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 المقدمة  .0
 

من منطقة البرنامج بأكملها ، أو من المجتمدات  " البرنامج إلى تسحب جميع موارا البرنامج المقامة خارجيا  /إغالقيشير مصطلح "خروج
أو المناطق ااخل منطقة البرنامج. ويمكن أن يشير أيضا إلى نهاية اورة تمويل البرنامج ، مع التمايا من خالل برنامج إنداش أو برنامج 

 إنمائي طويل األجل.
المباأ ، في حالة الطوارئ ، ال ينبغي أن يحاث "خروج/إغالق" لألنشطة اإلنتسانية إال عناما ال تدوا االحتياجات االتستثنائية من حيث 

الناشئة عن حالة الطوارئ موجواة ، إلى جانب كون خامات الحماية والصحة والخامات ذات الصلة إضافة إلى أنشطة التنمية الجارية ، 
ت التسكان. من الناحية المثالية ، تسيكون هناك انتقال تسلس من اإلغاثة من خالل االنداش إلى األنشطة الدااية والتنموية. يمكن أن تلبي احتياجا

من الناحية الدملية ، يجب أن يتم إغالق المتساعاات اإلنتسانية في وقت مبكر نتيجة لداة أتسباب مثل نقص الموارا ، وقيوا التمويل ، 
 غيرات في البيئة التسياتسية ، الخ.والمخاوف األمنية ، والت

في الدام الماضي ، شهات الدمليات عبر الحاوا من تركيا واألران لااخل تسورية "خروج/إغالق" الدايا من الجهات الفاعلة و / أو البرامج 
ول واألمن. دلقة بالوص، بتسبب اورات برامج قصيرة للجهات المانحة ، وقيوا في بيئة التشغيل ، وتحول في خطوط التسيطرة ، وقضايا مت

ف لدنت امااخت ولفتيات واآلمنة للفتياق للمتساحات اغالإبدملية ن ييورلتسء اکارلشن اماا عو لية اولامية ولحکر اغيت ماظلمنض ابدمرت 
لة قام تسيناريو حيث كانت حا 2218القائم على النوع اإلجتماعي. إن التحول الكامل في خطوط التسيطرة في جنوب تسوريا في صيف عام 

الطوارئ تسريدة واإلغالق فوريا  ، مع عام إمكانية التتسليم و / أو اتستمرارية الخامات بأي شكل من األشكال ؛ في حين في تسيناريوهات 
ف نأخرى كان يمكن القيام بالتتسليم. حاات الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع اإلجتماعي أن تطوير اليل توجيهي لاعم الفاعلين في الد

 ائم على النوع اإلجتماعي لصياغة اتستراتيجيات خروج/إغالق مالئمة تتبع نهج عام التتسبب بمزيا من الضرر أمر له أهمية مطلقة. الق
 كانتوبغض النظر عن تسبب اإلغالق ، تظل أخطار عام مواجهة هذه الدملية بطريقة ماروتسة ومنّظمة هي نفتسها. من الشواغل الرئيتسية 

من الدنف القائم على النوع اإلجتماعي ومقامي الخامات والمجتمع بأكمله. لذلك ، فإن كيفية  اتيمكن أن تنشأ للناجيالمخاطر األمنية التي 
توعية أصحاب المصلحة باإلغالق واعمهم أثناء التحضير للمغاارة تسيكون أمرا  حاتسما  في التقليل من هذه المخاطر. وأخيرا  ، أظهرت 

تستفااة من الخروج / اإلغالق التي يمكن اتستخاامها من قبل جهات فاعلة أخرى في الدنف القائم على النوع التجربة أهمية جمع الاروس الم
 اإلجتماعي في حاالت مماثلة.

هذه المذكرة التوجيهية ثغرة هامة في القطاع حيث ال تتوافر تسوى مباائ توجيهية وموارا محاواة بشأن موضوع اإلغالق األخالقي  ئتمل
 المبني على النوع االجتماعي.   لبرامج الدنف

 

 الهدف .8
 

هذه المذكرة التوجيهية هي أااة عملية لاعم الداملين في مجال الدنف القائم على النوع اإلجتماعي في وضع اتستراتيجيات الخروج لجميع 
ن كونها ة البرنامج ، وينبغي ضمابرامج الدنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ. يجب أن تبنى اتستراتيجية الخروج من بااي

عملية تسلتسة ال تؤثر تسلب ا على المجتمع الذي تتم خامته ، وتضمن واجب الدناية بالموظفين ، وال تضر بالمتستفياين ، وخاصة الناجين من 
ن ، إلمکاار ابقت ، ماظنينبغي للم، الجتماعي وع الناعلی م لقائف الدنانامج ربق غالتوجب إما ياعنالدنف القائم على النوع االجتماعي. 

 اما يكون ذلك مناتسبا  ، البناء على آليات الحماية المجتمدية الموجواة. عن، و اتلناجيوالمحلية ت المجتمدان اتمکي
 

اتستنا تطوير هذه الوثيقة إلى الاروس المتستفااة التي تم جمدها من المنظمات غير الحكومية في تركيا واألران الدامل عبر الحاوا في 
 يا والتوجيهات المتاحة من مختلف الشركاء على المتستوى الدالمي.  تسور

 
 

 ما هي استراتيجية الخروج .3
 

زيا من ، لم اتاتستراتيجية الخروج هي خطة تصف كيف ينوي البرنامج تسحب مواراه مع ضمان عام تدرض المتستفياين ، وخاصة الناجي
لمصلحة يتم اعمهم أثناء التحضير للمغاارة وذللك لتقليل المخاطر المحتملة. قا المخاطر أو األذى الفدلي نتيجة لـ "الخروج" وأن أصحاب ا

تتضمن اتستراتيجية الخروج عاة تسيناريوهات أو خطط طوارئ تدالج عوامل مختلفة ، مثل عام إمكانية الوصول إلى مناطق مدينة ، أو 
ير في اإلغالق التاريجي للمتساعاات واألنشطة الطارئة ألتسباب زيااة مخاطر األمن ، أو انخفاض مفاجئ في التمويل ، الخ... يجب التفك

ويفضل أن يكون ذلك في الوقت الذي يتم فيه التخطيط للمشاريع. تدتبر اتستراتيجية الخروج  -)غير متوقدة( من مرحلة مبكرة من الدمل 
ومباائ  2والحماية1يجب أن تحترم اإلنتسانيةجتماعي ؛ المخطط لها ضرورية لإلغالق األخالقي للبرامج المتدلقة بالدنف القائم على النوع اال

                                                
1 eiiu://:ptth-epiuhtiuatuh-aui.ma:/rmhihhi/uaitrah/3/epiuhtiuatuh-uathrtuahp/ 
2 eiiu://iii.puehaheuhtemms.ma:/hh/emi-im-pph-ietp-reuuiha-5/ 
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في كل خطوة من الخروج و / أو عملية االنتقال. تخطيط اتستراتيجية الخروج هو أيضا شكل من أشكال إاارة البرنامج الجياة  3إاارة الحالة
فية التي مناقشات حول الكيال ويجب أن ننظر إلى مشاركة وتمكين أصحاب المصلحة الرئيتسيين )األفراا والجماعات( للمشاركة بفدالية في

من الدنف القائم على النوع االجتماعي و / أو ما ينبغي أن يحاث للمتساحات اآلمنة للنتساء  اتاألتساتسية للناجييمكن بها ضمان الخامات 
والفتيات لفهم ما يقترحنه كمنهجيات التستاامة المتساحات اآلمنة وأنشطة الوقاية من الدنف القائم على النوع  يجب اتستشارة النتساء والفتيات. 

ا من عام المتساس بتسالمتهن. تحتاج اليافدات )اإلجتماعي األخرى. اتسألهن  ( إلى 11-12ما الذي يجدلهن يشدرن باألمان والتأكا اائم 
 التشاور بشكل منفصل عن النتساء لضمان أن عامل التسن ال يحا من مشاركتهن في المناقشة. 
يااات المجتمدية والاينية ، والرجال والنتساء ينبغي إشراك قااة المجتمدات المحلية ومقامي الرعاية الصحية والجماعات النتسائية والق

وتسيكون ذلك ذا صلة وذا مغزى من أجل إيصال  في رتسم وتنفيذ اتستراتيجية الخروج ، مع التركيز على صنع القرار. المتأثرين وغيرهم
 إحتساس بالمتسؤولية عن تنفيذ األنشطة الجارية التي تستاعم النتائج التي تم االتفاق عليها.

 

 "الخروج"تحديد توقيت  .4
 

هناك الدايا من االعتبارات عنا وضع اإلطار الزمني التستراتيجيات الخروج من برنامج الدنف القائم على النوع االجتماعي. يجب أن يتم 
ت متستاامة تضمين اتستراتيجيات الخروج في تصميم برامج الدنف القائم على النوع االجتماعي منذ البااية. وتسيشجع ذلك على تطوير تاخال

 ، ألن اتستراتيجية الخروج هي ، في جوهرها ، "خطة االتستاامة". بالنتسبة لبرامج الدنف القائم على النوع االجتماعي ، قا يكون هذا األمر
ة. يأكثر تحاي ا من أنواع البرامج األخرى ، وتسوف يتطلب مشاركة آليات الحماية المجتمدية ومجموعات نتسائية وشركاء محليين منذ الباا

ومن المهم أن تقوم المنظمات بالنظر إلى طول ماة التمويل قبل الباء في أي خامات جاياة تركز على الدنف القائم على النوع االجتماعي 
 ة، وتجنب إنشاء خامات اتستجابة للدنف القائم على النوع االجتماعي إذا لم تكن األموال متستاامة. تدتبر أنشطة الوقاية والتمكين باإلضاف

لى االتستجابة الفورية لحاالت الطوارئ أكثر مرونة ، ويمكن أن تتناتسب أيضا  مع اورات تمويل أقصر إذا كانت مصحوبة باتستراتيجية إ
 واضحة. 

 
ق البرامج كنتيجة لتحقيق األهااف األصلية ، أو بتسبب التمويل المتوقع عناما تغل له اإلغالق المخططلغرض هذه الوثيقة ، تسوف نشير بـ 

ايا لتلك البرامج التي تغلق بتسبب التغيرات المفاجئة في تسياق الدمليات ، قض إغالق الطوارئأو القيوا التنظيمية. تسوف نشير باال  من ذلك بـ 
نا ، من الضروري وضع جاول زمني للخروج مرتبط باورة تمويل األمن ، إلخ. بشكل متستقل عن أتسباب اإلغالق ، كلما كان ذلك ممك

البرنامج ، ويتم إيصاله بوضوح إلى المجتمع. بدا اكتمال اإلغالق التاريجي ، تسيتساعا اتستمرار االتصال بالمجتمدات المحلية على اعم 
 اتستاامة النتائج. 

