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الشرق في  العنف القائم على النوع االجتماعيعبر اإلنترنت بعنوان "ندوة الأسئلة وإجابات  –مساعدات النقد والقسائم 

 " 1/3 -  األوسط وشمال أفريقيا

 

  شمال غرب سوريا:
ما هي التدابير الرئيسية التي وضعتموها لضمان التخفيف من أثر مخاطر الحماية عموًما، وعند  •

   للخطر؟  ياتتعرض الناجتكي ال  ،تحديًدا النقد باليدتسليم 
للناجي المالية  للحاجات  مفصل  تقييم  على  االجتماعيمن    اتبناء  النوع  على  القائم  المحتملة العنف  والمخاطر   ،

خطة سالمة نقدية للتخفيف من حدة   ةر الموظف المسؤول عن الحالة مع الناجيطو  يصلة بالمساعدات النقدية،  تالم

محددة.أي   إدارة    يجري و مخاطر  المطورة ضمن  المعيارية  السالمة  جانب خطة  إلى  النقدية  للسالمة  التخطيط 

النوع االجتماعيحاالت   القائم على  النقد والقسائموتتم مراقبة أي مخاطر متصلة   .العنف  تم الكشف    بمساعدات 

و التوزيع، عنها  بعد  المراقبة  وخالل  الحالة  إدارة  مراحل  جميع  في  النقدية  السالمة  خطة  خالل  منها  التخفيف 

وقد تم إدماج هذه المراقبة المستمرة للمخاطر  .الألذى بسبب المساعدات المقدمة له  ةضمان عدم تعرض الناجيل

مة النقدية  في خطة السال التي تم مراعاتهااط ومن أهم النق المتصلة بالمساعدات النقدية في جميع خطوات المتابعة.

النقد إيصال  على   ،آلية  يؤثر  قد  ذلك  غيرها، ألن  أو  العينية  المساعدات  أو  باليد  التسليم  في  اآللية  تمثلت  سواء 

الناجي وأمن  ذلك،   .اتسالمة  إلى  اآلمنة  إضافة  المساحات  في  العينية  والمساعدات  اليد  في  النقد  تُسلم مساعدات 

الناجية للنساء   فإن  إلى هذه المساحات،  الوصول  الناجية ألي سبب من األسباب من  لم تتمكن  والفتيات، لكن إن 

وآمنًا  و بدياًل  موقعًا  سيحددان  الحالة  عن  المسؤول  للنساء إلالموظف  اآلمنة  المساحات  خارج  المساعدة  يصال 

تُ  والفتيات. احتقد  كما  إذا  النقل  وسائل  للناجيات  أو  ن  جم  النقد  الستالم  عليه  المتفق  البديل  المكان  إلى  للوصول 

العينية. أن يساعد توفر شبكة دعم ح المساعدات  التخفيف  وويمكن  في  الناجيات  المحتملة  من  ل  الحماية  مخاطر 

 المتصلة بالمساعدات النقدية.
 

يات التي تواجههن وما هي التحد -عند دعم الناجيات القاصرات  التي يتم مراعاتهات ما هي االعتبارا •

 ؟وما هي تدابير تخفيف المخاطر المطلوبة

عند  و .فقط  أو الناجيات منه  العنف القائم على النوع االجتماعياليافعات المعرضات لخطر    في برنامجنا  نستهدف

اإل يُطلب  اليافعات،  بتقديم  ذاستهداف  ي  تالمساعدان  لم  ما  لها )كالوالدين(  الرعاية  اليافعة ومقدم  إشراك    كنمن 

الفضلى. اليافعة  لمصلحة  معارًضا  الرعاية  اليافعة   مقدم  تبقى  الحالتين،  للمساعدة  هي  وفي  )صاحب المستحقة 

والد/   في الحاالت التي ال يوجد فيهاو .النقدية  ويتوقع منها المشاركة في المناقشات الدائرة حول المساعداتالحق(  

راشد،   مشرف  أو  لوصي/  استثناء  عمل  خبير  يمكن  مع  التشاور  بعد  النقدية  المساعدات  األطفال حتقديم  ماية 

 . للناجيةلمعرفة إن كان التدخل يخدم المصلحة الفضلى  

  :ةابط التاليوالموحدة للبرنامج والموضحة في الر تشغيلتم اقتباس جدول الموافقة أدناه من إجراءات ال

