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 ١. انظر على سبيل المثال المعايير الدنيا لحماية الطفل، المعيار رقم 9: العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي، المعايير الدنيا للعنف المبني على النوع االجتماعي ١، المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع 
االجتماعي، المذكرة التوجيهية ٢: األطفال الناجون من اإلساءة الجنسية(.

إقرارًا باالحتياجات المترابطة للناجين من األطفال والمراهقين، من الواضح ان الجهات الفاعلة في مجالي العنف الديباجة
المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل تتحمل مسئوليات متقاطعة فيما يتعلق باالستجابة والتخفيف 
والمنع والتأهب. ويجب أن تتعاون الجهات الفاعلة من أجل توليد المعارف وتطوير المهارات وتوسيع الموارد 

على نحو أفضل. تؤكد مجددًا المعايير الدنيا لكل من العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل 
على الحاجة للتعاون المشترك بين القطاعات. تتطلب حاالت الطوارئ المعقدة، بصورة متزايدة، التعاون بين 

 المجاالت المختلفة من أجل فهم ومعالجة االحتياجات الجديدة والمتنامية التي تؤثر على الفتيات والفتيان. 

يؤدي التغير في المشهد اإلنساني إلى أن تتولى جهات فاعلة محلية، ومتنوعة، قيادة وتنفيذ جهود االستجابة 
والتخفيف من اآلثار والمنع في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل. وتحتاج الجهات 

الفاعلة المحلية إلى دعم لكي تتولى األدوار القيادية في قيادة االستجابة وتنسيقها. وتعتبر المنظمات النسائية 
والشبابية بالغة األهمية لالستجابة العملية الحتياجات الناجين من األطفال والمراهقين. ويعد دور منسقو جهتي 

اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل بالغ األهمية لتيسير التعاون العملي بين الجهات 
الفاعلة المتباينة من أجل ضمان معالجة فجوات تقديم الخدمة وتعزيز االتساق والتكامل. وتكون جهود الدعوة 

المشتركة بين مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي - حماية الطفل للحاجة لبرامج مراعية الحتياجات 
الحماية عبر جميع القطاعات أكثر فعالية.

ويرتبط إطار التعاون الميداني هذا بالممارسات اليومية التي يقوم بها منسقو مجالي حماية الطفل والعنف 
المبني على النوع االجتماعي. ونأمل أن يستخدم كمرجع قياسي للتعاون بين جهتي اختصاص العنف المبني على 
النوع االجتماعي وحماية الطفل من أجل تحقيق نواتج أفضل لألطفال والمراهقين وغيرهما من الفئات السكانية 

المشتركة المشمولة باالختصاص. يدعم اإلطار الحفاظ على تحديد المسئوليات والواليات من أجل توليد أوجه 
تناغم من خالل زيادة التواصل وتحديد مجاالت التعاون.

يتمثل الغرض األساسي من إطار التعاون الميداني في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الهدف
الطفل في معالجة فجوات تقديم الخدمة، من منظور التنسيق، وتعزيز التكامل من أجل الفئات السكانية 

المشمولة باالختصاص التي تمثل أولوية مشتركة.

الفئات السكانية 
المشتركة المشمولة 

باالختصاص  

قد يكون هناك تقاطع بين جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل بالنسبة 
لمسئوليتهما أمام الفئات السكانية الضعيفة المشمولة باالختصاص. ولذلك، من المهم في كل بيئة أن يقوم 
منسقو العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل بـتيسير حوار بين جهتي االختصاص لتحديد الفئات 

السكانية المشتركة المشمولة باالختصاص والمسئوليات عن معالجة هذه المسئوليات.

وينبغي تحديد الفئات السكانية المشتركة المشمولة باالختصاص طبقًا لالحتياجات وأن تكون محددة بالنسبة 
للسياق، ولكنها يجب أن تتضمن كحٍد أدنى األطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره من صور 

العنف المبني على النوع االجتماعي.

قد تتضمن الفئات السكانية المشتركة المشمولة باالختصاص في البيئات اإلنسانية، 
 على سبيل المثال اآلتي: 

األطفال والمراهقين الناجين من زواج األطفال،  	
األطفال والمراهقين المعرضين لخطر العنف المبني على النوع االجتماعي بصورة زائدة نتيجة الهوية  	

الجنسانية المتنوعة غير الثنائية والتعبير عنها،
األطفال المنفصلين عن مقدمي الرعاية األساسيين 	
األطفال أو المراهقين ذوي اإلعاقة، 	
األطفال أو المراهقين الداخلين في عمالة األطفال أو الذين يعملون في الشوارع أو يعيشون فيها، 	
األمهات الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي وأطفالهّن. 	

 )وهذه القائمة ليست شاملة.( 

حيثما تتحمل جهتا اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل مسئوليات متقاطعة عن 
الفئات السكانية المشتركة، من المهم أن تتعاون جهتي االختصاص لضمان تحديد االحتياجات والفجوات، وتلبية 

االحتياجات وسد الفجوات وتعزيز االتساق والتكامل. وفي الحاالت التي يوجد فيها نقص في الخدمات، يجب 
على الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل أن تقوم بالمناصرة بشكل 

مشترك من أجل توفير الموارد الكافية لالستجابة لالحتياجات المحددة ومعالجة الثغرات في الخدمات.
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تنظيم المحتوى 

إطار التعاون الميداني بين 
العنف المبني على النوع 
االجتماعي وحماية الطفل

ينطبق على كل وظيفة من وظائف التنسيق األساسية الست والمسائلة أمام السكان المتضررين. 	
يتضمن توصيات واضحة بشأن التعاون على المستوى القطري بين جهتي اختصاص العنف المبني على  	

النوع االجتماعي وحماية الطفل
يتضمن أمثلة عملية للتعاون والتنسيق القويين بين جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي  	

وحماية الطفل
يقدم تلميحات عن كيفية تقوية التعاون والترابط والتكامل بين جهتي اختصاص حماية الطفل والعنف  	

المبني على النوع االجتماعي وغيرهما من فرق التنسيق الخاصة بالمجموعات/القطاعات

المنسقون والمنسقون المشاركون في جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية  	 الجمهور األساسي 
الطفل.

الداعون إلى عقد اجتماعات فرق العمل الفنية داخل منتديات التنسيق 	 الجماهير الثانوية 
أعضاء جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل 	
مسئولي إدارة المعلومات العاملين مع جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية  	

الطفل
وظائف الدعم الميداني العالمية )مثل فرق دعم جهة اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي  	

اإلقليمية، وفرق االستجابة السريعة في مجال حماية الطفل، ومكاتب المساعدة الخاصة بالعنف المبني 
على النوع االجتماعي والشركاء االحتياطيين(

الوكاالت القائدة للمجموعات والمشاركة في قيادة المجموعات 	

يتكامل إطار التعاون الميداني هذا مع اإلرشادات البرامجية الموجودة بالفعل والتي تشمل المعايير الدنيا للعنف اإلشارات المرجعية
المبني على النوع االجتماعي والمعايير الدنيا لحماية الطفل، وحزمة رعاية األطفال الناجين، والمبادئ التوجيهية 

للعنف المبني على النوع االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وغيرها من األدلة 
المواضيعية في مجال حماية الطفل. سوف يستفيد تفعيل استخدام إطار التعاون الميداني من اإلشارات 

المرجعية إليه وربطه بالوثائق التي تحكم التنسيق ومنها:

االختصاصات المحلية لكل من منسقي جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية  	
الطفل

حزم اإلحاطة، وتشمل مجموعة أدوات المبتدئين للمنسقين الجدد في مجالي حماية الطفل والعنف المبني  	
على النوع االجتماعي

المواد التدريبية ودعم مكتب المساعدة 	
كتيبات التنسيق والمواد اإلرشادية 	
التدريب على التنسيق بين العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل حسب االقتضاء 	
اإلرشادات العالمية إلجراءات التشغيل الموّحدة المتعلقة بتنسيق االستجابة الميدانية )المحتوى والعملية -  	

مثل إجراءات التشغيل الموّحدة لفرقة العمل المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل: إرشادات إجراءات التشغيل 
الموحدة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي

٢. إرشادات تنسيق كتل التنسيق على مستوى الدولة، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، حزيران ٢٠١5.
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مفاتيح تخطيط الصفحات

إطار التعاون الميداني 
في مجالي العنف المبني 

على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل المطبق 

على الوظائف األساسية 
للجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت في مجال 

التنسيق بين المجموعات

ترتبط أنشطة التعاون بالوظائف األساسية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في مجال التنسيق بين 
المجموعات. تنطبق هذه الوظائف على جميع المنسقين وآليات التنسيق على المستوى الميداني. ولكل 

وظيفة من الوظائف الست األساسية، يقدم إطار التعاون الميداني مستويين من األنشطة/المشاركة: ‘المتوقع‘ 
و‘الموصى به‘. وقد استشير منسقو العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل وهم متفقون على 

أهمية التنسيق بشأن القضايا المبّينة. من المتوقع أن يعمل منّسقو العنف المبني على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل مع بعضهم البعض، وكذلك مع أعضاء آليات التنسيق، من أجل تيسير عملية اختيار وتنفيذ 

اإلجراءات ذات الصلة بالسياق والعملية والتعاونية. سوف تؤدي إضافة هذه اإلجراءات إلى استراتيجيات العنف 
المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل الوطنية إلى تحسين المساءلة عن تنفيذ إطار التعاون الميداني.3 

مستوى التعاون 
المتوقع 

يحدد ‘مستوى التعاون المتوقع‘ مجاالت األنشطة التي تمثل المستوى األساسي أو الحد األدنى للتعاون بين 
جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل. ومن المهم أن تستند أنشطة التعاون 

بين العنف المبني على النوع االجتماعي - حماية الطفل التي تمنح األولوية إلى السياق التشغيلي لجهتي 
االختصاص، وأن يوضع في االعتبار األنشطة التي تعمل بشكل جيد واألمور التي تحتاج إلى تقوية. 

اإلجراءات اإلضافية 
الموصى بها 

تمثل ‘اإلجراءات اإلضافية الموصى بها‘ أمثلة إضافية لإلجراءات أو األنشطة المشتركة المقترحة التي يمكن أن 
تعمل فيها جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل بشكل تعاوني مع زيادة قوة 

التعاون بينهما. ومع ذلك، فإن هذا التمييز ليس ملزًما ويجب أن يوجه السياق المحلي األولويات التعاونية.

قائمة اإلجراءات العملية 
)اختر واخلط وعّدل حسب 

السياق( 

‘قائمة اإلجراءات العملية‘: لكل وظيفة، هناك أمثلة على اإلجراءات أو األنشطة المشتركة التي يمكن أن تضعها 
جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل في االعتبار وأن تكون مصدر إللهامهما عند 
التخطيط لعملهما التعاوني. وتهدف هذه القائمة إلى تشجيع وإلهام التعاون الخالق. وهذه ليست قائمة شاملة 

باألنشطة. وينبغي أن تقرأ هذه القائمة على أنها مقترحات وليست اشتراطات.

تم رفد اإلطار بروابط إلى وثائق مرجعية وأمثلة ونماذج ومواد أخرى تكّرم منسقو جهات اختصاص حماية الطفل  األدوات  
والعنف القائم على النوع االجتماعي بمشاركتها. ويعد مجلد التخزين على غوغل ٤ مواد جرى تطويرها على 

ع مستخدمو إطار  المستويات الوطنية، ومن المتوقع أن تنمو مع حدوث مزيد من التعاون وتبادل األدوات. وُيشجَّ
التعاون الميداني على االستمرار في تبادل األدوات والنماذج.

تمثل األمثلة الميدانية دراسات حالة مصّغرة لتعاون حقيقي بين العنف المبني على النوع االجتماعي-حماية  األمثلة الميدانية 
الطفل تم تنفيذه في بيئات محلية. وتهدف هذه األمثلة الميدانية إلى إلهام وإعطاء منظور بشأن كيفية عمل 

جهات االختصاص األخرى معًا عند االستجابة للفئات السكانية المشتركة المشمولة باالختصاص. تصف 
األمثلة الميدانية الموضحة النجاحات والممارسات الواعدة وخبرات التغلب على التحديات في التعاون بين جهتي 
اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل وغيره من أوجه التنسيق على المستوى الميداني، 

والتي تشمل الوزارات التنفيذية في الحكومة.

تم الحفاظ على تصميم بسيط لإلطار لتشجيع طباعته والرجوع إليه بسهولة. ومن المأمول أن يكون إطار العمل سهولة الطباعة
التعاوني وثيقة يتم الرجوع إليها في كثير من األحيان ويلهم التعاون العملي في مجال العنف القائم على النوع 

االجتماعي وحماية الطفل على أساس يومي.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level-revised-july-2015 3. انظر 
https://drive.google.com/drive/folders/1qjWjgtfDc1NCSK37feVyj8GitFg7aG9R?usp=sharing .٤
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تعريف المصطلحات

العنف المبني على النوع 
الجتماعي

لنوع االجتماعي« هو مصطلح جامع يعبر عن أي فعل مؤٍذ يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى الفوارق التي 
يحددها المجتمع )أي النوع االجتماعي( بين الذكور واإلناث. وهو يتضمن األفعال التي توقع األذى أو المعاناة 

الجسدية أو الجنسية أو العقلية والتهديد بمثل هذه األفعال واإلكراه وغيرها من صور سلب الحرية. وقد ترتكب 
هذه األفعال في العلن أو في السر5. يشيع استخدام مصطلح »العنف المبني على النوع االجتماعي« إلبراز كيف 

يمكن النعدام المساواة النظامي بين الذكور واإلناث، والذي يوجد في كل مجتمع في العالم، أن يكون بمثابة 
دة لمعظم صور العنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات.٦ كما يشمل مصطلح »العنف  خاصية تأسيسية وموحِّ

المبني على النوع االجتماعي« العنف الجنسي المرتكب صراحًة بغرض تأكيد المعايير الجنسانية غير المنصفة 
للذكورة واألنوثة.٧

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تعتبر أفعال العنف المبني على النوع االجتماعي انتهاكات للقانون، 
على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة )السيداو(.٨ باإلضافة إلى ذلك، فإن إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة ُيعّرف 

العنف ضد المرأة على أنه »أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى 
أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية«.9 ويؤكد اإلعالن على أن العنف هو 

»مظهر لعالقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته 
التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل«.١٠

يستخدم حاليًا مصطلح »العنف المبني على النوع االجتماعي« من ِقبل بعض الجهات الفاعلة إلبراز األبعاد 
المتعلقة بالجنسانية من بعض صورة العنف ضد الرجال والفتيان - وبخاصة بعض صور العنف الجنسي التي 

ترتكب بغرض ترسيخ المعايير غير المنصفة للذكورة واألنوثة )مثل العنف الجنسي الذي يرتكب أثناء النزاع 
المسلح بغرض حرمان العدو من ذكورته أو تأنيثه(. ويستند هذا العنف الذي يرتكب ضد الذكور إلى أفكار تنشأ 

في المجتمع وتتعلق بما يعنيه كون المرء رجاًل وبممارسة السلطة الذكورية. وهو يستخدم من ِقبل الرجال 
)وفي حاالت نادرة من ِقبل النساء( إللحاق األذى بغيرهم من الذكور. وكما هو الحال بالنسبة للعنف ضد النساء 

والفتيات، ال ُيبلغ عادة عن هذا النوع من العنف نتيجة مسائل تتعلق بوصمة العار بالنسبة للناجين - التي 
ترتبط في هذه الحالة بمعايير الذكورة )مثل المعايير التي ُتثني الناجين من الذكور عن اإلقرار بضعفهم أو ترى أن 
الناجي يتسم بالضعف على نحو ما ألنه تعرض لالعتداء(. وقد ال ُيبلغ عن االعتداء الجنسي على الذكور أيضًا في 

األوضاع التي يمكن أن يؤدي فيها مثل هذا اإلبالغ إلى تداعيات تهدد األرواح ضد الناجي و/أو أفراد أسرته. وال 
يقر الكثير من البلدان صراحًة بالعنف الجنسي ضد الرجال في قوانينها و/أو يكون لديها قوانين تجرم الناجين من 

مثل هذا العنف.١١

تستخدم بعض الجهات الفاعلة أيضًا مصطلح »العنف المبني على النوع االجتماعي« لوصف العنف 
المرتكب ضد األشخاص المثليين والمثليات وثنائيي الميل الجنسي والمتحّولين والمتحوالت جنسًيا وحاملي 
وحامالت صفات الجنسين، الذي »تحركه رغبة في معاقبة أولئك الذين ُينظر إليهم على أنهم يتحدون المعايير 

الجنسانية«.١٢

5. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ٢٠١5. إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني: الحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي. ص.5
٦. المرجع السابق
٧. المرجع السابق

٨. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ١٨٠/3٤ )١9٧9(، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
9. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ١٠٤/٤٨ )١993( إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة.