 

 المسببات الشائعة إلغالق البرنامج .5
 

أتسباب اإلغالق التاريجي للبرنامج مختلفة. كل حالة مختلفة وتنطوي على إجراءات التخفيف المحااة. من المتستحيل تسرا كل موقف ، لكن 
 بدض التسيناريوهات الشائدة خاصة في الدملية الحالية هي مثال تسنقوم بذكره أاناه ، متضمنا  بدض إجراءات التخفيف الممكنة.  

a) :إن عام اليقين بشأن الوضع التسياتسي الحالي والمتستقبلي يؤثر على البرمجة بشكل تسلبي حيث ال يمكن للمنظمات بيئة تسياتسية متقلبة
غير الحكومية التأكا من نطاق عملها ، وحصولها على الموارا ، وكيف ، ومتى ، ومع من تخطط للخروج. في بدض الحاالت ، 

مواقع مدينة ، على تسبيل المثال عنا عام منح التأشيرات أو غيرها من تؤاي التوترات التسياتسية إلى تحايات في الوصول إلى 
التصاريح ذات الصلة للداملين في المجال اإلنتساني والمنظمات غير الحكومية. في هذه التسياقات ، يكون بناء الدالقات الالزمة 

ام خطط الخروج بتسبب تقلبات األتسدار وع إلغالق البرنامج أصدب من المدتاا. كما يؤثر االقتصاا غير المتستقر بشكل تسلبي على
اتتساق المااخالت الحيوية ، مما يجدل من الصدب االلتزام بالخطة. في هذه البيئة الايناميكية ، قا يكون من الضروري تطوير عاة 

دايالت راء ت"تسيناريوهات خروج" مختلفة وتتضمن إعااة تقييم منتظمة لخطة الخروج الحالية ضمن إطارك الزمني بحيث يمكنك إج
 مع تطور وضدك. 

                                                
3 eiiu://iii.:evtip.rmi/iu/iu-rmhihhi/puamutp/lhihau:hhrc-VBG-euph-tuhu:hihhi-

Vptthathhpenthuae2217.utG 11، ص 

 المتساحات اآلمنة لم يتم إيجااها بشكل فوري ، ولكنها تتستغرق وقت ا للتأتسيس ووقت ا أطول بالنتسبة للنتساء والبنات لباء الشدور بالراحة
في التفاعل في المتساحة وجدلها خاصة بهن. وفر الوقت الكافي لتحقيق هذا ، باإلضافة إلى الوقت الكافي لتتسليم األنشطة إلى منظمة 

 أو مجموعة أخرى ، بما في ذلك بناء القارات لمن تسيتولون إاارة المتساحة اآلمنة.
 

 

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
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b) والذي يمكن أن يخلق المزيا من  : هذا التحول التسياقي هو على األرجح األكثر تدقياا  تحول خطوط التحكم أو مخاطر األمان المتزاياة
ااة عالتحايات من حيث "الخروج" ، خاصة عناما يتم اإلغالق التاريجي المفاجئ في وقت قصير. هذا التحول في التسياق يصاحبه 

نزوح كبير ، بما في ذلك الداملون في المجال اإلنتساني. لذلك ، في مثل هذا التحول في التسياق ، فإن إمكانية ضمان اتستمرارية 
خامات الدنف القائم على النوع اإلجتماعي بدياة للغاية ألن مدظم القارات واإلمكانيات تستفقا. ولضمان أمن المتستفياين والموظفين 

ت أو تمتنع عن تباال المدلومات مع مقامي الخامات )التي تستنشئ في نهاية األمر خامات في نفس المنطقة( الذين ، تتراا المنظما
يدملون في مناطق تسيطرة مخالفة. يمكن أن تكون تاابير التخفيف في هذه الحالة هي التحايث المتستمر للتجهيز، وتحليل المخاطر 

المتسببات الشائدة بانتظام والدمل في تداون وثيق مع أصحاب المصلحة الذين يمكن أن وخطط الطوارئ المحتملة ؛ والقيام بتحليل 
 يوفروا التحليل التسياتسي واالتستراتيجي لتحايا المتسببات في الوقت المناتسب. 

c)  يمكن لاورة التمويل / المشروع فرض الخروج حتى عناما :المتستقبلنقص التمويل / اورات المشروع وعام التيقن من التمويل في
تكون المنظمة و / أو المجتمع غير جاهزين بدا. ومع اقتراب موعا انتهاء المشروع ، فإن عام اليقين بشأن اعم المانحين لبرنامج 

ليين لحكومية والاعم المتستمر للشركاء المحمتابدة مقترح يفرض قيواا  إضافية. مخاوف بشأن األمن الوظيفي لموظفي المنظمات غير ا
والتي غالبا ما تكون بدا أشهر عاياة من تاريخ باء البرنامج المقترح.  -يتسبب االتستنزاف والقلق حتى يتم الموافقة على الميزانية 

مع األموال ج تكميلي ، أولمدالجة هذه القضايا ، خطط الطوارئ لمختلف تسيناريوهات التمويل )بما في ذلك جمع التبرعات للتمويل ال
على مانح واحا. ومن  %122( تم اقتراحها ، لضمان أن البرنامج ال يدتما لتغطية نفقات إضافية مرتبطة بإغالق البرنامج الطارئ

لتوظيف االمهم أيضا إبقاء الموظفين على علم بخطط التغيير ، مع إعطاء أكبر قار ممكن من اإلشدار المتسبق عناما تكون ميزانيات 
في خطر.
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 التخطيط إلغالق برنامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي .1
 

 النشاط عنصر البرنامج المرحلة
 

  
 اإلغالق الطارئ اإلغالق المخطط له

 
 

 المرحلة اإلعاااية

 قم بتصميم خطط الخروج من البااية • البرنامج
 تحايا مقامي الخامات اآلخرين وإنشاء متسارات اإلحالة •

 الخيارات لمواصلة تقايم إاارة الحاالتتحايا  •
 ضمان بناء القارات •

 واجب الدناية •
 ترتيب األنشطة حتسب األولوية •

 قم بالتنتسيق مع الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع االجتماعي • التنتسيق

 التشاور مع الموظفين والمتستفياين  • التواصل
 إعالم أصحاب المصلحة الرئيتسيين •

 تطوير نظم وبروتوكوالت حماية البيانات • المدلوماتإاارة 
 اعتبارات حول الظهور )الهوية البصرية(  •

 
 

 المرحلة االنتقالية

 إجراء تقييم للمجتمع • البرنامج
 تحايا الخامات األخرى لألنشطة االنتقالية •
 خطة لنقل األصول •

إذا تسمح الوقت بين القرار والخروج الفدلي ،  •
يتم تشجيع المنظمات على النظر في 

اإلجراءات المارجة في الرتسم البياني أعاله 
 ووضدها موضع التنفيذ 

 
قم بالتنتسيق مع الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع  • التنتسيق

 االجتماعي

 لقاء وإبالغ أصحاب المصلحة المدنيين • التواصل
•  

 
 
 

 مرحلة االغالق التشغيلي

 توقف عن اتستقبال الحاالت • البرنامج
 

نقل الحاالت إلى مقامي خامات آخرين على أتساس  •
 كل حالة على حاة

 مواصلة تقايم إاارة الحالة ، إذا أمكن ذلك •
 المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات •
 واجب الدناية •
 المتابدة بدا اإلغالق  •
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 المتستفياينلقاء وإبالغ  • التواصل
 أبلغ الجهات المانحة •

 ذكر جميع الموظفين بإجراءات الطوارئ. • قام مدلومات منتظمة عن الخامات المتاحة •

 ضمان تخزين البيانات والحماية • إاارة المدلومات
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 مراحل إغالق برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي .1.0
. كل مرحلة تتضمن مرحلة التأهب ، المرحلة االنتقالية ومرحلة اإلغالق التشغيليتنقتسم هذه الجلتسة إلى ثالث مراحل للخروج: 

 .طوارئ إغالقوكذلك ل  مخطط إلغالقإجراءات مقترحة 
 

 اإلغالق المخطط له
 اإلغالق الطارئ

 
 : المرحلة اإلعدادية0المرحلة 

إن إجراءات اإلعااا هي تلك التي يجب إكمالها خالل فترة المشروع / البرنامج ، بشكل متستقل حول ما إذا كان اإلغالق قريبا  أم ال ، 
حالة و  لهمخطط الاإلغالق تنطبق على حا تسواء في حاالت وتهاف إلى ضمان أن المنظمات تفكر في خطط الخروج منذ البااية ، 

 لة اإلعااا المناتسبة تقلل من احتمالية التتسبب في ضرر حتى لو كان اإلغالق مفاجئ ا.إن مرح .طوارئإغالق ال
 البرنامج

 قم بتصميم خطط الخروج من البداية
ووضع خطة عمل لإلغالق في االعتبار ، لضمان اتستاامة لكل برنامج تقع على عاتق المنظمات متسؤولية تصميم اتستراتيجية للخروج 

المنظمة. ويشمل ذلك تخطيط وقت كاٍف للتتسليم بين منظمتك وتحايا الشركاء الوطنيين و / أو المجتمديين الدمل خارج نطاق وجوا 
، وتحايا ميزانية لتطوير وتنفيذ ومراقبة اتستراتيجية الخروج ، ومناقشة اتستراتيجية الخروج مع المانحين وضمان تمويلها. خذ بدين 

أعاله لالعتبارات المتدلقة بالتسياق والتاابير الممكنة للتخفيف( والبحث  5تغير )انظر النقطة االعتبار تكييف االتستراتيجية مع التسياق الم
  عن اعم منتسقي الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع االجتماعي التستدراض االتستراتيجية وتقايم المشورة بشأنها.

 
 تحديد مقدمي الخدمات اآلخرين وإنشاء مسارات اإلحالة

خالل تنفيذ البرنامج ، تحايا هذه المجموعات ، وأعضاء المجتمع ، والمتطوعين ، والمنظمات المحلية التي تكون راغبة  من المهم ،
 وقاارة على ضمان اتستمرار أنشطة الدنف القائم على النوع اإلجتماعي على متستوى المجتمع المحلي.

