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 المساعدات النقدية
:)CVA( والقسائم الشرائية
 دورك كمنسق لبرامج العنف
القائم على النوع االجتماعي1

1  أُعدت هذه الوثيقة من قبل مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان بدعم من المستشارين اإلقليميين للعنف القائم على النوع االجتماعي يف حاالت الطوارئ )مجال 
المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي “GBV AoR”(. والغرض منها هو تحديد السبل العملية التي ينبغي لمنسقي برامج العنف القائم على النوع االجتماعي اتباعها لدعم المساعدات 

النقدية والقسائم الشرائية المراعية لتخفيف حدة العنف القائم على النوع االجتماعي والمسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي يف كل القطاعات المعنية.
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بط بين المساعدات النقدية والقسائم الشرائية  ما الصلة التي تر
 والتزامات صندوق األمم المتحدة للسكان والدور التنسيقي

لخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي؟
يمكن للمساعدات النقدية والقسائم الشرائية أن تسهم يف تيسير 
الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي وتلك 
المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، كما تسهم يف حماية النساء 
والفتيات وحفظ كرامتهن وقُوَتهن يف ظل األوضاع اإلنسانية. كما 
توفر مزيدًا من المرونة وحرية التصرف مقارنةً بالمساعدات 
العينية، وهو ما قد يكون أكثر جدوى لألفراد المعرضين لمخاطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي وفقدان الدخل أكثر من غيرهم 
بسبب سماتهم الشخصية: كالمسنات من النساء أو المراهقات أو 
ذوي اإلعاقة أو من ينتمون لمجتمع الميم أو من يعرفون باسم 
َّا. ليس هذا فحسب، بل قد تعزز المساعدات  المتحررون جنسي
النقدية والقسائم الشرائية من نتائج وتبعات الحماية للنساء 
والفتيات: فالنساء المعرضات لهذه المخاطر ممن يستطعن 
استخدام هذه المساعدات النقدية والقسائم الشرائية لتأمين 
المسكن أو غيره من االحتياجات األساسية أقل عرضةً للجوء إلى 
المتاجرة بالجنس أو غير ذلك من الممارسات الضارة كالزواج 
القسري وقد يكُنّ أقل عرضة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين. 1 كما 
قد تلبي المساعدات النقدية والقسائم الشرائية االحتياجات الفورية 
المنقذة للحياة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي 
مثل العالج الطبي الطارئ وتكاليف النقل لإلدارة السريرية لخدمات 
االغتصاب )CMR(، كجزءٍ من عملية إدارة الحالة التي تتسم باألمان 

والسرية من أجل المساعدة على الشفاء والتعايف.

رغم ما تقدم، ينبغي للجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني، 
من أجل تعظيم فعالية المساعدات النقدية والقسائم الشرائية، 
النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  من  للوقاية  تدابير  وضع 
االجتماعي ومخاطر الحماية والتخفيف من حدتهم بما يضمن 
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تسليم المساعدات النقدية والقسائم الشرائية بطريقة آمنة 
ومالئمة للسياق، وبما يضمن أيًضا أال تخلق هذه المساعدات 
تزيد من حدتها. وهو ما يشكل  توتراٍت أسريةٍ أو مجتمعيةٍ أو 
أهميةً بالغةً يف وقتنا الراهن يف ظل تفشي وباء كوفيد-19، ال سيما 
عندما نعلم أن مخاطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي 
تتضاعف للنساء والفتيات2 نظرًا لفرض تدابير منع العدوى 
ومكافحتها مثل المكوث يف المنازل والقيود المفروضة على التنقل 

وفقدان الدخل وزيادة أعباء الرعاية للنساء والفتيات.