• Northwest Syria (English) -Standard Operating Procedures  

• Northwest Syria (Arabic) -Standard Operating Procedures  

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/cs3vle8y5lzsblk/AACPjEcoaTywGGZtgxbBYiNNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7t19x83oxa5mc6k/AAAxCjARyhEw7fIQ90O8l51Ga?dl=0
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  آلية إيصال النقد باليد بداًل من مقدمي الخدمات المالية )كالمنصات الرقمية(؟ استخدمتملماذا  •

غرب سوريا • شمال  في  رقمية  منصات  توفر  عدم  هو  األول  فقدالسبب  مراجعة  أجرينا  ،  التصميم  مرحلة  في 
مة من قبل األطراف الفاعلة  دآليات وطرق اإليصال المتوفرة في شمال غرب سوريا والمستخ  الستكشاف  مكتبية
لمجالي  في   وسلبياتها  إيجابياتها  من  كل  وفهم  والحماية،  النقدية  الممكن   تحديدالمساعدات  الطرق  أفضل 

من    والمنافع  العنف القائم على النوع االجتماعيلمخاطر    وتقييًما  ومن ثم أجرينا تحليًل  استخدامها مع الناجيات.
 .هاوأساليب التخفيف منها في مقابل منافعالمتصلة بطرق وآليات إيصال المساعدات أجل فهم المخاطر المحتملة 

المجا هذا  في  المهمة  المصادر  والقسائمال" ل  ومن  النقدية  المساعدات  عن  النوع   ملخص  على  القائم  والعنف 
وأداة تقييم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي  (اللغة العربيةوباللغة اإلنجليزية   )المتاح هنا  " جتماعيالا

للتعديل قابلة  ملفات  في  )المتاحة  المنافع  تحليل  العربية  هنا  وأداة  اإلنجليزيةو باللغة  تق  .(اللغة  على  ييم وبناء 
االجتماعي النوع  على  القائم  العنف  باليد   ،مخاطر  النقد  هما  المساعدات  إليصال  طريقتين  اتباع  قررنا 

العيني يمكن    الدافعوكان   ة،والمساعدات  الناجيات.  وسلمة  خصوصية  هو  الطريقتين  هاتين  الختيار  الرئيسي 
 .CAREإجراءات التشغيل الموحدة لمنظمة  في العنف القائم على النوع االجتماعياالطلع على تقييم مخاطر 

هل يمكنكم  ؟االستحقاقوما هي معايير  ،كانت هناك تحديات متصلة باستهداف الفتيات المستفيدات له •

  مشاركة دروس مستفادة معنا؟

حاالت   إدارة  االجتماعيعند  النوع  على  القائم  برنامجنا العنف  أن  بما  استهدافها،  "يصح"  مستفيدة  توجد  ال   ،

أنواع   الالتي تعرضن ألي نوع من  والفتيات  النساء  لدعم  االجتماعيمصمم  النوع  القائم على  مهما كان    العنف 

  ن الة وفهم حاجاتهحم النقد باليد أو المساعدات العينية بمجرد دخول الناجيات في عملية إدارة القد  حيث يُ  .أعمارهن

الطريقة   هي  العينية  المساعدات  أو  و/  اليد  في  النقد  كان  إذا  ما  تقرير  وبعد  الحالة  إدارة  من  التقييم  خطوة  في 

الناجية لدعم  جميعها. ؛المالئمة  ليس  لكن  الحاالت  من  العديد  في  مالئمة  الطرق  هذه  تكون  على حيث   وبناء 

ال القائم على النوع االالفرعي المعني ب  فريقإرشادات  القائم على  ، قمنا بضم فئات حاالت  جتماعيالعنف  العنف 

االجتماعي إجراءات    النوع  في  المذكورة  النقدية  المساعدات  تلقي  في  األولوية  ومن  الموحدة.  التشغيلذات 

العنف القائم  يات التي واجهناها محدودية وصول النساء والفتيات المقيمات في المخيمات النائية إلى خدمات  دالتح

وقد عالجنا هذه المشكلة من خالل إجراء حمالت توعية في تلك  وخدمات إدارة الحاالت.  االجتماعيعلى النوع  

للنساء والفتيات. للناجيات من أجل الوصول إلى المساحات اآلمنة  النقل  وقد راعينا هذه  المناطق وتوفير وسائل 

  االحتياجات في الموازنة خالل تصميم البرنامج.

