
 األسئلة الشائعة عن لبنان   

 جميع األسئلة 

 ما هو نظام/ نموذج حماية بيانات املستفيدين )الناجين( الذي تستخدمه؟

عبارة عن مبادرة نظام حماية البيانات األكثر شيوًعا هو بروتوكول حماية البيانات الخاص بنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي: وهو 

ل ومشاركة البيانات التي متعددة األوجه تمكن الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تستجيب لحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي من جمع وتخزين وتحلي

مزيد من املعلومات حول نظام إدارة معلومات العنف  يبلغ عنها الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل فعال وآمن. يمكنك هنا العثور على 

 القائم على النوع االجتماعي

 الفعل أي إطار عمل للتشغيل البيني للبيانات مع جهات فاعلة أخرى أو مجموعة العمل النقدي أو نظام الحماية االجتماعية الوطني؟ هل يوجد ب 

البيانات حول املساعدة املقدمة، ومع ذلك، فهي ليست شاملة لجميع املجموعات وال يزال هذا حًدا   بالتحقق منأنظمة التشغيل البيني في لبنان التي تسمح 

 للعمليات الشاملة. 

 ما هو املبلغ املناسب ومدة املساعدة املقدمة؟ 

ملنفذة تحديد قيمة املنحة ووتيرتها بناًء على  ال تناسب قيمة واحدة الجميع: يجب أن تكون املنح النقدية مصممة ومبنية على االحتياجات. يتعين على الوكاالت ا

 االحتياجات الفردية اعتماًدا على مخاطر الحماية املحددة وأولويات كل حالة.

التأكيد  مع حساسية حاالت العنف املبني على النوع االجتماعي، يخش ى الناس اإلفصاح عنها على الرغم من إننا نشجع املجتمعات على الوصول إلينا و 

 رية. كيف نتجاوز هذا؟ على الس

البيانات واتفا للموظفين وتطوير سياسات قوية لحماية  الكافي  التدريب   عن 
ً
النطاق داخل املجتمعات، فضال ثقة واسعة  بناء  إلى  قيات مشاركة  هناك حاجة 

إجراء السرية،  بمبدأ  االلتزام  ضمان  أجل  من  املقابلة  التخفيف  وتدابير  للمخاطر  تحليل  وضع  يجب  على  البيانات.  الحصول  ذلك  في  بما  مطبقة  ات واضحة 

 يتم تقديم السرية كدعامة ألخالقيات املهنة. أفضل املمارسات املقترحة هي التالية:  واإلرشاد،املوافقة املستنيرة. عالوة على ذلك، خالل جلسة التوعية 

 وضع وتنفيذ خطة بناء القدرات لجميع األفراد املعنيين   -

 التوظيف ألفراد املجتمع زيادة معدالت  -

 ضمان بناء الثقة من خالل أنشطة التوعية  -

 إجراء تحليل للمخاطر ووضع خطة لتدابير التخفيف حدتها من خالل العمل عن كثب مع املجتمعات املحلية. -

 شانتال، املجلس الدنماركي لالجئين 

 من هم أعضاء لجنة الحماية ومن يقوم برصد القضايا؟ 

 من قائد فريق الحماية ومدير الحماية على مستوى املنطقة. إذا لزم األمر، يتم طلب املدخالت في املجلس الدنم
ً
من  اركي لالجئين، تتكون لجنة الحماية عادة

 أخصائي الحماية أو مدير الحماية على املستوى الوطني. عادة ما تكون  

اقبة ضمن االستجابة للعنف املبني على النوع االجتماعي  ، ما هي املؤشرات الرئيسية التي تتبعها؟ في خطوة املر

 املؤشرات املستخدمة متوافقة مع مؤشرات قطاع الحماية:

 النسبة املئوية لألشخاص الذين يتلقون نقوًدا للحماية والذين أبلغوا عنها، فقد ساهموا في معالجة مخاطر / حوادث الحماية الخاصة بهم -
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 الوصول إلى النقود بأمان من أجل الحماية النسبة املئوية لألشخاص القادرين على  -