يف عام 2016، وقّع صندوق األمم المتحدة للسكان على وثيقة 
تابعة  التزامات “غراند بارغن” مع جهاٍت مانحة وهيئات أخرى 
لألمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية، والتي تشمل 
توسيع نطاق استخدام المساعدات المالية والقسائم الشرائية يف 
العمل اإلنساني وتعزيز تنسيق برامجها.3 وبكونكم منسقين 
للبرامج المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي، ينبغي أن 
يكون لكم الدور الفاعل يف مناصرة التخفيف من وطأة مخاطر 
الحماية ومخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن 
المساعدات النقدية والقسائم الشرائية، بين كل القطاعات 
المعنية. ويمكنكم التعويل على دعم الجهات المانحة الرئيسية 
مثل االتحاد األوروبي / اإلدارة العامة لعمليات الحماية المدنية 
األوروبية والمساعدات اإلنسانية وألمانيا والنرويج والسويد 

وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.4

https://www.calpnetwork.org/publication/the-importance-of-acting-   2  
on-grand-bargain-commitments-for-a-meaningful-focus-on-gender-in-

/cash-and-voucher-assistance-responses-to-the-covid-19-pandemic

3  الموقع الرسمي للصفقة الكبرى.

4  البيان المشترك للجهات المانحة حول التحويالت النقدية اإلنسانية )مارس 2019(.
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https://www.calpnetwork.org/themes/gender-and-inclusion/
https://www.calpnetwork.org/publication/the-importance-of-acting-on-grand-bargain-commitments-for-a-meaningful-focus-on-gender-in-cash-and-voucher-assistance-responses-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/the-importance-of-acting-on-grand-bargain-commitments-for-a-meaningful-focus-on-gender-in-cash-and-voucher-assistance-responses-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/the-importance-of-acting-on-grand-bargain-commitments-for-a-meaningful-focus-on-gender-in-cash-and-voucher-assistance-responses-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.calpnetwork.org/publication/the-importance-of-acting-on-grand-bargain-commitments-for-a-meaningful-focus-on-gender-in-cash-and-voucher-assistance-responses-to-the-covid-19-pandemic/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.calpnetwork.org/publication/joint-donor-statement-on-humanitarian-cash-transfers/
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المساعدة!
!)CVA( ال أعلم أي شيءٍ عن المساعدات النقدية والقسائم الشرائية

ساهم صندوق األمم المتحدة للسكان يف تطوير ملخص المساعدات 
النقدية والقسائم الشرائية والعنف القائم على النوع االجتماعي بين 
الوكاالت، إصدار 2019، إكماالً إلرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت حول العنف القائم على النوع االجتماعي والذي يضم أقساًما 

مخصصة ألخصائيي برامج العنف القائم على النوع االجتماعي 
وأخصائيي البرامج النقدية وأولئك المعنيين بالتنسيق. يرجى الرجوع 
إلى هذه المصادر للمزيد من اإلرشادات التوجيهية النافعة ولالطالع 

على نماذج لهذه البرامج!

 ما المسؤوليات التي يضطلع بها منسقو برامج
العنف القائم على النوع االجتماعي؟

بصفتك منسقًا لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي، ينبغي لك طرح مفهوم دمج مسائل العنف القائم 
على النوع االجتماعي ضمن المساعدات النقدية والقسائم الشرائية والتشجيع على هذا األمر ومناصرته.

ينبغي لك التشجيع على إعداد تحليل مخاطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم الشرائية، أو 
تحليل مخاطر الحماية فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم 
الشرائية والمساهمة يف إعدادهم بالتعاون مع زمالئك المختصين 
بشؤون الحماية، وهي الوثائق التي يمكنك إدراج مخاطر العنف القائم 
على النوع االجتماعي بين صفحاتها. كما تتضمن هذه الوثائق أدواِت 
لمساعدة الجهات النقدية الفاعلة على اتخاذ قرارتها بشأن تقرير طريقة 
تسليم المساعدات النقدية والقسائم الشرائية أو حتى تقرير المزج 

بين طرق الدعم )كالجمع بين المساعدات النقدية والعينية(.