١٠. المرجع السابق
١١. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ٢٠١5. إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني الحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي. ص.5-٦

  ،‘١٢. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. ٢٠١١. ‘القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف الموجهة ضد األفراد على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية
A/ HRC/19/41، <http://www.ohchr.org/documents/issues/ discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf>



7

العنف الجنسي هو ‘أي فعل جنسي أو محاولة للحصول على فعل جنسي، والتعليقات أو التحرشات الجنسية العنف الجنسي 
غير المرغوبة أو أعمال االتجار الجنسي أو أي شيء آخر موجه نحو الحالة الجنسية لشخص ما باإلكراه مْن ِقَبل أي 

شخص بغض النظر على عالقته أو قرابته بالضحية في أي موقع أو مكان، بما في ذلك - وليس حصرًا أو تحديدًا 
- البيت ومكان العمل.‘١3 ‘يأخذ العنف الجنسي أشكاال عديدة منها االغتصاب والعبودية الجنسية و/أو االتجار 

بالبشر، والحمل القسري، والتحرش الجنسي، واالستغالل و/أو اإلساءة الجنسية، واإلجهاض القسري‘. ١٤ 

الناجون من األطفال 
والمراهقين 

يستخدم المصطلح هنا كمصطلح جامع يعبر عن األطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف الجنسي وزواج 
األطفال وغيرهما من صور العنف المبني على النوع االجتماعي.

 حماية الطفل في 
العمل اإلنساني

‘منع اإلساءة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال في العمل اإلنساني واالستجابة لها. ١5

١3. منظمة الصحة العالمية. ٢٠٠٢. التقرير العالمي حول العنف والصحة،  <www.who.int/violence_ injury_prevention/violence/world_ report/en> ضمن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )٢٠١5( إرشادات دمج تدخالت مواجهة 
 العنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني: الحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي. ص.3٢٢

 ١٤. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )٢٠١5(. إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني الحد من المخاطر وتعزيز المرونة ودعم التعافي.
 ١5. التحالف من أجل حماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، إصدار عام ٢٠١9، ٢٠١9.
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إطار التعاون الميداني في مجالي العنف 
المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل

دليل عملي للمنسقين والمنسقين المشاركين
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وظيفة التنسيق األساسية رقم ١
دعم تقديم الخدمة 

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

الرسم المشترك لخرائط الخدمات

 تحدد جهتا االختصاص العنف المبني 
على النوع االجتماعي وحماية الطفل 

الفجوات في تقديم الخدمات ويقومان 
بمعالجتها استنادًا إلى ما تم تحديده 

من احتياجات الناجين من األطفال 
والمراهقين وغيرهم من الفئات 

السكانية المشتركة.

تحدد جهتا االختصاص العنف المبني 
على النوع االجتماعي وحماية الطفل، 

ويعالجان، ازدواجية الخدمات التي تقدم 
إلى الناجين من األطفال والمراهقين 

وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

تبادل المعلومات بشأن األدوات التي يستخدمها كل من جهتي اختصاص العنف المبني على  	
النوع االجتماعي وحماية الطفل لتحديد الفجوات في تقديم الخدمة واستكشاف إمكانية الربط 

بينها أو دمجها.
استخدام المعلومات من الرسم المشترك لخرائط الخدمات في تحديد اإلجراءات المطلوب اتخاذها  	

لمعالجة ازدواجية الخدمات واالتفاق عليها.
نهم أوضاعهم من تلبية احتياجات الفئات السكانية  	 تحديد أفضل مقدمي الخدمات الذين تمكِّ

المشتركة لكل منطقة/منطقة فرعية/مجتمع محلي.
رسم خرائط للشركاء الذين يقدمون خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل،  	

وتحديده المواقع الجغرافية التي يعملون بها وأي قيود على تقديمهم للخدمة.
تيسير النقاش بين مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل لالتفاق  	

على عملية لتحديد مقدم الخدمة ذي الوضع األمثل المؤهل لتولي مسئولية إدارة الحاالت 
المنفردة للناجين من األطفال والمراهقين في البيئات التي يعمل فيها العديد من مقدمي 

الخدمات. وقد يتضمن هذا إجراء استعراض مشترك للمبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت 
واالتفاقيات الميدانية الخاصة بتحويل الحاالت.

تقييم العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات المناسبة للناجين من األطفال والمراهقين  	
والتي قد تتضمن توافر الموظفين المدربين على تقديم الخدمات الصديقة للطفل.

إنشاء منصات يمكن التعاون من خاللها من أجل تحديد ومعالجة االحتياجات التي تشمل أكثر من  	
قطاع، مثل فريق العمل المعني بزواج األطفال أو الفرق العاملة الفنية المعنية بإدارة الحاالت.

ضمان أن تتضمن أدوات جمع المعلومات القائمة على 3 أسئلة )َمن وماذا وأين( أو ٤ أسئلة  	
)بزيادة متى( أو 5 أسئلة )بزيادة لَمن( الخدمات والوكاالت التي تعكس احتياجات الناجين من 

األطفال والمراهقين والفئات السكانية المشتركة في السياق المحدد حين يكون القيام بذلك آمنًا.
وضع مواد للتواصل، بصورة تعاونية، موجهة إلى األطفال والمراهقين ومقدمي الرعاية اآلمنة  	

لهم وأسرهم من أجل إخطارهم بالخدمات المتاحة.
االتفاق على كيفية/توقيت التواصل بشأن فجوات تقديم الخدمة التي تم تحديدها في أماكن  	

محددة مع الشركاء.
استعراض إجراءات التشغيل الموّحدة القائمة من أجل ضمان إدماج الناجين من األطفال  	

والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة، وللتأكد من اتساق المعلومات وتوحيد 
المصطلحات وتوضيح األدوار والمسئوليات لكل قطاع من القطاعات التي تستجيب لالحتياجات 

وغيرها ومن االعتبارات الرئيسية.
إجراءات التشغيل الموّحدة واتفاقيات المستوى الميداني: االتفاق على أقسام مخصصة للسياق  	

في إجراءات التشغيل الموّحدة الخاصة بكل من العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية 
الطفل وغيرها من االتفاقيات الميدانية لكي تعكس الفهم المشترك لإلجراءات الخاصة بالناجين 

من األطفال والمراهقين.
التعاون في تطوير مذكرة مشتركة عن الخدمات واإلحاالت لشركاء التنفيذ/مقدمي الخدمات في  	

مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل تحتوي على المعلومات الرئيسية 
لإلحاالت اآلمنة لألطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة. ويمكن إضافة هذه 
المعلومات في صورة ملحق بإجراءات التشغيل الموّحدة الخاصة بمجالي العنف المبني على النوع 

االجتماعي وحماية الطفل.
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مسارات اإلحالة للناجين من األطفال 
والمراهقين

استعراض مسارات اإلحالة الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل لضمان  	
تضمين خدمات للناجين من األطفال والمراهقين.

تيسير اتساق المعلومات وتوحيد اللغة/المصطلحات، حيثما توجد مسارات إحالة منفصلة للعنف  	
المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل، حتى ‘تتحدث المسارات مع بعضها‘ ويشمل ذلك 

اإلرشادات الخاصة باإلحاالت اآلمنة. والنشر طبقًا لذلك.

تعريف الموظفين الداعمين لألطفال والمراهقين الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي  	 تطوير القدرات
بالمعايير الدنيا لكل من حماية الطفل والعنف المبني على النوع االجتماعي والمبادئ التوجيهية 

المتعلقة بالممارسات الفضلى لتجنب إلحاق األذى.
	  

عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة دوريًا بين مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية  	تبادل المعلومات
الطفل. )ممارسة واعدة برزت من خالل األمثلة الميدانية(.

اختيار جهتي تنسيق للعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل لحضور االجتماعات  	
المناظرة وتقديم التحديثات. النظر في إدراج عنصر منفصل في جدول األعمال يتناول الناجين من 

األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.
تضمين جهة التنسيق الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي في الفريق االستشاري  	

االستراتيجي المعني بحماية الطفل وجهة تنسيق حماية الطفل في الفريق االستشاري 
االستراتيجي المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

التعاون في تطوير بروتوكوالت مشتركة لتبادل المعلومات/االتفاق على مبادئ تبادل المعلومات  	
لضمان السرية وسالمة الناجين.

بالنسبة للسياقات التي تكون فيها آلية الرصد واإلبالغ و/أو ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ  	
ُمفّعلة، تدعم جهتي التنسيق بصورة مشتركة لكي تصبح جزئًا من جهة االختصاص ‘األخرى‘، 

مثل أن تكون جهة تنسيق آلية الرصد واإلبالغ ضمن أعضاء جهة اختصاص العنف المبني على 
النوع االجتماعي وتكون جهة تنسيق ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ ضمن أعضاء جهة اختصاص 

حماية الطفل مما يمّكن من الحصول على التحديثات وتبادل المعلومات.

 
اإلجراءات اإلضافية الموصى بها للوظيفة األساسية ١

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

دمج الخدمات التي تقدم للناجين من 
األطفال والمراهقين في مسارات 

اإلحالة الخاصة بحماية الطفل والعنف 
المبني على النوع االجتماعي 

التعاون في إنشاء مسارات إحالة متكاملة تلبي احتياجات الناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم  	
من الفئات السكانية المشتركة.

االتفاق على الكيفية التي سوف تضمن بها آليات التنسيق تحديث مسارات اإلحالة، مثل وتيرة  	
المراجعات وعملية التحديث والمسئول عنها.

التعاون في تجميع معلومات عن متطلبات تقديم التقارير القانونية اإللزامية المطبقة على  	
الجهات الفاعلة في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.

التعاون في وضع/مراجعة البروتوكوالت الخاصة بالموافقة الواعية والقبول للناجين من األطفال  	
والمراهقين، بما في ذلك ذوي اإلعاقة المرتبطة بالتواصل أو القدرات الذهنية.

التنسيق المشترك في مجال إتاحة المواد اإلعالمية الصديقة للطفل وإتاحة الخدمات. العصف  	
الذهني بشأن مكان إتاحتها استنادًا إلى قدرة الفئات المختلفة على الوصول للمعلومات. 
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التعاون في إنشاء الكفاءات الرئيسية لدى مختلف كوادر الموظفين/مقدمي الخدمة من أجل  	تقييم القدرات وتطويرها
معالجة القضايا المشتركة التي تم تحديدها في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي 

وحماية الطفل.
االتفاق على مؤشرات للقدرات المشتركة لكي تستخدم في تقييم القدرات، مثل تقييمات جودة  	

الخدمات وتقييمات قدرات الموظفين وتقييمات احتياجات التدريب.
تيسير أنشطة بناء القدرات المشتركة وتوفير فرص اكتساب مهارات تفيد في قطاعات مختلفة  	

أثناء التدريب، مثل التدريب على ‘رعاية الناجين األطفال‘ والتخفيف من مخاطر العنف المبني على 
النوع االجتماعي في برامج حماية الطفل، والتدريب على اإلدارة السريرية لالغتصاب والدورات 
التوجيهية في مجال المعايير الدنيا للعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل وإدارة 

حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي المشتركة بين الوكاالت وما إلى ذلك، بالنسبة للكوادر 
المحددة المشاركة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات الفئات السكانية المشتركة. ١٦ 

١٦. رابط
 https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/

https://gbvguidelines.org/en/documents/tip-sheet-consulting-with-women-and-girls/
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وظيفة التنسيق األساسية رقم ٢
إثراء عملية اتخاذ قرارات منسق الشؤون اإلنسانية
 /فريق تنسيق المساعدات اإلنسانية بالمعلومات

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

تعكس فصول االستعراض العام 
لالحتياجات اإلنسانية واألشخاص 

المحتاجين فهمًا متباداًل لالحتياجات 
والمخاوف التي تم تحديدها في مجالي 

العنف المبني على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل.

تعبر أدوات التقييم المنسقة عن 
االحتياجات المتعلقة بكل من العنف 
المبني على النوع االجتماعي وحماية 

الطفل

التحديد المشتركة لالحتياجات من المعلومات المتعلقة بمخاطر العنف المبني على النوع  	
االجتماعي واتجاهاته وقضايا حماية الطفل وعوائق الحصول على الخدمات. االتفاق على األسئلة 

الرئيسية الالزمة إلثراء التخطيط وصنع القرار بالمعلومات المتعلقة باالعتبارات االستراتيجية 
والتشغيلية.

 التعاون في تحديد الموضوعات التي يمكن أن تتعاون فيها جهتا اختصاص العنف المبني على  	
النوع االجتماعي وحماية الطفل في جمع البيانات، وتيسير تدقيق تقييمات السالمة، على سبيل 

المثال، من أجل االستفادة من المخاوف المشتركة طبقًا لذلك.
ضمان أن ُتنتج أي تقييمات/استبيانات محددة في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي/ 	

حماية الطفل بيانات مفيدة لكل من جهتي االختصاص. المشاركة في تحليل مشترك للنتائج 
واستخدام المعلومات إلثراء جهود الدعوة بالمعلومات.

تبادل المعلومات المتحصل عليها من تقارير نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل  	
والنظام/النظام المعزز إلدارة المعلومات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وإجراء 
تحليل مشترك لالتجاهات لفهم احتياجات إدارة الحاالت وتوفير المعلومات إلجراءات التخطيط 

واإلجراءات التصحيحية.
صياغة وتنفيذ بروتوكوالت لتبادل المعلومات وتنشيط الروابط بين مسارات اإلحالة وداخل النظام  	

المعّزز إلدارة معلومات حماية الطفل والنظام المعزز إلدارة معلومات العنف المبني على النوع 
االجتماعي حسب االقتضاء.

 التعاون في مجال تقييم وجمع البيانات الجديدة من أجل تحقيق كفاءة استخدام الوقت والموارد  	
وخفض عبء التقييم على المجتمعات المحلية من خالل؛

 إطالع كال المجالين على تقييمات االحتياجات المخططة، حسب اإلمكان، ويشمل ذلك أي 	 
          اعتبارات/ مخاوف تشمل قطاعي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.

االتفاق على البيانات التي ينبغي تبادلها بصورة منهجية وأكثر اآلليات فعالية للقيام بذلك.	 
 التطوير والتنفيذ المشتركين لتقييمات تشاركية مع األطفال والمراهقين باستخدام أدوات 	 

            جمع بيانات صديقة للطفل، ولغة مناسبة للعمر مع ضمان تدريب جامعي البيانات على 
           أساليب جمع البيانات األخالقية واآلمنة بالنسبة لألطفال والمراهقين.

