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ص التنفيذي الملخَّ 4

مجــال  ي 
�ف بالتدّخــات  الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  إّن 

نســانية، الصــادرة عــن  ي الأوضــاع الإ
العنــف الجنــدري �ف

ف  ــ�ي ك ــوكالت )IASC(:  ال�ت ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم اللجن
ي حــالت 

عــى الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والســتجابة لــه �ف
الطــوارئ )المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، 
ف الــوكالت  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ورة أن تتــّرف جميــع الجهــات  للعــام 2005(، تنــّص عــى �ف
اٍض مفــاده أّن العنــف  نســانية بنــاًء عــى افــ�ت الفاعلــة الإ
ــًة  ــه يشــّكل قضي ي الحــدوث، وأنّ

ــدري )GBV( مســتمّر �ف الجن
تتعّلــق بالحمايــة مــن خطــٍر يهــّدد الحيــاة، بغــّض النظــر عــن 
وجــود الأدلــة. عــاوًة عــى ذلــك، فــإّن المبــادئ التوجيهيــة 
ف الــوكالت،  كة بــ�ي الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي القطاعــات كافــًة، 

نســانية �ف تتطّلــب مــن الجهــات الفاعلــة الإ
ــه. ــة من ــدري والوقاي ــف الجن ــتجابَة للعن الس

ي أعّدتهــا وكالُت الأمــم 
لقــد أبــرزت تقاريــُر التقييــم الــىت

مــن  متنّوعــة  مجموعــة  مــع  جنــب  إىل  جنبــاً  المّتحــدة، 
ي 

المنّظمــات غــ�ي الحكوميــة، مــراراً وِتكــراراً المخاطــَر الــىت
تواجــه النســاء والفتيــات الاجئــات. كذلــك، فــإّن تقريــراً 
نقــاذ الدوليــة )IRC( للعــام 2014 بعنوان:  صــادراً عــن لجنــة الإ
زاماتنــا تجــاه  “هــل هنــاك َمــن يســتمع؟ التــرف بنــاًء عــى ال�ت
زاع الســوري”، قــد أَبــرز  رات مــن الــ�ز ّ

النســاء والفتيــات المتــرز
ــة  ف السياســات والممارســات الخاّص ــ�ي ة ب ــ�ي وجــود فجــوة كب
ي العمليــات 

بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه �ف
ــورية. ــة الس ــتجابة لاأزم ــن الس ــانية ضم نس الإ

ووفقــاً لإحــدى التوصيــات المأخــوذة مــن هــذا التقريــر، فــإّن 
صنــدوق الأمــم المّتحــدة للســكان )UNFPA( والمفوضيــة 
ف )UNHCR( أجريــا  الســامية لاأمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ي العــام 2015، بالتعــاون مــع منّظمــة الأمــم المّتحــدة 

�ف
نقــاذ الدوليــة، والهيئــة  للطفولــة )اليونيســف(، ولجنــة الإ
ــام  ــتجابة النظ ــم لس ــة تقيي ــة )IMC(، عملي ــة الدولي الطّبي
ــة الســورية. ــدري ضمــن ســياق الأزم ــف الجن ي للعن

نســا�ف الإ
وقــد كان الغــرض مــن إجــراء عمليــة التقييــم دراســة المــدى 

ي تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة 
نســانية �ف الــذي بلغتــه الأرسة الإ

ــه،  ــتجابة ل ــدري والس ــف الجن ــن العن ــة م ــة بالوقاي الخاّص
ف الــوكالت  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
للعــام 2005، وضمــان أن ترشــد مثــل هــذه المعلومــات 
وتحّســن مســتوى التنفيــذ الفّعــال لمبــادئ توجيهيــة ُمماثلــة 
ــج  ــتخَدم نتائ ــوف تُس ــد. وس ــوري والبعي ــتقبل الف ي المس

�ف
ــف  ــة بالعن ــج المعني ام ــداد ال�ب ف إع ــ�ي ــم لتحس ــة التقيي عملي
ــرش  ــة لن قليمي ــة الإ ــاد العملي ــتقبل، وإرش ي المس

ــدري �ف الجن
وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المنّقحــة الخاصــة بالعنــف 
ف  كة بــ�ي الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
دراج التدّخات  الــوكالت للعــام 2015، )المبــادئ التوجيهيــة لإ
: الحــد مــن  ي

نســا�ف ي العمــل الإ
ي مجــال العنــف الجنــدري �ف

�ف
 .) ي

ــا�ف ــى التع ــاعدة ع ــة، والمس ــز المرون ــر، وتعزي المخاط

ي إقليــم كردســتان 
ي أُجِريـَـت �ف

فقــد رّكــزت عمليــة التقييــم الــىت
ي العــراق )KR-I(، والأردن، ولبنــان، وشــمال ســوريا عــى 

�ف
بلــد،  كلِّ  ي 

�ف ي 
نســا�ف الإ بالعمــل  ف  معنَيــ�ي ف  تقييــم قطاَعــ�ي

ــة  ــة الفرعي ــات العنقودي ــا المجموع ــت أولوياتهم ــبما رتّب حس
/ الفــرق العاملــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري / الخاصــة 
ي البلــد. وقــد 

بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري )SGBV( �ف
تــّم تقييــم قطــاع الصّحــة، وقطــاع المــأوى، وقطــاع الميــاه 
والــرف الصّحــي والنظافــة )WASH(، وذلــك مــن خــال 
ف  قــة شــبه منّظمة هيكليــاً مع المســتجيب�ي إجــراء مقابــات معمَّ
نســانية  الــذي يمثلــون المؤّسســات المانحــة، والمنّظمــات الإ
القطاعــات  ي 

�ف امــج  ال�ب تضــع  ي 
الــىت والدوليــة  المحّليــة 

ي 
ف الــىت كــ�ي المختــارة، إضافــًة إىل مناقشــات مجموعــات ال�ت

ُعِقــَدت مــع النســاء، والفتيــات، والرجــال، والفتيــان. كذلــك، 
ــط  ــق التخطي ــة لوثائ ــة مكتبي ــى مراجع ــم ع ــتمل التقيي اش
ي 

ــات �ف ــه التدّخ ي توّج
ــىت ــية ال ــل الرئيس اتيجي والتموي ــ�ت الس

ــارة. ــات المخت ــع القطاع جمي

الملخــص التنفيذي



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 5تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

لقــد تــّم تحديــد خمــس نتائــج شــاملة خــال عمليــة التقييم، 
وهي:

النتيجة األولى: 
ــف  ــن العن ــة م ــة بالوقاي ــة الخاّص ــادئ التوجيهي إّن المب
الجنــدري واالســتجابة لــه والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة 
ًة بتعبــري  ن الــوكاالت )أُشــري إليهــا مبــا�ش كة بــ�ي المشــرت
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري( غــري 
امــج. ــة وضــع الرب ي عملي

ــتخَدم �ن ــداً، وال تُس ــة جي معروف

ف كانت  ين الرئيســي�ي أظهــرت عمليــة التقييــم أّن أغلبيــة المخ�ب
لديهــم معلومــاٌت عامــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
بالعنــف الجنــدري. فقــد كان معظمهــم يعلــم بوجــود 
ضــوا  المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، واف�ت
ــق  ــى الوثائ ــا، ع ــة م ي مرحل

ــرت، �ف ــد أثّ ــادئ ق ــك المب أّن تل
وع »إســف�ي  التوجيهيــة الأخــرى )بشــكل خــاص معايــ�ي مــرش
ي مجــال 

الدنيــا �ف ي والمعايــ�ي 
نســا�ف الميثــاق الإ  :»Sphere

نســانية1، والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات  الســتجابة الإ
المجموعــات  اتيجيات  واســ�ت للمنّظمــات،  الداخليــة 
ــد  ــي. وق ــم اليوم ي عمله

ــا �ف ي يرجعــون إليه
ــىت ــة( ال العنقودي

ي القطاعــات مســتوًى جيــداً مــن 
أظهــرت الجهــات الفاعلــة �ف

ايــد  ف الوعــي حــول إمكانيــة تعــرّض النســاء والفتيــات بشــكل م�ت
نســانية، وأقــرّت  لخطــر العنــف الجنــدري خــال الأزمــات الإ
تلــك القطاعــات، بطريقــة مّتســقة، بأهميــة معالجــة مســألة 
ي 

العنــف الجنــدري. غــ�ي أّن معظــم الجهــات الفاعلــة �ف
ــة  ــا للوقاي ــ�ي الدني ــة بالمعاي ــن عــى دراي ــم تك ــات ل القطاع
ي تشــّكل مســؤولية 

مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه، الــىت
قطاعاتهــم المحــّددة، وذلــك وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة 
اللجنــة  عــن  والصــادرة  الجنــدري،  بالعنــف  الخاصــة 
ــم تســتخدم معظــم  ــوكالت. ول ف ال ــ�ي كة ب ــة المشــ�ت الدائم
تقييمهــا  جــرى  ي 

الــىت القطاعــات  ي 
�ف العاملــة  المنّظمــات 

ــة  ي عملي
ــدري �ف ــف الجن ــة بالعن ــة الخاص ــادئ التوجيهي المب

امــج، أو تصميمهــا، أو تطويرهــا، أو تنفيذهــا،  تقديــر ال�ب
ــاَد  ــة العتم ــت هــذه الجهــات الفاعل ــا. فقــد فّضل أو تقييمه
ــادية  رش ــة الإ ــا )الأدل ــة به ــة الخاّص ــا الداخلي ــى توجيهاته ع
للمجموعــات العنقوديــة العالميــة، والمبــادئ التوجيهيــة 
الفنيــة، والكتّيبــات الخاّصــة بالحمايــة، والمبــادئ التوجيهيــة 
ــولت،  وتوك ــل، وال�ب ــر العم ــاريع، وأط ــر المش ــأن تطوي بش
 ، « )المعايــ�ي وع إســف�ي ــة التدريــب(، وتوجيهــات »مــرش وأدّل
ات الرئيســية، والماحظــات  ّ والأعمــال الرئيســية، والمــؤرسش
التوجيهيــة(2. وقــد كان مســتوى المعرفــة بالمبــادئ التوجيهية 
ي أوســاط الجهــات المانحــة، ولكــّن اســتخدامها كان 

واســعاً �ف
ف  محــدوداً جــداً، مــع تفضيــل اســتخدام توجيهــات المانحــ�ي

ــاتية.3 ــم السياس ــة ووثائقه الداخلي

النتيجة الثانية: 
الخاّصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  ي 

�ن الموجــودة  المعايــري 
ي 

نــة بصــورة مّتســقة �ن الجنــدري، غــري مضمَّ بالعنــف 
اتيجية الخاصــة بالمنظّمــات، أو  الوثائــق والمعايــري االســرت

ــاع. ــكّل قط ــة ب الخاّص

إّن المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة من العنــف الجندري والســتجابة 
التوجيهيــة الخاصــة  المبــادئ  ي 

لــه، المنصــوص عليهــا �ف
ي الوثائــق 

نــة بصــورة مّتســقة �ف بالعنــف الجنــدري، غــ�ي مضمَّ
ــط  ــل خط ــد )مث ــكّل بل ــة ب ــة والخاّص قليمي اتيجية الإ ــ�ت الس
ي تســتعرض الأولويــات 

قليميــة )RRPs(( الــىت الســتجابة الإ
اتيجية القطاعيــة. فقد  ات الفنيــة والســ�ت ّ والأهــداف والمــؤرسش
اتيجية  ي الخطــط الســ�ت

ف المعايــ�ي الدنيــا �ف كان مــدى تضمــ�ي
ــة  ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــأوى، والمي ــات الم ي قطاع

�ف
ض بعض الجهــات الفاعلة  ي قطــاع الصّحــة. وتفــ�ت

أقــّل منــه �ف
ي عمليــة وضــع 

ف تدابــ�ي الحمايــة العامــة �ف ي حــال تضمــ�ي
أنـّـه �ف

امــج، فــإّن مســائل العنــف الجنــدري ســوف يتــّم تغطيتها  ال�ب
ــ�ي بصــورٍة غــ�ي  ــق المعاي ــؤّدي أكــ�ش إىل تطبي ــاً، ممــا ي تلقائي

مّتســقة. 

ي مجال االستجابة للكوارث، 2011. 
ي والمعاي�ي الدنيا �ز

نسا�ز ”: الميثاق االإ وع “إسف�ي 1. م�ش
ي 1 أيلول / سبتم�ب 2015.

ة �ز http://www.sphereproject.org/handbook ، تّمت زيارة الموقع للمرة االأخ�ي

2. الكثــ�ي مــن هــذه الوثائــق ربمــا يكــون قــد اســتقى المعلومــات مــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، ولكــن لــم يكــن أّي مــن االأشــخاص الذيــن 
جــرت مقابلتهــم يعلــم بذلــك. 

ي مجــاالت محــّددة، والســبل المفّضلــة لتحقيقــه. عــى ســبيل المثــال، توجيهــات الحمايــة 
ي تصــف رؤيــة المؤّسســات المانحــة للوضــع المرغــوب بــه �ز

3. الوثائــق الــ�ت
.”USAID/OFDA“ ي حــاالت الكــوارث

كيــة للتنميــة الدوليــة / مكتــب المســاعدات الخارجيــة �ز ومتطّلبــات قواعــد الســلوك الخاصــة بالوكالــة االأم�ي
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ــن  ــا يتباي ــ�ي الدني ام بالمعاي ف ــ�ت ــإّن الل ــك، ف وعــاوًة عــى ذل
ــُث  ــذ، حي ــكان التنفي ــب م ــذ بحس ــث التنفي ــن حي ــاً م أيض
شــارة عمومــاً إىل تنفيــذ تلــك المعايــ�ي بدرجــة أكــ�ب  تّمــت الإ
يــة،  ي أطــر المخّيمــات المســتقرّة مقارنــًة مــع الأطــر الحرف

�ف
ي الخيــم )ITS(. وقــد بــّرر 

وأماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف
المســتجيبون هــذا الفــرق بعــزوه إىل حقيقــٍة مفادهــا أّن 
المبــادئ التوجيهيــة الخاّصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة 
ــام 2005  ــوكالت للع ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ع
كانــت موّجهــة نحــو أطــر المخّيمــات، كمــا نظــروا إليهــا 
ــا تفتقــر إىل توجيهــات واضحــة ومائمــة للعمليــات  عــى أنّه
ي 

يــة، وأماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف ي المناطــق الحرف
�ف

ــم. الخي

ومــن الجديــر بالذكــر أّن عمليــة التقييــم قد كشــفت عــن عدٍد 
ي القطاعــات الثاثــة كاّفــة 

ــذة �ف مــن الممارســات الجيــدة المنفَّ
ــدري والســتجابة  ــف الجن ــن العن ــة م ي الوقاي

ي تســهم �ف
ــىت ال

لــه. ومــع ذلــك، فقــد اتّجهــت المنّظمــات، بصــورة عامــة، إىل 
تنفيــذ المعايــ�ي الخاصــة بالعنــف الجنــدري عشــوائياً، بــدلً 
ــة مــن  ــا للوقاي ــ�ي الدني ف النطــاق الكامــل للمعاي مــن تضمــ�ي
العنــف الجنــدري والســتجابة لــه بطريقــة شــاملة، ومّتســقة، 

اتيجياً. هــة اســ�ت وُموجَّ

النتيجة الثالثة: 
ــا  ــدم تضمينه ــأن ع ــاءلة بش ــات للمس ــع القطاع ال تخض
ــة  ــدري والوقاي ــف الجن ــتجابة للعن ــا لالس ــري الدني المعاي
ــة الخاصــة  ــادئ التوجيهي ي المب

ــه، المنصــوص عليهــا �ن من
ــا. ي أعماله

ــدري، �ن ــف الجن بالعن

ــر  تُوفِّ ول  بهــا ضعيفــة،  المعمــول  المســاءلة  آليــات  إّن 
ــقي القطاعــات،  إطــار عمــٍل واضحــاً وشــاماً لمســاءلة منّس
ــا  ــ�ي الدني ــاج المعاي ــان إدم ــن ضم ــاء ع ــات الأعض والمنّظم
طــوال  لــه  والســتجابة  الجنــدري  العنــف  مــن  للوقايــة 
ــ�ي  ــك المعاي ــّكل تل ــان أّن تش ــج، وضم ام ــع ال�ب ــة وض عملي
اتيجيات والأهــداف القطاعيــة.  جــزءاً ل يتجــزأ مــن الســ�ت
اتيجية )خطــط  ز المراجعــة المكتبيــة للوثائــق الســ�ت ِ وتُــ�ب
اتيجية  الســ�ت الســتجابة  وخطــط  قليميــة،  الإ الســتجابة 
ــّدة الســتجابة أّن وجهــات النظــر العامــة  “SRPs”( طــوال م

لــكّل  المحــّددة  اتيجيات  لاســ�ت ــد  تُمهِّ ي 
الــىت للبلــدان، 

ــل  ف بالتفصي
ِّ ــ�ي ــنوية، تُب اتيجية الس ــ�ت ــق الس ي الوثائ

ــاع �ف قط
ايــدة مخاطــر الحمايــة، ومنهــا الحمايــة مــن  ف وبصــورة م�ت
العنــف الجنــدري، وتســعى إىل الحصــول عــى الســتجابات 
ــة كشــفت  المتعــّددة القطاعــات. غــ�ي أّن المراجعــة المكتبي
اتيجيات قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة،  أّن اســ�ت
ــط  ي خط

ــل، �ف ــٍة أق ــة بدرج ــاع الصّح ــأوى، وقط ــاع الم وقط
اتيجية، ل  قليميــة وخطــط الســتجابة الســ�ت الســتجابة الإ
ــب  ــات بحس ــاملة لاحتياج ــم ش ــة تقيي ــى عملي ــتمل ع تش
مــة خّصيصــاً لــكّل  الجنــس والعمــر، ول عــى نشــاطات مصمَّ
ات ذات عاقــة، للوقايــة مــن العنــف  ّ قطــاع، ول عــى مــؤرسش
اتيجيتها القطاعيــة.  الجنــدري والســتجابة لــه كجــزٍء مــن اســ�ت
ــة لجهــة إظهــار  ــُة التقييــم المراجعــَة المكتبي وتعكــس عملي
ــة، أو  ي الممارســة العملي

ــا �ف ــ�ي الدني ي للمعاي
ــق الجــز�أ التطبي

ــى  ــوء ع ــلِّط الض ــا تُس ــك، إنّه ــاً. كذل ــا مطلق ــدم تطبيقه ع
ــٍة عــى  ــاك أّي أمثل ــن هن ــم تك ــه ل ــا أنّ ــدم المســاءلة، بم ع
ي 

ــا �ف ــ�ي الدني ف المعاي ــ�ي ــدم تضم ــن ع ــات ع ــاءلة القطاع مس
ــا. أعماله

ــم  ــة التقيي ــات المانحــة فوجــدت عملي ي أوســاط الجه
ــا �ف أم

ــف  ــة بالعن ــا الخاّص ــ�ي الدني ام بالمعاي ف ــ�ت ــن الل ــتوًى م مس
أّن  ف  المانحــ�ي مــن  المســتجيبون  ذكــر  فقــد  الجنــدري. 
ي 

تقــ�ف متطّلبــات  عــى  يشــتمل  للعــروض  اســتدراجهم 
بإدمــاج المعايــ�ي المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري، وأّن الأهليــة 
لتقديــم الطلبــات، واتّخــاذ القــرار بشــأن تخصيــص التمويــل 
ــف  ــة بالعن ــ�ي المتعّلق ــان المعاي ــار تبي ف العتب يأخــذان بعــ�ي
الجنــدري بصــورة مفّصلــة. ولكــن، عــى الرغــم مــن أّن 
ــال  ــاً بالمتث ــاً معَلن ام ف ــب ال�ت ــة تطل ــات المانح ــض الجه بع
ــات  ــإّن آلي ــدري، ف ــف الجن ــة بالعن ــا الخاص ــ�ي الدني للمعاي
يفــاء  المســاءلة عــن تقييــم مــا إذا كان قــد تــّم أم لــم يتــّم الإ
امــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري فــور منــح التمويــل،  ف بالل�ت
ــدت مــع  ي ُعِق

ــىت ــاًء عــى المشــاورات ال ــّم تطبيقهــا. وبن ل يت
كاء  يــك مــن الــرش الجهــات المانحــة، لــم تتــّم مجــازاة أّي رسش
ــ�ي  ــم التداب ــدم تضمينه ــى ع ــكال، ع ــن الأش ــكٍل م ــأّي ش ب
ي 

الخاّصــة بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه، �ف
ــم. أعماله
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النتيجة الرابعة: 
ــة  ــة المعني ــَرق العامل ض أّن الِف ــع القطاعــات وتفــرت تتوّق
المجموعــات   / الجنــدري  والعنــف  الجنــ�ي  بالعنــف 
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري مســؤولة 
حرصيــاً عــن التوعيــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
بالعنــف الجنــدري، وعــن رصــد تلــك المبــادئ وتنفيذهــا.

تِّبــة عــى العديــد  وجــدت عمليــة التقييــم أّن المســؤولية الم�ت
الخاصــة  التوجيهيــة  بالمبــادئ  المتعّلقــة  الأعمــال  مــن 
ــات،  ــرش المعلوم ــب، ون ــا التدري ــدري، ومنه ــف الجن بالعن
ــة  ــَرق العامل ــق الِف ــذ، تقــع عــى عات ّ التنفي ــاج وحــىت دم والإ
المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري / المجموعــات 
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري. وغالبــاً 
ــاع  ــة، وقط ــاع الصّح ي قط

ــة �ف ــات الفاعل ــت الجه ــا تَوّقع م
ــة، أن  ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــاع المي ــأوى، وقط الم
ــف  ــ�ي والعن ــف الجن ــة بالعن ــة المعني ــَرق العامل ــوم الِف تق
المعنيــة  الفرعيــة  العنقوديــة  المجموعــات   / الجنــدري 
ي إدخــال عنــا� العنف 

بالعنــف الجنــدري، بتوفــ�ي القيــادة �ف
الجنــدري إىل القطاعــات الأخــرى وتعريفهــا بهــا، إضافــًة إىل 
التنفيــذ الفعــىي للتدابــ�ي المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري ضمــن 
امــج القطاعيــة. ومــع أّن عمليــة التقييــم بّينــت  تلــك ال�ب
ي تشــتمل 

ــىت ــدة ال ــة عــى الممارســات الجي ــ�ي مــن الأمثل الكث
ي جــرى تقييمهــا 

ــىت ف القطاعــات ال ــ�ي عــى التنســيق الناجــح ب
مــن جهــة، والِفــَرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي 
الفرعيــة  العنقوديــة  المجموعــات   / الجنــدري  والعنــف 
ــة بالعنــف الجنــدري مــن جهــة أخــرى، إلَّ أّن قطــاع  المعني
الصّحــة، وقطــاع المــأوى، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي 
والنظافــة، بصــورة عامــة، قطاعــات لــم تُبــِد مســتوياٍت 
التدابــ�ي المعنيــة  ي عمليــة إدخــال 

القيــادة �ف كافيــة مــن 
بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه ضمــن نطــاق 
قطاعاتهــا. وتدعــم هــذه النتيجــة مــن نتائــج عمليــة التقييــم 
كة  المراجعــاُت التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي العــراق 

ي أجراهــا الأقــران )OPRs(4 �ف
ف الــوكالت الــىت بــ�ي

ــو 2015.  ــران / يوني ــو وحزي ــار / ماي ي أي
ــوريا �ف وس

النتيجة الخامسة: 
ــة  ــات بطريق ــاء والفتي ــات النس ــمل القطاع ــا تش ــادراً م ن
هادفــة ومّتســقة وروتينيــة، أو تتفاعــل معهــّن أو تَخضــُع 

ــا. ــة ذاته ــّن بالطريق ــاءلة أمامه للمس

ــة،  ي قطــاع الصّح
ــة �ف ــُد مــن المنّظمــات العامل ــارسش العدي يب

وقطــاع المــأوى، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة 
ويُجــري  الاجئــات.  والفتيــات  النســاء  مــع  مشــاوراٍت 
منتظمــة.  بصــورة  المشــاورات  هــذه  المنّظمــات  بعــُض 
ي 

ــىت ــة ال ــن الأمثل ــد م ــم العدي ــة التقيي ــّددت عملي ــد ح وق
ي الوقــت 

ي ُعقــدت �ف
ســاعدت فيهــا المشــاورات المثمــرة الــىت

المنّظمــاِت  الاجئــات،  والفتيــات  النســاء  مــع  المناســب 
عــى إدخــال التعديــات المائمــة عــى خدماتهــا. لكــّن 
 ، ف

ّ ي معظمهــا لغــرض معــ�ي
مــة �ف هــذه المشــاورات مصمَّ

ونــادراً مــا تتــّم متابعتهــا بالعــودة إىل النســاء والفتيــات 
ــاج  ــدم إدم ــاج أو ع ــا يوضــح أســباب إدم المســتفيدات، بم
ي الممارســة العمليــة. وقــد جــرى تجســيد ذلــك 

ُمدخاتهــّن �ف
ــا  ــت إليه ي خُلص

ــىت ــج ال ــتخدام النتائ ــع باس ــى أرض الواق ع
كة  المراجعــات التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــ�ت
العــراق  ي 

الأقــران )OPRs( �ف ي أجراهــا 
الــىت الــوكالت  ف  بــ�ي

ي 
نــاُث المشــاِركات �ف ي أيــار / مايــو 2015. وأفــادت الإ

وســوريا �ف
ف أّن مجموعــة / فئــة معّينــة مــن  كــ�ي مناقشــات مجموعــات ال�ت
 ، ف ي العــادة قــادة مجتمــع الاجئــ�ي

، تضــّم �ف ف مجتمــع الاجئــ�ي
وأصحــاب الســلطة والنفــوذ، وهــم دائمــاً مــن الرجــال مّمــن 
ي 

ــل �ف ــوات التواص ــرون قن ــارف، يحتك ــات ومع ــم عاق لديه
ي 

ي أماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف
يــة، و�ف المناطــق الحرف

ــّم إقصــاء النســاء  ــه يت نّ
ي بعــض المخّيمــات. ولأ

الخيــم، و�ف
ــة  ــىف الهيكلي ي الب

ــاركة �ف ــرص المش ــن ف ــان ع ــب الأحي ي أغل
�ف

ــاء  ــّم تهميشــهّن وكتــم أصواتهــّن أثن ــادات المجتمــع، يت لقي
ي عمليــات صنــع القــرار. وعندمــا تتّم استشــارة 

المناقشــات و�ف
ــرى عــادًة عــى  ــإّن تلــك الستشــارة تُج ــات، ف النســاء والفتي
أســس مكرّســة لأغــراض معّينــة، ويعتمــد مســتوى إدماجهــّن 
ي تضعهــا الــوكالت 

