
	 	

 مادگی براي حاالت اضطرارآ در مورد اقدامات کلیدي شرکایادداشت رهنمودي براي 
 

 
 ي فرعی خشونت مبتنی بر جنسیتشبکهیادداشت رهنمودي زیر قرار است که به عنوان چک لیست براي اعضاي 

 GBV Sub-Cluster)( در  شبکهبه آمادگی براي حاالت اضطرار عمل کند. به اعضاي دهی با اقدامات الزم براي پاسخ جهت اطمینان از انطباق آن
شود که اقدامات زیر را انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که این اقدامات به صورت هماهنگ عملی شده (و از آن نظارت افغانستان اکیدا توصیه می

 گیرد). صورت می
 

گی چند سکتوري بشردوستانه براي جلوگیري از خشونت مبتنی بر جنسیت هاي هماهناطمینان حاصل کنید که مکانیزم: 1اقدام کلیدي 
)GBV( موجود است 

الصحه، هنگام برنامه ریزي براي یک فعالیت، در صورت امکان آن را با جوانب مختلف مانند محافظت از کودکان، محافظت عمومی، حفظ -
 کنید، شریک و هماهنگ کنید.در مناطقی که در آن فعالیت می WASHو امنیت غذایی 

و در جریان  )Report-hub(اشتراك کنید. با استفاده از مرکز گزارش منظم در جلسات ماهوار شبکه  ي تان به صورتدر زون مربوطه -
 ریزي شده خود مطلع سازید.هاي برنامهي شبکه را از فعالیتجلسات، اعضا و هماهنگ کننده

 
 ات مستعد فاجعه را شناسایی کنیددهی به خشونت مبتنی بر جنسیت در ساحپاسخهاي ساختارها و ظرفیت: 2اقدام کلیدي 

نام اشخاص  آیاخدمات هنوز هم موجود اند، که آیا کنید: ببینید  به شکل متداوم برسی ي مسؤولیت خود رانقشه خدمات مربوط به حوزه -
ي فرعی خشونت مبتنی بر جنسیت در زون مربوطه براي ساعات کاري هنوز مانند گذشته است و بعدا با شبکهآیا مسؤول تغییر کرده اند، 

 تشریک اطالعات به تماس شوید. به روز رسانی موجود بودن خدمات صحی و مدیریت قضایا را در اولویت قرار دهید.
 

، جنسی هاي بعد از تجاوزبسته، )dignity kitsهاي عفت (بسته(مانند  1بخش اطمینان حاصل کنیداز موجودیت کاالهاي نجات: 3اقدام کلیدي 
 و ...)اضطراري سوخت 

 اگر این موارد براي دفتر شما صادق است، پس:
هاي بعد از تجاوز جنسی / سوخت اضطراري را بررسی کنید و از تهیه وسایل کمبود اطمینان بسته هاي عفت/ بسته انبارهاي مربوط به  -

 کنید؛حاصل 
 در سطح زون / ملی ارتباط برقرار کنید؛ GBV Sub-Clusterبراي شناسایی افراد نیازمند با  -
 ي فرعی خشونت مبتنی بر جنسیت در سطح زون / ملی اطالع دهید.دهی، به شبکهدر مورد ظرفیت خود براي پاسخ -

 
) و کاهش SRHRصحت و حقوق جنسی و تولید مثل (در حاالت اضطرار براي مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، : 4اقدام کلیدي 

 هاي مربوطه دادخواهی کنیدخطرات ناشی از اضطرار با شبکه
) و کاهش خطرات ناشی از اضطرار در سطح SRHRشبکه را از قضایاي خشونت مبتنی بر جنسیت، صحت و حقوق جنسی و تولید مثل ( -

 زون مطلع سازید؛
 اید، مطلع سازید. هایی که با آن مواجه شدههاي رسیدگی ناشده و چالشاز موجودیت ضرورترا شبکه  -

 
 از موجودیت منابع انسانی که قادر به انجام وظایف حیاتی در شرایط اضطراري هستند، مطمین شوید: 5اقدام کلیدي 

 را بررسی کنید؛ –هاي رخصتی از جمله برنامه –دفتر در داخل  هاي کاري کارمندان خودبرنامه -
 هاي مرتبط به خشونت مبتنی بر جنسیت اطمینان حاصل کنید؛از موجودیت کارمندان زن در بست -
ه بچنان مطمین شوید که و در محل مستقر هستند و هماند  آموزش دیدهخشونت مبتنی بر جنسیت  کناناطمینان حاصل کنید که کار -

 آید؛ پیش نمیکمک  ي، هیچ گونه انقطاعی در ارائهکارمندان عدم موجودیتدلیل 
 براي شمولیت کارمندان آشنا با مسایل خشونت مبتنی بر جنسیت در لیست کارمندان کلیدي دادخواهی کنید.  -

 
 دهی برنامه ریزي کنیدبراي انجام نیاز سنجی، مدیریت اطالعات و نظارت بر پاسخ: 6اقدام کلیدي 

ها تجزیه و تحلیل هاي قبلی را جهت شناسایی نیازها، خالها و ظرفیتجوانب دیگر، منابع دست دوم را مرور کرده و دادهدر هماهنگی با  -
 کنید؛

 در صورت موجودیت خأل اطالعاتی مرتبط به خدمات، با جوانب دیگر براي انجام نیاز سنجی هماهنگی کنید؛ -
دهی مشخصی را هاي گزارششاخصشریک کنید؛ / ملی زون در سطح  بر جنسیت ي فرعی خشونت مبتنیشبکهارزیابی انجام شده را با  -

 دفتر خود بگنجانید؛ دهیدر برنامه پاسخبراي آمادگی براي حاالت اضطرار 
ي فرعی خشونت مبتنی بر گزارش دهید و هر گونه خال شناخته شده و درس آموخته شده را با شبکه Report-hubنتایج پاسخ خود را در  -

 ت در سطح زون / ملی شریک کنید. جنسی
 

 دهی در مورد دسترسی به خدمات مطمین شویداز موجودیت مواد معلوماتی، آموزشی و ارتباطی براي آگاهی: 7اقدام کلیدي 
دهی در مورد دسترسی به ي فرعی خشونت مبتنی بر جنسیت، مواد معلوماتی، آموزشی و ارتباطی را جهت آگاهیدر هماهنگی با شبکه -

 خدمات تهیه کنید؛ 
 مطمین شوید که مواد ذکر شده در سطح محالت موجود اند؛ -
 دهی برگزار کنید. هاي آگاهیبراي اجتماعات محلی برنامه -

																																																								
 و ...) WASHو  FSAC، مانند صحت(ی مربوطھ مطابق بھ استندردھای شبکھ ١


