. ب وجهرِّ •دررِّ 	

املتاحة  الرواتب والفرص  املساواة يف  •تأكد من حتقيق  	
أمام النساء والرجال يف القطاع الصحي.

•تأكد من أن لدى النساء والرجال فرصًا متكافئة لبناء  	
القدرات وتلّقي التدريب يف جمال القضايا الصحية، مع 
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توفري خدمة رعاية األطفال، أوتقديم الدعم األرسي 
لتمكنيهام من املشاركة.

•انرش رسائل حول الوقاية من مرض اإليدز والعدوى  	
الرجال، وعىل  الرتكيز بصفة خاصة عىل  بفريوسه مع 
أفراد القوات املسلحة سواء الناشطني منهم أو املرصوفني 

من اخلدمة، وكذلك املرشدين داخليًا والالجئني.

الدعوة واملعلومات والتثقيف الصحي
•قم بالدعوة للتوزيع العادل )حسب احلاجة( للموارد واحلصول  	
واللوجستية،  والتكنولوجية،  واملالية،  )اإلنسانية،  عليها 
تلبية  أجل  من  الصحي  القطاع  يف  واإلمدادات(  والطبية، 

االحتياجات الصحية للنساء والفتيات والفتيان والرجال.
•تأكد من أن الناشطني الصحيني )النساء والرجال( ممثَّلني  	
متثياًل متكافئًا يف فرق شؤون اجلندر، وفرق العمل املعنية 
بالعنف القائم عىل أساس اجلندر واجتامعات املجموعات 
الدائمة  باللجنة  اخلاصة  الصحية  والقطاعات  الصحية 

املشرتكة بني الوكاالت.
إبراز  أجل  من  اتصال  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  بإعداد  •قم  	
املخاطر الصحية النوعية التي تؤثر عىل املرأة وعىل الرجل، 

والتي تستهدف أيضًا املراهقات واملراهقني.

•وفر معلومات باللغات املحلية لكل من النساء والرجال حول  	
خدمات الصحة اجلسدية والنفسية املتوفرة وأماكنها. وتأكد 
الوصول  الذين يصعب  املجتمع، سواء  أفراد  أن مجيع  من 
إليهم أو املستضعفني، عىل علم تام باخلدمات القائمة وكيفية 

االستفادة منها من خالل احلصول عليها واالنتفاع هبا.
•قم بالعمل مع اإلعالم واملجتمع املدين والوكاالت الرشيكة  	
املناسبات  مستهدفًا  الصحي،  الوعي  إذكاء  أجل  من 
الصحية اخلاصة مثل افتتاح مرفق صحي جديد، أو مراكز 

لتوزيع املياه، إلخ، كمنافذ للدخول.
مجيع  عىل  والرجال  النساء  تعيني/نرش  إىل  بالدعوة  •قم  	

املستويات.

الرصد وإعداد التقارير والتقييم
•امجع البيانات وأبلغها مصنفة بحسب اجلنس والعمر مع  	

إجراء حتليل للجندر.
املنتمون  أولئك  فيهم  بمن  والرجال،  النساء  •أرشك  	

للجامعات املستضعفة، يف عملية الرصد والتقييم.
فيهم  بمن  بالنتائج،  املعنيني  الشأن  أصحاب  مجيع  •أبلغ  	
النساء والفتيات والفتيان والرجال يف القطاعات السكانية 

املستهدفة.

قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف القطاع الصحي
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا 
األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية، عيرِّنة املؤرشات الواردة يف فصل 
األساسيات يف هذا الكتيب متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي 

يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

الصحة – القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر
حتليل الفروق بني اجلنسني

هناك نسبة متوازنة من النساء والرجال بني املقيرِّمني واملرتمجني.  -  1
هناك نسبة متوازنة من النساء والفتيات والفتيان والرجال بني املشاركني يف التقييم.  -  2

هناك نسبة متوازنة من النساء والرجال بني الذين ُيستشارون بخصوص احتياجاهتم الصحية.  -  3
البيانات التالية متوافرة ومطبق حياهلا حتليل اجلندر:  -  4

•معدالت الوفيات اخلاصة بسبب معني مصنفة بحسب العمر واجلنس. 	

•معدالت إماتة احلاالت مصنفة بحسب العمر واجلنس. 	

•األرس التي تعوهلا أنثى أو يعوهلا ذكر، أو طفل. 	

•اهلياكل االجتامعية، بام فيها أوضاع السلطة والنفوذ، ودور كل من النساء والرجال. 	

•اجلامعات ذات االحتياجات اخلاصة )بام يشمل املعاقني بدنيًا ونفسيًا( 	
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تصميم اخلدمات

التوقيت، والعاملون باخلدمات الصحية، ومواقع املرافق، تتيح فرصة متكافئة لكل من النساء والرجال للحصول عىل هذه اخلدمات.  -  1

تلبي اسرتاتيجيات تقديم الرعاية الصحية ومرافقها، االحتياجات الصحية للنساء والفتيات والفتيان والرجال عىل نحو متكافئ.  -  2

زة البنية التحتية األساسية، واملعدات، واإلمدادات، وخمزون األدوية، واملساحة، والناشطني الصحيني املختصني  نسبة املرافق الصحية املجهَّ  -  3
بخدمات الصحة اإلنجابية، بام يف ذلك الوالدة، وخدمات الرعاية التوليدية الطارئة )حسب ما جاء يف جمموعة اخلدمات األّولية التي متثل 

احلد األدنى(.

الدائمة املرشكة بني  اللجنة  الواردة يف كتيب  العنف اجلنيس وفقًا للدالئل اإلرشادية  التي تقدم رعاية رسية لضحايا  املرافق الصحية  نسبة   -  4
الوكاالت عن العنف القائم عىل أساس اجلندر.

نسبة مقدمي الرعاية الصحية مصنفة بحسب املهنة، واملستوى، واجلنس.  -  5

نسبة الرعاية االجتامعية النفسية املجتمعية مصنفة بحسب اجلنس والعمر.  -  6

إتاحة اخلدمات

نسبة النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين ُتتاح هلم املواد الصحية )بام يف ذلك املرافق املنزلية للتخلص الصحي من الفضالت بالنسبة   -  1
للمرأة(.

نسبة النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يتاح هلم احلصول عىل إمدادات مياه مأمونة.  -  2
نسبة النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يتاح هلم احلصول عىل املعونة الغذائية.  -  3

نسبة النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يتاح هلم احلصول عىل اخلدمات الصحية.  -  4

املشاركة

هناك نسبة متوازنة من النساء والرجال يشاركون يف تصميم، وتنفيذ، ورصد، وتقييم االستجابات الصحية اإلنسانية.  -  1
هناك نسبة متوازنة من النساء والرجال يف مواقع صنع القرارات.  -  2

هناك نسبة متوازنة من النساء والرجال املحليني املعينني واملوزعني للعمل يف القطاع الصحي.  -  3
هناك نسبة متوازنة من النساء والرجال من املوظفني الدوليني املعينني واملوزعني للعمل يف القطاع الصحي.  -  4

تشارك النساء والرجال مشاركة منتظمة يف االجتامعات أو األنشطة اجلامعية.  -  5

التدريب وبناء القدرات

هناك عدد متوازن ومتناسب من النساء والرجال من أفراد املجتمع مدربني عىل تقديم الرعاية الصحية.  -  1
هنـاك عـدد متـوازن ومتناسـب مـن النسـاء والرجـال مـن أفـراد املجتمع يعطون الفرصة للعمل يف القطاع الصحي بعد تلّقيهم التدريب   -  2

عىل ذلك.

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر

هناك إمكانية للحصول عىل اخلدمات املتعلقة بالعنف اجلنيس وذلك عىل مدار ساعات اليوم والليل.  -  1
ية الطبية وملتزمون به. العاملون مدركون للجانب اخلاص بالرسرِّ  -  2

العاملون مدربون عىل التدبري العالجي الرسيري )اإلكلينيكي( حلاالت االغتصاب.  -  3
ي، لضحايا االغتصاب لتلقي اخلدمات النفسية واالجتامعية. آلية اإلحالة، بشكل رسرِّ  -  4

محالت إعالمية موجهة للرجال والنساء حول املخاطر الصحية التي تصيب املجتمع من جراء العنف اجلنيس.   -  5
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إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر

ُيستهدف الرجال، واألعضاء العاملون واملرسحون من القوات املسلحة، وقوات األمن، واألشخاص املرشفون، والالجئون، بالرسائل املتعلقة   -  1
بمرض اإليدز والعدوى بفريوسه.

املراهقات  كذلك  تستهدف  والتي  والرجال  النساء  عىل  تؤثر  التي  النوعية  الصحية  املخاطر  إلبراز  وتنفذ  ُتعد  االتصال  اسرتاتيجيات   -  2
واملراهقني.

الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر

يتم بصفة روتينية مجع بيانات عن اجلوانب الديمغرافية والوفيات واملراضة واخلدمات الصحية، وتصنَّف وتبلغ بحسب العمر واجلنس، ويطبق   -  1
حياهلا حتليل للجندر.

نسبة تقارير التقييم القائم عىل املشاركة التي تلبي احتياجات النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل نحو متكافئ.  -  2
املراقبة الرسمية، وآليات التقييم القائم عىل املشاركة التي يتم بموجبها التبليغ عن التأثري الصحي لألزمات اإلنسانية عىل النساء والفتيات   -  3

والفتيان والرجال.

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر، بام يف ذلك املشاركة يف االجتامعات   -  1
الدورية لشبكة اجلندر.

لدى القطاع أو املجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر، كام أهنم أعدوا، ويقومون، بصفة روتينية ، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملرشوع، استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر. 
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املصادر
 Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP). ALNAP Global Study on  -  1 

 Consultation and Participation of Disaster-Affected Populations: Practitioners’ Handbook. London, 2003
http://www.odi.org.uk/alnap/publications/participation_study.htm   

 Health Canada. Women’s Health Bureau. Exploring Concepts of Gender and Health. Ottawa, Ontario, 2003  -  2
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/alt_formats/hpb-dgps/pdf/exploring_concepts.pdf   

 Inter-Agency Standing Committee (IASC). Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings. Geneva, 2003  -  3
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/docs/FinalGuidelines17Nov2003.pdf   

 IASC. Guidelines on Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to  -  4
 Sexual Violence in Emergencies. Geneva, 2005

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf.gender/gbv.asp   

 IASC. Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. (Forthcoming: draft)  -  5

 The Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Geneva, 2004  -  6
http://www.sphereproject.org   

 United Nations Children’s Fund (UWCEF). Mainstreaming Gender in Unstable Environments. New York, 2005  -  7
http://www.reliefweb.int/library/GHARkit/files/GenderlnUnstableEnvironments.pdf   
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 Humanitarian Crises.” 2005
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 United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Emergency and Rehabilitation Programmes: Does Gender Matter?  -  9
 Rome, 2005

http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/y5834e/y5834e0a.htm   

.World Health Organization (WHO). Gender Considerations in Disaster Assessments. Geneva, 2005  -  10
http://www.who.int/gender/other_health/en/gwhdisasterassessment.pdf   

 WHO. Reproductive health during conflict and displacement. Geneva, 2000  -  11
http://www.who.int/reproductive-health/publications/conflict_and_displacement/index.htm   

.WHO. UNAIDS Inter-Agency Task Team on Gender and HIV/AIDS. Resource pack on gender and HIV/AIDS. Geneva, 2005  -  12
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 WHO/UNHCR/UNFPA. Clinical management of rape survivors: Developing protocols for use with refugees and internally  -  13 
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http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/index.htrnl   
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مزيد من املعلومات عن الحق يف الصحة يف إطار القانون الدويل

املواداملعاهدات

املادة 12: الركن األسايس حلامية احلق يف الصحة يف القانون الدويل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

يف العهد الدويل اخلاص بالقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي  باحلق  خيتص  ما  يف  العرقية  أو  اإلثنية  الفئات  أفراد  محاية   :5 املادة 
الصحة العمومية والرعاية الطبية

املواد 11، 12، 14: محاية حق املرأة يف الصحةاتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

املادة 24 حق الطفل يف الصحةاتفاقية حقوق الطفل
املواد 3، 17، 23، 25، 32، 38: محاية الفئات الضعيفة من األطفال

الصكوك اإلقليمية التي تتضمن احلق يف الصحة

•امليثاق االجتامعي األورويب 	

•امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 	

•بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا 	

•الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )بروتوكول سان سلفادور( 	
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ب الرزق
كس

توجد منافذ هامة يف األزمات اإلنسانية، توفر الفرص لدعم 
عملية العودة املبكرة، إىل الوضع السوي، للسكان املترضرين 
والتدخالت  الذايت  االكتفاء  إىل  للوصول  الدعائم  يريس  مما 
اخلاصة بالتنمية املستقبلية. ومن خالل التخطيط للتدخالت 
الرامية إىل استعادة الوضع السوي يف أرسع وقت ممكن أثناء 
حالة الطوارئ، يمكنك تفادي املخاطر املتمثلة يف أن تصبح 
املحافظة  يمكن  وحتى  للتنمية.  بدياًل  اإلغاثة  مساعدات 
عىل النسيج االجتامعي للمجتمع وإعادة تشكيله. إن تقديم 
يمثل  مبكرة  مرحلة  يف  األوضاع  الستعادة  املطلوب  الدعم 
البناء  وإعادة  اجلنسني  بني  املساواة  لتعزيز  هامة  فرصة  أيضًا 
من جديد وبشكل أفضل، وطريقة يمكن من خالهلا االستفادة 
من قرارات مجيع قطاعات املجتمع، وإعادة تشكيل األدوار 
االجتامعية نحو مزيد من املساواة بني اجلنسني. ويمثل دعم 
استعادة  إىل  الرامية  التدخالت  أحد  الرزق  كسب  أسباب 

األوضاع السوية يف الظروف اإلنسانية.
وهتدف اسرتاتيجيات كسب الرزق إىل تطوير عملية االعتامد 
عىل النفس حيث ينبغي أن تصمم التدخالت اخلاصة بأسباب 
ي من قدرات النساء  كسب الرزق، وتنفذ بالشكل الذي يقورِّ
والرجال اإلنتاجية يف مرحلة مبكرة، حيث تكون ذات أمهية 

كبرية، وأيضًا لتعزيز عملية االكتفاء الذايت عىل األمد البعيد.
ويشري مصطلح أسباب كسب الرزق إىل القدرات واألصول 
العيش،  أجل  من  الناس  يستخدمها  التي  واالسرتاتيجيات 
خالل  من  الدخل  وتأمني  الغذائي  األمن  حتقيق  بمعنى 
اخلاصة  الربامج  وتغطي  االقتصادية.  األنشطة  من  جمموعة 

التعليم غري  يشمل  القضايا  من  نطاقًا  الرزق  بأسباب كسب 
اكتساب  التدريب عىل  وبرامج  املهني،  والتدريب  الرسمي، 
مقابل  الغذاء  وبرامج  للدخل،  ة  امُلِدرَّ واألنشطة  املهارات 
ب عىل إتقان املهن، وأنظمة تقديم  العمل، ومرشوعات التدرَّ
القروض الصغرية، والربامج الزراعية، وخطط بدء األعامل 
الصغرية ومرشوعات البذور واألدوات، ومرشوعات توزيع 

احليوانات، وبرامج العمل احلر وبرامج التوظيف.
التي جيدر بك أخذها يف احلسبان  القضايا  ييل بعض  ما  ويف 
تراعي  الرزق  كسب  ألسباب  برامج  وتنفيذ  تصميم  لدى 

الفوارق بني اجلنسني يف حاالت الطوارئ:
• يف حاالت األزمات  للنساء والرجال موارد خمتلفة	 تتاح 
قيد  البقاء عىل  تتحول إىل اسرتاتيجيات خمتلفة من أجل 
وتقوم  الفروق  هذه  تتفهم  أن  جدًا  املهم  ومن  احلياة. 
ودعمها.  االسرتاتيجيات  هذه  إقرار  عند  بتحليلها 
أكثر  سبل  لدهيم  تتوفر  الذين  األشخاص  فإن  وعمومًا، 
احلركة،  عىل  والقدرة  املوارد  عىل  احلصول  حيث  من 
املرأة  لدى  يكون  ما  وعادة  أكثر.  خيارات  لدهيم  يكون 
لكنها  الرزق،  أسباب كسب  للحصول عىل  سبل خمتلفة 
قد تكون أقل مما لدى الرجل، وقد تدفع املرأة إىل اعتامد 
للتعامل  املطلوبة  األدوات  متلك  ال  بقاء  اسرتاتيجيات 
معها وال التدريب الالزم هلا. ولعل أكثر األمثلة مأساوية 
يف ذلك هو حتول املرأة يف ظل األزمات املطولة إىل ممارسة 
مقابل احلصول عىل  تعرضها لالعتداء اجلنيس  أو  البغاء 

أسباب كسب الرزق. 

اجلنــدر وكسب الرزق 
يف حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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األزمات من أعباء الرعاية امللقاة عىل عاتق  • عادة ما تزيد 	
أن  يمكن  اجلندر  اعتبارات  فإن  الوقت  نفس  ويف  املرأة. 
مثل  اإلنتاجية  املوارد  فرصتها يف احلصول عىل  تقلل من 
القروض، وسلع اإلغاثة، والبذور، واألدوات. كام تصبح 
اإلنتاج  يف  الستخدامها  أرض  عىل  احلصول  إمكانيـة 
أمرًا أكثر صعوبة. عالوة عىل ذلك، فإن فقدان أفراد من 
األرسة، وال سيام الزوج، يمكن أن يفرض وضعًا انعزاليًا 

أو متييزيًا للمرأة ولألرس التي تعوهلا إمرأة.