بشــكل كامــل عــى مســتوى الأولويــة الــىت
والجهــات الفاعلــة المنفــردة، بشــأن المعايــ�ي الدنيــا للتشــاور 
مــع النســاء والفتيــات بصــورة عامــة، وبشــكل منفصــل عــن 

ــان. ــال والفتي الرج

ــو 2015، ص. 21.  ي ســوريا، 15 تمــوز / يولي
ي أجراهــا االأقــران: االســتجابة للأزمــة �ز

ــ�ت ــوكاالت ال ز ال ــ�ي كة ب ــة الدائمــة المشــ�ت 4. المراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجن
ــو 2015، ص. 17. ي العــراق، 8 تمــوز / يولي

ي أجراهــا االأقــران: االســتجابة للأزمــة �ز
ــ�ت ــوكاالت ال ز ال ــ�ي كة ب ــة الدائمــة المشــ�ت والمراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجن
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المختصرات  قائمة 

دارة الريرية لحالت الغتصاب  Clinical management of rapeCMRالإ
الطفل Child protectionCPحماية 

ف  ك�ي Focus group discussionFGDمناقشات مجموعات ال�ت
الجندري  Gender-based violenceGBVالعنف 

 Gender-based violence area ofمجال المسؤولية عن العنف الجندري
responsibility

GBV AoR

المعنية  الفرعية  العنقودية  المجموعة 
الجندري  بالعنف 

Gender-based violence sub-clusterGBV SC

وع القدرات الحتياطية المعنية  مرش
الجتماعي  بالنوع 

Gender standby capacity projectGenCAP

نسانية  Humanitarian coordinatorHCمنّسق الشؤون الإ

ي 
نسا�ف Humanitarian country teamsHCTالِفَرق القطرية المعنية بالعمل الإ

ي بالصّحة 
Health working groupHWGالفريق العامل المعىف

ف الوكالت  كة ب�ي Inter-Agency Standing CommitteeIASCاللجنة الدائمة المش�ت

ف  ك ب�ي الفريق العامل المش�ت
العنقودية  المجموعات 

Inter-cluster working groupICWG

Internally displaced personsIDPSالأشخاص النازحون داخلياً 
الدولية  الطّبية  International Medical CorpsIMCالهيئة 
نقاذ الدولية  International Rescue CommitteeIRCلجنة الإ

كة  المش�ت العنقودية  التنسيق  مجموعة 
ف القطاعات  ب�ي

Inter-sector cluster coordination groupISCCG

ف القطاعات  ك ب�ي Inter-sector working groupISWGالفريق العامل المش�ت

ي الخيم
Inter-agency Standing CommitteeITSمكان استيطان غ�ي رسمي �ف

Key informant interviewKIIمقابلة مع مخ�ب رئي�ي 



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 9تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

ي العراق
Kurdistan Region of IraqKR-Iإقليم كردستان �ف

ي تمثِّل الحّد الأد�ف
Minimum initial service packageMISPحزمة الخدمات الأولية الىت

Non-governmental organisationnGoمنّظمة غ�ي حكومية
Operational peer reviewoPRمراجعة تشغيلية يجريها الأقران

Primary health centre PHCمركز صّحة أّولية
مستشار إقليمي لاأوضاع الطارئة المتعّلقة 

الجندري بالعنف 

Regional emergency GBV advisorReG

نجابية الإ Reproductive healthRHالصّحة 
قليمية الإ Regional response plan RRPخطة الستجابة 

ف Refugee resilience response plan3RPخطة الستجابة لمرونة الاجئ�ي
Sexual and gender-based violenceSGBالعنف الجن�ي والعنف الجندري

ي بالعنف الجن�ي 
الفريق العامل الفرعي المعىف

الجندري والعنف 

Sexual and gender-based violence
sub-working group

SGBV SWG

دة Standard operating proceduresSoPإجراءات العمل الُموحَّ
اتيجية Strategic response planSRPخطة الستجابة الس�ت

المفّوضية السامية لاأمم المّتحدة لشؤون 
ف الاجئ�ي

United Nations High Commissioner for 
Refugees

UnHCR

 United Nations International Children’sمنّظمة الأمم المّتحدة للطفولة )اليونيسف(
Emergency Fund

UnICeF

United Nations Population FundUnFPAصندوق الأمم المّتحدة للسكان
مكتب الأمم المّتحدة لتنسيق الشؤون 

نسانية الإ

United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs

UnoCHA

Violence against women and girlsVAWGالعنف ضد النساء والفتيات
Water, sanitation and hygiene sectorWASHقطاع المياه والرف الصّحي والنظافة
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مجــال  ي 
�ف بالتدّخــات  الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  إّن 

نســانية، الصــادرة عــن  ي الأوضــاع الإ
العنــف الجنــدري �ف

ف  كــ�ي ف الــوكالت )IASC(: ال�ت كة بــ�ي اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي حــالت 

عــى الوقايــة مــن العنــف الجنــ�ي والســتجابة لــه �ف
الطــوارئ )المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، 
ف الــوكالت  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ورة أن تتــّرف جميــُع الجهــات  للعــام 2005(، تنــّص عــى �ف
اٍض مفــاده أّن العنــف  نســانية بنــاًء عــى افــ�ت الفاعلــة الإ
ــًة  ــه يشــّكل قضي ي الحــدوث، وأنّ

ــدري )GBV( مســتمّر �ف الجن
تتعّلــق بالحمايــة مــن خطــٍر يهــّدد الحيــاة، بغــّض النظــر عــن 
وجــود الأدلــة. عــاوًة عــى ذلــك، فــإّن المبــادئ التوجيهيــة 
الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة 
ف الــوكالت تتطّلــب مــن الجهــات الفاعلــة  كة بــ�ي المشــ�ت
ي القطاعــات كافــًة، الســتجابَة للعنــف الجنــدري 

نســانية �ف الإ
ــه. ــة من والوقاي

َت الأزمــة الســورية مرحلــًة  َ ي صيــف العــام 2015، َعــ�ب
و�ف

ف الذيــن كانــوا حينئــٍذ  هاّمــًة مأســاويًة أخــرى: فعــدد الســوري�ي
ف  يلتمســون اللجــوء إىل البلــدان المجــاورة وصــل إىل 4 مايــ�ي
ي 

ف �ف ي المئــة مــن الاجئــ�ي
لجــئ. وتتــّم اســتضافة حــواىلي 98 �ف

أربعــٍة مــن بلــدان المنطقــة، وهــي: العــراق والأردن ولبنــان 
ــدلع الأزمــة  ــا. والآن، ومــع انقضــاء 5 ســنواٍت عــى ان وتركي
ــون  ــا الاجئ ي يمتلكه

ــىت ــة ال ــوارد الضئيل ــإّن الم ــورية، ف الس
حيــل، وفــرض حظــٍر عــى  ي النفــاد. فالخــوف مــن ال�ت

آخــذة �ف
ــة،  ــود الجتماعي ــان إىل القي ــة، يضاف ــة قانوني ــل بطريق العم
محفوفــاً  وضعــاً  يُوّلــد  مّمــا  والقتصاديــة،  والثقافيــة، 
بالمخاطــر يكتســب طابعــاً مؤّسســياً.5 وقــد أظهــرت عمليــات 
ي أجرتهــا وكالُت الأمــم المّتحــدة، والمنّظمــات 

التقييــم الــىت
ــر  ــراراً، مخاط ــراراً وتك ــة م ــة والمحّلي ــة الدولي ــ�ي الحكومي غ
ي 

ــوا�ت ــات الل ــدة عــى النســاء والفتي اي ف ــدري الم�ت ــف الجن العن
ــة الســورية.  رن مــن الأزم ّ

ــرف يت

، والتحــرّش، والــزواج  وقــد جــرى تحديــد الســتغال الجنــ�ي
ي تواجههــا النســاء 

ف التهديــدات الرئيســية الــىت الُمبكــر مــن بــ�ي
والفتيــات الاجئــات.6

 )IRC( نقــاذ الدوليــة كذلــك، فــإّن تقريــراً صــادراً عــن لجنــة الإ
ــرف  ــتمع؟ الت ــن يس ــاك َم ــل هن ــوان: “ه ــام 2014 بعن للع
رات  ّ

زاماتنــا تجــاه النســاء والفتيــات المتــرز بنــاًء عــى ال�ت
ف  ــ�ي ة ب ــ�ي ــوة كب ــود فج ــرز وج ــد أَب ــوري”، ق زاع الس ــ�ز ــن ال م
العنــف  بالوقايــة مــن  الخاّصــة  السياســات والممارســات 
نســانية ضمــن  ي العمليــات الإ

الجنــدري والســتجابة لــه �ف
الســتجابة لاأزمــة الســورية.

ووفقــاً لإحــدى التوصيــات المأخــوذة مــن هــذا التقريــر، فــإّن 
صنــدوق الأمــم المّتحــدة للســكان )UNFPA( والمفّوضيــة 
ف )UNHCR( أجريــا  الســامية لاأمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ي العــام 2015، بالتعــاون مــع منّظمــة الأمــم المّتحــدة 

�ف
نقــاذ الدوليــة، والهيئــة  للطفولــة )اليونيســف(، ولجنــة الإ
ــام  ــتجابة النظ ــم لس ــة تقيي ــة )IMC(، عملي ــة الدولي الطّبي
ــورية  ــة الس ــياق الأزم ــن س ــدري ضم ــف الجن ي للعن

ــا�ف نس الإ
العمــود  التوجيهيــة  اللجنــة  يومنــا هــذا. وشــّكلت  حــىت 
ات  ي والخــ�ب

الفقــري لعمليــة التقييــم فقّدمــت التوجيــه الفــىف
ــم. ة التقيي ــ�ت طــوال ف

رجــاًء قولــوا لهــم، اشــرحوا 
آلبائنــا وأمهاتنــا أّننــا ال نريــد 
أن نتــزّوج، نحــن طفــات. نريــد 

ــدارس. ــي الم ــدرس ف أن ن

ز مع الفتيات،  ك�ي مناقشات مجموعات ال�ت

ي لبنان.
ز �ز ز السوري�ي مجتمع الالجئ�ي
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ي الحيــاة المحفوفــة 
5. “هّنــا لويــس Hannah Lewis”، و”بيــ�ت دوَيــر Peter Dwyer”، و”ســتيوارت هودكنســنون Stuart Hodkinson”، و”لويــس وايــت Louise Waite” �ز

بالمخاطــر: العمالــة الق�يــة، واالســتغلل واللجــوء الســياسي “Precarious Lives: Forced Labor, Exploitation and Asylum”، )2015(، ص. 35 - 37. 

نقــاذ  زاع الســوري”، )أيلــول / ســبتم�ب 2014(، لجنــة االإ رات مــن الــ�ز ّ
زاماتنــا تجــاه النســاء والفتيــات المتــرز 6. “هــل هنــاك َمــن يســتمع؟ التــّرف بنــاًء عــى ال�ت

 ، ز ي للجئــ�ي ي مخّيــم الزعــ�ت
ي أُجِرَيــت �ز

ز الــوكاالت لمســائل حمايــة الطفــل والعنــف الجنــدري، الــ�ت كة بــ�ي ي خُلصــت إليهــا عمليــة التقييــم المشــ�ت
الدوليــة؛ النتائــج الــ�ت

ي الأردن. ُمذكــرة 
ي االأردن؛ العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. الالجئــون الســوريون �ز

2013، الِفــَرق العاملــة الفرعيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل والعنــف الجنــدري �ز
إعــلم وإحاطــة أعّدتهــا الِفــَرق العاملــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري، آذار / مــارس 2014.



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 11تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

الغرض من إجراء عملية التقييم
لقــد كان الغــرض مــن إجــراء عمليــة التقييــم دراســة المــدى 
ي تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة 

نســانية �ف الــذي بلغتــه الأرسة الإ
ــه،  ــتجابة ل ــدري والس ــف الجن ــن العن ــة م ــة بالوقاي الخاّص
ف الــوكالت  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
للعــام 2005، وضمــان أن ترشــد مثــل هــذه المعلومــات 
وتحّســن مســتوى التنفيــذ الفّعــال لمبــادئ توجيهيــة ُمماثلــة 
ــج  ــتخَدم نتائ ــوف تُس ــد. وس ــوري والبعي ــتقبل الف ي المس

�ف
ــف  ــة بالعن ــج المعني ام ــداد ال�ب ف إع ــ�ي ــم لتحس ــة التقيي عملي
ي المســتقبل، والتنســيق بطريقــة مراعيــة للوقايــة 

الجنــدري �ف
مــن العنــف الجنــدري والتخفيــف مــن حّدتــه، وإرشــاد 
التوجيهيــة  المبــادئ  وتنفيــذ  لنــرش  قليميــة  الإ العمليــة 
المنّقحــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة 
ف الــوكالت للعــام 2015 )المبــادئ  كة بــ�ي الدائمــة المشــ�ت
ــدري  ــف الجن ــال العن ي مج

ــات �ف ــاج التدّخ دم ــة لإ التوجيهي
: الحــد مــن المخاطــر، وتعزيــز المرونــة،  ي

نســا�ف ي العمــل الإ
�ف

7.) ي
ــا�ف ــى التع ــاعدة ع والمس

وقــد اســُتخِدمت المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف 
ف  ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص الجن
الــوكالت للعــام 2005، كقاعــدة معياريــة، تمّثــل التوجيهــات 
العالميــة الخاصــة بالوقايــة من العنــف الجندري والســتجابة 
ي الــذي تغطِّيــه 

طــار الزمــىف ِ للقطاعــات أثنــاء الإ
ف لــه الُمتوِفرتـَـ�ي

عمليــة التقييــم. وتــرى المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف 
الجنــدري أّن الوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه 
دة القطاعــات، وتشــّدد عــى  ــارة عــن جهــود متعــدِّ ــا عب هم
ــانية  نس ــات الإ ــع القطاع كة لجمي ــ�ت ــؤولية المش ــة المس أهمي
ــم  ــة التقيي ــت عملي ــد درس ــا. وق ــ�ي الدني ــق المعاي ي تطبي

�ف
ي عكــس هــذه 

ي �ف
نســا�ف ــُع العمــل الإ ــذي بلغــه واق المــدى ال

ي الأزمــة الســورية.
ــة �ف الرؤي

األهداف
لقد كان لعملية التقييم الأهداف التالية:

ــادئ  ــارة إىل المب ش ــه الإ ــت في ــذي تّم ــدى ال ــم الم تقيي  •
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن 
ــتخدام  ــوكالت8 واس ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم اللجن
امــج، واختيارهــا، وتصميمها،  ي تقدير ال�ب

هــذه المبــادئ �ف
ــة. ــانية كاّف نس ــات الإ ي القطاع

ــا �ف ــا، وتقييمه ورصده

ي تنفيــذ المبــادئ 
ة �ف تحديــد العقبــات والعوامــل الُمَيــرِّ  •

التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن 
ــام 2005  ــوكالت للع ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم اللجن
ــرش  ــة ن ــاد عملي ــل إرش ــن أج ــك م ــوريا، وذل ــة س ي حال

�ف
ًة. ــارسش ــا مب ــام 2015، وتنفيذه ــة للع ــادئ التوجيهي المب

دراســة المــدى الــذي أُخِضعت فيــه القطاعات للمســاءلة   •
ــة للعــام 2005 )إن كان  ــادئ التوجيهي ام بالمب ف ــ�ت عــن الل
ي حــال 

قــد تــّم اتخــاذ أو لــم يتــّم اتخــاذ أّي إجــراءات �ف
ام القطاعــات بتلــك المبــادئ التوجيهيــة(. ف عــدم الــ�ت

تحديــد مــا إذا كانــت الجهــات المانحــة قــد أشــارت   •
إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، 
ف الــوكالت  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
اتّخــاذ  ي 

�ف اســتخدمتها  قــد  كانــت  وإذا   2005 للعــام 
قطاعــاٍت  ي 

�ف التمويــل  صــات  مخصَّ حــول  القــرارات 
شــارة والســتخدام. نــة، وتحديــد كيفيــة الإ معيَّ

زاع المســّلح، والكــوارث الطبيعيــة،  رة مــن الــ�ز ّ
نســانية والمجتمعــات المتــرز 7.  تهــدف المبــادئ التوجيهيــة المنّقحــة للعــام 2015 إىل مســاعدة الجهــات الفاعلــة االإ

وريــة للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والتخفيــف مــن حّدتــه، والتخطيــط لهــذه االأعمــال،  نســانية االأخــرى، وذك مــن أجــل تنســيق االأعمــال الرز والحــاالت الطارئــة االإ
وتنفيذهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا. 

ــن  ــد م : الح ي
نســا�ز ي العمــل االإ

ــدري �ز ــف الجن ي مجــال العن
ــلت �ز ــاج التدّخ دم ــوكاالت الإ ز ال ــ�ي كة ب ــة المشــ�ت ــة الدائم ــة الصــادرة عــن اللجن ــادئ التوجيهي 8.  المب

ــوكالت )2005(.  ز ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ، اللجن ي
ــا�ز ــى التع ــاعدة ع ــة، والمس ــز المرون ــر، وتعزي المخاط

الدراسة  منهجية 
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أسئلة التقييم الرئيسية 
العمــل  إطــار  حــّدد  والأهــداف،  الغــرض  مــع  وتماشــياً 
الخــاص بعمليــة التقييــم أســئلة التقييــم الرئيســية التاليــة:

ف المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف  هــل تــّم تضمــ�ي  •
ــا  ــوص عليه ــو منص ــا ه ــه )كم ــتجابة ل ــدري والس الجن
ي كّل 

امــج �ف ي ال�ب
ي المبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005( �ف

�ف
نســانية )قطــاع المــأوى، وقطــاع الصّحــة،  القطاعــات الإ
ــة(9 ؟ إىل أّي  ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــاع المي وقط
شــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة للعــام  مــدى تّمــت الإ
امــج، واختيارهــا،  ي عمليــة تقديــر ال�ب

2005 واســتخدامها �ف
نســانية  ي القطاعــات الإ

وتصميمهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا �ف
ــة كافــة؟ الثاث

ي ترشــد عملية 
ة الــىت مــا هــي التحّديــات والعوامــل الُمَيــرِّ  •

ــات  ي القطاع
ــام 2005 �ف ــة للع ــادئ التوجيهي ــذ المب تنفي

ــة كافــة؟ نســانية الثاث الإ
ي أُخِضَعــت للمســاءلة عــن 

مــا هــي القطاعــات الــىت  •
2005؟ للعــام  التوجيهيــة  بالمبــادئ  ام  ف اللــ�ت

ــة  ــادئ التوجيهي كيــف تســتخدم الجهــات المانحــة المب  •
ي قطاعاٍت 

صــات التمويــل �ف ي تحديــد مخصَّ
للعــام 2005 �ف

دة؟ محــدَّ

معايير عملية التقييم
ــت  ــا قام ــارس 2015 عندم ي آذار / م

ــم �ف ــة التقيي ــدأت عملي ب
ــة اســتناداً إىل  ــات القطري ــار العملي ــة باختي ــة التوجيهي اللجن
ــاً  ــر عملي ــام الظاه ــول، والهتم ــة الوص ــدوى، وإمكاني الج
الِفــَرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري.  مــن قبــل 
ــّوع  ــة بالتســاوي بمــدى التن ــات القطري ــاُر العملي ــّر اختي وأق
جميــع  ي 

�ف الســورية  لاأزمــة  الســتجابة  ضمــن  الموجــود 
الفئــات الســكانية موضــع الهتمــام، وبطــول آليات التنســيق 
ــّوع أشــكال  ــدوره إىل تن ــؤّدي ب ــذي ي ــا، الأمــر ال المعمــول به
ــاً لشــمال ســوريا  امــج عــن بعــد مث الســتجابة )كوضــع ال�ب
ف  ف داخليــاً، مقابــل وضــع برامــج لاجئيــ�ي لاأشــخاص النازحــ�ي
ف  ي لبنــان(. وقــد وقــع الختيــار عــى قطاَعــ�ي

ف �ف الســوري�ي
العنقوديــة  المجموعــات  َمهمــا  لُتقيِّ بلــد  لــكلِّ  ف  إنســانَي�ي
الفرعيــة / الِفــَرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري / 

الِفــَرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجندري 
ي كلِّ بلــد مــن البلــدان. واســتهدفت عمليــة جمــع البيانــات 

�ف
ف  كــ�ي أطــر المخّيمــات وأطــر أُخــرى خــارج المخّيمــات، مــع ال�ت
بشــكٍل رئيــ�ي عــى الأطــر خــارج المخّيمــات، حيــث يقيــم 

. ف ــوري�ي ف الس ــ�ي ــن الاجئ 85% م

 قطاع المياه
 والصرف الصحي

والنظافة

 قطاع
 الصحة

 قطاع
المأوى

البلد

لبنان

شمال سوريا

ي 
إقليم كردستان �ن

العراق

االأردن

ي درستها عملية التقييم، بحسب بلد
الجدول 1- القطاعات الىت

ُمــة الرئيســية هــي َمــن وضــع إطــاَر  الجديــر بالذكــر أّن الُمقيِّ
ــة،  ــة للعملي ــئلة المحوري د الأس ــدَّ ــذي ح ــم ال ــة التقيي عملي
ــذا  ــى ه ــة ع ــة التوجيهي ــت اللجن ــا، وصادق ه ــرَّف معاي�ي وع
طــار المذكــور، تــّم تحديــث وتطويــر  طــار. وكجــزٍء مــن الإ الإ
أدوات محــّددة لجمــع البيانــات بحســب القطــاع: اســتبيانات 
ف لــكّل قطــاع / مجموعــة عنقوديــة،  يــن الرئيســي�ي للمخ�ب
لمناقشــات  إرشــادية  وأدلــة  المانحــة،  للجهــات  اســتبياٌن 
ف للنســاء، والفتيــات، والفتيــان، والرجــال،  كــ�ي مجموعــات ال�ت
والمبــادئ التوجيهيــة لعمليــة جمــع البيانــات. وقــد أجِريَــت 
النســاء،  مــع  منفصلــة  ف  كــ�ي ال�ت مجموعــات  مناقشــات 
ي أطــر المخّيمــات 

ف �ف والفتيــات، والفتيــان، والرجــال الاجئــ�ي
ــات. ــارج المخّيم ــرى خ ــر أخ وأط

ي إطــار عملية 
 وقــد تــّم عــرض حجــم عينــة عمليــة التقييــم �ف

حتهــم  ف الذيــن اق�ت يــن الرئيســي�ي التقييــم، بنــاًء عــى المخ�ب
ــة  ــَرق العامل ــة، والِف ــة التوجيهي ــية، واللجن ــة الرئيس م الُمقيِّ
والمجموعــات العنقوديــة / القطاعــات المعنيــة بالعنــف 
إدارات  البلــدان. وقــد دعــت  مــن  بلــد  كلِّ  ي 

�ف الجنــدري 
ف  كــ�ي ال�ت مجموعــات  مناقشــات  ي 

�ف ف  المشــارك�ي المخّيمــات 
ي المخّيمــات.

لحضــور مناقشــات ُعِقــدت �ف

ي جــرى تحديدهــا: وقــع االختيــار عــى قطــاع الصّحــة، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، وقطــاع المــأوى بنــاًء عــى توصيــاٍت مــن الِفــَرق 
٩.  القطاعــات الــ�ت

ي كّل بلــد مــن البلدان.
العاملــة / المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري / المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري �ز



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 13تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

 مناقشات من هم المشــاركون؟
 مجموعات

التركيز

 مــن الذي أجريت معه
 المقابلة؟

 المقابات
المخبرين  مع 

 الرئيسيين

البلد التغطيــة الجغرافية

ُعِقدت مناقشات مجموعات 
ي أطر 

ف المنفصلة �ف ك�ي ال�ت
المخّيمات، وأطر خارج 

المخّيمات للفئات التالية:
• النساء 

)الفئة العمرية: 20 سنة وما فوق(؛

• الفتيات
)الفئة العمرية: 12 – 19 سنة(؛

• الفتيان
)الفئة العمرية: 7 سنوات - 19 سنة(؛ 

• الرجال 
)الفئة العمرية: 20 سنة وما فوق(.

8 كة للقطاع  القيادات المش�ت
/ للمجموعات العنقودية، 

ي القطاعات، 
الجهات الفاعلة �ف

ي قطاع 
الجهات الفاعلة �ف

الحماية، أعضاء الِفَرق العاملة 
الفرعية / ِفَرق العمل المعنية 

بالعنف الجن�ي والعنف 
الجندري، والجهات الحكومية 
الفاعلة. أُجَريَت مقابات مع 
وع القدرات  مستشاري مرش
الحتياطية المعنية بالنوع 

ي بعض 
الجتماعي )GenCap( �ف

البلدان.

22 محافظتا عمان وإربد، 
ف ومخّيم الأزرق لاجئ�ي

االأردن

7 17 وت والبقاع وشمال  ب�ي
لبنان

لبنان

- 25 أنطاكيا وغازي عنتاب  تركيا 
)لشمال سوريا(

8 8 مدينة أربيل، وبلدة 
ف  كويا، ومخّيم دوم�ي

ف ف السوري�ي لاجئ�ي

إقليم 
كردستان

ي العراق
�ن

ف  كــ�ي ي مناقشــات مجموعــات ال�ت
ف �ف ــا بالنســبة إىل المشــارك�ي أّم

يــة، فقــد تلقــوا الدعــوة مــن  ي المناطــق الحرف
ي ُعِقــدت �ف

الــىت
ي القطاعــات 

أعضــاء الِفــَرق العاملــة و/ أو الجهــات الفاعلــة �ف
المعنيــة بالعنــف الجنــدري.

