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أصبحت ورقة النصائح هذه ممكنة بفضل مساعدة من نشاط التصميم واألدلة والتحليل والتعلم بقيادة المنّفذ )IDEAL(. أصبح برنامج المساعدات 
الصغير لنشاط التصميم واألدلة والتحليل والتعلم بقيادة المنّفذ )IDEAL( ممكًنا بفضل الدعم والمساهمة السخية من الشعب األمريكي من خالل 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. إن محتويات المواد المنتجة من خالل برنامج المساعدات الصغير للتصميم واألدلة والتحليل والتعلم 
بقيادة المنّفذ )IDEAL(، وال يعكس بالضرورة آراء )IDEAL( أوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( أو حكومة الواليات المتحدة.
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اقُتبست ورقة النصائح هذه من تقرير البحث، »نتائج جندرية أفضل في المساعدة الغذائية من خالل البرمجة التكميلية ومتعددة الوسائط«. 

سعت الدراسة إلى اإلجابة عن«كيف يمكن لعمليات التصميم1 والتنفيذ والمراقبة للمشاريع التي تستخدم مزيجاً من الوسائل أن تزيد النتائج  الجندرية إلى الحد 
األقصى2« واستخدمت نهجاً نوعياً تشاركياً لتحديد الممارسات الواعدة من خالل مراجعة مكتبية منظمة ومقابالت مع المخبرين الرئيسيين )KIIs( وتقنية دلفي3 

للتحقق من صحة النتائج واإلجماع عليها. 

جرت مراجعة أكثر من 30 وثيقة كانت بأجمعها خاصة بمشاريع مولتها منظمة الغذاء من أجل السالم )FFP( ]برنامج األمن الغذائي الطارئ )EFSP( ونشاط 
تنمية األمن الغذائي )DFSA([ ومكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث )OFDA( وجرى دمج التركيز على النوع االجتماعي )الجندر( بشكل صريح أو 

ضمني.

تقدم ورقة النصائح ممارسات واعدة حسب دورات إدارة دورة المشروع وكذلك على مستوى االستجابة. وهناك نصائح الخبراء والممارسات الحكيمة كذلك التي 
تدعم استخدام النهج الجندري في التنمية أو البرمجة اإلنسانية باستخدام مناهج متعددة الوسائط.

قامت منظمة كير بتنسيق الدراسة حيث أنها تساهم في خطة العمل الفرعية المتعلقة بالنوع االجتماعي والنقد ألنها جزء من مسار العمل النقدي للصفقة الكبرى 
.)Grand Bargain(

1  سيتضمن »التصميم« هنا تحليل االستجابة باإلضافة إلى الميزانية.
2  إن النتائج الجندرية هي تلك المتعلقة بالمساواة الجندرية وتمكين المرأة.

3  تستلزم الطريقة مجموعة من الخبراء الذين يجيبون على االستبيانات بشكل مجهول ويتلقون بعد ذلك التعليقات في شكل تمثيل إحصائي لـ«استجابة المجموعة«، وبعد ذلك تكرر العملية نفسها. 
الهدف هو تقليل نطاق االستجابات والوصول إلى شيء أقرب إلى إجماع الخبراء.

تزيد الممارسات الواعدة من النتائج الجندرية بأقصى حد ممكن أثناء تحليل الحالة

الممارسة الواعدة األولى

دمج النوع االجتماعي في البرمجة من خالل إجراء تحليل العوائق المصنف حسب الجنس والسن واإلعاقة

يجب أن يوضح التحليل المصنف للجنس والعمر واإلعاقة )SADD( الفروقات بين الرجال والنساء في مجتمع معين باإلضافة إلى الوصول إلى آليات إيصال 
مختلفة ومقدمي الخدمات المالية. الحظ غياب التحليل المصنف للجنس والعمر واإلعاقة )SADD( في الظروف التي قد يكون من الصعب فيها جمع البيانات 

المصنفة مثل حاالت الطوارئ األولية والبيئات غير اآلمنة، وقدم تقديراً بناًء على البيانات الموجودة أو استطالعات النماذج الصغيرة.

