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إقـــــرارات
اعتمــدت مجموعــة أدوات مراقبــة وتقييــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي االردن
علــى رؤى وخبــرات المنظمــات الدوليــة والمحليــة التــي تنفــذ برامــج العنــف القائــم علــى
أ
بالضافــة إلــى
النــوع االجتماعــي فــي الع ـراق والردن وفــي االســتجابة عبــر الحــدود فــي تركيــا إ
اســتنادها إلــى أفضــل المــوارد فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المتوفــرة
إقليميـاً وعالميـاً .ويتمثــل الهــدف الشــامل لمجموعــة الأدوات فــي ضمــان وضــع تصــور لعمليــات
المراقبــة والتقييــم وتنفيذهــا واســتخدامها بطريقــة آمنــة وأخالقيــة ،كمــا أنهــا توفــر المعلومــات
لتصميــم وتنفيــذ برامــج فعالــة ومؤثــرة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي المجتمعــات
المســتهدفة.
وقــد صاغــت مجموعــة الأدوات هــذه جوليــا وينســتوك ،وهــي استشــارية فــي المراقبــة والتقييــم
بالتعــاون الوثيــق مــع فــرق التنســيق فــي الأردن والعـراق ومجموعــة المراجعــة التقنية التــي تتألف
منمــن المكتــب القطــري لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي الأردن ،مكتــب الــدول العربيــة
لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان /المحــور إالنســاني وممثليــن عــن منظمــة مجتمعــات عالميــة.
ويعــرب الفريــق عــن امتنانــه لمســاهمات جميــع المنظمــات فــي الأردن والعـراق واســتجابة تركيــا
عبــر الحــدود لمشــاركتهم أدواتهــم فــي المراقبــة والتقييــم وكذلــك لوقتهــم الــذي قدمــوه عنــد
المشــاركة فــي المشــاورات التــي أفضــت إلــى تطويــر مجموعــات الأدوات المختلفــة.

تــم تطويــر هــذا الدليــل بدعــم مــن مجموعــة العمــل الفرعيــة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى
النــوع إالجتماعــي فــي الأردن ،والتــي يقودهــا بشــكل مشــترك مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية
لشــؤون الالجئيــن وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ،المحــور إالنســاني فــي صنــدوق الأمــم
المتحــدة للســكان فــي الــدول العربيــة ومنظمــة مجتمعــات عالميــة.
آذار ٢٠٢٢
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المقدمة

المقدمة
تعــد مجموعــة العمــل الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي أ
الردن ( )GBV SWGوالتــي تأسســت فــي عــام  2014هيئــةً تنســيقية تهــدف
ُ ّ
إلــى تعزيــز الوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه فــي حــاالت الطــوارئ .وهــي تعمــل علــى تيســير العمــل متعــدد
القطاعــات للناجيــات بيــن الــوكاالت والــذي يهــدف إلــى منــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،كمــا تهــدف لضمــان اتبــاع نهــج مبدئــي لتوفيــر
خدمــات يســهل الوصــول إليهــا وســريعة وســرية ومناســبة للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وينصــب تركيــز مجموعــة العمــل
الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى الالجئيــن الســوريين فــي الســياقات الحضريــة والمخيمــات ومســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية
الخــرى .وخدمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مفتوحــة لجميــع الفئــات الضعيفــة التــي تســتضيفها أ
والمراكــز الجماعيــة أ
الردن بمــا فــي
أ
أ
أ
ذلــك الالجئيــن مــن الجنســيات الخــرى والمهاجريــن والردنييــن المتضرريــن مــن الزمــة.
تقــوم مجموعــة العمــل الفرعيــة المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بتطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
الوســع لـ أ
ضمــن إســتراتيجية الحمايــة أ
ـ�ردن ،وتضمــن وجــود الخدمــات لالســتجابة متعــددة القطاعــات للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتؤيــد
دمــج اســتراتيجيات التخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي القطاعــات أ
الخــرى .وتنســق مجموعــة العمــل الفرعيــة المعنــي
أيضــا اتبــاع نهــج منســق مــع آليــات التنســيق علــى المســتوى
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــع هيئــات وهيــاكل التنســيق الوطنيــة وتضمــن ً
الميدانــي .وهــذه المجموعــة ،والتــي هــي جــزء مــن مجموعــة عمــل الحمايــة ،ترأســها حاليــا المفوضيــة الســامية أ
للمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
ً
وصنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان علــى المســتوى الوطنــي ،وقــد خصصــت آليــات تنســيق علــى المســتوى دون الوطنــي فــي الزعتــري والمفــرق
أ
أ
والزرق وإربــد .وهــي تتألــف مــن أكثــر مــن  30شــريكًا مــن وكاالت المــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة والنظـراء الحكومييــن العامليــن عبــر المحافظــات فــي أ
الردن لخدمــة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

حول أدوات المراقبة والتقييم للعنف القائم على النوع االجتماعي في العر أ
اق/الردن
فــي عــام  ،2019أدركــت المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر الحــدود فــي كامــل ســوريا والمجموعــة الفرعيــة عبــر الحــدود
مــع تركيــا الحاجــة إلــى تقديــم المزيــد مــن الدعــم الموجــه ألعضائهــا فــي مراقبــة وتقييــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ولهــذا
اســتثمرت فــي تطويــر مجموعــة أدوات مراقبــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والتــي تتضمــن مجموعــة مــن أدوات المراقبــة والتقييــم
الموحــدة الســتخدامها فــي تحســين جــودة المراقبــة والتقييــم لبرامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويتمثــل الهــدف الشــامل لمجموعــة
أ
الدوات فــي ضمــان وضــع تصــور لعمليــات المراقبــة والتقييــم وتنفيذهــا واســتخدامها بطريقــة آمنــة وأخالقيــة ،كمــا أنهــا توفــر المعلومــات لتصميــم
وتنفيــذ برامــج فعالــة ومؤثــرة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي المجتمعــات المســتهدفة.
أ
أ
ـب دوراً كبيـراً فــي تحســين
وبعــد إطــاق مجموعــة الدوات ونشــرها فــي االســتجابة عبــر الحــدود مــع تركيــا ،تبيــن أنــه يمكــن لمجموعــة الدوات أن تلعـ َ
جــودة برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لــدى جميــع الجهــات الفاعلــة فــي تنســيق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وباعتبارهــا مــن
أفضــل الممارســات التــي يمكــن تكرارهــا علــى نطــاق أوســع ،قــام صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان ،بصفتــه قائــد آليــات تنســيق العنــف القائــم علــى
أ
النــوع االجتماعــي فــي الســياقات النســانية ،بمراجعــة مجموعــة أ
الدوات هــذه وتكييفهــا مــع الســياقين فــي العـراق والردن ،وهمــا دولتــان فــي منطقــة
إ
عبــر عنهــا بدايــةً أعضاءمجموعــة التنســيق الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر
ـي
ـ
الت
ـك
ـ
لتل
ـة
ـ
مماثل
الــدول العربيــة أثارتــا احتياجــات
ّ
الحــدود مــع تركيــا .وهــذه المبــادرة هــي جــزء مــن جهــد إقليمــي أوســع لتعزيــز تبــادل الخبـرات والــدروس المســتفادة بيــن آليــات التنســيق فــي المنطقــة.
وتــم تطويــر مجموعــة أدوات مراقبــة وتقييــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي العـراق مــن خــال مقابــات متعمقــة مــع عــدد مختــار مــن
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المنظمــات فــي العـراق ،كمــا تمــت مراجعــة مــواد المراقبــة والتقييــم الحاليــة المســتخدمة .وكشــفت عمليــة جمــع المعلومــات التــي أدت إلــى تطويــر
هــذا المــورد عــن القضايــا المهمــة التاليــة المتعلقــة بســياق المراقبــة والتقييــم العــام فــي أ
الردن:
•تــم تطويــر نظــام المراقبــة والتقييــم للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل جيــد نســبيا فــي أ
الردن؛ إذ تســتخدم جميــع المنظمــات
ً
تقريب ـاً ،ســواء كانــت دوليــة أو محليــة ،عمليــات المراقبــة والتقييــم للحصــول علــى الجــودة والنتائــج .وتــم تحديــد بعــض الثغ ـرات مــن حيــث
الدوات ،حيــث أبلــغ بعــض مــزودي المعلومــات عــن افتقارهــم إلــى أ
أ
الدوات الالزمــة ألنشــطة معينــة أو أن أدواتهــم الحاليــة ال تغطــي جميــع
الجوانــب التــي تعتبــر مهمــة .بشــكل عــام ،علــى الرغــم مــن ذلــك ،يمكــن العثــور علــى معظــم أ
الدوات التــي أبلغــت المنظمــات أنهــا بحاجــة إليهــا
أ
فــي مجموعــة أدوات تركيــا عبــر الحــدود ،وإال فيمكــن أن توجــد فــي مجموعــات أ
الدوات التــي تقدمهــا المنظمــات الخــرى الموجــودة فــي البلــد.
تقريبــا بشــكل حصــري علــى الحمايــة  /العنــف القائــم علــى
•تركــز جميــع المنظمــات التــي تقــدم خدمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ً
النــوع االجتماعــي أو البرامــج المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي ،ممــا يعنــي أنــه عنــد وجــود فــرق  /طاقــم عمــل مخصــص للمراقبــة والتقييــم داخــل
بالضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك تركيــز قــوي علــى تقديــم توجيــه الحمايــة  /العنــف القائــم علــى النــوع
المنظمــة ،فإنهــم ال يعملــون عبــر القطاعــات .إ
االجتماعــي والتدريــب المســتمر  /والتوعيــة للموظفيــن غيــر المتخصصيــن ،بمــا فــي ذلــك موظفــي المراقبــة والتقييــم (عنــد توفرهــم).
المــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة فــرق مراقبــة وتقييــم ،وفــي كثيــر مــن أ
•دائمــا مــا تخصــص أ
الحيــان ،يوجــد ضمــن هــذه الفــرق
موظفــو المراقبــة والتقييــم المخصصيــن حصريًــا لدعــم برامــج الحمايــة  /النــوع االجتماعــي  /العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .بالنســبة
للمنظمــات المحليــة ،يكــون الســيناريو مختل ًطــا :فبعــض المنظمــات المحليــة لديهــا أصـا هــذا النــوع مــن المــوارد والبعــض آ
الخــر ال يتوفــر ذلــك
ً
أيضــا إلــى اتبــاع ممارســات أقــوى
لديهــم .ومــن الواضــح أن المنظمــات المحليــة التــي يوجــد بهــا موظفــون مخصصــون للمراقبــة والتقييــم تميــل ً
للمراقبــة والتقييــم ،فــي حيــن أن المنظمــات التــي تفتقــر إلــى هــذه المــوارد تعتمــد بشــكل أكبــر علــى الدعــم الفنــي أ
والدوات التــي تقدمهــا الجهــات
المانحــة التابعــة أ
للمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة.
•تتألــف فــرق المراقبــة والتقييــم داخــل المنظمــات أ
الردنيــة إمــا حصريًــا مــن النســاء أو مختلطــة مــن الرجــال والنســاء .موظفــات المراقبــة والتقييــم مــن النســاء
دائمــا مــا يتــم تكليفهــن بالمشــاركة مــع النســاء والفتيــات فــي أي نشــاط للمراقبــة والتقييــم يتطلــب جمــع البيانــات بشــكل مباشــر مــع هــذه المجموعــات.
ً
وتعتمــد مجموعــة أدوات المراقبــة والتقييــم الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي أ
الردن علــى رؤى وخب ـرات المنظمــات الدوليــة
أ
بالضافــة إلــى المؤلفــات
والمحليــة التــي تنفــذ برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الردن والعـراق والعمليــات عبــر الحــدود مــع تركيــا ،إ
أ
الشــمل المتعلقــة ببرامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .1ومــن بيــن عــدد ال يحصــى مــن أدوات برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
الساســية المؤهلــة لدراجهــا فــي مجموعــة أ
الدوات أ
المتاحــة بســهولة ،كان تحديــد أ
الدوات هــذه خطــوة حاســمة فــي تطويــر هــذا المــورد .فقــد
إ
كان مــن المطلــوب إج ـراء فحــص مــدروس لــكل أداة محتملــة للتأكــد مــن قيمتهــا المضافــة عنــد مراقبــة وتقييــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي (وليــس فقــط إلدارة برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي).
وفــي ســياق مجموعــة أ
الدوات هــذه ،يتــم تعريــف أدوات المراقبــة والتقييــم علــى أنهــا مجموعــة فرعيــة مــن أدوات البرامــج الخاصــة بالعنــف
أ
القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي تســتجيب لهــداف المراقبــة والتقييــم الرئيســية ،أال وهــي تقييــم جــودة وفعاليــة البرامــج (فــي المقــام
النشــطة) ،وتوثيــق النتائــج الناجمــة عــن التدخــات التــي دعمهــا البرنامــج (أي المخرجــات والنتائــج أ
الول ،كمــا يراهــا المســتفيدون مــن أ
أ
والثــر).
وقــد يكــون هنالــك بعــض التماثــل والتكـرار ،ولكــن أدوات المراقبــة والتقييــم تخــدم أهدا ًفــا أكثــر تحديـ ًـدا مــن أدوات برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي نظــرا ألن أ
الخيــرة موجهــة فــي الغالــب نحــو تيســير وتعزيــز إدارة وتنفيــذ البرنامــج وضمــان االمتثــال لمعاييــر الجــودة المحــددة مســبقًا.
ً

الغرض من مجموعة أ
الدوات

الدوات أ
الدوات هــذه أن تكــون شــاملة أو ثابتــة ،فهــي تهــدف إلــى توفيــر مجموعــة مــن أ
ال يقصــد مــن مجموعــة أ
الساســية والمالئمــة للســياق لمراقبــة
ُ
أ
وتقييــم أهــم الجوانــب الساســية لتدخــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بطريقــة تتســق مــع المبــادئ التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي وأفضــل ممارســات المراقبــة والتقييــم.
يتمثــل الهــدف الشــامل لمجموعــة أ
الدوات فــي ضمــان وضــع تصــور لعمليــات المراقبــة والتقييــم ،وأن يتــم تنفيذهــا واســتخدامها بطريقــة آمنــة وأخالقيــة،
كمــا أنهــا تعمــل علــى توجيــه تصميــم وتنفيــذ برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عاليــة الجــودة والفعالــة والمؤثــرة فــي المجتمعــات المســتهدفة.
ويمكــن للمنظمــات اســتخدام هــذا المــورد كمرجــع لتحســين مناهــج وأدوات وبروتوكــوالت المراقبــة والتقييــم الحاليــة وســد الثغ ـرات .وبالمثــل،
يجــب تنقيــح أ
الدوات والنهــج المعروضــة هنــا وتخصيصهــا حســب الحاجــة لتتماشــى بشــكل أفضــل مــع النهــج البرنامجــي والتشــغيلي لــكل منظمــة.
 1يقدم الملحق ج قائمة بجميع الموارد المشار إليها والمتشاور فيها
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وتهــدف مجموعــة أدوات مراقبــة وتقييــم للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ألن تســتخدمها جميــع المنظمــات التــي لديهــا برامــج نشــطة للعنــف
أ
أيضــا مشــاركة الجهــات المانحــة لدعــم جهــود المناصــرة لتعزيــز أفضــل ممارســات المراقبــة
القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الردن .وســيتم ً
حاليــا فــي البلــد.
والتقييــم بيــن جميــع الجهــات الفاعلــة العاملــة ً
وعند استخدام المنظمات العاملة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والشركاء لمجموعة أ
الدوات هذه ،ينبغي أن يكونوا قادرين على:

3 3اكتســاب المفاهيــم أ
الساســية لبرامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،مثــل المبــادئ التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
والنهــج المرتكــز علــى الناجيــات
3 3التعرف على المصطلحات والمفاهيم الرئيسية للمراقبة والتقييم
الثــار المتعلقــة بالســامة أ
3 3فهــم آ
والخــاق لمراقبــة وتقييــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والحاجــة إلــى وضــع آليــات لضمــان امتثــال جميــع
أ
أنشــطة المراقبــة والتقييــم خــال دورة العمليــة بأكملهــا للمبــادئ التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والمعاييــر الخالقيــة ومعاييــر الســامة

3 3مراقبــة أ
الدوار التفاضليــة التــي يلعبهــا الموظفــون المتخصصــون فــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وموظفــي المراقبــة والتقييــم فــي
المراقبــة والتقييــم لــكل نــوع مــن أنــواع التدخــات والبرامــج
3 3صقــل وتحســين جــودة أدواتهــم ونهجهــم وبروتوكوالتهــم الحاليــة للمراقبــة والتقييــم مــن خــال تقييــم مــدى مالءمتهــا للتوصيــات الــواردة فــي
مجموعــة أ
الدوات هــذه
الدوات المتوفرة في مجموعة أ
3 3معالجة فجوات المراقبة والتقييم من خالل تكييف أ
الدوات هذه مع واقع برامجهم
3 3إدارة العالقات مع الجهات المانحة بشأن القضايا المتعلقة بالمراقبة والتقييم وفقًا للمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي
3 3تحســين جــودة برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأدائهــا ونجاحهــا باســتخدام مؤش ـرات موحــدة ومناســبة للغــرض ومرتكــزة علــى
بروتوكــوالت جمــع البيانــات وجمــع البيانــات علــى نحــو ســليم وآمــن وأخالقــي

هيكل مجموعة أ
الدوات

يبــدأ الجــزء أ
الول بمقدمــة موجــزة عــن اعتبــارات الســامة أ
والخالقيــات ذات الصلــة بمراقبــة وتقييــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
أ
ويقــدم مقيــاس حساســية (منخفــض ومتوســط وعالــي) يتــم علــى أساســه تصنيــف كل أداة فــي مجموعــة الدوات .ويحــدد هــذا التصنيــف
الداة ،بمــا فــي ذلــك مــن ســيكون مســؤوال عــن إدارة أ
البروتوكــوالت التــي يجــب اتباعهــا أثنــاء تنفيــذ أ
الداة ،فــرق المراقبــة والتقييــم أم فــرق العنــف
ً
أيضــا الروابــط بيــن أنشــطة المراقبــة والتقييــم وآليــات تقديــم الشــكاوى
بالضافــة إلــى ذلــك ،يتنــاول هــذا القســم ً
القائــم علــى نــوع االجتماعــي .إ
الفصــاح عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
محليــا ،ويقــدم إرشــادات ســريعة حــول كيفيــة التعامــل مــع حــاالت إ
والتغذيــة الراجعــة المتاحــة ً
ـيين (البــاغ اللزامــي) ،مــن بيــن أمــور أخــرى مهمــة ،مثــل اعتبــارات العمــل مــع أ
الشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة.
واالســتغالل واالنتهــاك الجنسـ
إ
إ
فــي الجــزء الثانــي تــم تقســيم مجموعــة أ
الدوات حســب المجــال البرنامجــي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي :االســتجابة والوقايــة والتمكيــن

وتنميــة القــدرات والجــودة والمراقبــة الروتينيــة .ثــم تــم تقســيمها بتفصيــل أكبــر حســب نــوع التدخــل المرتبــط .وتــم تجميــع أدوات المراقبــة
والتقييــم تحــت نــوع التدخــل .ولــكل أداة مقترحــة تــم تقديــم إرشــادات مفصلــة حــول بروتوكــوالت المراقبــة والتقييــم تشــمل الغــرض مــن أ
الداة،
ومــن ينبغــي أن يديرهــا ،وكيــف ينبغــي إدارتهــا ،وكيــف ينبغــي تحليــل البيانــات ،ومــا يرتبــط بهــا مــن اعتبــارات تتعلــق بالســامة أ
والخــاق.
ويقــدم الجــزء الثالــث إرشــادات للمنظمــات أ
العضــاء فــي المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وكيانــات مراقبــة الطــرف
ّ
الثالــث والجهــات المانحــة بشــأن التعامــل مــع المراقبــة والتقييــم الخارجييــن ،والتحقــق والعمليــات ،وطلبــات بيانــات البرنامــج بطريقــة تتفــق مــع
مبــادئ الســامة أ
والخــاق.
ـالدوات الموجــودة فــي مجموعــة أ
الجــزء الرابــع يقــدم قائمــة مــن المؤشـرات المقترحــة والمرتبطــة بـ أ
الدوات والتــي يمكــن للمنظمــات تطبيقهــا فــي
برامجهــا مــن أجــل المســاءلة أمــام المانحيــن ومراقبــة أ
الداء وأغـراض التعلــم.

فــي المرفقــات ،ســيجد القـراء قائمــة بمصطلحــات ومفاهيــم البرامــج المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والمراقبــة والتقييــم ،2ممــا
يتيــح للمســتخدمين ذوي الخلفيــات المتنوعــة التعــرف بســرعة علــى المصطلحــات المســتخدمة فــي مجموعــة أ
الدوات ،وهــي أداة لتقييــم مــدى
بالضافــة إلــى
اســتعداد موظفــي المراقبــة والتقييــم للدخــول فــي أنشــطة المراقبــة والتقييــم الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،إ
المراجــع والمــوارد المفيــدة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا.
أ
أ
المدرجة .إال أنه من المحتمل أن توجد اختالفات
 2استجابة لطبيعة مجموعة الدوات المشتركة بين الوكاالتُ ،ب ِذلت جهود حثيثة الستخدام المصطلحات الموحدة والتعريفات الكثر حيادية عند إالشارة إلى المصطلحات والمفاهيم ُ
بين المنظمات ،حيث قد يتبنى البعض مصطلحات وتعريفات أكثر تحديداً تتماشى مع نهجها االستراتيجي الخاص.
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أ
اعتبارات السالمة والخالق
حساســا ومرتب ًطــا بالمعاييــر االجتماعيــة
يمكــن أن يكــون التواصــل المتعلــق بقضايــا النــوع االجتماعــي وتقديمــه ومناقشــته داخــل المجتمعــات أمـ ًـرا
ً
أيضــا إلــى الكشــف عــن حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ولــذا يجــب علــى المنظمــات والش ـركاء
والثقافيــة الراســخة .وقــد يــؤدي ً
ضمــان احتـرام أعلــى معاييــر الســامة أ
والخــاق عنــد تصميــم وتنفيــذ عمليــات وأنشــطة المراقبــة والتقييــم لضمــان توافقهــا مــع النهــج الــذي يركــز
علــى الناحيــات وااللتـزام بالمبــادئ التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المتعلقــة بالســامة والســرية والكرامــة وتقريــر المصيــر وعــدم
بالضافــة إلــى وضــع خطــة
التمييــز .وهــذا يعنــي إيــاء االعتبــار الواجــب لمســتوى الحساسـ ّـية المرتبــط بنــوع التدخــل الخاضــع للمراقبــة والتقييــم ،3إ
الحالــة لمخــاوف الحمايــة طــوال دورة عمليــة المراقبــة والتقييــم.
واضحــة للحفــاظ علــى الســريّة ،ولتحديــد واســتخدام مســارات إ
كقاعــدة عامــة ،يمنــع منع ـاً بات ـاً علــى أي فــرد مــن خــارج برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي القيــام بمراقبــة أو تقييــم أ
النشــطة
ّ
ُ
المتعلقــة باالســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،إذ يجــب أن تتــم قيــادة هــذه العمليــات وتنفيذهــا حصريّ ـاً مــن قبــل فــرق
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .فالموظفــون المتخصصــون فــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والذيــن وافقــت الناجيــة علــى
مشــاركة المعلومــات حــول حالتهــا معهــم هــم وحدهــم أ
الفـراد الذيــن يُمكنهــم جمــع بيانــات المراقبــة والتقييــم بطريقــة ال تــؤدي إلــى تفاقــم
المخاطــر المحيطــة بهــم أو بالناجيــات ،وعلــى نحــو يحتــرم حــق الناحيــات فــي الخصوصيــة والســرية .يمكــن لفــرق المراقبــة والتقييــم أن
تقــوم بعمليــات المراقبــة والتقييــم أو دعمهــا بالنســبة أ
للنشــطة المتعلقــة بتدخــات الوقايــة والتمكيــن وتنميــة القــدرات مــع مراعــاة المتطلبــات
الفنيــة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لــكل أداة معينــة ،كمــا يمكــن لفــرق المراقبــة والتقييــم أيض ـاً إج ـراء مراقبــة روتينيــة
لجميــع الجوانــب غيــر الحساســة فــي برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ومــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،يمكــن لفــرق المراقبــة والتقييــم ،حتــى
عندمــا ال تشــارك بشــكل مباشــر فــي عمليــات جمــع البيانــات ،أن تقــوم بتقديــم المســاعدة الفنيــة للزمــاء العامليــن فــي مجــال العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي مــن خــال مســاعدتهم علــى ضمــان أن تكــون عمليــات وأدوات المراقبــة والتقييــم الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع
تقنيــا وتســتجيب بشــكل مناســب لمتطلبــات التعلــم والمســاءلة الخاصــة بالبرنامــج.
االجتماعــي مناســبة ً
الرشــادات علــى أعضــاء المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والش ـركاء ،تــم تطويــر مقيــاس اعتبــارات
ومــن أجــل تســهيل إ
والخــاق والــذي يت ـراوح مــن حساســية منخفضــة إلــى عاليــة ،وحصلــت كل أداة مدرجــة فــي مجموعــة أ
الســامة أ
الدوات علــى تصنيــف ضمــن هــذا
ُ
أ
المدرجــة فــي هــذا المنشــور ســيتم
أي مــن الدوات ُ
المقيــاس (انظــر أدنــاه) .ويجــب أن تنتبــه المنظمــات لهــذه التصنيفــات عنــد تقريــر وتحديــد ّ
اســتخدامها أو تعديلهــا لمراقبــة وتقييــم برامجهــم.

أ
أ
فصل مستوى حساسيتها.
 3يقدم الملحق أ قائمة بالتدخالت الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي تنفذها المنظمات العضاء في المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي في الردن ،و ُي ّ
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مقياس اعتبارات السالمة أ
والخالق

عالية
الحساسية

•ترتبط هذه الأدوات عاد ًة بتدخالت االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•المعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال هــذه الأدوات ذات طبيعــة حساســة للغايــة ،حيــث يمكــن
ربطهــا بأخصائيــة الحالــة و  /أو الناجيــة .ويجــب أال َيســتخدم هــذه الأدوات أحـ ٌـد مــن غيــر الموظفيــن
دربيــن فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وفــي حــاالت أكثــر تحديـ ًـدا ،موظفــون
ُ
الم َّ
متخصصــون وافقــت الناجيــة علــى مشــاركة المعلومــات حــول حالتهــا معهــم.
•عنــد اســتخدام هــذه الأدوات ،يجــب تحليــل االســتبيانات المعبــأة ومجموعــات البيانــات الفرديــة مــن
قبــل فريــق الحمايــة  /العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المســؤول عــن البرنامــج؛ ويجــب أن تظــل
ســرية ومخزنــة بأمــان وال يمكــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مشــاركتها مــع أي أط ـراف أو فــرق غيــر
فريــق الحماية/العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

•وعنــد الحاجــة ،يمكــن نقــل البيانــات التــي تــم تحليلهــا إلــى كبــار مديــري المنظمــة ،وفــرق البرنامــج
الأخــرى والجهــات المانحــة ،ولكــن فقــط إذا تــم تقديمهــا بصــورة إجماليــة (علــى ســبيل المثــال٪60“ :
مــن المســتفيدات أفــدن بأنهــن راضيــات عــن جــودة خدمــات إدارة الحــاالت التــي تــم الحصــول عليهــا”،
“ ٪75مــن الناحيــات أفــادت بتحســن تقديــر الــذات عنــد إغــاق الحالــة” ،ومــا يشــبه ذلــك).
•ترتبــط هــذه الأدوات عــاد ًة بالوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والمكونــات عاليــة
الحساســية لتدخــات التمكيــن.
•المعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال هــذه الأدوات ليســت حساســة عــادة ،ولكــن عمليــة جمــع

متوسطة
الحساسية

البيانــات قــد تشــكل تعقيــدات أو مخاطــر علــى مــن ُيشــارك فــي العمليــة (كالمشــاركين ،والموظفيــن،
(غالبــا مســؤول المراقبــة والتقييــم أو العــداد
والعداديــن) .وعلــى هــذا النح أــو ،يجــب علــى الموظــف ً
الميدانــي) الــذي يســتعمل الداة:
–أن يتــم تدريبــه علــى المبــادئ التوجيهيــة الأساســية لبرامــج الحمايــة  /العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي (علــى ســبيل المثــال :النهــج المرتكــز علــى الناجيــات)؛
–معرفة كيفية إجراء إالحاالت الآمنة؛

–إظهــار المواقــف الصحيحــة تجــاه النــوع االجتماعــي  /العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي /
الناجيــات؛ ويوصــى بشــدة بتطبيــق الأداة الــواردة فــي الملحــق ج؛
–أن يكــون مــن نفــس جنــس مجموعــة العينــة المعنيــة ومراعيـاً العتبــارات اللغــة  /العمــر عنــد التعامــل
مــع مجموعــات جمهــور محــددة (علــى ســبيل المثــال :الفتيــات المراهقات).

منخفضة
الحساسية

•ترتبــط هــذه الأدوات عــادة بالمراقبــة الروتينيــة لتنفيــذ برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛
أيضــا بعــض المكونــات منخفضــة الحساســية لتدخــات التمكيــن وبعــض مكونــات
ولكنهــا قــد تشــمل ً
تنميــة القــدرات التــي ال تتطلــب خبــرة فنيــة خاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
•ولهــذه الأدوات حساســيات طفيفــة ويمكــن اســتخدامها مــن قبــل أي مــن موظفــي المراقبــة والتقييــم أو
العداديــن الميدانييــن ممــن لديهــم المعرفــة الكافيــة بالمبــادئ الأخالقيــة الأساســية للمراقبــة والتقييــم
أو البحــث االجتماعــي.

الرشادات ،يرجى الرجوع إلى الجزء الثالث.
* لمزيد من إ
وندعــو المنظمــات التــي لديهــا أنشــأت وطــورت أنظمــة راســخة للمراقبــة والتقييــم فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ولديهــا أدوات
ومقاربــات تعتبرهــا فعالــة إلــى مراجعــة أدواتهــم ومقارباتهــم بنــاء علــى الرشــادات الــواردة فــي مجموعــة أ
الدوات هــذه ،وذلــك لتحديــد مــدى
إ
توافقهــا مــع معاييــر الســامة أ
والخــاق الموصــى بهــا .ويجــب عليهــم تعديــل بروتوكوالتهــم وأدواتهــم حســب االقتضــاء لضمــان امتثالهــا للمبــادئ
التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأفضــل ممارســات المراقبــة والتقييــم.
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اعتبارات مهمة أخرى
الروابط مع آليات الشكاوى والتعليقات

الدوات الموجــودة فــي مجموعــة أ
تحتــوي جميــع أ
الدوات هــذه علــى لغــة موحــدة تُســهل الروابــط بيــن أنشــطة المراقبــة والتقييــم وآليــات الشــكاوى
أ
والتعليقــات الحاليــة؛ ويجــب علــى المنظمــات تخصيــص هــذه القســام لتتوافــق مــع قنــوات الشــكاوى والتعليقــات المســتخدمة فــي برامجهــا.
يجــب أال يتــم اســتخدام أنشــطة المراقبــة والتقييــم كمدخـ ٍـل لجمــع الشــكاوى والتعليقــات والمالحظــات .بــل يجــب أن يضمــن إنشــاء روابــط
بيــن أنشــطة المراقبــة والتقييــم وآليــات الشــكاوى والتعليقــات المتاحــة محليــا توجيــه أ
الف ـراد إلــى القنــوات المناســبة إذا كانــوا يرغبــون فــي
ً
تقديــم شــكوى أو تقديــم مالحظــات.
لتقصــي ســوء الســلوك أو لجمــع المعلومــات حــول الحــوادث الضــارة المحتملــة وال ينبغــي أن
فــأدوات المراقبــة والتقييــم وأســاليبها ليســت مصممــة ّ
حساســة ،مثــل العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والفســاد واالســتغالل
ـع
ـ
مواضي
ـى
تكــون كذلــك ،ال ســيما عندمــا تنطــوي هــذه الحــوادث علـ
ّ
الجنســي واالعتــداء .وقــد يــؤدي هــذا إلــى تفاقــم المخاطــر علــى العامليــن فــي المراقبــة والتقييــم أو العداديــن أو الميســرين والمســتجيبين .وعــاوة
علــى ذلــك ،فــإن موظفــي الشــكاوى والمالحظــات هــم الوحيــدون الذيــن يمكنهــم التعامــل مــع الشــكاوى المســتلمة بطريقــة تضمــن جمــع جميــع
المعلومــات الالزمــة للمتابعــة المناســبة.

الفصاحات عن العنف القائم على النوع االجتماعي
التعامل مع إ

عنــد إج ـراء أنشــطة المراقبــة والتقييــم ،قــد يواجــه الموظفــون  /العـ ّـدادون مواقــف قــد يتــم فيهــا الكشــف عــن حادثــة عنــف قائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،فقــد تخبــرك إحــدى الناجيــة بمــا حــدث لهــا وتطلــب المســاعدة .وعنــد مســاعدة إحــدى الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،فــإن أ
الولويــات الرئيســية لمقــدم خدمــة متخصــص غيــر معنــي بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــي توفيــر الدعــم العاطفــي
أ
بالضافــة إلــى معلومــات حــول الخدمــات التــي قــد تكــون قــادرة علــى مســاعدتها ،وتفاصيــل حــول كيفيــة الوصــول إليهــا ،والدعم المناســب
الساســي إ
للناجيــة مــن أجــل وصولهــا إلــى الخدمــات .ومــن الضــروري أن يعــرف مقدمــو الخدمــات غيــر المتخصصيــن فــي العنــف القائم علــى النــوع االجتماعي
كيفيــة المســاعدة بطريقــة تركــز علــى الناجيــات .يمكــن أن تؤثــر المعلومــات أ
الوليــة والرســائل المقدمــة للناجيــات علــى مــا إذا كانــوا ســيفصحون عــن
ُ
تجاربهــم ويحصلــون علــى المزيــد مــن الرعايــة.
اتخــذ إج ـرا ًء فوريًــا باتبــاع هــذه الخطــوات :االســتماع ،وتقديــم المعلومــات ،وطلــب الموافقــة المســتنيرة ،وإحالــة الناجيــة إلــى خدمــات الدعــم
المناســبة .يجــب أال يحــاول مقدمــو الخدمــات غيــر المتخصصيــن فــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو المتطوعيــن المجتمعييــن اكتشــاف
وفعــال ألن ذلــك قــد يعــرض الناجيــات والموظفــات  /المتطوعــات للخطــر.
حــاالت الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل متعمــد ّ
الجراءات الفورية التي يجب على مقدمي الخدمات غير المتخصصين اتخاذها هي:4
إ

اســـتمعي
3 3أبعدي الناجية عن الخطر المباشر إذا كان القيام بذلك آم ًنا .ابحثي عن مكان آمن وهادئ للتحدث.
 4للحصول على إرشادات مفصلة ،يرجى الرجوع إلى «إحاالت آمنة للناجيات من العنف الجنسي والجنساني من قبل جهات فاعلة غير متخصصة إلى منظمات إدارة حاالت العنف الجنسي والجنساني “.
Safe referrals of SGBV survivors by non-specialized actors to SGBV case management organizations
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3 3اسألي ما إذا كان بإمكانك تقديم المساعدة .استمعي في حال كانوا يريدون التحدث عما حدث.
3 3اســتمعي جيــداً :أعطــي انتباهــك الكامــل ،وأومئــي برأســك برفــق ،وقومــي بالتواصــل البصــري ،واســتخدمي لغــة الجســد التــي تظهــر أنــك منتبهــة
لمــا تقولــه الناجيــة (قــد يختلــف هــذا حســب الثقافــة والعمــر والجنس).
أ
بالحالــة فقــط وســيقدم شــخص آخــر رعايــة مســتمرة للناجيــة (إن ســرد
3 3اطرحــي علــى الناجيــات الســئلة ذات الصلــة فقــط :ســوف تقوميــن إ
القامــة ورقــم االتصــال ونــوع الحــادث والتاريــخ التقريبــي
القصــة عــدة مـرات أمــر مؤلــم) :اســألي فقــط عــن االســم والجنــس والعمــر ومــكان إ
ومخــاوف الســامة الحاليــة .ال تســألي الناجيــة أســئلة مفصلــة حــول الحــادث .تذكــري أنــه ليــس دورك أن تقــرري مــا إذا كانــت الناجيــة تقــول
الحقيقــة أم ال ،ومــا إذا كانــت تحتــاج ح ًقــا إلــى المســاعدة أم ال  .
3 3ســاعدي الناجيــة علــى الشــعور بالراحــة ،علــى ســبيل المثــال :قدمــي المــاء إذا اســتطعت .علــى الرغــم مــن أن بعــض االحتياجــات قــد تكــون
دائمــا عمــا تحتاجــه الناجيــة ومــا هــي مخاوفهــا.
واضحــة ،مثــل بطانيــة أو غطــاء لســتر الناجيــة التــي تمزقــت مالبســها؛ اســألي ً
3 3ال تضغطي على الشخص للتحدث وال تتوقعي منه  /منها أن يُظهر ردود فعل عاطفية معينة.
3 3إذا كان الشــخص يشــعر أو تشــعر بالحــزن الشــديد ،ســاعديه\ها علــى الهــدوء وتأكــدي مــن عــدم تركهــم بمفردهــم .عـ ِّزي الناجيــة باســتخدام عبــارات
الشــفاء مثــل« :ليــس خطــأك»« ،أنــا أصدقــك»« ،أنــا ســعيدة جـ ًـدا ألنــك أخب ِرتنــي”“ ،أنــا آســفة لحــدوث هــذا لــك”“ ،أنــت شــجاعة جـ ًـدا إلخبــاري “.

قدمي المعلومات
3 3أبلغــي الناجيــة بخدمــات إدارة حالــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي :اشــرحي بإيجــاز أن مقدمــي خدمــة إدارة الحالــة لديهــم موظفــات
أ
ـن وسيســاعدنهن فــي الوصــول إلــى
متخصصــات يســاعدن الشــخاص الذيــن واجهــوا نفــس المشــكلة التــي تواجههــا .ستســتمع الموظفــات إليهـ ّ
مختلــف أنــواع المســاعدة التــي يردنهــا؛ بمــا فــي ذلــك المســاعدة النفســية واالجتماعيــة ،والمســاعدة الطبيــة ،والمســاعدة القانونيــة ،والمســاعدة
فــي العثــور علــى مــأوى آمــن إذا لــزم أ
مناســبا اشــرحي أن المســاعدة الطبيــة
المــر .وجميــع هــذه الخدمــات تقــدم مجانــاً .إذا كان ذلــك
ً
المتخصصــة متاحــة للناجيــات مــن العنــف الجنســي ويمكــن تقديمهــا بعــد الحــادث بغــض النظــر عــن الوقــت المنقضــي؛ وأن يتــم مســاعدة
الجميــع دون أي تمييــز ،وأن المعلومــات ســتبقى ســرية ولــن يتــم فعــل أي شــيء دون موافقــة صريحــة مــن الناجيــة.
3 3يجــب أال تنصحــي  /تشــجعي الناجيــة علــى البحــث عــن أنــواع معينــة مــن الخدمــات .بــل احصــري تفاعلــك علــى تقديــم المعلومــات وليــس
تقديــم النصــح للناجيــات بشــأن خيــارك المفضــل.
3 3يتعلق تقديم المساعدة للناجيات بتمكينهن من اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن حياتهن .للناجية الحق في أن تقرر أفضل طريقة لحل مشاكلها.
3 3ال ترفعي التوقعات  -كوني صريحةً ودقيقةً (على سبيل المثال ال تقولي :سوف يعطونك المال ،وسوف يحلون جميع مشاكلك).

اطلبي الموافقة المستنيرة
3 3اســأليه  /اســأليها عمــا إذا كان يمنحــك  /تمنحــك الموافقــة علــى االتصــال بخدمــات أخــرى إلعطائهــم اســمها واشــرحي المعلومــات التــي
ـفهيا ،وال يُنصــح بتقديــم مســتندات مكتوبــة إذا كانــت
ستشــاركينها .بالنســبة لمقدمــي الخدمــات غيــر المتخصصيــن ،يمكــن القيــام بذلــك شـ ً
إجــراءات الســرية غيــر معروفــة أو ال يمكــن اتباعهــا.
3 3إذا كانــت الناجيــة أو الناجــي غيــر راغــب فــي إحالتــه للحصــول علــى المســاعدة ،فأنــت بحاجــة إلــى احتـرام رغباته/هــا ويمكــن ببســاطة تزويــده  /تزويدهــا
بأرقــام الخــط الســاخن للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إذا كانــت متوفــرة حتــى يتمكنــوا مــن طلــب المســاعدة متــى شــعروا باالســتعداد.
فيما يلي حدود مبدأ السرية والموافقة المستنيرة:
•عندما يهدد أحد الناجين/الناجيات بقتل نفسه أو نفسها ،أو عندما يهدد بإيذاء شخص آخر
ـخصا ال يتمتــع بقــدرة علــى التمييــز  -عندمــا يســيء معاملــة الطفــل ويكــون ذلــك
•عندمــا يكــون الشــخص غيــر مســتجيب (أي فاقـ ًـدا للوعــي) أو شـ ً
فــي مصلحــة الطفــل
•إذا تــم تطبيــق أحــد حــدود الســرية المذكــورة أعــاه ،فمــن المهــم أن توضحــي للناجيــة أنــه لســوء الحــظ ســيتعين عليــه إحالتــه  /إحالتهــا علــى
أي حــال قبــل القيــام بذلــك.

الحاالت في التوقيت المناسب
إ
3 3إذا لــم تكونــي إحــدى موظفــات الحمايــة ،فيجــب أن تحــددي مســؤول أو مســؤولة االرتبــاط الخاصــة بــإدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع
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االجتماعــي أ
القــرب إلــى منطقــة إقامــة الناجيــات ،وتأكــدي مــن أنــك فــي بيئــة ســرية (ال يمكــن ألي شــخص آخــر أن يســمعك) ،ثــم اتصلــي
الحالــة.
بالشــخص المســؤول وف ًقــا لمســار إ
الحالــة.
اللكترونــي ،فاســتخدمي اســتمارة إ
ـت إحــدى موظفــات الحمايــة ولــدى منظمتــك إج ـراء إحالــة ثابــت وآمــن عــن طريــق البريــد إ
3 3إذا كنـ ِ
الحالــة ،وينبغــي أال يتــم وضــع أي أشــخاص آخريــن ممــن
اللكترونــي فقــط إلــى مســؤولي االرتبــاط ذوي الصلــة مــن مســار إ
يجــب إرســال البريــد إ
ال يشــاركون فــي إدارة الحالــة فــي خانــة «نســخة إلــى».
بريدا الكترونياً إلى :الشخص المسؤول
•أرسلي ً
•أرسلي بريداً الكترونياً  :CCالمسؤول الثاني االحتياطي
•الموضوع :إحالة حالة عنف قائم على النوع االجتماعي
الحالة.
اللكتروني :يرجى االطالع على مرفق إ
•محتوى البريد إ
الحالــة» (تتــم مشــاركة كلمــة المــرور وكلمــة المــرور بشــكل منفصــل مــن خــال الرســائل القصيــرة أو
•المرفــق :عنــوان الملــف «اســتمارة إ
مكالمــة هاتفيــة).
رمزا (يمكن مشاركة اسم الناجية عبر الهاتف).
مالحظة :يجب أال يظهر اسم الناجية في االستمارة ،وبدال ً من ذلك استخدم ً
3 3يجب االحتفاظ بنسخة ورقية من االستمارات في خزانة مقفلة ،ويجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية محمية بكلمة مرور على أجهزة الكمبيوتر.
الحالــة ،كمــا يجــب أن تشــير إلــى قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــة
يجــب أن تقــر منظمــات إدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي باســتالم إ
المطلوبــة .إذا لــم يتمكنــوا مــن تقديــم الخدمــات للمســتفيدات ألي ســبب مــن أ
الســباب ،فعليهــم إبــاغ المنظمــة التــي قامــت بالتحويــل بأنهــم ال
يســتطيعون القيــام بذلــك ،وإذا كان ذلــك مناسـ ًـبا ،يجــب ذكــر الســبب.
الحالــة الخــاص بــك ،فيرجــى االتصــال بمســؤول االرتبــاط الخــاص بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي
مالحظــة :إذا لــم تســتجب المنظمــة لطلــب إ
فــي موقعــك الميدانــي أو الرؤســاء المشــاركين الوطنييــن لمجموعــة عمــل العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أدناه.
بمجــرد أن تبــدأ منظمــات إدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي دعــم إحــدى الناجيــات ،فلــن تكــون هــذه المنظمــة قــادرة
بالحالــة بســبب الســرية .وعندمــا تقــدم
علــى تقديــم أي مالحظــات أو تحديثــات حــول وضــع الحالــة إلــى المنظمــة  /الموظفيــن الذيــن قامــوا إ
منظمــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الخدمــات التــي تنطــوي علــى تفاعــل منتظــم مــع الناجيــات (علــى ســبيل المثــال ،الصحــة
النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي) ،وإذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى دعــم فنــي إضافــي لتلبيــة احتياجــات الناجيــات بشــكل أفضــل ،يمكــن
مشــاركة معلومــات الحالــة مــع موظفيــن متخصصيــن آخريــن مــن خــال مؤتمــر الحالــة فقــط بموافقــة الناجيــة.
تذكــري تنزيــل تطبيــق آمالــي  Amaaliعلــى هاتفــك المحمــول (انقــر هنــا لنظــام  Androidوهنــا ألجهــزة  )Appleللوصــول إلــى أحــدث مســار

الحالــة  /أرقــام الهواتــف .إذا كانــت لديــك أســئلة أو كنــت بحاجــة إلــى دعــم مــن أجــل إحــاالت آمنــة وأخالقيــة ،فيرجــى االتصــال برئيســتي
إ
اللكترونــي الموجــود فــي الصفحــة عبــر الرابــط التالــي:
المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي :عبــر البريــد إ

https://data2.unhcr.org/en/working-group/72
قومــي بالتنســيق مــع فريــق التنســيق المعنــي بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مباشــرة إذا كنــت ترغبيــن فــي الحصــول علــى مســاعدة فــي
تحســين قــدرة منظمتــك علــى االســتجابة لحــاالت الكشــف عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن خــال نهــج أخالقــي ومحتــرم.

الحماية من االساءة واالستغالل الجنسي
عنــد إجـراء أنشــطة المراقبــة والتقييــم ،قــد تواجــه موظفــات المراقبــة والتقييــم  /العــدادات  /الميسـرات مواقــف قــد تذكــر فيهــا إحــدى الموظفــات
أو المســتفيدات حادثــة االســاءة واالســتغالل الجنســي ضــد أحــد أفـراد المجتمــع.
النســانية نقــل أي شــك أو معلومــات عــن االســاءة واالســتغالل الجنســي آلليــات شــكوى آمنــة ويمكــن الوصــول
أنــه أمــر إلزامــي لمقدمــي المســاعدات إ
للبــاغ الخــاص بالمنظمــة أو مســؤول ارتبــاط الحمايــة مــن االســاءة واالســتغالل الجنســي ،أو مكتــب المتفــش العــام عبــر
إليهــا مثــل :الخــط الســاخن إ
5
اليميــل inspector@unhcr.org؛ أو عــن طريــق تطبيــق آمالــي .Amaali
إ
 5هذه الميزة قيد التطوير وسيتم طرحها في عام  .2022لمزيد من المعلومات حول تطبيق  Amaaliقم بتنزيل التطبيق من تطبيقات جوجل أو متجر آبل.
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ويجــب أال يتــم القيــام بالتوثيــق والمتابعــة لتقريــر حادثــة االســاءة واالســتغالل الجنســي إال مــن قبــل مســؤول االرتبــاط الخــاص بالحمايــة من االســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين فــي المنظمــة والــذي تــم تدريبــه علــى إدارة بيانــات الحمايــة مــن االســاءة واالســتغالل الجنســي وتلقــي الشــكاوى وتوثيــق الحوادث.
وســوف يقــوم مســؤول االرتبــاط الخــاص بالحمايــة مــن االســاءة واالســتغالل الجنســي بإحــاالت إلــى مســؤوالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
لمســاعدة الناجيــات إذا وافقــت وطلبــت الناجيــة ذلــك ،وإحالــة الموضــوع إلــى رئيــس المنظمــة وفريــق التحقيــق فــي المنظمــة بشــكل ســري للمتابعــة.
فــي حالــة اتصــال الموظفيــن الميدانييــن  /العداديــن اللذيــن يقومــون بأنشــطة المراقبــة والتقييــم بمعلومــات مشــبوهة تشــير إلــى أن أحــد
البــاغ عــن المعلومــات المتاحــة إلــى الشــخص المســؤول
بالســاءة واالســتغالل الجنســي ،يجــب عليهــم :إ
النســانية متــورط إ
مقدمــي المســاعدة إ
عــن الحمايــة مــن االســاءة واالســتغالل الجنســي فــي المنظمــة وتزويــد المســتفيدة بمعلومــات االتصــال الخاصــة بآليــة (آليــات) شــكوى االســاءة
واالســتغالل الجنســي المتاحــة.
لذلك ،قبل بدء أي نشاط للمراقبة والتقييم ،يجب أن يكون لدى جميع الموظفين  /العدادين  /الميسرين ما يلي:
3 3معلومات االتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن الحماية من االساءة واالستغالل الجنسي في المنظمة (كحد أدنى)
3 3معلومات حول آلية الشكاوى والتعليقات في المنظمة (كحد أدنى)
مثبتاً في أجهزتهم (اختياري)
3 3تطبيق آمالي ّ Amaali
أ
أ
المــور التــي يجــب فعلهــا والمــور التــي يجــب تجنبهــا والتــي يُوصــى بهــا للموظفيــن الميدانييــن  /العداديــن  /الميســرون الذيــن يتعاملــون مــع
المعلومــات التــي تشــير إلــى وقــوع حادثــة اســاءة واســتغالل جنســي:

بالساءة واالستغالل الجنسي
إرشادات للتعامل مع إفصاحات تتعلق إ
افعلي

ال تفعلي

تقب ًلــة .اســتمعي بعنايــة وبــدون مقاطعــة .اشــرحي ال تُحققــي فــي الحــادث وال تطلبــي معلومــات إضافيــة حــول
ابقــي هادئــة وودودة ُ
وم ِّ
قدريــن مــدى صعوبــة ذلــك .أوضحــي أنــك تأخذيــن مــا يُقــال علــى الحــادث .ال تقومــي بالتحقيــق مــع مقدمــة الشــكوى /الناجيــة وال
بأنــك تُ ّ
الفصــاح.
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ـ
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ـ
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ـ
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الج
محمــل
إ
عنــد إخبــارك بالشــكوى .دعــي مــن يحادثــك يعــرف بأنــك ســتفعلين كل مــا
فــي وســعك لمســاعدتهم.
اشــرحي أنــه مــن الضــروري للموظفيــن إبــاغ المنظمــة بأســماء مرتكبــي ال تحققــي أو تبحثــي عــن معلومــات إضافيــة حــول الحــادث .ال
تحاولــي مواجهــة المعتــدي المزعــوم.
جرائــم االســاءة واالســتغالل الجنســي.
اشــرحي للمســتفيدات أن لديهــن الحــق فــي تقديــم شــكوى بشــأن االســاءة ال تناقشــي االدعــاء مــع أشــخاص ليــس مــن الضــروري أن يعرفــوا
واالســتغالل الجنســي إلــى أي مــن آليــات الشــكاوى والتعليقــات المتوفــرة بالحادثــة أص ـاً.
التاليــة التــي يفضلنهــا :الخــط الســاخن للشــكاوى الخــاص بالمنظمــة،
اللكترونــي لمكتــب المفتــش العــام inspector@unhcr.
وعنــوان البريــد إ
 orgو  /أو تطبيــق آمالــي  .Amaaliيتــم التعامــل مــع جميــع الشــكاوى
بســرية تامــة.
تزويــد المســتفيدة بالتفاصيــل ومعلومــات االتصــال الخاصــة بآليــات ال تتأخــري فــي إبــاغ الشــخص المســؤول الخــاص بالحمايــة مــن
الشــكاوى والتعليقــات المتاحــة  -رقــم شــكوى المنظمــة ،وعنــوان البريــد االســاءة واالســتغالل الجنســي فــي المنظمــة.
اللكترونــي لمكتــب المفتــش العــام  inspector@unhcr.orgوتطبيــق
إ
آمالــي Amaali
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حماية البيانات
بالنســبة لجميــع أنشــطة المراقبــة والتقييــم ،ينبغــي إيــاء أقصــى درجــة مــن االنتبــاه عنــد معالجــة المعلومــات المتعلقــة بفــرد يمكــن التعــرف عليــه
(أي معلومــات التعريــف الشــخصية؛ علــى ســبيل المثــال :البيانــات الشــخصية والبيولوجيــة ،والبيانــات الجينيــة ،والتســجيالت أو الصــور ،والوثائــق
الشــخصية ،والمعلومــات المتعلقــة بدخــل الشــخص ،أو عرقــه ،أو أي خصائــص أخــرى يمكــن تحديدهــا).
نظــرا لمســتوى الحساســية العالــي ،يجــب جمــع جميــع بيانــات المراقبــة والتقييــم المتعلقــة بخدمــات االســتجابة وتخزينهــا واســتخدامها
ً
8
الرشــادية لنظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم علــى النوع االجتماعــي (.)GBVIMS
ومشــاركتها بمــا يتفــق بدقــة مــع القواعــد إ
أمــا بالنســبة لبيانــات المراقبــة والتقييــم المتعلقــة بجميــع المجــاالت البرمجيــة أ
الخــرى ،والتــي ســتكون إمــا متوســطة أو منخفضــة الحساســية ،يجــب
الدنــى ،يجــب مراعــاة المبــادئ أ
أن تكــون سياســة  /دليــل  /بيــان حمايــة البيانــات الخــاص بالمنظمــة بمثابــة مرجــع لذلــك .وفــي الحــد أ
الساســية
التاليــة:
.أاحترام المعايير أ
الخالقية للبلد وتأكد من أن البيانات يتم جمعها بمعرفة وفهم الفرد الذي يقدم المعلومات.
.بأال يتم جمع أي بيانات لن يتم استخدامها إلفادة البرنامج.
دائمــا بالغــرض مــن جمــع البيانــات ويجــب أن يوافقــوا علــى المشــاركة ويجــب أن تكــون
.جيجــب إبــاغ المســتفيدين والمشــاركين فــي االســتبيان ً
الجابــة عليهــا.
ـد
ـ
يري
ال
ـئلة
ـ
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أي
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ـ
تخط
أو
ـاركة
ـ
المش
ـن
ـ
م
ـحاب
ـ
االنس
المشــاركة سـ ّـرية .يمكــن للفــرد دائم ـاً وفــي أي وقــت
إ
.ديجــب عــدم مشــاركة بيانــات المســتفيدين أو الســجالت الفرديــة فــي التقاريــر؛ وفــي حالــة البرمجــة المشــتركة ،يجــب توقيــع اتفاقيــات مشــاركة
البيانــات مــع الشـركاء لضمــان حمايــة البيانــات الشــخصية.
.هيجــب تدريــب الموظفيــن ،بمــا فــي ذلــك العداديــن الميدانييــن ،علــى حمايــة البيانــات والتوقيــع علــى مدونــة قواعــد ســلوك لحمايــة البيانــات مــع
التأكيــد علــى أن جميــع بيانــات التعريــف الشــخصية ســتبقى ســرية ولــن يتــم مشــاركتها إال مــع الموظفيــن الذيــن يســتخدمونها ألغـراض تنفيــذ
البرنامج.
.ويجب أن يكون المستجيبون قادرين على طلب البيانات التي قدموها والوصول إليها.
.زيجب حماية بيانات المستفيد والمجيب في جميع أ
الوقات:
•بالنســبة للبيانــات الورقيــة ،يجــب تخزيــن جميــع االســتمارات فــي مــكان آمــن ،وعنــد احتوائهــا علــى معلومــات يحتمــل أن تكــون حساســة،
يجــب أن تكــون الخزائــن المقفلــة متاحــة فقــط للموظفيــن الرئيســيين.
دائما تفضيل المنصات التي توفر حماية أكبر للبيانات.
•عند إجراء جمع البيانات الرقمية ،يجب ً
اللكترونية ،مثل قوائم المستفيدين واالستمارات المعبأة ،محمية بكلمة مرور.
•يجب أن تكون الملفات إ
•مــع مراعــاة أ
الطــر الزمنيــة للتدقيــق  /تقييــم جــودة البيانــات ،ينبغــي أال يتــم االحتفــاظ باالســتمارات وملفــات البيانــات لفتــرة أطــول مــن
يومــا مــن إغــاق البرنامــج.
الــازم .وبالنســبة للمشــاريع المغلقــة ،يوصــى بإتالفهــا بعــد أكثــر مــن ً 180
البالغ عن الحوادث المتعلقة بخرق البيانات أو االستبيانات المفقودة أو المسروقة إلى كبار مديري المنظمة على الفور.
.حيجب إ
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أ
العمل مع الفراد والجماعات من ذوي االحتياجات الخاصة
أ
أ
العاقــات
مــن المحتمــل أن يتــم تكييــف أنشــطة المراقبــة والتقييــم والدوات المقابلــة لتلبيــة احتياجــات مجموعــات معينــة ،مثــل الشــخاص ذوي إ
أ
اللمــام بالق ـراءة والكتابــة ،والســكان غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة (كالالجئيــن
الجســدية والعقليــة ،والف ـراد ذوي المســتويات المنخفضــة مــن إ
أ
دائمــا أال تــؤدي أي أحــكام يتــم وضعهــا الســتيعاب متطلبــات الف ـراد ذوي االحتياجــات
وغيرهــم) ،إلــخ .ولــذا يجــب أن تضمــن المنظمــات ً
الرشــادات العامــة الــواردة أدنــاه بمثابــة مرجــع للمنظمــات عنــد
الخاصــة  -عــن غيــر قصــد  -إلــى وصمهــم أو شــعورهم بالعــار .ويمكــن أن تكــون إ
الســاليب أ
تكييــف أ
والدوات لتلبيــة احتياجــات فئــات معينــة مــن الســكان.