 تطبيق ُنُهج متسقة/مترابطة لترتيب أولويات االستجابة وحساب األطفال المحتاجين 	 
           والسكان المحتاجين في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي.

االتفاق على المعايير اآلمنة واألخالقية المشتركة لتقييم االحتياجات وتطبيقها بشكل تعاوني 	
التعاون لضمان استخدام أدوات ومنهجيات أخالقية وصديقة لألطفال والمراهقين في جمع  	

البيانات بشكل متسق عبر القطاعات.
التعاون في التعرف على المعلومات الموجودة بالفعل وتعظيم استخدامها.١٧ 	
 إجراء تحليل مشترك للبيانات/المعلومات ذات الصلة لضمان تفسيرها بصورة شاملة بالنسبة  	

لألطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

تطوير/اإلسهام في تطوير وثائق 
استراتيجية تلبي احتياجات الناجين 

من األطفال والمراهقين وغيرهم من 
الفئات السكانية المشتركة

استخدام الخبرات الفنية من كال جهتي االختصاص لضمان اتساق التقييمات مع المعايير  	
والمبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى ومبدأ ‘عدم إلحاق األذى‘.

١٧. قد يشمل هذا النتائج والمعلومات الواردة من اإلحصائيات والتقارير القطاعية، أو الدراسات االستقصائية االقتصادية أو الديموغرافية على المستوى الوطني، أو األبحاث المنشورة أو محتوى الشبكة العنكبوتية أو مقاطع الفيديو أو 
المنتجات اإلنسانية أو التسجيالت أو التقارير اإلعالمية. وقد تكون هذه المعلومات إما معلومات نوعية )مقاطع الفيديو والتقارير اإلخبارية( أو معلومات كّمية )مثل مصفوفة تتبع التشرد والمسح العنقودي متعدد المؤشرات ومجموعات 

بيانات االستقصاءات الديمغرافية والصحية والبيانات الخاصة بأماكن النزاعات المسلحة وأحداثها وما إلى ذلك(.
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١٨. انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، معنا ومن أجلنا: العمل مع الشباب ومن أجلهم في األزمات اإلنسانية والمتطاولة، اليونيسف والمجلس النرويجي لالجئين من أجل ميثاق الشباب في العمل اإلنساني، ٢٠٢٠. متوافر 
على الرابط التالي: 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20
Protracted%20Crises_0.pdf

تبادل المعلومات بانتظام بشأن تحليل 
اتجاهات العنف المبني على النوع 

االجتماعي 

مقترحات لنقاط البيانات والمعلومات التي يمكن تبادلها بين جهتي اختصاص العنف المبني على  	
 النوع االجتماعي وحماية الطفل:

 المعلومات المتعلقة بمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي المرتبطة بخدمات 	 
           حماية الطفل والتي تشمل تدقيقات السالمة

 بيانات رصد البرامج	 
المشاورات التي تشمل الفئات السكانية المشمولة باالختصاص	 
  القضايا المتعلقة بقدرة الناجين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا على الوصول لخدمات 	 

           االستجابة
  قدرة الناجيات على الوصول للخدمات األساسية ألطفالهن	 

 
اإلجراءات اإلضافية الموصى بها للوظيفة األساسية ٢

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

تنسيق المسئوليات والفرص من أجل 
إشراك األطفال والمراهقين وأسرهم 
بشكل مباشرة في عمليات xsتحديد 

االحتياجات اإلنسانية

تطوير أقسام بشكل تعاوني ضمن الوثائق االستراتيجية الخاصة بالعنف المبني على النوع  	
االجتماعي وحماية الطفل من أجل تحديد عمليات إلشراك األطفال والمراهقين في عملية تحديد 

االحتياجات اإلنسانية. ١٨ 
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وظيفة التنسيق األساسية رقم 3
 تخطيط وتنفيذ استراتيجيات للمجموعات

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

تعكس خطة االستجابة اإلنسانية 
التخطيط المشترك لتحديد الكيفية 

التي سوف تقدم بها الجهات الفاعلة 
في مجالي العنف المبني على النوع 

االجتماعي وحماية الطفل خدماتها 
للناجين من األطفال والمراهقين على 

نحو تعاوني

 خطة االستجابة اإلنسانية

تحديد القضايا الرئيسية، في سياق التشغيل المحدد، المشتركة بين أولويات آليات التنسيق في كٍل  	
من جهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل، وتطوير خطة تنفيذ مشتركة 
بشكل تعاوني، بحيث تعالج احتياجات السكان في مجاالت تقاطع جهتي اختصاص العنف المبني على 

النوع االجتماعي وحماية الطفل.
االتفاق على نهج ترتيب األولويات واالستهداف بالنسبة للناجين من األطفال والمراهقين والفئات  	

السكانية المشتركة.
 تحديد احتياجات التمويل بشكل تعاوني وتخصيصها لمجاالت األولويات المشتركة. 	

أنشطة المنع وتخفيف المخاطر 
واالستجابة المشتركة التي تعكس 

األولويات المتفق عليها ضمن خطط 
مجالي العنف المبني على النوع 

االجتماعي وحماية الطفل التي تتناول 
الناجين من األطفال والمراهقين 

وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة  

المنع

االشتراك في ضمان إتاحة الخدمات األساسية للناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات  	
السكانية المشتركة، قبل المشاركة في أنشطة المنع، لتجنب إلحاق األذى بهم. االتفاق بشكل تعاوني 

على كيفية تقاسم المسئولية عن معالجة الفجوات، حيثما وجدت.
التعاون في تطوير الرسائل الرئيسية المتعلقة بمنع العنف ضد األطفال والمراهقين وغيرهم من  	

الفئات السكانية المشتركة.
التعاون في إجراء المشاورات بشأن االستراتيجيات السياقية التي سوف تستخدم للبرامج التحويلية  	

 بالنسبة للنوع االجتماعي في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي.

التخفيف من المخاطر

مشاركة النتائج والمشاركة في التحليل المشترك للمعلومات المتولدة من عمليات تدقيق السالمة.  	
مشاركة المعلومات الخاصة بمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي واتجاهاته وقضايا حماية  	

الطفل وعوائق الوصول إلى الخدمات، وتحليلها بشكل مشترك.
االستعراض التعاوني ألدوات كل من العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل من أجل  	

تحسين التكامل.
التعاون في توفير تنمية القدرات في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل  	

للجهات الفاعلة غير المتخصصة في الحماية. ١9 
تطوير استراتيجيات مشتركة لتقوية قدرات المجتمع المحلي على رصد مخاطر العنف المبني على النوع  	

 االجتماعي الموجه إلى األطفال والمراهقين، والتخفيف منها.

االستجابة

التعاون في تحديد وتطبيق وضمان االلتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية المشتركة المطبقة على  	
الناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

االشتراك في ضمان تكامل اللغة والمصطلحات بشأن المسئوليات عن الناجين من األطفال  	
والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة في إجراءات التشغيل الموّحدة ذات الصلة لجهتي 

اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.
التعاون في تطوير خطط محددة المدة تتناول االحتياجات المشتركة ذات األولوية للناجين من األطفال  	

والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.
االتفاق معًا على استراتيجيات لضمان إتاحة وتوافر خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي للناجين  	

من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة

١9. على سبيل المثال انظر إلى الرابط التالي: 
https://www.cpaor.net/CPandEiE_Collaboration



15

 اإلجراءات اإلضافية الموصى بها للوظيفة األساسية 3

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

تحديد وإدماج األهداف والمؤشرات 
المتقاربة في خطط جهتي االختصاص 

لكل منهما
 

ضمان إعطاء األولوية الحتياجات الناجين من األطفال والمراهقين والفئات السكانية المشتركة  	
المشمولة باالختصاص في خطط القطاع، واستراتيجيات المجموعات واستراتيجية الحماية 

الخاصة بالفريق القطري للمساعدات اإلنسانية.
تحديد/وضع أهداف ومؤشرات مشتركة لخطة االستجابة اإلنسانية تدعم التصدي لألولويات  	

المشتركة.

مشاركة إتاحة الوصول إلى النصائح الفنية وبناء القدرات والتمويل. 	دعم تنفيذ الخطط
تضمن غايات منّسقة ومتسقة لالستجابة تتناول األولويات المشتركة للعنف المبني على النوع  	

االجتماعي وحماية الطفل.
اإلشارة المرجعية إلى احتياجات واستراتيجيات تنمية القدرات ضمن استراتيجيات مجموعة جهتي  	

اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل من أجل ضمان االستجابة المناسبة 
للناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

إلقاء الضوء على متطلبات التمويل ألولويات العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل  	
المشتركة في مقترحات التمويل اإلنساني. 

التعاون في تطوير االستراتيجيات ورسائل تغيير السلوك المنّسقة التي تتناول المعايير السلبية  	
االجتماعية والمتعلقة بالسلطة والنوع االجتماعي وممارسات المجتمع المحلي التي تعرض 

األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة لخطر العنف المبني على النوع 
االجتماعي.
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وظيفة التنسيق األساسية رقم 4
 رصد األداء وتقييمه

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

رصد األداء وتقييمه

المقاييس المرجعية لتقييم جودة 
االستجابات المشتركة في مجالي العنف 

المبني على النوع االجتماعي وحماية 
الطفل

توصيات لإلجراءات التصحيحية
 

تيسير الرصد التعاوني )رصد النظراء( واإلبالغ عن األنشطة المشتركة وما تم تحديده من احتياجات  	
شاملة لعدة قطاعات.

االتفاق معًا على كيفية رصد التقدم المحرز قياسًا على األهداف االستراتيجية المشتركة والنتائج  	
المشتركة المتفق عليها.

تطوير مؤشرات رصد مشتركة بشكل تعاوني لرصد إدماج األطفال والمراهقين والفئات السكانية  	
المشتركة في أنشطة االستجابة والتخفيف من المخاطر والمنع.

إجراء زيارات رصد ميدانية مشتركة عند االقتضاء. 	
االتفاق على مؤشرات لرصد الحاالت بناًء على الخبرات الفنية المستمدة من جهتي اختصاص  	

العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.
صياغة أهداف استراتيجية ومؤشرات وأنظمة رصد تلبي احتياجات التعاون.٢٠ 	
إجراء تحليل مشترك والتعاون في مشاركة نتائج عمليات الرصد والتقييم مع أعضاء جهة  	

االختصاص والفئات السكانية التي استشيرت.

اإلجراءات اإلضافية الموصى بها للوظيفة األساسية ٤

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

 استعراض النظراء لألنشطة التشغيلية 
والتقييم

استعراض األنشطة المشتركة و/أو المتفق عليها في خطة التنفيذ المشتركة بشكل تعاوني  	
لتقييم إلى أي مدى تمت تلبية احتياجات الناجين من األطفال والمراهقين والفئات السكانية 

المشتركة األخرى.
التعاون في توثيق ومشاركة الممارسات الواعدة التي تعالج احتياجات األطفال والمراهقين  	

والفئات السكانية المشتركة األخرى.

٢٠. ُيراعى تضمين تخفيف مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن خطط االستجابة في مجال حماية الطفل أو خطط االستجابة اإلنسانية، حسب االقتضاء.
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وظيفة التنسيق األساسية رقم 5
بناء القدرات الوطنية في مجال التأهب 

والتخطيط االحترازي

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

إجراء عمليات رسم خرائط للمنظمات النسائية والشبابية المحلية والجهات الفاعلة على مستوى  	التأهب
المجتمع المحلي أو تبادل المعلومات بشأنها.

إجراء عمليات تحليل المخاطر والسياق ورسم خرائط المجتمع المحلي، بصورة مشتركة، للناجين  	
من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة مع أخذ النوع االجتماعي والعمر 

وغيرهما من عوامل الضعف في االعتبار.
التعاون في تحقيق االتساق بين خطط الطوارئ المحددة في كٍل من جهتي اختصاص العنف  	

المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل لكي تعكس احتياجات الناجين من األطفال 
والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

التعاون في تنفيذ التدريب المشترك للجهات الفاعلة في العنف المبني على النوع االجتماعي  	
وحماية الطفل والتي تشمل المنظمات النسائية والشبابية المحلية والنظراء الحكوميين ذوي 

الصلة وآليات حماية المجتمع المحلي والمتطوعين في مجال مكافحة العنف المبني على 
النوع االجتماعي واالستجابة إلى الناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية 

المشتركة.

إدراج الناجين من األطفال والمراهقين 
والفئات السكانية المشتركة المحددة 

في خطط الطوارئ

االشتراك مع المنظمات النسائية 
والشبابية المحلية في خطط التأهب 

الطوارئ الخاصة بالفئات السكانية 
المشتركة ذات األولوية

الحوار المشترك مع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين  

التشاور بشكل مشترك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ومنهم الجهات الفاعلة المحلية  	
والمنظمات النسائية والمنظمات الشبابية والجهات الفاعلة في حماية الطفل على مستوى 
المجتمع المحلي ومام إلى ذلك، ومع مقدمي الخدمات من أجل وضع خطة طوارئ لحماية 

الطفل-العنف المبني على النوع االجتماعي للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالعنف المبني 
على النوع االجتماعي وحماية الطفل، وزيادة القدرة على الوصول إلى الخدمات للناجين/األفراد 

المعرضين للخطر، ورصد جودة تقديم الخدمة. 
تحديد احتياجات تنمية القدرات، بشكل مشترك، المتعلقة بالتخفيف من مخاطر العنف المبني  	

على النوع االجتماعي وإتاحة خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل وما إلى 
ذلك، عبر الجهات الفاعلة في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل، ومنها 
الوزارات التنفيذية. دمج احتياجات التدريب التي تم تحديدها ضمن خطط تنمية القدرات لكل من 

جهتي االختصاص.
تحديد المجموعات النسائية ومجموعات الشباب المحلية واالشتراك معها في حوارات المجتمع  	

المحلي بشأن الموضوعات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.
التشاور مع األطفال والمراهقين بشكل تعاوني من أجل تحديد المؤثرين على المستوى المحلي/ 	

مستوى المجتمع المحلي في مجال الحماية والعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.

وضع استراتيجيات مشتركة لمعالجة 
القضايا الشاملة لقطاعي العنف المبني 

على النوع االجتماعي وحماية الطفل

البحث عن فرص تؤثر فيها جهتا اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل  	
بشكل تعاوني على القطاعات غير المختصة بالحماية لدمج مخاوف العنف المبني على النوع 

االجتماعي وحماية الطفل وكيفية التعامل مع هذه المخاوف ضمن برامجها.
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اإلجراءات اإلضافية الموصى بها للوظيفة األساسية 5

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

حدد احتياجات تنمية القدرات وتمكين 
المجتمع وعالجها  

التعاون في تحديد الجماعات النسائية والشبابية وجماعات حماية الطفل وجماعات دعم التنشئة  	
وما إلى ذلك، الموجودة بالفعل على المستوى المحلي/مستوى المجتمع المحلي، والتي تقوم 

بدور في منع العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف منه وفي االستجابة للناجين من 
األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

التعاون في تقديم التدريب للمنظمات النسائية والشبابية على المستوى المحلي وعلى مستوى  	
المجتمع المحلي في مجال حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين والعنف ضد األطفال ومخاطر 

العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل التي يواجهها األطفال والمراهقون لزيادة قدرة 
المجتمعات المحلية على منع العنف المبني على النوع االجتماعي والتخفيف من آثاره.  

التعاون في إنشاء نقاط اجتماع للمنظمات المحلية/منظمات المجتمع المحلي الرسمية وغير  	
الرسمية والسلطات ذات الصلة والمسئولين عن الواجبات من أجل اإلسهام في تقوية أنظمة 

المجتمعات المحلية التي تمنع العنف المبني على النوع االجتماعي وتحمي منه األطفال 
والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.