نصائح الخبراء:

يجب أن يتم التحليل المصنف للجنس والعمر واإلعاقة )SADD( في مرحلة تحليل الحالة ليتم تسجيله في تصميم البرنامج. يمكن بعد ذلك إجراء  	
هذا التحليل بشكل دوري أثناء التنفيذ التخاذ التدابير الالزمة ومالئمة البرامج حسب الحاجة.

ومن المفيد المضي قدًما في التحليل المصنف للجنس والعمر واإلعاقة )SADD( من خالل مزيد من التحليل حسب اإلعاقة والعرق ومستوى  	
الدخل ومستويات معرفة القراءة والكتابة عند الضرورة.

يجب االعتماد أوالً على البيانات الثانوية لتقليل تكاليف الوقت المناسب الذي تتحمله النساء نتيجة للوقت غير المدفوع لالستجابة لالستبيان  	
واالستطالع. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك استخدام البيانات الحالية أو التقارير من المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

الممارسة الواعدة الثانية

تأكد من سماع أصوات النساء وتحليلها بشكل منفصل عند إجراء تقييمات الحاجة أو السوق أو األمن.

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-cash-workstream-webinar-week-recordings-and-0
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-cash-workstream-webinar-week-recordings-and-0
https://www.care-international.org/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-cash-workstream-webinar-week-recordings-and-0
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-cash-workstream-webinar-week-recordings-and-0
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نصائح الخبراء

ويعّد سماع أصوات النساء بشكل منفصل أثناء تقييم االحتياجات أمراً ضرورياً ولكنه غير كاٍف. ينبغي استكماله بتحليل العوائق والنوع االجتماعي  	
المذكورة أعاله.

الحصول على معلومات عن القدرة الشرائية المتميزة للرجال والنساء )على سبيل المثال، إذا كان هناك فرق سعر في السوق بالنسبة إلى النساء  	
المشتريات/ الزبونات(.

تأكد من أن التقييم يأخذ أيضاً المحددات الجندرية لألمن الغذائي ونقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة بسبل العيش. 	

الممارسة الواعدة الثالثة 

استخدم األساليب التي تعزز النهج التشاركي لتحديد المشكلة والحل لتوضيح النتائج التي يجب تحقيقها من خالل 
مجموعة من األنماط. 

يمكن أن تشتمل مثل هذه األنماط على الصوت والعمل المجتمعي أو التقييم الريفي التشاركي. ضع في اعتبارك أيًضا القدرة التشاركية وتقييمات الضعف 
الستيعاب الفئات المهمشة في المجتمع عند دمج عناصر الجندر واإلدماج االجتماعي.

نصائح الخبراء

قم بتيسير مجموعات المناقشة المتميزة عند إشراك المجتمع بحيث يتم سماع أصوات الرجال والنساء بشكل منفصل. 	

ضع في اعتبارك الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات المحلية في تحديد المشاكل واألهم من ذلك اقتراح الحلول )على سبيل المثال، االحتياجات  	
المشتركة وتحدي األولويات مثل العملية المتبعة في تمارين الصوت والعمل المجتمعي(.

الممارسات المتعلقة بالحكمة - تحليل الحالة:

لم يتم توثيق هذه الممارسات حتى اآلن في األدبيات حول البرمجة متعددة الوسائط ولكن قام بتحديدها مجموعة من الخبراء والمخبرين الرئيسيين:

حّدد هدفاً بناًء على الحالة الخاصة بك بالنسبة المئوية ألعضاء فريق التقييم الذين يجب أن يكونوا من اإلناث. 	

حّدد هدفاً بناًء على الحالة الخاصة بك بالنسبة المئوية للمشاركين في جمع البيانات الذين يجب أن يكونوا من اإلناث. 	

تأكد من أن شخصاً أو مستشاراً متخصصاً في الجندر يدعم تصميم األنشطة متعددة الوسائط الخاصة بك 	

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/pra_guide.pdf
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تزيد الممارسات الواعدة من النتائج الجندرية بأقصى حد ممكن أثناء تصميم البرنامج

الممارسة الواعدة الرابعة

وبما أن األولوية استهداف النساء كمستخدمات نهائيات أساسيات، اعتمد نهج »المرأة واآلخرين« في االستهداف 
وشّكله في المساحة المقصودة إلشراك األسرة بأكملها.