اللغة

فــي ســياق الع ـراق ،مــن المرجــح أن أنشــطة المراقبــة والتقييــم ستشــرك الالجئيــن أو مجموعــات ســكانية أخــرى لغتهــم أ
الساســية ليســت اللغــة
العربيــة .فعنــد العمــل مــع هــذه المجموعــات ،يرجــى تذكــر أنــه يجــب ترجمــة جميــع أدوات جمــع البيانــات إلــى اللغــة التــي يتحــدث بها المشــاركون،
وإذا أمكــن ،اختبارهــا قبــل اســتخدامها علــى نحــو واســع مــع عــدد قليــل مــن المســتجيبين مــن أجــل التأكــد مــن وضوحهــا ومالءمتهــا ،وذلــك مــن
خــال تجربتهــا علــى نطــاق ضيــق .ومــن أجــل تجنــب المصطلحــات غيــر المتســقة وتفســير أ
الســئلة ،يجــب علــى موظفــات المراقبــة والتقييــم /
ّ
أ
يســتخدمن النســخة النهائيــة المترجمــة مــن أ
الداة؛ ويجــب عليهــم تجنــب ترجمــة الســئلة كيفمــا اتفــق أثنــاء نشــاط
العــدادات  /الميســرات ان
المراقبــة والتقييــم ألن ذلــك ســيضر بجــودة البيانــات.

معرفة القراءة والكتابة
اللمــام بالقـراءة والكتابــة ،يجــب علــى موظفــي البرنامــج تقديــم الدعــم للمشــاركين الذين
عنــد العمــل مــع الســكان ذوي المســتويات المنخفضــة مــن إ
أ
يحتاجــون إلــى المســاعدة فــي مــلء االســتمارات ،علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال طــرح الســئلة علــى مــن يتــم اســتفتاؤهم شــفهياً وكتابــة إجاباتهــم،
أو دمجهــم مــع مشــاركين آخريــن يتطوعــون للمســاعدة .عنــد الضــرورة ،يمكــن تكييــف قائمــة الرمــوز التعبيريــة أدنــاه للمســاعدة فــي إيصــال خيــارات
الجابــة بصريــا للمشــاركين ،واســتخدامها الســتبدال النــص المكتــوب فــي أ
الدوات.
إ
ً
الســئلة علــى المشــاركين ســؤاال تلــو آ
عنــد اســتخدام الرمــوز التعبيريــة ،يجــب علــى الميســرين  /العداديــن قـراءة أ
الخــر وتخصيــص الوقــت الكافــي
ً
لهــم لتحديــد خيــار الرمــوز التعبيريــة الــذي يتوافــق مــع إجابتهــم.
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خيارات القياس التي يمكن تخصيصها لتطابق الرموز التعبيرية

أ

ممتاز

جيد

متوسط

X

ضعيف

ب

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ج

ال توجد صعوبة

بعض الصعوبة

X

الكثير من الصعوبة

ال أوافق أبد ًا
ال يمكنني القيام بذلك
اطالقاً

د

ليس صعباً أبداً

x

صعب

صعب جداً

X

غير مناسب  /غير كاف
غير مفيد
X

صعب قليال ً

ه

X

صعب
مناسب/

نوعا ما

و

مفيد للغاية

وكافي
مفيد

مناسب  /وكافي
مفيد إلى حد ما

X

ز

X

نعم

نوعا ما

ال

العاقة
إ

أ
بالعاقــة فــي أدوات المراقبــة والتقييــم هــو تحديــد مــا إذا كانــت أنشــطة المراقبــة والتقييــم شــاملة.
الغــرض الرئيســي مــن دمــج الســئلة المتعلقــة إ
العاقــة فــي االســتطالعات وجلســات النقــاش المركــزة وكمــزودي معلومــات أساســية
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تضميــن أصــوات المســتفيدين مــن ذوي إ
يوفــر للمنظمــات معلومــات مفيــدة لتقييــم مــا إذا كانــت أ
النشــطة والخدمــات تلبــي االحتياجــات المحــددة لهــذه الفئــة مــن الســكان.
أ
بالعاقة في أدوات المراقبة والتقييمٍّ ،
ولكل منهما مجموعة من المزايا والقيود.
هناك خياران لدمج السئلة المتعلقة إ

الخيار أ :أسئلة مجموعة واشنطن القصيرة

6

العاقة) .ومع
العاقة بشكل أكثر دقة في مجموعة المشاركين (أي مدى انتشار إ
يسمح هذا الخيار بالتقاط العدد  /النسبة المئوية للمشاركين ذوي إ
دائما تحليل بيانات
ذلك ،فإن االنتشار في حد ذاته ال يكفي لفهم العوائق والمخاطر التي يواجهها المستفيدون من ذوي إ
العاقة ،وبالتالي ،يجب ً
االنتشار باالقتران مع البيانات من الجابات أ
الخرى في االستبيان من أجل تمكين الفهم الصحيح للعوائق والمخاطر التي يواجهها الفرد أو المجموعة.
إ
بالضافة إلى
يجب أال يتم استخدام مجموعة أسئلة واشنطن القصيرة إال إذا كان لدى المنظمات قدرات بشرية وتقنية ومالية كافية للقيام بذلك ،إ
توافر الوقت الكافي لضمان التدريب المناسب للعدادين والموظفين الذين سيحللون البيانات.
أ
ـخصا مــا لديــه إعاقــة هــو إذا
وعنــد اختيــار جمــع بيانــات إ
العاقــة باســتخدام مجموعــة أســئلة واشــنطن القصيــرة فســيكون الحأــد الدنــى أالعتبــار أن شـ ً
الطــاق “علــى واحــد علــى القــل مــن الســئلة الســتة .وليســت هنــاك حاجــة إلــى
ـى
ـ
عل
ـه
ـ
ب
ـام
ـ
القي
ـن
ـ
يمك
“ال
أو
ـرة”
ـ
كبي
أجــاب المســتفيد «بصعوبــة
إ
أ
أ
الجابــات مــن الســئلة الخــرى بحيــث يمكــن التعــرف
دائمــا مــن تحليــل االنتشــار الكلــي بالرجــوع إلــى إ
التصنيــف حســب نــوع الصعوبــة ،ولكــن تأكــد ً
أيضــا.
علــى العوائــق والمخاطــر فــي التحليــل ً

الخيار ب :التعريف الذاتي
اجتماعيــا وبخصوصيــة عمــا إذا كان لديــه  /لديهــا إعاقــة .وال يتطلــب
ودائمــا بطريقــة حساســة
يســتلزم هــذا الخيــار ســؤال المســتفيد بشــكل مباشــرً ،
ً
تدريبــا مكث ًفــا للعداديــن أو ألولئــك الذيــن ســيحللون البيانــات .كمــا يســمح بفهــم أعمــق وأكثــر دقــة للعوائــق والمخاطــر التــي
التعريــف أالذاتــي ً
مقياســا دقي ًقــا وموثو ًقــا لالنتشــار .لذلــك ،عنــد
ـس
ـ
لي
ـي
ـ
الذات
ـاغ
ـ
ب
ال
أن
ـر
ـ
تذك
ـار،
ـ
الخي
ـذا
ـ
ه
ـد
ـ
تحدي
ـد
ـ
عن
ـك،
ـ
ذل
ـع
ـ
وم
ـة.
ـ
عاق
ال
يواجههــا الفـراد ذوو
إ
إ
ً
 6الأداة مدرجة في الملحق د.
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الجزء الأول  -المبادئ التأسيسية والمفاهيم

أ
العاقــة المشــاركين فــي نشــاط المراقبــة
البــاغ عــن النســبة أو العــدد الدقيــق للف ـراد ذوي إ
اســتخدام هــذا النهــج ،لــن تتمكــن المنظمــات مــن إ
والتقييــم .لكــن ال ي ـزال مــن الممكــن ذكــر أن النشــاط كان شــامال أ
العاقــة.
ذوي
ـخاص
ـ
ش
لل
ً
إ
أ
العاقــة فــي أنشــطة المراقبــة والتقييــم،
إذا احتاجــت مؤسســتك إلــى دعــم فــي تحديــد طــرق المشــاركة بشــكل أفضــل مــع الشــخاص ذوي إ
7
بالعاقــة والعمــر.
فاطلــب المســاعدة مــن المنظمــات المتخصصــة العاملــة فــي منطقتــك أو اتصــل بفريــق العمــل المعنــي إ

 7مزيد من المعلومات ،وكذلك تفاصيل االتصال بالمنسقين ،يرجى الرجوع إلى صفحة ويب فرقة العمل.
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قائمة أدوات المراقبة والتقييم
النطاق

نوع التدخل

جلسات المعلومات
المساحات آ
المنة للنساء
والفتيات

زيادة الوعي
الوقاية

العنف القائم على النوع
االجتماعي
زيادة الوعي زواج أ
الطفال

أ
الداة

استبيان عام قبل االختبار وبعده  -جلسات المعلومات
إرشادات لمجموعات الحوار المركزة  -المساحات آ
المنة للنساء والفتيات
قائمة التدقيق و الخطه التنفيذيه  -المركز االمن للنساء و الفتيات
قائمة تحقق تقييم الميسرة  -زيادة الوعي
استمارة التغذية الراجعة للمشاركات  -زيادة الوعي
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للنساء  -زيادة الوعي
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للفتيات  -زيادة الوعي
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للرجال  -زيادة الوعي
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للفتيان  -زيادة الوعي
أداة التقييم الجماعي

الدليل الميداني لمجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع
تقييمات مخاطر العنف
القائم على النوع االجتماعي االجتماعي في أ
الردن لتقييم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي

االستجابة

التمكين

إدارة الحالة
الدعم النفسي االجتماعي
المركّز
الفردي أو ُ
المساعدة النقدية
المساعدة القانونية
المهارات الحياتية
المهارات المهنية
أ
النشطة الترفيهية
موظفات إدارة حاالت العنف
القائم على النوع االجتماعي

تنمية القدرات

موظفو برنامج العنف القائم
على النوع االجتماعي
الجهات الفاعلة غير
المختصة في مجال العنف
القائم على النوع االجتماعي
لمحة عامة
تيسير النشاط

25
31
35
42
45
47
52
57
62
68

73

استمارة التغذية الراجعة من المستفيدة

76

مقياس الوظائف النفسية واالجتماعية  -الدعم النفسي االجتماعي المركز

83
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إرشادات نقاشات المجموعات المركزة  -المهارات المهنية
استمارة التغذية الراجعة للمشاركات  -أ
النشطة الترفيهية
أداة تقييم الكفاءات أ
الساسية إلدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي -
اختبار المعرفة والمهارات
أداة مالحظة إدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي
أ
الشراف على إدارة حالة العنف القائم على النوع
اختبار الكفاءات الساسية في إ
االجتماعي
الشراف  /االختبار القبلي والبعدي  -موظفو برنامج العنف القائم على النوع
أداة إ
االجتماعي
استمارة التغذية الراجعة للمتدرب  -موظفو برنامج العنف القائم على النوع
االجتماعي
االختبار القبلي والبعدي  -جهات فاعلة غير معنية بالعنف القائم على النوع
االجتماعي
استمارة التغذية الراجعة للمتدربين  -الجهات الفاعلة غير المختصة بالعنف
القائم على النوع االجتماعي
تقرير مراقبة النشاط
سجل الميسرة

88
98
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107
111
116
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الحماية من
مراقبة الحماية من االستغالل
أ
والنتهاك
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االستغالل إ
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الجنسيين

22

الصفحة

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

121
132
137
144
١٥٢
156
160
165
167
171

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

القسـم :1
الـوقـايـة

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

23

جلسات المعلومات

24

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

اسم أ
الداة
استبيان عام قبل االختبار وبعده  -جلسات المعلومات

الغرض

أ
أ
العالمية.
الغرض من الداة هو تقييم الزيادة في المعرفة بين الفراد الذين شاركوا في الجلسة إ

من يجب أن يستعمل أ
الداة؟
يمكن استعمال االختبارات من قبل الميسرة التي قدمت الجلسة أو من قبل أحد أعضاء فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب أن تطلــب الميس ـرات مــن المشــاركات تعبئــة االختبــار قبــل بــدء الجلســة ومــن ثــم مــرة أخــرى فــي نهايــة التدريــب .ونظـ ًـرا ألن الجلســات
بالســئلة المقترحــة ،ويمكــن للمؤسســات االختيــار مــن بيــن هــذه أ
الداة قائمــة أ
العالميــة ال تتبــع منهجــا معياريــا ،تقــدم أ
الســئلة أو إضافــة أســئلة
إ
ً
ً
إضافيــة إلنشــاء اســتبيانات مخصصــة خاصــة بهــا.

كيف يجب أن يتم تحليل البيانات؟
الجابات بالدرجات الموضحة في بطاقة النتيجة (ستجدونها أدناه).
يجب تحليل البيانات من خالل مقارنة إ
قبــل بــدء الجلســة ،قومــي بتزويــد كل مشــاركة بنســخة فارغــة مــن االختبــار .يجــب تك ـرار نفــس العمليــة فــي نهايــة الجلســة .احتفظــي باســتمارات
االختبــار القبلــي والبعــدي المســتكملة فــي كومتيــن منفصلتيــن.
قد تقوم الميسرة بتصحيح االستمارات أو نقلها إلى فريق المراقبة والتقييم لتصحيحها وتحليلها.
الجماليــة لــكل جولــة اختبــار (قبلــي
يجــب أن تتابــع الميســرة أو العضــو المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم هــذه الخطــوات لحســاب النتائــج إ
وبعــدي):
•استخدمي بطاقة درجات البرنامج لتعيين درجة لكل إجابة.
•اجمعي الدرجات لكل اختبار مستكمل.
الجماليــة علــى عــدد المشــاركات فــي الجلســة لحســاب النتيجــة لــكل جولــة اختبــار (تأكــدي مــن تســجيل قوائــم الحضــور
قســمي هــذه النتيجــة إ
• ّ
واالحتفــاظ بهــا لــكل جلســة!)
الجمالية الشاملة من إدارة االختبار القبلي إلى االختبار البعدي.
•حددي النسبة المئوية للتغيير في النتيجة إ

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
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الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

بطاقات الدرجات
الموضوع  - 1عدم المساواة بين الجنسين

العبارات
فرصا أكثر أو مختلفة عن
يمكن أن تلعب التنشئة ً
دورا أفي تعزيز عدم المساواة بين الجنسين من خالل منح الفتيان ً
أدوارا مختلفة يلعبونها في المنزل ومكان العمل.
الفتيات ،ومن خالل تعليم الوالد والبنات أن لهم ً
الرجال عنيفون بطبعهم.
المرأة ناعمة وعاطفية لدرجة ال تسمح لها بتولي أدوار قيادية.
يجب أن تحدد االختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء الدور الذي يلعبونه في المجتمع.

الموضوع  - 2خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي

العبارات
يمكن للمجتمع وحده أن يقدم كل الدعم الذي تحتاجه الناجية.
مقيدا ،خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
غالبا ما يكون الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي ً
ً
المراهقات.
إذا توقف العنف ،فإن الناجية لن تكون بحاجة إلى المساعدة.
يعتبر العنف االقتصادي أو الحرمان من الموارد من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.

الموضوع  - 3دعم الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي

العبارات
يشكل نقص المعرفة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والخوف من المشاركة حواجز كبيرة أمام تشجيع الناس على
تقديم الدعم ألقرانهم.
عال من العار المرتبط بالحديث عن التجارب الشخصية للعنف القائم على النوع االجتماعي.
هناك مستوى ٍ
يمكن للدعم المقدم من نساء أخريات أن يسهل على النساء والفتيات المراهقات الخروج من المواقف التي يتعرضن فيها
لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو يتعرضن له.

الموضوع  - 4الزواج المبكر
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صح

خطأ

1

0

0
0
0

1
1
1

صح
0

خطأ
1

1

0

0
1

1
0

صح

خطأ

1

0

1

0

1

0

العبارات
عرض الزواج المبكر الفتيات المراهقات لخطر المعاناة من عواقب صحية خطيرة خاصة إذا كانت نتيجة الزواج هي
يُ ّ
الحمل المبكر.
يقدم الزواج المبكر الحماية للمراهقات.
ّ
الزواج المبكر جزء من الثقافة ،وال يمكنك تغيير الثقافة.

صح

خطأ

1

0

0

1

0

1

يحرم الزواج المبكر الفتيات المراهقات من الحق في تنمية المهارات التي يمكن أن تساعدهن في تحقيق استقالليتهن
ونموهن الشخصي.

1

0
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الموضوع  - 5العنف المنزلي

العبارات
أ
أ
يعد العنف السري أحد أكثر أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي شيو ًعا في الردن.
يساعد العنف المنزلي في الحفاظ على ديناميكيات القوة “الطبيعية” بين الجنسين في أ
السرة وهو عالمة على القوة
الطبيعية للزوج.
عندما يرى أ
الطفال العنف المنزلي ،فإنهم يتعلمون أنه من المقبول أن يعبر الرجال عن سلطتهم من خالل العنف.

صح
1

خطأ
0

0

1

1

0

ستتعلم الزوجة المهددة بالعنف أن تحترم زوجها أكثر.

0

1

الموضوع  - 6العنف الجنسي

العبارات
أ
يتسبب العنف الجنسي في أضرار جسدية وعاطفية طويلة المد وأحيانًا ال يمكن إصالحها لمن يعانون منه.
إن السلوك غير الالئق من قبل النساء والفتيات هو الذي يجبر الرجال على التصرف بعنف تجاههن.
جنسيا ضد النساء والفتيات ليس ألنهم يتسمون بالعنف بطبيعتهم ،بل يفعلون ذلك للحفاظ على
يرتكب الرجال عنفًا
ً
هيمنتهم على النساء.

صح
1
1

خطأ
0
0

1

0

يجــب مشــاركة التقاريــر التحليليــة التــي تحتــوي علــى النتائــج والتوصيــات مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلج ـراءات المتابعــة،
حســب الحاجــة.
مقياس اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسط ،مع مستوى حساسية أعلى عند إجراء هذا النشاط باستخدام فرق متنقلة.

اختبار قبلي وبعدي عام  -جلسات المعلومات
التاريخ:
الموقع:
الجنس:
•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتبي اسمك في أي مكان.
•مشاركتك اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقدير فعالية برنامج الوقاية.
•قدمــي معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتغذيــة الراجعــة للمنظمــة /المحليــة ،واشــرحي أن المشــاركات مرحــب بهــن الســتخدام هــذه القنــوات
لتقديــم أي شــكوى أو مشــاركة التغذيــة الراجعــة فــي أي وقــت.
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أي من العبارات التالية صحيحة وأيّها خاطئة .ضع عالمة « »Xعلى إجابتك.
قومي بتحديد ّ
الموضوع  - 1عدم المساواة بين الجنسين
العبارات

صح

خطأ

فرصا أكثر أو
يمكن أن تلعب التنشئة دورا في تعزيز
عدم المساواة بين الجنسين من خالل منح الفتيان ً
مختلفة عن الفتيات ،ومن ًخالل تعليم أ
أدوارا مختلفة يلعبونها في المنزل ومكان
لهم
أن
والبنات
والد
ال
ً
العمل.
الرجال عنيفون بطبعهم
المرأة ناعمة وعاطفية لدرجة ال تسمح لها بتولي أدوار قيادية
يجب أن تحدد االختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء الدور الذي يلعبونه في المجتمع.
المجموع

الموضوع  - 2خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي
العبارات

صح

خطأ

يمكن للمجتمع وحده أن يقدم كل الدعم الذي تحتاجه الناجية.
مقيدا ،خاصة بالنسبة للنساء
غالبا ما يكون الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي ً
ً
والفتيات المراهقات.
إذا توقف العنف ،فإن الناجية لن تكون بحاجة إلى المساعدة.
يعتبر العنف االقتصادي أو الحرمان من الموارد من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.
المجموع

الموضوع  - 3دعم الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
العبارات
يشكل نقص المعرفة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والخوف من المشاركة حواجز كبيرة أمام
تشجيع الناس على تقديم الدعم ألقرانهم.
عال من العار المرتبط بالحديث عن التجارب الشخصية للعنف القائم على النوع
هناك مستوى ٍ
االجتماعي.
يمكن للدعم المقدم من نساء أخريات أن يسهل على النساء والفتيات المراهقات الخروج من المواقف
التي يتعرضن فيها لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو يتعرضن له.

المجموع
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صح

خطأ

المساحة
المخصصة
للميسرة

المساحة
المخصصة
للميسرة

المساحة
المخصصة
للميسرة
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الموضوع  - 4الزواج المبكر
صح

العبارات

خطأ

عرض الزواج المبكر الفتيات المراهقات لخطر المعاناة من عواقب صحية خطيرة خاصة إذا كانت
يُ ّ
نتيجة الزواج هي الحمل المبكر.
يقدم الزواج المبكر الحماية للمراهقات.
ّ
الزواج المبكر جزء من الثقافة .وال يمكنك تغيير الثقافة.

المساحة
المخصصة
للميسرة

يحرم الزواج المبكر الفتيات المراهقات من الحق في تنمية المهارات التي يمكن أن تساعدهن في
تحقيق استقالليتهن ونموهن الشخصي.

المجموع

الموضوع  - 5العنف المنزلي
العبارات

يعد العنف أ
السري أحد أكثر أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي شيو ًعا
يساعد العنف المنزلي في الحفاظ على ديناميكيات القوة “الطبيعية” بين الجنسين في أ
السرة وهو عالمة
على القوة الطبيعية للزوج.
عندما يرى أ
الطفال العنف المنزلي ،فإنهم يتعلمون أنه من المقبول أن يعبر الرجال عن سلطتهم من
خالل العنف.

صح

خطأ

المساحة
المخصصة
للميسرة

ستتعلم الزوجة المهددة بالعنف أن تحترم زوجها أكثر.

المجموع

الموضوع  - 6العنف الجنسي
العبارات

يتسبب العنف الجنسي في أضرار جسدية وعاطفية طويلة أ
المد وأحيانًا ال يمكن إصالحها لمن يعانون
منه.
إن السلوك غير الالئق للنساء والفتيات هو الذي يجبر الرجال على التصرف بعنف تجاههن.
جنسيا ضد النساء والفتيات ليس ألنهم يتسمون بالعنف بطبيعتهم ،بل يفعلون
يرتكب الرجال عنفًا
ً
ذلك للحفاظ على هيمنتهم على النساء.

صح

خطأ

المساحة
المخصصة
للميسرة

المجموع
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آ
المساحات المنة للنساء
والفتيات
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اسم أ
الداة

إرشادات لمجموعات النقاش المركزة -المساحات آ
المنة للنساء والفتيات

الغرض

الداة هــو جمــع معلومــات حــول تصــورات رواد المركــز لمــدى مالءمــة وجــودة الخدمــات المقدمــة والتــي يتــم تلقيهــا فــي المســاحة آ
الغــرض مــن أ
المنــة للنســاء
ّ
ّ
أ
(اليجابيــة  /الســلبية  /المحايــدة) المرتبطــة بمشــاركة المســتفيدات في أنشــطة المســاحة.
والفتيــات .كمــا أنــه يســمح للبرامــج بجمــع الدلــة القصصيــة عــن التأثيـرات إ

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

علــى نحــو مفضــل ،يجــب أن يتولــى اســتعمال أ
الداة ميســرة “محايــدة” ويفضــل أن تكــون مــن فريــق المراقبــة والتقييــم الخــاص بالمنظمــة وبحيــث
آ
أ
ـن
ال تكــون مشــاركة فــي النشــطة التــي يتــم تقديمهــا ضمــن المســاحة المنــة .ويوصــى بــأن تقــوم الميســرة المختــارة ومدونــة المالحظــات ،وهـ ّ
ـهن قبــل إح ـراء جلســات النقــاش المركــزة وذلــك مــن أجــل بنــاء عالقــة أوليــة
مــن النســاء حص ـراً ،بزيــارة المركــز عــدة م ـرات للتعريــف عــن أنفسـ ّ
ـجعهن علــى تقديــم
ـ
سيش
ـي
ـ
وبالتال
ـرة،
ـ
والميس
كات
ر
ـا
ـ
المش
ـن
ـ
بي
ـة
ـ
الثق
ـز
ـ
تعزي
مــع المســتفيدات اللواتــي يتــرددن علــى المــكان .فسيســاعد هــذا علــى
ّ
إجابــات أكثــر صدق ـاً وتعليقــات غيــر متحيــزة أثنــاء المناقشــات.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الداة مع المســتفيدات مــن المســاحة آ
يجــب أن تســتعمل هــذه أ
المنــة أو زائراتهــا :المراهقــات ( 19-11ســنة) والنســاء ( 20ســنة ومــا فــوق) .ويمكــن اختيــار هــؤالء
ُ
أ
بشــكل عشــوائي ،إال أنــه مــن المهــم تضميــن مزيــج مــن المســتفيدات المنتظمــات (ممــن لديهـ ّـن  4زيــارات علــى القــل شــهريًا) والمســتفيدات الجــدد .ويجــب
تقســيم العينــة وف ًقــا للفئــات العمريــة وربمــا أيضـاً الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمشــاركات .ومــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن تحتــوي جلســات النقــاش
أ
عامــا ،يجــب الحصــول مســبقًا علــى الموافقــة
علــى  12-8مشــاركة علــى الكثــر ،ويجــب تجميعهـ ّـن فــي نفــس الفئــة العمريــة .وعنــد إشـراك الفتيــات دون ســن ً 18
مــن مقدمــي الرعايــة أو أوليــاء أمــور المشــاركات اللواتــي تــم اختيارهـ ّـن.
إذا ســمح الوقــت والمــوارد ،يمكــن القيــام بمناقشــات مجموعــات التركيــز مــرة واحــدة علــى أ
القــل كل ثالثــة أشــهر للســماح بحلقــات التغذيــة الراجعــة
المنتظمــة ،والتحســين التدريجــي و  /أو الضبــط الدقيــق أ
للنشــطة المقدمــة فــي المــكان (النــوع والتوقيــت والجــودة ومــا إلــى ذلــك) .عنــد إج ـراء
النشــاط علــى فتـرات منتظمــة ،يجــب أن تتجنــب جلســات النقــاش المركــزة تكـرار نفــس المشــاركين ،علــى الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن التفكيــر فــي
إجـراء جلســات تســتهدف المســتفيدات الالتــي شــاركن فــي جلســات النقــاش الســابقة لتقييــم مــا إذا كانــت وجهــات نظرهــن وآرائهــن قــد تطــورت عبــر
الوقــت .وفــي مثــل هــذه الحالــة ،يجــب تعديــل أ
الداة قليـا ً لتالئــم بشــكل أفضــل الطبيعــة المحــددة لجلســات النقــاش المركــزة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يمكــن إعــداد التقاريــر التجميعيــة مــن قبــل فريــق المراقبــة والتقييــم بالتعــاون مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويجــب نقــل
الج ـراءات ،حســب الحاجــة.
الدارة العليــا لبرنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلبــاغ التعلــم ومتابعــة إ
النتائــج إلــى إ

اعتبارات السالمة أ
والخالق

متوسطة
العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
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إرشادات لجلسات النقاش المركزة  -المساحات آ
المنة للنساء والفتيات
االعتبارات أ
الولية
الخصوصية.
•تأكدي من أن المناقشة تجري في غرفة تضمن
ّ
•يجب على الميسرة إنشاء مساحة مناقشة وديّة وتفاعلية.
الميســرة بيئــة مريحــة للمشــاركات وذلــك مــن خــال اســتخدام نبــرة الصــوت الصحيحــة ولغــة الجســد الصحيحــة ،واســتخدام
•ويجــب أن تضمــن ّ
لغــة تراعــي الثقافــة والعمــر.
اسم الميسرة
مدونة المالحظات
اسم ّ
اليوم  /الشهر  /السنة
تاريخ مجموعة النقاش المركز
المجموع ] # [ :الزائرات الجدد ] # [ :الزائرات السابقات/المتكررات] # [ :
عدد المشاركات
العاقة
حضور المشاركات ذوات إ
 ال
 نعم
أ
[مالحظة :يتم تحديد ذلك من خالل المالحظة البصرية فقط وبدون طرح السئلة!]
سمات المشاركات
الفئة العمرية للمشاركات
اسم المساحة آ
المنة
الموقع

النازحات ] # [ :المجتمع المضيف] # [ :
أكثر من  20عاماً 19 ] # [ :عاماً وما دون] # [ :

المحافظة:

المنطقة:

الناحية:

المجتمع:

تعليمات لبدء المناقشة
ووقتهن.
حضورهن للمناقشة
واشكريهن على
•رحبي بالمشاركات
ّ
ّ
ّ
عرفي عن نفسك ودورك« :اسمي (االسم) ،أعمل في (اسم المنظمة) ونقوم (اشرحي نوع العمل الذي تقوم به المنظمة)».
• ّ
آ
أ
•اشــرحي الغــرض مــن المناقشــة« :أود أن أطــرح بعــض الســئلة فيمــا يتعلــق بتجربتــك فــي زيــارة هــذه المســاحة المنــة للنســاء والفتيــات .ســيتم
اســتخدام المعلومــات التــي تشــاركينها معنــا اليــوم لمســاعدتنا علــى تحســين الأنشــطة والخدمــات المقدمــة».
أ
أ
ـماءكن أبــداً .لقــد طُلــب منكــن
•كونــي واضحــة فيمــا يخــص القواعــد الساســية« :احتـرام آراء المشــاركات الخريــات .مــن فضلكــن ال تســتخدمن أسـ ّ
للجابــة علــى جميــع أســئلتنا ويمكنــك مغــادرة المناقشــة متــى أردت ذلــك.
المشــاركة فــي المناقشــة طواعيــة ،لــذا تذكــري أنــك لســت مضطــرة إ
لــن نســجل أســماءكن فــي أي مــكان .ولــن يتــم البــوح عــن معلوماتكــن الشــخصية أو التــي تكشــف شــخصيتكن ل أ
أيضــا
ـود
ـ
ن
ـة.
ـ
خارجي
اف
ر
ـ
أط
ي
ً
ّ
ّ
منكــن المحافظــة علــى ســرية جميــع المعلومــات التــي ستســمعونها هنــا اليــوم ،وخاصــة مــا ستســمعنه مــن المشــاركات الأخريــات ،لــذا يرجــى
عــدم مشــاركتها مــع أي شــخص كان».
•قدمــي مدونــة المالحظــات« :ومعــي زميلتــي [االســم] .وهــي ســتقوم بتدويــن المالحظــات التــي يمكننــا اســتخدامها الحقـاً لتذكــر النقاط الرئيســية
التــي تمــت مناقشــتها هنــا اليــوم ،حيــث ســنقوم بتحليــل المعلومــات فــي وقــت الحــق .وكمــا ســلف ذكــره ،لــن يتــم مشــاركة المعلومــات مــع
أي أطـراف خارجيــة».
•قولي« :ستستغرق هذه الجلسة قرابة الساعة والنصف».
أ
•اسألي عما إذا كان هناك أي أسئلة قبل بدء الجلسة ووضحي السئلة التي قد تُطرح.
•اســألي عمــا إذا كان يمكنــك المتابعــة وبــدأ الجلســة .إذا أعربــت أي مشــاركة عــن عــدم رغبتهــا فــي المشــاركة فــي المناقشــة ،أخبريهــا بلطــف
أنــه يمكنهــا أن تغــادر فــوراً قبــل بــدء الجلســة .قدمــي المعلومــات عــن آليــات الشــكاوى والتغذيــة الراجعــة الخاصــة بالمنظمــة؛ وأوضحــي أن
اســتخدام المشــاركات لهــذه القنــوات هــو موضــع ترحيــب لتقديــم أي شــكوى أو مشــاركة التغذيــة الراجعــة فــي أي وقــت.
بعد المشاركات وقومي بتعبئة المعلومات في أعلى الصفحة.
•قومي ّ
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أ .معلومات عامة
آ
قمت بزيارتها في الشهر الماضي؟
بدأت بالقدوم إلى المساحة المنة هذه ،وكم مرة ِ
1.1منذ متى ِ
سمعت عن هذا المكان ألول مرة؟
2.2كيف ومتى
ِ
•في العادة ،متى تأتين إلى هنا؟ (وقت محدد من اليوم يجري تحديد موعد نشاط محدد  /مفضل؛ إلخ).
قررت المجيء إلى المساحة؟
3.3لماذا ِ
تك؟
توقعاتك
•هل ّلبت هذه المساحة
وساعدتك على تحقيق الهدف من زيار ِ
ِ
ِ

دعوتهن؟
قمت بدعوتها أو
لك أن
دعوت نساء أخريات للحضور؟ إذا كانت إ
الجابة بنعم ،فمن التي ِ
ِ
4.4هل سبق ِ
ّ

ب .حول المساحة
5.5ما مدى سهولة الوصول إلى هنا؟ ما هي العوائق التي قد تمنعك أنت  /أ
الخريات من القدوم إلى هنا؟
ِ
أ
•هــل تعتقديــن أن المســاحة متاحــة لجميــع أف ـراد المجتمــع الذيــن قــد يســتفيدون مــن النشــطة المنفــذة هنــا؟ إذا لــم يكــن كذلــك ،فمــن
الــذي «يســتبعد أو يحــرم مــن أ
النشــطة»؟
ُ
ُ
أ
•هــل هنــاك مجموعــات معينــة مــن الشــخاص تعتقديــن أنهــن يأتيــن إلــى المركــز أكثــر مــن غيرهــن؟ (علــى ســبيل المثــال :المراهقــات ،أو
النازحــات ،أو المســنات ،إلــخ).
•هل هناك مجموعات من النساء والفتيات تعتقدين أنهن غير قادرات على الوصول إلى الخدمات المقدمة في المركز؟
•لماذا برأيك ال تستطيع هؤالء النساء والفتيات الوصول إلى الخدمات في المركز؟
 6.6ما هي أنواع أ
النشطة التي يتم تنفيذها هنا؟

•كيــف يتــم اختيــار هــذه أ
النشــطة فــي رأيــك؟ (علــى ســبيل المثــال ،بنــا ًء علــى اقتراحــات المســتفيدات ،بنــا ًء علــى أولويــات المنظمــات غيــر
الحكوميــة  /الجهــات المانحــة ،إلــخ).
•أي من هذه أ
النشطة شاركت فيها؟
النشطة التي أحببتها وما هي أقل أ
النشطة ،ما هي أكثر أ
•من بين هذه أ
النشطة التي أحببتها؟ لماذا؟
•برأيك ،ما هي االشياء التي من الممكن تحسينها؟
•بشكل عام ،هل تعتقدين أن هذه أ
النشطة تلبي احتياجات النساء المستضعفات؟
7.7هل بين لك أي أحد أن أ
النشطة المنفذة في المركز مجانية وأنه ال يمكن ألي أحد أن يطلب منك أي شيء مقابل المشاركة؟
َّ ِ
•هل تم تزويدك بمعلومات عن القنوات المتاحة لتقديم مالحظات أو تقديم شكوى؟
•ما هي القنوات المتوفرة؟
8.8ما أنواع المعلومات التي يمكنك الوصول إليها هنا؟
•ما هي فائدة هذه المعلومات بالنسبة لك؟
•كيف يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة للمجموعات أ
الخرى في المجتمع؟ وما هي تلك المجموعات؟
•هل هناك مواضيع تودين معرفة المزيد عنها؟ يرجى التوضيح.
 9.9ما هي مواعيد العمل في المساحة؟ هل هذه أ
الوقات مناسبة لك؟ لماذا؟
 1010على مقياس من  1إلى 4؛ حيث إن الرقم  1يعني ضعيف و 2متوسط و 3جيد و 4ممتاز؛ كيف تقيمين جودة الموظفات هنا؟ لماذا؟
لديك أي توصيات للتحسين؟
•هل ِ
 1111على مقياس من  1إلى 4؛ حيث إن  1ضعيف و 2متوسط و 3جيد و 4ممتاز؛ كيف تقيمين جودة البنية التحتية هنا؟ لماذا؟
لديك أي توصيات للتحسين؟
•هل ِ
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 1212ما هو أكثر شيء أحببته وما أقل شيء أحببته في المساحة؟
– –هل لديكن أي توصيات للتحسين؟

ج .دليل التغيير
1313برأيكن ما هي تصورات المجتمع عن المساحة آ
المنة؟
لكن؟ يرجى ذكر أمثلة.
 1414ماذا يعني «تمكين النساء والفتيات في المجتمع» بالنسبة ّ
أ
•هــل ســاهمت المســاحة فــي تمكيــن النســاء والفتيــات بــأي شــكل مــن الشــكال؟ يرجــى توضيــح( .علــى ســبيل المثــال ،زيــادة الصحــة النفســية،

ســاعد علــى توطيــد /بنــاء الشــبكات ،وتعلمــت النســاء والفتيــات عــن حقوقهــن ،ومــا إلــى ذلــك)
 1515هل أثرت هذه المساحة سلباً أو إيجاباً على حياتك بأي شكل من أ
الشكال؟ كيف؟ يرجى التوضيح.

•ما هي بعض النتائج والدروس الرئيسية التي استخلصتها من خالل زيارة هذه المساحة ،إن وجدت؟

د .إنهاء المناقشة
قولــي :لقــد كانــت هــذه المحادثــة مفيــدة لنــا حقـاً ونشــكركن علــى وقتكـ ّـن .قبــل أن ننتهــي ،هــل هنــاك أي أســئلة مهمــة أخــرى تعتقــدن أنــه كان يجــب
علينــا طرحهــا عليكـ ّـن ولكننــا لــم نفعــل ذلــك؟ إذا كانــت إالجابــة بنعــم ،مــن فضلكن شــاركوها معنــا الآن.
أي أسئلة تردن طرحها علينا؟
هل هناك ّ
قدمــي معلومــات عــن آليــات الشــكاوى والتغذيــة الراجعــة الخاصــة بالمنظمــة؛ وأوضحــي أن اســتخدام المشــاركات لهــذه القنــوات هــو موضــع
ترحيــب لتقديــم أي شــكوى أو مشــاركة التغذيــة الراجعــة فــي أي وقــت.
لوقتكن ولمشاركة هذه المعلومات .نتطلع إلى استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تحسين أنشطة المساحة.
لكن مرة أخرى
ّ
شكراً ّ
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اسم أ
الداة

قائمة التحقق  -المساحة آ
المنة للنساء والفتيات
استمارة خطة العمل  -المساحات آ
المنة للنساء والفتيات

الغرض
تســاعد قائمــة التحقــق واســتمارات خطــة العمــل المقابلــة لهــا فــي نقــل تقييمــات المرافــق التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــات ومــدى امتثــال المنشــأة
لمعاييــر الجــودة المحــددة مســبقًا لتقديــم الخدمــات.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟
مــن أجــل ضمــان درجــة جيــدة مــن االســتقاللية فــي العمليــة ،ال يوصــى بإجـراء التقييــم مــن قبــل الموظفــات العامــات فــي المركــز (كتقييــم ذاتــي)؛
بــل ينبغــي مــن الناحيــة المثاليــة أن يســتعمل أ
الداة فريــق المراقبــة والتقييــم فــي المنظمــة.
مالحظة :يسمح فقط لموظفات المراقبة والتقييم من النساء بدخول المساحة آ
المنة.
ُ

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب تنفيــذ التقييــم كل ثالثــة أشــهر علــى أ
القــل للتحقــق مــن امتثــال المســاحة للمعاييــر المحــددة وتطــور خطــة العمــل .ويجــب علــى مســؤولة
المراقبــة والتقييــم أو العــدادة الميدانيــة زيــارة الموقــع والعمــل مــع الموظفــات لمــلء قائمــة التحقــق .مــن المهــم أن يتــم التحقــق مــن المعلومــات
المبلــغ عنهــا وإثباتهــا أ
بالدلــة الماديــة .ويجــب إج ـراء المعاينــة البصريــة للمبانــي ومقابــات الموظفــات وتحليــل الوثائــق لدعــم النتائــج .ويجــب
ـدون مســؤولة المراقبــة والتقييــم أو جامعــة البيانــات جميــع مصــادر المعلومــات المســتخدمة لتأكيــد تحليلهــا فــي المســاحة المخصصــة فــي
أن تـ ّ
أ
االســتمارة (تحــت عنــوان «الدلــة والمالحظــات»).

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجب تقديم قوائم التحقق المملوءة إلى فريق المراقبة والتقييم لتحليلها.
وتستند جميع العناصر في االستبيان إلى مقياس مكون من  3نقاط يحوي القيم التالية:
•تُحقق المعيار 2 :نقطة
•تحقق المعيار جزئياً 1 :نقطة
•ال تحقق المعيار 0 :نقطة
الجماليــة .بمجــرد االنتهــاء مــن وضــع العالمــات ،ويجــب نقــل
يجــب حســاب الدرجــات لــكل قســم ثــم جمعهــا مــع بعــض للوصــول إلــى النتيجــة إ
قوائــم التحقــق إلــى فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويُمكــن لمديــرة برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي اســتخدام اســتمارة
خطــة العمــل لتحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســين ،باالشــتراك مــع مديــرة المســاحة آ
المنــة ،وإجـراءات المتابعــة المناســبة والجــداول الزمنيــة
لتنفيذهــا .وفــي جــوالت التقييــم الالحقــة ،يمكــن اســتخدام قوائــم التحقــق وخطــط العمــل الســابقة لمقارنــة التحســينات التــي تــم إجراؤهــا عبــر
الوقــت لتلبيــة معاييــر الجــودة المحــددة مســبقاً.

اعتبارات السالمة أ
والخالق

منخفضة
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قائمة تحقق مرجعية  -المساحات آ
المنة للنساء والفتيات
تاريخ الزيارة
آ
اسم المساحة المنة
الموقع

اسم جامعة البيانات
المنطقة:

المحافظة:

المعايير

الناحية:

التقييم
تحقق
ال تحقق
تحقق
المعيار المعيار جزئياً المعيار
بشكل كامل تحقق
المعيار

والجراءات
القسم أ .السياسة إ
 .1إجراءات المركز المجتمعي متوفرة باللغة العربية
واللغات أ
الخرى التي تتحدثها المستفيدات.
 .2مدونة قواعد سلوك الموظفات متوفرة باللغة
العربية واللغات أ
الخرى التي تتحدث بها المستفيدات.
 .3هناك فريق  /مكتب  /قسم مخصص للتعامل مع
الشكاوى الواردة من المستفيدات بطريقة آمنة وسرية.
 .4تبدي الموظفات معرفة بالسياسة أ
الخالقية للمنظمة
ُ
ومدونة قواعد السلوك.
 .5يمكن للموظفات غير المتخصصات إحالة حاالت
الحماية بطريقة آمنة وسرية.

الدرجة الكلية للقسم
القسم ب .التنسيق
يتعاون مع مقدمي الخدمة
 .1تثبت الموظفات أنهن
َّ
آ
الحاالت وتنفيذ النشاط.
الخرين في المنطقة من أجل إ
 .2يحتوي المركز على خريطة لجميع الخدمات
المتوفرة في المجتمع والتي يتم تحديثها بشكل
منتظم.

الدرجة الكلية للقسم
القسم ج .المشاركة
ومسؤولياتهن
 .1تُظهر الموظفات معرفة بأدوارهن
ّ
المحددة في البرنامج.
 .2هناك مشاركة للمجتمع أو المستفيدات في دورة
البرنامج (تقييم االحتياجات وتصميم واختيار وتنفيذ
وتقييم التدخالت).
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المجتمع:

أ
الدلة والمالحظات

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

المعايير

التقييم

أ
الدلة والمالحظات

تحقق
ال تحقق
تحقق
المعيار المعيار جزئياً المعيار
بشكل كامل تحقق
المعيار
 .3توجد آليات إبالغ واضحة وآمنة وسرية ويتم إتاحتها
البالغ عن الشكاوى
للمستفيدات في حالة رغبتهن في إ
الساءات.
 /إ
أ
 .4النشطة متاحة للجميع .حسب االقتضاء ،يتم
إبالغ معايير أ
الهلية بوضوح لجميع المستفيدات

المحتمالت.

الدرجة الكلية للقسم
القسم د .البنية التحتية
 .1وجود مساحة داخلية وخارجية كافية للقيام
أ
بالنشطة.
الدارية و  /أو
 .2هناك فاصل بين المساحات إ
المساحات المستخدمة من قبل الموظفات فقط،
والمساحة المخصصة للمستفيدات.
 .3يتم صيانة المركز جيداً ،والبنية التحتية مناسبة
الستضافة أ
النشطة (على سبيل المثال :يتم تدفئة
الغرف في الشتاء والتهوية في الصيف).
 .4أ
اللعاب والمعدات في حالة جيدة.
 .5تم تعيين مسؤول ارتباط أو فريق للتعامل مع
قضايا السالمة أ
والمن.

الدرجة الكلية للقسم
والعاقة والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
القسم هـ ..المالئمة للجنس والعمر إ
العاقة.
 .1المساحة مناسبة الستضافة ذوات إ
 .2المساحة مناسبة الستضافة كبيرات السن.
 .3هناك مواد متوفرة أ
للطفال وهي ال تحتوي على

حواف حادة.
أ
 .4المعدات والمواد والموارد المتاحة والمناسبة للوالد
والبنات من أ
الطفال (تخطى إذا لم يكن قابال ً للتطبيق
واكتب "ال ينطبق" في حقل المالحظات).
 .5مواد التوعية بالحماية من االستغالل واالنتهاك
الجنسيين ،وبشأن آليات الشكاوى والتغذية الراجعة
آ
المنة والتي يسهل الوصول إليها ،تكون مرئية
للمستفيدات في المساحة

الدرجة الكلية للقسم
القسم و .المياه والنظافة والصرف الصحي
العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

التقييم

المعايير

تحقق
ال تحقق
تحقق
المعيار المعيار جزئياً المعيار
بشكل كامل تحقق
المعيار
 .1المراحيض تراعي االعتبارات الجنسانية (تخطي إذا
لم يكن قابال ً للتطبيق واكتبي "ال ينطبق" في حقل
المالحظات).
 .2يتم تنظيف المراحيض بانتظام.
 .3يتوفر الصابون لغسل اليدين.
 .3مياه الشرب متاحة.
 .4على أ
القل عدة إسعافات أولية واحدة متوفرة

ومخزنة بأمان.

الدرجة الكلية للقسم
القسم ز .أ
النشطة

النشطة ،بما في ذلك أ
 .1تتوفر مجموعة من أ
النشطة
المتعلقة بالحماية (الدعم النفسي ،وإدارة الحاالت،
والتدريب المهني ،وما إلى ذلك).
 .2هناك توزيع متوازن أ
للنشطة التي تستهدف

العاقة ،والعمر
مجموعات مختلفة من الجمهور (حالة إ
والجنس ،وما إلى ذلك).
النشطة أ
 .4يتم عرض جدول أ
السبوعية بوضوح.

الدرجة الكلية للقسم
القسم ح .االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
 .1البيئة آ
المنة والخاصة متاحة للناس لتلقي المساعدة
المتسمة بالرأفة.

 .2يتم تدريب الموظفات /المتطوعات على السرية.
 .3الموظفات /المتطوعات المدربات قادرات على
والحاالت ذات الصلة بالرعاية
توفير المعلومات إ
الصحية وخيارات السالمة أ
للشخاص الذين يطلبون
المساعدة.
 .4هناك موظفات /متطوعات يمثلن مختلف الخلفيات
العرقية ذات الصلة بالسياق.
 .5الموظفات /المتطوعات المدربات قادرات على
للفراد أ
الولي أ
تقديم السعاف النفسي أ
والسر.
إ
 .6الموظفات /المتطوعات المدربات قادرات على
توفير إدارة الحالة للناجيات.
أ
 .7الموارد متاحة لتلبية االحتياجات الساسية الفورية
من خالل توفير المساعدة النقدية أو العينية.
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أ
الدلة والمالحظات

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

المعايير

التقييم

أ
الدلة والمالحظات

تحقق
ال تحقق
تحقق
المعيار المعيار جزئياً المعيار
بشكل كامل تحقق
المعيار
الدرجة الكلية للقسم
القسم أ
الول .الموارد البشرية
 .1الهيكل التنظيمي موجود ويتم تحديثه بانتظام.
 .2يوجد توازن بين الموظفات والمتطوعات من حيث
العاقة (تخطي إذا لم يكن قابال ً
العمر والجنس وحالة إ
للتطبيق واكتبي "ال ينطبق" في حقل المالحظات).
 .3يوجد وصف وظيفي  /شروط مرجعية لكل موظفة
في البرنامج.
 .4تخضع الموظفات للتقييمات الدورية وتقييمات
أ
الداء.
 .5تلتزم الموظفات بلوائح موحدة ويحملن بطاقة
هوية  /بطاقة تعريفية.
 .6يتم إيالء االعتبار الواجب لمالءمة الجنس والعمر
عند تكليف الموظفات بالقيام بأنشطة مع مجموعات
محددة.