يجب أن تدمل المنظمات ، بالتنتسيق مع الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع اإلجتماعي لتدزيز متسارات اإلحالة وتحايا خيارات 
 اإلحالة المتوفرة في كل موقع في حالة الخروج. 

في  حيث أن المنظمات مترااةويصبح ذلك متستحيال  تقريبا  في حالة ما إذا كان إغالق الطوارئ ناتج عن تغيير في خطوط التسيطرة ، 
 مشاركة أي مدلومات ، ألن تسالمة وأمن المتستفياين والشركاء يصبح األولوية.

 
 تحديد الخيارات لمواصلة تقديم إدارة الحاالت

في الحصول على خامات إاارة الحالة بدا  اتفي حاالت اإلغالق في حاالت الطوارئ ، فإن وجوا خطط لضمان اتستمرار الناجي
غ ، ويجب إبال ة" من موقع مدين هو أولوية ويجب التفكير فيها منذ البااية. يجب اائما  إعطاء األولوية ألمان وتسالمة الناجي"الخروج

بالمخاطر المرتبطة بكل خيار من أجل اتخاذ قرار متستنير )خاصة في حاالت عنف الشريك الحميم(. قا تشمل الخيارات  اتالناجي
 نبالوثائق الخاصة به ننظمات إاارة الحاالت في الموقع الذي يخططون لالنتقال إليه ، مع تزوياهعلى اتصال مع م اتوضع الناجي

لضمان اتستمرارية الخامة ؛ تخطيط إجالء الموظفين والمتستفياين مدا  لمواصلة البرنامج في موقع جايا ؛ توفير إاارة الحالة عن بدا 
مقرر أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة وتسيتم وقف الخامة لفترة محاواة ، يمكن (. إذا كان من الpeuipauu)من خالل الهاتف أو ال 

لداملي الحاالت البقاء على اتصال مع الناجيات وإعااة باء االجتماعات الشخصية بدا اتستدااة الحالة الطبيدية. في الموقع الذي يكون 
ت لفترة زمنية مدينة لضمان ، أنه إذا تم الوصول مرة أخرى ، فيه األمن وخطوط التسيطرة متقلبة ، من المهم االحتفاظ بملفات الحاال

 يمكن للناجين الوصول إلى الوثائق ومواصلة الخامات.  
 

 ضمان بناء القدرات
لتطوير القارات المؤتستسية والتقنية للجهات الفاعلة المحلية التي تم تحاياها لتكون شريكا  محتمال  لنقل  ا  ينبغي للمنظمات أن توفر فرص
ويجب تتسهيل مشاركة الموظفين التسابقين في اتستمرار تقايم الخامات. في الحاالت التي ال تكون فيها  النشاطات إليه في حالة الخروج

ا مجاي ا )بتسبب نقص الم وارا ، والقيوا اللوجتستية ، وما إلى ذلك( ، يجب على المنظمات أن تخطط لدقا اجتماعات و التاريبات خيار 
/ أو ورشة عمل منتظمة مع المنظمة التي تتولى المتسؤولية ، وذلك لمناقشة الجوانب الفنية لألنشطة المدنية وضمان مدايير جواة 

محت إذا تس اإلنترنت خيارا لضمان اتستمرار تنمية قارات الموظفين. الخامة. ويمكن اعتبار إتمام مواا التاريب وحزم التاريب عبر
الحالة ، يمكن أن تنظر المنظمات في إعااا قائمة بالموظفين الماربين واعمهم في االنتقال إلى برامج أخرى أو منظمات أخرى. في 

ائم على النوع اإلجتماعي ، وبالتالي فإن كل حالة طوارئ ، في الواقع ، هناك نقص في رأس المال البشري المتخصص في الدنف الق
االحتفاظ بالموظفين الماربين مهم للغاية لضمان كفاءة االتستثمار في بناء القارات. في حالة تغيير خط التسيطرة ، وكون إعااا قائمة 
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 علة األخرى لفهم القاراتبأتسماء مقامي الخامات قا يدرضهم للخطر ، يمكن أن يكون رتسم خرائط التاريب المقام مفيا ا للجهات الفا
 المتاحة. 

 
 واجب العناية

تحافظ المنظمات على "واجب الرعاية" تجاه موظفيها في جميع لحظات البرنامج ، بما في ذلك عنا إغالقها. ينبغي إاراج االعتبارات 
ر بقد، لرعاية" اجب "واط ينبغي تدديل خطونيين الميدالموظفين رة اتستشاايجب المتدلقة بـ "واجب الرعاية" في خطط الخروج. 

يجب مناقشة الخطط مع الجهات المانحة ويجب على المنظمة ضمان وجوا ميزانية متاحة لواجب لموظفين. ت احتياجان ، لتوائم اإلمكاا
 ،الرعاية. بناء  على الخبرة ، يجب أن تتضمن االعتبارات كيفية ضمان ، من بين أمور أخرى ، الاعم المالي والطبي ، واإلقامة 

والنقل اآلمن ، والاعم النفتسي االجتماعي للموظفين األفراا وكذلك أفرااأتسرهم. )راجع جلتسة واجب الرعاية في "مرحلة اإلغالق 
 التشغيلي" أاناه لمزيا من التفاصيل(.

 
 ترتيب األنشطة حسب األولوية

قارات وامتالك المنظمة لل لى أتساس كونها منقذة للحياةيجب على المنظمات تحايا أولويات األنشطة التي تحتاج إلى االتستمرار في الدمل ع
)على تسبيل المثال ، تكون إاارة الحالة أكثر أهمية من رفع الوعي ، ولكن فقط إذا كان من الممكن تحايا مزوا خامة آخر لايه  وتوافرها

جب جية الخروج عناصر كل نشاط من تلك التي يالقارة الكافية على تولي القضايا المفتوحة(. باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن تحاا اتستراتي
أن تتستمر على المتستوى األتساتسي ، والنظر في الطرق اإلبااعية التي قا يحاث بها هذا وفق التسياق ، واالتستمرار في االلتزام بالمباائ 

 ية ، والمجموعات النتسائية ، الخ...(. والمدايير التوجيهية )إشراك الجهات الفاعلة المحلية ، والمتطوعين ، والمجتمع المحلي آليات الحما
 

 التنسيق

 االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعية الكتلة مع بالتنسيق قم

 النوع لىع القائم العنف برنامج إنشاء منذ اإلجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعية الكتلة مع التنسيق

 للعنف الفرعية الكتلة ضمن الفعال التفاعل يسهم أن يمكن .4W خالل من منتظمة تقارير وتقديم االجتماعي

 ورد وتوضيح الموجودة األخرى الخدمات لفهم ، األخرى المنظمات مع التفاعل في اإلجتماعي النوع على القائم

 القائم لعنفل الفرعية بالكتلة الخاص التنسيق فريق يعد ، ذلك على عالوة االستجابة. في األخرى الفاعلة الجهات

 ويلالتم إلى الدعوة مثل الحاجة من آخر نوع أي أو الفني الدعم إلى االحتياج حالة في موردًا اإلجتماعي لنوعا على

 تحديدًا ثرأك مشاركة توقع ينبغي الطوارئ. حاالت في التمويل تخصيص أولويات تحديد في المثال سبيل على ،

 أدناه(. ةالمخصص الجلسة )انظر االنتقالية رحلةالم خالل االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعية للكتلة

 التواصل
 التشاور مع الموظفين والمستفيدين 

ء الموظفين المياانيين والمتستفياين. تدتبر المشاورات مع هذه المجموعات ينبغي أن يأخذ تطوير اتستراتيجية الخروج في االعتبار آرا
بشأن خطط اإلغالق حتساتسة ويجب أن تقوم على أتساس عالقة الثقة التي تسبق تأتسيتسها. في الدمليات عبر الحاوا ، يوجا فريق إاارة 

ريا ، ومن المهم اتستشارة الموظفين المياانيين مكون من طبقتين على األقل في بلا آخر والداملين في الخطوط األمامية ااخل تسو
وجدلهم يقواون تطوير اتستراتيجية الخروج باعم تقني من موظفي اإلاارة في البلا الثاني. يجب أن يشمل التشاور مع المياان المتستفياين 

 كذلك وخاصة النتساء واليافدات بشكل منفصل. 

 
 ينالمصلحة الرئيسي أصحابأبلغ 

تسنوات  3"لقا اتستشرنا النتساء والفتيات المتستفياات من متساحاتنا اآلمنة للنتساء والفتيات ألننا ندمل في المجتمع منذ أكثر من 

النزوح وقمنا بتطوير خطط الخروج الخاصة بنا مع األخذ في االعتبار  وهناك الكثير من الثقة. تسألناهم أين تسيذهبون في حالة

 إمكانية نقل البرنامج إلى ذلك الموقع بدا التحقق إذا ماكان هناك ثغرة في خامات الدنف القائم على النوع االجتماعي ".

 جلتسة نقاش مركزة ، تركيا   
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يجب أن تفكر المنظمة في كيفية التواصل مع األشخاص المدنيين ، ويجب أن تكون متستداة لتوفير وتسائل االتصاالت إذا لزم األمر. 
فكر في اتستراتيجيات مختلفة للتواصل مع المجموعات المختلفة وإشراكها )الموظفين ، التسلطات المحلية ، الشركاء ، المتستفياين ، 

 انحين ، الخ...(. ينبغي وضع مخطط للمتسؤولين عن االتصال مع أصحاب مصلحة المدينين واالتفاق عليهم. المجالس المحلية ، الم
 

 إدارة المعلومات
 تطوير نظم وبروتوكوالت حماية البيانات

يجيات تيجب على المنظمات بناء أنظمة حماية البيانات منذ بااية البرنامج ويجب تضمين اتستراتيجيات حماية البيانات في اتسترا
الخروج. يشمل جمع البيانات األخالقي على أقل تقاير محاولة اتستخاام الحا األانى من الورق ، ونظم نقل و / أو تامير المدلومات 

 وبروتوكوالت التسرية الصارمة.
 

 اعتبارات حول الظهور )الهوية البصرية(
ات تضمين إرشااات خطة االتستدااا الخاصة بها حول الظهور. في المناطق التي تكون فيها الحالة األمنية متقلبة ، يجب على المنظم

ا المطبوعة الموا تالفيقترح اتستخاام تسياتسة منخفضة / عام الظهور للمواقع عالية المخاطر وينبغي األخذ بدين االعتبار وجوا خطط إل
 وجميع المنتجات األخرى التي قا تشكل مخاوف أمنية للمنظمة وموظفيها. 