التعاون في إنشاء مخططات للرعاية والتدريب من أجل توفير فرص تنمية القدرات المؤسسية  	
والفنية للمنظمات النسائية والشبابية المحلية.
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وظيفة التنسيق األساسية رقم 6
دعم جهود الدعوة القوية

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

وضع إحاطات ورسائل مشتركة في 
مجال الدعوة لجمع األموال من الجهات 

المانحة 

دعم تطوير المقترحات التي تتناول المخاوف المشتركة بين قطاعي العنف المبني على النوع  	
االجتماعي وحماية الطفل بشكل مشترك.

المشاركة مع الجهات المانحة وصّناع السياسات والوزارات التنفيذية، بشكل مشترك، لتبادل  	
المعلومات وزيادة الوعي بشأن احتياجات الناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات 

السكانية المشتركة لحشد الموارد وترتيب األولويات.
التعاون في إصدار مذكرات للدعوة ولإلحاطة إلى الفريق القطري للمساعدات اإلنسانية ومنّسق  	

الشؤون اإلنسانية بشأن الناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة 
واألولويات المشتركة للجهات الفاعلية في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية 

الطفل، وفجوات الموارد واحتياجات التمويل.
الدعوة معًا إلى أن يشمل تخصيص الموارد المنظمات والمجموعات النسائية والشبابية، بما في  	

ذلك تخصيص موارد محددة لتنمية القدرات المؤسسية والفنية.

تطوير إحاطات ورسائل مشتركة 
في مجال الدعوة لزيادة الوعي بتأثير 
العنف المبني على النوع االجتماعي 

على الناجين من األطفال والمراهقين 
وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة 

لتقديمها إلى أعضاء مجموعة الحماية 
وغيرها من المجموعات والمجتمعات 

المحلية. 

المشاركة معًا في تطوير إحاطات ورسائل في مجال الدعوة، وتقديم المدخالت لها، لضمان  	
إدراج مخاوف الحماية المتعلقة بالناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية 

المشتركة. االتفاق بشكل مشترك على متابعة إحاطات الدعوة.
تطوير إحاطات ورسائل مشتركة في مجال الدعوة تستهدف السلطات الوطنية في مجال إصالح  	

القوانين وتغيير السياسات الخاصة بالناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية 
المشتركة.

استعراض الوثائق االستراتيجية التي تدعو إلى إدماج المخاوف الشاملة لعدة قطاعات المتعلقة  	
بالناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة، وتقديم مدخالت لها 

بشكل تعاوني.
وضع صحائف وقائع مناسبة للسياق، بشكل تعاوني، توضح االتجاهات والمخاطر والضخامة  	

والفجوات والعواقب والتوصيات للتدخالت ذات األولوية مع األطفال والمراهقين وغيرهم من 
الفئات السكانية المشتركة، مع احترام المبادئ األخالقية ومبادئ السالمة في جمع وتبادل 

معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي.

اإلجراءات اإلضافية الموصى بها للوظيفة األساسية ٦

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

االشتراك في ترتيب أولويات قضايا 
الدعوة ومتابعتها

التعاون في وضع استراتيجية ألنشطة الدعوة المشتركة. 	
التعاون المشترك مع الجهات األكاديمية/المؤسسات البحثية لتطوير توصيات محددة بالنسبة  	

للسياق وقائمة على األدلة للتدخالت مع الناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات 
السكانية المشتركة. 

الدعوة معًا إلى أن تتضمن خطة االستجابة اإلنسانية مؤشرًا محددًا لالستجابة المشتركة للناجين  	
من األطفال والمراهقين/غيرهم من الفئات السكانية المشتركة، والذي ينبغي أن ينعكس بعد 

ذلك في مؤشرات التقييم.
التعاون في مناصرة المقترحات التي تتناول االحتياجات المحددة للناجين من األطفال والمراهقين  	

وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.
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 المساءلة أمام السكان المتضررين

مستوى التعاون المتوقع

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

وضع استراتيجية مشتركة، بشكل تعاوني، للمشاركة المجدية مع األطفال، ويشمل ذلك  	إشراك المنظمات الشبابية والنسائية 
المراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة على مدار دورة البرامج اإلنسانية.٢١

التعاون في تطوير استراتيجية لجهتي اختصاص العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية  	
الطفل من أجل المشاركة مع المنظمات الشبابية والنسائية المحلية في القضايا المتعلقة 

بالناجين من األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة.
التعاون في ضمان إدراج المشاركة مع النساء والشباب ضمن نظام رصد المساءلة لدى السكان  	

المتضررين المتعدد القطاعات.٢٢

سياسات حماية الطفل والمساءلة 
على مستوى المنظومة بأكملها عن 

إدراج الناجين من األطفال والمراهقين 
في الحماية من االستغالل واالنتهاك 

الجنسيين

التعاون في وضع سياسات لحماية األطفال وضمان إدماج الناجين من األطفال والمراهقين  	
وغيرهم من الفئات السكانية المشتركة في الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين.

توصيل سياسات الحفاظ على األطفال وسياسات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين،  	
بشكل مشترك، إلى السكان المتضررين ومنهم األطفال باستخدام النهج الصديقة لألطفال 

والمراهقين.
التعاون من أجل توفير خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي لألطفال والمراهقين الناجين  	

من االستغالل واالنتهاك الجنسيين عن طريق مسارات اإلحالة في مجالي العنف المبني على 
النوع االجتماعي وحماية الطفل. إشراك اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان كمالذ أخير 

في تقديم المساعدة للضحايا.
التعاون مع منسقي الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في مجال التعامل مع الناجين  	

من األطفال والمراهقين والفئات السكانية المشتركة لضمان االتساق، بما في ذلك من خالل 
تقييمات مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين.

اإلجراءات اإلضافية الموصى بها في مجال المساءلة 
لدى السكان المتضررين

قائمة بأنشطة عملية )اختر، وامزج، وعّدل مع السياق(التعاون

تعزيز إنشاء آليات للشكاوى والتعليقات متاحة وصديقة لألطفال والمراهقين، ويشمل ذلك  	إنشاء آليات للتعليقات العكسية 
األطفال والمراهقين ذوي اإلعاقة وضمان إتاحة نقاط دخول متعددة وقنوات قائمة على المجتمع 

المحلي بما يتماشى مع نتائج المشاورات مع األطفال والمراهقين. 
التعاون في وضع استراتيجيات لمشاركة نتائج آليات التقييمات واألنشطة والشكاوى والتعليقات،  	

بشكل منهجي، مع السكان المتضررين ومنهم األطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية 
المشتركة.

٢١. انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، معنا ومن أجلنا: العمل مع الشباب ومن أجلهم، ص 99 - ١٨٦
٢٢. المصدر السابق. »توصيات لدعم قيادة النساء الشابات.« صفحة ٢٠٠.
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تلميحات عملية لزيادة مشاركة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية المتخصصة 
في العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل

جمع وتبادل المعلومات بشأن الجهات الفاعلة المحلية والوطنية  	
المتخصصة في العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل في 

المنطقة.
دعوة الشركاء الوطنيين والمحليين الجتماعات التنسيق المشتركة بين  	

مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.
حث الجهات الفاعلة المحلية والوطنية على المشاركة في جهود وأنشطة  	

التنسيق التعاونية في مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل.

تزويد الجهات الفاعلة المحلية والوطنية بمعلومات بشأن كيفية عمل  	
هيكل التنسيق الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ودعمهم 

في تحديد نقاط دخول. 
عمل ترتيبات للترجمة الشفهية أثناء اجتماعات التنسيق أو عقد  	

االجتماعات باللغات الوطنية أو المحلية حيثما أمكن.
ترجمة الوثائق الرئيسية )حيثما أمكن( أو وضع قوائم تحقق للقضايا أو  	

العمليات الرئيسية.
ضمان تمثيل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في جهود التنسيق  	

المشترك بين مجالي العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية 
الطفل.
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إطار التعاون الميداني بين مجالي العنف 
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العراق
محفزات التنسيق

كانــت المســاعي األولــى تهــدف إلــى تحســين التنســيق بيــن جهــة االختصــاص المعنيــة بحمايــة الطفــل وجهــة 
 ،)CASI( اختصــاص العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن مبــادرة الناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن
ــال  ــن مــن األطف ــادرة الناجي ــد جمعــت مب ــادرة. وق ــادة هــذه المب ــة لري ــدان األربع ــد البل ــراق أح ــث كان الع حي
والمراهقيــن )CASI( بيــن القطاعيــن لتحديــد القواســم المشــتركة ومجــاالت التعــاون، والتــي تســتخدم اآلن 

فــي الغالــب علــى أســاس الحاجــة. عندمــا تكــون هنــاك مشــكلة فنيــة، يجتمــع الشــركاء معــًا لمناقشــتها. 

إدارة البيانات وتحليلها
تتــم مشــاركة تحليــل البيانــات، بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن صحــة البيانــات وتفســيرها، مــن ِقبــل فــرق العمــل 
المعنيــة بــإدارة حــاالت حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وهــي اآلن تقــود الحاجــة 
ــر  إلــى التنســيق. علــى ســبيل المثــال، زادت بعــض أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي تؤث
علــى النســاء البالغــات بشــكل كبيــر فــي حيــن أن حــوادث العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي تشــمل 
ــا مجموعتــي  األطفــال تشــكل فقــط حوالــي ١5-٢٠% مــن إجمالــي الحــاالت المبلــغ عنهــا. لذلــك، تــدرك كلت
التنســيق أن هنــاك حاجــة لتحليــل مشــترك للبيانــات إلثــراء الممارســة وفهــم االحتياجــات والفجــوات بشــكل 
أفضــل. ولتحقيــق هــذه الغايــة، اتفــق فريــق عمــل نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي )GBVIMS( والمجموعــة الفرعيــة لحمايــة الطفــل علــى كيفيــة إدارة ذلــك عمليــًا )انظــر مربــع 

النــص(. 

يوصــي فريــق عمــل نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي . ١
)GBVIMS( والمجموعــة الفرعيــة لحمايــة الطفــل بــأن تقــوم المنظمــات التــي تقوم بجمــع البيانات 
التي تستخدم نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل )CPIMS( ونظام إدارة المعلومات 
المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBVIMS( بإدخــال البيانــات فــي كال النظاميــن، 
نظــرًا ألن نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بحمايــة الطفــل )CPIMS( ونظــام إدارة المعلومــات 
المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBVIMS( همــا نظامــان منفصــالن، وهــذا مــا 
 تــم التوصيــة بــه أثنــاء بــدء تنفيــذ مبــادرة الناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن )CASI( فــي عــام ٢٠١9.

٢ . )GBVIMS( ســيتبادل نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
ذات  الرئيســية  االتجاهــات   )CPIMS( الطفــل  بحمايــة  المتعلقــة  المعلومــات  إدارة  ونظــام 
بالعنــف  المتعلقــة  المعلومــات  إدارة  نظــام  بيانــات  تحليــل  مــن  الناشــئة  والقضايــا  الصلــة 
بحمايــة  المتعلقــة  المعلومــات  إدارة  ونظــام   )GBVIMS( االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم 
 الطفــل )CPIMS( لحــوادث العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي تؤثــر علــى األطفــال.

بتضميــن . 3 االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  للعنــف  الفرعيــة  المجموعــة  ســتقوم 
اإلحالــة  مســارات  فــي  لألطفــال  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  خدمــات 
األطفــال. مــن  للناجيــن  الخدمــات  وتقديــم  المناســب  الوقــت  فــي  باإلحالــة   للقيــام 

ــوع . ٤ ــى الن ــي عل ــة بالعنــف المبن ــدي مجموعــة العمــل المعني ــز التنســيق، يقــوم قائ مــن أجــل تعزي
االجتماعــي ومجموعــة إدارة الحالــة بالتنســيق بشــأن إدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي وحمايــة الطفــل.
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ــم اســتئناف التعــاون بيــن مجموعتــي  ــات وخطــة االســتجابات، ت مــن خــالل الحاجــة إلــى فهــم أفضــل للبيان
العمــل المعنيتيــن بحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. علــى ســبيل المثــال، هنــاك حاجــة 
لالتفــاق علــى كيفيــة إدخــال الحــاالت. حاليــًا يمكــن اإلبــالغ عــن نفــس الطفــل مــن خــالل كال مــن نظــام إدارة 
المعلومــات المتعلقــة بحمايــة الطفــل )CPIMS( ونظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي )GBVIMS( عندمــا يكــون هنــاك إحالــة بيــن وكاالت حمايــة الطفــل ووكاالت العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي. ومــع بــدء العمــل علــى منصــة )Primero(، هنــاك أمــل فــي أن يعمــل النظامــان معــًا 

بشــكل أفضــل. 

دعم التعاون الميداني لقطاعي حماية الطفل والعنف القائم على النوع 
االجتماعي 

حــددت آليــات التنســيق فــي العــراق أن هنــاك حاجــة مســتمرة لتنميــة القــدرات وتدريــب العاملين فــي الخطوط 
األماميــة والمنســقين. الوضــع اإلنســاني ديناميكــي والســكان متنقلــون. عندمــا ينتقــل الســكان المعنيــون 
إلــى مــكان آخــر، قــد ال ينتقــل العمــال المحليــون معهــم، ويتــم تعييــن عامليــن جــدد فــي المجــال اإلنســاني قــد 
ال يكــون لديهــم خبــرة فــي التعــاون فــي مجــال حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. لذلــك، 
هنــاك حاجــة مســتمرة لتقديــم التوجيهــات والــدورات التدريبيــة التنشــيطية علــى المســتوى الوطنــي. وخيــر 
مثــال علــى ذلــك، منــذ المرحلــة التجريبيــة لمبــادرة الناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن )CASI(، كان هنــاك 

َدَوران فــي جميــع وظائــف التنســيق. 

التحديات
ظــل منصــب منســق حمايــة الطفــل شــاغرًا لفتــرة طويلــة. وقــد أثــر ذلــك علــى القــدرة علــى القيــام بالتنســيق 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــل والعن ــة الطف ــي حماي ــن قطاع ــي، التنســيق بي ــي الوقــت الحال ــات. ف ــن القطاع بي
ــي  ــى المستشــار الفن ــة. يتول االجتماعــي مخصــص بشــكل أساســي لمعالجــة حــاالت محــددة ومســائل فني
ــدوام كامــل بعــض مهــام التنســيق بيــن قطاعــي العنــف  ــذي يعمــل ب ــة الطفــل ال ــة حماي األعلــى إلدارة حال
ــى  ــه ال يحــل محــل الحاجــة إل ــة، لكن ــا إدارة الحال ــة الطفــل حــول قضاي ــوع االجتماعــي وحماي ــى الن ــم عل القائ

وجــود منســق بــدوام كامــل لهــذا الغــرض.

الخطوات التالية
هنــاك بعــض الخطــوات العمليــة التــي يتخذهــا الزمــالء العراقيــون لزيــادة التعــاون. علــى ســبيل المثــال، التأكــد 
ــة األخــرى.  ــن تتضمــن منســقي المجموع ــة مــن المجموعتي ــكل مجموع ــي ل ــد اإللكترون ــم البري مــن أن قوائ
قــد ال يتوفــر للمنســقين الوقــت لحضــور االجتماعــات، ولكــن علــى األقــل يجــب أن يتلقــوا وثائــق االجتمــاع. 