الدرجة الكلية للقسم
القسم ي .بروتوكوالت حماية البيانات
 .1توجد سياسة مكتوبة بشأن بروتوكوالت حماية
ناج ولكل
البيانات بما في ذلك استخدام رمز لكل ٍ
شخص يمكنه الوصول إلى الملفات الورقية.
 .2تلقت جميع الموظفات اللواتي يتعاملن مع
الناجيات تدريباً على حماية البيانات.
 .3يتم تخزين ملفات إدارة الحالة في خزانة مغلقة و /
أو االحتفاظ بها في مكان آمن خارج المركز
 .4يتوفر عنوان بريد إلكتروني غير شخصي لالستخدام
عند إحالة الحاالت إلى مقدمي خدمات خارجيين.
 .8هناك خطة واضحة إلخالء البيانات و  /أو إتالفها في
حالة الطوارئ.

الدرجة الكلية للقسم
مجموع الدرجات
مالحظات مديرة المركز
مالحظات جامعة البيانات:

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

خطة العمل  -مساحات آمنة للنساء والفتيات
اسم المركز
تاريخ تقرير زيارة المراقبة
اسم مديرة برنامج العنف القائم على
النوع االجتماعي
اسم مديرة المساحة
تاريخ خطة العمل

مجاالت التحسين

الموقع

الجراء المقترح
إ

المالحظات
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الجدول الزمني

أ
الولوية :متوسطة ،عالية،
منخفضة

زيادة
الوعي

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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اسم أ
الداة

قائمة تحقق تقييم الميسرة  -زيادة الوعي

8

الغرض

الغرض من أ
الداة هو لتقييم أداء الميسرة التي تقدم جلسة التوعية.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

الداة مــن قبــل ميســرة أُخــرى إذا عــرف امتالكهــا لمهــارات التيســير العاليــة وإذا أمكنهــا المشــاركة فــي مراجعــة أ
مــن المفضــل أن تســتعمل أ
الق ـران
ُ
أُ ّ
ُ ِ
داخــل الفريــق .وإال ،يجــب أن تُســتعمل الداة مــن قبــل أحــد أعضــاء فريــق المراقبــة والتقييــم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب علــى المنظمــات إكمــال تقييــم واحــد لــكل ميســرة معينــة بعــد وقــت قصيــر مــن بــدء الميســرة فــي تيســير جلســات رفــع الوعــي بالعنــف القائم
علــى النــوع االجتماعــي وتقييــم آخــر بعــد ســتة أشــهر لتتبــع تطــور أ
الداء مــع الوقــت.
اللقاء لدى الميسرة باستخدام الكود التالي:
ِّقيمي المعرفة والمهارات ،وطريقة إ
عال وهي مؤهلة تأهيال ً تماماً
• = 4ممتاز  -حققت الميسرة مستوى ٍ
• = 3جيد  -حققت الميسرة معياراً مناسباً يسمح لها بالتيسير بشكل جيد
• = 2تحتاج إلى تحسين  -يمكن أن تستفيد الميسر ة من التحسين
• = 1ضعيف  -لم تصل الميسرة إلى مستوى مناسب للتيسير
مالحظة :يجب تخصيص العناصر الموجودة في الجزء (أ) لتتناسب مع محتوى نشاط زيادة الوعي الذي تقدمه المنظمة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم مــن أجــل التجميــع والتحليــل .يجــب مشــاركة التقاريــر التحليليــة التــي تحتــوي علــى النتائــج
والتوصيــات مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلجـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق

منخفضة
 8مقتبس من االستماع لأصوات السوريين وأن نكون صوت السوريين :العمل معاً لرفع مستوى الوعي بالعنف القائم على النوع االجتماعي؛ المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي  -استجابة سوريا بأكملها  /مركز تركيا.
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الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

قائمة تحقق تقييم الميسرة -رفع الوعي
اسم الميسرة
الجلسة أ
الولى

اسم الشخص المراجع
اليوم  /الشهر  /السنة
تاريخ الجلسة
المنطقة:
المحافظة:
الموقع

عدد المشاركات
الناحية:

المجتمع:

الجلسة الثانية

اسم الشخص المراجع
اليوم  /الشهر  /السنة
تاريخ الجلسة
المنطقة:
المحافظة:
الموقع

عدد المشاركات
الناحية:

المعالم
الجزء أ  -المعرفة & المهارات
فهم منهجية تقديم جلسات التوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي على النحو المحدد
في منهج المنظمة
يمكنها تحديد االختالفات بين الجنس والنوع من خالل أمثلة ذات صلة بالمجتمع  /الجمهور
المستهدف
يمكنها تحديد القوة والعنف والموافقة بأمثلة ذات صلة بالمجتمع  /الجمهور المستهدف
يمكنها سرد أنواع وعواقب العنف القائم على النوع االجتماعي مع أمثلة ذات صلة بالمجتمع /
الجمهور المستهدف
يمكنها تسمية أ
السباب والعوامل المساهمة في العنف القائم على النوع االجتماعي مع أمثلة
ذات صلة بالمجتمع  /الجمهور المستهدفة
يمكنها شرح أ
الدوار الخاصة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان في منع العنف القائم على
النوع االجتماعي مع أمثلة ذات صلة بالمجتمع  /الجمهور المستهدف
يمكنها شرح أ
الدوار الخاصة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان في دعم الناجيات من العنف
القائم على النوع االجتماعي بأمثلة ذات صلة بالمجتمع  /الجمهور المستهدف
مجموع درجات القسم

المجتمع:

درجة جولة التقييم
أ
الثانية
الولى

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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درجة جولة التقييم
أ
الثانية
الولى

المعالم
الجزء ب  -تقديم الجلسة
الوصول إلى الجلسة في الوقت المحدد
العداد وإحضار جميع المواد المطلوبة
إ
ترحب بالمشاركات
هي من دعاة المساواة بين الجنسين طيلة فترة الجلسة
الصغاء إلى المشاركات
إ
تخالف المشاركات باحترام
تُظهر االحترام لوجهات النظر المختلفة
توضح التعليمات الخاصة أ
بالنشطة
تُلخص العبارات التي تدلي بها المشاركات
تطرح أ
السئلة  /التلميحات التي تشجع على المناقشة البناءة
تُشجع جميع المشاركات على المشاركة
مجموع درجات القسم

مجموع الدرجات
مالحظات  -الجلسة أ
الولى:

مالحظات  -الجلسة الثانية
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درجة التقييم أ
الول

درجة التقييم الثاني

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

اسم أ
الداة
استمارة التغذية الراجعة للمشاركات  -زيادة الوعي

الغرض

الغرض من أ
الداة هو الحصول على التغذية الراجعة من المشاركات حول جودة وفائدة تدخل زيادة الوعي وأداء الميسرة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

من أجل ضمان االستقاللية ،يجب أن تستعمل أ
الداة عضوة من فريق المراقبة والتقييم لم تشارك في تنفيذ أنشطة زيادة الوعي.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

القــل خــال دورة زيــادة الوعــي أ
يجــب علــى المنظمــات إكمــال تقييــم واحــد لــكل ميســرة مخصصــة مــرة واحــدة علــى أ
للنشــطة .مــن المستحســن أن
الجابــة علــى االســتبيان .علــى هــذا النحــو ،فــي
يُطلــب فقــط مــن المشــاركات اللواتــي حضــرن مــا ال يقــل عــن  4جلســات (المســتفيدات المنتظمــات) إ
الجلســة أ
الخيــرة مــن الــدورة التدريبيــة ،يجــب علــى الموظفــة التــي تديــر االســتبيان أن تطلــب مــن أولئــك اللواتــي حضــرن أكثــر مــن  4جلســات رفــع
أ
الجابــة
أيديهــن ومــن ثــم تقــوم بتســليم االســتمارات لهــن .يجــب مــلء االســتبيان فــي الجلســة الخيــرة مــن دورة النشــاط ويجــب تخصيــص خيــارات إ
للســؤالين  2و 3لتعكــس فقــط الموضوعــات التــي تــم تناولهــا أثنــاء النشــاط.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم مــن أجــل التجميــع والتحليــل .يجــب مشــاركة التقاريــر التحليليــة التــي تحتــوي علــى النتائــج
والتوصيــات مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلجـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
منخفضة
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استمارة التغذية الراجعة للمشاركات  -رفع الوعي
اسم الميسرة

اليوم  /الشهر  /السنة
المنطقة:
المحافظة:

تاريخ الجلسة
الموقع

المجتمع:

الناحية:

•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتبي اسمك في أي مكان.
•مشاركتك هي اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقييم جودة أنشطة التوعية وإجراء التحسينات الالزمة عند الحاجة.
لديك أي شكاوى وتعليقات محددة ،فنحن نرحب بك لمشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
•إذا كانت ِ
 .1بشكل عام ،ما هو تقييمك لجودة أ
النشطة التوعوية التي شاركت فيها؟
 ممتازة

 جيدة

 ضعيفة

 متوسطة

 .2ما هي برأيك أكثر المواضيع فائدة التي تمت مناقشتها ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب

 الموضوع ج

 الموضوع د.

 الموضوع و

 الموضوع هـ

لماذا؟
 .3ما هي ،برأيك ،أقل الموضوعات إفادة ،إن وجدت؟
 الموضوع ب

 الموضوع أ

 الموضوع ج

 الموضوع د

 الموضوع هـ

 الموضوع و

لماذا؟
لديك أي توصيات لتحسين النشاط؟
 .4هل ِ

 .5كيف تقيمين أداء الميسرة؟
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .6هل لديك أي توصيات لتحسين أداء الميسرة؟

شاركت أو تخططي لمشاركة المعرفة التي اكتسبتها من هذا النشاط مع أي شخص؟
 .7هل
ِ
 نعم

 ال

 ال أعرف

إذا كان الجــواب نعــم ،مــع مــن ستشــاركينها؟
 غيــر ذلــك -يرجــى التحديــد:

 أفـراد أ
الســرة

 أصدقــاء

شكراً لك على المشاركة! سيقوم فريقنا بمراجعة إجاباتك بعناية واستخدامها لالستفادة منها في أ
النشطة المماثلة في المستقبل.
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اسم أ
الداة
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للنساء  -زيادة الوعي

9

الغرض

الغــرض مــن أ
الداة هــو تقييــم أثــر برنامــج التوعيــة بيــن النســاء اللواتــي شــاركن فــي الجلســات .تتنــاول منهجيــة التقييــم ثــاث مجــاالت مــن المتوقــع
أن يســاهم فيهــا النشــاط فــي إحــداث تغييــر فــي المعرفــة والمواقــف والمعتقــدات والســلوكيات :أدوار الجنســين ،والعنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وتقنيــات العالقــات الســليمة والمتكافئــة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟
الميسرة التي قدمت الجلسة ،ولكن يمكن نقل االستمارات المملوءة إلى فريق المراقبة والتقييم.
يجب أن تدير هذه االداة ُ

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب اســتخدام هــذه أ
الداة بشــكل إمــا مــع النســاء فقــط أو مــع الفتيــات فقــط ،وال يجــوز اســتخدامها للنســاء والفتيــات مع ـاً بنفــس الوقــت.
يســتهدف برنامــج زيــادة الوعــي فئــات النســاء والفتيــات ،وفئــات الرجــال والفتيــان بشــكل منفصــل ،وبالتالــي ،يجــب أن يطبــق نهــج المراقبــة والتقييــم
نفــس أ
الســاس المنطقــي ،بحيــث يمكــن تحليــل النتائــج فيمــا يتعلــق بفئــة الجمهــور المســتهدفة.
مالحظة :العناصر المدرجة في هذه أ
الداة مقترحة ،ويجب على المنظمات تعديلها لتعكس الموضوعات التي يتم تناولها في مناهج التوعية الخاصة بهم.
يجــب علــى الميسـرات أن يطلبــن مــن المشــاركات تعبئــة التقييــم الذاتــي  -القســم أ مــن االســتبيان  -فــي البدايــة (قبلــي) وفــي النهايــة ،عنــد االنتهــاء
مــن البرنامــج بشــكل كامــل (بعــدي) .يجــب إكمــال القســم «ب» فــي نهايــة الجلســة أ
الخيــرة فقــط.
مالحظــة :ليــس مــن الضــروري إســناد كــود لــكل مســتجيبة ألن التحليــل يعتمــد علــى متوســط االســتجابة المقدمــة أثنــاء خــط أ
الســاس مقارنــة بمتوســط

االســتجابة المعطــاة فــي التقييــم النهائــي ،مصنفــة حســب الجنــس وحالــة المجيــب .ولكــن ،لضمــان المقارنــة الدقيقــة ،يجــب أن يُطلــب فقــط مــن
الولــى مــن البرنامــج مــلء التقييــم بعــد الجلســة أ
المشــاركات اللواتــي حضــرن الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج .ولكــي تكــون منهجيــة التقييــم هــذه
دقيقــة ،مــن المهــم أن يســتخدم الحســاب نفــس العينــة بالضبــط فــي كل مــن جولتــي جمــع البيانــات بحيــث يتــم تســجيل الدرجــات  /التغييـرات
القبليــة والبعديــة لنفــس المجموعــة مــن المشــاركات.

كيف يجب تحليل البيانات؟
تم تعيين درجة لكل سؤال في القسم أ من االستبيان؛ يجب تحليل البيانات وفق الدرجة الموضحة في بطاقة الدرجة المقابلة (أدناه).
الولــى وبعــد الجلســة أ
قبــل الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج ،قدمــي لــكل مشــاركة نســخة مــن اســتمارة التقييــم الذاتــي .وعندمــا يتلقــى الميســر أو

الميســرة (أو الشــخص المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم) اســتمارات التقييــم الذاتــي المعبئــة ،يجــب عليه/ـــا اتبــاع هــذه الخطــوات لحســاب
ّ
الجماليــة للمجموعــة ومقارنــة التغيي ـرات مــن مراحــل االختبــار القبلــي /البعــدي وفق ـاً للخطــوات التاليــة:
النتائــج إ

•استخدمي بطاقة درجة تأثير البرنامج (أدناه) لتعيين درجة لكل إجابة.
•اجمعي درجات االختبارات القبلية في كل استمارة تقييم ذاتي معبأ.
•اجمعي جميع درجات االختبارات البعدية في جميع استمارات التقييم الذاتي المعبأة.
الجماليــة لالختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي ،وقارنــي
الجماليــة علــى عــدد المشــاركات فــي الجلســة لحســاب النتيجــة إ
قســمي هــذه الدرجــة إ
• ّ
الجمالــي مــن مرحلــة االختبــار القبلــي إلــى مرحلــة االختبــار البعــدي.
النتائــج لتقديــر التغييــر إ
تدخل تحويلي لتغيير السلوك الفردي للمجتمعات المتأثرة بالنزاع».
 9مقتبس من لجنة إالنقاذ الدولية؛ «منع العنف ضد النساء والفتيات :إشراك الرجال من خالل الممارسة المسؤولةّ :
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يجــب تحليــل بيانــات القســم “ب” بشــكل منفصــل إلث ـراء تقييــم تأثيــر التدريــب فــي زيــادة معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتحســين الرفاهيــة،
وتشــجيع تغييــر الســلوك ،ومــا إلــى ذلــك.

إرشادات تفسير درجات القسم “ب”:

•الدرجــات مــن  30إلــى  35نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر كبيــر فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات مــن  20إلــى  29نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي بعــض التأثيــر فــي تعزيــز و  /أو تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز
اليجابــي.
الرفاهيــة وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات  19نقطــة ومــا دون :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر محــدود فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ

بطاقات الدرجات
القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي

الجنس وأدوار الجنسين
أ
أ .الفرق بين أدوار الرجل والمرأة في السرة والمجتمع يرجع في الغالب إلى االختالفات البيولوجية
 خطأ ( 0نقطة)
 صحيح ( 5نقاط)
ب .يجب أال تشكك الزوجة في رأي زوجها
 غير موافق إطالقاً
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()4
()3
()2
()1
()5
ج .يجب أن تتمتع الفتيات بنفس الفرصة التي يتمتع بها الفتيان للعمل خارج المنزل
 غير موافق إطالقاً
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()2
()3
()4
()5
()1
المهات مسؤوالت عن تغيير الحفاضات وتحميم أ
د .أ
الطفال وإطعامهم
 موافق بشدة
()1

 موافق
()2

 حيادي
()3

 غير موافق
()4

 غير موافق إطالقاً
()5

 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0

ه .في المنزل ،من الذي يجب أن يتخذ القرار النهائي بشأن كيفية إنفاق أ
الموال؟
 المرأة في معظم الحاالت
 كالهما بالتساوي  ال أعرف
 الرجل في معظم
()0
()5
()0
الحاالت
()0
العنف ضد النساء والفتيات
أ .ما هي أنواع العنف المختلفة ضد المرأة
 العنف الجسدي والعاطفي والجنسي
 العنف الجسدي والجنسي
 الضرب واللكم
واالقتصادي ()5
()0
()0
ب .عندما يصرخ الزوج على زوجته أو يوجه لها الشتائم ،فهذا شكل من أشكال العنف العاطفي
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 ال أعرف
 غير موافق إطالقاً ()1
()0
()2
()3
()4
()5
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ج .ال بأس أن يضرب الزوج زوجته إذا أزعجته
 موافق بشدة
()1

 موافق
()2

 حيادي
()3

 غير موافق
()4

 ال أعرف
 غير موافق إطالقاً ()0( )5

د .في العالقة السليمة ،من الطبيعي أن تشعر أحياناً بالخوف من شريك حياتك
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 ال أعرف
 غير موافق إطالقاً ()5
()0
()4
()3
()2
()1
ه .يمكن أن يحدث االغتصاب في الزواج (بين الزوج والزوجة)
 خطأ ( 0نقطة)
 صحيح ( 5نقاط)
أ
أ
أ
و .أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة في السرة أو المجتمع هم الكثر مهارة والكثر قدرة
 خطأ ( 5نقاط)
 صحيح ( 0نقطة)

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط

أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 ال أعرف
 غير موافق
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 ال أعرف
 غير موافق
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
ج .أعرف من أين يمكنني الحصول على الدعم إذا تعرضت أنا أو أي شخص أعرفه للعنف القائم على النوع االجتماعي.
 ال أعرف
 غير موافق  غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
د .منذ أن حضرت إلى المجموعة النسائية ،قمت بتغيير روتيني لتحسين سالمتي
 ال أعرف
 غير موافق  غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
ه .منذ أن حضرت إلى مجموعة النساء وأنا استخدم أنشطة التنفس والتمدد لتخفيف التوتر والقلق
 ال أعرف
 غير موافق  غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
و .هل تخطط لمواصلة عقد اجتماعات مستمرة مع مجموعتك النسائية؟
ال أعرف ()0
ال = ()1
 ربما ()3
 نعم ()5
ز .تحسنت حالتي العاطفية نتيجة حضور مجموعة النساء؟
 ال أعرف
 غير موافق  غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسطة
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االختبار القبلي  /البعدي الذاتي للنساء  -زيادة الوعي
اسم الجلسة  /النشاط
الموقع
فئة العمر
الحالة االجتماعية
تاريخ التقييم
درجة القسم أ
درجة القسم ب


 أكبر من 40
40-26 
25 – 18
 أرملة  متزوجة  /على عالقة وثيقة مع رجل
 مطلقة/منفصلة
 عزباء
 اختبار بعدي
 اختبار قبلي
[تُستكمل من قبل المنظمة]
[تُستكمل من قبل المنظمة]

تعليمات للميسرة:
•قولي:
– –مشاركتكن طوعية ولن ُيذكر اسمك في االستبيان .لن ُيكتب اسمك في أي مكان.
– –لن يتم مشاركة إجاباتك.
– –الغــرض مــن هــذا التقييــم هــو ليــس لتقييــم المشــاركات .ستســاعدنا هــذه المعلومــات فــي تقديــر فعاليــة أنشــطة زيــادة الوعــي علــى
مســتوى العالــم.
أ
لديك أي شكاوى وتعليقات محددة عن النشطة ،يرجى مشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
– –إذا كانت ِ
الفـراد الذيــن يســتكملون االســتبيان هــم نفــس أ
•لالختبــار البعــدي (فقــط) :تأكــد مــن أن أ
الشــخاص الذيــن خضعــوا لالختبــار القبلــي .يجــب أال
يُطلــب مــن أولئــك الذيــن لــم يكملــوا االختبــار القبلــي المشــاركة فــي االختبــار البعــدي.

القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي
الجنس وأدوار الجنسين

أ .الفرق بين أدوار الرجل والمرأة في أ
السرة والمجتمع يرجع في الغالب إلى االختالفات البيولوجية

 صح

 خطأ

ب .يجب أال تشكك الزوجة في رأي زوجها
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .يجب أن تتمتع الفتيات بنفس الفرصة التي يتمتع بها الفتيان للعمل خارج المنزل
أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

 أوافق بشدة
المهات مسؤوالت عن تغيير الحفاضات وتحميم أ
د .أ
الطفال وإطعامهم
 أوافق بشدة

ه .في المنزل ،من الذي يجب أن يتخذ القرار النهائي بشأن كيفية إنفاق أ
الموال؟
 الرجل في معظم الحاالت

50

 المرأة في معظم الحاالت

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

العنف ضد النساء والفتيات
أ .ما هي أنواع العنف المختلفة ضد المرأة
 الضرب واللكم

 العنف الجسدي والعاطفي والجنسي واالقتصادي

 العنف الجسدي والجنسي

ب .عندما يصرخ الزوج على زوجته أو يوجه لها الشتائم ،فهذا شكل من أشكال العنف العاطفي
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .ال بأس أن يضرب الزوج زوجته إذا أزعجته
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .في العالقة السليمة ،من الطبيعي أن تشعر أحياناً بالخوف من شريك حياتك
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .يمكن أن يحدث االغتصاب في الزواج (بين الزوج والزوجة)
 صح

 خطأ

الكثر مهارة أ
السرة أو المجتمع هم أ
و .أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة في أ
والكثر قدرة
 صح

 خطأ

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط

أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .أعرف من أين يمكنني الحصول على الدعم إذا تعرضت أنا أو أي شخص أعرفه للعنف القائم على النوع االجتماعي.
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .منذ أن حضرت إلى المجموعة النسائية ،قمت بتغيير روتيني لتحسين سالمتي
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .منذ أن حضرت إلى مجموعة النساء وأنا استخدم أنشطة التنفس والتمدد لتخفيف التوتر والقلق
أوافق

 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

و .هل تخطط لمواصلة عقد اجتماعات مستمرة مع مجموعتك النسائية؟
 نعم

 ال

 ربما

 ال أعرف

ز .تحسنت حالتي العاطفية نتيجة حضور مجموعة النساء؟
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
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اسم أ
الداة
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للفتيات  -زيادة الوعي

10

الغرض

الغــرض مــن أ
الداة هــو تقييــم أثــر برنامــج التوعيــة بيــن الفتيــات اللواتــي شــاركن فــي الجلســات .تتنــاول منهجيــة التقييــم ثــاث مجــاالت مــن المتوقــع
أن يســاهم فيهــا النشــاط فــي إحــداث تغييــر فــي المعرفــة والمواقــف والمعتقــدات والســلوكيات :أدوار الجنســين ،والعنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وتقنيــات العالقــات الســليمة والمتكافئــة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجب أن تدار أ
الداة من قبل الميسرة التي قدمت الجلسة ،ولكن يمكن نقل االستمارات المملوءة إلى فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب اســتخدام هــذه أ
الداة بشــكل منفصــل لمجموعــات النســاء فقــط أو لمجموعــات الفتيــات فقــط .يســتهدف برنامــج زيــادة الوعــي فئــات النســاء
أ
والفتيــات ،وفئــات الرجــال والفتيــان بشــكل منفصــل ،وبالتالــي ،يجــب أن يطبــق نهــج المراقبــة والتقييــم نفــس الســاس المنطقــي ،بحيــث يمكــن
تحليــل النتائــج فيمــا يتعلــق بفئــة الجمهــور المســتهدفة.
مالحظــة :العناصــر المدرجــة فــي هــذه أ
الداة مقترحــة ،ويجــب علــى المنظمــات تعديلهــا لتعكــس الموضوعــات التــي يتــم تناولهــا فــي مناهــج

التوعيــة الخاصــة بهــم.

يجــب علــى الميسـرات أن يطلبــن مــن المشــاركات تعبئــة التقييــم الذاتــي  -القســم أ مــن االســتبيان  -فــي البدايــة (قبلــي) وفــي النهايــة ،عنــد االنتهــاء
مــن البرنامــج بشــكل كامــل (بعــدي) .يجــب إكمــال القســم «ب» فــي نهايــة الجلســة أ
الخيــرة فقــط.
مالحظــة :ليــس مــن الضــروري إســناد كــود لــكل مســتجيبة ألن التحليــل يعتمــد علــى متوســط االســتجابة المقدمــة أثنــاء خــط أ
الســاس مقارنــة بمتوســط

المجيــب .ولكــن ،لضمــان المقارنــة الدقيقــة ،يجــب أن يُطلــب فقــط مــن
االســتجابة المعطــاة فــي التقييــم النهائــي ،مصنفــة حســب الجنــس وحالــة ُ
أ
المشــاركات اللواتــي حضــرن الجلســة أ
الولــى مــن البرنامــج مــلء التقييــم بعــد الجلســة الخيــرة فــي البرنامــج .ولكــي تكــون منهجيــة التقييــم هــذه
دقيقــة ،مــن المهــم أن يســتخدم الحســاب نفــس العينــة بالضبــط فــي كل مــن جولتــي جمــع البيانــات بحيــث يتــم تســجيل الدرجــات  /التغييـرات
القبليــة والبعديــة لنفــس المجموعــة مــن المشــاركات.

كيف يجب تحليل البيانات؟
تم تعيين درجة لكل سؤال في القسم أ من االستبيان؛ يجب تحليل البيانات وفق الدرجة الموضحة في بطاقة الدرجة المقابلة (أدناه).
الولــى وبعــد الجلســة أ
قبــل الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج ،قدمــي لــكل مشــاركة نســخة مــن اســتمارة التقييــم الذاتــي .عندمــا تتلقــى الميســر/ة

اســتمارات التقييــم الذاتــي المعبئــة ،يجــب عليه/ـــا اتبــاع هــذه الخطــوات (أو الشــخص المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم) لحســاب النتائــج
الجماليــة للمجموعــة ومقارنــة التغيي ـرات مــن مراحــل االختبــار القبلــي /البعــدي وفق ـاً للخطــوات التاليــة:
إ

•استخدمي بطاقة درجة تأثير البرنامج (أدناه) لتعيين درجة لكل إجابة.
•اجمعي درجات االختبارات القبلية في كل استمارة تقييم ذاتي معبأ.
•اجمعي جميع درجات االختبارات البعدية في جميع استمارات التقييم الذاتي المعبأة.
الجماليــة لالختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي ،وقارنــي
الجماليــة علــى عــدد المشــاركات فــي الجلســة لحســاب النتيجــة إ
قســمي هــذه الدرجــة إ
• ّ
الجمالــي مــن مرحلــة االختبــار القبلــي إلــى مرحلــة االختبــار البعــدي.
النتائــج لتقديــر التغييــر إ
تدخل تحويلي لتغيير السلوك الفردي للمجتمعات المتأثرة بالنزاع».
 10مقتبس من لجنة إالنقاذ الدولية؛ «منع العنف ضد النساء والفتيات :إشراك الرجال من خالل الممارسة المسؤولةّ :
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يجــب علــى الميسـرات أن يطلبــن مــن المشــاركات تعبئــة التقييــم الذاتــي  -القســم أ مــن االســتبيان  -فــي البدايــة (قبلــي) وفــي النهايــة ،عنــد االنتهــاء
مــن البرنامــج بشــكل كامــل (بعــدي) .يجــب إكمــال القســم «ب» فــي نهايــة الجلســة أ
الخيــرة فقــط.
إرشادات تفسير درجات القسم ب:
•الدرجــات مــن  30إلــى  35نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر كبيــر فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات مــن  20إلــى  29نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي بعــض التأثيــر فــي تعزيــز و  /أو تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز
اليجابــي.
الرفاهيــة وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات  19نقطــة ومــا دون :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر محــدود فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ

بطاقات الدرجات
القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي

النوع االجتماعي وأدوار الجنسين
أ .يرجع االختالف في أ
الدوار بين الفتيات والفتيان في الغالب إلى االختالفات البيولوجية
 خطأ ( 0نقطة)
 صحيح ( 5نقاط)
ب .الفتيات مؤهالت مثلهن مثل الفتيان.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()4
()3
()2
()1
ج .يجب أن تكون الفتيات مطيعات ،حتى عندما يؤثر ذلك على رفاههن
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()2
()3
()4
()5
د .يجب أن تشعر الفتيات بالثقة في التعبير عن آرائهن
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()4
()3
()2
()1
ه .يمكن أن تكون النساء والفتيات قدوة إيجابية يحتذى بها في المجتمع
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()4
()3
()2
()1
و .يجب أن تحظى الفتيات بنفس الفرصة التي يحظى بها الفتيان للحصول على التعليم
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()4
()3
()2
()1

 غير موافق
إطالقاً ()5

 ال أعرف
()0

 غير موافق
إطالقاً ()1

 ال أعرف
()0

 غير موافق
إطالقاً ()5

 ال أعرف
()0

 غير موافق
إطالقاً ()5

 ال أعرف
()0

 غير موافق
إطالقاً ()5

 ال أعرف
()0

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

53

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

العنف ضد النساء والفتيات
أ .الزواج القسري هو نوع من العنف ضد النساء والفتيات
 غير موافق
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
أ
ب .منع الفتاة من االلتحاق بالمدرسة لنها فتاة هو نوع من العنف ضد المرأة والفتاة
 غير موافق
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
ج .في العالقات السليمة ،من الطبيعي أن يطلق الناس أحياناً أسماء قبيحة على بعضهم البعض
 غير موافق
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
إطالقاً ()5
()4
()3
()2
()1
ج .ال بأس أن يضرب الزوج زوجته إذا أزعجته
 غير موافق
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
ً
إطالقا ()5
()4
()3
()2
()1

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط

 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0

أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5
ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5
ج .أعرف من أين يمكنني الحصول على الدعم إذا تعرضت أنا أو أي شخص أعرفه للعنف القائم على النوع االجتماعي.
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5
د .منذ حضوري للمجموعة وأنا أشعر بثقة أكبر في التعبير عن آرائي
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5
أ
ه .منذ حضوري للمجموعة وأنا أتخذ المزيد من الخطوات للحفاظ على سالمتي وسالمة الفتيات الخريات.
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5
و .لقد تحسنت معرفتي بمكان الحصول على المساعدة في حالة تعرضي للعنف القائم على النوع االجتماعي.
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5
ز .تحسنت حالتي العاطفية نتيجة حضوري في مجموعة الفتيات.
 غير موافق  غير موافق إطالقاً (  )1ال أعرف
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()2
()3
()4
()5

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسطة
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االختبار القبلي  /البعدي الذاتي للفتيات  -زيادة الوعي
اسم الجلسة  /النشاط
الموقع
فئة العمر
تاريخ التقييم
درجة القسم أ
درجة القسم ب

[تُستكمل من قبل المنظمة]
[تُستكمل من قبل المنظمة]

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي

تعليمات للميسرة:
•قولي:
– –مشاركتكن طوعية ولن يُذكر اسمك في االستبيان .لن يُكتب اسمك في أي مكان.
– –لن يتم مشاركة إجاباتك.
– –الغــرض مــن هــذا التقييــم هــو ليــس لتقييــم المشــاركات .ستســاعدنا هــذه المعلومــات فــي تقديــر فعاليــة أنشــطة زيــادة الوعــي علــى
مســتوى العالــم.
أ
لديك أي شكاوى وتعليقات محددة عن النشطة ،يرجى مشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
– –إذا كانت ِ
أ
أ
•لالختبــار البعــدي (فقــط) :تأكــد مــن أن الفـراد الذيــن يســتكملون االســتبيان هــم نفــس الشــخاص الذيــن خضعــوا لالختبــار القبلــي .يجــب أال
يُطلــب مــن أولئــك الذيــن لــم يكملــوا االختبــار القبلــي المشــاركة فــي االختبــار البعــدي.

القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي
النوع االجتماعي وأدوار الجنسين

أ .يرجع االختالف في أ
الدوار بين الفتيات والفتيان في الغالب إلى االختالفات البيولوجية

 صح

 خطأ

ب .الفتيات مؤهالت مثلهن مثل الفتيان.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .يجب أن تكون الفتيات مطيعات ،حتى عندما يؤثر ذلك على رفاههن
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .يجب أن تشعر الفتيات بالثقة في التعبير عن آرائهن
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .يمكن أن تكون النساء والفتيات قدوة إيجابية يحتذى بها في المجتمع
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

و .يجب أن تحظى الفتيات بنفس الفرصة التي يحظى بها الفتيان للحصول على التعليم
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف
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العنف ضد النساء والفتيات
أ .الزواج القسري هو نوع من العنف ضد النساء والفتيات
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ب .منع الفتاة من االلتحاق بالمدرسة ألنها فتاة هو نوع من العنف ضد المرأة والفتاة
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .في العالقات السليمة ،من الطبيعي أن يطلق الناس أحياناً أسماء قبيحة على بعضهم البعض
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .ال بأس أن يضرب الزوج زوجته إذا أزعجته
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط
أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .منذ حضوري للمجموعة وأنا أشعر بثقة أكبر في التعبير عن آرائي
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .منذ حضوري للمجموعة وأنا أتخذ المزيد من الخطوات للحفاظ على سالمتي وسالمة الفتيات أ
الخريات.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

و .لقد تحسنت معرفتي بمكان الحصول على المساعدة في حالة تعرضي للعنف القائم على النوع االجتماعي.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ز .تحسنت حالتي العاطفية نتيجة حضور مجموعة الفتيات.
 أوافق بشدة
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أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً
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اسم أ
الداة
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للرجال  -زيادة الوعي

11

الغرض

الغــرض مــن أ
الداة هــو تقييــم أثــر برنامــج التوعيــة بيــن الرجــال الذيــن شــاركوا فــي الجلســات .تتنــاول منهجيــة التقييــم ثــاث مجــاالت مــن المتوقــع
أن يســاهم فيهــا النشــاط فــي إحــداث تغييــر فــي المعرفــة والمواقــف والمعتقــدات والســلوكيات :أدوار الجنســين ،والعنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وتقنيــات العالقــات الســليمة والمتكافئــة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجب أن تدار أ
الداة من قبل الميسر الذي قدم الجلسة ،ولكن يمكن نقل االستمارات المملوءة إلى فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب اســتخدام هــذه أ
الداة بشــكل منفصــل لمجموعــات الرجــال فقــط أو لمجموعــات الفتيــان فقــط .يســتهدف برنامــج زيــادة الوعــي فئــات النســاء
أ
والفتيــات ،وفئــات الرجــال والفتيــان بشــكل منفصــل ،وبالتالــي ،ويجــب أن يطبــق نهــج المراقبــة والتقييــم نفــس الســاس المنطقــي ،بحيــث يمكــن
تحليــل النتائــج فيمــا يتعلــق بفئــة الجمهــور المســتهدفة.
مالحظة :العناصر المدرجة في هذه أ
الداة مقترحة ،ويجب على المنظمات تعديلها لتعكس الموضوعات التي يتم تناولها في مناهج التوعية الخاصة بهم.

يجــب علــى الميســرين أو الميسـرات أن يطلبــن مــن المشــاركات تعبئــة التقييــم الذاتــي  -القســم أ مــن االســتبيان  -فــي البدايــة (قبلــي) وفــي النهايــة،
عنــد االنتهــاء مــن البرنامــج بشــكل كامــل (بعــدي) .يجــب إكمــال القســم «ب» فــي نهايــة الجلســة أ
الخيــرة فقــط.
مالحظــة :ليــس مــن الضــروري إســناد كــود لــكل مجيــب ألن التحليــل يعتمــد علــى متوســط االســتجابة المقدمــة أثنــاء خــط أ
الســاس مقارنــة بمتوســط

االســتجابة المعطــاة فــي التقييــم النهائــي ،مصنفــة حســب الجنــس وحالــة المجيــب .ولكــن ،لضمــان المقارنــة الدقيقــة ،يجــب أن يُطلــب فقــط مــن
الولــى مــن البرنامــج مــلء التقييــم بعــد الجلســة أ
المشــاركين الذيــن حضــروا الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج .ولكــي تكــون منهجيــة التقييــم هــذه
دقيقــة ،مــن المهــم أن يســتخدم الحســاب نفــس العينــة بالضبــط فــي كل مــن جولتــي جمــع البيانــات بحيــث يتــم تســجيل الدرجــات  /التغييـرات
القبليــة والبعديــة لنفــس المجموعــة مــن المشــاركات.

كيف يجب تحليل البيانات؟
تم تعيين درجة لكل سؤال في القسم أ من االستبيان؛ يجب تحليل البيانات وفق الدرجة الموضحة في بطاقة الدرجة المقابلة (أدناه).
الولــى وبعــد الجلســة أ
قبــل الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج ،قدمــي لــكل مشــارك نســخة مــن اســتمارة التقييــم الذاتــي .عندمــا تتلقــى الميســر/ة

اســتمارات التقييــم الذاتــي المعبئــة ،يجــب عليه/ـــا اتبــاع هــذه الخطــوات (أو الشــخص المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم) لحســاب النتائــج
الجماليــة للمجموعــة ومقارنــة التغيي ـرات مــن مراحــل االختبــار القبلــي /البعــدي وفق ـاً للخطــوات التاليــة:
إ
•استخدمي بطاقة درجة تأثير البرنامج (أدناه) لتعيين درجة لكل إجابة.
•اجمعي درجات االختبارات القبلية في كل استمارة تقييم ذاتي معبأ.
•اجمعي جميع درجات االختبارات البعدية في جميع استمارات التقييم الذاتي المعبأة.
الجماليــة لالختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي ،وقارنــي
الجماليــة علــى عــدد المشــاركين فــي الجلســة لحســاب النتيجــة إ
قســمي هــذه الدرجــة إ
• ّ
الجمالــي مــن مرحلــة االختبــار القبلــي إلــى مرحلــة االختبــار البعــدي.
النتائــج لتقديــر التغييــر إ
تدخل تحويلي لتغيير السلوك الفردي للمجتمعات المتأثرة بالنزاع».
 11مقتبس من لجنة إالنقاذ الدولية؛ «منع العنف ضد النساء والفتيات :إشراك الرجال من خالل الممارسة المسؤولةّ :
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يجــب تحليــل بيانــات القســم ب بشــكل منفصــل إلثــراء تقييــم تأثيــر التدريــب فــي زيــادة معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتحســين الرفاهيــة،
وتشــجيع تغييــر الســلوك ،ومــا إلــى ذلــك.

إرشادات تفسير درجات القسم ب:
•الدرجــات مــن  30إلــى  40نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر كبيــر فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركين ومواقفهــم ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات مــن  20إلــى  29نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي بعــض التأثيــر فــي تعزيــز و  /أو تغييــر معرفــة المشــاركين ومواقفهــم ،وتعزيــز
اليجابــي.
الرفاهيــة وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات  19نقطــة ومــا دون :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر محــدود فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ

بطاقات الدرجات
القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي

النوع االجتماعي وأدوار الجنسين
أ .يجب على النساء طاعة أزواجهن
 خطأ ( 0نقطة)
 صحيح ( 5نقاط)
ب .إذا كان للرجال والنساء نفس الحقوق ،فسيفقد الرجال سلطتهم
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()4
()3
()2
()1
ج .يمكن للمرأة أن تكون قائدة أو مديرة جيدة
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()2
()3
()4
()5
أ
د .في المنزل ،من الذي يتخذ القرارات بشأن كيفية إنفاق الموال؟

 الرجل في معظم
الحاالت ()0

 المرأة في معظم الحاالت ()0

 كالهما بالتساوي ()5

 غير موافق إطالقاً
()5

 ال أعرف
()0

 غير موافق إطالقاً
()1

 ال أعرف
()0

 ال أعرف ()0

ه .في المنزل ،من الذي يجب أن يكون مسؤوال عن أ
العمال المنزلية؟
ً
 ال أعرف
 الرجل في معظم
 كالهما بالتساوي
 المرأة في معظم الحاالت ()0
()0
()5
الحاالت ()0
العنف ضد النساء والفتيات
أ .ال بأس أن يضرب الرجل زوجته إذا احتاجت المرأة إلى التأديب على سوء السلوك أو تعليمها كيفية التصرف كزوجة صالحة
 غير موافق إطالقاً
 ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()5
()4
()3
()2
()1
ب .يحق للمرأة أن ترفض ممارسة الجنس ،حتى مع زوجها أو صديقها.
 غير موافق إطالقاً
 ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()1
()2
()3
()4
()5
ج .يمكن أن يكون الصراخ على زوجتك أو توجيه الشتائم لها شكال ً من أشكال العنف العاطفي.
 غير موافق إطالقاً
 ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()0
()5
()4
()3
()2
()1
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د .في العالقة السليمة ،من الطبيعي أن تشعر أحياناً بالخوف من شريك حياتك
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
()3
()2
()1
ه .عندما تتعرض المرأة لالغتصاب ،فيجب عليها أن تُبقي أ
المر سراً

 غير موافق
()4

 غير موافق إطالقاً
()5

 ال أعرف
()0

 خطأ ( 0نقطة)
 صحيح ( 5نقاط)
أ
أ
أ
و .أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة في السرة أو المجتمع هم الكثر مهارة والكثر قدرة
 خطأ ( 5نقاط)
 صحيح ( 0نقطة)

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط

أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 غير موافق إطالقاً  ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()0
()1
()2
()3
()4
()5
ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 غير موافق إطالقاً  ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()0
()1
()2
()3
()4
()5
ج .منذ مشاركتي في المناقشات الجماعية ،أصبحت أكثر التزاماً باتخاذ خطوات ملموسة لضمان سالمة النساء والفتيات في المجتمع.
 غير موافق إطالقاً  ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()0
()1
()2
()3
()4
()5
د .منذ مشاركتي في هذه المناقشات ،أعدت النظر في بعض المواقف والتصورات السلبية  /الضارة التي كانت لدي تجاه دور النساء
والفتيات في المجتمع.
 غير موافق إطالقاً  ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()0
()1
()2
()3
()4
()5
آ
ه .منذ مشاركتي في المناقشات الجماعية ،أصبحت أكثر احتراماً لراء النساء والفتيات.
 غير موافق إطالقاً  ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()0
()1
()2
()3
()4
()5
آ
و .منذ مشاركتي في المناقشات الجماعية ،ناقشت الثار السلبية للعنف القائم على النوع االجتماعي على النساء والفتيات مع آخرين في
عائلتي  /مجتمعي.
 غير موافق إطالقاً  ال أعرف
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()0
()1
()2
()3
()4
()5
ز .خالل المناقشات الجماعية ،تعلمت مهارات إجراء مناقشات محترمة.
منذ بداية المناقشات الجماعية ،هل استخدمت هذه أ
الساليب؟
 ال أعرف ()0
 لم أستخدمها  ال ينطبق ()0
 في غالباً (  )5أحيانا ()4
مطلقاً ()1

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسطة
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استمارة التقييم الذاتي للرجال  -رفع الوعي
اسم الجلسة  /النشاط
الموقع
فئة العمر
الحالة االجتماعية
تاريخ التقييم
درجة القسم أ
درجة القسم ب

 أكثر من 40
40-26 
25-18 
 أرمل
 مطلق  /منفصل
 أعزب
 متزوج  /على عالقة وثيقة مع امرأة
 متزوج من أكثر من زوجة
 اختبار قبلي
[تُستكمل من قبل المنظمة]
[تُستكمل من قبل المنظمة]

 اختبار بعدي

تعليمات للميسرة:
•قولي:
– –مشاركتكم طوعية ولن يُذكر اسمكم في االستبيان .لن يُكتب اسمك في أي مكان.
– –لن يتم مشاركة إجاباتك.
– –الغــرض مــن هــذا التقييــم هــو ليــس لتقييــم المشــاركات .ستســاعدنا هــذه المعلومــات فــي تقديــر فعاليــة أنشــطة زيــادة الوعــي علــى
مســتوى العالــم.
– –إذا كانت لديك أي شكاوى وتعليقات محددة عن أ
النشطة ،يرجى مشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
الفـراد الذيــن يســتكملون االســتبيان هــم نفــس أ
•لالختبــار البعــدي (فقــط) :تأكــد مــن أن أ
الشــخاص الذيــن خضعــوا لالختبــار القبلــي .يجــب أال
يُطلــب مــن أولئــك الذيــن لــم يكملــوا االختبــار القبلــي المشــاركة فــي االختبــار البعــدي.

القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي
الجنس وأدوار الجنسين
أ .يجب على النساء طاعة أزواجهن
 صح  خطأ
ب .إذا كان للرجال والنساء نفس الحقوق ،فسيفقد الرجال سلطتهم
 أوافق بشدة أوافق  ال أوافق  ال أوافق أبداً  ال أعرف
ج .يمكن للمرأة أن تكون قائدة أو مديرة جيدة
 أوافق بشدة أوافق  ال أوافق  ال أوافق أبد ًا  ال أعرف
د .في المنزل ،من الذي يتخذ القرارات بشأن كيفية إنفاق أ
الموال؟
 الرجل في معظم الحاالت  المرأة في معظم الحاالت كالهما بالتساوي  ال أعرف
ه .في المنزل ،من الذي يجب أن يكون مسؤوال عن أ
العمال المنزلية؟
ً
 الرجل في معظم الحاالت  المرأة في معظم الحاالت كالهما بالتساوي  ال أعرف
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العنف ضد النساء والفتيات

أ .ال بأس أن يضرب الرجل زوجته إذا احتاجت المرأة إلى التأديب على سوء السلوك أو تعليمها كيفية التصرف كزوجة صالحة

 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ب .يحق للمرأة أن ترفض ممارسة الجنس ،حتى مع زوجها أو صديقها.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .يمكن أن يكون الصراخ على زوجتك أو توجيه الشتائم لها شكال ً من أشكال العنف العاطفي.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .عندما تتعرض المرأة لالغتصاب ،فيجب عليها أن تبقي أ
المر سراً
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .يمكن أن تكون العالقة بين الزوجين جيدة حتى لو كان الزوج يضرب زوجته أحياناً
 صح

 خطأ

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط
أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .منذ مشاركتي في المناقشات الجماعية ،أصبحت أكثر التزاماً باتخاذ خطوات ملموسة لضمان سالمة النساء والفتيات في المجتمع.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .منــذ مشــاركتي فــي هــذه المناقشــات ،أعــدت النظــر فــي بعــض المواقــف والتصــورات الســلبية  /الضــارة التــي كانــت لــدي تجــاه دور النســاء
والفتيــات فــي المجتمــع.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .منذ مشاركتي في المناقشات الجماعية ،أصبحت أكثر احتراماً آلراء النساء والفتيات.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

و .منــذ مشــاركتي فــي المناقشــات الجماعيــة ،ناقشــت آ
الثــار الســلبية للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى النســاء والفتيــات مــع آخريــن فــي
عائلتــي  /مجتمعــي.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ز .خالل المناقشات الجماعية ،تعلمت مهارات إجراء مناقشات محترمة .منذ بداية المناقشات الجماعية ،هل استخدمت هذه أ
الساليب؟
 غالباً

 أحيانًا

 ال أبداً

 ال ينطبق

 ال أعرف
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اسم أ
الداة
التقييم القبلي  /البعدي الذاتي للفتيان  -زيادة الوعي

12

الغرض

الغــرض مــن أ
الداة هــو تقييــم أثــر برنامــج التوعيــة بيــن الفتيــان الذيــن شــاركوا فــي الجلســات .تتنــاول منهجيــة التقييــم ثــاث مجــاالت مــن المتوقــع
أن يســاهم فيهــا النشــاط فــي إحــداث تغييــر فــي المعرفــة والمواقــف والمعتقــدات والســلوكيات :أدوار الجنســين ،والعنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وتقنيــات العالقــات الســليمة والمتكافئــة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجب أن تدار أ
الداة من قبل الميسر أو الميسرة التي قدمت الجلسة ،ولكن يمكن نقل االستمارات المملوءة إلى فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب اســتخدام هــذه أ
الداة بشــكل منفصــل لمجموعــات الرجــال فقــط أو لمجموعــات الفتيــان فقــط .يســتهدف برنامــج زيــادة الوعــي فئــات النســاء
أ
والفتيــات ،وفئــات الرجــال والفتيــان بشــكل منفصــل ،وبالتالــي ،يجــب أن يطبــق نهــج المراقبــة والتقييــم نفــس الســاس المنطقــي ،بحيــث يمكــن
تحليــل النتائــج فيمــا يتعلــق بفئــة الجمهــور المســتهدفة.
مالحظــة :العناصــر المدرجــة فــي هــذه أ
الداة مقترحــة ،ويجــب علــى المنظمــات تعديلهــا لتعكــس الموضوعــات التــي يتــم تناولهــا فــي مناهــج
التوعيــة الخاصــة بهــم.

يجــب علــى الميســرين أو الميسـرات أن يطلبــن مــن المشــاركات تعبئــة التقييــم الذاتــي  -القســم أ مــن االســتبيان  -فــي البدايــة (قبلــي) وفــي النهايــة،
عنــد االنتهــاء مــن البرنامــج بشــكل كامــل (بعــدي) .يجــب إكمــال القســم «ب» فــي نهايــة الجلســة أ
الخيــرة فقــط.
مالحظــة :ليــس مــن الضــروري إســناد كــود لــكل مجيــب ألن التحليــل يعتمــد علــى متوســط االســتجابة المقدمــة أثنــاء خــط أ
الســاس مقارنــة بمتوســط

االســتجابة المعطــاة فــي التقييــم النهائــي ،مصنفــة حســب الجنــس وحالــة الشــخص .ولكــن ،لضمــان المقارنــة الدقيقــة ،يجــب أن يُطلــب فقــط مــن
الولــى مــن البرنامــج مــلء التقييــم بعــد الجلســة أ
الفتيــان الذيــن حضــروا الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج .ولكــي تكــون منهجيــة التقييــم هــذه دقيقــة،
مــن المهــم أن يســتخدم الحســاب نفــس العينــة بالضبــط فــي كل مــن جولتــي جمــع البيانــات بحيــث يتــم تســجيل الدرجــات  /التغييـرات القبليــة
والبعديــة لنفــس المجموعــة مــن المشــاركات.

كيف يجب تحليل البيانات؟
تم تعيين درجة لكل سؤال في القسم أ من االستبيان؛ يجب تحليل البيانات وفق الدرجة الموضحة في بطاقة الدرجة المقابلة (أدناه).
الولــى وبعــد الجلســة أ
قبــل الجلســة أ
الخيــرة فــي البرنامــج ،قدمــي لــكل مشــارك نســخة مــن اســتمارة التقييــم الذاتــي .وعندمــا تتلقــى الميســر/ة

اســتمارات التقييــم الذاتــي المعبئــة ،يجــب عليه/ـــا اتبــاع هــذه الخطــوات (أو الشــخص المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم) لحســاب النتائــج
الجماليــة للمجموعــة ومقارنــة التغيي ـرات مــن مراحــل االختبــار القبلــي /البعــدي وفق ـاً للخطــوات التاليــة:
إ

•استخدمي بطاقة درجة تأثير البرنامج (أدناه) لتعيين درجة لكل إجابة.
•اجمعي درجات االختبارات القبلية في كل استمارة تقييم ذاتي معبأ.
•اجمعي جميع درجات االختبارات البعدية في جميع استمارات التقييم الذاتي المعبأة.
الجماليــة لالختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي ،وقارنــي
الجماليــة علــى عــدد المشــاركين فــي الجلســة لحســاب النتيجــة إ
قســمي هــذه الدرجــة إ
• ّ
الجمالــي مــن مرحلــة االختبــار القبلــي إلــى مرحلــة االختبــار البعــدي.
النتائــج لتقديــر التغييــر إ
تدخل تحويلي لتغيير السلوك الفردي للمجتمعات المتأثرة بالنزاع».
 12مقتبس من لجنة إالنقاذ الدولية؛ «منع العنف ضد النساء والفتيات :إشراك الرجال من خالل الممارسة المسؤولةّ :
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يجــب تحليــل بيانــات القســم ب بشــكل منفصــل إلثــراء تقييــم تأثيــر التدريــب فــي زيــادة معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتحســين الرفاهيــة،
وتشــجيع تغييــر الســلوك ،ومــا إلــى ذلــك.