أنشئ عملية يتم من خاللها اختيار أو ترشيح متلقي محدد بعد تحليل النوع االجتماعي وتقييمات الحماية. ال تعّين تلقائياً لقب »رب األسرة« للرجل، بل أسند القرار 
إلى نتيجة تقييم الحماية والنوع االجتماعي لكي تضمن تقليل خطر الضرر.

الممارسة الواعدة الخامسة

ضع في اعتبارك تكاليف المصروفات الواضحة والمخاطر والفرص وكذلك عالقة الرجال بالنساء عند اختيار طرق 
التدخل الستخدامها في تنفيذ برنامجك.

ل تكاليف إضافية، سواء كانت تكاليف الفرصة المناسبة أو  ضع في اعتبارك بالنسبة للتحويالت النقدية  أرجحية تمّكن الرجال والنساء إتمام التصريف دون تحمُّ
ل تكاليف إضافية على أساس معدالت المعرفة المالية بين  التكاليف المتعلقة بالوصول إلى نقطة التصريف. ضع في اعتبارك احتمال تمكنهم من التصريف مع تحمُّ

الرجال والنساء.

الممارسات المتعلقة بالحكمة - تصميم البرنامج

لم يتم توثيق هذه الممارسات حتى اآلن في األدبيات حول البرمجة متعددة الوسائط ولكن قام بتحديدها مجموعة من الخبراء والمخبرين الرئيسيين:

حدد هدًفا بالنسبة المئوية ألعضاء فريق البرنامج الذين يجب أن يكونوا من اإلناث وذلك بناًء على الحالة الخاصة بك. 	

تأكد من وجود خبرة كافية في مجال النوع االجتماعي مع موظفيك أو من خالل المستشار الفني أو المستشارين أو الشركاء لالتجاه السائد للنوع  	
االجتماعي، وإذا كان ذلك مناسًبا، قم بتنفيذ تدخالت جندرية محددة. يجب أن يكون للمنفذين خبرة سابقة بالمنهجيات التي يطبقونها )أو التدخالت 

المماثلة بدرجة كافية(.

تأكد من أن خطة العمل والميزانية تتضمن وقًتا للتدريب على النوع االجتماعي لجميع الموظفين، بما في ذلك أيًضا التدريب على الوقاية من  	
التحرش الجنسي والتمييز في العمل.

يجب أن تتبع هذه التدريبات أفضل الممارسات. يجب  على الميسرين أن يكونوا قد أتبعوا تدريب المدربين لتحقيق التصميم الصحيح للجلسات ،  	
والتفكير  بمحتوى الجلسة، وتلقي التدريب على مهارات التنسيق وجلسات التدريب(. 

تأكد من أن التصميم ينظر إلى النوع االجتماعي من منظور متعدد الجوانب، بما في ذلك كيفية تقاطع النوع االجتماعي مع الفئات المضطهدة  	
األخرى مثل المثليات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين ومتعددي الميول الجنسية )+LGBTQI( أو العرق أو الدين أو الطبقة أو حالة اإلعاقة 

أو العمر )مثل كبار السن والشباب(.

تأكد من وضع ميزانية التدخالت الجندرية بشكل صحيح. هناك بعض الحاالت التي يتم فيها دمج النوع االجتماعي في التوضيح ولكنه ال ينعكس  	
على اإلطالق في الميزانية، مما يجعل إنجازه شبه مستحيل.
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الممارسات الواعدة لزيادة النتائج  الجندرية إلى الحد األقصى أثناء التنفيذ

الممارسة الواعدة السادسة

يجب دمج الحماية والوصول المتكافئ كجزء من عملية المشاركة عند تحديد مقدمي الخدمات.

Indashyikirwa 4  انظر، على سبيل المثال

ضع في اعتبارك من سيكون النظير للمستخدمين النهائيين للتحويالت النقدية أو القسائم عند صرف الحوالة أو استرداد القسيمة. 

دّعم مقدمي الخدمة لتطوير المنتجات وتجارب العمالء المالئمة لكٍل من الرجال والنساء.

نصائح الخبراء

تأكد من قضاء بعض الوقت في زيادة وعي مقدمي الخدمة بشأن المساواة  الجندرية للوقاية من التحرش/االستغالل الجنسي. يمكن أن يتخذ ذلك  	
شكل رسائل توعية موجزة لجلسات بناء القدرات المنظمة اعتماًدا على الموارد ورغبة مقدمي الخدمة. 

