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ملخص تنفيذي 

معلومات أساسية

يف جميع أنحاء العامل، تتعرّض النساء والفتيات النازحات واألفراد من ذوي امليول الجنسية، والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين، والخصائص الجنسية املتنوعة عىل نحو غري متناسب 

للتهميش االقتصادي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي بسبب املعايري الجنسانية وحالتهم كمرشَّدين. وزيادة مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعرُّض له يف األوضاع 

اإلنسانية يؤدي إىل تعقيد قدراتهم االقتصادية، ما يحدُّ من حصولهم عىل فرص عمل مأمونة ومستدامة وما يقيّد استقاللهم املايل. ويف نهاية املطاف، يفيض املزيج املركب املتمثل يف 

عدم التمكني االقتصادي، وعدم املساواة بني الجنَسني، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، إىل عرقلة تعايف الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل املدى الطويل.

دعا إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين لعام 2016 إىل تعزيز قدرة الالجئني عىل الصمود واالعتامد عىل الذات، وإتاحة الفرص الناشئة يف السوق أمام "النساء واألشخاص ذوي 

اإلعاقة والشباب"، ورضورة اتباع نهٍج يشمل املجتمع بأرسه ويكون قامئاً عىل الحلول واالستفادة منه. وعىل الرغم من أن مجتمع املعونة اإلنسانية قد قطع أشواطاً كبريًة يف معالجة 

هذه املسائل، مع مراعاة املسائل الجنسانية بصورٍة أكرب وأفضل عند تصميم الربامج وتنفيذها، يجب اتخاذ مزيد من اإلجراءات بُْغيَة تلبية احتياجات الناجني من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

م يف هذا املجال الخاص باملامرسات اإلنسانية يف إطار برنامج مشرتك بعنوان "النهوض بالتمكني االقتصادي  اشرتك املجلس الدمناريك لالجئني مع مفوضية الالجئني النسائية من أجل التقدُّ

للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية عرب أدلة وإجراءات ذات طابع محيل من أجل إحداث تغيريٍ محوِّل للمنظور الجنساين." ويهدف الربنامج الذي 

ميتدُّ لثالث سنوات إىل توليد أدلة تتعلق بالربمجة التي تدمج االنتعاش االقتصادي والوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتخفيف من حدته والتصدي له، من أجل النهوض 

بفاعلية بالتمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املامرسة اإلنسانية. 

واستكملت مفوضية الالجئني النسائية تقريراً عاملياً شامالً من أجل تحديد األدلة واملامرسات القامئة، وسيشّكل حجر األساس للربنامج وإلعداد وثيقة توجيهية بشأن نظرية التغيري. ويف 

املقابل، سيُسرتَشد بالتوجيهات لتنفيذ مناذج برنامجية متكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي، تشمل إقامة رشاكات بني املنظامت الدولية 

واملحلية ومعالجة عدم املساواة بني الجنَسني، وتكييف هذه الرشكات يف أربعة سياقات هي األردن، ولبنان، والنيجر، وأوغندا. 
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النتائج 

يجمع هذا التقرير العاملي الشامل األدلة القامئة يف ما يتعلق بالربمجة املتكاملة املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

واالنتعاش االقتصادي، مبا يف ذلك املساعدات النقدية وبقسائم رشائية. وإجامالً، جرى تحليل 62 منشوراً و11 مقابلة ملخربين رئيسيني مع الخرباء القطاعيني واملحليني من أجل تحديد 

النامذج الربنامجية والتدخالت، والعوائق، واملامرسات الجيدة، والتوجيهات، واألدوات. وُصنِّفت النتائج عىل أساس النساء والفتيات، فضالً عن الفئات األخرى املهمشة واملتقاطعة 

من الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد ذوي ميول جنسية، وهوية جنسانية وتعبري جنساين، وخصائص جنسية متنوعة، والرجال 

والفتيان. 

يف إطار املجاالت املتقاطعة لالنتعاش االقتصادي، والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، والتحول الجنساين، ومامرسة العمل اإلنساين حسب السياق املحيل، يُبنّي هذا التقرير 

ما هي الُسبُل التي يسهم من خاللها كل مجال يف تعزيز التمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

إنَّ برمجة االنتعاش االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي من شأنها أن تعالج العوائق التي تنشأ أو تتفاقم من جراء التعرُّض ملخاطر العنف القائم عىل النوع 

مة، مع وضع التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واملنظور الجنساين يف االعتبار. وهنا يربز دور  االجتامعي، مبا يتجاوز عمليات تقييم السوق واألنشطة االقتصادية املُصمَّ

برمجة إدماج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي يف التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومساعدة الناجني يف التغلب عىل التحديات املالية 

والنفسية والقانونية واالجتامعية التي تحيط بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتحول دون انتعاشهم االقتصادي. 

حتى مع تصميم برامج مدروسة ومحددة الهدف، فإن املعايري الجنسانية قد تحدُّ من املشاركة يف الربامج والنواتج بالنسبة إىل النساء والفتيات واألفراد من ذوي امليول الجنسية 

م الربامج بطريقٍة ال تتصّدى لدوافع عدم املساواة بني الجنَسني،  والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة. وقد تنشأ عواقب سلبية غري مقصودة عندما تُصمَّ

مثل القدرة املحدودة عىل التنقُّل بسبب عدم االستقاللية، وعدم توفر الوقت بسبب عدم التعاون بني الجنَسني يف األعامل املنزلية، واستجابات ضعيفة من جانب أفراد األرسة لتغريُّ 

ديناميات النوع االجتامعي. وإنَّ إدماج عنارص الربامج التي تهدف إىل تغيري املعايري الجنسانية عىل األصعدة الفردية واملجتمعية واملؤسسية قد يساهم يف الحد من عدم املساواة بني 

الجنَسني الناجم عن هذه العوائق، وقد يساعد يف زيادة النواتج التي تحققها عنارص برنامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي. 

وأخرياً، بالنسبة إىل الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين عىل الصعيد الدويل، قد يشّكل التعاون مع الجهات الفاعلة املحلية مصدر قوة لهذا النوع من الربامج. وقد تساهم الربمجة 

التي تقودها املنظامت املحلية يف إتاحة الوصول إىل املجتمعات املحلية املستهدفة، وتعزيز تصميم عنارص الربامج وتنفيذها باالستعانة بخربات تتعلق بسياقات محددة، وزيادة القدرة 

املحلية من أجل التغيري املستدام. 

تم تحديد عدة جوانب أساسية لهذه الربمجة املتكاملة يف استعراض املؤلفات واملقابالت مع املخربين الرئيسيني، وتم تقديم توصيات إىل مصممي الربامج واملوظفني عىل النحو التايل: 

إجراء تقييامت خاصة بالسياق ومصنفة بشأن فرص السوق ومخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي بُْغَية توجيه تصميم الربامج وتنفيذها، مبا يكفل تصنيف البيانات  	

شة من الناجني، مثل ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين  يف ما يتعلق مبختلف الفئات السكانية.  ويبدو ذلك مهامً تحديداً بالنسبة إىل الفئات املهمَّ

والخصائص الجنسية املتنوعة أو األشخاص من ذوي اإلعاقة. 

استخدام نهج يركز عىل الناجني يف جميع مراحل دورة الربامج حرصاً عىل تقييم وتصميم وتنفيذ وضامن سالمة الناجيات ورسيتهن واحرتامهن والوقاية من التمييز.  	

ضامن التنسيق وتدريب جميع موظفي الربامج عىل أساسيات كل عنرص من عنارص الربامج — املساواة بني الجنَسني، والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي،  	

واالنتعاش االقتصادي، مبا يف ذلك املساعدات النقدية وبقسائم رشائية.  وتكمن السمة األساسية للربمجة املتكاملة باإلقرار بامتالك الخرباء املحليني قواعد معرفية مختلفة، كام 

أنَّ تبادل املعارف وبناء القدرات يف ما بني الرشكاء يشّكل مفتاح النجاح.

بشكٍل عام، تتيح نتائج هذه الدراسة سبيالً أمام الربمجة املتكاملة املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات طابع محيل يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش 

االقتصادي لصالح الناجني يف األوضاع اإلنسانية، وتسلط الضوء عىل املجاالت التي تستحق مزيداً من البحث.  
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11 أنشأ الربنامج أيضاً مجموعة مرجعية عاملية مشرتكة بني الوكاالت، تتألف من متخصصني يف مجاالت االنتعاش االقتصادي، واملساواة بني الجنسني، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، من أجل توفري توجيهات الخرباء االسرتاتيجيني والتقنيني، واإلرشاد واملدخالت بشأن إدارة الربامج وخطط التنفيذ 

وكذلك املخرجات التي أنتجت بهدف تعظيم إمكانات الربامج.

تقرير عاملي شامل 

مقدمة
بالنسبة إىل النساء النازحات قرَْْساً يف أنحاء شتّى من العامل، ال تزال إمكانية وصولهن إىل مصادر دخل مستدامة وقدرتهن عىل التحكُّم بتلك املصادر منخفضة للغاية. يف 

ما يقرب من نصف البلدان املضيفة، ال يُسَمح للنازحني بالعمل، وهذا ما يدفعهم إىل البحث عن العمل يف االقتصاد غري النظامي، وبالتايل يعرّضون أنفسهم لالستغالل 

والتمييز والنتهاكاٍت أخرى.1  ويف هذه األوضاع، تصل نسبة عاملة النساء النازحات إىل 40 يف املائة أو تنخفض إال ما ال يقل عن 6 يف املائة، ولكن هذه النسبة تبقى 

دامئاً أقل من معدالت العاملة بالنسبة إىل كل من الرجال النازحني والنساء غري النازحات.2  وعالوة عىل ذلك، يتفاقم التهميش االقتصادي للنساء النازحات من جراء 

املعايري الجنسانية التقييدية، والفجوات الكبرية يف األجور، والعوائق التنظيمية واإلدارية.3  

يف الوقت نفسه، يزيد النزوح الَقرْْسي من خطر مجابهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعرُّض له، وهو ما يؤثر أيضاً بشكل غري متناسب عىل النساء والفتيات 

يف هذه األوضاع، وميتد ليشمل الفئات املهمشة األخرى واملتقاطعة، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين 

والخصائص الجنسية املتنوعة.4  ويف ما يتعلق بالناجني يف هذه األوضاع، ميكن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي أن مينعهم من االعتامد عىل أنفسهم اقتصادياً 

ويعيق قدرتهم عىل الصمود.5  وبسبب الصدمات النفسية، واإلعاقة، والوصم، واملعايري الجنسانية، والوضع القانوين، قد ال يتمكَّن الناجون من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي من ضامن استقاللهم االقتصادي واالجتامعي أو حصولهم عىل عمٍل مأمون أو الئق أو تنظيم مشاريع خاصة بهم.6 ونتيجة لذلك، كثرياً ما يشعر الناجون 

فية أو هشة، أو االنخراط يف  بعدم األمان أو بعدم قدرتهم عىل الوصول إىل عمٍل مجٍد أو فرص عمل بّناءة، ما قد يهدد سالمتهم ويدفعهم إىل البقاء يف أوضاع تعسُّ

سلوكيات محفوفة باملخاطر.7  

عىل الصعيد العاملي، قطع مجتمع املعونة اإلنسانية التزامات بالتغيري املحوِّل للمنظور الجنساين والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل أساس األسباب 

الجذرية للتمييز بني الجنَسني وعدم املساواة بني الجنَسني.8  ويف حني أنَّ القطاعات اإلنسانية ترّوج أكرث فأكرث للمساواة بني الجنَسني، فإن االنتعاش االقتصادي، مبا 

يف ذلك املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، ال يزال ينطوي عىل مجاالت للتحسني، ال سيَّام من أجل الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتخفيف من 

ته.9 ورغم أنَّ العنف القائم عىل النوع االجتامعي منترش إىل حدٍّ كبريٍ يف األوضاع اإلنسانية، مثة نقٌص شديد يف الربامج املتكاملة القامئة عىل األدلة يف مجال التصدي  حدَّ

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، علامً أنَّها هذه الربامج رضورية لتلبية احتياجات الناجني عىل املدى الطويل.10  

وملعالجة هذه الثغرات، دخل املجلس الدمناريك لالجئني يف رشاكة مع مفوضية الالجئني النسائية لتنفيذ برنامج "النهوض بالتمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية عرب أدلة وإجراءات ذات طابع محيل من أجل تغيريٍ محوِّل للمنظور الجنساين." ويهدف الربنامج الذي ميتدُّ لثالث سنوات 

إىل توليد أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي ودعم املجتمع اإلنساين بالنامذج الربنامجية القامئة 

عىل األدلة التي تساهم بشكل فعال يف النهوض بالتمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.11  وبُْغيَة إرساء أساس قائم عىل األدلة يف ما 

يتعلق بالتنفيذ، استكملت مفوضية الالجئني النسائية تقريراً عاملياً شامالً بشأن الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش 

االقتصادي من خالل النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل. ومن ناحية أخرى، سيوّجه التقرير العاملي الشامل توجيهات تتعلق بنظرية التغيري وأُطُر 

ل إليها التقرير العاملي  الرصد والتقييم والتعلُّم لهذه الربامج التي جرى تكييفها مع أربعة سياقات: األردن ولبنان وأوغندا والنيجر. وترد يف هذا التقرير النتائج التي توصَّ

الشامل.

 

https://www.unhcr.org/en-us/publications/operations/5bc07ca94/refugee-livelihoods-economic-inclusion-2019-2023-global-strategy-concept.html
https://giwps.georgetown.edu/resource/unlocking-refugee-womens-potential/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action%2C 2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The Inter-Agency Humanitarian Evaluation %28IAHE%29 on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls %28GEEWG%29-Report.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://eu.rescue.org/report/scaling-economic-opportunities-refugee-women-understanding-and-overcoming-obstacles-womens
https://eu.rescue.org/report/scaling-economic-opportunities-refugee-women-understanding-and-overcoming-obstacles-womens
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/3854/whereisthemoneyfinalfinal.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/3854/whereisthemoneyfinalfinal.pdf
https://www.gov.uk/guidance/funding-for-what-works-to-prevent-violence-against-women-and-girls
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC Policy on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in Humanitarian Action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The Inter-Agency Humanitarian Evaluation %28IAHE%29 on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls %28GEEWG%29-Report.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The Inter-Agency Humanitarian Evaluation %28IAHE%29 on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls %28GEEWG%29-Report.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-02/IASC AF Gender Report 2018 with Recommendations Table.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The Inter-Agency Humanitarian Evaluation %28IAHE%29 on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls %28GEEWG%29-Report.pdf
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المنهجية 

االنتعاش االقتصادي

يف إطار برمجة املجلس الدمناريك لالجئني، يركز االنتعاش االقتصادي عىل االعتامد عىل الذات والقدرة عىل الصمود. بفضل برامج االنتعاش االقتصادي، تتمكَّن األفراد واألرَُس املعيشية 

املترّضرة من األزمات اإلنسانية من تلبية احتياجاتهم األساسية بصورة مستقلة ومستدامة )االعتامد عىل الذات( واستعادة قدرتهم عىل التخفيف من حدة الصدمات والضغوط 

يف املستقبل والتكيُّف معها والتعايف منها، بطريقة تقلل من الضعف املزمن )القدرة عىل الصمود(، مع إيالء اهتامم خاص لتحقيق األمن الغذايئ، واستعادة ُسبُل العيش الالئقة 

واملستدامة، وتحسني الشمول املايل.12 واسرتشاداً بتعريف املجلس الدمناريك لالجئني، يهدف استعراض املؤلفات إىل إدراج الربامج والتدخالت املتعلقة باالنتعاش االقتصادي، من قبيل:

املساعدات النقدية وبقسائم رشائية:  تحويالت نقدية و/أو تقديم قسائم رشائية للسلع أو الخدمات، تُسلَّم مبارشًة إىل املستفيدين من األفراد أو األرَُس املعيشية. وتناول  	

االستعراض السامت الخاصة بتصميم املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، مثل الطرائق )نقداً و/أو بقسائم(؛ والرشوط )املساعدة املرشوطة أو غري املرشوطة عىل سبيل املثال 

النقد لقاء العمل(؛ والتقييد )املساعدة غري املقيَّدة أو املقيَّدة مثل التحويالت النقدية من أجل الخدمات الغذائية أو الصحية املحددة(؛ وأنشطة "النقد املضافة" التكميلية )عىل 

سبيل املثال التحويالت النقدية التي تغطي تكاليف التدريب املهني يف إطار تدخل لدعم العاملة جنباً إىل جنب مع أفرقة املناقشة املعنية باملنظور الجنساين(.13 

دعم العاملة: املشورة املهنية، وتنمية املهارات، ومطابقة الوظائف و/أو التوظيف، ورأس املال االجتامعي، وتنمية الشبكات، والتوعية بالعمل الالئق.  	

  12./https://emergency.drc.ngo/recover/the-transition-gap .12 املجلس الدمناريك لالجئني، الفجوة االنتقالية 

13 بالنسبة إىل املساعدة نقداً وبقسائم، مل تُدَرج آلية التنفيذ وقيمة التحويل واملدة والوترية يف تحليل هذا االستعراض، ألنَّ تقييم هذه العنارص صعب بسبب نقص املعلومات التفاضلية وعدم توافر معلومات التقييم.  

 

يسترشد هذا التقرير العالمي الشامل باستعراض المؤلفات ومقابالت 

المخبرين الرئيسيين مع أصحاب المصلحة في الرابط بين العمل اإلنساني 

والعمل اإلنمائي. ويُستخَدم هذا الرابط بين العملَين الستخراج النتائج 

المنشورة والمعرفة العملية من النماذج البرنامجية المتكاملة في مجال 

التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي-االنتعاش االقتصادي لصالح 

لة للمنظور الجنساني وذات الطابع المحلي.  الناجين من خالل النُُّهج المحوِّ

لية، والتوجيه الدولي، تم  واستناداً إىل الممارسات التنظيمية، والبحوث األوَّ

تحديد المصطلحات التالية ُقبيل إجراء البحوث، بما يكفل التحديد والمالءمة: 

االنتعاش االقتصادي، والعنف القائم عىل النوع االجتماعي، والمساواة بين 

الجنَسين، والتحوُّل الجنساني، وإضفاء الطابع المحلي.

1

https://emergency.drc.ngo/recover/the-transition-gap/
https://emergency.drc.ngo/recover/the-transition-gap/


10أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

دعم األعامل التجارية: اإلرشاد يف مجال األعامل التجارية، وتنمية املهارات، والدعم املايل، وروابط السوق.  	

الشمول املايل: اإلدماج املايل: اإلملام باألمور املالية، واإلملام بالتكنولوجيا الرقمية، وجمعيات االدخار والقروض القروية، ونوادي االدخار، وغري ذلك من أنشطة االدخار واالئتامن  	

الجامعية، والروابط مع مقدمي الخدمات املالية النظاميني، ومؤسسات التمويل البالغ الصغر، واملصارف، ورشكات التأمني.

التدخالت الزراعية والحقوق املتعلقة باألرايض الشاملة للجميع: الوصول إىل املدخالت والتدريب عىل تحسني املامرسات الزراعية وإنشاء التعاونيات وتطويرها. 	

حقوق العمل وتعبئة/تنظيم العاملة: نقابات العامل والجامعات الناشطة. 	

اقتصاد العربة/االقتصاد التشاريك/االقتصاد التعاوين: عمل يتلقى فيه العامل أجورهم حسب املهمة أو الخدمة أو الواجب الذي يؤدونه، وحيث يشاركون بشكٍل مستقل يف  	

عالقات قصرية األجل مع العمالء.14 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف ما يتعلق بهذا التقرير العاملي الشامل، اسرتُِشد يف تعريف العنف القائم عىل النوع االجتامعي باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي الصادرة عن اللجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لعام 2015 والتي تنصُّ عىل أنَّ العنف القائم عىل النوع االجتامعي:

"مصطلح شامل لكل عمل ضار ُيرتكَب ضد إرادة الشخص، ويستند إىل فروق )جنسانية( 
مكرَّسة اجتامعياً بني الذكور واإلناث. ويستخدم مصطلح "العنف القائم عىل النوع 

ل للتأكيد عىل أنَّ الفوارق الهيكلية يف السلطة القامئة عىل النوع  االجتامعي" يف املقام األوَّ
االجتامعي بني الذكور واإلناث يف جميع أنحاء العامل تعّرض اإلناث ألشكاٍل متعددة من 

العنف. وعىل النحو املتفق عليه يف إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة )1993(، يشمل 
ذلك األعامل التي تلحق رضراً أو أملاً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً باملرأة، وتهديدها بهذه 

األعامل، وإكراهها عىل بعض األمور، وأشكال أخرى لحرمانها من الحرية، سواء حدث ذلك 
يف الحياة العامة أو الخاصة. وتستعمل بعض الجهات الفاعلة هذا املصطلح أيضاً لوصف 

بعض أشكال العنف الجنيس ضد الذكور و/أو العنف املوجه ضد الفئات السكانية من 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات 

الجنسني، ويف هذه الحاالت عند اإلشارة إىل العنف املتصل مبعايري الذكورة و/أو معايري 
الهوية الجنسانية غري املتكافئة بني الجنَسني."15

James Manyika et al., Independent Work: Choice, necessity, and the gig economy )McKinsey Global Institute, 2016(, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/employment%20and%20 14

.growth/independent%20work%20choice%20necessity%20and%20the%20gig%20economy/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy-executive-summary.ashx

15 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، املبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين )2015( . 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured insights/employment and growth/independent work choice necessity and the gig economy/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy-executive-summary.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured insights/employment and growth/independent work choice necessity and the gig economy/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy-executive-summary.ashx
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action%2C 2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action%2C 2015.pdf
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املساواة بني الجنَسني والنُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين

وفقاً للمبادئ التوجيهية يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي الصادرة عن الجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لعام 2015، تُعرَّف املساواة بني الجنَسني بأنها "املساواة يف 

دت املساواة بني الجنَسني بوصفها األساس لوضع حد للحرمان االقتصادي للمرأة، ولآلثار  الحقوق واملسؤوليات والفرص بني النساء والرجال والفتيات والفتيان."16 ويف هذا الربنامج، تحدَّ

النهائية املرتتبة عىل العنف الذي يُرتَكب ضد النساء والفتيات، فضالً عن الرجال والفتيان وأولئك من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية 

املتنوعة. وبُْغيَة تعزيز هذا التغيري عىل نحو مالئم، أوىل االستعراض الشامل العاملي األولوية لتحديد أمثلة عن النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين.