بالنقد ألغراض  العنف القائم على النوع االجتماعيا في استهداف الناجيات من هل نفذتم نهًجا مجتمعي   •

   كيف عملتم مع القيادات النسائية في المجتمع خالل جميع مراحل البرنامج؟ الحماية؟

النقد في إدارة حاالت   القائم على النوع االجتماعي تم دمج  البرنامج    العنف  العمل شملت  إلى جانب مكونات من 

تم التعاون مع الشبكات التي تقودها النساء وعقد جلسات للتشاور   حيث ،بالشراكة مع الشبكات التي تقودها النساء

الخدمات   فيها  المطلوبةمعهن بشأن  التي نعمل  المجاالت  والفتيات  قد  و  ،في  النساء  فهم حاجات  في  ذلك  ساعدنا 

  ديل البرنامج بناء على ذلك. بشكل أكبر وتع

 

   بعد اكتمال توزيع المساعدات النقدية؟ العنف القائم على النوع االجتماعيهل تستمر إدارة حاالت  •

https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_AR_HiRes.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic.zip
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic.zip
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic.zip
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2018/02/English.zip
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يُذكر    هداف المنشودة لها.تحقيق األبعد  ويجري إغالق الحالة    ،تستمر إدارة الحاالت ما دامت الناجية بحاجة لها

 خدمة واحدة فقط من عدة خدمات تقدم ضمن إدارة الحاالت.المساعدات النقدية هي  أن

   للبرنامج؟ لملحوظةما هي اآلثار/ النتائج ا •

على مساعدة  المساعدات النقدية والعينية    شملتالتي    العنف القائم على النوع االجتماعيإدارة حاالت    لم تقتصر

له،   تعرضهن  وتخفيف  العنف  حوادث  من  التعافي  في  ساهمتإ  بلالناجيات  القدرات    أيًضا  نها  تحسين  في 

مع أفراد األسرة وتفاعلهن مع أفراد    هننت عالقاتحس  كما أنها  االقتصادية والرفاه الشخصي للناجيات وأطفالهن،  

 المجتمع. 

تحسنًا في آثار الحماية والقدرات االقتصادية   اتكانطالق البرنامج، الحظت المشار  علىوبعد مرور تسعة أشهر  

على    هنوفي الوقت ذاته، تراجع اعتماد البرنامج.انطالق  والرفاه الشخصي مقارنة بمستواهم بعد ثالثة أشهر من  

  باللغة العربية تاح  الم يرجى االطالع على تقرير التقييم ل، لمعرفة المزيد من التفاصي  إستراتيجيات التأقلم الخطرة.

    .اإلنجليزيةو

دار العالقات مع المجتمع لتجنب التوترات بين من يستلمون المساعدات النقدية ومن ال كيف ت   •

  ؟يستلمونها

الناجية، بحيث ال  يجري تقديم المساعدات النقدية ضمن عملية إدارة الحالة بطريقة سرية وفقًا لنهج متمحور حول  

  سوى الناجية والموظف المسؤول عن الحالة. ابعرف أحد عنه

  من استالم الناجيات للنقد؟ تحققتمكيف  •

المساعدات   • بشأن  كالملخص  سوريا،  غرب  شمال  بسياق  والخاصة  العالمية  واألدوات  اإلرشادات  مع  تماشيًا 
القائم على   والعنف  النقدية  المساعدات  أدوات  ومجموعة  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  والقسائم  النقدية 

باللغة  نة اإلنقاذ الدولية )يمكن الوصول إليها النوع االجتماعي الصادرة عن مفوضية اللجئين النسائية التابعة للج
العربيةو اإلنجليزية طو    -  اللغة  اإلقليمية،  واإلرشادات  الثاني(  القسم  منظمة  انظر  وشركاؤها    CAREرت 

  الواجبوالوثائق المالية    ،راقبة بعد التوزيعالمك ،تشمل أدوات المراقبة  خاصة بالبرنامج  موحدة  تشغيلإجراءات  
التقييم، طو   جمعها. النسائية ومنظمة  وخلل  اللجئين  األساس وخط   CAREرت مفوضية  أداة خط  وشركاؤها 