جمع البيانات
ي أيــار / مايــو، وحزيــران 

حدثــت عمليــاُت التقييــم الميدانيــة �ف
/ يونيــو 2015، واســتمرّت لمــدة 5 أيــاٍم متواصلــة مــن جمــع 
ي كّل بلــد مــن البلــدان. وغّطــت عمليــة جمــع 

البيانــات �ف
ف  ــن الرئيســي�ي ي ــا فقــط المخ�ب ي تركي

ــت �ف ي أُجِريَ
ــىت ــات ال البيان

ــمال  ي ش
ــانية �ف نس ــاعدات الإ ــم المس ي تقدي

ــاركوا �ف ــن ش الذي
ي الأردن، ولبنــان، 

ف أّن عمليــة جمــع البيانــات �ف ي حــ�ي
ســوريا، �ف

ف مــع النســاء  كــ�ي والعــراق تضّمنــت مناقشــات مجموعــات ال�ت
مــة الرئيســية  والفتيــات والفتيــان والرجــال. وأجــرت الُمقيِّ
ي تركيــا وإقليم 

ي الأردن، ولبنــان. أّمــا �ف
عمليــة جمــع البيانــات �ف

قليميــون  ي العــراق فقــد أجراهــا المستشــارون الإ
كردســتان �ف

لاأوضــاع الطارئــة المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري المختّصــون 
 .)REGA( ــؤولية ــال المس بمج

ف الجــدول أدنــاه بالتفصيــل، بحســب البلــد، التغطيــة 
ِّ ويُبــ�ي

ي حّققتهــا عمليــة جمــع البيانــات، وعــدد 
الجغرافيــة الــىت

ــدد  ، وع ف ــن الرئيســي�ي ي ــع المخ�ب ــت م ي أُجِريَ
ــىت ــات ال المقاب

ــن  ــد م ي كّل بل
ــت �ف ي أُجِري

ــىت ف ال ــ�ي ك ــات ال�ت مناقشــات مجموع
ــدان. البل

: ف ك�ي ، ومناقشات مجموعات ال�ت ف ين الرئيسي�ي الجدول 2- التغطية الجغرافية، والمقابات مع المخ�ب
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تحليل البيانات
تــّم تثليــث البيانــات المســتخَلصة مــن مناقشــات مجموعــات 
 ، ف يــن الرئيســي�ي ي أُجِريـَـت مــع المخ�ب

، والمقابــات الــىت ف كــ�ي ال�ت
ي أعّدتهــا 

والمراقبــة أثنــاء الزيــارات الميدانيــة، والتقاريــر الــىت
إىل  التوّصــل  أجــل  مــن  التقييــم،  وعمليــات  القطاعــات 
ف عــى  يــن الرئيســي�ي النتائــج. واشــتملت اســتبيانات المخ�ب
ف المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة  أداة ُمكرَّســة لقيــاس مــدى تضمــ�ي
مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه مــن قبــل القطاعــات. 
وخّصصــت الأداة عامــات عــى شــكل نقــاط لعمليــة تنفيــذ 
ــة  ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــه المب ــت ب ــ�ي أوص ــٍل رئي كّل عم
ــات، جــرى  ــة تحليــل البيان بالعنــف الجنــدري. وخــال عملي
تقييــم أداء كّل قطــاع مــن القطاعــات بنــاًء عــى النقــاط 
ــار  ي إط

ــ�ب �ف ــل أك ــة بتفصي ــذه العملي ــف ه ــَرزة. وتُوَص المح
ــة  م ــك، اســتخدمت الُمقيِّ ــق 2(. كذل ــم )الُملَح ــة التقيي عملي
طريقــة تحليــل المحتــوى القائــم عــى المواضيــع مــن أجــل 
ي قّدمهــا المســتجيبون خــال 

اســتخاص المعلومــات الــىت
ــك  ــة تل ، ومقارن ف ــ�ي ك ــات ال�ت ــات مجموع ــات، ومناقش المقاب

ها. ــ�ي ــات وتفس المعلوم

المراجعة المكتبية
اشــتملت عمليــة التقييــم عــى مراجعــة مكتبية أجراهــا مكتب 
 10.”VAWG” ي بالعنــف ضــد المــرأة والفتــاة

الدعــم المعــىف
ــه جــزءاً  ــب الدعــم، بصفت ي لمكت

ــر البحــىش ــام التقري ــد ق لق
ــئلة  ــع أس ــه م ــة منهجيت ــة، بمزامن ــم الُكلِّي ــة التقيي ــن عملي م
التقييــم الرئيســية. وقــد استكشــفت المراجعــة مــدى إدمــاج 
ي القطاعات 

التدّخــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري بوضــوٍح �ف
ي تــّم تقييمهــا )قطــاع الصّحــة، وقطــاع 

نســانية الثاثــة الــىت الإ
ي 

ــة(، �ف ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــاع المي ــأوى، وقط الم
ــة الســورية.  ــة الخاصــة بالســتجابة لاأزم قليمي ــداءات الإ الن
ي أنشــأتها المراجعــة المكتبيــة نتائــج 

وقــد دعمــت النتائــج الــىت
عمليــة التقييــم.

ــن،  ــة ولك ــات قطري ــع عملي ي أرب
ــم �ف ــة التقيي ــت عملي أُجِريَ

بســبب القيــود الزمنيــة والماليــة، رّكــزت هــذه العمليــة عــى 
ــد  ــد. فق ــكّل بل ــان( ل ــات )قطاع ــن القطاع ــدوٍد م ــدٍد مح ع
ي جميــع البلــدان. أمــا قطــاع 

جــرى تقييــم قطــاع الصّحــة �ف
ــم  ــّم تقيي ف ت ــ�ي ي ح

ــان، �ف ي الأردن ولبن
ــم �ف ــد ُقيِّ ــأوى فق الم

قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة أثنــاء تنفيــذ 
ي 

العمليــات القطريــة لشــمال ســوريا وإقليــم كردســتان �ف
ورة  ــرف ــل بال ــج ل تمّث ــإّن النتائ ــك، ف ــة لذل ــراق. ونتيج الع
جميــع القطاعــات داخــل البلــد الواحــد، ول داخــل المنطقــة 
ــة  ــم الميداني ــات التقيي ــإّن عملي ــك، ف ــًة إىل ذل ــا. وإضاف كّله
اقَتــرت عــى 5 أيــاٍم لــكلِّ بلــد مــن البلــدان، وأجراهــا 
ف بســبب القيــود اللوجســتية والزمنيــة.  ف مختلفــ�ي ثاثــة ُمقيِّمــ�ي
ــق  ــود عــن طري ــة هــذه القي ــة التوجيهي وقــد عالجــت اللجن
ــم  ــه كلِّ ُمقيِّ ــن الأدوات لتوجي ــدة م ــة موّح ــر مجموع تطوي
ي مناقشــات 

يــن و�ف ي يجريهــا مــع المخ�ب
ي المقابــات الــىت

�ف
. عــاوًة عــى ذلــك، ولأّن عمليــة التقييــم  ف كــ�ي مجموعــات ال�ت
ي العــراق ولبنــان تداخلــت 

ي إقليــم كردســتان �ف
ي أُجِريــت �ف

الــىت
ــاعات  ــدود لس ــدد المح ــر الع ــد أثّ ــان، فق ــهر رمض ــع ش م
ــود  ــراً إىل القي اً، ونظ ــ�ي . وأخ ف ــارك�ي ــر المش ــى تواف ــل ع العم
ــات  ــات مجموع ــد أّي مناقش ــم تُعَق ــة، ل ــتية والأمني اللوجس

ــوريا. ــمال س ي ش
ف �ف ــ�ي ترك

القيود

يطانيــة ”DfID“، الُمتعاقــدًة مــن خــلل  10. تُمــّول دائــرة التنميــة الدوليــة ال�ب
ــد  ــف ض ي بالعن

ــ�ز ــم المع ــب الدع ــمولية ”ISD“، مكت ــات الش ــرة الجمعي دائ
ــم نظــرة  ــة لتقدي م ــور ُمصمَّ ــب الدعــم المذك ــر مكت ــاة. فتقاري ــرأة والفت الم
ــا  اء بشــأن قضاي ــده الخــ�ب ــا يعتق ــا الرئيســية، وم ــن القضاي ــة موجــزة ع عام

ــاة. العنــف ضــد المــرأة والفت
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لقــد تــّم تحديــد خمــس نتائــج شــاملة خــال عمليــة التقييم. 
ي قســم 

كمــا تــمَّ تقديــم نتائــج إضافيــة خاّصــة بــكلِّ قطــاٍع �ف
. ُمنفِصل

النتيجة األولى: 
ــف  ــن العن ــة م ــة بالوقاي ــة الخاّص ــادئ التوجيهي إّن المب
الجنــدري واالســتجابة لــه والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة 
ــري  ًة بتعب ــا�ش ــا مب ــري إليه ــوكاالت، )أُش ن ال ــ�ي كة ب ــرت المش
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري( غــري 
امــج. ــة وضــع الرب ي عملي

ــَتخدم �ن ــداً، وال تُس ــة جي معروف

ف كانت  يــن الرئيســي�ي أظهــرت عمليــة التقييــم أّن أغلبيــة المخ�ب
لديهــم معلومــاٌت عامــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
كان معظمهــم يعلــم بوجــود  الجنــدري. فقــد  بالعنــف 
ضــوا  ــدري، واف�ت ــف الجن ــة الخاصــة بالعن ــادئ التوجيهي المب
ــق  ــى الوثائ ــا، ع ــة م ي مرحل

ــرت، �ف ــد أثَّ ــادئ ق ــك المب أّن تل
وع »إســف�ي  ــ�ي مــرش ــة الأخــرى )بشــكل خــاص معاي التوجيهي
مجــال  ي 

�ف الدنيــا  والمعايــ�ي  ي 
نســا�ف الإ الميثــاق   :»Sphere

نســانية11، والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات  الســتجابة الإ
اتيجيات المجموعــات الُعنقودية(  الداخليــة للمنّظمات، واســ�ت
ي عملهــم اليومــي. فعــى الرغــم مــن 

ــا �ف ي يرجعــون إليه
ــىت ال

وا إىل المبــادئ التوجيهيــة  ف لــم يُشــ�ي يــن الرئيســي�ي أّن المخ�ب
ــم  ــون فهمه ــوا يصف ــا كان ــدري عندم ــف الجن ــة بالعن الخاص
نســانية، إّل أّن المقابــات  ي الأزمــات الإ

للعنــف الجنــدري �ف
ي أجروهــا أظهــرت حساســيًة عاليــًة تجــاه الموضــوع، 

الــىت
ــدري  ــف الجن ــن العن ــة م ــية للوقاي ــادئ الرئيس ــت المب ودعم
رتــه المبــادئ التوجيهيــة. فقــد  والســتجابة لــه، حســبما تصوَّ
ــة  ــال، بطريق ــبيل المث ــى س ــيون، ع ون الرئيس ــ�ب ــّر المخ أق
مّتســقة، أهميــة معالجــة مســألة العنــف الجنــدري، و�ّحوا، 
ــاء  ــد النس ــدري ض ــف الجن ف إّن العن ــ�ي رة، قائل ــرِّ ــورة متك بص
نســانية، ورفــع درجــة  والفتيــات تَفاقــَم جــّراء الأزمــة الإ
الســتضعاف الــذي يتعرَّضــن لــه كاجئــات أو نازحــات. وكان 

ر العنــف  ي القطاعــات كافــة يميلــون إىل تصــوُّ
المســتجيبون �ف

الجنــدري عــى أنـّـه قضيــة تتعّلــق بالحمايــة مــن خطــٍر يهــّدد 
الحيــاة، وذكــروا أّن العنــف الجنــدري موضــوٌع حّســاس، ول 
بــاغ عنــه بشــكل كاٍف بســبب العوائــق الثقافيــة،  يتــّم الإ

ــة. ــة، والقتصادي والجتماعي

نــوا بالتفصيــل المخاطــَر الكّليــة  بيَّ  
ف ومــع أّن المســتجيب�ي

نســانية، إلَّ أّن  ي الأوضــاع الإ
ــدري، الموجــودة �ف ــف الجن للعن

ي قطــاع 
عمليــة التقييــم بّينــت أّن غالبيــة الجهــات الفاعلــة �ف

المــأوى وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة لــم تكــن 
عــى درايــة بالمعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري 
ي تشــكِّل مســؤولية قطاعاتهــم المحــّددة، 

والســتجابة لــه، الــىت
وذلــك وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجندري، 
ف الــوكالت. وقــد  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ــة مســتوًى أعــى مــن  أظهــر المســتجيبون مــن قطــاع الصّح
الوعــي حــول معايــ�ي الوقاية مــن العنف الجندري والســتجابة 
لــه، الخاصــة بهــذا القطــاع عــى وجــه التحديــد. ولكــن، لــم 
ي 

ــىت ــات ال ي القطاع
ــة �ف ــات العامل ــم المنّظم ــتخدم معظ تس

جــرى تقييمهــا المبــادئ التوجيهيــة الخاصة بالعنــف الجندري 
امــج، أو تصميمهــا، أو تطويرهــا، أو  ي عمليــة تقديــر ال�ب

�ف
تنفيذهــا، أو تقييمهــا. فقــد فّضلــت المنّظمــات العتمــاَد 
ــادية  رش ــة الإ ــا )الأدل ــة به ــة الخاّص ــا الداخلي ــى توجيهاته ع
التوجيهيــة  العالميــة، والمبــادئ  العنقوديــة  للمجموعــات 
الفنيــة، والكتّيبــات الخاّصــة بالحمايــة، والمبــادئ التوجيهيــة 
وتوكــولت،  بشــأِن تطويــر المشــاريع، وأطــر العمــل، وال�ب
 ، ــ�ي « )المعاي وع إســف�ي ــات »مــرش ــب(، وتوجيه ــة التدري وأدّل
ات الرئيســية، والماحظــات  ّ والأعمــال الرئيســية، والمــؤرسش
التوجيهيــة(12. وقــد كان مســتوى المعرفــة بالمبــادئ التوجيهية 
ــّن اســتخدامها كان  ي أوســاط الجهــات المانحــة، ولك

واســعاً �ف
ف  محــدوداً جــداً، مــع تفضيــل اســتخدام توجيهــات المانحــ�ي
ي بعــض 

السياســاتية حيــث جــرى �ف الداخليــة ووثائقهــم 
ــه.13 ــدري في ــف الجن ــاج العن الحــالت إدم

النتائج الرئيســية

، http://www.sphereproject.org/handbook .2011 ،ي مجال االستجابة للكوارث
ي والمعاي�ي الدنيا �ز

نسا�ز ”: الميثاق االإ وع “إسف�ي 11.  م�ش
ي 1 أيلول / سبتم�ب 2015. 

ة �ز  تّمت زيارة الموقع للمرة االأخ�ي
12.  الكثــ�ي مــن هــذه الوثائــق ربمــا يكــون قــد اســتقى المعلومــات مــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، ولكــن، لــم يكــن أّي مــن االأشــخاص الذيــن 

جــرت مقابلتهــم يعلــم بذلــك. 
ي مجــاالت محــددة، والســبل المفّضلــة لتحقيقــه. عــى ســبيل المثــال، توجيهــات الحمايــة 

ي تصــف رؤيــة المؤّسســات المانحــة للوضــع المرغــوب بــه �ز
13.  الوثائــق الــ�ت

.»USAID/OFDA« ي حــاالت الكــوارث
كيــة للتنميــة الدوليــة / مكتــب المســاعدات الخارجيــة �ز ومتطلبــات قواعــد الســلوك الخاصــة بالوكالــة االأم�ي
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النتيجة الثانية:
ي المبــادئ التوجيهيــة الخاّصــة 

 المعايــري الموجــودة �ن
ي 

�ن مّتســقة  بصــورة  نــة  مضمَّ غــري  الجنــدري  بالعنــف 
اتيجية الخاصــة بالمنظّمــات، أو  الوثائــق والمعايــري االســرت

ــاع. ــكل قط ــة ب الخاّص

إّن المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة من العنــف الجندري والســتجابة 
التوجيهيــة الخاصــة  المبــادئ  ي 

لــه، المنصــوص عليهــا �ف
ي الوثائــق 

نــة بصــورة مّتســقة �ف بالعنــف الجنــدري، غــ�ي مضمَّ
ــط  ــل خط ــد )مث ــكل بل ــة ب ــة والخاّص قليمي اتيجية الإ ــ�ت الس
ي تســتعرض الأولويــات 

قليميــة )RRPs(( الــىت الســتجابة الإ
اتيجية القطاعيــة. فقد  ات الفنيــة والســ�ت ّ والأهــداف والمــؤرسش
اتيجية  ي الخطــط الســ�ت

ف المعايــ�ي الدنيــا �ف كان مــدى تضمــ�ي
ــة  ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــأوى، والمي ــات الم ي قطاع

�ف
ض بعض الجهــات الفاعلة  ي قطــاع الصّحــة. وتفــ�ت

أقــّل منــه �ف
ي عمليــة وضــع 

ف تدابــ�ي الحمايــة العامــة �ف ي حــال تضمــ�ي
أنُّــه �ف

امــج، فــإّن مســائل العنــف الجنــدري ســوف يتــم تغطيتها  ال�ب
ــ�ي بصــورٍة غــ�ي  ــق المعاي ــؤدي أكــ�ش إىل تطبي ــا يُ ــاً، مم تلقائي
ام بالمعايــ�ي الدنيــا  ف مّتســقة. وعــاوًة عــى ذلــك، فــإّن اللــ�ت
يتبايــن أيضــاً مــن حيــث التنفيذ بحســب مــكان التنفيــذ، حيُث 
شــارة عمومــاً إىل تنفيــذ تلــك المعايــ�ي بدرجــة أكــ�ب  تّمــت الإ
يــة،  ي أطــر المخّيمــات المســتقرّة مقارنــًة مــع الأطــر الحرف

�ف
ر  ي الخيــم )ITS(. وقــد بــرَّ

وأماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف
المســتجيبون هــذا الفــرق بعــزوه إىل حقيقــٍة مفادهــا أّن 
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة 
ــام 2005  ــوكالت للع ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ع
كانــت موّجهــة نحــو أطــر المخّيمــات، كمــا نظــروا إليهــا 

ــا تفتقــر إىل توجيهــات واضحــة ومائمــة للعمليــات  عــى أنّه
ي 

يــة، وأماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف ي المناطــق الحرف
�ف

الخيــم.

ــن  ــفت ع ــد كش ــم ق ــة التقيي ــر أّن عملي ــر بالذك ــن الجدي وم
القطاعــات  ي 

�ف ــذة  المَنفَّ الجيــدة  الممارســات  مــن  عــدٍد 
ي الوقايــة مــن العنــف الجنــدري 

ي تســهم �ف
الثاثــة كاّفــة الــىت

والســتجابة لــه. ومــع ذلــك، فقــد اتّجهــت الجهــات الفاعلــة 
ــ�ي الخاصــة  ــذ المعاي ــة، إىل تنفي ي المنّظمــات، بصــورة عام

�ف
ف النطــاق  بالعنــف الجنــدري عشــوائياً، بــدلً مــن تضمــ�ي
الكامــل للمعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري 

ــقة. ــاملة، ومّتس ــة ش ــه بطريق ــتجابة ل والس

النتيجة الثالثة:
ــا  ــدم تضمينه ــأن ع ــاءلة بش ــات للمس ــع القطاع ال تخض
ــة  ــدري والوقاي ــف الجن ــتجابة للعن ــا لالس ــري الدني المعاي
ــة الخاصــة  ــادئ التوجيهي ي المب

ــه، المنصــوص عليهــا �ن من
ــا. ي أعماله

ــدري، �ن ــف الجن بالعن

ــر  تُوفِّ ول  بهــا ضعيفــة،  المعمــول  المســاءلة  آليــات  إّن 
ــقي القطاعــات،  إطــار عمــٍل واضحــاً وشــاماً لمســاءلة منّس
ــا  ــ�ي الدني ــاج المعاي ــان إدم ــن ضم ــاء ع ــات الأعض والمنّظم
للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه طــوال عمليــة 
امــج. ولــم تتّم الإحالــة إىل المعايــ�ي الدنيــا للوقاية  وضــع ال�ب
ي برامــج القطاعــات، 

مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه �ف
ــد.  ــم والرص ــر التقيي ي أط

ــق �ف ــكل مّتس ــتعمل بش ــم تس أو ل
اتيجية )خطــط  ُز المراجعــة المكتبيــة للوثائــق الســ�ت ِ وتُــ�ب

نحُن نرسل الوثائق إليهم، 
وهم يقومون بتضمين 

عناصر العنف الجندري. نحن 
لسنا ُخبراء في مجال العنف 

الجندري.
ي قطاع المأوى، الأردن، بشأِن التفاعالت 

 جهة فاعلة �ز
ي مجال العنف الجندري.

مع جهات فاعلة ميدانية �ز

ق األمر بالعنف  عندما يتعلَّ
الجندري، فإّننا نحاول القيام 

بأفضل ما نستطيع، لكّننا 
نقوم بذلك بشكل بديهي.

 إحدى الجهات الفاعلة
، لبنان. ي

 من قطاع المأوى، المكتب الميدا�ز
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إذا لم يشتمل 
الُمقَترح على قســٍم 

يصــف كيفية معالجة 
العنــف الجندري، فإّننا 

لــن نقوم بتمويله.

 مخ�ب رئي�ي من إحدى المؤّسسات المانحة.

اتيجية  الســ�ت الســتجابة  وخطــط  قليميــة،  الإ الســتجابة 
ــّدة الســتجابة أّن وجهــات النظــر العامــة  “SRPs”( طــوال م
لــكل  المحــّددة  اتيجيات  لاســ�ت ــد  تُمهِّ ي 

الــىت للبلــدان، 
ــل  ف بالتفصي

ِّ ــ�ي ــنوية، تُب اتيجية الس ــ�ت ــق الس ي الوثائ
ــاع �ف قط

ايــدة مخاطــر الحمايــة، ومنهــا الحمايــة مــن  ف وبصــورة م�ت
العنــف الجنــدري، وتســعى إىل الحصــول عــى الســتجابات 
ــة كشــفت  دة القطاعــات. غــ�ي أّن المراجعــة المكتبي الُمتعــدِّ
اتيجيات قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة،  أّن اســ�ت
ــط  ي خط

ــل، �ف ــٍة أق ــة بدرج ــاع الصّح ــأوى، وقط ــاع الم وقط
اتيجية، ل  قليميــة وخطــط الســتجابة الســ�ت الســتجابة الإ
ــب  ــات بحس ــاملة لاحتياج ــم ش ــة تقيي ــى عملي ــتمل ع تش
يصــاً لــكّل  مــة خصِّ الجنــس والعمــر، ول عــى نشــاطات مصمَّ
ات ذات عاقــة، للوقايــة مــن العنــف  ّ قطــاع، ول عــى مــؤرسش
اتيجيتها القطاعيــة.  الجنــدري والســتجابة لــه كجــزٍء مــن اســ�ت
ــة لجهــة إظهــار ــة التقييــم المراجعــَة المكتبي وتعكــس عملي

ــة، أو  ي الممارســة العملي
ــا �ف ــ�ي الدني ي للمعاي

ــق الجــز�أ التطبي
ــى  ــوء ع ــلِّط الض ــا تُس ــك، إنّه ــاً. كذل ــا مطلق ــدم تطبيقه ع
ــٍة عــى  ــاك أّي أمثل ــن هن ــم تك ــه ل ــا أنّ ــدم المســاءلة، بم ع
ي 

ــا �ف ــ�ي الدني ف المعاي ــ�ي ــدم تضم ــن ع ــات ع ــاءلة القطاع مس
ة عــن تطبيــق هذه  ف أمثلــة كثــ�ي

ّ أعمالهــا. فمــع أّن التقييــم بــ�ي
طــاق، لــم  المعايــ�ي قليــاً جــداً أو عــدم تطبيقهــا عــى الإ
ــاءلة  ــت للمس ــات أُخِضع ــن قطاع ــة ع ــد أّي أمثل ــّم تحدي يت

لهــذا الســبب.

ــم  ــة التقيي ــات المانحــة فوجــدت عملي ي أوســاط الجه
ــا �ف أم

ــف  ــة بالعن ــا الخاّص ــ�ي الدني ام بالمعاي ف ــ�ت ــن الل ــتوًى م مس
أّن  ف  المانحــ�ي مــن  المســتجيبون  ذكــر  فقــد  الجنــدري. 
ي 

تقــ�ف متطلبــات  عــى  يشــتمل  للعــروض  اســتدراجهم 
بإدمــاج المعايــ�ي المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري، وأّن الأهليــة 
لتقديــم الطلبــات، واتّخــاذ القــرار بشــأن تخصيــص التمويــٍل 
ــف  ــة بالعن ــ�ي المتعّلق ــان المعاي ــار تبي ف العتب يأخــذان بعــ�ي
الجنــدري بصــورة مفّصلــة. ولكــن، عــى الرغــم مــن أّن 
ــال  ــاً بالمتث ــاً ُمعَلن ام ف ــب ال�ت ــة تطل ــات المانح ــض الجه بع
ــات  ــإّن آلي ــدري، ف ــف الجن ــة بالعن ــا الخاص ــ�ي الدني للمعاي
المســاءلة عــن تقييــم مــا إذا كان قــد تــّم أم لــم يتــّم الوفــاء 
امــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري فــور منــح التمويــل،  ف بالل�ت
ــدت مــع  ي ُعِق

ــىت ــاًء عــى المشــاورات ال ــّم تطبيقهــا. وبن ل يت
كاء  يــك مــن الــرش الجهــات المانحــة، لــم تتــّم مجــازاة أّي رسش
ــ�ي  ــم التداب ــدم تضمينه ــى ع ــكال، ع ــن الأش ــكٍل م ــأّي ش ب
ــه،  ــتجابة ل ــدري والس ــف الجن ــن العن ــة م ــة بالوقاي الخاّص
ي أعمالهــم. ولكــن، مــن المهــم التشــديد عــى أّن معظــم 

�ف
ــة  ــات المانح ــون المؤّسس ــن يمّثل ف الذي ــي�ي ــن الرئيس ي المخ�ب
ــة  ــة مفتوح ي مناقش

ــاركة �ف ــم بالمش ــن اهتمامه وا ع ّ ــ�ب ــد ع ق
ــات  ــاءلة القطاع ــز مس ي تعزي

ف �ف ــ�ي ــول دور المانح ــاءة ح وبّن
عــن تطبيقهــا المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة الخاصــة بالعنــف 
ف  ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص الجن

ــوكالت. ال
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النتيجة الرابعة: 
ــة  ــة المعني ــَرق العامل ض أّن الِف ــع القطاعــات وتفــرت تتوّق
المجموعــات   / الجنــدري  والعنــف  الجنــ�ي  بالعنــف 
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري مســؤولة 
حرصيــاً عــن التوعيــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
بالعنــف الجنــدري، وعــن رصــد تلــك المبــادئ وتنفيذهــا.