تُعدُّ الدكتورة جيتا راو غوبتا أوَّل من استخدم مصطلح "محوِّل للمنظور الجنساين" يف عام 2000، وهو مصطلح يصف السياسات والتدخالت التي تعزز املساواة بني الجنَسني. وطبقت النُُّهج 

املُحِدثة للتحوُّل الجنساين يف برامج الحامية والوقاية من العنف من أجل إرشاك الرجال والفتيان يف التفكري النقدي حول املواقف والسلوكيات التي تؤدي إىل عدم املساواة بني الجنَسني، وما 

يرتتب عىل ذلك من عنف قائم عىل النوع االجتامعي، ورفض هذه املواقف والسلوكيات وتغيريها.17 ويعرِّف جدول التقييم املراعي للمنظور الجنساين الذي وضعته منظمة الصحة العاملية 

الربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين بأنها:18 

تلك التي تنظر يف املعايري واألدوار والعالقات الجنسانية بالنسبة إىل النساء والرجال، وتحرص عىل أنَّ تلك املعايري تؤثر يف الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها؛ 	

تلك التي تنظر يف احتياجات محددة لدى النساء والرجال؛ 	

تلك التي تعالج أسباب أوجه عدم اإلنصاف ]االقتصادي[ القامئة عىل  النوع االجتامعي؛19  	

تلك التي تدرج ُسبُالً لتحويل املعايري واألدوار والعالقات الجنسانية الضارة؛ 	

تلك التي غالباً ما تعزز املساواة بني الجنَسني باعتبارها هدفاً منشوداً؛  	

تلك التي تدرج اسرتاتيجيات لتعزيز إحداث تغيريات تدريجية يف عالقات السلطة بني املرأة والرجل. 	

ألغراض هذا االستعراض، يجري النظر يف هذه السامت الخاصة بالربمجة املحوِّلة للمنظور الجنساين. ويف اآلونة األخرية، نشأت دعوات إىل برامج محوِّلة للمنظور الجنساين من أجل امليض 

قدماً إىل ما هو أبعد من املستويات الفردية واألرَُسية، من خالل تعزيز السياسات الشاملة للجنَسني عىل صعيد املجتمع املحيل وعىل الصعيد املؤسيس، وتحويل النُّظُم املحلية للمساءلة 

الجنسانية.21,20 ويهدف هذا االستعراض الشامل العاملي إىل تحديد النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين التي يجري توسيع نطاقها من هذا املنظور أيضاً.  

إضفاء الطابع املحيل

عىل نحو ما حددته اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، فإن إضفاء الطابع املحيل »يتيح املشاركة والقيادة البّناءتني من ِقبل الجهات الفاعلة عىل الصعيَدين املحيل والوطني )مع الرتكيز 

دت اللجنة الدامئة املشرتكة بني  عىل املنظامت التي تقودها املرأة والتي متثل الفئات السكانية الضعيفة( يف االستجابة اإلنسانية، وتعزيز تبادل القدرات وزيادة التمويل املبارش.«22 وحدَّ

الوكاالت أيضاً خمسة مبادئ إلضفاء الطابع املحيل عىل الربامج إىل جانب تعريفها، وهي: املساواة، والشفافية، والنَّهج املوجه نحو تحقيق النتائج، واملسؤولية، والتكامل. ووضعت اللجنة 

16 املرجع نفسه.

.Michael Flood, “Gender equality: Engaging men in change,” The Lancet )2019( Jun 15;393)10189(:2386 17

 ,)Gender mainstreaming for health managers: a practical approach. Participant’s notes. Geneva: World Health Organization )2011 18 

 .eng.pdf?sequence=2_9789241501064/44516/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665

19 املصطلح األصيل هو "أوجه عدم اإلنصاف يف املجال الصحي"؛ وألغراض هذا االستعراض، نركز عىل أوجه عدم اإلنصاف االقتصادي.

 Lisa D. Brush and Elizabeth Miller, Trouble in Paradigm: “Gender Transformative” Programming in Violence Prevention. Violence Against 20 

 .1077801219872551/Women ]Internet[. 2019 Nov ]cited 2022 Feb 10[;25)14(:1635–56. Available from: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177

Sarah DeGue et al., “Looking Ahead Toward Community-Level Strategies to Prevent Sexual Violence,” Journal of Women’s Health ]Internet[ )2012 Jan( ]cited 2022 Feb 10[;21)1(:1–3. Available from: http://www. 21

 .liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2011.3263

https://ihttps://resourcecentre. :22 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، مسارات لتوطني العمل اإلنساين:  إطار نحو استجابة إنسانية تقاد محليّا من خالل العمل اإلنساين املبني عىل الرشاكة ]شبكة اإلنرتنت[ )2019(. متاح من املوقع الشبيك

 ./savethechildren.net/pdf/localisation_framework_partnership_2019_arabic.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf?sequence=2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf?sequence=2
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801219872551
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801219872551
http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2011.3263
http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2011.3263
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/pathways-to-localisation-report-oct2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/pathways-to-localisation-report-oct2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/pathways-to-localisation-report-oct2019.pdf


12أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت مؤرشات لقياس مدى إضفاء الطابع املحيل عىل مجموعة االستجابة اإلنسانية، غري أنَّها ال تقيّم إضفاء الطابع املحيل عىل مرشوع أو رشاكة أو تعاون محدد 

يف مجال العمل اإلنساين، عىل الرغم من أنَّ ذلك قد اقرتحه العاملون يف مجال إضفاء الطابع اإلنساين عىل العمل اإلنساين.23 

يف سياق هذا الربنامج، وسعياً إىل اتخاذ إجراء ذي طابع محيل من أجل التغيري املحوِّل للمنظور الجنساين، يلتزم مديرو املشاريع الُقطريني ومديري املشاريع العامليني التابعني للمجلس 

الدمناريك لالجئني باملبادئ واملؤرشات املذكورة أعاله فضالً عن ثالثة مبادئ إضافية. وتعاونت أفرقة املجلس الدمناريك لالجئني يف تحديد ثالثة من مبادئ إضفاء الطابع املحيل التي يتعنيَّ 

عىل الربنامج االمتثال لها من أجل تسجيل وتعزيز تعريف إضفاء الطابع املحيل املذكور أعاله وتحسينه بشكٍل أفضل. 

االعتبارات املتعلقة باملشاركة البّناءة من ِقبل الجهات الفاعلة عىل الصعيد املحيل.  	

االعرتاف بالقدرات املحلية وإكاملها واالعتامد عليها وتعزيزها إذا اقتىض األمر.  	

تيسري التعلُّم املتبادل والعمل املشرتك مع الجهات الفاعلة املحلية من أجل إحداث تغيري مالئم للسياق ومستدام. 	

استعراض املؤلفات 

تتمثل أهداف استعراض املؤلفات يف ما ييل: تحديد النامذج الربنامجية املتكاملة املحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي، 

ونُظُم الرصد، واألدلة املتصلة بالسياقات اإلنسانية؛ وتحديد أي مناذج برنامجية مامثلة تستخدم نهجاً محلياً. ومن ثم يهدف استعراض املؤلفات إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

كيف تدمج مبادئ التحوُّل الجنساين يف النامذج الربنامجية/التدخالت املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي لصالح الناجني من . 1

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية؟ 

كيف يُضفى الطابع املحيل عىل النامذج الربنامجية/التدخالت املحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش  	

االقتصادي؟

كيف تدعم املوارد املتاحة )املبادئ التوجيهية، نظريات التغيري، أُطُر القياس، األدوات( تنفيذ الربمجة املحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع . 2

االجتامعي-االنتعاش االقتصادي لصالح الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية؟

كيف تدعم املوارد القامئة الربامج املتكاملة املحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي التي تساعد بفاعلية يف الحد . 3

من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ودعم الناجني يف تحقيق التعايف، والتخفيف من حدة مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي وغريه من مخاطر الحامية، واالعتامد 

عىل الذات عىل املدى الطويل، واملساهمة يف تحقيق أهداف أوسع نطاقاً يف مجال املساواة بني الجنَسني؟

ما هي الفجوات القامئة يف املوارد املتاحة لدعم الربمجة املتكاملة املحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش  	

االقتصادي يف األوضاع اإلنسانية؟

ما هي أفضل املامرسات والعوائق التي تحول دون التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي عىل نحو محوِّل للمنظور الجنساين لصالح الناجني من . 4

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية ويف السياقات واألوضاع اإلمنائية القابلة للمقارنة؟

23 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، دليل إرشادي تعزيز مشاركة ومتثيل وقيادة الجهات الفاعلة املحلية والوطنية يف آليات تنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ملنسقي الشؤون اإلنسانية، والفرق الُقطرية اإلنسانية، 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://interagencystandingcommittee. :واملجموعات املشرتكة بني الوكاالت وغريها من فرق العمل واملجموعات العاملة ذات الصلة ]شبكة اإلنرتنت[ )2021(. متاح من املوقع الشبيك

IASC%20Guidance%20on%20Strengthening%20Participation%2C%20Representation%20and%20Leadership%20of%20Local%20and%20National%20Actors%20in%20IASC%20-/11-org/system/files/2022

 .28Arabic%29.pdf%Humanitarian%20Coordination%20Mechanisms%20

https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/iasc-guidance-strengthening-participation-representation-and-leadership-local-and-national-actors
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/iasc-guidance-strengthening-participation-representation-and-leadership-local-and-national-actors
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/iasc-guidance-strengthening-participation-representation-and-leadership-local-and-national-actors
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/iasc-guidance-strengthening-participation-representation-and-leadership-local-and-national-actors
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/iasc-guidance-strengthening-participation-representation-and-leadership-local-and-national-actors
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النهج والنموذج املفاهيمي

يتبنى هذا االستعراض إطاراً للمعايري االجتامعية. 24 ,25 ,26 ويعرَّف املعيار االجتامعي بأنَّه عبارة عن معتقدات مشرتكة بشأن ماهية السلوك النموذجي واملالئم يف مجموعة مرجعية 

ذات قيمة. ويصّنف هذا االستعراض الربامج والتدخالت املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي التي تهدف إىل تغيري محوِّل للمنظور 

الجنساين يف األعراف االجتامعية عىل ثالثة من مستويات منها، وهي:

عىل الصعيد الفردي:  تتغري املعايري الجنسانية بني فرادى الرجال والنساء، فضالً عن قادة الرأي مثل الزعامء الدينيني والتقليديني، ورجال األعامل، والشخصيات اإلعالمية. 	

عىل صعيد املجتمع املحيل:  تتغري املعايري الجنسانية بني الناس، واملجتمع املحيل، واألسواق، واملدارس، واملؤسسات الدينية، و/أو املجتمع ككل. 	

عىل الصعيد املؤسيس:  تتغري املعايري الجنسانية بني املؤسسات الرسمية وغري الرسمية من خالل زيادة حقوق النساء والفتيات واألفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية  	

الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة، واألفراد من ذوي اإلعاقات، وإلغاء القوانني والترشيعات والسياسات التي متيّز بني الجنَسني عىل األصعدة املحلية أو 

الوطنية أو الدولية.

البارامرتات واسرتاتيجية البحث

التدخالت تحديد 

يشمل االستعراض منشورات تصف التدخالت يف األوضاع اإلنسانية. وألغراض هذه الدراسة، يُعرَّف الوضع اإلنساين بأنه أي أزمة حادة أو طويلة األمد عىل األصعدة املحلية 

أو الوطنية أو اإلقليمية. واستُعني باللمحة العامة عن العمل اإلنساين العاملي لعام 2020 كنقطة انطالق إلدراج البلدان املترضرة من األزمات اإلنسانية.27 

أنواع املنشورات

يشمل هذا االستعراض املعلومات الواردة يف مجموعة واسعة من الوثائق املتاحة للجمهور، مبا يف ذلك املقاالت التي يستعرضها الخرباء وتقارير ومؤلفات أخرى غري رسمية، مثل 

دراسة الحاالت اإلفرادية أو الربامج أو تقييامت املشاريع، وغريها.

املحددات

شمل البحث مقاالت نرُشت يف السنوات العرش املاضية )اعتباراً من عام 2012( من أجل استعادة مجموعة حديثة من املؤلفات. واقترصت البحوث عىل اللغة اإلنجليزية ألسباب 

تتعلق بجدواها.

M. Alexander-Scott, E. Bell, and J. Holden, DFID Guidance Note: Shifting Norms to Tackle Violence Against Women and Girls (VAWG) )London: Department for International Development. 2016(, https://www. 24

gov.uk/government/publications/shifting-social-norms-to-tackle-violence-against-women-and-girls.

Gerry Mackie, et al., What are social norms? How are they measured? )San Diego, CA. 2015 Jul 27(. 25

United Nations Development Programme, Tackling Social Norms: A game changer for gender inequalities ]Internet[ )2020( 26 

 )Human Development Perspectives(. Available from: https://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf.

 .https://gho.unocha.org/ar  :27 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العاملي لعام 2020 ]شبكة اإلنرتنت[. 2020. متاحة من املوقع الشبيك

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf
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البحث اسرتاتيجية 

تناول استعراض املؤلفات محركات البحث وقواعد البيانات الراسخة، مبا يف ذلك:

	 )Google Search( عامة:  البحث عىل محرك جوجل

	 )EconLit( إكونليت ،)Cochrane( كورشين ،)JSTOR( جستور ،)SCOPUS( سكوبس ،)PubMed( ببمد ،)Google Scholar( أكادميية: جوجل سكوالر

املامرسون:  رشاكة التعلم النقدي )CALP(، شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين )ALNAP(، مجال املسؤولية عن التصدي  	

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي )GBV AOR(، صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA(، لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC(، مفوضية األمم املتحدة 

السامية لشؤون الالجئني )UNHCR(، مبادرة بحوث العنف الجنيس )SVRI(، منظمة بريفنشن كوالبوريتف )Prevention Collaborative(، نظام 

   )FSN Network( شبكة األمن الغذايئ والتغذية ،)WHO( معلومات املكتبات التابع ملنظمة الصحة العاملية

الجدول -1 الكلامت الرئيسية املستخدمة لغرض البحث

خصائص التدخل

الكلامت الرئيسيةالخصائص

املرحلة األوىل:  كيف تُدَمج أنشطة االنتعاش االقتصادي يف التدخالت املعنية بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية لصالح الناجني من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي؟ 

"االنتعاش االقتصادي"؛ "ُسُبل العيش"؛ "التمكني االقتصادي"؛ "املساعدات النقدية وبقسائم االنتعاش االقتصادي

رشائية"؛ "الشمول االقتصادي"؛ "الشمول املايل"، "األمن الغذايئ"؛ "التوظيف"؛ "العمل الحر"؛ 

"الوظائف"؛ "دعم سوق العمل"؛ "دعم االستهالك"؛ "دعم األعامل"؛ "دعم ريادة األعامل"؛ 

الزراعة؛ "تطوير سلسلة القيمة"؛ "تطوير/دعم نُظُم السوق"؛ "املدخرات"؛ "االئتامنات"؛ "التأمني"؛ 

"رأس املال"؛ "األصول االقتصادية"؛ "العمل الالئق"

"العنف القائم عىل النوع االجتامعي"؛ "الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

واالستجابة له"؛ "العنف املرتكب بحق النساء والفتيات"؛ "الناجيات من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي"؛ "حامية املرأة"؛ "حامية الفتيات"، "الرتكيز عىل الناجيات"؛ "االغتصاب"؛ "االعتداء 

الجنيس"؛ "االعتداء الجسدي"؛ "الزواج الَقرْْسي"؛ "زواج األطفال"؛ "الحرمان من املوارد والفرص أو 

الخدمات"؛ "سوء املعاملة النفسية"؛ "سوء املعاملة العاطفية"؛ "عنف العشري "

"إنسانية" ؛ "أزمة"؛ "حالة طوارئ"؛ "دول هشة"؛ "نزاع"؛ "نزوح"؛ "الجئ"األوضاع

املرحلة الثانية:  كيف تُستخَدم الربامج املتكاملة التي تدمج االنتعاش االقتصادي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتطّبق التحوُّل يف املنظور الجنساين يف األوضاع اإلنسانية؟ 

لة للمنظور الجنساين التي تشّجع االنتعاش االقتصادي والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع  كيف يجري إضفاء طابع محيّّل عىل هذه الربامج املتكاملة املحوِّ

اإلنسانية؟ 

"محوِّلة للمنظور الجنساين"؛ "التحوُّل يف املنظور الجنساين"؛ "األعراف املتعلقة بالنوع االجتامعي"؛ محوِّلة للمنظور الجنساين

"النظرية الجنسانية" ؛ "متكني النساء والفتيات"

"إضفاء طابع محيل"؛ " إضفاء الطابع املحيل"؛ "ذات طابع محيل"؛ "له طابع محيل"؛ "قائم عىل إضفاء الطابع املحيل

املجتمع املحيل"؛ "إنهاء االستعامر"

-
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اختيار الدراسة

اضطلع باحثان من مفوضية الالجئني النسائية بتقييم عناوين وملخصات السجالت املحددة من أجل تقييم مدى أهليتها املحتملة. واستُعيد النص الكامل لجميع األوراق البحثية 

واملؤلفات األخرى التي اعترُبَت صلتها باملوضوع ممكنة. وقام أحد باحثي مفوضية الالجئني النسائية باستعراض هذه األوراق استناداً إىل معايري إدراج االستعراض. 

مقابالت املخربين الرئيسيني

استُكمل استعراض املؤلفات مبقابالت املخربين الرئيسيني التي أُجِريَت مع خرباء لديهم معرفة باملساواة بني الجنَسني، والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والوقاية منه، 

واالنتعاش االقتصادي يف األوضاع اإلنسانية. ومتثل الغرض من مقابالت املخربين الرئيسيني يف تحديد أي دليل أو دروس مستفادة أو موارد إضافية ذات صلة مل تكن يف املؤلفات 

املنشورة، وإثبات صحة النتائج األوَّلية الستعراض املؤلفات. وأُجِريَت مقابالت املخربين الرئيسيني افرتاضياً عرب برنامج ميكروسوفت تيمز )Microsoft Teams(. واستخدم الباحث يف 
مفوضية الالجئني النسائية دليل مقابالت شبه منظَّم، يستند إىل دليل مقابالت استخدمته مفوضية الالجئني النسائية يف دراسة عاملية شاملة أُجِريَت يف السابق.28

إطار أخذ العينات والنتائج

ن أقىص قدر من التباين حسب الخربة القطاعية واملستوى التنظيمي يف البداية، يليه أخذ العينات  تمَّ اختبار املخربين الرئيسيني إلجراء مقابالت معهم باستخدام عينات عشوائية تتضمَّ

بطريقة كرة الثلج. ويرد يف ما ييل معايري اختيار املشاركني: 

يجب أن يبلغ عمر املشارك 18 عاماً فام فوق.  	

يجب أن يضطلع حالياً بدور يف مجال املساواة بني الجنَسني، والحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، واالنتعاش االقتصادي، أو برمجة ُسبُل العيش، أو البحوث، أو  	

الرصد والتقييم والتعلُّم يف األوضاع اإلنسانية.

للحصول عىل مجموعة متثّل وجهات نظر الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين عىل مختلف املستويات التنظيمية، شملت العينة أفراداً من الكيانات التالية:

وكاالت األمم املتحدة )2(  	

املنظامت غري الحكومية الدولية )5(  	

مؤسسة أكادميية )1(  	

املنظامت الوطنية غري الحكومية العاملة يف األوضاع اإلنسانية)4( 	

املنظامت املجتمعية أو منظامت املجتمع املدين العاملة يف األوضاع اإلنسانية)4( 	

كان العدد املُستهَدف لعينة املخربين الرئيسيني 20 مشاركاً، أو إىل حني جمع البيانات النوعية بالكامل. 

