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 تحسین التدخالت القائمة على المساعدة المالیة للحمایة من العنف القائم على النوع االجتماعي:
ة في تعمیم االعتبارات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في التدخالت القائمة على المساعدة المالیة واستخدام المساعدة المالی

 وع االجتماعية لحوادث العنف القائم على الناالستجاب
 

 ما الغرض من مجموعة األدوات ھذه ومن الذي یجب أن یستخدمھا؟

 صممت مجموعة األدوات ھذه لدعم عمل الممارسین المختصین بحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي والمساعدة المالیة للتأكد من حمایة
جمع المعلومات الضروریة  على النوع االجتماعي عن طریق ما یلي: األزمات من حوادث العنف القائمالسكان المتضررین من النزاعات و

یة عن المخاطر بالنسبة للسكان المتضررین على أساس السن والنوع االجتماعي والتنوع، وتحدید اآللیات القائمة على المجتمع أو آلیات الحما
ة، وإعداد نظاًما للرصد بناءا على المخاطر المحددة ذات الصلة اعدة المالیة المخصصة والوقائیالذاتیة، ودعم التدخالت القائمة على المس

 بالحمایة.
 

 لماذا یجب على الممارسین المختصین بالعنف القائم على النوع االجتماعي والمساعدة المالیة استخدام مجموعة األدوات ھذه؟
 

ة لھا منذ البدایة بالنسبة لكل الجھات الفاعلة في العملیات على النوع االجتماعي واالستجابیجب إعطاء األولویة لمنع حوادث العنف القائم 
ت وفي حین أن المساعدة المالیة ال تشكل خطورة في حد ذاتھا، لكن تصمیم وتنفیذ التدخل القائم على المساعدة المالیة بدون تقییم دینامیا اإلنسانیة.

تماعي المصاحبة لتقدیم المساعدة المالیة وفوائد الحمایة المصاحبة یمكن أن ة للعنف القائم على النوع االجالنوع االجتماعي والمخاطر المحتمل
وعن طریق تنفیذ الخطوات الرئیسیة المحددة في مجموعة األدوات، یمكن للممارسین المختصین بالمساعدة  تؤدي إلى عواقب غیر مقصودة.

بالمثل فإنھ یمكن  لنوع االجتماعي في التدخالت القائمة على المساعدة المالیة.ذات الصلة بالعنف القائم على االمالیة أن یقوموا بتعمیم االعتبارات 
باألزمات  للممارسین المختصین بالعنف القائم على النوع االجتماعي أن یستخدموا المساعدة المالیة بفعالیة كأداة لتعزیز حمایة السكان المتأثرین

 نف، وتعزیز قدرتھم على التعافي، وزیادة مرونتھم.ي تخفیف مخاطر تكرار حوادث العوالنزاعات، وبالتال
 

 أین ومتى یجب استخدام األدوات؟

یجب تطبیق ھذه األدوات في كل المواقف اإلنسانیة التي تشمل تدخالت قائمة على المساعدة المالیة، واستخدامھا في كل دورة البرنامج 
 مجموعة األدوات إلى قسمین:سم تنق للتأكد من جودة البرامج.

 
یتكون الجزء األول من أداة نقاش مجموعة مركزة/ مقابالت ومذكرة توجیھیة مصاحبة لتقییم وتخفیف المخاطر المحتملة، باإلضافة إلى أداة  •

 لمراقبة ما بعد التوزیع ومذكرة توجیھیة مصاحبة لمراقبة المخاطر.

العنف القائم على النوع االجتماعي فیما یتعلق بالمساعدة المالیة في تعامل مع احتیاجات الناجین من یحدد القسم الثاني بروتوكوالً لتقییم وال •
بة خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى أداة مراقبة ما بعد التوزیع والمذكرة التوجیھیة المصاحبة لمراق

 المخاطر.
 

 األدوات ھذه؟ كیف یجب أن تستخدم مجموعة

ات في مجموعة األدوات ھذه بحیث تكون متوافقة مع السیاق ومعیاریة حتى یمكن للجھات الفاعلة في مجال العنف القائم صممت جمیع األدو
 على النوع االجتماعي والمساعدة المالیة العمل معًا لسد الثغرات في الممارسة الحالیة.