فة. باإلضافة إلى ذلك ، ينبغي  peuipauuمجموعات وهذا يشمل  التي تتستخام الشدار ويتم من خاللها تباال المدلومات المدّرِّ
 للمنظمة تشجيع اتستخاام أرقام هواتف الخامة باال  من األرقام الشخصية إلاارة الحاالت واألنشطة الحتساتسة األخرى.

 

 
 خطة لنقل األصول

في بناء إجراءات نقل األصول في خطط الخروج. ويشمل ذلك ، على تسبيل المثال ، إعااا قوائم الجرا يجب على المنظمات النظر 
؛ التواصل مع المنظمات المدنية وأصحاب المصلحة و / أو األفراا  اإلتالفوتحايا إجراءات اإلجالء أو التبرع أو النقل أو الدواة أو 

راطي أثناء اإلغالق التشغيلي. يجب على المنظمات أن تأخذ بدين االعتبار تحايا وتطويرالوثائق ذات الصلة لمنع أي تأخير بيروق
 الظروف التي يمكن بموجبها اتستخاام المنشآت ألغراض مختلفة أثناء حالة الطوارئ )على تسبيل المثال ، تم اتستخاام المتساحات اآلمنة

 للنتساء والفتيات كمالجئ في جنوب تسوريا(.
راءات أمنية لتقليل مخاطر النهب )بما في ذلك من الموظفين التسابقين( ، وهذا قا يدني األخذ في االعتبار يجب على المنظمات وضع إج

ا من األقفال ومفاتيح متدااة للمتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات أو المتستواع أو األماكن اآلمنة األخرى. اعتما الشركاء في حالة  نظام 
 وا. كطريقة لتقليل المخزون الموج صة بالمتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات لماة ثالثة أشهر فقطمدينة اتستراتيجية شراء المواا الخا

 
  

ائق جميع الوث إتالف قل أحا الشركاء إلى تسياتسة عام وجوا أوراق. ويشمل ذلك، انتفي جنوب تسوريا بدا تاهور الوضع األمني 

وراق تاريب ا أولي ا أ صفروالتسحابة حيث تم تخزين البيانات ذات الصلة. يتطلب تنفيذ تسياتسة  smemالتي تم تحميلها على تطبيق 

ياتسة خالل المراحل المختلفة للدملية باإلضافة إلى تسعلى برامج تكنولوجيا المدلومات المتستخامة وتصميم االتستبيانات التستخاامها 
واضحة بشأن إاارة البيانات الفدلية )في أقرب وقت ممكن البيانات التي يتم جمدها بواتسطة فريق الحماية أو موظفي المتابدة 

كة محااة ، يمكن مشار والتقييم أو موظفي الفريق الدامل في المتساحة اآلمنة للنتساء والفتيات(. عنا تدذر الوصول إلى برامج

وتاميرها على الفور )تسواء البيانات الفدلية أو البيانات الرقمية المشتركة(.  peuipauuالبيانات من خالل الصور في مجموعة 

كمالحظة رئيتسية مهمة لم يتمكن الموظفون ااخل تسوريا من الوصول إلى البيانات المخزنة ألتسباب تتدلق بالتسالمة واألمن. 
عا حالة انداام األمن في المنطقة ، نوصي بتامير أي متستناات موجواة في المكتب ، وكذلك التحقق من حذف جميع وبمجرا تصا

البيانات من األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر )في بدض الحاالت ، تم تامير األجهزة أيض ا(. تضمنت تسياتسة صفر أوراق أيض ا 

اااات والملصقات وأيض ا من المرافق التي كانت تايرها المنظمة الشريكة )المتستواع عام الظهور ، وإزالة كل الشدارات من اإلم

، المتساحة اآلمنة للنتساء والفتيات ، وحاات الجوالة ، إلخ( وكذلك من مواا التوعية أو النشاطا الخارجية التي تركز فقط على 
 المحتوى من المدلومات.
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 : المرحلة االنتقالية8المرحلة 

، بافتراض أن المنظمات لن يكون لايها الوقت الكافي للتحضير الدميق له اإلغالق المخططتتضمن هذه الجلتسة فقط إجراءات خاصة بـ 
في حالة اإلغالق في حاالت الطوارئ. ومع ذلك ، إذا تسمح الوقت بين القرار والخروج الفدلي ، يتم تشجيع المنظمات على التفكير 

 في اإلجراءات التالية وتنفيذها.   
 

 اإلغالق المخطط له
 البرنامج

 للمجتمعإجراء تقييم 
قارة واتستدااا اآلليات المجتمدية القائمة ، والمنظمات المحلية ، ومقامي الخامات اآلخرين للمشاركة في إجراء تقييم المجتمع لفهم 

 تنفيذ أنشطة الدنف القائم على النوع اإلجتماعي. بدض الجوانب الرئيتسية التي يتدين تقييمها هي: 

  / االلتزام بمواصلة أنشطة الدنف القائم على النوع اإلجتماعي؟ما ماى قوة شدور المجتمع بالملكية 

 إلى أي ماى يقار المجتمع أنشطة الدنف القائم على النوع اإلجتماعي؟ 

  أي من أفراا المجتمع والمجموعات ومقامي الخامات لايهم المدرفة والمهارات الالزمة لتنفيذ أنشطة الدنف القائم
 على النوع اإلجتماعي؟

 نظمات / أعضاء المجتمع المحلي قارة كافية من الموارا البشرية والمأتستسة؟هل لاى الم 

  هل المنظمات / األشخاص المتسؤولون عن اتستمرارية األنشطة مرنون للصامات والتغيرات في البيئة التسياتسية
 واالجتماعية؟

 ما هي مخاوفهم األمنية في تشغيل برامجهم ضمن تسياق الطوارئ 
 

 لنقل األنشطة إليهاتحديد الخدمات األخرى 
يجب إعااة تقييم خيارات اإلحالة التي تم تحاياها خالل مرحلة االتستدااا في ضوء اإلغالق القاام. من الضروري بالنتسبة لحاالت 
الدنف القائم على النوع اإلجتماعي أن يتم اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في إجراءات الدمل القياتسية الخاصة بالكتلة الفرعية 

لدنف القائم على النوع اإلجتماعي وأن المنظمة المتستلمة تدمل عبر الحاوا ، وهي من المنظمات الموقدة على إجراءات الدمل ل
القياتسية ولايها القارات الكافية. بمجرا تحايا مقامي الخامات المناتسبين ، قم بتنظيم اجتماع مدهم ، واشرح أتسباب مغاارة الموقع 

تولي القضايا المفتوحة. إذا كانت المنظمة المحااة قاارة وراغبة ، فابحث عن الخطوات الخاصة بكيفية إجراء  وقيم القارة والرغبة في
المدلومات التي تم جمدها عن الناجين هي ملك لهم ، ويجب أن يكون لايهم إمكانية الوصول إلى مراجدة وقراءة المدلومات  -التحويل.

 . ال يمكن أن تتستمر إاارة الحالة فيويجب أن يوافقوا على نقل القضية إلى الوكالة الجاياةفي أي وقت كجزء من مشاركتهم الفدالة 
 ةحالة عام وجوا مزوا خامة آخر يتمتع بالقارة الكافية وبهيكل إشرافي ، نظرا  إلى المتطلبات التقنية الكبيرة الالزمة لتنفيذها والحاج

 إلى ضمان احترام مباأ عام الضرر. 
 

الة ، يجب اتستكشاف خيارات بايلة ، بدا تقييم المخاطر المرتبطة بها ، خاصة في حالة عنف الشريك الحميم: تزويا الناجية في هذه الح
بالوثائق المتدلقة بقضيتها ؛ إحالة الناجية إلى مقامي خامات آخرين في منطقة الوجهة )في حالة االنتقال المخطط له( ؛ تنظيم الاعم 

دا )على تسبيل المثال عبر الهاتف( ؛ التأكا من أن عمال الحالة والناجيات على اتصال اائم في حالة انتقال النفتسي االجتماعي عن ب
 كل من المتستفياين والموظفين نحو نفس المنطقة ، وذلك لمواصلة تقايم إاارة الحالة بمجرا الوصول إلى الوجهة.

 
 

 التنسيق

 االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعية الكتلة مع بالتنسيق قم
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،  اشرح أتسباب الخروج )مثل التمويل ، والوصولو اإلجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعية الكتلة بمنسقي اتصل

واألمن ، وما إلى ذلك( بمجرا ظهور هذا التحول. اشرح اتستراتيجية الخروج ، باتستخاام الخرائط لكل موقع لتوضيح ما تسيحاث في 
كل موقع ومن هو مقام الخامة الذي تم تحاياه لنقل الحاالت إليه )إلاارة الحاالت( أو لنقل المتسؤولية عن أنشطة الدنف القائم على 

 غرافيةالج الثغرات تحديد في الفرعية الكتلة ستدعمالنوع اإلجتماعي األخرى )مثل المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات(. 

 على ، اإلغالق مرحلة خالل بالتوجيهات المنظمة تزويد على أيضًا قادرة ستكون وكذلك ، الخدمات أولويات وتحديد

 يف االنخراط خالل من أو حاجة( هناك كانت )إذا األنشطة لتولي اآلخرين الشركاء تحديد خالل من المثال سبيل

  المعنية. ةالجديد الفاعلة الجهات إلى الحاالت وتمرير األنشطة تحويل كيفية حول تقنية محادثات

 
 

 التواصل
 لقاء وإبالغ أصحاب المصلحة المعنيين 

a) التقِّ بالموظفين المدنيين )عمال الحاالت ، عمال األنشطة الخارجية ، الخ...( والشركاء لشرح أتسباب :الموظفون والشركاء
تهتم  إلى المجتمدات. يجب أناالنتقال. ناقش الخطوات الرئيتسية التستراتيجية الخروج ، بما في ذلك إرتسال الرتسائل الرئيتسية 

 المنظمة بضمان تحقيق توازن جيا بين إبقاء الموظفين على اطالع على ما تسيحاث وزيااة إجهاا الموظفين والهلع بشأن متستقبلهم.
الل خإلاارة الحالة ، ناقش على وجه التحايا كيفية إاارة الحاالت المفتوحة الحالية على أتساس اتستراتيجية الخروج المحااة. 