.aditib@wrcommission.org :28 دليل املقابالت متاح عند الطلب – يُرجى االتصال مبؤلف التقرير

mailto:aditib%40wrcommission.org?subject=
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تحليل البيانات

تحليل استعراض املؤلفات 

نُظَِّمت املنشورات التي تمَّ جمعها يف استعراض املؤلفات املاثل باستخدام مصفوفة تستند إىل األسئلة الواردة يف املنهجية. وجرى التحقق من نتائج استعراض املؤلفات من جانب 

مخربين رئيسيني يف املقابالت التي أُجِريَت معهم. 

النوعي  التحليل 

تم تسجيل البيانات النوعية صوتياً مبوافقة املشاركني، وتوىل نسخها باحٌث من مفوضية الالجئني النسائية باستخدام برمجيات النسخ الصويت يف خدمة التداول بالفيديو. وأجرى الباحث 

اختبارات الجودة، وُحِذفَت التسجيالت الصوتية بعد االستعراض. وتال باحث من مفوضية الالجئني النسائية البيانات، وأعدَّ مذكرات تحليلية لكل مقابلة، وعمل عىل توليف املواضيع 

الناشئة، التي جرى تقاسمها بعدئذ مع مديري الربامج العامليني والُقطريني التابعني للمجلس الدمناريك لالجئني، واستُخِدَمت يف إعداد كتاب شفرات يجري تحليله باستخدام تطبيق 

 29.)Dedoose( ديدوز

األخالقيات 

م استامرة املوافقة للمخربين الرئيسني  أجرَت اللجنة املعنية باالستعراض األخالقي الداخيل التابعة للمجلس الدمناريك لالجئني االستعراض األخالقي للتقرير العاملي الشامل املاثل. وتُقدَّ

للتوقيع عليها وإعادتها قبل إجراء املقابلة معهم، أو بعد استعراض املعلومات املتعلقة بالدراسة مع الباحث يف بداية املقابلة، رشيطة املوافقة اللفظية عىل املشاركة. وتُخزَّن استامرات 

املوافقة واملحارض واملذكرات املتعلقة باملقابالت عىل نحٍو آمن عىل حاسوب محمي بكلمة رس، وتكون متاحة للباحثني فقط. 

 Dedoose Version 9.0.17, web application for managing, analyzing, and presenting qualitative and mixed method research data )2021(. 29 

Los Angeles, CA: SocioCultural Research Consultants, LLC, www.dedoose.com.

http://www.dedoose.com/
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النتائج

استعراض املؤلفات

يرد يف الشكل 1 وصٌف لنتائج استعراض املؤلفات. ويف جميع قواعد البيانات، متَّت تعبئة 9,305 نتيجة باملصطلحات املُستخَدمة يف البحث، وجاءت 103 منها مكررة. ومن خالل الفرز 

يل، تمَّ استبعاد 174 منشوراً، يف املقام األوَّل بسبب النواتج الخاطئة  حسب العنوان وامللخص، تمَّ اختيار 234 منشوراً من أجل استعراض نصوصها بالكامل. وعقب إجراء استعراٍض أوَّ

)أي النواتج املتعلقة بالحامية فحسب(، أو الفئات السكانية الخاطئة )أي غري املهاجرين أو غري املترضرين من النزاع(؛ وتمَّ استعراض 62 منشوراً يف إطار هذا التقرير – 39 تدخالً أو 

منشوراً أدى إىل توليد أدلة و23 وثيقة إرشادية ومجموعة أدوات وأُطُر عمل للرصد والتقييم )انظر الجداول يف الصفحات 30، و35، و37، و39، واملراجع يف الصفحة 41 واملرفق 1 

للحصول عىل القامئة الكاملة(.  

الشكل 1:  اختيار وثائق استعراض املؤلفات 

يف إطار الوثائق البالغ عددها 62، كانت املنشورات التي تغطي كل مجال من مجاالت الرتكيز محدودة. ويف ضوء خصوصية استعراض املؤلفات والغرض منها باعتبارها أساساً لتوجيه 

ن  ن الوثائق املتعلقة بالتدخالت والنامذج برنامجاً متكامالً يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، يتضمَّ الربنامج األوسع نطاقاً، كان ال بد أن تتضمَّ

نهجاً واحداً ذي طابع محيل أو محوِّالً للمنظور الجنساين يف أوضاع إنسانية. وتمَّ إدراج استعراضات املؤلفات واألدلة اإلضافية إذا كانت تركز عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، أو التحوُّل الجنساين، أو إضفاء الطابع املحيل عىل أي من األوضاع اإلنسانية أو اإلمنائية. وأُدرجت وثائق وأدوات توجيهية 

هة إىل مجال واحد أو أكرث من مجاالت الرتكيز يف سياق الربنامج. كام أُدرَِجت يف هذا املعيار األخري التوجيهات واألدوات ذات الصلة يف ما يتعلق مبزيد  يف االستعراض إذا كانت موجَّ

من الفئات السكانية الضعيفة يف سياق العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مثل األفراد من ذوي اإلعاقة أو من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص 

الجنسية املتنوعة باالستناد إىل املعيار األخري. 

2
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الشكل 2: مجاالت الرتكيز يف األوضاع اإلنسانية، االستعراض العاملي الشامل 

  

مقابالت املخربين الرئيسيني 

يف ما يتعلق مبقابالت املخربين الرئيسيني، تم االتصال بـ 17 خبرياً، استجاب منهم 11 خبرياً واستكملوا مقابلة مدتها ساعة واحدة. كام أعطى فريق البحوث األولوية الختيار الخرباء 

يف املنظامت املجتمعية املحلية، أو منظامت املجتمع املدين، أو عىل صعيد املنظامت غري الحكومية الوطنية: األردن، ولبنان، والنيجر، وأوغندا. ويرد يف الجدول 2 تصنيف املخربين 

الرئيسيني حسب الخربة واملستوى التنظيمي: 

الجدول -2 موجز للمخربين الرئيسيني حسب املستوى التنظيمي والخربة

التنظيمي  عدد املخربين الرئيسيني املستوى 

4؛ 2 من لبنان و1 من األردن و1 من أوغندا املنظامت املجتمعية املحلية أو املنظامت غري الحكومية 

4 املنظامت الدولية غري الحكومية 

3 وكاالت األمم املتحدة 

الخربة 

9 العنف القائم عىل النوع االجتامعي و/أو املساواة بني الجنَسني 

العيش  2 االنتعاش االقتصادي/ُسُبل 
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يصف كل قسم التدخالت والنامذج الربنامجية املحددة يف املؤلفات، يليها تحليل موجز لألدلة. ويف القسم األول املتعلق بالنساء البالغات، تجري مناقشة األدلة املتعلقة بالنُُّهج 

املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل بشكٍل منفصل. ويف ما يتعلق باألقسام األخرى، يجري تناول مجاالت الرتكيز هذه عند االقتضاء. وترتبط وثائق وأدوات التوجيه ذات 

الصلة بالوصف يف نهاية كل قسم. ويف جميع أجزاء القسم املتعلق بالنتائج، يُشار إىل االستشهادات املستمدة من استعراض املؤلفات بعدد، عىل سبيل املثال )1(، وتُدَرج يف نهاية 

التقرير تحت إشارات مرجعية واردة يف  الصفحة 42.

جميع املخربين الرئيسيني هم من النساء. وكان واحد فقط من املخربين الرئيسيني عضواً يف الفريق املرجعي العاملي للربنامج. ومن بني املنظامت املجتمعية املحلية واملنظامت غري 

الحكومية املمثلة، ركزت اثنتان، من لبنان، عىل متكني املرأة واملساواة بني الجنَسني، ومنظمة واحدة من أوغندا تأسست عىل يد النساء. وكان املخربون عىل كل صعيد من األصعدة 

أخصائيني أو مديرين أو رؤساء برامج أو كبار املستشارين واملوظفني يف منظامتهم. وعىل الرغم من أنَّ كثرياً من الخرباء الذين أُجِريَت معهم مقابالت كانوا يتمتعون بخربة يف الربمجة 

يف مجال التصدي للعنف القائم عىل العنف االجتامعي أو املساواة بني الجنَسني، فقد أبلغ الخرباء عىل الصعيد املحيل عن متتعهم ببعض الخربات يف تنفيذ أنشطة التعزيز االقتصادي. 

خالل املقابالت، طُلب من املخربين الرئيسيني تقديم أي املؤلفات ذات صلة بهذا االستعراض. وأُدرَِجت يف توصياتهم ومعايري االختيار الخاصة باالستعراض أربع وثائق إضافية، باإلضافة 

ن أدوات.  إىل اسرتجاع الوثائق السابقة: منشوران عن التدخالت، يتناول أحدهام االستعراضات واألدلة، ويتمثل اآلخر يف وثيقة توجيهية تتضمَّ

ن مجالنَي أو أكرث من مجاالت تركيزه، ويجري الفصل بني النتائج املستمدة من استعراض املؤلفات ومقابالت املخربين الرئيسيني  ويعطي هذا االستعراض األولوية للنتائج التي تتضمَّ

ومناقشتها بالرتتيب التايل:  

الجزء 1 

الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

واالنتعاش االقتصادي لصالح النساء 

البالغات

الجزء 2 

الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

واالنتعاش االقتصادي لصالح األطفال 

واملراهقني

الجزء 3 

الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

واالنتعاش االقتصادي لصالح الفئات 

السكانية املهمشة: األفراد من ذوي 

امليول الجنسية والهوية الجنسانية 

والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية 

املتنوعة، والرجال والفتيان، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة



20أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

الجزء 1

البرمجة المتكاملة في مجال التصدي للعنف 
القائم عىل النوع االجتماعي واالنتعاش 

 االقتصادي: 

النساء البالغات 

التدخالت 

يف سياق الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، حدد استعراض املنشورات 12 منشوراً عن النامذج الربنامجية والتدخالت 

الخاصة بالنساء البالغات )انظر املرفق 1( وملا كانت بعض التدخالت تشدد عىل الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له، فإن املشاركة يف برنامج ما ال تقترص عىل 

الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وبصفة عامة، تناول اثنني من التدخالت فقط مجاالت الرتكيز األربعة جميعها: 

جمع تدّخٌل نفذته منظمة »العمل ضد الجوع« )Action Against Hunger( يف شامل أوغندا يف خالل الفرتة 2011-2014 )4( بني جمعيات االدخار والقروض القروية،  	

وُسبُل العيش، والتدريب عىل مهارات العمل، وتحويل نقدي غري مرشوط بقيمة 170 دوالراً أمريكياً، ومسارات إحالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل الجهات الفاعلة 

املحلية، فضالً عن أنشطة تشاركية للرجال يف مجال الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مثل مجموعات الناشطني يف املجال الجنساين التي تعمل بالتوازي مع 

مشاركة النساء يف الربنامج. ويف خالل فرتة التنفيذ التي امتدت ثالث سنوات، أفادت نساء نازحات داخلياً يف الربنامج عن استقاللهن املايل، وتعزيز صنع القرار، وزيادة اإليرادات 

والوفورات. وانخفضت نسبة إبالغ النساء يف الربنامج عن اعتداء جنيس وبدين وعاطفي بنسبة 19-23 يف املائة )4(. 

يف عام 2016، نفذت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني برنامجاً يف ماليزيا يجمع بني برمجة ُسبُل العيش )التدريب عىل املهارات، والوصول إىل األسواق، وتكامل  	

سالسل القيمة، والتنمية من خالل برنامج حريف لالجئني أطلق عليه اسم ميد Made 51( 51(30( يضم مأوى يقوده الرشكاء املحليون، ومسارات إحالة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، وإدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي )16(. وتوىل الربنامج، يف نهجه املحوِّل للمنظور الجنساين، تدريب أفراد مؤثرين يف املجتمعات املحلية اختارتهم 

املنظامت املجتمعية بشأن قيادة دورات التوعية املتصلة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي لصالح املجتمع املحيل. ويف وقت النرش، كان التدخل جارياً، ولكنه أظهر 

أدلة واعدة لزيادة االعتامد عىل الذات )زيادة الدخل املكتسب والعمل الحر( والحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي )زيادة فرص الوصول إىل املأوى ودعم التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي( بني النساء يف الربنامج )16(. 

كان التدريب عىل ُسبُل العيش، وبناء املهارات، وتطوير سالسل القيمة، واالئتامن البالغ الصغر، وإمكانية الوصول إىل املصارف، وجمعيات االدخار والقروض القروية من التدخالت 

َدت يف استعراض املنشورات. وعىل نطاق الرابط بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنايئ، تم تحديد مجموعة متنوعة من اسرتاتيجيات االنتعاش  الرئيسية لالنتعاش االقتصادي التي ُحدِّ

االقتصادي والتمكني وجرى تنفيذها)7(. غري أن بعض التدخالت، مثل تلك املتعلقة بالزراعة وحقوق ملكية األرايض، كثرياً ما يستغرق تنفيذها وقتاً طويالً)7(. وتناول عدد من املخربين 

الرئيسيني الرابط بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنايئ القائم يف بعض األوضاع املترضرة من النزاع. وأشار أحد املخربين الرئيسيني إىل تحوُّل منظمته من تشغيل دورات مشاريع قصرية 

األجل إىل برامج متعددة السنوات، مع تجديد سنوي لتنفيذ برامج يف سياقات إنسانية طال أمدها. ومن استعراض املنشورات املاثل، نُفذت معظم التدخالت يف أقل من عاَمني. 

عىل صعيد النواتج املتعلقة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واملساواة بني الجنَسني، تفاوتت هذه التدخالت يف النُُّهج التي تتبعها. ويف ما يتعلق بالوقاية من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي أو التخفيف من حدته أو التصدي له، شملت ثالثة برامج الوصول إىل مسارات إحالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي )4 و16 و20( وشملت سبعة 

ن برنامٌج واحد أماكن مأمونة من  برامج اإلدارة املتكاملة متعددة القطاعات لسبعة من حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي )15، و16، و19، و22، و31، و25، و38(، وتضمَّ

العنف القائم عىل النوع االجتامعي لألفراد من أجل اإلفصاح عن حوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي وكذلك الوصول إىل الخدمات الصحية )11(. وأشار تدخالن نفذا 

مسارات إحالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي، يف تقييامتهام أنَّ هذه املسارات بحاجة إىل أن تكون أقوى وأكرث أماناً من أجل معالجة الشواغل املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي )4, 15(.  
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تناول تدخالن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي بصورة غري مبارشة، بهدف تغيري املعايري الجنسانية والحد من عدم املساواة من خالل نُُهج محوِّلة للمنظور الجنساين، مثل 

ص يف الصفحة 26.  أفرقة الحوار بني الجنَسني، ومناقشات حلقات العمل بشأن عدم املساواة بني الجنَسني يف املجاالت االقتصادية )6، 26(. وستُقيَّم فاعلية هذه النُُّهج يف القسم املُخصَّ

 

الربنامجية النامذج 

تم تحديد عدد قليل من النامذج الربنامجية املتكاملة التي تدمج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي-االنتعاش االقتصادي، حيث عالج العديد منها مسألة التمكني االقتصادي 

واالجتامعي. ويرد أدناه موجز لكل منوذج جرى تحديده:

يجمع منوذج التمكني االقتصادي واالجتامعي التابع للجنة اإلنقاذ الدولية بني التدخالت االقتصادية، أي جمعيات االدخار والقروض القروية، والتدريب عىل مهارات األعامل  	

ذ يف  التجارية، مع أفرقة املناقشة املعنية باملنظور الجنساين لصالح املستفيدات من الربامج وأزواجهن )6(. وجرى تكييف هذا الربنامج التابع للجنة اإلنقاذ الدولية، الذي يُنفَّ

أوضاع متعددة، من أجل مجموعة متنوعة من السياقات، مثل األردن وكوت ديفوار )15 و19(. ويف تقييامت منوذج التمكني االقتصادي واالجتامعي، جرى تحسني كل من 

التمكني االقتصادي والتخفيف من حدة العنف القائم عىل النوع االجتامعي بالنسبة إىل النساء الاليت يعانني من عنف العشري. 

وأدمج برنامج منظمة »نساء من أجل النساء« )Women for Women( الدولية يف أفغانستان دورات تدريبية عن االدخار والحساب، والصحة، وحقوق اإلنسان والحقوق  	

القانونية، وإقامة الشبكات، واملهارات التجارية واملهنية األساسية، والتحويالت النقدية بقيمة 120 دوالراً، مرشوطة باملشاركة عىل أساس شهري، وبرنامج ملشاركة الرجال من 

نت مجموعة مقارنة من  أجل تغيري املواقف بشأن املسائل الجنسانية بني أفراد األرسة الذكور وقادة الرأي الذكور)11(. ونُفذت الدراسة يف خالل الفرتة 2018-2020 وتضمَّ

أجل تقييم فاعلية النموذج. وعىل الرغم من أن التدخل ساهم يف تحسني نتائج ُسبُل العيش بالنسبة إىل املرأة، مبا يف ذلك زيادة اإليرادات والوفورات، واتخاذ القرار يف األرَُس 

ل أثر كبري عىل صعيد تخفيض معدل وفيات األطفال عند مقارنتها بفريق املقارنة.  املعيشية، فضالً عن تنقلها، مل يسجَّ

يف إطار تدخل آخر يحمل اسم »سامانيت جيفان« نُّفذ يف نيبال )مقتبس من برنامج آخر باسم »زيندياجي شويستا« يف طاجيكستان( من كانون الثاين/يناير 2017 إىل آب/ 	

أغسطس 2018، تم تنفيذ 10 دورات تدريبية عىل التوايل يف مجال األعراف املحوِّلة للمنظور الجنساين، وثالث دورات يف مجال التمكني االقتصادي، وسبع دورات يف مجال بناء 

املهارات، باإلضافة إىل متويل استهاليل عيني بقيمة 150 دوالر. وشارك يف الربنامج شابات متزوجات وُدعَي إليه أزواجهن وعائالت أزواجهن لضامن تطوير ودعم األنشطة املدرة 

للدخل التي تقودها املرأة يف كل أرسة معيشية )26(. وعند تقييم هذا النموذج، تم تسجيل تحسينات هامة يف النواتج االقتصادية وتضاعفت املكاسب والوفورات، ولكن هذه 

التغريات كانت أقل وضوحاً بالنسبة لنواتج التخفيف من حدة العنف القائم عىل النوع االجتامعي، عىل الرغم من انخفاض عنف العشري.

استند برنامج إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدمجة يف املساعدات النقدية وبقسائم رشائية من مفوضية الالجئني النسائية وهيئة اإلغاثة »كري«، الذي  	

نفذ يف خالل الفرتة 2021 2022-، إىل موجز بشأن املساعدات النقدية وبقسائم رشائية-التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ومجموعة أدوات املساعدات النقدية 

وبقسائم رشائية-التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي من منظمة الالجئني النسائية- لجنة اإلنقاذ الدولية-مرييس كوربس. ويف شامل غرب سوريا، وكولومبيا، وإكوادور، 

أقامت مفوضية الالجئني النسائية وهيئة اإلغاثة »كري« رشاكة مع مقدمي الخدمات املحليني، وحددت سياق النموذج الربنامجي لصالح الناجيات من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف كل موقع من املواقع )22، 31، 35، 38(. ويف جميع املواقع، كانت هناك زيادات يف عدد املشاركني الذين يبلغون عن الوفورات، واإليرادات املدرة للدخل، ومزيد 

من الرقابة عىل اتخاذ القرارات. وعىل النقيض من ذلك، سجل انخفاض يف عدد املشاركني الذين يبلغون عن عنف العشري، إال أن هذه التغيريات كانت أقل وضوحاً مقارنًة 

باآلثار االقتصادية. وشملت التقييامت التي أجرتها كولومبيا وإكوادور مجموعة مقارنة من الناجيات الاليت تلقني إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي فحسب، من 

أجل تقييم فاعلية برنامج املساعدات النقدية وبقسائم رشائية-التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي. وخلص أحد التقييامت إىل نتائج متباينة، يف حني أشار تقييم آخر 

إىل انخفاضات كبرية يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

تتوىل عملية تكييف نهج التخرج التابع للجنة النهوض باملناطق الريفية يف بنغالديش التي تضطلع بها منظمة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، والتي أشري إليها يف كل  	

من استعراض املنشورات ويف مقابالت املخربين الرئيسيني، تنفيذ النهج واملكونات التالية: 1( تحديد أفقر األرَُس املعيشية يف املجتمع املحيل؛ و2( توفري تحويالت نقدية منتظمة 

وذات مدة محددة لتمكني األرَُس املعيشية من تلبية االحتياجات األساسية؛ و3( مساعدة األرَُس يف تخطيط ُسبُل عيشها ونقل األصول املنِتجة إليها؛ و4( تنمية قدرة األرَُس 

املعيشية عىل ادخار املال كوسيلة لبناء القدرة عىل الصمود؛ و5( تعزيز املهارات الفنية ومهارات ريادة األعامل لدى األرَُس املعيشية من خالل التدريب عىل ُسبُل العيش؛ و6( 

كفالة اإلرشاد الوثيق للمشاركني طوال العملية بطريقة تعزز ثقتهم بأنفسهم )29(. وشمل هذا النموذج أيضاً تحويالت األصول إىل املشاركني، نقداً أو عيناً، باعتبارها رأس مال 

لنشاط اقتصادي مستدام. ورغم أنَّ نهج التخرج يركز عىل ُسبُل العيش والتمكني االقتصادي، فقد اقرتن بإدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتحويالت النقدية، 

ونجح تنفيذه لصالح الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي)31(. 

mailto:https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/?subject=
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22أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

إجامالً، كان لتسعة تدخالت ومناذج برنامجية عنرص من عنارص املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، قدمت أغلبيتها تحويالت نقدية أو مساعدات نقدية متعددة األغراض. وقدم 

تدخالن أنواعاً متعددة من املساعدات النقدية وبقسائم رشائية عىل أساس الحاجة أو األمان. ويف تدخٍل نفذته لجنة اإلنقاذ الدويل يف األردن، تمَّ عرض التحويالت النقدية التي 

اسرتشدت بتحليل املخاطر، ولكن كان من املمكن زيادة التحويالت النقدية وبقسائم رشائية بتحويالت نقدية إضافية مقيدة ألغراض السالمة واالستعداد للشتاء )15(. وعىل نحو 

مامثل، تم تنفيذ تدخل آخر يف شامل غرب سوريا اشتمل عىل تقديم مساعدات عينية كبديل عن التحويالت النقدية للمشاركني الذين رأوا أن املساعدات النقدية تشكل خطراً عليهم 

م تحويالت نقدية  )22(. وقدمت دراسة أخرى أيضاً مساعدات عينية، عىل الرغم من عدم اشتاملها عىل أي مساعدات نقدية أو بقسائم رشائية )26(. ومثة تدخل واحد فقط قدَّ

مرشوطة مبشاركة املستمرة يف الربامج )11(. وإجامالً، اشتملت ستة تدخالت عىل دمج املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، بينام دمجت ثالثة تدخالت أخرى املساعدات النقدية 

وبقسائم رشائية مع أنشطة االنتعاش االقتصادي األخرى، مثل التدريب عىل ُسبُل العيش، وبناء املهارات التجارية، وتطوير سالسل القيمة، واإلدماج املايل من خالل مشاريع جمعيات 

االدخار والقروض القروية، واالئتامن البالغ الصغر، وتقديم القروض املرصفية.