عند  اجلنسني  بني  الفوارق  يراعي  أسلوب  انتهاج  •إن  	
تصميم الربامج اخلاصة بأسباب كسب الرزق يستوجب 
ومواطن  واالحتياجات  املهارات  الختالف  تفهم  وجود 
النساء والرجال واملراهقات  الضعف واملسؤوليات لدى 
الوقت، فإن  واملراهقني املترضرين من األزمة. ويف ذات 
السبل  يتيح  الفوارق بني اجلنسني  يراعي  انتهاج أسلوب 
الكفيلة بمواجهة التحديات املتمثلة يف عدم اإلنصاف يف 
تنطلق  ما  وعادة  عليها.  والسيطرة  املوارد  عىل  احلصول 
التقليدية  مهاراهتن  من  للنساء  املهني  التدريب  برامج 
الشديدة  املنافسة  اعتبارًا إلمكانية  أن نضع  القائمة، دون 
التي  للربامج  ويمكن  املجتمعات.  داخل  السوق  وتشبع 
بناء  وبني  املرأة  لوظائف  التقليدي  الرتويج  بني  توازن 
قدراهتا يف املجاالت غري التقليدية التي يزيد الطلب عليها 
بفعل متطلبات إعادة األعامر بعد انتهاء األزمة، يمكن أن 

تقدم بدائل أكثر حيوية.
حسب  العمل  لتقسيم  • نوعية 	 اعتبارات  إعطاء  وينبغي 
اجلنس، وكذا توزيع املسؤوليات واسرتاتيجيات التصدي 
للدخل،  املدّرة  األنشطة  تصميم  ولدى  األرسة.  داخل 
امللقاة  اجلسام  للمسؤوليات  خاص  اهتامم  إيـالء  ينبغـي 
يكون  أن  ويمكن  والعائالت.  األرس  عاتق  عىل  أصاًل 
العمل والتكنولوجيات املوفرة للطاقة فّعااًل جدًا ومؤثرًا 

حقوق اإلنسان املتعلقة بأسباب كسب الرزق

إن مصطلح أسباب كسب الرزق يعني القدرات واألصول، 
العيش.  أجل  من  الناس  يستخدمها  التي  واالسرتاتيجيات 
بأسباب  خاصة  بصفة  املتعلقة  اإلنسان  حقوق  معايري  وإن 
كسب الرزق هي احلق يف مستوى معييش مناسب بام يف ذلك 
ضامن األمن يف حالة البطالة أو غياب أسباب كسب الرزق 
الدويل  والعهد  اإلنسان  حلقوق  العاملي  )اإلعالن  األخرى 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(. واحلق 
يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح 
له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره ويقبله بحرية، وحق كل 
بام يف ذلك  التمتع برشوط عمل عادلة ومواتية،  شخص يف 
توفر ظروف عمل آمنة، وتقايض أجور عادلة، وتعويض عن 
للمرأة  املتساوية، مع ضامن رشوط عمل  القيمة  العمل ذي 
العاملي  )اإلعالن  الرجل  هبا  يتمتع  التي  تلك  عن  تقل  ال 
حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
أشكال  مجيع  عىل  القضاء  واتفاقية  والثقافية،  واالجتامعية 

التمييز ضد املرأة(.
وبعيدًا عن معايري حقوق اإلنسان، ينبغي تذكر البنود التالية 
ألسباب  الرتويج  عند  تطبيقها  من  بد  ال  مبادئ  واعتبارها 

كسب الرزق يف احلاالت اإلنسانية:
•صياغة االسرتاتيجيات التي هتدف إىل متكني األشخاص  	
من تأمني أسباب كسب رزقهم من خالل عملية تقوم عىل 

املشاركة تضم األشخاص املعنيني.
•توفري املعلومات الالزمة حول سبل احلصول عىل العمل  	

وجعلها متاحة للجميع.
•ضامن توفر احلق املتكافئ للمرأة يف التدريب والتعليم من  	
أجل زيادة كفاءهتا التقنية واحلق يف احلصول عىل االئتامن 

والقروض.
•ينبغي أن تكون األنشطة املدّرة للدخل مناسبة من حيث  	
للكرامة  حافظة  تكون  وأن  الثقافية  الوجهة  من  قبوهلا 

الشخصية.
خدمات  تقديم  أو  العمل  عىل  الشخص  إجبار  جيوز  •ال  	

أخرى له حتت التهديد بأي عقوبة.
قيام  عدم  ضامن  أجل  من  احلامية  إجراءات  توفر  •ينبغي  	
أو  أن يسبب أخطارًا  بأي عمل يمكن  الفتيات والفتيان 
أرضارًا لصحة الطفل أو نموه البدين والنفيس والروحي 

واخللقي واالجتامعي.

مثال عىل ذلك: إن معظم األشخاص الذين فقدوا، أو لقوا 
حتفهم يف بندا أتشيه، يف أعقاب إعصار التسونامي كنَّ نساًء، 
حيث فاق عدد الرجال يف املنشآت التي أقيمت للناجني، عدد 
النساء، مما زاد من عبء الرعاية عىل النساء بشكل هائل بعد 

األزمة.
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واملبادرات  التدريب  جماالت  يف  املرأة  مشاركة  حتسني  يف 
اخلاصة بأسباب كسب الرزق. ويعد توفري بعض أشكال 
للتدريب  فرص  وجود  مع  املجتمع  يف  األطفال  رعاية 

املهني، اسرتاتيجية مفيدة يف هذا املجال.

حاالت  يف  الرزق  كسب  بأسباب  اخلاصة  الربامج  وتوفر 
معايري  لتعزيز  األمهية  من  كبرية  درجة  عىل  فرصًا  الطوارئ 
أعىل يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلياة االقتصادية 
من خالل توكيد دور النساء كناشطات يف املجال االقتصادي، 
اإلنتاجية  املوارد  عىل  املتكافئ  احلصول  تعزيز  خالل  ومن 

وآليات اختاذ القرارات.

وننفذ  نخطط  لكي  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
برامج خاصة بأسباب كسب الرزق تراعي 

منظور اجلندر يف حاالت الطوارئ؟
ما هي الديمغرافيات السكانية؟

اجلنس  بحسب  مصّنفًا  األرس  وأفراد  األرس  عدد  •إمجايل  	
والعمر.

بمفردهم،  يعوهلا  أو  بمفردهن  تعوهلا  التي  األرس  •عدد  	
وعدد األرس التي يعوهلا أطفال )فتيات وفتيان(.

وعدد  بالغني،  بأشخاص  املصحوبني  غري  األطفال  •عدد  	
املسنني واملعوقني واحلوامل واملرضعات.

 ما هو نمط حصول النساء والرجال عىل األصول 
 الالزمة لكسب الرزق والسيطرة عليها وكيف كان 

تأثري احلالة الطارئة عليهام؟
واملوايش  والبذور،  )األرض  األساسية  األصول  هي  •ما  	
الوصول إىل األسواق(  والدواجن، واملعدات، وإمكانية 
للرزق،  االستمرار  املضمون  الكسب  أجل  من  املطلوبة 
التأثري  هو  وما  عليهم؟  الطارئة  احلالة  تأثري  كان  وكيف 
املختلف عىل النساء والرجال، تأسيسًا عىل إمكانية حصول 

كل منهم عىل هذه املوارد والسيطرة عليها؟
والتجارة،  والصيد،  والفالحة،  الزراعة،  أنواع  هي  •ما  	
وقوع  قبل  موجودة  كانت  التي  الغذائية  واإلمدادات 
احلالة الطارئة؟ وما هو الدور الذي كانت تقوم به النساء 

والرجال يف هذه القطاعات؟
الزراعية  األراض  بامتالك  املتعلقة  املامرسات  هي  •ما  	
بحقوق  املتعلقة  املامرسات  خاص  وبشكل  وتوزعها؟ 

التملك واملرياث اخلاصة بالنساء؟
•ما نوع املهارات املوجودة لدى النساء و الرجال؟ وما هي  	

االحتياجات املتعلقة بالتدريب عىل املهارات املطلوبة؟

 ما هي األدوار واملامرسات الثقافية واالجتامعية 
 املعتادة للنساء والرجال والتي كانت قائمة قبل بداية 

احلالة الطارئة؟
والفتيات  النساء  هبا  تقوم  كانت  التي  األدوار  هي  •ما  	
والفتيان والرجال يف أنشطة الفالحة وغريها من األنشطة 

اإلنتاجية.؟
•من لديه سلطة اختاذ القرار يف ما يتعلق باألصول اإلنتاجية  	

واملرصوفات األرسية؟
•من املسؤول عن الفالحة ومجع املحصول وبيعه يف السوق،  	

وحفظ املخزون والطهو؟ 
•ما هو نوع األنشطة واملهام واألعامل التي حتظر العادات  	

املحلية عىل النساء أوالرجال القيام هبا؟
السلطة  لديه  من  األرسة؟  داخل  املوارد  ختصص  •كيف  	

األكرب يف اختاذ القرارات؟
•هل هناك ممارسات قد يغلب عليها صفة التمييز ضد املرأة  	

واألرس التي تعوهلا إناث، واملسنني واملعوقني؟

يف  الدويل  البنك  أجراها  لدراسة  وفقًا  فإنه  ذلك،  عىل  مثال 
سرياليون أعيقت اجلهود التي بذلت يف أعقاب انتهاء الرصاع 
مبارشة من أجل تأهيل القطاع الزراعي، وذلك بسبب استخدام 
أسلوب أرسي اعتمد عىل االحتياجات التي أوضحها أرباب 
والرجال  النساء  لقيام  ونظرًا  الرجال.  من  وأغلبهم  األرس، 
بزراعة أنواع خمتلفة من املحاصيل، فإهنم حيتاجون إىل أدوات 
مجيع  إىل  البذور  “كري”  مؤسسة  قدمت  وقد  خمتلفة.  وبذور 
األشخاص البالغني بداًل من توزيعها عن طريق أرباب األرس. 
وقد أدى هذا األسلوب إىل حصول النساء عىل بذور الفول 
السوداين، وهو أحد املحاصيل التي تقوم برزاعتها النساء يف 
سرياليون، مما أعطاها قوة متكني إضافية حيث تتم عادة مقايضة 

هذا املحصول ضمن أنشطة التجارة الصغرية.
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كيف تغرّيت أعباء العمل واملسؤوليات واألدوار 
املرتبطة باجلندر، نتيجة لوقوع احلالة الطارئة؟

والفتيات  النساء  من  كل  يكرسه  الذي  الوقت  مقدار  •ما  	
والفتيان والرجال يف العمل يف املجاالت غري النقدية )غري 
والطهو، ومجع حطب  املاء،  )مثل جلب  األجر(  املدفوع 

الوقود، ورعاية األطفال، وغسل املالبس(؟
•هل ال تزال النساء أو الرجال يامرسون األشكال التقليدية  	
من األنشطة املدّرة للدخل؟ إذا مل يكن األمر كذلك، فام هو 

تأثري هذا األمر عليهم؟
نحو  أكثر  مسؤوليات  الرجال  أو  النساء  تتحمل  •هل  	

عائالهتم وأرسهم بعد حدوث الترشد عام كان من قبل؟
•هل يضطلع كل من النساء والرجال بأعامل جمتمعية وأعامل  	
إعادة إعامر بعد األزمة؟ وما هي أنواع املهام التي أسندت 

للنساء والرجال؟
•كيف تعيق اهلموم األمنية قدرات النساء والفتيات والفتيان  	

والرجال للحصول عىل املوارد اإلنتاجية.

تراعي  برامـج  إعــداد  لضـامن  إجـراءات 
املساواة بني اجلنسني يف جمال كسب  حتقيق 

الرزق
املشاركة املتكافئة لكل من النساء والفتيات والفتيان 

والرجال يف إعداد الربامج اخلاصة بكسب الرزق
الربامج  مجيع  وتنفيذ  ختطيط  يف  والرجال  النساء  •أرشك  	

اخلاصة بكسب الرزق.
للنساء  رضوريًا،  ذلك  كان  إذا  منفصلة  اجتامعات  •اعقد  	
يف  ممثليهم  وحتديد  آرائهم  عىل  للحصول  والرجال 

االجتامعات املختلطة.
التي  املحتملة  العقبات  عىل  للتعرف  النساء  مع  •تشاور  	
الرعاية  لتوفري  حاجة  يف  كّن  إذا  )مثاًل:  مشاركتهن  تعيق 
بوقت  يتعلق  فيام  أو  االجتامعات،  فرتة  أثناء  لألطفال 
ومكان االجتامعات، أو القيود املتعلقة بالوقت واحلركة، أو 
الكيفية التي تؤثر هبا العوامل االجتامعية والثقافية واألدوار 

واملسؤوليات التي يضطلعن هبا يف مشاركتهن، إلخ(.
•أدخل األصول اإلنتاجية اخلاصة بالنساء وبالرجال أيضًا يف  	
برامج استبدال ومحاية األصول سواء كانت نقدية أو عينية.

تلبية  أجل  من  وّفرها  أو  املالية  اخلدمات  •استأنف  	
االحتياجات املختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجال 

مع أخذ قضايا األمية بعني االعتبار.
الربامج  •أدخل اجلامعات السكانية املهمشة ضمن أنشطة  	
)مثاًل: األشخاص العجزة، واملسنني، والفتيات املتزوجات 
أساس  عىل  القائم  العنف  وضحايا  السن،  صغريات 
اجلندر(. وعىل سبيل املثال، فإن إقامة نظام إحالة مشرتك 
أساس  عىل  القائم  العنف  ضحايا  لتوجيه  الوكاالت  بني 
املساعدات  عىل  للحصول  الصحيحة  اجلهة  إىل  اجلندر 
املفيدة  تعترب من االسرتاتيجيات  الرزق،  املتعلقة بكسب 

يف هذا املجال.
•حتقق من املشاركة اجلادة للنساء والفتيات بداًل من جمرد  	
برامج  دعم  يعد  املثال،  سبيل  فعىل  الرمزي.  التمثيل 
رسيعة  توجيهية  برامج  تنفيذ  أو  للنساء  اجلامعية  الزراعة 
أيضًا من  يعّد  املهارات،  التدريب عىل  تقديم  قبل  للمرأة 

االسرتاتيجيات املفيدة.
•تأكد من معاجلة القضايا األمنية لكل من النساء والرجال  	
القرارات  اختاذ  عملية  يف  مشاركتهام  تعزيز  أجل  من 
والتوزيع والتدريب والتخطيط. وعىل سبيل املثال، توفري 
لألطفال،  آمنة  أماكن  وتوفري  آمنة،  مواصالت  وسائل 
تعرض  قد  التي  الرزق  كسب  ألنشطة  الرتويج  وجتنب 
املرأة لألخطار )مثل مجع الوقود دون وجود مرافق معها( 

أو تشويه سمعتها اجتامعيًا.

احلصول املتكافئ عىل أسباب كسب الرزق واالستفادة 
من براجمه من قبل النساء والفتيات والفتيان والرجال

م الربامج عىل أساس تقييم معارف النساء والرجال  •صمرِّ 	
كسب  بأسباب  يتعلق  ما  يف  واحتياجاهتم  ومهاراهتم 

الرزق.
والفتيان  والفتيات  النساء  حلصول  متكافئة  سباًل  •وّفر  	
والرجال عىل التدريب املهني وبرامج استجالب الدخل 
خلدمات  حمددة  أهدافًا  بضع  وقم  الصغرية،  والقروض 
اجلندر. وعادة  منظور  تراعي  الرزق  أسباب كسب  دعم 
الزهيدة  والتكنولوجيات  العاملة  توفري  أساليب  تكون  ما 
املبادرات  عىل  املرأة  حصول  تعزيز  يف  مفيدة  التكاليف 

املدّرة للدخل.
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•وتأكد من أن برامج التدريب املهني ال متارس التمييز القائم  	
عىل أساس اجلندر يف جمال العمل وأهنا توفر فرصًا متكافئة، 
التقليدية يف جمال كسب الرزق  بام يف ذلك اخليارات غري 

بالنسبة للمراهقات واملراهقني وللنساء والرجال.

•قيرِّم االحتياجات التدريبية للمرأة والفتاة يف جماالت القيادة  	
والتمكني، لضامن مشاركتهام الفّعالة املجدية.

•قيرِّم احتياجات النساء والفتيات والفتيان والرجال لربامج  	
يف  وضع  والكتابة(  القراءة  )تعلم  الرسمي  غري  التعليم 
)تعليم  رسمي  غري  تعليم  برامج  تنفيذ  إمكانية  االعتبار 
يكونون  قد  الذين  ألولئك  واألعداد(  والكتابة  القراءة 

أميني أو مل تتح هلم الفرصة إلكامل تعليمهم املدريس.

والغذاء  العمل،  مقابل  الغذاء  برامج  مالءمة  مدى  •قيرِّم  	
مقابل التدريب، والنقد مقابل العمل، وتأكد من مشاركة 

النساء عىل قدم املساواة مع الرجال.

أو  التدريب،  يتلقني  الاليت  النساء  حصول  سبل  •وفر  	
النساء املضطلعات بأدوار يف جهود التصدي أو يف جهود 

استنهاض املجتمع، عىل خدمات رعاية األطفال.
املستخدمة يف األنشطة  املهارات واخلربات احلياتية  •قيرِّم  	
ومد  باألرسة،  والعناية  األطفال،  )تربية  النقدية  غري 
العائلة واألرسة بأسباب احلياة( وكيفية البناء عىل ذلك 
كسب  بأسباب  اخلاصة  الربامج  تصميم  يف  واستثامره 
الرزق، وذلك عند التخطيط لألنشطة املدرة للدخل من 

أجل النساء. 
أنشطة  يف  الفرق  رئيسات  أو  اإلرشاد  موظفات  •أرشك  	

املرشوع.
•ادعم إرشاك املرأة يف قطاعات حماصيل الكفاف واملحاصيل  	

النقدية.
منها  املناسب  واخرت  املختلفة،  التكنولوجيات  تأثري  •قيرِّم  	
عاتق  عىل  امللقى  العمل  حجم  عىل  تأثريها  أساس  عىل 

املرأة داخل وخارج املنزل.
•قيرِّم تأثري أنشطة املرشوع عىل األنشطة اإلنتاجية التقليدية  	

والتجارية لدى كل من النساء والرجال.
•حددرِّ وسائل االتصال املتاحة لكل من النساء والرجال وقم  	

باستخدامها.
•حتقق من وجود التوازن بني اجلنسني ضمن فرق التدريب  	

وكن مراعيًا للمامرسات الثقافية املحلية.
األرض،  يف  واحلق  التملك  حق  حول  الوعي  بإذكاء  •قم  	

وحق املرأة يف كليهام.
•استرش املرأة منذ البداية عند تقديم التدريب عىل املهارات،  	
وذلك لضامن عدم جتاهل املامرسات الثقافية. وقد يفيض 
ذلك إىل إنشاء برامج خمتلفة لكل من النساء والرجال أو 

تقديم دورات تدريبية منفصلة أو طرق خمتلفة يف العمل.

•قـم بإذكاء الوعي وبناء القدرات يف جمال مراعاة الفروق بني  	
اجلنسني، وذلك لدى الرشكاء القائمني بتنفيذ الربامج حمليًا.

األمم  برنامـج  طالب  النكـا  سـري  يف  ذلك،  عىل  مثـال 
املتحدة اإلنامئـي من مجيع املؤسسات التي تقدم قروضًا هبدف 
استعادة األوضاع السوية يف جمال كسب الرزق رصف %40 
عىل األقل للنساء املتقدمات بطلب هذه القروض، وأاّل تقل 
برامج خدمات دعم  يتـم تسجيلهـن يف  الاليت  النساء  نسبة 
أسباب كسب الرزق عن 50%، وأاّل تقل نسبة املشاركات يف 

التعاونيات الريفية عن 50% كذلك.

يف  التقليدية  املجتمعات  يف  النساء  دربت  ذلك،  عىل  مثال 
“كوجارات” كمهندسات وبنَّاءات بعد وقوع الزلزال فيها، 

ووظفن يف إطار برامج اإلعامر التي رعتها احلكومة.