االجتماعي. النهاية. النوع  على  القائم  العنف  من  الناجية  توقعه  استلم  وصل  المالية  الوثائق  وتجدر  وتشمل 
 من هذه الوثائق يشمل تعريفًا بمعلومات الناجيات، بل رمًزا مخصًصا للحالة فقط.   أن أيًّا اإلشارة إلى

كيف تديرون توقعات الناجيات وغيرهن من أفراد المجتمع عندما تستلم بعض الناجيات المساعدات  •

  النقدية دون غيرهن؟

النقدية ضمن   المساعدات  دمجنا  أننا  بما  تحديدًا،  الخدمة  هذه  بشأن  المعلومات  لنشر  اتصاالت  تنفيذ حملة  يتم  لم 

عملية إدارة الحاالت سرية وتتفق مع نهج متمحور حول  .العنف القائم على النوع االجتماعيعملية إدارة حاالت  

يعرف)الناجيات   فقط  الحالة  عن  المسؤول  والموظف  للناجيةالناجية  المقدمة  الخدمات  أي   .(ون  نشهد  لم  لذلك، 

المجتمع. في  النا توترات  توقعات  إدارة  تعتمد  المقابل،  عن جفي  المسؤولين  الموظفين  على  كبير  بشكل  يات 

الحاال .تالحاال عن  المسؤولين  الموظفين  أن  من  التأكد  المشروع    توعلينا  ويفهمون  يعرفون  والناجيات 

والجوا وأنظمته  المشروع.ومخرجاته  من  والمقيدة  المرنة  الحاالت  يعملو  نب  عن  المسؤولون  مع    الموظفون 

ال وإجراءات  بأكمله  المشروع  التوقعات من  نستخدمها.  تشغيلالناجيات إلدارة  التي  واألدوات  أنهم   الموحدة  كما 

ح على  المشرفين  إلشراف  االجتماعيالت  ايخضعون  النوع  على  القائم  في  العنف  أيًضا  يساعد  إدارة    وذلك 

 العالقات مع الناجيات. 

  تركيا:
كيف تديرون حماية بيانات الناجيات في برنامجكم عندما تعملون مع الشركاء ومقدمي الخدمات  •

   المالية؟
قانون حماية البيانات برية المعلومات الشخصية وااللتزام س نتركيا عدة تدابير لضما CAREحددت منظمة 

 الذي يشمل: 6698 الشخصية رقم

https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/No-one-has-power-over-me-Arabic.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2022/06/Impact-Integrating-Cash-Assistance-Gender-Based-Violence-Response-NW-Syria-English-Final-Report.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Full-Toolkit.zip
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Full-Toolkit.zip
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/Toolkit-Arabic.zip
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6649/Personal-Data-Protection-Law
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6649/Personal-Data-Protection-Law
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ضمان قراءة جميع المشاركين في البرنامج )والمشار إليهم بأصحاب الحقوق( لنموذج الموافقة وفهمه  -1

 معلوماتهم الشخصية.  -وربما مشاركة  -ة جيل ومعالجتسغايات والتوقيع عليه ل
أحد   -2 في  أو  الحق،  صاحب  سكن  مكان  في  ذلك  يكون  ما  وعادة  آمنة،  بيئة  في  البيانات  جمع  يجري 

تركيا )والمعروفة أيًضا بمساحات المعلومات والحماية( وينفذ    CAREالمكاتب الميدانية التابعة لمنظمة  

 هذه العملية موظفون مدربون. 
طو  حفظيجري   -3 الملكية  مسجل  برنامج  باستخدام  البيانات  منظمة  رومعالجة  حيث    CAREته  تركيا، 

 يقتصر الوصول إلى البيانات على الموظفين المخولين وعند الضرورة فقط.
منظمة   -4 وأصحاب   CAREتتفق  المالية  الخدمات  ومقدمي  الصلة  ذات  الفاعلة  األطراف  مع  تركيا 

لحماية وسرية البيانات    CAREات على الحد األدنى لمعايير منظمة  المصلحة الذين قد تحال إليهم الناجي

 الشخصية. 
الم -5 المعلومات خارج نطاق  تُ نعند مشاركة  الناجيات،  إحالة  الحق، بل  ظمة ألغراض  المنظمة صاحب  غ 