يتفــق فريــق التنســيق علــى أن هنــاك حاجــة لتعــاون أوثــق، والستكشــاف طــرق جديــدة للعمــل معــًا، 
واالســتجابة بشــكل أكثــر ديناميكيــة للوضــع المعقــد بشــكل متزايــد فــي العــراق. بالنســبة للمســتقبل، تبحــث 
مجموعتــي التنســيق لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي خلــق فــرص للعمــل معــًا 
بشــكل أوثــق. قــد يتضمــن ذلــك بنــاء فهمــًا أفضــل للوضــع اإلنســاني مــن خــالل التعــاون فــي جمــع البيانــات 
وتحليلهــا. اســتنادًا إلــى تحليــل البيانــات المشــترك، ستســعى فــرق حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع 
ــى  ــر عل ــذي يؤث ــوع االجتماعــي ال ــى الن ــي عل ــد نهــج مشــترك لالســتجابة للعنــف المبن ــى تحدي االجتماعــي إل

األطفــال ومنــع حدوثــه. 
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ليبيا
تنبع الحاجة إلى التنسيق بين جهتي اختصاص العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( وحماية 

الطفل في ليبيا من القضايا المتداخلة العديدة التي تؤثر على كلٍّ من جهتي االختصاص، وسبب ذلك أن 
األطفال والمراهقين يتأثرون بشكل غير متناسب بالعنف القائم على النوع االجتماعي. فمن وجهة نظر 

الناجين هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من خالل التنسيق البناء بين جهتي االختصاص. إذ يدعم التعاون 
المستدام مقدمي الخدمات ليكونوا مجهزين بشكل أفضل إلحالة الحاالت بين خدمات العنف القائم على 

النوع االجتماعي وخدمات حماية الطفل ودعم البروتوكوالت ذات الصلة. 

يحافظ منسقو العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل على اتصاالت متكررة ومفتوحة 
لمناقشة القضايا التي تتراوح بين أموٍر من مثل كيفية تحسين أساليب التعاون االستراتيجي إلى معالجة 

حاالت الطوارئ الحساسة للوقت. ويتم تمثيل كل مجموعة من مجموعات التنسيق في االجتماعات 
ذات الصلة مما يجعل تبادل المعلومات والتحقق المتبادل متسقًا ومستمرًا بين هيئتي التنسيق. ويعتبر 
التنسيق بين جهتي اختصاص العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل أولوية أيضًا خالل دورة 

التخطيط لالستجابة اإلنسانية. وتتمثل إحدى مزايا التعاون في ضمان أن المؤشرات المستخدمة في 
النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية تكمل بعضها البعض وأن حساب مؤشرات الشدة والسكان 
المحتاجين )PIN( متسق في جهتي االختصاص للعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل. 

يتم الحفاظ على التعاون بين جهتي االختصاص من خالل المكالمات غير الرسمية المتكررة بين تواصالت 
التنسيق الرسمية. وتركز جهود التنسيق على المجاالت ذات االهتمام المشترك وحيثما أمكن، تحاول 

الحصول على موقف مشترك بشأن قضايا الحماية، أو على األقل فهم وجهة نظر بعضهم البعض 
قبل االجتماعات مع مجموعة الحماية والجهات الفاعلة األخرى قد تستغرق هذه العملية التعاونية وقتًا 

أطول قلياًل مقدمًا، ال سيما في سياق تتعامل فيه مع مجالين مختلفين من االختصاص ولكن هذه 
العملية ستؤتي ثمارها على المدى األطول عندما يتطور التعاون من التواصل حسب الحاجة إلى التواصل 

المنتظم. والهدف من التعاون هو القدرة على التصرف بشكل استباقي لمعالجة الفجوات والتداخالت 
والمخاطر والتخفيف من تأثير العنف القائم على النوع االجتماعي على األطفال والمراهقين. وهناك أيضًا 

حاجة للتركيز على جعل مسارات اإلحالة متاحة أكثر للناجين من األطفال. 

وتتقاسم جهتي االختصاص بشكل مشترك فرص تنمية القدرات. وهذا يشمل على سبيل المثال، تقديم 
توجيهات رائدة حول إدارة حاالت حماية الطفل لمديري الحاالت في مركز المرأة لزيادة الوعي حول المبادئ 

التوجيهية. كما أنهما يستجيبا بشكل مشترك لطلبات التدريب المكثف من الوزارة المختصة. 

يتضمن التنسيق بين جهتي االختصاص العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل في ليبيا، من 
بين أمور أخرى:

جمع البيانات: هناك حاجة محددة لزيادة عدد المنظمات التي تجمع بيانات العنف القائم على  	
النوع االجتماعي من خالل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

.)GBVIMS(
التعاون على ترجمة الموارد والوثائق حيث يفضل معظم األعضاء العمل باللغة العربية.  	
مواءمة المؤشرات متعددة القطاعات لتسهيل متطلبات اإلبالغ للشركاء العاملين في كل من العنف  	

المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل مما يوجه أطر الرصد.
رسم خرائط الخدمات وتدقيق معلومات مسار اإلحالة. 	
مراجعة تقديم الخدمة لتجنب االزدواجية. 	
العمل المشترك على التخفيف من عوامل الخطر. 	
مراجعة الوثائق األساسية مثل اإلدارة السريرية لالغتصاب لضمان وجود مدخالت حول كيفية العمل  	

مع األطفال الناجين.
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اختيار مؤشرات متعددة القطاعات للتأكد من المواءمة مع المعايير المشتركة واستخدام نفس  	
القيمة المرجحة لـمؤشرات الشدة.

تخفيف المخاطر وتقييمات المخاطر، ومواءمة استراتيجيات االستجابة. 	
مراجعة المبادئ التوجيهية والوثائق للتأكد من أن الخبرات المتنوعة والدروس المستفادة من سياق  	

كل قطاع ومجاالت عمله ووضعه تنعكس على العمل.
تحديد سياق القضايا المتعلقة بالناجين األطفال لضمان أن االستجابة تناسب السياق. 	
تعزيز وجود المنظمات الوطنية بما في ذلك المنظمات النسائية في مجموعات التنسيق وتعزيز  	

المساءلة أمام السكان المتضررين.
التوطين والعمل مع المجتمعات لتحسين آلية الوقاية المجتمعية.  	
تعزيز التنسيق بين القطاعات، مع التعليم على سبيل المثال، من خالل نهج مشترك من مجموعات  	

تنسيق حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي. 
 زواج األطفال والزواج المبكر. 	

تشــمل التحديــات الحاليــة التــي تواجــه مجموعتــي التنســيق الحاجــة إلــى زيــادة قــدرة جمــع البيانــات عبــر 
مجالــي االختصــاص، ودعــم مشــاركة أكثــر اتســاقًا مــن األعضــاء وبنــاء التــآزر وتبســيط االســتجابة للناجيــن مــن 
األطفــال والمراهقيــن. ويشــترك العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل فــي نفــس الــوزارة 
المختصــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة. كمــا ســعت مجموعتــي التنســيق معــًا إلــى إنشــاء نقــاط دخــول مــع 

وزارة الشــؤون االجتماعيــة وتحســين مشــاركة الحكومــة بمــا فــي ذلــك مــع وزارة الصحــة. 

هنــاك تحــٍد آخــر يتمثــل فــي مشــاركة المعلومــات حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بســبب قلــة 
عــدد الــوكاالت التــي تقــوم حاليــًا بجمــع البيانــات. وال يمكــن مشــاركة البيانــات عندمــا يكــون هنــاك عــدد غيــر 
كاٍف مــن كيانــات جمــع البيانــات ألن هــذا قــد يضــر بالســرية. وتتمثــل الخطــة فــي توســيع نطــاق جمــع البيانات 
بالتعــاون مــع مقدمــي خدمــات حمايــة الطفــل ليكــون هنــاك عــدد كاٍف مــن الشــركاء. مــن المهــم إتاحــة 

البيانــات لــكل مــن جهتــي االختصــاص ألغــراض التخطيــط والتنســيق. 

للمضــي قدمــًا، تهــدف الخطــة إلــى تعزيــز التبــادل بيــن جهتــي االختصــاص مــن خــالل عقــد اجتماعات مشــتركة 
مجدولــة لتشــجيع الزمــالء علــى االلتقــاء وتبــادل المعرفــة والــدروس المســتفادة، ومناقشــة العقبــات، وإنشــاء 

اتصــاالت شــخصية قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن التنســيق الوقائــي.
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روابط تهمك

اإلكوادور
لقــد كان التعــاون بيــن جهتــي اختصــاص العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي )GBV( وحمايــة الطفــل 
جــزءًا طبيعيــًا مــن العمــل منــذ أن قامــت الحكومــة بتفعيــل جهتــي اختصــاص العنــف القائــم علــى النــوع 
ــد -١9.  ــة أواًل والســتمرار انتشــار جائحــة كوفي ــة الطفــل اســتجابة ألزمــة الهجــرة الفنزويلي االجتماعــي وحماي
ويتميــز التعــاون بعالقــات طيبــة بيــن المنســقين وأعضــاء مجموعــات التنســيق. كمــا تتضمــن طريقــة العمــل 
الشــاملة تطويــر األفــكار ومشــاركتها لالســتجابة بطريقــة أفضــل الحتياجــات األطفــال والمراهقيــن الناجيــن 
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــوع االجتماعــي. كمــا أن التنســيق بي ــى الن ــم عل ــف القائ مــن العن
وحمايــة الطفــل فــي اإلكــوادور راســخ أيضــًا بيــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، ومفوضيــة 
األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن )UNHCR(، واليونيســيف UNICEF((، وهيئــة األمــم المتحــدة 

 .)UN Women( للمــرأة

ــن الناجيــن مــن  وقــد ســاعد التعــاون بيــن جهتــي االختصــاص فــي تحســين االســتجابة والخدمــات للمراهقي
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتأكــد مــن أن الــوكاالت ال ُتكــرر نفــس األنشــطة. ولزيــادة التنســيق 
المشــترك، قــد تتــم دعــوة الشــركاء لحضــور اجتماعــات جهــة االختصــاص األخــرى للمشــاركة فــي المناقشــات 
التــي تتطلــب مدخالتهــم وتخصصهــم. وُتعقــد اجتماعــات مشــتركة حــول العنــف القائــم على النــوع االجتماعي 
وحمايــة الطفــل ٢-3 مــرات فــي الســنة. وتشــجع جهتــي اختصــاص حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي المنظمــات المحليــة علــى أن تكــون جــزءًا مــن مجموعــات التنســيق. ونظــرًا لوجــود تداخــٍل كبيــر 

بينهمــا، فإنهمــا تحــاوالن تنســيق االجتماعــات حتــى ال تثقــال كاهــل منظمــات المجتمــع المدنــي.

ويشــمل التعــاون بيــن مجموعــات التنســيق المعنيــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل 
تبــادل األفــكار وإشــراك بعضهــا البعــض فــي تطويــر األنشــطة والتدريــب. علــى ســبيل المثــال، بالتعــاون مــع 
أمانــة حقــوق اإلنســان، قامــوا بتطويــر دورة تدريبيــة تســتهدف األخصائييــن االجتماعييــن الذيــن يعملــون مــع 
ــدورة  ــة. وقــد شــارك فــي ال ــازل والمالجــئ اآلمن النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف الجنســي فــي المن
ــة حقــوق  ــًا بالعمــل مــع أمان ــي االختصــاص حالي ــن. وتقــوم جهت ــن االجتماعيي ــر مــن ١5٠ مــن األخصائيي أكث
اإلنســان بتزويــد البيــوت اآلمنــة بأجهــزة الكمبيوتــر وإمكانيــة االتصــال باإلنترنــت حتــى يتمكــن األطفــال فــي 
ــر  ــى توفي ــي االختصــاص عل ــك، تعمــل جهت ــى ذل ــة إل ــم. باإلضاف ــى التعلي ــة مــن الوصــول إل ــوت اآلمن البي
خدمــات متخصصــة للناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن فــي المالجــئ مــن قبــل األخصائييــن االجتماعييــن. 
 GBV« ونتــج عــن التعــاون المشــترك أيضــًا إنشــاء مجموعــات أدوات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي
Kits« للمراهقــات والتــي تحتــوي علــى مــواد ومعلومــات حــول الوصــول إلــى الخدمــات وتتضمــن أيضــًا 
معلومــات لعائالتهــن حــول منــع العنــف. كمــا تشــتمل المجموعــة أيضــًا علــى كتــاب تلويــن لألطفــال يحتــوي 
علــى معلومــات حــول احتياطــات الوقايــة مــن مــرض كوفيــد-١9 مثــل غســل اليديــن وارتــداء قنــاع الوجــه 
وتقليــل االتصــاالت االجتماعيــة للبقــاء فــي مأمــن مــن الجائحــة. وقامــت مجموعتــي التنســيق المعنيــة 
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والمعنيــة بحمايــة الطفــل أيضــًا بنشــر كتــاب للطهــي يتضمــن أيضــًا 
مــن بيــن الوصفــات أفــكارًا حــول أيــن تذهــب ومــاذا تفعــل إذا كان شــريكك عنيفــًا وكيــف يمكنــك دعــم الناجيــن 

فــي مجتمعــك.  

وتشــترك جهتــي اختصــاص العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل فــي عالقــة عمــل وثيقــة 
مــع أمانــة حقــوق اإلنســان. حيــث تعمــالن معــًا علــى معالجــة الحاجــة إلــى الوصــول إلــى بيانــات أفضــل حــول 
اتجاهــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.و يوفــر التعــاون مــع األمانــة دليــاًل قويــًا علــى مــكان وأنــواع 

العنــف التــي تؤثــر علــى المجتمــع.  

تعمل جهتي االختصاص حاليًا على توفير متابعة لتدريب األخصائيين االجتماعيين في البيوت اآلمنة. 

https://www.unicef.org/ecuador/informes/la-receta-de-la-vecina

https://ecuador.unfpa.org/es/news/unfpa-y-unicef-entregaron-1000-kits-de-dignidad-para-
mujeres-que-han-vivido-violencia-basada-en

https://ecuador.unfpa.org/es/news/%E2%80%9Cviolencia-basada-en-g%C3%A9nero-contra-las-
mujeres-y-protecci%C3%B3n-la-infancia-en-contextos-de-0

https://unicef-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jguerramayorga_unicef_org/
EfocufZLxdlDqS8NgamNrFQBLrr-hoG3gkWvNN-rt7U-EQ?e=EheFu7
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دراسة حالة إقليم بانغسامورو

إقليم بانغسامورو في الفلبين
محفزات للعمل سويًا 

ــر رســمي بعــد  ــًا غي ــوع االجتماعــي تعاون ــى الن ــم عل ــف القائ ــة الطفــل والعن ــي تنســيق حماي ــدأت مجموعت ب
اكتشــاف وجــود تداخــٍل كبيــر فــي االســتجابة إلعصــار بابلــو فــي عــام ٢٠١١. كمــا أكــد حصــار مــراوي فــي عــام 
٢٠١٧ علــى الحاجــة إلــى تضافــر الجهــود حيــث لــم يكــن هنالــك مجــال لوجــود آليتــي تنســيق حمايــة منفصلتيــن. 
ــم االتفــاق علــى أن يكــون  لذلــك، بعــد المشــاورات مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واليونيســيف، ت
 .)CP-GBV( ــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هنــاك فريــق عمــل مشــترك لتنســيق حماي
وفــي داخــل مجموعــة العمــل المشــتركة لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تــم انشــاء 
فــرق عمــل تعالــج القضايــا المواضيعيــة ضمــن كل اختصــاص )علــى ســبيل المثــال فرقــة عمــل مســار اإلحالــة؛ 

وفرقــة عمــل إدارة الحالــة فرقــة عمــل الــزواج المبكــر وزواج األطفــال والــزواج القســري(. 