املحلية  املجتمعات  إنعاش  برنامج  اعتمد  ذلك،  عىل  مثال 
الذي يرعاه برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف مجهورية الكونغو 
الديمقراطية، بشكل منهجي، حتليل اجلندر من أجل ضامن 
وجود متثيل متكافئ للنساء والرجال بوصفهم مستفيدين من 
الربنامج وكنتيجة لذلك، تعلمت الشابات الاليت كن يعانني 
من جتربتهن يف اجلامعات املسلحة مهارات القراءة والكتابة يف 

)الفاو( بلد تنترش فيه أمية النساء انتشارًا واسعًا. والزراعة  األغذية  منظم  قدمت  ذلك،  عىل  مثال 
للمدربني  تدريبية  دورة  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق 
حول التقييامت املراعية للفروق بني اجلنسني، وإعداد الربامج 
للخرباء الوطنيني عىل املستوى الشعبي يف أندونيسيا يف أعقاب 

إعصار التسونامي.
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أسباب كسب الرزق – القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر
حتليل الفروق بني اجلنسني

-  جتمع املعلومات من النساء والفتيات والفتيان والرجال عن اآليت:  1
واملراهقني  واملراهقات  والرجال  النساء  عاتق  عىل  امللقاة  واملسؤوليات  الضعف  ومواطن  واالحتياجات،  املختلفة،  املهارات  •جمموعات  	

املترضرين، بمن فيهم األرس التي تعوهلا نساء ويعوهلا أطفال.
•تقسيم العمل حسب اجلنس، واملسؤوليات، واسرتاتيجيات التصدي داخل األرسة. 	

•جوانب عدم املساواة يف احلصول عىل املوارد والسيطرة عليها. 	

•العقبات التي يمكن للنساء والفتيات والفتيان والرجال مواجهتها يف سبيل استجالب الدخل أو تكريس الوقت ملامرسة األنشطة املدّرة للدخل  	
)مثاًل: رعاية األطفال أو غري ذلك من املسؤوليات األرسية(.

-  حتليل اجلندر موضح يف الوثائق التخطيطية وتقارير حالة األوضاع.  2

التصميم

ال حتمل الربامج اخلاصة بكسب الرزق التي تم إعدادها متييزًا ضد املرأة أو الرجل، مثاًل مرشوعات اإلعامر التي كانت تستهدف الرجل   -  1
فقط عىل نحو تقليدي، ينبغي مراجعتها للتحقق من وصوهلا إىل كل من النساء والرجال.

تستفيد النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل نحو متكافئ، من البدائل املتعلقة بأسباب كسب الرزق )مثاًل يتلقون تعويضًا متكافئًا لقاء   -  2
العمل املتكافئ(.

تفهم الفروق الثقافية، وقم بتلبية احتياجات الفئات 
السكانية املستضعفة

عىل  مرتكزة  تكون  املعيشة  أسباب  حول  تقييامت  ذ  •نفرِّ 	
القيام  يف  حتدث  التي  والثغرات  والقدرات  االحتياجات 
باألدوار لدى النساء والرجال والفئات العمرية املختلفة، 

وال سيام اجلامعات املستضعفة.
•تعّرف عىل االحتياجات الثقافية للسكان واحرتمها، وعىل  	
للنساء،  التقليدية  املالبس  متطلبات  احرتام  املثال  سبيل 
يف  للحرية،  املختلفة  باملستويات  اإلقرار  مع  للرجال   أو 

ما يتعلق باحلركة.
•قيم تأثري املرشوع عىل العالقات القائمة بني اجلنسني. 	

•حـدد، باملشاركـة مـع املـرأة، الطرق املقبولة للتغلب عىل  	
احلواجـز )مثـاًل إذا كـانت احلركـة مقيـدة، فيمكـن توفري 

مرافقني(.
بكسب  املتعلقة  الربامج  إىل  للوصل  متكافئة  سباًل  ر  •وفرِّ 	
يف  وضع  والدينية،  العرقية  لألقليات  بالنسبة  الرزق 
االعتبار األساليب التي تعزز أوارص التعاون بني األقلية 

واإلغلبية السكانية.

التي دعمتها خمتلف  املرأة  تألفت تعاونيات  مثال عىل ذلك، 
أعضاء  من   ،1994 عام  بعد  رواندا  يف  الدولية  املنظامت 
العرقية املختلفة، مما وفر منربًا للمصاحلة عىل  من اجلامعات 

مستوى املجتمع

قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف قطاع كسب الرزق
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا 
األساسية التي تتضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية وعينة املؤرشات العينة الواردة يف 
فصل األساسيات يف هذا الكتيب متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق، 

والتي يقاس بموجبها التقدم املحرر يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.
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احلصول عىل اخلدمات

تتمتع النساء والفتيات بحق متكافئ يف احلصول عىل الربامج اخلاصة بكسب الرزق وخدمات دعم أسباب كسب الرزق بنفس القدر الذي   -  1
يتمتع به الرجال والفتيان.

جيرى، بشكل روتيني، رصد حصول النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل الربامج اخلاصة بكسب الرزق، وذلك من خالل املعاينات   -  2
املوقعية واملناقشات التي جترى مع الفئات السكانية، إلخ.

يتم التصدي للعقبات التي تقف يف وجه احلصول املتكافئ عىل اخلدمات، وذلك بالرسعة املطلوبة.  -  3

املشاركة

تشارك النساء، الرجال يف االجتامعات واملناقشات التشاورية وذلك بأعداد متساوية وبمعدل تواتر منتظم.  -  1
األحكام اخلاصة بتوفري خدمات رعاية األطفال أو الرعاية األرسية قائمة إلتاحة الفرصة أمام النساء والفتيات للوصول إىل الربامج وتلّقي   -  2

التدريب وحضور االجتامعات.

التدريب لبناء القدرات

تستهدف برامج التدريب املهني والتعليم غري الرسمي االحتياجات النوعية للمراهقات واملراهقني وتزودهم باملهارات العملية التي يمكنهم   -  1
استخدامها، بام يف ذلك املهارات التقليدية.

فرص التوظيف مفتوحة عىل نحو متكافئ ويمكن الوصول إليها من قبل النساء والرجال.   -  2

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر

ُتراَقب الربامج للوقوف عىل أية تأثريات سلبية للتغريات التي حتدث يف العالقات اخلاصة بالسلطة )مثاًل زيادة العنف األرسي كرد فعل عىل   -  1
متكني املرأة(.

ُتراَقب أماكن العمل مع التصدي ألية ترصفات للتمييز أو للعنف القائم عىل أساس اجلندر.  -  2

إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر

الربامج اخلاصة بكسب الرزق مصممة بحيث تلبي االحتياجات الفريدة للرشائح املختلفة من املجتمع املترضر من األزمة )مثل النساء الاليت   -  1
دين، واألشخاص املسنني، وضحايا العنف القائم عىل أسس اجلندر، إلخ(. َيُعلن أرسًا، واملراهقات، واملراهقني، والنساء والرجال املرشَّ

الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر

جتمع البيانات املصّنفة بحسب اجلنس والعمر عن تغطية الربنامج وتأثريه، ومن ثم حتلل وترفع عنها التقارير املطلوبة.  -  1
د الربامج اخلاصة بكسب الرزق وذلك بغرض إدخال التحسينات عليها يف ما يتعلق باالعتامد عىل الذات وكذلك حتقيق رضاء املستفيد،  ترصُّ  -  2

وذلك لكل من النساء والرجال.
تعد اخلطط وتنفذ من أجل التصدي ألي ثغرات أو مظاهر للجور.  -  3

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر بام يف ذلك املشاركة الدورية بشبكة   -  1
اجلندر.

لدى القطاع أو املجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر كام أهنم أعدوا ويقومون بصفة روتينية بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملرشوع استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر.
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هناك دائاًم فقد للممتلكات الشخصية يف ظل األوضاع التي 
كثرية  أحوال  يف  فالناس  د،  للترشُّ األشخاص  فيها  يتعرض 
يفرون من أماكن إقامتهم وليس معهم، بخالف املالبس التي 
يرتدوهنا، إاّل النزر اليسري واألشخاص الذين يترضرون من 
مواد أخرى غري  الغذاء، إىل  األزمة، حيتاجون، باإلضافة إىل 
غذائية لكنها الزمة لبقائهم أحياًء، تشمل بنودًا مثل البطانيات 
األمطار،  لتقيهم من  بالستيكية؛  النوم، ومالءات  وفرشات 
من  وغريها  البارد،  والطقس  والرياح،  الشمس،  وحرارة 
ظروف اجلو والبيئة. كذلك، فإن أدوات املطبخ مثل املقايل، 
واألطباق واملالعق، هي أيضًا من البنود األساسية والالزمة 
ومساحيق  الصابون  عىل  أيضًا  ينطبق  واحلال  أرسة،  لكل 
الغسيل فهي بنود الزمة؛ لتحقيق النظافة الشخصية، إضافة 
من  ومأمونًا  نظيفًا  وإبقائه  املاء  جللب  الالزمة  األوعية  إىل 
التلوث. وقد تكون هناك أيضًا حاجة إىل املالبس أو املواد التي 
ُتصنع منها املالبس واألحذية. عالوة عىل ذلك، فإن النساء 
والفتيات حيتجن إىل إمدادات صحية، كذلك األطفال، فإن 
هلم احتياجات نوعية أيضًا، ال سيام أولئك الذين قد تعرضوا 
للتيتم وحيتاجون إىل غذاء لألطفال ومالبس وحفاضات... 
إلخ. وهناك مناقشات ومداوالت جارية تتعلق بمدى جدوى 
توزيع مواقد موفرة للطاقة وحطب للوقود، أو غري ذلك من 

مصادر وقود الطاقة ألغراض الطهي. 
وتتفاوت املواد غري الغذائية املطلوبة وفقًا للثقافة والسياق التي 
توجد فيه، وينبغي أن تتوافق مع احتياجات الناس، وكذلك 
الغذائية من  املواد غري  ِحَزم  السائد؛ حيث ختتلف  املناخ  مع 
أن  كام  للمساعدات،  املقدمة  اجلهات  من  أخرى  إىل  جهة 
حمتوياهتا من البنود املختلفة قد تغريت أيضًا بمرور الوقت، 
وذلك من وكالة إىل وكالة أخرى. فعىل سبيل املثال، يف املناطق 
التي تنترش فيها املالريا، ُأضيفت الناموسيات املشبعة بمبيدات 

البعوض إىل قائمة البنود الرضورية. وينبغي أن تشكل الفوط 
الصحية وأدوات النظافة الشخصية للمرأة أجزاًء معيارية من 
البنود  ختتلف  أن  يمكن  أنه  إاّل  الغذائية،  غري  املواد  جمموعة 
وعىل  أخرى.  إىل  منطقة  من  املجموعة  هذه  ضمن  املشمولة 
ذلك، فإنه من املهم، قبل وضع العبوات معًا، أن تقوم بتحديد 
النسائية  النظافة  االحتياجات املطلوبة، وتقرير أنواع أدوات 
املناسبة واملالئمة، لذلك ينبغي التشاور مع النساء؛ للتعرف 

عىل املامرسات القائمة وما يفضل يف هذا اخلصوص. 
فاملواد  العائالت،  وتركيبة  حجم  حول  افرتاضات  تضع  ال 
العائلة  أن  بافرتاض  الغذائية عادة ما حتسب لكل عائلة  غري 
التقليدية عادة من أبوين وعدد من األطفال، ومع ذلك، فإن 
بالنسبة  سيام  وال  خيتلف،  قد  وتركيبها  األرسة  حجم  معدل 
أحد  يكون  ما  فعادة  األزمات.  من  تترضر  التي  للعائالت 
األبوين أو أحد اجلدين معينًا لألرسة التي تتكون من أطفال 
وأبناء عمومة. ويف كثري من األحيان، قد ال يكونون قد عاشوا 
معًا من قبل. فيجدر بك االنتباه كي تتأكد من أن توزع املواد 
غري الغذائية ال يستبعد أّيًا من أفراد وحدة األرسة اجلديدة أو 

يعرضه ألخطار أخرى إضافية. 
أكثر  تكون عادة  التوزيع  للنساء يف عملية  املتكافئة  املشاركة 
فاعلية. إن التوزيع اللوجستي للمواد غري الغذائية يمكن أيضًا 
أن حُيدث فرقًا كبريًا. فمن املهم بالنسبة لك أن تضع يف اعتبارك 
من الذي يتلّقى املواد غري الغذائية أو متى توزع هذه املواد، 
النساء والفتيات والفتيان  وذلك للتأكد من استفادة كل من 
املجتمعات  ففي  متكافئة.  استفادة  املواد  هذه  من  والرجال 
التي تبيح تعدد الزوجات، يفضل أن توزع املواد غري الغذائية 
عىل النساء. وعىل ذلك ينبغي عقد مناقشات مع أفراد املجتمع 
من أجل تلّقي معلومات ارجتاعية حول آلية التوزيع، ومن ثم 
إجراء تعديالت عندما يقتيض األمر ذلك، حتى يمكن للنساء 

 اجلنـدر واملـواد 
 غري الغذائية 

يف حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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مراكز  إىل  الوصول  مجيعهم  والرجال  والفتيان  والفتيات 
التوزيع، ويكونون كلهم قادرين عىل تلّقي املواد غري الغذائية 

التي حيتاجوهنا.

ما الذي نحتاج معرفته يف املجتمع لكي نخطط 
توزيع  جمال  اجلندر يف  تراعي  برامج  وننفذ 

املواد غري الغذائية
ما هي مالمح الديمغرافيات السكانية؟

•عدد األرس ومتوسط حجم األرسة. 	
•عدد النساء والفتيات والفتيان والرجال. 	

 • 	49-13 بني  ما  العمرية  الفئة  يف  والنساء  الفتيات  عدد 
عامًا، ألغراض توزيع أدوات النظافة الشخصية للمرأة.

•عدد األرس التي تعوهلا إناث أو يعوهلا ذكور أو أطفال أو  	
أشخاص مسنني.

)مثل  نوعية  احتياجات  لدهيم  الذين  األشخاص  •عدد  	
األطفال غري املصحوبني بأشخاص بالغني، أو األشخاص 
من  أو  خطرية،  إصابات  من  يعانون  الذين  أو  املعوقني، 
بحسب  مصّنفني  املسنني(  واألشخاص  مزمنة،  أمراض 

العمر واجلنس.
•عدد احلوامل واملرضعات. 	

ما هي املامرسات املجتمعية واألدوار واملسؤوليات 
الثقافية واالجتامعية

•كيف يقسم العمل بحسب اجلنس داخل األرسة وخارجها  	
وكم مقدار الوقت الذي ينفق يف أداء املهام املختلفة.

•من يضطلع بمسؤولية جلب املاء؟ 	
•ما هي املامرسات الثقافية التي تتعلق بتلبية احتياجات املرأة  	
يف ما خيتص بنظافتها الشخصية والصحية، وال سيام أثناء 

دورة احليض الشهرية؟
مواقد  وأنامطه  الوقود  بجمع  املتعلقة  املامرسات  هي  •ما  	
الطاقة  بتوفري  ممارسات حملية خاصة  هناك  الطهي، وهل 

أثناء الطهي؟
املستخدمة  والرتتيبات  بالنوم،  املتعلقة  املامرسات  هي  •ما  	
املراتب  استخدام  ذلك  يف  )بام  النوم  فراش  إعداد  يف 

والبطانيات(.

الغذائية  غري  املواد  من  املختلفة  االحتياجات  هي  •ما  	
اخلاصة بالنساء والرجال، مصنفة بحسب العمر واخللفية 

العرقية.

ما الذي كان لدى الناس قبل األزمة؟
للترّشد  تعرضهم  قبل  يستخدمونه  السكان  كان  الذي  •ما  	
)مثاًل: ممارسات الطهو( وما هو مصدر الوقود الذي كانوا 

يستخدمونه؟
النساء  من  كل  يرتدهيا  كانت  التي  املالبس  نوع  •ما  	
والرجال؟ هل هناك أنواع معينة من املالبس تعد رضورية 

الحتياجاهتم ومتطلباهتم اليومية؟
يستخدموهنا/ التي  الشخصية  النظافة  منتجات  هي  •ما  	

حيتاجوهنا؟
البنود  توزيع  أجل  من  قائمة  كانت  التي  اآلليات  هي  •ما  	

الالزمة للبقاء عىل قيد احلياة قبل األزمة؟
•كيف كانت األرس التي تعوهلا إمرأة أو األرس املكونة من  	
من  الغذائية  غري  املواد  عىل  حتيا/حتصل  معدمات  نساء 

قبل؟

حتقيق  تراعي  برامج  إعداد  لضامن  إجراءات 
املواد  توزيع  جمال  يف  اجلنسني  بني  املساواة 

غري الغذائية
املشاركة املتكافئة

وتنفيذ  ختطيط  يف  والرجال  النساء  مشاركة  من  •تأكد  	
الغذائية. اجتمع مع كل منهم  املواد غري  توزيع  عمليات 
عىل نحو منفصل للتأكد من أن ديناميات السلطة ال خترس 

صوت املرأة.
بكمية/ علم  عىل  والرجال  النساء  من  كاًل  أن  من  •تأكد  	
توزيعها  بطرق  التي سيتلقوهنا وكذلك  األصناف  وتنوع 
ولوحات  العامة  اإلعالم  وسائط  ذلك  يف  مستخدمًا 
اإلعالنات/املعلومات التي تشري بوضوح إىل مستحقاهتم 
من املواد غري الغذائية ومواقع توزيعها والوقت والتاريخ 

الذين يتم فيهام ذلك.
دقيق  تفهم  عىل  مبني  التوزيع  نظام  تصميم  أن  من  •تأكد  	
للرتكيبة االجتامعية للسكان املترضرين بام يف ذلك وجود 
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هتمل  أو  هتمش  أن  يمكن  التي  اجلامعات  عن  معلومات 
أثناء التوزيع.

•توصل إىل اتفاق بشأن نظام التوزيع، ويمكن أن يتم ذلك  	
ومن  الذكور  من  القادة   – اجلامعات  قيادات  خالل  من 
اإلناث، ومن خالل جمموعات من رؤوساء األرس ومن 
أفراد العائالت أنفسهم وتأكد من إبقاء السكان املترضرين 

عىل علم بأية تغيريات قد جتري عىل النظام.
•تأكد من أن مواقع التوزيع يمكن الوصول إليها بسهولة  	
النساء  من  لكل  مالئمة  التوزيع  أوقات  وأن  وبأمان 

والرجال، من مجيع الفئات العمرية واخللفيات الثقافية.
•تأكد من تلبية هذه املواد لالحتياجات النوعية لألشخاص  	
من  وذلك  مزمنة  بأمراض  واملصابني  واملعوقني  املسنني 

خالل الدعم املجتمعي ونظم التوزيع املستهدفة.
•تأكد من قيام مراقبي اجلموع بمراقبة الصفوف وختصيص  	
لدهيم  الذين  واجلامعات  لألشخاص  منفصل  صف 
يف  الوقوف  عىل  القادرين  غري  )مثل  نوعية  احتياجات 
أو  املسنني،  األشخاص  مثل  خمتلفة،  ألسباب  الصف 
املعوقني، أو احلوامل وغريهم من اجلامعات التي تتطلب 

حاالهتم تقديم املساعدة(.
•تأكد من أن مراقبة توزيع املواد غري الغذائية تتم من قبل كل  	

من موظفي الوكالة وممثيل جمتمع الالجئني.
التقدم  وللرجل  للمرأة  تتيح  آليات  وجود  من  •تأكد  	
أو  الغذائية  املواد غري  تلقي  بعدم  يتعلق  ما  بشكاواهم يف 

عدم تلبيتها الحتياجاهتم.
املواد  حيال  والرجال  النساء  من  كل  استشارة  من  •تأكد  	
وشيوع  السائدة  الثقافة  حيث  من  املالئمة  الغذائية  غري 

استخدامها يف املجتمع.