تّبــة عــى العديــد  وجــدت عمليــة التقييــم أّن المســؤولية الم�ت
الخاصــة  التوجيهيــة  بالمبــادئ  المتعّلقــة  الأعمــال  مــن 
ــات،  ــرش المعلوم ــب، ون ــا التدري ــدري، ومنه ــف الجن بالعن
ــة  ــَرق العامل ــق الِف ــذ، تقــع عــى عاِت ّ التنفي ــاج وحــىت دم والإ
المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري / المجموعــات 
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري. وغالبــاً 
ــاع  ــة، وقط ــاع الصّح ي قط

ــة �ف ــات الفاعل ــت الجه ع ــا تَوقَّ م
ــة، أن  ــي والنظاف ــرف الصّح ــاع ال ــاه وقط ــأوى، والمي الم
ــف  ــ�ي والعن ــف الجن ــة بالعن ــة المعني ــَرق العامل ــوم الِف تق
المعنيــة  الفرعيــة  العنقوديــة  المجموعــات   / الجنــدري 
ي إدخــال عنــا� العنف 

بالعنــف الجنــدري، بتوفــ�ي القيــادة �ف
الجنــدري إىل القطاعــات الأخــرى وتعريفهــا بهــا، إضافــًة إىل 
التنفيــذ الفعــىي للتدابــ�ي المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري ضمــن 

ــة. ــج القطاعي ام ــك ال�ب تل

ــائَل  ف أّن المس ــي�ي ــن الرئيس ي ــن المخ�ب ــُد م ــر العدي ــد ذك وق
المتعّلقــة بتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف 
ف  ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص الجن
ــَرق  ي اجتماعــات ِف

ــاً �ف ــش مطلق ــَرح أو تناَق ــم تُط ــوكالت ل ال
ــة  ــج المتعّلق ام ــا� ال�ب وا أّن عن ــ�ب ــة. واعت ــل القطاعي العم
ات الجهــات  بالعنــف الجنــدري تقــع خــارج نطــاق خــ�ب

ي القطــاع.
الفاعلــة �ف

ي القطاعــات 
ة �ف ومــن المثــ�ي لاهتمــام أّن جهــات فاعلــة كثــ�ي

ــى  ــة«’ silo identity’ 14 ع ــة »الصومعي ــدأ الهوي ــت مب طّبق
َض بتلــك الجهــات أن تعمــل بصفــة  ــَرق العاملــة، ويُفــ�ت الِف
ي 

عــراب عــن هــذا التوّجــه �ف آليــة التنســيق. وقــد تــّم الإ
قطــاع المــأوى، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، 
ــاً مــن التمثيــل  ن ف أظهــر قطــاع الصّحــة مســتوًى معيَّ ي حــ�ي

�ف
ي تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة. وقــد بّينــت عمليــة 

القطاعــي �ف
ــه  ــة إنّ ــة، القائل ــات الفاعل ــات الجه اض ــض اف�ت ــم بع التقيي
ي عمليــة وضــع 

ي حــال إدمــاج تدابــ�ي الحمايــة العامــة �ف
�ف

امــج، فــإّن بواعــث القلــق / المســائل المتعّلقــة بالعنــف  ال�ب
ــاً. ــى تلقائي َض أن تُغّط ــ�ت ــدري يُف الجن

ومــع أّن عمليــة التقييــم بّينــت الكثــ�ي مــن الأمثلــة عــى 
ــح  ــيق الناج ــى التنس ــتمل ع ي تش

ــىت ــدة ال ــات الجي الممارس
ي جــرى تقييمهــا مــن جهــة، والِفــَرق 

ف القطاعــات الــىت بــ�ي
العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري / 
المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري 
ــأوى،  ــاع الم ــة، وقط ــاع الصّح ــرى، إلَّ أّن قط ــة أخ ــن جه م
وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، بصــورة عامــة، 
ــة  ي عملي

ــادة �ف ــة مــن القي ــِد مســتوياٍت كافي ــم تُب قطاعــات ل
ــدري  ــف الجن ــن العن ــة م ــة بالوقاي ــ�ي المعني ــال التداب إدخ
والســتجابة لــه ضمــن نطــاق قطاعاتهــا. وتدعــم هــذه 
ــة التقييــم المراجعــاُت التشــغيلية  ــج عملي النتيجــة مــن نتائ
ي 

ف الــوكالت الــىت كة بــ�ي الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي أيــار / مايــو 

ي العــراق وســوريا �ف
أجراهــا الأقــران )OPRs(15 �ف

وحزيــران / يونيــو 2015

” والــذي حّددتــه المراجعــاُت التشــغيلية  ي
نســا�ز  14. تعكــس هــذه الملحظــة بواعــث القلــق المتعّلقــة “بالمقاربــة الصومعيــة )التقوُقعيــة ”silo“( للنظــام العالمــي االإ

ز الــوكاالت: االســتجابة للأزمــات، صفحــة 7.  كة بــ�ي ي 8 تمــوز / يوليــو 2015، الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي العــراق �ز

ي أجراهــا االأقــران �ز
الــ�ت

ي ســوريا، 15 تمــوز / يوليــو 2015، ص. 21. 
ي أجراهــا االأقــران: االســتجابة للأزمــة �ز

ز الــوكاالت الــ�ت كة بــ�ي 15. المراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي العــراق، 8 تمــوز / يوليــو 2015، ص. 17. 

ي أجراهــا االأقــران: االســتجابة للأزمــة �ز
ز الــوكاالت الــ�ت كة بــ�ي والمراجعــة التشــغيلية الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــ�ت

نحُن مسؤولون عن الجانب 
الفني، ويعود التأّكد من وضع 

جميع المبادئ التوجيهية موضع 
التنفيذ من أجل حماية المرأة، 
إلى الِفَرق ]العاملة[ في مجال 

العنف الجندري.

ي هذا القطاع ، لبنان. 
 إحدى الجهات الفاعلة �ز



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 19تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

النتيجة الخامسة: 
ــة  ــات بطريق ــاء والفتي ــات النس ــمل القطاع ــا تش ــادراً م ن
هادفــة ومّتســقة وروتينيــة، أو تتفاعــل معهــّن أو تَخضــُع 

ــا. ــة ذاته ــّن بالطريق ــاءلة أمامه للمس

ــة،  ي قطــاع الصّح
ــة �ف ــُد مــن المنّظمــات العامل ــارسش العدي يب

وقطــاع المــأوى، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة 
مشــاوراٍت مــع النســاء والفتيــات الاجئــات. ويُجــري بعــُض 
وقــد  منتظمــة،  بصــورة  المشــاورات  هــذه  المنّظمــات 
ي ســاعدت 

حــّددت عمليــة التقييــم العديــد مــن الأمثلــة الــىت
ي الوقــت المناســب 

ي ُعقــدت �ف
فيهــا المشــاورات المثمــرة الــىت

ــال  ــى إدخ ــاِت ع ــات، المنّظم ــات الاجئ ــاء والفتي ــع النس م
التعديــات الُمائمــة عــى خدماتهــا. لكــّن المخــاوف المتكّررة 
ي مناقشــات مجموعــات 

ت عنهــا النســاء والفتيــات �ف ي عــ�ب
الــىت

ي أّن هــذه المشــاورات نــادراً ما تتــّم متابعتها 
ف تمّثلــت �ف كــ�ي ال�ت

ي القطاعــات بالعــودة إىل النســاء 
مــن قبــل الجهــات الفاعلــة �ف

أو  إدمــاج  أســباب  بمــا يوضــح  المســتفيدات،  والفتيــات 
ي الممارســة العمليــة. وقــد جــرى 

عــدم إدمــاج ُمدخاتهــّن �ف
ي 

ــىت ــج ال ــتخدام النتائ ــع باس ــى أرض الواق ــك ع ــيد ذل تجس
خُلصــت إليهــا المراجعــات التشــغيلية الخاصــة باللجنــة 
ي أجراهــا الأقــران 

الــىت الــوكالت  ف  بــ�ي كة  الدائمــة المشــ�ت
ي أيــار / مايــو 2015،. كذلــك، 

ي العــراق وســوريا �ف
)OPRs( �ف

ي أغلــب الأحيــان، بالإحبــاط لغيــاب 
شــعرت المســتفيدات، �ف

نشــاء طريقــٍة ثنائيــة التّجــاه لتدّفــق  آليــات العمــل الازمــة لإ
وقــد  المســاءلة.  القضايــا، وطلــب  المعلومــات، وطــرح 
ي معظمهــا، 

وجــدت عمليــة التقييــم أّن المشــاورات تجــرى، �ف
لأغــراٍض معّينــة، وأنّهــا نــادراً مــا تتــّم متابعتهــا بالعــودة إىل 
النســاء والفتيــات المســتفيدات، بمــا يوضــح أســباب إدمــاج 

ــة. ــة العملي ي الممارس
ــّن �ف ــاج ُمدخاته ــدم إدم أو ع

ف  كــ�ي ي مناقشــات مجموعــات ال�ت
نــاُث المشــاِركات �ف وأفــادت الإ

ي 
، تضــّم �ف ف أّن مجموعــة / فئــة معّينــة مــن مجتمــع الاجئــ�ي

، وأصحــاب الســلطة والنفوذ،  ف العــادة قــادة مجتمــع الاجئــ�ي
ــن لديهــم عاقــات ومعــارف،  ــاً مــن الرجــال مّم وهــم دائم
ــة،  ي ــق الحرف ي المناط

ــل �ف ــوات التواص ــاً قن ــرون أحيان يحتك
ي بعــض 

ــم، و�ف ي الخي
ــ�ي الرســمي �ف ــن الســتيطان غ ي أماك

و�ف
المخّيمــات. 

ــرص  ــن ف ــان ع ــب الأحي ي أغل
ــاء �ف ــاء النس ــّم إقص ــه يت نّ

ولأ
يتــّم  المجتمــع،  لقيــادات  الهيكليــة  البــىف  ي 

�ف المشــاركة 
ــات  ي عملي

ــات و�ف ــاء المناقش ــّن أثن ــم أصواته ــهّن وكت تهميش
صنــع القــرار. وعندمــا تتــّم استشــارة النســاء والفتيــات، فــإّن 
ــة لأغــراٍض  تلــك الستشــارة تُجــرى عــادًة عــى أســس مكرّس
معّينــة، ويعتمــد مســتوى إدماجهــّن بشــكل كامــل عــى 
ي تضعهــا الــوكالت والجهــات الفاعلــة 

مســتوى الأولويــة الــىت
المنفــردة، بشــأن المعايــ�ي الدنيــا للتشــاور مــع النســاء 
والفتيــات بصــورة عامــة، وبشــكل منفصــل عــن الرجــال 

والفتيــان.

ــد  ــّددت العدي ــم ح ــة التقيي ــر أّن عملي ــر بالذك ــن الجدي وم
ي 

ــىت ــرة ال ــاوراُت المثم ــاعدت المش ــا س ــف، حينم ــن المواق م
ي الوقــت المناســب مــع النســاء الاجئــات، الجهــات 

ُعِقــدت �ف
ي قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، وقطاع 

الفاعلــة �ف
ي إدخــال التعديــات المناســبة عــى المخّططــات 

المــأوى، �ف
التنســيقية للموقــع، وعــى مرافــق خدمــات الميــاه، والــرف 
أدوات  حقيبــة  ومحتــوى  الصّحيــة،  والنظافــة  الصّحــي، 

ي جــرى توزيعهــا عــى النســاء والفتيــات.
النظافــة، الــىت

في مجتمعنا نساء يمضين 
اليوم كّله في زيارة مكاتب 

المنّظمات الدولية، ويُكنَّ 
محظوظات في حال حصلَن 

على أّي مساعدة على اإلطاق 
في نهاية اليوم. ليس لدّي 

الوقت لذلك. علّي أن أعمل من 
أجل إعالة أطفالي.

ي مناقشات 
ناث المشاركات �ز  إحدى الإ

ز ، لبنان. ك�ي مجموعات ال�ت

رون كلَّ شيء هنا،  هم يقرِّ
أّما أولئك الذي يزورون المكان 

فهم يستمعون إليهم فقط

، بشأن كيفية  ز ك�ي ي مناقشات مجموعات ال�ت
مشاركة �ز

ي مجتمعها قنوات 
احتكار أصحاب السلطة والنفوذ �ز

نسانية. التواصل مع الجهات الفاعلة الإ
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الممارسات الجيدة 

ي قطــاع الصّحــة، وقطــاع المــأوى، وقطــاع 
ي نّفذتهــا المنّظمــات العاملــة �ف

حــّددت عمليــة التقييــم عــدداً مــن الممارســات الــىت
م هــذه الممارســاُت أســاليب فّعالــًة وُمبِدعــًة يتــمُّ مــن خالهــا إدمــاج الوقايــة  الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة. وتُقــدِّ
ــي  ــاه والــرف الصّح ــة، وقطــاع المــأوى، وقطــاع المي ي اســتجابات قطــاع الصّح

ــه �ف ــدري والســتجابة ل مــن العنــف الجن
والنظافــة، ضمــن الأزمــة الســورية. ويجــب ِتكــرار هــذه الأمثلــة وتوســيع نطاقهــا.

ــدري بصــورة  ــة بالعنــف الجن ــة المعني ي تُجريهــا الجهــات الفاعل
ــىت ــم، ال ــة التصمي ــق الســامة القوي ــات تدقي إّن عملي  

ــن  ــن م ــاٍت أخــرى، تُمكِّ ــأوى وقطاع ــة، وقطــاع الم ــي والنظاف ــاه والــرف الصّح ــع قطــاع المي ــة، بالتعــاون م منتظم
ي إقليــم 

رة، كمــا هــو الحــال �ف ّ
كة، بمشــاركة المجموعــات الســكانية المتــرف َ

تحديــد الفجــوات ومعالجتهــا بصــورة مشــ�ت
ــان. ــراق، والأردن، ولبن ي الع

ــتان �ف كردس

ي شــمال 
اتيجية الصّحــة / العنــف الجنــدري �ف ــة، كاســ�ت ف المجموعــات العنقودي كة بــ�ي اتيجيات المشــ�ت إّن وضــع الســ�ت  

ي يجــب أن يعالجهــا قطــاع الصّحــة، وذلــك 
ســوريا، يضمــن تحقيــق مســتوًى أكــ�ب مــن إدمــاج الأعمــال الرئيســية الــىت

كة والمســاءلة. ــز المســؤولية المشــ�ت بهــدف تعزي

ــا  ــّم تطويره ي يت
ــىت ــه، ال ــة من ــدري والوقاي ــف الجن ــتجابة للعن ــتقرّة لاس ــدة )SOPs( المس ــل الُموّح ــراءات العم إّن إج  

ــُح بإيجــاز مســؤوليات هــذه القطاعــات(، قــد ســّهلت تنفيــذ الأعمــال  بمشــاركة واضحــة مــن جميــع القطاعــات )وتوضِّ
الرئيســية لمعالجــة العنــف الجنــدري. وكان مــن شــأن الــدورات التدريبيــة المنتظمــة عــى إجــراءات العمــل الموّحــدة 
ــرة شــهرياً، أن ضمنــت  نســانية، والــدورات التنشــيطية المتوّف ف بالشــؤون الإ ف المســتجّدين والمعنيــ�ي لجميــع الموّظفــ�ي

ي الأردن.
ــا ضمنــت تنفيذهــا �ف معرفــَة الأعمــال الرئيســية، بصــورة دوريــة، والأهــم مــن ذلــك أنّه

ي نظــام الرعايــة الصّحيــة الأوليــة تســّهل توافــر الرعايــة الريريــة 
نجابيــة المدمجــة بشــكل جيــد �ف إّن خدمــات الصّحــة الإ  

ي الأردن 
يتهــا، كمــا يتّضــح بصــورة عمليــة �ف ، وإمكانيــة وصولهــم إليهــا، ورسِّ ف مــن العنــف الجنــ�ي عاليــة الجــودة للناجــ�ي

ولبنان.

ــام  ــد أفســَح المجــال للقي ــدري ق ــف الجن ــات الخاصــة بالعن دارة المعلوم ــوكالت لإ ف ال ــ�ي ك ب إّن إنشــاء نظــام مشــ�ت  
ي جعلــه قــادراً عــى 

ــغ عنهــا، ودعــَم قطــاع المــأوى �ف اف حــوادث العنــف الجنــدري الُمبلَّ ك لأماكــن اقــ�ت بتحليــل مشــ�ت
ــان. ي الأردن ولبن

ــدري �ف ــف الجن ــاٍل رئيســية لمعالجــة العن ــام بأعم القي

ي قطــاع 
مــن الأمثلــة الجّيــدة عــى التنســيق والتواصــل الُمثمِريـَـِن مــع المســتفيدين: تضافــرت جهــود الجهــات الفاعلــة �ف  

. وأثنــاء  ف المــأوى وأعضــاء الِفــَرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري لتنفيــذ عمليــة التخطيــط الآمــن لموقــع مخّيَمــ�ي
ي نيســان 

وريــة عــى التخطيــط. و�ف هــذه العمليــة، أُجِريـَـت مشــاوراٌت مــع النســاء والفتيــات، وأُدخلــت التعديــات الرف
ي الســابق جنبــاً 

ي كانــت �ف
/ أبريــل 2014، نُِقلــت أماكــن مرافــق الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة للنســاء والرجــال، الــىت

إىل جنــب، وذلــك بهــدف ضمــاِن مســتوًى أكــ�ب مــن الخصوصيــة، وتــّم إدخــال مســاكن نــوم للذكــور منفصلــة عــن تلــك 
ي أماكــن النتظــار الخاّصــة بالمخّيمــات، وتنفيــذ سياســة جديــدة لتوزيــع المــواد غــ�ي الغذائيــة.

نــاث �ف ي لاإ
الــىت

ي إعــادة ترتيــب موقــع المــأوى مــن أجــل ضمــان ســامٍة أفضــل: قــام الاجئــون 
الممارســة الجيــدة لدعــم المســتفيدين �ف  

ــال  ــن خ ــك م ي )الأردن(، وذل ــ�ت ــم الزع ي مخّي
ــع �ف ــة بالموق ــامة ذات العاق ــ�ي الس ــال تداب ــاً، بإدخ ــهم، جزئي أنفس

اً(، بمســاعدة مــن الجهــات  تشــكيل “مربّعــات ســكنية للعائــات” )عــّدة كارافانــات “caravans” تشــكُِّل حيــاً ســكنياً صغــ�ي
ي قطــاع المــأوى. وأوضحــت عمليــات التدقيــق بعوامــل الســامة، كنتيجــة لتلــك التدابــ�ي المتَّخــذة، أّن النســاء 

الفاعلــة �ف
والفتيــات الاجئــات شــعرَن بالأمــاٍن بدرجــة أكــ�ب وبأنّهــّن ُكــّن أفضــل تمثيــاً.

ي لبنــان شــّكلت مثــالً واضحــاً 
ي الخيــم �ف

ي أماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف
إّن مشــكلة الصفائــح الباســتيكية الُموزَّعــة �ف  

مــت  ي ُقدِّ
ــىت ــح الباســتيكية ال ــدري. فالصفائ ــة مــن العنــف الجن ــا للوقاي ــ�ي الدني ــ�ي القطــاع للمعاي عــى تجاهــل معاي

ي توفــ�ي الخصوصيــة الازمــة عندمــا تُســتخَدم كجــدران للخيمــة. وقــد أثــارت 
ف شــفافة، ولهــذا فإنّهــا تفشــل �ف لاجئــ�ي

ــاء إحــدى  ــة هــذه المشــكلة أثن م ــا، وشــاهدت الُمَقيِّ ــأوى هــذه المســألة وشــّددت عليه ــدى قطــاع الم ــة ل ــة فاعل جه
ــات  ــكّل النســاء أو الفتي ة ل ــ�ي ــان. وينطــوي هــذا الوضــع، بصــورة خاصــة، عــى مخاطــر كب ي لبن

ــة �ف ــا الميداني زياراته
ي الخيــم، ولكــّن قطــاع المــأوى والقطاعــات المعنيــة بالعنــف الجنــدري تعمــل معــاً عــن كثــٍب 

عندمــا يكــّن وحيــدات �ف
لمعالجــة هــذه المشــكلة.



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 21تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

قطاع المأوى
 الأردن ولبنان

ف مــن قطــاع المــأوى عــن وجــود  ــُة المســتجيب�ي عرفــت أغلبي
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، وأغراضهــا 
ي 

العامــة، وذكــرت المبــادئ الأساســية الخاصــة بالتدّخــات �ف
ــادئ  ي المب

ــا �ف ــوص عليه ــدري، والمنص ــف الجن ــال العن مج
 .)IASC(ــوكالت ف ال ــ�ي كة ب ــة الدائمــة المشــ�ت ــة للجن التوجيهي
قــة  ومــع ذلــك، لــم يكــن المســتجيبون يمتلكــون معرفــًة معمَّ
ي المبــادئ 

عــن التدّخــات الرئيســية المنصــوص عليهــا �ف
كّل عــى حــدة. وقــد  الخاصــة،  التوجيهيــة لقطاعاتهــم 
ــب  ي المكات

، معظمهــم �ف ف ــط حــواىلي 20% مــن المســتجيب�ي خَل
بالعنــف  الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  ف  بــ�ي الميدانيــة، 
عــى  تدريبيــة  )مــواد  الأخــرى  الأدوات  ف  وبــ�ي الجنــدري 
ــف  ــة العن ــاٍم لطبيع ــٍف ع ــى وص ــوي ع ي تحت

ــىت ــب( ال الأغل
ــه. ــه، وعواقب ــة ل ــباب الجذري ــدري، والأس الجن

ــأوى،  ــاع الم ــات قط ــم أّن منّظم ــة التقيي ــت عملي ــد أثبت وق
الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  تَســَتخِدم  لــم  عمومــاً، 
امــج، وتنفيذهــا، ورصدهــا،  ي تطويــر ال�ب

بالعنــف الجنــدري �ف
وتقييمهــا. واعتقــد البعــُض أّن تدابــ�ي الحمايــة العامــة، 
ــًة لمعالجــة المخاطــر  امــج كانــت كافي ي ال�ب

الُمدرَجــة أصــاً �ف
ــوا  ــم حاول ــر آخــرون أنّه ــدري. وذك ــف الجن ــة بالعن المتعّلق
ــات  ــاء والفتي ــرُّض النس ــر تع ــة خط ــ�ي لمعالج ف تداب ــ�ي تضم
للعنــف الجنــدري، ولكّنهــم قامــوا بذلــك »بشــكل بديهــي«.

التوجيهيــة  الوثائــق  وتكــراراً  مــراراً  المســتجيبون  وطــرح 
اتيجيات القطاعيــة،  الخاّصــة بــكلِّ قطــاٍع بعينــه )كالســ�ت

وع »إســف�ي  والمبــادئ التوجيهيــة الفنيــة16، ومعايــ�ي مــرش
امــج  Sphere«( كمصــادر رئيســية تُشــكِّل مامــح تصميــم ال�ب
ف عــى درايــة  وتنفيذهــا. فلــم يكــن العديــد مــن المســتجيب�ي
بمــا إذا كانــت قــد تّمــت أم لــم تتــّم ُمزامنــة هــذه الأنظمــة 
ي 

مــع المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، �ف
ف اعتقــد البعــُض أّن مزامنتهمــا لــم تتــّم. ومــن المهــّم  حــ�ي
اتيجية  الســ�ت الوثائــق  عمليــة فحــص  أّن  عــى  التشــديد 
والخطــط  ــت،  السِّ  ”RRPs”قليميــة الإ الســتجابة  )خطــط 
ف  القطريــة لــاأردن ولبنــان وخطــط الســتجابة لمرونــة الاجئــ�ي
الدعــم  مكتــب  ذهــا  نفِّ ي 

الــىت المراجعــة  “3RPs”( ضمــن 
ي بالعنــف ضــد المــرأة والفتــاة، برهنــت أّن الأقســام 

المعــىف
اً واحــداً  ّ ي تغّطــي قطــاع المــأوى لــم تتضّمــن مــؤرسش

الــىت
ات المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري17. وقــد أظهــر  ّ مــن المــؤرسش
وع »إســف�ي Sphere« أّن قســم  اســتعراض معايــ�ي مــرش
ــع يشــ�ي إشــارًة هامشــية  ــط المواق ــأوى وتخطي ــم الم تصمي
فقــط إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري.18 
ــة  ــة الفني ــادئ التوجيهي ــة اســتعراض المب ولــم تكشــف عملي
عــن أّي إشــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف 

ــام. ــكل ع ــدري بش ــف الجن ــدري، أو إىل العن الجن

ــل  ــن أج ــت م م ي ُصمِّ
ــىت ــية ال ــات الرئيس ــرض التدّخ ــّم ع ت

العنــف  مــن  للوقايــة  الدنيــا  المعايــ�ي  تطبيــق  ضمــان 
ي 

عــة مــن قطــاع المــأوى، �ف الجنــدري والســتجابة لــه، الُمَتوقَّ
المبــادئ التوجيهيــة الخاّصــة بالعنــف الجنــدري للعــام 2005 
)الفصــل الثالــث(. وقــد ُوِصفــت هــذه التدّخــات بمزيــٍد من 
ي ورقــة العمــل 

ــة( �ف وري ــ�ي وممارســات �ف التفصيــل ) كمعاي
ــك.  ــة بذل ذات العاق

النتائــج القطاعية

ي القطــاع، مــن أجــل 
ي كّل بلــد مــن البلــدان، واســتعملتها الجهــات الفاعلــة �ز

ي طّورتهــا الِفــَرق العاملــة �ز
16.  المبــادئ التوجيهيــة الفنيــة هــي المبــادئ التوجيهيــة الــ�ت

ة، وغــ�ي ذلــك. ولرؤيــة أمثلــة  ســكان، وتقديــم المســاعدات مــن خــلل مختلــف االأســاليب النقديــة، وبنــاء وحــدات المــأوى الصغــ�ي ة عــى االإ وضــع اللمســات االأخــ�ي
ز الــوكاالت لتشــارك  كة بــ�ي ونيــة المشــ�ت لك�ت ي البوابــة االإ

ي مجــال المــأوى، �ز
عــى المبــادئ التوجيهيــة الفنيــة، ُيرجــى االّطــلع عــى االأقســام الخاصــة بالِفــَرق العاملــة �ز

ــارة الموقــع  ، وغــ�ي ذلــك،http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php، )تّمــت زي ز ز الســوري�ي ــة للجئــ�ي قليمي المعلومــات المتعّلقــة باالســتجابة االإ
ي 10 أيلــول / ســبتم�ب 2015(. 

ة �ز للمــرة االأخــ�ي
ي بالعنــف ضــد المــرأة والطفــل رقــم 85، لنــدن، المملكــة 

ي لمكتــب الدعــم المعــ�ز
ي ســوريا، التقريــر البحــ�ش

، أي )2015(، إدمــاج محــور العنــف الجنــدري �ز ي
17. سنســا�ز

ي بالعنــف ضــد المــرأة والفتــاة، صفحــة 16. 
المّتحــدة: مكتــب الدعــم المعــ�ز

نســانية، http://www.spherehandbook.org، فصــل “المأوى وتخطيــط المواقع”  ي االســتجابة االإ
ي والمعايــ�ي الدنيــا �ز

نســا�ز ”، دليــل الميثــاق االإ وع “إســف�ي 18. مــ�ش
ي 23 آب / أغســطس 2015(.