إرشادات تفسير درجات القسم ب:

•الدرجــات مــن  25إلــى  30نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر كبيــر فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركين ومواقفهــم ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات مــن  20إلــى  25نقطــة :كان لنشــاط زيــادة الوعــي بعــض التأثيــر فــي تعزيــز و  /أو تغييــر معرفــة المشــاركين ومواقفهــم ،وتعزيــز
اليجابــي.
الرفاهيــة وتشــجيع الســلوك إ
•الدرجــات  19نقطــة مــا دون :كان لنشــاط زيــادة الوعــي تأثيــر محــدود فــي تعزيــز  /تغييــر معرفــة المشــاركات ومواقفهــن ،وتعزيــز الرفاهيــة
اليجابــي.
وتشــجيع الســلوك إ

بطاقات الدرجات
القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي

الجنس وأدوار الجنسين
أ .يرجع االختالف في أ
الدوار بين الفتيات والفتيان في الغالب إلى االختالفات البيولوجية
 خطأ ( 0نقطة)
 صحيح ( 5نقاط)
ب .الفتيات مؤهالت مثلهن مثل الفتيان.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()5
()4
()3
()2
()1
ج .يجب على الفتيان عدم البكاء أو إظهار مشاعرهم عندما يكونون حزينين.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
د .إذا كان للفتيات والفتيان نفس الحقوق ،فسيفقد الرجال سلطتهم.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
ه .يمكن للمرأة أن تكون قدوة للفتيان.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
غير موافق إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
أ
و .في المنزل ،من الذي يجب أن يكون مسؤوال ً عن العمال المنزلية؟
 النساء /الفتيات في معظم الحاالت  كالهما بالتساوي  ال أعرف
 الرجال  /الفتيان في
()0
()5
()0
معظم الحاالت ()0
أ
أ
ز .من أ
الفضل إنفاق المال على تعليم الفتيان ،لنهم سيكونون المعيلون للسر عندما يكبرون.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5

 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0

 ال أعرف
()0
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العنف ضد النساء والفتيات
أ .الزواج القسري هو نوع من العنف ضد النساء والفتيات
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()5
()4
()3
()2
()1
ج .في العالقات السليمة ،من الطبيعي أن يطلق الناس أحياناً أسماء قبيحة على بعضهم البعض
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()1
()2
()3
()4
()5
ج .يمكن أن يكون الصراخ على زوجتك أو توجيه الشتائم لها شكال ً من أشكال العنف العاطفي.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()5
()4
()3
()2
()1
ه .تعرض الفتيات أنفسهن للعنف من خالل ارتداءهن مالبس غير محتشمة.
 غير موافق
 حيادي
 موافق
 موافق بشدة
 غير موافق إطالقاً ()5
()4
()3
()2
()1

 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0
 ال أعرف
()0

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط

أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 غير موافق
 موافق بشدة
 حيادي
 موافق ()4
()2
()3
()5
ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()2
()3
()4
()5
ج .منذ حضوري للمجموعة ،أشعر براحة أكبر في التعبير عن مشاعر الخوف أو الحزن.
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()2
()3
()4
()5
آ
د .منذ حضوري للمجموعة ،أصبحت أكثر احتراماً لراء النساء والفتيات.
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()2
()3
()4
()5

 غير موافق إطالقاً
()1

 ال أعرف
()0

 غير موافق إطالقاً
()1

 ال أعرف
()0
 غير موافق إطالقاً
()1
 غير موافق إطالقاً
()1

ه .منذ حضوري لهذه المجموعة ،أصبحت أكثر التزاماً بدعم أمان النساء والفتيات في المجتمع.
 غير موافق إطالقاً
 غير موافق
 حيادي
 موافق بشدة  موافق
()1
()2
()3
()4
()5
أ
ز .خالل المناقشات الجماعية ،تعلمت مهارات إجراء مناقشات محترمة .منذ بداية المناقشات الجماعية ،هل استخدمت هذه الساليب؟
 لم أستخدمها
 في غالباً (  )5أحيانا ()4
 ال أعرف ()0
 ال ينطبق ()0
مطلقاً ()1

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسطة
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استمارة التقييم الذاتي للفتيان  -زيادة الوعي
اسم الجلسة  /النشاط
الموقع
فئة العمر
تاريخ التقييم
درجة القسم أ
درجة القسم ب

[تُستكمل من قبل المنظمة]
[تُستكمل من قبل المنظمة]

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي

تعليمات للميسرة:
•قولي:
– –مشاركتكم طوعية ولن يُذكر اسمك في االستبيان .لن يُكتب اسمك في أي مكان.
– –لن يتم مشاركة إجاباتك.
– –الغــرض مــن هــذا التقييــم هــو ليــس لتقييــم المشــاركات .ستســاعدنا هــذه المعلومــات فــي تقديــر فعاليــة أنشــطة زيــادة الوعــي علــى
مســتوى العالــم.
– –إذا كانت لديك أي شكاوى وتعليقات محددة عن أ
النشطة ،يرجى مشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
الفـراد الذيــن يســتكملون االســتبيان هــم نفــس أ
•لالختبــار البعــدي (فقــط) :تأكــد مــن أن أ
الشــخاص الذيــن خضعــوا لالختبــار القبلــي .يجــب أال
يُطلــب مــن أولئــك الذيــن لــم يكملــوا االختبــار القبلــي المشــاركة فــي االختبــار البعــدي.

القسم أ  -أسئلة االختبار القبلي والبعدي
الجنس وأدوار الجنسين
أ .يرجع االختالف في أ
الدوار بين الفتيات والفتيان في الغالب إلى االختالفات البيولوجية
 صح

 خطأ

ب .الفتيات مؤهالت مثلهن مثل الفتيان.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .يجب على الفتيان عدم البكاء أو إظهار مشاعرهم عندما يكونون حزينين.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

د .إذا كان للفتيات والفتيان نفس الحقوق ،فسيفقد الرجال سلطتهم.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .يمكن للمرأة أن تكون قدوة للفتيان.
 ال أوافق أبداً

 ال أوافق
أوافق
 أوافق بشدة
و .في المنزل ،من الذي يجب أن يكون مسؤوال عن أ
العمال المنزلية؟
ً
 الرجال  /الفتيان في معظم الحاالت

 ال أعرف

 النساء  /الفتيات في معظم الحاالت

 كالهما بالتساوي

 ال أعرف
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الفضل إنفاق المال على تعليم الفتيان ،ألنهم سيكونون المعيلون أ
ز .من أ
للسر عندما يكبرون.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

العنف ضد النساء والفتيات
أ .الزواج القسري هو نوع من العنف ضد النساء والفتيات
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .في العالقات السليمة ،من الطبيعي أن يطلق الناس أحياناً أسماء قبيحة على بعضهم البعض
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .ال بأس أن يضرب الزوج زوجته إذا أزعجته
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ه .تعرض الفتيات أنفسهن للعنف من خالل ارتداءهن مالبس غير محتشمة.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

القسم ب  -أسئلة االختبار البعدي فقط
أ .لقد تحسن فهمي ألدوار الجنسين والجنس نتيجة لحضور المجموعة
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ب .لدي فهم أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

ج .منذ حضوري للمجموعة ،أشعر براحة أكبر في التعبير عن مشاعر الخوف أو الحزن.
 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

 ال أوافق أبداً

 ال أعرف

 ال أوافق
أوافق
 أوافق بشدة
د .منذ حضوري للمجموعة ،أصبحت أكثر احتراماً آلراء النساء والفتيات.
 أوافق بشدة

أوافق

 ال أوافق

ه .منذ حضوري لهذه المجموعة ،أصبحت أكثر التزاماً بدعم النساء والفتيات ليبقين آمنين في المجتمع.
 غالباً

 أحيانًا

 ال أبداً

 ال ينطبق

 ال أعرف

ز .خالل المناقشات الجماعية ،تعلمت مهارات إجراء مناقشات محترمة .منذ بداية المناقشات الجماعية ،هل استخدمت هذه أ
الساليب؟
 غالباً
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 أحيانًا

 ال أبداً

 ال ينطبق
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الوعي
رفع
أ
زواج الطفال

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

67

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

اسم أ
الداة

رفع الوعي بزواج أ
الطفال -أداة التقييم الجماعي

الغرض

الداة هــو تقييــم مــا إذا كانــت أنشــطة التوعيــة قــد ســاهمت فــي زيــادة أو تعزيــز المعرفــة حــول زواج أ
الغــرض مــن أ
الطفــال وآثــاره الســلبية ،وتغييــر
النــواع أ
الداة نوعيــة وموجهــة نحــو معرفــة ديناميكيــة المجموعــة .وهــي أقــل صرامــة مــن أ
الطفــال .أ
المواقــف والتصــورات حــول زواج أ
الخــرى
مــن المنهجيــات المنظمــة القبليــة والبعديــة ،حيــث إنهــا تعتمــد بشــكل أساســي علــى مالحظــة الميســر والتحليــل الشــخصي ،وتتنــاول التغيي ـرات
للمجموعــة بأكملهــا ،وليــس أ
للف ـراد.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

أ
الميسرة أو الميسر الذي قدم الجلسة.
يجب أن يستعمل الداة ّ

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الولــى (خــط أ
يجــب علــى الميسـرات إكمــال االســتمارة بعــد الجلســة أ
الســاس) وفــي نهايــة نشــاط التوعية (الخــط النهائــي) مــع كل مجموعة باســتخدام
مجموعــة مــن أ
الســئلة المحددة مســبقًا.
1.1ما هو «زواج أ
الطفال  /الزواج المبكر»؟
2.2هل هناك سن قانوني للزواج؟ إذا كان أ
المر كذلك ،فما هو؟
3.3ما الذي قد يدفع أ
السرة إلى تزويج أو الرغبة في تزويج ابنتها الصغيرة؟
المر كذلك ،يرجى إعطاء بعض أ
4.4هل للفتيات حقوق؟ إذا كان أ
المثلة.
5.5ما هي بعض آثار زواج أ
الطفال  /الزواج المبكر على فتياتكم؟
6.6برأيك ،ما هو الدور الذي تقوم به الفتيات في المجتمع؟
7.7من منكم يعتقد أن زواج أ
الطفال  /الزواج المبكر مقبول؟ لماذا؟
8.8من منكم يعتقد أن زواج أ
الطفال  /الزواج المبكر غير مقبول؟ لماذا؟
9.9في رأيك ،ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به الوالدين فيما يتعلق بزواج أ
الطفال  /الزواج المبكر؟
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1010في رأيك ،ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع فيما يتعلق بزواج أ
الطفال؟
مالحظــة :أ
الســئلة المدرجــة مقترحــة ويجــب تخصيصهــا لتناســب الموضوعــات الرئيســية التــي يتــم تناولهــا فــي نشــاط زيــادة الوعــي كمــا تقدمــه
المنظمــة.
يجــب أن تكتــب الميســرة النقــاط الرئيســية مــن إجابــات المشــاركين مــن أجــل تعبئــة الجزأيــن أ و ب فــي االســتمارة .كمــا يجــب تعبئــة الجــزء ج بمجــرد
مقارنــة المعلومــات مــن خــط أ
الســاس وخــط النهايــة وتحليلهــا مــن قبــل الميســر.
يجــب إجـراء نشــاط المراقبــة والتقييــم بشــكل منفصــل للنســاء فقــط ،ومجموعــات الفتيــات فقــط ،ومجموعــات الرجــال  /الفتيــان فقــط ،بحيــث يمكــن
تحليــل النتائــج فيمــا يتعلــق بمجموعــة الجمهــور المســتهدفة .وللحصــول علــى مقارنــة دقيقــة ،مــن المهــم الحصــول علــى المدخــات مــن نفــس
المجموعــة مــن المشــاركين فــي كال الجولتيــن مــن جــوالت جمــع البيانــات ،أي خــط أ
الســاس وخــط النهايــة.

كيف يجب تحليل البيانات؟

يجب مقارنة المالحظات من خط أ
الساس وخط النهاية من قبل الميسر من أجل إكمال القسم ج في االستمارة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسطة
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رفع مستوى الوعي بزواج أ
الطفال  -أداة تقييم المجموعة
معلومات عامة

اسم الميسرة
اسم/نوع الحدث  /النشاط
تاريخ القيام بالنشاط
تاريخ التقييم
الموقع
معلومات المشاركات
مجموع عدد المشاركات ()#
حضور المشاركات ذوات اإلعاقة:
التوزيع حسب الجنسية

المنصب  /الدور
البداية :السنة  -الشهر  -اليوم النهاية :السنة  -الشهر  -اليوم
 خط النهاية
 خط األساس

 نعم  ال [مالحظة :المالحظة البصرية فقط ،وليس من خالل السؤال!]
العمر:
الجنس:

سوريون ()#

 نساء

 تحت 17

أردنيون ()#

 رجال

[كان مقدمو رعاية  /اآلباء حاضرين؟

غير ذلك ()#

35 - 18 

حدد:

60-35 
_____________

 60 سنة وأكثر

القسم أ  -المعرفة
أ
 .1صف فهم المشاركين لمفهوم “زواج الطفال  /الزواج المبكر”.

 .2صف فهم المشاركين لمفهوم “السن القانوني” للزواج.

للسباب التي تدفع أ
 .3صف فهم المشاركين أ
السرة إلى تزويج أو الرغبة في تزويج ابنتهم في سن مبكرة.

 .4صف فهم المشاركين للحقوق أ
الساسية للفتيات.

 .5صف فهم المشاركين آلثار زواج أ
الطفال على الفتيات الصغيرات.
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القسم ب  -المواقف والتصورات
 .5صف تصورات المشاركين حول دور الفتيات في المجتمع.

 .6هل هناك أي مشاركين في هذه المجموعة يعتقدون أن زواج أ
الطفال هو أمر مقبول؟
 نعم  ال
أ
 6.1صف سبب اعتقادهم أن زواج الطفال ممارسة مقبولة.
 .7هل هناك أي مشاركين في هذه المجموعة يعتقدون أن زواج أ
الطفال هو أمر غير مقبول؟
   نعم  ال
أ
 7.1صف لماذا يعتقدون أن زواج الطفال هو ممارسة غير مقبولة.
 .7صف آراء المشاركين حول الدور الذي يجب أن يلعبه الوالدان فيما يتعلق بزواج أ
الطفال.
 .8صف آراء المشاركين حول الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع فيما يتعلق بزواج أ
الطفال.

القسم ج  -يُستكمل في خط النهاية فقط
 .9صف ما إذا كان هذا النشاط قد ساهم في زيادة المعرفة حول الزواج المبكر وعواقبه لهذه المجموعة من المشاركين؛ قدم أمثلة
إن أمكن.

 .10صف ما إذا كان هذا النشاط ساهم في التغيير المواقف والتصورات حول الزواج المبكر وعواقبه لهذه المجموعة من المشاركين؛
قدم أمثلة.

تعليقات ومالحظات إضافية
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اسم أ
الداة
الدليــل الميدانــي لمجموعــة العمــل الفرعيــة المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
فــي أ
الردن لتقييــم مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي (تقييــم الســامة)

الغرض
تعتبــر تقييمــات مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ممارســة جيــدة لتحديــد وتقييــم مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
ولثـراء اســتجابات متعــددة القطاعــات أوســع للتخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .فهــي تمكــن البرامــج
المرتبطــة بالموقــع إ
مــن الوصــول إلــى:
•فهــم أفضــل لمخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي تواجههــا المجموعــات المعرضــة لمخاطــر متزايــدة مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي فــي المخيمــات والبيئــات الحضريــة؛
•تسليط الضوء على مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي التي يواجهها الالجئون وتوصيات الالجئين للتغلب على هذه المخاطر؛
النســانية
•فهــم التجــارب الفريــدة لشـرائح مختلفــة مــن المجتمعــات مــن خــال نهــج متعــدد الجوانــب لضمــان اســتجابة البرامــج والمســاعدات إ
الحتياجــات المجموعــات المحــددة المعرضــة لمخاطــر متزايــدة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛
•تحديــد نقــاط القــوة داخــل مجتمعــات الالجئيــن للتخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتحديــد المجــاالت التــي يجــب
النســانية الشــاملة؛
فيهــا تعزيــز االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة إ
•ضمان المساءلة أمام السكان المتضررين :استشر السكان المتضررين لمعرفة آرائهم لالستفادة منها في وضع البرامج.
وعنــد إجرائهــا علــى فت ـرات منتظمــة ،مــن الممكــن مقارنــة نتائــج تقييمــات مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتحديــد مــا إذا كانــت
الج ـراءات المتخــذة نتيجــة للتوصيــات المحــددة فــي التقييمــات أ
الوليــة  /الســابقة قــد ســاهمت فــي تقليــل المخاطــر ،وكذلــك لتحديــد كيفيــة
إ
أ
13
اســتجابة البرامــج بشــكل أفضــل لمجــاالت محــددة مــن المخاطــر أو الســباب الجذريــة لهــذه المخاطــر.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

بالنســبة إلــى بنــوك أ
الســئلة التــي يمكــن اســتخدامها لتطويــر أدوات وإرشــادات شــاملة حــول إج ـراء تقييمــات مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع
أ
أ
االجتماعــي فــي ســياق الردن ،يرجــى الرجــوع إلــى الدليــل الميدانــي لمجموعــة العمــل الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الردن
لتقييــم مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال تنطبق -متطلبات فنية عالية
.Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, GBV AoR, 2019 13
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القسم الثاني:
االستجابة
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اسم أ
الداة
استمارة التغذية الراجعة من المستفيدة – إدارة الحالة

الغرض
إن اســتطالع آراء المســتفيدات هــي وســيلة أساســية لــك ولمؤسســتك لمعرفــة تجربــة الناجيــات لخدمتــك .ويمكــن أن يســاعدك هــذا فــي فهــم
الداة مصممــة خصيص ـاً أ
مــا الــذي يجــري القيــام بــه بشــكل جيــد ،ومــا الــذي يجــب تحســينه ،ومــا هــي التحديــات .وعلــى الرغــم مــن أن أ
للف ـراد
المــر ،يمكــن تكييــف أ
الذيــن يتلقــون تدخــات إدارة الحالــة ،إال أنــه إذا لــزم أ
الداة وإدارتهــا بشــكل طفيــف مــع المســتفيدين الذيــن يتلقــون خدمــات
االستشــارة أيض ـاً.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

مــن أجــل الحصــول علــى الــردود غيــر المنحــازة أو للتخفيــف مــن مخاطــر التالعــب بالمعلومــات ،وال ســيما عندمــا تــدار أ
الداة شــفهياً ،من المستحســن
أال تكــون الموظفــة التــي تقــوم بإجـراء االســتبيان هــي نفســها أخصائيــة الحالــة التــي تديــر حالــة الناجيــة .ومــن الناحيــة المثاليــة ،ينبغــي التعامــل مــع
العمليــة مــن قبــل المشــرفة أو أخصائيــة حالــة بديلــة.
مالحظة :يجب أال تدار هذه أ
الداة تحت أي ظرف من الظروف من قبل أعضاء فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

نظـراً ألنــه قــد تكــون هــذه المــرة أ
الولــى التــي تجتمــع فيهــا الناجيــة مــع الموظفــة التــي تديــر االســتبيان ،ســواء المشــرفة الفنيــة أو أخصائيــة الحالــة
البديلــة ،فمــن أ
الفضــل إج ـراء المقابلــة شــخصياً لتعزيــز الثقــة .إذا كانــت هنــاك حاجــة إلدارة االســتبيان عبــر مكالمــة هاتفيــة ،يمكــن للمنظمــات
التكييــف وفقـاً لذلــك ،وفــي هــذه الحالــة ،يجــب التأكيــد علــى الثقــة والســرية.
عادة ما يتم تنفيذ استطالعات آراء المستفيدات في نهاية الجلسة أو في عند إغالق الحالة.
قــد ال يكــون مــن الممكــن دائمـاً مطالبــة المســتفيدات بتقييــم الخدمــات عنــد إغــاق الحالــة ،خاصــة فــي الســياقات التــي تتــم فيهــا رؤيــة غالبيــة
الناجيــات مــرة واحــدة فقــط .فــي هــذه الحالــة ،يمكــن للمنظمــة أن تقــرر اســتخدام اســتمارات آراء المســتفيدات فــي نهايــة الجلســة أ
الولــى إذا كان
مــن الممكــن القيــام بذلــك .فــي الســياقات التــي تتــم فيهــا رويــة المســتفيدات لفتـرات زمنيــة أطــول ،علــى ســبيل المثــال ،خــال فتــرة شــهر أو ثالثــة
بالش ـراف التصحيحــي للمســار فــي الوقــت المناســب عنــد تحديــد نقــاط
أشــهر ،يمكــن إج ـراء اســتبيانات آراء المســتفيدات بشــكل متكــرر للســماح إ
الضعــف .قــد يكــون الفاصــل الزمنــي المعقــول هــو تنفيــذ االســتبيان بعــد أن تُكمــل الناجيــة حضــور  4جلســات.
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يجــب تضميــن رمــز الناجيــة ومــز أخصائيــة الحالــة فــي االســتمارة ،بحيــث يمكــن تتبــع المعلومــات ،فــي حــال كانــت التدابيــر التصحيحيــة للمســار
ضروريــة لمعالجــة نقــاط الضعــف وأوجــه القصــور المحــددة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات المعبــأة مباشــرة إلــى المشــرفات و  /أو مديــري برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتحليلهــا ومتابعتهــا .يجــب
تخزيــن االســتمارات فــي خزانــة مغلقــة يمكــن الوصــول إليهــا فقــط مــن قبــل المشــرفات  /المديريــن الفنييــن.

اعتبارات السالمة أ
والخالق

مرتفعة
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استمارة التغذية الراجعة للمستفيدة  -إدارة الحالة
رمز الناجية
رمز أخصائية الحالة
يدار االستبيان من قبل
التاريخ:
أ
يرجى تحديد عدد جلسات زواج الطفال التي حضرتنا الناجية

(االسم أو الرمز)

تعليمات للموظفات
•ضمان الخصوصية ،للسماح للناجية بالشعور بالراحة .يجب أن تتم الجلسة في غرفة إدارة الحالة.
•يجب على الموظفة التي تدير االستبيان أن تمال ً عنوان االستمارة بالمعلومات المطلوبة
أ
•قــرري مــا إذا كان ســيتم جمــع الــردود كتابيـاً (إعطــاء االســتبيان للناجيــة لتعبئتهــا بنفســها) أو مــا إذا كانــت الموظفــة ســتطرح الســئلة وتسـ ّـجل
إجابــات الناجيــة.
أ
•أبلغي الناجية أنك ستطرحين عليها بعض السئلة ولكن لن تكتبي اسمها في االستمارة وأنه لن يتم ذكر اسمها في المقابلة.
•اشــرح الغــرض .قــول« :هــذا االســتبيان طوعــي وســري .والغــرض منــه هــو جمــع المعلومــات حــول الخدمــات التــي تــم تقديمهــا لــك وللمســاعدة
فــي إجـراء تحســينات علــى نوعيــة الرعايــة التــي تتلقاهــا الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي هــذا المجتمــع».
•ذكّري الناجية أنك لن تطرحي عليه أي أسئلة حول حالتها الفعلية ،وأنك مهتمة فقط بالخدمات التي تلقتها خالل عملية إدارة الحالة.
•احصلــي علــى الموافقــة للمضــي قدم ـاً واحصلــي علــى موافقــة مــن مقــدم الرعايــة عنــد العمــل مــع أ
الطفــال .إذا رفضــت الناجيــة إعطــاء
الموافقــة ،أخبريهــا أنــه ال بــأس فــي ذلــك وأنــه إذا غيــرت رأيهــا يمكنهــا االتصــال بهــا الحقــاً.

أخبريني عن نفسك
كنت أنت الناجية التي تتلقى الخدمة:
إذا ِ
 عمري 19-15

 عمري 24-20

 عمري 49-25

 عمري  50عاماً أو أكبر.

إذا كنت مقدم الرعاية أو الوصي على قاصر:
 عمر الطفل  5-0سنوات

 عمر الطفل  12-6سنة  عمر الطفل  18-13سنة

الجزء أ  -حول الخدمات
حدثينا عن خدماتنا ...
عرفت عن خدماتنا؟ (ضع عالمة أمام كل االختيارات التي تنطبق)
 .1كيف ِ
 صديقة أو إحدى أفراد أ
		
السرة
 الجارة أو أحد أفراد المجتمع
		
 نشرة أو كتيب رأيته أو تلقيته

 إحالة من منظمة أخرى

 المناقشات المجتمعية		

 غير ذلك (يرجى التحديد)

 .2كان من السهل العثور على الخدمة.
 نعم  ال	
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 .3كانت الخدمة مجانية.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .4كانت الخدمة ودودة.
 نعم  ال 
 .5تلقيت معلومات حول الخدمات المتاحة وما هي الخيارات المتاحة أمامي.
 نعم  ال
 .6كانت ساعات العمل في أ
الوقات التي كان يمكنني فيها الحضور
(مثال :قبل المدرسة وبعدها ،في المساء وفي عطالت نهاية أ
السبوع).
ً
 نعم  ال

أخبرنا عن الخيارات ...
 .7كان هناك موظفة لمقابلتي ومساعدتي ،وشعرت بالراحة معها.
 نعم  ال
 .8كنت أقابل نفس الموظفة في كل زيارة مراجعة.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .9بإمكاني اختيار وجود أنثى داعمة معي.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .10تلقيت معلومات كاملة حول الخيارات المتاحة لي وقررت بنفسي ما كنت أريد أن يحدث بعد ذلك.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .11تمت إحالتي إلى مكان آخر عندما تعذر تقديم الخدمة.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .12كنت راضيةً عن جودة الخدمات التي تمت إحالتي إليها.
 نعم   	 قليال ً   	 ال	

 ال ينطبق

أخبرينا عن السرية ...
 .13كان يمكنني الحصول على المساعدة دون لفت االنتباه إلى نفسي.
 نعم  ال
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 .14الموظفات تحترم السرية.
 نعم  ال
 .15قابلت أخصائية حالة أو موظفات أخريات على انفراد دون أن يسمعني أحد.
 نعم  ال
أخبرينا عن الموظفات...
 .16كانت الموظفات لطيفات.
 نعم  ال
أحكامهن علي.
 .17كانت الموظفات متفهمات .لم يطلقن
ّ
 نعم  ال
مرض.
 .18كانت الموظفات قادرات على إ
الجابة على جميع أسئلتي بشكل ٍ
 نعم  ال
 .19استخدمت الموظفات لغة يمكنني فهمها.
 نعم  ال
 .20أتاحت لي الموظفات الوقت للسماح لي بالتعبير عن مشاكلي بعباراتي الخاصة.
 نعم  ال
أخبرينا عن مدى رضاك العام عن الدعم الذي تلقيته….
 .21بشكل عام ،ما مدى رضاك عن جودة الخدمات المقدمة لك؟
 راضية جداً

 راضية		

		
 راضية إلى حد ما

 غير راضية   

 .22عندمــا أتيــت إلــى هنــا ،أجرينــا تقييمـاً أوليـاً ،ثــم أجريــت عــدداً مــن الجلســات مــع أخصائيــة الحالــة ،مــا هــي الجلســة  /الخطــوة التــي كانــت
أكثــر فائــدة لــك ،إن وجــدت؟

 .23أي جلسة  /خطوة كانت أ
القل فائدة ،إن وجدت؟
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 .24هل لديك أي توصيات حول كيفية تحسين خدماتنا؟

 .25هل ستنصحين صديقتك إذا تعرضت للعنف القائم على النوع االجتماعي بالقدوم إلى هنا للحصول على المساعدة؟ لماذا؟
 نعم  ال  
يرجى التوضيح:

الجزء ب  -حول الصحة النفسية للناجيات
 .26بشكل عام ،هل تشعرين أننا ساعدناك في حل المشكلة التي أتيت لتلقي المساعدة بشأنها؟
 نعم  قليال ً  ال  
يرجى التوضيح:
 .27مقارنة بما شعرت به عندما أتيت إلينا للحصول على الدعم ألول مرة ،هل تشعرين بتحسن بعد لقائنا؟
 نعم  قليال ً  ال  
يرجى التوضيح:
الجابة لالستبيان.
اشكري المجيبة على وقتها في إ
اختتمــي بتقديــم معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتعليقــات للمنظمــة؛ وضحــي أنهــا مرحــب بهــا الســتخدام هــذه القنــوات لتقديــم شــكوى أو
مشــاركة التعليقــات فــي أي وقــت
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اسم أ
الداة
مقياس الوظائف النفسية واالجتماعية  -الدعم النفسي االجتماعي المركز

14

الغرض

تقيــس أ
الداة التغييـرات المتعلقــة بالرفــاه النفســي االجتماعــي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ويمكــن اســتخدامها مــن قبــل أخصائيــات حــاالت
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتتبــع التطــور  /التحســينات التــي تــم تحقيقهــا خــال عمليــة إدارة الحالــة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

الداة ،فمــن الضــروري وجــود عالقــة ثقــة بيــن الفــرد الــذي يســتعمل أ
نظـراً لحساســية وخصوصيــة المعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال أ
الداة
والمجيبــة .لذلــك يُنصــح بشــدة أن يتــم إجـراء التقييــم مــن قبــل أخصائيــة التــي تديــر حالــة الناجيــة.
مالحظة :يجب أال تدار هذه أ
الداة تحت أي ظرف من الظروف من قبل أعضاء فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الداة إمــا مــرة واحــدة أو عــدة م ـرات .بالنســبة لمقيــاس الرفــاه النفســي واالجتماعــي لمــرة واحــدة ،تحتــاج أ
يمكــن اســتعمال هــذه أ
الداة إلــى أن
الســاس وخــط النهايــة) .يجــب أن يكــون هــذا فــي بدايــة الجلســة (لخــط أ
تســتعمل مــرة واحــدة فقــط (لكــن تتضمــن كال مــن خــط أ
الســاس) ثــم بعــد
ً
ُ
إمــا فــي نهايــة الجلســة أو فــي ختــام الحالــة (لخــط النهايــة) .قــد ال يكــون مــن الممكــن دائمـاً اســتعمالها عنــد إغــاق الحالــة ،خاصــة فــي الســياقات
التــي تتــم فيهــا رؤيــة غالبيــة الناجيــات مــرة واحــدة فقــط .فــي هــذه الحالــة ،يمكــن للمنظمــة أن تقــرر اســتخدامها فــي نهايــة الجلســة أ
الولــى إذا
كان مــن الممكــن القيــام بذلــك.
القــل ،وذلــك لفســاح الجمــال لتلبيــة االحتياجــات أ
بالنســبة للم ـرات المتعــددة ،ينصــح إدارة أداة المراقبــة فقــط بعــد ثــاث زيــارات علــى أ
الكثــر
إ
ُ
أ
إلحاحـاً للناجيــات وإعطــاء الوقــت لبنــاء الثقــة .لرصــد التغييــر فــي رفاهيــة الناجيــات بمــرور الوقــت ،يجــب إجـراء االســتبيان خــال خــط الســاس،
فــي أي وقــت بعــد الجلســة أ
الولــى ،ويفضــل فــي الجلســة الثالثــة أو الرابعــة (عندمــا تكــون الناجيــة مرتاحــة مــع أخصائيــة الحالــة وأثبتــت أنهــا
ســتحضر الجلســات بانتظــام) ،ومــرة أخــرى بعــد ثــاث جلســات إضافيــة (عــاد ًة فــي الجلســة الســابعة) .إذا أمكــن ،املئــي االســتبيان النهائــي فــي
نهايــة خطــة تدخــل إدارة الحالــة ،إذا تجــاوزت إدارة الحالــة ســبع جلســات.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب أن تأخــذ أخصائيــات الحالــة زمــام المبــادرة فــي تحليــل المعلومــات ومناقشــة النتائــج مــع المشــرفات ،حســب الحاجــة .ويجــب تحويــل النتائــج
إلــى برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  /المديــر الفنــي لتحليلهــا واتخــاذ إجـراءات المتابعــة.
 14مقتبس من لجنة إالنقاذ الدولية :مجموعة أدوات مراقبة نتائج إدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي ،آب .2018
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وتستند جميع العناصر في االستبيان إلى مقياس مكون من  3نقاط يحوي القيم التالية:
•قليل من الصعوبة أو عدم وجود صعوبة (نقطة واحدة)
•صعب (نقطتان)
•صعب جداً ( 3نقاط)
أ
احسب النتائج لكل ناجية امرأة أو مراهقة من المراهقات الكبر س ّناً

اجمعــي النقــاط لجميــع العناصــر العشــرة .إذا تخطــت الناجيــة عنصـراً واحــداً أو أكثــر فــي االســتبيان ،اجمعــي النقــاط لجميــع أ
الســئلة التــي تمــت
أ
الجابــة عليهــا .علــى ســبيل المثــال ،إذا أجابــت الناجيــة علــى  8أســئلة ،قســمي
الجمالــي للســئلة التــي تمــت إ
الجابــة عليــه ،وقســميه علــى العــدد إ
إ
المجمــوع علــى .8

فسري النتائج لكل ناجية امرأة أو مراهقة من المراهقات أ
الكبر س ّناً

الدرجة

التفسير وتخطيط العمل

10

الناجية تواجه القليل من الصعوبة قليلة أو ال تواجه أي صعوبة في إنجاز المهام.
الناجية تعاني من قدر معتدل من الصعوبة في إنجاز المهام.

21-11

30 - 22

تحققي مما إذا كانت الناجية قد أشارت إلى أن تنفيذ عناصر معينة في االستبيان كان أكثر صعوبة (على سبيل
المثال ،أشارت إلى أن عنصراً واحداً "صعب للغاية") واسألي الناجية عما إذا كانت هذه العناصر أ
"الكثر صعوبة"
يجب أن تكون محور تركيزها في خطة العمل.
تواجه الناجية صعوبات كبيرة على أ
القل في إنجاز بعض المهام.
سيكون من المهم العمل مع الناجية للمساعدة في تحديد المهام التي يجب إعطاؤها أ
الولوية لخطة عمل
أ
الناجية .الحظي أن العناصر ال تحتاج بالضرورة أن تكون تلك التي سجلتها الناجية على أنها الكثر صعوبة ،ولكن
يمكن أن تكون أيضاً المهام أ
الكثر صلة بالحياة اليومية للناجية.

تفسير التغيير بمرور الوقت لكل ناجية امرأة أو مراهقة من المراهقات أ
الكبر س ّناً

إذا كنــت ترغبيــن فــي قيــاس التحســينات فــي الصحــة النفســية للناجيــات خــال عمليــة إدارة الحالــة ،وكان لديــك درجتــان علــى أ
القــل إلحــدى
ِ
الناجيــات بمــرور الوقــت (علــى ســبيل المثــال مــرة فــي الجلســة الرابعــة ومــن ثــم مــرة أخــرى فــي الجلســة الســابعة) ،يمكنــك مقارنــة النتائــج لــكل
اســتبيان وحســاب الفــرق بيــن متوســط الدرجــات .بمجــرد حســاب الفــرق بيــن الدرجــات ،يمكــن اســتخدام المقيــاس التالــي لتفســير مــا إذا كان هــذا
يمثــل تغيي ـراً «صغي ـراً» أم تغيي ـراً «كبي ـراً» فــي درجــات الناجيــة.

مستوى التغيير
صغيرة
متوسط
كبير

الفرق بين الدرجات (الدرجة الثانية ناقص الدرجة أ
الولى)
 3نقاط أو أقل
 4إلى  6نقاط
 7نقاط أو أكثر

مالحظة :هذه المعلومات حساسة وال يمكن مشاركتها مع الجماهير خارج فريق المنظمة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي.
احسب نتائج حاالت العديد من النساء أو المراهقات أ
الكبر سناً

مــن أجــل الحصــول علــى نظــرة عامــة جيــدة علــى أ
الداء النفســي واالجتماعــي لحاالتــك ،يوصــى بتحليــل البيانــات إلظهــار عــدد الناجيــات أو النســبة
المئويــة لهــن فــي كل فئــة نقــاط (.)30-22 ،21-11 ،10-0
مالحظة :يمكن مشاركة بيانات الحاالت إذا كانت مجملة خارج المنظمة ،مثل فرق البرامج أ
الخرى والمديرين والمانحين ،حسب االقتضاء.
ُ
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مقياس الوظائف النفسية واالجتماعية  -الدعم النفسي االجتماعي المركز
رمز الناجية
رمز أخصائية الحالة
التاريخ:

تعليمات للموظفات
•يجب على الموظفة التي تدير االستبيان أن أ
تمل عنوان االستمارة بالمعلومات المطلوبة.
•قــرري مــا إذا كان ســيتم جمــع الــردود كتابي ـاً (إعطــاء االســتبيان للشــخص لتعبئتــه بنفســه) أو مــا إذا كانــت أخصائيــة الحالــة ســتطرح أ
الســئلة
وتســجل إجابــات المجيبــة.
أ
•أبلغي الناجية أنك ستطرحين عليها بعض السئلة ولكن لن تكتبي اسمها في االستمارة وأنه لن يتم ذكر اسمها في المقابلة.
•اشــرحي الغــرض .قولــي« :هــذا االســتبيان طوعــي وســري .والغــرض منــه هــو فهــم كيفيــة تطــور مشــاعرك مــع مــرور الوقــت حتــى نتمكــن مــن
تزويــدك بالنــوع المناســب مــن الدعــم .عندمــا تصليــن إلــى مرحلــة تشــعرين فيهــا بالرضــا وتعتقــدي أنــك لــم تعــودي بحاجــة أو ترغبــي فــي تلقــي
خدماتنــا ،يمكننــا مناقشــة وتحديــد مــا إذا كان ينبغــي إنهــاء جلســاتنا».
•احصلــي علــى موافقــة للمضــي قدم ـاً ،أو إذا رفضــت الناجيــة قولــي لهــا أنــه ال بــأس فــي ذلــك ،وأنهــا إذا غيــرت رأيهــا الحق ـاً يمكنهــا االتصــال
بــك الحق ـاً.
أ
سوف أسألك عن مهام وأنشطة محددة .بالتفكير في الشهر الماضي ،يرجى إخباري بمدى صعوبة تنفيذ هذه النشطة:
 .1إعطاء النصائح ألفراد أ
السرة
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

الفكار مع آ
 .2تبادل أ
الخرين
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

القارب آ
 .3االنضمام إلى أفراد المجتمع  /أ
الخرين للقيام بمهام للمجتمع
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

 .4طلب  /الحصول على المساعدة من الناس أو المنظمات عندما تحتاجها
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

 .5اتخاذ قرارات مهمة بشأن الحياة اليومية
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

 .6المشاركة في قرارات أ
السرة
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

 .7تعلم مهارات جديدة
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً
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 .8التركيز على مهامك أو مسؤولياتك
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

 .9التفاعل أو التعامل مع أشخاص ال تعرفهم
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ

 صعب

 صعب جداً

 .10الحفاظ على نظافة أسرتك
الطالق أو صعباً بعض الشيء
 ليس صعباً على إ
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النقـديـة

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

87

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

اسم أ
الداة
استبيان مسح ما بعد التوزيع  -المساعدة النقدية

14

الغرض

الداة هــو جمــع المعلومــات حــول كيفيــة اســتخدام الناجيــة للمســاعدات النقديــة والعينيــة لتحقيــق أ
الغــرض مــن أ
الهــداف الــواردة فــي خطــة
العمــل والتخفيــف مــن المخاطــر الحاليــة والمخاطــر الضافيــة .بالضافــة إلــى ذلــك ،تســاعد أ
الداة أيضـاً فــي تقييــم كيفيــة إدراك المســتفيدة لنوعيــة
إ
إ
ومالءمــة عمليــة توزيــع النقــد ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بمعاييــر الســامة والســرية.
مالحظــة :نظ ـراً ألن مراقبــة مــا بعــد التوزيــع تتــم عــاد ًة مــن خــال مكالمــات هاتفيــة للمتابعــة ،فمــن المهــم أن تقــدم المســتفيدات ،عنــد تلقــي

المســاعدة ،الموافقــة علــى االتصــال بهــن الحق ـاً مــن أجــل إج ـراء مراقبــة مــا بعــد التوزيــع.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

مــن أجــل الحصــول علــى الــردود غيــر المنحــازة أو للتخفيــف مــن مخاطــر التالعــب بالمعلومــات ،وال ســيما عندمــا تســتعمل أ
الداة شــفهياً ،مــن
ُ
المستحســن أال يكــون الشــخص الــذي يقــوم بإجـراء االســتبيان هــو نفســه أخصائيــة الحالــة التــي وزعــت المســاعدة النقديــة .ومــن الناحيــة المثاليــة،
ينبغــي التعامــل مــع العمليــة مــن قبــل المشــرفة أو أخصائيــة حالــة بديلــة.
مالحظة :يجب أال تدار هذه أ
الداة تحت أي ظرف من الظروف من قبل أعضاء فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجــب نقــل االســتمارات المعبــأة مباشــرة إلــى فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتحليلهــا .تــم تصميــم أ
الداة المقدمــة هنــا لدعــم مراقبــة
مــا بعــد التوزيــع للمســاعدة النقديــة ،ولكــن يمكــن تكييفهــا الســتخدامها فــي مراقبــة مــا بعــد التوزيــع للمســاعدة العينيــة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجب نقل االستمارات المعبأة مباشرة إلى مدير برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي  /المدير الفني لتحليلها وإجراءات المتابعة.
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استبيان ما بعد التوزيع  -المساعدة النقدية
رمز الناجية	 
رمز أخصائية الحالة
التاريخ:
الموقع

تعليمات للموظفات
ـك بعــض الأســئلة حــول تجربتــك فــي تلقــي الدعــم النقــدي مــن [اســم المنظمــة التــي تقــدم المســاعدة النقديــة] الــذي كان
قولــي :أود أن أطــرح عليـ ِ
يهــدف إلــى مســاعدتك علــى التعافــي والتخفيــف مــن أي تعــرض إضافــي للضــرر .تركــز الأســئلة علــى مزايــا الســامة والحمايــة المتعلقــة بالمســاعدة
النقديــة وستســاعد مؤسســتنا علــى تحســين البرنامــج وأي شــخص آخــر .يمكنــك تخطــي أي مــن الأســئلة بــل وحتــى جميــع الأســئلة أو اختيــار إنهــاء
االســتبيان فــي أي وقــت .إذا كان هنــاك أيــة أســئلة لــم تفهميهــا ،يرجــى أن تطلبــي منــي شــرحها .ســتبقى إجاباتــك ســرية ولــن تؤثــر علــى أهليتــك
لتلقــي هــذه الخدمــة مــرة أخــرى فــي المســتقبل (يجــب التأكيــد علــى هــذه النقطــة) .يمكنــك تخطــي أي مــن الأســئلة بــل وحتــى جميــع الأســئلة أو
اختيــار إنهــاء االســتبيان فــي أي وقــت .إذا كان هنــاك أيــة أســئلة لــم تفهميهــا ،يرجــى أن تطلبــي منــي شــرحها .إجاباتــك ســرية .هــل لديــك أي أســئلة
أو مخــاوف تريديــن مناقشــتها معــي قبــل أن نبــدأ؟
هل لديك أي أسئلة أو مخاوف تريدين مناقشتها معي قبل أن نبدأ؟ أيمكننا البدء؟
إذا رفضــت المســتفيدة المشــاركة ،قدمــي معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتعليقــات لــدى المنظمــة؛ وضحــي لهــا أنهــا مرحــب بهــا الســتخدام
هــذه القنــوات لتقديــم شــكوى أو مشــاركة التعليقــات فــي أي وقــت.
  

الجزء أ :تأثير المساعدة النقدية على سالمة الناجيات وقدرتهن على الوصول إلى الخدمات
 .1هل كانت المساعدة النقدية جزءاً من خطة العمل الخاصة بك لتعزيز قدرتك على أن تكوني أكثر أماناً؟
 نعم       
 ال      
الجابة
 أفضل عدم إ
 .2هل كان المبلغ  /المادة الذي تم استالمه مناسباً لتحسين سالمتك؟
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 .3هل كانت مدة المساعدة كافية لتحسين سالمتك؟
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
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 .4هل كان توقيت المساعدة النقدية مناسباً لتحسين سالمتك؟
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 .5هل كنت قادرة على استخدام النقود؟
[إذا كانت إالجابة «ال» ،يرجى التخطي واالنتقال إلى القسم «ب «]
 نعم
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
الجابــة بنعــم ،هــل ســاعدك تلقــي المســاعدة النقديــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات الضروريــة لــك (أو لطفلــك) للتعافــي مــن حادثــة
 5.1إذا كانــت إ
الساســية (إمــا الخدمــات أو الســلع) لضمــان البقــاء علــى قيــد الحيــاة والحــد أ
العنــف التــي أفصحــت عنهــا ،بمــا فــي ذلــك تغطيــة االحتياجــات أ
الدنــى
ِ
مــن مســتويات المعيشــة؟
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
استخدمت النقود؟
 5.2من أجل ماذا
ِ
(ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
 الطعام
 النظافة الشخصية
 المرافق
 المواصالت
 التواصل
اليجار  /السكن
 إ
 الصحة
 الخدمات القانونية  /العدل
 السالمة /الحماية
 الصحة النفسية االجتماعية
 الصحة النفسية
 أخرى  -حدد:
الجابة
 أفضل عدم إ
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الجزء ب :تأثير المساعدة النقدية على الصحة النفسية للناجية
 .6هل أثرت المساعدة النقدية بشكل ايجابي على العالقات داخل أسرتك؟
[إذا كانت إالجابة «ال» ،انتقل إلى السؤال ]8
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 6.1كيف؟
(ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
الساءة الجسدية  /العنف بخصوص النفقات  
 قدر أقل من إ
تهديدا باالعتداء الجسدي  /العنف فيما يتعلق بكيفية إنفاق النقود  
 أقل
ً
الساءة اللفظية  /التهديدات بشأن النفقات  
 قدر أقل من إ
 مشاركة الزوجين في صنع القرار
 استثمرت في نشاط مدر للدخل
 أرجأت حالة زواج طفل  
 بقي الطفل في المدرسة  /تم تسجيل الطفل في المدرسة  
 الوصول إلى الخدمات الصحية  
 تحسين أ
المن الغذائي  
أخرى-حدد:

  

يرجــى مالحظــة أن الغــرض مــن الســؤال التالــي هــو تحســين نهجنــا فــي تخطيــط الســامة عنــد تقديــم المســاعدة النقديــة؛ لــن تؤثــر إجابتــك
علــى أهليتــك لتلقــي المســاعدة النقديــة مــرة أخــرى فــي المســتقبل.
 .7هــل نشــأت أي مشــاكل فــي المنــزل نتيجــة تلقــي المســاعدة النقديــة والتــي جعلتــك تشــعر بعــدم االرتيــاح أو عــدم أ
المــان أو عــدم القــدرة علــى
اســتخدام النقــود؟ أثــر التحويــل النقدي ســلباً على العالقــات داخــل أسـرتك؟
الجابة «ال» ،انتقل إلى السؤال ]9
[إذا كانت إ
 نعم
  ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 7.1كيف؟
(ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
 االعتداء الجسدي  /العنف حول كيفية إنفاق النقود
 التهديد باالعتداء الجسدي  /العنف فيما يتعلق بكيفية إنفاق النقود
الساءة اللفظية حول كيفية صرف النقود
 إ
العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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بالكراه  /بالقوة أو من خالل االستغالل
 منع استخدام النقود  /إ
 غبر ذلك:
الجابة
 أفضل عدم إ
 7.2هل ترغبين في مناقشة خيارات الدعم لمعالجة المخاطر التي واجهتها؟
 نعم
 ال
الجابة
 أفضل عدم إ
 .8هل ساهمت المساعدة النقدية في تحسين صحتك الجسدية والنفسية؟
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ

 .9هل ساهمت المساعدة النقدية في تقليل مستويات التوتر المرتبطة بتلبية االحتياجات أ
الساسية؟

 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
ناقشت إدارة ما بعد الحالة وتخطيط سالمة ما بعد المساعدة مع أخصائية الحالة الخاصة بك؟
 .10هل
ِ
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 .10.1عندما تنتهي المساعدة النقدية ،هل ستكونين قادرة على منع المزيد من التعرض للضرر؟
 نعم
 قليالً  
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ

الجزء ج :طريقة تقديم المساعدة النقدية وعملية التوزيع
 .11هل كانت المساعدة النقدية مسبوقة بخطة أمان للتخفيف من مخاطر الضرر؟
 نعم       
 ال      
الجابة
 أفضل عدم إ
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 .12هل تم التشاور معك للتعبير عن تفضيالتك بشأن الطريقة التي ترغبين فيها بتلقي المساعدة النقدية؟
 نعم       
 ال      
الجابة
 أفضل عدم إ
 .12.1هل تشعرين بأنه تم أخذ تفضيالتك بعين االعتبار؟
 نعم       
 ال      
الجابة
 أفضل عدم إ
الجابة «ال» ،فيرجى توضيح الجوانب التي لم تتوافق مع ما تفضلينه.
 .12.2إذا كانت إ

 .13هل تم إعالمك أن هذه المساعدة مجانية وال يمكن طلب أي شيء مقابل الحصول عليها؟
 نعم       
 ال      
الجابة
 أفضل عدم إ

 .14هــل يمكــن أن تنشــأ أي مشــاكل فــي المجتمــع نتيجــة تلقــي المســاعدة النقديــة والتــي جعلتــك تشــعر يــن بعــدم االرتيــاح أو عــدم أ
المــان أو عــدم
القــدرة علــى الوصــول إلــى المســاعدة النقديــة أو اســتخدامها؟ هــل واجهــت أي مخاطــر أو مواقــف غيــر مريحــة نتيجــة اســتالم المســاعدة النقدية؟

[إذا كانت إالجابة «ال» ،انتقلي إلى السؤال ]14
 نعم
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 .14.1ما نوع/أنواع المخاطر؟
 االعتداء الجنسي  /التحرش الجنسي
 التهديدات الجسدية أو اللفظية
 السرقة
الجبار على تسليم النقود إلى شخص آخر  /إعطاء نسبة منها
 إ
 غير ذلك -يرجى التحديد:
الجابة
 أفضل عدم إ
 14.2هل ناقشت هذه المخاطر مع أخصائية حالتك أو أي شخص آخر؟
 نعم
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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 14.3هل ترغبين في مناقشة خيارات الدعم لمعالجة المخاطر التي واجهتها؟
 نعم
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
 .15بشــكل عــام ،هــل أنــت راضيــة عــن طريقــة تســليم النقــود التــي تــم اســتخدامها (علــى ســبيل المثــال :المســاعدة العينيــة ،أو تحويــل نقــدي،
أو مــا إلــى ذلــك)؟
 نعم
 قليال ً
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
الجابة «ال» أو إلى «قليالً» ،فلماذا؟
 .15.1إذا كانت إ

 .16بشــكل عــام ،هــل أنــت راضيــة عــن عمليــة توزيــع النقــد (علــى ســبيل المثــال :الشــخص المســؤول عــن تســليم النقــود ،والتاريــخ ،والتوقيــت،
والموقــع ،ومــا إلــى ذلــك)؟
 نعم
 قليال ً
 ال 
الجابة
 أفضل عدم إ
الجابة «ال» أو «قليالً» ،فلماذا؟
 .16.1إذا كانت إ

  
 .17هل لديك أي توصيات لتحسين المساعدة النقدية و  /أو كيفية تقديمها؟ يرجى تقديم مزيد من التفاصيل.

