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الإجتــماعـي  الإختــالف  عىل  القائم  العنــف  لمواجهة  التنــسيق  آلية  من  بتوجيه  المذكرة،  هذه  وضع  تم 
ن وموحد  كية(، وذلك لدعم أفضل الممارسات، ووضع نهج مع�ي )GBV SC( - تركيا )عمليات ع�ب الحدود ال�ت
ات أعضاء المجموعة الفرعية  ي سياق تطوير وتوزيع طرود الكرامة. يستند التوجيه عىل مدخالت وخ�ب

وسلس، �ن
طرود  عداد  لإ التوجيهية  المبادئ  عىل  وكذلك  الحدود(،  ع�ب  )تركيا  الإجتماعي  الإختالف  عىل  القائم  للعنف 

الكرامة، لصندوق الأمم المتحدة للسكان- عام 2012.  

آلية التنسيق الفرعية لمواجهة العنف القائم عىل النوع االجتماعي )GBV SC( - تركيا 

آلية التنسيق الفرعية للعنف القائم عىل النوع الجتماعي، هي هيئة للتنسيق، تهدف لتقليل المخاطر، 
والتخفيف من عواقب العنف القائم عىل النوع الإجتماعي، الذي تتعرض له المرأة والفتيات والفتيان 
ن  ك ب�ي ي سوريا. وهي تعمل عىل تسهيل العمل بإتجاهات ومجالت متعددة، ألعمل المش�ت

والرجال �ن
لتقديم  ي 

مبد�أ نهج  الإجتماعي، ضمان وجود  النوع  القائم عىل  العنف  من  بالوقاية  المعنية  الوكالت 
ن من العنف القائم عىل النوع الإجتماعي. آلية  ي تركز عىل الناج�ي

خدمات �يعة يمكن الوصول إليها، وال�ت
اع المسلح  ن رين من ال�ن التنسيق الفرعية- للعنف القائم عىل النوع الإجتماعي، تركز عىل السكان المت�ن

نسانية، ع�ب الحدود، من تركيا إىل سوريا. ي سوريا، ممن يمكن الوصول إليهم، من خالل العمليات الإ
�ن

نظرة عامة عىل طرود الكرامة

طرود الكرامة تحتوي عىل أدوات للنظافة ومستلزمات وفوط صحية شخصية، فضالً عن أدوات أخرى، مصممة 
ي المجتمعات المعنية. مستلزمات 

نجاب، �ن ي سن الإ
بشكل واضح، لتلبية الإحتياجات المحلية للنساء والفتيات، �ن

فرشاة  الصحية،  المواد  الصابون،  مثل  مواد؛  )تتضمن  النظافة  ن  تحس�ي عىل  الناس  تساعد  العامة  النظافة 
ي حالت 

ي غالبا ما توزع �ن
مات النظافه ال�ت ن ومعجون أسنان(. عىل الرغم من ان طرود الكرامه مماثله لبعض مسل�ت

الطوارئ، فان هذه الطرود تخدم نطاقاً أوسع من الأهداف، ولذلك تحتوي عىل مجموعة واسعة من الأدوات.

نسانية. الحفاظ عىل الكرامة  طرود الكرامة تساعد النساء والفتيات عىل الحفاظ عىل كرامتهن، أثناء الأزمات الإ
نسانية العصيبة  ي الحالت الإ

بالنفس، وهو أمر مهم للتعامل �ن ام الذات والثقة  وري، للحفاظ عىل إح�ت �ن
ي توف�ي الرعاية والحماية 

ام ذاتها وتعزيز الثقة لديها، تساعدان أيضا �ن ي إح�ت
. دعم المرأة �ن والمربكة إىل حد كب�ي

لأطفالهن.

المقـدمــة 1
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تركز طرود الكرامة عىل تشجيع تنقل وسالمة النساء والفتيات، من خالل توف�ي الكسوة المناسبة لهن، حسب 
ها، وبما يتضمن أدوات مثل الحجاب، الشالت، الصفارات، المشاعل، المالبس  العمر والجنس والثقافة، وغ�ي
النظافة  ومواد  الصحية،  الفوط  لوازم  إىل  بالإضافة  الشخصية.  الأغراض  لغسل  ة  وحاويات صغ�ي الداخلية، 

الأساسية.

الأنسب  العنا�  وجود  من  للتأكد  رة،  المت�ن المحلية  المجتمعات  مع  اكة  بال�ش الكرامة،  تصميم طرود  تم 
. ويتم التوزيع بطريقة تقلل من خطر العنف القائم عىل النوع الإجتماعي ضد النساء والفتيات. ن للمستهدف�ي

طرود الكرامة تساعد النساء والفتيات من خالل:

ي توفر غسل 	 
ي الرفاهية النفسية والبدنية للنساء والفتيات، من خالل إدراج أدوات، مثل تلك ال�ت

المساهمة �ن
الحفاظات القطنية،

يمكن 	  السياقات،  بعض  ي 
�ن المحّددة.  الصحية  الأدوات  توف�ي  من خالل  والفتيات،  للنساء  التنقل  ن  تحس�ي

ي ل يمكن للمرأة، بدونها، 
أيضا تعزيز سالمة التنقل، عن طريق إدراج أدوات، مثل الحجاب أو العباءة، وال�ت

ي العلن، 
الظهور �ن

اء الأدوات والحاجيات المهمة الأخرى، مثل المواد الغذائية.	  انية لالأ�، ل�ش ن ي الم�ي
السماح بالتوف�ي �ن

الضوئية 	  المصابيح  مثل  للطرود،  أخرى  عنا�  إدراج  خالل  من  والفتيات،  النساء  حماية  ي 
�ن المساهمة 

ي الظالم، وليتس�ن لهن طلب المساعدة،
ي �ن

والصفارات، ح�ت ل تضطر النساء والفتيات، للم�ش

ذات 	  الإجتماعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  وقضايا  نجابية،  الإ والصحة  النظافة  حول  المعلومات  توف�ي 
الصلة، والخدمات من خالل إدراج معلومات الصحة والحماية.