بل مجرد رمز للتعريف   -ول واألخير  االسم األ  تشاركوتشارك المعلومات ذات الصلة فقط )مثاًل قد ال  

 ة(. الناجيب
تركيا مع أصحاب الحقوق لضمان رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المنظمة التي    CAREتتابع منظمة   -6

 باألمان خالل العملية. همأحيلوا إليها وشعور
 

للتأكد من أن االستجابة القائم نظام الحماية االجتماعية  بوجودكيف تصممون وتنفذون البرنامج  •

  تشمل مساعدات النقد والقسائم ترتبط باإلغاثة بشكل عام؟ التي للعنف القائم على النوع االجتماعي 
آليات تنسيق )فرق عمل( لالطالع    CAREتعمل منظمة   ثنائي وأيًضا من خالل  مع منظمات أخرى بشكل 

أي   المنا بعلى  في  تنفيذها  يجري  أخرى  التي  طرامج  فيهاق  الحماية  .المنظمة  تعمل  برامج  نراعي  نحن 

الحقوق(. قد يستفيد منها أصحاب  المخصصة لقطاعات معينة )والتي   االجتماعية األخرى وجهود اإلغاثة 
نحلل   نحن  ذلك،  إلى  التيإضافة  األساسية  على   اتغطيه  الحاجات  )بناء  هذه  االجتماعية  الحماية  برامج 

شف عن أي  كفاق ومقارنتها بمعدل حاجات األسر/ األفراد المستهدفين( للحسابات سلة الحد األدنى من اإلن

 ومن ثم نصمم نماذج الدعم بناء على ذلك.، ثغرات في الدعم اإلجمالي المقدم والحاجات التي ال يجري تلبيتها
ذي يدعم  ال - ئاألمان االجتماعي الطار برنامج شبكةعلى سبيل المثال، في تركيا، تتلقى األسر المشتركة في 

من   الالجئين    1.6أكثر  من  فردًا  التي   155  -مليون  الطريقة  اختيار  لألسر  يتيح  مما  شهريًّا،  تركية  ليرة 

دة إضافية ربع صرأويقدم البرنامج  ،النقل والفواتير والغذاء والدواءو يغطون بها حاجاتهم األساسية كاإليجار

األسرة. ف سنوية حسب حجم  السوق،  أسعار  على  بناء  أكثر من  لكن  يغطي  البرنامج ال  دعم  % من 26إن 

الشهرية. األسر  مخاطر   نفقات  من  ألي  التعرض  دون  حتى  أنه  يعني  النوع وهذا  على  القائم  العنف 

المساعدات.االجتماعي هذه  على  كامل  بشكل  االعتماد  يستطيعون  ال  البرنامج  من  المستفيدين  فإن  لذلك،   ، 

لمنظمة   التابع  الحاالت  وإدارة  الحماية  فريق  المساعدات   CAREطور  منها  المساعدة  أشكااًل من  تركيا  في 

الناجيات من   لدعم  النقد والقسائم  االجتماعيالعينية ومساعدات  النوع  القائم على  لكنها  العنف  ، وهي تشمل 

 غير محصورة بما يلي: 
 . ومواد االستعداد لفصل الشتاءالمالبس تكلفة قسائم إلكترونية لتغطية  -
 الغذاء والمواد األساسية.تكلفة قسائم إلكترونية لتغطية  -
 .النقد لتغطية تكلفة النقل )من وإلى المرافق الطبية والمحاكم وما إلى ذلك( -
 3يتراوح من شهر إلى  ام عادةً   النقد للمأوى )لتغطية تكلفة السكن كاإليجار لعدد معين من األشهر -

 .أشهر(
 غطية التكاليف الطبية. تقد لالن -
 .طية تكلفة ترجمة الوثائق المتصلة باإلجراءات القانونيةغالنقد لت -

 

ما هي بعض التحديات والحلول المتخذة فيما يتصل بإيصال النقد بالعملة المحلية في مقابل العملة  •

   األجنبية؟ 
ال تركيا من تضخم كبي  ندوةكما ذكرت سابقًا خالل  تعاني  اإلنترنت،  أساس 80تجاوز    رعبر  % على 