لمحــات عــن التعــاون بيــن جهتــي اختصــاص حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى 
 )CP-GBV( النــوع االجتماعــي

فــي نيســان/ أبريــل ٢٠١9، اعتمــدت وزارة الخدمــات االجتماعيــة والتنميــة التابعــة لحكومــة بانغســامورو الجديدة 
قانــون حمايــة المــرأة المشــترك الــذي يعمــل علــى االســتجابة لحصــار مــراوي. وهــذا األمــر مهــد الطريــق 
ــر بتعييــن مســؤولي الرعايــة االجتماعيــة  إلنشــاء مجموعــات فرعيــة علــى مســتوى المقاطعــات، وقــام الوزي
علــى مســتوى المقاطعــات كجهــات اتصــال. تــم االتفــاق مــن قبــل األعضــاء وبموافقــة الــوزارة علــى أن تكــون 
مجموعــة العمــل المشــتركة لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بمثابــة منصــة تنســيق 

لــكل مــن األوضــاع اإلنســانية والتنمويــة.  

ــة العمــل المشــتركة هــذه، ويقــوم بتنســيقها  ــة )DSWD( مجموع ــة والتنمي ــة االجتماعي ــود إدارة الرعاي وتق
منســقان، أحدهمــا مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واآلخــر مــن اليونيســيف. وهــذا يعنــي أن الــوزارة 
ــع المــوارد  ــد االحتياجــات وتوزي ــة تحدي ــز عملي ــم تعزي ــم مواردهــا للمشــاركة. كمــا ت ــا تعظي المختصــة يمكنه
بشــكل أفضــل ضمــن مجموعــة العمــل. تقــوم مجموعــة العمــل المشــتركة بتيســير تنميــة القــدرات، بمــا فــي 
ذلــك للنظــراء الحكومييــن، وتشــارك المعلومــات والتحديثــات العالميــة علــى المعاييــر واإلرشــادات. ويســاهم 
األعضــاء أيضــًا بنشــاط فــي التعهــدات العالميــة )علــى ســبيل المثــال، التشــاور حــول نظــام إدارة معلومــات 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي »GBVIMS« فــي عــام ٢٠١٨ وورش عمــل التوطيــن(. ومنــذ دمــج حمايــة 
الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، أصبــح أعضــاء فريــق التنســيق متعــددي المهــارات وتضاعفت 
مبــادرات تنميــة القــدرات لتصــل إلــى المنظمــات المجتمعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والحكومــة. ويــرى المنســقون أن الســكان المتأثريــن يكونــون علــى درايــة أفضــل بالخدمــات المتاحــة 

حيــث إنهــم ال يشــعرون بااللتبــاس بســبب القيــود المتضمنــة فــي الواليــات. 

يعنــي تقاســم المــوارد أيضــًا أن فريــق التنســيق كان قــادرًا علــى المشــاركة بشــكل أكثــر فاعليــة مــع الحكومــة 
ــا السياســة. أدى التنســيق المشــترك إلــى تحســين إحالــة الحالــة وضمــان وجــود نهجــًا يركــز علــى  فــي قضاي
الناجيــن عبــر الخدمــات. ويتمتــع األطفــال والمراهقــون الناجــون مــن العنــف الجنســي بفــرص أفضــل للوصــول 
إلــى الخدمــات، كمــا أن ســلوكهم الســاعي للحصــول علــى المســاعدة يكــون أكثــر نشــاطًا حيــث يدعــم التعــاون 
فــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي نقــاط دخــول واضحــة مــن خــالل الصحــة والشــرطة 

واألخصائييــن االجتماعييــن.
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دراسة حالة إقليم بانغسامورو

التحديات
ال تــزال إدارة المعلومــات تمثــل تحديــًا ألنهــا تســتغرق وقتــًا طويــاًل وإجــراءات مملــة للحصــول علــى تحديثــات 
شــاملة مــن األعضــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك معــدل دوران مرتفــع لجهــات االتصــال فــي المنظمــات 
األعضــاء وهنــاك نقــص فــي المــوارد البشــرية التــي تتعامــل مــع إدارة المعلومــات فــي جميــع المنظمــات 
ــى حــد ســواء. وعندمــا تنضــم وكاالت  ــة عل ــر الحكومي والحكومــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غي

جديــدة إلــى آليــة التنســيق، يســتغرق األمــر وقتــًا لتلحــق بالركــب. 

يتمثــل التحــدي اآلخــر فــي تحقيــق التــوازن بيــن تركيــز العمــل اإلنســاني المشــترك علــى مجالــي حمايــة الطفــل 
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــع العمــل ســويًا فــي ذات الوقــت علــى جهــود التنميــة وبنــاء الســالم. 
هنــاك حاجــة لزيــادة االعتــراف بالتنســيق كمهمــة تحظــى باألهميــة وتتطلــب تكريــس الجهــود إلنجازهــا، ومــن 

ثــم تحتــاج إلــى التقديــر والتمويــل وفقــًا لذلــك.

ــى  ــم عل ــف القائ ــة الطفــل والعن ــن قطاعــي حماي ــاون بي ــة للتع الخطــوات التالي
النــوع االجتماعــي

مــع ترســيخ الهيــكل الحكومــي فــي منطقــة بانغســامورو المتمتعــة بالحكــم الذاتــي فــي ميندانــاو المســلمة 
)BARMM(، تتوقــع مجموعــة تنســيق حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أن تكــون قــادرة 
علــى االســتثمار بشــكل أكبــر فــي تنميــة قــدرات النظــراء الحكومييــن وتقديــم الدعــم لتعزيــز أنظمــة التخفيــف 
مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والوقايــة منــه واالســتجابة لــه. هنــاك أيضــًا حاجــة إلــى 
ــود  ــن الركــب بســبب قي ــف ع ــًا لتتخل ــث ُتركــت حالي ــرة، حي ــات الجزي التواصــل بشــكل مشــترك مــع مقاطع

الســفر المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-١9 واالتصــال غيــر المســتقر بشــبكة اإلنترنــت.
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دراسة حالة كولومبيا

كولومبيا
التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي 

كولومبيا
ــًا  ــة للعمــل مع ــوع االجتماعــي )GBV( الحاج ــى الن ــم عل ــف القائ ــل والعن ــة الطف ــي تنســيق حماي أدرك فريق
لمعالجــة مشــكلتين رئيســيتين: االفتقــار إلــى القــدرات علــى المســتوى دون الوطنــي لالســتجابة الحتياجــات 
ــة هــذه  ــا. مــن أجــل معالج ــات وتحليله ــى جمــع البيان ــًا عل ــن، والعمــل مع ــال والمراهقي ــن مــن األطف الناجي
الثغــرات، يتقاســم القطاعــان خطــط العمــل لتحديــد أيــن يمكنهمــا العمــل معــًا. فــي كولومبيــا، تعتبــر إحالــة 
األطفــال والمراهقيــن الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أمــرًا معقــدًا بســبب عــدم وجــود 
مؤسســات مخصصــة مجهــزة لالســتجابة )مثــل معهــد رعايــة األســرة الكولومبــي(. والحظــت مجموعــات 
التنســيق الخاصــة بحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أن الفتيــات المراهقــات الناجيــات 
مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي غالبــًا مــا يعاملــن كنســاء بالغــات مــن قبــل المجتمعــات المحليــة 
وُينظــر إليهــن علــى أنهــن يختــرن االنخــراط مــع عناصــر الجماعــات المســلحة/ المجموعــات غيــر القانونيــة طوعــًا؛ 
وبالتالــي، غالبــًا ال يتــم اعتبارهــن ضحايــا ونــادرًا مــا يمكنهــن الوصــول إلــى مســارات اإلحالــة للمســاعدة فــي 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وقــد أبــرز التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي الحاجــة إلــى ضمــان معاملــة الفتيــات وفقــًا ألعمارهــن.

بيانات ومعلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
تعمــل جهــات االتصــال دون الوطنيــة لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــع نفــس 
ــك،  ــى تداخــل فــي االســتجابات. لذل ــًا إل ــؤدي هــذا أحيان ــة والصحــة. ي ــة والعدال المؤسســات العامــة: الحماي
اجتمعــت مجموعتــي التنســيق فــي قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتحديــد 
مســؤوليات كل قطــاع. أدركــت مجموعــات التنســيق أيضــًا أنهــا بحاجــة إلــى العمــل بشــكل أوثــق معــًا فــي جمع 
اخطــارات حــدوث العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن الميــدان، وتحليــل البيانــات، بمــا فــي ذلــك عمليــة 
تقديــر االحتياجــات اإلنســانية/ خطــة االســتجابة اإلنســانية )HNO/HRP(، للتأكــد مــن أن الناجيــن مــن الفتيــان 
والفتيــات المعرضيــن لمخاطــر عاليــة يتــم التعامــل معهــم بشــكل مناســب طــوال دورة البرنامــج اإلنســاني. 

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــل والعن ــة الطف ــات االتصــال الخاصــة بحماي ــب جه تدري
االجتماعــي

إن جهــات االتصــال الخاصــة بحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــي مفتــاح االســتجابة 
للناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن. ومــع ذلــك، مــن أجــل االســتجابة بشــكل أفضــل لالحتياجــات المحــددة 
لألطفــال، تعمــل مجموعــات حمايــة الطفــل ومجموعــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل 
ــادة قــدرة جهــات االتصــال علــى إجــراء  مشــترك علــى تنميــة قــدرات جهــات االتصــال. ســيؤدي ذلــك إلــى زي
اإلحــاالت المناســبة والفعالــة للناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن. كمــا أنــه ســيزودهم بمعرفــة أفضــل 
بمبــادئ الحمايــة، والمعاييــر الدنيــا، ومســار اإلحالــة وكيفيــة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ المتعلقــة بالعنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي واخطــارات االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين. ســتكون الجولــة الثانيــة مــن هــذا 
التدريــب موجهــة إلــى مجموعــات التنســيق المحليــة، لتزويــد الجهــات الفاعلــة اإلنســانية بــاألدوات والمعرفــة 
ــم اإلنســاني(  ــاء تقييمــات التقيي ــال، أثن ــي يمكــن أن تســهل وتدعــم جمــع المعلومــات )علــى ســبيل المث الت

وتحســين قــدرة اإلحالــة/ االســتجابة فــي الميــدان.

22 Monthly, GBV and Child Protection Subgroup receive alerts from the territories
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ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــة الطفــل والعن ــي حماي ــن مجال لمحــات عــن التعــاون بي
االجتماعــي

أدى التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي إلــى تحســين القــدرة علــى 
مســح اخطــارات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لهــا وشــجع علــى مشــاركة المعلومــات، 
بمــا فــي ذلــك مــع المجموعــات األخــرى. تتعــاون مجموعتــا التنســيق حاليــًا فــي تنميــة القــدرات المشــتركة 
)التدريــب( لجهــات االتصــال لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وبالنظــر إلــى المســتقبل، 

ســوف تتجهــان نحــو التخطيــط المشــترك.

»إذا كنا ســننجح في جميع النقاط الســابقة، فإن اســتراتيجيات الوقاية المشــتركة واالســتجابات للمراهقات 
والفتيــات الناجيات ســيمكن تطبيقها«. 

كمــا أدى التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي إلــى تحســين التواصــل 
علــى المســتوى الفــردي. ويدعــم المنســقون بعضهــم البعــض للتعامــل مــع اإلحبــاط الــذي يشــعرون بــه حيــال 
الموقــف. يســاعد دعــم األقــران فــي معالجــة النقــص المســتمر فــي االســتجابة الشــاملة للناجيــن، ونقــص 

المالجــئ اآلمنــة واالفتقــار إلــى الخدمــات المالئمــة والمناســبة.

التحديات
التحــدي الرئيســي هــو أن الدولــة ليــس لديهــا المــوارد المطلوبــة لالســتجابة بشــكل مناســب الحتياجــات 
األطفــال والمراهقيــن الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. ومــن التحديــات أيضــًا أن عالقــة 
العمــل المشــتركة بيــن حمايــة األطفــال والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تحــدث حتــى اآلن علــى 
المســتوى الوطنــي، ويجــب أن تنســاب إلــى المســتوى اإلقليمــي. لــم يقــم المنســقون الميدانيــون لحمايــة 
ــدم  ــر ع ــى اآلن. ويؤث ــرار نمــوذج العمــل المشــترك حت ــي بتك ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن الطفــل والعن
الوصــول إلــى معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت المناســب عــن اتجاهــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
بشــكل ســلبي علــى قــدرة الفاعليــن فــي مجــال حمايــة الطفــل والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى 
تخطيــط ووضــع اســتراتيجيات الوقايــة. فخــالل جائحــة كوفيــد، أدى عــدم اإلبــالغ عــن العنــف إلــى زيــادة إخفــاء 

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 

»ال يمكننــا فعــل أي شــيء حيــال مــا ال نعرفــه وبالتالــي نحــن بحاجــة إلــى تحســين تقييماتنــا وتحليــل البيانــات 
ألغــراض المناصــرة.«

ــة الطفــل والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي إلــى تمويــل مــن أجــل  ــاج الفاعلــون فــي مجــال حماي يحت
عمليــات التقييــم وتحليــل البيانــات. يعنــي نقــص البيانــات االعتمــاد علــى البيانــات الموجــودة مســبقًا، التــي 
كثيــرًا مــا تكــون بيانــات قــد عفــا عليهــا الزمــن وال تعكــس بشــكل كاف حجــم وتعقيــدات الواقــع. يقــوض هــذا 

التحــدي القــدرة علــى التخطيــط الشــامل لتوعيــة المجتمــع وتعزيــز االســتجابات المؤسســية. 

الخطوات التالية
بالنســبة للمســتقبل، ستســعى مجموعــات تنســيق حمايــة الطفــل والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
إلــى زيــادة تنســيقها مــع الحكومــة والهيئــات اإلنســانية وهيئــات األمــم المتحــدة األخــرى والمنظمــات 
النســائية المحليــة. يتمثــل جــزء مــن الخطــة فــي إجــراء تنميــة مشــتركة للقــدرات؛ وزيــادة مشــاركة المعلومــات، 
وتعزيــز آليــات جمــع البيانــات؛ والمزيــد مــن المناصــرة وإجــراء تدريــب مشــترك لنقــاط االتصــال المعنيــة 
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل. كمــا ســتوفر فــرق تنســيق حمايــة الطفــل والعنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي فرصــًا مشــتركة لتنميــة القــدرات لمقدمــي الخدمــات الذيــن يشــكلون جــزءًا مــن 
مســار اإلحالــة، بمــا فــي ذلــك المراكــز الصحيــة ومؤسســات الحمايــة والعدالــة والجهــات الفاعلــة اإلنســانية 

والمنظمــات التــي تقودهــا النســاء. 
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إثيوبيا
تعاون قطاعي العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل مع الهياكل 

الحكومية 
فــي إثيوبيــا، تعمــل جهــات االختصــاص لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل مشــترك، 
بمــا فــي ذلــك مــع وزارة شــؤون المــرأة والطفــل والشــباب الحكوميــة. علــى المســتوى الوطنــي، تقــود اليونيســف 
قطــاع حمايــة الطفــل بينمــا يقــود صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( قطــاع العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي. وداخــل الــوزارة التنفيذيــة الحكوميــة، هنــاك إطــار للعمــل معــًا حيــث يكــون لــكل قطــاع قيــادة أساســية 
داخــل وزارة شــؤون المــرأة والطفــل والشــباب، مــع اختصاصــات محــددة. فــي كل منطقــة تقريبــًا وعلــى المســتويات 
ــة الطفــل  ــوع االجتماعــي وحماي ــى الن ــم عل ــة بالعنــف القائ ــة، توجــد مجموعــات عمــل مشــتركة معني دون الوطني

تشــارك فــي قيادتهــا الحكومــة.