التحليل  موجز 

بالنسبة لعدٍد كبري من التدخالت املتكاملة التي وردت يف املنشورات، تمَّ اإلبالغ عن تحقيق نواتج اقتصادية إيجابية بني املشاركني يف الربامج، مع تحقيق زيادة يف اإليرادات والوفورات، 

ن اتخاذ القرارات عىل صعيد األرَُس املعيشية. غري أنَّ األثر املرتتب عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يبدو أقل اتساقاً. وتبني هذه النتائج بعض التحديات املشرتكة يف  وتحسُّ

التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

يثبت أنَّ دمج الربامج يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي هو أمر صعب عندما يتعنيَّ عىل الربامج والجهات الفاعلة تلبية احتياجات متعددة 

عرب مختلف القطاعات بهدف إىل تحقيق نواتج مختلفة والعمل عىل أساس قواعد معرفية مختلفة )30(. وإنَّ تنفيذ برامج االنتعاش االقتصادي من دون مراعاة االعتبارات الجنسانية 

الكافية من شأنه أن يزيد من التعرُّض لخطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي بني املشاركني بشكٍل غري مقصود )30(. وبالنسبة إىل النساء الاليت يعانني من عنف العشري، فإن تلقي 

املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، أو تحسني قدرتهن عىل كسب املال، قد يؤدي إىل تغيري أدوار الجنَسني يف املنزل، مام يهدد ذكورية الرشيك باعتباره "العائل" التقليدي لألرسة 

املعيشية، كام ويهدد ذكورية الرجال باعتبارهم معنيّني بتلبية االحتياجات املادية يف مجتمعهن املحيل )11, 19(. ويف حاالت أخرى، قد يشكك الرشيك امليسء باألساليب التي اتُّبعت 

لتلقي املساعدات النقدية وبقسائم رشائية/أو التوظيف، ما يورّط الرشيكة يف ادعاءات الخيانة من أجل تحقيق هذه النواتج )35(. وقد يؤدي كال السيناريوهني إىل اعتداٍء من قبل 

الرشيك وزيادة حوادث عنف العشري التي تُرتَكب بحق الناجيات )30(. ومتى كان الرشيك عىل علم باملساعدات النقدية وبقسائم رشائية، فإنَّه قد يعمد إىل ابتزاز الناجية لالستيالء 

عىل املساعدة )30(. وبالنتيجة، قد ال تتمكن الناجية من اتخاذ القرارات بصورٍة مستقلة، مام يعيق اعتامدها عىل نفسها )35(. ويف ما يتعلق بتهديدات العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي التي تتعرَّض لها املرأة خارج األرسة املعيشية، فإنَّ الوصول إىل املساعدات النقدية وبقسائم رشائية واالستفادة من األنشطة املدرة للدخل من شأنه أن يقلل بدرجة كبرية 

من إمكانية تعرُّض املرأة لالستغالل من ِقبل أصحاب العمل أو املقرضني، ويبعدها كذلك عن اللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيُّف الخطرة من أجل البقاء عىل قيد الحياة، مثل بيع الجنس 

أو مامرسة البغاء )35(. ويف حاالت أخرى، عندما ال تُراعى االعتبارات املتعلقة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل نحٍو مناسب، يبدو أنَّ زيادة فرص الوصول واملشاركة 

يف بعض األسواق قد تزيد من تعرُّض الناجني ملخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي إذا مل يجِر تقييم تدابري الحامية ودمجها يف تصميم الربامج )30(.

ومن املهم للغاية أن يتم التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكٍل مبارش أو مقصود يف إطار أي برنامج — وإذا كان الربنامج ال يتَّسع إلدارة حاالت العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، فمن الرضوري أن يشتمل عىل مسارات إحالة متينة ومأمونة )30(. وتشري األدلة إىل رضورة رسم الخطط بوضوح وإقامة رشاكات مع الجهات الفاعلة املحلية املعنية 

بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي من أجل تحسني عملية التنفيذ )7(. وباإلضافة إىل ذلك، من املهم للغاية أن يجري رصد العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقييمه إىل 

جانب تحقيق نواتج االنتعاش االقتصادي، من خالل تصنيف النتائج بحسب العمر واإلعاقة وامليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية. )7، 37(. ويتيح 

ذلك إصدار نتائج وتوصيات تتناول الفئات السكانية املهمشة التي تعاين نقصاً يف الخدمات. 



23تقرير عاملي شامل 

ما املقصود باملساعدات النقدية وبقسائم رشائية؟

كثرياً ما تُستخَدم املساعدات النقدية وبقسائم رشائية ي االستجابة اإلنسانية من أجل تقديم مساعدة رسيعة )7، 13(. ويف ما يتعلق بالتمكني 

َذت بشكٍل صحيح، قد تتيح للنساء، وال سيَّام الناجيات من العنف القائم عىل  االقتصادي، فإنَّ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية إذا ما نُفِّ

النوع االجتامعي، فرصة اتخاذ قرارات مستقلة وتعزز اعتامدهنَّ عىل أنفسهن )2, 7, 21(. ورغم أنَّ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية 

تُعدُّ أداًة مفيدة يف االستجابة اإلنسانية، فإنَّ األدلة املستقاة من املنشورات تشري إىل أنَّ هذه املساعدات ال تستطيع وحدها أن تعالج نواتج 

االنتعاش االقتصادي عىل نحٍو كاٍف )2، 7، 21(. ومن بني التدخالت الستة "املحصورة باملساعدات النقدية وبقسائم رشائية"، أوصت أربعة 

منها بتوسيع نطاق النموذج الربنامجي ليشمل دعم ُسُبل العيش من أجل تحقيق نواتج أكرث استدامة. وأيَّد املخربون الرئيسيون هذه النتائج، 

واعترب جميعهم تقريباً أنَّ هذه املساعدات تشكّل أداًة متكّن املتلقني من اتخاذ أفضل القرارات ألنفسهم، لكنها ال تؤدي يف نهاية املطاف إىل 

تغيري مستدام من تلقاء نفسها.

لقد أثبتت منشورات كثرية أنَّ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية كفيلة بتحسني النواتج )7,13( عندما تكون مكّملة لُسُبل العيش وبرامج 

الحامية. ومن بني التدخالت املحددة والنامذج الربنامجية الواردة يف هذا االستعراض، تبنيَّ أنَّ دمج املساعدات النقدية وبقسائم رشائية قد 

ساعد يف إنشاء نشاط تجاري أو مولِّد للدخل، أو يف النهوض به إذا كان موجوداً، وساهم يف بدء تشغيل جمعيات االدخار والقروض القروية، 

كام أنَّه ساعد يف وضع برامج أخرى لإلدماج املايل )4، 9، 26(. وفضالً عن ذلك، ميكن للمساعدات النقدية وبقسائم رشائية أن تدعم االنتعاش 

االقتصادي أيضاً عرب متكني االنتقال للعيش يف مكان آخر من أجل إيجاد فرص عمل أفضل، كام أنَّها تحمي الناجني من اللجوء إىل اسرتاتيجيات 

تكيُّف سلبية )13(. وتبنّي املنشورات أنَّه النساء تحديداً يستفدَن بشكٍل خاص عندما تكون املساعدات النقدية وبقسائم رشائية مكّملة 

للربامج األخرى، إذ تساعدهن يف التحكُّم بالقرارات املُتَّخذة، وتدعم استقاللهن الذايت واعتامدهن عىل أنفسهن )21، 35، 38(.

عندما تُدَمج هذه املساعدات يف الربامج الرامية للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، مع تصميٍم وتنفيذ مناسَبني، يتبنيَّ أنَّ 

املساعدات النقدية وبقسائم رشائية تساعد يف الحد من العنف البدين والعاطفي واالقتصادي أيضاً. وهذه املساعدات قادرة أيضاً عىل التقليل 

من حدة التوترات األرَُسية الناتجة عن الضغوط املالية، أو قد تسمح للناجني باالستقالل االقتصادي عن الرشيك امليسء، أو قد توفر للناجني 

فرصة االنتقال للعيش يف مكاٍن آخر، ويساهم ذلك بدوره يف التخفيف من حدة التعرُّض للعنف القائم عىل النوع االجتامعي  )13, 21, 35, 

 .)38 ,37

من الرضوري إجراء تقييم منهجي ملعرفة ما إذا كانت املساعدات النقدية وبقسائم رشائية مناسبة لدعم الناجني من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف تعافيهم الفردي. فهذه املساعدات لن تكون مالمئة يف جميع الحاالت، ولكنَّها قد تدعم الناجني يف التغلُّب عىل العوائق 

ل من أجل  املالية التي تحول دون تعافيهم، وتقّدم لهم املساعدة القانونية واملأوى املؤقت عند هروبهم من عالقة مسيئة، وتتيح لهم التنقُّ

مة  الحصول عىل الخدمات األساسية، وأكرث. وتويص املنشورات بدمج املساعدات النقدية وبقسائم رشائية بشكٍل دقيق يف الربامج املُصمَّ

للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، بل ودمج الناجني يف تصميم الربنامج من أجل توضيح احتياجاتهم؛ وتكييف هذه املساعدات 

)طرائق تقدميها، وآليات تنفيذها، وقيمة التحويل، ومدى تكرارها، ومدة التنقل( حرصاً عىل متكينهم من الوصول إىل املساعدات وحرصاً عىل 

سالمتهم؛ وإبالغ عملية رصد املخاطر والعوائق املتصلة بالنوع االجتامعي )2، 37(. وعموماً، تدعم املنشورات الدراسة املنهجية للمساعدات 

مة للتصدي العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وهي بدورها دمجت آليات التصدي للعنف القائم  النقدية وبقسائم رشائية يف الربامج املُصمَّ

عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي يف الربامج. 



24أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

ويف املنشورات، تمَّ تحديد مامرسات جيدة متعددة لتصميم الربامج، إذ تساعد يف التخفيف من التعرُّض ملخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية الناجني:

ينبغي للجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين أن تكمل عمليات تحليل الحامية وتقييم األسواق بني الفئات السكانية واملناطق الجغرافية املُستهَدفة لتقديم املعونات، وبالتايل  	

يُتاح تحليل الُسبُل املحتملة للتمكني االقتصادي املستدام والتصّدي ملخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي املشمولة يف كل نوع من الربامج. )7، 37(. 

لية، ينبغي جمع املدخالت من الناجني وتحليلها بشكٍل منفصل عن األعضاء اآلخرين يف املجتمع املحيل حرصاً عىل تصميم برامج  	 يف هذه الخطوات األوَّ

فاعلة )7(. وينبغي لهذه التحليالت أن تتقيَّد مبعايري البحث األخالقي وأن تستخدم نهجاً يركز عىل الناجني. 

توفر مقابالت املخربين الرئيسيني ومناقشات مجموعات الرتكيز مع الناجيات نهجاً تشاركياً، وقد تتيح فهم ماهية مخاطر العنف القائم عىل النوع  	

االجتامعي وفرص النمو االقتصادي )30، 37(. 

إدراج املنظور الجنساين، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، واملساعدات النقدية وبقسائم رشائية، وأخصائيي األسواق، حرصاً عىل االسرتشاد باالعتبارات الرئيسية وأفضل  	

املامرسات يف وضع الربامج ودورتها، مبا يف ذلك طرائق التطبيق وآليات التنفيذ )30، 37(. ويف جميع أنشطة الربامج وأهدافها، يجب أن يجري التنسيق بني الجهات الفاعلة 

املعنية بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والنقد واألسواق واالنتعاش االقتصادي. وبالنسبة إىل الجهات الفاعلة غري املعنية بالتصدي للعنف القائم عىل النوع 

تها.  االجتامعي، من املهم أن تفهم كيف يتأثر التنفيذ بعدم املساواة بني الجنَسني والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، ليك تعرتف باملخاطر املوجودة وتعمل للتخفيف من حدَّ

يف ما يتعلق بنواتج التحليل القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، ينبغي إرشاك الرشكاء يف الربنامج بصورة مجدية يف مرحلة مبكرة من عملية تصميمها، بهدف  	

التخفيف من مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعرُّض لها وتفادي عدم تنفيذ الربامج بفعالية )7، 35، 38(. 

النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين

الربنامجية النامذج 

يضمُّ االستعراض اثني عرش منشوراً يركّز عىل النساء الراشدات — ويف إطار سبعة منشورات منها، تمَّ تنفيذ بعض عنارص الربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين. ومن هذه املصادر، تم 

تحديد ثالثة مناذج للربامج. 

متثَّل النهج األكرث شيوعاً بني هذه النامذج يف تكوين أفرقة مناقشة معنية باملنظور الجنساين، ويشكل هذا النهج أحد عنارص النموذج الربنامجي للتمكني االقتصادي واالجتامعي التابع 

ت املناقشات املتعلقة مبهارات التخطيط املايل االتصال والتفاوض، وديناميات السلطة، واتخاذ  للجنة اإلنقاذ الدولية )6، 15، 19(. واستهدفت أفرقة املناقشة املعنية هذه األزواج، ويرْسَّ

القرار. ويف هذا اإلطار، يجتمع الزوجان مرة كل أسبوَعني، ملدة ترتاوح بني ساعة ونصف الساعة إىل ساعتنَي عىل مدى أربعة أشهر. وعند تقييم التدخل الجاري يف كوت ديفوار، تبنيَّ 

أنَّ تضافر جهود جمعيات االدخار والقروض القروية وأفرقة املناقشة املعنية باملنظور الجنساين قد ساهم يف تخفيض عنف العشري الجسدي والعاطفي واالقتصادي بنسبة 50 إىل 60 

يف املائة يف ما بني املشاركني، وساعد يف تحسني التعاون املايل واملشاركة يف اتخاذ القرار بني الزوجني، مقارنًة بنظرائهم الذين اقترصت مشاركتهم يف جمعيات االدخار والقروض القروية 

فحسب )6(.  

ويف إطار برنامج »سامانيت جيفان«، تمَّ تنظيم تدخل آخر جمع النساء املتزوجات مع أزواجهن وعائالت أزواجهن يف 13 جلسة ركزت عىل املساواة بني الجنَسني وأهمية التمكني 

االقتصادي )26(. وبالنسبة إىل املشاركني، مل يقترص هذا التدخل عىل تحسني عالقات النساء مع أزواجهن عرب تخفيف السلوك املسيطر لدى الزوج فحسب، بل أدى أيضاً إىل تحسني 

عالقاتهن مع حمواتهن، إذ اعتربَن أنَّهن أصبحن أقل قسوة )26(. 

يف النتائج املستخلصة من استعراض املنشورات ومقابالت املخربين الرئيسيني، تمَّ تحديد منوذَجني يركّزان عىل الرجال وحدهم. متثَّل النموذج األوَّل يف برنامج إرشاك الرجال يف إطار 

التدخل الرامي إىل التمكني االقتصادي واالجتامعي الذي تنفذه منظمة »نساء من أجل النساء« )Women for Women( الدولية يف أفغانستان. وعقد هذا الربنامج 24 جلسة، متتد 

كل جلسة لساعة من الوقت، مع الزعامء الدينيني الذكور بشأن املساواة بني الجنَسني يف سياق اإلسالم )11(. وبينام مل ينجح هذا التدخل يف إحداث إعادة هيكلة جذرية لديناميات 
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العالقة بالنسبة للنساء يف الربنامج، إال أنَّه ساهم يف تحسني إحساسها باالحرتام داخل األرسة املعيشية. وإنَّ الفشل يف إحداث مزيٍد من التحسينات عىل مستوى املساواة بني الجنَسني 

يعود إىل الديناميات الجنسانية الراسخة القامئة بني املجتمعات املحلية النازحة يف أفغانستان.31 ومع ذلك، أظهر تحليل نوعي آخر أهمية هذا التغيري التدريجي بالنسبة للنساء يف 

الربنامج من أجل متكينهن والحد من الضغط االقتصادي الذي يتعرَّضن له.32 

أّما النموذج الثاين فتمثَّل يف برنامج »إرشاك الرجال عرب املامرسات املسؤولة« )EMAP(، وقد أىت عىل ذكره أحد املخربين الرئيسيني. وعىل غرار الربامج املجتمعية الخاصة بالرجال، 

يضمُّ هذا الربنامج سلسلة من املناقشات التي تجري بني مجموعات من الرجال، حيث يتناقش فريق من الذكور املتفقني عىل رأي معنيَّ مع فريٍق آخر من الذكور املتفقني عىل رأي 

مختلف، من أجل تعزيز املساواة بني الجنَسني وتغيري التصوُّرات املتعلقة بعنف العشري )27، 33(. ويف دراسة تجريبية عشوائية لرصد هذا الربنامج، نفذتها لجنة اإلنقاذ الدولية يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، أبلغ الرجال يف الربنامج عن مواقف أكرث مساواة بني الجنَسني مقارنة بالرجال الذين مل يشاركوا يف الربنامج، عىل الرغم من عدم وجود اختالفات يف 

تخفيض عنف العشري يف كل من قسمي الدراسة.33  

عرب النهج الرتابطي: أمثلة من األدب اإلمنايئ

اشتمل استعراض املنشورات أيضاً عىل منشوَرين عن األدلة املتعلقة بالنُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين، التي تعالج نتائج االنتعاش االقتصادي أو 

نواتج تدابري حامية املرأة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي من ِقبل املجتمع اإلمنايئ. 

املثال األوَّل من منظمة »مرييس كوربس« )Mercy Corps( التي أضافت طبقة إضافية من الربامج الجنسانية إىل مرشوع »بناء الصمود« 

)Building Resilience( الحايل لديها، عرب منوذج »إدماج املنظور الجنساين والتمكني« )ما يُعرَف بنموذج BRIDGE()23(. ويف إطار هذا 

الربنامج، تمَّ تيسري منهاج للحوار مع األرس املعيشية يهدف إىل تغيري املعايري الجنسانية ضمن العائالت من أجل تحفيز مشاركة املرأة يف اتخاذ 

ل، وخفض عبء العمل املُلقى عىل عاتقها، مام أتاح لها املشاركة بانتظاٍم أكرب يف  القرارات داخل األرسة واملجتمع املحيل، وتحسني قدرتها عىل التنقُّ

الربامج االقتصادية والزراعية. 

وركَّز منوذٌج آخر بعنوان »السالم الحي« )Living Peace( عىل تطبيق التغيري املحوِّل للمنظور الجنساين يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، حيث 

استهدف الناجيات من عنف العشري واالغتصاب املتصل بسياق النزاعات ورشكائهن )18(. وجمع هذا التدخل بني العالج الجامعي والتوعية 

دة وعرب متارين منزلية أُجِريَت مع رشكائهم يف الربنامج، الذين يتلقون أيضاً الدعم النفيس  املجتمعية، ويرْسَّ مشاركة الرجال يف دوراٍت محدَّ

واالجتامعي والقانوين والطبي من منظامت غري حكومية أخرى يف املنطقة. وعقب املشاركة يف الربنامج، لوحَظ أنَّ معظم الرجال خفَّضوا استهالكهم 

للكحول، وخففوا من سوء املعاملة، وتبادلوا العمل املنزيل مع زوجاتهم، وأبلغوا عن تغيريات يف تصوُّراتهم بشأن االغتصاب والعنف الجنيس )18(. 