ة �ز )تّمــت زيــارة الموقــع للمــرة االأخــ�ي
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ــة مــن العنــف  ــا للوقاي ــ�ي الدني ي القســم الخــاص بالمعاي
و�ف

التوجيهيــة  المبــادئ  تــوصي  لــه،  والســتجابة  الجنــدري 
رئيســية  تدّخــات  بأربعــة  الجنــدري  بالعنــف  الخاصــة 
لقطــاع المــأوى وتخطيــط المواقــع: »7-1 تنفيــذ برامــج آمنــة 
للتخطيــط للمواقــع والمــأوى؛ 7-2 ضمــان توفــ�ي مــأوى آمــن 
؛  ــ�ي ــف الجن ــا العن ــ�ي / ضحاي ــف الجن ــن العن ف م ــ�ي للناج
ــة  ــود بطريق ــى الوق ــول ع اتيجيات للحص ــ�ت ــذ اس 7-3 تنفي

ــات. ــاء والفتي ــة للنس ــواد صّحي ــ�ي م ــة؛ 7-4 توف آمن

ف التدّخــات الرئيســية الأربعــة، فــإّن التدّخــل  ومــن بــ�ي
المتعلِّــق بالحصــول عــى الوقــود بطريقــة آمنــة لــم يكــن ذي 
ي اســتعرضتها عمليــة التقييــم. أّمــا 

صلــٍة بســياق المواقــع الــىت
ي 

بالنســبة إىل التدّخــات الثاثــة الأخــرى، فــإّن المقابــات الــىت
ــات  ــات مجموع ، ومناقش ف ــي�ي ــن الرئيس ي ــع المخ�ب ــت م أُجري
ــود  ــارت إىل وج ــتفيدين، أش ــع المس ــت م ي أُجِريَ

ــىت ف ال ــ�ي ك ال�ت
ي للمبــادئ التوجيهيــة. ومــن المهــمِّ أن نلحــظ 

ف جــز�أ تضمــ�ي
ف لــم يصفــوا هــذه الأعمــال كأعمــاٍل  يــن الرئيســي�ي أّن المخ�ب
ي المبــادئ التوجيهيــة الخاّصة بالعنــف الجندري 

مــوًص بهــا �ف
ف الــوكالت،  كة بــ�ي الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ــادئ  ــعة بالمب ــة موّس ــا كان لديهــم معرف ــادراً م ــم ن ــا أنّه بم

ــة. التوجيهي

ــت  ــية أوص ــال رئيس ف 10 أعم ــ�ي ــن ب ــه م ــر أنّ ــر بالذك والجدي
ف ثاثــة أعمــال رئيســية  بهــا المبــادئ التوجيهيــة، تــّم تضمــ�ي
ــ�ش  ــكٍل أك ــأوى. وبش ــاع الم ــاطات قط ي نش

ــقة �ف ــورة مّتس بص
: ــىي ــا ي ــت كم ــية كان ــال الرئيس ــإّن الأعم ــداً، ف تحدي

ي مــا بينهــم بشــأِن 
كاء وتشــاركوا المعلومــات �ف ــق الــرش نسَّ  •

. ف ــ�ي ــان مســاكن الاجئ أم
ف منــه  أجــروا إحــالت لضحايــا العنــف الجنــدري والناجــ�ي  •

ــول. وتوك ــاً لل�ب وفق
تشــاوروا مــع النســاء بشــأن احتياجاتهــّن وبواعــث قلقهّن   •

ــق بتوفــ�ي المســاكن الآمنــة لهــّن. ي مــا يتعّل
�ف

ومــع ذلــك، فــإّن أحــد الأعمــال الرئيســية الثاثــة وهــو: 
ــّن  ــّن وبواعــث قلقه ــع النســاء بشــأن احتياجاته »التشــاور م
ــذه  ــّم تنفي ــّن«، ت ــة له ــ�ي المســاكن الآمن ــق بتوف ــا يتعّل ي م

�ف
ي الأطــر 

ي أطــر المخّيمــات فقــط. أّمــا �ف
بصــورٍة مّتســقة �ف

ــاورت  ــط تش ــة فق ــات الفاعل ــض الجه ــإّن بع ــة، ف ي الحرف
ي أماكــن الســتيطان غــ�ي 

بصــورة مّتســقة مــع النســاء. وأّمــا �ف
ي لبنــان، فنــادراً مــا كانــت تتــّم استشــارة 

ي الخيــم �ف
الرســمي �ف

ي إمكانية 
النســاء، وتحّدثــت الجهــات الفاعلــة عــن صعوبــاٍت �ف

ــاث. ن ــن الإ ــتفيدات م ــع وإىل المس ــول إىل المواق الوص

وعــاوًة عــى ذلــك، فقد وجــدت عمليــة التقييــم أّن تدّخات 
مّتســقة،  بصــورة  تضمينــاً،  أكــ�ش  كانــت  المــأوى  قطــاع 
ي ُصنِّفــت عــى أنّهــا »اســتجابة خاّصــة 

لاأعمــال الرئيســية الــىت
ــا  ــًة مــع تلــك المصنَّفــة عــى أنّه بالعنــف الجنــدري«، مقارن
أعمــال »وقايــة مــن العنــف الجنــدري«. وقــد أفــادت أغلبيــة 
ي قطــاع المــأوى 

ف أّن الجهــات الفاعلــة �ف يــن الرئيســي�ي المخ�ب
ــف  ــن العن ف م ــ�ي ــة للناج ــارات الإحال ــة بمس ــى دراي ــت ع كان
ف إىل الخدمــات  الجنــدري، وأنّهــا تدّربــت عــى إحالــة الناجــ�ي
ــت تعــرف عــن  ي الوقــت المناســب، وكان

ــة، و�ف بطريقــة رّسي
ــدى  ــم. وكان ل ف وأمنياته ــ�ي ــارات الناج ام اختي ــ�ت ــة اح أهمي
هــذه الجهــات مســتوًى جيــٌد مــن الوعــي والقــدرات نتيجــة 
ــا  ي أعدته

ــىت ــدة، ال ــل الُموّح ــراءات العم ــى إج ــب ع للتدري
ــدري.19 ــف الجن ــة بالعن ــة المعني ــَرق العامل الِف

أّمــا التدابــ�ي التخفيفيــة، كضمــان توفــ�ي المخّطــط التنســيقي 
يــواء الفرديــة، والمراكــز الجماعية  نــارة، وتصميــم أماكــن الإ لاإ
ي مواقــع الســكن أو بالقــرب منهــا، ومشــاركة 

الموجــودة �ف
يتــّم  فلــم  المــأوى،  عــن  المســؤولة  اللجــان  ي 

�ف النســاء 
ية،  ي العديــد مــن المناطــق الحرف

تنفيذهــا بصــورة مّتســقة �ف
ــ�ي الرســمي  ــن الســتيطان غ ي أماك

ــا �ف ي معظمه
ــذ �ف ــم تُنفَّ ول

ي 
ــة �ف ــات الفاعل ــن الجه ــم تك ــا ل ــاً م ــث غالب ــم، حي ي الخي

�ف
مجــال قطــاع المــأوى تملــك الســيطرة عــى المواقــع، وعــى 

ــا.  ــ�ي الدني ــذ المعاي ــة بشــأِن تنفي ل ــات المفصَّ التوجيه

ي االأردن، تحــت 
ز الــوكاالت للوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه، ولحمايــة الطفــل �ز كة بــ�ي 1٩.  جــرى تطويــر إجــراءات العمــل الموّحــدة الطارئــة المشــ�ت

ي لشــؤون االأرسة “NFCA”، والِفــَرق العاملــة الفرعيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل وبالعنــف الجنــدري. وقــد قــاد عمليــة تطويــر إجــراءات العمــل 
مظلــة المجلــس الوطــ�ز

، واليونيســف، ومنّظمــة االأمــم المّتحــدة للســكان،  ز الموّحــدة، فريــق عمــل يتألــف مــن مؤّسســة إنقــاذ الطفــل، والمفّوضيــة الســامية للأمــم المّتحــدة لشــؤون اللجئــ�ي
 .).UNHCR, UNICEF, UNFPA and NCFA( ي لشــؤون االأرسة

والمجلــس الوطــ�ز



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 23تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

ف خــارج المخّيمــات  ف العاملــ�ي وقــد أعــرب بعــُض المســتجيب�ي
إىل  الفتقــار  تجــاه  عــن مخاوفهــم  الأردن،  ي 

لبنــان و�ف ي 
�ف

المخاطــر  معالجــة  حــول  الّصلــة«  ذات  »التوجيهــات 
المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري. كذلــك، ذكــروا أّن الأعمــال 
ــن  ــة الصــادرة ع ــادئ التوجيهي ــا المب ي تصورَّته

ــىت الرئيســية ال
ــأوى،  ــاع الم ــوكالت لقط ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم اللجن
ــم  ــا ل ــاً م ــا غالب ــات، وأنّه ــة نحــو أطــر المخّيم ه ــت موجَّ كان
ــر توجيهــات مفّصلــة لتنفيــذ المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن  تُوفِّ
يــة، أو  ي المناطــق الحرف

العنــف الجنــدري والســتجابة لــه �ف
ي الخيــم. وتدعــم نتائــج 

ي أماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف
�ف

ف  ــ�ي ــدى تضم ــة أّن م ــة، لجه ــذه الماحظ ــم ه ــة التقيي عملي
ي العمليــات داخــل أطــر المخّيمــات كان 

المبــادئ التوجيهيــة �ف
ــُة  ي الأطــر خــارج المخّيمــات، حيــث تُقيــم أغلبي

أكــ�ب منــه �ف
ــاع  ي قط

ــة �ف ــات الفاعل ــعر الجه ــث تش ــن حي ، ولك ف ــ�ي الاجئ
ــع  ــط المواق ــى تخطي ــّل ع ــيطرة أق ــك س ــا تمل ــأوى أنّه الم

ــانية. نس ــ�ي الإ ــق المعاي وتطبي

دة  طــار، تــّم تشــخيص التحّديــات التاليــة المحــدَّ ي هــذا الإ
و�ف

ف المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة  عــى أنّهــا تعيــق تضمــ�ي
كة  بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

ــأوى: ــات قطــاع الم ي عملي
ــوكالت، �ف ف ال ــ�ي ب

ي قطــاع 
ذتــه الجهــات الفاعلــة �ن التدريــُب الــذي نفَّ  •

المــأوى بشــأن التعامــل مــع العنــف الجنــدري ال 
م توجيهــات واضحــة بشــأن تنفيــذ المعايــري  يُقــدِّ
ــتجابة  ــدري واالس ــف الجن ــن العن ــة م ــا للوقاي الدني
ي المبــادئ التوجيهيــة 

لــه، كمــا هــو منصــوص عليهــا �ن
ــة  ــن اللجن ــادرة ع ــدري والص ــف الجن ــة بالعن الخاص
غّطــت  فقــد  الــوكاالت.  ن  بــ�ي كة  المشــرت الدائمــة 
ون الرئيســيون،  ي ذكرهــا المخــ�ب

الــدورات التدريبيــة الــىت
ي قّدمتهــا الِفــَرق العاملــة المعنيــة بالعنــف الجن�ي 

والــىت
ــف  ــول العن ــية ح ــاٍت أساس ــدري، معلوم ــف الجن والعن
ــة  ــادئ التوجيهي ــى المب ــز ع ــم تُركِّ ــا ل ــدري، لكّنه الجن
الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة 
ف الــوكالت، أو عــى قطاعــاٍت  كة بــ�ي الدائمــة المشــ�ت
نــة. ولــم يكــن يـُـراُد للــدورات التدريبيــة تأديــة ذلــك  ُمعيَّ

الغــرض، وبنــاًء عــى ذلــك، فإنّهــا لــم تتنــاول التحّديــات 
ــة  ــا للوقاي ــ�ي الدني ــذ المعاي ــبيل تنفي ض س ــ�ت ي تع

ــىت ال
مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه، ذات الصلــة 
ي 

ــون �ف ــه الموّظفــون العامل ــذي يؤّدي بالعمــل اليومــي ال
القطــاع، ولــم تتنــاول أيضــاً نشــاطات المتابَعــة الاحقــة 
ي قطــاع 

كــت الجهــات الفاعلــة �ف ي أرسش
للتدريــب، الــىت

ات  تغيــ�ي إحــداث  ح  تقــ�ت الجهــات  المــأوى، وهــذه 
ي المعايــ�ي والممارســات عــى مســتوى القطاعــات / 

�ف
المنّظمــات.

 
َ مما 

ي قطــاع المــأوى أكــرش
ضــت الجهــات الفاعلــة �ن افرت  •

ضــه المســتجيبون مــن قطاعــاٍت أخــرى أنـّـه طالما  افرت
ي أنـّـه 

يتــّم اتّبــاُع تدابــري الحمايــة العامــة، فهــذا يعــ�ن
يتــّم معالجــة الوقايــة مــن العنــف الجنــدري.

 
َ مّما 

ي قطــاع المــأوى أكــرش
ضــت الجهــات الفاعلــة �ن افرت  •

ــرصف  ــاه وال ــاع المي ــن قط ــتجيبون م ــه المس ض افرت
الدنيــا  المعايــري  إدخــال  أّن  والنظافــة  الصّحــي 
اء«  َك »للخــرب الخاصــة بالعنــف الجنــدري يجــب أن يـُـرت

ــدري(. ــف الجن ــة بالعن ــة المعني ــات الفاعل )للجه
 

ــتجابة  ــدري واالس ــف الجن ــن العن ــة م ــري الحماي معاي  •
ي 

الــ�ت المقاربــة  ي 
�ن يكفــي  بمــا  تُعَكــس  لــم  لــه 

ي 
ــأوى �ن ــاع الم ي قط

ــة �ن ــات العامل ــتخدمها المنظّم تس
توفــري المســاعدة الُموّجهــة. فقــد ذكــر العديــُد مــن 
دة مــن  ن أنّهــم يســتخدمون معايــري محــدَّ المســتجيب�ي
ــة.  ه ــاعدة الُموجَّ ــون المس ــن يتلّق ــد الذي ــل تحدي أج
شــارة  ف لــم يســتطيعوا الإ ومــع ذلــك، فــإّن المســتجيب�ي
المعرَّضــة  الفئــات  إدراج  يضمــن  واضــٍح  إجــراٍء  إىل 
ربّــات  نــاث  الإ )باســتثناء  الجنــدري  العنــف  لخطــر 
الجنــدري،  العنــف  مــن  ف  والناجــ�ي المعيشــية(  الأرُس 
أهميــة  ازديــاد  ومــع  الأولويــة.  ذات  المجموعــات  ي 

�ف
ــاً  ــد تحّدي هــة، فــإّن هــذه الفجــوة تُولِّ المســاعدة الموجَّ
ي تصّورتهــا 

اً لعمليــة تنفيــذ المعايــ�ي الدنيــا الــىت كبــ�ي
التوجيهيــة. المبــادئ 
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قطاع المأوى: الممارسات الجيدة 

ي الأردن ولبنــان. 
ي قطــاع المــأوى �ف

ذتهــا الجهــات الفاعلــة �ف ي نفَّ
حــّددت عمليــة التقييــم عــدداً مــن الممارســات الجيــدة الــىت

ي 
ــه �ف ــتجابة ل ــدري والس ــف الجن ــن العن ــة م ــ�ي الوقاي ــاج تداب ي إدم

ــرة �ف ــة ومبتك ــاليب فّعال ــات أس ــذه الممارس م ه ــدِّ وتُق
اســتجابة قطــاع المــأوى لاأزمــة الســورية. ويجــب توســيع نطــاق هــذه الممارســات وتكــرار تنفيذهــا:

ي ضمــان تقييــم 
يــة، �ف ي المناطــق الحرف

ي قطــاع المــأوى �ف
ي نّفذتهــا جهــة فاعلــة �ف

تمّثلــت إحــدى الممارســات الجيــدة الــىت  
يــن  . وقــد روى بعــض المخ�ب ي مناطــق الســكن ذات المســتوى دون القيــاسي

ميــم �ف نــاث عمليــاِت ال�ت الموّظفــات مــن الإ
نــاث.  ف أّن النســاء ُكــّن أكــ�ش انفتاحــاً عــى مناقشــة مخاوفِهــّن المتعّلقــة بخصوصياتهــّن مــع الموّظفــات مــن الإ الرئيســي�ي
ي الأردن ُمقاربــًة ُمماثلــة للفريــق الُمكلَّــف، عــى وجــه التحديــد، 

ي قطــاع المــأوى �ف
وتســتخدم إحــدى الجهــات الفاعلــة �ف

ســكان. ي تــدور حــول الإ
ليــة مــن أجــل الســتعام عــن الضغوطــات الجتماعيــة والحتياجــات الــىت ف بإجــراء الزيــارات الم�ف

ي لبنــان »مســاحات آمنــة« متنّقلــة، وذلــك لتوفــ�ي بعــض الفــرص 
ي قطــاع المــأوى �ف

مــت إحــدى الجهــات الفاعلــة �ف قدَّ  
ي الخيــم، إىل الخدمــات المتعّلقــة بالعنــف 

لوصــول النســاء والفتيــات القادمــات مــن أماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف
ــف بالقــرب مــن أماكــن  ــة تتوّق ــات متنّقل ي كرافان

ــة« موجــودة �ف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري. وهــذه »المســاحات الآمن
ي أيــاٍم معّينــة مــن أيــام الأســبوع، وذلــك للســماح للنســاء والفتيــات بالوصــول إىل 

ي الخيــم �ف
الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف

ي لبنــان، 
فيهيــة، وتلّقــي الدعــم النفــ�ي الجتماعــي/ وخدمــات الإحالــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري. و�ف النشــاطات ال�ت

ــر حــاًّ جيــداً للمســاعدة عــى  ي تديرهــا وزارة الشــؤون الجتماعيــة( قــد وفَّ
فــإّن اســتخدام مراكــز التنميــة الجتماعيــة )الــىت

يــة. ي المناطــق الحرف
شــكل »المســاحة الآمنــة« للنســاء والفتيــات �ف

يجاريــة  يجــار، والأســاليب الإ ي مجــال النقــد مقابــل الإ
ي تعمــل �ف

ي قطــاع المــأوى، الــىت
تســتعمُل إحــدى الجهــات الفاعلــة �ف  

كاً مــن الــزوج والزوجــة.  ي الأردن، نموذجــاً لتفاقيــة عقــد أيجــار يســتلزم توقيعــاً مشــ�ت
يــة �ف ي المناطــق الحرف

الأُخــرى �ف
ي تتعــرّض فيهــا النســاء أو الأطفــال للطــرد مــن قبــل فــرٍد مــن أفــراد الأرسة قــام بتوقيــع عقــد 

وهــذا يمنــع المواقــف الــىت
ِمــون اتفاقيــات عقــود الأيجــار  ف الذيــن يُ�ب يجــار. وقّدمــت المنّظمــة نفســها جلســات تثقيفيــة قانونيــة أساســية لاجئــ�ي الإ

ي يمارســها أصحــاب العقــارات.
مــن أجــل تخفيــف درجــة الســتغال الــىت

ــوٍل  ــ�ي حل ــى توف ــأوى ع ي قطــاع الم
ــة �ف ــات العامل ــة يســاعد المنّظم ــة الحديث ــى الوســائل التكنولوجي ــاد ع إّن العتم  

فّعالــة عندمــا تجــد نفســها وجهــاً لوجــه أمــام تحّديــاٍت لــم تغطِّهــا المبــادئ التوجيهيــة. فعــى ســبيل المثــال، كانــت 
ي  ي مخّيــم الزعــ�ت

ي العــام 2015، كمــا انقطعــت لعــدة أشــهر �ف
ي مخّيــم الأزرق �ف

نــارة العامــة مــا تــزال غــ�ي متوّفــرة �ف الإ
ــذوا  ــدري، ونفَّ ــف الجن ــة بالعن ــة المعني ــَرق العامل ــأوى، والِف ــاع الم ي قط

ــة �ف ــَرق العامل ــاُء الِف ح أعض ــ�ت )الأردن(. فاق
ي أماكــن الســتيطان غــ�ي 

ء بالطاقــة الشمســية. واســُتخِدمت مقاربــة ُمماثلــة �ف ي
ي تُــ�ف

توزيــع واســتخدام المصابيــح الــىت
ف لــكّل أرسة معيشــية بهــدف ضمــان تمّكــن  ف شمســَي�ي ي شــمال لبنــان، حيــث تــّم توزيــع مصباَحــ�ي

ي الخيــم �ف
الرســمي �ف

النســاء أيضــاً مــن اســتخدام تلــك المصابيــح.

ي الخيــم، مســاعدات 
ي أماكــن الســتيطان غــ�ي الرســمي �ف

ي قطــاع المــأوى �ف
م إحــدى المنّظمــات العاملــة �ف ي لبنــان، تُقــدِّ

�ف  
ليــة. ف للنســاء الاجئــات بهــدف القيــام بتحســيناٍت م�ف

ــورة  ــدري بص ــف الجن ــة بالعن ــة المعني ــات الفاعل ــا الجه ي تُجريه
ــىت ــم، ال ــة التصمي ــان القوي ــق الأم ــات تدقي إّن عملي  

ــن مــن تحديــد الفجــوات ومعالجتهــا  ي قطــاع المــأوى وقطاعــاٍت أخــرى، تُمكِّ
منتظمــة، بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة �ف

ــان. ي العــراق، والأردن، ولبن
ــم كردســتان �ف ي إقلي

�ف
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ي العراق، 
الأردن، ولبنان، وإقليم كردستان �ف

وشمال سوريا

ف  ــن الرئيســي�ي ي ي أُجِريــت مــع المخ�ب
ــىت ــاُت ال أظهــرت المقاب

ي الأردن، ولبنــان، 
ي قطــاع الصّحــة �ف

أّن الجهــات الفاعلــة �ف
بالمبــادئ  درايــة  عــى  كانــت  مــا  غالبــاً  ســوريا  وشــمال 
تعــرف  وكانــت  الجنــدري،  بالعنــف  الخاصــة  التوجيهيــة 
ــداً  ــتوًى َجيِّ ــرت مس ــا أظه ــية، كم ــا الأساس ــا ومبادئه أغراضه
مــن المعرفــة بالتدّخــات الرئيســية المــوص بهــا لقطاعاتهــا. 
ي العــراق فقــد كان الوضــُع مختلفــاً: 

ي إقليــم كردســتان �ف
أّمــا �ف

ي قطــاع الصّحــة الذيــن أُجِريت 
كاء الأربعــة �ف فاثنــان مــن الــرش

معهــم المقابــات لــم يعرفــوا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
ي جميــع البلــدان، ذكــر المســتجيبون 

بالعنــف الجنــدري. و�ف
ــة  ــادئ التوجيهي ــ�ي لمعرفتهــم بالمب ــَب كمصــدٍر رئي التدري

ــدري. ــف الجن ــة بالعن الخاص

ــادئ  ــول المب ــ�ي ح ــي الكب ــتوى الوع ــن مس ــم م ــى الرغ وع
يــن  التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، إل أّن المخ�ب
ي تطويــر 

ف نــادراً مــا اســتخدموا المبــادئ التوجيهيــة �ف الرئيســي�ي
ــة،  ــورة عاّم ــا. وبص ــا، وتقييمه ــا، ورصده ــج، وتنفيذه ام ال�ب
ــى أّن  ــة ع ــاع الصّح ي قط

ــة �ف ــات الفاعل ــّددت الجه ــد ش فق
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري اســُتخِدمت 

ــوي. فقــط كمصــدر ثان

ذكــر المســتجيبون غالبــاً ثاثــَة مصــادر اعتمــدوا عليهــا بينمــا 
اغماتيــة المتعّلقــة بالعنــف  كانــوا يدرســون المكّونــات ال�ب
الجنــدري، وهــي: المبــادئ التوجيهيــة الداخليــة للمنّظمــات 
وع »إســف�ي Sphere«، وإجــراءات  / الــوكالت، ومعايــ�ي مــرش
ي الأردن 

ــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري )�ف العمــل الموحَّ
ولبنــان(. ولكــن، مــن المهــم أن نشــ�ي إىل أّن تأثــ�ي المبــادئ 
ــكٍل  ــرى، وإْن كان بش ــٍة أو بأخ اً بطريق ــا�ف ــة كان ح التوجيهي
»إســف�ي  وع  مــرش معايــ�ي  اشــتملت  فقــد   . مبــارسش غــ�ي 
عــى  المثــال،  ســبيل  عــى  الصّحــة،  لقطــاع   »Sphere
ــدري.  ــة الخاصــة بالعنــف الجن ــادئ التوجيهي إشــارة إىل المب
ي أنتجتهــا منّظمــات ووكالت 

وبالنســبة إىل التوجيهــات الــىت
ف إىل الســتعداد  دة، فقــد أشــار بعــُض المســتجيب�ي محــدَّ
ــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري:  والســتجابة لاأوضــاع الطارئ
كتّيــب المشــارك )2011(، وهــو مــن الوثائــق الصــادرة عــن 
ــي  ــص توجيه ــى ن ــاٍل ع ــك كمث ــة، وذل ــاذ الدولي نق ــة الإ لجن
ــن المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري عــن  تضمَّ
ــادئ  ف عــى أّن المب ــد مــن المســتجيب�ي د العدي ــب.20 وشــدَّ كث
أهــداف  لديهــا  الجنــدري  بالعنــف  الخاصــة  التوجيهيــة 
ــا  ي طّورته

ــىت ــات ال ــع التوجيه كة م ــ�ت ــية مش ــم أساس ومفاهي
ــا. ــون لديه ي يعمل

ــىت ــات ال ــوكالت / المنّظم ال

وريــة لضمــان تطبيــق  لقــد ُعِرَضــت التدّخــاُت الرئيســية الرف
المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة 
ي المبــادئ التوجيهيــة 

لــه، والُمتوّقعــة مــن قطــاع الصّحــة، �ف
الخاصــة بالعنــف الجنــدري للعــام 2005 )الفصــل الثالــث(، 
وريــة(  وقــد ُوِصَفــت بتفصيــل أكــ�ب )كمعايــ�ي وممارســات �ف
ــص لموضــع الصّحــة  ي القســم المخصَّ

ي أوراق العمــل �ف
�ف

لنشــاطات  الرئيســية  فالتدّخــات  المجتمعيــة.  والخدمــة 
ــاء  ــول النس ــة وص ــان إمكاني ــي: »8-1 ضم ــة ه ــاع الصّح قط
إىل الخدمــات الصّحيــة الأساســية؛ 8-2 تقديــم الخدمــات 
ــم الدعــم  ؛ 8-3 تقدي ــ�ي ــف الجن ــة بالعن ــة المتعّلق الصّحي

ــا.«  ف / للضحاي ــ�ي ــي للناج ــي المجتمع ــ�ي الجتماع النف

نحن نضّمن مفاهيم العنف 
الجندري في عملياتنا، أكثر 

مما نضّمن المبادئ التوجيهية 
الخاصة بالعنف الجندري.