اعمل مع مقدمي الخدمة لضمان تقديم خدمات للعمالء واعية بالنوع االجتماعي لمتلقي النقود. 	

تأكد من توقيع مقدم الخدمة على سياسة الوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين )PSHEA( و/ أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بك. 	

أضف اعتبارات الحماية والمساواة في الوصول كجزء من معايير االختيار أثناء عملية اختيار مقدمي الخدمة. 	

الممارسة الواعدة السابعة

استخدم أساليب مجموعات األقران مع األسر المستهدفة لزيادة الوعي بشأن طرق التسليم المختلفة، وخلق دعم 
تجاه النتائج الجندرية والقطاعية للبرنامج وكذلك لبناء رأس مال اجتماعي أفقي ورأسي.

يقلل استخدام مجموعات األقران لتوصيل الرسائل من خطر االستثناءات غير المقصودة التي قد تحدث نتيجة اختيار الوسائط التي قد ال تكون في متناول النساء أو 
الرجال بسبب ُبعد المسافة أو عبء العمل أو الوصول المحدود إلى التكنولوجيا.

نصائح الخبراء:

استخدم التحويالت النقدية أو بطاقات وحدة تعريف المشترك )SIM( أو بطاقات الصراف اآللي )ATM( كفرصة لمشاركة رسائل زيادة التوعية  	
بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقيادة والمشاركة. 

يمكنك دفع هذه الممارسة خطوة إلى األمام، إذا كانت لديك الخبرة في فريقك للقيام بذلك وإيالء اهتمام خاص لضمان سالمة المرأة وتقليل الضرر غير 
المقصود، واضًعا في االعتبار التوزيعات التكميلية مع التدخالت التحويلية للنوع االجتماعي القائمة على األدلة. يمكن أن تتحدى هذه المعايير والسلوكيات 

والمواقف الجندرية المقيدة وتزيد من نتائج برنامجك إلى أقصى حد ممكن. تشتمل التدخالت المحتملة على الجلسات القائمة على البرنامج للرجال أو النساء 
أو كليهما معا4ً، وتهدف برامج النشاط المجتمعي إلى تغيير األعراف االجتماعية على المستوى المحلي أو التدخالت التعليمية والترفيهية /اإلعالمية. يمكن 

أن تنجح هذه التدخالت مع النساء أو الرجال والنساء معاً، مع إيالء اهتمام خاص لضمان سالمة النساء وتقليل الضرر غير المقصود الواقع عليهن.

https://care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/indashyikirwa/
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الممارسة الواعدة الثامنة

عقد اجتماعات مجتمعية تشاركية مصنفة  جندرياً في المرحلة المبكرة من المشروع لتوعية أفراد المجتمع وبشكٍل 
خاص القادة، وذلك فيما يتعلق بكل من النتائج المرجوة وكذلك األساليب المستخدمة بهدف خلق الدعم.

اعقد اجتماعات المجتمع بشكل دوري خالل المشروع بهدف توسيع نطاق عرض الرسائل الرئيسية وتلقي التعليقات.

قم باشراك القادة التقليديين في المشاورات كحلفاء في تخطيط وتطوير الرسائل لزيادة استيعاب التغيير االجتماعي والسلوكي اإليجابي حول الوصول إلى الموارد 
واستخدامها داخل األسرة، وكذلك للمعايير واألدوار الجندرية وصحة األم والطفل والتغذية والنتائج. 

الممارسة الواعدة التاسعة

قم بإشراك الذكور في تعزيز المساواة  الجندرية وذلك عندما يتضمن برنامجك نتائج جندرية مرجوة

يجب أن تكون مشاركة الذكور مبنية على علم بتحليل العوائق والنوع االجتماعي الذي تم إجراؤه في بداية المشروع، ليكون مقصوًدا في األنشطة وفي نفس الوقت 
لتجنب األضرار.