اكة مع المجتمعات  تم تصميم طرود الكرامة، بال�ش
رة، للتأكد من وجود العنا� الأنسب  المحلية المت�ن
. ويتم التوزيع بطريقة تقلل من خطر  ن للمستهدف�ي
العنف القائم عىل النوع الإجتماعي ضد النساء والفتيات
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ية إىل العربية ز نجل�ي ترجمة »مجموعة الكرامة« من االإ

تستخدم  التقنية  التوجيهية  والمبادئ  الدولية  التعريفات  ية،  ن نجل�ي الإ اللغة  ي 
�ن اللغة:  بشأن  مذكرة 

مصطلح “طرود الكرامة”، ولكن عندما نتحدث مع المجتمعات المحلية، حول هذه البنود، فمن الأفضل 
كاء،  تكييف اللغة واختيار الكلمات الأنسب للبيئة المحلية. عىل سبيل المثال، لوحظ من قبل بعض ال�ش
ي قد تجعل المجتمعات غ�ي مرتاحة تجاه 

ي العربية تأخذ مع�ن قويا محددا للغاية، وال�ت
أن كلمة “كرامة” �ن

إستخدامها. وعليه، يمكن لأي إسم بديل، أن يكون أك�ش مناسبة ومالءمة، خالل الحديث مع المجتمعات 
المحلية.

جتماعي ي برمجة العنف القائم عىل النوع االإ
طرود الكرامة �ز

ي سياق دعم برامج العنف القائم عىل النوع االجتماعي، عن طريق عدد 
يمكن إستخدام طرود الكرامة �ز

ي ذلك:
من االأساليب، بما �ز

ي المجتمع، وتطوير 	 
كمدخل لبدء العمل مع النساء، لتحديد مخاطر العنف القائم عىل النوع الجتماعي، �ن

ستجابة ورد الفعل، الوقاية من العنف القائم عىل النوع الجتماعي، وبرامج الإ

ي المناقشات حول 	 
رفع مستوى الوعي أثناء توزيع الطرود، ع�ب تشجيع المجتمعات المحلية عىل المشاركة �ن
ستجابة له، موضوعات هامة، مثل رفض العنف القائم عىل النوع الجتماعي، وعدم الإ

ي يمكن للمرأة 	 
لتبادل المعلومات حول أماكن ومؤسسات خدمات العنف القائم عىل النوع الإجتماعي، ال�ت

الوصول إليها. وأيضا، وعىل وجه الخصوص، فإن توزيع طرود الكرامة يمكن أن يركز عىل الوصول إىل النساء 
والمرضعات،  الحوامل  والنساء  الجتماعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  من  والناجيات  للخطر،  المعرضات 

وذلك لضمان تعريف النساء بكيفية الوصول إىل الخدمات المتاحة، واماكنها،

ي حال تم توزيع الطرود، بالتعاون 	 
ن من العنف القائم عىل النوع الإجتماعي، وذلك �ن ي للناج�ي

توف�ي دعم إضا�ن
مع مقدمي خدمات العنف القائم عىل النوع الإجتماعي،

رات من الأزمة. وإضافة إىل 	  يمكن تخصيص عملية تجميع طرود الكرامة كنشاط منتج للدخل للنساء، المت�ن
رات معاً، إىل مجموعة الخدمات، يقدم  قتصادي الهام لذلك، فإن دعوة وإحضار النساء المت�ن الدعم الإ

رشاد الجمعي لهن. شجرة قرار مجموعة الكرامةأيضاً، فرصاً لتنظيم جلسات التوعية، الدردشات التعليمية، أو جلسات الإ

المنظمات غ�� الحكومية

الخطوه الثانية
هل من الممكن تنسيق اليه 

عمل (برمجيه) طرود 
كاء  الكرامه مع ال��

؟ � المناسب��
ع� سبيل المثال:

الحكومه
مختلف القطاعات

المنظات غ�� الحكوميه

�مات م�ئمة ثقافياً للنظافة النسائيه كجزء من عمليه إدراج مسل��
توزيع المواد غ�� الغذائيه

الخطوه الثالثة
اء طرود  هل من الممكن ��

 الكرامه خ�ل وقت
مناسب؟

� ا�عتبار مع ا�خذ بع��
تَوفر التمويل

يه تَوفر الكفائات الب��
التخزين و التوزيع

نامج أطلق ال��

١٢٣٤

 الدعوة إ�

القطاعات

الخطوه ا��و�
هل من الممكن ا�ستفاده من 
طرود الكرامه كنقطه انط�ق 

امج انسانيه  اتيجيه ل�© ªاس�
اخرى؟

ع� سبيل المثال:
ويد بالمعلومات  � ªفرصه لل�

والتوعيه
دمجها مع خدمات الصحه 

ا�نجابيه والعنف القائم ع� 
النوع ا�جتماعي

مشاركه المجتماعات المحليه 
ره المت·�

اكات بناء ال��

نعم

���

نعمنعم
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شجرة القرار من أجل برمجة مجموعة الكرامة 

قدراتها،  تناسب  ي 
ال�ت امج،  ال�ب وتنفيذ  تصميم  لتحديد  المنظمات،  دعم  اىل  التالية،  القرارات  شجرة  تهدف 