وعن الدول التي تطبق بداخلها التحويالت النقدية متعددة األغراض: 
ينبغي لك أيًضا الدعوة لمراعاة المواد الالزمة للمرأة واحتياجات 
الحماية الضرورية )زيادة النسبة المخصصة للحماية، على سبيل 
المثال ال تقل عن ٪10، ولكن يجب أن يكون المبلغ مخصًصا للظرف 
ذي الصلة( كجزءٍ مما يسمى “سلة اإلنفاق الدنيا “وكجزءٍ من مبلغ 
إلى  تسليمها  يتم  التي  األغراض  النقدية متعددة  التحويالت 

المستفيدين يف نهاية المطاف.
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https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://gbvguidelines.org/en/documents/template-gbv-risk-analysis-for-cva-editable-matrix/
https://gbvguidelines.org/en/documents/template-gbv-risk-analysis-for-cva-editable-matrix/
https://www.calpnetwork.org/publication/protection-risks-and-benefits-analysis-tool/
https://www.calpnetwork.org/publication/protection-risks-and-benefits-analysis-tool/
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 ما الذي ينبغي عليَّ فعله
 كمنسٍق لبرامج العنف القائم

على النوع االجتماعي؟

المشاركة بصفةٍ دوريةٍ يف االجتماعات المعنية بالنقد 
لمجموعة عمل البرامج النقدية أو مجموعة عمل 
القطاعات والمساعدة يف هذه االجتماعات بتقديم تحليلٍ 
لوضع العنف القائم على النوع االجتماعي. مشاركة 
التقييمات الحالية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
لدعم المساعدات النقدية والقسائم الشرائية ولضمان 

تلبيتها الحتياجات النساء والفتيات.

طرح العروض التقديمية الموجزة لمجموعة عمل 
البرامج النقدية و/أو الجهات النقدية الفاعلة، ال سيما 
فيما يتعلق بالتحويالت النقدية متعددة األغراض واسعة 
النطاق، مثل برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين والبنك الدولي فضالً عن 
َّب مشاركة عروٍض  الجهات المانحة ذات الصلة - ترق

تقديميةٍ نموذجيةٍ قريبًا!

عرض بعض األدوات على الشركاء المعنيين بالقطاعات 
ملخص  مثل  الفاعلة  النقدية  والجهات  الفرعية 
المساعدات النقدية والقسائم الشرائية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي واألدلة اإلرشادية الخاصة بالبرامج 
النقدية بين الوكاالت إكماالً إلرشادات اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت حول العنف القائم على النوع 

االجتماعي وتعريفهم بها.

الدعوة لعقد اجتماعاٍت لمجموعة العمل / القطاعات 
الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
لمناقشة المسائل المتعلقة بالمساعدات النقدية 
والقسائم الشرائية على وجه الخصوص. طرح عرض 
تقديمي موجز للشركاء من مجموعة العمل / القطاعات 
الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
حول استخدام المساعدات النقدية والقسائم الشرائية 
ضمن برامج االستجابة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي كوسيلة لدعم الناجين والنساء والفتيات 
المعرضات للخطر، حسبما يقتضي الوضع. والسماح لهم 
بالتفاعل مع العرض التقديمي وطرح ما يجول يف 

أذهانهم من استفسارات.

مناقشة بعض تدابير الحماية / الوقاية من العنف القائم 
على النوع االجتماعي والتي يمكن تغطيتها ضمن 
التحويالت النقدية متعددة األغراض؛ مثل تدابير التنقل 
أو المسكن اآلمن أو اللوازم األساسية، والتي يجب 
احتسابها أيًضا ضمن سلة اإلنفاق الدنيا نظرًا لتصاعد 
مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء األزمات.