االجتماع ، ينبغي للمنظمات مناقشة ما هي المدلومات التي تسيتم نقلها وكيف ، مع االحترام الكامل لبروتوكوالت حماية البيانات. 
وتسيتم االتفاق على األطر الزمنية ومراحل الخروج ، بما في ذلك التاريخ الذي تسيتوقف فيه اتستقبال الحاالت الجاياة وما تسيتم 

 اآلن وصاعاا . توضيح أن إاارة الحاالت الطارئة واالتستماع األتساتسي تسيتستمر حتى النهاية. قوله للناجيات من
b) تتمثل الخطوة األولية الحاتسمة في التواصل حول التغييرات القاامة إلى المتستفياين في المواقع المختلفة التي توجا :المستفيدون

اشرح بوضوح ما تسيتوقف ، وما الذي تسيتستمر ،  تم تشغيلها. بها المنظمة. اشرح حول إغالق الخامات ، وكذلك حتى متى تسي
وأين يمكن للناس الذهاب إلى خامات الوصول )إذا كان اآلخرون تسيقامون ذلك لهم(. وركز أيض ا على ما إذا كانت البرامج 

لوعي تفاق على زيااة اوالخامات األخرى ذات الصلة التي تنفذها نفس المنظمة وتقامها تستبقى قيا الدمل في المجتمع. يجب اال
 حول هذا الموضوع في مرحلة مبكرة لضمان اتتساق الرتسائل المشاركة.

c) ا لالجتماع مع أصحاب المصلحة من المجتمع المدني مثل قااة :أصحاب المصلحة من المجتمع يجب أن تخطط المنظمات أيض 
؛ االتستراتيجية المرحلية مع مزواي الخامات  المجتمع ، وموظفي المراكز الصحية ، إلخ... لتوضيح أتسباب مغاارة المؤتستسة

اآلخرين )إذا كان ذلك موجواا ( باإلضافة إلى توقيت اإلغالق ومراحله. من المهم تزويا أصحاب المصلحة هؤالء بمدلومات 
ة لواضحة عن الخامات التي تسيتستمر تقايمها ومن الذي تسيقامها. ينبغي التواصل حول التغييرات في متسؤولي اتصال اإلحا

 بشكل واضح. 
 

 : مرحلة اإلغالق التشغيلي3المرحلة 
 

 اإلغالق المخطط له
 البرنامج

 
 توقف عن استقبال الحاالت

في تاريخ اإلغالق ، يجب أن يتوقف اتستقبال الحاالت الجاياة ، ولكن يجب االتستمرار في تقايم المدلومات حول مكان تقايم الخامات 
ا إذا كانت هناك منظمات أخرى طالما أن المنظمة تحتفظ بوجواها في  الموقع. إن التوقف عن اتستقبال الحاالت في وقت مبكر يدا خيار 

 تخطط لتولي المتسؤولية. قا تدمل الخامات عبر الهاتف على تسا الفجوة بين إغالق الخامات من جهة وتولي الحاالت من جهة أخرى.

في محور تركيا ، كان على إحاى المنظمات غير الحكومية الاولية أن تخطط لإلغالق التاريجي بتسبب قيوا الميزانية والقيوا 

اإلاارية. تم إبالغ ذلك إلى الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع االجتماعي الذي وبناء  على الخرائط المتاحة ، وضع المنظمة 

على اتصال مع جهات فاعلة أخرى في مجال الدنف القائم على النوع االجتماعي في المنطقة. على الرغم من أن تتسليم المتساحة 

اآلمنة للنتساء والفتيات كان ممكنا  مع عام انقطاع الخامات ، إال أن أيا  من الجهات الفاعلة المحااة لم يكن قاارا على باء إاارة 
كتلة الفرعية للدنف القائم على النوع اإلجتماعي مباارة لبناء القارات لبناء القارة على إاارة الحاالت بينما الحاالت. لذلك باأت ال

 6، في الماى القصير ، تمت الاعوة إلى تمويل إنتساني طارئ تسمح للمنظمة الاولية بتقايم إاارة حالة ضمن فرق متنقلة لماة 

 والفتيات التي كانت تايرها من قبل.   أشهر ، تخام جميع المتساحات اآلمنة للنتساء



 

13 
 

 
 نقل الحاالت إلى مقدمي خدمات آخرين على أساس كل حالة على حدة 

إذا تم تحايا مقام خامة آخر يدمل عبر الحاوا في المراحل التسابقة ، فيجب توفير خيار النقل للناجية ونقل الحالة على أتساس موافقة 
الحالة الذي  ملداوفير الوقت الكافي لتقايم كل حالة ل، ينبغي تنظيم هذا بطريقة تتساعا على ت الناجية المتستنيرة. إذا كان ذلك ممكنا  

ا الناجي ها إلى مقام ، يجب إرتسال ة، وبالتالي ، بدا الحصول على موافقة الناجي ةتسيتولى المتسؤولية. يجب أن تتبع وثائق الحالة أيض 
 ذلك(.  الخامة الجايا )راجع جلتسة حماية البيانات أاناه للحصول على تفاصيل حول كيفية القيام ب

 إذا لم يدطِّ الناجون موافقتهم المتستنيرة ، فلن يحاث أي نقل ، ولكن يجب تزويا الناجين بالخيار الذي يتسمح لهم بإعطائهم ملفات حالتهم
 ، بدا إخطارهم بالمخاطر المرتبطة بهذا الخيار. 

 
 التواصل

  لقاء وإبالغ المستفيدين

a) الناجيات 

أهم اإلجراءات في التواصل مع كل ناجية ماعومة بإاارة الحالة التي تغلقها الخامة وتزوياهم  مع اقتراب موعا اإلغالق ، يتمثل أحا
ا من عاملمفتوحة ومتستمرة ، تسوف يشرح  حالتهن التزالبالباائل الممكنة. بالنتسبة للناجيات اللواتي تكون  التاريخ  الحالة أنه اعتبار 

ا ب تسيط ا لألتسباب وراء اإلغالق. يجب وضع خطط شخصية وفقا  لرغبات الناجيات. المحاا ، تسيتم إغالق البرنامج وتسيوفر توضيح 
على تسبيل المثال ، إذا تم تحايا مقام خامة آخر يدمل عبر الحاوا لمواصلة خامات إاارة الحاالت ، فيمكن توفير إمكانية انتقال 

لتكثيف جلتسات الاعم النفتسي اإلجتماعي مع كل ناجية الناجيات إلى المنظمة الجاياة ؛ وفي حاالت أخرى ، يمكن للمنظمة التخطيط 
 حتى وقت اإلغالق، أو ، كإجراء أخير ، يمكن أن تخطط لتوفير الاعم النفتسي اإلجتماعي عن بدا لفترة قصيرة.

 
الحالة كذلك ما تسيحاث لملفها الفدلي ، بما في ذلك إمكانية أن تأخذ الناجية الملف مدها وتسيديا تأكيا حقوق الناجية ،  عاملوتسيشرح 

ة: حال تسيما فيما يتدلق بالتسرية والموافقة المتستنيرة. بالنتسبة للناجيات اللواتي يقامن ألول مرة ، تسيشارك أخصائي الحالة الخيارات المتا
/ المشورة مرة واحاة اون متابدة ؛ إمكانية الرجوع إلى مزوا خامة آخر )إن وجا( أو أي خيار آخر حااته المنظمة. توفير االتستماع 

لة تتسهيل الحا عامليمكن أن تنظر المنظمة في تقايم متساعاة نقاية لمرة واحاة لتلبية االحتياجات األتساتسية. إذا كان ممكنا  ، يجب على 
 غالق. اإلحاالت الطبية حتى يوم اإل

 
b) النساء والفتيات المستفيدات 

مع جميع النتساء والفتيات المشاركات في المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات واألنشطة األخرى ، وتسوف تشرح  تستنظم المنظمة اجتماعا  
األتسباب واإلطار الزمني لإلغالق. كما تسيقامون مدلومات مفصلة عن األنشطة والخامات التي تستتستمر وأين ، تبدا  لالتستراتيجية 

متساحة اآلمنة للنتساء والفتيات وتحافظ على اتستمرارية األنشطة ؛ تقام منظمة أخرى التي تم تحاياها )تتولى منظمة أخرى إاارة ال
أنشطة مماثلة في موقع آخر وتستتضمن المتستفياين من خامة المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات فيها ، المتساحة اآلمنة للنتساء والفتيات 

 تسوف تغلق ، الخ...(. 
 

 أبلغ الجهات المانحة
إبالغ الجهات المانحة عن اإلغالق / الخروج القاام من موقع مدين )إذا لم يكن ذلك مرتبط ا بنهاية اورة التمويل(  يجب على المؤتستسات

، ويجب أن تناقش تااعيات التغيير المفاجئ من حيث التمويل المتستمر. وعالوة على ذلك ، أظهرت التجربة أن المنظمات التي تقام 
 راوا فدل إيجابية بشأن إمكانية إعااة تخصيص األموال ومواصلة التداون.   خططا  بايلة للجهات المانحة تتلقى

 
 معلومات منتظمة عن الخدمات المتاحة
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المدلومات حول مكان وكيفية الوصول إلى األنشطة والخامات التي تقامها المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات  يتستمر تقايميجب أن 
اء أو الزمالء من مقامي حتى خروج المنظمة وربما بداها ، مع مواا التوعية المطبوعة و / أو متطوعين ، الموظفين التسابقين والشرك

ا توفير مدلومات حول التوافر والوصول إلى الخامات األخرى في المنطقة.  الخامات اآلخرين. باإلضافة إلى ذلك ، يجب أيض 

 
 إدارة المعلومات

 قم بضمان حماية البيانات
في حالة وجوا منظمة تخرج من موقع مدين مع خامات تم نقلها إلى مزوا خامة آخر يدمل عبر الحاوا ، يمكن األخذ بدين اإلعتبار 
نقل المدلومات بناء  على موافقة الناجيات. في حاالت النقل ، يجب على المنظمة غير الحكومية التخطيط باقة مع المنظمة الجاياة 

ق ا لمباائ حماية البيانات. في الحاالت التي ال يكون فيها النقل ممكن ا ، يجب أن تتبع جميع عمليات تامير أو لتتسهيل نقل الملفات وف
 إرشفة الملفات بروتوكوالت حماية البيانات. 