والسياق العام لها:

شجرة قرار مجموعة الكرامة

المنظمات غ�� الحكومية

الخطوه الثانية
هل من الممكن تنسيق اليه 
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كاء  الكرامه مع ال��

؟ � المناسب��
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أفضل نهج للممارسة

فرعيه  مجموعة  كل  تضع  ن  لإ الأولوية  يعطي  الإجتماعي،  النوع  عىل  القائم  للعنف  الفرعية  المجموعة  نهج 
كة للتنمية والتوزيع. المجموعة الفرعية للعنف القائم عىل  خططها لكل دولة، وبما يشمل تنفيذ معاي�ي مش�ت
ن أعضاء آلية التنسيق، لمواجهة العنف القائم عىل النوع الإجتماعي،  ستجابة منسقة، ب�ي النوع الجتماعي تدعو لإ
ي توزيع مستلزمات النظافة. 

ي تشارك �ن
المعنية بتوزيع طرود الكرامة، مع قطاعات المياه وال�ف الصحي، ال�ت

جتماعي، تعزز آلية  كة، فإن آلية التنسيق لمواجهة العنف القائم عىل النوع االإ من حيث المعاي�ي المش�ت
: عمل )برمجية( طرود الكرامة، وهي تتمثل فيما يىلي

ستجابة لالإحتياجات المحددة للنساء والفتيات،	  الإ

اؤها وتجميعها محلياً )ما أمكن(،	  يتم �ش

المحتوى يتم إختياره بالتشاور مع المجتمعات المحلية، وخاصة النساء والفتيات،	 

ي ذلك أي أدوات محددة، 	 
رين، بما �ن أن يتم تخصيص الأدوات لتلبية الإحتياجات الصحية للسكان المت�ن

ي إطار السياق العام،
مناسبة ثقافياً، و�ن

التوزيع بالتنسيق مع منظمات إنسانية أخرى.	 

التنسيق عىل مستوى القطاع

ي تخطط لتقديم طرود الكرامه، تنسيق تدخلها مع المجموعه 
ي تقدم، أو تلك ال�ت

من المتوقع للمنظمات، ال�ت
ن  تحس�ي ضمان  عىل  يساعد  التنسيق  أن  ذلك،  من  الأهم   . الجتماعي  الختالف  عىل  القائم  للعنف  الفرعيه 
المؤسسات من  أيضا  يمّكن  التنسيق  المساعدات.  توزيع  ي 

الفجوات �ن زدواجية، وتحديد  الإ لتجنب  التخطيط، 
الإحتياجات  مثل  القطاع،  هذا  ي 

�ن الآخرين  قبل  من  جمعها  تم  ي 
وال�ت الموجودة،  المعلومات  من  ستفادة  الإ

الخاصة، رسم الخرائط، وتحديد الفئات الضعيفة من السكان.

عالمية،  ولأن هناك قيود عىل المواد المتاحة داخل سوريا، فسيكون من المفيد أيضاً، إذا ما قامت الوكالت الإ
اءه محلياً، من خالل الكتله الفرعية للعنف القائم عىل النوع الجتماعي. بتقاسم المعلومات، حول ما يمكن �ش

تخطيط وتنـسيق بـرامج
مجـموعة الكـرامة 2
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وري للمنظمات، التنسيق مع الكتله الفرعية للعنف القائم عىل النوع الإجتماعي، حول خطط توزيع  من ال�ن
، وتبادل بيانات التوزيع الدقيقة )المخطط لها  ن طرود الكرامة، واختيار الموقع، وتحديد السكان المستهدف�ي
ي سجل طرود 

والمنتهية(. تُجمع الطرود الفرعية للعنف القائم عىل النوع الجتماعي، بإنتظام، وترصد وتدرج �ن
نامج وللتطوير.  الكرامة. هذه الأداة )الآلية( تسمح بتحليل البيانات المصنفة، لتقييم ال�ب

ي تغطي مناطق ما، تكون فيها 
ي تقدم كل من ادوات النظافة وطرود الكرامة، أو ال�ت

بالنسبه للجهات الفاعلة، ال�ت
جهات فاعلة أخرى توفر مستلزمات النظافة، التنسيق بشأن محتويات الطرود، ومناقشتها مع تلك الجهات، 

ناث. ي المواد، وضمان تغطية الأدوات الصحية الأساسية لالإ
زدواجية �ن وذلك لتجنب الإ

ات الطوارئ. يجب  ات منتظمة، طوال حالت وف�ت من أفضل الممارسات أن يتم توزيع طرود الكرامة عىل ف�ت
ن الجدد، عىل قائمة المستفيدين. ومن المهم أيضاً، الحفاظ عىل مخزون طوارئ،  ي إدراج النازح�ي

دائما النظر �ن
ي حالة حدوث حالت نزوح جديدة، وحالت طوارئ، وذلك إن كان ممكنا التأكد من ضمان التخزين الآمن.

�ن

ي إعتبارنا دائما، مبدأ »عدم الحاق الأذى« بالمستفيدين، ع�ب توزيع طرود الكرامة عىل عدد 
يجب أن نضع �ن

قليل من الناس. ينبغي تقييم المخاطر المحتملة لذلك، وإتخاذ جميع التداب�ي لتجنبها. من المهم التأكد من أن 
ها لهؤلء، ل تعرض الناس للمزيد من المخاطر المادية، أو العنف،  ي يتم توف�ي

نسانية، والبيئات ال�ت التدخالت الإ
وري أيضا أن يكون إطار الأولويات واضحاً، عند إختيار المستفيدين، إذا  نسان. ومن ال�ن أو إنتهاكات حقوق الإ

أمكن إتمام ذلك بطريقة آمنة وشفافة. 