 
 ما الموارد اإلضافیة المتاحة؟

ذات الصلة للممارسین المختصین بالعنف القائم على النوع االجتماعي والمساعدة المالیة األدوار والمسؤولیات  تصر یبسطفیدیو مخ •
لتعزیز منع واالستجابة لحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي فیما یتعلق بدمج برامج العنف القائم على النوع االجتماعي 

 والمساعدة المالیة.

األردن بالشراكة مع  االختبارات المیدانیة لمجموعة األدوات في ثالثة أوضاع استرشادیة:روس المستفادة من دراسات حالة تسجل الد •
)، والنیجر بالشراكة مع منظمة Adeso)، والصومال بالشراكة مع حلول التطویر األفریقیة (IRCولجنة اإلنقاذ الدولیة (میرسي كوربس 

 إنقاذ الطفولة.
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من قبل الفاعلین في مجال المساعدة المالیة والفاعلین في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي  ما الذي یمكن عملھ لدعوات إلى العمل:ا
 والمانحین للتأكد من الحصول على نتائج مثالیة بالنسبة للسكان المتضررین من النزاعات واألزمات؟

 
 

 

 الفاعلون في مجال المساعدة المالیة
 

قائم على النوع االجتماعي على المستوى المیداني لتعمیم االعتبارات المتعلقة بالعنف القائم على النوع التعاون مع الفاعلین في مجال العنف ال •
 االجتماعي في التدخالت القائمة على المساعدة المالیة طوال دورة البرنامج.

 الیة.االجتماعي المصاحبة لتقدیم المساعدة المتقییم وتخفیف ومراقبة مخاطر العنف القائم على النوع  •
 تصمیم وتعدیل البرامج طوال مرحلة التنفیذ لضمان السالمة واإلدماج. •
 الدخول في شراكات مع الفاعلین في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لدمج المساعدة المالیة في خدمات إدارة حاالت العنف القائم •

 لعنف القائم على النوع االجتماعي إلى الحمایة بشكل أفضل.أجل تلبیة احتیاجات الناجین من حوادث ا على النوع االجتماعي من
  

 الفاعلون في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي
 

ا كشركاء لإلحاالت تأسیس نقاط إحالة بین القطاعات، مع األخذ بعین االعتبار أنھ یمكن للفاعلین في مجال المساعدة المالیة لعب دوًرا مھمً  •
 خرى.الصحیة واإلحاالت األ

عي رعایة الشراكات مع الفاعلین في مجال المساعدة المالیة لدمج المساعدة المالیة في خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتما •
 بشكل أفضل.من أجل تلبیة احتیاجات الناجین من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي إلى الحمایة 

المساعدة المالیة للتأكد من تعمیم المسائل المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في التدخالت القائمة  التعاون مع الفاعلین في مجال •
 على المساعدة المالیة طوال دورة البرنامج.

 
 المانحون

 
عدة المالیة عن طریق طلب مراقبة المخاطر المحتملة المصاحبة للمساتحفیز الجھات الفاعلة في مجال المساعدة المالیة لتقییم وتخفیف و •

 تحلیالت المخاطر والفوائد ذات الصلة بالحمایة عند دعم التدخالت القائمة على المساعدة المالیة في الطوارئ.
ائم على النوع االجتماعي، مع توفیر االستثمار في األبحاث اإلضافیة للتوسع في دمج المساعدة المالیة في البرامج ذات الصلة بالعنف الق •

 ر تمویل مخصصة للمساعدة في التحسین.مصاد
ار دعم بالنظر إلى المعامالت الخاصة الستخدام المساعدة المالیة في االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي، أن یتم األخذ بعین االعتب •

على الوصول إلى الدعم المخصص والتأھل ن من العنف القائم على النوع االجتماعي آفاق الحمایة على المدى البعید للتأكد من قدرة الناجی
بشكل آمن من خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى االستثمار في الموارد لتغطیة تكالیف البدایة 

 والموظفین اإلضافیین وبناء القدرة والمأسسة.
 

 وارد، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني:للوصول إلى ھذه الم
c.ms/cashandgbvwr 

 
 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال:

Tenzin Manell 
 ، المساعدات المالیة وسبل المعیشة WRCكبیر المستشارین الفنیین في 

TenzinM@wrcommission.org 
 

 شكرا لمنظمة CARE للترجمة

 
Gift of the U.S. Government 
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