التناقش مع الشركاء من مجموعة العمل / القطاعات 
الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
بشأن إرشادات توزيع حقائب الكرامة مع مراعاة إدراج 
مساعدات نقدية وقسائم شرائيةٍ تغطي لوازم حقائب 
الكرامة إن آثرتها النساء والفتيات.5 وقد يقتضي األمر 
إجراء مسٍح سوقي سريع لتقييم مدى توفر عناصر 
حقائب الكرامة وجودتها. أما إن كانت تقييمات السوق 
المعدة من قبل مجموعة عمل البرامج النقدية 
تقييمات قائمة ومستمرة، فيمكنك أن تطلب إليهم 

إدراج هذه العناصر ضمن التقييمات.

 عرض أداة تحليل العنف القائم على النوع االجتماعي 
فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم الشرائية. 
يمكنك أن تطرح على الشركاء المعنيين والجهات 
النقدية الفاعلة كيفية استخدامها، ولتحرص على تنفيذ 
تحليلٍ أو أكثر لبرامج بعينها ضمن األشهر الثالثة أو 

الستة المقبلين.

عرض المذكرات اإلرشادية الخاصة بالمساعدات النقدية 
ومخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي يف ظل 
تفشي كوفيد، برامج الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف 
القائم على النوع االجتماعي وغيرها من المذكرات 
اإلرشادية حسبما يقتضي الوضع )راجع المصادر أدناه(

5 يمكنك الرجوع إلى المعيار 11 ضمن معايير اللجنة الدائمة المشتركة بين 
https://www.unfpa.org/ :الوكاالت ودليل التيسير المتعلق به

minimum-standards. كما يمكنك الرجوع إلى األدلة الالحقة لصندوق األمم 
المتحدة للسكان بشأن توفير المساعدات النقدية والقسائم الشرائية لتغطية 

مستلزمات حقائب الكرامة.

https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.unfpa.org/minimum-standards
https://www.unfpa.org/minimum-standards
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 ما االجراءات التي قامت بها بعض مجموعات العمل / القطاعات الفرعية
المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي؟

رغم عدم وجود وثائق وافية حتى هذه اللحظة يف هذا الشأن، إال أن بعض آليات التنسيق المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
تعمل على دعم إدراج تدابير التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن أجندة المساعدات النقدية والقسائم 

الشرائية. وإليك بعض النماذج:

النتائجاإلجراء المتبعالدولة

القطاع الفرعي المعني بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي، بوروندي

تنظيم ورشة عمل مشتركة مع مجموعة 
عمل البرامج النقدية الوطنية حيث اطلع 

الخبراء المختصون بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي وتدابير الحماية والبرامج 

النقدية معًا على كيفية دمج تدابير 
التخفيف من مخاطر العنف القائم على 

النوع االجتماعي ضمن المساعدات النقدية 
والقسائم الشرائية.

خطة عمل مشتركة لتحليلّي مخاطر 
مشتركَين يف عام 2020 )أرجئا بسبب 

وباء كوفيد( فضالً عن التطوير المشترك 
لنموذج مراقبة لمخاطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي وتدابير التخفيف 
من حدتها ضمن المساعدات النقدية.

القطاع الفرعي المعني بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي، الصومال

عرض تقديمي مقدم إلى مجموعة عمل 
البرامج النقدية يف الصومال بشأن تدابير 

تخفيف حدة مخاطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي ضمن المساعدات النقدية 

والقسائم الشرائية.

خطٌط إلجراء ندوات عبر اإلنترنت حول 
العنف القائم على النوع االجتماعي وتحليل 

مخاطر الحماية والتخفيف من حدته فيما 
يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم 
الشرائية وإجراء هذا التحليل بالنسبة 

للبرامج النقدية الرئيسية يف الصومال، 
وخطٌط للدعوة إلى إدراج بروتوكوالت 

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
ضمن العقود المبرمة مع مقدمي 
الخدمات المالية على نحوٍ متسقٍ.

مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي، كل أرجاء سوريا

إعداد توجيهات مشتركة بين الوكاالت 
للجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم 

على النوع االجتماعي حول دمج 
المساعدات النقدية والقسائم الشرائية 

ضمن إدارة الحاالت ونموذج مراقبة 
النقد المخصص ضمن إدارة الحاالت، 

استنادًا إلى مجموعة األدوات / المعايير 
العالمية المشتركة بين الوكاالت.

 استُخدِم هذان اإلجراءان من قبل الشركاء 
المعنيين يف كامل أرجاء سوريا كما تم 

نشرهمها كنموذج يطبق إقليميًا وعالميًا.

https://reliefweb.int/report/burundi/burundi-case-study-gendercash-revolution-how-can-we-reduce-gbv-risks-cash-and-voucher
https://drive.google.com/file/d/1qqJ07zoaaFHp8nukuqQOOEruZgMfZpvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Flm-OetJzp6TM5It3k-NmcGH0JKroIEn/view?usp=sharing


6

ما المقصود بتخفيف حدة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
ح  ضمن سياق المساعدات النقدية والقسائم الشرائية؟ هل يمكن طر

بعض النماذج واألمثلة؟

إن التخفيف من حدة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن سياق المساعدات النقدية والقسائم الشرائية يعني تقليل 
احتماالت التعرض لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والحد من تأثيراته ومحاولة تجنب خلق أي مخاطر جديدة. إليك بعض 
األمثلة عن كيفية تحديدك )أو بالتعاون مع الجهات النقدية الفاعلة( لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدتها 

 ضمن المساعدات النقدية والقسائم الشرائية:

.1
مشمولة يف جميع مراحل دورة حياة البرنامج:
مثال أ: تفعيل آليات مساءلة قوية؛ مثل آليات الشكاوى أو التعقيبات 
أو آليات االستجابة فضالً عن قنوات اإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين من قبل الموظفين أو الشركاء واالستشارات االستباقية 
والمنتظمة الموجهة للمجتمعات واألفراد المعرضين للخطر، واإلفصاح 
عن معلومات االتصال الخاصة بخدمات العنف القائم على النوع 

االجتماعي أو مسارات اإلحالة للمستفيدين والموظفين المعنيين.

مثال ب: إجراء تحليلٍ للمخاطر، من خالل التحدث إلى المتخصصين 
يف العنف القائم على النوع االجتماعي ومراجعة تقييمات العنف القائم 
على النوع االجتماعي يف المنطقة من خالل مجموعات العمل أو 
القطاعات الفرعية المعنية، ويف حال عدم وجود أي من أخصائي العنف 
القائم على النوع االجتماعي، يمكن االستعانة بأخصائيي الحماية 

ومجموعة العمل أو القطاعات الفرعية المعنية.

.2
 عند تلقي المستفيدين للمساعدات

النقدية والقسائم الشرائية وعند إنفاقها:
مثال أ: تنظيم مناقشات جماعية مكثفة مع النساء المعنيات بشأن 
تفضيالتهم فيما يتعلق بتقديم هذه المساعدات أو القسائم ألسرهن. 
هل يثير استهداف هذه الخدمات للنساء دون غيرهن تعريضهن 
للمزيد من أخطار العنف القائم على النوع االجتماعي؟ أو هل من 
الممكن التخفيف من حدة مخاطر استهداف النساء دون غيرهن باتباع 

آليات المشاركة والتنفيذ والمراقبة والتعقيب.

مثال ب: تأكد من أن استبيان تقييم السوق يضم أسئلةً عن المواسم 
واأليام واألوقات التي يمكن للنساء والفتيات خاللها الوصول بأمان إلى 
مواطن صرف المساعدات النقدية، والتي قد تتواجد يف البنوك أو لدى 
وكالء الهواتف المحمولة بالقرب من السوق أو المتاجر كما يجب أن 
تضم أسئلة بشأن األوقات التي يمكنهم خاللها الوصول إلى األسواق 

بأمان )لصرف هذه المساعدات أو القسائم(.