Andrew Gibbs et al., “Understanding how Afghan women utilise a gender transformative and economic empowerment intervention: a qualitative study,” Global public health )2018( 13)11(, 1702-1712, 31 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29353530. 

32 املرجع نفسه. 

 Julia Vaillant et al., “Engaging men to transform inequitable gender attitudes and prevent intimate partner violence: a cluster randomised controlled trial in North and South Kivu, Democratic Republic of 33

 Congo,” BMJ global health )2020( 5)5(, e002223, https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002223.
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26أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

التدخالت 

دة يف استعراض املؤلفات  يسعى عدٌد كبري من مناذج الربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين إىل تغيري التصوُّرات الفردية والديناميات داخل األرسة املعيشية. ومع ذلك، إنَّ التدخالت املحدَّ

استخدمت نهجاً محوِّالً للمنظور الجنساين يف برامجها التي تدمج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، من أجل تنفيذ التغيري عىل صعيد املجتمعات 

املحلية. 

ويف إطار أحد التدخالت التي وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، تمَّ تدريب بعض األعضاء من مجتمع الالجئني عىل وحدات تدريبية متنوعة، وقد وقع االختيار 

عىل هؤالء األعضاء باعتبارهم مؤثرين يف املجتمع املحيل، كام تلقى منّفذو الربامج هذا التدريب نفسه أيضاً )16(. وتلقى املتدربون أيضاً تدريباً إضافياً عىل كيفية نرش املعلومات 

والتوعية مبخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتقديم معلومات عن هياكل الدعم املتاحة. وواصل هؤالء املؤثرون تنظيم دورات إعالمية عن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي ووصلوا إىل 790 فرداً يف املجتمع املحيل )16(. 

عىل نحٍو مامثل، ويف ما يتعلق بالتدخل الذي نفذته منظمة »العمل ضد الجوع« )Action Against Hunger( يف شامل أوغندا، طُبَِّق التغيري املحوِّل للمنظور الجنساين عرب تيسري 

مشاركة النازحني من الرجال والنساء يف مجموعات "الناشطني يف املجال الجنساين"، إىل جانب مشاركة الرجال يف تدريبات ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي )4(. وركَّزت هذه 

األفرقة عىل التوعية مبخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي والوقاية منه وتوفري املوارد ألعضاء املجتمع املحيل )4(. 

وحدد االستعراض مثالنَي إضافيَّني عن التدخالت املجتمعية التي ال ترتبط بالربامج التي تدمج العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي – يُستمدُّ املثال األوَّل من 

املنشورات اإلمنائية ويركّز عىل متكني املرأة وُسبُل عيشها، ويُستمدُّ املثال الثاين من املامرسة اإلنسانية ويركّز عىل الحد من العنف ضد النساء والفتيات. 

من املنشورات املتعلقة بالتنمية، تمَّ تنفيذ تدخل خاص بدعم ُسبُل العيش الزراعية يف بوروندي وقد دمج مجموعات »أبانتاجاموكو«، أي ما معناه »األبطال الذكور«. وقد كلَّف 

هؤالء الرجال أنفسهم مبخالفة األدوار واملعايري الجنسانية التقليدية يف مجتمعاتهم املحلية عرب تبادل شهاداتهم الشخصية بشأن التغيريات املحوِّلة للمنظور الجنساين وأنشطة التوعية 

ن مشاركتهن ومتكينهن وأوضاعهن املالية. وعىل غرار برنامج »إرشاك الرجال عرب املامرسات املسؤولة«، استخدم هذا  املجتمعية املحلية )25، 33(. وبالنتيجة، أبلغت النساء عن تحسُّ

التدخل مناذج يُحتذى بها ألدوار الذكور يف نهٍج قائم عىل التواصل بني األقران.

تعمل منظمة أخرى غري حكومية تحمل اسم »كفينا تيل كفينا« )Kvinna Till Kvinna( مع الالجئات واملهاجرات يف لبنان، بينام افرتض أزواج املشاركات يف الربنامج أنَّ "زوجاتهم 

مت املنظمة غري الحكومية سلسلة من جلسات التوعية للرجال والفتيان من أجل  يشاركَن يف أنشطة املرشوع" بهدف التخطيط لثورة ضدهم" )27(. وبُْغيَة معالجة هذه املسألة، قدَّ

مناقشة القضايا وطرح األسئلة، مبساعدة إضافية من منظامت املجتمع املدين، ومنظمة كفى، وجمعية النجدة )27(. 

التحليل  موجز 

إنَّ دمج النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين يف الربامج التي تُعنى بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي قد يساهم يف تفكيك أُسس عدم املساواة بني 

مة، ساهم اعتامد نهٍج محوٍِّل للمنظور الجنساين يف إحداث نواتج إيجابية  الجنَسني التي تدعم العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتهميش االقتصادي للمرأة. ويف األمثلة املقدَّ

متنوعة — إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة النساء يف الربامج، وتحسني ديناميات األرَُس املعيشية، والحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وزيادة الوعي والوصول إىل 

الدعم يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتوفري سبيل لتحقيق نتائج أكرث استدامة.

عىل صعيد األفراد واألرسة املعيشية، ساهمت بعض الُنهج يف تغيرياٍت جذرية محوِّلة للمنظورل الجنساين، ال سيَّام تلك القامئة عىل مشاركة الرجال يف حواٍر بني األقران ملجموعتنَي 

من رأينَي مختلَفني، أو تيرْس املناقشات والدورات اإلعالمية مع النساء، وأزواجهم، و/أو أفراد األرسة اآلخرين. وهدف العديد من هذه النهج إىل الحد من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي عىل وجه التحديد، ونجحت يف تحقيق ذلك. ويف مثالنَي من املؤلفات، تمَّ استخدام الربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين من أجل معالجة نواتج الحامية املتعلقة بالتصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي فحسب )6، 26(. ويف حني أشار كِال املثالنَي إىل انخفاٍض يف عنف العشري بني النساء املشاركات يف الربنامج، فقد أوصت إحدى التقييامت أيضاً بأن 

تضمَّ النامذج الربنامجية هذه عنارص التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، من أجل زيادة التصدي لهذا النوع من العنف بهدف دعم النساء عىل نحٍو أفضل. 

ويف إطار النموذَجني الربنامجيَّنْي والتدخالت، تمَّ تقديم دورات إعالمية للرجال خالية من النامذج الذكورية وأفَضت إىل نتائج متفاوتة من حيث فاعليتها يف تنفيذ التغيري املحوِّل 

للمنظور الجنساين )11، 27(. وقد يُعزى الفرق إىل نقاط الدخول املجتمعية )القادة الدينيون الذكور أو أفراد األرسة الذكور( يف الربنامج ومدى استجابة النَّهج الحتياجات املشاركني 

الذكور. ويف برنامج منظمة »النساء من أجل النساء« )Women for Women( الدولية، متثلت نقطة الدخول يف القادة الدينيني الذكور، الذين وافقوا عىل املشاركة يف الربنامج 

واستمروا يف التأثري بشكل إيجايب عىل الرجال اآلخرين يف املجتمع املحيل. ويف التدخل الذي اضطلعت به منظمة »كفينا تيل كفينا« )Kvinna Till Kvinna(، متثلت نقطة الدخول 

يف مشاركني ذكور من أفراد األرسة، استجابًة لشواغلهم بشأن الربنامج. وتجدر اإلشارة إىل أنَّ أهداف هذه النُُّهج تختلف أيضاً — بالنسبة إىل برنامج منظمة »النساء من أجل النساء« 

 Kvinna Till( »الدولية، كان الهدف يكمن يف الحد من عنف العشري بني النساء املتزوجات، أّما يف ما يتعلق بالتدخل الذي نفذته منظمة »كفينا تيل كفينا )Women for Women(

Kvinna(، فتمثل الهدف األسايس يف تحسني مشاركة املرأة يف الربنامج وتثقيف الرجال بشأن الربنامج واملساواة بني الجنَسني.
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عىل صعيد املجتمع املحيل، ركزت التدخالت الواردة يف املؤلفات يف معظمها عىل التوعية ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومنع حدوثه. ورغم أن قلة من التقييامت سلطت 

الضوء عىل حوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املجتمع املحيل قبل التدخل وبعده، فقد أثبتت نجاحها يف التوعية وتبادل املعلومات وزيادة استخدام خدمات التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي. وهذا ال يعني أنَّ هذا النوع من الربامج لن يؤثر عىل النتائج االقتصادية. فاملثال الخاص مبجموعات »أبانتاجاموكو« يف بوروندي قد أثبت نجاح 

النُُّهج التي يقودها الرجال عىل صعيد املجتمع املحيل يف التدخل الذي يستهدف ُسبُل العيش. 

عند تنفيذ النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين يف الربامج املعنية بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، من املهم أن يجري االعرتاف باملشاكل الرئيسية 

التي تواجه الرجال والفتيان يف املجتمع املحيل ومعالجتها. ويف بعض األوضاع اإلنسانية، قد تؤثر تجربة النزاع عىل العنف نتيجة للصدمات التي يعاين منها الرجال، مبا يف ذلك مفاهيم 

الذكورية املفرطة بني الرجال، وسلوكيات التكيُّف السلبي، مثل تعاطي الكحول )18، 33(. وباإلضافة إىل ذلك، غالبا ترتافق النزاعات مع أزمة اقتصادية، فتصبح فرص العمل محدودة 

بالنسبة للجميع، وتؤثر بشكٍل كبري عىل هوية الرجال باعتبارهم معنيني بتلبية االحتياجات املادية يف أرَُسهم )19، 33(. 

غري أنَّ إرشاك الرجال يف الربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين قد يولد مقاومة للتغيري، مام يفيض إىل انخفاض املشاركة )18 و19 و27(. ومن املهم أن تستهدف الربامج مجموعات الرجال 

والفتيان من أجل تحقيق نواتج محددة، مثل إجراء إحصاءات بشأن سلطة الذكور من أجل تغيري القوانني والسياسات التي تؤثر سلباً عىل النساء والناجيات، أو املتعلقة بسلطة األزواج 

من أجل تحسني ديناميات األرسة املعيشية )27(. ومن هذا املنطلق، ينبغي أن يستخدم النهج نقاط دخول ميكن الوصول إليها إلجراء مناقشات مع الرجال أو التأثري عىل املشاركني 

الذكور الذين لديهم استعداد لالنفتاح عىل التغيري، مثل القادة الدينيني أو زعامء املجتمعات املحلية، أو الحلفاء الذكور. )27، 33( وإنَّ تقديم حوافز للمشاركة، مثل التحويالت النقدية 

املرشوطة، قد يكفل مزيداً من املشاركة حسب ما يتَّضح يف برنامج »سامانيت جيفان« )26(. ومع ذلك، ينبغي أن تُستخَدم املساعدات النقدية وبقسائم رشائية كأداة تكميلية، ويجب 

د عند نرشها ملالءمة كل سياق، ال أن تكون رشوط موحدة لجميع السياقات.   اختيار الرشوط بشكٍل متعمَّ

عىل غرار تدابري الحامية املتعلقة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، تثبت املؤلفات أنَّ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية قد تؤثر يف نواتج التحوُّل 

يف املنظور الجنساين عىل مستوى الربامج التكميلية. وكام ذُكر سابقاً، قد تؤدي املساعدات النقدية وبقسائم رشائية إىل سلطة أكرب للنساء عىل اتخاذ القرارات، وكذلك بالنسبة للناجيات 

من العنف القائم عىل النوع االجتامعي عند اسرتشادهن بالتحليل الجنساين وتحليل العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وقد ثبت أن الجمع بني املساعدات النقدية وبقسائم رشائية 

والدعم النفيس االجتامعي، عند اقرتانهام بإدارة حاالت التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، يصبح من اليسري إحداث تحوُّالت يف ديناميات األرسة وأدوار الجنَسني، أكرث مام 

يستطيع كل عنرص عىل ِحدة إحداثه )13، 35، 38(. ورغم الحاجة إىل مزيٍد من األدلة بشأن إدماج املساعدات النقدية وبقسائم رشائية والربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين، تظهر 

بعض األدلة املستقاة من الربامج آماالً واعدة وتستحق مزيداً من البحث، مثل برنامج »سامانيت جيفان« املُبرّش بالخري )13، 26(.  

دت عدة مامرسات جيدة  ة من املؤلفات قد حدَّ يشكل التصدي للعوائق التي تحول دون إرشاك الرجال والفتيان عنرصاً حاسامً يف تنفيذ نهٍج محوِّل للمنظور الجنساين. واألدلة املستمدَّ

أو واعدة )4، 18، 25، 27، 28، 33(: 

وضع نظام لالستجابة لحاالت الطوارئ من أجل التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وضامن إرشاك الرجال باعتبارهم مشاركني نشطني يف عنرَصي التصدي للعنف  	

ومنع حدوثه.

تقديم الدعم النفيس االجتامعي ودعم الصحة النفسية إىل الرجال املترضرين من النزاع بوصفهم ضحايا وشهود. 	

مساعدة الرجال يف التحوُّل الشخيص من أجل بناء هويات صحية وغري عنيفة ومتكافئة بني الجنَسني بعد انتهاء النزاعات. 	

إرشاك الرجال يف التثقيف الرامي إىل تحقيق املساواة بني الجنَسني، وتقاسم مهام الرعاية واملهام املنزلية، والوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والتعاون االقتصادي  	

يف األرسة املعيشية.

إدراج الرجال كمرشدين وقادة يف الربامج املحوِّلة للمنظور الجنساين.  	

مسائلة الرجال أمام النساء أو املنظامت التي تقودها النساء يف الربنامج أو املجتمع املحيل.  	



28أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

يتناول العديد من هذه التوصيات املعايري الفردية واألرسية واملجتمعية؛ أما التوصيات املتعلقة بالتغيري املؤسيس فهي نادرة. وتمَّ تحديد مثالنَي عىل التغيري املؤسيس. ويف عام 2021، 

نرشت هيئة اإلغاثة ”كري“ تقييامً ومجموعة أدوات ملبادرة بعنوان "قيادة املرأة يف حاالت الطوارئ"، قدمت أدلة وإطاراً إلرشاك النساء الاليت يعشن يف أوضاع نزاع بوصفهن رشيكات 

يف الربنامج يف مجال االستجابة اإلنسانية )39(. ومتثلت النتيجة يف تنفيذ برامج محوِّلة للمنظور الجنساين شارك فيها الرجال والفتيان يف املجتمع املحيل، وساهمت يف تحسني مشاركة 

النساء يف االجتامعات املجتمعية ويف تخفيف األعباء املنزلية امللقاة عىل عاتقهن.

أظهرت دراسة حالة إفرادية أدرجت يف وعد الفاو بـ "عدم ترك أي أحد خلف الركب" املثال الوحيد الذي حدد من سياسة التغيري الرامية إىل الحد من مخاطر العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي والتعرُّض له )17(. وعكفت منظمة »بانانا لينك« غري الربحية عىل بناء قدرات نقابات العامل يف البلدان املنتجة للموز واألناناس من أجل النجاح يف منارصة وضع سياسات 

تحمي العامل من التحرُّش الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، مام يزيد من حامية املرأة من مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعرُّض له. 

اعترب عدد من الخرباء من بني املخربين الرئيسيني أنَّ عدم وجود برامج محوِّلة للمنظور الجنساين يف االستجابة اإلنسانية يرجع إىل فشل أو عدم كفاية تعميم مراعاة املنظور الجنساين 

م الربامج بقيادة الناجيات، ما يجعل متكينهن يف محور عملية التنفيذ. وتقدم  يف جميع القطاعات اإلنسانية. وعىل نحٍو مامثل، استمرَّ بعض املخربين الرئيسيني يف التوصية بأن تُصمَّ

مبادرة "قيادة املرأة يف حاالت الطوارئ" توجيهات ملعالجة هذه املسألة عىل وجه التحديد، غري أنه جرى أيضاً تحديد نُُهج أخرى خالل مقابالت املخربين الرئيسيني. وأشار أحد املخربين 

الرئيسيني إىل استخدام نهج الحامية املجتمعية بقيادة املرأة، حيث قامت النساء يف الربنامج بتحديد الُسبُل الخاصة بتمكينهن االقتصادي عىل نحٍو آمن، مثل ُسبُل كسب العيش 

واملهارات الالزمة لبناء أنفسهن. وكثريا ما اعترُب النهج القائم عىل الناجيات عامالً أساسياً يف تحقيق املساواة بني الجنَسني. 

من خالل كل من استعراض املنشورات ومقابالت املخربين الرئيسيني، تباينت القياسات الكمية للتغيري املحوِّل للمنظور الجنساين عرب التدخالت، غري أنَّ املامرسات الجيدة تشري إىل 

استخدام أساليب نوعية أو أساليب مختلطة من أجل تقييم هذه النواتج )33(. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يحدث قياس التحوُّل الجنساين وتنفيذه يف املجتمعات املحلية عىل مدى 

فرتات أطول، إذ أنَّ هذه التغيريات قد تحتاج إىل مزيٍد من الوقت لتطبيقها )27، 33(. وبوجه عام، مثة حاجة إىل مزيد من األدلة عىل كيفية تيسري التغيري املؤسيس وقياسه بصورة 

منهجية يف النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين. 

النُُّهج القامئة عىل إضفاء الطابع املحيل 

النامذج الربنامجية والتدخالت 

من خالل 14 تدخالً ومناذج برنامجية قامئة عىل الدمج بني برامج التصدي للعنف القائم عىل االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، أدرج ستة منها منظامت محلية يف تصميم و/أو تنفيذ 

برامجها )4، 16، 22، 31، 35، 38(. ويف كل منها، قادت الجهات الفاعلة املحلية بشكل رئييس تصميم وتنفيذ عنارص التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، عىل الرغم من أنَّ 

بعض الجهات الفاعلة املحلية تولت التنفيذ يف مناطق أخرى أيضاً. ونورد يف ما ييل النامذج الربنامجية والتدخالت:  

يف تدخل لجمعيات االدخار والقروض القروية اضطلعت به منظمة »العمل ضد الجوع« )Action Against Hunger( يف عام 2014 لصالح النازحني داخلياً يف أوغندا، قام  	

الرشكاء املحليون ومنظمة التمكني والدعم الريفي املجتمعي )CRESO( ومنظمة »آينيت« )AYINET( بتنفيذ مسارات وخدمات إحالة حالت العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي )4(.

	  Made( »51 يف الربامج املتكاملة لتعزيز ُسبُل العيش والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مع برنامج »ميد

51( يف ماليزيا، أَدرَِجت مجموعة متنوعة من املنظامت املجتمعية يف تصميم التدخل للوصول إىل الالجئات يف ما يتعلق بالتدخل املوّجه لتعزيز بُسبُل العيش، وتمَّ بناء قدرات 

املنظامت املجتمعية من أجل توفري آليات إحالة لحاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي ألغراض االستجابة ودعم ُسبُل العيش وتوفري املأوى للناجيات يف املجتمع املحيل 

)16(. ومتثلت منظامت املجتمع املحيل يف ما ييل: تحالف الجئي تشني، ومرشوع إلهام )الالجئون من الرشق األوسط، ووسط وغرب آسيا، وأفريقيا(، وإنغ رو )التي تعمل يف 

إطار املجموعة النسائية التابعة للجنة كاشني لالجئني(، وكاوبريس )مجموعة مون للنساء الالجئات(، ومان غثا )مجموعة تشني للنساء الالجئات(، وباو جي )مجموعة كارين 

للنساء الالجئات(، ومنظمة تشني النسائية، وجمعية الروهينجا يف ماليزيا، وشبكة تنمية نساء الروهينجا، ومجموعة دعم نسائية يف إيبوه، برياك.

http://www.made51.org
http://www.made51.org
http://www.made51.org
http://www.made51.org


29تقرير عاملي شامل 

وجاءت األمثلة املتبقية من منوذج برنامج إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدمجة يف املساعدات النقدية وبقسائم رشائية من مفوضية الالجئني النسائية  	

وهيئة اإلغاثة »كري« ، والذي تم تنفيذه لالجئني والنازحني داخلياً واملهاجرين يف أربعة مواقع: واحد يف كولومبيا بالرشاكة مع مؤسسة املهنيني من أجل التنمية املجتمعية 

الشاملة )CORPRODINCO(، وواحد يف شامل غرب سوريا، أوالً مع منظمة إحسان لإلغاثة والتنمية، ثم منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية، واثنان يف اإلكوادور،  وواحدة يف 

إل أورو مع مؤسسة كوميريا ومنهاج أمريكا الالتينية للمشتغلني بالجنس، وواحدة يف غواياكيل مع املركز اإلكوادوري للنهوض باملرأة، و منظمة النساء للنساء، واالتحاد الوطني 

للعامل املهاجرين والفالحني. ويف كل موقع، دعم الرشيك املحيل عملية التكيُّف مع السياق املعني، وقاد تنفيذ النموذج الربنامجي، وأتاح إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي للناجيات منه )22، 31، 35، 38(. 