ي إعتبارنا دائما،
يجب أن نضع �ن

مبدأ »عدم الحاق الأذى« بالمستفيدين
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حتياجات المتكاملة  تقييم االإ

رات من  هي خطوة ل غ�ن عنها، لتطوير برامج طرود الكرامة، ولتقييم إحتياجات النساء والمراهقات، المت�ن
الأزمات، من خالل فهم إحتياجات المجتمعات المعنية وما يناسبها. يمكن إدراج أدوات محددة، مناسبة ثقافياً، 

ي طرود الكرامة، وحسب الطلب.
، �ن وضمن السياق العام للمجتمع المحىلي

 

إذا كانت المعلومات غ�ي متوفرة، عن إحتياجات وتفضيالت المجتمع المستهدف، فيوىص بتقييم الإحتياجات. 
من الناحية المثالية، الأسئلة والستفسارات، لبلوغ مرحلة تطوير وتوزيع طرود الكرامة، يجب أن تكون متكاملة 

ي عمليات تقييم المجتمعات.
فراط والتكرار �ن نسانية الأخرى، من أجل تجنب الإ مع عمليات التقييم الإ

إذا كانت هذه المعلومات غ�ي متوفرة بالفعل، من خالل التقييمات الأخرى، والمواقع المستهدفه بالتقييم، 
ن )مجموعات النقاش الُمركز (، أو إجراء  ك�ي ، تنظيم مناقشات ال�ت ن ن المدرب�ي فإن عىل المنظمات، مع الموظف�ي
رات، أو طرح الأسئلة ذات الصلة، بشكل غ�ي رسمي. عىل سبيل المثال، فإنه،  المسح مع النساء والفتيات المت�ن
ي مناقشات مجموعة 

وري التحدث مع الرجال، �ن ، قد يكون من ال�ن وخالل زيارة مخيم أو مركز المجتمع المحىلي
، من خالل جهات أخرى، لضمان دعمهم لتدخل  ن اك المجتمع والزعماء الديني�ي ، بصورة منفصلة، أو إ�ش ن ك�ي ال�ت

مجموعة الكرامة المخطط لها.

عند ترتيب مجموعات النقاش الُمركز، أو غ�ي ذلك من أشكال التقييم، فمن المهم التأكد من الحصول عىل 
ي المجموعة، بحاجة 

ن يكونوا جزءاً من المناقشات. المسؤولون عن التنسيق �ن ، لإ ن الموافقة المسبقة من المشارك�ي
ي مجموعات النقاش الُمركز يدركون أن مشاركتهم طوعية تماماً، وأن يكون الغرض من 

، �ن ن للتأكد من أن المشارك�ي
ي يساهمون بها. ومطلوب ان نذكرهم بأنهم أحرار، 

المناقشة واضحاً، وكيف سيتم إستخدام المعلومات، ال�ت
ي أي وقت شاؤوا. إذا كان سيتم مناقشة قضايا العنف القائم عىل النوع الإجتماعي، فمن 

ي مغادرة المناقشة، �ن
�ن

، الذين يكشفون عن العنف. إذا لم تتوفر  ن وري أن يكون هناك مسار واضح، لتحويل أي من حالت الناج�ي ال�ن
الخدمات، أو إذا كان اولئك الذين يقودون مجموعات النقاش الُمركز، ليسوا عىل دراية بالخدمات، فإن الأسئلة 

ي سياق هذه المناقشة.
المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع الجتماعي، ل ينبغي أن تبدأ �ن

ي تم جمعها، لتقرر ما 
نتهاء من تقييم الإحتياجات، ينبغي عىل المنظمات تحليل المعلومات، ال�ت ي إطار الإ

�ن
ي تم استهدافها مع 

ال�ت المواقع  النتائج و  ينبغي مشاركه  الكرامة سيكون مفيداً ومجدياً.  كان توزيع طرود  إذا 
ستفادة منها. المجموعه الفرعيه للعنف القائم عىل النوع الجتماعي، ح�ت يتس�ن لجميع المنظمات الإ

تقييـم إحتيـاجـات3
طـرود الكـرامة



11 المذكرة التوجيهية لطرود الكرامة

أسئلة من أجل تقييم إحتياجات طرود الكرامة

ي مناقشات 
ي التخطيط لكيفية تقييم الحاجة، إىل طرود الكرامة، سواء �ز

قد تكون االأسئلة التالية مفيدة، �ز
ي المناقشات غ�ي الرسمية:

ز مع النساء والفتيات، أو �ز ك�ي مجموعة ال�ت

ي تحتاجينها، للبقاء نظيفة وصحية؟	 
ما هي منتجات النظافة الأساسية، ال�ت

هل لديك ما تحتاجينه لغسل جسمك؟ )إذا لم يكن لديك ذلك، ما هو الذي يمكن ان يكون مفيداً لك؟(	 

هل لديك ما تحتاجينه لغسل المالبس؟ )إذا لم يكن متوفراً ذلك، ما الذي يمكن أن يكون مفيداً؟(	 

، وقضاء بعض الوقت خارج المأوى 	  ي من شأنها أن تساعدك، عىل التحرك بحرية أك�ب
ما هو نوع المواد، ال�ت

الخاص بك؟ )التحقيق: الحجاب ومالبس الصالة(

ن إىل مالبس محددة، للقيام بمهامك اليومية؟	  هل تحتاج�ي

ي المخيم/ المأوى/ المركز او المجمع(؟	 
هل هناك أي عن� آخر، تحتاجينه لحياتك اليومية هنا )�ن