هل هناك أي شيء آخر ترغبين في مناقشته معي؟
قولي :أشكرك على وقتك .ستساعد إجاباتك في تحسين طريقة تنفيذنا لخدمة المساعدة النقدية والحفاظ على سالمة المشاركات.
اختتمــي بتقديــم معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتعليقــات للمنظمــة؛ وضحــي أنهــا مرحــب بهــا الســتخدام هــذه القنــوات لتقديــم شــكوى أو
مشــاركة التعليقــات فــي أي وقــت.
قومي بإحالة أي مستجيبة تُعرب عن حاجتها لتلقي الدعم إلى الخدمات المناسبة.
94
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استمارة مالحظات المستفيدة  -المساعدة القانونية

الغرض
إن اســتطالع آراء المســتفيدات هــي وســيلة أساســية لــك ولمنظمتــك لمعرفــة تجربــة الناجيــات لخدمتــك؛ إذ يمكــن أن يســاعدك هــذا فــي فهــم مــا
الــذي يجــري القيــام بــه بشــكل جيــد ،ومــا الــذي يجــب تحســينه ،ومــا هــي التحديــات .وهــذه أداة عامــة تغطــي مجموعــة مــن خدمــات المســاعدة
القانونيــة (التوعيــة واالستشــارة والوســاطة والتمثيــل) ،ولكــن يمكــن تخصيصهــا وتفصيلهــا بشــكل أكبــر لتعكــس الخدمــة المحــددة التــي تلقتهــا
المســتفيدة بشــكل أفضــل.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

مــن أجــل الســماح بــردود غيــر متحيــزة أو للتخفيــف مــن مخاطــر التالعــب بالمعلومــات ،ال ســيما عنــد إدارة أ
الداة شــفهياً ،مــن المستحســن أال يكــون
الشــخص الــذي يقــوم بتنفيــذ االســتبيان هــو نفــس المستشــار أو الخبيــر القانونــي الــذي يســاعد الناجيــة .مــن الناحيــة المثاليــة ،ينبغــي التعامــل مــع
العمليــة مــن قبــل المشــرفة الفنيــة أو مستشــار/خبير قانونــي بديــل.
مالحظة :يجب أال تدار هذه أ
الداة تحت أي ظرف من الظروف من قبل أعضاء فريق المراقبة والتقييم.
ُ

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

نظـراً ألن هــذه قــد تكــون المــرة أ
الولــى التــي تجتمــع فيهــا الناجيــة مــع الموظفــة التــي تديــر االســتبيان ،ســواء كانــت مشــرفة فنيــة أو مستشــاراً قانونيـاً
 /خبيـراً قانونيـاً بديـا ،فمــن أ
الفضــل إجـراء المقابلــة شــخصياً لتعزيــز الثقــة .إذا كانــت هنــاك حاجــة إلدارة االســتبيان عبــر مكالمــة هاتفيــة ،يمكــن
ً
للمنظمــات التكييــف وفقـاً لذلــك ،وفــي هــذه الحالــة ،يجــب التأكيــد علــى الثقــة والســرية.
يمكــن اســتعمال هــذه أ
الداة إمــا مــرة واحــدة أو عــدة مـرات .وعــادة مــا يتــم تنفيــذ اســتطالعات آراء المســتفيدات فــي نهايــة الجلســة أو عنــد إغــاق
الحالــة .وقــد ال يكــون مــن الممكــن دائمـاً مطالبــة المســتفيدات بتقييــم الخدمــات عنــد إغــاق الحالــة ،خاصــة فــي الســياقات التــي تتــم فيهــا رؤيــة
غالبيــة الناجيــات مــرة واحــدة فقــط .فــي هــذه الحالــة ،يمكــن للمنظمــة أن تقــرر اســتخدام اســتمارات آراء المســتفيدات فــي نهايــة الجلســة أ
الولــى
إذا كان مــن الممكــن القيــام بذلــك.
فــي الســياقات التــي تتــم فيهــا رويــة المســتفيدات لفت ـرات زمنيــة أطــول ،علــى ســبيل المثــال ،خــال فتــرة شــهر أو ثالثــة أشــهر ،يمكــن إج ـراء
بالشـراف التصحيحــي للمســار فــي الوقــت المناســب عنــد تحديد نقــاط الضعف.
اســتبيانات آراء المســتفيدات كجــزء مــن التقييمــات الدوريــة للســماح إ
ســيكون الفاصــل الزمنــي المعقــول للتنفيــذ بعــد إجـراء مــا ال يقــل عــن ثــاث زيــارات.
يجــب تضميــن أســماء أو رمــوز المستشــار  /الخبيــر القانونــي فــي االســتمارة ،بحيــث يمكــن تتبــع المعلومــات ،فــي حــال كانــت التدابيــر التصحيحيــة
ـاري.
للمســار ضروريــة لمعالجــة نقــاط الضعــف وأوجــه القصــور المحــددة .أمــا وضــع رمــوز الناجيــات فهــو أمــر اختيـ ّ
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كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات المعبــأة مباشــرة إلــى المشــرفات الفنيــات و  /أو مديــري برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتحليلهــا واتخــاذ
إج ـراءات المتابعــة .يجــب تخزيــن االســتمارات فــي خزانــة مغلقــة يمكــن الوصــول إليهــا فقــط مــن قبــل المشــرفات  /المديريــن الفنييــن.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
مرتفعة
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استمارة التغذية الراجعة للمستفيدات  -المساعدة القانونية
يدار االستبيان من قبل
رمز الناجية [إن وجد]
التاريخ:
يرجى تحديد عدد الجلسات التي حضرتها المجيبة
متى يتم إجراء االستبيان؟

(االسم أو الرمز)

 لمرة واحدة فقط بعد جلسة واحدة         لمرة واحدة عند إغالق الحالة         جوالت التغذية الراجعة الدورية

تعليمات للموظفات
•ضمان الخصوصية ،للسماح للناجية بالشعور بالراحة .يجب أن تتم الجلسة في غرفة خاصة.
•يجب على الموظفة التي تدير االستبيان أن أ
تمل عنوان االستمارة بالمعلومات المطلوبة
أ
ـدون
•قــرري مــا إذا كان ســيتم جمــع الــردود كتابي ـاً (إعطــاء االســتبيان للشــخص لتعبئتــه بنفســه) أو مــا إذا الموظفــة ســوف تطــرح الســئلة وتـ ّ
إجابــات المجيبــة.
أ
•أبلغي الناجية أنك ستطرحين عليها بعض السئلة ولكن لن تكتبي اسمها في االستمارة وأنه لن يتم ذكر اسمها في المقابلة.
•اشــرحي الغــرض .قولــي« :هــذا االســتبيان طوعــي وســري .والغــرض منــه هــو جمــع معلومــات حــول الخدمــات التــي تــم تقديمهــا لك وللمســاعدة
فــي إجـراء تحســينات علــى جــودة المســاعدة القانونيــة التــي نقدمها».
•ذكّري الناجية أنك لن تطرحي عليها أي أسئلة حول حالتها ،ولكنك مهتمة فقط بخدمات المساعدة القانونية التي حصلت عليها.
•احصلــي علــى موافقــة للمضــي قدم ـاً واحصــل علــى موافقــة مــن مقــدم الرعايــة عنــد العمــل مــع أ
الطفــال .إذا رفضــت ذلــك ،أخبريهــا أنــه ال
بــأس فــي ذلــك ،وأنهــا إذا غيــرت رأيهــا يمكنهــا االتصــال بــك الحقـاً.

أخبرينا عن نفسك
أنت الشخص الذي يتلقى الخدمة:
كنت ِ
إذا ِ
 عمري 19-15

 عمري 24-20

 عمري 49-25

 عمري  50عاماً أو أكبر.

كنت مقدمة الرعاية أو الوصية على قاصر:
إذا ِ
 عمر الطفل  5-0سنوات

 عمر الطفل  12-6سنة

 عمر الطفل  18-13سنة

الجزء أ  -حول الخدمات/الموظفات
أخبرينا عن خدماتنا ...
 .1كيف عرفت بخدماتنا؟ (ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
 صديقة أو إحدى أفراد أ
		
السرة
 الجارة أو إحدى أفراد المجتمع
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 نشرة أو كتيب رأيته أو تلقيته

 إحالة من منظمة أخرى

 المناقشة المجتمعية		

 غير ذلك (يرجى التحديد)

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

 .2ما نوع المساعدة القانونية التي تلقيتها؟
(ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
 مشورة /استشارة قانونية		 
 الوعي القانوني		 

 الوساطة القانونية		 

 التمثيل القانوني

 .3كان من السهل العثور على الخدمة.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .4كانت الخدمة مجانية.
 نعم  ال	

 ال ينطبق

 .5كانت الخدمة ودودة.
 نعم  ال	
 .6كانت ساعات العمل في أ
الوقات التي كان يمكنني فيها الحضور
(مثال :قبل المدرسة وبعدها ،في المساء وفي عطالت نهاية أ
السبوع).
ً
 نعم  ال	
أخبرينا عن الموظفات...
 .7تحترم الموظفات السرية.
 نعم  ال	
 .8كانت الموظفات ودودات.
 نعم  قليال ً  ال  

 .9كانت الموظفات متفتحات ولم يطلقن أ
الحكام علي.
 نعم  قليال ً  ال  
 .10أتاحت لي الموظفات الوقت للتحدث عن مشاكلي بعباراتي الخاصة.
 نعم  قليال ً  ال  

الجزء ب  -حول المعلومات  /الخدمات التي تم الحصول عليها
مرض.
 .11كانت الموظفات قادرات على إ
الجابة على جميع أسئلتي بشكل ٍ
 نعم  قليال ً  ال  
الجابة «قليالً» أو «ال»  -يرجى التوضيح:
إذا كانت إ

 .12استخدمت الموظفات لغة يمكنني فهمها.
 نعم  قليال ً  ال  
الجابة «قليالً» أو «ال»  -يرجى التوضيح:
إذا كانت إ

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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 .13هل تشعرين أننا قدمنا لك جميع المعلومات التي تحتاجينها لتكوني قادرة على اتخاذ خيارات مدروسة؟
 نعم  قليال ً  ال  
الجابة «قليالً» أو «ال»  -يرجى التوضيح:
إذا كانت إ

 .14منذ أن تحدثت معنا ،هل أصبح لديك فهم أفضل لخياراتك؟
 نعم  قليال ً  ال  
الجابة «قليالً» أو «ال»  -يرجى التوضيح:
إذا كانت إ

 .15بشكل عام ،ما مدى رضاك عن جودة المساعدة التي تلقيتها؟
 راضية جداً 	 

 راضية		

 راضية إلى حد ما  غير راضية

الجابة «قليالً» أو «ال»  -يرجى التوضيح:
إذا كانت إ

تعرضت للعنف القائم على النوع االجتماعي؟ لماذا؟
 .16هل ستنصحين صديقتك بالقدوم إلى هنا للحصول على المساعدة إذا ّ
 نعم  ال
يرجى التوضيح:

 .17بشكل عام ،هل تشعرين أننا ساعدناك في حل المشكلة التي أتيت لتلقي المساعدة بشأنها؟
 نعم  قليال ً  ال  
يرجى التوضيح:
 .18مقارنة بما شعرت به عندما أتيت إلينا للحصول على الدعم ألول مرة ،هل تشعرين بتحسن بعد لقائنا؟
 نعم  قليال ً  ال  
يرجى التوضيح:

الجابة على االستبيان.
اشكري المستجيبة على وقتها في إ
اختتمــي بتقديــم معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتعليقــات للمنظمــة؛ وضحــي أنهــا مرحــب بهــا الســتخدام هــذه القنــوات لتقديــم شــكوى أو
مشــاركة التعليقــات فــي أي وقــت.
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العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

القسم:3
التمكين

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
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الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

اسم أ
الداة
استمارة مالحظات المشاركين  -المهارات الحياتية

الغرض

الغرض من أ
الداة هو الحصول على التغذية الراجعة من المشاركات حول جودة وفائدة تدخل المهارات الحياتية وأداء الميسرة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

من أجل ضمان االستقاللية ،يجب أن تستعمل أ
الداة موظفة من فريق المراقبة والتقييم لم تشارك في تنفيذ أنشطة المهارات الحياتية.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟
يجب أن يتم إجراء االستبيان في نهاية الجلسة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم مــن أجــل التجميــع والتحليــل .يجــب مشــاركة التقاريــر التحليليــة التــي تحتــوي علــى النتائــج
والتوصيــات مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلجـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.

االعتبارات أ
الخالقية
متوسطة

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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استمارة التغذية الراجعة للمشاركين  -المهارات الحياتية
اسم الميسرة
تاريخ الجلسة
الموقع

اليوم  /الشهر  /السنة

•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتبي اسمك في أي مكان.
•مشاركتك اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقييم جودة أنشطة التوعية وإجراء التحسينات الالزمة عند الحاجة.
لديك أي شكاوى وتعليقات محددة ،فنحن نرحب بك لمشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
•إذا كانت ِ
 .1بشكل عام ،ما هو تقييمك لجودة النشاط الذي شاركت فيه؟
 ممتاز

 جيد

 ضعيف

 متوسط

 .2ما هي برأيك أكثر المواضيع فائدة التي تمت مناقشتها ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب

 الموضوع ج

 الموضوع د

 الموضوع هـ

 الموضوع و

لماذا؟
 .3ما هي ،برأيك ،أقل الموضوعات إفادة ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب

 الموضوع ج

 الموضوع د

لماذا؟
لديك أي توصيات لتحسين النشاط؟
 .4هل ِ

 .5هل هناك أي مواضيع  /مهارات مفيدة أخرى تعتقدين أنه يجب على النساء والفتيات تعلمها؟

 .6كيف تقيمين أداء الميسرة؟
 ممتاز
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 جيد

 متوسط

 ضعيف

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
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 الموضوع هـ

 الموضوع و

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

 .7هل لديك أي توصيات لتحسين أداء الميسرة؟

 .8من بين المهارات المكتسبة في الجلسة ،أي مما يلي تعتقدين أنك ستستخدمينها في حياتك؟
 حل المشاكل

 التفاوض
 التواصل

 العالقات أ
السرية

	 

 غير ذلك  -يرجى التحديد:

 ال شيء

 .9بعد حضور هذه الجلسة ،برأيك إلى أي مدى زادت قدرتك على معالجة القضايا الصعبة التي تواجهينها في حياتك؟
 قليال ً

 بشكل كبير

 قليل جداً

 ال أبداً

لماذا؟

 .10إلى أي مدى ساهمت مشاركتك في هذه الجلسة في تطويرك الشخصي؟
 قليال ً

 بشكل كبير

 قليل جداً

 ال أبداً

 .11هل تخططين لمشاركة المهارات التي اكتسبتها من خالل هذا النشاط مع أي شخص؟
 نعم

 ال 

 ال أعرف

إذا كان الجــواب نعــم ،مــع مــن ستشــاركينها؟
 غبــر ذلــك  -يرجــى التحديــد:

 أفــراد أ
الســرة

 أ
الصدقــاء

 الجيــران

شكراً لك على المشاركة!

سيقوم فريقنا بمراجعة إجاباتك بعناية واستخدامها لالستفادة منها في أ
النشطة المماثلة في المستقبل.

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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اسم أ
الداة
استمارة مالحظات المشاركين – المهارات المهنية

الغرض
يهــدف االســتبيان إلــى جمــع التغذيــة الراجعــة مــن المشــاركين حــول جــودة التدريــب ،أداء المــدرب ،وكذلــك مــدى الفائــدة ومقــدار الثقــة التــي
يجدونهــا فــي أنفســهم لتطبيــق المهــارات التــي حصلــوا عليهــا.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

لضمــان االســتقاللية يجــب أن يتــم تطبيــق أ
الداة مــن قبــل عضــو فــي فريــق المتابعــة والتقييــم ممــن لــم يشــاركوا مــن قبــل فــي عمليــة تنفيــذ أنشــطة
المهــارات المهنية.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

يجب تطبيق االستبيان في اليوم أ
الخير من جلسات التدريب.
أ
الجابــات لتتوافــق مــع مواضيــع
مالحظــة :الداة التــي تــم تضمينهــا هنــا مصممــة وفــق مواضيــع المهــارات المهنيــة القياســية ويجــب موائمــة خيــارات إ
التدريبــات المهنيــة التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل منظمتكــم.

كيف يجب تحليل البيانات؟
االســتبيانات المكتملــة يجــب أن يتــم تحويلهــا بشــكل مباشــر لفريــق التحليــل فــي قســم المتابعــة والتقييــم .يجــب أن تتــم مشــاركة النتائــج مــع
فريــق برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي للقيــام بإج ـراءات المتابعــة الالزمــة.

االعتبارات أ
الخالقية
منخفض

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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استمارة التغذية الراجعة للمشاركات  -المهارات المهنية
اسم الميسرة
موضوع الدورة
تاريخ الجلسة
الموقع
اسم المشروع  /المنحة  /الرقم

اليوم  /الشهر  /السنة

•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتبي اسمك في أي مكان.
•مشاركتك اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقييم جودة برنامج التدريب على المهارات المهنية وإجراء التحسينات الالزمة عند الحاجة.
لديك أي شكاوى وتعليقات محددة ،فنحن نرحب بك لمشاركتها عبر القنوات التالية[ :يجب أن تذكر المنظمة القناة]
•إذا كانت ِ

الجزء أ  -حول المحتوى والمواد
 .1بشكل عام ،كيف تقيمين جودة التدريب الذي شاركت فيه؟
 ممتازة		

 جيدة		

 متوسطة

 ضعيفة

الجابة «متوسطة» أو «سيئة»  -يرجى التوضيح
إذا كانت إ
 .2في رأيك ،ما هي أهم  3محتويات مفيدة ،إن وجدت؟
(ضع إشارة على كل ما ينطبق)
		
 إزالة الشعر باستخدام الخيط
 تسريحة شعر

		
 إزالة الشعر باستخدام الشمع

 عناية بالجلد

 صباغة االظافر

 حالقة شعر

 تصميم المكياج  مهارات التسويق  إدارة الميزانية

يرجى التوضيح:

 .3في رأيك ،ما هي أقل  3محتويات مفيدة ،إن وجدت؟
(ضع إشارة على كل ما ينطبق)
		
 إزالة الشعر باستخدام الخيط
 تسريحة شعر

 إزالة الشعر باستخدام الشمع

 تصميم المكياج  مهارات التسويق  إدارة الميزانية

يرجى التوضيح:
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 عناية بالجلد

 صباغة االظافر

 حالقة شعر

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

 .4كيف تقيمين أ
الدوات  /المواد المستخدمة في الجلسات؟
أ) الكمية:
ب) الجودة:

 كافية

 غير كافية

 كافية إلى حد ما

 ممتازة

 جيدة

 متوسطة

 سيئة

الجابة «متوسطة» أو «سيئة»  -يرجى التوضيح
إذا كانت إ

 .5يرجى مشاركة أي توصيات لديك لتحسين محتوى التدريب والمواد.

الجزء ب  -حول المدربة
 .6بشكل عام ،ما هو تقييمك ألداء المدربة؟
 ممتاز  جيد  متوسط

 ضعيف

 .7يرجى مشاركة أي توصيات لديك لتحسين أداء المدربة.

الجزء ب  -المعارف والمهارات
 .8يرجى تقييم مستوى راحتك في أداء المهام التالية بفعالية:
أ) إزالة الشعر بالخيط:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

ب) إزالة الشعر بالخيط بالشمع:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

ج) العناية بالبشرة:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

د) العناية أ
بالظافر:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

ه) تسريحة الشعر:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

109

الجزء الثاني  -أدوات المراقبة والتقييم

و) تصفيف الشعر:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

ز) تصميم مستحضرات التجميل:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

ح) التسويق:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

ط) إدارة الميزانية:
 واثقة جدا

 واثقة  واثقة إلى حد ما  غير واثقة

 8.1أي من أ
النشطة التالية تشعرين أنك بحاجة إلى مزيد من التدريب عنها ،إن وجدت؟
		
 إزالة الشعر باستخدام الخيط

 إزالة الشعر باستخدام الشمع

 تسريحة الشعر  تصميم المكياج  مهارات التسويق  إدارة الميزانية

 عناية بالجلد

 صباغة االظافر

 حالقة شعر

 ال ينطبق

 .9من فضلك أخبرينا إذا كنت تخططين الستخدام المهارات التي تعلمتيها في هذا التدريب في المستقبل وكيف تخططين الستخدامها.

 .10هل أثرت مشاركتك في النشاط على حياتك أو صحتك النفسية بأي شكل من أ
الشكال؟ يرجى إخبارنا بالمزيد.

الخريات في المجتمع على حضور مثل هذه أ
 .11هل تشجعين النساء أ
النشطة؟
 نعم  ال	

 ال أعلم

لماذا؟

 .12هل هناك أي مهن أخرى تعتقدين أنه من المهم أن تتعلمها النساء والفتيات؟ ما هي تلك المهارات؟

شكراً لك على المشاركة! سيتم مراجعة إجاباتك بعناية من قبل فريقنا.
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اسم أ
الداة
إرشادات نقاشات المجموعات المركزة  -المهارات المهنية

الغرض
تهــدف نقاشــات المجموعــات المركــزة إلــى الحصــول علــى معلومــات حــول رأي المشــاركات فــي نشــاط المهــارات المهنيــة إلــى مــدى مالءمــة وفائــدة
ـن قــد تأثــرن بهــا مــن خــال المشــاركة فــي النشــاط.
ـن قــادرات وكيفيــة اســتخدامهن للمهــارات المكتســبة وكيــف يمكــن أن يكـ َّ
النشــاط ،ومــا إذا كـ َّ

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

المثــل أن تســتعمل أ
مــن أ
الداة ميســرة «محايــدة» ،قــد تكــون مــن فريــق المراقبــة والتقييــم الخــاص بالمنظمــة ،أو يتــم تعيينهــا مــن خــارج المنظمــة؛
المهــم أنهــا لــم تشــارك فــي تنفيــذ نشــاط التدريــب علــى المهــارات المهنيــة.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب علــى مجموعــات التركيــز تقييــم نشــاط واحــد بعــد شــهرين علــى أ
القــل مــن انتهــاء التدريــب .يتيــح ذلــك الوقــت الكافــي
للمســتفيدات الســتخدام المهــارات المكتســبة بشــكل منهجــي ولتحقيــق أي تغييـرات محتملــة قــد تحــدث نتيجــة لمشــاركتهم فــي النشــاط.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يمكــن إعــداد التقاريــر التجميعيــة مــن قبــل فريــق المراقبــة والتقييــم بالتعــاون مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويجــب نقــل
الدارة العليــا لبرنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلبــاغ التعلــم وإج ـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.
النتائــج إلــى إ

اعتبارات السالمة أ
والخالق

متوسطة
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دليل المجموعات المركزة -المهارات المهنية
االعتبارات أ
الولية
الخصوصية.
•تأكدي من إجراء المناقشة في غرفة تضمن
ّ
•يجب على الميسرة خلق مساحة مناقشة وديّة وتفاعلية.
الميســرة بيئــة مريحــة للمشــاركات وذلــك مــن خــال اســتخدام نبــرة الصــوت الصحيحــة ولغــة الجســد الصحيحــة ،واســتخدام
•ويجــب أن تخلــق ّ
لغــة تراعــي الثقافــة والعمــر.
اسم الميسرة
مدونة المالحظات
اسم ّ
تاريخ نقاش الجماعة المركز
مجموع عدد المشاركات
العاقة
حضور المشاركات ذوات إ

اليوم  /الشهر  /السنة
[]#
 ال

[مالحظة :يتم تحديد ذلك من خالل المالحظة  نعم
البصرية فقط وبدون طرح الأسئلة!]
أكثر من  20عاماً 19 ] # [ :عاماً وما دون] # [ :
نطاق الفئة العمرية للمشاركات
المنطقة:
المحافظة:
الموقع

الناحية:

المجتمع:

تعليمات لفتح المناقشة
ووقتهن.
حضورهن للمناقشة
واشكريهن على
•رحبي بالمشاركات
ّ
ّ
ّ
عرفي عن نفسك ودورك« :اسمي (االسم) ،أعمل في (اسم المنظمة) ونقوم (اشرح نوع العمل الذي تقوم به المنظمة)».
• ّ
أ
•اشــرحي الغــرض مــن المناقشــة« :نــود أن نطــرح بعــض الســئلة فيمــا يتعلــق بتجربتــك فــي المشــاركة فــي أنشــطة المهــارات المهنيــة .ســيتم
اســتخدام المعلومــات التــي تشــاركيها معنــا اليــوم لمســاعدتنا علــى تحســين طريقــة تنفيــذ هــذا النــوع مــن النشــاط فــي المســتقبل».
أ
أ
ـماءكن أبــداً .لقــد طُلــب منكـ ّـن المشــاركة فــي
• ّ
وضحــي القواعــد الساســية« :احت ـرام آراء المشــاركات الخريــات .مــن فضلكــن ال تســتخدمن أسـ ّ
ـئتن .لــن نســجل
ـتن مضط ـر ٍات إ
للجابــة علــى جميــع أســئلتنا ويمكنكـ ّـن مغــادرة المناقشــة متــى شـ ّ
المناقشــة طواعيــة ،لــذا تذكــرن أنكــن لسـ ّ
ّ
أيضــا أن تُبقيــن بجميــع
ـود
ـ
ن
ـة.
ـ
خارجي
اف
ر
ـ
أط
أي
ـع
ـ
م
ـن
ـ
عليك
ـدل
ـ
ت
ـي
ـ
الت
أو
ـخصية
ـ
الش
ـن
ـ
معلوماتك
ـن
ـماءكن فــي أي مــكان .ولــن يتــم الكشــف عـ
ً
ّ
أسـ ّ
أ
المعلومــات التــي ستســمعونها هنــا اليــوم ،خاصــة مــن المشــاركات الخريــات ،ســر ّية ،لــذا يرجــى عــدم مشــاركتها مــع أي شــخص».
•قدمــي مدونــة المالحظــات« :ومعــي زميلتــي [االســم] .وهــي ســتقوم بتدويــن المالحظــات التــي يمكننــا اســتخدامها الح ًقــا لتذكــر النقاط الرئيســية
التــي تمــت مناقشــتها هنــا اليــوم ،حيــث نقــوم بتحليــل المعلومــات بعــد ذلــك .كمــا ذكرنــا ،لــن يتــم مشــاركتها مــع أي أطـراف خارجيــة «.
•قولي« :ستستمر هذه الجلسة حوالي ساعة ونصف».
أ
•اسألي عما إذا كان هناك أي أسئلة قبل بدء الجلسة ووضحي السئلة التي قد تُطرح.
•اســألي عمــا إذا كان يمكنــك المتابعــة وبــدأ الجلســة .إذا أعربــت أي مشــاركة عــن عــدم رغبتــه فــي االســتمرار فــي المشــاركة فــي المناقشــة،
فأخبريهــا بلطــف أنــه يمكنهــا المغــادرة آ
الن قبــل البــدء ،وقدمــي معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتعليقــات للمنظمــة؛ أخبــري المشــاركات
آ
أنــك تشــجعين اســتخدامهن لهــذه القنــوات لتقديــم شــكوى أو مشــاركة الراء فــي أي وقــت.
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أسئلة النقاش
أ .معلومات أساسية
1.1أخبريني قليال ً عن نفسك .ماذا كان عملك قبل النزاع  /النزوح؟
– –هل كان لديك مهنة؟
– –كيف أثر الصراع على قدرتك على ممارسة مهنتك أو على العمل الذي كنت تعلمين به من قبل؟
2.2منذ ذلك الحين ،ما مدى صعوبة إعالة نفسك وعائلتك؟
– –ما هي بعض استراتيجيات التأقلم التي تستخدمينها؟
3.3ما هي الطرق التي أثرت بها هذه التحديات عليك وعلى أسرتك؟

ب .حول التدريب على المهارات المهنية ....
4.4كيف تم اطالعك على نشاط التدريب على المهارات المهنية؟
–
–
–
–
–

–ما الذي جعلك تقررين التسجيل في النشاط؟
–كيف قمت بالتسجيل في قائمة المستفيدين؟
–هل تلقيت معلومات تفيد بأن هذا النشاط مجاني وال يمكن طلب أي شيء مقابل المشاركة؟
–هل تلقيت  /شاهدت معلومات عن القنوات التي يمكنك استخدامها لتقديم شكوى أو تقديم مالحظات؟
–هل شعرت أنه تم التعامل معك بلطف واحترام من قبل الموظفات أثناء مشاركتك في هذا النشاط؟

 5.5آ
الن دعنا نتحدث عن المهن التي تعلمتها (على سبيل المثال :تصفيف الشعر ،الطبخ ،الخياطة  ،إلخ).
– –برايك ،من الذي يقرر موضوع التدريب؟
يوما ما إذا كانت هناك أنواع معينة من المهن كنت ترغبين في تعلمها؟
– –هل تم استشارتك ً
– –هل أعجبتك الحرفة المعينة التي تدربت عليها؟ لماذا؟

6.6فــي رأيــك ،مــا مــدى فائــدة تعلــم [مهنــة]؟ هــل هنــاك أي جوانــب أخــرى تتعلــق بـــ [المهنــة] التــي تعتقــد أنــه يجــب التطــرق لهــا فــي التدريــب
أيضـاً؟ مــا هــي؟
7.7أخبرينا عن أداء المدربة.
– –ما الذي أعجبك في أسلوبه/ـا في التدريس؟
– –هل كان  /كانت داعمة؟
– –هل لديك أي توصيات لتحسين أدائه/ـا؟
8.8أخبرينا عن مواد التدريب  -هل كانت:
– –النوعية جيدة؟
– –كافية؟
– –أي توصيات لتحسين المواد؟

ج .تأثير التدريب
9.9هل أنت قادرة على استخدام المهارات المكتسبة؟
الجابة بال :لماذا؟
– –إن كانت إ
الجابة بنعم ،فما هي وكيف استخدمتها؟
– –إذا كانت إ
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1010كيف جعلك تعلم [المهنة] واكتساب هذه المهارات تشعرين؟
1111هــل أثــرت مشــاركتك فــي هــذا النشــاط علــى حياتــك بــأي شــكل مــن أ
الشــكال؟ كيــف؟ علــى ســبيل المثــال ،اكتســاب الثقــة مــن خــال القــدرة
آ
علــى إعالــة عائلتــي ،والحصــول علــى االســتقاللية عــن الــزوج  /أفـراد أ
الســرة الخريــن ،والشــعور بقــدر أقــل مــن التحكــم فــي حياتــي مــن خــال
المــوال المكتســبة مــع أفـراد أ
االضطـرار إلــى مشــاركة أ
الســرة  /الــزوج ،ومــا إلــى ذلــك.
الخريات في المجتمع على حضور مثل هذه أ
1212هل تشجعين النساء أ
النشطة؟ من تكون تلك النساء؟ لماذا؟

د -تحسين أ
النشطة المستقبلية
1313ما هو تعريفك لـ «التمكين»؟ هل تعتقدين أن هذا النشاط يساهم في تمكين النساء والفتيات؟ كيف؟
الشــياء أ
1414مــا هــي أ
الخــرى التــي يمكــن القيــام بهــا لتمكيــن النســاء والفتيــات؟ هــل هنــاك أي مهــن أو أشــياء أخــرى تعتقــد أنــه يجــب علــى النســاء
والفتيــات تعلمهــا؟ يرجــى التوضيــح.
لقــد كانــت هــذه المحادثــة مفيــدة لنــا حقـاً ،ونحــن نقــدر وقتــك معنــا .قبــل أن ننتهــي ،هــل هنــاك أي أســئلة مهمــة أخــرى تعتقــدن أنــه كان يجــب
علينــا طرحهــا عليكـ ّـن ولكننــا لــم نفعــل ذلــك؟ إذا كانــت إالجابــة بنعــم ،مــن فضلكــن شــاركوها معنــا.
أي أسئلة تُردن طرحها علينا؟
هل هناك ّ

لوقتكن ولمشاركة هذه المعلومات .نحن نتطلع إلى استخدامه للمساعدة في تحسين الأنشطة المماثلة في المستقبل.
لكن مرة أخرى
ّ
شكراً ّ
اختتمــي بتقديــم معلومــات حــول آليــات الشــكاوى والتعليقــات للمنظمــة؛ وضحــي أن المشــاركات مرحــب بهــن الســتخدام هــذه القنــوات لتقديــم
شــكوى أو مشــاركة التعليقــات فــي أي وقــت.
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اسم أ
الداة

استمارة التغذية الراجعة للمشاركات  -أ
النشطة الترفيهية

الغرض
يمكــن اســتخدام االســتبيان لقيــاس الرضــا العــام للمشــاركات عــن النشــاط  -المحتــوى ،والموقــع ،أداء الميســرة ،ومــا إلــى ذلــك  -وتصــورات الفائــدة.
وعــاوة علــى ذلــك ،يمكــن اســتخدامه أيضـاً لمعرفــة مــا إذا كانــت المشــاركات يخططــن لتطبيــق المهــارات المكتســبة ،وال ســيما لكســل الدخــل ،ومــا
إذا كان النشــاط قــد أثــر علــى صحتهــن النفســية بشــكل عــام وكيــف كان أ
الثــر.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

الداة موظفة من فريق المراقبة والتقييم لم تشارك في تنفيذ أ
من أجل ضمان االستقاللية ،يجب أن تستعمل هذه أ
النشطة الترفيهية.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟
يجب أن يتم إجراء االستبيان في نهاية الجلسة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات بعــد تعبئتهــا إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم مــن أجــل التحليــل .يجــب مشــاركة النتائــج مــع فريــق العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي التخــاذ إجـراءات المتابعــة ،حســب الحاجة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسطة
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استمارة التغذية الراجعة للمشاركات -أ
النشطة الترفيهية
اسم الميسرة
تفاصيل النشاط
تاريخ الجلسة
الموقع

اليوم  /الشهر  /السنة
المحافظة:

المنطقة:

الناحية:

•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتبي اسمك في أي مكان.
•مشاركتك هي اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
أ
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقييم جودة النشطة وإجراء التحسينات الالزمة عند الحاجة.
لديك أي شكاوى وتعليقات محددة ،فنحن نرحب بك لمشاركتها عبر القنوات التالية[ :المنظمة تضيف القناة]
•إذا كانت ِ
آ
الراء حول تنفيذ النشاط
 .1بشكل عام ،ما هو تقييمك لجودة النشاط الذي شاركت فيه؟
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .2إن وجد ،ما أكثر شيء أعجبك في هذا النشاط؟
 المحتوى

 التيسير

 الموقع

 غير ذلك:

لماذا؟
 .3إن وجد ،ما هو أقل شيء أعجبك في هذا النشاط؟
 المحتوى

 التيسير

 الموقع

 غير ذلك:

لماذا؟
 .٤كيف تقيمين أداء الميسرة؟
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .٥هل لديك أي توصيات لتحسين أداء الميسرة؟

 .٦بشكل عام ،هل لديك أي توصيات لتحسين النشاط؟
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آ
الراء حول تأثير النشاط
 .٧برأيك ،ما مدى فائدة المهارات التي تعلمتها من خالل هذا النشاط؟
 غير مفيدة
 مفيدة
 مفيدة قليال ً
يرجى التوضيح:

 .٨هل تعتزمين استخدام المهارات المكتسبة في المستقبل؟
 نعم (انتقلي إلى السؤال .10أ).
 ال (انتقلي إلى السؤال .10ب).
 ال أعلم (انتقلي إلى السؤال )11
الجابة بنعم ،فكيف ستستخدمينها؟ (ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
.٩أ :إذا كانت إ
آ
أ
 سأقوم بنقلها للفراد الخرين في عائلتي
 سوف أنقلها إلى آ
الخرين في المجتمع
 سأقوم باستخدامها لكسب الدخل
   غير ذلك -يرجى التحديد:
الجابة ال ،فلماذا؟ (ضعي عالمة على كل ما ينطبق)
 -٩ب إذا كانت إ
 المهارات ليست مفيدة
 ليس لدي الموارد الالزمة لتطبيق المهارات
 ال يمكنني تطبيق المهارات بنفسي بدون دعم فني  /إشراف
   غير ذلك -يرجى التحديد:
 .١٠هل أثرت مشاركتك في النشاط على حياتك أو صحتك النفسية بأي شكل من أ
الشكال؟
يرجى أخبارنا بالمزيد.

الخريات في المجتمع على حضور مثل هذه أ
 .١١هل تشجعين النساء أ
النشطة؟
   نعم

 ال 

 ال أعلم

 .1١.١لماذا ا؟

 .١٢هل هناك أي مهارات أخرى تعتقدين أنه من المهم أن تتعلمها النساء والفتيات؟ ما هي تلك المهارات؟

شكراً لك على المشاركة! سيقوم فريقنا بمراجعة إجاباتك بعناية واستخدامها لالستفادة منها في أ
النشطة المماثلة في المستقبل.
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القسم الرابع:
تنمية القدرات
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اسم أ
الداة

أداة تقييــم الكفــاءات أ
الساســية إلدارة حالــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  -اختبــار
المعرفــة والمهارات

الغرض

يجــب اســتخدام أداة تقييــم القــدرات لتقييــم معــارف أخصائيــة الحالــة ومهاراتهــا .تســتخدم هــذه أ
الداة لتقييــم مــا إذا كانــت أخصائيــة الحالــة قــد
ُ
اكتســبت الحــد أ
الدنــى مــن الكفــاءة الالزمــة لبــدء العمــل مــع الناجيــات دون مخاطــر إيــذاء المســتفيدات .وهــذه هــي معاييــر الكفــاءة الدنيــا لجميــع
الموظفيــن المتخصصيــن فــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المشــاركين فــي تقديــم خدمــات إدارة الحالــة .يوجــب أن تفيــد نتائــج التقييــم
الشـراف الفــردي والجماعــي للموظفيــن المتخصصيــن.
فــي بنــاء القــدرات وإجـراءات التنميــة التــي يقدمهــا كبــار المديريــن والمشــرفات فــي جلســات إ
كمــا يتــم اســتخدامها أيضـاً فــي المراحــل المختلفــة لخطــة بنــاء القــدرات لتقييــم تأثيرهــا وتعلــم كل فــرد ،مــع إبـراز المجــاالت المحــددة التــي قــد
يحتــاج فيهــا كل موظــف إلــى مزيــد مــن التعليــم والتدريــب.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجب أن تستعمل هذه أ
الداة المشرفات على أخصائيات الحالة أو كبار أعضاء فريق العنف القائم على النوع االجتماعي.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الداة بشــكل دوري لتحديــد التقــدم المحــرز نحــو تلبيــة الحــد أ
يجــب اســتعمال هــذه أ
الدنــى مــن الكفــاءات المطلوبــة الالزمــة للعمــل مــع الناجيــات.
إن تقييــم خــط أ
الســاس ضــروري لتحديــد الفجــوات والمهــارات  /الكفــاءات التــي ينبغــي تعزيزهــا مــن خــال المزيــد مــن دعــم القــدرات؛ يجــب
إجـراء تقييمــات متابعــة دوريــة لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تلبيــة هــذه المعاييــر.
ستشــرح المشــرفة أوال ً الغــرض مــن االداة؛ فالهــدف مــن هــذا التقييــم هــو فهــم كفــاءات أخصائيــات الحالــة بشــكل أفضــل .أ ِّكــدي علــى أن جميــع
الجابــات يجــب أن تكــون صادقــة حتــى تكــون ذات مغــزى ،وأن تقييــم الكفــاءات أ
الساســية ألخصائيــات الحالــة هــو أداة لتحديــد المجــاالت التــي
إ
أ
يمكــن للفـراد فيهــا االســتفادة مــن مزيــد مــن التدريــب وتنميــة قــدرات الموظفيــن .ثــم تأكــدي ممــا إذا كان لــدى أخصائيــة الحالــة أي أســئلة.
قومي بإعداد مكان خاص ومريح لتستكمل فيه أخصائية الحالة التقييم بشكل مستقل .لكن ينبغي عدم تقديم أ
الداة كواجب منزلي.
وبعد االنتهاء ،ستجلس أخصائية الحالة والمشرفة معاً لمراجعة إالجابات .سيتم منح أخصائية الحالة فرصة لوصف إالجابات بشكل أكثر شموالً.
يجــب علــى المشــرفة أن تشــكر أخصائيــة الحالــة علــى تعبئــة التقييــم ،وأن تناقــش إالجابــات وتبيــن كيــف أن المعلومــات ستســاعد فــي إعــام خطــط
بنــاء القــدرات لدينــا .تأكــدي مــن إالجابــة عــن أي أســئلة قــد تطرحهــا أخصائيــة الحالــة .ثــم بعــد االجتمــاع مــع أخصائيــة الحالــة ،يجــب علــى المشــرفة
إكمــال إعطــاء الدرجــات للكفــاءات ووضــع خطــة لضمــان معالجــة الثغـرات التــي تــم تحديدهــا مــن خــال مزيــد مــن إالشـراف وبنــاء القــدرات.
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كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب أن تصحــح االختبــارات مــن قبــل المشــرفات باســتخدام المعاييــر الموضحــة فــي الجــدول أدنــاه .يجــب مقارنــة الدرجــات مــن التقييمــات
أ
الساســية مــع الدرجــات مــن تقييمــات المتابعــة لتحديــد التقــدم والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم.
وتستند جميع العناصر في االستبيان إلى مقياس مكون من نقطتين ويحتوي على القيم التالية:
•يحقق المعيار تماماً (نقطتان)
•يحقق المعيار جزئياً (نقطة واحدة)
•ال يحقق المعيار ( 0نقطة)

معرفة إدارة الحالة

أ .ما هي أ
النواع الرئيسية
للعنف القائم على النوع
االجتماعي؟

الجابة الصحيحة
معايير إ
تحتاج اخصائية الحالة لذكر جميع 1.1االغتصاب
أ
النواع الستة للعنف القائم على 2.2االعتداء الجنسي
النوع االجتماعي للحصول على
درجة كاملة .تحتاج إلى تحديد 3.3 3اعتداء الجسدي
أنواع من العنف القائم على النوع 4.4الزواج القسري
االجتماعي للحصول على درجة
5.5الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات
جزئية.
6.6سوء المعاملة النفسية  /العاطفية

ب .ما هي أسباب العنف
القائم على النوع االجتماعي؟

تحتاج إلى تحديد  3إجابات على
أ
القل للحصول على الدرجة الكاملة2.2 .انعدام المساواة بين الجنسين
تحديد إجابتين يعطي عالمة جزئية 3.3التقاليد أ
والعراف
( 1نقطة).
أ
4.4الثقافة والعراف االجتماعية

ج .ما هي العواقب المحتملة
لعنف الشريك الحميم على
الناجية؟

الصابة
تحتاج إلى تحديد إ
«الصابة» واثنين  1.1إ
الصحة
على الأقل من مشاكل
2.2الموت
العقلية ،و «وصمة العار» أو
3.3مشاكل الصحة العقلية :تدني احترام الذات
«العزلة» للحصول على الدرجة
الكاملة .تتطلب النتيجة التي تم
4.4مشاكل الصحة العقلية :القلق
“الصابة”
تحقيقها جزئياً تحديد إ
ومشكلة صحة نفسية واحدة على 5.5مشاكل الصحة النفسية :االكتئاب
الأقل.
6.6مشاكل الصحة النفسية؛ _________ (غير ذلك)

1.1إساءة استخدام السلطة والسيطرة

7.7وصمة العار ،العزلة عن المجتمع ،الشعور بالذنب
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د .ما هي آ
الثار المترتبة على
العنف الجنسي؟

تحتاج إلى تحديد :فيروس نقص
المناعة البشرية  /إاليدز أو الأمراض
المنقولة باالتصال الجنسي الأخرى؛
والحمل؛ ومشكلتين من مشاكل
الصحة النفسية .ووصمة العار،
والعزلة في المجتمع للحصول على
درجة كاملة .للحصول على درجة
جزئية ،يجب تحديد فيروس نقص
المناعة البشرية  /إاليدز ،والحمل،
ومشكلة صحة نفسية واحدة على
الأقل.

 .1إصابات  -عامة

المراض أ
 .2فيروس نقص المناعة البشرية  /اليدز أو أ
الخرى المنقولة
إ
باالتصال الجنسي
 .3تلف أ
العضاء التناسلية
 .4الحمل غير المرغوب فيه
 .5مشاكل الصحة النفسية :تدني احترام الذات
 .6مشاكل الصحة النفسية :القلق
 .7مشاكل الصحة النفسية :االكتئاب
 .8مشاكل الصحة النفسية( _________ :غير ذلك)
 .9وصمة العار ،والعزلة عن المجتمع
 .10الشعور بالذنب

هـ .ما هي المبادئ التوجيهية تحتاج إلى سرد ووصف جميع
للعمل مع الناجيات من العنف المبادئ التوجيهية ووصفها
القائم على النوع االجتماعي؟ باستخدام الكلمات الرئيسية
للحصول على درجة كاملة (.)٪100
تحتاج إلى سرد ووصف ما ال يقل
عن  2من المبادئ للحصول على
درجة جزئية.

 .1الحق في السرية .ال تتم مشاركة معلومات الناجية دون الحصول على
إذنها.
 .2تعزيز السالمة  /أ
المن .يجب ضمان السالمة البدنية والعاطفية للناجية
خالل عملية المساعدة.
 .3الحق في الكرامة وتقرير المصير .احترام آراء وقرارات الناجية ومتابعتها
بغض النظر عن آرائنا الخاصة.
 .4عدم التمييز .يتم التعامل مع جميع الناجيات ومساعدتهن بنفس
الطريقة.

و .ما هي أ
تحتاج إلى تحديد خمسة على أ
القل  .1الخوف من انتقام الجاني
السباب التي من
آ
للحصول على درجة كاملة ،حدد  .2 3الخوف  /القلق من عدم تصديق الخرين لها  /ردة فعل الناس.
شأنها أن تدفع الناجية إلى
 .3العار
عدم االبالغ عن العنف القائم للحصول على درجة جزئية.
 .4لوم الذات
على النوع االجتماعي؟
 .5نقص المواصالت.
 .6نقص المال لدفع رسوم الخدمة.
 .7ال تثق بالسلطات  /مقدمي الخدمات
ح .ما هي لغة الجسد التي
يمكنك استخدامها لجعل
الناجية تشعر براحة أكبر
(على سبيل المثال ،طريقة
جلوسك)؟

تحتاج إلى تحديد  5للحصول على 1.1اجلسي معها وجهاً لوجه ،لكن ليس على طاولة
درجة كاملة ،حدد  4للحصول على 2.2استخدمي التواصل البصري بشكل مناسب
3.3حافظي على تعابير وجه وديّة
درجة جزئية.
4.4وجهي جسدك باتجاه الناجية وهي تتحدث
5.5قومي بإيماءة رأسك إلظهار فهمك لما تقوله
فلتكن وضعية جسدك هادئة و مريحة

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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ط .صفي كيف يجب أن يبدأ
أ
الخصائيون االجتماعيون
مقابلتهم أ
الولى مع الناجية
(المقدمة والمشاركة).

تحتاج إلى تحديد  6نقاط على أ
القل 1.1تحية الناجية
للحصول على الدرجة الكاملة (يجب 2.2تعريف أخصائية الحالة بنفسها
أن تتضمن السرية ،وشرح الحقوق3.3 ،التأكد من وجود الخصوصية
والذن بالمتابعة) .للحصول على 4.4شرح الدور الذي تقوم به أخصائية الحالة
إ
درجة جزئية ،يجب أن يتضمن
5.5شرح السرية
تحديد  ،4بما فيها السرية ،وشرح 6.6ذكر حقوق الناجية (يمكنها التوقف ،رفض إالجابة ،طرح أي أسئلة)
7.7شرح كيف سيتم تخزين المعلومات
والذن بالمتابعة).
الحقوق ،إ
الذن منها للمتابعة
8.8طلب إ
9.9ذكر الخدمات التي يمكن تقديمها والخدمات غير المتوفرة

 .1خزانة مقفلة
ي .عند جمع بيانات العنف القائم تحتاج إلى شرح  3حدود رئيسية
للحصول على درجة كاملة ،وإلى  .2 2فصل أسماء الناجيات عن ملفات الحالة
على النوع االجتماعي ،ما هي
 .3مشاركة المعلومات ذات الصلة فقط بعد الحصول على الموافقة
للحصول على درجة جزئية
بعض إالجراءات واالحتياطات
المهمة التي يجب عليك اتخاذها؟

ك .ما هي حدود السرية في
الحاالت؟

1.1إذا كانت الناجية عرضة لخطر إيذاء النفس
تحتاج إلى شرح  3حدود رئيسية
للحصول على درجة كاملة ،وإلى 2.2 2إذا كانــت الناجيــة عرضــة لخطــر إيــذاء شــخص آخــر (ربمــا تميــل إلــى
قتــل الغيــر)
للحصول على درجة جزئية.
3.3إذا كان الجانــي عامــا ً فــي منظمــة غيــر حكوميــة ويشــكل جــزءاً مــن
النســانية
االســتجابة إ
4.4إذا كانت الناجية أقل من  16سنة وتعرضت إلساءة جنسية

ل .متى يتم طلب الموافقة
المستنيرة أثناء إدارة الحالة؟

تحتاج إلى ذكر كلتا المرتين للحصول 1.1في بداية خدمات إدارة الحالة
آ
الحالــة إلــى مقدمــي الخدمــات الخريــن ،ويتضمــن ذلــك
على الدرجة الكاملة .تحصل على 2.2عنــد إ
الحصــول علــى إذن لجمــع البيانــات وتخزينهــا.
نتيجة جزئية إذا ذكرت واحدة.

م .اشرحي مجاالت االحتياج يجب تسمية  4مجاالت تقييم على 1.1السالمة والحماية
الرئيسية التي تحتاجين تقييمها أ
القل للحصول على درجة كاملة2.2 .الرعاية الطبية والعالج
3.3االحتياجات النفسية واالجتماعية
وعلى نتيجة جزئية عند ذكر 3
مع الناجيات؟
4.4االحتياجات القانونية  /العدالة
مجاالت.

ن .ما هي خطوات إدارة
الحاالت؟

تحتاج إلى تسمية جميع الخطوات 1.1التقديم والمشاركة
الست للحصول على درجة كاملة2.2 ،االستيعاب والتقييم (مقابلة)
و 3خطوات للحصول على درجة 3.3وضع خطة عمل الحالة
4.4تنفيذ خطة عمل الحالة
جزئية
5.5المتابعة والتقييم
6.6إغالق الحالة

ص .ماذا نريد أن نفهم عندما تحتاج إلى تحديد وشرح كل شيء
نجري تقييم السالمة مع إحدى بشكل صحيح للحصول على درجة
كاملة .للحصول على درجة جزئية،
الناجيات؟
يجب تحديد .2

ع .ما الذي نحتاج تحضيره
عندما نريد ربط المستفيدة
بالخدمات المتاحة؟
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 .1شعور الناجية بالسالمة الشخصية في البيئة المنزلية.
 .2شعور الناجية بالسالمة الشخصية في بيئة المجتمع.
 .3أنظمة أ
المان  /الدعم التي تحددها الناجية.

للحالة وذكر  .1خرائط الخدمة المحدثة
تحتاج إلى تحديد إالعداد إ
 .2موافقة الناجية
خريطة الخدمات وموافقة الناجية
الحالة
للحصول على درجة كاملة .للحصول  .3استمارة إ
 .4المتابعة
على درجة جزئية ،يجب تحديد .2

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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تحتاج إلى تحديد وسائل منع الحمل
ف .ما هي المعلومات التي
في حاالت الطوارئ وأدوية العالج
يجب على أخصائية الحالة
تقديمها للناجية حول الخدمات الوقائي الالحق للتعرض لفيروس
العوز المناعي البشري أ
والطر
الصحية عندما يكون هناك
بالضافة إلى عنصرين
حالة اعتداء جنسي؟
الزمنية ،إ
إضافيين للحصول على درجة كاملة.
تحتاج إلى تحديد وسائل منع الحمل
في حاالت الطوارئ وأدوية العالج
الوقائي الالحق للتعرض لفيروس
العوز المناعي البشري أ
والطر الزمنية
وعنصر إضافي واحد للحصول على
درجة جزئية.

1.1إذا كان فــي غضــون فتــرة  120ســاعة وكان هنــاك تخــوف مــن الحمــل -
وســائل منــع الحمــل فــي حــاالت الطــوارئ.
2.2إذا كان فــي غضــون فتــرة  72ســاعة -العــاج الوقائــي بعــد التعــرض
للفيــروس مــن أجــل الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية
متوفــر.
3.3يتوفــر فحــص الطــب الشــرعي إذا أرادت الناجيــة الســعي لتحقيــق
العدالــة  -أ
والفضــل إذا تــم إجــراؤه فــي غضــون  48ســاعة ولــم
تســتحم الناجيــة أو تغيــر مالبســها.
4.4يتوفر دواء لعالج أ
المراض المنقولة باالتصال الجنسي.
5.5يتوفر فحص تجويف الحوض.
6.6يتوفر عالج الصابات أ
الخرى.
إ

1.1إنني أصدقك.
ص .ما هي العبارات العالجية تحتاج إلى تحديد العناصر الخمسة
2.2هذا ليس خطأك  /ليس عليك لوم.
للحصول على درجة كاملة .تحتاج
الرئيسية التي يجب على
3.3يسعدني سماع ذلك منك.
أ
إلى تحديد  4على القل للحصول
الناجيات سماعها منك في
4.4آسفة لحدوث ذلك لك.
مقابلتك أ
على درجة جزئية.
الولى؟
5.5أنا  /نحن هنا لدعمك.

ق .اشرحي ما يحدث أثناء
جلسة المتابعة مع إحدى
الناجيات.

تحتاج إلى تحديد  5عناصر على
أ
القل للحصول على درجة كاملة.
النتيجة الجزئية تحتاج إلى تحديد
أربعة.