رة التركية مقابل يمة اللتراجع قيو  التضخم  وقد أدى . وفقًا للبنك المركزي التركي  2022سنوي في آب  

بالموازن مقارنة  اإلنفاق  انخفاض  إلى  األمريكي  إعداد    ها؛تعديلبالتالي  و   اتالدوالر  يجري  أنه  بما 

م المساعدات بالعملة المحلية قد  الموازنات لجميع التكاليف إما بالدوالر األمريكي أو اليورو، في حين تُ 

التركية(. منظمة   )الليرة  وتقدير  CAREتواصل  الصرف  أسعار  ألسعار    كالبن   اتمراقبة  المركزي 

الموازنا تعديل  أجل  من  السوق،  أسعار  في  والتغيرات  الوالصرف  في  الجهات  قت  وتبليغ  المناسب  ت 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
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وع بها  والقسائم.كالمانحة  النقد  مساعدات  وقيم  األهداف  على  ذلك  منظمة  س  تقدم  المثال،  سبيل  على 

CARE    تركيا ضمن برنامجها لسبل العيش دعم القروض بالغة الصغر لإلناث الراشدات الناجيات من

تجارية   مشاريع بالقدرة والمهارات والرغبة بتأسيس    والالتي يتمتعن  العنف القائم على النوع االجتماعي

  2021مقارنة بعام    2022% لعام  66وقد تم رفع المبلغ األصلي للقرض بنسبة   خاصة بهن من المنزل.

من   التخفيف  أجل  تكاليف أثر  من  تغطية  مواصلة  من  األعمال  رائدات  ولتمكين  التركية  الليرة  تراجع 

تبليغ الجهات المانحة لها بما يستجد من تعديالت    CAREنظمة  وتواصل م تأسيس وتشغيل مشاريعهن.

 هداف أو قيم الدعم حسب شروط اتفاق المنح. على األ
 

  ما هو إطار العمل الذي تعتمدونه لضمان الجودة العالية لمساعدات النقد والقسائم؟ •
منظمة   والقسائم،  موحدة  تشغيلات  ءإجرا  CAREطورت  النقد  بمساعدات  وتحدثها    خاصة  تراجعها  وهي 

تف بحيث  القسائم.ص  بانتظام  النقد  بمساعدات  المتصلة  العمليات  جميع  بوضوح  إ ل  تطوير  تم  راءات جوقد 

منظمة    التشغيل وإرشادات  األساسية  اإلنسانية  والمعايير  الوطنية  القوانين  على  بناء  هذه    CAREالموحدة 

المصلاوتستشير   الدولية. أصحاب  مختلف  بنك  ح لمنظمة  مثل  المالية  الخدمات  )مقدمي  التنسيق  وهيئات  ة 

لكن ال يمكن مشاركة  لتدخالت النقدية( وتتعاون معهم ألخذ اإلرشادات منهم.المعنية بازيارات والفرق الفنية  

 الموحدة مع أطراف خارجية مع األسف. التشغيلإجراءات 
 

  الناجيات على المساعدات اإلنسانية؟ تتكلبحيث ال  جإستراتيجية الخرو  ونكيف تدير •
وهذا يعني أنه بعد   .العنف القائم على النوع االجتماعينهًجا متكاماًل لدعم الناجيات من    CAREتتبع منظمة  

ب الحق داخليًّا أو خارجيًّا حتحديد الناجيات وحاجاتهن من قبل مدير الحالة، فإن فريق إدارة الحالة يحيل صا

على سبيل المثال،   .متكاماًل   ابرنامج المنظمة ذي الصلة/ مقدم خدمات خارجي لضمان تلقي الناجيات دعمً ل

برنامج   المنظمة  تلقين  تمكين  تنفذ  الالتي  النساء  تستطيع  حيث  العيش،  سبل  قطاع  للمرأة ضمن  اقتصادي 

حاالت   إدارة  من  الالدعم  على  القائم  االجتماعيالعنف  األساسية   ين  ولب    نوع  الطارئة/  الفورية/  حاجاتهن 

أو   التجارية  األعمال  العملاالستفادة من دعم  للمرأة من  .فرص  االقتصادي  التمكين  يتمكن برنامج  لم  وإذا 

  إلى مقدم خدمات خارجي حكومي أو غير حكومي. فإنها تُحالتلبية حاجات امرأة معينة، 
 