ي إذا ما حصلت عليها، فيمكنك عندها أن تشعري بالراحة؟	 
ل، وال�ت ن ي الم�ن

ي تنقصك هنا �ن
ما هي الأشياء، ال�ت

ة الحيض؟ إذا كانت الإجابة هنا هي القماش، 	  ي تستخدمينها عادة أثناء ف�ت
ما هي أنواع المواد الصحية، ال�ت

ستخدام، فعندها يمكننا أن نسأل أيضاً عن: عادة الإ القابل لإ

هل يمكنك الوصول الآمن إىل الماء لغسل القماش؟	 

لك؟ 	  بالنسبة  فائدة  الأك�ش  هو  ما  عليهما؟  تكون  أن  للمواد  ن  ترغب�ي اللذين  والتغليف،  التعبئة  نوع  هو  ما 
)حقيبة، حزمة، دلو(.

تقييم إحتياجات النساء والمراهقات،

رات من الأزمات هي خطوة ل غ�ن  عنها، لتطوير  المت�ن
برنامج طرود الكرامة، ولتقييم إحتياجات النساء
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محتويات طرود الكرامة

التقييم هو المصدر الرئيسي للمعلومات، لتحديد محتويات الطرود. وبينما ال يوجد  ينبغي أن يكون 
ي طرود الكرامة هي:

محتوى قياسيا، فإن االأدوات الخمس االأك�ث شيوعاً، المدرجة �ز

الفوط الصحية. √

ألمالبس الداخلية. √

ألصابون. √

فرشاة الأسنان. √

معجون الأسنان. √

ي الطرود. ينبغي تحديد العنا� المناسبة، بالتشاور مع 
غالباً ما يتم إدراج عدد من مواد النظافة الأخرى أيضاً �ن

رات. يمكن للطرود ان تتضمن مواد محدده، مناسبه لالحتياجات الثقافية، أو شواغل  النساء والفتيات المت�ن
الحماية. يمكن أن تشمل المواد المفيدة:

ز لالأظافر	  العباءة )مالبس البيت التقليدية(	  مسمار كلي�ب

الملقط	 الحجاب	 

المنشفة	 مالبس الصالة	 

الجوارب القطنية	 الصنادل أو الحذية الخفيفة )المتأرجحات(	 

بطانية صوف	 فرشاة/ مشط الشعر	 

مسحوق الغسيل/ صابون الغسيل	 الِجل – الشامبو	 

مصباح يدوي )شعلة(	 كريم/ محلول اليد	 

الصافرة	 مقص الأظافر	 

الأساسية  المعاي�ي  ي 
�ن النظر  للمنظمات،  ينبغي  الكرامة،  بطرود  الصلة  وذات  المناسبة،  المحتويات  لتحديد 

تواتر  الكمية،  البيئة،  للمجتمع،  العام  السياق  الثقافية،  الحساسية  المحتويات،  وبنود  المواد  أهمية  التالية: 
 ، ، أك�ش من أي وقت م�ن ي التغ�ي

ي   آخذ �ن
ي الحالة السورية، حيث الوضع الأم�ن

)تواصل( التوزيع، والسعر. �ن
ي مراجعة محتويات طرود الكرامة والموافقة عليها. التحقق من 

اك موظفي الأمن �ن قد يكون من المفيد، إ�ش
ي هذا السياق، من شأنها أن تساعد 

ي تعمل �ن
ة المنظمات، ال�ت المحتويات النهائية للطرود مهم جداً أيضاً. خ�ب

ي منع المشاكل.
�ن

محتـويـات4
طـرود الكـرامة
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ي الطرد، فإنه ل يُوجد معيار واحد وموّحد. معاي�ي إسف�ي 
فيما يتعلق بإختيار الكميات المناسبة، من كل بند �ن

SPHERE، هي أن تدوم محتويات طرود الكرامة لشهر واحد عىل الأقل.

إعتبار آخر مهم، هو أن النساء والفتيات، عادة، ما يكّن من مقدمي الرعاية الأولية لأ�هن الممتدة، وهن يملن 
إىل مشاركة محتويات الطرود مع أ�هن، لذلك، فإنه من المستحسن أن تشمل الطرود كميات أك�ب من بعض 

العنا�، مثل فرشاة الأسنان، والمالبس الداخلية، لدعم أفراد الأ�ة الممتدة.

ي الطرود، قد يقلل أيضاً، من خطر رد الفعل العنيف، من قبل أفراد الأ�ة الذكور، أو 
توف�ي أدوات إضافية �ن

ي حصلن عىل الطرود. يمكن لتوف�ي مجموعة واسعة من الأحجام من 
هم، ضد هؤلء النساء والفتيات، الال�ت غ�ي

ي 
ن النساء من تبادل المواد مع الآخريات �ن ي كل مجموعة، أن يكون مفيداً، لتمك�ي

أدوات المالبس الداخلية، �ن
الأ�ة، وفقاً لما هو مناسب.