 .1تحديث التقدم المحرز في خطة عمل الحالة.
 .2إعادة تقييم السالمة
 .3إعادة تقييم الحالة النفسية االجتماعية
 .٤إعادة تقييم االحتياجات  /المشاكل أ
الخرى.
 .5تحديث خطة العمل.
للحاالت الجديدة.
 .6الحصول على موافقة مستنيرة إ

إرشادات تفسير الدرجات
•الدرجــات التــي تتـراوح مــن  36-26نقطــة – تحقــق المعاييــر :تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أن الموظفــة قــد اســتوفت متطلبــات إدارة
أ
الشـراف المســتمر.
الحالــة الساســية وأنهــا قــادرة علــى العمــل بشــكل مســتقل مــع الناجيــات فــي ظــل وجــود إ
•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  25-15نقطــة – تحقــق المعاييــر جزئي ـاً :تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى الحاجــة إلــى تدريــب إضافــي لبنــاء
المعرفــة والمهــارات فــي إدارة الحــاالت .يجــب وضــع خطــة لبنــاء القــدرات .وقــد يشــمل ذلــك جلســات التوجيــه الفرديــة وفــرص التدريــب
الخريــات ،بالضافــة إلــى أنشــطة بنــاء القــدرات أ
الضافيــة والتــدرب علــى يــد الزميــات الموظفــات أ
الخــرى.
إ
إ
•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  14-0نقطــة – لــم تحقــق المعاييــر :تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أنــه ليــس لــدى الموظفــة المعرفــة
والمهــارات الكافيــة لتقديــم إدارة الحالــة للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويجــب وضــع خطــة لبنــاء القــدرات .وقــد يشــمل
أ
بالضافــة إلــى أنشــطة بنــاء القــدرات
الضافيــة والتــدرب علــى الزميــات الموظفــات الخريــات ،إ
ذلــك جلســات التوجيــه الفرديــة وفــرص التدريــب إ
أ
أ
الضافــي.
الخــرى .يجــب إعــادة اســتعمال الداة بعــد إجـراء التدريــب إ

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال تنطبق -متطلبات فنية عالية

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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تقييم الكفاءات أ
الساسية إلدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي  -اختبار المعرفة والمهارات
اسم أخصائية الحالة:
اسم المشرفة:
تاريخ التقييم
الدرجة

 خط األساس

أ
السئلة
.أما هي أ
النواع الرئيسية للعنف القائم على النوع االجتماعي؟

.بما هي أسباب العنف القائم على النوع االجتماعي؟

.جما هي العواقب المحتملة لعنف الشريك الحميم على الناجية؟

.دما هي آ
الثار المحتملة للعنف الجنسي؟

.هما هي المبادئ التوجيهية للعمل مع الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي؟

.وما هي أ
السباب التي من شأنها أن تدفع الناجية إلى عدم االبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي؟
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 متابعة
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.زما هي لغة الجسد التي يمكن ألخصائيات الحالة استخدامها لجعل الناجية تشعر براحة أكبر (على سبيل المثال ،طريقة جلوسك)؟

.حاشرحي كيف يجب أن تبدأ أخصائية الحالة مقابلتها أ
الولى مع الناجية (المقدمة والتعارف).

والجراءات االحترازية التي يجب عليك اتخاذها؟
الجراءات المهمة إ
.طعند جمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي ،ما هي بعض إ

.يما هي حدود السرية في إدارة الحاالت؟

.كمتى يتم طلب الموافقة المستنيرة أثناء إدارة الحالة؟

.لاشرحي مجاالت االحتياج الرئيسية التي تحتاجين إلى تقييمها مع الناجيات؟

.مما هي خطوات إدارة الحاالت؟

.نما الذي علينا فهمه عندما نجري تقييم السالمة مع إحدى الناجيات؟

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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.سما الوثائق التي نحتاج إلى إعدادها عندما نريد ربط المستفيدة بالخدمات؟

.عما هي المعلومات التي يجب على أخصائية الحالة تقديمها للناجية حول الخدمات الصحية عندما يكون هناك حالة اعتداء جنسي؟

.فما هي العبارات العالجية الرئيسية التي يجب على الناجيات سماعها من أخصائية الحالة في المقابلة أ
الولى؟

.صاشرحي ما يحدث أثناء جلسة المتابعة مع إحدى الناجيات.
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اسم أ
الداة

تقييــم الكفــاءات أ
الساســية إلدارة حالــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  -اختبــار
المواقــف والتصــورات

الغرض

يجــب اســتخدام هــذه أ
الداة لتقييــم مواقــف أخصائيــات الحالــة والمشــرفات عليهــن وتصوراتهــن تجــاه العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
أ
أ
والناجيــات منــه .وتُســتخدم هــذه الداة لتقييــم مــا إذا كانــت أخصائيــة الحالــة قــد اكتســبت الحــد الدنــى مــن الكفــاءة الالزمــة لبــدء العمــل مــع
الناجيــات دون مخاطــر إيــذاء المســتفيدة .وهــذه هــي معاييــر الكفــاءة الدنيــا لجميــع الموظفيــن المتخصصيــن فــي العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي المشــاركين فــي تقديــم خدمــات إدارة الحالــة .ويجــب أن تفيــد نتائــج التقييــم فــي بنــاء القــدرات وإجـراءات التنميــة التــي يقدمهــا كبــار
الش ـراف الفــردي والجماعــي للموظفيــن المتخصصيــن .يتــم اســتخدامها أيض ـاً فــي المراحــل المختلفــة لخطــة
المديريــن والمشــرفات فــي جلســات إ
بنــاء القــدرات لتقييــم تأثيرهــا والتعلــم الــذي يحصــل عليــه كل فــرد ،مــع إب ـراز المجــاالت المحــددة التــي قــد يحتــاج فيهــا كل موظــف إلــى مزيــد
مــن التعليــم والتدريــب.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

الداة المشــرفة علــى أخصائيــة الحالــة .كمــا يمكــن أيضـاً إدارة هــذه أ
بالنســبة ألخصائيــات الحالــة ،يجــب أن تديــر أ
الداة مــن قبــل كيــان مراقبــة طــرف
ثالــث ،كمــا هــو الحــال غالبـاً فــي ســياق هــذه االســتجابة.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الداة بشــكل دوري لتحديــد التقــدم المحــرز نحــو اســتيفاء الحــد أ
يجــب إدارة هــذه أ
الدنــى مــن الكفــاءات المطلوبــة الالزمــة للعمــل مــع الناجيــات.
وتقييــم خــط أ
الســاس ضــروري لتحديــد الفجــوات والمهــارات  /الكفــاءات التــي ينبغــي تعزيزهــا مــن خــال المزيــد مــن دعــم القــدرات؛ ويجــب إجـراء
تقييمــات متابعــة دوريــة لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو اســتيفاء هــذه المعاييــر.
ستشــرح المشــرفة أوال الغــرض مــن هــذه أ
الداة؛ والهــدف مــن هــذا التقييــم هــو فهــم كفــاءات أخصائيــة الحالــة بشــكل أفضــل .أ ِّكــدي علــى أن
ً
جميــع الجابــات يجــب أن تكــون صادقــة حتــى تكــون ذات مغــزى ،وأن تقييــم الكفــاءات أ
الساســية ألخصائيــات الحالــة هــو أداة لتحديــد المجــاالت
إ
أ
التــي يمكــن للف ـراد فيهــا االســتفادة مــن مزيــد مــن التدريــب وتنميــة مقــدرات الموظفيــن .تأكــدي مــا إذا كان لــدى أخصائيــة الحالــة أي أســئلة.
قومي بإعداد مكان خاص ومريح لتقوم فيه أخصائية الحالة بإكمال التقييم بشكل مستقل .ولكن ينبغي عدم تقديم أ
الداة كواجب منزلي.

وبعد االنتهاء ،ستجلس أخصائية الحالة والمشرفة معاً لمراجعة إالجابات .وسيتم منح أخصائية الحالة فرصة لوصف إالجابات بشكل أكثر شموالً.
ويجــب علــى المشــرفة أن تشــكر أخصائيــة الحالــة علــى تعبئــة التقييــم ،وأن تناقــش معهــا إالجابــات وأن تبيــن لهــا أن المعلومــات ستســاعد فــي إعــام
خطــط بنــاء القــدرات لدينــا .تأكــدي مــن الــرد علــى أي أســئلة قــد تطرحهــا أخصائيــة الحالــة .وبعــد االجتمــاع مــع أخصائيــة الحالــة ،يجــب علــى المشــرفة
إكمــال إعطــاء الدرجــات للكفــاءات ووضــع خطــة لضمــان معالجــة الثغـرات التــي تــم تحديدهــا مــن خــال مزيــد مــن إالشـراف وبنــاء القــدرات.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب أن تُصحــح االختبــارات مــن قبــل المشــرفات باســتخدام المعاييــر الموضحــة فــي الجــدول أدنــاه .ويجــب مقارنــة الدرجــات مــن التقييمــات
أ
الساســية مــع الدرجــات مــن تقييمــات المتابعــة لتحديــد التقــدم والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم.
للجابــات
الجابــات مــن مســتوى إيجابــي مرتفــع يبلــغ  4إلــى مســتوى ســلبي يبلــغ  .1يجــب منــح عالمــات إ
تــم وضــع كل ســؤال علــى نحــو تتـراوح فيــه إ
باســتخدام بطاقــة الدرجــات أدنــاه.
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بطاقة الدرجات
عبارات الموقف
أ إذا تعرضت النساء والفتيات اللواتي يتصرفن بشكل غير الئق لالغتصاب فهذا خطأهن.
يحق للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الحصول على مساعدة بشأن ما
ب
حدث لهن.
ج إذا لم تستطع إحدى الناجيات الجابة على أ
السئلة التي طُرحت عليها أثناء المقابلة،
إ
فهذا يعني أنها تختلق الحالة.
د أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي هي دائماً خطأ الجاني.
أ
اليذاء حتى يتسنى لهن
ه تقول النساء في كثير من الحيان أنهن تعرضن لالغتصاب أو إ
الحصول على االهتمام أو المال.
و تتسبب المرأة في العنف الذي يرتكبه زوجها ضدها بسبب سلوكها.
ز هناك أوقات يكون فيها للزوج ما يبرر له ضربه لزوجته.
الرجل الذي يجبر امرأة على ممارسة الجنس هو مجرد شخص ال يستطيع التحكم في
ح
رغبته الجنسية.
ط العنف ضد المرأة مسألة عائلية وينبغي معالجتها داخل أ
السرة.
الجراءات المناسبة له  /لها.
ي يجب أن يكون للناجي/ـة الحق في اتخاذ القرار بشأن إ
ك معظم الرجال يضربون زوجاتهم فقط عندما يكونوا في حالة سكر أو تعاطي مخدرات.
يجب على الناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي إبالغ السلطات القضائية
ل
بحالتها.
م يحق للنساء التعبير عن رغبتهن أو عدم رغبتهن بممارسة الجنس مع شركائهن الحميمين.
ن مهمتي هي تحديد ما إذا كانت الناجية تقول الحقيقة.
زواجا مبكراً وليس نوعاً من أنواع من
س إذا وافقت فتاة ( 15عاماً) على الزواج ،فهذا ليس ً
العنف القائم على النوع االجتماعي
الجمالية).
الجمالية في كل عمود لحساب الدرجة إ
مجموع الدرجات (اجمعي النتيجة إ

إرشادات تفسير الدرجات

أوافق
بشدة

أوافق

غير
موافق

1

2

3

غير
موافق
إطالقاً
4

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
4
1

2
3
2

3
2
3

4
1
4

1

2

3

4

4
1

3
2

2
3

1
4

1

2

3

4

•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  57إلــى  :47تشــير النتائــج فــي هــذا النطــاق إلــى أنــه لــدى أ
الخصائيــة موقف ـاً ودي ـاً تجــاه الناجيــة – أي لديهــا
معتقــدات وقيــم إيجابيــة للعمــل مــع الناجيــات.
•الدرجــات التــي تت ـراوح بيــن  36-46نقطــة :تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى وجــود بعــض المواقــف المقلقــة التــي قــد تكــون ضــارة
بالناجيــات .يجــب علــى المديريــن والمشــرفات اســتخدام اجتهادهــم عنــد الســماح للموظفيــن بالعمــل علــى الحــاالت ،كمــا يمكــن أن يأخــذوا
بعيــن االعتبــار «تدريــب» الموظفيــن قبــل أن يباشــروا فــي العمــل بشــكل مســتقل مــع الناجيــات.
•الدرجــات الــي تت ـراوح مــن  35نقطــة وأقــل :تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أن أ
الخصائيــة غيــر مهيئــة للعمــل مــع الناجيــات .يجــب
علــى المديريــن والمشــرفات العمــل بشــكل مســتقل مــع أي أخصائيــة تقــل درجاتهــا عــن  34درجــة لمعالجــة المعتقــدات والمواقــف الســلبية
الج ـراءات الفوريــة لمعالجــة هــذه الفجــوات.
وتحديــد إ

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال تنطبق -متطلبات فنية عالية
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تقييم الكفاءات أ
الساسية إلدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي  -اختبار المواقف والتصورات
اسم أخصائية الحالة:
اسم المشرفة:
تاريخ التقييم
الدرجة

 خط أ
الساس

 متابعة

يرجى وضع عالمة « »Xعلى إجابتك المفضلة.
أوافق
بشدة

عبارات الموقف
إذا تعرضت النساء والفتيات اللواتي يتصرفن بشكل غير الئق لالغتصاب فهذا
أ
خطأهن.
يحق للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الحصول على مساعدة
ب
بشأن ما حدث لهن.
ج إذا لم تستطع إحدى الناجيات الجابة على أ
السئلة التي طُرحت عليها أثناء
إ
المقابلة ،فهذا يعني أنها تختلق الحالة.

أوافق

غير موافق غير موافق
إطالقاً

د أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي هي دائماً خطأ الجاني.
أ
اليذاء حتى يتسنى
ه تقول النساء في كثير من الحيان أنهن تعرضن لالغتصاب أو إ
لهن الحصول على االهتمام أو المال.
و تتسبب المرأة في العنف الذي يرتكبه زوجها ضدها بسبب سلوكها.
ز هناك أوقات يكون فيها للزوج ما يبرر له ضربه لزوجته.
الرجل الذي يجبر امرأة على ممارسة الجنس هو مجرد شخص ال يستطيع التحكم
ح
في رغبته الجنسية.
ط العنف ضد المرأة مسألة عائلية وينبغي معالجتها داخل أ
السرة.
الجراءات المناسبة له /
ي يجب أن يكون للناجي/ـة الحق في اتخاذ القرار بشأن إ
لها.
معظم الرجال يضربون زوجاتهم فقط عندما يكونوا في حالة سكر أو تعاطي
ك
مخدرات.
يجب على الناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي إبالغ السلطات
ل
القضائية بحالتها.
يحق للنساء التعبير عن رغبتهن أو عدم رغبتهن بممارسة الجنس مع شركائهن
م
الحميمين.
ن مهمتي هي تحديد ما إذا كانت الناجية تقول الحقيقة.
مجموع الدرجات
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اسم أ
الداة
أداة مالحظة إدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي

الغرض

تركــز أ
الداة علــى تقييــم فهــم أخصائيــة الحالــة واحترامهــا وملكيتهــا إلدارة الحالــة والمبــادئ التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
والممارســات الجيــدة .علــى هــذا النحــو ،يمكــن وينبغــي اســتخدام هــذه أ
الداة لمراقبــة الجلســات فــي جميــع مراحــل عمليــة إدارة الحالــة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجــب اســتخدام أ
الداة كقائمــة تحقــق ترشــد التــدرب علــى تقديــم إدارة الحالــة مــن قبــل المشــرفة علــى أخصائيــات الحالــة .وتعــد قائمــة التحقــق
هــذه جــزءاً مــن تدريــب الحالــة المنتظــم ،ويجــب اســتخدامها فــي جلســات التدريــب الفرديــة.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الداة بشــكل دوري لتحديــد مــا إذا كان لــدى أخصائيــة الحالــة الحــد أ
يجــب اســتعمال هــذه أ
الدنــى مــن معاييــر تقديــم خدمــة إدارة الحالــة ذات
أ
الجــودة العاليــة .وإن تقييــم خــط الســاس ضــروري لتحديــد الفجــوات والمهــارات  /الكفــاءات التــي ينبغــي تعزيزهــا مــن خــال المزيــد مــن دعــم
القــدرات؛ ويجــب إج ـراء تقييمــات متابعــة دوريــة لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تلبيــة هــذه المعاييــر.

قبل التقييم
يجب على المشرفة:
•تهيئة أخصائية الحالة حتى تشعر باالطمئنان بشأن العملية
•تحدد يوماً وحالة مناسبة لتكون جزءاً من عملية المالحظة مع أخصائية الحالة
•تكون على دراية بملف حالة المستفيدة قبل االنضمام إلى االجتماع.
يجب على أخصائية الحالة أن:
•تحــدد مواعيــد المقابــات أو االجتماعــات مــع المســتفيدة  /الطفــل والعائلــة .ويجــب علــى أخصائيــة الحالــة الحصــول علــى قبول/موافقــة الطفــل
المســتنيرة وأحــد مقدمــي الرعايــة عنــد الحاجة.
•يجب مناقشة المخاطر المرتبطة بالمالحظة .إذا لم يكن هناك أي خطر ،وقدمت المستفيدة موافقتها ،فيمكن القيام بالمالحظة.

أثناء التقييم
يجب على المشرفة:
•التأكد من الحصول على الموافقة على الزيارة.
•السماح ألخصائية الحالة بأخذ زمام المبادرة والبدء.
•عدم مقاطعة أخصائية الحالة إال عند الضرورة .انظري الدليل التفصيلي.
•تدوين المالحظات باستخدام أداة المراقبة.
يجب على أخصائية الحالة:
•تعريــف المســتفيدة علــى المشــرفة وتذكيرهــم بســبب انضمــام المشــرفة للزيــارة ،وإعــام المســتفيدة أن جميــع المعلومــات ســتكون ســرية،
وشــرح أدوار المشــرفة.
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بعد التقييم
يجب على المشرفة:
واليجابية
•تعبئة أداة المالحظة ،بما في ذلك المالحظات البناءة إ
أ
•تنظيــم جلســة مــع أخصائيــة الحالــة للتفكيــر بالجلســة؛ تشــمل بعــض الســئلة التــي يجــب أن يطرحهــا الموجــه «مــا هــو شــعورك حيــال
الجلســة ،ومــا الــذي ســار بشــكل جيــد ،وهــل لديــك أي أســئلة ،ومــا إلــى ذلــك »...
يجب على أخصائية الحالة:

•تعبئة أداة المراقبة ،بما في ذلك التعليقات أ
والسئلة

كيف يجب تحليل البيانات؟
تركــز هــذه التعليمــات علــى النتائــج العدديــة ،والتــي ســيتم تتبعهــا لمراقبــة أداء كل أخصائيــة حالــة لوحدهــا مــع الوقــت .يجــب مقارنــة الدرجــات
مــن التقييمــات أ
الساســية مــع الدرجــات مــن تقييمــات المتابعــة لتحديــد التقــدم والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم.
إال أنــه مــن المهــم للغايــة أن تــدرك المشــرفات أنــه رغــم أهميــة إعطــاء الدرجــات مــن أجــل الشــفافية ،فــإن العنصــر الرئيســي فــي هــذا التقييــم
هــو مالحظــات المراقبــة الملموســة التــي ســيتم وضــع عالمــة عليهــا أثنــاء المراقبــة .يجــب مشــاركة هــذه المالحظــات مــع عاملــة الحالــة ،جنبـاً إلــى
جنــب مــع نتيجــة الدرجــات مــن أجــل االســتفادة منهــا فــي وضــع خطــط العمــل لمعالجــة الثغـرات المحــددة.
يجب أن تصحح االختبارات من قبل المشرفات باستخدام المعايير الموضحة في الجدول أدناه.

المبدأ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المعايير

ما ال يقل عن  5-4أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و 2لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  4أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و  3لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  6لـ “يحقق المعيار” ،و  4لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  3أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و 2لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  6أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و  4لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  4أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و  3لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  5أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و  4لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  3أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و 2لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  6لـ “يحقق المعيار” ،و  4لـ “يحقق المعيار جزئياً”
ما ال يقل عن  4أمثلة لـ “يحقق المعيار” ،و  3لـ “يحقق المعيار جزئياً”

وتستند جميع العناصر في االستبيان إلى مقياس مكون من  3نقاط يحوي القيم التالية:
•يحقق المعيار تماماً ( 3نقاط)
•يحقق المعيار جزئياً (نقطتين)
•ال يحقق المعيار (نقطة واحدة)

إرشادات تفسير الدرجات
•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  30إلــى  23نقطــة :تحقــق المعاييــر .تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أن أخصائيــة الحالــة قــد اكتســبت
وتمكنــت مــن المبــادئ التوجيهيــة إلدارة الحالــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأنهــا قــادرة علــى تنفيذهــا مــن خــال تقديــم الخدمــة.
العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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•الدرجــات التــي تتـراوح مــن  12-22نقطــة – تحقــق المعاييــر جزئيـاً :تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى الحاجــة إلــى تدريــب إضافــي لبنــاء
المعرفــة والمهــارات فــي إدارة الحــاالت .يجــب أيضـاً وضــع خطــة بنــاء قــدرات مصممــة خصيصـاً لتجنــب مخاطــر إلحــاق الضــرر بالمســتفيدات.
وقــد يشــمل ذلــك جلســات التوجيــه الفرديــة وفــرص التدريــب الضافيــة والتــدرب علــى يــد الزميــات الموظفــات أ
الخريــات .ويجــب أن تســتخدم
إ
المشــرفات ســلطتهن لتحديــد مــا إذا كان يجــب علــى أخصائيــة الحالــة االســتمرار فــي تقديــم خدمــات إدارة الحالــة.
•الدرجــات التــي تت ـراوح بيــن  0إلــى  11نقطــة :ال تحقــق المعاييــر .تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أن أ
الخصائيــة لــم تكتســب بشــكل
كاف المبــادئ أ
الساســية إلدارة الحالــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتقديــم الخدمــات للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
ٍ
االجتماعــي .ولــذا يجــب وضــع خطــة لبنــاء القــدرات باالتفــاق مــع الموظفيــن والمشــرفة عليهــا .يجــب أال تعمــل هــذه الموظفــات بشــكل مباشــر
مــع الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى أن تتــم معالجــة الثغ ـرات.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال تنطبق -متطلبات فنية عالية
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أداة مالحظة إدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي
اسم أخصائية الحالة:
اسم المشرفة:
تاريخ التقييم

 خط األساس

هل قامت أخصائية الحالة بـ

 .١استخدام عبارات الشفاء في الوقت المناسب

(المؤشرات :تستخدم عبارات مثل أنا أصدقك؛ هذا ليس خطأك؛ أنا سعيدة ألنك
أخبرتني؛ آسف لسماع حدوث هذا لك؛ أنت قوية وشجاعة ألنك معي؛ سأحاول
مساعدتك؛ هذه أ
الشياء التي تخبريني عنها صعبة؛ يشعر الكثير من الناس باالضطراب
عند حدوث شيء كهذا لهم).

 .٢تقييم سالمة المستفيدة واالحتياجات أ
الخرى الملحة

 متابعة

أ
المثلة التي تمت مالحظتها
يجب أن يشير كل مثال إلى
أحد المؤشرات الواردة .ال
تسرد عدة أمثلة لكل مؤشر.
ما ال يقل عن  5-4أمثلة لـ
“يحقق المعيار” ،و 2لـ “يحقق
المعيار جزئياً”

الدرجة
والمالحظات
 تحقق
 تحقق جزئياً
 لم يتحقق
 تحقق

(المؤشرات :تقييم إحساس المستفيده مستفيدةبالسالمة الشخصية في المنزل؛ تقييم
إحساس المستفيدة بالسالمة الشخصية في المجتمع؛ تحديد  /إدراك أنظمة دعم وسالمة
المستفيدة؛ (إعادة) تقييم ومعالجة االحتياجات الطبية والنفسية واالجتماعية وغيرها من
االحتياجات حسب االقتضاء؛ تحديث خطة العمل).

 تحقق جزئياً
 لم يتحقق

 .٣السعي لبناء  /الحفاظ على الثقة

 تحقق

(المؤشرات :ترحب بالمستفيده مستفيدةبحرارة ،تعطيها االهتمام الكامل؛ ال تقاطعها؛
تستمع قبل طرح أ
السئلة؛ تستخدم لغة محترمة؛ تقدم معلومات شاملة ودقيقة ،تمتنع
عن إخبار المستفيدة بما يجب عليها أن تفعله؛ ال تعد بأي شيء ال تستطيع فعله؛ تقول
الحقيقة؛ مدركة  /تسعى إلى فهم ديناميكيات أسرة  /مجتمع المستفيدة؛ تتيح للطفل أو
الطفلة خيار أن يكون معه أو معها شخص بالغ موثوق به ،أم ال).

 تحقق جزئياً

 .4ال تُميز

(المؤشرات :ال تطلق أ
الحكام على االمستفيده مستفيدةمن خالل مظهرها أو بسبب
خلفيتها القبلية؛ وتشجع المستفيدة على استخدام اللغة أ
الكثر راحة لها).

 لم يتحقق

 تحقق
 تحقق جزئياً
 لم يتحقق
 تحقق

 .5تمكيــن المســتفيده مســتفيدةوضمان مشاركتهـــا فــي جميــع جوانــب ما ال يقل عن  6لـ “يحقق
المعيار” ،و 4لـ “يحقق المعيار
تقديــم الخدمــة
 تحقق جزئياً
جزئياً”
(المؤشرات :تتواصل مع المستفيدة باستخدام لغة بسيطة وواضحة وال توحي باللوم؛
 لم يتحقق
توفّر معلومات واضحة ودقيقة؛ موجزة؛ تساعد المستفيدة على تحديد أولويات
االحتياجات؛ تعمل مع المستفيده مستفيدةلفهم إيجابيات وسلبيات جميع الخيارات؛
الجابة أو قول «ال أعرف»؛ تمنح
تحترم رغبة المستفيدات مستفيدات في عدم إ
المستفيدات مستفيدةالوقت التخاذ القرارات؛ تسمح للمستفيدة بتغيير رأيها).

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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هل قامت أخصائية الحالة بـ

الدرجة
والمالحظات

 .6احترام رغبات وآراء وقرارات المستفيدة بغض النظر عن معتقداتها

 تحقق

(المؤشرات :تعطي معلومات لمساعدة المستفيده مستفيدة في اتخاذ قرارها الخاص؛ ال
تخبر المستفيده مستفيدةبما يجب أن تفعله؛ تُبلغ المستفيدة أنه يمكنها التوقف في أي
الجابة ،أو طرح أي سؤال ؛ وال تقوم بتدوين المالحظات إال بعد
وقت ،وأنه يمكنها رفض إ
الذن).
طلب إ

 تحقق جزئياً
 لم يتحقق

 .7حماية سرية المستفيدة

 تحقق

(المؤشرات :الحصول على الموافقة المستنيرة للمستفيده مستفيدة و  /أو الموافقة بشكل
مناسب؛ الحديث مع المستفيدة في مكان آمن وهادئ ويوفر الخصوصية حيث ال يمكن
سماع ما يقال؛ تشرح حدود السرية إذا كان هذا االجتماع أ
الول ،وتشارك المعلومات ذات
الصلة مع الوكاالت أ
الخرى فقط بعد الحصول على موافقة المستفيدة؛ تحتفظ بجميع
المستندات في مكان آمن؛ تقوم بتدوين المالحظات وتوثيق الحالة فقط بعد الحصول
على الموافقة المستنيرة).

 تحقق جزئياً
 لم يتحقق

 .8احترام المستفيدة

 تحقق

(المؤشرات :قادرة على أن تضع نفسها في مكان المستفيدة ،وال تخبر المستفيدة أنها
تعرف كيف تشعر أو أن آ
الخرين قد مروا بتجارب أسوأ ،وتُظهر التعاطف)

 تحقق جزئياً

 .9استخدام لغة الجسد لجعل المستفيدة يشعر براحة أكبر
(المؤشرات :تجلس وجهاً لوجه مع المستفيدة؛ تستخدم التواصل البصري بشكل مناسب؛
تستخدم تعابير وجه ودية؛ تميل نحو المستفيدة أثناء الحديث؛ وتومئ برأسها إلظهار
تفهمها؛ تظل هادئة ومطمئنة طوال الحديث مع المستفيدة؛ تجلس على نفس مستوى
جلسة الطفل أو الطفلة)

 لم يتحقق
 تحقق
 تحقق جزئياً
 لم يتحقق

 .10االستماع بتفاعل

 تحقق

(المؤشرات :تستخدم أسئلة مفتوحة ،ال تُقاطع ،تُعيد الصياغة وتلّخص ،قادرة على
التفكير بدقة في ما شاركته المستفيدة ،تتأكد بانتظام من فهم المستفيدة)

 تحقق جزئياً

مجموع الدرجات
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اسم أ
الداة

أ
الشــراف علــى إدارة حالــة العنــف القائــم علــى النــوع
اختبــار الكفــاءات الساســية فــي إ
االجتماعــي

الغرض

أ
الش ـرافية ،ويقصــد بــه أن يكــون مزيج ـاً يغطــي المعرفــة والمهــارات المطلــوب وجودهــا
يمثــل هــذا التقييــم الحــد الدنــى مــن معاييــر الكفــاءات إ
لــدى المشــرفات علــى أنشــطة إدارة الحالــة فــي إدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
أ
أ
للشـراف الفعــال علــى أخصائيــات
الشـرافية الالزمــة إ
تُســتخدم هــذه الداة لتقييــم مــا إذا كانــت المشــرفة قــد اكتســبت الحــد الدنــى مــن الكفــاءات إ
الحالــة .كمــا يتــم اســتخدامها للتقييــم خــال المراحــل المختلفــة لخطــة بنــاء القــدرات لتقييــم تأثيرهــا وتعلــم كل مشــرفة ،مــع إب ـراز المجــاالت
المحــددة التــي قــد تتطلــب مزيــداً مــن التعليــم والتدريــب.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجــب أن يســتعمل أ
الداة مديــر كبيــر والــذي يكــون أيضـاً مديـراً تقنيـاً .نظـراً للحاجــة إلــى ضمــان الدعــم الفنــي للمتابعــة بنــا ًء علــى فجــوات القــدرات
التــي تــم تحديدهــا مــن خــال التقييــم ،ينبغــي عــدم اســتخدام أ
الداة إذا لــم يكــن لــدى المنظمــة مديــر فنــي كبيــر يُشــرف علــى عمــل المشــرفات.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

أ
أ
للش ـراف
الش ـرافية الالزمــة إ
يجــب اســتخدام هــذه الداة بشــكل دوري لتحديــد مــا إذا كانــت المشــرفة قــد اكتســبت الحــد الدنــى مــن الكفــاءات إ
الفعــال علــى أخصائيــات الحالــة .وإن تقييــم خــط أ
الســاس ضــروري لتحديــد الفجــوات والمهــارات  /الكفــاءات التــي ينبغــي تعزيزهــا مــن خــال
المزيــد مــن دعــم القــدرات؛ يوجــب إج ـراء تقييمــات متابعــة دوريــة لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تلبيــة هــذه المعاييــر.

الشـرافية بشــكل أفضــل .علــى المديــر الفنــي أن يؤكــد
سيشــرح المديــر الفنــي الكبيــر الغــرض أوالً؛ فالهــدف مــن هــذا التقييــم هــو فهــم الكفــاءات إ
علــى أن جميــع الجابــات يجــب أن تكــون صادقــة حتــى تكــون ذات مغــزى ،وأن تقييــم الكفــاءات الشـرافية أ
الساســية هــو أداة لتحديــد المجــاالت
إ
إ
أ
الضافــي وتنميــة مقــدرات الموظفيــن .تأكــد مــن الســؤال عمــا إذا كان لــدى المشــرفة أي أســئلة.
التــي يمكــن للفـراد فيهــا االســتفادة مــن التدريــب إ
قم بإعداد مكان خاص ومريح لتكمل فيه المشرفة التقييم بشكل مستقل .ولكن ينبغي عدم تقديم أ
الداة كواجب منزلي.
ُ
الجابات بشكل أكثر شموالً.
الجابات .وسيتم منح المشرفة فرصة لوصف إ
وعند االنتهاء ،ستجلس المشرفة والمدير الفني معاً لمراجعة إ
الجابــات ويبيــن أن المعلومــات ستســاعد فــي خطــط بنــاء القــدرات.
يجــب أن يشــكر المديــر الفنــي المشــرفة علــى تعبئــة التقييــم ،وأن يناقــش معهــا إ
وعلــى المديــر الــرد علــى أي أســئلة قــد تطرحهــا المشــرفة .وبعــد االجتمــاع مــع المشــرفة ،يجــب علــى المديــر التقنــي اســتكمال إعطــاء الدرجــات
الشـراف وبنــاء القــدرات.
للكفــاءات ووضــع خطــة لضمــان معالجــة الثغـرات التــي تــم تحديدهــا مــن خــال مزيــد مــن إ

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب أن تُصحــح االختبــارات مــن قبــل المشــرفات باســتخدام المعاييــر الموضحــة فــي الجــدول أدنــاه .يجــب مقارنــة الدرجــات مــن تقييمــات خــط
أ
الســاس مــع الدرجــات مــن تقييمــات المتابعــة لتحديــد التقــدم والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم.
وتستند جميع العناصر في االستبيان إلى مقياس نقاط يحتوي على القيم التالية:
•يحقق المعيار (نقطتان)
•يحقق المعيار جزئياً (نقطة واحدة)
•ال يحقق المعيار ( 0نقطة)
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الجابة الصحيحة
الشرافي في إدارة معايير إ
معرفة الدور إ
الحالة

•التوجيه
أ .كيف تتأكدين من أن أخصائيات (يلزم ذكر  3نقاط على الأقل
•توضيح أ
للحصول على درجة كاملة ،و2
الحالة لديهن فهم واضح لما
الدوار والمسؤوليات (الوصف الوظيفي)
أ
أ
جزئية)
درجة
على
للحصول
يتعين عليهن القيام به؟
•تحديد الهداف والولويات لكل أخصائية حالة
•التخطيط أ
السبوعي وإسناد العمل لكل أخصائية حالة
•يتــم تمييــز ملفــات الحالــة الفرديــة بوضــوح برمــوز بطاقــات تعريفية
(يلزم ذكر  5نقاط على الأقل
ب .ما هي مكونات نظام إدارة
فــي الخزانــات المقفلــة؛ أو قاعــدة البيانات
للحصول على درجة كاملة ،و4
الحاالت الفعال؟
جزئية)
درجة
على
للحصول
•معايير واضحة لخدمات إدارة الحالة
•االســتمارات الموحــدة لجميــع مراحل عمليــة إدارة الحالة (التســجيل،
والتقييــم ،وخطــة الحالة/خطــة العمــل ،والمتابعــة ،ومــا إلى ذلك)
الحالــة؛ رســم خرائــط الخدمــات ودليــل خدمــة
•وجــود نظــام إ
محــدث
•بروتوكول إلغالق الحاالت
•تدريب وتوجيه أخصائيات الحالة والمشرفات
•مراقبة المقاييس الزمنية لالستجابات
(يلزم ذكر  5نقاط على الأقل
ج .كيف تضمنين كفاءة ونوعية
و4
كاملة،
درجة
على
للحصول
إدارة الحالة؟
•متابعة الخدمات
جزئية)
درجة
على
للحصول
•مراجعة الحاالت
•فحص جودة الوثائق
•مراقبة أخصائيات الحالة
الشراف على إدارة الحاالت
• إ
•التأكــد مــن أن فريــق إدارة الحالــة علــى درايــة بمدونــة قواعــد
د .كيف تضمنين السرية وحماية (يلزم ذكر نقطتين على الأقل
وأنهــن قــد وقعــن عليهــا
الســلوك
للحصول على درجة كاملة ،ونقطة
البيانات واحترام بروتوكوالت
ّ
جزئية)
درجة
على
للحصول
واحدة
المعلومات؟
•تدريب الفريق على إجراءات العمل الموحدة
•مراقبــة توثيــق الحــاالت مــن خــال مراجعــة الملفــات وقواعــد
البيانــات بشــكل دوري
الشراف الفردي والجماعي المنتظم
هـ .ماذا يمكنك أن تفعلي كمشرفة (يلزم ذكر  5نقاط على الأقل
• إ
لتعزيز الصحة النفسية ألخصائيات للحصول على درجة كاملة ،و4
•بناء الفريق  /خصوصية الموظفين
للحصول على درجة جزئية)
الحالة؟
•تشجيع أخصائيات الحالة على أخذ استراحة أثناء العمل
•وضع توقعات واقعية للفريق
•تقدير جهود أخصائيات الحالة
•أن تكون المشرفة مثاال ً يحتذى به للصحة النفسية لفريقها

ويرجى وصف أدوار المشرفة في خطوات إدارة الحالة التالية 6 :نقاط (تحتاج إلى ذكر  5نقاط على أ
القل للحصول على الدرجة الكاملة4 ،
نقاط للحصول على درجة جزئية)
ـ�دارة وال تتجــاوز  30حالــة لــكل أخصائيــة حالــة
•مراجعــة حــاالت الموظفيــن للتأكــد مــن أنهــا قابلــة لـ إ
الخطوة االولى :التعريف واالتقديم
الدارة العليــا.
لــكل  3أشــهر .مشــاركة التحديــات والصعوبــات مــع إ
•ضمان إجراء تقييمات شاملة ومراجعة النتائج مع أخصائيات الحالة ،وإبراز أي ثغرات.
الخطوة الثانية :التقييم
•تقديــم الدعــم عنــد االقتضــاء لوضــع خطــط الحالــة لضمــان أن يكــون لهــا هــدف شــامل وواضــح،
الخطوة الثالثة :تطوير الحالة /
واالســتجابة لالحتياجــات المحــددة فــي التقييمــات ،وتقديــم الدعــم المناســب فــي الوقــت المناســب
خطة العمل
للناجيــة
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الضافي
•ضمان الوصول إلى الدعم المادي واللوجستي والتقني إ
الخطوة الرابعة :تنفيذ خطة الحالة
أ
الدارة العليا.
•تحديد معايير الهلية للدعم المادي والمالي بالتنسيق مع إ
•مراقبة المقاييس الزمنية لالستجابة ومتابعة الخدمات ومراجعة الحاالت.
الخطوة الخامسة:
•التأكد من أن الحاالت تتلقى الدعم المناسب وفي الوقت المناسب
المتابعة والمراقبة والمراجعة
•المشاركة في اجتماعات مراجعة الحالة فيما يخص الحاالت عالية الخطورة والمعقدة.
•مراجعــة الحــاالت بانتظــام مــع أخصائيــات الحالــة والتأكــد مــن اتبــاع إجـراءات إغــاق الحالــة وفقـاً
الخطوة السادسة :إغالق
إلج ـراءات العمــل الموحــدة.
الحالة
•الموافقة على إغالق الحالة.
الجمالي  7نقاط
يرجى وصف أدوار المشرفة في المجاالت التالية :إ
(يلزم ذكر  6نقاط على أ
القل للحصول على درجة كاملة ،و 5للحصول على درجة جزئية)
•التأكد من حضور التدريب المطلوب من قبل جميع الموظفات الجدد والحاليات.
•تقييم كفاءات الموظفات أثناء التوظيف والتعريف بالعمل.
التدريب وبناء القدرات
أ
•تقديــم الدعــم والتوجيــه المســتمر للموظفــات لمســاعدتهم علــى تحقيــق الحــد الدنــى مــن الكفاءات
فــي العمــل على الحــاالت.
البالغ عن أي مخاوف ومعالجتها على الفور.
•التأكد من إ
مدونة قواعد السلوك
•التأكد من أن الموظفات ال يتسببن بالمزيد من الضرر
•جدولــة وتيســير اجتماعــات إدارة الحالــة مــرة واحــدة فــي الشــهر علــى أ
القــل مــع جميــع موظفــي إدارة
الحالــة ،مراجعــة الحــاالت ومناقشــة الحلــول.
أ
أ
•االجتمــاع بفريــق إدارة الحالــة بشــكل فــردي مــرة واحــدة فــي الســبوع علــى القــل لتقديــم المشــورة
الفنيــة ،والتأكــد مــن أح ـراز الحــاالت للتقــدم ،وتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي ألخصائيــات
الشراف
إ
الحالــة.
•التأكــد مــن أن الثغ ـرات لــدى الموظفــات واالحتياجــات التدريبيــة ال تــؤدي إلــى ثغ ـرات فــي دعــم
الدارة العليــا.
الناجيــات اللواتــي يتلقيــن خدمــات أدارة الحالــة ،ومعالجــة مثــل هــذه الحــاالت مــع إ
الطار الزمني والخطوات المتفق عليها.
•التأكد من متابعة الحاالت المعقدة في إ
إجراءات إدارة الحالة
•دعم الحاالت الفردية عند االقتضاء ومراقبة جميع جوانب خدمات إدارة الحالة بشكل منتظم.
•تيسير وحضور مؤتمرات الحالة للحاالت المعقدة.
•التأكد من توفر خرائط خدمة محدثة مع جميع أخصائيات الحالة
التنسيق
•دعــم أخصائيــات الحالــة فــي مواجهــة التحديــات والتواصــل مــع مقدمــي الخدمــات لتقديــم خدمــات
جيــدة فــي الوقــت المناســب للناجيــات
•مراقبــة توثيــق الحــاالت مــن خــال المراجعــة المنتظمــة للملفــات .التأكــد مــن وجــود نســخ احتياطيــة
لملفــات الحــاالت مــن خــال أنظمــة متفــق عليهــا.
•المحافظة على السرية واحترام بروتوكوالت حماية البيانات وتبادل المعلومات.
التوثيق
•التأكــد مــن تدريــب الموظفيــن علــى السياســات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك طــرق تأميــن معلومــات
الحالــة أو نقلهــا أو إتالفهــا فــي حالــة الطــوارئ.
•مراجعــة قواعــد بيانــات إدارة الحالــة أســبوعياً لضمــان تقــدم الحــاالت والحفــاظ علــى قاعــدة البيانــات
للجـراءات المتفــق عليهــا.
وفقـاً إ
تتبع الحالة وتحليل االتجاه
•تســليط الضــوء علــى أي اتجاهــات جديــدة فــي قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــع
الدارة.
إ
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إرشادات تفسير الدرجات:
الشـرافية إلدارة الحالــة وأنهــا
• 14-10نقطــة :تحقــق المعاييــر .تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أن المشــرفة قــد حققــت متطلبــات الكفــاءة إ
الشـراف علــى أخصائيــات الحالــة.
قــادرة علــى إ
الشـراف
• 9-6نقــاط :تحقــق المعاييــر جزئيـاً .تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى الحاجــة إلــى تدريــب إضافــي لبنــاء المعرفــة والمهــارات فــي إ
الش ـراف علــى
علــى أخصائيــات الحالــة وإدارتهــن .يجــب أيض ـاً وضــع خطــة بنــاء قــدرات مصممــة
خصيصــا قبــل أن تبــدأ الموظفــات فــي إ
ً
الدارة الســيئة  /إدارة الحــاالت عديمــة الفائــدة .وقــد يشــمل ذلــك جلســات التوجيــه الفرديــة وفــرص
أخصائيــات الحالــة لتجنــب مخاطــر إ
أ
أ
بالضافــة إلــى أنشــطة بنــاء القــدرات الخــرى.
الضافيــة والتــدرب علــى يــد الزميــات الموظفــات الخريــات ،إ
التدريــب إ
للش ـراف علــى
• 5-0نقــاط :ال تحقــق المعاييــر .تشــير الدرجــات فــي هــذا النطــاق إلــى أنــه ليــس لــدى المشــرفة المعرفــة والمهــارات الكافيــة إ
أخصائيــات الحالــة .ويجــب وضــع خطــة لبنــاء القــدرات باالتفــاق مــع المشــرفات .ويجــب أال تشــرف هــذه الموظفــة علــى أخصائيــات الحالــة
إلــى أن يتــم إعــادة تقييــم كفاءاتهــا.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال تنطبق -متطلبات فنية عالية
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أ
الشراف على إدارة حالة العنف القائم على النوع االجتماعي
اختبار الكفاءات الساسية في إ
اسم المشرفة:
تاريخ التقييم
الدرجة

 خط األساس

 متابعة

أ
السئلة
أ .كيف تتأكدي من أن أخصائيات الحالة لديهن فهم واضح لما يتعين عليهن القيام به؟

ب .ما هي مكونات نظام إدارة الحاالت الفعال؟

ج .كيف تضمني كفاءة ونوعية إدارة الحالة؟

د .كيف تضمني السرية وحماية البيانات واحترام بروتوكوالت المعلومات؟

هـ .ماذا يمكنك أن تفعلي كمشرفة لتعزيز الصحة النفسية ألخصائيات الحالة؟

و .يرجى وصف أدوار المشرف في خطوات إدارة الحالة التالية:
•الخطوة أ
الولى :التحديد والتسجيل

•الخطوة الثانية :التقييم
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•الخطوة الثالثة :تطوير الحالة  /خطة العمل
•الخطوة الرابعة :تنفيذ خطة الحالة
•الخطوة الخامسة :المتابعة والمراقبة والمراجعة
•الخطوة السادسة :إغالق الحالة
ز .يرجى وصف أدوار المشرفة في المجاالت التالية:
•التدريب وبناء القدرات
•مدونة قواعد السلوك
الشراف
• إ
•إجراءات إدارة الحالة
•التنسيق
•التوثيق

•متابعة الحالة وتحليل االتجاه
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اسم أ
الداة
الشراف  /االختبار القبلي والبعدي  -موظفو برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي
أداة إ

الغرض

الغــرض مــن أ
الداة هــو تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة فــي المعرفــة بيــن موظفــي برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي المشــاركين فــي
تدريــب تنميــة القــدرات .يمكــن اســتخدامها أيضـاً كأداة إشـراف لتقييــم التقــدم المحــرز فــي تعلــم الموظفيــن خــال المراحــل المختلفــة لخطــة بنــاء
القــدرات ،وإبـراز المجــاالت المحــددة التــي قــد تتطلــب مزيــداً مــن التعليــم والتدريــب.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

يجــب أن يتــم إجـراء االختبــارات مــن قبــل الميســر الــذي يقــدم التدريــب ،أو فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا اســتخدامها كأداة إشـراف ،يمكــن أيضـاً
أن يتــم ذلــك مــن قبــل مديــر كبيــر  /تقنــي يشــرف علــى موظفــي برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟
يجــب أن يطلــب الميســرون مــن موظفــي البرنامــج تعبئــة االختبــار قبــل بــدء الجلســة ومــن ثــم مــرة أخــرى فــي نهايــة التدريــب .عنــد اســتخدامها
كأداة إش ـرافية ،يجــب إج ـراء اختبــارات المتابعــة البعديــة بتواتــر مناســب محــدد لقيــاس تقــدم الموظفيــن فــي تلبيــة الحــد أ
الدنــى مــن الكفــاءات
المطلوبــة.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجب تحليل البيانات النتيجة مقارنة بالدرجة الموضحة في بطاقة النتيجة (أدناه).
قبــل أن تبــدأ الجلســة ،يجــب تزويــد كل مشــارك بنســخة فارغــة مــن االختبــار .يجــب تك ـرار نفــس العمليــة فــي نهايــة الجلســة .يجــب االحتفــاظ
باســتمارات االختبــار القبلــي والبعــدي فــي كومتيــن منفصلتيــن.
عنــد اســتخدامها كأداة إشـراف ،يجــب مقارنــة الدرجــات مــن تقييمــات خــط أ
الســاس مــع الدرجــات مــن تقييمــات المتابعــة لقيــاس التقــدم والمجــاالت
التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم.

قد يقوم الميسر بتصحيح االستمارات أو نقلها إلى فريق المراقبة والتقييم لتصحيحها وتحليلها.
الجماليــة لــكل جولــة اختبــار (قبلــي
يجــب أن يتابــع الميســر أو العضــو المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم هــذه الخطــوات لحســاب النتائــج إ
وبعــدي).
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الجماليــة أو بشــكل منفصــل للتمييــز بشــكل أفضــل
•يمكــن حســاب درجــات المعرفــة والمهــارات والمواقــف والتصــورات بشــكل مشــترك للنتائــج إ
بيــن تأثيــر التدريــب فــي هذيــن المجاليــن المختلفيــن.
•يجب استخدام بطاقات الدرجات لتعيين درجة لكل إجابة
•يجب جمع الدرجات لكل اختبار مستكمل.
الجمالية على عدد المشاركين في الجلسة لحساب النتيجة لكل جولة اختبار.
•يجب تقسيم الدرجة إ
الجماليــة مــن إجــراء االختبــار القبلــي إلــى االختبــار البعــدي للمعرفــة والمهــارات والمواقــف
•يجــب النســبة المئويــة للتغييــر فــي النتيجــة إ
والتصــورات.
وتستند جميع العناصر في االختبارات إلى مقياس نقاط يحتوي على القيم التالية:
•إجابة خاطئة ( 0نقطة)
•إجابة جزئية (نقطة واحدة)
•إجابة صحيحة (نقطتان)
والرشادات التالية:
يمكن تفسير نتائج االختبارات النهائية وفقاً للمقياس إ

اختبار المعرفة والمهارات
•الدرجات التي تتراوح بين  28-20نقطة :ال يوجد مخاوف ،الموظفون جاهزون للعمل في برنامج للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•الدرجات التي تتراوح من  19-12نقطة :يتطلب الموظفون تدريب متابعة وإشراف.
•الدرجات التي تتراوح من  :11-0يحتاج الموظفون إلى تدريب وتوجيه عاجلين ،وينبغي أال يعملوا بشكل مستقل دون إشراف.

اختبار المواقف والتصورات
•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  26-23نقطــة :لــدى الموظفيــن تصــورات ومواقــف إيجابيــة عامــة تجــاه النــوع االجتماعــي  /العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي  /الناجيــات ،ومســتعدون لدعــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
•الدرجــات التــي تتـراوح مــن  22 - 18نقطــة :لــدى الموظفيــن تصــورات ومواقــف إيجابيــة عامــة تجــاه النــوع االجتماعــي  /العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي  /الناجيــات ،لكنهــم يتطلبــون توجيه ـاً وإش ـرافاً مســتهدفين لمعالجــة التحي ـزات والمفاهيــم الخاطئــة المتبقيــة لديهــم.
اليجابيــة والمواقــف تجــاه النــوع االجتماعــي  /العنــف القائــم
•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  17 - 10نقطــة :لــدى الموظفيــن بعــض التصــورات إ
علــى النــوع االجتماعــي  /الناجيــات ،لكنهــم يتطلبــون توجيه ـاً وإش ـرافاً كبيريــن لمعالجــة التحي ـزات والمفاهيــم الخاطئــة.
•الدرجــات التــي تتـراوح مــن  9-0نقــاط :الموظفــون ليســوا علــى اســتعداد للعمــل فــي برامــج العنــف القائــم علــى ويجــب توجيههــم وتدريبهــم
عــن كثــب.
الجابــات .يجــب إعطــاء الموظفيــن
عنــد اســتخدامها كأداة إش ـراف ،يجــب أن يجلــس مديــر البرنامــج  /المديــر التقنــي والموظفــون مع ـاً لمراجعــة إ
فرصــة لوصــف الــردود بشــكل أكثــر شــموالً .بعــد االجتمــاع مــع الموظفيــن ،واســتناداً إلــى النتائــج ،يجــب علــى مديــر البرنامــج  /المديــر التقنــي وضــع
الشـراف وبنــاء القــدرات.
خطــة لضمــان معالجــة الثغـرات التــي تــم تحديدهــا مــن خــال مزيــد مــن إ
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بطاقة الدرجات  -الجزء أ
الول :المعرفة والمهارات
#
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

146

الجواب
العاطفي والجسدي واالجتماعي
أي تجربة خارج النطاق العادي للمعاناة وتسبب ردود فعل عنيفة .أو ذكر  )1حدث و )2أعراض  /ردود فعل جسدي معينة
جسدي ،عاطفي ،معرفي  /فكر ،سلوكي
أ
السالمة/المن؛ احترم رغبات الناجيات؛ عدم التمييز؛ السرية
المراقبة؛ الحضور؛ االستماع؛ االستجابة
غير لفظي -أمثلة :التواصل البصري أو وضعية الجسد أو نبرة الصوت
لفظي -أمثلة :التلخيص أو التركيز أو إعادة التوجيه أو السؤال الفعال
مستو مع الناجية أو وضعية جسدية مريحة أو توجيه الجسد باتجاه المتحدث أو التواصل البصري أو االسترخاء
الجلوس في وضع ٍ
أي  3مما يلي
الصدقاء :االستماع إلى الموسيقى ،والراحة ،والمساعدة في أ
استراتيجيات التأقلم للناجيات أو العائلة أو أ
العمال المنزلية ،والتحدث مع
أ
الشخاص الذين يهتمون بك
تقنيات االسترخاء :التنفس العميق ،دفع الجدار ،شد العضالت وتحريرها
جميع الـ  :4الدعم النفسي واالجتماعي ،والصحة ،والقانونية ،أ
والمن  /الحماية
العالقة الديناميكية بين آ
الثار االجتماعية والنفسية لحادثة العنف القائم على النوع االجتماعي على الفرد.
الشفاق.
واحد مما يلي عن التعاطف وواحد مما يلي عن إ
التعاطف هو تعاطف نفسي أو محاولة فهم مشاعر أو أفكار أو مواقف شخص آخر .إنها محاولة لوضع المرء نفسه مكان الناجية وفهم
آ
أ
الشفاق يعني أيضاً أن
الشفاق يصف نوعية العالقات بين الناس أو الشياء حيث إن كل ما يؤثر على أحدهما يؤثر على الخر أيضاً .إ
مشاعرها .إ
مقدم الخدمة يشعر أ
بالسف على الناجية.
أي واحدة من الجمل أدناه.
أ
النسانية لتعزيز تنسيق ونوعية الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي
أفضل الممارسات الدولية خالل حاالت الطوارئ والعمال إ
وتدخالت االستجابة.
أ
الجراءات الواجب اتخاذها الحترام المعايير الدولية والنهج الذي يركز على الناجيات في رعاية الناجيات من العنف
 يصف الحد الدنى من إالقائم على النوع االجتماعي ،مع التركيز على الجراءات الواضحة والمبادئ التوجيهية أ
والدوار والمسؤوليات لكل جهة فاعلة تشارك في منع
إ
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.
النسانية السورية ،وتحسين
 تهدف إلى التخفيف والوقاية واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل فعال ضمن االستجابة إالخدمات المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي وجميع أ
الفراد المعرضين للعنف القائم على النوع االجتماعي ،من خالل
وضع معايير دنيا لضمان الجودة بين الجهات الفاعلة والتنسيق والترابط بين المنظمات.
أي اثنين مما يلي:
من خالل الرعاية والطمأنة والدعم
طمئني الطفل
ال تؤذي الطفل  -احرصي على عدم تعريض الطفل لمزيد من الصدمات
تحدثي حتى يفهم أ
الطفال
أ
ساعدي أ
الطفال على الشعور بالمان
أخبري أ
الطفال عن سبب تحدثك معهم
أ
استعيني بالشخاص المناسبين
انتبهي للتواصل غير اللفظي
احترمي آراء أ
الطفال ومعتقداتهم وأفكارهم
من  0إلى  5سنوات
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بطاقة الدرجات  -الجزء الثاني :المواقف والتصورات
العبارة
 .1الرجال عنيفون بطبيعتهم.
 .2يجب أن تُحدد االختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء الدور الذي يقومون به في
المجتمع.
 .3يحق للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الحصول على مساعدة بشأن ما
حدث لهن.