 من املامرسات اإلنسانية يف حاالت الكوارث 

الرشاكات املحلية يف فانواتو

اسُتمدَّ أحد األمثلة عىل إضفاء الطابع املحيل يف الربامج املتكاملة للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي من تدخٍل 

اضطلعت به منظمة أوكسفام وهيئة اإلغاثة »كري« و صندوق األمم املتحدة للسكان يف أعقاب اإلعصار االستوايئ هارولد الذي رضب فانواتو عرب 

استعراض املنشورات.  واستعان التدخل بتقنية الكتل املتسلسلة من أجل تقديم املساعدة النقدية، وتعزيز الشمول املايل الرقمي، وتوفري الدعم 

التجاري لصاحبات األعامل عىل الصعيد املحيل، إىل جانب مسارات إحالة العنف القائم عىل النوع االجتامعي. ومتثَّل جزٌء من تصميم الربامج 

وتنفيذها يف بناء اتحاٍد من املنظامت غري الحكومية املحلية بُْغَية تيسري استخدام تقنية الكتل املتسلسلة التي تدرَّجت بعد ذلك إىل رشكاء آخرين، 

إىل جانب جلسات بناء القدرات بشأن التخفيف من حدة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومسارات اإلحالة عىل الصعيد املحيل. 

التحليل  موجز 

أفىض التعاون مع الرشكاء املحليني يف كثري من األحيان إىل التنفيذ الصارم لعنارص التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، حيث قدمت املنظامت املجتمعية ومنظامت املجتمع 

املدين املحلية خرباتها يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، والتكيُّف مع السياق املعني، والوصول إىل املجتمعات النازحة واملهمشة. فعىل سبيل املثال، أُجرَي تقييم 

 )CRESO( يف أوغندا، وأظهرت نتائجه أنَّ دور منظمة التمكني والدعم الريفي املجتمعي )Action Against Hunger( »للتدخل الذي اضطلعت به منظمة »العمل ضد الجوع

ومنظمة آينيت )AYINET( كرشكتنَي تنفيذيَّتنَي كان مبثابة خطوة اسرتاتيجية استثنائية إذ مل يكن لدى منظمة »العمل ضد الجوع« خربة واسعة يف مجال التصدي للعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي )4(. وعندما عملت هيئة اإلغاثة »كري« ومفوضية الالجئني النسائية يف أربعة مواقع عىل تنفيذ الربنامج املتكامل يف مجال إدارة الحاالت وتحويل األموال، تمَّ 

إرشاك الرشكاء املحليني يف وقٍت مبكر وجرى العمل عىل تكييف تصميم الربنامج مع السياق املعني من أجل تلبية احتياجات الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

مجتمعاتهن املحلية )22، 31، 35، 38(. وباإلضافة إىل ذلك، بالنسبة إىل الربنامج الذي نفذته هيئة اإلغاثة »كري« ومفوضية الالجئني النسائية يف غوايكيل، اإلكوادور، سمحت الرشاكة 

مع مؤسسة »موخري إي موخري« )Fundación Mujer y Mujer(، وهي منظمة محلية ملجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية 

الجنسانية وحاميل صفات الجنسني وعدميي الرغبة الجنسية، بالوصول اآلمن إىل الناجني يف هذا املجتمع املهمش، مام زاد من مشاركة األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية 

الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة يف الربنامج )38(. واستخدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني اسرتاتيجية مامثلة يف تدخلها يف ماليزيا؛ حيث 

سمحت الرشاكة مع العديد من املنظامت املجتمعية للمفوضية بالوصول إىل الالجئني واملهاجرين من مختلف بلدانهم األصلية. 

يف ما يتعلق بالربامج ذات عنارص مامثلة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي مل تعمل الرشكاء املحليني، بدت االختالفات مختلطة بني الربامج والتدخالت التي 

لنَي فقط معنيَّني بتنفيذ إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي من دون العمل مع رشيٍك محيل. وتولَّت لجنة اإلنقاذ الدولية قيادة كال  خضعت للتقييم. وتمَّ تطبيق تدخُّ

التدخلنَي يف مفرق، األردن، حيث تمَّ تنفيذ التدخل األوَّل يف عام 2015 مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني كوسيط لإلحالة، وتمَّ تنفيذ التدخل الثاين يف عام 2017 مع 

مفوضية الالجئني النسائية ومنظمة »مرييس كوربس« )Mercy Corps(. ويف تدخل اضطلعت به لجنة اإلنقاذ الدولية يف عام 2015، سلطت نتائج التقييم الضوء عىل مخاطر الحامية 

املرتبطة باملساعدات النقدية، والتي كانت تُعزى إىل عدم وجود تحليل جنساين شامل قبيل التنفيذ. ويف تدخلها الثاين يف عام 2017، تمَّ إجراء تقييامت مخاطر العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف املجتمعات املحلية املستقِبلة، واسرُتِشَد بها يف االعتبارات الخاصة بالربنامج يف ما يتعلق باملساعدات النقدية، مام ساهم يف الحد من املخاطر وقلَّل نسبة التعرُّض للعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي عموماً. 



30أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

يف ما يتصل مبسارات إحالة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي، أشار منشوٌر واحد فقط إىل تدخٍل أُجرَي من دون رشيك محيل — وهو تقييم لتدخل اضطلعت به منظمة 

إنقاذ الطفولة يف النيجر )20(. ومع ذلك، أشارت هذه الوثيقة إىل نتائج مستمدة من كل من تقييم مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقييم الرصد، واللَّذين اسرُتِشَد 

بهام الحقاً يف الربنامج. وأظهر التقييم أنَّ منظمة إنقاذ الطفولة تفتقر إىل الخربة يف مجال املساواة بني الجنَسني والحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف الربنامج، وأوىص 

بتصميم الربنامج مع محاولة تعميم مراعاة املنظور الجنساين وتيسري الرشاكات املحلية مع مقدمي خدمات التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي من أجل تحسني ما يقّدمونه 

من برامج شاملة يف هذا املجال. 

 Action( »ذ جميع الرشاكات املحلية التي تمَّ تحديدها يف استعراض املنشورات بسالسة يف خالل عملية التنفيذ. ويف تدخل اضطلعت به منظمة »العمل ضد الجوع ومع ذلك، مل تُنفَّ

عت نطاق قدراتها من أجل تنفيذ عنارص التصدي للعنف القائم عىل النوع  Against Hunger( يف أوغندا، أبرز التقييم أنَّ منظمة التمكني والدعم الريفي املجتمعي )CRESO( وسَّ

االجتامعي الخاصة بالربنامج )4(. وباملثل، واجه الربنامج الذي نفذته هيئة اإلغاثة »كري« ومفوضية الالجئني النسائية يف غوايكيل، اإلكوادور، صعوبًة يف تجنيد املشاركني يف الربنامج مع 

األشخاص ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة، عىل الرغم من العمل مع رشيك محيل هو املركز اإلكوادوري للنهوض باملرأة وعملها 

ت مؤسسة »موخري إي موخري« )Fundación Mujer y Mujer( بصفتها رشيكاً إضافياً بعد بدء تنفيذ الربنامج،  )CEPAM( الذي شارك يف تصميم الربنامج. وللتعويض عن ذلك، انضمَّ

وهي منظمة تتمتع بخربة مع األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة. وعىل هذا النحو، مل يجِر تصميم الربنامج بفعالية 

منذ البداية الستقطاب املشاركني من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة، وتمَّ تعديله يف منتصف الطريق، مام أدى إىل إحراز 

بعض التقدم، غري أن الرشكاء ما زالوا يكافحون الستقطاب عدد كاف من املشاركني من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة من 

أجل التوصل إىل تحليالت مصنَّفة )38(. 

بالنسبة إىل بعض الرشكاء املحليني، ساهم هذا التعاون بتعزيز قدراتهم ومعارفهم الحالية كمنظامت. ويف تدخل اضطلعت به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف 

ماليزيا، عززت املنظامت املجتمعية قدرتها عىل تنفيذ الربامج يف مجاالت التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ودعم ُسبُل العيش وتأمني املأوى )16(. وباملثل، يف تدخل 

اضطلعت به هيئة اإلغاثة »كري« ومفوضية الالجئني النسائية يف اإلكوادور، متكنت منظمتان محليتان هام مؤسسة »كيمريا« )Fundación Quimera( ومنصة أمريكا الالتينية 

للمشتغلني بالجنس من النظر أبعد من خرباتها املنعزلة، وتبادل املعارف بشأن النُُّهج التي تركز عىل الناجني، واملبادئ اإلنسانية، والعمل مع املهاجرين الفنزويليني )31(. 

يف إطار تنفيذ برنامج إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي الدامجة للمساعدات النقدية وبقسائم رشائية، الذي اضطلعت به مفوضية الالجئني النسائية وهيئة اإلغاثة 

»كري«، قاد الرشكاء املحليون تنفيذ عنارص التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي وكذلك عنارص املساعدات النقدية وبقسائم رشائية. وأظهرت التقييامت أنَّ الدروس الربنامجية 

املستفادة متثَّلت بإضفاء طابع محيل عىل الربنامج عرب نجاح كل رشيك محيل يف تنفيذ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية )22ـ و31، و35، و38(, 

يف حني تشتمل مجاالت الرتكيز األخرى يف هذه الدراسة عىل قواعد أدلة معتدلة إىل كبرية ميكن استقاء الدروس املستفادة منها، إال أنَّه مل يجِر إضفاء طابع محيل عليها مبا يكفي. 

وحددت املامرسات الجيدة التالية من الدروس املستفادة وتوصيات الربامج أو التدخالت التي تنفذ نهجاً محلياً )4، 16، 22، 31، 35، 38(:

تحديد وإرشاك الجهات الفاعلة املحلية يف تصميم الربامج وتنفيذها يف وقت مبكر. 	

االستفادة من معرفة الرشكاء املحليني من أجل تخصيص التدخالت لتكون مالمئة للسياق وإيالء األولوية إلدراج مدخالتهم يف تصميم الربامج. 	

التعاون مع الرشكاء املحليني من أجل تنفيذ املكونات التي يتمتعون بخربة فيها. 	

االستفادة من وصول الرشكاء املحليني إىل املجتمعات املهمشة أو الضعيفة.   	

تقييم قدرات جميع الرشكاء املعنيني. استخدم النتائج من أجل االسرتشاد بها يف ملكية مكونات الربنامج والتمويل، وتقييم الفرص لتعزيز املعرفة واملهارات، وتحديد خطوط  	

اتصال قوية.

التأكد من أن جميع الرشكاء عىل دراية بكل مكون من مكونات الربامج وأهدافها من أجل تنفيذها بشكل عام. 	

بالنسبة إىل املنظامت غري الحكومية أو املنظامت التابعة لألمم املتحدة، رسم خرائط ملقدمي الخدمات املحليني ذات الصلة وتيسري نُظُم اإلحالة للمشاركني يف الربنامج؛ وهذا  	

ميكن أن يساعد أيضاً يف تحديد الرشكاء املحليني. 

اعترب معظم املخربين الرئيسيني أنَّ املامرسات التي تقيض بإضفاء الطابع املحيل عىل الربامج اإلنسانية محدودة، بل إنَّها غائبة يف بعض الحاالت، ودعوا إىل مزيد من الرشاكة بني الرشكاء 

الدوليني ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية، وال سيَّام املنظامت التي تقودها املرأة. وبالنسبة إىل الخرباء عىل الصعيد املحيل، أتاحت الرشاكة املحلية التنسيق بني الربامج 

املامثلة يف املناطق، والتعرُّض للجهات املانحة والتمويل، وبناء القدرات الالزمة لتلبية تلك املتطلبات. ويف ما يتعلق بالخرباء العاملني عىل الصعيد العاملي أو داخل املنظامت الدولية 

أو املنظامت الدولية غري الحكومية، استشهد أيضاً بتبادل املعارف والتعرُّض للتمويل وبناء القدرات. وعىل غرار التغيري املحوِّل للمنظور الجنساين، مثة حاجة إىل مزيد من األدلة بشأن 

املامرسات املتعلقة بإضفاء الطابع املحيل داخل هذه القطاعات وعربها. 



31تقرير عاملي شامل 

التوجيهات واألدوات وأُطُر الرصد والتقييم 

طوَّر املامرسون يف مجال العمل اإلنساين العديد من الوثائق التوجيهية واألدوات وإطارات الرصد والتقييم يف جميع قطاعات املساواة بني الجنَسني والتصدي للعنف القائم عىل النوع 

دت املنشورات 20 وثيقة تمَّ تسليط الضوء عليها أدناه، تمَّ تصنيفها حسب نوعها ومجاالت تركيزها،  االجتامعي واالنتعاش االقتصادي بُْغيَة املساعدة يف تصميم الربامج وتنفيذها. وحدَّ

مع وصف أدواتها وكذلك صلتها بالربامج املتكاملة املُحِدثة للتحوُّل الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي. 

دمج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ودعم ُسُبل العيش والقطاعات األخرى

املبادئ التوجيهية لدمج تدخالت التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املعونة اإلنسانية: نرشت اللجنة الدامئة املشرتكة بني التوجيهات*

الوكاالت، باالشرتاك مع املجموعة العاملية للحامية: الحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له، هذه التوجيهات يف عام 

2015، والتي توفر توصيات لتصميم الربامج ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الربامج يف قطاَعي دعم ُسبُل العيش ودعم األمن الغذايئ 

والزراعة. 

دعم ُسُبل العيش وحامية النازحني املُدمجة يف االستجابة اإلنسانية الحرضية: تتضمن هذه املذكرة التي وضعتها لجنة اإلنقاذ الدولية مع التوجيهات*

اللجنة الوطنية لالجئني ومنظمة الرؤية العاملية يف عام 2017، كجزٍء من »مبادرة مدن أقوى« ، توجيهات ومؤرشات وأفضل املامرسات واملبادئ 

واملوارد بشأن دمج نواتج الحامية، مبا يف ذلك برامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ودعم ُسبُل العيش. 

ين: دعم ُسُبل العيش يف حاالت الطوارئ: نرشت مفوضية الالجئني النسائية هذه الوثيقة التوجيهية مع اإلصدار 1 من أداة التوجيهات* سيف ذو حدَّ

تقييم تحليل الفئة العمرية يف ما يتعلق بُسبُل العيش واملخاطر يف عام 2014. وتوضح هذه الوثيقة الدروس والفجوات والفرص املتعلقة 

بدمج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف برامج دعم ُسبُل العيش يف األوضاع اإلنسانية. 

إطار الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي: أُنِشئ هذا اإلطار الذي نرشته منظمة »إنرتأكشن« )InterAction( يف عام 2021 التوجيهات*

هة التي تهدف إىل مساعدة املامرسني يف تحليلهم وتصميم الربامج والقياس من  بالتعاون مع 15 منظمة، ويشكل مجموعة من النُُّهج املوجَّ

أجل تقييم نواتج الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. ومل يجِر احتواء هذه التوجيهات أصالً يف استعراض املنشورات أو مقابالت 

املخربين الرئيسيني، ولكن تمَّ إدراجها بناًء عىل توصية املراجعني. 

أداة تقييم تحليل الفئة العمرية يف ما يتعلق بُسُبل العيش واملخاطر: يحدد هذا اإلصدار الثاين من مجموعة األدوات املذكورة أعاله، والذي األداة

نرشته مفوضية الالجئني النسائية يف عام 2016، سبيالً لتحديد مخاطر العنف القائم عىل النحو االجتامعي املرتبطة بُسبُل العيش، ويُسرتَشد به 

يف نُظُم الرصد من أجل تصميم الربامج وتنفيذها. 

تها األداة إدماج الحامية والتخفيف حدة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف برامج دعم ُسُبل العيش: قامئة التوصيات املرجعية هذه التي أعدَّ

مفوضية الالجئني النسائية بالتفصيل توضح بالتفصيل كيف ميكن لواضعي الربامج االقتصادية التخفيف من حدة مخاطر العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي وبناء عنارص وقائية يف تصميم الربامج وتنفيذها عرب أنواع متعددة من برامج دعم ُسبُل العيش، مثل النقد لقاء العمل، 

والتدريب عىل املهارات املهنية، والرثوة الحيوانية، والزراعة واملحاصيل، واملشاريع املتناهية الصغر والصغرية، والتمويل البالغ الصغر. 

مجموعة أدوات حول جمع البيانات الجنسانية وبيانات األصول يف تقييامت الربامج النوعية والكمية:  تحدد مجموعة األدوات هذه، التي األداة

طوَّرها املرشوع املعني بالنوع االجتامعي والزراعة واألصول من املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية واملعهد الدويل لبحوث الرثوة 

ت  الحيوانية يف 2012، عملية لرصد وتقييم األساليب املختلطة من أجل تحديد البيانات الجنسانية وبيانات األصول يف قطاع الزراعة. واستُمدَّ

هذه التوجيهات من املامرسات القامئة يف عامل التنمية. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Guidelines%20for%20Integrating%20Gender-Based%20Violence%20Interventions%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202015.pdf
https://pubs.iied.org/10829iied
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Livelihoods-Double-edged-Sword-2014-Report.pdf
https://www.interaction.org/blog/gender-based-violence-prevention/
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/CLARA-Livelihoods-Gender-Guidance-2016.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/integrating-protection-gbv-mitigation-into-livelihood-programs-wrc.pdf
https://gaap.ifpri.info/files/2011/12/GAAP_Toolkit_Feb_141.pdf
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دمج برامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واملساعدات النقدية

 موجز بشأن املساعدات النقدية وبقسائم رشائية والتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي: توجيهات عملية للمامرسني يف مجال التوجيهات*

العمل اإلنساين: تمَّ إعداد هذا املوجز من خالل جهود مشرتكة بذلتها 15 منظمة ساهمت بخرباتها إلنشائه وتصميمه واستعراضه. وقامت 

هيئة اإلغاثة »كري« )يف الواليات املتحدة األمريكية( بقيادة هذه العملية ومتويلها. ويقّدم هذا املوجز توجيهات تفيد املامرسني يف دراسة 

وإدماج املساعدات النقدية وبقسائم رشائية يف برامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي طوال دورة الربنامج. 

ت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني هذه الوثيقة مبدخالٍت أداة التوجيه   دليل الحامية يف التدخالت القامئة عىل املساعدات النقدية: أعدَّ

واستعراٍض من ِقبل املجلس الدمناريك لالجئني، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومفوضية الالجئني النسائية، واملجموعة العاملية 

للحامية، وبرنامج الغذاء العاملي، وتحّدد الوثيقة اعتبارات الحامية، وتدمج التخفيف من حدة مخاطر الحامية يف الربامج املتعددة القطاعات 

باستخدام املساعدات النقدية وبقسائم رشائية. كام تحتوي الوثيقة عىل أداة تحليل مخاطر ومنافع الحامية. 

مجموعة أدوات لتحسني املساعدات النقدية من أجل الحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي: يف عام 2018، نرشت مفوضية األداة

الالجئني النسائية ولجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة »مرييس كوربس« )Mercy Corps( سلسلة من األدوات ملساعدة املامرسني يف تعميم 

اعتبارات التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، وإدماج هذه املساعدات يف إدارة حاالت 

َمت  ن مجموعة األدوات هذه أيضاً دراسة حاالت إفرادية ودروس أخرى مستفادة، وقد ُصمِّ العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وتتضمَّ

لتوجيه املامرسني يف مجال املساعدات النقدية عىل الصعيد امليداين واملتخصصني يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

املساواة بني الجنَسني واملساعدات النقدية وبقسائم رشائية: أصدرت مجموعة »يك إيد كونسلتينج« )Key-Aid Consulting( هذا املورد األداة

بتمويل من هيئة اإلغاثة »كري« يف عام 2020، وهو يجمع األدوات والتوجيهات املتاحة، ويضمُّ هذا الجدول العديد من تلك األدوات 

والتوجيهات كمورٍد رسيع للوثائق املتعلقة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتوزيع املساعدات النقدية وبقسائم رشائية يف مجال 

مامرسة العمل اإلنساين. 

النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين

إنهاء العنف ضد النساء والفتيات:  هذه الوثيقة التي وضعتها هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنَسني ومتكني املرأة يف عام 2013 تعرض التوجيهات*

التوصيات والدروس املستفادة واملامرسات املتعلقة برصد وتقييم نُُهج املساواة بني الجنَسني واملحوِّلة للمنظور الجنساين. 

تها منظمة النهوض بالتعلم واالبتكار بشأن معايري النوع االجتامعي )ALiGN( التوجيهات رصد التحوُّالت يف األعراف االجتامعية: وثيقة توجيهية أعدَّ

ومنظمة التنمية الدولية )ODI( ونرشتها منظمة »بريفنشن كوالبوريتف« )Prevention Collaborative( يف عام 2021، تضّم توصيات 

ودراسة حاالت إفرادية وأدوات بشأن رصد التحوُّالت يف األعراف االجتامعية، وال سيَّام املعايري الجنسانية يف الربامج. 