فيمــا يتعلــق بالبرمجــة، فــإن التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والحكومــة 
محكــم. فلــدى وزارة شــؤون المــرأة والطفــل والشــباب مكاتــب علــى المســتوى دون الوطنــي واإلقليمــي يعمــل 
فيهــا أخصائيــون اجتماعيــون، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يعملــون فــي مجــال التنميــة. ويدعــم مقدمــو الخدمــات 
اإلنســانية تعزيــز قــدرة القــوى العاملــة االجتماعيــة الحكوميــة علــى االســتجابة بشــكل أفضــل لالحتياجــات اإلنســانية. 
كمــا يعمــل العاملــون فــي المجــال اإلنســاني ضمــن نفــس الهيــاكل حيــث تدعــم قــوة العمــل االجتماعــي الحكوميــة 

احتياجــات حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 

مجاالت محددة للتعاون بين قطاعي العنف القائم على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل  

لــدى قطاعــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل إســتراتيجية وخطــة عمــل مشــتركة، علــى 
الرغــم مــن وجــود أنشــطة فرديــة خاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل. وإن لالســتراتيجية 
المشــتركة لحمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أهــداف وغايــات مشــتركة، والتي تشــمل تدخالت 
ــاالت  ــي وإدارة ح ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــاالت العن ــز إدارة ح ــال، ترك ــى ســبيل المث ــددة. فعل ــة مح قطاعي
ــداًل مــن تنفيذهــا بشــكل فــردي. وُيقــر تنســيق  ــي ب ــادرات كل منهمــا بشــكل تعاون ــذ مب ــى تنفي ــة الطفــل عل حماي
قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ويعتــرف بالروابــط وأوجــه التشــابه فــي العمــل الــذي 

يقومــان بــه، ومــن هنــا تأتــي الحاجــة إلــى تعــاون قــوي بينهمــا.

فيمــا يتعلــق بخطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام ٢٠٢١، ســاهم فيهــا قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي بشــكل مشــترك. فيمــا يتعلــق باالســتجابة اإلنســانية، يتــم تشــجيع شــركاء حمايــة الطفــل علــى 
دمــج عناصــر البرمجــة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي تدخالتهــم، ال ســيما فــي مجــاالت 
األطفــال الناجيــن مــن العنــف الجنســي، وبالتالــي يتــم االعتــراف بمخرجــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

فــي إطــار تدخــالت حمايــة الطفــل مــن قبــل الشــركاء أيضــًا. 

بشــكل أساســي، جميع األنشــطة التي يتم القيام بها من خالل مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بشــأن التنســيق 
والتخطيــط اإلســتراتيجي والتخطيــط للطــوارئ وتخطيــط االســتجابة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة 

الطفــل يتــم العمــل فيهــا بشــكل وثيــق مــع مجموعــة الحمايــة ومشــاركة الموارد باســتمرار.

ــاء تنفيــذ اإلســتراتيجيات، وعنــد وضــع اإلرشــادات واألدوات الفنيــة، يعمــل قطاعــا العنــف القائــم علــى النــوع  أثن
ــة وضــع  ــة الطفــل عملي ــاد قطــاع حماي ــال، ق ــى ســبيل المث ــق. فعل ــًا بشــكل وثي ــة الطفــل مع االجتماعــي وحماي
معاييــر دنيــا محــددة الســياق بشــأن المســاحات المخصصــة لألطفــال ومقدمــي الرعايــة، وقــاد قطــاع العنــف القائــم 
ــات مــع شــركاء يســاهمون بشــكل  ــة للنســاء والفتي ــا للمســاحات اآلمن ــر دني ــوع االجتماعــي وضــع معايي ــى الن عل
مشــترك فــي هــذه المــوارد. بالعمــل ســويًا، قامــا بتطويــر إرشــادات خاصــة بالبلــد حــول جائحــة كوفيــد-١9 بمــا 

ــة. ــر العالمي يتماشــى مــع المعايي

كمــا أن لقطاعــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل صنــدوق مــوارد مشــتركة/ متشــاركة حيــث 
ــكل مــن  ــة ب ــم واالتصــال ذات الصل ــة، ومــواد المعلومــات والتعلي ــادئ التوجيهي ــة والمب يتشــاركان المــوارد الفني
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل. كمــا أن لديهمــا أيضــًا أخصائــي إدارة معلومــات واحــد يغطــي 

كال القطاعيــن.
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جنوب السودان
فــي عــام ٢٠١٨، كان التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ال يتــم إال علــى 
عنــد الضــرورة. فقــد كان يتــم عقــد االجتماعــات لمعالجــة قضايــا محــددة تتعلــق برعايــة األطفــال الناجيــن، وتنميــة 
القــدرات والتقييمــات. كمــا تمــت مناقشــة تطويــر مســارات اإلحالــة فــي المواقــع التــي يعمــل فيهــا كل مــن مقدمــي 
ــة الطفــل فــي  ــن حماي ــوع االجتماعــي وتضمي ــى الن ــم عل ــة الطفــل ومقدمــي خدمــات العنــف القائ خدمــات حماي
التقييمــات الميدانيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى أســاس الحاجــة. بعــد ذلــك، قــدم مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية )OCHA( التمويــل للبرمجــة المتكاملــة التــي ألهمــت وضــع نتائــج جماعيــة بيــن قطاعــي حمايــة 
ــررت  ــا ق ــر منتظــم. وعندم ــزال غي ــاون ال ي ــك، كان التع ــع ذل ــي. وم ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــل والعن الطف
المجموعــة المرجعيــة الفنيــة لمجموعــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، »رعايــة األطفــال الناجيــن«، االندمــاج 
مــع مجموعــة حمايــة الطفــل، أصبــح التنســيق أكثــر أهميــة. تضمنــت الشــروط المرجعيــة التركيــز علــى دعــم الشــركاء 

لتطويــر القــدرات وجمــع األمــوال لرعايــة األطفــال الناجيــن. 

أصبــح الحضــور المتبــادل بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي اجتماعــات 
التنســيق ســمة منتظمة اآلن. وعلى المســتوى المحلي، قد يكون لمســؤولي الحماية مســؤوليات مشــتركة 
فــي مجــال حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. فــي بعــض هــذه المواقــع، وافــق الفاعلــون 
المحليــون علــى دمــج مجموعــات عمــل حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، خاصــة وأن 
العديــد مــن المنظمــات تعمــل علــى كل مــن قضايــا حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
علــى المســتوى المحلــي، مــن الشــائع وجــود عالقــات عمــل وثيقــة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي قطاعــي حمايــة 
الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي توفــر إدارة الحالــة لألطفــال الناجيــن مــن العنــف القائــم 

علــى النــوع االجتماعــي.

لمحات عن التعاون
إن الهــدف مــن التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــو ضمــان تحســين 
الخدمــات لألطفــال الناجيــن. علــى ســبيل المثــال، تســتهدف أحــدث مبــادرة تدريبيــة مشــتركة وســائل اإلعــالم 
المطبوعــة والمســموعة لزيــادة الوعــي بالتقاريــر األخالقيــة عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وافــق 
ممثلــون مــن وســائل اإلعــالم علــى العمــل مــع الجهــات الفاعلــة فــي قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى 

ــة.  ــر األخالقي ــة للتقاري ــادئ توجيهي ــوع االجتماعــي لوضــع مب الن

عالوة على ذلك، وبسبب تعاون قطاعي حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي:
الوصول إلى الخدمات المتوفرة للناجين في المناطق التي ال يوجد فيها سوى جهة فاعلة واحدة.  	
يتبــع قطــاع حمايــة الطفــل نمــوذج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتطويــر مســارات اإلحالــة وتطويــر  	

خارطــة الخدمــات. 
فــي جنــوب الســودان، لــم تتمكــن مجموعــة حمايــة الطفــل مــن الوصــول إلــى التمويــل إلجــراء التقييمــات.  	

ومــع ذلــك، نظــرًا لتلقــي مجموعــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التمويــل، فقــد وافقــت علــى تضمين 
قضايــا حمايــة الطفــل وإجــراء تقييمــات ســريعة مشــتركة. تمــت تغذيــة البيانــات الناتجــة فــي خطــط االســتجابة 

الســريعة التــي تدعمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( لخدمــات الطــوارئ األوليــة )لمــدة 3 أشــهر(. 
فــي المواقــع التــي توجــد بهــا مســارات إحالــة مشــتركة، يبــدو أن المجتمــع أكثــر وعيــًا بــكل مــن خدمــات العنــف  	

القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل. 
عندمــا يكــون الشــركاء قــد حصلــوا علــى تدريــب متكامــل علــى إدارة حــاالت حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى  	

النــوع االجتماعــي، يقــدم العامليــن خدمــات أفضــل لألطفــال الناجين.
تعمــل الجهــات الفاعلــة فــي قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي معــًا علــى  	

االحتفــال باأليــام الدوليــة االحتفاليــة، علــى ســبيل المثــال يــوم الطفــل األفريقــي.
يجمــع تدريــب »رعايــة األطفــال الناجيــن« فــرق التنســيق مــع المزيــد مــن االنتظــام والقــدرة علــى التنبــؤ لدعــم  	

التكامــل والنتائــج الجماعيــة.  
تعزيــز التعــاون بيــن منســقي حمايــة الطفــل ومنســقي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى المســتوى  	

الفــردي. علــى ســبيل المثــال، تقاســم الفــرص وتشــجيع بعضهــم البعــض علــى المشــاركة وتقديــم عــروض 
تقديميــة لجماهيــر متنوعــة.
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العمل مع الحكومة والجهات الفاعلة األخرى 
الــوزارة المختصــة لــكل مــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هي وزارة الشــؤون 
الجنســانية والطفــل والرفاهيــة االجتماعيــة. وقــد أســس قطــاع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عالقــة 
مثمــرة علــى المســتوى الوطنــي فــي حيــن أن العالقــة مــع الحكومــة أكثــر تنوعــًا بالنســبة لقطــاع حمايــة 
ــن.  ــى الحضــور وقــدرة الموظفي ــة عل ــى مســتوى الدول ــة عل ــات الحكومي الطفــل. يعتمــد التعــاون مــع الهيئ
فــي بعــض الواليــات، تشــارك الحكومــة فــي قيــادة مجموعــات التنســيق. بالنســبة لمجموعــة العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي، قامــت الــوزارة بــدور نشــط فــي الــدورات التدريبيــة وورش العمــل ودعمــت حملــة الـــ 
١٦ يومــًا واالحتفــاالت بيــوم المــرأة. لعبــت الــوزارة دورًا فعــااًل فــي إنشــاء المنزليــن اآلمنيــن )الوحيديــن( فــي 

جنــوب الســودان.  

يتركــز التعــاون مــع وزارة الصحــة علــى معالجــة الشــواغل المتعلقــة بنمــاذج الشــرطة، والمناصــرة، والتدريــب 
)اإلدارة الســريرية لالغتصــاب( ومعالجــة الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي )MHPSS(. تديــر وزارة 
الصحــة، بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، ١٢ مركــزًا شــاماًل داخــل المستشــفيات 

الحكوميــة. 

التحديات 
يوجــد عــدد قليــل جــدًا مــن الشــركاء فــي مجــال حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
فــي الميــدان، وقــد يكــون مــن الصعــب إجــراء اإلحــاالت المناســبة. مــن خــالل تنســيق مســارات اإلحالــة، 
تحــاول الجهــات الفاعلــة فــي قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي معالجــة هــذه 
المشــكلة. ومــع ذلــك، فــإن انقطــاع التمويــل يقطــع مــا قــد كان فــي الســابق مســار إحالــة يعمــل بشــكل جيــد.  
المنظمــات التــي تضطــر إلــى اإلغــالق بســبب نقــص التمويــل تتــرك فجــوة فــي المســار. يتســبب النقــص 
العــام فــي التمويــل لقضايــا حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي جنــوب الســودان فــي 
ارتفــاع معــدل دوران الموظفيــن والتوقــف فــي برامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة ويؤثــر علــى عمــل المجموعــة 
المرجعيــة الفنيــة المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والعنايــة بالناجيــن مــن األطفــال. وبالتالــي، 
ــى  ــم عل ــف القائ ــة الطفــل والعن ــذ برامــج حماي ــة ويبطــئ تنفي ــة القــدرات الفني فــإن هــذا يعقــد جهــود تنمي
ــن  ــح فــي األخصائيي ــاك نقــص ُمّل ــة وهن ــر الخدمــات الحكومي ــك، تتأث ــى ذل ــة إل ــوع االجتماعــي. باإلضاف الن
االجتماعييــن علــى األرض لدعــم الناجيــن مــن األطفــال. الحــظ قطــاع حمايــة الطفــل أن العمــل مــع الحكومــة 
يمثــل تحديــًا بســبب نقــص المشــاركة، ومــع ذلــك، فــإن التعــاون الوثيــق مــع قطــاع العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي يعمــل علــى ســد بعــض هــذه الصعوبــات. 

تتضمن التحديات اإلضافية ما يلي: 
إن حقيقة وجود منزلين آمنين فقط في جنوب السودان بالكامل تخلق فجوة كبيرة في نظام االستجابة. 

وهذا يؤثر على الدعم الممكن تقديمه للفتيات الساعيات للهروب من الزواج المبكر.

يعــد دوران الموظفيــن بيــن العامليــن فــي إدارة الحــاالت، وأحيانــًا مــع انتقــال الموظفيــن فــي منتصــف  	
الطريــق أثنــاء برنامــج التدريــب مشــكلة ويجعــل مــن الصعــب الحفــاظ علــى التقــدم لمجموعــات العمــل 

الفنيــة. 
غالبــًا مــا تنتهــك التقاريــر اإلعالميــة مبــادئ »عــدم اإلضــرار«. ومــن المأمــول أن يــؤدي التدريــب المقــدم  	

لوســائل اإلعــالم إلــى غــرس المزيــد مــن قيــم جمــع البيانــات وإعــداد التقاريــر األخالقيــة. 
لقــد وجــد أن التمويــل يمثــل فــي بعــض األحيــان ســببًا لتقييــد البرمجــة المشــتركة بيــن القطاعــات.  	

علــى الرغــم مــن محاولــة قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الوصــول 
ــدا أن  ــد وج ــاالت الطــوارئ، فق ــال فــي ح ــن مــن األطف ــة الناجي ــل لمعالج ــى التموي بشــكل مشــترك إل
 هنــاك قيــودًا تمنــع تضميــن أهــداف حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ســويًا. 
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الخطوات التالية للتعاون بين قطاعي حماية الطفل والعنف القائم على النوع 
االجتماعي 

إن إجــراءات التشــغيل المعياريــة المنســقة بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
هــي نتيجــة مباشــرة لمشــاركة قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي برنامــج 
تعلــم مبــادرة الناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن )CASI(. ســيتم نشــر اإلجــراءات التشــغيلية المعياريــة 
ــة الطفــل  ــن فــي قطاعــي حماي ــة القــدرات المشــتركة للفاعلي ــات. وســيتبع ذلــك تنمي المنســقة فــي الوالي
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. تشــمل الخطــوات التاليــة تشــجيع مجموعــات التنســيق فــي قطاعــي 
حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى تنســيق اجتماعاتهــم. إن عقــد اجتماعــات مشــتركة 
معــًا والعمــل جنبــًا إلــى جنــب فــي الميــدان ســيعزز القــدرة علــى مراقبــة ومتابعــة قضايــا الناجيــن مــن األطفــال. 