ال أوافق
مطلقاً
2

ال أوافق

أوافق

أوافق
بشدة
0

1

0

2

1

0

0

0

0

1

2

2

1

0

0

2

1

0

0

 .6إن أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي هي دائما خطأ مرتكبها.

0

0

1

2

 .7يوفر الزواج المبكر الحماية للمراهقات الالتي يعشن في فقر.

2

1

0

0

 .8الزواج المبكر جزء من الثقافة .ال يمكنك تغيير الثقافة.

2

1

0

0

 .9العنف المنزلي هو مسألة عائلية وينبغي معالجتها داخل أ
السرة.
 .10عندما يرى أ
الطفال العنف المنزلي ،فإنهم يتعلمون أنه من المقبول أن يعبر الرجال عن

2

1

0

0

0

0

1

2

 .11ستتعلم الزوجة المهددة بالعنف أن تحترم زوجها أكثر.

2

1

0

0

 .12ارتكاب الرجال للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات هو ليس بسبب عدم قدرتهم على
التحكم في رغباتهم الجنسية .فهم يفعلون ذلك للحفاظ على هيمنتهم على النساء.

0

0

1

2

 .13اختبار العذرية انتهاك لخصوصية النساء والفتيات.

0

0

1

2

 .4إذا توقف العنف ،فلن تكون الناجية بحاجة إلى المساعدة.
أ
اليذاء حتى يتسنى لهن
 .5تقول النساء في كثير من الحيان أنهن تعرضن لالغتصاب أو إ
الحصول على االهتمام أو المال.

سلطتهم من خالل العنف.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال تنطبق -متطلبات فنية عالية
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الشراف  /االختبار القبلي والبعدي  -موظفو برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي
أداة إ
المنظمة
تاريخ التقييم
الدرجة
الجولة

 االختبار القبلي /خط أ
الساس

 االختبار البعدي /المتابعة

الجزء أ
الول  -المعارف والمهارات
1.1اذكر ثالثة آثار أو عواقب للعنف على الناجية.

2.2عرفي الصدمة النفسية.

3.3قومي بتسمية  4فئات رئيسية تندرج تحتها أعراض الصدمة.

4.4ضعي قائمة بالمبادئ التوجيهية أ
الربعة للعنف القائم على النوع االجتماعي.

الساسية أ
5.5ضعي قائمة بمهارات الدعم النفسي االجتماعي أ
الربعة.

6.6أي نوعين من أنواع تقنيات التواصل مطلوبة لالستماع الفعال؟ قدمي مثاال ً واحداً لكل منهما.

7.7ما السلوك الذي يجب أن يتحلى به الشخص عند مساعدة الناجية؟
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8.8حددي:
أ
أ .استراتيجية تأقلم واحدة بالنسبة للناجية أو أحد أفراد السرة أو صديق

ب .أسلوب استرخاء واحد

9.9اذكري أربع قطاعات رئيسية لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في النهج متعدد القطاعات.

1010عرفي النفسي االجتماعي

الشفاق والتعاطف؟
1111ما الفرق بين إ

1212صفي إجراءات العمل الموحدة الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في  3-1جمل.

1313اذكري اثنتين من أفضل الممارسات المهمة التباعها عند التواصل مع طفلة ناجية.
أ
الساءة؟
1414إلى أي سن ينبغي عدم سؤال الطفال مباشرة عن إ

الجزء الثاني  -المواقف والتصورات
يرجى توضيح مدى موافقتك  /عدم موافقتك على العبارات التالية:

1.1الرجال عنيفون بطبيعتهم.
 أوافق
 أوافق بشدة

 متردد

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

2.2يجب أن تُحدد االختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء الدور الذي يقومون به في المجتمع.
 ال أوافق أبداً
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة
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3.3يحق للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الحصول على مساعدة بشأن ما حدث لهن.
 ال أوافق أبداً
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة
4.4إذا توقف العنف ،فلن تكون الناجية بحاجة إلى المساعدة.
 ال اوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة

 ال  أوافق بشدة

أ
اليذاء حتى يتسنى لهن الحصول على االهتمام أو المال.
5.5تقول النساء في كثير من الحيان أنهن تعرضن لالغتصاب أو إ
 ال أوافق أبداً
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة
6.6إن أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي هي دائماً خطأ مرتكبها.
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة

 ال أوافق أبداً

7.7يوفر الزواج المبكر الحماية للمراهقات الالتي يعشن في فقر.
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة

 ال أوافق

8.8الزواج المبكر جزء من الثقافة .ال يمكنك تغيير الثقافة.
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

9.9العنف المنزلي هو مسألة عائلية وينبغي معالجتها داخل أ
السرة.
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة

 ال أوافق أبداً

 ال أوافق أبداً

1010عندما يرى أ
الطفال العنف المنزلي ،فإنهم يتعلمون أنه من المقبول أن يعبر الرجال عن سلطتهم من خالل العنف.
 ال أوافق بشدة
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة
1111ستتعلم الزوجة المهددة بالعنف أن تحترم زوجها أكثر.
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة

 ال أوافق

 ال أوافق أبداً

1212ارتــكاب الرجــال للعنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات هــو ليــس بســبب عــدم قدرتهــم علــى التحكــم فــي رغباتهــم الجنســية .فهــم يفعلــون
ذلــك للحفــاظ علــى هيمنتهــم علــى النســاء.
 ال أوافق أبداً
 ال أوافق
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة
1313اختبار العذرية انتهاك لخصوصية النساء والفتيات.
 متردد
 أوافق
 أوافق بشدة
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اسم أ
الداة
استمارة مالحظات المتدرب  -موظفو برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي

الغرض

الغرض من أ
الداة هو الحصول على آراء المتدربين حول جودة التدريب وتحديد خطة تطبيق المعرفة المكتسبة وكيفية ذلك.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

من أجل ضمان االستقاللية ،يجب أن يستعمل أ
الداة عضو من فريق المراقبة والتقييم لم يشارك في تنفيذ أنشطة زيادة الوعي.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الخير  /الجلسة أ
يجب أن يطلب من المتدربين ملء االستمارات في اليوم أ
الخيرة من التدريب.
ُ
السئلة المضمنة في أ
يجب تخصيص خيارات الجابة في بعض أ
الداة لتعكس الموضوعات التي يتم تناولها في النشاط.
إ

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات بعــد تعبئتهــا إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم مــن أجــل التحليــل .يجــب مشــاركة النتائــج مــع فريــق المنظمــات المعنــي
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي للتعلــم وإج ـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
منخفضة
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استمارة التغذية الراجعة للمتدرب -موظفو برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي
عنوان التدريب
اسم الميسر:
الموقع:
التاريخ:
•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتب اسمك في أي مكان.
•مشاركتك هي اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقييم جودة برنامج التدريب على المهارات المهنية وإجراء التحسينات الالزمة عند الحاجة.

حول المحتوى والمواد

 .1كيف تقيم مدى مالءمة وفائدة وجودة محتوى التدريب؟
 ممتاز

 جيد

 ضعيف

 متوسط

 .2ما هي أكثر المواضيع فائدة التي تمت مناقشتها ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب.

 الموضوع ج.

 الموضوع د.

 الموضوع هـ

 الموضوع و

لماذا؟
 .3ما هي أقل الموضوعات التي تمت مناقشتها إفادة ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب.

 الموضوع ج.

 الموضوع د.

لماذا؟
 .4كيف تقيم جودة الوسائل البصرية التدريبية؟
 متوسطة

 جيدة
 ممتازة
 .5برأيك ،هل كانت أ
النشطة والتمارين العملية مفيدة؟
 نعم

 قليال ً

 ضعيفة

 ال

 .6هل أ
المثلة المقدمة تنطبق على مجال عملك؟
 نعم

 قليال ً

 ال

حول الميسر

من فضلك يرجى تقييم ميسر التدريب من حيث:

 .7القدرة على إيصال محتوى التدريب:
 ممتاز
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 متوسط

 ضعيف
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 .8االلتزام بالمواعيد وإدارة الوقت:
 ممتاز

 متوسط

 جيد

 ضعيف

 .9القدرة على إدارة المناقشات  /إجابات أ
السئلة:
 ممتاز

 متوسط

 جيد

 ضعيف

 .10القدرة على االستفادة من خبرة المشاركين:
 ممتاز

 متوسط

 جيد

 ضعيف

 .11استخدام أ
المثلة العملية:
 ممتاز

 متوسط

 جيد

 ضعيف

 .12المعرفة والخبرة في الموضوعات التي يشملها التدريب:
 ممتاز

 متوسط

 جيد

 ضعيف

 .13هل لديك أي توصيات لتحسين أداء الميسرة؟

التصور الذاتي للتعلم
 .14بشكل عام ،إلى أي مدى ساعد التدريب على زيادة معرفتك بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟
 إلى حد كبير

 إلى حد معتدل

 إلى حد أدنى

 ال مطلقاً

 .15إن وجد ،كيف تعتزم تطبيق المعرفة المكتسبة في عملك؟

الطــاق و  5واثــق جــداً ،قــم بتقييــم مســتوى ثقتــك فــي التعامــل مــع المواقــف
 .16علــى مقيــاس مــن  1إلــى  ،5حيــث  1يعنــي غيــر واثــق علــى إ
التاليــة:
1414
أ :أشعر بالثقة في أن لدي فهماً لالحتياجات العاطفية للناجيات من العنف الجنسي.
1

2

3

4

5

ب .أشعر بالثقة في أنني أمتلك مهارات التواصل الالزمة للعمل مع النساء أ
والطفال الذين تعرضوا لالغتصاب.
1

2

3

4

5
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ج .أعرف الحد أ
الدنى من الخدمات التي يجب أن تكون متاحة للناجيات من العنف الجنسي.
1

2

3

4

5

د .أشعر بالثقة في أنني أعرف كيفية إحالة الناجية إلى الخدمات المناسبة.
1

2

3

4

5

أ
الجهــاد النفســي الــذي قــد أواجهــه بســبب
ه .أشــعر بالثقــة فــي أننــي أعــرف علــى القــل طريقتيــن للرعايــة الذاتيــة للمســاعدة فــي منــع أو معالجــة إ
عملــي مــع الناجيــات.
1

2

3

4

5

شكراً لمشاركتك.
أ
سيراجع فريقنا المعلومات التي قدمتها بعناية وستساعدنا في تحسين النشطة المماثلة في المستقبل.
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اسم أ
الداة
االختبار القبلي والبعدي  -جهات فاعلة غير معنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي

الغرض

الغــرض مــن أ
الداة هــو تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة فــي معرفــة الجهــات الفاعلــة غيــر المختصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
المشــاركة فــي تدريــب تنميــة القــدرات.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟
يمكن إدارة االختبارات من قبل الميسرة التي قدمت الجلسة أو من قبل أحد أعضاء فريق المراقبة والتقييم.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟
يجــب أن يطلــب الميســرون مــن المشــاركين تعبئــة االختبــار قبــل بــدء الجلســة ومــن ثــم مــرة أخــرى فــي نهايــة التدريــب .تأكــدي مــن إجـراء االختبارات
القبليــة والبعديــة مــع نفــس مجموعــة العينــة بالضبط.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجب تحليل البيانات مقارنة بالدرجة الموضحة في بطاقة النتيجة (أدناه).
قبــل بــدء الجلســة ،يجــب تزويــد كل مشــارك بنســخة فارغــة مــن االختبــار .يجــب تك ـرار نفــس العمليــة فــي نهايــة الجلســة .احتفظــي باســتمارات
االختبــار القبلــي والبعــدي المســتكملة فــي أكــوام منفصلــة.
قد تقوم الميسرة بتصحيح االستمارات أو نقلها إلى فريق المراقبة والتقييم لتصحيحها وتحليلها.
الجماليــة لــكل جولــة اختبــار (قبلــي
يجــب أن تتابــع الميســرة أو العضــو المعيــن مــن فريــق المراقبــة والتقييــم هــذه الخطــوات لحســاب النتائــج إ
وبعــدي).
•استخدمي بطاقة درجات البرنامج لتعيين درجة لكل إجابة.
•اجمعي الدرجات لكل اختبار مستكمل.
الجمالية على عدد المشاركين في الجلسة لحساب النتيجة لكل جولة اختبار.
•قسمي هذه الدرجة إ
الجمالية الشاملة من إدارة االختبار القبلي إلى االختبار البعدي.
•حددي النسبة المئوية للتغيير في النتيجة إ
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وتستند جميع العناصر في االستبيان إلى مقياس نقطي يحتوي على القيم التالية:
•إجابة خاطئة ( 0نقطة)
•اجابة صحيحة (نقطة واحدة)

بطاقة الدرجات
 #الجواب

 1خطأ
 2خطأ
 3صحيح
 4خطأ
 5صحيح
بالحالة في المنظمة ،واالتصال بمنسقي مجموعة تنسيق العنف القائم على النوع
 6كتابة بريد إلكتروني إلى ضابط االرتباط الخاص إ
االجتماعي وكتابة بريد إلكتروني إلى المدير المشرف لطلب النصيحة.
االتصال /إرسال رسالة واتساب إلى ضابط االرتباط المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في المنطقة وإحالة الحالة؛ اصطحاب
7
الناجية إن أمكن.
 8تشرح للناجيات فوائد وعواقب الوصول إلى الخدمات؛ ال تخلق توقعات ال يمكن الوفاء بها.
 9خطأ
 10صحيح
 11صحيح
 12صحيح
 13خطأ

اعتبارات السالمة أ
والخالق
ال ينطبق
متطلبات تقنية عالية
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االختبار القبلي والبعدي  -جهات فاعلة غير معنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي
عنوان التدريب :
اسم الميسرة:
الموقع:
تاريخ التقييم:

 االختبار القبلي /خط أ
الساس

 االختبار البعدي /المتابعة

 .1حاالت الطوارئ ،بما في ذلك الكوارث الطبيعية والنزاعات هي سبب العنف القائم على النوع االجتماعي
 صحيح

 خطأ

 .2مقدمو الخدمات هم أ
القدر على تحديد نوع الرعاية التي تحتاجها الناجية
 صحيح

 خطأ

الكراه أو التهديد فال تُعتبر موافقة مستنيرة.
 .3إذا تم أخذ الموافقة من الناجية تحت إ
 صحيح

 خطأ

النســانية محاولــة تحديــد الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل فعــال حتــى يتمكنــوا
 .4يجــب علــى جميــع الجهــات الفاعلــة إ
مــن مســاعدتهن فــي الحصــول علــى الدعــم
 صحيح

 خطأ

 .5فــي معظــم الحــاالت ،ســيكون مســؤول االرتبــاط المعنــي بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي المنطقــة نقطــة االتصــال الرئيســية للجهــات
ـن إلــى الخدمــات المتخصصــة
الفاعلــة غيــر المختصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عنــد االســتجابة للناجيــات وإحالتهـ ّ
 صحيح

 خطأ

الحالــة مــن خــال (ضــع عالمــة علــى جميــع
 .6يمكــن للجهــات الفاعلــة غيــر المختصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الوصــول إلــى مســار إ
الجابــات التــي تنطبــق):
إ
 كتابة بريد إلكتروني إلى مسؤول المنظمة االرتباط الخاص بإحالة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في القطر
 سؤال صديق يعمل في منظمة وكان قد حصل عليها.
 االتصال بمنسقي المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي
 كتابة بريد إلكتروني إلى مديريهم المشرفين عليهم لطلب النصيحة.
الجابات التي تنطبق):
 .7عند إحالة إحدى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،يجب عليك (ضع عالمة على جميع إ
الذن من منسقي المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي
 طلب إ
 االتصال  /إرسال رسالة واتساب إلى مسؤول االرتباط المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في المنطقة إلحالة الحالة
اللكتروني  /الرسالة
 إرسال إحالة مكتوبة تصف الحالة واسم الناجية في نفس البريد إ
 اصطحاب الناجية إن أمكن
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الجابات التي تنطبق):
الحاالت يجب أن (ضع عالمة على كل إ
 .8المعلومات التي ستقدمها للناجية حول إ
 تشرح للناجية فوائد وعواقب الوصول إلى الخدمات
 ال تخلق توقعات ال يمكن تلبيتها
الحالة ال يمكنها تغيير رأيها بعد ذلك
 تشرح للناجية أنها عندما توافق على إ
 تؤكد على أن جودة الخدمة التي ستحيلها إليها ال يمكن ضمانها وأنها ال يمكنها العودة إليك للشكوى
 .9لكل ناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي نفس االحتياجات.
 صحيح
 خطأ
النسانية مسؤولية التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.
 -10تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة إ
 صحيح
 خطأ
الرشــادات الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي باتخــاذ إجـراءات للتخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
 .11توصــي إ
خــال دورة البرنامج.
 صحيح
 خطأ
 .12تعد زيادة مشاركة الفتيات أحد أ
المثلة على استراتيجية التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.
 صحيح
 خطأ
 .13مــن المؤشــرات الجيــدة لقيــاس نجــاح تعميــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي انخفــاض عــدد حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي المبلــغ عنهــا.
 صحيح
 خطأ
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اسم أ
الداة
اســتمارة التغذيــة الراجعــة للمتدربيــن  -الجهــات الفاعلــة غيــر المختصــة بالعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي

الغرض

الغرض من أ
الداة هو معرفة آراء المتدربين حول جودة التدريب.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

من أجل ضمان االستقاللية ،يجب أن يستعمل أ
الداة عضو من فريق المراقبة والتقييم لم يشارك في تنفيذ أنشطة زيادة الوعي.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟

الخير  /الجلسة أ
يجب أن يطلب من المتدربين ملء االستمارات في اليوم أ
الخيرة من التدريب.
ُ
أ
أ
الجابة في بعض السئلة المضمنة في الداة لتعكس الموضوعات التي يتم تناولها في النشاط
يجب تخصيص خيارات إ

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب نقــل االســتمارات بعــد تعبئتهــا إلــى فريــق المراقبــة والتقييــم مــن أجــل التحليــل .يجــب مشــاركة النتائــج مــع فريــق المنظمــات المعنــي
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي للتعلــم وإج ـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
منخفضة
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استمارة آراء المتدربين  -الجهات الفاعلة غير المختصة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي
عنوان التدريب
اسم الميسرة
الموقع
التاريخ
•لن تُذكر أية أسماء في هذا االستبيان .من فضلك ال تكتب اسمك في أي مكان.
•مشاركتك هي اختيارية.
•لن يتم مشاركة إجاباتك.
•ستساعدنا هذه المعلومات في تقييم جودة برنامج التدريب على المهارات المهنية وإجراء التحسينات الالزمة عند الحاجة.

حول المحتوى والمواد
 .1كيف تقيم مدى مالءمة وفائدة وجودة محتوى التدريب؟
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .2ما هي أكثر المواضيع فائدة التي تمت مناقشتها ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب

 الموضوع د

 الموضوع ج

 الموضوع هـ

 الموضوع و

لماذا؟

 .3ما هي أقل الموضوعات التي تمت مناقشتها إفادة ،إن وجدت؟
 الموضوع أ

 الموضوع ب

 الموضوع ج

 الموضوع د

 الموضوع هـ

 الموضوع و

لماذا؟

 .4كيف تقيم جودة الوسائل البصرية التدريبية؟
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .5برأيك ،هل كانت أ
النشطة والتمارين العملية مفيدة؟
 نعم

 قليال ً

 ال

 .6هل أ
المثلة المقدمة تنطبق على مجال عملك؟
 نعم

 قليال ً

 ال
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 .7بشكل عام ،إلى أي مدى ساعد التدريب على زيادة معرفتك بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟
 إلى حد كبير

 إلى حد أدنى

 إلى حد معتدل

 .8إن وجد ،كيف تعتزم تطبيق المعرفة المكتسبة في عملك؟

حول الميسرة
من فضلك قيم ميسر التدريب من حيث:
 .9القدرة على إيصال محتوى التدريب:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .10االلتزام بالمواعيد وإدارة الوقت:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .11القدرة على إدارة المناقشات  /إجابات أ
السئلة:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .12القدرة على االستفادة من خبرة المشاركين:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .13استخدام أ
المثلة العملية:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .14المعرفة والخبرة في الموضوعات التي يشملها التدريب:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 .15هل لديك أي توصيات لتحسين أداء الميسرة؟
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التنظيم والخدمات اللوجستية
 .16يرجى تقييم جودة مكان التدريب:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .17يرجى تقييم جودة ومالءمة االستراحات المخصصة لتناول الوجبات الخفيفة:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

 .18يرجى تقييم مدى مالءمة ساعات التدريب المخصصة:
 ممتاز

 جيد

 متوسط

 ضعيف

المنظــم قبــل التدريــب وأثنــاءه:
 .19يرجــى تقييــم جــودة التواصــل مــع الفريــق ِ
ضعيف

 ممتــاز

 جيــد

 متوســط



 .20هل تلقيت جدول عمل التدريب والمعلومات ذات الصلة والمواد الداعمة في الوقت المحدد؟
 نعم

 ال

 .21هل لديك أي اقتراحات لتحسين التنظيم واللوجستيات للتدريب؟

شكراً لمشاركتك.

سيراجع فريقنا المعلومات التي قدمتها بعناية وستساعدنا في تحسين أ
النشطة المماثلة في المستقبل.
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القسم الخامس:
أدوات المراقبة الروتينية
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اسم أ
الداة
تقرير مراقبة النشاط

الغرض

أ
الداة عامة ويمكن تكييفها لخدمة أغراض متعددة لمراقبة تنفيذ البرنامج (التدخالت غير حساسة).

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

تم تصميم أ
الداة الستخدامها من قبل مسؤولي المراقبة والتقييم وجامعي البيانات الذين يقومون بمراقبة روتينية لتنفيذ البرنامج.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟
يجب ملء تقرير المراقبة أثناء الزيارة الميدانية أو إجرائها على الفور

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجــب إرســال التقاريــر إلــى كل مــن مديــري برامــج المراقبــة والتقييــم والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلبقائهــم علــى اطــاع بتنفيــذ البرنامــج
واالســتفادة منهــا فــي إجـراءات المتابعــة ،حســب الحاجــة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
منخفضة
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تقرير مراقبة النشاط
اسم جامعة
البيانات:

تاريخ زيارة المراقبة:
الغرض من الزيارة
المحافظة:

الموقع

المنطقة:

الناحية:

صفي أنشطة البرنامج والقضايا التي تمت مراقبتها أثناء الزيارة

صفي أي تحديات وإنجازات لوحظت أثناء الزيارة

صفي أي إجراء (إجراءات) متابعة ضرورية

استخدمي هذه المساحة لتسجيل االقتباسات  /ردود الفعل من المستفيدين أو أصحاب المصلحة

تعليقات  /مالحظات أخرى

المرفقات
 الصور
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اسم أ
الداة
سجل الميسرة

الغرض

الداة عامة ويمكن تكييفها لخدمة أغراض مراقبة تنفيذ أ
أ
النشطة المتعددة.

من الذي يجب أن يستعمل أ
الداة؟

تم تصميم أ
الداة الستخدامها من قبل ميسرات النشاط لتسجيل الجوانب الرئيسية التي يالحظنها أثناء تنفيذ النشاط.

كيف يجب استخدام أ
الداة؟
يجــب علــى الميسـرات مــلء االســتمارة بعــد تنفيــذ النشــاط مباشــرة .إذا تــم تنفيــذ النشــاط مــع نفــس المجموعــة مــن المشــاركين علــى مــدار عــدة
أيــام ،فقــد تجمــع الميســر ة جميــع مالحظاتهــا عــن الجلســات المختلفــة فــي ســجل واحــد.

كيف يجب تحليل البيانات؟
يجب تسليم التقرير إلى مديري برامج العنف القائم على النوع االجتماعي لتحليله والتخاذ إجراءات المتابعة.

اعتبارات السالمة أ
والخالق
متوسط
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سجل الميسرة
معلومات عامة
تاريخ التقرير:
اسم الميسرة:
اسم/نوع الحدث  /النشاط:
تاريخ القيام بالنشاط:
الموقع:
معلومات الحضور
هل معظم هؤالء المشاركين جدد أم
منتظمون؟
 جدد

المنصب  /الدور:
البداية :السنة  -الشهر  -اليوم النهاية :السنة  -الشهر  -اليوم

إذا كانوا منتظمين ،منذ متى كان يحضر معظمهم إلى المركز  /النشاط:
( )#شهور

 منتظمون
مجموع عدد المشاركين ()#
العاقة:
حضور المشاركين ذوي إ
التوزيع حسب الجنسية:
سوري ()#
أردني ()#
غير ذلك ()#
حدد:
_____________

 نعم  ال [مالحظة :استخدم المالحظة البصرية فقط ،ال تسأل!]
التوزيع حسب العمر
التوزيع حسب النوع
االجتماعي:
( )#نساء
( )#رجال

[ ]#أقل من  17عاماً
[هل كان مقدمو الرعاية  /الوالدين حاضرين؟
 نعم

 ال

(35-18 )#
(60-35 )#
[ ]#أكثر من  60عاماً

نبذة عن النشاط
 .1وصف الجو العام للنشاط.
على سبيل المثال :هل كان الناس يثرثرون؟ يثقون بالغير؟ منفتحين؟ خجولين؟ ودودين؟ عدوانيين؟ منغلقين؟ غير ُمرتاحين؟

 .2هل شارك جميع المشاركين على نفس المستوى؟ هل كان هناك أي أفراد  /مجموعات كانت أكثر  /أقل انخراطاً  /تحفيزاً؟ من هم؟ لماذا؟

 .3إذا كان النشاط يشمل أفراداً من خلفيات مختلفة (على سبيل المثال :الجنسية ،حالة النزوح) ،وأعمار ونوع جنس مختلفة ،فهل كان هناك
تفاعل بينهم؟ يرجى التوضيح.
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 .4هل الحظت ما إذا كان أ
الشخاص قد كونوا صداقات من المحتمل أن يلتقوا معهم مرة أخرى خارج المركز  /النشاط؟ على سبيل المثال:
هل تبادل أي أشخاص أرقام هواتفهم ،أو غادروا معاً  /في مجموعة؟

 .5بنا ًء على مالحظتك ،صفي ما إذا كان  /كيف أثر النشاط إيجاباً  /سلباً على الصحة النفسية /معرفة  /مواقف  /سلوك المشاركين.

 .6يرجى تقديم أي قصص أو اقتباسات شاركها المشاركون والتي يمكن أن تساعد في توضيح آثار النشاط.

 .7هل واجهت أي تحديات أثناء النشاط؟ إذا كان أ
المر كذلك ،يرجى وصف وشرح ما إذا  /كيف تم معالجة تلك القضايا.
ِ

 .8يرجى مشاركة أي توصيات  /دروس مستفادة يمكن أن تساعد في تحسين أنشطة مماثلة في المستقبل.

 .9استخدم هذه المساحة ألية مالحظات إضافية.

روابط خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي

أثناء النشاط ،هل تمت إحالة أي مشارك إلى الخدمات المتخصصة في ما هي الخدمات؟
العنف القائم على النوع االجتماعي؟
 إدارة حالة
 نعم
 صحة

 ال

كم كان العدد:
[]#

 الصحة النفسية االجتماعية
 قانونية
 غير ذلك -يرجى التحديد________________ :

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
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اسم أ
الداة

بنك أ
السئلة  -مراقبة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

الغرض

يقــدم بنــك أســئلة الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين مجموعــة مــن أ
الســئلة التــي يمكــن للمنظمــات االختيــار منهــا وتعديلهــا حســب
االقتضــاء لدراجهــا فــي أدوات المراقبــة والتقييــم الخاصــة بهــا .تتيــح هــذه أ
الســئلة للمنظمــات فهــم كيفيــة أداء جهودهــا فــي التخفيــف مــن مخاطــر
إ
االســتغالل الجنســي واالعتــداء الجنســي علــى مســتوى المشــروع و  /أو النشــاط مــن منظــور المجتمعــات وذلــك بغــرض تكييــف وتحســين جهــود
المنظمــة فــي الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وتعزيــز وضــع البرامــج أ
الكثــر أمان ـاً.

كيف يجب استخدام بنك أ
السئلة؟

الســئلة الختيــار أ
يجــب علــى المنظمــات الرجــوع إلــى بنــك أ
الســئلة وتعديلهــا ،حســب االقتضــاء ،ثــم إدراجهــا فــي أدوات المراقبــة والتقييــم الخاصــة بهــا.
الســئلة فــي جميــع أ
يمكــن تعميــم أ
الدوات المســتخدمة مــن قبــل الموظفيــن المشــاركين فــي مراقبــة وتقييــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي.
مالحظــة :دائمـاً استشــر أخصائيــي الحمايــة  /العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  /الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين فــي منظمتــك و
 /أو االســتجابة قبــل إدخــال هــذه أ
الســئلة فــي أدوات المراقبــة والتقييــم.
يمكــن أن تكــون جميــع أ
الســئلة التــي تتطــرق إلــى الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين حساســة وتنطــوي علــى مخاطــر محتملــة ،حيــث
يمكــن أن تــؤدي إلــى الكشــف عــن معلومــات حساســة .ولــذا عنــد اســتخدامها ،فكــر دائمـاً فــي أ
الســئلة التــي قــد تكــون مناســبة أو غيــر مناســبة لطرحها
علــى أي مجموعــة فــي المجتمــع فــي ضــوء الحساســيات االجتماعيــة والثقافيــة المحتملــة.
الدوات التي تتضمن أ
يجب أن تضمن جميع أ
السئلة المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين أن جامعي البيانات و  /أو الميسرين الذين يستخدمونها:

•تلقــوا تدريب ـاً مســبقاً حــول الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين متضمن ـاً إالبــاغ إاللزامــي عــن حــاالت االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ،
كيفيــة التعامــل آ
المــن مــع إالفصــاح عــن حــاالت االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين وحــاالت العنــف القائــم علــى النــوع إالجتماعــي ،وكيفيــة إحالــة
الناجيــات إلــى الخدمــات (للمزيــد مــن التوجيهــات التفصيليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع حــاالت إالفصــاح عــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين
الول مــن مجموعــة أ
وحــاالت العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي انتقــل إلــى القســم الــذى يحمــل نفــس العنــوان فــي القســم أ
الدوات هــذه)؛
إ
•من نفس جنس المستجيبين؛
•يقومون بإجراء المقابلة في مكان يحفظ الخصوصية ،ويجب أن يكونا على دراية بالحاضرين وما يجب  /ال يجب السؤال عنه؛
•أن يمتنعــوا عــن محاولــة التعــرف علــى الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  /االســتغالل واالنتهــاك واالســتغالل الجنســيين
الفصــاح المحتمــل.
وطلــب المزيــد مــن المعلومــات حــول الحــادث فــي حالــة إ

اعتبارات السالمة أ
والخالق

متوســطة (كحــد أدنــى) أو عاليــة اســتناداً إلــى تقييــم الحساســية المرتبــط بــأداة المراقبــة والتقييــم التــي ســيتم إدراج أســئلة الحمايــة مــن االســتغالل
واالنتهــاك الجنســيين فيهــا.
العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن
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بنك أ
السئلة  -مراقبة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
1.1مدونة قواعد السلوك للموظفين

•هل سبق لك أن علمت بوجود مدونة سلوك للموظفين العاملين في هذه المنظمة؟ هل تم إيصال هذه المعلومات لك بشكل واضح؟
•هل تشعر أنك عوملت بلطف واحترام من قبل الموظفين المشاركين في النشاط و  /أو عندما قُدمت لك الخدمات التي تلقيتها؟

2.2التسليم آ
المن المعونة

•هل تم استشارتك للتعبير عن تفضيلك بشأن الطريقة التي ترغب في تلقي المساعدة بها من أجل جعل العملية أكثر أماناً؟ إذا كانت إالجابة
بنعم ،هل تشعر أن اقتراحاتك قد تم أخذها في االعتبار؟
أ
•ما هي بعض الجوانب التي قد تجعل الأفراد ،وخاصة النساء والفتيات ،يشعرون بالمان عند تلقي هذه المساعدة  /الخدمة و  /أو المشاركة في
هذا النشاط؟
أ
أ
•ما هي بعض الجوانب التي قد تجعل الفراد ،وخاصة النساء والفتيات ،يشعرون بعدم المان عند تلقي هذه المساعدة  /الخدمة و  /أو المشاركة
في هذا النشاط؟
ما الذي يمكن فعله لجعل هذه الخدمة  /النشاط أكثر أماناً للجميع ،وخاصة النساء والفتيات؟

3.3استحقاقات المساعدة

•هل علمت أن هذه الخدمة  /النشاط مجانية وال يمكن طلب أي شيء مقابل الحصول عليها؟ هل تم إيصال هذه المعلومات لك بشكل واضح؟
•هل سبق لك أن علمت بما يمكن أن تحصل عليه كجزء من هذه المساعدة  /الخدمة  /النشاط؟ هل تم إيصال هذه المعلومات لك بشكل واضح؟
•هل تعرف المعايير التي تستخدمها المنظمة الختيار المستفيدين لتلقي المساعدة  /المشاركة في هذا النشاط؟ هل تم إيصال هذه المعلومات
لك بشكل واضح؟
•برأيك ،لماذا تم اختيارك لتلقي المساعدة  /للمشاركة في هذا النشاط؟ يرجى التوضيح.

4.4آليات الشكاوي والتغذية الراجعة

•هل سبق أن شرح لك أحد حول كيفية إمكانية إالبالغ عن مشكلة أو تقديم التغذية الراجعة للمنظمة حول المساعدة  /النشاط؟ إذا كانت إالجابة
نعم ،ما هي القنوات المتاحة؟
– –هل تعتقد أن هذه القنوات يمكن الوصول إليها  /مناسبة؟
– –هل تعتقد أن هذه القنوات آمنة لالستخدام؟
•ما الذي يمكن فعله لجعل هذه القنوات أكثر سهولة في الوصول  /مناسبة و  /أو أكثر أماناً للجميع ،وخاصة النساء والفتيات وكبار السن
والأشخاص ذوي إالعاقة؟
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الجزء الثالث  -إرشادات المنظمات والجهات المانحة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي للتعامل الآمن
مع عمليات المراقبة والتقييم للعنف القائم على النوع االجتماعي للبرنامج وعمليات التحقق من البيانات

عندمــا تكــون منفــذاً ألحــد برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ويأتيــك طلــب
مــن المانحيــن للحصــول علــى بيانــات برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي...
ما عليك القيام به
•كــن واضح ـاً بشــأن مصــادر البيانــات الخاصــة بــك ومــا يمكــن ومــا
ال يمكــن الوصــول إليــه مــن قبــل المانحيــن الذيــن يمولــون برنامــج
منظمتــك الخــاص بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .يمكــن
مشــاركة البيانــات المتعلقــة بالتدخــات غيــر الحساســة المتعلقــة
بالوقايــة والتمكيــن وبنــاء القــدرات ،حســب االقتضــاء .وال يمكــن
الحصائيــات
مشــاركة البيانــات المتعلقــة بتدخــات االســتجابة إال إ
المجملــة.
الكليــة أو ُ
ّ
الطــارات المنطقيــة وتفصيــل «وســائل التحقــق» فــي
•عنــد صياغــة إ
مقترحاتــك ،تذكــر أن طــرق جمــع البيانــات الخاصــة بالمؤشــرات
المتعلقــة بتدخــات االســتجابة تعتمــد عــاد ًة علــى مصــادر البيانــات
أ
الوليــة التــي تحتــوي علــى معلومــات شــديدة الحساســية (علــى
ســبيل المثــال ،االســتمارات التــي تحتــوي علــى رمــوز الناجيــات،
ومعلومــات حــول الحــادث ،إلــخ .).علــى الرغــم مــن أنه يمكــن عاد ًة
الوصــول إلــى مصــادر البيانــات هــذه مــن قبــل موظفــي برنامــج
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،إال أنــه ال يمكــن مشــاركتها
مــع الجماهيــر الخارجيــة .ويوصــى بإعــام الجهــات المانحــة بهــذه

القيــود فــي وقــت مبكــر .ويمكــن أن تف ّكــر المنظمــات فــي تضميــن
إخــاء المســؤولية فــي أ
الطــر المنطقيــة للمشــروع ،أو المقترحــات،
وتبيــن أنــه نظـراً للحاجــة إلــى احتـرام خصوصيــة الناجيــات ،فــإن
مصــادر المعلومــات الخاصــة بالمؤشـرات الحساســة تكــون ســرية،
وبالتالــي ال يمكــن تقديــم البيانــات إال فــي شــكل إجمالــي.
•عندمــا يطلــب منــك تقديــم المصــادر أ
الوليــة للبيانــات المبلــغ
ُ
عنهــا إلــى الجهــات المانحــة اســتجابةً لعمليــات التحقــق مــن
البيانــات ،يمكــن مشــاركة جميــع الملفــات الماديــة ذات الصلــة
المتعلقــة بالتدخــات غيــر الحساســة .بالنســبة للمعلومــات التــي
تعتبــر حساســة (علــى ســبيل المثــال ،ملفــات إدارة الحالــة) ،اشــرح
القيــود القائمــة (علــى ســبيل المثــال ،البرنامــج ملــزم بالمبــادئ
والمعاييــر التوجيهيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي)،
واقتــرح البيانــات المجمعــة بــدال ً مــن ذلــك (علــى ســبيل المثــال،
الحــاالت) واشــرح المنهجيــة المســتخدمة للوصــول إلــى هــذه
أ
العــداد.

ما عليك تجنبه
•ال تشــارك مطلقــاً أ
الســماء أو الرمــوز أو معلومــات تعريفيــة (أو
يُحتمــل أن تكــون تعريفيــة) أخــرى للناجيــات اللواتــي يتلقيــن
خدمــات االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
•عندمــا يطلــب منــك تقديــم المصــادر أ
الوليــة للبيانــات التــي تــم
ُ
البــاغ عنهــا للجهــات المانحــة اســتجابةً لعمليــات التحقــق مــن
إ
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البيانــات ،ال تعــرض أبــداً أي وثائــق أو ملفــات ماديــة تحتــوي علــى
معلومــات حــول خدمــات االســتجابة (علــى ســبيل المثــال :ملفــات
إدارة الحالــة ،واالســتمارات المعبــأة مــن قبــل الناجيــات ،ودفاتــر
الســجالت ،ومــا إلــى ذلــك) ،ولكــن يمكــن تقديــم هــذه البيانــات
فــي شــكل مجمــل.

الجزء الثالث  -إرشادات المنظمات والجهات المانحة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي للتعامل الآمن
مع عمليات المراقبة والتقييم للعنف القائم على النوع االجتماعي للبرنامج وعمليات التحقق من البيانات

إذا كنــت مانحـاً وتطلــب بيانــات برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن إحــدى
المنظمــات المعنيــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي...
ما عليك القيام به
•ضــع فــي اعتبــارك الحساســيات المرتبطــة ببرمجــة العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وأنــواع البيانــات التــي يمكــن أو ال يمكــن أن
يــزودك بهــا منفــذو برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
يمكــن مشــاركة البيانــات المتعلقــة بالتدخــات غيــر الحساســة
المتعلقــة بالوقايــة والتمكيــن وبنــاء القــدرات ،حســب االقتضــاء.
وال يمكــن مشــاركة البيانــات المتعلقــة بتدخــات االســتجابة إال علــى
كليــة.
شــكل أرقــام ُمجملــة أو ّ
•إذا كانــت لديــك أي مخــاوف بشــأن دقــة أو موثوقيــة البيانــات
المذكــورة فــي التدخــات المتعلقــة باالســتجابة ،فاطلــب أن
تشــرح المنظمــة المنهجيــة المســتخدمة فــي الوصــول إلــى هــذه

أ
الرقــام .تعتمــد تدخــات االســتجابة عــاد ًة علــى مصــادر البيانــات
أ
الوليــة التــي تحتــوي علــى معلومــات شــديدة الحساســية (علــى
ســبيل المثــال ،االســتمارات التــي تحتــوي علــى رمــوز الناجيــات،
ومعلومــات حــول الحــادث ،ومــا إلــى ذلــك) .علــى الرغــم مــن
أنــه يمكــن عــاد ًة الوصــول إلــى مصــادر البيانــات هــذه مــن قبــل
موظفــي برنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،إال أنــه
ال يمكــن مشــاركتها مــع الجماهيــر الخارجيــة .فبالنســبة للتدخــات
الحساســة ،مثــل إدارة الحالــة والدعــم النفســي االجتماعــي ،فــإن
«وســائل التحقــق» الموضحــة فــي مقترحــات التمويــل أ
والطــر
المنطقيــة مــا هــي إال لمعلوماتــك فقــط وال يمكــن تقديــم البيانــات
المتعلقــة باالســتجابة إال فــي شــكل أرقــام كليــة أو ُمجملــة.

ما عليك تجنبه
أبــدا أســماء أو رمــوز أو معلومــات تعريفيــة أخــرى
•ال تطلــب ً
(محتملــة) للناجيــات اللواتــي يتلقيــن خدمــات االســتجابة للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي عنــد تمويــل تدخــات إدارة الحالــة.
وكذلــك ،ال تتوقــع منحــك حــق الوصــول إلــى الوثائــق الماديــة أو

الملفــات التــي تحتــوي علــى معلومــات حــول خدمــات االســتجابة
(علــى ســبيل المثــال :ملفــات إدارة الحالــة ،واالســتمارات التــي تــم
ملؤهــا مــن قبــل الناجيــات ،ودفاتــر الســجالت ،ومــا إلــى ذلــك).
فــا يمكــن تقديــم البيانــات إال فــي شــكل مجمــع كأرقــام كليــة.
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تماشــياً مــع خيــارات البرمجــة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي يجــري تنفيذهــا حاليـاً فــي أ
الردن ،يقــدم الجــدول أدنــاه قائمــة
بالمؤشـرات المحتملــة التــي يمكــن اعتمادهــا وتخصيصهــا مــن قبــل المنظمــات ألغـراض مســاءلة المانحيــن ومراقبــة أداء البرامــج والتعلــم.
يتــم تقديــم مجموعــة مــن المؤشــرات لــكل نــوع مــن أنــواع تدخــل البرنامــج وربطهــا أ
بــالداة التــي يمكــن اســتخراج البيانــات منهــا .وتســتجيب
المؤش ـرات المقترحــة ألهــداف المراقبــة والتقييــم لتقييــم جــودة البرنامــج ومعرفــة النتائــج المنبثقــة عــن التدخــات التــي يدعمهــا البرنامــج .وتتــم
صياغــة المؤش ـرات المتعلقــة بتدخــات االســتجابة بطريقــة تتطلــب مــن المنظمــات الحصــول فقــط علــى بيانــات إجماليــة إلعــداد التقاريــر.
هنــاك تركيــز مقصــود علــى المؤش ـرات المتعلقــة بالجــودة والمخرجــات والنتائــج علــى عكــس مســتوى التأثيــر ،وذلــك ألن قيــاس مســتوى التأثيــر

( )impactيتطلــب جهــوداً متضافــرة مــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن (فــي مجموعــة مــن المجــاالت) وال يمكــن ربطهــا بآثــار تدخــل واحــد.15

نوع التدخل
جلسات المعلومات

النوع

المؤشر
النسبة المئوية للزيادة في المعرفة بقضايا النوع االجتماعي
 /العنف القائم على النوع االجتماعي بين المشاركين في
الجلسات إالعالمية.
آ
التصورات حول جودة وكفاية أنشطة المساحات المنة للنساء

والفتيات لدى المستفيدات من الخدمات

المساحات آ
المنة للنساء
تصورات التغيرات الحياتية الناشئة عن المشاركة في
والفتيات
الأنشطة المنفذة في المساحات الآمنة للنساء والفتيات لدى
المستفيدات اللواتي يزرن المكان

15

كمي
نوعي
نوعي

ال ُبعد الذي
يتم قياسه
النتيجة
(المخرج)
الجودة
النتيجة
(النتيجة)

أ
الداة
االختبار القبلي
والبعدي  -جلسات
المعلومات
إرشادات لمجموعات
التركيز  -المساحات
آ
المنة للنساء والفتيات

يجب أن يسهل تطوير التغيري النظري الشامل للمجموعة الفرعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي تصميم مؤرشات مناسبة للسياق وذات مغزى عىل مستوى التأثري.
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نوع التدخل

زيادة الوعي
(العنف القائم على
النوع االجتماعي)

زيادة الوعي
(زواج أ
الطفال)
تقييمات مخاطر العنف
القائم على النوع
االجتماعي

178

المؤشر

النوع

ال ُبعد الذي
يتم قياسه

النسبة المئوية من المشاركات اللواتي يقيمن جودة النشاط على
أنها جيدة أو ممتازة

كمي

الجودة

النسبة المئوية للمشاركات اللواتي شاركن أو يعتزمن مشاركة
محتوى أنشطة التوعية مع الآخرين في مجتمعهن

كمي

النسبة المئوية للتغيير في المعرفة والمواقف والمعتقدات
والسلوكيات حول أدوار الجنسين ،والعنف ضد النساء والفتيات كمي
بين مجموعة النساء المشاركات في النشاط
النسبة المئوية للنساء اللواتي يعززن /يزدن بشكل كبير من
معارفهم ومواقفهم حول النوع االجتماعي  /العنف القائم
كمي
على النوع االجتماعي ،وتحسين الصحة النفسية ،وتغيير
سلوكهن بعد المشاركة في أنشطة التوعية
النسبة المئوية للتغيير في المعرفة والمواقف والمعتقدات
والسلوكيات حول أدوار الجنسين ،والعنف ضد النساء والفتيات كمي
بين مجموعة الفتيات المشاركات في النشاط.
النسبة المئوية للفتيات اللواتي يعززن /يزدن بشكل كبير من
معارفهم ومواقفهم حول النوع االجتماعي  /العنف القائم
كمي
على النوع االجتماعي ،وتحسين الصحة النفسية ،وتغيير
سلوكهن بعد المشاركة في أنشطة التوعية
النسبة المئوية للتغيير في المعرفة والمواقف والمعتقدات
والسلوكيات حول أدوار الجنسين ،والعنف ضد النساء والفتيات كمي
بين مجموعة الرجال المشاركين في النشاط.
النسبة المئوية للرجال الذين يعززون /يزيدون بشكل كبير من
معارفهم ومواقفهم حول النوع االجتماعي  /العنف القائم
كمي
على النوع االجتماعي ،وتحسين الصحة النفسية ،وتغيير
سلوكهم بعد المشاركة في أنشطة التوعية
النسبة المئوية للتغيير في المعرفة والمواقف والمعتقدات
والسلوكيات حول أدوار الجنسين ،والعنف ضد النساء والفتيات كمي
بين مجموعة الفتيان المشاركين في النشاط.
النسبة المئوية للفتيان الذين يعززون /يزيدون بشكل كبير من
معارفهم ومواقفهم حول النوع االجتماعي  /العنف القائم
كمي
على النوع االجتماعي ،وتحسين الصحة النفسية ،وتغيير
سلوكهم بعد المشاركة في أنشطة التوعية
التغييرات في المعرفة والمواقف والمفاهيم المتعلقة بزواج
الأطفال لمجموعة المشاركين في النشاط

كمي

الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبطة
بالموقع ،الجسدية وكما يراها أفراد المجتمع

نوعي

العنف القائم على النوع االجتماعي المراقبة والتقييم  /مجموعة أدوات أ
الردن

الجودة

أ
الداة
استمارة آراء المشاركات
 -زيادة الوعي

(التوعية)
النتيجة
(المخرج)
النتيجة

التقييم القبلي /
البعدي الذاتي للنساء
 -زيادة الوعي

(المخرج)
النتيجة
(المخرج)
النتيجة

التقييم القبلي /
البعدي الذاتي
للفتيات  -زيادة الوعي

(المخرج)
النتيجة
(المخرج)
النتيجة

التقييم القبلي /
البعدي الذاتي
للرجال -زيادة الوعي

(المخرج)
النتيجة
(المخرج)
النتيجة

التقييم القبلي /
البعدي الذاتي للفتيان
 -زيادة الوعي

(المخرج)
النتيجة
(النتيجة)
التأثير

رفع الوعي بزواج
أ
الطفال -أداة تقييم
المجموعة
أدوات تقييم مخاطر
العنف القائم على
النوع االجتماعي

الجزء الرابع  -المؤشرات المقترحة

نوع التدخل

المؤشر

النوع

ال ُبعد الذي
يتم قياسه

النسبة المئوية للمستفيدات اللواتي أبلغن بأن خدمات إدارة
الحالة ساعدتهن في حالتهم

كمي

النتيجة (النتيجة) استمارة آراء
المستفيدة  -إدارة
النتيجة (النتيجة) الحالة

كمي

النتيجة (النتيجة) مقياس الوظائف
النفسية االجتماعية
النتيجة (النتيجة)

إدارة الحالة
النسبة المئوية للمستفيدات اللواتي أبلغن بأنهن شعرن بتحسن
بعد تلقي خدمات إدارة الحالة
صحتهن النفسية بعد
النسبة المئوية للناجيات الالئي تحسنت
ّ
جلسات الدعم النفسي
تلقي جلسات الدعم النفسي االجتماعي المركزة
االجتماعي المركزة
النسبة المئوية للحاالت النشطة التي تم إغالقها بنا ًء على
التقييم الشامل للتقدم المحرز للناجيات وصحتهن النفسية
أفدن بأن المساعدة التي
النسبة المئوية للمستفيدات اللواتي َ
تلقينها ساعدتهن على فهم الخيارات القانونية المتاحة بشكل
أفضل
المساعدة القانونية
أفدن بأن المساعدة
النسبة المئوية للمستفيدات الالئي َ
وضعهن
القانونية قد ساعدتهن في
ّ
النسبة المئوية للمستفيدات الالئي أفدن بأن المساعدة النقدية
كانت كافية ووافية وفي الوقت المناسب
المساعدة النقدية

كمي

كمي
كمي
كمي
كمي

النسبة المئوية للمستفيدات الالئي أفدن بأن المساعدة
النقدية سمحت لهن بالوصول إلى الخدمات الضرورية لهن (أو كمي
كشفن عنها
لأطفالهن) للتعافي من حادثة العنف التي
َ
النسبة المئوية للمستفيدات الالئي أفدن بأن المساعدة النقدية
أثرت بشكل إيجابي على العالقات داخل أسرهن

جلسات المهارات
الحياتية

أ
الداة

النسبة المئوية للمستفيدات الالئي قيمن الجلسة على أنها
ممتازة أو جيدة
النسبة المئوية للمستفيدات الالئي صرحن بأن مشاركته
في الجلسة قد زادت ،إلى حد ما أو إلى حد كبير من تنمية
مقدراتهن الشخصية
النسبة المئوية للمستفيدات الالئي ذكرن بأن قدرتهن على
معالجة المشكالت الصعبة التي يواجهنها في حياتهن قد
ازدادت إلى حد ما أو إلى حد كبير بعد حضور الجلسة
النسبة المئوية للمشاركات الالئي شاركن أو يعتزمن مشاركة
محتوى جلسات المهارات الحياتية مع الآخرين في مجتمعه
النسبة المئوية للمستفيدات الالئي قيمن الجلسة على أنها
ممتازة أو جيدة

النتيجة
(المخرج)

النتيجة
(النتيجة)

الجودة
استبيان ما بعد
النتيجة (النتيجة) التوزيع  -المساعدة
النقدية

كمي

النتيجة (النتيجة)

كمي

الجودة

كمي

النتيجة (المخرج)

كمي

النتيجة (المخرج)

كمي

الجودة (المشاركة)

كمي

تدريب المهارات المهنية تصورات المتدربات حول فائدة وإمكانية تطبيق المهارات /
المهنة المكتسبة
تصورات التغيرات الحياتية الناجمة عن المشاركة في التدريب
نوعي
على المهارات المهنية
نوعي

استمارة التغذية
الراجعة للمستفيدين-
المساعدة القانونية

الجودة
النتيجة
(المخرجات)
النتيجة (النتائج)

استمارة التغذية
الراجعة للمشاركين -
المهارات الحياتية

استمارة التغذية
الراجعة للمشاركين-
المهارات المهنية
إرشادات لمجموعات
التركيز  -المهارات
المهنية
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الجزء الرابع  -المؤشرات المقترحة

نوع التدخل

أ
النشطة الترفيهية

تدريب  /إشراف
موظفو إدارة الحالة

المؤشر

النوع

النسبة المئوية للمشاركات الالئي قيمن النشاط على أنه ممتاز
أو جيد

كمي

النسبة المئوية للمشاركات الالئي يعتقدن بأن المهارات
المكتسبة من خالل النشاط مفيدة

كمي

النسبة المئوية للمشاركات الالئي سينقلن المهارات المكتسبة
للآخرين ويعتزمن تطبيق المهارات المكتسبة إلدرار الدخل

الكمية

تصورات المتدربات حول ما تغير في حياتهن نتيجة مشاركتهن
في النشاط

النوعية

النسبة المئوية لأخصائيات الحاالت الالئي يستوفين متطلبات
إدارة الحالة الأساسية للعمل بشكل مستقل مع الناجيات

الكمية

النسبة المئوية لأخصائيات الحاالت الالئي يمتلكن مواقف
وتصورات ودودة تجاه الناجيات (معتقدات وقيم إيجابية).