مراعاة املامرسات املجتمعية النوعية والفروق الثقافية
الشخصية  النظافة  وأدوات  الصحية  اإلمدادات  •وزع  	

املالئمة عىل النساء والفتيات والفتيان والرجال.

واملامرسات  الطقس  لظروف  الثياب  مالءمة  من  •تأكد  	
الثقافية ومن مناسبتها لكل من النساء والفتيات والفتيان 

والرجال وكذلك مناسبة املقاس بالنسبة للسن.
املامرسات  تراعي  بالفراش  اخلاصة  املواد  أن  من  •تأكد  	
الثقافية، وأهنا كافية من حيث الكمية لتتوافق مع ترتيبات 
نوم كل شخص بمفرده كام قد يطلب من قبل أفراد األرس 

املختلفة.
•تأكد من مالءمة املواد املقدمة لالستخدام يف الطهي، من  	

الوجهة الثقافية وإمكانية استخدامها عىل نحو مأمون.
القائمة يف احلسبان عند  املحلية  املامرسات  •تأكد من أخذ  	

حتديد مواصفات املواقد وسوائل الوقود املستخدمة.

تلبية احتياجات مجاعات وأشخاص بعينهم
•تأكد من عدم وجود متييز أو قيود عىل احلصول عىل املواد  	

غري الغذائية بسبب اجلنس أو العمر أو القدرات.
•تأكد من وجود مراكز التوزيع يف منطقة آمنة يمكن الوصول  	
إليها من قبل النساء والرجال وكذلك الفتيات والفتيان غري 
املصحوبني بمرافقني وأيضًا األشخاص املسنني واملصابني 

بأمراض مزمنة، واملعوقني.
والفتيان  والفتيات  النساء  مع  منتظمة  مشاورات  •اجر  	
واملعوقني،  مزمنة،  بأمراض  املصابني  واألشخاص 
القضايا  حول  اخلاصة،  االحتياجات  ذات  واملجموعات 
املتعلقة باملواد غري الغذائية ملعاجلة اهلموم املتعلقة باحلامية.

النساء بخصوص موقع ووسائل مجع  استشارة  •تأكد من  	
الوقود ألغراض الطهي، والتدفئة.

الوقود اخلاصة باجلامعات  •تأكد من تلبية احتياجات مجع  	
املستضعفة مثل األرس التي تعوهلا إناث واألرس التي تقوم 
والعدوى  اإليدز  مرض  مع  متعايشني  أشخاص  برعاية 
بفريوسه، وكذلك عمل ترتيبات خاصة )مثل اختيار أنواع 
وقود تتطلب عماًل أقل مشقة أو توفري مواقد اقتصادية يف 

استخدام الوقود، ومصادر وقود يسهل الوصول إليها(.



114

كتيب اجلندر لّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

اجلندر واملواد غري الغذائية يف حاالت الطوارئ

ئية
غذا

ري ال
د غ

ملوا
ا

قائمة تفقدية لتقييم برامج املساواة بني اجلنسني يف جمال توزيع املواد غري الغذائية
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا 
األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية ومؤرشات العّينة الواردة يف فصل 
األساسيات من هذا الكتيب متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي 

يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

توزيع املواد غري الغذائية – القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر
حتليل الفروق بني اجلنسني

هذه  وتصنف  الغذائية،  غري  املواد  من  واالحتياجات  األرسية،  الرتكيبات  حول  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  من  املعلومات  جتمع   -  1
املعلومات بحسب العمر واجلنس، وينشأ نظام التوزيع وفقًا لذلك.

التصميم
تصدر بطاقات االستحقاقات األرسية وبطاقات احلصص الغذائية باسم كل من الفرد األسايس )األنثى والذكر( املمثل لألرسة.  -  1

لكل فرد من النساء والفتيات والفتيان والرجال طاقمني عىل األقل من املالبس باملقاس الصحيح، ويتناسبان مع الثقافة السائدة، والفصل   -  2
واملناخ.

حيصل األشخاص عىل جمموعة من البطانيات، والفراش ومراتب النوم، توفر هلم الدفء وتتيح هلم النوم كل بمفرده عىل النحو الذي قد يكون   -  3
مطلوبًا.

حتصل النساء والفتيات عىل املواد الصحية وأدوات النظافة الشخصية، بام يف ذلك الصابون واملالبس الداخلية.  -  4
يتوفر التدريب أو اإلرشاد حول استخدام املواد غري الغذائية، وذلك حيث ما اقتضت الرضورة.  -  5

احلصول عىل اخلدمات
جيري رصد الربنامج للتحقق من استفادة النساء والرجال عىل نحو متكافئ إذا ما كان يتم إعطاء أجر لقاء القيام بتوزيع املواد غري الغذائية   -  1 

بام يف ذلك حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعيني هلذه األغراض.
يتم التصدي للعقبات التي تقف يف وجه احلصول املتكافئ عىل اخلدمات تلك بالرسعة املطلوبة.  -  2

املشاركة
ترشك النساء والرجال يف توفري التخطيط والتنفيذ اخلاصة باختيار املواد غري الغذائية وتوزيعها.  -  1

ختطر النساء والرجال باستحقاقات كل منهام والكمية واألصناف املختلفة التي سيتلقوها ومكان وتاريخ ووقت توزيعها، مع إدراكهم لذلك.  -  2

التدريب وبناء القدرات
يشارك كل من النساء والرجال يف حتديد مواقع التوزيع اآلمنة والتي يسهل الوصول إليها.  -  1

جتري مراقبة مراكز التوزيع للتحقق من أهنا آمنة ويسهل الوصول إليها.  -  2

الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر
جتمع البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر عن تغطية الربنامج وتأثريه، ومن ثم حتلل وترفع عنها التقارير املطلوبة.  -  1

تعد اخلطط وتنفذ من أجل التصدي ألي مظاهر جور، وكذلك لضامن حصول مجيع السكان عىل هذه اخلدمات والتحقق من سالمتهم.  -  2

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء
يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر، بام يف ذلك املشاركة يف االجتامعات   -  1

الدورية لشبكة اجلندر.
لدى القطاع واملجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر، كام أهنم أعدوا ويقومون، بصفة روتينية، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2

باملرشوع، استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر.
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الربامج  ختطيط  عليه  يرتكز  الذي  األساس  التسجيل  يوفر 
األزمات.  أوقات  يف  احلامية  وضامن  املساعدات  وتقديم 
التي  التحليالت  يشمل  )بام  السكانية  اخلصائص  وتساعد 
ذات  اجلامعات  ونوع  وعدد  والعمر،  اجلنس،  بحسب  تتم 
االحتياجات النوعية( عىل حتديد خدمات احلامية واملساعدات 
أعامل  وتعتمد  إليها.  حاجة  يف  هم  الذين  للسكان  املطلوبة 
تتعلق  أرقام صحيحة ويعتد هبا  والتقييم عىل وجود  الرصد 
بالسكان، والتي ينبغي تصنيفها بحسب اجلنس والعمر، حتى 
يمكن قياس كل يشء من خالهلا، بدًءا بمعدل الوفيات اخلام 
ونوع وعدد املراحيض املطلوبة، إىل الرتتيبات املالئمة للمأوى 
واألشخاص  فتيان،  أو  فتيات  تعوهلا  التي  لألرس  الالزمة 

املعوقني.
ومن األمهية بمكان التأكد من عدم وجود أية فروق يف املعاملة 
ما بني النساء والرجال. فنحن بحاجة إىل وضع النظم املالئمة 
من  لكل  الفردي  التسجيل  لضامن  التسجيل  عملية  أثناء 
الرجل واملرأة، وتوثيق ذلك. عالوة عىل ذلك، فإنه من املهم 
جدًا تسجيل كل إجراء للحامية يتم عىل املستوى الفردي وإذا 
بداية  فردي لألشخاص يف  إجراء تسجيل  باإلمكان  يكن  مل 
األزمة، فال بد من ضامن هذا التسجيل الفردي لألشخاص 
الذين لدهيم احتياجات نوعية وظروف خاصة. وإىل جانب 
أيضًا  تعد  األخرى  الوثائق  فإن  الشخصية،  حتقيق  وثائق 
شهادة  ذلك  أمثلة  ومن  احلامية،  بضامن  يتعلق  فيام  حاسمة 

امليالد، ووثيقة الزواج، أو الطالق، وشهادة الوفاة.
وينبغي علينا ضم كل من النساء والرجال كرشكاء متكافئني 
بمخططات  املتعلقة  والعمليات  القرارات  اختاذ  هيئات  يف 
للمخاطر  مدركني  نكون  أن  كذلك  املهم،  ومن  التسجيل. 
املحتملة حلدوث اعتداءات وعنف ضد الفتيات والنساء أثناء 
عملية التسجيل. وتتضمن املخاطر املمكنة أعامل التحرش من 

قبل رشائح معينة باملجتمع، وكذلك من قبل أولئك املشاركني 
يف عملية التسجيل أو من قبل غريهم من الناشطني اخلارجيني. 

لذلك، فإن أنظمة الرصد تأيت عىل قدر كبري من األمهية.

وننفذ  نخطط  لكي  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
عمليات تسجيل تراعي منظور اجلندر؟

تصميم نظام التسجيل
النساء  ملدخالت  وفقًا  مصممة  التسجيل  عملية  •هل  	

والرجال الذين سيتم تسجيلهم؟
اخلصوصية  تراعي  التسجيل  لنظام  الفعلية  الرتكيبة  •هل  	

والرسية لكل من النساء والرجال؟
•هل يضمن نظام التسجيل عدم تعرض الناس للخطر من  	
واالعتداء  األرسية،  والرصاعات  األمنية  اجلوانب  حيث 

عىل حقوق اإلنسان؟
•ما هو نوع التدريب الذي يقدم ملوظفي التسجيل؟ 	

االحتياجات  ذات  بالفئات  يتعلق  فيام  اتفاق  هناك  •هل  	
النوعية التي يتم حتديدها أثناء عملية التسجيل؟

أو  الفتيان  أو  الفتيات  أو  النساء  لتسجيل  آلية  هناك  •هل  	
األرسة،  داخل  النوعية  االحتياجات  ذوى  من  الرجال 

ومن ثم إحالتهم إىل اخلدمات املناسبة املوجودة؟
•هل متت مقابلة مجيع األطفال غري املصحوبني بأشخاص  	
بالغني واملنفصلني عن أرسهم من قبل أشخاص مؤهلني 

ومناسبني إلجراء هذه املقابالت؟
املقابالت عىل دراية وعلم  الذين جيرون  •هل األشخاص  	
بالكيفية التي يتم هبا تسجيل الرتكيبات األرسية املختلفة 

اجلنــدر والتسجيل يف 
حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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التي يعوهلا شخص  التي قد تكون موجودة )مثاًل األرس 
وحيد أو األرس التي تتعدد فيها الزوجات(؟

•هل يتم تسجيل كل فرد من أفراد األرسة بحسب اجلنس  	
والفئة العمرية، كحد أدنى؟

•إذا كان جيري تسجيل األرس، فهل يتم توثيق أسامء اإلناث  	
والذكور الذين يعيلون هذه األرس؟

•ما هي النظم القائمة لتسجيل األفراد النساء والرجال، يف  	
كل أرسة، مع اإلشارة لعالقة كل منهم باآلخر؟

•هل هناك أسئلة يفرتض اإلجابة عليها من قبل الشخص  	
الذكر عضو األرسة فقط؟

النساء  فيهم  بمن  املسجلني،  األشخاص  مجيع  يزود  •هل  	
واألطفال، بالوثائق املناسبة مثل شهادات امليالد، والوفاة، 
اللجوء  وطالبي  الالجئني  حالة  ويف  والطالق،  والزواج 
وضعيتهم،  عىل  مصادقة  شهادات  هناك  هل  السيايس، 

صادرة عن اجلهة املختصة؟

الوصول إىل نظام التسجيل
للنساء وللرجال،  التسجيل بوضوح  •هل تم رشح سبب  	
املكتوبة  املعلومات  عىل  للحصول  سبل  لدهيم  وهل 

واإليضاحية؟
فرد  لكل  مكفول  التسجيل  لعملية  املبارش  الوصول  •هل  	

دون تدخل أي من أفراد املجتمع اآلخرين؟
•هل جيري تسجيل السكان دون متييز من حيث اجلنس؟ 	

•هل هناك مقابلة تتم مع كل فرد من أفراد العائلة ألغراض  	
أحد  وجيرهيا  املعلومات،  رسية  فيها  تراعى  التسجيل، 
املوظفني املؤهلني واملدربني تدريبًا مناسبًا عىل إجراء مثل 

هذه املقابالت؟

املساواة  تراعي  برامج  إعداد  لضامن  إجراءات 
التسجيل  يف  املتكافئ  واحلق  اجلنسني  بني 

والتوثيق وإدارة البيانات السكانية
تصميم نظام التسجيل 

•تأكد من وجود أعداد متكافئة من النساء والرجال ضمن  	
فريق التسجيل. 

االحتياجات  تفهم  عىل  املقابالت  بإجراء  القائمني  •دّرب  	
والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  من  لكل  املختلفة 

وكيفية إجراء املقابالت معهم عىل النحو املالئم.
•دّرب النساء والرجال عىل تقديم اإلرشاد املناسب وعمل  	
باالحتياجات  يتعلق  فيام  املطلوبة  بالرسعة  اإلحاالت 

األمنية والنوعية.
بإجراء  أنثى  قيام  لطلب  اخليار  املرأة  لدى  أن  من  •تأّكد  	

املقابلة معها.
التسجيل  منهجية  مراجعة  يف  والرجال  النساء  •أرشك  	

والتحقق من صحتها.
البيانات  وحتليل  حلفظ  املناسبة  النظم  وجود  من  •تأّكد  	

السكانية املصنفة بحسب اجلنس والعمر.
•احفظ البيانات يف أماكن مأمونة. 	

سيام  وال  التسجيل،  عملية  أثناء  الرسية  مراعاة  من  •تأّكد  	
هلؤالء الذين لدهيم احتياجات نوعية مثل األرس التي تعوهلا 
إناث، واألطفال املنفصلني عن أرسهم وغري املصحوبني 
تتعلق  ملخاطر  املعرضني  واألفراد  بالغني،  بأشخاص 
باحلامية وخماطر أمنية، واألشخاص املعوقني، واألشخاص 
املتعايشني مع مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، وغريهم 

من األشخاص املعرضني ألخطار حمتملة.

الوصول إىل نظام التسجيل 
بشأن  املعلومات  تبادل  خالهلا  يتم  اجتامعات  بعقد  •قم  	
لعملية  املنتظرين  والرجال  النساء  حيرضها  التسجيل، 
القضايا  إليضاح  هلم  الفرصة  لتهيئة  وذلك  التسجيل، 

واهلموم التي قد تكون لدهيم.
•ضع اآلليات التي تكفل للنساء والرجال املشاركة يف إعالم  	

املجتمع حول عمليات التسجيل والشواغل املتعلقة هبا.
التسجيل وذلك  إىل مواقع  الوصول  توفر سبل  •تأكد من  	
منفصل  صف  ختصيص  مع  والرجال  النساء  من  لكل 

للنساء واألطفال إذا كانوا يفضلون ذلك.
•أعد اآلليات الالزمة ملراقبة نظم التسجيل ملنع أي استغالل  	

أو اعتداء.
•أرشك النساء والرجال يف رصد عملية الوصول إىل مواقع  	

التسجيل.
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التسجيــل

وتوثيق  تسجيل  يف  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  يراعي  الذي  النهـج  لتقييـم  تفقديـة   قائمـة 
وإدارة البيانات السكانية 

القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع 
بالقضايا األساسية التي تضمن إعداد برامج حمققة للمساواه بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية ومؤرشات العينة 
الواردة يف فصل األساسيات يف هذا الكتيب، متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل 

اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

التسجيل - القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر 
حتليل الفروق بني اجلنسني 

جتمع املعلومات حول العقبات الثقافية والعملية وتلك املتعلقة باألمن التي يتوقع أن تواجهها النساء والفتيات والفتيان والرجال يف سبيلهم   -  1
للوصول إىل خدمات التسجيل. 

التصميـم 

إجراءات التسجيل مصممة بحيث تقلص التمييز القائم عىل أساس اجلندر أو العمر، إىل أدنى حد.   -  1
تشارك النساء والرجال، عىل نحو متكافئ، يف تصميم عملية التسجيل ويف اجتامعات تبادل املعلومات.   -  2

جيري التسجيل بواسطة فريق يتحقق فيه التوازن بني اجلنسني بام يتيح إجراء مقابالت جيرهيا شخص من نفس اجلنس.   -  3
موقع التسجيل مقام بشكل يوفر اخلصوصية ويراعى الرسية للجميع.   -  4

حتفظ البيانات يف أماكن مأمونة مراعاة للرسية.   -  5

الوصول إىل اخلدمة

جيري رصد عملية وصول النساء والفتيات والفتيان والرجال إىل مواقع التسجيل بصورة روتينية وذلك من خالل املعاينات املوقعية وإجراء   -  1
املناقشات مع التجمعات السكانية...الخ. 

املشاركـة 

تشارك النساء والرجال عىل نحو متكافئ يف إعالم املجتمع حول عمليات التسجيل والشواغل املتعلقة هبا.   -  1
تشارك النساء والرجال عىل نحو متكافئ يف رصد ومراقبة مواقع التسجيل.   -  2

تشارك النساء والرجال، عىل نحو متكافئ، يف عملية التسجيل.   -  3

التدريب وبناء القدرات 

جيري تدريب عدد متكافئ من النساء والرجال عىل تقديم اإلرشاد واإلحالة الرسيعة املتعلقة باألمن والفئات ذات االحتياجات النوعية.   -  1

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل اجلندر 

هناك آلية قائمة ملراقبة الوضع األمني وأية حوادث اعتداء.   -  1
هناك نظام إحالة قائم لإلبالغ عن أية أحداث أمنية أو حوادث اعتداء.   -  2

إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر 

جيري التصدي للعقبات املتعلقة باحلصول املتكافئ للنساء والفتيات والفتيان والرجال عىل خدمات التسجيل وتوثيق املعلومات اخلاصة   -  1
بذلك. 
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الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر 

نسبة السكان املعنيني يف القطر الذين تتوفر عنهم حتليالت حسب العمر واجلنس.  -  1
نسبة النساء والرجال الذين جتمع عنهم بيانات التسجيل األساسية.   -  2

نسبة النساء والرجال الذين أجريت معهم مقابالت وتم تسجيلهم تسجياًل فرديًا.  -  3
توفر املعلومات املصنفة بحسب العمر واجلنس حول األفراد والفئات من ذوى االحتياجات النوعية الذين تتطلب حاالهتم توفري خدمات   -  4

محاية ومساعدة نوعية. 
نسبة السكان املعنيني مصنفة بحسب اجلنس والعمر الذي صدرت هلم وثائق تتامشى مع املعايري.   -  5

التواتر الذي يتم بموجبه حتديث البيانات اخلاصة بتسجيل املواليد، وحاالت الوصول اجلديدة والوفيات والرحيل، والزجيات وغري ذلك من   -  6
التغريات. 