العنارص المناسبة ثقافياً والمحددة السياق 

ن مع النساء  ك�ي ي تم تحديدها عىل أساس مناقشات مجموعة ال�ت
من الأمثلة عىل العنا� المناسبة ثقافياً، وال�ت

ي 
ي تعت�ب هامة بالنسبة للمرأة، لتكون قادرة عىل التحرك �ن

رات هي: الحجاب والعباءات، وال�ت والفتيات المت�ن
سالمية. ي بعض السياقات والتقاليد الإ

الأماكن العامة، �ن

حوادث  غالبية  )البوتيس(.  أو  الصفارات  )مصابيح(،  المشاعل  المحدد،  السياق  ذات  الحماية  أدوات  تشمل 
ي الليل، وذلك يعود أساساً اىل سوء المأوى وظروفه، وعدم كفاية 

العنف القائم عىل النوع الإجتماعي تحدث �ن
ي 

ي تم تكييفها ثقافياً مع مجتمع المستفيدات، قد يع�ن
. طرود الكرامة، ال�ت ن ضاءة، داخل مخيمات النازح�ي الإ

ي يمكن تحديدها من خالل تقييم الإحتياجات(.
أيضاً عدم إدراج بعض العنا� )وال�ت

ي المعاي�ي الأساسية التالية: أهمية المواد وبنود 
النظر �ن

المحتويات، الحساسية الثقافية، السياق العام للمجتمع، 
البيئة، الكمية، تواتر )تواصل( التوزيع، والسعر
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اعداد  ي 
�ن النوع الجتماعي، ممن شاركوا  القائم عىل  العنف  لمواجهة  الفرعية،  التنسيق  آليه  أفاد أحد أعضاء 

ن مجموعة مالبس الصالة،  ي سوريا، أن النساء والفتيات، يجدن أنه من المفيد جداً لهن، أن يتلق�ي
طرود الكرامة �ن

ي جميع الأنحاء، مرتديًة 
ي يمكن لها أن تحسن حرية التنقل للمرأة، من خالل تمكينها والسماح لها بالتحرك �ن

ال�ت
وح أيضا. ن ي حالت ال�ن

ي الغسل والنقل، وهي مريحة �ن
المالبس المقبولة ثقافياً. هذه الطرود سهلة �ن

ي يمكن إعادة إستخدامها
الفوط الصحية أو المالبس ال�ت

ي يعاد إستخدامها، مهمة لمعرفة 
قمشة، ال�ت معرفة ما إذا كانت النساء تستخدم الفوط الصحية، أم الإ

ي تستخدم فيها النساء 
ي المناطق، ال�ت

ما توزع طرود الكرامة �ن ي طرود الكرامة. غالباً 
ما يجب إدراجه �ن

الأقمشة  إدراج  فإن  الحال،  هو  هذا  يكون  عندما  الطمث.  لنظافة  الصحية،  الفوط  وليس  الأقمشة، 
ستخدام )دائما تكون باللون الداكن( هو الأفضل عادًة، والخيار الأنسب، من الناحية  عادة الإ القابلة لإ
ي 

ستبدال المالبس، بقدر الحاجة �ن ة، كونها حل عىل المدى الطويل )ل حاجة لإ ن الثقافية. كما ان لها م�ي
الفوط الصحية(. كذلك، يمِكن هذا النوع من تجنب سلبيات كيفية التخلص من الفوط ومكان ذلك، وما 
يرتبه ذلك من آثار بيئية محتملة، للتخلص من عنا� غ�ي قابلة للتحلل. ومع ذلك، فإن توف�ي الأقمشة 
ب، والمكان  ض أن النساء والفتيات، يمكنهن الحصول عىل المياه الصالحة لل�ش ي طرود الكرامة، يف�ت

�ن
دراجها  المناسب لتعليق المالبس لتجفيفها. ينبغي مراعاة ذلك عند تقييم أي من العنا� الصحية، لإ
ي هذه المجموعة، خصوصاً، 

ي الطرود. من المهم أن نتذكر، أن يتم إدراج مسحوق/ صابون الغسيل، �ن
�ن

ي يعاد إستخدامها.
عند توف�ي المالبس ال�ت

عتبارات البيئية االإ

ورية  ي الحسبان، عند إختيار محتويات مجموعة طرود الكرامة. تجّنب النفايات غ�ي ال�ن
عتبارات البيئية �ن إبقاء الإ

ي تعمل بالطاقة الشمسية )للمشاعل( بدلً من البطارية، 
ي إدراج البطاريات، ال�ت

)مثل الأغلفة البالستيكية(. النظر �ن
ي يسهل تشغيلها. إذا تم توف�ي البطاريات، فينبغي 

ي تعمل بالطاقة الكهربائية، عىل أن تكون من الأنواع، ال�ت
ال�ت

ي يمكن التخلص منها بأمان.
ي الكيفية ال�ت

النظر �ن

تعبئة وتغليف مجموعة الكرامة

ء  ي التعبئة والتغليف لطرود الكرامة قد تكون عن�اً مفيداً أيضاً. عىل سبيل المثال، العديد من المنظمات تع�ب
؛ عندما يتم تفريغه من محتوياته، يمكن للدلو أن يستخدم لتنظيف  ي دلو بالستيكي

محتويات طرد الكرامة �ن
ستخدامه بحمل بضائع أخرى. ويفضل ان يتم إختيار  وإستحمام الأطفال، غسل المالبس، جلب الماء، أو لإ

ات من الماء. ي تحمل ما ل يقل عن 10 ل�ت
العبوات، متعددة الأغراض، ال�ت

ورة معرفة ما إذا كان من المناسب والمقبول  إسأل النساء، حول أي نوع من التعبئة والتغليف يفضلن. من ال�ن
ي سوريا هذا قد ل يكون مناسباً أو آمنا(.