ي قطاع الصّحة، الأردن. 
 جهة فاعلة �ز

ز الــوكاالت.  كة بــ�ي 20.  يحتــوي الكتّيــب عــى قســم فرعــي ُمكــرَّس خصيصــاً للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي 

ي أوصــت بهــا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري )ومنهــا تنفيــذ حزمــة الخدمــات االأوليــة الــ�ت
وقــد تــّم إعــداد مراجــع مفّصلــة للتدّخــلت الرئيســية الــ�ت

ي الكتّيــب المذكــور. 
ي قســم اســتجابة قطــاع الصّحــة �ز

ي نمــوذج االســتعداد واالســتجابة للأوضــاع الطارئــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، و�ز
ــل الحــّد االأد�ز “MISP”( �ز تمثِّ

نقــاذ الدوليــة، 2011، صفحــة 18، وصفحــة 43،  ، لجنــة االإ ز الرجــاء النظــر إىل االســتعداد واالســتجابة للأوضــاع الطارئــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري: كتّيــب المشــارك�ي
gbvresponders.org :والصفحتــان 4٩ - 50 مــن الموقــع
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ي 
وقــد أظهــرت عمليــة التقييــم أّن نشــاطات قطــاع الصّحــة �ف

ي تطابقــت 
البلــدان الأربعــة تضّمنــت بعــض التدّخــات الــىت

مــع إحــدى الفئــات الثــاث. ومــع ذلــك، فــإّن المعايــ�ي 
ــذت  هــا، بــل نُفِّ ــذ بحذاف�ي الدنيــا للعنــف الجنــدري لــم تتفَّ
ي تنشــأُ بشــكٍل دوري، 

كخليــٍط مــن الممارســات المفيــدة الــىت
جنبــاً إىل جنــب مــع الجهــود العامــة المتعّلقــة بالصّحــة 
ــات  ــأن التدّخ ــة بش ل ــات المفصَّ ــرَض التوجيه ــة. وتُع العام
ي قطــاع الصّحــة ضمــن قســم أوراق الأعمــال 

الرئيســية �ف
ــة الخاصــة  ــادئ التوجيهي ي المب

ــن 8-1 إىل 8-3( �ف الرئيســية )م
كة  بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

ــوكالت. ف ال ــ�ي ب
يــن  المخ�ب مــن  ُجِمَعــت  ي 

الــىت البيانــات  تحليــل  أظهــرت عمليــة  وقــد 

 ، ف كــ�ي ي مناقشــات مجموعــات ال�ت
ف �ف ف والمشــارك�ي الرئيســي�ي

ي 
ــىت ة ال ــرش ــية الع ــال الرئيس ــوع الأعم ــن مجم ــال م أّن 5 أعم

أوصــت بهــا المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري 
ف الــوكالت، تــّم  كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

ــي: ــال ه ــذه الأعم ــع. وه ــف المواق ي مختل
ــا �ف إدخاله

لحــالت  الريريــة  دارة  الإ حــول  بروتوكــول  تطويــر   •
الجنــدري. العنــف  مــن  ف  للناجــ�ي الغتصــاب 

ــل الحــّد الأد�ف  ي تمثِّ
تنفيــذ حزمــة الخدمــات الأوليــة الــىت  •

.)MISP(
ف إمكانيــة وصــول النســاء والفتيات  اتّخــاذ خطــوات لتأمــ�ي  •

ــات. ــات إىل الخدم الاجئ
ــة  ــة منّســقة للخدمــات الصّحي إجــراء »تحليــات وضعي  •

المســتهَدفة«. المجتمعــات  ي 
�ف مــة  المقدَّ

تدريب موّظفي الرعاية الصّحية عى مبدأ الّرية.  •

ف  الطّبيــ�ي ف  المستشــفيات والموّظفــ�ي أّن  بالذكــر  والجديــر 
العنــف  مــن  للوقايــة  الدنيــا  المعايــ�ي  بعــض  يطّبقــون 
ــق  ــه، إىل المنط ٍ من ــ�ي ــزء كب ي ج

ــتند �ف ــك يس ــدري، وذل الجن
ات الطّبيــة الوطنيــة والخلفيــات المعلوماتيــة.  العــام والخــ�ب
نجابية  فعــى ســبيل المثــال، يتــّم تقديم خدمــات الصّحــة الإ
للنســاء، ومنهــا الرعايــة مــا قبــل الــولدة، والرعايــة مــا بعــد 
نجــاب الآمــن، والعمليــات  الــولدة، وتنظيــم الأرسة، والإ

ي مــا بعــد التعــرّض”EP” ، وحزمــة 
القيريــة، والعــاج الوقــا�أ

، ويعــود الفضــل  ــل الحــّد الأد�ف ي تُمثِّ
الخدمــات الأوليــة الــىت

ي ذلــك إىل منّظمــة الأمــم المّتحــدة للطفولــة »اليونيســف«، 
�ف

ــم المّتحــدة للســكان. ــدوق الأم وصن

ف المعايــ�ي الدنيــا  وعــى العمــوم، فــإّن مســتوى تضمــ�ي
ي قطــاع 

للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه �ف
ــاع  ــأوى، وقط ــاع الم ي قط

ــتواه �ف ــوق مس ــذي يف ــة، ال الصّح
الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، يتطابــق مــع المســتوى 
للعنــف  الســتجابة  ات  ّ ومــؤرسش نشــاطات  وز  لــ�ب الأعــى 
ــة  اتيجي لقطــاع الصّح ي قســم التخطيــط الســ�ت

الجنــدري �ف
ــات  ــح أّن الجه ــذا يوض ــة. وه قليمي ــتجابة الإ ــط الس ي خط

�ف
ــذ  ــث تنفي ــن حي ــ�ش مســاءلة م ــة أك ي قطــاع الصّح

ــة �ف الفاعل
ي قطــاع 

ــة �ف ــات الفاعل ــن الجه ــدري، م ــف الجن ــ�ي العن معاي
ــة21. ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــاع المي ــأوى، وقط الم

ف  وقــد حــّددت عمليــة التقييــم عــّدة تحّديــات أعاقــت تضمــ�ي
ــدري والصــادرة  ــف الجن ــة الخاصــة بالعن ــادئ التوجيهي المب
ــات  ي عملي

ــوكالت، �ف ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ع
قطــاع الصّحــة.

الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  مزامنــة 
الجنــدري  بالعنــف 

بالعنــف  الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  مزامنــة  أثبتــت 
عــى  تنطــوي  أنّهــا  الوطنيــة  السياســات  مــع  الجنــدري 
ف  القوانــ�ي  / فالسياســات  الســياقات.  بعــض  ي 

�ف تحّديــات 
لزامــي عــن حــالت العنــف  بــاغ الإ الوطنيــة الخاّصــة بالإ
ي الأردن، وتركيــا، والعــراق عــى ســبيل المثــال، ل 

الجنــ�ي �ف
ف مــن  ام رِسيـّـة الناجــ�ي اء الرعايــة الصّحيــة باحــ�ت تســمُح لخــ�ب
ــب  ــون بموج ــم ملزَم ــم، لأنّه ــدري واختياراته ــف الجن العن
بــاغ عــن أّي حالــة يعرفونهــا إىل الســلطات.  القانــون بالإ
وهــذا الأمــر يجعــل مــن الصعــب جــداً عــى الجهــات 
 ، ي

ــذ العمــل الرئيــ�ي المعــىف ــة تنفي ي قطــاع الصّح
ــة �ف الفاعل

ــة  ــة الخاص ــادئ التوجيهي ي المب
ــه �ف ــوص علي ــو منص ــا ه كم

كة  بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

ــن وبقــي مّتســقاً نســبياً  ّ الــذي أجــراه مكتــب الدعــم أّن “شــمول العنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري كمجــال اســتجابة ذي أولويــة قــد تحسَّ ي
21.  برَهــن التقريــر البحــ�ش

ي العــراق، ولبنــان، وشــمال ســوريا”.
ي التدّخــلت المعنيــة بالصّحــة �ز

زامــاً أكــ�ب �ز ي االأردن، إالَّ أنـّـه يســتلزم ال�ت
ي قطــاع الصّحــة �ز

�ز



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 27تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

ي الأردن 
ف �ف ف الــوكالت. وقــد أدَرج بعــض المســتجيب�ي بــ�ي

مســألة محتــوى حقيبــة أدوات مــا بعــد الغتصــاب، وامتثالهــا 
للسياســات الوطنيــة كأحــد القيــود المفروضــة عــى تقديــم 
. وقــد اعتقــَد  ف مــن العنــف الجنــ�ي الرعايــة المائمــة للناجــ�ي
ف أّن القيــود القانونيــة عــى اســتخدام  بعــُض المســتجيب�ي
ــر عــى قــدرة النســاء  ــة أثّ ي الأوضــاع الطارئ

ــع الحمــل �ف موان
ــة. نجابي ــّن الإ ــق بصّحِته ــراراٍت تتعّل ــاذ ق ــى اتّخ ع

االفتقار إلى الطبيبات 
أّن  الأردن  ي 

�ف ف  الرئيســي�ي يــن  المخ�ب بعــُض  ذكــر  كذلــك، 
ي 

�ف الراغبــات  الطبيبــات  )ل ســّيما  الطبيبــات  إىل  الفتقــار 
ــكِّل  ــات( يُش ي المخّيم

ــل �ف ــّن بالعم ــموح له ــل، أو المس العم
ــع  ــد كان الوض ــم. فق ي تُواجهه

ــىت ــات ال ــن التحّدي ــداً م واح
ي الأيــام الأوىل مــن افتتاح 

ينطــوي عــى تحّديــات، ول ســّيما �ف
ي، حيــث كان الأمــان يشــّكل باعث قلٍق رئيســياً.  مخّيــم الزعــ�ت
، ارتفــع مســتوى الإحســاس بالأمــان، إلَّ  ف ــك الحــ�ي ــذ ذل ومن
ــاث بشــكٍل  ن ــة مــن الإ ــة صّحي ــور عــى موّظفــي رعاي أّن العث
ــاً،  ــراً صعب ــزال أم ــة، ل ي ــات الليلي ــداً للمناَوب ــام، وتحدي ع
ي 

ومــرّد ذلــك إىل عــدم المســاواة الجندريــة الأوســع نطاقــاً �ف
ي قطــاع الصّحــة حاليــاً عى 

البلــد. وتعمــل الجهــات الفاعلــة �ف
معالجــة هــذه المســألة، عــن طريــق تدريــب عــدٍد أكــ�ب مــن 
ــات والممرّضــات، ولكــّن هــذا يحــول دون أن تضمــن  الطبيب
ــات  ــود الموّظف ــك، وج ــون ذل ي غض

ــة، �ف ــات الصّحي الخدم
ــة. ــادئ التوجيهي ــاً للمب ــات وفق ــع الأوق ي جمي

ــاث �ف ن ــن الإ م

تدريب موظفي الرعاية الصحية 
ي لبنــان 

ف �ف يــن الرئيســي�ي وقــد وصــف الكثــ�ي مــن المخ�ب
والأردن تدريــَب موّظفــي الرعايــة الصّحيــة عــى مســاعدة 
ف مــن العنــف الجنــدري بأنّــه ينطــوي عــى عــدد مــن  الناجــ�ي
ي مرافــق الرعايــة الصّحيــة ل تنظــر 

دارة �ف التحّديــات: فــالإ
ف الرضــا إىل الســماح لاأطبــاء بأخــذ دورات تدريبية  دائمــاً بعــ�ي
ي 

متعّلقــة بالعنــف الجنــدري، لأنّهــا ليســت مطلبــاً مذكــوراً �ف
ي بعــض الأحيــان تشــتيتاً 

َ �ف السياســات الوطنيــة، وهــي تُعتــ�ب
وري، ل جــزءاً مــن واجبــات مقّدمــي الرعايــة الصّحية.  غــ�ي �ف

ي تمنــع 
ي شــمال ســوريا، فــإّن التحّديــاِت الخارجيــة الــىت

أّمــا �ف
الأطبــاء مــن العبــور إىل تركيــا لأغــراض التدريــب، والظــروَف 
ف بالدخــول إىل ســوريا، قــد  ــ�ي ب ي ل تســمح للمدرِّ

ــىت ــة ال الأمني
ي شــمال 

حالتــا دون حصــول مقّدمــي الخدمــات الطّبيــة �ف
ف  ي حــول الرعايــة الريريــة للناج�ي

ســوريا عــى التدريــب الــكا�ف
مــن العنــف الجنــدري.

االبتعــاد عــن تنفيــذ حزمــة الخدمــات األوليــة 
التــي تمثــل الحــد األدنــى للصحــة اإلنجابيــة، قد 
ي 

أّدى، عــى الرغــم مــن دعــم الكثــ�ي مــن الجهــات الفاعلــة �ف
قليميــة للصّحــة  اتيجية الإ القطاعــات لهــا، ومــن وجــود الســ�ت
 . ف العامــة والتغذيــة22، إىل إثــارة مخــاوف بعــض المســتجيب�ي
ــاٍت تُواجــه  ــد تحّدي فقــد اعتقــدوا أّن هــذا مــن شــأنه أن يُولِّ
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاة )ع ــذة للحي ــاعدة المنِق ــم المس تقدي
توزيــع حقائــب الأدوات النظيفــة الخاّصــة بالــولدة(، للنســاء 
والفتيــات المحرومــات مــن إمكانيــة الوصــول إىل مرافــق 

ــة العامــة أو الخاصــة. ــة الصّحي الرعاي

، الصفحة 8.  ز قليمية للصّحة العامة والتغذية، 2014 - 2015، المفّوضية السامية للأمم المّتحدة لشؤون اللجئ�ي اتيجية االإ 22. االس�ت
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قطاع الصحة: الممارسات الجيدة 

ي إقليــم كردســتان 
ي قطــاع الصّحــة �ف

ذتهــا الجهــات الفاعلــة �ف ي نفَّ
دت عمليــة التقييــم عــدداً مــن الممارســات الجيــدة الــىت حــدَّ

م هــذه الممارســات أســاليب فّعالــة ومبتكــرة يتــّم مــن خالهــا إدمــاُج  ي العــراق، والأردن، ولبنــان، وشــمال ســوريا. وتُقــدِّ
�ف

الوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه، ضمــن اســتجابة قطــاع الصّحــة لاأزمــة الســورية. ويجــب توســيع نطــاق هــذه 
الممارســات وتكــرار تطبيقهــا:

ي النصــف 
ــة �ف ــدأت العملي ي الأردن. فقــد ب

ــة �ف ــدري لقطــاع الصّح ــف الجن ــر وإطــاق خطــة عمــل خاصــة بالعن تطوي  
ي 

ي بالعنــف الجنــدري، وأعضــاء الفريــق العامــل المعــىف
ي مــن العــام 2014، وجمعــت أعضــاء الفريــق العامــل المعــىف

الثــا�ف
وريــة، وعّينــت الأطــراف  بقطــاع الصّحــة. وأدرَجــت خطــة العمــل قائمــة بالتدّخــات الرئيســية، والمــوارد والأدوات الرف
ف الوقايــة مــن العنــف الجنــدري  حــة إىل تعزيــز تضمــ�ي َ المســؤولة عــن عمليــة التنفيــذ. وقــد َســعت التدّخــات المق�ت

ي قطــاع الصّحــة.
امــج �ف ي جميــع مراحــل دورة ال�ب

والســتجابة لــه �ف

ــة  ي قطــاع الصّح
ــة �ف ــات الفاعل ي شــمال ســوريا: وضعــت الجه

ــقة �ف ــود المنّس ي الجه
ــل �ف ي تتمث

ــىت ــدة ال الممارســة الجي  
دارة الريريــة لحــالت  كًة، مّثلــت خارطــة طريــٍق للتعــاون بشــأن الإ اتيجيًة ُمشــ�ت والعنــف الجنــدري معــاً مذكــرًة اســ�ت
وتوكولت(.  ف مــن العنــف الجندري )ويجــري العمل حاليــاً عى صياغــة مســودة ال�ب الغتصــاب والدعــم الريــري للناجــ�ي

وتشــَتِمل المســودة أيضــاً عــى خطــة للرصــد.

نــاث مــن حضــور الــدورات التدريبيــة، قامــت المجموعــات العنقوديــة  لضمــان أن تتمّكــن الموّظفــات الصّحيــات مــن الإ  
الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري )GBV SC( بدفــِع المــال لجلــب جليســات أطفــال لرعايــة الأطفــال بينمــا تحــرف 

النســاء الــدورات التدريبيــة.

ي الأردن ولبنــان عيــاداٍت متنّقلــة للوصــول إىل النســاء والفتيــات الاجئــات 
ي قطــاع الصّحــة �ف

نّظمــت الجهــات الفاعلــة �ف  
ف  ي العيــادات المتنّقلــة عــى توفــ�ي خدمــة الإحالــة للناجــ�ي

ف �ف ي المناطــق النائيــة. وقــد تــّم تدريــب الموّظفــ�ي
المقيمــات �ف

مــن العنــف الجنــدري.

ف لتوزيــع حقائــب أدوات  ف مجتمعيــ�ي ي الأردن ولبنــان شــبكات ُمتطوعــ�ي
ي قطــاع الصّحــة �ف

اســَتحدثت الجهــات الفاعلــة �ف  
ــ�ي  ــر، ولتوف ــزواج المبك ــدري، وال ــف الجن ــة، والعن نجابي ــة الإ ــن الصّح ــة ع ــة، ولإجــراء جلســات توعي نجابي ــة الإ الصّح

ــدري. ف مــن العنــف الجن ، والإحــالت للناجــ�ي الدعــم النفــ�ي الجتماعــي الأّوىلي

ــك مــن  ــف الجنــ�ي وذل ــة متعّلقــة بالعن ــان خدمــات صّحي ي لبن
ــي �ف ي القطــاع الصّح

ــة �ف ــر إحــدى الجهــات الفاعل توّف  
ي 

ي المراكــز الصّحيــة العامــة )PHCs(. كذلــك، يتــّم تقديــم خدمــة مماثلــة �ف
خــال ِفــَرق ُمخَتصــة بالعنــف الجنــدري �ف

ي الأردن.
ــة �ف ي ي إحــدى المناطــق الحرف

ــة �ف ي قطــاع الصّح
ــة �ف ــره جهــة فاعل ــذي تدي ــة ال ــة الصّحي مرفــق الرعاي

ف  ي قطــاع الصّحــة يقــّدم خدمــات صّحيــة وخدمــات اجتماعيــة معــاً للناجــ�ي
ي الأردن تديــره جهــة فاعلــة �ف

يوجــد َمرفــٌق �ف  
ي المجتمــع، بمــا يتمــاسش مــع العمــل 

ندمــاج �ف ف عــى إعــادة الإ ، ممــا يســاعد الناجــ�ي ي نفــس الَمبــىف
مــن العنــف الجنــ�ي �ف

كة  الرئيــ�ي الــذي أوصــت بــه المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ف الــوكالت. بــ�ي

ي لبنــان والأردن جلســات توعيــة مــع الرجــال والنســاء، كلٌّ عــى ِحــدة، لنــرش 
ي قطــاع الصّحــة �ف

أجــرت الجهــات الفاعلــة �ف  
ي أماكــن النتظــار 

ي الناجــم عــن الــزواج المبكــر. وقــد حشــدت المســاعدة مــن القاِبــات �ف معلومــاٍت بشــأن الأثــر الســلىب
ي قطــاع الصّحــة )ذكــوراً وإناثــاً(. وتــّم تقديــم 

ف �ف ف المجتمعيــ�ي داخــل مرافــق مراكــز الصّحــة العامــة، ومــن المتطّوعــ�ي
. ف ي للــزواج المبكــر للطــاب والمعّلمــ�ي ح الأثــر الســلىب ي المــدارس لــرش

جلســات خاصــة بالصّحــة �ف
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قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة / المجموعة العنقودية 
للمياه والصرف الصحي والنظافة 
ي العراق، وشمال سوريا 

إقليم كردستان �ف

ي شــمال ســوريا بوجــود 
ي ُجِمعــت �ف

توحــي البيانــات الــىت
مســتوًى عــاٍل مــن الوعــي حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
ي قطــاع 

ي أوســاط الجهــات الفاعلــة �ف
بالعنــف الجنــدري �ف

يــن  المخ�ب جميــع  والنظافــة:  الصّحــي  والــرف  الميــاه 
ــة  ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــة بالمب ــى دراي ــوا ع ف كان ــي�ي الرئيس
ــادئ  شــارة إىل المب ــت الإ ــه تّم ــدوا أنّ ــدري، وأّك ــف الجن بالعن
اتيجيات والخطــط  اتيجية )الســ�ت ي الوثائــق الســ�ت

التوجيهيــة �ف
القطريــة، وغــ�ي ذلــك(. ومــن الممكــن أّن الســبب الــذي 
شــارة  ي الإ

ســّهل هــذا المســتوى العــاىلي مــن الوعــي يكمــن �ف
إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، ضمــن 
وط عمــل المجموعــة العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف  رسش
ي 

ي إقليــم كردســتان �ف
ي جنــوب تركيا)ســوريا(. أمــا �ف

الجنــدري �ف
العــراق، فقــد كان الوضــع ُمختلفــاً اختافــاً شــديداً فواحــد 
ف كان عــى درايــة  يــن رئيســي�ي كّل ثاثــة مخ�ب فقــط مــن 

ــة. ــادئ التوجيهي بالمب

ف  ــي�ي ــن الرئيس ي ــأّن المخ�ب ــم ب ــة التقيي ــات عملي ــي بيان وتُوح
بالعنــف  الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  يســتخدموا  لــم 
امــج، وتنفيذهــا، ورصدهــا،  ــر ال�ب ــة تطوي ي عملي

ــدري �ف الجن
وتقييمهــا. وقــد كان مســتوى الوعــي حــول اســتخدام المبادئ 
التوجيهيــة عــى مســتوى المنّظمــات، منخفضــاً إىل حــدٍّ مــا 
ي 

ي إقليــم كردســتان �ف
ف �ف يــن الرئيســي�ي ف أوســاط المخ�ب بــ�ي

العــراق. فلــم يكونــوا يعرفــون مــا إذا كانــت منّظماتهــم، قــد 
ســبق لهــا أن أشــارت إىل المبــادئ التوجيهيــة بشــكل محــّدد 
امــج، أو رصدهــا،  اتيجية، خــال تنفيــذ ال�ب ي الوثائــق الســ�ت

�ف
ــ�ي مــن  ــدى الكث ــم يكــن ل ي شــمال ســوريا، ل

ــا. و�ف أو تقييمه
ي القطاعــات أّي قــدرات عــى اســتخدام 

ــة �ف الجهــات الفاعل
المبــادئ التوجيهيــة: فقــد أُلِغَيــت جميــع الــدورات التدريبيــة 

ي الشــؤون 
ي ُخطِّــط لعقدهــا للجهــات الســورية الفاعلــة �ف

الــىت
نســانية، بســبب القيــود المفروضــة عــى التنّقــل، والحظــر  الإ

المفــروض عــى النشــاطات عــ�ب الحــدود.

تــوصي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري 
بتدّخــل رئيــ�ي واحــد )»5-1 تنفيــذ برامــج ميــاه / �ف صّحي 
ــة  ــا للوقاي ــ�ي الدني ــق المعاي ــم لضمــان تحقي ــة«(، ُمَصمَّ آمن
عــة مــن قطــاع  مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه، الُمَتوقَّ
الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة. فهــذا التدّخــل منصوص 
ــل  ــد مــن التفصي ــث، وَموصــوٌف بمزي ي الفصــل الثال

ــه �ف علي
بذلــك23.  الّصلــة  ذات  العمــل  أوراق  ي 

�ف دنيــا(  )كمعايــ�ي 
ــن قطــاُع الميــاه والــرف الصّحــي  وبشــكل عــام، لــم يُضمِّ
ــدري  ــف الجن ــن العن ــة م ــا للوقاي َ الدني ــ�ي ــة المعاي والنظاف
ــد  ــه. فق ي عمليات

ــٍة شــاملٍة ومّتســقة �ف ــه بطريق والســتجابة ل
ف فقــط  ف رئيســَي�ي

ْ ــ�ي ي القطــاع َعَمَل
ــة �ف ــات الفاعل ــذت الجه نَفَّ

ة أعمــال بشــكٍل مّتســق )يتــّم تصميــم  مــن أصــل عــرش
)أو مواءمــة( المضّخــات اليدويــة وحاويــات نقــل الميــاه 
لتناســب اســتخدامها مــن قبــل النســاء والأطفــال«، و«إبــاغ 
النســاء عــن صيانــة واســتخدام مرافــق الميــاه والــرف 
ــن  ــَتخَلصة م ــات الُمس ــي البيان ــة«(. وتُوح ــي والنظاف الصّح
شــمال ســوريا بــأّن بعــَض الأعمــال الرئيســية )كإبقــاء النســاء 
والفتيــات الاجئــات عــى اطِّــاٍع باســتخدام وصيانــة مرافــق 
ــات  ــتخدام حاوي ــة أو اس ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال المي
ــع الجهــات  ــت مواءمتهــا(، قــد نّفذتهــا جمي ي تّم

ــىت ــاه ال المي
ي القطــاع داخــل المخّيمــات. ومــع ذلــك، فــإّن 

الفاعلــة �ف
الوضــع خــارج المخّيمــات غــ�ي واضــح المعالــم. ففــي 
ي القطــاع مــن أصــل ثــاث 

العــراق، أفــادت جهتــان فاعلتــان �ف
ي فقــط. 

ــذت الأعمــال الرئيســية بشــكٍل جــز�أ ــا نفَّ جهــات أنّه
الجهــات  أوســاط  ي 

الموجــود �ف ُمماثلــة لاتجــاه  وبصــورٍة 
ي الأردن ولبنــان، فــإّن بعــض 

ي قطــاع المــأوى �ف
الفاعلــة �ف

ضــوا  ي العــراق اف�ت
ي إقليــم كردســتان �ف

ف �ف يــن الرئيســي�ي المخ�ب
أنّهــم ضّمنــوا المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري 

.»Sphere ــف�ي وع »إس ــرش ــ�ي م ــم بمعاي امه ف ــرّد ال�ت بمج

23. المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، الفصــل الرابــع، 
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 »Sphere ــف�ي وع »إس ــرش ــ�ي م ــة لمعاي ــرت دراس ــد أظه وق
لقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة أنّهــا تتداخــل مــع 
ــوص  ــاٍع والمنص ــكلِّ قط ــة ب ــا الخاّص ــ�ي الدني ــض المعاي بع
ــدري.  ــف الجن ــة الخاصــة بالعن ــادئ التوجيهي ي المب

ــا �ف عليه
والفتيــات  النســاء  عــى  مّتســقة  بصــورة  ــز  تُركِّ ل  لكنَّهــا 
الجنــدري  العنــف  لخطــر  تحديــداً  ُمعرَّضــة  كمجموعــة 
وع  مــرش معايــ�ي  وتحتــوي  المتســاوية.  غــ�ي  والمعاملــة 
»إســف�ي Sphere« الخاصــة بقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي 
ــرف  ــاه وال ــاع المي ــم قط ــارٍة إىل قس ــى إش ــة، ع والنظاف
ــرف  ــاه وال ــي، والمي ــوع الجتماع ــة )»الن ــي والنظاف الصّح
ــوع  ــب الن ي كتّي

ــة«( �ف ــاع الطارئ ي الأوض
ــة �ف ــي والنظاف الصّح

ف  كة بــ�ي الجتماعــي الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
الــوكالت بعنــوان: احتياجــات مختلفــة، فــرص متســاوية 

.24)2006(

ف جميــع القطاعــات  كة بــ�ي ــ�ت وإضافــًة إىل التحّديــات المش
ــة  دت عملي ــدَّ ــد ح ــية(، فق ــج الرئيس ي النتائ

ــِرزَت �ف ي أُب
ــىت )وال

ي 
التقييــم بعــض التحّديــات الخاصــة بــكّل قطــاع، الــىت

ــاه والــرف  ي قطــاع المي
ــة �ف ــذ الجهــات الفاعل تعرقــل تنفي

ي العــراق وشــمال 
ــم كردســتان �ف ي إقلي

ــة، �ف ــي والنظاف الصّح
ــدري،  ــف الجن ــة بالعن ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــوريا، للمب س
ــوكالت. ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع والص

تبــدّل الموظفيــن الذيــن يشــغلون المناصــب 
ي العــراق يجعــل مــن الصعــب 

ي إقليــم كردســتان �ف
العليــا �ف

ف  جــداً المحاَفظــة عــى المســتوى الــازم مــن القــدرات بــ�ي
ــم  ي غالبيته

ــتجيبون �ف ــن المس ــم يك . ول ف ــ�ي ــاط الموّظف أوس
ــادئ  ــا المب ي تصّورته

ــىت ــات الرئيســية ال ــن التدّخ ــون ع يعرف
التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، بالنســبة إىل قطــاع 
ف  ب�ي الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، كمــا لــم يكونــوا ُمدرَّ

عــى تنفيذهــا.