تواتر استخدام املرتسم الديمغرايف للسكان املعنيني، يف ختطيط وتنفيذ أنشطة احلامية واملساعدة، وأيضًا يف توزيع املواد غري الغذائية.   -  7

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء 

مجيع الناشطني املشاركني يف أنشطة التسجيل عىل علم تام بعملية التسجيل املتفق عليها.   -  1
مجيع الناشطني املشاركني يف أنشطة التسجيل عىل علم تام بالفئات ذات االحتياجات النوعية واملعايري اخلاصة بذلك.  -  2

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر.   -  3
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الناس  يتعرض  الطوارئ عندما  املراحل األوىل من حالة  يف 
للترشد، متثل عملية اختيار موقع املأوى أمهية خاصة وذلك 
واحلفاظ عىل  اإلنسانية  والكرامة  واحلامية  األمن  العتبارات 
والفتيات  للنساء  ويكون  املجتمع،  وحياة  األرسية  احلياة 
والفتيان والرجال احتياجات وأدوار ومسؤوليات خمتلفة فيام 
االعتبارات  إدماج  ينبغي  لذلك،  باملنازل.  أو  باملأوى  يتعلق 
املتعلقة  التخطيط  وبرامج  أعامل  ضمن  باجلذور  اخلاصة 
باملأوى، وذلك من أجل ضامن استفادة األشخاص املترضرين 

من األزمة استفادة متكافئة من املآوى اآلمنة.

مراعاة اعتبارات الجندر عند اختيار املوقع

ألي  بالنسبة  إضافية  خماطر  املأوى  موقع  يشكل  أاّل  ينبغي 
شخص من السكان:

يعرض  أن  يمكن  احلدود  من  بالقرب  املواقع  وجود  •إن  	
كام  املسلحة  اجلامعات  غارات  إىل  املترضرين  السكان 
خماطر  إىل  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  يعرض 

االعتداء واالختطاف أو التجنيد اإلجباري.
التخطيط الختيار املوقع سهولة الوصول  •جيب أن يكفل  	
إىل اخلدمات األساسية واحلصول عليها. لذلك، جيب عند 
لتقديم  حمددة  مواقع  ختصيص  املوقع  الختيار  التخطيط 
اخلدمات، وإذا مل يكن من السهل الوصول إىل اخلدمات 
والفتيات  النساء  تتعرض  أن  املمكن  فمن  األساسية، 
أثناء مجعهن  اجلنيس  االعتداء  مثل  باحلامية  تتعلق  ملخاطر 
أثناء  األطفال  ضد  اجلنيس  التحرش  أو  الوقود  حلطب 

سريهم ملسافات طويلة للوصول إىل املدرسة.
•ينبغي عند تعيني املواقع اخلاصة باملآوى الفردية أو اجلامعية  	
األخذ بعني االعتبار قرهبا من أماكن اخلدمات، حيث إن 
قرهبا من أماكن اخلدمات يتيح وقتًا أكرب للنساء والفتيات 

والفتيان والرجال للقيام بأنشطة أخرى مفيدة، كام يكون 
أمام الفتيات والفتيان وقت أكرب للذهاب إىل املدرسة، وأمام 
النساء والرجال حلضور الدورات التدريبية واملشاركة يف 

األنشطة املجتمعية.
•من عيوب املخيامت التي تشيد بصورة تلقائية، وال سيام املآوى  	
اجلامعية، أهنا يمكن أن تصبح مزدمحة برسعة، حيث يمكن 
النساء  العنف ضد  ازدياد  إىل  املآوى  ازدحام هذه  يؤدي  أن 
وإمكانية جتنيد الشباب من العصابات أو مجاعات املتمردين.

إن التمتع بمستوى معييش مالئم، بام يشمل السكن 
املناسب، هو حق إنساين مكفول لكل شخص

• من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  تكفل املادة 25	
االقتصادية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  االتفاقية  من   11
التمتع  يف  شخص  لكل  احلق  والثقافية  واالجتامعية 
واملعافاة،  بالصحة  متتعه  يكفل  مالئم  معييش  بمستوى 
بام يشمل توفر الغذاء وامللبس واملسكن والرعاية الطبية 
واخلدمات االجتامعية الرضورية. ويقتيض هذا احلق أيضًا 

التحسن املستمر يف الظروف املعيشية. 
التخطيط  إجراء  الطارئة،  واألوضاع  الظروف  يف  •ينبغي  	
القائم عىل املشاركة، وذلك لضامن احلق يف متتع األشخاص 
بمستوى معييش مناسب. ورغم أن مآوى الطوارئ ال تفي 
عادة، وفقًا للتعريف، باملعايري اخلاصة باملسكن املالئم”، 
إاّل أنه ال يزال عدد من املتطلبات اإلنسانية الدنيا مطبقًا يف 
جمال مأوى الطوارئ، مثل رضورة تصميم املأوى بشكل 
يكفل احلق يف التمتع باخلصوصية )املادة 12 من اإلعالن 
الدويل  العهد  من   17 واملادة  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
يف  الشخص  وحق  والسياسية(،  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
 األمن )املادة 3 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة

اجلنــدر واملأوى يف 
حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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مراعاة اعتبارات الجندر عند التصميم واإلنشاء

تصميم املأوى واملرافق واخلدمات
مسؤوليـة  املجتمعـات  معظـم  يف  النسـاء  •تتحمـل  	
 األعامل املنزلية ولذلك، فإن تصميم املواقع واملآوى ال بد 
وأن يراعـي احتياجاهتن كام ينبغي أن يتم ذلك باملشاركة 

معهن.
•يتعني إنشاء مرافق منفصلة للنساء والرجال مثل احلاممات  	
واملراحيض وال ينبغي إنشاء هذه املرافق يف أماكن منعزلة 
والفتيات  النساء  فيها  تتعرض  قد  بعيدة  أو  مظلمة  أو 

لالعتداء اجلنيس.
•ينبغي إضاءة املرافق اإلصحاحية وغريها من األماكن التي  	

تستخدم استخدامًا مجاعيًا، إضاءة جيدة.

اخلصوصية
اجلامعية  اإليواء  مواقع  يف  خاصًا  حتديًا  اخلصوصية  •متثل  	
وحتى مواقع اإليواء األرسية الفردية أحيانًا ال تتوفر فيها 

اخلصوصية املناسبة.
أمر  هو  واألفراد  لألرس  واألمن  اخلصوصية  توفر  •إن  	
رضوري وال سيام خالل الليل حيث تزداد خماطر التعرض 
غري  الفتيات  وتكون  اجلنسيني.  واالنتهاك  لالعتداء 
املصحوبات بأشخاص بالغني، واملنفصالت عن أرسهن 

معرضات بشكل خاص لالنتهاك اجلنيس.

النتهاكات  األطفال  يعرض  اخلصوصية  توفر  عدم  •إن  	
جنسية من قبل أشخاص بالغني، وال سيام يف مواقع اإليواء 

اجلامعية.
•حتتاج النساء والفتيات يف العديد من املجتمعات والثقافات  	

إىل توفري أماكن خاصة هلن لتغيري مالبسهن.

اإلضاءة
االنتهاكات،  حلدوث  الفرصة  هتيئ  املظلمة  الزوايا  •إن  	
لذلك، فإن توفري إضاءة جيدة هو من األمور احليوية عند 
من  تقلل  إهنا  حيث  وتصميمه  املوقع  الختيار  التخطيط 

املخاطر وحتسن من األوضاع األمنية.

إمدادات املوارد اإلنشائية والقضايا املرتبطة بذلك
•من املمكن، يف حاالت الطوارئ، أن تكون بعض النساء  	
إقامة مآوهين اخلاصة وجيدن  قادرات عىل  والفتيات غري 
أنفسهن معتمدات عىل رجال آخرين من غري أفراد أرسهن 
ويف  هبن.  اخلاص  املأوى  إقامة  عىل  مساعدهتن  أجل  من 
ظل عدم امتالكهن ألية أموال أو سلع يمكن من خالهلا 
النساء  تتعرض  أن  املمكن  من  يكون  ما،  أحد  استئجار 
والفتيات إىل االستغالل اجلنيس. وعىل وكاالت اإلغاثة 
أن تدرك هذا األمر جيدًا وأن تتخذ التدابري ملنع مثل هذه 

األوضاع، والتصدي هلا.
•كذلك، قد يكون يف غري مقدور احلوامل، واملسنني والعجزة  	
وغريهم من ذوي االحتياجات النوعية القيام ببناء مآوهيم 

اخلاصة وقد يتطلب األمر تقديم الدعم هلم.
•يف احلاالت التي يمثل فيها إنشاء املأوى نشاطًا يعطى مقابله  	
أجر، أو نشاطًا حيقق دخاًل، فينبغي أن هتيأ الفرص للنساء 
قد  احلاالت،  بعض  ويف  ذلك.  من  لالستفادة  والفتيات 
ترغب الشابات والفتيات املراهقات يف تعلم كيفية البناء 
والعمل يف هذا املجال. ويف أحيان أخرى، عندما ال يكون 
مثل هذا النوع من العمل مقبواًل اجتامعيًا بالنسبة للمرأة، 
املعنية  الربامج  يف  باملشاركة  بديلة  وسائل  إجياد  فيمكن 
بالتصدي للمحظورات االجتامعية وإحداث تغيريات يف 

األدوار املرتبطة باجلندر.

مراعاة اعتبارات الجندر عند تخصيص املأوى

جتر  مل  إذا  مشكلة  املأوى  ختصيص  عملية  متثل  أن  يمكن 
أجل  من  املجتمع  مع  باالشرتاك  والتحليل  التقييم  عمليات 

املدنية والسياسية،  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  9 من 
واحلق يف الصحة )املادة 25 من اإلعالن الدويل حلقوق 
اإلنسان، واملادة 12 من االتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية( واحلق يف الغذاء )املادة 
واملادة 11 من  اإلنسان  الدويل حلقوق  25 من اإلعالن 
االتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية(، إلخ.
•ينبغي أن يتضمن التخطيط رضورة التأكد من أن توزيع  	
وختصيص مواقع اإليواء لألرس والعائالت يتم دون متييز 
وال فرق من أي نوع كام هو مذكور أعاله، وينبغي تلبية 
احلقوق واالحتياجات اخلاصة بالنساء والفتيات والفتيان 
واألرس التي تعوهلا إناث، واألرامل وغريهم من الفئات 
ذات االحتياجات النوعية. ويمكن حتقيق ذلك من خالل 
اعتامد تدابري إجيابية مثل اإلجراءات املستهدفة ذات التأثري 

اإلجيايب عىل فئات بعينها.
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والفتيان  والفتيات  النساء  واحتياجات  مهوم  عىل  التعرف 
املتعلقة باحلامية  والرجال ومعاجلتها. وعادة ما تربز املخاطر 
املختلفة.  الفردية  االحتياجات  تفهم  يف  اإلخفاق  بسبب 
فاالحتياجات النوعية لألرس التي يعوهلا أطفال واألرس التي 
تعوهلا شابات عازبات، أو مسنات أو مسنون عزاب، ال بد 
من تلبيتها دون التسبب هلم يف مزيد من الكرب، أو اخلطر أو 

تعريضهم حللول قد تكون جارحة لكرامتهم.
أو  احلوامل  أو  املسنون  يستطيع  ال  األحيان،  بعض  •يف  	
األطفال أو األشخاص املعوقون وغريهم، شق طريقهم 
للوصول إىل أول الصف، ولذلك يتعني عليهم االنتظار 
املأوى/السكن  ختصيص  يتم  أن  قبل  طويلة  لفرتات 

املناسب هلم أو ختصيص مواد البناء الالزمة لذلك.
تلقي  النساء والفتيات عىل ممارسة اجلنس مقابل  •قد جترب  	
املواد  عىل  احلصول  أو  مآوهين  بناء  أجل  من  املساعدة 

الالزمة لبناء املآوى.
•يمكن أن تتعرض جمموعات بعينها من السكان إىل املخاطر  	
إذا كانت مآوهيا تقع بالقرب من احلد اخلارجي للمخيم. 
التي تكون أكثر عرضة  لذلك، ينبغي وضع املجموعات 
للعنف يف األماكن التي تكون فيها أكثر أمنًا، مثاًل يمكن 

أن تكون أحيانًا بالقرب من مركز املخيم.

 مراعاة اعتبارات الجندر يف مجال املسكن 
واألرض واملمتلكات

بالنسبة  املتخذ  األسلوب  يعتمد  األزمة،  حدوث  أعقاب  يف 
يكون  أن  وينبغي  وامللكية.  األرض  استخدام  عىل  للمأوى 
املسكن واألرض واملمتلكات جزًءا مكماًل من احللول اخلاصة 
واألرض  املسكن  عىل  واحلصول  اجلندر  أن  باعتبار  باملأوى 
وامللكية متثل قضية حاسمة بالنسبة إلعادة األعامر واالستقرار 
والتنمية طويلة األمد بعد زوال األزمة. وتكون اجلامعات ذات 
االحتياجات النوعية مثل النساء واأليتام معرضة بصفة خاصة 
أثناء وقوع األزمات.  بأشكال كثرية خمتلفة وذلك  لألخطار 
فالرتمل عىل سبيل املثال، يرتك العديد من النساء معرضات 
ملخاطر أكرب أثناء وقوع األزمة وبعدها حيث ال يوفر القانون 
عادة احلامية حلقوقهن كمعيالت ألرسهن )سواء الترشيع أو 
وتقرتن  بالكلية.  عنها  التغايض  يتم  أنه  أو  العادي(  القانون 
جتارب النساء واأليتام أثناء األزمة، يف كثري من األحوال، بعدم 
املقدرة يف الفرتات التي تيل انقضاء األزمة عىل احلصول عىل 

املسكن أو األرض واملمتلكات التي هي حق مرشوع هلم.

املسكن  عىل  اجلنسني  حصول  تعزيز  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
واألرض واملمتلكات، عىل قدم املساواة، يمكن أن يكون له 
أثر إجيايب عىل برامج التأهيل وإعادة اإلعامر بعد زوال األزمة. 
فحصول النساء والفئات ذات االحتياجات النوعية عىل املسكن 
واألرض واملمتلكات يمكن أن حيفز السكان ويشجعهم عىل 
العودة إىل أماكنهم األصلية، مما ييرس عملية العودة نفسها. وهذا 
يتطلب إعداد آليات داعمة ملنظور اجلندر تتضمن تدابري فورية 
تعالج قضية رد املساكن واألرض واملمتلكات وإدارهتا وحل 
املترضرين  لألشخاص  بالنسبة  األمر  هبذا  املتعلقة  النزاعات 

واملرشدين واملجتمعات املترضرة من الرصاعات.

للمجتمع  توجيهه  ينبغي  الذي  السؤال  هو  ما 
حتى يمكننـا تصميم املـأوى واختيار موقعه 

وإقامته بشكل يراعي منظور اجلندر؟
ما هي الديمغرافيات السكانية؟

بحسب  مصّنفًا  • 	 – األرس/العائالت  أفراد  عدد  إمجايل 
اجلنس والعمر

•عدد األرس التي تعيلها عازبات وعزاب وعدد األرس التي  	
يعيلها األطفال )فتيات وفتيان(

وعدد  بالغني،  بأشخاص  املصحوبني  غري  األطفال  •عدد  	
املسنني، واألشخاص املعوقني، واملرىض بأمراض مزمنة، 

واحلوامل واملرضعات.