ي بعض المناطق �ن
عرض الشعارات عىل أغلفة طرود الكرامة )�ن

ي يمكن إعادة إستخدامها. 
ء طرود الكرامة، عىل شكل حقائب ظهر، وال�ت ي صندوق الأمم المتحدة للسكان يع�ب

عند  النساء  من  إستحسانا  ل�ت  الذي  الأمر  منفصلة،  عبوة  ي 
�ن المحتويات  من  مجموعة  كل  تعبئة  اىل  إضافة 

إستفتائهن.
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ي سياقات الرصاع
يات المحلية �ز المش�ت

اء المحىلي لطرود الكرامة، إذا كان ذلك ممكناً. ينبغي إجراء تقييم، لمدى توافر وموثوقية المواد  يفضل ال�ش
قليميون، من أصحاب  المطلوبة من المصادر المحلية، قبل المصادر الخارجية. وسطاء النقل المحليون، أو الإ
أن  ويمكن  المحلية،  والتسهيالت  والإجراءات  باللوائح  قيمة  معرفة  لديهم  الشحن،  ووكالء  الجيدة،  السمعة 
ي بيئة ال�اع، يجب أن يكون فحص 

ن البلد المضيف، وت�يع التسليم. �ن متثال لقوان�ي ي ضمان الإ
يساعدوا �ن

المواد من مقدمي الخدمات شديد الدقة.

ي 
ر �ن اء من المصادر المحلية سببا لتفاقم القتال، أو أن يزيد من ال�ن ويجب الحذر لضمان، أن ل يكون ال�ش

إمكانية  الحفاظ عىل  الفساد. من أجل  أو  ن  التح�ي لتجنب شبهة  ورية؛  الشفافة �ن التعاقد  المجتمع. إجراءات 
اء الكافية )بيانات الشحن، دفاتر الأوراق المالية، نماذج التقارير، وما  مراجعة الحسابات، فإن وثائق ونماذج ال�ش

ي جميع المواقع، حيث يتم إستالم البضائع، وتخزينها ونقلها.
إىل ذلك(، يجب أن تكون متاحة �ن

ي تجميع طرود الكرامة، كنشاط ينتج مدخولً للنساء، فمن المهم النظر  إىل ما إذا كانت جميع المواد 
عند النظر �ن

متوفرة محلياً، وما إذا كانت المنظمة قادرة عىل إدارة سلسلة التوريد والتوزيع.

 . ن المحلي�ي الموردين  ي تحديد ورصد 
�ن إضافياً  تمثل تحدياً  أن  دارة عن بعد،  لالإ ي سياق وظرف سوريا، يمكن 

�ن
 ، ن المرشح�ي الموردين  نسانية. وقوائم  الإ المنظمات  الموردين، من قبل  الشفافية، وأداء  تقييم  يتم  أن  يجب 
التقييم. موظفو التعبئة والتغليف والتوزيع، قد يحتاجون إىل التدريب الالزم.  يجب تعديلها لتعكس نتائج 
يمكن للتفتيش المفاجيء قبل التعبئة والتغليف والتوزيع، أن يساعد عىل ضمان إحتواء الطرود عىل المحتويات 

المخطط لها بالضبط.

إعتبارات التخزين

الوصول،  السعة، سهولة  الأمن،  التالية:  العوامل  مراعاة  ينبغي  الكرامة،  لتخزين طرود  إختيار مستودع  عند 
ة. تخزين طرود الكرامة ليس مشكلة عموماً، حيث أن معظم  الصالبة الهيكلية، وعدم وجود أي تهديدات مبا�ش
ستثناء هو معجون الأسنان، والذي  العنا�، غ�ي قابلة للتلف، أو تمتاز بصالحية إستخدام طويلة )قد يكون الإ

يمتاز بمدة صالحية تصل إىل 24 شهرا(.

عمليــات شــراء 
وتخزيــن طــرود 

الكرامـــة
5
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ي  الكرامة، لإ ي ذلك طرود 
�ن بما  المخزنة،  المواد  الحفاظ عىل  الصعب  مناطق من سوريا، أصبح من  ي عده 

�ن
ة من الزمن، جراء المخاطر الأمنية. تمكنت بعض المنظمات من حل هذه المشكلة، عن طريق الحفاظ عىل  ف�ت

ن الوقت لتوزيعها. ي تركيا، ثم نقل طرود الكرامة ع�ب الحدود اىل سوريا، عندما يح�ي
المخزون �ن

: ي
عند إختيار تخزين طرود الكرامة، ينبغي إيالء االهتمام لالآ�ت

ي قد تحتاج للمجيء إىل المستودع. تجنب 	 
ة، ال�ت المكان: ضمان توفر الطرق المناسبة لوصول المركبات الكب�ي

ي المنخفضة.
ي الأراىصن

المستودعات الواقعة �ن

ي يمكن فيها للطرود 	 
ي المنطقة ذاتها، ال�ت

إمكانية الوصول: كلما كان ذلك ممكناً، ان يكون موقع المستودع �ن
أن تصل للمستفيدين، وأن يتم توزيعها بسهولة.

ي كث�ي من الحالت، يتم توظيف حراس أمن، للحد من النهب أو ال�قة.	 
الأمن: �ن

السعة/ المساحة: يجب أن تكون لمرافق التخزين القدرة الكافية عىل التخزين والمناولة. من الناحية المثالية، 	 
عداد  ن عند التخطيط له، بحيث يكون الأول منطقة لإ مساحة المستودع يجب أن تقسم بالتساوي لقسم�ي

ي لتسلم وتفريغ المواد )إستقبال(.
وإنطالق الشحنات )إصدار(، فيما يخصص الثا�ن

السقف: يجب أن يكون هناك سقف مائل، للسماح للمياه بالجريان السطحي من فوقه. ينبغي تمديد سقف 	 
ة. فوق النوافذ، لتوف�ي حماية إضافية من الأمطار وأشعة الشمس المبا�ش
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إعتبارات التوزيع االآمن والمالئم