 حزمة تنفيذ إطار احرتام املرأة: إطار »احرتام املرأة: الوقاية من العنف ضد املرأة« وضعته هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنَسني ومتكني أداة التوجيه 

املرأة )UN Women( ومنظمة الصحة العاملية يف عام 2019، يحدد الخطوات املتعلقة بتصميم أنشطة منع العنف ضد املرأة وتنفيذها 

ورصدها وتقييمها. 

أدوات لقياس مؤرشات املساواة بني الجنَسني ومتكني املرأة يف األوضاع اإلنسانية: استعراض ملنشورات محكمة من تأليف جوالرت وآخرون أدوات االستعراض 

يف عام 2021، يقّدم 19 مجموعة أدوات بشأن األدوات واألساليب واملؤرشات لقياس املساواة بني الجنَسني ومتكني املرأة، ويلّخص األُُسس 

االستداللية بهذا الشأن. 

مالحظة: *تشري إىل التوجيهات التي تتضمن مواصفات خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة. 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/protection/operations/61e982c74/guide-protection-cash-based-interventions.html
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Mainstreaming-GBV-CBI-Toolkit-Overview.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Final_October2020_Gender_CVA_resources.pdf
https://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1372349234.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2021-04/lc_monitoring_shifts_in_social_norms_a_guidance_note_eng.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package
https://doi.org/10.1186/s13031-021-00373-6
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الجزء 2

البرمجة المتكاملة في مجال التصدي 
للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 

 واالنتعاش االقتصادي: 

األطفال والمراهقات 

مناذج عن الربامج والتدخالت

يف األوضاع اإلنسانية، تواجه الفتيات منذ عمر الـ 10 سنوات الخطر، وقد يتعرَّضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وهو يشمل زواج األطفال وفقاً للتعريف الوارد يف هذا 

ته والتصدي  االستعراض )1(. ومن أجل حامية الفتيات املراهقات، ينبغي تصميم برامج لالنتعاش االقتصادي تدمج الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتخفيف من حدَّ

له، بل إنَّ هذا النوع من الربامج يوفر لهن أيضاً الدعم الالزم لتجنُّب الصدمات النفسية والتعايف منها يف خالل املراحل العمرية للنمو )21، 36(. ويف إطار استعراض املنشورات، سلطت 

ثالثة منشورات الضوء عىل منوذَجني وثالثة تدخالت يف ما يتعلق بالربمجة املتكاملة واملحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال االنتعاش االقتصادي والتصدي للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي للمراهقات يف الفئة العمرية من 10 إىل 19 عاماً. 

:)Girl Empower( »التابع للجنة اإلنقاذ الدولية وبرنامج »متكني الفتيات )COMPASS( »تمَّ تحديد منوذَجني برنامجيَّني يف االستعراض هام برنامج »كومباس

جمع برنامج »كومباس« )COMPASS( بني بناء املهارات الحياتية ومناقشات بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي والصحة الجنسية واإلنجابية مع الشابات بوصفهنَّ  	

مرشدات وميرّْسات )1(. وتمَّ تنفيذ برنامج »كومباس« )COMPASS( آنذاك يف ثالثة مواقع: إثيوبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وباكستان. ويف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، ترافق برنامج »كومباس« )COMPASS( مع مساعدات نقدية وبقسائم رشائية. ويف إثيوبيا، تمَّ استبداله بالتدريب عىل املهارات التجارية واملهنية. أّما يف باكستان، 

مي  ن ملحوظ يف نتائج الحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مع زيادة الوعي باملخاطر وتعزيز مقدِّ تمَّ تنفيذ التدريب املهني وحده. وأبلغ كل موقع عن تحسُّ

موا نُُهجاً محوِّلة للمنظور الجنساين.  ن هذا الربنامج أيضاً مجموعات مناقشة بني مقدمي الرعاية الذين قدَّ الخدمات وتوضيح اآلفاق املستقبلية. ويتضمَّ

ة من برنامج »كومباس« )COMPASS( يف إنشاء منوذج برنامج »متكني الفتيات« )Girl Empower(. ويف إطار هذا الربنامج، تمَّ تجميع منهاج درايس  	 ساهمت النتائج املُستمدَّ

يركّز عىل املهارات الحياتية ويتمدُّ لفرتة 32 أسبوعاً، ويتناول البقاء يف مأمن من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، ومجموعات مناقشة مع مقدمي الرعاية، ومسارات اإلحالة 

إىل مقدمي خدمات التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل الصعيد املحيل، مع مساعدات نقدية مرشوطة )12(. يف تقييم تجريبي عنقودي عشوايئ مراقب لهذا 

الربنامج يف ليبرييا، تبنّي أنَّ اقرتان هذا الربنامج بتوزيع املساعدات النقدية قد ساهم يف تخفيض احتامل الزواج بنسبة 50 باملئة مقارنًة بتنفيذ الربنامج من دون مساعدات. 

لت الفتيات املشاركات يف الربنامج إملاماً أفضل باألمور املالية والسلوكيات ذات الصلة، مثل ادخار املال  وباملقارنة مع الفتيات اللوايت مل يشاركَن يف برنامج »متكني الفتيات«، سجَّ

وتطبيق مهارات التخطيط املايل. 

نفَّذت مفوضية الالجئني النسائية التدخالت املتبقية املحددة يف إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا )28(. واستخدم كلٌّ منها نهجاً قامئاً عىل األصول لتطوير املهارات الرئيسية وتوفري الوصول 

إىل املوارد املتعلقة بأربعة أصول أساسية: البرشية واالجتامعية واملالية واملادية. وجمعت هذه التدخالت بني مساحات مأمونة للفتيات، وتثقيفهن باملهارات الحياتية واملالية املالمئة 

ألوضاعهن، وتوفري إرشادات من الفتيات األكرب سناً إىل الفتيات األصغر سناً يف الربنامج؛ وأتاح ذلك توفري الدعم االجتامعي ملهارات القيادة بالنسبة إىل الفتيات األصغر سناً، وساهم يف 

تطوير مهارات القيادة والتمكني لدى الفتيات األكرب سناً. ويف وقت النرش، مل يكن قد استكمل سوى تقدير التقييم املتوسط، غري أن النتائج أظهرت نسباً أعىل من الفتيات اللوايت أبلغن 

عن تتبُّع نفقاتهن ودخلهن وكان لديهن خطة سالمة للتنقل حول املخيم )28(. ويف التدخل الذي تمَّ تنفيذه يف إثيوبيا، اشتمل الربنامج عىل مساعدات عينية للوازم املدرسية وغريها 

من املواد األساسية من أجل معالجة بعض العقبات التي تقف عائقاً أمام التعليم. 
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التحليل موجز 

بني مناذج الربامج والتدخالت املذكورة أعاله، اشتملت معظمها عىل منهاج درايس لبناء املهارات يف عنارص االنتعاش االقتصادي الخاصة بها من أجل تحسني املهارات املالية، مثل اإلملام 

بالقراءة والكتابة أو الحساب أو إدارة األموال، وُسبُل العيش، مثل الدورات التدريبية عىل الخياطة أو تصفيف الشعر أو صناعة الصابون أو مهارات الحاسوب. واستُخِدمت أساليب 

مامثلة لوضع برامج قامئة عىل املناهج الدراسية أيضاً يف ما يتعلق بعنارص التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وركَّزت عىل املهارات النفسية االجتامعية والتخفيف من حدة 

مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتوعية بها. ويف كل منوذج من مناذج الربامج أو التدخالت، تمَّ استخدام املساحات املأمونة  الخاصة بالفتيات من أجل تنفيذ الربنامج. 

صة للفتيات املراهقات دعامً كبرياً من املجتمعات املحلية واآلباء ومقدمي الرعاية. وساهمت جميع الربامج  صة للنساء البالغات، يتطلَّب تنفيذ الربامج املخصَّ خالفاً للربامج املخصَّ

والتدخالت يف إذكاء الوعي بالربنامج يف املجتمع املحيل قبيل التنفيذ. وتعزز ذلك من خالل النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين، والتي عملت عىل إدراج أولياء األمور ومقدمي الرعاية 

ة بني  واملجتمعات املحلية يف الربنامج أيضاً. ويف مناذج الربامج التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية، تمَّ تفعيل مجموعات املناقشة مع مقدمي الرعاية، وهي سلسلة من املناقشات امليرْسَّ

هة إىل أولياء األمور واملعلمني وأعضاء املجتمع املحيل والقادة الدينيني، من  األطفال املشاركني يف الربنامج وأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية )1، 12(. أّما بقية التدخالت فكانت موجَّ

خالل برامج تعليمية تتناول احتياجات الفتيات وإمكاناتهن، أو الشمول القائم عىل املشاركة يف كل مرحلة من مراحل املرشوع. واشتملت جميع مناذج الربامج أو التدخالت عىل 

م للفتيات األصغر سناً ودعم قيادة الفتيات والنساء األكرب  توجيهات تقّدمها الفتيات األكرب سناً أو النساء إىل مجموعة الفتيات األصغر سناً يف الربنامج، مام عزز الدعم االجتامعي املقدَّ

سناً )1، 12، 28(. 

ن برنامجان فقط توفري األصول، إما من خالل تحويل نقدي مرشوط )12( أو من خالل مساعدات عينية )28(. وعىل النحو املُشار إليه سابقاً يف استعراض املنشورات املاثل،  تضمَّ

صة للبالغني، تبنيَّ أنَّ  إنَّ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية من شأنها أن تعزز أنشطة الربنامج، ولكنها ال تشّكل األداة الوحيدة لالنتعاش االقتصادي. وعىل عكس الربامج املخصَّ

املساعدات املالية املرشوطة أو املقيَّدة هي أكرث فعالية بالنسبة للمراهقات يف األوضاع اإلنسانية عندما تكون مربوطة بعنارص أخرى يف الربنامج، مقارنًة بفعالية أقل للتحويالت 

النقدية غري املرشوطة أو لعدم تقديم مساعدات نقدية )36(. وبالتايل، إنَّ املساعدات النقدية وبقسائم رشائية كفيلة بإزالة العوائق االقتصادية التي تحول دون املشاركة يف الربامج 

وباملساهمة يف تحسني النتائج، بحسب ما أبرزه تقييم برنامج »متكني الفتيات« التابع للجنة اإلنقاذ الدولية يف ليبرييا )12، 36( . 

أظهر كل منوذج من مناذج الربامج هذه تأثرياته عىل االنتعاش االقتصادي والوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتخفيف من حدته، وخاصة مخاطر زواج األطفال والعنف 

الجنيس، وهذا يعكس املامرسات الجيدة املحددة يف هذا املنشور )1، 2، 12، 21، 28، 36(: 

تنفيذ الربامج يف أماكن مأمونة للفتيات حرصاً عىل سالمتهن الجسدية والعاطفية ويك يُسَمح لهن مبناقشة القضايا بحرية.  	

تضمني جلسات توجيه من ِقبل املراهقات األكرب سناً إىل الفتيات األصغر سناً، أو تدريب الشابات يف املجتمع املحيل عىل تنفيذ املنهاج مع املراهقات من أجل تحسني مهارات  	

مي الرعاية.  القيادة لديهن وضامن كفاءتهن الثقافية وحصولهن عىل الدعم االجتامعي يف املجتمع املحيل، مبا يتجاوز الدعم الذي يحصلَن عليه من أولياء األمور ومقدِّ

ينبغي تصميم عملية التنفيذ مبا يشمل الفتيات التي يصعب الوصول إليهن، وال سيَّام املراهقات األصغر سناً والفتيات ذوات اإلعاقة. وينبغي لتقييامت االحتياجات التي  	

أُجِريَت قبل مرحلة التنفيذ أن تعكس ذلك وأن توّجه مرحلة التصميم. 

صة للمراهقني موافقة من معظم أطياف املجتمع املحيل ليك تتكلل بالنجاح — مبا يشمل حمالت إذكاء الوعي بالربنامج، وكذلك النُُّهج التشاركية التي  	 تتطلب الربامج املخصَّ

تتيح للمجتمعات املحلية فرصة املشاركة يف تصميم الربنامج وتنفيذه. وتشمل النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين حمالت تثقيفية للمجتمع ككل بشأن القضايا التي تواجه 

الفتيات املراهقات وكذلك طُرُق التخفيف من حدة املخاطر. 
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التوجيهات واألدوات وأُطُر الرصد والتقييم 

حدد استعراض املنشورات ثالث وثائق عىل النحو املوضح أدناه، بشأن التوجيه واملنهج الدرايس، والرصد لصالح األطفال واملراهقني يف ما يتعلق بالربامج املتكاملة املحوِّلة للمنظور 

الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي. 

بهدف تخفيف املخاطر املرتبطة بحامية األطفال، يقرتح بعض املامرسني إضافة برامج التصدي للعنف ضد األطفال برامج التصدي للعنف ضد النساء، ألن مصادر العنف األساسية غالباً 

ما تكون هي نفسها داخل نفس األرسة املعيشية )2(. وباستخدام هذا اإلطار، ميكن للجهات املعنية بتنفيذ الربامج اإلنسانية تكييف أُطُر الرصد والتقييم يف ما يتعلق بالتصدي للعنف 

ضد املرأة، والتي تشمل نواتج حامية األطفال عىل النحو املحدد آنفاً. 

يف ما يتعلق باألطفال واملراهقني 

سالمتي رفاهي: هذه الوثيقة التوجيهية الصادرة عن لجنة اإلنقاذ الدولية هي عبارة عن مجموعة من جلسات التعلُّم املنهج التوجيهي

مة لتمكني املراهقات ومعالجة القضايا الرئيسية املتعلقة بالعنف القائم عىل العنف االجتامعي، والزواج املبكر، والصحة  املُصمَّ

اإلنجابية، والعالقات مع العائلة واألصدقاء والرشكاء. وتمَّ تنفيذ هذا التدخل لصالح املراهقات من مجتمعات الالجئني السوريني 

ن أدوات وأدلة للتنفيذ.   واملجتمعات اللبنانية الضعيفة ويتضمَّ

الدروس املستفادة من أمريكا الالتينية والتوجيهات العملية إلدماج املساعدات النقدية املتعددة األغراض: وثيقة توجيهية أداة التوجيه  

صادرة عن وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة ومنظمة إنقاذ الطفولة، توفر توجيهات حول تقييامت االحتياجات 

وتحليل االستجابة، وتصميم الربامج ورصدها من خالل أمثلة عن دراسة الحاالت اإلفرادية، واملامرسات الجيدة، والتوصيات 

املتعلقة باملساعدات النقدية املتعددة األغراض، باإلضافة إىل الربامج القطاعية لحامية األطفال وُسبُل العيش. 

ه »التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل توجيه قائم عىل األدلة  رصد حامية األطفال يف الربامج اإلنسانية النقدية: يجمع هذا املنشور، الذي أعدَّ

اإلنساين«، منوذج نظرية التغيري واملؤرشات والتحديات واألدلة القامئة من األردن ولبنان وتركيا والصومال بشأن رصد نواتج حامية 

األطفال، مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع االجتامعي وزواج األطفال يف األوضاع اإلنسانية. 

https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescentgirls.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/SC_Lessons_learnt-MPCA-LAC-_FINAL-.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/1562169387.cash_child_protection_final_lowres-1.pdf
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الجزء 3

البرمجة المتكاملة في مجال التصدي 
للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 

 واالنتعاش االقتصادي: 

الفئات السكانية المهمشة
)األفراد من ذوي الميول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية المتنوعة، 

واألفراد من ذوي اإلعاقات، والرجال والفتيان(

األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة

لطاملا تمَّ شمول ومساعدة األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة بصورٍة غري محددة وغري مبارشة يف استجابة املعونة 

اإلنسانية. وساهم ذلك يف نقص األدلة بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي، واالنتعاش االقتصادي، والربمجة املحوِّلة للمنظور الجنساين بالنسبة لألفراد من ذوي امليول الجنسية 

مت  والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة )24، 35(. وعىل الرغم من ذلك، حدد استعراض املنشورات ومقابالت املخربين الرئيسيني خمسة منشورات قدَّ

أدلة وتوصيات وأُطُر محددة للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي املُرتَكب ضد األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية 

املتنوعة، يف إطار برامج االنتعاش االقتصادي يف األوضاع اإلنسانية، وخاصة الربامج التي تشمل مساعدات نقدية. 

غالبا ما يكون تقييم النواتج والتأثريات املتعلقة باألفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة مبهامً منذ بداية تصميم الربامج 

)24، 35(. وتويص العديد من املنظامت بتصنيف النتائج حسب امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة، من أجل تحديد خربة هؤالء األفراد 

عند إجراء تقييامت للربامج وتوليد األدلة، ولكن التنفيذ ال يجري إال شكلياً حسب الجنس الثنايئ حيث يُصنَّف الذكور بني ذكور أو إناث فحسب )35(. ويف الوقت نفسه، قد يُردع 

األفراد من ذوي امليول الجنسية، والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة عن الكشف عن ميولهم و هوياتهم خوفاً من التمييز والوصم )24، 35(. وبهدف 

معالجة هذه املسألة، إنَّ الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين مدعوَّة الستخدام املبادئ التوجيهية »أسباير« )ASPIRE(، وهي عبارة عن إطار للجهات الفاعلة الحكومية وغري 

ها الخبري املستقل املعني بامليل الجنيس والهوية الجنسانية التابع ملفّوضية األمم املتحدة السامية  الحكومية عىل حدٍّ سواء. يف إطار املبادئ التوجيهية »أسباير« )ASPIRE( التي أعدَّ

لحقوق اإلنسان يف سياق جائحة كوفيد19-، تمَّ إدراج ستة إجراءات أساسية باعتبارها مامرسات جيدة من أجل تصميم وتنفيذ وتقييم التدابري والنواتج الخاصة بالفئات السكانية من 

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنَسني وعدميي الرغبة الجنسية )35(. ويف ما يتعلق بجمع البيانات 

املتعلقة بتصميم الربامج وتصنيفها، تشمل املامرسات الجيدة بعض املدخالت املستمدة من منظامت املجتمع املدين املعنية باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية 

الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنَسني وعدميي الرغبة الجنسية، وكذلك مشاركة هذه املنظامت من أجل االسرتشاد بها يف السياق املحيل. وتم تحديد إطار واحد 

بشأن النُُّهج املُحِدثة للتحوُّل يف األعراف االجتامعية التي تهمش األشخاص من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة، وقد حدد اإلطار 

تعريفات وأمثلة عن نُُهج ترتاوح بني معادية وُمحِدثة للتحوُّل يف التصدي للتمييز )35(. 

يجب بذل الجهود الرامية إىل خدمة ومتكني األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة يف إطار برامج التصدي للعنف القائم 

ع الهويات الجنسانية هو قاعدة عامة  عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي، وتلبية االحتياجات املحددة بشكل منفصل عن االعتبارات الخاصة باألشخاص الذين يعتربون أنَّ تنوُّ

يف الربنامج نفسه )34، 35، 38(؛ وجرى التشديد عىل ذلك يف كل من املنشورات ومقابالت املخربين الرئيسيني. وهذا ما أوضحته األدلة املستمدة من إدارة حالتنَي اثنتنَي من حاالت 

التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي املنطوية عىل تقييامت برامج التحويالت النقدية من هيئة اإلغاثة »كري« ومفوضية الالجئني النسائية، والتي تهدف إىل تضمني الناجني من 

م كل برنامج إدارة للحاالت،  العنف القائم عىل النوع االجتامعي من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة يف برامجها )35، 38(. وقدَّ

اشتملت عىل الدعم النفيس االجتامعي، وحلقات عمل تعليمية، ومساعدة قانونية، وتحويالت نقدية. ويف تقييم تناول هذا الربنامج يف إكوادور، تمَّ تقديم توصيات بشأن إدراج الرشكاء 

املحليني املعنيني ببعض الفئات السكانية مثل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني وعدميي الرغبة 

الجنسية يف مرحلة مبكرة من دورة املرشوع؛ وأفضت الفجوات التي كانت قامئة يف مرحلة مبكرة إىل فجوات يف التحليل عىل مستوى تحديد هذه الفئات السكانية )38(. وأُجرَي 

متها النساء املتحّوالت جنسياً اللوايت جرى تضمينهن يف املرشوع، مام سلط الضوء عىل الحاجة  تقييم مامثل يف كولومبيا نجح يف تحديد وتسجيل نواتج الربنامج والتوصيات التي قدَّ

إىل حلقات عمل مصممة خصيصاً للنساء املتحوالت جنسياً )35(. وتعكس هذه النتائج مرة أخرى الحاجة إىل تضمني منظامت املجتمع املدين التي تتمتع بالخربة يف ما يتعلق مبجتمع 

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنَسني وعدميي الرغبة الجنسية. 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2021/08/WDDALFTS_FullReport_Web.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2021/08/WDDALFTS_FullReport_Web.pdf
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نظراً ملحدودية الوثائق املتعلقة باعتبارات التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي بالنسبة إىل األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص 

الجنسية املتنوعة، جميع املنشورات التي جمعت يف االستعراض مذكورة أدناه.