ما هي أنـواع املواد التي كانت تستخدم يف بناء املأوى 
قبل/بعد التعرض للترشد؟ ومن يقوم ببناء مواقع 

اإليواء؟ ومـا هـي األدوار املختلفة للنساء والفتيات 
والفتيان والرجال يف ذلك؟

•ما هي األدوار املختلفة التي كانت تقوم هبا النساء والرجال  	
يف جمال اإلنشاءات قبل وقوع احلالة الطارئة؟

•إذا مل تكن املرأة تشارك يف عملية إنشاء املأوى أو يف اختاذ  	
تقديم  يمكن  فكيف  األمور،  تلك  بمثل  املتعلق  القرار 
الدعم يف هذا املجال لضامن مشاركتها الفّعالة يف مثل هذه 

األنشطة ؟
اإليواء؟  مواقع  بناء  مواد  وختصيص  توزيع  يتم  • كيف  	
وما هو النظام الذي وضع هلذا الغرض، وما هو تأثري هذه 
النظم عىل النساء والفتيات؟ وما هي النظم التي وضعت 
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من أجل مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات النوعية 
عىل بناء مآوهيم؟ وما هو الدعم الذي سيقدمه املجتمع يف 
هذا املجال؟ وكيف سيتم التعرف عىل الثغرات املوجودة 
يف جمال توفري املأوى وكيف سيتم التعامل مع هذه الثغرات 
ورصد تأثرياهتا سواء اإلجيابية أو السلبية عىل األشخاص 

املترضرين؟
واملجتمعات  املحلية  السلطات  مع  اتفاقات  أبرمت  •هل  	
املضيفة بشأن استخدام املوارد الطبيعية والغابات للحصول 
عىل مواد بناء املأوى؟ وهل هذه النظم قائمة بالفعل ملنع 
النساء  عىل  واجلنيس  البدين  واالعتداء  الثأرية  الردود 
املوارد  املأوى من  بناء  املشاركات يف مجع مواد  والفتيات 
النساء والفتيات والفتيان  الطبيعية والغابات؟ وهل متثل 
والرجال املنتمون إىل املجتمع املترضر جرءًا من االتفاقات 
واملناقشات العديدة التي متت مع املجتمع املحيل أو السلطة 
املحلية؟ وهل هناك اتفاقات بشأن ما يسمح لألشخاص 

املترضرين بجمعه؟
•هل تناسب أنواع املواد املستخدمة يف بناء املآوي الظروف  	

املناخية يف املنطقة وكذلك ظروف البيئة؟

ما هي املامرسات املجتمعية واألنامط الثقافية اخلاصة 
باألرس وبرتتيبات الرعاية؟

وممارسات  والغسيل  بالطهي  املتعلقة  املامرسات  هي  •ما  	
التنظيف يف األرس، وأماكنها املفضلة – الفردية واجلامعية؟ 
وهل األماكن املخصصة هلذه األغراض مأمونة؟ ومضاءة 

جيدًا؟ ويسهل الوصول إليها ودخوهلا؟
•هل املراحيض، ومرافق االغتسال، واالستحامم، والنوم،  	
يف  فواصل  هناك  وهل  وأقفال؟  بمزاليج  تأمينها  يمكن 
الغرف حتى تتوفر اخلصوصية للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال لتغيري مالبسهم؟
الذي  والعمل  العمل،  بتقسيم  املتعلقة  املامرسات  هي  •ما  	
يؤخذ مقابله أجر، يف املجتمع املترضر من األزمة؟ ومن 
العمل  وظائف  ويف  األرض  ويف  املنزل  يف  يعمل  الذي 

خارج املنزل – يف القطاعات غري الرسمية؟
من  التحقق  عن  املسؤول  ومن  املوجودة  النظم  هي  •ما  	
مساعدة األشخاص املعوقني، وذوي االحتياجات النوعية 
واختاذ ترتيبات الرعاية الالزمة هلم؟ وما هي اإلجراءات 

التي سيتم اختاذها ملنع مجيع أشكال االستغالل؟

من الذي قد حيتاج إىل اإلجراءات املستهدفة واإلجيابية 
لدعم إنشاء مواقع اإليواء؟

•أي من الفئات )بحسب اجلنس والعمر( قد ال تكون قادرة  	
عىل إقامة مواقع اإليواء اخلاصة هبا؟

يكونوا  أن  دون  يسافرون  ومسنون  مسنات  هناك  •هل  	
يصطحبون  أهنم  أو  عائالهتم،  من  بأشخاص  مصحوبني 

أطفااًل حيتاجون لدعم مستهدف خاص بمواقع اإليواء؟
•هل متت مناقشة هذه االحتياجات مع املجتمع وكيف سيتم  	

رصد الدعم من أجل جتنب االستغالل بكافة أشكاله؟

كيف يتم ختصيص مواقع اإليواء وأماكن املعيشة؟ 
وكيف ينبغي توفري وتوزيع مواد بناء املأوى؟ وكيف 

ينبغي بناء مواقع اإليواء؟
•كيف يتم إيواء الفتيات والفتيان غري املصحوبني بأشخاص  	
بالغني؟ وهل تتم العناية هبم وتقديم الدعم هلم من قبل 
املجتمع؟ وهل يتم رصد أوضاعهم املعيشية بشكل مرٍض 
من قبل املجتمع لتقييم احلالة األمنية اخلاصة هبم؟ وهل 

هناك مآوي هلم تقع يف أماكن جيدة وغري معزولة؟
•هل تم ختصيص املواد اخلاصة بإقامة الفواصل لكل أرسة  	

لتوفري اخلصوصية؟
•هل هناك مآوى منفصلة وآمنة خمصصة للنساء العازبات؟  	
وهل هذا األمر مقبول ثقافيًا، أو هل حتتاج املرأة العزباء أن 
يصحبها قريب هلا من الرجال؟ وهل متت مناقشة احللول 
وتم  أنفسهم  الفئات  هذه  أفراد  مع  الفئات  هبذه  اخلاصة 

االتفاق عىل ذلك مع النساء والرجال يف املجتمع ؟
•هل هناك تغريات ملحوظة يف تركيبة األرس )مثاًل وجود  	
نتج  أو ذكر(؟ وهل  أنثى،  تعيلها  التي  العديد من األرس 
عن ذلك تغيريات يف األدوار املرتبطة باجلندر. يف ما خيتص 

بمهام إنشاء املآوى واختاذ املقررات هبذا الشأن؟
يف  البدنية  العمل  وأنشطة  املنزيل  بالعمل  يقوم  الذي  •من  	
ذلك  يؤدي  وهل  األنشطة؟  هذه  تتم  وأين  املجتمع؟ 
للنساء  بالنسبة  باحلامية  تتعلق  خماطر  حدوث  إمكانية  إىل 
والفتيات والفتيان والرجال، وكيف يرى املجتمع إمكانية 

جتنب خماطر احلامية هذه؟
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ما هي املامرسات الثقافية واملجتمعية املتعلقة باملآوى 
واملنازل؟ وهل هناك مآوى نوعية مطلوبة من أجل 

املامرسات الدينية؟
النساء  تعامل  هل  األسايس؟  الساكن  أو  املقيم  هو  •من  	

والرجال عىل قدم املساواة؟
•هل متّكن التقاليد الثقافية النساء والرجال من املشاركة  	
املتعلقة  القضايا  حول  القرارات  اختاذ  يف  املتكافئة 
باملأوى؟ وإذا مل يكن األمرك كذلك، هل اإلجراءات 
املرأة  مشاركة  لدعم  مطلوبة  واإلجيابية   املستهدفة 

بشكل فّعال؟
املرأة  عىل  تؤثر  متييزية  سياسات  أو  ممارسات  هناك  •هل  	
الغرف  أو  املآوى  مواقع  األرض،  قطعة  ختصيص  )مثاًل 

ضمن أماكن اإليواء اجلامعية(.
للعمل حسب نوع اجلنس يف ما  الواضح  التقسيم  •ما هو  	
األنشطة  أو  الزراعة  )مثل:  اإلنتاجية  باملسؤولية  يتعلق 
األعامل  )مثل:  اإلجيابية  واملسؤوليات  للدخل(  املدرة 
املنزلية، أو رعاية األطفال( وهل خيصص الوقت الالزم 

لكل مسؤولية من هذه املسؤوليات؟
املرأة وعىل  الدينية عىل  والقيادات  االنتامءات  تؤثر  •كيف  	
الرجل بصورة خمتلفة؟ وهل تعزز هذه االنتامءات وهذه 

القيادات املتكافئة أم هل متارس التمييز؟

من يملك األرض واملمتلكات؟ وما هي القوانني التي 
حتكم ملكية األرض واملمتلكات أثناء فرتات الترشد 

وعند العودة؟
)بام يف ذلك  •ماذا كانت عليه ملكية األرض واملمتلكات  	
العودة،  ولدى  وأثناءه  للترشد  التعرض  قبل   املنازل( 
وما هي عليه اآلن، وذلك بالنسبة لكل من النساء والفتيات 

والفتيان والرجال؟
•ما هي آليات احلامية اخلاصة بتملك األرض و/أو حقوق  	
امللكية )القانونية، العرفية، آليات رد امللكية، إلخ( اخلاصة 

بالنساء والفتيات والفتيان والرجال؟

املساواة  تراعي  برامج  إعداد  لضامن  إجراءات 
بني اجلنسني يف جمال اختيار مواقع، وتصميم، 

وإنشاء، أو ختصيص مواقع اإليواء
املشاركة املتكافئة

•قم بإجراء تقييامت قائمة عىل املشاركة مع النساء والفتيات  	
مواقع  من  احتياجاهتم  عىل  للتعرف  والرجال  والفتيان 
مع  للتعامل  مالءمة  وأكثرها  السبل  وأفضل  اإليواء 
األخطار املتعلقة باحلامية وتغطية كل الشواغل واهلموم يف 

هذا اخلصوص.
اإليواء  مواقع  بشؤون  معنية  جمتمعية  جلان  بإنشاء  •قم  	
بتحديد  وقم  متكافئًا،  فيها  والرجال  النساء  متثيل  يكون 
اختصاصات هذه اللجان، ومن بينها اللجنة املسؤولة عن 
التعامل مع الشواغل واهلموم املرتبطة بنوع اجلنس والفئة 

العمرية يف يتعلق باملأوى.
القرارات  اختاذ  عملية  يف  للمرأة  الفّعالة  املشاركة  •ارصد  	
وتلبية  احتياجاهتا  مناقشة  من  وتأكد  املأوى  مسألة  حول 

تلك االحتياجات.
•قم بالتخطيط لعقد اجتامعات ملناقشة املوضوعات املتعلقة  	
باملأوى مع كل من النساء والرجال سواء يف لقاءات جتمع 
اجلميع أو لقاءات منفصلة ويف أوقات جتد النساء والرجال 
فيها يف ضوء األعامل  مناسبة يمكن احلضور  أوقات  أهنا 

اليومية أو األعامل املنزلية.
•تأكد من ارتياح كل من النساء والرجال ألماكن االجتامعات  	
وأن املكان ُيشعر كاًل من النساء والرجال باحلرية يف إبداء 

آرائهم ومهومهم دون تثبيط.
•ناقش توفري خدمات رعاية األطفال من خالل املجتمع مع  	
تقديم هذه اخلدمات أثناء فرتات انعقاد االجتامعات كي 

تتمكن النساء والرجال من املشاركة.
•تأكد من اشرتاك النساء والرجال من خمتلف الفئات العمرية  	
والثقافية يف املشاورات التي تتم بشأن االحتياجات النوعية.

•تأكد من وجود مشاركة متكافئة من قبل النساء والرجال  	
يف عملية توفري وتوزيع ومراقبة املواد اخلاصة ببناء مواقع 

اإليواء.
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االستغالل  ملخاطر  املعرضني  األشخاص  بتحديد  •قم  	
معهم  جترى  مناقشات  خالل  من  آليات  وضع  ثم  ومن 
هبذا اخلصوص لتقليل هذه املخاطر أثناء الربامج اخلاصة 

بإنشاء مواقع اإليواء. 
لكل  املتكايفء  العمل  عىل  متكافئة  أجور  دفع  من  •تأكد  	
من النساء والرجال إذا كانت احلوافز/الرواتب مشمولة 

كجزء من الربنامج اخلاص بإنشاء مواقع اإليواء.

التدريب وبناء املهارات
املهارات  عىل  التعرف  أجل  من  املجتمع  مع  بالعمل  •قم  	
واملراهقني،  واملراهقات  والرجال  النساء  بني  املوجودة 
وذلك  اإليواء،  مواقع  إنشاء  عملية  دعم  يمكنهم  الذين 
حد  عىل  املترضر  واملجتمع  املضيف  املجتمع  من  كل  يف 

سواء.
يتولون  الذين  هم  تقليدي،  نحو  عىل  الرجال،  كان  •إذا  	
يف  الرغبة  النساء  لدى  كانت  وإذا  اإلنشاء،  مسؤولية 
اجتامعات  إىل عقد  فادع  اإلنسانية،  األنشطة  املشاركة يف 
لدهين  الاليت  النسوة  أولئك  عىل  للتعرف  املجتمع  داخل 
هذا االهتامم، وقدم التدريب األسايس يف جمال اإلنشاءات 
إلتاحة الفرصة للنساء للمشاركة املتكافئة يف هذه العملية. 
الطينية  الرغبة يف صنع اجلدران  النساء لدهين  وقد تكون 
أو جدران اآلجر، وعىل ذلك فيمكن تقديم التدريب يف 
هذه املجاالت. وينسحب ذلك عىل الرجال أيضًا إذا كانت 

النساء هن املسؤوالت تقليديًا عن أمور البناء.
إىل  حيتجـن  الاليت  والفتيـات  النسـاء  أن  مـن  •تأكـد  	
النوعية،  أوضاعهن  بسـبب  البنـاء  عمليـة  يف  دعم 
لسن مضطرات لطلب املساعدة من اآلخرين، وبالتايل 
املأوى  إنشاء  الرجال يف مسألة  يصبحن معتمدات عىل 
وختصيصه حيث إن ذلك يمكن أن يعرضهن لالستغالل 
اجلنيس، مما يفيض إىل إجبار النساء والفتيات عىل مقايضة 

اجلنس باملآوى.
لتقسيم  اإلنشائية  املرشوعات  ضمن  اجلهود  بذل  •جيب  	
ملا يفضله  النساء والرجال وفقًا  العمل واملسؤوليات بني 

كل منهم، مع تعزيز مبادئ التعاون واالحرتام املتبادل.
•فكر يف تقديم التدريب أثناء العمل بالنسبة للنساء من أجل  	

تطوير مهارهتن التقنية.

إدراك الفروق والتعامل معها، بام يشمل الفروق الثقافية
ويف  األرس  مآوي  بني  الفواصل  لعمل  مالئمة  مواد  •وفر  	

داخل املأوى اخلاص بكل أرسة.
•وفر اخلصوصية: جيب أاّل جترب إمرأة أو فتاة عىل مشاركة  	

املأوى مع رجال ليسوا من أفراد أرسهتا املبارشين.
•قم بالعمل مع األشخاص اآلخرين يف املجتمع من أجل  	
تصميم مكان لعقد االجتامعات وتقديم خدمات املشورة 
النساء  احتياجات  تغطي  التي  املهارات  عىل  والتدريب 
والرجال والشباب من اجلنسني والفتيات والفتيان. وقد 
تدعو احلاجة إىل ختصيص أوقات منفصلة وأنواع أنشطة 

خمتلفة لكل فئة.

تقسيم العمل وفقًا لنوع اجلنس
•ينبغي النظر بعني االعتبار إىل أعباء املهام املستمرة لكل من  	

النساء والرجال والتي يمكن أن تتأثر.
•تأكد من أن البيئة األساسية اجلديدة ال تعني قيام النساء أو  	

الرجال بالعمل عدد ساعات أكثر.

تلبية احتياجات الفئات ذات االحتياجات النوعية
•ساعد املجتمع عىل التعرف عىل النساء والفتيات والفتيان  	
وتصنيف  النوعية  االحتياجات  ذوي  من  والرجال 
املعلومات اخلاصة بذلك بحسب اجلنس والعمر وبحسب 
االحتياجات املتعلقة ببناء املآوى وتأكد من إيالء األولوية 

هلذه االحتياجات وتلبيتها.
•شجع تطوير نظام الدعم املجتمعي لألشخاص من ذوي  	
االحتياجات النوعية من حيث إنشاء مواقع اإليواء هلم. 
وتأكد من مشاركة النساء واملراهقات واملراهقني يف هذه 

العملية.
•قم بإجراء حوارات ومناقشات منظمة ودورية مع النساء  	
والرجال والفئات ذات االحتياجات النوعية حول القضايا 
املتعلقة بمواقع اإليواء وذلك ضامنًا إلبراز أية شواغل أو 

مهوم تتعلق باحلامية ومناقشتها وإجياد احللول هلا.
الالزمة  األخرى  واملوارد  والسعر  املوقع  أن  من  •تأكد  	

للمآوى ال تعيق النساء أو الرجال من احلصول عليه.
•تأكد من أن املوقع ال يؤثر عىل قدرة النساء أو الرجال عىل  	
تسويق سلعهم أو القيام باألنشطة األخرى املدّرة للدخل.
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•تأكد من أن مواقع اإليواء اجلديدة ال تسهم يف بطالة النساء  	
أو الرجال الفقراء.

•تأكد من أن اإلنشاءات اجلديدة ال خترج النساء أو الرجال  	
من موقعهم احلايل.

•ركز عىل التدابري العالجية بالنسبة للنساء أو الرجال الذين  	
يتعرضون للحرمان نتيجة إلنشاء مواقع اإليواء.

•قم بمالحظة األشخاص القرصَّ غري املصحوبني بأشخاص  	
بالغني للتأكد من توفر احلامية هلم يف دور كفالة آمنة؟ 

•عند تصميم املآوى، ينبغي إنشاء مساحات لألطفال يمكن  	
هلم االلتقاء وتبادل اخلربات فيها.

اجلامعية  املناطق  بإضاءة  اخلاصة  الرتتيبات  بعمل  •قم  	
وكذلك توفري اإلضاءة لالستخدام الفردي.

التقييم والرصد
•قم برصد أوضاع مواقع اإليواء اجلامعية )مثل املدارس  	
العنف  بأحداث  يتعلق  ما  يف  االجتامعية(  املراكز  أو 
القائم عىل أساس اجلندر أو غري ذلك من أشكال التمييز 
مثل  وقوع  ملنع  الالزمة  التدابري  اختاذ  مع   واالنتهاك 

هذه األحداث.

وإنشـاء،  وتصميم،  اختيار،  جمال  يف  اجلنسني  بني  املساواة  تراعي  برامج  لتقييم  تفقدية   قائمـة 
و/أو ختصيـص املآوى

القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا 
األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية ومؤرشات العينة الواردة يف فصل 
األساسيات من هذا الكتيب متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق والتي 

يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

املأوى - القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر
حتليل الفروق بني اجلنسني

جترى مناقشات مع جمموعات الرتكيز بشأن إنشاء مواقع اإليواء وختصيصها وتصميمها، وذلك مع النساء والفتيات والفتيان والرجال من   -  1
ذوي الثقافات واخللفيات املتنوعة، مع تغذية الربامج ذات الصلة بنتائج هذه املناقشات.

التصميم

حيصل العزاب سواء من الصغار أو الكبار عىل مآوى تصون كرامتهم  -  1
توفر أماكن عامة لتلبية املتطلبات االجتامعية والثقافية واإلعالمية وتستخدم استخدامًا متكافئًا من قبل كل من النساء والفتيات والفتيان والرجال.  -  2

احلصول عىل اخلدمات

حيصل أرباب األرس من الذكور واإلناث والعازبات والعزاب عىل السكن واإلمدادات الالزمة لبناء املأوى، بنفس القدر.  -  1
يتم بشكل رسيع التصدي للعقبات التي تعيق احلصول عىل اخلدمات بشكل متكافئ.  -  2

املشاركة

هناك متثيل متكافئ ومشاركة متوازنة لكل من النساء والرجال يف تصميم وختصيص وإنشاء مواقع اإليواء ومرافق املخيم.  -  1
تتاح فرص متكافئة لكل من النساء والرجال واملراهقات واملراهقني لالشرتاك يف مجيع اجلوانب املتعلقة ببناء مواقع اإليواء، ويتلقون نفس   -  2

األجر مقابل نفس العمل.

التدريب/بناء القدرات

هناك فرص متساوية لتلقي التدريب تتاح للنساء والفتيات والفتيان والرجال يف جمال املهارات اإلنشائية.  -  1
نسبة النساء والرجال الذين دربوا عىل إنشاء مواقع اإليواء.  -  2

نسبة النساء والرجال الذين اشرتكوا يف إنشاء مواقع اإليواء.  -  3
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إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر

هناك معاينات موقعية ومناقشات تتم بصورة روتينية مع املجتمعات للتأكد من عدم تعرض األشخاص للعنف اجلنيس الناشئ عن ضعف   -  1
األوضاع بمواقع اإليواء، أو عدم مالءمة املساحة املخصصة، أو عدم توفر اخلصوصية.

هناك آليات قائمة لضامن إمكانية قيام األشخاص باإلبالغ عن أي حترش أو عنف يتعرضون له.  -  2

إجراءات مستهدفة تسند إىل حتليل اجلندر

تتم تلبية االحتياجات النوعية لألرس التي تعوهلا فتيات أو يعوهلا فتيان.  -  1
يف احلاالت التي تقدم فيها مواد البناء، تتوفر الفرصة للعائالت التي تعوهلا إناث للحصول مبارشة عىل هذه املواد وتتلقى الدعم يف جمال   -  2

التدريب عىل مهارات البناء.