.3
 ما هي تبعات تسلم المساعدات

النقدية والقسائم الشرائية:
مثال أ: اكتشف كيف يمكن أن تؤثر المساعدات النقدية على العالقات 
األسرية أو العالقات بين أفراد المجتمع. هل من الممكن أن تسفر عن 
زيادة التوتر األسري بما يعرض المستفيدين إلى مخاطر محتملة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي؟

مثال ب: هل تسفر المساعدات النقدية قصيرة المدى أو متوسطة 
المدى الممنوحة يف ظل الظروف الطارئة عن خلق المزيد من مخاطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي، على سبيل المثال، هل يمكن أن 
يكون ثمة حافزٍ الستخدام هذه المبالغ النقدية كمهرٍ للزواج المبكر - 
حيث تعلم األسر أن هذا الوقت قد يكون هو الوقت الوحيد الذي 
يحصلون فيه على المال أو الدخل لعدة أشهر، ويعتقدون أن الزواج 

المبكر قد يجعل الفتيات أكثر أمنًا؟

يمكن االستعانة بمقابالت إدارة الحاالت أو األبحاث المتخصصة، لكن احرص أال يطرح األشخاص غير المختصين 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي أسئلةً حساسة ضمن استبيانات ما بعد توزيع المساعدات - فإذا لم تطرح 

هذه األسئلة من قبل هؤالء األخصائيين، قد تجلب المزيد من الضرر!
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تلقي الدعم؟ أين يمكنني 

بغية تعظيم دور الدعم والمناصرة الذي يضطلع به منسقو العمل لدى مجموعات العمل / القطاعات الفرعية المعنية بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي، يخطط صندوق األمم المتحدة للسكان/ مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي النتهاج آلياٍت طموحة لبناء 

القدرات يف المناطق الرئيسية خالل 2020/2021. بحلول الربع األول لعام 2021، سيقدم أحد الخبراء المختصون المتجولون دعًما 
مخصًصا لـ5 7- دول، بما يف ذلك البعثات إن سمحت بذلك اللوائح الصحية ضمن البلد المعني، مع العمل عن كثب مع أخصائي 

المساعدات النقدية العالمية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان، والكائن يف مكتب الشؤون اإلنسانية يف جنيف وتقديم الدعم الالزم له. 
يرجى الرجوع إلى أخصائي مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي لتلقي الدعم الالزم.

مصادر يمكن لمنسقي برامج العنف القائم على النوع االجتماعي الرجوع إليها:

ملخص المساعدات النقدية والقسائم الشرائية والعنف القائم على النوع االجتماعي بما يف ذلك أداة تحليل مخاطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم الشرائية

مذكرة ارشادية حول المساعدات النقدية والقسائم الشرائية الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان: لمحة عامة عن المساعدات 
النقدية والقسائم الشرائية

مذكرة إرشادية حول المساعدات النقدية والقسائم الشرائية الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان يف ظل كوفيد19- فيما يتعلق 
ببرامج الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي

مسائل الحماية يف التدخالت النقدية حزمة - نشرات أحادية الصفحات وأدوات وأدلة إرشادية

دراسة حالة بوروندي: كيف يمكن الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والقسائم 
الشرائية؟

دراسة حالة بوروندي: كيف يمكن الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي فيما يتعلق بالتحويالت النقدية؟

التوجيهات العملية ومجموعة األدوات الخاصة بالمنح النقدية متعددة األغراض - يرجى الرجوع إلى الصفحات 25-23 لفهم ما يتعلق 
بـ”سلة اإلنفاق الدنيا”.