 

األفراد ذوي اإلعاقة 

يف املامرسة اإلنسانية، يبدو أنَّ النامذج الربنامجية التي تستهدف الفئات السكانية األوسع نطاقاً قد تكون فعالة بدرجات مختلفة بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة، من خالل تصميم 

دت يف استعراض املنشورات توصيات تتامىش مع هذه  الربامج والتوصيات املصنفة حسب وضع اإلعاقة، والتي يجري اإلبالغ عنها بشكل منفصل. وتوفر معظم التوجيهات التي تحدَّ

املامرسة )انظر الوثائق املميزة يف الجدول 2(. 

يف ما يتعلق باألفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة

ال نبذل ما يكفي من الجهود ألجلهم تحديداً:  تقرير شامل صادر عن منظمة »إيدج إيفكت« )Edge Effect( يف عام 2021، استعراض التوجيهات 

يوفر توجيهات بشأن إطار املبادئ التوجيهية »أسباير« )ASPIRE(، وهو عبارة عن إطار للنهج التحوُّيل املعني مبعالجة 

التهميش القائم عىل األعراف االجتامعية بالنسبة إىل األفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين 

والخصائص الجنسية املتنوعة، ودراسة حاالت وتوصيات خاصة بربامج املساعدات النقدية ألفراد تلك الفئة.

 دورات النزوح:  توفر هذه الوثيقة، التي نرشتها لجنة اإلنقاذ الدولية ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة يف عام استعراض  

2021، استعراضاً لألدلة الحالية بشأن العنف األرَُسي وغري األرَُسي لألفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري 

الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة يف السياقات اإلنسانية.  

"عندما أمتلك املال، أشعر أنني ملكة" – الربامج املتكاملة لتقديم املساعدات النقدية والتصدي للعنف القائم عىل النوع تقييم الربامج 

االجتامعي إىل الناجيات من عنف العشري يف غواياكيل، إكوادور: تدخل نفذته مفوضية الالجئني النسائية وهيئة اإلغاثة »كري« 

ومنظمة )CEAPM( ومنظمة )UNTHA( ومؤسسة »موخري إي موخري« )Fundación Mujer y Mujer(، وهي منظمة 

ذات خربة يف مجال مجتمع امليم+، يقّدم هذا التقييم دروساً مستفادة عن تنفيذ الربنامج يف ما يتعلق باألفراد من ذوي امليول 

الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة داخل برامج التصدي للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي املدمجة يف املساعدات النقدية.  

»لدينا طريقة لنبدأ مبفردنا« - فاعلية املساعدات النقدية املدمجة يف إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي تقييم الربامج

للمهاجرين َقرْْساً والالجئني واملواطنني املضيفني يف نوريت دي سانتاندر، كولومبيا:  تدخل نفذته منظمة الالجئني النسائية 

وهيئة اإلغاثة »كري« )CARE( ومنظمة »كوربرودينكو« )CORPRODINCO( كرشيك محيل، قّدم تقييم التدخل بعض 

التوصيات الربنامجية املتعلقة بالربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي بالنسبة للنساء 

املتحوالت جنسياً واملتوافقات الجنس يف نفس الربنامج. 

أداة التقييم الرْسيع لنتائج شمول ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة يف أداة التوجيه 

السياقات اإلنسانية: أداة نرشتها منظمة »إيدج إيفكت« )Edge Effect( وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنَسني ومتكني 

املرأة ومنظمة »سويدن سفرييجي« )Sweden Sverige( السويدية ومنظمة »إمباور« )EmPower( يف عام 2021، تقّدم 

توجيهات محددة لتحسني عملية الرصد والتقييم مع إدماج األشخاص من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري 

الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة يف الربامج، واملساهمة يف برامج أكرث شموالً وفهم أي تدابري تساهم يف املساواة بني 

الجنَسني ومتكني املرأة والرجل. 

https://www.edgeeffect.org/wp-content/uploads/2021/08/WDDALFTS_FullReport_Web.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/Integrated-Cash-Gender-Based-Violence-Programming-Survivors-Ecuador-English.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/Integrated-Cash-Gender-Based-Violence-Programming-Survivors-Ecuador-English.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/Effectiveness-Cash-Assistance-Integrated-Gender-Based-Violence.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/Effectiveness-Cash-Assistance-Integrated-Gender-Based-Violence.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/03/RAT/ap-Diverse-SOGIESC_RATGuidanceNote_Public_FINAL.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/03/RAT/ap-Diverse-SOGIESC_RATGuidanceNote_Public_FINAL.pdf


38أدلة عىل الربمجة املتكاملة يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي باستخدام النُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين وذات الطابع املحيل لصالح الناجيات يف األوضاع اإلنسانية 

يف ضوء هذه االعتبارات، حدد استعراض املنشورات وثيقة واحدة فقط تناولت عىل وجه التحديد التوصيات الربنامجية لألفراد ذوي اإلعاقة يف برمجة االنتعاش االقتصادي، وتحديداً 

املساعدات النقدية وبقسائم رشائية. ولكن هذا التدخل مل يستهدف الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومل يدمج برامج التصدي لهذا النوع من العنف. ويف هذا 

التقييم الذي أُجرَي يف عام 2021، قام الرشكاء العاملون يف االستجابة املشرتكة الحاصلة يف سوريا، منظمة »زوا« )ZOA(، ومنظمة »أوكسفام كورديد« )Oxfam Cordaid(، ومنظمة 

»دوركاس« )Dorcas( ومنظمة أرض اإلنسان )Terre des Hommes(، بتقييم اآلثار الناشئة عن مختلف تدخالت املساعدات النقدية وبقسائم رشائية، مبا يف ذلك برنامج النقد لقاء 

العمل، واملساعدة النقدية املتعددة األغراض، والقسائم الرشائية، عىل الديناميات الجنسانية للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة بُْغيَة االسرتشاد بها يف الجهود املبذولة لتقديم املساعدات 

النقدية وبقسائم رشائية )5(. وبيَّنت الدراسة أنَّ القسائم ساهمت يف تحسني نواتج األمن الغذايئ، يف حني حقق برنامج النقد لقاء العمل واملساعدة النقدية املتعددة األغراض نتائج 

إيجابية متثلت يف زيادة الحد من التوتر واسرتاتيجيات التكيف يف حاالت الطوارئ. وبالنسبة إىل األرَُس املعيشية التي تضمُّ أشخاصاً من ذوي اإلعاقة، وجدت الدراسة أنَّ هذه األرَُس 

تفضل التحويالت النقدية عىل القسائم الرشائية، وافرتضت أنَّ السبب عىل األرجح هو قدرتها عىل تلبية احتياجاتها الخاصة، سواء من الناحية املالية أو من ناحية قدرتها عىل الوصول 

إىل املساعدات، يف ما يتعلق باإلعاقة )5(. 

وقدم املوجز أيضاً توصيات تتوخى تحسني عملية التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم املتعلقة باملساعدات النقدية وبقسائم رشائية بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتعكس العديد 

من هذه التوصيات املامرسات املُستخَدمة بالنسبة إىل الفئات السكانية الضعيفة األخرى التي تمَّ تحديدها يف هذا التقرير، مثل تصنيف التحليالت حسب وضع اإلعاقة من أجل تلبية 

احتياجات املجموعات املختلفة واستمرار التصنيف عرب دورة الربنامج )5(. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للربامج أن تدمج اعتبارات املساواة يف الوصول عند تحديد مقدمي الخدمات، 

وأن تنظر يف العوائق التي تحول دون مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف ُسبُل العيش واملساعدات النقدية وبقسائم رشائية، مثل العمل البدين املُندرِج يف أنشطة ُسبُل العيش لألشخاص 

من ذوي اإلعاقة البدنية أو مواقع التوزيع املتاحة لتقديم املساعدات النقدية وبقسائم رشائية )5(. 

قد يكون األشخاص ذوو اإلعاقة أكرث عرضًة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي مقارنة باآلخرين، وال سيَّام يف ما يتعلق بأشكال متعددة من العنف الذي مُيارَس بسبب التمييز 

واإلقصاء االجتامعي واالقتصادي. وعىل غرار املجموعات الضعيفة أو املهمشة األخرى التي تمَّ تحديدها يف هذا التقرير، يوىص بأن تنّفذ الربامج اعتبارات محددة من أجل تلبية 

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، حرصاً عىل حاميتهم وتعافيهم من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

الرجال والفتيان

يف حني صدرت منشورات كثرية تتناول العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتسلّط الضوء عىل الرجال باعتبارهم مرتكبني ألعامل العنف، إال أنَّ الرجال والفتيان يف األوضاع اإلنسانية 

قد يتعرَّضون أيضاً للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. ويف أوضاع النزاعات، يصبح الرجال والفتيان أهدافاً للتلقني العقائدي والتجنيد القايس، ما يعرِّضهم ملزيد من العنف 

الجنيس، ذلك أنَّهم قد يضطرون إىل مشاهدة أعامل العنف الجنيس أو ارتكابها أو التعرُّض لها عىل يد القادة املقاتلني )32(. ويف بعض الحاالت، قد يرتكب املقاتلون أيضاً أعامل العنف 

الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد رجال مدنيني، ويُجربون عىل اغتصاب بعض النساء أو الفتيات يف أرَُسهم أو حتى اغتصاب رجال آخرين، أو االنخراط يف أنشطة أخرى 

تنطوي عىل العنف الجنيس.34 ورغم أّن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يؤثر بشكٍل أسايس عىل النساء والفتيات، يبدو أنَّ التصدي للعنف الجنيس امُلرتَكب ضد الرجال والفتيان ال 

يهدف إىل ضامن رفاههم فحسب، بل يساهم أيضاً يف الحد من انتشار العنف )32(. 

ميكن تطبيق بعض املنشورات املتعلقة بإرشاك الرجال والفتيان يف التغيري املحوِّل للمنظور الجنساين من أجل تلبية احتياجات الذكور الناجني يف األوضاع اإلنسانية، مثل دعم الصحة 

العقلية والنفسية واالجتامعية، وتطوير هويات سلمية بعد انتهاء النزاع )18، 32( ودعم ُسبُل العيش. ولكن ينبغي االعرتاف بأنَّ أنشطة االنتعاش االقتصادي التي ال تعتمد عىل نهٍج 

محوِّل للمنظور الجنساين قد تؤدي  إىل تعزيز األعراف االجتامعية املتعلقة بالنوع االجتامعي، علامً أنَّ هذه األعراف تقيض باعتبار أنَّ الرجال يلبّون وحدهم االحتياجات املادية عىل 

صعيد األرسة املعيشية )32(. 

ما توصية شديدة تقيض  من بني املخربين الرئيسيني البالغ عددهم 11، تناول مخربان اثنان مبارشًة مشاركة الرجال والفتيان يف برامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وقدَّ

بتمييز االعتبارات الخاصة بالرجال عن الربامج التي تستهدف النساء والفتيات واألفراد من ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة. 

وتُعترب احتياجات الرجال الناجني املتوافقي الجنس حسب معايري جنيَس الذكور واإلناث عند الوالدة مختلفة متاماً عن احتياجات املجموعات األخرى من الناجني، وينبغي التعامل معها 

عىل هذا النحو. 

 Christopher Dolan, War is Not Yet Over: Community Perceptions of sexual violence and its Underpinnings in eastern DRC )2010(, 34 

www.researchgate.net/publication/343106482_War_is_Not_Yet_Over_Community_Perceptions_of_sexual_violence_and_its_Underpinnings_in_eastern_DRC.

http://www.researchgate.net/publication/343106482_War_is_Not_Yet_Over_Community_Perceptions_of_sexual_violence_and_its_Underpinnings_in_eastern_DRC
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حدد استعراض املنشورات منشوراً يتناول تحديداً مسألة الرجال والفتيان يف هذا السياق، وجرى رسده ووصفه يف ما ييل: 

يف ما يتعلق بالرجال والفتيان

العمل مع الرجال والفتيان الناجني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف حاالت النزوح الَقرْْسي: توفر هذه املذكرة التوجيهات

التوجيهية، التي نرشتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف عام 2013، توصيات للوصول إىل الناجني، وتيسري اإلبالغ، وتوفري 

الحامية والخدمات األساسية األخرى للرجال والفتيان الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية.

الشوارع الوضيعة: تحديد مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي التي يتعرّض لها الالجئون يف املناطق الحرضية، والرجال والفتيان، التوجيهات

مبا يف ذلك الناجني الذكور والتصدي لها:  يوفر هذا املنشور الذي أصدرته مفوضية الالجئني النسائية يف عام 2016، والذي أعد كجزء من 

مرشوع أكرب ملعالجة مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب العديد من مجموعات الالجئني يف املناطق الحرضية، مامرسات جيدة 

وتوصيات برنامجية للتخفيف من حدة مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي التي يواجهها الناجون من العنف الجنيس والعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي من الذكور.     مل تُدَرج هذه املذكرة التوجيهية يف األصل يف استعراض املؤلفات أو مقابالت املخربين الرئيسيني 

بل أدرجت بناًء عىل توصية املراجعني. 

https://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Mean-Streets-Urban-GBV-Males.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Mean-Streets-Urban-GBV-Males.pdf
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القيود

رغم أنَّ هذا التقرير العاملي الشامل يجمع النتائج الجوهرية عرب مجاالت الرتكيز األربعة ويتناول فئات سكانية محددة، إال أنّه يشتمل 

أيضاً عىل بعض القيود التي يتعنيَّ معالجتها. 

لغرض استعراض املؤلفات، ولدواعي متعلقة بالجدوى، تمَّ اختيار املوارد التي نرُِشَت باللغة اإلنجليزية فقط، ما يعني أنَّ إدراج النتائج 

التي تتناول املواضيع نفسها واملنشورة بلغاٍت أخرى كان محدوداً. وقع االختيار عىل املنشورات املتاحة للجمهور أو التي ميكن االطالع 

عليها مجاناً، ما قد يفرض تحيُّزاً تلقائياً باستبعاد منشورات أخرى تتناول املواضيع نفسها ولكن االطالع عليها مرشوط بالدفع. وتمَّ 

نرش بعض الوثائق التي تصف التدخالت من دون إدراج بيانات التقييم الخاصة بها، ما جعل بعض تصاميم الربامج مقيَّدة نوعاً ما من 

حيث فعاليتها. 

أّما يف ما يتعلق مبقابالت املخربين الرئيسيني، فعدد املخربين يف العّينة التي أُنِشَئت كان أقل من العدد املستهدف املحدد يف املنهجية، 

كام أنَّ متثيل الخرباء املعنيني بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو عدم املساواة بني الجنَسني مل يكُن متثيالً متناسباً. وعند 

جمع البيانات النوعية، مل يكُن العديد من الخرباء متفّرغني إلجراء املقابالت ملشاركتهم يف االستجابة لألزمة يف أوكرانيا. ويف ما يتعلق 

بتوزيع الخربات، أشار املخربون الرئيسيون عىل الصعيد املحيل إىل خربتهم يف تنفيذ األنشطة االقتصادية ضمن أعاملهم. ولكن هذا 

األمر ال يخفف من التحيُّز يف اإلفراط مبعاينة خرباء التصدي للعنف القائم عىل العنف االجتامعي واملساواة بني الجنَسني. وأخرياً، 

أُجريت مقابالت املخربين الرئيسيني عرب شبكة اإلنرتنت وُعقدت باللغة اإلنجليزية، ما أّدى إىل استبعاد آراء املخربين الرئيسيني الذين مل 

يتمكَّنوا من االتصال بشبكة اإلنرتنت أو اللذين ال يجيدون اللغة اإلنجليزية. 
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االستنتاجات

يضمُّ هذا التقرير العاملي الشامل نتائج مستمدة من استعراض املنشورات ومقابالت املخربين الرئيسيني، ويحّدد العديد من العوامل املعيقة وامليرّْسة، واملامرسات 

الجيدة، واملوارد الالزمة لوضع برامج متكاملة ومحوِّلة للمنظور الجنساين ومالمئة للسياق املحيل يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش 

االقتصادي ملساعدة الناجني يف األوضاع اإلنسانية. كام أنَّ هذه النتائج ُمصنَّفة حسب فئات سكانية محددة، مثل فئة النساء والفتيات، وفئة األفراد من ذوي امليول 

الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة، أو فئة األفراد من ذوي اإلعاقة، وفئة الرجال والفتيان. 

مة هنا تظهر كيف ميكن لكل مجال من مجاالت الرتكيز  رغم أنَّ التداخل بني مجاالت الرتكيز األربعة هو تداخل راسخ يف املامرسة اإلنسانية، إال أنَّ النتائج املقدَّ

أن يعزز التمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف هذه األوضاع. فعند تصميم برامج االنتعاش االقتصادي التي تهدف إىل تلبية 

احتياجات الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، يجب معالجة بعض العوائق التي تنشأ بسبب مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتعرُّض 

له، علامً أنَّ هذه العوائق ال ميكن أن تُعالج مبجرَّد إجراء تقييامت السوق الخاصة بنوع اجتامعي معنيَّ أو بتعميم مراعاة املنظور الجنساين. وهنا يفيد الدمج بني 

التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي يف االستجابة لهذا النوع من العنف ومساعدة الناجني يف التغلُّب عىل التحديات املالية والنفسية 

والقانونية واالجتامعية التي تحيط بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتحول دون تحقيق انتعاشهم االقتصادي. 

إنَّ عدم املساواة بني الجنَسني يعرّض االنتعاش االقتصادي والحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي للخطر. فاألعراف االجتامعية املتعلّقة بالنوع االجتامعي 

قد تنشئ عقبات متنع بعض األشخاص من املشاركة يف الربامج، وعندما تكون هذه الربامج غري مراعية للتحليل الجنساين، قد تؤدي إىل بعض العواقب السلبية غري 

املقصودة التي تلحق بالنساء والفتيات واملجموعات املهمشة األخرى. وتشري املؤلفات إىل أمثلة عديدة عن هذه العوائق والعواقب غري املقصودة: قدرة محدودة 

عىل التنقُّل بسبب عدم االستقاللية، وعدم توفر الوقت بسبب عدم التعاون بني الجنَسني يف األعامل املنزلية، واستجابات ضعيفة من جانب أفراد األرسة لتغريُّ 

ديناميات النوع االجتامعي. أّما دمج النُُّهج املحوِّلة للمنظور الجنساين فمن شأنه أن يحّد من عدم املساواة بني الجنَسني الذي يسبب تلك العقبات والعوائق، وقد 

يزيد من النواتج اإليجابية لكل عنرص من هذه العنارص. 

من الناحية العملية، نادراً ما يجري تفعيل القدرة عىل معالجة كل مجال من مجاالت الرتكيز هذه مع تخصيص برامج لفئات سكانية وسياقات محددة، ذلك أنَّ 

إضفاء الطابع املحيل عىل الربنامج وتكييفه مع السياق يساعد يف إنجاحه. كام أنَّ دعوة املنظامت املحلية للمشاركة والتعاون معها ومتكينها من القيادة سيساعد يف 

الوصول إىل املجتمعات املستهدفة، ويعزز تصميم وتنفيذ عنارص الربامج باالستناد إىل خربات خاصة بالسياق املعني.  

ظلَّت بعض الجوانب األساسية لهذه الربامج املتكاملة متسقة من بني التدخالت والنامذج التي تمَّ استعراضها، عىل الرغم من اختالف بعض االسرتاتيجيات بني 

الفئات السكانية،. ومتثل الجانب األول يف رضورة إجراء تقييم محدد للسياق ومفصل لـفرص السوق ومخاطر التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي من 

شة من الناجني، مثل األفراد ذوي امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري  أجل توجيه تصميم الربامج وتنفيذها. واكتسب هذا أهمية بشكل خاص للفئات املهمَّ

الجنساين والخصائص الجنسية املتنوعة أو األشخاص ذوي اإلعاقة. وساهم التصميم والتنفيذ املسبق للربامج، إىل جانب تقييامت السوق ومخاطر العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، يف الجانب األسايس الثاين: استخدام نهج يركز عىل الناجني. وأخرياً، تقوم الربامج املتكاملة عىل االعرتاف بامتالك الخرباء املتخصصني قواعد معرفية 

مختلفة، ونتيجة لذلك، فإنه ينبغي بالنسبة إىل جميع موظفي الربامج فهم أساسيات كل مكون من مكوناته – املساواة بني الجنَسني، والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، واالنتعاش االقتصادي، واملساعدات النقدية وبقسائم رشائية. وهذا يتطلب تبادالً كبرياً للمعارف وبناء القدرات بني الرشكاء. 

يف حني يبدو األساس االستداليل محدوداً يف هذه الربامج املخصصة، تؤدي النتائج املُستقاة من هذه الدراسة إىل إرساء أساٍس جوهري ليُسرتَشد بها يف برامج املجلس 

الدمناريك لالجئني ومفوضية الالجئني النسائية من أجل النهوض بالتمكني االقتصادي للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية ويف أوضاع 

ة منه يف تطوير املامرسات الجيدة والتوصيات املجّمعة هنا، وستمّهد الطريق  أخرى مامثلة. ومع تنفيذ الربنامج الشامل، ستفيد األدلة والدروس املستفادة املُستمدَّ

لتطوير برامج متكاملة ذات طابع محيّل وقامئة عىل األدلة ومحوِّلة للمنظور الجنساين يف مجال التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالنتعاش االقتصادي.
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