اســتلزم نقــص التمويــل لقطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي اتبــاع نهجــًا مشــتركًا 
للســعي إلــى العمــل مــع مجموعــات أخــرى خــارج مجموعــة الحمايــة. يحتفــظ منســقو حمايــة الطفــل والعنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي بقائمــة مــن األنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المجموعــات األخــرى 
فــي حالــة ظهــور فرصــة. علــى ســبيل المثــال، عندمــا تكــون هنــاك دعــوة لتقديــم مقترحــات مــن خــالل 
مجموعــة التعليــم، قــد يتفــاوض قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل 
مشــترك للحصــول علــى أنشــطة تتنــاول حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المدرجــة فــي 
ــة أو  مقتــرح مجموعــة التعليــم. علــى ســبيل المثــال، دمــج الجهــات التعليميــة الفاعلــة فــي مســارات اإلحال
تدريــب المعلميــن علــى تحديــد وإحالــة األطفــال ذوي احتياجــات الحمايــة. يعــزز هــذا النهــج موقــف كل مــن 
قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عنــد التفــاوض بشــأن إدراج قضايــا الحمايــة 

مــع المجموعــات األخــرى.

تشمل نقاط العمل اإلضافية ما يلي:

مجموعــات حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي العمــل معــًا للقيــام بمهــام مشــتركة.  	
يعمــل زمالؤنــا فــي قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي معــًا لتحديــد مواقــع 

التقييــم الميدانــي. 
فــي عــام ٢٠٢٠، قــام قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بتجربــة عمليــات  	

تدقيــق مشــتركة متعــددة المجموعــات للســالمة. نتائــج هــذا ســوف يتــم تضمينهــا فــي وثيقــة مناصــرة 
تســتهدف المســتوى المشــترك بيــن المجموعــات. مــن المحتمــل أن يتــم تكرارهــا بانتظــام كبرنامــج 

مشــترك لقطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
ستســتمر اجتماعــات حالــة األطفــال الناجيــن المشــتركة لألطفــال الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم شــامل مــن  	

كٍل مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
ــا  	 ــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي العمــل معــًا بشــأن قضاي ســيواصل قطاعــي حماي

المناصــرة التــي تأتــي مــن مجموعــات التنســيق الميدانــي. هــذا يزيــد مــن مــدى الوصــول والعمــق عندمــا 
الجهــات الفاعلــة فــي قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بصــوت واحــد.
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السودان
 

ُيعــد الســودان مــن بيــن البلــدان األربعــة التجريبيــة لمبــادرة الناجيــن مــن األطفــال والمراهقيــن )CASI(. خــالل 
الفتــرة التجريبيــة، وضــع قطاعــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل خطــة عمــل مشــتركة 
ــم الخدمــات  ــى الخدمــات وجــودة تقدي ــد الوصــول إل ــى وجــه التحدي ــت عل ــي تناول ــى التنســيق، والت ــز عل ترك
ــاء القــدرات وتنميتهــا. اتفــق القطاعــان علــى نطــاق العمــل والمواقــع لتجريــب التدخــالت.  بمــا فــي ذلــك بن
فــي الســودان، كانــت برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي صعبــة للغايــة بســبب نقــص الدعــم مــن 
الحكومــة بينمــا يتــم إيــالء المزيــد مــن االهتمــام للعنــف ضــد األطفــال وحمايــة الطفــل. لذلــك كانــت مبــادرة 

الناجيــن مــن األطفــال نقطــة انطــالق جيــدة لمعالجــة فجــوات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 

ــر خطــة عمــل مشــتركة مــن  ــوع االجتماعــي فــي تطوي ــم علــى الن ــة الطفــل والعنــف القائ ــدأ قطاعــي حماي ب
خــالل إجــراء مشــاورات مــع مجموعــات التنســيق جنبــًا إلــى جنــب مــع أنشــطة خطــة العمــل األخــرى. مــن 
خــالل أعمــال التوثيــق، تمكــن القطاعــان مــن تجميــع األدوات ذات الصلــة بشــكل تعاونــي ومراجعتهــا حســب 
الضــرورة. فــي خطــة العمــل المشــتركة، ركــزا علــى وظائــف التنســيق التــي تشــمل االســتعداد )حيــث طــورا 
بشــكل مشــترك أدوات التقييــم وأدوات تدقيــق الســالمة( والتخطيــط )الــذي ركــز أكثــر علــى لغــة محــددة 
الســتخدامها فــي دورة البرنامــج اإلنســاني(. قــام القطاعــان بشــكل جماعــي بتجريــب أدوات تدقيــق الســالمة 

ــارة ونشــر النتائــج.  فــي مواقــع المشــروع المخت

باإلضافــة إلــى ذلــك، طــور قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي رســائل رئيســية 
لنشــرها علــى مختلــف أصحــاب المصلحــة الحكومييــن والمجتمعــات. ركــزت الرســائل الحكوميــة بشــكل خــاص 
علــى معالجــة العوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلــى الخدمــات، والتــي تضمنــت الســماح للجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة التــي تنفــذ أعمــال الحالــة بمتابعــة الحــاالت التــي تحتــاج إلــى مســاعدة قانونيــة وتتبعهــا بســرعة. 
ــر  ــم التدبي ــر الباراســيتامول وأطق ــي توفي ــم ف ــدة للســكان )UNFPA( الدع ــدوق األمــم المتح ــدم صن ــا ق كم
العالجــي الســريري لالغتصــاب فــي أحــد المرافــق الصحيــة وتنــاول بشــكل مشــترك العوائــق التــي تحــول دون 

الوصــول إلــى خدمــات منــع الحمــل الطارئــة، والتــي كانــت تمثــل تحديــًا تاريخيــًا فــي الســودان.

 Champion( األبطــال  برنامــج  يســمى  مختلطــًا  تعليمــًا  للقطاعيــن  كان  المبــادرة،  هــذه  خــالل  مــن 
Programme(، حيــث تكــون جهــات االتصــال المختــارة متناوبــة ويمكنهــا تقديــم دعــم إضافــي للمــوارد 

األخــرى. الحكوميــة  الــوكاالت  وبيــن  االجتماعيــة  الرعايــة  ووزارة  الشــرطة  فــي  تعلمــوه  مــا  وتنفيــذ 

فيمــا بعــد، اســتعرض القطاعــان خطــة العمــل وخطــة التوســع الموضوعــة لوســط دارفــور وغــرب دارفــور. 
اســتند توســيع النطــاق إلــى الــدروس المســتفادة مــن التدخــل فــي شــمال دارفــور. قــام قطــاع العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي بتعييــن مستشــارًا إلجــراء تدريــب للموظفيــن فــي إطــار توســيع النطــاق فــي وســط 

دارفــور وغــرب دارفــور. 

تفــاوض كال القطاعيــن للحصــول علــى هــدف اســتراتيجي مخصــص الســتراتيجية الحمايــة الخاصــة بالفريــق 
ــق التنســيق بمنصــة لعــرض أســباب  ــال فري ــن مــن األطف ــادرة الناجي الُقطــري للعمــل اإلنســاني. زودت مب

ضــرورة االهتمــام بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 

النجاحات 
ــادة فــي الوصــول إلــى الخدمــات مــن حالتيــن تــم اإلبــالغ  ــادرة، الحــظ القطاعــان زي ــذ أنشــطة المب بعــد تنفي

ــة. ــى ١5٠ حال عنهمــا فــي مستشــفى دار الســالم إل
تمــت معالجــة جوانــب العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن خــالل وحــدة حمايــة الطفــل علــى مســتوى 
الدولــة، والتــي ركــزت فــي الغالــب علــى الجوانــب القانونيــة للدعــم. كمــا قامــا بتحويــل بعــض المســاحات إلــى 
مراكــز شــاملة لزيــادة الوصــول إلــى الخدمــات وعمــال علــى تحديــث ومراجعــة مســارات اإلحالــة علــى الرغــم مــن 

محدوديــة الخدمــات فــي البلــد.
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التحديات والدروس والتوصيات 
تطلــب هــذا العمــل إشــرافًا دقيقــًا لــم يتــم تضمينــه فــي الخطــة األوليــة. كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى مــوارد 

ماليــة لتنفيــذ ذلــك.

خطــة عمــل واقعيــة ومجديــة، وتجنــب اإلفــراط فــي الطمــوح واإللهــام مــن خــالل تحديــد أولويــات  	
االحتياجــات ومــا يجــب معالجتــه علــى وجــه التحديــد.

حدد مصادر مشتركة بين القطاعين لتلبية االحتياجات ذات األولوية.  	
زّود الموظفين فرص تنمية القدرات المستمّرة.  	
ضع استراتيجية خروج من البداية.  	
فّكر في خطة التوّسع وقم بإجراء زيارات متبادلة للرواد.  	
احتفظ بقائمة بأسماء الرّواد لضمان التعلم المؤّسسّي.  	
قم بربط الرّواد بمجتمع ممارسة لدعم بناء قدراتهم. 	
ــق مــع  	 ــوع االجتماعــي بشــكل وثي ــى الن ــم عل ــف القائ ــة الطفــل والعن ــي تنســيق حماي تعمــل مجموعت

الــوزارات التنفيذيــة المختلفــة ذات الواليــات المختلفــة واألجنــدات والمصالــح السياســية، وبالتالــي 
يصعــب أحيانــًا جمعهــم مــع بعــض ومســاءلتهم.

رابط للوصول إلى الموارد التي طّورتها مبادرة الناجون األطفال والمراهقين في السودان:  	
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SQTZlv-2-HlD69nMl2TJ3jvko9L39t5_
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األرض الفلسطينية المحتلة 
يركــز التعــاون بيــن قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي األرض الفلســطينية 
 )UNFPA( المحتلــة علــى معالجــة ظاهــرة زواج األطفــال. فــي البدايــة، بــدأ صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
ــا  ــج، اتفقــت آليت ــم النتائ ــة وتعظي ــب االزدواجي ــة، ولكــن لتجن ــى خطــط منفصل واليونيســف فــي العمــل عل
التنســيق علــى العمــل معــًا لتطويــر اســتراتيجية زواج األطفــال بشــكل مشــترك. وتــم االنتهــاء مــن وضــع 
الخطــة فــي عــام ٢٠٢٠. وتــم تشــكيل فريــق عمــل لإلشــراف علــى تنفيــذ االســتراتيجية، والتــي بســبب قيــود 
جائحــة كوفيــد، توجــب إعــادة بــدء تشــكيل الفريــق فــي شــباط/ فبرايــر ٢٠٢١ مــع تطويــر شــروط مرجعيــة 
جديــدة.١ وكانــت عمليــة التطويــر تشــاورية للغايــة، وتهــدف إلــى الحصــول علــى دعــم مــن مجموعــة واســعة 
مــن أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بحمايــة الطفــل 

ــى وكاالت األمــم المتحــدة األخــرى.  ــوع االجتماعــي باإلضافــة إل ــى الن ــم عل والعنــف القائ

لمحات عن التعاون 
يهــدف العمــل التعاونــي لفريــق العمــل إلــى تبســيط العمــل بشــأن الوقايــة واالســتجابة عبــر المنظمــات 
المشــاركة باإلضافــة إلــى مجموعــات التنســيق واالئتالفــات األخــرى. فبــدأت فرقــة عمــل زواج األطفــال 
بإجــراء مســح شــامل للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وعمــل جهــات االختصــاص المعنيــة بحمايــة 
الطفــل. وقــد ســاهم ذلــك فــي بنــاء فهــم أفضــل لمــكان وجــود مبــادرات البرمجــة وكيفيــة تنفيذهــا. بنــاًء علــى 
التخطيــط، أعطــت فرقــة العمــل األولويــة لتعزيــز جهــود المناصــرة والتحــدث بصــوت واحــد بمــا يتماشــى مــع 

أولويــات فريــق العمــل.

ومــن الســابق ألوانــه تحديــد تأثيــر فريــق العمــل علــى األطفــال الناجيــن. ومــع ذلــك، مــن منظــور طويــل 
األجــل، ستســاهم أعمــال المناصــرة فــي ســد الثغــرات القانونيــة المســتخدمة فــي ممارســة زواج األطفــال. 
يوتوقــع ممثلــو قطاعــي حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أن يكــون للمناصــرة القانونيــة 
المشــتركة والمناصــرة التــي تســتهدف صانعــي القــرار، بمــا فــي ذلــك القــادة الدينييــن، تأثيــرًا مباشــرًا علــى 

حيــاة الفتيــات بشــكل خــاص. 

ويــرى المنســقون أيضــًا أنــه يمكنهــم مــن خــالل التعــاون االســتفادة بشــكل أفضــل مــن المزايــا االســتراتيجية 
ــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( ومواقــف اليونيســف المختلفــة. ويشــمل  ــي يســاهم بهــا صن الت
ذلــك نقــاط الدخــول للعمــل مــع الــوزارات الحكوميــة، وإدخــال إجــراءات تشــغيل معياريــة إلدارة حــاالت حمايــة 
الطفــل وإدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر خدمــات حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي وتحســين الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التعليــم.

وهنــاك دائــرة حميــدة مــن التأثيــر اإليجابــي الناتــج عــن التعــاون فــي مجــال زواج األطفــال. لقــد أعطــت 
المنســقين هيــكاًل حيــث يتبادلــون المعلومــات حــول المســائل المتعلقــة ببرنامــج جهــات االختصــاص األخــرى.  

ــا.  ــة معالجــة القضاي ــر علــى كيفي وامتــدت روح التعــاون الجماعــي لتشــمل مجموعــات أخــرى أيضــًا وتؤث

التحديات 
هنــاك حاجــة إلــى عالقــة عمــل أقــوى وأكثــر اتســاقًا مــع الــوزارات الحكوميــة ذات الصلــة. وتعتمــد عالقــات 
العمــل حاليــًا علــى التــزام الفــرد والــذي ال يعــد أساســًا متينــًا لضمــان االلتــزام واالتســاق بمــرور الوقــت. تعمــل 
األطــر القانونيــة المختلفــة التــي تعمــل بشــكل متزامــن فــي غــزة والضفــة الغربيــة علــى تعقيــد العمــل علــى 
ــر اســتراتيجيات منفصلــة إلشــراك  ــة ســتحتاج إلــى تطوي ــع زواج األطفــال. وهــذا يعنــي أن القــوى العامل من
أصحــاب المصلحــة فــي كل موقــع. يؤثــر النقــص المزمــن فــي التمويــل وإلغــاء ترتيــب أولويــات التنســيق علــى 

جميــع المجموعــات. هنــاك حاجــة إلــى نهــج طويــل األجــل يقــدر بشــكل صحيــح الحاجــة إلــى التنســيق.

 1. https://drive.google.com/file/d/1h55fqJjg-5-NSdNymkHVqaUhvVYglW4s/view?usp=sharing
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التخطيط المستقبلي 
ُصممــت فرقــة عمــل زواج األطفــال، بشــروطها المرجعيــة واســتراتيجيتها المتفــق عليهــا لتكــون قويــة بمــا 
يكفــي لتحمــل معــدل الــدوران بيــن المنســقين والموظفيــن الرئيســيين. ويســاعد الجهــد المرّكــز علــى تحقيــق 
األهــداف الرئيســية علــى تعميــق التعــاون والحفــاظ عليــه. مــن المهــم أال يتــم توزيــع التعــاون بشــكل كبيــر 
بمــا فــي ذلــك العديــد wمــن األولويــات، ونأمــل أن يترجــم هــذا بمــرور الوقــت إلــى تغييــرات حقيقيــة علــى 

أرض الواقــع.



تم تطوير إطار التعاون الميداني هذا من خالل الدعم السخي من

ومكتب المساعدة اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية.