المحافظــة علــى تمثيــل جنــدري متــوازن فــي 
ــاً  ي شــمال ســوريا، تشــّكل تحّدي

ــة، �ف البنــى المجتمعي
اً. فقــد كانــت المحافظــُة عــى المشــاركة المتســاوية  كبــ�ي
ويجيــة للنظافــة، والتمثيل  ي النشــاطات ال�ت

للنســاء والرجــال �ف
ي لجــان قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي 

الجنــدري المتــوازن �ف
ي مجــال النظافــة، أمــراً 

ف �ف ي أوســاط المتطّوعــ�ي
والنظافــة، و�ف

صعــَب المنــال، وذلــك بســبب القيــود الثقافيــة المفروضــة 
ي المســاحات العامــة.

عــى حركــة وتنّقــل النســاء �ف

شــكلت المجموعــات العنقوديــة فــي اآلونــة 
ــمال  ي ش

ــانية �ف نس ــتجابة الإ ــن الس ــرة فقــط ضم األخي
ي 

�ف الفاعلــة  الجهــات  فــإّن  الســياق،  هــذا  ي 
و�ف ســوريا. 

ف  ــ�ي ــة تضم ــيق لعملي ــة تنس ــُد آلي ــّور بع ــم تط ــات ل القطاع
المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة 

لــه.

نسانية، 2011. ي مجال االستجابة االإ
ي والمعاي�ي الدنيا �ز

نسا�ز ”: كتّيب الميثاق االإ وع “إسف�ي 24.  م�ش
ي 23 آب / أغسطس 2015(. 

ة �ز /http://www.sphereproject.org/handbook ، )تّمت زيارة الموقع للمرة االأخ�ي
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قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة: الممارسات الجيدة

ي قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة 
ذتهــا الجهــات الفاعلــة �ف ي نفَّ

حــّددت عمليــة التقييــم عــدداً مــن الممارســات الــىت
ــ�ي  ــاج تداب ي إدم

ــرة �ف ــة ومبتك ــاليب فّعال ــات أس ــذه الممارس م ه ــدِّ ــوريا. وتُق ــمال س ي ش
ــراق و�ف ي الع

ــتان �ف ــم كردس ي إقلي
�ف

ي اســتجابات قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة لاأزمــة الســورية. 
الوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه �ف

ويجــب توســيع نطــاق هــذه الممارســات وتكــرار تنفيذهــا:

ــوراً، مــن  ــاً وذك ، إناث ف ــي والنظافــة متطّوعــ�ي ــاه والــرف الصّح ي قطــاع المي
ــة �ف ي شــمال ســوريا، حشــدت جهــة فاعل

�ف  
ــة بهــدف نــرش المعلومــات حــول الســتخدام الآمــن  لي ف ــارات م�ف ــام بزي ــك مــن أجــل القي ــة، وذل المجتمعــات المحّلي

ــق. ــذه المراف ــام به ــة، والهتم ــي والنظاف ــرف الصّح ــاه وال ــق المي ــف لمراف والنظي

ي قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة مجموعــة مــن الجلســات المعلوماتية 
ي شــمال ســوريا، نظَّمــت جهــة فاعلــة �ف

�ف  
ــة  ي مدّون

ــاً مــن قواعــد النظافــة موجــودة �ف ــة. ونظــراً إىل أّن جــزءاً مركزي ي المســاجد المحّلي
حــول النظافــة، وأقامتهــا �ف

ي المســاجد كان أمــراً مائمــاً ثقافيــاً، وســمح للجهــة 
، فــإّن تقديــم المعلومــات �ف ف قواعــد الســلوك الثقافيــة لــدى الُمســِلم�ي

الفاعلــة بالوصــول ميدانيــاً إىل المجتمــع المحــّىي بطريقــٍة تراعــي الحساســية الثقافيــة.

ي العــراق، مشــاوراٍت مجتمعية كان 
ي إقليــم كردســتان �ف

ي قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة �ف
أجــرت جهــة فاعلــة �ف  

ي أُجريــت مــع 
ي عــى التوزيــع الناجــح لحقائــب أدوات النظافــة المائمــة ثقافيــاً. وكشــفت المشــاورات الــىت لهــا أثــٌر أيجــا�ب

النســاء والفتيــات الاجئــات أّن حقائــب أدوات النظافــة يجــب أن تحتــوي عــى أحجــام مختلفــة مــن الُفــوط الصّحيــة 
يــا بــدلً مــن ورق التواليــت. ي ُمضــاد للبكت�ي

النســائية، وعــى صابــون إضــا�ف

ي قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة بقاعــدة بيانــات 
ي العــراق، تحتفــظ الجهــات الفاعلــة �ف

ي إقليــم كردســتان �ف
�ف  

ي 59 مخّيمــاً. 
لنتائــج عمليــات التدقيــق الخاّصــة بالســامة، والســتجابات المتعّلقــة بهــا، �ف
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ــدة  ــن الممارســات الجي ــد م ــد العدي ــن تحدي عــى الرغــم م
ي مجــال قطــاع الصّحــة، 

ي قامــت بهــا الجهــات الفاعلــة �ف
الــىت

وقطــاع المــأوى، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافة، 
ي مــا يتعّلــق بتنفيــذ تدابــ�ي الوقايــة مــن العنــف الجنــدري، 

�ف
ف المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف  فــإّن مســتوى تضمــ�ي
ف  ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص الجن
ي 

�ف كردســتان  إقليــم  مــن  كلٍّ  ي 
�ف  ،2005 للعــام  الــوكالت 

العــراق، والأردن، ولبنــان، وشــمال ســوريا لــم يكــن تضمينــاً 
ــرى  ي ج

ــىت ــة ال ــات الثاث ي القطاع
ــة �ف ــورٍة كافي ــوداً بص مقص

تقييمهــا، مــن أجــل تخفيــف مخاطــر العنــف الجنــدري 
ي عمليــة التقييــم. وعــى الرغــم 

وفقــاً للمعايــ�ي المدروســة �ف
قــرار التــام بالطبيعــة المعّقــدة لاأزمــة الســورية  مــن الإ
ــياقية  ــات الس كة، وبالتحّدي ــ�ت ــات المش ــا، وبالتحّدي وبحجمه
الخاصــة بــكل بلــد، إلَّ أّن عمليــة التقييــم وجــدت فجــوات 
اتيجياً  ، والمّتســق، والموّجــه اســ�ت ي التنفيــذ الشــموىلي

ة �ف كبــ�ي
للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة 
ــل  ــن قب ــوكالت، م ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ع
ــرف  ــاه وال ــأوى، وقطــاع المي ــة، وقطــاع الم قطــاع الصّح
ف  ي مســتوى التضمــ�ي

ُز تباينــات �ف ِ الصّحــي والنظافــة، ممــا يُــ�ب
العاملــة  والمنّظمــات  والقطاعــات،  البلــدان،  ف هــذه  بــ�ي

ــات. ــن القطاع ضم

مــع  المقابــات  مــن  ُجِمَعــت  ي 
الــىت البيانــاُت  وتُوحــي 

ي 
ف �ف كــ�ي ، ومــن مناقشــات مجموعــات ال�ت ف يــن الرئيســي�ي المخ�ب

نســانية الثاثــة )قطــاع المــأوى، وقطــاع  جميــع القطاعــات الإ
ي 

الصّحــة، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة( �ف
أربعــة بلــدان )الأردن، ولبنــان، وشــمال ســوريا، وإقليــم 
ي العــراق(، إضافــًة إىل البيانــات المســتخَلصة مــن 

كردســتان �ف

ي 
اتيجية، بــأّن الفجــوات �ف المراجعــة المكتبيــة للوثائــق الســ�ت

ــف  ــة بالعن ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــات للمب ف القطاع ــ�ي تضم
كة  المشــ�ت الدائمــة  اللجنــة  عــن  والصــادرة  الجنــدري، 
انخفــاض  عــن:  رئيــ�ي  بشــكٍل  تنبثــق  الــوكالت،  ف  بــ�ي
ي أوســاط الجهــات الفاعلــة 

مســتوى المعرفــة المفّصلــة �ف
ــف  ــن العن ــة م ــا للوقاي ــ�ي الدني ــول المعاي ــات ح ي القطاع

�ف
ــاق  ــاع؛ والإخف ــكّل قط ــة ب ــه الخاص ــتجابة ل ــدري والس الجن
ي الوثائــق 

ف المبــادئ التوجيهيــة، بصــورة مّتســقة، �ف ي تضمــ�ي
�ف

ي المعايــ�ي 
اتيجية التنســيقية الخاصــة بــكّل قطــاع، و�ف الســ�ت

المســاءلة  آليــات  إىل  الفتقــار  أو  وضعــف  الُممأَسســة؛ 
لضمــان تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة كمســؤولية رئيســية تقــع 
نســانية؛ وعــدم كفايــة  عــى عاتــق جميــع القطاعــات الإ
ي 

ــودة �ف ــ�ي الموج ــذ المعاي ــول تنفي ــة ح ــات المفّصل التوجيه
يــة،  ي المناطــق الحرف

المبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005، �ف
ــار إىل  ــم؛ والفتق ي الخي

ــمي �ف ــ�ي الرس ــتيطان غ ــن الس وأماك
ف الجهــات الفاعلــة  ، بــ�ي ف ي التجاَهــ�ي

تواصــل مّتســق وهــادف �ف
ــات  ــاء والفتي ــّيما النس ــتفيدين )ول س ف المس ــ�ي ــاع وب ي القط

�ف
ــم(. ــات منه الاجئ

هــت عمليــُة التقييــم التوصيــاِت المفّصلــة الاحقــة  وقــد وجَّ
ــاِن  ــخيصها، وضم ــّم تش ي ت

ــىت ــوات ال ــة الفج ــدف معالج به
التوجيهيــة  المبــادئ  ف  بتضمــ�ي القطاعــات  جميــع  قيــام 
عــن  والصــادرة  الجنــدري  بالعنــف  الخاصــة  الجديــدة 
 ،2015 للعــام  الــوكالت  ف  بــ�ي كة  المشــ�ت الدائمــة  اللجنــة 
ــف  ــن العن ــف م ــن أجــل التخفي بصــورة شــاملٍة ومّتســقة، م
الجنــدري، والوقايــة منــه، والســتجابة لــه بشــكل فّعــال 

ضمــن الســتجابة لاأزمــة الســورية.

الخاتمة
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يجــب علــى المنســقين المعنييــن بالشــؤون اإلنســانية والمنســقين المعنييــن بشــؤون الاجئيــن 
القيــام بمــا يلــي:

ف المجموعــات . 1 كة بــ�ي ــَرق العاملــة المشــ�ت نســانية، وأعضــاء الِف ي الشــؤون الإ
ــَرق القطريــة العاملــة �ف تذكــ�ي جميــع أعضــاء الِف

ف القطاعــات، بــأّن جميــع المجموعــات العنقوديــة والقطاعــات تقــع عليهــا مســؤولية  كة بــ�ي العنقوديــة / الِفــَرق العاملــة المشــ�ت
حاتهــا. اتيجياتها ومق�ت ي اســ�ت

إدمــاج قضيــة تخفيــف مخاطــر العنــف الجنــدري �ف
نســانية / الفريــق . 2 ف بالشــؤون الإ ف المعنيــ�ي ــق بالرصــد خــال اجتماعــات المنّســق�ي ــة بإدخــال تحديثــات منتظمــة تتعّل المطالب

ف القطاعــات بشــأن الأعمــال القائمــة للوقايــة  ك بــ�ي ف المجموعــات العنقوديــة / الفريــق العامــل المشــ�ت ك بــ�ي العامــل المشــ�ت
مــن العنــف الجنــدري، والتخفيــف مــن حّدتــه، والســتجابة لــه.

يجــب علــى الفــرق القطريــة العاملــة فــي الشــؤون اإلنســانية )HCT( والفريــق العامــل المشــترك 
بيــن المجموعــات العنقوديــة / الفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات )ICWG/ISWG( / مجموعــة 

التنســيق العنقوديــة المشــتركة بيــن القطاعــات )ISCCG( القيــام بمــا يلــي:

ي القطاعــات / المجموعــات العنقوديــة لتيســ�ي ورشــات . 1
إصــدار التعليمــات وتقديــم الدعــم لجميــع الــوكالت القياديــة البــارزة �ف

كة ومتعــّددة القطاعــات، حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة  عمــل مشــ�ت
، خــال 90 يومــاً مــن تاريــخ نــرش التقريــر. ف ف والميدانيــ�ي ف الوطنيــ�ي ف الــوكالت للموّظفــ�ي كة بــ�ي المشــ�ت

ف المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة . 2 الطلــب إىل كّل مجموعــة عنقوديــة وقطــاع تضمــ�ي
نســانية،  ــة بالشــؤون الإ امــج المعني ــة مــن مراحــل دورة ال�ب ام بهــا طــوال كّل مرحل ف ــ�ت ــوكالت، والل ف ال ــ�ي كة ب الدائمــة المشــ�ت
اتيجيات الوقايــة مــن العنــف  ف اســ�ت ومنهــا عمليــات التقييــم، وتصميــم المشــاريع، وتنفيذهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا؛ وتضمــ�ي

ــة / القطاعــات، والمعايــ�ي والمبــادئ التوجيهيــة. ي سياســات المجموعــات العنقودي
الجنــدري، والتخفيــف مــن حّدتــه �ف

ف . 3 كة بــ�ي ي الجتماعــات المشــ�ت
مناقشــة مخاطــر العنــف الجنــدري واســتجابات الحــّد مــن المخاطــر بصــورة منتظمــة، �ف

ف المجموعــات العنقوديــة /  كة بــ�ي المجموعــات العنقوديــة / اجتماعــات القطاعــات، وإبــراز الفــرص أمــام المقاربــات المشــ�ت
ــه. ــتجابة ل ــه، والس ــن حّدت ــف م ــدري، والتخفي ــف الجن ــن العن ــة م ــل الوقاي ــن أج ــات م القطاع

اك . 4 ــن إرسش ــات م ــوكالت والقطاع ــن ال ّ تتمك ــىت رة، ح ّ
ــرف ــكانية المت ــات الس ــاّص بالمجموع ــاءلة خ ــار للمس ــذ إط ــر وتنفي تطوي

ي 
النســاء والفتيــات بطريقــٍة هادفــة، وممنهجــة، ومّتســقة، والعــودة إىل فئــات المجتمــع المحــّىي بمعلومــات حــول النتائــج الــىت

تمّخضــت عــن ُمدخــات تلــك الفئــات / المجموعــات.25
ــر خطــة رصــد . 5 ــة العــام 2015، لتطوي نســانية بحلــول نهاي الســعي إىل الحصــول عــى مــوارد، بدعــٍم مــن منّســق الشــؤون الإ

ف الــوكالت للعــام 2016،  كة بــ�ي لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
وكذلــك لإجــراء تقييــم متابعــة فــورّي حــول تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن 

ي كّل بلــد مــن البلــدان خــال 18 شــهراً.
ف الــوكالت �ف كة بــ�ي اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

التوصيات

ي سوريا والعراق. 
ي أجراها االأقران للعام 2015، �ز

25. وفقاً للتوصيات المأخوذة من المراجعة التشغيلية ال�ت



التوصيات 34

يجــب أن تقــوم قيــادات المجموعــات العنقوديــة / القطاعــات )ومــن بينها جميع الجهــات الفاعلة 
فــي ســوريا( بمــا يلي:

ــة . 1 ــادئ التوجيهي ــه المب ــبما تقتضي ــة، حس ــة الخاص ــم القطاعي ي تقييماته
ــدري �ف ــف الجن ــر العن ــة بمخاط ــئلة متعّلق إدراج أس

ف الــوكالت، مــع دعــم الفريــق العامــل  كة بــ�ي الجديــدة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري / المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري، وذلــك مــن أجــل 

المعــىف
ي وضــع الخطــط القطاعيــة، ونــداءات 

ضمــان أن تكــون الحتياجــات الخاصــة بالعنــف الجنــدري معروفــة وأن يتــّم تناولهــا �ف
امــج.26 ضافــة إىل وضــع ال�ب اتيجية، بالإ قليميــة، وخطــط الســتجابة الســ�ت التمويــل، كخطــط الســتجابة الإ

تحديــد أولويــات الحــّد مــن مخاطــر العنــف الجنــدري، بنــاًء عــى التقييمــات القطاعيــة، والنتائــج المســتخَلصة مــن عمليــات . 2
التقييــم المتعّلقــة بالعنــف الجنــدري، وبمســائل الحمايــة الأخــرى، وذلــك مــن أجــل إرشــاد عمليــة تنفيــذ المشــاريع المســتمرّة.

اتيجيات المجموعــات العنقوديــة . 3 ي اســ�ت
ضمــان أن يتــّم إدمــاج أعمــال الوقايــة مــن العنــف الجنــدري والتخفيــف مــن ِحّدتــه، �ف

اتيجيات القطاعيــة. / الســ�ت
ــة . 4 ــدري، والصــادرة عــن اللجن ــة الخاصــة بالعنــف الجن ــادئ التوجيهي ــة بالســياق، مــن المب ن ــة ومق�ت ات ذات صل ّ إدراج مــؤرسش

ي تقــوم بهــا المجموعــات العنقوديــة / القطاعــات. 
ف الــوكالت، ضمــن نشــاطات الرصــد المنتظمــة الــىت كة بــ�ي الدائمــة المشــ�ت

نســانية،  ي الشــؤون الإ
وأيضــاً، تشــاُرك التقاريــر مــع آليــات التنســيق المعنيــة بالعنــف الجنــدري، والِفــَرق القطريــة العاملــة �ف

ف القطاعــات )ISCCG(، والجهــات المعنيــة الأخــرى. كة بــ�ي ومجموعــة التنســيق العنقوديــة المشــ�ت
اتيجية القطاعية، . 5 ف بتنفيــذ كل قطــاٍع لاســ�ت بــاغ المتعّلَقــ�ي ف مســؤول تنســيق وارتبــاط )FP( يكــون مســؤولً عــن الرصــد والإ تعيــ�ي

ي بالعنــف الجنــ�ي 
ي اجتماعــات الفريــق العامــل المعــىف

ي ذلــك عــن طريــق الحضــور المنتظــم، وتشــاُرك المعلومــات �ف
بمــا �ف

ي بالعنــف الجنــدري / المجموعــة العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري.
والعنــف الجنــدري / الفريــق العامــل المعــىف

إســداء النصائــح للــوكالت ضمــن نطــاق قطاعاتهــا / مجموعاتهــا العنقوديــة، حــول جهــود الحــّد مــن مخاطــر العنــف الجندري، . 6
ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن  ف ي اللــ�ت

ي تُخفــق �ف
دة للــوكالت الــىت وتقديــم توصيــاٍت محــدَّ
ف الــوكالت. كة بــ�ي اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

ضمــان قيــام جميــع الــوكالت ضمــن مجموعاتهــا العنقوديــة / قطاعاتها، بنــرش المبــادئ التوجيهيــة الخاصة بالعنــف الجندري، . 7
ف بصــورٍة  ف الــوكالت، وتوجيــه مواردهــا نحــو هــذه المبــادئ، وتدريــب الموّظفــ�ي كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

منتظمــة عــى تنفيذهــا بالطريقــة المائمــة.

يجب على الجهات المانحة القيام بما يلي:

َحــات التمويــل الــواردة مــن جميــع القطاعــات، بعــرض نشــاطات معّينــة خاصــة بالحــّد مــن مخاطــر . 1 المطالبــة بــأن تقــوم مق�ت
ــف  ــة بالعن ــة الخاص ــة المنّقح ــادئ التوجيهي ي المب

ــا �ف احه ــّم اق�ت ي ت
ــىت ات ال ّ ــؤرسش ــى الم ــتمل ع ــأن تش ــدري، وب ــف الجن العن

ف الــوكالت. كة بــ�ي ــة الدائمــة المشــ�ت الجنــدري، والصــادرة عــن اللجن
ي خطط الرصد والتقييم.. 2

باغ، و�ف ي متطّلبات الإ
طلب إدماج التحديثات �ف

ي . 3
ي تنفيذهــا، بمــا �ف

ــدري و�ف ــة الخاصــة بالعنــف الجن ــادئ التوجيهي ام بالمب ف ــ�ت ي الل
ــن يُخفقــون �ف كاء الذي ــع الــرش مســاءلة جمي

ي حــال 
ضافــة إىل القيــود المفروضــة عــى فــرص التمويــل المســتقبلية، �ف امــج، بالإ ف ال�ب ذلــك مــن خــال تنفيــذ خطــة تحســ�ي

ــات. ي اســتيفاء المتطّلب
كاء �ف إخفــاق الــرش

ي التقييمــات، وذلــك لضمــان أن تهــدف بطريقــة ملئمــة 
ي بالعنــف الجنــدري، قبــل إدماجهــا �ز

26.  يجــب تمحيــص االأســئلة بمشــاركة أعضــاء الفريــق العامــل المعــ�ز
 . ز وحّساســة، إىل تأكيــد مخاطــر خاصــة متعّلفــة بالعنــف الجنــدري مــن دون التســّبب االأذى بالناجــ�ي



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 35تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

يجــب علــى المجموعــات العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري / الفرق العاملــة المعنية 
بالعنــف الجنســي والعنــف الجنــدري، القيــام بمــا يلي:

ي المبــادئ . 1
يفــاء بمســؤولياتهم المنصــوص عليهــا �ف تقديــم دعــم متواصــل لموّظفــي المجموعــات العنقوديــة / القطاعــات لاإ

ــك، عــى ســبيل  ــوكالت. ومــن ذل ف ال ــ�ي كة ب ــة الدائمــة المشــ�ت ــدري، والصــادرة عــن اللجن ــة الخاصــة بالعنــف الجن التوجيهي
ي العنــف الجنــدري، وكفــاءات احتياطيــة تكميليــة مختّصــة بالعنــف الجنــدري )بقــدر 

ف �ف المثــال، التأّكــد مــن توّفــر اختصاصيــ�ي
نســانية )OCHA(، والمجموعــات  ــب تنســيق الشــؤون الإ نســانية، ومكت ــق الشــؤون الإ ــك مــن أجــل دعــم منّس مــكان(، وذل الإ

ــة / القطاعــات، بهــدف إدراج توصيــات المبــادئ التوجيهيــة. العنقودي
ف . 2 كة بــ�ي قيــادة حمــات توعيــة حــول المبــادئ التوجيهيــة الخاّصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

دراج المبــادئ التوجيهيــة المنّقحــة الخاصة  الــوكالت داخــل البلــدان. عــى ســبيل المثــال، اســتخدام جميــع الفــرص المتاحــة لإ
ف الــوكالت؛ وعــرض المبــادئ التوجيهيــة عــى القطاعــات /  كة بــ�ي بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ف القطاعات  كة بــ�ي ف القطاعــات / الِفــَرق العاملــة المشــ�ت كة بــ�ي المجموعــات العنقوديــة / مجموعــات التنســيق العنقوديــة المشــ�ت
ف المجموعــات العنقوديــة؛ وتحديــد أبطــال المبــادئ التوجيهيــة عــى جميــع مســتويات صانعــي  كة بــ�ي / الِفــَرق العاملــة المشــ�ت

امــج. القــرارات وواضعــي ال�ب
عقد دورات تدريبية حول المبادئ التوجيهية.. 3
ــد . 4 ــذ ورص ــى تنفي ــات ع ــة / القطاع ــات العنقودي ــجيع المجموع ــامة، وتش ــة بالس ــق الخاص ــات التدقي ــراء عملي ــة إج مواصل

ــامة. ــة بالس ــق الخاص ــات التدقي ــات عملي توصي

يجب على جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني القيام بما يلي:

ــات بمعــزٍل عــن الرجــال . 1 ــة، مــع النســاء والفتي ــٍة وأخاقي ــة، بصــورة آمن ضمــان إجــراء حــوارات منتظمــة، ومّتســقة، ومنهجي
ي تــّم تنفيذهــا 

والفتيــان، إضافــًة إىل عقــد دورات منتظمــة لعــرض التغذيــة الراجعــة بهــدف تشــاُرك الأعمــال المحــّددة الــىت
ــدة مــن نوعهــا والمحــّددة. لاســتجابة لحتياجاتهــّن الفري

ــة . 2 ــدري، والصــادرة عــن اللجن ــة الخاصــة بالعنــف الجن ــادئ التوجيهي ــة فهــم المب ــد لعملي ــا�ة وكســب التأيي ــة والمن التوعي
نســانية. ي الســتجابة الإ

ف �ف ف المشــارك�ي ، والمحّليــ�ي ف ، والوطنيــ�ي ف كاء الدوليــ�ي ف الــوكالت مــن قبــل جميــع الــرش كة بــ�ي الدائمــة المشــ�ت
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لبنان واألردن
ي ينبغــي 

ي عمليــة التقييــم أن يعــّد عرضــاً تقديميــاً حــول نتائــج عمليــة التقييــم، والتوصيــات الــىت
يجــب عــى كّل قطــاع شــارك �ف  •

ف القطاعــات؛ ك بــ�ي َ أن تتبعهــا جلســة توجيهيــة يتــّم تقديمهــا عــى المســتوى المشــ�ت
ــدري  ــف الجن ــن العن ــة م ــا للوقاي ــ�ي الدني ام بالمعاي ف ــ�ت ــان الل ــات لضم ــع القطاع ف جمي ــ�ي ــتمّر ب ــاون مس ــود تع ــة وج إدام  •
ي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة 

والســتجابة لــه، كمــا هــو منصــوص عليهــا �ف
ــام 2015؛ ــوكالت للع ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت المش

وت حــول نتائــج وتوصيــات عمليــة التقييــم  ي بــ�ي
قليميــة أن تدعــم إجــراء جلســة توجيهيــة �ف الطلــب مــن اللجنــة التوجيهيــة الإ  •

نســانية؛ ي الشــؤون الإ
ــة الأردنيــة واللبنانيــة العاملــة �ف ــَرق القطري للِف

ــف  ات( للعن ّ ــن المــؤرسش ــدد م ّ واحــد )ع ــن الُمخرجــات( ولمــؤرسش ــدد م ــَرج واحــد )ع دراج قســم خــاص لُمَخ ــد لإ كســب التأيي  •
ــرة التوجيهيــة لجميــع القطاعــات، مــن أجــل دعــم  ــاً إىل جنــب مــع المذّك ي المعلومــات الخاصــة بالنشــاط، جنب

الجنــدري، �ف
ي القطــاع، ومــن أجــل إرشــاد التقــّدم عــى صعيــد تحقيــق أهــداف 

اتيجية �ف ي الأهــداف الســ�ت
إدراج تدابــ�ي العنــف الجنــدري �ف

ــه؛ ــة من التخفيــف مــن حــّدة العنــف الجنــدري والوقاي
ف مســؤول تنســيق وارتبــاط يكــون مســؤولً عــن قيــادة العمليــة ورصــد التقــّدم عــى صعيــد الأعمــال  يجــب عــى كّل قطــاع تعيــ�ي  •

َحــة. المق�ت

العراق )العراق بكامله(
اح فكــرة اســتحداث أداة قيــاس مرجعيــة للعنــف الجنــدري )أداة  نســانية، اقــ�ت كجــزٍء مــن عمليــة تطويــر خطــة الســتجابة الإ  •
كة  ي اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

قيــاس مرجعيــة للعنــف الجنــدري تشــبه أداة القيــاس المرجعيــة للنــوع الجتماعــي المعمــول بهــا �ف
ي القطاعــات الثاثــة )المــأوى، والصّحــة، والميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة(، وذلــك بدعــٍم مــن المفّوضيــة 

ف الــوكالت( �ف بــ�ي
. ف الســامية لاأمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي

ك  إجــراء جلســة توجيهيــة حــول نتائــج عمليــة التقييــم، والتوصيــات، ونــرش المبــادئ التوجيهيــة المنّقحة عى المســتوى المشــ�ت  •
ف القطاعــات، وذلــك بحلــول نهايــة العــام 2015. بــ�ي

كة  ي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
حــة �ف ات المق�ت ّ مراجعــة المــؤرسش  •

ي المعلومــات الخاصــة 
ي يُمكــن إدراجهــا �ف

ات الــىت ّ ف عــى الأقــل(. وإدخــال المــؤرسش ف الــوكالت للعــام 2015، )تغطيــة قطاَعــ�ي بــ�ي
بالنشــاط )إمكانيــة إعــداد لوحــات متابعــة مكرَّســة للعنــف الجنــدري (.