الرصد والتقييم استنادًا إىل بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر

جتمع بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر حول تغطية الربنامج، ومن ثم حتلل وترفع عنها التقارير املطلوبة.  -  1
من  والتحقق  اخلدمات  عىل  املستهدفني  السكان  مجيع  حصول  لضامن  وكذلك  جور  مظاهر  ألي  التصدي  أجل  من  وتنفذ  اخلطط  تعد   -  2

سالمتهم.

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر، بام يف ذلك املشاركة يف االجتامعات   -  1
الدورية لشبكة اجلندر.

لدى القطاع/املجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر، كام أهنم أعدوا ويقومون، بصفة روتينية، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملرشوع، استنادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر.
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املــأوى

اجلندر واملأوى يف حاالت الطوارئ

املعايري اخلاصة بمأوى الطوارئ
)جمموعة مأوى الطوارئ - اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت(

من الرضوري التأكد أن هناك مساحة كافية لكل شخص يف املخيم ويشمل ذلك وجود مساحة كافية جلميع اخلدمات )املياه واإلصحاح، إلخ( مع   1

توفر مساحة كافية يف نفس الوقت للعيش حياة كريمة.

أن املعيـار املوىص به يف ما يتعلق باملساحة السطحية واملخيم لاّلجئني هي 45 مرتًا مربعًا، بام يف ذلك مساحة للمطبخ. واحلد األدنى املعياري   -
هو 30 مرتًا مربعـًا عىل األقل لكل شخص، بخالف املساحة املخصصة للمطبخ.

يف أوضاع املخيامت، قد تصبح زيادة املساحة عن 45 مرتًا مربعًا لكل شخص عيبًا حيث إن ذلك سوف يعني زيادة املسافة إىل مكان اخلدمات   -
مثل مراكز توزيع املياه والوحدة الصحية األساسية، والتعليم إلخ.

باإلضافة إىل أعامل احلامية البدنية ضد العنارص، فمن الرضوري أيضًا أعامل مساحة أرضية كافية لكل شخص تكفل له عيش حياة كريمة.  2

لتفادي وقوع حوادث العنف القائم عىل أساس اجلندر، جيب أن يتاح وجود فواصل داخل املأوى ألعامل اخلصوصية. كذلك إذا تم فتح   -
مدخل املأوى عىل مكان عام )مساحة أو منطقة مفتوحة( بام ييرس رؤية املأوى، فسوف يكون ذلك بمثابة قيمة مضافة من حيث األمن حيث 

سيتم تفادي وجود مناطق عمياء.
بسبب تذبذب الطقس، وعادات البناء املحلية والقيم أو الشواغل الثقافية، فإنه يصعب وضع تعريف عاملي للمأوى “املالئم”. ومع ذلك فيمكن   3

تقييم مالءمة املأوى من خالل أخذ العوامل التالية يف االعتبار، حيث ينبغي أن يوفر املأوى املثايل ما يىل:

•مساحة مغطاة تكفل العيش حياة كريمة مع أعامل قدر من اخلصوصية. 	

•درجة حرارة كافية ومرحية مع موجود هتوية تضمن دوران اهلواء. 	

•أعامل احلامية من العنارص ومن األخطار الطبيعية. 	

•ضامن عدم تعرض ساكنيه وال سيام النساء أو الفئات ذات االحتياجات النوعية للرضر بسبب التصميم اليسء ألماكن األقامة، حيث ينبغي أن يكون  	
تصميم املأوى متوافقًا مع العادات والقيم الثقافية أو مهوم وشواغل املقيمني فيه.

• السالمة البدنية حيث ينبغي أن تويل االهتامم األول أثناء مرحلة التخطيط واإلنشاء.	

املؤرشات
املعاييـر

سفريمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
≥ 45 مرت مربعًا 1معدل مساحة املخيم لكل شخص

≥ 3.5 مرتًا مربعًامعدل مساحة أرضية املخيم لكل شخص مقيم فيه
يف الظروف املناخية احلارة )جتري أعامل الطهو خارج املآوى( 2

≥ 4.5 مرتًا مربعًا
يف الظروف املناخية الباردة

االستحامم  مرافق  مثل  املنزل  داخل  للخدمات  املخصصة  املساحة  الرقم  )يشمل هذا 
واملراحيض، وفقًا للعادات االجتامعية والثقافية املرعية.

100% 3نسبة األرس التي لديدها أماكن إقامة “مالئمة”
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املاء واإل

املاء أسايس للحياة والصحة، ويف حاالت الطوارئ، عندما 
ال يتوفر املاء واإلصحاح أو مستلزمات النظافة الشخصية، 
يمكن أن يفيض ذلك إىل أخطار صحية. و لتوفري خدمات مياه 
عليها،  يمكن احلصول  مناسبة،  ونظافة شخصية  وإصحاح 
يتطلب هذا إيالء اهتامم فوري من بداية حالة الطوارئ. ومع 
ذلك، فإن جمرد توفري مرافق املاء واإلصحاح ال يضمن يف حد 
ذاته استخدامها استخدامًا مثاليًا، كام ال يضمن حتقيق األثر 
اجلندر  اعتبارات  تفهم  فإن  لذلك،  الصحة.  عىل  املطلوب 
يف  األمهية  غاية  يف  أمر  والثقافية  االجتامعية  واالعتبارات 
عملية تعيني وتصميم وتنفيذ برنامج معني باملاء واإلصحاح 
يف  ويسهم  والسالمة  بالفعالية  يتسم  الشخصية  والنظافة 

اسرتداد كرامة السكان املترضرين. 
الطوارئ،  حاالت  يف  تناسبية  ال  بصورة  يترضرن  والنساء 
ويعود جزء من السبب يف ذلك إىل وجود جور وعدم مساواة 
املجتمع،  أفراد  مجيع  نرشك  أن  املهم  ومن  اجلنسني،   بني 
وال سيام النساء والفتيات، يف مجيع مراحل برامج إدارة األزمة، 
حيث يقدمن رؤى، وقدرات وإسهامات قّيمة جلهود التصدي 
لألزمة. ويعد حتقيق التوازن بني اجلنسني واملشاركة الفّعالة 
بإعداد  املتعلقة  القرارات  اختاذ  عملية  يف  والرجال  للنساء 
الشخصية  والنظافة  واإلصحاح  املأمونة  املياه  توفري  برامج 
االحتياجات  عىل  التعرف  جتاه  حاساًم  أمرًا  يعد  املالئمة، 

النوعية للمجتمع بكامله ومعرفة آرائه يف هذا اخلصوص. 

إن مسؤولية جلب املياه، يف العديد من الثقافات، تقع عىل 
علينا  وينبغي  الفتيات.  سيام  وال  واألطفال،  النساء  عاتق 
التسليم هبذا الدور املحوري الذي تقوم به املرأة يف ما يتعلق 
يتعني  لذلك  الشخصية.  والنظافة  واإلصحاح  املياه  بإدارة 
أقرب  اإلصحاحية  واملرافق  املياه  توزيع  مراكز  تكون  أن 
ما يكون إىل املأوى حتى يمكن تقليل الوقت املستغرق يف 
تعرض  خماطر  من  التقليل  وكذلك  وانتظاره،  املاء  جلب 
اخلاصة  االحتياجات  تًفهم  وإن  للعنف.  واألطفال  النساء 
رضوريًا  أمرًا  يعد  اإلصحاحية  للمرافق  والفتيات  للنساء 
اإلصحاحية  املرافق  وتصميم  مواقع  اختيار  عند  والزمًا 
جتاه  اهلامة  اجلوانب  من  تعد  والتي  هبا،  املرتبطة  والربامج 

تعزيز الكرامة الشخصية. 
أحد  املرأة  تعد  العامة:  الصحية  املخاطر  تقليل  يف  الفعالية 
ألفراد  العامة  الصحة  عىل  املؤثرين  األساسيني  الناشطني 
األرسة، كام أهنا متثل مصدرًا هائاًل للمعلومات، وإن كانت 
فيه.  السائدة  والثقافة  باملجتمع  يتعلق  فيام  ال تستغل، وذلك 
وإن الربامج التي تصمم عىل نحو غري مالئم والتي ال يشرتك 
فيها أصحاب الشأن الرئيسيني املعنيني، مثل النساء واألطفال، 
تستخدم  أو  تستخدم،  ال  مرافق  إنشاء  إىل  تفيض  أن  يمكن 
بشكل غري صحيح، األمر الذي يعرض املجتمعات بكاملها 

ملخاطر تفيش األمراض الوبائية.

اجلنـدر واملاء 
واإلصحاح والنظافة 

 الشخصية يف 
حاالت الطوارئ

هل قرأت القسم ألف؟
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تعزيز املساواة وتقليل اجلور: بإمكان الربامج اخلاصة باملياه 
 واإلصحاح والنظافة أن تتحدث باسم أفراد املجتمع الذين 
الكبرية  املشاركة  هذه  وإن  صوت.  العادة  يف  هلم  يسمع  ال 
من  سيام  وال  مستوياهتم،  اختالف  عىل  املجتمع  ألفراد 
والكرامة،  بالقيمة  إحساسًا  أن تضيف  يمكن  املرأة،  جانب 
وخصوصًا هلؤالء الذين ُجّردوا من كل يشء بفعل الرصاعات 

أو الكوارث الطبيعية. 
املناسب  غري  التصميم  إن  والرصاعات:  اآلمنة  املجتمعات 
يمكن  واإلصحاح  املياه  ملرافق  مالئمة  غري  مواقع  واختيار 
أن يعرض املستضعفني، مثل النساء واألطفال حلظر العنف. 
فاملراحيض التي تقع بعيدًا عن أماكن اإلقامة تكون يف غالب 
أن  كام  االعتداء،  فيها  حيدث  التي  األماكن  هي  األحيان 
احلصول عىل املاء كان دائاًم سببًا للرصاع داخل املجتمعات. 

وإن تقاسم املصادر املائية بني املجتمعات املضيفة وجمتمعات 
املرشدين، إذا مل يتم بأسلوب واع يشرتك فيه مجيع األطراف، 
التوتر  يسوده  جو  يف  العنف  رشارة  يشعل  أن  املمكن  فمن 
أصاًل. إن اشرتاك مجيع الناشطني بأسلوب قائم عىل املشاركة 
يمكن أن يساعد عىل ختفيف حدة التوتر ومن ثم بناء عالقات 

جمتمعية جيدة. 

وننفذ  نخطط  لكي  معرفته  نحتاج  الذي  ما 
شخصية  ونظافة  وإصحاح  مياه  خدمات 

يراعى فيها منظور اجلندر؟
ما هي الديمغرافيات السكانية؟

•إمجايل عدد األرس مصنفًا بحسب اجلنس والعمر. 	
•عدد األرس التي تعيلها عازبات، والتي يعيلها عزاب، أو  	

يعيلها أطفال )فتيات وفتيان(.
وعدد  بالغني،  بأشخاص  املصحوبني  غري  األطفال  •عدد  	
األشخاص املسنني واملعوقني، وكم عدد النساء والرجال 

الذين ترضروا أو ترشدوا بفعل األزمة؟

ما هي املامرسات التي كانت سائدة بني السكان قبل 
حالة الطوارئ، املتعلقة باملياه واإلصحاح؟

باملياه/ يتعلق  ما  يف  واملهارات  املعرفة  مستويات  هي  •ما  	
اإلصحاح وعالقتهام بالصحة )النساء والفتيات والفتيان 

والرجال(؟
اجلهة  هي  وما  املياه،  عىل  احلصول  عملية  أنامط  هي  •ما  	

املسيطرة عىل مصادر املياه، وكيفية جلبها؟
إىل  املياه والذهاب  العالقة بني مسؤوليات جلب  •ما هي  	

املدرسة.
ومسؤوليات  للمياه  املختلفة  االستخدامات  هي  •ما  	
استخدامها بني النساء والفتيات والفتيان والرجال )مثاًل 
الطهو، واإلصحاح، وري احلدائق، وسقي املاشية(، وأنامط 
والكمية،  )التشارك،  األرسة  أفراد  بني  فيام  املياه  جلب 

واجلودة(، واختاذ القرارات املتعلقة باستخدامها. 
املياه  مرافق  وإدارة  صيانة  مسؤوليات  تقسم  •كيف  	

واإلصحاح حسب نوع اجلنسني؟

احلق يف احلياة

االقتصادية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  االتفاقية  •تقر  	
واالجتامعية والثقافية بحق كل شخص يف التمتع بمستوى 
معيشة مناسب بام يف ذلك احلق يف املياه. ويرتبط احلق يف 
مستوى  بأعىل  التمتع  يف  باحلق  ينفصم  ال  ارتباطًا  املياه 
ممكن من الصحة )املادة 12( وكذلك احلق يف احلصول 

عىل املسكن والغذاء املناسب )املادة 11(.
أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية  من   • 	14 املادة  تشرتط 
أن  االتفاقية  يف  األطراف  الدول  عىل  املرأة  ضد  التمييز 
التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال  املرأة يف  تكفل حق 
حقوق  اتفاقية  وتطلب  املياه.  بإمدادات  يتعلق  فيام  سيام 
مكافحة  االتفاقية  هذه  يف  األطراف  الدول  من  الطفل 
األمراض وسوء التغذية من خالل توفري األطعمة املغذية 

الكافية ومياه الرشب النقية.
• للجنة احلقوق االقتصادية  حددت التوصية العامة رقم 15	
واالجتامعية والثقافية أن حق اإلنسان يف املياه يمنح كل 
فرد احلق يف كمية من املياه كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن 
التكلفة  وميسورة  املادية،  الناحية  من  عليها  احلصول 

الستخدامها يف األغراض الشخصية واملنزلية.
•تكفل اتفاقيات جنيف هذا احلق يف ظل أوضاع الرصاع  	

املسلح.
•إن ضامن حصول كل فرد عىل اإلصحاح املالئم ليس فقط  	
أمرًا أساسيًا حلفظ كرامة اإلنسان وتوفري اخلصوصية له، 
بل هو أحد اآلليات الرئيسية حلامية جودة إمدادات مياه 

الرشب ومصادرها.
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املاء واإل

•ما هي الوسيلة التي يتم من خالهلا تدبري عملية التخلص  	
من مربزات اجلسم والبول، وتنظيف األطفال والتخلص 

من برازهم، ومن املسؤول عن ذلك؟
•ما هي الوسيلة املعتادة جللب، وتداول، وحفظ، ومعاجلة  	
املياه، ومن املسؤول عن ذلك، وأيضًا ما هي وسيلة نقل 

املياه وكيفية احلصول عليها؟
االحتياجات  ذات  الفئات  عىل  التعرف  يتم  •كيف  	
دعم  إىل  تكون يف حاجة  قد  والتي  املجتمع،  النوعية يف 
الشخصية،  والنظافة  واإلصحاح  املياه  حيث  من  نوعي 
والعدوى  اإليدز  املتعايشني مع مرض  مثل األشخاص 

بفريوسه؟
وجلان  املجتمعية،  الرابطات  يف  املرأة  متثيل  نسبة  هي  •ما  	
سبيل  عىل  املرأة،  لدى  وهل  فيها،  ودورها  إلخ،  املياه، 

املثال، السلطة لتويل أمور اخلزانة؟
املياه  مرافق  وإدارة  صيانة  مسؤوليات  كانت  •كيف  	

واإلصحاح تقسم بني النساء والرجال يف املجتمع.

ما هي اجلوانب الثقافية التي ينبغي االهتامم هبا؟
واملراحيض  املياه  توزيع  مراكز  فيه  املوجودة  املوقع  •هل  	
توفري  يكفل  عليه  هي  الذي  والتصميم  واحلاممات، 

اخلصوصية واألمان؟
املستخدمون  يستطيع  وهل  آمنة؟  املياه  توزيع  مراكز  •هل  	

)وال سيام النساء واألطفال( الوصول إليها بأمان؟
النساء  عىل  للتوزيع  املناسبة  الصحية  املواد  أنواع  هي  •ما  	

والفتيات؟
باملياه  املتعلقة  لألنشطة  الثقافية  االفرتاضات  هي  •ما  	

واإلصحاح، مثاًل أثناء احليض...إلخ ؟
والصحة  الشخصية  بالنظافة  اخلاصة  املامرسات  هي  •ما  	
أوضاع  عن  مسؤولة  املرأة  كانت  وإذا  للسكان؟  العامة 
مستوى  هو  فام  وبعائلتها،  هبا  اخلاصة  الشخصية  النظافة 

املعرفة واملهارات التي تتمتع هبا؟
التقليدي  بدورها  يتعلق  فيام  نفسها  إىل  املرأة  تنظر  •كيف  	
ومشاركتها العاملة؟ وما هو املقدار الذي يمكن تغيريه يف 

ذلك، وما هو املقدار الذي ال يمكن تغيريه؟

ما الذي يتعنّي وضعه يف االعتبار قبل إنشاء مرافق 
للمياه واإلصحاح؟ 

•من الذي يقوم بصيانة املراحيض ومراكز توزيع املياه؟ ومن  	
الذي يدفع التكاليف املرتبطة بالصيانة؟ هل هم قادرون 

عىل الدفع ومستعدون أن يقوموا بذلك؟
التشغيل  أعامل  عىل  التدريب  إىل  املجتمع  حيتاج  •هل  	

والصيانة، بام يشمل اإلدارة؟
•هل حتتاج املرافق إىل تعديل لكي يمكن استخدامها من قبل  	
النساء واألطفال واملسنني واملعوقني، أو هل هناك حاجة 
لتوفري وسائل بديلة مثل النونية املهجعية )مبولة الفراش( 

أو مراحيض يسهل عىل األطفال استخدامها؟
االستخدام  لضامن  إعالمية  أنشطة  إىل  حاجة  هناك  •هل  	

اآلمن للمراحيض ومرافق املياه؟
•هل التصميم املادي ملراكز توزيع املياه واملراحيض مالئم  	
)النساء  واحتياجاهتم  املستخدمني  وعدد  املياه  ملصدر 

والفتيات والفتيان والرجال(؟

للمياه  برامـج  إعـداد  لضـامن  إجـراءات 
تراعي  الشخصية  والنظافة  واإلصحاح 

حتقيق املساواة بني اجلنسني
التقييم وبدء الربنامج

مقّيامت  أعضائه  بني  يضم  التقييم  فريق  أن  من  •تأكد  	
ومرتمجات.

•تأكد من توظيف عدد متوازن من النساء والرجال وأن تركيبة  	
الناشطني تعكس التنوع املوجود داخل جمتمع املترضرين.

يف  اجلندر  منظور  ألمهية  تفهاًم  الناشطني  لدى  أن  من  •تأكد  	
مع  الشخصية،  والنظافة  واإلصحاح  باملياه  اخلاصة  الربامج 
تقديم التدريب والدعم الالزم، كلام اقتضت الرضورة ذلك.

حتقيق املساواة بني اجلنسني واملشاركة املتكافئة
املرحلة 1: اإلجراءات الفورية: 

غري  منظمة  ممثل  أو  مدرسة  معلم  )مثاًل  شخصًا  •عني  	
حكومية، مرتمجة أو مرتجم، حسب ما يكون مالئاًم( يمكنه 
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تنسيق املشاورات مع النساء والفتيات والفتيان والرجال 
املترضرين ترضرًا مبارشًا.