 

 

 اإلغالق الطارئ
 البرنامج

 
 توقف عن استقبال الحاالت

ا إذا كانت  في تاريخ اإلغالق ، يجب أن يتوقف اتستقبال الحاالت الجاياة. إن التوقف عن اتستقبال الحاالت في وقت مبكر يدا خيار 
هناك منظمات أخرى تخطط لتولي المتسؤولية. قا تدمل الخامات عبر الهاتف على تسا الفجوة بين إغالق الخامات من جهة وتولي 

 ضمان أمن المتستفياين والموظفين. الحاالت من جهة أخرى. في حاالت تغيير خطوط التسيطرة ، لن تتم اتستمرارية الخامات ما لم يتم 
 

 مواصلة تقديم إدارة الحالة ، إذا أمكن ذلك
يجب على المنظمات تفديل اتستراتيجية الخروج بما في ذلك خطط ضمان اتستمرار خامات إاارة الحاالت. يجب مراجدة خطط التسالمة 

بكل خيار لالتستمرار. وقا يشمل ذلك وضع الناجيات  و / أو تطويرها قبل اإلغالق ، بما في ذلك تقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة
على اتصال مع منظمات إاارة الحاالت في الموقع الذي يخططون لالنتقال إليه ، مع تزوياهم بالوثائق المتدلقة بحالتهم لضمان 

وجهة أو يتم إجالؤهم إلى نفس المع موافقة الناجية وبدا تقييم المخاطر. إذا كان الموظفون والمتستفياون ينتقلون  -اتستمرارية الخامة 
، فإن ضمان أن يظل الداملون في الحاالت على اتصال بالناجيات )عبر الهاتف( من أجل االتستمرار في توفير الاعم المطلوب عنا 
الوصول إلى الوجهة.   خيار آخر ليتم اتستخاامه في آخر المطاف ، هو توفير إاارة الحاالت عن بدا )من خالل الهاتف أو 

peuipauuإذا كان من المقرر أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة وتسيتم وقف الخامة لفترة محاواة ، يمكن لداملي الحاالت البقاء .) 
 على اتصال مع الناجيات ومتابدة اإلجتماعات الشخصية مباشرة بدا عواة الوضع إلى طبيدته.

 
 المساحات اآلمنة للنساء والفتيات 

لمتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات مكان ا آمن ا للمجتمع ، ولكنها تظل ملك ا لمالك واحا. لذلك من المهم توصيل خطط اإلغالق مع اتصبح 
المالك وتحايا القرارات في حالة اإلغالق في حاالت الطوارئ ، بما في ذلك افع اإليجار والفواتير المدلقة. مع موافقة المالك ، قا 

 النظر في مشاركة المدلومات حول توفر متساحة مناتسبة للقيام بأنشطة المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات. ترغب المنظمة في 

النظر في خيارات مثل نقل المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات إلى الموارا الحالية المتاحة في المجتمع مثل المتساحات الصايقة 
للطفل ، مراكز تنمية الطفل المبكر ، األماكن الصايقة للمرأة ، المراكز المجتمدية ، متساحات األطفال / نوااي الشباب ، مباارات 

 ة التاريب المهني. يجب تحايا هذه الخيارات بالتداون الكامل من أصحاب المصلحة في المجتمع. محو األمية ، أو أنشط

من المحتمل أيضا  أن يتم النظر في إنشاء "لجان المرأة" بشكل تاريجي وذلك من خالل ، من بين أمور أخرى ، بناء القارات ، 
 مام المباارة بمجرا االنتهاء من "الخروج".التوجيه ، تدزيز تسلطة اتخاذ القرار ، التي يمكن أن تأخذ ز
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 واجب العناية

 يجب مراجدة خطط "واجب الرعاية" في حاالت اإلجالء في حاالت الطوارئ.
وعائالتهم ؛ اإلقامة في الوجهة )اإليجار لداا  يجب أن يتضمن واجب الدناية اعتبارات حول ، من بين أمور أخرى: إخالء الموظفين

X  من األشهر ، اار الضيافة المشتركة ، الخ...( ؛ توفير الراتب المتقام لماة شهر أو شهرين ؛ ضمان الاعم الطبي في حالة اإلصابة
 لغذائية في حاالت الطوارئ ؛ إعطاءهمأثناء الطوارئ ؛ بما في ذلك اشتمال الموظفين في توزيع المواا الغذائية والمواا الغذائية غير ا

األولوية في حالة وجوا فرص الدمل ااخل المنظمة في مكان الوجهة ؛ تدزيز قارة الموظفين على اإلعالن عن خبراتهم بين مختلف 
 …  المنظمات بهاف ضمان االحتفاظ بالقارات ؛ إلخ

في حالة التغييرات المتنبئ بها في خطوط التسيطرة وتشريا عاا كبير من التسكان ، بما في ذلك الموظفين ، يكون القرار النهائي بين 
، في أي ظرف من الظروف ، عام إجباريجبر الموظفين على اختيار أحا راا. يجب على المنظماتالبقاء أو المغاارة هو بيا األف

ملين ال تسيما فيما يتدلق بحماية الداالخيارات اون اآلخر. ينبغي إعطاء جميع الموظفين الذين يقررون البقاء جميع المدلومات الممكنة 
على تسبيل المثال آلية الشكاوى الاولية حول حقوق اإلنتسان وآليات اتصال تاحة ،في المجال اإلنتساني من االنتقام وآليات الحماية الم

 باللجنة الاولية للصليب األحمر بتسبب اختصاصهم المتدلق باإلنفصال األتسري واالحتجاز.

  
 المتابعة بعد اإلغالق

ظمات وضع إجراءات متابدة ، واالتستمرار بدا الخروج من مكان لن تتستمر فيه أي منظمة أخرى بتقايم إاارة الحالة ، يجب على المن
في تقايم ، عنا اإلمكان ، خامات الاعم النفتسي اإلجتماعي عن بدا للناجيات اللواتي تم تحاياهن على أنهن حاالت عالية الخطورة. 

 لة اعم الحاالتيمكن أن يكون أحا الخيارات األخرى هو توفير الاعم التقني عن بدا للداملين في الحاالت الذين تطوعوا لمواص
الحرجة المتستمرة بشكل غير رتسمي ، وضمان كون جلتسات إاارة الحاالت والاعم النفتسي اإلجتماعي في أماكن آمنة وتسرية لضمان 

 تسالمة وأمن كل من الداملة والناجية.
مان تسالمة جير. إن ضقا يكون ذلك أكثر تدقيا ا في حاالت التغيير في خطوط التسيطرة ، حيث يخضع المتستفياون والموظفون للته

 وأمن أولئك الذين بقوا تسيحظى بأهمية قصوى وهذا يدني في بدض األحيان عام القارة على مشاركة أي مدلومات.

في الحاالت التي يكون فيها اإلغالق مؤقت ا وتخطط المنظمات التستئناف الدمل ، يجب على المؤتستسات الحفاظ على جميع البيانات ذات 

التواصل الصحيح مع الموظفين والمتستفياين وأصحاب المصلحة اآلخرين ، مع االهتمام بإاارة توقدات الصلة ويجب أن تضمن 

الجميع. وبالتالي يمكن للوكاالت التي تقام خامات إاارة الحاالت أرشفة البيانات إلكترونيا  من خالل ملف محمي بكلمة مرور إما في 

   زة للاخول إليها مرة أخرى بمجرا اتستئناف األنشطة.المكتب اإلقليمي أو المقر الرئيتسي ، وتكون جاه

 التواصل
 لقاء وإبالغ المستفيدين

a) الناجيات 

ن المرتفدة حيزلنات افقااتا  بتسبب قتؤمأصبحت إحاى المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات ملجا  يا ورتسوب جنإحاى المناطق في 

اآلمنة للنتساء والفتيات ضرورة لحماية النتساء والفتيات )فقط النتساء اللواتي وى. أصبح االتستخاام البايل للمتساحات لمأص انقو

يرأتسن أتسرة مع أطفال صغار متسموح لهن بذلك( اللواتي كن محميّات ضمنها خالل الليل ، مع اتستمرار النشاطات االعتيااية 

نوع االجتماعي بتسبب االفتقار إلى المأوى ومرافق خالل النهار. هذا هو الحا األانى من الحلول لتقليل مخاطر الدنف القائم على ال

 المياه والصرف الصحي ولكن مع ضمان اتستمرارية تقايم الخامة.

افع المرتبات المتقامة هو آلية حماية عملية ، رغم أظهرت الاروس المتستفااة من جنوب تسوريا والغوطة الشرقية أن 

عام كفايتها ، للموظفين المياانيين. وبحتسب ما ورا اتستخام بدض الداملين في المجال اإلنتساني آليات مالية غير رتسمية 

خرون ع آإلزالة أتسمائهم من القوائم المطلوبة. وافع آخرون لهم إيجارا بينما كانوا يبحثون عن مصار جايا للدمل. اف

ا ثالث ا خارج البالا لتلقي مافوعات االتستحقاقات.  أمواال  عبر تحويل األموال خارج البالا أو رشحت شخص 
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بإاارة الحالة التي يتم إغالقها ولماذا يتم ذلك. عناما  ةماعوم يةمع حاوث إغالق الطوارئ ، يجب على المنظمة التواصل مع كل ناجٍ 
 واتيالل اتبالنتسبة للناجيبتسرعة وبطريقة آمنة.  اتيحاث اإلغالق فجأة ، ينبغي أن يتمكن الداملون في الحاالت من االتصال بالناجي

ل تفاصير فوتسيا ، وبدن قا قام بذلك يکم ل ، إنة للتسالمة طخراء بإجا عاملي الحالة حوم أتسيقرة ، متستموحة ومفت حالتهن التزالون تک
ا للحصول على خيا يةلناجامنح ك لذبما في ص ، لشخت البيانااث ما تسيحن ع تسيتم إبالغ الناجيات بالخيارات المتاحة )إن ملفها. ر 

 ان والتسالمة ، يجبوجات( بمجرا عام توفر الخامة. في الحاالت التي تخطط فيها الناجات للنزوح إلى موقع مختلف بحث ا عن األم
على المنظمة إبالغ الناجية بالخامات المتوفرة في منطقة التي تستتوجه إليها وربما وصلها مع مقام الخامة في ذلك الموقع. في مثل 

خطط يهذه الحالة ، ال يمكن أن تكون المنظمة التي تقوم باإلغالق متسؤولة عن مرافقة الحالة أو إحالتها بشكل رتسمي. في الحاالت التي 
فيها الموظفون والمتستفياون لالنتقال إلى نفس الوجهة ، ولاى المنظمة خطط للقيام بإعااة تموضع لبرنامج الدنف القائم على النوع 

 peuipauuاالجتماعي الكامل إلى الموقع الجايا ، ينبغي على عمال الحالة الحفاظ على االتصال الوثيق مع الناجيات )عبر الهاتف ، 
 تكون قاارة على مواصلة إاارة الحالة بمجرا الوصول إلى الوجهة. ، الخ...( ل