شمال سوريا
ــة  ــادئ التوجيهي ــة التقييــم، والمب ــات عملي اتيجيات القطاعــات، بمــا يتمــاسش مــع توصي ي اســ�ت

ــواردة �ف ات ال ّ مراجعــة المــؤرسش  •
ــوكالت. ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص ــف الجن ــة بالعن ــدة الخاص الجدي

ــه، الــذي يســتهدف الجهــات  ــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة ل ــا للوقاي تعزيــز كســب التأييــد مــن أجــل المعايــ�ي الدني  •
. ي

ــا�ف نس ــال الإ ي المج
ــة �ف ــات الفاعل ــة والجه المانح

27.  تــّم وضــع هــذه التوصيــات المحــّددة مــن قبــل قطــاع الصّحــة، وقطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، وقطــاع المــأوى / المجموعــات العنقوديــة المعنيــة 
ي 13 أيلــول / ســبتم�ب 2015.

ي عمــان، االأردن، �ز
ي ُعقــدت مــن أجــل نــ�ش المبــادئ التوجيهــة �ز

بالعنــف الجنــدري، وقطــاع الصّحــة، وذلــك خــلل ورشــة العمــل الــ�ت
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إطار عملية التقييم 

ــة  ــة الخاص ــات العالمي ــذ التوجيه ي تنفي
ــانية �ف نس ــه الأرسة الإ ــذي بلغت ــدى ال ــة الم دراس

بالوقايــة مــن العنــف الجنــدري واالســتجابة لــه، وضمان أن ترشــد مثــل هــذه المعلومات 
ي 

ي المســتقبل الفــوري والبعيــد �ف
وتحّســن مســتوى التنفيــذ الفّعــال للتوجيهــات المماثلــة �ف

آن معــاً.

الغرض من عملية 
التقييم

شــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف  تقييــم المــدى الــذي تّمــت فيــه االإ  •
ــام 282005،  ــوكالت للع ف ال ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص الجن
امــج، واختيارهــا، وتصميمهــا، ورصدهــا،  ي تقديــر ال�ب

واســتخدام هــذه المبــادئ �ف
ــة؛  ــانية كاّف نس ــات الإ ي القطاع

ــا �ف وتقييمه

ي تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
ة �ف تحديــد التحّديــات والعوامــل الُمَيــرِّ  •

ــوكالت للعــام  ف ال ــ�ي كة ب ــة الدائمــة المشــ�ت ــدري، والصــادرة عــن اللجن بالعنــف الجن
ي حالــة ســوريا، وذلــك مــن أجــل إرشــاد عمليــة نــرش المبــادئ التوجيهيــة 

2005، �ف
ة؛  الخاصــة بالعنــف الجنــدري للعــام 2015 وتنفيذهــا مبــارسش

ام بالمبــادئ  ف دراســة المــدى الــذي أُخِضعــت فيــه القطاعــات للمســاءلة عــن اللــ�ت  •
ف  كة بــ�ي التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ــدم  ــال ع ي ح

ــراءات، �ف ــاذ أّي إج ــّم اتّخ ــم يت ــاذ أو ل ــمَّ اتّخ ــد ت ــوكالت )إن كان ق ال
ــة(؛ ــادئ التوجيهي ــك المب ــات بتل ام القطاع ف ــ�ت ال

•  تحديــد مــا إذا كانــت الجهــات المانحــة قــد أشــارت إىل المبــادئ التوجيهيــة، وإذا 
ــاٍت  ي قطاع

ــل �ف صــات التموي ــرارات حــول مخصَّ ــاذ الق ي اتّخ
ــتخدمتها �ف ــد اس ــت ق كان

ــتخدام. ــارة والس ش ــة الإ ــد كيفي ــة، وتحدي ن ُمعيَّ

أهداف عملية 
التقييم

: الحــّد مــن  ي
نســا�ز ي صلــب العمــل االإ

دراج التدّخــلت الخاصــة بالعنــف الجنــدري �ز ز الــوكاالت الإ كة بــ�ي 28. المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت
ي )2005(.

المخاطــر، وتعزيــز المرونــة، والمســاعدة عــى التعــا�ز
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ف المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه )كمــا هو  هــل تــّم تضمــ�ي  •
نســانية  ي كّل القطاعات الإ

امــج �ف ي ال�ب
ي المبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005( �ف

منصــوص عليهــا �ف
الثاثــة )قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، وقطــاع الصّحــة، وقطــاع المــأوى(؟

ي عمليــة 
شــارة إىل المبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005، واســتخدامها �ف إىل أّي مــدًى تّمــت الإ  •

نســانية  ي القطاعــات الإ
امــج، واختيارهــا، وتصميمهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا �ف تقديــر ال�ب

الثاثــة كاّفــة؟

ي ترشــد عمليــة تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة 
ة الــىت مــا هــي التحّديــات والعوامــل الُمَيــرِّ  •

ــة؟ ــة كاّف ــانية الثاث نس ــات الإ ي القطاع
ــام 2005، �ف للع

ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصة  ف ي أُخِضعــت للمســاءلة عــن اللــ�ت
مــا هــي القطاعــات الــىت  •

ف الــوكالت للعــام 2005؟ كة بــ�ي بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

صــات التمويــل  ي تحديــد مخصَّ
كيــف تســتخدم الجهــات المانحــة المبــادئ التوجيهيــة �ف  •

ي قطاعــات محــّددة؟
�ف

األسئلة المحورية 
لعملية التقييم

ل العنــف الجنــدري، بــل ترّكــز  ل تقيــُس عمليــة التقييــم الحاليــة أداء المنّظمــات أو ُمعــدَّ
ــة مــن العنــف  ــة حــول الوقاي ــر المــدى الــذي بلغــه تنفيــذ التوجيهــات العالمي عــى تقدي
ــي  ــرف الصّح ــاه وال ــاع المي ــارة )قط ــات المخت ي كّل القطاع

ــه �ف ــتجابة ل ــدري والس الجن
ي 

نســانية الــىت ي تُعــىف بالجهــود الإ
والنظافــة، وقطــاع الصّحــة، وقطــاع المــأوى(، الــىت

ــان،  ــراق، ولبن ي الع
ــتان �ف ــم كردس ــوريا، وإقلي ــمال س ي ش

ف �ف ــوري�ي ف الس ــ�ي ــَتهِدُف الاجئ تس
ة، إضافــًة  والأردن. وترمــي عمليــة التقييــم أيضــاً إىل تشــخيص التحّديــات والعوامــل الُميــرِّ

ــم.  ــة التقيي ي عملي
ــة �ف ــات المانح ــد دور الجه إىل تحدي

اســُتخِدمت المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمة 
ي عمليــة التقييــم الحاليــة كقاعــدة معياريــة، تمّثــل 

ف الــوكالت للعــام 2005، �ف كة بــ�ي المشــ�ت
التوجيهــات العالميــة حــول الوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه. 

ــُج بعــض المعلومــات بشــأن اســتجابات  ــم ســوف تُنِت ــة التقيي وعــى الرغــم مــن أّن عملي
ي تتعامــل 

أخــرى للعنــف الجنــدري، إلّ أّن مجالهــا ل يغّطــي دراســة مختلــف الأســاليب الــىت
نســانية مــع مشــكلة العنــف الجنــدري. فيهــا الجهــود الإ

ف عى الأقل. جع بالزمن سنَت�ي ي تغّطيها عملية التقييم ف�ت
ة التاريخية الىت  أّما الف�ت

حدود )مجال( 
عملية التقييم
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ي المبــادئ 
ســوف تتــّم مقارنــة أداء كلّ مــن القطاعــات بالمعايــ�ي الدنيــا المنصــوص عليهــا �ف

ف  ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــدري، والص ــف الجن ــة بالعن ــة الخاص التوجيهي
ــوكالت.  ال

القاعدة المعيارية

ي كّل القطاع.
ف المبادئ التوجيهية �ف مدى تضم�ي  •

ي تّمــت 
«، الــىت ي

ي معايــ�ي »النجــاح« أو »النجــاح الجــز�أ
ي تســتو�ف

الأعمــال الرئيســية الــىت  •
ــاع.  ــكّل قط ــا ل مراجعته

ي جرى تحديدها لكّل القطاع. 
التحّديات الىت  •

ي جرى تحديدها لكّل قطاع. 
العوامل الميّرة الىت  •

 ّ ــؤرسش ــة )م ــادئ التوجيهي ــات بالمب ام القطاع ف ــ�ت ــدم ال ي حــال ع
الإجــراءات الُمتَّخــذة �ف  •
ــاس(.  ــل للقي ــ�ي قاب غ

ي تشــ�ي إىل المبــادئ التوجيهيــة الخاّصة بالعنــف الجندري، 
نســبة الجهــات المانحــة الــىت  •

ي تســتخدم تلــك 
ف الــوكالت، و / أو الــىت كة بــ�ي والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت

ي أُجِريــت معهــا المقابــات.
ف جميــع الجهــات المانحــة الــىت المبــادئ التوجيهيــة، مــن بــ�ي

المؤشرات

ــع  ــت م ــاً أُجِري ــة هيكلي ــبه منّظم ــه ش ــاً لوج ــات وجه ــال مقاب ــن خ ــات م ــع البيان جم
ي الأطــر خــارج 

ي أطــر المخّيمــات و�ف
ف �ف كــ�ي ، ومناقشــات مجموعــات ال�ت ف يــن الرئيســي�ي المخ�ب

ــة.  ــارات الميداني ــق، والزي ــة الوثائ ــات، ومراجع المخّيم

ــل المعايــ�ي الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه،  : تمثِّ قواعــد المعايــري
 . ي المبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005، قواعــد المعايــ�ي

كمــا هــو منصــوص عليهــا �ف

ي 
ــل »النجــاح«؛ أّمــا الإخفــاق �ف ف الكامــل للمبــادئ التوجيهيــة يمثِّ قيــاس النجــاح: التضمــ�ي

ــو  ــادئ فه ي للمب
ــز�أ ف الج ــ�ي ــا التضم ــاق«؛ وأّم ــل »الإخف ــة فيمّث ــادئ التوجيهي ف المب ــ�ي تضم

«. وبالنســبة إىل تعليمــات القيــاس، يُرجــى النظــر إىل المبــادئ  ي
يمثِّــل »النجــاح الجــز�أ

ــات. ــع البيان ــة لجم التوجيهي

المنهجية

ــة،  اتيجيات القطري ــ�ت ــج، والس ام ــق ال�ب ــة، ووثائ ــر القطري ــة: التقاري ــادر المكتوب المص
وعمليــات التقديــر، وعمليــات تدقيــق الســامة، وبروتوكــولت الجتماعــات. 

المصــادر الشــفوية: المقابــات وجهــاً لوجــه )شــبه المنّظمــة هيكليــاً(، ومناقشــات 
الميدانيــة(. )الزيــارات  المراقبــة   . ف كــ�ي ال�ت مجموعــات 

مصادر بيانات 
التقييم



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 41تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

المبادئ التوجيهية لجمع البيانات

امــج، واختيارهــا، وتصميمهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا  ي عمليــة تقديــر الرب
ن المبــادئ التوجيهيــة للعــام 2005 �ن قيــاس مــدى تضمــ�ي

ي المواقــع المختــارة:
نســانية الثالثــة �ن ي جميــع القطاعــات االإ

�ن

ي الســتبيان. 
ي ُجِمَعــت مــن قســم الأعمــال الرئيســية �ف

ات الرقميــة الــىت ّ ســوف تتطّلــب المهّمــة تثليــث البيانــات النوعيــة مــع المــؤرسش
ف الأعمــال  ي تــدرس تضمــ�ي

. وقــد تــمَّ إدراج الأســئلة الــىت ف طــاَر الرئيــ�ي لقيــاس مــدى التضمــ�ي وتقــّدم قائمــُة الأعمــال الرئيســية الإ
ي كّل اســتبيان.

الرئيســية، كقســٍم منفصــل �ف

ي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف 
َحــة �ف ي هــذا القســم بالأعمــال الرئيســية المق�ت

تتعّلــق المجموعــُة الرئيســية مــن الأســئلة �ف
وريــة لضمــان تنفيــذ المعايــ�ي  ن الــوكاالت للعــام 2005 باعتبارهــا �ف كة بــ�ي الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــرت

الدنيــا للوقايــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة لــه.

ــاع  ــة، وقط ــاع الصّح ــة، وقط ــي والنظاف ــرصف الصّح ــاه وال ــاع المي ن )لقط ــي�ي ــن الرئيس ي ــة بالمخرب ــتبيانات الخاص ي االس
�ن

المــأوى(، نجــد 10 أســئلة رئيســية مكتوبــة بخــط عريــض، يســبقها ســهم أحمــر اللــون. يُرجــى تخصيــص القيمــة »1« لــكّل جــواب 
ي بكلمــة »ل«. وإذا أجــاب المســتجيب بكلمــة »ل« عــى جميــع الأســئلة  ي بكلمــة )»نعــم«(، والقيمــة »صفــر« لــكّل جــواب ســلىب إيجــا�ب
ف المعايــ�ي  ي تضمــ�ي

ة الرئيســية )مجمــوع جميــع الإجابــات يُســاوي »صفــر«(، فســوف نعتــ�ب محّصلــة هــذه الإجابــات إخفاقــاً �ف العــرش
ة  ــع الأســئلة العــرش ــا إذا أجــاب المســتجيب بكلمــة »نعــم« عــى جمي ــه. أّم ــدري والســتجابة ل ــة مــن العنــف الجن ــا للوقاي الدني
 .» ي

َ تضمينــاً كامــاً للمعايــ�ي الدنيــا. وأّمــا النتائــج مــن 1 إىل 9 فتشــ�ي إىل »إدمــاج جــز�أ الرئيســية )إحــراز 10 نقــاط(، فــإّن ذلــك يُعتــ�ب
ي التقريــر.

يُرجــى وضــع عامــات لــكّل مقابلــة، وإدراج هــذه البيانــات �ف

ي بعــض الأحيــان عــى أســئلة فرعيــة )مكتوبــة بخــطٍّ عريــض، بــدون ســهم أحمــر يســبقها(، بطريقــٍة 
ســوف يُجيــب المســتجيب �ف

ــع  ــى وض ــي. يُرج ــع الحقيق ــس الوض ــة، ول تعك ــ�ي دقيق ــ�ي غ ــؤال الرئي ــى الس ــا ع ي أعطاه
ــىت ــة ال ــن أّن الإجاب ــف ع ــوف تكش س

ي ُوِضعــت بهــا العامــات لاأســئلة الرئيســية. وإذا كان أكــ�ش مــن 50% مــن الإجابــات 
عامــات لــكّل ســؤاٍل فرعــي بالطريقــة نفســها الــىت

ف الإجابــات العامــة والإجابــات عــى الأســئلة المحــّددة مهــم  ي التقريــر. فالختــاُف بــ�ي
ســلبياً )»ل«(، يرجــى تدويــن ماحظــة بشــأنها �ف

جــداً ول يجــب إغفالــه.

اإلحالة إلى المبادئ التوجيهية للعام 2005 واستخدامها:
ــي  ــرف الصّح ــاه وال ــة لقطــاع المي م ــتبيانات المصمَّ ــن الس ي الأقســام 3 - 6 م

ــئلة المدرجــة �ف ــن طــرح الأس ــات ع  نََتجــت البيان
والميــاه، وقطــاع المــأوى، وقطــاع الصّحــة. فهــذه الســتبيانات تشــتمل عــى أســئلة مفتوحــة )غــ�ي محصــورة الإجابــة(، إضافــًة إىل 
احتوائهــا عــى أســئلة ُمغَلقــة )محصــورة الإجابــة(. فحيثمــا كان الســؤال يتطّلــب إجابــة بكلمــة »نعــم« أو بكلمــة »ل«، يرجــى وضــع 
، ثــّم النتقــال إىل أســئلة المتابعــة. ويحتــوي الســتبيان عــى تعليمــاٍت حــول ترتيــب الأســئلة  ف ِّ عــن إجابــات المســتجيب�ي عامــة تُعــ�ب

وأســئلة المتابعــة.

المصطلحات: 
ّ المصطلحــات مــن منّظمــة إىل أًخــرى، وتبذلــوا مــا بوســعكم لمطابقــة المصطلحــات  ف العتبــار احتمــال تغــ�ي يُرجــى أن تأخــذوا بعــ�ي

ورة. ي يســتخدمها المســتجيبون. يرجــى طلــب التوضيحــات عنــد الــرف
ي الســتبيان مــع المصطلحــات الــىت

المســتخَدمة �ف
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تحديد التحديات والعوامل الميسرة:
ة. ومــع ذلــك، فــإّن الستفســاَر عــن الأســباب الكامنــة  يحتــوي القســم 8 عــى أســئلة معّينــة تتعّلــق بالتحّديــات والعوامــل الُمَيــرِّ
ــّم بصــورة  ــه، أمــٌر ُمهــمٌّ جــداً، ويجــب أن يت ــة مــن العنــف الجنــدري والســتجابة ل ــا للوقاي ــ�ي الدني ام بالمعاي ف ــ�ت وراء عــدم الل

ام هــذا. ف ي كّل مــرّة ينكشــف عــدم اللــ�ت
مّتســقة �ف

يرجــى أن تطلبــوا مــن المســتجيب أن يفّصــل إجابتــه، إن كانــت الإجابــة بكلمــة »نعــم« أو بكلمــة »ل«. وإذا كان المســتجيب يرغــب 
ح الأســباب الكامنــة وراء عــدم  ف عــى رسش ي إضافــِة توضيحــات، يرجــى منحــه هــذه الفرصــة دائمــاً. كذلــك، فــإّن تشــجيع المســتجيب�ي

�ف
ف الــوكالت للعــام 2005،  كة بــ�ي ام بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعنــف الجنــدري، والصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــ�ت ف اللــ�ت

ي غايــة الأهميــة.
أمــٌر �ف

المساءلة:
ــف  ــة مــن العن ــا للوقاي ــ�ي الدني ف المعاي ي تضمــ�ي

ــي �ف ــا يحــدث إذا أخفــق المتلّق ح م ف عــى رسش ــن الرئيســي�ي ي يرجــى تشــجيع المخ�ب
ــه. ــدري والســتجابة ل الجن

دور الجهات المانحة في دعم استخدام المبادئ التوجيهية الخاصة بالعنف الجندري 
للعام 2005:

ــىي المنّظمــات المانحــة. ومــرًة  ــاٍت مــع ممّث ي إجــراء مقاب
ــص للجهــات المانحــة �ف يرجــى اســتخدام الســتبيان المنفصــل المخصَّ

ــف  ــة بالعن ــة الخاص ــادئ التوجيهي ام بالمب ف ــ�ت ــدم الل ــة وراء ع ــباب الكامن ــح الأس ــى توضي ف ع ــتجيب�ي ــجيع المس ــإّن تش ــرى، ف أخ
ــن  ــوا م ــة. يرجــى أن تطلب ــة الأهمي ي غاي

ــٌر �ف ــوكالت للعــام 2005، أم ف ال ــ�ي كة ب ــة المشــ�ت ــة الدائم ــن اللجن ــدري، والصــادرة ع الجن
ي إضافــِة توضيحــات، 

المســتجيب أن يفّصــل إجاباتــه، إن كانــت الإجابــة بكلمــة »نعــم« أو بكلمــة »ل«. وإذا كان المســتجيب يرغــب �ف
يرجــى منحــه هــذه الفرصــة دائمــاً.



ن الوكاالت للعام 2005 كة ب�ي 43تقييم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدّخالت الصادرة عن اللجنة الدائمة المش�ت

تكّونــت عضويــُة اللجنــة التوجيهيــة من الأشــخاص التاليــة اســماؤهم وصفاتهــم: »لِشــن هاَســنوفا Lachin Hasanova« )المفوضية 
(، و»ِجنيفــر ميكويــل Jennifer Miquel« )صنــدوق الأمــم المّتحــدة للســكان(، و»إيزابيا  ف الســامية لاأمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ي ِمغافاند 

ي Isabella Castrogiovanni« )اليونيســف(، و»لــورا كانــاىلي Laura Canali« )الهيئــة الطّبيــة الدوليــة(، و»ميا�ف
وجيوفا�ف كاســ�ت

ام ومشــاركة المجموعــات  ف قــرار بالــ�ت نقــاذ الدوليــة(. وتـَـودُّ اللجنــة التوجيهيــة لعمليــة التقييــم الإ Melanie Megavand« )لجنــة الإ
ي بالعنــف الجنــ�ي والعنــف 

ي العــراق، وشــمال ســوريا، والفريــق العامــل المعــىف
العنقوديــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف الجنــدري �ف

ي إتمــام عمليــة 
ي لبنــان، لدعمهــم وتوجيهاتهــم �ف

ي بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري �ف
ي الأردن، وفريــق العمــل المعــىف

الجنــدري �ف
قــرار بــدور قطــاع الميــاه والــرف الصّحــي والنظافــة، وقطــاع الصّحــة، وقطــاع المــأوى  التقييــم هــذه. كذلــك، تــوّد اللجنــة الإ
ي مســائل العنــف الجنــدري داخــل قطاعاتهــم. ونــود أن نشــكر 

امهــم الطوعــي بالبحــث �ف ف ي ال�ت
ي التعــاون مــع عمليــة التقييــم، و�ف

�ف
ــدري،  ي مجــال العنــف الجن

ف �ف ــ�ي ف اثن ــ�ي هــا مستشــاَرين إقليمَي ــدري )GBV AoR( عــى توف�ي مجــالت المســؤولية عــن العنــف الجن
ي شــمال ســوريا. ونشــكر أيضــاً مشــاركة ممّثــىي الجهــات المانحــة 

ي العــراق، والآخــر �ف
لإجــراء عمليــات التقييــم الميدانيــة، أحدهمــا �ف

اً وليــس آخــراً، فــإّن  ي جميــع البلــدان المســتهَدفة، عــى اطاعنــا عــى أفكارهــم المتبــّرة. وأخــ�ي
ي العــراق، و�ف

ي إقليــم كردســتان �ف
�ف

ــات  ــات مجموع ي مناقش
ــاركتهم �ف ــى مش ف ع ــوري�ي ــان الس ــال، والفتي ــات، والرج ــاء، والفتي ــكر النس ــوّد أن تش ــة ت ــة التوجيهي اللجن

ي الأردن، ولبنــان، والعــراق. 
اتهــم مــع الآخريــن، فيمــا يتعّلــق بحمايــة النســاء والفتيــات الاجئــات �ف ، وعــى تشــاركهم خ�ب ف كــ�ي ال�ت

كذلــك، فــإّن اللجنــة التوجيهيــة تعــرب عــن شــكرها وتقديرهــا للمقّيمــة الرئيســية الدكتــورة »أيِســل فازيروفــا Aysel Vazirova« عــى 
نــات عمليــة التقييــم هــذه. ومــا كان لعمليــة التقييــم هــذه أن  مــا بذلتــه مــن عمــل شــاق، وعــى مرونتهــا مــن أجــل تجميــع مكوِّ
ي المملكــة المّتحــدة UK Aid، والجهات 

غاثــة �ف ي المملكــة المّتحــدة، ومنّظمــة الإ
تتحّقــق مــن دون الدعــم مــن دائــرة التنميــة الدوليــة �ف

صــة  صــة، وأخــرى مخصَّ المانحــة، وتحديــداً الوليــات المّتحــدة الأمريكيــة، والســويد، وكنــدا، الذيــن ســاهموا بتمويــاٍت غــ�ي مخصَّ
ي دعــم النشــاطات المتعّلقــة 

، فاســتخدمتها �ف ف عــى نطــاٍق واســع، وقّدموهــا للمفّوضيــة الســامية لاأمــم المّتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
بالعنــف الجنــ�ي والعنــف الجنــدري.
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