نصائح الخبراء

يجب مالئمة األساليب القائمة على األدلة التحويلية  الجندرية وذلك إلشراك الذكور في تعزيز المساواة بين الجنسين. يشتمل ذلك على التدخالت  	
القائمة على البرنامج أو اتجاهات النشاط المجتمعي. يمكن تطبيق هذه المنهجيات مع الرجال والفتيان أو يمكن مالءمتها للعمل مع الرجال والنساء 

مًعا.

تزيد الممارسات الواعدة من النتائج الجندرية إلى أقصى حد ممكن أثناء أنشطة المراقبة والتقييم والمساءلة

الممارسة الواعدة العاشرة 

استخدام المؤشرات لتتبع كٍل من النتائج المرجوة وغير المرجوة التي قد تنجم عن استخدام طريقة معينة أو مزيج 
منها وتحليلها بطريقة مصنفة حسب الجنس.

باإلضافة إلى جمع البيانات بطريقة مصنفة حسب الجنس واختيار العمر واإلعاقة. تأكد من أن مستشار أو مسؤول تنسيق النوع االجتماعي يدعم اإلدماج لمثل هذه 
االعتبارات حتى ال ُيّعرض المستجيبين للخطر. 

استخدم العمليات النوعية لفهم الروايات الشخصية للنساء والفتيات والرجال والفتيان وغير الثنائيين عن التغيير والتفضيالت للطرائق المختلفة.
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الممارسة الواعدة الحادية عشر

اجمع بيانات الرصد حول نتائج النوع االجتماعي وذلك ُرغم انفصال العمليات لكل طريقة حسب التوجيه من منسق 
النوع االجتماعي كذلك.

5  انظر على سبيل المثال: مجموعة أدوات طوارئ كير “وآلية التعليقات والشكاوى واالستجابة” 
6  برنامج األغذية العالمي )WFP(. )2019(. “إمكانية التدخالت القائمة على النقد لتعزيز المساواة الجندرية وتمكين المرأة. دراسة متعددة البلدان”. هذا ما أكده أيًضا المخبرون الرئيسيون.

ال تقصر جمع البيانات على األسرة أو على المستويات المؤسسية فحسب، بل ضع في اعتبارك أيضاً المستوى الفردي من أجل الحصول على وجهات نظر كٍل من 
النساء والرجال.

يجب أن يكون المنسق للنوع االجتماعي مسؤوالً عن تدريب الموظفين وتقديم الدعم الفني واإلرشاد فيما يتعلق بالمكونات النقدية أو القسائم في المشروع وذلك على 
سبيل المثال ال الحصر. 

الممارسة الواعدة الثانية عشر

تأكد من أن المستفيدين وأفراد المجتمع لديهم إمكانية الوصول إلى آليات متعددة للشكاوى واالستجابة التي تتقاطع 
مع األساليب وذلك عند استخدام مجموعة من األساليب.

وتعد هذه من الممارسات الجيدة المتفق عليها عموماً من خالل األدبيات المراجعة والمخبرين الرئيسيين لمستخدمي المشروع النهائيين للوصول إلى قنوات متعددة 
)مثل الخطوط الساخنة المجانية أو صناديق االقتراحات أو جهات المالمسة(. يجب أن تكون آليات الشكوى واالستجابة )CRM( آمنة وتوفر السرية للنساء 

والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص غير الثنائيين.5 

يشعر معظم الناس، وخاصة النساء، براحة أكبر في التواصل وجهاً لوجه.6 وغالباً ما يحدث هذا التواصل بشكل غير رسمي ومن هنا تأتي أهمية محاولة هيكلة 
التعليقات وتقديم الشكاوى لضمان التوافق في اإلجابات وجودة العملية المقدمة. 

نصائح الخبراء 

في الوقت الذي يجب أن يقدم برنامج معين العديد من آليات الشكوى واالستجابة )CRM(، من المهم التأكد من أنها تتقاطع مع األساليب المختلفة  	
المستخدمة. هناك وجود آلليات الشكوى واالستجابة )CRM( المميزة لكل طريقة )على سبيل المثال، مقدمو الخدمات المالية ومكتب المساعدة 

للتحويالت النقدية والخط الساخن للمنظمة غير الحكومية للتوزيع العيني ومربع اقتراحات مقدم التدريب لعنصر تنمية القدرات في البرنامج( وهذا 
سيكون على األرجح لتخفيف عملية آليات الشكوى واالستجابة )CRM( وإنشاء حواجز إضافية للوصول.