في حاالت التحول المتنبئ به في خطوط التسيطرة ، تسيتم إبالغ الناجيات باإلغالق وتسيتم منحهن خيار االحتفاظ بملفاتهن ، بدا أن يتم 
ن مناقشة يمك -تسة صفر أوراق الموضوعة متسبقا  بتسبب تسيا -إبالغهن بالمخاطر المرتبطة بذلك. في حالة عام توفر النتسخ الورقية 

، مع تقييم المخاطر ذات الصلة. يتحمل عمال الحالة متسؤولية التواصل إذا بقيت  peuipauuمشاركة نتسخة إلكترونية من خالل 
 متاحة عبر الهاتف أو يجب قطع االتصال ألتسباب أمنية. 
 ما فيما يتدلق بالتسرية والموافقة المتستنيرة. كما تسيؤكا عمال الحالة من جايا حقوق الناجية ، ال تسي

 
b) النساء والفتيات المستفيدات 

تستقوم المنظمة بإبالغ جميع النتساء والفتيات المشاركات في المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات وغيرها من األنشطة لشرح األتسباب 
ر مدلومات مفصلة عن الخامات المتاحة في نفس المنطقة واإلطار الزمني المحاا للخروج. إذا كانت متاحة ، فإن المنظمة تسوف توف

الجغرافية. في حالة اإلغالق الطارئ ، يمكن للشركاء تجربة طرق مختلفة للتواصل التسريع ، مع األخذ في االعتبار المخاطر األمنية 
كل منتظم ، وضع لوحة إلى المتستفياات اللواتي يحضرن بش peuipauu، على تسبيل المثال: إرتسال رتسالة قصيرة أو رتسالة 

إعالنية على باب المتساحة اآلمنة تشير إلى التدليق المؤقت مع اإلشارة إلى متسؤول اتصال لالتصال به والحصول على التحايثات 
 )حتسب اإلمكان( ، وتنظيم المتطوعين لالتصال بمختلف النتساء والطلب إلى كل منهم مواصلة التسلتسلة إلعالم المتستفياين اآلخرين. 

 
 غ الجهات المانحةأبل

يجب على المؤتستسات إبالغ الجهات المانحة عن اإلغالق / الخروج القاام من موقع مدين )إذا لم يكن ذلك مرتبط ا بنهاية اورة التمويل( 
 ، ويجب أن تناقش تااعيات التغيير المفاجئ من حيث التمويل المتستمر. وعالوة على ذلك ، أظهرت التجربة أن المنظمات التي تقام

 خططا  بايلة للجهات المانحة تتلقى راوا فدل إيجابية بشأن إمكانية إعااة تخصيص األموال ومواصلة التداون.  
 

 ذكر جميع الموظفين بإجراءات الطوارئ.
يجب تذكير جميع الموظفين بإجراءات الطوارئ والمتسؤوليات ذات الصلة. ينبغي أن تنظر خطط اإلغالق في حاالت الطوارئ في 
الحالة التي تفقا فيها إاارة المؤتستسة في تركيا أو األران االتصال الكامل بالموظفين المياانيين. ولذلك ينبغي أن تنظر خطط الخروج 

 ات المتدلقة بتفديل خطة الخروج بين الموظفين البدياين والموظفين المياانيين.  اائما في تقاتسم المتسؤولي
 

 
 إدارة المعلومات

 قم بضمان حماية البيانات

ا بفريقنا في المياان ، ولم نتمكن من التواصل مدهم.  "في أحا حاالت اإلغالق الطارئ التي شاركنا فيها ، فقانا االتصال تمام 

 ، لم نتسمع منهم أبا ا ". كان هذا غير متوقع ولم نكن متستداين للتدامل مده. منذ ذلك الحين

 جلتسة نقاش مركزة ، تركيا



 

17 
 

في حالة اإلخالء المفاجئ من موقع جغرافي بتسبب مخاوف أمنية ، من األتساتسي أن يتم إتالف بيانات الناجيات من الدنف القائم على 
جب امج التسرية. ي النوع االجتماعي والنتساء والفتيات اللواتي يشاركن في برامج الدنف القائم على النوع اإلجتماعي من أجل ضمان

بروتوكوالت حماية البيانات في نظام إاارة المدلومات الذي تتستخامه كل منظمة ، كما يجب أن تكون خطة الطوارئ إلتالف البيانات 
ا من اتستراتيجية الخروج. )على تسبيل المثال ، إذا كنت تحتفظ بنتسخ ورقية من مدلومات الحالة ، تماشيا  مع تسياتسات  الحتساتسة جزء 

يجب أن يكون عامل  4ية البيانات واألرشفة الخاصة بالمؤتستسة ، فقم بإتالف جميع المواا المطبوعة التي لم تدا هناك حاجة إليها(.حما
 الحالة هو متسؤول االتصال بما يتدلق باإلتالف بالطريقة المتفق عليها )تمزيقه أو حرقه(.  

 

 متابعة وتقييم خطط اإلغالق 1.8
يجب أن تقوم المنظمات بمراقبة ، ومناقشة التقام ، وتحايث خطط الخروج بانتظام. يجب أن يوفر هيكل اإلاارة عن بدا الخاص بالمؤتستسة 
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تحفيز فاظ على الإن إغالق البرنامج ، مهما كان تسببه ، له تأثير عاطفي كبير على موظفيك وعلى نفتسك. راعِّ وجوا اتستراتيجيات للح
المناتسب وروح الفريق حتى األيام األخيرة لضمان جواة الخامات للمتستفياين. ضع في اعتبارك وضع خطة اعم لفريقك ، أثناء إغالق 
البرنامج وبداه ، خاصة في حاالت الطوارئ ، التي ثبت أنها شاياة الداطفة والتوتر بالنتسبة للموظفين. يتدرض المايرون لضغط متداا 

 ل مرحلة "الخروج" ، لذا من المهم االتستمرار في التركيز على الرعاية الذاتية الخاصة بهم وطلب المتساعاة عنا الحاجة. خال
( للداملين في الخطوط 2 )في الملحق 5تشمل الاروس المتستفااة من إغالق الطوارئ في جنوب تسوريا أنه تم نشر رتسائل الرعاية الذاتية

ا بين الموظفين في األران وأصاقائهم  األمامية ، ووضع خطة اعم ااخلية وخارجية. على وجه الخصوص ، أنشأ أحا الشركاء نظام 
وزمالئهم في تسوريا ، وتمكن الموظفون الماربون في األران من توفير واإلتسداف النفتسي األولي األتساتسي والاعم الداطفي لزمالئهم. 

اا رمت منظمة أخرى ، ليس لايها خبرة ااخلية في الدناية الذاتية ، بتوظيف منظمة أرانية لتقايم جلتسات الرعاية الذاتية لاعم الفريق واألفقا
 كما هو مطلوب تسواء عبر اإلنترنت أو بشكل شخصي. 

 

 المراجع .9
 2215ة تسوريا اإلقليمي صناوق األمم المتحاة للتسكان، المتساحات اآلمنة للنتساء والفتيات، محور اتستجاب 

  ، ما ندرفه عن اتستراتيجيات الخروج. إرشااات عملية لتطوير اتستراتيجيات الخروج أليتسون جارانر وكارا جرينبلوت وإريكا جوبير
 2225مياارة متساحات تدليمية  e-lano gh:tmhua في هذا المجال

 2217عي المشتركة بين الوكاالت ، المباائ التوجيهية إلاارة حاالت الدنف القائم على النوع اإلجتما  ،
eiiu://iii.:evtip.rmi/iu/iu-rmhihhi/puamutp/lhihau:hhrc-VBG-euph-tuhu:hihhi-

Vptthathhpenthuae2217.utG  

 إاارة االتستجابة اإلنتسانية لمنظمة الصحة الدالمية في الميااننظمة الصحة الدالمية، م ، 
eiiu://iii.iem.thi/eur/ihre:pttuhrh/immap/iuhpuap/iemeGthateeuhtemms/11/hh/ 

 2211، مباائ المتساحات الصايقة لألطفال في حاالت الطوارئالفرعية الدالمية لحماية الطفل،  الكتلة  ، 
eiiu://iii.phtrhG.ma:/uamihritmh/eetatenathhtaceluurhpeVptthathhpeGmaenthate.hpith:.utG 

  ، إغالق المكتب ، تسكرتارية حافة أكثر أمان اolln  2213، أبريل 

 المواا المرجدية للجنة اإلنقاذ الاولية على اإلغالق وإاارة التسجالت 

  نف القائم على النوع اإلجتماعي حول حماية البياناتالمواا المرجدية لبرنامج إاارة مدلومات الد 

                                                
ثق تيمر/مر بها الفريق مع شخص يجب أن تتضمن رتسائل الرعاية الذاتية مجموعة من المواضيع من ضمنها االنفتاح والحايث عن التجربة التي   5

جابية فكر بإيبه. فهم حقيقة أن اإلغالق هو جزء من البرنامج. طلب المتساعاة ألنفتسكم ولدائالتكم. مهما كانت الصدوبات الي يمر بها أحانا علينا أن ن
 بالفرص التي قا تتولا لنا على الصدياين الشخصي والدملي.