 لبنان؟ما هي آلية تسليم النقود؟ هل يتم استخدام تحويل األموال عبر الهاتف املحمول على الرغم من تحديات االتصاالت السلكية والالسلكية في 

ا هي: الدفع النقدي في املغلفات من خالل مقدمي  يمكن استخدام طرق توصيل مختلفة في نفس الوقت لضمان وصول ومرونة وأمان أكبر. أكثرها شيوعً 

 الخدمات املالية حيث يمكن لألشخاص الذين تعنى بهم املفوضية استالم التحويالت النقدية مباشرة من الصندوق. 

إدارة الحالة يستحقون  هل تم دمج املساعدات النقدية والقسائم في إدارة الحالة؟ هل هذا يعني أن جميع الناجين الذين يتم دعمهم من خالل  

 املساعدات النقدية والقسائم؟

النقد يمكن أن يساهم في تقليل  يتم دمج النقد في إدارة الحالة، لكنه ال يتم تقديمه تلقائًيا. بناًء على التقييم الفردي، يقرر األخصائيون االجتماعيون ما إذا كان 

 م
ً
 ن أشكال املساعدة.مخاطر الحماية، وعلى أي أساس يمكن اعتبار النقد شكال

افق البعض منهم على النقد الحالي بسبب النقد والتدقيق   هل لديك اقتراح حول كيفية التعامل مع مطالب الجهات املانحة؟ ال يو

توفير النقد في مغلف  توافق الجهات املانحة بشكل عام على الدفع النقدي في املغلف كطريقة للتسليم. في حالة االمتناع، يتم تسليط الضوء على أهمية 

 لألشخاص املعنيين لضمان االلتزام بمبدأ عدم إلحاق الضرر، وتبسيط إجراءات السحب وضمان السالمة.

 ماذا بشأن املستفيدين الذين يطلبون مساعدة نقدية ملشاكل طبية و/أو لسداد فواتير املستشفى؟  

املستشفيات والعيادات املتخصصة، من أجل تسهيل اإلجراء، يفضل وجود مذكرة تفاهم مع  عند الحاجة إلى مساعدة طبية، يتم تحويل الحالة خارجًيا إلى 

 مقدمي الخدمات الصحية املختارين بالفعل. أثر الدعم النقدي على األشخاص في تغطية نفقاتهم الطبية. 

 لبنان؟كيف تزيد العوامل االقتصادية من العنف القائم على النوع االجتماعي للمتحولين جنسًيا في  

ومع   موجوًدا،ا تزيد العوامل االقتصادية بالفعل على العنف سواء على املستوى املادي أو االقتصادي أو املجتمعي. لطاملا كان العنف ضد املتحولين جنسيً 

ة والصحة وسبل العيش، كما أنها ذلك، فإن األزمة االقتصادية الحالية ضخمت التأثير: فقد قللت من فرص املتحولين جنسًيا في الوصول إلى خدمات الحماي 

 تزيد من آليات التأقلم السلبية.

 

ق بقضايا هل يمكنك مشاركة املزيد حول التحديات التي يواجهها املتحولون جنسًيا للحصول على النقود )أو غيرها من الخدمات(، ال سّيما فيما يتعل

 ول ذلك؟ بطاقات الهوية. هل لديك أي توصيات أو ممارسات جيدة ملشاركتها ح

 يلي:  فيماتتمثل التحديات األكثر شيوًعا للمتحولين جنسًيا 

 عدم القدرة على التنقل بسبب حظر التجول أو االفتقار إلى الوثائق أو السالمة واألمن -

يواجهوا املضايقات والتمييز عدم تدريب موظفي مكاتب تقديم الخدمات ومقدمي الخدمات املالية على استقبال املتحولين جنسًيا الذين يمكن أن  -

 والصدمات النفسية

 غالًبا ال تتطابق الهوية الشخصية مع املالمح الجنسية وأصبحت عائًقا أمام تقديم الخدمة  -

 

 

 

 