•قم بتقديم التدريب واإلرشاد إىل الفريق التقني، وغريهم  	
من الناشطني، حول كيفية العمل مع املجتمع واالستفادة 
الفّعالة من معرفة املرأة ودرايتها باملجتمع، مع التأكد من 

كون املرأة جزءًا من الفريق التقني، كلام كان ذلك ممكنًا.
محل  يمكنه  من  حول  والرجال  النساء  من  كل  •استرش  	
املياه،  ونقل  واجلوفية،  السطحية  املياه  محاية  مسؤولية 
املياه، وتشغيل   وحفر اآلبار، وإنشاء املراحيض، وتوزيع 

وصيانة النظم.
•أنشئ آليات )مثل احللقات العملية، وجمموعات املناقشات  	
والرجال  النساء  صوت  إسامع  من  للتأكد  إلخ(  املركزة، 
والتكنولوجيا  املبارش  باملوقع  املتعلقة  القرارات  حول 
املناسبة لنظم املياه واإلصحاح )التصميم والنوع والتكلفة 
املناسبني كلام  امليرسين  نفقتها( مستخدمًا  وإمكانية حتمل 
واألماكن  األوقات  توخي  مع  ذلك،  الرضورة  اقتضت 
املالئمة. وينبغي أن تدرك احتامالت التوتر التي قد تسببها 

حماوالت تغيري دور النساء، واألطفال يف املجتمعات.
املناقشات  يف  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  •أرشك  	
التي تتم بخصوص املياه واإلصحاح بام يف ذلك العادات 
اخلاصة بالنظافة الشخصية، والصحة العامة واحتياجات 

األطفال واملخاوف التي تساورهم.
مجيع  فيها  يشعر  مؤّمنة  أماكن  يف  مشاورات  بإجراء  •قم  	
باألمان  والفتيات(  النساء  فيهم  )بمن  األشخاص 
املناقشات  يف  واملشاركة  للمعلومات  تقديمهم   لدى 

واختاذ القرارات.
ومن  النساء  من  منفصلة  جمموعات  مع  بالعمل  •قم  	
االستبعاد  ملواجهة  رضوريًا،  ذلك  رأيت  كلام  الرجال، 
واإلصحاح  باحلياة  املتعلقة  املامرسات  يف  والتعصب 

والنظافة الشخصية. 
•ينبغي ضامن احلصول عىل املواد املتعلقة بالنظافة الشخصية،  	
عىل قدم املساواة وبأسلوب حيفظ الكرامة الشخصية، مع 
التأكد من كفاية املواد بالنسبة ملستخدميها ومالءمتها هلم، 
املناسبة  املالبس  النساء حول  التشاور مع  وينبغي كذلك 
املياه  جللب  لألطفال  صغرية  حاويات  للحيض،وتوفري 

فيها، ومواد حالقة مناسبة للرجال.

•أرشك ممثلني من خمتلف رشائح املجتمع لرصد املدخالت  	
أجل  من  الشخصية  والنظافة  واإلصحاح  باملياه  املتعلقة 
املجتمع  فئات  احتياجات  وتلبية  املياه،  مأمونية  ضامن 
املختلفة وتعديل التدخالت، كلام دعت احلاجة إىل ذلك، 

بالرسعة املطلوبة.
•ضع يف االعتبار األمور املتعلقة بالكرامة، وال سيام بالنسبة  	
للنساء والفتيات، وذلك يف مجيع التدخالت املتعلقة باملياه 
واإلصحاح والنظافة الشخصية، مع إعداد االسرتاتيجيات 

املقبولة ثقافيًا التي تكفل تعزيز الكرامة الشخصية.
•أرشك املجتمع املدين كله )بمن فيهم اجلامعات النسائية(  	

يف جهود التصدي.

املرحلة 2: التأهيل واالستعداد
اجلندر  ومنظور  بالثقافة  خاصة  عملية  حلقات  بعقد  •قم  	
لتيسري املشاركة املتكافئة والفّعالة لكل من النساء والرجال 

يف املناقشات التي جتري حول:
تصميم املراكز الدائمة لتوزيع املياه واختيار مواقعها. – 

تصميم املراحيض ومأمونية مواقعها.  – 
وضع أحكام متكافئة من أجل ختصيص املياه لألغراض  – 
املاشية، والري،  املختلفة )الغسيل، االستحامم، سقي 

إلخ(.
الرجل، يف جمموعات  املساواة مع  املرأة، عىل قدم  •أرشك  	
إدارة املياه، وجلان املياه وغريها من املنظامت، من أجل اختاذ 

القرارات املتعلقة بتخصيص املياه أثناء فرتات اجلفاف. 
•ينبغي تعزيز الكيفية التي تؤثر هبا مشاركة ومهارات كل  	
مستوى  عىل  السلطة  ديناميات  يف  والرجال  النساء  من 

األرسة واملجتمع.

بناء القدرات

املرحلة 1: اآلثار املبارشة

•قدم تدريبًا رسميًا وأثناء العمل لكل من النساء والرجال  	
يف جماالت اإلنشاء وتشغيل وصيانة مجيع أنواع مرافق املياه 
واإلصحاح، بام يف ذلك اآلبار واملضخات، وختزين املياه 
ومعاجلتها ومراقبة جودة املياه ونظم توزيعها، واملراحيض 

ومرافق االستحامم.
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•ينبغي، عند اختيار األشخاص للتدريب، وال سيام النساء،  	
والتوقيتات،  باللغة،  اخلاصة  األمور  االعتبار  يف  األخذ 

وكذلك التعليم السابق للمتدربني.
•تأكد من مالءمة اختيار املروجني لقضايا الصحة/النظافة  	

الشخصية للجامعات املستهدفة.
•ينبغي أاّل يقترص استهداف برامج النظافة الشخصية عىل  	
أيضًا وغريهم  اآلباء  أن يشمل  ينبغي  بل  األمهات فقط، 

من القائمني برعاية األطفال.
•قم بإذكاء الوعي لدى النساء والفتيات والفتيان والرجال  	

حول سبل محاية مصادر املياه السطحية واجلوفية.

املرحلة 2: التأهيل واالستعداد

•قدم التدريب للنساء يف جمال التخطيط واإلدارة الفّعالة  	
انتشار  ظروف  يف  سيام  وال  واإلصحاح،  املياه  لقضايا 
األرس التي تعوهلا النساء )مستخدمًا التدريب من امرأة 

المرأة(. 
•قدم التدريب للرجال يف جمال إدارة املياه، وال سيام للرجال  	
العزاب الذين يعيلون أرسهم بمفردهم، والذي سبق أن 
اعتمدوا عىل النساء يف جلب املياه، والقيام بالطهي، وأمور 

النظافة الشخصية واالحتياجات املنزلية لألرسة )مستخدمًا 
التدريب من رجل لرجل(.

•قم بالعمل مع مجاعات املجتمع لتوسيع، وتشغيل، وصيانة  	
املرافق اجلامعية والتخلص من النفايات السائلة والصلبة. 

تلبية الفروق الثقافية
•ينبغي ضامن الرسية وإدماج احلساسية الثقافية يف منتديات  	
املناقشة اخلاصة بالنظافة الشخصية التي جتري مع النساء 

والفتيات.
•استخدام نساء أخريات كميرسات يف هذه املناقشات. 	

•أدخل بعض األسئلة عن املعتقدات الثقافية والعرقية وعن  	
استخدام املياه واملسؤوليات واملامرسات اإلصحاحية.

•توخى إظهار الفروق الثقافية واإلثنية يف املجتمع املترضر  	
من األزمة يف الربامج اخلاصة باملياه واإلصحاح والنظافة 
الشخصية، كلام كان ذلك مالئاًم )مثاًل املامرسات املختلفة 

لتنظيف الرشج(.
•قم بعمل تصميم قائم عىل املشاركة وغري متييزي )بحسب  	
املقيد عىل  العمر واجلنس واملقدرة( لضامن احلصول غري 

خدمات مرافق املياه واإلصحاح. 
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قائمة تفقدية لتقييم برامج تراعي املساواة بني اجلنسني يف قطاع املياه واإلصحاح والنظافة الشخصية
القائمة التفقدية الواردة أدناه مستمدة من قسم اإلجراءات ضمن هذا الفصل، وهي بمثابة أداة مفيدة لتذكري الناشطني يف القطاع بالقضايا 
األساسية التي تضمن إعداد برامج حتقق املساواة بني اجلنسني، عالوة عىل ذلك، فإن القائمة التفقدية ومؤرشات العينة الواردة يف فصل 
األساسيات من هذا الكتيب متثل األساس الذي يرتكز عليه موظفو املرشوع يف إعداد املؤرشات التي تتصل اتصااًل وثيقًا بالسياق، والتي 

يقاس بموجبها التقدم املحرز يف جمال إدماج قضايا اجلندر يف العمل اإلنساين.

املياه واإلصحاح والنظافة الشخصية - القائمة التفقدية اخلاصة باجلندر 
حتليل الفروق بني اجلنسني:

جتمع املعلومات من قبل النساء والفتيات والفتيان والرجال حول:   -  1
•املعتقدات واملامرسات الثقافية اخلاصة باستخدام املياه واإلصحاح.  	

•عادات النظافة الشخصية.  	

•االحتياجات واألدوار فيام يتعلق بالتشغيل والصيانة والتوزيع.  	

•طرق جلب املاء والوقت املستغرق يف ذلك.  	

تستخدم البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر يف إعداد مرتسم للسكان املعرضني للمخاطر الذين لدهيم متطلبات مياه خاصة املياه.   -  2

التصميم 

مواقع مراكز توزيع املياه، وآليات التوزيع، وإجراءات الصيانة، متاحة للنساء ومن بينهن يف حركتهن حمدودة.   -  1
املراحيض العمومية، وحجريات االستحامم املخصصة للنساء والفتيات والفتيان والرجال موجودة يف أماكن آمنة، وهي مقبولة ثقافيًا، وتوفر   -  2

اخلصوصية، ومضاءة إضاءة كافية، ويمكن الوصول إليها من قبل األشخاص املعوقني. 

احلصول عىل اخلدمات 

يتم بصورة روتينية، رصد حصول النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل اخلدمات واستخدام املرافق، وذلك عن طريق املعاينات املوقعية   -  1
واملناقشات التى جترى مع التجمعات السكانية،... الخ. 

يتم التصدي للعقبات التي تعيق احلصول املتكافئ عىل اخلدمات، بالرسعة املطلوبة.   -  2

املشاركة 

يتم إرشاك النساء والرجال بفاعلية وعىل قدم املساواة يف عملية اختاذ القرارات وتصميم الربامج وتنفيذها ورصد نتائجها.   -  1
يتم إرشاك النساء والرجال يف أنشطة التخلص املأمون من النفايات الصلبة.   -  2

التدريب وبناء القدرات 

النساء والرجال يتلقون التدريب يف جمال استخدام املرافق وصيانتها.   -  1
يتم تدريب وتوعية النساء والرجال يف جمال محاية املياه السطحية واجلوفية.   -  2

إجراءات للتصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر 

يشارك كل من النساء والرجال يف حتديد املواقع اآلمنة والتي يسهل الوصول إليها إلقامة مضخات املياه واملرافق اإلصحاحية فيها.   -  1
جتري مراقبة املرافق ومراكز التوزيع لضامن مأمونيتها وسهولة الوصول إليها )أقفال، إضاءة(.  -  2
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صية
صحاح والنظافة الشخ

املاء واإل

اجلندر واملاء واإلصحاح والنظافة الشخصية يف حاالت الطوارئ

إجراءات مستهدفة تستند إىل حتليل اجلندر 

يتم التعامل مع مستويات املعرفة غري املتكافئة حول قضايا النظافة الشخصية وإدارة املياه من خالل التدريب.  -  1
جيري رصد حصول سيطرة النساء والرجال عىل املوارد اخلاصة بجلب/محل املياه واحلاويات اخلاصة بذلك ومرافق ختزين املياه، والتصدي   -  2

حلاالت اجلور يف هذا اخلصوص.
يتم التصدي للمامرسات التمييزية التي تعيق مشاركة املرأة يف جمموعات إدارة املياه من خالل برامج التمكني.   -  3

الرصد والتقييم استنادًا إىل معطيات مصنفة بحسب اجلنس والعمر

يتم بصورة روتينية مجع بيانات مصنفة بحسب اجلنس والعمر حول تغطية الربنامج ومن ثم حتليلها ورفع التقارير الالزمة عنها.  -  1
تعد اخلطط وتنفذ من أجل التصدي ألي مظاهر جور وذلك لضامن حصول مجيع السكان عىل هذه اخلدمات والتحقق من سالمتهم.   -  2

تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء: 

يتواصل العاملون يف قطاعك مع الناشطني يف القطاعات األخرى من أجل التنسيق بشأن قضايا اجلندر، بام يف ذلك املشاركة يف االجتامعات   -  1
الدورية لشبكة دعم قضايا اجلندر.

لدى القطاع/املجموعة خطة عمل خاصة بقضايا اجلندر كام أهنم أعدوا، ويقومون بصفة روتينية، بقياس املؤرشات املتصلة اتصااًل وثيقًا   -  2
باملشـروع، استنـادًا إىل القائمة التفقدية الواردة يف كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اخلاصة باجلندر. 
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الغالف األمامي
من اليسار وباجتاه عقارب الساعة

سيستو/منظمة  إندونيسيا:إالريا  بزلزال،  منكوبة  منطقة 
األغذية والزراعة 

املتحدة  األمم  برينز/مفوضية  كيت  سرياليون:  قابالت، 
لاّلجئني

إغاثة بالطائرات العمودية 
األمم  صندوق  دورينجي/منظمة  ماري  ألبانيا:  من  عائلة 

املتحدة للسكان يف ألبانيا
الدمار يف بريوت بسبب القصف: ماري كلري فيغايل
خيام: كيت برين : مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني

املتحدة  األمم  برينز/مفوضية  كيت  أفغانستان:  من  أطفال 
لاّلجئني

الفواصل بني الفصول
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة
رجل من أفغانستان: دافيد سوانسون

امرأة من نيجرييا: منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان
امرأة تتدرب: منظمة األغذية والزراعة

فتاة من أوغندا: مانورش ديغايت
رجل من أفغانستان: ديفيد سوانسون

فتاة من روسيا: اليونيسيف

فصول القسم “ألف”
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة
رجل من أفغانستان: دافيد سوانسون

أم سعيدة: بريا مروه/منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان
مسنَّة من كازاخستان

فصول القسم “باء”
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

التسجيل: برنت سرتنتون/مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني
املتحدة  األمم  سرتنتون/مفوضية  برنت  ورجل:  طفل 

لاّلجئني
التغذية يف  التدريب حول  يتلقون  معلمون شبان ملحو األمية 
لألغذية  املتحدة  األمم  دوفور/منظمة  شارلت  أفغانستان: 

والزراعة يف أفغانستان
املتحدة  األمم  صندوق  منظمة  كولومبيا:  من  وأطفال  نساء 

للسكان
خيام: كيت برينز/مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني

التنسيق وإدارة املخيم
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

أرسة من اهلند: منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان
خيام: كيت برينز/مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني

املتحدة  األمم  سرتنتون/مفوضية  برنت  اخليام:  يف  رجال 
لاّلجئني

التعليم
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

واجبات منزلية: اليونيسيف/روجر ليموين
املتحدة  األمم  صندوق  منظمة  الدرايس:  الفصل  يف  فتاة 

للسكان
مدرسة يف طاجيكستان: ديفيد سوانسون

قضايا الغذاء
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

صيني وحفيدته: اليونيسيف/روجر ليموين
نساء من دارفور يف طابور الطعام: كلري مام إيفوي

التغذية يف  التدريب حول  يتلقون  معلمون شبان ملحو األمية 
لألغذية  املتحدة  األمم  دوفور/منظمة  شارلت  أفغانستان: 

والزراعة يف أفغانستان
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الصحة
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

املتحدة  األمم  سرتنتون/مفوضية  برنت  األطفال:  وزن 
لاّلجئني

شاب مبتور الطرف: برنت سرتنتون/مفوضية األمم املتحدة 
لاّلجئني

ضغط الدم يف تايلند: منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان

كسب أسباب العيش
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

حّطاب: برنت سرتنتون/مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني
مزارع: منظمة األغذية والزراعة

املرأة والبقرة: منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان

مواد غري غذائية
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

األمم  سرتنتون/مفوضية  برنت  الغذائية:  غري  املواد  توزيع 
املتحدة لاّلجئني

األمم  صندوق  سبيس/منظمة  بيتيس  امللديف:  من  مسنَّات 
املتحدة للسكان

طفل ورجل من تايلند: اليونيسيف/ستيف مينز

التسجيل
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

التسجيل: برنت سرتنتون/مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني
فتاة من منغوليا: منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان

طفل وامرأة من أذربيجان: اليونيسيف/روجر ليموين

املأوى
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

مأوى مؤقت يف رسي النكا: أنا هاجم
األغذية  منظمة  إندونيسيا:  مؤقت  ومأوى  مهدمة  مدرسة 

والزراعة
أرسة يف الباب يف املكسيك: اليونيسيف/موريشيو رامو

النظافة
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

املتحدة  األمم  سرتنتون/مفوضية  برنت  ولده:  حيمم  والد 
لاّلجئني

فتى من باكستان: ديفيد سوانسون
أم وطفلها من تايلند: منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان

الغالف اخللفي
من األعىل واليسار باجتاه عقارب الساعة

امرأة من جيبويت
قابالت، سريا ليون: كيت برينز/منظمة مفوضية األمم املتحدة 

لاّلجئني
فتاة من سرياليون

امرأة من ألبانيا: ماري دورجيني/اليونيسيف يف ألبانيا
رجال من أفغانستان: ديفيد سوانسون

فتيان من أفغانستان 
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إطار إعداد برامج املساواة بني اجلنسني الستخدام الناشطني يف القطاع

حتليل الفروق املرتبطة باجلندر  A
تصميم اخلدمات بحيث تلبي احتياجات اجلميع  D

حصول النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال عىل هذه اخلدمات  A
املشاركة املتكافئة  P

تدريب النساء والرجال بالتساوي  T
ثم

التصدي للعنف القائم عىل أساس اجلندر يف برامج القطاع  A
مجع وحتليل البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر والتبليغ عنها  C

توجيه اإلجراءات وفقًا لنتائج حتليل اجلندر  T
تنسيق اإلجراءات مع مجيع الرشكاء  C

 قـم  باخلطوات  السابقة  ثم  اختـذ  اإلجراءات  بشكل  مجاعي
لضامن حتقيق املساواة بني اجلنسني

 

الوكاالت بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة 
اإلنسانية األعمال  يف  الجندر  كتيب 

نساء وفتيات وفتيان ورجال
احتياجات مختلفة - فرص متساوية
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