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/manuals/who_field_handbook/11/en/
http://www.unicef.org/protection/Child_Friendly_Spaces_Guidelines_for_Field_Testing.pdf
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 لحقاتالم .01
 : 0ملحق 

 ندم/ ال قائمة التحقق

  : المرحلة اإلعدادية0المرحلة 

 ندم/ ال اتستراتيجية الخروج موجواة ويتم الدمل بها

 ندم/ ال (4pوالتقارير المطلوبة عبر جااول )المشاركة المنتظمة في أنشطة الكتلة الفرعية للدنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 ندم/ ال يتم تحايا المنظمات واآلليات المجتمدية ومنظمات المجتمع الماني التي تستكون مناتسبة لتولي البرامج بدا اإلغالق

 ندم/ ال المنظمات على اراية بمتسارات اإلحالة المتاحة أو النظام لطلبها

  ي االتصال الخاصين باإلحالة توفر المنظمة تحايثات حول متسؤول

 ندم/ ال يتم تطوير خطط بناء القارات )المؤتستساتية والتقنية( ، بما في ذلك للمنظمات التي من المحتمل أن تتتسلم البرامج بدا اإلغالق

 ندم/ ال تأخذ اتستراتيجيات الخروج في االعتبار أولويات ترتيب األنشطة حتسب امكانية اعتبارها منقذة للحياة 

 ندم/ ال يتم تضمين واجب الدناية في اتستراتيجيات الخروج

 ندم/ ال يتم إجراء مشاورات مع الموظفين والمتستفياين )حيثما أمكن( والتأثير على اتستراتيجيات الخروج

 ندم/ ال يتم تضمين اتستراتيجيات االتصال في اتستراتيجيات الخروج

 ندم/ ال اتستراتيجيات الخروجيتم تضمين اتستراتيجيات حماية البيانات في 

 ندم/ ال يتم تضمين جوانب الظهور في اتستراتيجيات الخروج

 ندم/ ال خطة التصرف باألصول 

 ندم/ ال يتم بناء خطط لكيفية التدامل مع األصول في اتستراتيجيات الخروج

  : المرحلة االنتقالية8المرحلة 

النوع اإلجتماعي باإلغالق الوشيك وتمت اتستشارته بشأن قرارات اإلغالق اإلتستراتيجي )على تم إبالغ الكتلة الفرعية للدنف القائم على 
 تسبيل المثال الجهات الفاعلة التي تسلمت إليها البرنامج ، خيارات اإلحالة ، الخ...(

 ندم/ ال

 ندم/ ال النوع اإلجتماعي علی م لقائف الدنن اقاية مولاة طنشض أصلة بدوالمن مدينين فاعليوقارات غبة م رلمجتمع لفهم اتقييراء جم إيت

 ندم/ ال يتم تحايا خيارات اإلحالة باقة لنقل الحاالت واالتصال بهم لشرح األتسباب والخطوات لإلغالق

 ندم/ ال غالقالشركاء ، والموظفين المياانيين ، وعاملي الحاالت ، وفرق األنشطة الخارجية ، إلخ... لشرح األتسباب وخطوات اإلتجتمع المنظمة مد

 ندم/ ال تجتمع المنظمة مع أصحاب المصلحة الرئيتسيين وتشرح األتسباب والخطوات لإلغالق

 ندم/ ال يتم تنظيم جلتسات نشر المدلومات مع المتستفياين في مختلف المواقع 

  : مرحلة اإلغالق التشغيلي3المرحلة 

  اإلغالق المخطط له

 ندم/ ال اإلغالق والخيارات المتوفرة لحالتهايتم إبالغ كل ناجية بشكل فراي عن 

 ندم/ ال يتم نقل الحاالت التي تم الحصول على الموافقة عليها إلى مقامي خامات آخرين

 ندم/ ال توقف اتستقبال الحاالت 
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 ندم/ ال يتم إبالغ الجهات المانحة بخطط اإلغالق

 ندم/ ال األنشطة لشرح خطوات اإلغالق واتستمرارية الخامات )عنا اإلمكان(تنظيم لقاء مع جميع النتساء والفتيات المشاركات في 

 ندم/ ال يتم توفير المدلومات عن الخامات المتاحة للمجتمع بشكل اوري

  اإلغالق الطارئ

 ندم/ ال يتم إبالغ كل ناجية بشكل فراي عن اإلغالق والخيارات المتوفرة لحالتها

 ندم/ ال توقف اتستقبال الحاالت

 ندم/ ال يتم إبالغ الجهات المانحة بخطط اإلغالق

 ندم/ ال تتم متابدة الحاالت الحرجة المتستمرة عن بدا بدا اإلغالق )حيثما أمكن( 

 ندم/ ال يتم إطالع النتساء والفتيات المشاركات في األنشطة على خطط اإلغالق

 ندم/ ال تنظيم عملية تتسليم ما بدا اإلغالقإذا اتستمرت األنشطة بدا اإلغالق ، عبر منظمة أخرى ، يتم 

 ندم/ ال يتم تفديل خطط واجب الرعاية

  نقل / اإلحالةال -حماية البيانات 

 ندم/ ال تم تحايا منظمة أخرى )هي أيضا  تقام خامات الدنف القائم على النوع اإلجتماعي( لتحمل المتسؤولية عن الملفات. 

 ندم/ ال تم تحايا متسؤول االتصال والنتسخ االحتياطي إلاارة نقل الملفات 

 إذا كان األمر كذلك ، كيف تسيتم توثيقها؟ هل تم الحصول على موافقة الناجيات لتتسليم الملفات إلى منظمة جاياة؟ 
 إذا لم يتم الحصول على موافقة ، يجب على المنظمات عام نقل الملفات*

 *ندم/ال

 ندم/ ال هل تم تحايا أي مخاطر؟ كيف تسيتم التخفيف من هذه المخاطر؟  -تقييم للمخاطر بشأن تتسليم الملفات بشكل مااي  تم إجراء
 ندم/ ال توجا خطة واضحة حول كيفية توثيق تتسليم الملفات 

  يتم إنشاء أرشيف الملفات مع حا زمني ومتسؤول اتصال في المقر الرئيتسي أو المتستوى اإلقليمي 

  اإلخالء -حماية البيانات 

التي يتم حفظ الملفات بها للمتساعاة في التدرف التسريع  BlBيتم اتستخاام أكواا لونية للخزانات و / أو محركات األقراص الصلبة وأجهزة 
 على المواا الحتساتسة إلتالفها في حالة الطوارئ 

 

 ندم/ ال

حالة على التسحابة والوصول إليها من ااخل تسوريا من الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر تم تطبيق تسياتسة صفر أوراق بما في ذلك نماذج إاارة ال
 / محمية ومقياة بكلمة مرور 

 

ات الورق )على تسبيل المثال. ملف)إذا لم تكن تسياتسة صفر أوراق ممكنة( فهناك فهم واضح بين الموظفين حول وتسائل اإلتالف المتفق عليها 
 الحرق، التامير ، التفكيك، الغمر بالماء، إلخ( -ات اإللكترونية حرق، تمزيق، غير ذلك. الملف -

 ندم/ ال
 الوتسائل:

، )على تسبيل المثال المواا القابلة لالشتدال ، آلة تمزيق الورق، تسوائليتم االحتفاظ بمواا في الموقع للتامير الفوري للملفات إذا لزم األمر 
 مطرقة، إلخ.(

 ندم/ ال

 ندم/ ال ات اإلتالف )يتم تحايا متسؤول التواصل والنتسخ االحتياطي الذي تسيقوم بإتالف الملفات( هناك فهم واضح لمتسؤولي

 هناك تتسلتسل واضح للقيااة فيما يتدلق بأوامر إتالف الملفات: 
 
 

 ندم/ ال
 التفاصيل:
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  .)يارك جميع الموظفين من يمكنه إصاار األوامر بإتالف الملفات )على تسبيل المثال ، المشرف ، ماير الحالة ، إلخ 

  يارك جميع الموظفين كيف تسيتم اصاار أمر إتالف الملفات )الهاتف والبريا اإللكتروني( ، وهذا يشمل الحاالت التي قا ال يكون
 فيها االتصال ممكنا . 

 

 ندم/ ال
 
 
 

 ندم/ ال

 ندم/ ال لمطبوعة مع الشدار إتالف الملفات يشمل التسجالت ، أوراق الموارا البشرية مع األتسماء ، وجميع المواا ا

  المساحات اآلمنة للنساء والفتيات 

 ندم/ ال يتم اخالء المركز / المبنى وافراغه 

 ندم/ ال االتفاق مع المالك إن أمكن للتوصية بالمتساحة إلى وكالة أخرى )عبر الحاوا أم ال( 

  المتابعة والتقييم

 ندم/ ال اتستراتيجية الخروجيتم تضمين خطة المتابدة والتقييم في 

 ندم/ ال  يتم تنظيم نشاط ااخلي للاروس المتستفااة من قبل المنظمة ومشاركة النتائج مع مجموعة الدمل الخاصة بالدنف القائم على النوع اإلجتماعي

 ال ندم/ يتم جمع الاروس المتستفااة على متستوى مجموعة الدمل الخاصة بالدنف القائم على النوع اإلجتماعي

  المساءلة و اإلستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية

 ندم/ ال آلية التغذية الراجدة والشكاوى موجواة وتدمل 

 ندم/ ال أنظمة لضمان أن المتستفياين يمكنهم تقايم الشكاوى حتى لفترة بدا اإلغالق موجواة 

 ندم/ ال إلى المجتمع تم وضع آلية للحماية من االتستغالل الجنتسي واإلتساءة الجنتسية وتوصيلها

 رأنظمة لضمان أن المتستفياين يمكنهم تقايم تقارير حول اإلتستغالل الجنتسي واإلتساءة الجنتسية حتى لفترة ما بدا اإلغالق وتم مناقشة اإلطا
 الزمني بشكل واضح إلى األطراف المدنية 

 ندم/ ال

  العناية الذاتية للموظفين

 ندم/ ال اتية للموظفين طوال فترة البرنامج ، بما في ذلك أثناء اإلغالقوضع اتستراتيجيات لضمان الرعاية الذ

 ندم/ ال يتم نشر حقائب التاريب ، وأطر الكفاءات والفرص 
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 :الملحق الثاني

 مجموعة مقترحة من رسائل الرعاية الذاتية

  االتستمرار بطريقك فاعتني بهاالمصباح الفارغ اليضيء، اهتمامك بذاتك هو الطاقة التي تجدلك قاارا  على 

 

  انك لتست وحاك.... تذكر 

 

 التغيرات التي يمر بها جتساك، تسرعة ضربات القلب والتنفس، الم المفاصل وشا الدضالت، الصااع... كن واعيا  ل 

 

  تدبروا عن مشاعركم الصدبة تجاه مايحاث مدكم... اتسمح لنفتسك وأطفالك أن 

 

 عراض النفتسية التسلبية، قلة التركيز، الدصبية، االفكار التسلبية والقلق الاائم والخوف من الحاضر ومن المتستقبل، قلة النوم والكوابيسكن واعيا  الحتمالية ظهور بدض اال 

 

  الزوجة، االقارب والمدارف/الزوج. محاولة الحصول على الاعم والنصيحة وقضاء وقت مع الدائلة.... ااعم نفتسك بـ 

 

 يا  اائما  ليس من الضروري أن تكون قو.. 

 

   اعتني بنفتسك أوال 

 

 من الطبيدي الشدور بالتدب والضدف أحيانا  ضمن هذه الظروف 

 

 مشاركة فكرة أو شدور مع بدض األشخاص التحل المشكلة ولكن تتساعا في حلها 