الممارسات المتعلقة بالحكمة - المراقبة والتقييم والمساءلة:

لم يتم توثيق هذه الممارسات حتى اآلن في األدبيات حول البرمجة متعددة الوسائط ولكن قام بتحديدها مجموعة من الخبراء والمخبرين الرئيسيين:

يمكن أن تكون أداة وإرشاد سبل كسب العيش وتحليل الخطر للجماعات )CLARA( مفيدة في حالة رصد مخاطر العنف القائم على النوع  	
 )CLARA( المرتبطة بأنشطة سبل العيش والتدخالت الخاصة بالنازحين. تأخذ سبل كسب العيش وتحليل الخطر للجماعات )GBV( االجتماعي

منظور العمر والجنس والتنوع )AGD(، لذا فإن األدوات تساعد في تحديد ما يمكن أن تكون عليه استراتيجيات الحد من المخاطر واستحقاقات 
التحول الجندري لتدخالت سبل العيش.

https://www.careemergencytoolkit.org/management/9-monitoring-and-evaluation/6-feedback-complaints-and-response-mechanisms/
https://www.wfp.org/publications/gender-and-cash-wfp-study
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/CLARA-Livelihoods-Gender-Guidance-2016-Arabic.pdf
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تزيد الممارسات الواعدة من النتائج الجندرية أثناء التنسيق إلى أقصى حد ممكن

الممارسة الواعدة الثالثة عشر

تقديم الدعم الجماعي لتنمية قدرات أصحاب المصلحة النشطين في المجاالت التي قد تؤثر إيجاًبا على نتائج النوع 
االجتماعي.

7  ضع إجراءات تشغيلية موحدة )SOPs( للعنف القائم على النوع االجتماعي للوقاية متعددة القطاعات والمشتركة بين المنظمات واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في 
األوضاع اإلنسانية.

تتطلب التدخالت متعددة الوسائط روابط بين القطاعات المختلفة والهيئات اإلدارية. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى بناء القدرات المشتركة بين األطراف 
المعنية مثل الحكومة والسلطات المحلية الثابتة والمهنيين في المجاالت التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على النتائج الجندرية مثل الصحة أو التغذية أو 

المرافق الصحية.

الممارسة الواعدة الرابعة عشر

خّطط ونّفذ االتفاقيات الرسمية مع المؤسسات المكلفة بمسؤولية تقديم خدمات الحماية االجتماعية التكميلية.

خّطط ونّفذ االتفاقيات الرسمية مع المؤسسات المكلفة بمسؤولية 
تقديم خدمات الحماية االجتماعية التكميلية.

حّدد بوضوح كجزء من االتفاقية األدوار والمسؤوليات لكل مؤسسة منفذة. مبدأ االستفادة من األطر التشريعية مع مراعاة مدى وصول األطر وقابليتها للتطبيق 
حيثما أمكن.

الممارسة الواعدة الخامسة عشر

تقديم الدعم الجماعي لتنمية قدرات أصحاب المصلحة النشطين في المجاالت التي قد تؤثر إيجاًبا على نتائج النوع 
االجتماعي.

نصائح الخبراء

تأكد من أنك على دراية بجميع مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في منطقة تنفيذ برنامجك، وأنشئ عالقات إحالة، ودرب  	
الموظفين على إجراء إحاالت للمشاركين الذين يعّرفون أنفسهم على أنهم ناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي. للقيام بذلك، يمكنك استخدام 

7)GBV( من المجتمع اإلنساني للعنف القائم على النوع االجتماعي )SOPs( اإلرشادات الحالية عن تطوير اإلجراءات التشغيلية الموحدة

الممارسات المتعلقة بالحكمة - التنسيق:

لم يتم توثيق هذه الممارسة حتى اآلن في األدبيات المتعلقة بالبرمجة متعددة الوسائط ولكن مّيزها المخبرين الرئيسيين النهائيين:

حافظ على الحياد في تنمية قدرات موظفي الحكومة/ السلطات المحلية ألنه توجد مصالح متضاربة بين السلطات. سيسمح ذلك بالوصول إلى  	
المناطق التي يصعب الوصول إليها مع وجود مخاوف أمنية ملحوظة. 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and