ي 
ال�ت المحاذير  بعض  يحمل  قد  المخيمات،  خارج  او  المخيمات  ي 

�ن ذلك  كان  الكرامة، سواء  توزيع طرود  إن 
تتعرض لها المرأة؛ فإستالم مجموعة الكرامة، يمكن أن يكون محرجاً للغاية، بالنسبة لبعض النساء والفتيات، 

ي إستالم طرود الكرامة.
ددات �ن ي المجتمعات المحافظة، ح�ت ان بعض النساء، قد يكن م�ت

وخاصة �ن

لذلك، فعند تنظيم عملية التوزيع للطرود، ينبغي مراعاة سالمة المرأة وأمنها من المخاطر المحتملة وتعرضها 
بتكار طرق جديدة لمعالجة هذه المعضلة. لالإحراج، او للعنف القائم عىل النوع الجتماعي. يجب السعي لإ

هناك عدة طرق تستخدمها المنظمات لتوزيع طرود الكرامة، ويمكن لها ضمان أن يكون التوزيع آمنا ومناسبا، 
وأن تذهب تلك الطرود للنساء والفتيات المستهدفات. وتشمل هذه الطرق:

ي عملية إختيار نقاط التوزيع ومواعيده، 	 
اك المرأة �ن إ�ش

، أين، كيف(. يمكن لذلك ان يدفعهن للتخطيط 	  توف�ي المعلومات للنساء والفتيات قبل التوزيع )ماذا، م�ت
للحصول عىل طرود الكرامة بأمان وبتحفظ،

ي مكان منفصل للنساء/ الفتيات المستفيدات، وذلك إذا 	 
تنظيم التوزيع من قبل الموظفات، بحيث يكون �ن

ن مساحة  ي نفس الوقت )الغذاء والمأوى وغ�ي ذلك(، ويجب تعي�ي
كان هناك عمليات توزيع لمواد أخرى، �ن

منفصلة لتوزيع طرود الكرامة،

تجنب الأماكن البعيدة عن المالجئ، لأنها قد تزيد من مخاطر العنف القائم عىل النوع الإجتماعي،	 

وإستالم 	  جمع  رحلة  معاً، خالل  البقاء  لهن  ليتس�ن  ها،  ع�ب يتحركن  مجموعات  إنشاء  عىل  النساء  تشجيع 
الطرود،

ل قبل حلول الظالم، 	  ن مراعاة الحرص عىل إختيار وقت التوزيع للنساء، بما يسمح لهن بأن يعدن إىل الم�ن

ن مدرب 	  التوزيع الدقيق لمجموعة الكرامة، كجزء من عمليات السالمة، وهو ما يضمنه توفر طاقم موظف�ي
لذلك الغرض،

تحديد نقطة توزيع آمنة،	 

نتباه إىل جمع بيانات 	  إعداد أدوات عملية التوزيع )قائمة التوزيع، قبل وبعد مسح النشاط.. الخ(، لضمان الإ
العمر والجنس بصورة مفصّلة،

المساعدة 	  مراكز  إىل  الحالت  تحويل  وخدمات  بمسارات  بالتوزيع،  يقومون  الذين  الأفراد،  معرفة  ضمان 
ن من العنف القائم عىل النوع الإجتماعي ومساعدتهم  المتاحة، ح�ت يتمكنوا من توف�ي المعلومات للناج�ي

إذا لزم الأمر.

تــوزيـع6
طـرود الكــرامة
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 	 ، ن التأكد من أن كل الفراد، الذين يقومون بتوزيع طرود الكرامة، يدركون كيفية السلوك والت�ف المناسب�ي
فصاح. ي التعامل مع مسائل ال�ية والإ

وعىل دراية وكفاءة، �ن

دمج  أجل  من  الوكاالت،  ز  ب�ي كة  المش�ت الدائمة  التوجيهية  المباديء 
االأوضاع  ي 

�ز جتماعي  االإ النوع  أساس  عىل  القائم  العنف  تدخالت 
نسانية االإ

التوجيهات واسعة النطاق، حول كيفية دمج تداب�ي تخفيف مخاطر العنف القائم عىل النوع الإجتماعي، 
ن الوكالت، من أجل  كة ب�ي ي »المبادئ التوجيهية الدائمة المش�ت

، يمكن العثور عليها �ن ي
نسا�ن ي العمل الإ

�ن
 .”)http://gbvguidelines.org( نسانية ي الأوضاع الإ

دمج تدخالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ن
رة من  ، والمجتمعات المت�ن ي

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن الغرض من المبادئ التوجيهية هو مساعدة العامل�ي

نسانية الأخرى، عىل تنسيق وتخطيط وتنفيذ  اعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وحالت الطوارئ الإ ن ال�ن
ي جميع 

ورية، للوقاية والتخفيف من العنف القائم عىل أساس الجنس، �ن ورصد وتقييم الإجراءات ال�ن
نسانية. ستجابة الإ قطاعات الإ

المصادر

نسانية، ي الأوضاع الإ
ن الوكالت، من أجل دمج تدخالت العنف القائم عىل أساس الجنس �ن كة ب�ي المباديء التوجيهية الدائمة المش�ت

 2015 http://gbvguidelines.org

http://www.unfpa.org/sites/default/ 2012 نجابية للمكاتب الميدانية صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA: إدارة طرود الصحة الإ
En.pdf_20%20Offices%20Field%20For%20Guidelines%20Kits%files/resource- pdf/RH

http://www.spherehandbook.org - 2011 كتيب إسف�ي

إن آلية التنسيق لمواجهة العنف القائم عىل النوع الإجتماعي تود أن تسجل دعم صندوق الأمم المتحدة لالأنشطة السكانية 
UNFPA تمويل تطوير هذا المنشور.

صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA تركيا - 2015

www.unfpa.org
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