الكمية

النسبة المئوية للمشرفات الالئي يستوفين متطلبات إدارة
أ
للشراف على أخصائيات الحالة
الحالة الساسية إ

الكمية

ال ُبعد الذي
يتم قياسه
الجودة
الجودة
النتيجة
النتيجة (النتائج)

أداة تقييم الكفاءات
أ
الساسية إلدارة حالة
النتيجة
العنف القائم على
(المخرجات)
النوع االجتماعي -
المعرفة والمهارات
الكفاءات أ
الساسية
إلدارة حالة العنف
الجودة
القائم على النوع
النتيجة (المخرج) االجتماعي  -اختبار
المواقف والتصورات
اختبار الكفاءات
أ
الشراف
الساسية في إ
الجودة
على إدارة حالة العنف
النتيجة (المخرج) القائم على النوع
االجتماعي

النسبة المئوية للزيادة في المعرفة والمهارات المتعلقة بالعنف النتيجة
(النتائج)
القائم على النوع االجتماعي بين المشاركات في التدريب
النسبة المئوية للزيادة في المواقف والتصورات إاليجابية
النتيجة
حول العنف القائم على النوع االجتماعي بين المشاركات في
النتيجة (النتائج)
(النتائج)
التدريب
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الكمية

استمارة التغذية
الراجعة للمشاركين -
أ
النشطة الترفيهية

(المخرج)

النتيجة (النتائج)

الشراف
التدريب  /إ
على موظفي برنامج
العنف القائم على النوع
االجتماعي
النسبة المئوية للمتدربات الالئي ذكرن أن التدريب قد ساعد
في زيادة معرفتهن بشكل كبير أو إلى حد ما بمفاهيم العنف
القائم على النوع االجتماعي الرئيسية

أ
الداة

الجودة

االختبار القبلي
والبعدي  -موظفو
برنامج العنف القائم
على النوع االجتماعي
استمارة التغذية
الراجعة للمتدربين-
موظفو برنامج العنف
القائم على النوع
االجتماعي

الجزء الرابع  -المؤشرات المقترحة

نوع التدخل

المؤشر

النوع

النسبة المئوية للتغيير في المعرفة بالمفاهيم الأساسية للعنف
القائم على النوع االجتماعي بين الجهات الفاعلة غير المختصة الكمية
بالعنف القائم على النوع االجتماع الذين جرى تدريبهم
تدريب الجهات الفاعلة
غير معنية بالعنف
القائم على النوع
االجتماعي

النسبة المئوية للمتدربين الذين قيموا التدريب على أنه ممتاز
الكمية
أو جيد
النسبة المئوية للمتدربين الذين ذكروا أن التدريب قد ساعد في
زيادة معرفتهم ،بشكل كبير أو إلى حد ما ،بالمفاهيم الرئيسية
الكمية
للعنف القائم على النوع االجتماعي

ال ُبعد الذي
يتم قياسه

أ
الداة

االختبار القبلي
والبعدي  -الجهات
النتيجة (المخرج) الفاعلة غير المختصة
بالعنف القائم على
النوع االجتماعي
استمارة التغذية
الجودة
الراجعة للمتدربين-
الجهات الفاعلة غير
المختصة بالعنف
النتيجة (المخرج) القائم على النوع
االجتماعي
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المـلحقـات
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الملحقات

الملحق أ  -أدوات المراقبة والتقييم

نظــرة عامــة علــى مجموعــة أدوات المراقبــة والتقييــم أللعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي للعمليــات عبــر الحــدود مــن تركيــا وفــي الردن والعــراق
النطاق

التدخل

الوقاية

رفع مستوى التوعية  -العنف القائم على
النوع االجتماعي
أ
رفع الوعي  -زواج الطفال
جلسات المعلومات
تقييمات تدقيق السالمة  /المخاطر
المساحات آ
المنة للنساء والفتيات

إدارة الحالة
الدعم النفسي واالجتماعي المركز
االستجابة
المساعدة القانونية
المساعدات النقدية
توزيع سلل لوازم النظافة الشخصية
النسائية
جلسات المهارات الحياتية
التمكين
المهارات المهنية
أ
النشطة الترفيهية
التدريب  -الموظفين المختصين في
العنف القائم على النوع االجتماعي
الشراف  -الموظفين المتخصصين في
إ
العنف القائم على النوع االجتماعي
بناء القدرات
تدريب  -الجهات الفاعلة غير المختصة
بالعنف القائم على النوع االجتماعي
تدريب  -موظفو برنامج العنف القائم
على النوع االجتماعي
مراقبة التخفيف من مخاطر االستغالل
الحماية من
واالنتهاك الجنسيين على المستوى
االستغالل
والساءة الميداني (القطاعات)
الجنسي إ
الجنسية
مراقبة الحماية من االستغالل واالنتهاك
الجنسيين (عام)

مستوى الحساسية
متوسطة

أين يمكن إيجاده
عبر الحدود
أ
العراق
الردن
التركية
نعم

نعم

غير موجودة

متوسط
متوسطة
ال تنطبق -متطلبات تقنية
عالية
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

نعم
غير موجودة

نعم
نعم

نعم
غير موجودة

نعم

نعم

غير موجودة

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

متوسطة

نعم

غير موجودة غير موجودة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
ال تنطبق -متطلبات تقنية
عالية
ال تنطبق -متطلبات تقنية
عالية
ال تنطبق -متطلبات تقنية
عالية
ال تنطبق -متطلبات تقنية
عالية

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

غير موجودة
نعم
غير موجودة

نعم

نعم

غير موجودة

نعم

نعم

غير موجودة

نعم

نعم

غير موجودة

نعم

نعم

غير موجودة

منخفضة

نعم

متوسط

غير موجودة

غير موجودة غير موجودة
نعم

غير موجودة
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الملحقات

الملحق ب

مثال على الطلب الشفهي للموافقة على المشاركة في نشاط للمراقبة والتقييم

16

ً
بداية...
•اشرحي من أنت وماذا تفعلين« :أنا [اسمك] من [المنظمة أ] ونجري دراسة بحثية في  /حول [الموقع]».
•اشــرحي الغــرض مــن البحــث ولمــاذا ترغبيــن فــي التحــدث إلــى تلــك المجيبــة« :الغــرض مــن البحــث هــو [كــذا وكــذا] .إن تجاربــك مهمــة للغايــة

ألن المعلومــات التــي تقدمينهــا لنــا ستســاعدنا فــي فهــم [كــذا وكــذا] بشــكل أفضــل».
•اشــرحي كيــف ســيتم اســتخدام المعلومــات« :ســيتم اســتخدام هــذه المعلومــات لـــكي[ ...علــى ســبيل المثــال :تحســين البرامــج والخدمــات
التــي قــد تســاعدك أنــت وعائلتــك ومجتمعــك فــي المســتقبل] «.
أ
•كوني مستعد ًة إلحالة المستجيبة بأمان إلى خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي ذات الصلة ،إذا لزم المر.
•بيني لهم كم ستستمر المقابلة.

المشاركة الطوعية
الجابــة عنهــا.
إن مشــاركتك فــي هــذه المقابلــة هــي طوعيــة تمامـاً .لديــك الحــق فــي إيقــاف المقابلــة فــي أي وقــت ،أو تخطــي أي أســئلة ال تريديــن إ
اليضــاح وسأشــرح ذلــك .يمكنــك تــرك المقابلــة فــي أي
ال توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة .إذا لــم تفهمــي الســؤال ،يرجــى طلــب المزيــد مــن إ
وقــت ،ويمكنــك أن تقــرري عــدم الجابــة علــى أي مــن أ
الســئلة التــي ال تريدينهــا .إذا قــررت عــدم المشــارك ،أو التوقــف فــي أي وقــت ،فلــن يؤثــر
إ
ذلــك علــى أهليتــك فــي الحصــول علــى الخدمــات».

المخاطر
«ال نريــد أن تشــعري أنــك تحــت أي ضغــط للتحــدث إلينــا ،خاصــة إذا كنــت قلقــةً مــن أن ذلــك قــد يكــون محفوفـاً بالمخاطــر بالنســبة لــك .يرجــى
أخــذ بضــع لحظــات للنظــر فيمــا إذا كان التحــدث إلينــا قــد يزيــد مــن أي مخاطــر بالنســبة لــك ،ســواء فــي المنــزل أو فــي مجتمعــك .نريــد أن نتأكــد
مــن أنــك بأكبــر قــدر ممــن مــن أ
المــان إذا اختــرت المشــاركة».

المكاسب والتوقعات
«ال يوجــد أي أجــر لقــاء المشــاركة فــي المقابلــة أو أي مزايــا مباشــرة أخــرى  .لــن يتــم اســتخدام أي مــن المعلومــات التــي تشــاركينها معنــا إللحــاق
الذى بــك بــأي شــكل مــن أ
أ
الشــكال أو لمنعــك مــن تلقــي الخدمــات المحتملــة أو الحاليــة «.

الخصوصية  /السرية
لن أسألك عن اسمك أو عنوانك .لن أشارك إجاباتك المحددة مع أي شخص من خارج فريق البحث».

قبل البدء.....
هل لديك أي أسئلة؟ هل نتابع؟
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الملحقات

الملحق ج

اختبار فحص المواقف والمفاهيم لموظفي المراقبة والتقييم

يمكــن للمنظمــات اســتخدام المقيــاس أدنــاه لتقييــم مــدى اســتعداد موظفــي المراقبــة والتقييــم لدعــم المراقبــة والتقييــم الخــاص ببرامــج بالعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي .يمكــن إدارة أ
الداة أثنــاء تعييــن موظفيــن جــدد ،كجــزء مــن عمليــات فحــص المتقدميــن .يمكــن أيضـاً تطبيقــه بشــكل
دوري مــع موظفــي المراقبــة والتقييــم إلثـراء خطــط عمــل تنميــة قــدرات الموظفيــن وتتبــع التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف خطــة العمــل مــع
الوقت.
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 .6إن أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي هي دائما خطأ مرتكبها.
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 .7يوفر الزواج المبكر الحماية للمراهقات الالتي يعشن في فقر.
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 .8الزواج المبكر جزء من الثقافة .ال يمكنك تغيير الثقافة.
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 .9العنف المنزلي هو مسألة عائلية وينبغي معالجتها داخل أ
السرة.
 .10عندما يرى أ
الطفال العنف المنزلي ،فإنهم يتعلمون أنه من المقبول أن
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العبارة
 .1الرجال عنيفون بطبيعتهم.
 .2يجب أن تُحدد االختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء الدور الذي
يلعبونه في المجتمع.
 .3يحق للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الحصول على
مساعدة بشأن ما حدث لهن.
 .4إذا توقف العنف ،فلن تكون الناجية بحاجة إلى المساعدة.
أ
اليذاء حتى
 .5تقول النساء في كثير من الحيان أنهن تعرضن لالغتصاب أو إ
يتسنى لهن الحصول على االهتمام أو المال.

يعبر الرجال عن سلطتهم من خالل العنف.

 .11ستتعلم الزوجة المهددة بالعنف أن تحترم زوجها أكثر.
 .12ارتكاب الرجال للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات هو ليس بسبب
عدم قدرتهم على التحكم في رغباتهم الجنسية .فهم يفعلون ذلك
للحفاظ على هيمنتهم على النساء.
 .13اختبار العذرية انتهاك لخصوصية النساء والفتيات.
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الملحقات

إرشادات تفسير الدرجات

•الدرجــات التــي تتـراوح بيــن  26-23نقطــة :لــدى موظفــة المراقبــة والتقييــم تصــورات إيجابيــة عامــة وموقــف تجــاه النــوع االجتماعــي  /العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي  /الناجيــات ،وهــي مســتعدة لدعــم مراقبــة وتقييــم برامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك
أ
الشـراف.
التعامــل مــع عمليــات المراقبــة والتقييــم للتدخــات متوســطة الحساســية بشــكل مســتقل مــع الحــد الدنــى مــن إ
•الدرجــات التــي تتـراوح مــن  22 - 18نقطــة :لــدى الموظفــات تصــورات ومواقــف إيجابيــة عامــة تجــاه النــوع االجتماعــي /العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي  /الناجيــات ،لكنهــن يتطلبــن توجيهـاً وإشـرافاً مركـزاً لمعالجــة التحيـزات والمفاهيــم الخاطئــة المتبقيــة لديهــم .وإلــى أن تتــم
معالجــة هــذه المشــكالت ،يجــب فقــط تحضيــر الموظفــات للقيــام بالمراقبــة والتقييــم للتدخــات منخفضــة الحساســية دون إشـراف ،ويجــب
أن يتــم توجيههــن مــن قبــل موظفــات المراقبــة والتقييــم الالتــي يظهــرن مواقــف وتصــورات إيجابيــة تجــاه النــوع االجتماعــي  /العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي  /الناجيــات .وقــد يشــمل ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،اصطحابهــن فــي عمليــات المراقبــة والتقييــم للتدخــات متوســطة
الحساســية.
اليجابيــة والمواقــف تجــاه النــوع االجتماعــي /العنــف القائــم
•الدرجــات التــي تت ـراوح مــن  17 - 10نقطــة :لــدى الموظفــات بعــض التصــورات إ
علــى النــوع االجتماعــي  /الناجيــات ،لكنهــن يتطلبــن توجيه ـاً وإش ـرافاً كبيريــن لمعالجــة التحي ـزات والمفاهيــم الخاطئــة .إلــى أن يتــم التعامــل
مــع هــذه أ
المــور ،ينبغــي عــدم تكليــف الموظفــات بمراقبــة وتقييــم أنشــطة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل مســتقل .يجــب دعــم
الموظفــات وتوجيههــن باســتمرار مــن قبــل موظفــات المراقبــة والتقييــم الالتــي يظهــرن مواقــف وتصــورات إيجابيــة تجــاه النــوع االجتماعــي /
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  /الناجيــات حتــى يتــم إجـراء تقييــم جديــد للمواقــف والتصــورات لتحديــد التقــدم.
•الدرجــات التــي تتـراوح بيــن  9-0نقــاط :موظفــة المراقبــة والتقييــم ليســت جاهــزة للعمــل فــي المراقبــة والتقييــم لبرامــج العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي.
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الملحق د

العاقة
مجموعة أسئلة واشنطن القصيرة حول إ
أ
أ
أ
العاقــة.
مجموعــة الســئلة القصيــرة لفريــق واشــنطن هــي مجموعــة مــن الســئلة المصممــة لتحديــد (علــى شــكل إحصــاء أو مســح) الشــخاص ذوي إ
هــؤالء أ
الشــخاص معرضــون لخطــر أكبــر مــن عامــة الســكان لقيــود المشــاركة بســبب وجــود صعوبــات فــي ســت مجــاالت وظيفيــة أساســية إذا لــم
أ
يتــم إجـراء التســهيالت المناســبة .يتــم تشــجيع المنظمــات العضــاء فــي المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى إدارة هــذا
االســتبيان الموجــز مــع المســتجيبين المشــاركين فــي عمليــات جمــع البيانــات .يمكــن اســتخدام البيانــات لتحديــد مــدى شــمول أنشــطة المراقبــة
أ
العاقــة.
والتقييــم المرتبطــة للشــخاص ذوي إ
استبيان

تتعلق أ
السئلة التالية بالصعوبات التي يمكن أن تواجهوها أثناء قيامكم بأنشطة معينة بسبب مشكلة صحية.

 - 1هل لديك صعوبة في الرؤية ،حتى وإن استخدمت نظارات طبية؟
أ  -ال – ال يوجد صعوبة
ب -نعم  -بعض الصعوبة
ج  -نعم  -صعوبة كبيرة
الطالق
د  -ال يمكنني الرؤية على إ
 - 2هل لديك صعوبة في السمع ،حتى وإن استخدمت جهاز تقوية السمع؟
أ  -ال – ال يوجد صعوبة
ب -نعم  -بعض الصعوبة
ج  -نعم  -صعوبة كبيرة
الطالق
د  -ال يمكنني السمع على إ
 - 3هل لديك صعوبة في المشي أو صعود السلم؟
أ  -ال – ال يوجد صعوبة
ب -نعم  -بعض الصعوبة
ج  -نعم  -صعوبة كبيرة
الطالق
د  -ال يمكنني المشي على إ
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 - 4هل لديك صعوبة في التذكر أو التركيز؟
أ  -ال – ال يوجد صعوبة
ب -نعم  -بعض الصعوبة
ج  -نعم  -صعوبة كبيرة
الطالق
د  -ال يمكنني القيام بذلك على إ
 - 5هل تجد صعوبة في (العناية بأنفسكم مثل) االغتسال بالكامل أو ارتداء المالبس؟
أ  -ال – ال يوجد صعوبة
ب -نعم  -بعض الصعوبة
ج  -نعم  -صعوبة كبيرة
الطالق
د  -ال يمكنني القيام بذلك على إ
 .6باســتخدام لغتــك المعتــادة (المألوفــة) ،هــل تجــد صعوبــة فــي التواصــل ،علــى ســبيل المثــال فــي فهــم أو إفهــام آ
الخريــن؟
أ  -ال – ال يوجد صعوبة
ب -نعم  -بعض الصعوبة
ج  -نعم  -صعوبة كبيرة
الطالق
د  -ال يمكنني القيام بذلك على إ
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الملحق هـ

إرشادات وقالب توثيق الدروس المستفادة

ما هو الدرس المستفاد؟

17

والنشــطة .يوثــق الــدرس المســتفاد أ
يمكــن تعريــف الــدروس المســتفادة علــى أنهــا التعلــم المكتســب مــن عمليــة تنفيــذ الج ـراءات أ
الســباب التــي
إ
أ
اليجابيــة،
الجـراءات التصحيحيــة المتخــذة لمعالجتهــا .إنهــا تبنــي علــى التجــارب إ
بالضافــة إلــى الســباب الكامنــة وراء إ
ينتــج عنهــا تأثيـرات مترابطــة إ
مثــل أ
الفــكار الجيــدة التــي تعمــل علــى تحســين الكفــاءة أو توفيــر المــال ،والتجــارب الســلبية التــي تظهــر بعــد حــدوث نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا.

ما هي أفضل ممارسة؟

18

الج ـراء أو
أفضــل ممارســة هــي إج ـراء أو طريقــة أثبتــت بمــرور الوقــت أنهــا أفضــل مــن أي إج ـراءات أو طــرق أخــرى مســتخدمة لتنفيــذ نفــس إ
النشــاط .إنهــا أفضــل طريقــة وجدتهــا المنظمــة للقيــام بشــيء مــا والتــي ،علــى هــذا النحــو ،تصبــح ممارســة أو إجـراءات أو سياســة منهجيــة و  /أو
مؤسســية ،ومــا إلــى ذلــك.

لماذا يجب توثيق الدروس المستفادة وأفضل الممارسات؟
الغــرض مــن توثيــق الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات هــو مشــاركة واســتخدام المعرفــة المســتمدة مــن تجربــة مــا لتعزيــز تك ـرار النتائــج
المرغوبــة و  /أو منــع تكــرار النتائــج غيــر المرغــوب فيهــا .علــى هــذا النحــو ،فإنهــا تمهــد الطريــق لتحســين الممارســات والسياســات والبرامــج
والجــراءات.
إ
يمكــن أن ينتــج عــن توثيــق الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات وتعميمهــا فوائــد فــي العديــد مــن المجــاالت .أوالً ،أفضــل الممارســات ال تقــدر
بثمــن ألنهــا أصــول فكريــة يمكــن أن تســاعد المنظمــات علــى أن تظــل قــادرة علــى المنافســة .يســاعد التفكيــر النقــدي فــي الــدروس المســتفادة علــى
الخطــاء التــي ارتكبــت فــي الماضــي .علــى هــذا النحــو ،فهــي تســاعد فــي تحســين أ
منــع تكـرار أ
الداء التنظيمــي والفعاليــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن
المنظمــات التــي تعمــل علــى تعميــم الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات تكــون فــي وضــع أفضــل التخــاذ قـرارات ســريعة وأفضــل عنــد ظهــور
قضايــا معقــدة وملحــة ،ألن ممارســاتها قــد تحســنت تدريجيـاً بنــا ًء علــى التجــارب الســابقة.

كيف يتم توثيق الدروس المستفادة وأفضل الممارسات؟

بشكل عام ،تتطلب عملية تحديد الدروس المستفادة و  /أو أفضل الممارسات التفكير النقدي حول أ
السئلة الرئيسية التالية:

 .1ما هو التحدي أو الظرف المعين الذي واجهته في الوقت الذي أدى إلى ظهور الدروس المستفادة و  /أو أفضل الممارسات؟
 .2ما هو النهج و  /أو مسار العمل الذي تم اتخاذه للتغلب على التحدي و  /أو االستفادة من الموقف؟
 .3ما هي النتائج التي تم تحقيقها (إيجابية ،سلبية ،محايدة)؟ ما أ
السباب التي أدت إلى هذه النتائج؟

 .4مــا هــي الج ـراءات و  /أو أ
الســاليب المســتخدمة مــن قبــل المنظمــة والتــي كانــت مجديــة وماهــي التــي لــم تكــن مجديــة؟ مــا هــي التحســينات
إ
التــي يمكــن إدخالهــا علــى النهــج لضمــان نتائــج أفضــل ،إن وجــدت؟
الخيــر علــى الجــزء أ
يشــتمل هــذا الســؤال أ
الساســي مــن عمليــة توثيــق الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات ،حيــث إنــه فــي هــذه المرحلــة

يتــم تجســيد الــدروس المســتفادة و  /أو أفضــل الممارســات فــي توصيــات ملموســة مــن شــأنها تحســين إج ـراءات المنظمــة وإجراءاتهــا وسياســاتها
وبرامجهــا.
أ
الج ـراءات الملموســة لضمــان تعميــم الــدروس المســتفادة و  /أو أفضــل الممارســات
تتضمــن الخطــوة الخيــرة فــي العمليــة تنفيــذ مجموعــة مــن إ
أ
والجـراءات ،ومــا إلــى ذلــك .رغــم أنــه مــن المؤكــد أن التفكيــر الناقــد فــي تجــارب
و  /أو توحيدهــا عبــر النشــطة التشــغيلية للمنظمــة ،والبرمجــة ،إ
التعلــم جــزء مهــم مــن العمليــة ،ولكــن الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات تكــون مفيــدة فقــط عنــد تطبيقهــا.
 17مقتبس من :هيئة المعرفة إلدارة المشاريع ( ، )PMBOKمعهد إدارة المشاريع ( .)2008متوفر على الرابطhttp://www2a.cdc.gov/cdcup/library/pmg/implementation/ll_description.htm :
 18مقتبس من :سومرز  ،أديل .نصائح لتحويل الدروس المستفادة إلى ممارسات فضلى ( .)2009متوفر على الرابطhttps://www.projectsmart.co.uk/tips-for-turning-lessons-learned-into-best-practices.php :
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استمارة توثيق الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

التنظيم
اسم  /وظيفة الشخص الذي يقوم بتعبئة
االستمارة
التاريخ:
يرجى وصف الموقف و  /أو التحدي الذي واجهته مؤسستك في الوقت الذي أدى إلى ظهور الدروس المستفادة  /أفضل الممارسات.

كيف تغلبت مؤسستك على التحدي أو استفادت من الموقف لتحقيق النتائج؟

صف النتائج المحققة؛ ما هو الدرس المستفاد و  /أو أفضل الممارسات التي نشأت نتيجة لهذه العملية؟

الجراءات المستقبلية؟
كيف ستستخدم منظمتك الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لالستفادة منها في البرمجة و  /أو إ
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الملحق و

مصطلحات ومفاهيم العنف القائم على النوع االجتماعي
الطرف أ
(الطراف) الفاعلـ(ة)

أ
النسانية.
الفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات المشاركة في االستجابة إ

نشر الوعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي

النشــطة التــي تســتهدف مجموعــات مختلفــة (النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان) ويتــم إجراؤهــا مــع مجموعــة مــن أ
أ
الفـراد فــي المجتمــع المتضــرر
لزيــادة معرفتهــم بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى مــدار عــدد مــن الجلســات ،باســتخدام منهــج موحــد و  /أو منظــم .الهــدف الرئيســي
مــن هــذا النــوع مــن التدخــل هــو إحــداث تغييــر فــي المواقــف والســلوكيات.

الجلسة المعلومات عن العنف القائم على النوع االجتماعي

يتــم إجـراء نشــاط لمــرة واحــدة مــع مجموعــة مــن أ
الفـراد فــي المجتمــع لزيــادة معرفتهــم بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .الهــدف الرئيســي
مــن هــذا النــوع مــن التدخــل هــو إحــداث تغييــر فــي المواقــف والســلوكيات.

تقييم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي

الشــخاص والنســاء والفتيــات علــى وجــه التحديــد علــى تقييــم مــدى أ
تســاعد تقييمــات مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أ
المــان
الموجــود فــي البيئــة الطبيعيــة ،وتحديــد التغييـرات التــي تجعلهــا أكثــر أمانـاً لــكل مــن يســتخدمها .تُشــجع تقييمــات مخاطــر العنــف القائــم علــى
النســانية علــى التنســيق والتعــاون فيمــا بيــن وداخــل
النــوع االجتماعــي ،ســواء أكانــت متعــددة القطاعــات أو خاصــة بقطــاع محــدد ،الجهــات الفاعلــة إ
القطاعــات ،لحشــد المــوارد والعمــل معـاً لتقييــم وتحديــد مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي حســب الخدمــة أو القطــاع .ويتــم إجـراء
هــذه الممارســة عــادة باســتخدام مجموعــة مــن الطــرق المختلفــة بمــا فــي ذلــك قوائــم التحقــق أو المالحظــة ،ورســم خرائــط الســامة ،ومســارات
الســامة ،ومقابــات مــزودي المعلومــات الرئيســيين ،ونقاشــات المجموعــات المركــزة لتقييــم مشــاكل الســامة المتعلقــة بالقطــاع بالنســبة للنســاء
والفتيــات.

إدارة الحالة
طريقــة منظمــة لتقديــم المســاعدة للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .يتطلــب أن تقــوم منظمــة واحــدة ،تكــون عــاد ًة جهــة
فاعلــة فــي الدعــم النفســي االجتماعــي أو الخدمــات االجتماعيــة ،بتحمــل المســؤولية عــن التأكــد مــن إبــاغ الناجيــات بجميــع الخيــارات المتوفــرة
لهــن ،والتأكــد مــن تحديــد القضايــا والمشــكالت التــي تواجــه الناجيــة وأس ـرتها ومتابعتهــا بطريقــة منســقة ،وتقديــم الدعــم العاطفــي للناجيــات
طيلــة فتــرة العمليــة.

المساعدة النقدية

يتــم تقديــم المســاعدة الماليــة فــي إطــار عمليــة إدارة الحالــة للناجيــات مباشــر ًة بغــرض دعمهــن فــي تلبيــة االحتياجــات أ
الساســية المتعلقــة بخطــة
عمــل الحالــة الخاصــة بهــن .يتمثــل دور المســاعدة النقديــة أيضـاً فــي دعــم الناجيــات للتعافــي تمامـاً مــن تجاربهــن مــع العنــف ،بمــا فــي ذلــك مــن
خــال الوصــول إلــى الخدمــات و  /أو التخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
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تنمية القدرات
والش ـراف الموجــه بهــدف زيــادة المهــارات المعرفيــة والقــدرات لبرنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
يتضمــن بشــكل عــام التدريــب إ
والموظفيــن المتخصصيــن حتــى يتمكنــوا مــن تقديــم خدمــات وتدخــات ذو جــودة عاليــة فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .كمــا
يغطــي تدريــب الجهــات الفاعلــة غيــر المختصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى المفاهيــم أ
الساســية للعنــف القائــم علــى النــوع
أ
االجتماعــي والتخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،بهــدف ضمــان معالجــة هــذه القضايــا عبــر اســتجابات القطاعــات الخرى.

الفصاح
إ
عمليــة الكشــف عــن المعلومــات حــول تجربــة  /حادثــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛ إنهــا الطريقــة التــي يتعلــم بهــا مقــدم الخدمــة عــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي مباشــرة مــن الناجيــة أو بشــكل غيــر مباشــر مــن أحــد الوالديــن  /مقــدم الرعايــة الــذي يتصــرف بمــا يخــدم مصلحــة الناجيــة.

سلل النظافة الشخصية النسائية
بالضافــة إلــى مــواد أخــرى مصممــة بشــكل صريــح لتلبيــة االحتياجــات
تحتــوي ســلل النظافــة الشــخصية النســائية علــى مــواد النظافــة الصحيــة ،إ
النجــاب فــي مجتمعــات معينــة .فــي حيــن أن ســلل النظافــة الشــخصية النســائية تشــبه ســلل النظافــة الصحيــة
المحليــة للنســاء والفتيــات فــي ســن إ
أ
الساســية التــي يتــم توزيعهــا غالبـاً فــي بدايــة حــاالت الطــوارئ ،إال أنهــا تخــدم غرضـاً أشــمل وبالتالــي تحتــوي علــى مجموعــة أوســع مــن المــواد.
إنهــا تركــز علــى تعزيــز تنقــل وســامة النســاء والفتيــات مــن خــال توفيــر المالبــس المالئمــة للســن والجنــس والثقافــة وغيرهــا مــن المــواد (مثــل
أوشــحة ال ـرأس والشــاالت المصابيــح اليدويــة والمالبــس الداخليــة ،ومــا إلــى هنالــك) بالضافــة إلــى اللــوازم الصحيــة ومــواد النظافــة أ
الساســية.
إ
فــي أ
الردن ،ال تشــجع مجموعــة العمــل الخاصــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى توزيــع ســلل النظافــة الشــخصية النســائية إال فــي حــاالت
طــوارئ محــددة للغايــة (علــى ســبيل المثــال :كوفيــد  .)19-فالســوق أ
الردنــي متطــور بشــكل جيــد ويمكــن الوصــول إليــه ،لذلــك يجــب تشــجيع النســاء
والفتيــات الضعيفــات اللواتــي يواجهــن تحديــات فــي تلبيــة احتياجــات النظافــة علــى الســعي للحصــول علــى دعــم آخــر للمشــاريع التــي تعــزز القــدرة
الشـرائية علــى أســاس القــدرات الفرديــة.

التمكين

يتضمــن هــذا المجــال البرنامجــي مجموعــة كاملــة مــن أ
النشــطة التــي تهــدف إلــى تشــجيع وتســهيل العمليــات التــي تكتســب النســاء والفتيــات القــوة
والســيطرة علــى حياتهــن مــن خاللهــا .ال تتضمــن زيــادة حمايــة الرجــال للمـرأة.

الدعم النفسي واالجتماعي المركز ()PSS
تقديــم المشــورة الفرديــة والجماعيــة  /الدعــم النفســي االجتماعــي المركــز :هــي أنشــطة تقديــم المشــورة التــي تســتهدف النســاء والفتيــات فــي
جلســة فرديــة مركــزة أو جلســة فــي مجموعــة صغيــرة .أ
النشــطة هــي دعــم صحــة نفســية ودعــم نفســي اجتماعــي مــن المســتوى  3بحســب هــرم
أ
تدخــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي الــذي أصدرتــه اللجنــة الدائــم المشــتركة بيــن الــوكاالت ،ويجــب أن يقــود هــذه النشــطة
ويشــرف عليهــا عاملــي دعــم نفســي اجتماعــي مدربيــن (ولكــن ليــس لديهــم بالضــرورة ســنوات مــن التدريــب فــي مجــال الرعايــة النفســية االجتماعيــة
المتخصصــة) .وتســاعد الجلســات المســتفيدات علــى تحديــد ومعالجــة المشــاكل التــي يعانيــن منهــا وتمكينهــن مــن خــال اتخــاذ قـرارات تســاعد فــي
تخفيــف معاناتهــن .وينبغــي تقديــم تقريــر عــن الســعافات أ
الوليــة النفســية بشــكل منفصــل.
إ

الزواج القسري وزواج أ
الطفال (ويشار إليه أيضا بالزواج المبكر)

الزواج القسري هو تزويج الفرد رغماً عنه/عنها .إن زواج أ
الطفال هو زواج رسمي أو ارتباط غير رسمي قبل سن الـ .18

النوع االجتماعي
يشــير إلــى الخصائــص والفــرص االجتماعيــة المتصلــة بكــون إالنســان ذكـراً أو أنثــى والعالقــات بيــن النســاء والرجــال وبيــن الفتيــات والفتيــان ،فضـا ً عــن العالقــات
فيمــا بيــن النســاء والعالقــات فيمــا بيــن الرجــال .وهــذه الخصائــص والفــرص والعالقــات مبنيــة علــى أســاس مجتمعــي ومكتســبة مــن خــال عمليــات تنشــئة اجتماعيــة.
وهــي محـ َّـددة بحســب الســياق والزمــان وقابلــة للتغييــر .يحــدد النــوع االجتماعــي مــا هــو متوقــع ،ومســموح بــه ومقـ َّـدر مــن المـرأة أو الرجــل فــي ســياق معيــن.
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العنف القائم على النوع االجتماعي

أ
والناث.
هو مصطلح شامل لي فعل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى فوارق اجتماعية (النوع االجتماعي) بين الذكور إ

المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي

•السالمة :سالمة وأمن الناجيات هي ذات أهمية قصوى؛
آ
أ
•الحفــاظ علــى الســرية :يتــم االحتفــاظ بســرية المعلومــات بيــن الف ـراد المتوافقيــن .يمكــن مشــاركة المعلومــات فقــط مــع الخريــن الذيــن
يحتاجــون إلــى المعرفــة مــن أجــل تقديــم المســاعدة والتدخــل بموافقــة الناجيــة.
•الكرامــة وحــق تقريــر المصيــر :العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــو اعتــداء علــى كرامــة الفــرد وحقوقــه ،ويجــب أن يكــون لجميــع مــن
يتعاملــون مــع الناجيــات دور فــي اســتعادة الكرامــة وتقريــر المصيــر .يجــب احت ـرام رغبــات وحقــوق وكرامــة الضحيــة فــي جميــع أ
الوقــات؛
أ
العاقــة
•عــدم التمييــز :يحــق لجميــع الشــخاص الحصــول علــى أفضــل مســاعدة ممكنــة دون تمييــز غيــر عــادل علــى أســاس الجنــس أو العمــر أو إ
أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو المعتقــدات الدينيــة أو السياســية أو التوجــه الجنســي أو الطبقــة االجتماعيــة.

الموافقة المستنيرة

الموافقــة المســتنيرة هــي الموافقــة الطوعيــة للفــرد علــى المشــاركة فــي أ
النشــطة وتلقــي الخدمــات .يعتبــر كنقطــة بدايــة رئيســية فــي عمليــة إدارة
حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،ويســتخدم المصطلــح علــى نطــاق واســع فــي الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة ويهــدف إلــى حمايــة
حقــوق الناجيــات والتأكــد مــن أنهــن علــى درايــة كاملــة بالقيــود والمخاطــر (والمكاســب) جـراء تلقــي الخدمــات

المهارات الحياتية

النشــطة التــي تدعــم تطويــر قــدرات الســلوك التكيفــي واليجابــي التــي تمكــن أ
أ
الفـراد مــن التعامــل بفعاليــة مــع متطلبــات وتحديــات الحيــاة اليوميــة وهــي
إ
أ
تتمتــع أيضـاً بالهميــة فــي جميــع الثقافــات .قــد تتضمــن :مهــارات التفكيــر المعرفــي  -النقــدي ومهــارات حــل المشــكالت مــن أجــل اتخــاذ القـرارات بطريقــة
مســؤولة؛ والمهــارات الشــخصية للوعــي والقيــادة والدارة الذاتيــة؛ ومهــارات التعامــل مــع آ
الخريــن  -مثــل مهــارات التواصــل والتفــاوض والتعــاون والعمــل
إ
الجماعــي والشــمولية والتعاطــف والمناصــرة .وقــد تتضمــن أيضـاً دورات تعليميــة أساســية تركــز علــى المهــارات الحياتيــة أ
الساســية

االستجابة
تشــير إلــى المجــال البرنامجــي الــذي يتضمــن مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات المقدمــة للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن أجــل
تحســين صحتهــن النفســية ومســاعدتهن علــى التعامــل مــع الحــادث ،والتخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .تشــمل خدمــات
االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــا يلــي:
•إدارة الحالة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
الدارة السريرية لالغتصاب وخدمات صحية أخرى للناجيات
• إ
•الدعم النفسي واالجتماعي المركز للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي (فقط)
•المشورة الفردية والجماعية  /الدعم النفسي االجتماعي المركز
•الخدمات القانونية
•إحاالت أخرى للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي إلى الخدمات ذات الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
•السعافات النفسية أ
الولية ()PFA
إ
•خدمات الصحة النفسية المتخصصة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
الحالة إلى الخدمات القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي
• إ
الحالة إلى الدعم النفسي االجتماعي المتخصص
• إ
الحالة إلى الخدمات الطبية
• إ
الحالة إلى خدمات غير متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
• إ
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أ
النشطة الترفيهية
وهــي أنشــطة ترفيهيــة مخصصــة وغيــر منظمــة لدعــم الناجيــات والمعرضــات لخطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .أمثلــة :أنشــطة الرياضــة
والجمبــاز ،وجلســات الفنــون والحــرف غيــر المنظمــة ،والفعاليــات والمعــارض ،إلــخ.

الوقاية
تشــير إلــى المجــال البرنامجــي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الــذي يغطــي جميــع أنــواع التدخــات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن مخاطــر
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومعالجــة أ
الســباب الجذريــة المرتبطــة بهــذه المخاطــر.

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ()PSEA
عرف االســتغالل
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين هــو اســتغالل وإســاءة جنســية للمســتفيد مــن قبــل أولئــك الذيــن يقدمــون المســاعدة والخدمــات إالنســانية .يُ َّ
الجنســي بأنــه إســاءة فعليــة أو محاولــة اســتغالل ضعــف شــخص مــا أو القــوة التفاضليــة أو الثقــة ،أو للحصــول علــى خدمــات جنســية ،بمــا فــي ذلــك علــى
المــوال أو المزايــا االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية أ
ســبيل المثــال ال الحصــر عــرض أ
الخــرى .االعتــداء الجنســي يعنــي التعــدي البدنــي ذا الطابــع
أ
الجنســي ،بالفعــل أو بالتهديــد ،الــذي يرتكــب باســتعمال القــوة أو فــي ظــل ظــروف غيــر متكافئــة أو قســرية .يشــمل عامــل االغاثــة جميــع الشــخاص
المشــاركين فــي تقديــم الحمايــة و  /أو المســاعدة للســكان المتضرريــن .االســتغالل واالعتــداء الجنســيين هــو فعــل مــن أفعــال ســوء الســلوك الجســيم
وانتهــاك للمعاييــر النســانية للســلوك والمبــادئ أ
الساســية.
إ

الحالة
مسار إ
هــو آليــة مرنــة تربــط الناجيــات بالخدمــات الداعمــة والمختصــة ،مثــل الرعايــة الطبيــة والصحــة العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي ومســاعدة
الشــرطة والدعــم القانونــي  /القضائــي.

الناجية
هــي شــخص تعــرض للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وغالبـاً مــا يتــم اســتخدام المصطلحيــن «الضحيــة» و «الناجيــة» لنفــس المعنــى .إال أنــه
غالبـاً مــا يُســتخدم مصطلــح «الضحيــة» فــي القطاعيــن القانونــي والطبــي .بينمــا يُعــد مصطلــح «الناجيــة» المصطلــح المفضــل بشــكل عــام داخــل
قطاعــات الدعــم النفســي االجتماعــي حيــث ينطــوي هــذا المصطلــح علــى المرونــة.

النهج المرتكز على الناجية

يعنــي النهــج المرتكــز علــى الناجيــات أن حقــوق الناجيــات واحتياجاتهــن ورغباتهــن لهــا أ
الولويــة عنــد تصميــم ووضــع االســتجابات والبرامــج المتعلقــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

المهارات المهنية

تدريب منظم له منهج محدد ،يهدف إلى تزويد أ
الشخاص بالمعرفة والدراية و  /أو الكفاءات المطلوبة في مهن معينة أو على نطاق أوسع في سوق العمل.

المساحات آ
المنة للنساء والفتيات

تشــير إلــى المــكان (ســواء أكان رســمياً أو غيــر رســمي) الــذي تشــعر فيــه النســاء والفتيــات أ
بالمــان الجســدي والعاطفــي .وتشــير كلمــة ”آمــن“ فــي هــذا
ً
الصدمــة أو االجهــاد المفــرط أو العنــف (أو الخــوف مــن العنــف) أو الســاءة .كمــا توفــر المســاحة آ
المنــة للنســاء والفتيــات أيضـاً
الصــدد إلــى غيــاب
إ
أ
مكانـاً يمكــن فيــه للنســاء الوصــول إلــى الخدمــات علــى نحــو يحفــظ الســرية ،كمــا يمكنهــن فيــه مناقشــة القضايــا واالهتمامــات مــع النســاء الخريــات
آ
الحــاالت إلــى خدمــات
والموظفــات الخبي ـرات .وتوفــر المســاحات المنــة أيض ـاً نقطــة دخــول للنســاء والفتيــات يمكنهــن مــن خاللــه الوصــول إلــى إ
االســتجابة أ
الخــرى للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل آمــن ودون وصمــة عــار.
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الملحق ز

المصطلحات والمفاهيم الرئيسية للمراقبة والتقييم
طريقة جمع البيانات
تشــير إلــى مصــدر المعلومــات لتحديــد حالــة المؤشــر وقيــاس نجــاح البرنامــج أو المشــروع .وعــادة مــا يتضمــن اســتطالعات ال ـرأي ومناقشــات مجموعــات التركيــز
والتقييمــات والدراســات وتقييمــات ســير العمــل .قــد يشــار إليهــا أيضـاً باســم «مصــدر البيانــات» أو «طريقــة التحقــق مــن البيانــات» مــن قبــل بعــض المنظمــات.

تقييم جودة البيانات
والبــاغ عنهــا مــن قبــل منفــذي البرامــج تتوافــق مــع
هــي عمليــة خارجيــة ،غالبـاً مــا يطلبهــا المانحــون للتحقــق ممــا إذا كانــت البيانــات التــي تــم جمعهــا إ
معاييــر الجــودة ويمكــن اعتبارهــا ســليمة .يقــوم عــاد ًة بتقييــم البيانــات المبلــغ عنهــا مقارنــة بالمعاييــر التاليــة :الصالحيــة ،التوقيــت ،الدقــة ،الموثوقيــة،
والنزاهــة .قــد يتــم فحــص مصــادر البيانــات أ
الوليــة ،مثــل الملفــات الماديــة والوثائــق ،لتحديــد مــدى توافــق البيانــات مــع هــذه المعاييــر.

بروتوكوالت المراقبة والتقييم
مجموعة من التعليمات والمقاييس المحددة مسبقاً التي توجه عملية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها.

خط أ
الساس
معلومــات حــول الوضــع الحالــي ،ويتــم جمعهــا فــي بدايــة البرنامــج والمشــروع قبــل تنفيــذ التدخــات .إنهــا النقطــة المرجعيــة التــي يتــم علــى
أساســها قيــاس التغيي ـرات التــي تحــدث أثنــاء البرنامــج والمشــروع.

التقييم
تقييــم نشــاط أو برنامــج ومشــروع أو اســتراتيجية أو سياســة أو موضــوع أو ســمة أو قطــاع أو مجــال تشــغيلي أو أداء مؤسســي .وهــي تتضمــن عمليــات جمــع
بيانــات إســتراتيجية ومحــددة زمنيـاً لدعــم تحليــل مســتوى تحقيــق كل مــن النتائــج المتوقعــة وغيــر المتوقعــة مــن خــال فحــص سلســلة النتائــج والعمليــات
والعوامــل الســياقية والســببية باســتخدام مجموعــة مــن المعاييــر المناســبة والمحــددة جيــداً .يتــم اســتخدامها لتحســين المشــاريع الحاليــة والمســتقبلية.

التأثير

يشــير التأثيــر إلــى تغييـرات طويلــة أ
الجــل ذات مغــزى فــي الســلوك والممارســات والمكاســب و  /أو ظــروف حيــاة المســتفيدين .هــذه هــي النتائــج التــي مــن
المحتمــل أن تحــدث فــي فتــرة زمنيــة أطــول ،بعــد توقــف أنشــطة البرنامــج أو المشــروع ،وغالبـاً مــا تعكــس المســاهمة إالجماليــة لعــدة جهــات فاعلــة تعمــل
فــي نفــس المجــال  /الموقــع .وبــدال مــن ذلــك ،قــد تفضــل بعــض المنظمــات اســتخدام مصطلــح «الهــدف» فــي المقترحــات أ
والطــر المنطقيــة الخاصــة بهــا.
ً

المؤشر
المؤشــر هــو خاصيــة محــددة يمكــن مالحظتهــا وقابلــة للقيــاس يمكــن اســتخدامها إلظهــار مــا إذا كان البرنامــج يقــوم بإجـراء تغييـرات نحــو تحقيــق
نتيجــة معينــة .يجــب أن تكــون المؤش ـرات مركــزة وواضحــة ومحــددة .يجــب أن تكــون المؤش ـرات المختــارة مرتبطــة مباشــرة بالنتائــج التــي يســعى
البرنامــج أو المشــروع إلــى تحقيقهــا.

التعلم
التعلــم هــو عمليــة اســتخدام بيانــات المراقبــة والتقييــم إلثــراء عمليــة صنــع القــرار بمــا يتعلــق باســتراتيجية البرنامــج أو المشــروع وتصميمــه
وتنفيــذه .وهــو يشــجع الفــرق علــى التفكيــر فيمــا يصلــح أو ال يصلــح ويحفزهــم علــى تطبيــق أ
الدلــة للتوصــل إلــى حلــول حقيقيــة لمعالجــة القضايــا
المســتجدة المتعلقــة بالبرنامــج أو المشــروع.
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الملحقات

الطار المنطقي
إ

بصــورة أساســية ،تعــد أ
الطــر المنطقيــة أداة إداريــة تصــف أهــداف البرنامــج أو المشــروع والنتائــج والمخرجــات وتربطهــا بالمؤشـرات القابلــة للقيــاس
ووســائل التحقــق أ
والنشــطة واالفتراضــات والمخاطــر.

المراقبة
هــي جمــع البيانــات بشــكل مســتمر وفــي الوقــت المناســب مــن برنامــج أو مشــروع لتتبــع النتائــج بحيــث يمكــن تصحيــح مســار التنفيــذ لضمــان
اســتمرار البرنامــج أو المشــروع علــى المســار الصحيــح لتحقيــق النتائــج المرجــوة.

المخرجات

تشــير المخرجــات إلــى التغييـرات فــي المهــارات أو القــدرات ،أو توافــر المنتجــات والخدمــات الجديــدة التــي تنتــج عــن إكمــال أ
النشــطة التــي ينفذهــا
المشــروع؛ مــن المحتمــل أن تحــدث هــذه علــى المــدى القصيــر ،خــال فتــرة تنفيــذ المشــروع ،وتكــون تحــت الســيطرة المباشــرة للمشــروع.

النتائج

الداء المؤسســي ،بيــن أ
تشــير النتائــج إلــى التغيـرات فــي أ
الفـراد أو المجموعــات ،الذيــن اســتفادوا مــن المشــروع  /التدخــل .مــن المحتمــل أن تحــدث هــذه النتائــج
علــى المــدى المتوســط وال تخضــع للســيطرة المباشــرة للبرنامــج أو المشــروع نفســه (البرنامــج أو المشــروع هــو أحــد العوامــل التــي تســهم فــي تحقيقهــا).

مراقبة أ
الداء

أ
النمائــي بالنتائج المتوقعــة (تحقيــق المخرجات
هــي عمليــة مســتمرة لجمــع وتحليــل البيانــات الخاصــة بمؤشـرات الداء بغــرض مقارنــة تنفيــذ التدخــل إ
أ
والتقــدم نحــو النتائــج) .عــادة مــا تتضمــن نتيجــة هــذه العمليــة تعديــل الهــداف أو التنفيــذ أو كليهما.

مصدر البيانات أ
الساسي

الملفات المادية حيث يتم تسجيل البيانات التي يتم جمعها مباشرة من المصدر المباشر ،باستخدام طرق مثل االستطالعات والمقابالت.

النتيجة

الشخاص أو أ
تغيير ملحوظ ومقصود في الحاالت التي تؤثر على أ
النظمة أو المؤسسات.

الهدف
الجـراء ناجحـاً .علــى ســبيل المثــال« :زيــادة
يحــدد قيمــة معينــة يجــب أن يصــل إليهــا المؤشــر خــال تاريــخ محــدد فــي المســتقبل حتــى يتــم اعتبــار إ
الساســية للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بنســبة  ٪30علــى أ
المعرفــة بالمفاهيــم أ
القــل بيــن الجهــات الفاعلــة غيــر المختصــة بالعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي بعــد إتمــام تدريــب بنــاء القــدرات».

نظرية التغيير
تتضمــن نظريــة التغييــر عمليــة مســتمرة مــن التفكيــر الستكشــاف التغييــر ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة حدوثــه والــدور الــذي يلعبــه برنامــج أو مشــروع فــي ســياق معيــن
لمعالجــة مشــكلة معينــة .مناهــج نظريــات التغييــر هــي فــي أ
الســاس عمليــة فكريــة تســتخدم لتطويــر منطــق المشــروع للتدخــل .تتضمــن العناصــر التاليــة:
•توضح المسار السببي من نتيجة إلى أخرى من خالل تحديد ما هو مطلوب لتحقيق الهدف النهائي؛
•تتطلب من المستخدم توضيح االفتراضات أ
الساسية التي يمكن اختبارها وقياسها؛
•تغير طريقة التفكير في المبادرات ،وكذلك تغيير نقطة البداية من «ما سيتم عمله» إلى «ما يجب تحقيقه» (النتائج) لمعالجة مشكلة معينة.
إالطار المنطقي هو أداة إالدارة المستخدمة لربط النتائج الموضحة في نظرية التغيير بمؤشرات قابلة للقياس وخطوط أساسية وأهداف وافتراضات.
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مراجع وموارد إضافية للمراقبة والتقييم في العنف القائم على النوع االجتماعي

المراجع
Assessment Toolkit, International Rescue Committee, 2011
Cash Assistance in GBV Case Management: Guidance Note, GBV Sub-Cluster Whole of Syria Response
(Turkey Cross Border hub), June 2019.
Communities Care Programme: Transforming Lives and Preventing Violence, UNICEF, 2014.
Dignity Kits Guidance Note, GBV Sub-Cluster Whole of Syria Response (Turkey Cross border hub), 2015.
Emergency Response & Preparedness: Participant Handbook, International Rescue Committee, 2011.
Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, IASC, 2007.
Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, GBV AoR, 2019.
Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines, First Edition, 2017.
International Red Cross and Red Crescent Movement, Cash in Emergencies Toolkit, 2017.
Managing Gender-based Violence Programmes in Emergencies, E-Learning Companion Guide, United Nations
Population Fund, 2012.
Measuring the Impact of GBV Programmes in Emergencies: Taking a local perspective; Humanitarian
Innovation Fund, Early-Stage Innovation Final Report, GBV Sub-Cluster Whole of Syria Response (Turkey Cross
Border hub).
Psychological first aid guide for field workers, World Health Organization, 2011.
Results-Based Management Handbook: Harmonizing RBM concepts and approaches for improved
development results at country level, United Nations Development Group, 2011.
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Gender-Based Violence Case Management Outcome Monitoring Toolkit, International Rescue Committee,
August 2018.
Gender-Based Violence Research, Monitoring, and Evaluation with Refugee and Conflict-Affected Populations,
The Global Women´s Institute, The George Washington University, 2017.
Girl Shine Curriculum and M&E tools

:متوفر على الرابط
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
My Safety, My Wellbeing Curriculum and M&E Tools

:متوفر على الرابط
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4169/ircmysafetymywellbeingcurriculumforadolescent
girls.pdf
GBV SC Awareness Raising Toolkit: A handbook for hearing and being voices from Syria

:متوفر عبر الرابط
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/gbv_
awareness_toolkit_final.pdf
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