برامج التحويالت النقدية وحماية األطفال يف سياق األعمال اإلنسانية: مراجعات وفرص لتعزيز األدلة

حماية األطفال ضمن برامج التحويالت النقدية
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https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5b68%5d=68
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5b68%5d=68
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/humanitarian-cash-and-voucher-assistance-cva-tip-sheet-cva-and-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/publication/guide-for-protection-in-cash-based-interventions/
https://www.calpnetwork.org/publication/burundi-case-study-how-can-we-reduce-gbv-risks-in-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/publication/burundi-case-study-how-can-we-reduce-gbv-risks-in-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/le-cas-du-burundi-comment-attenuer-les-risques-vbg-dans-les-transferts-monetaires/
https://www.calpnetwork.org/publication/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cash_and_cp_report_v.2_low_res_0.pdf?file=1&type=node&id=32186
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/child-safeguarding-in-ctp_en.pdf
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مذكرة إرشادية لمجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
موجهة لمنسقي برامج العنف القائم على النوع االجتماعي:

مناصرة التخفيف من حدة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر مراحل برامج المساعدات النقدية والقسائم الشرائية

اإلجراء المتبعمراحل البرنامج

ينبغي لمنسقي برامج 
الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

المناصرة والتأييد

ينبغي لمنسقي برامج 
الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

المشاركة أو اإلشراف

تحليل المخاطر 
وتقييم االحتياجات

التشاور مع النساء والفتيات حول المخاطر 
المحتملة وآليات تخفيف حدة المخاطر 

ليقتبس منها ضمن تحليل مخاطر العنف 
القائم على النوع االجتماعي فيما يتعلق 

بالمساعدات النقدية والقسائم الشرائية و/أو 
أداة تحليل مخاطر الحماية فيما يتعلق 

بالمساعدات النقدية والقسائم الشرائية.
x

إجراء دراسات لحجم مخاطر الحماية / 
مخاطر التعرض للعنف القائم على النوع 

االجتماعي فيما يتعلق بالمساعدات النقدية 
والقسائم الشرائية بصفةٍ مستمرة لنساءٍ 

وفتياٍت من مختلف األعمار ولذوي اإلعاقة-- 
بما يتيح الوقوف على المخاطر وتقرير 

تدابير التخفيف من حدتها حتى تصبح هذه 
المساعدات النقدية والقسائم الشرائية أكثر 
أمانًا للجميع. راجع األسئلة المطروحة ضمن 

قسم المراقبة أدناه لمراعاة المرحلة ذات 
الصلة بتحليل المخاطر.

x

مراعاة برامج النقد للنوع االجتماعي / 
مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
واألعراف االجتماعية وتلك الخاصة بالنوع 

االجتماعي وتفضيالت النساء، ال سيما عند 
تقرير المستفيدين المستهدفين وآليات 

التسليم. راجع القسم التالي لمعرفة 
المزيد عن االستهداف.

x
8

https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-voucher-assistance-and-gender-based-violence-compendium/
https://www.calpnetwork.org/publication/protection-risks-and-benefits-analysis-tool/
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اإلجراء المتبعمراحل البرنامج

ينبغي لمنسقي برامج 
الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

المناصرة والتأييد

ينبغي لمنسقي برامج 
الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

المشاركة أو اإلشراف

االستهداف

إسداء المشورة لخبراء المساعدات النقدية 
والقسائم الشرائية بأال يفترضوا أن استهداف 

النساء سيسفر تلقائيًا عن “تمكينهن”، فإن لم 
يستهدفن استهدافًا واعيًا، قد يسفر عن ذلك 

تعريضهن للعنف القائم على النوع االجتماعي 
أو تفاقمه. االنتباه إلى األعراف المتعلقة 

بالنوع االجتماعي واألعراف االجتماعية 
المحلية ومراعاتها والسعي إلى دعم إمكانات 

النساء والفتيات، بدالً من مجرد تعزيز 
ديناميكيات السلطات القائمة حاليًا.

x

تجنب استهداف الناجين من العنف القائم على 
النوع االجتماعي وتحديدهم دون غيرهم )ما 
لم يكن ذلك جزءً من خدمات إدارة الحاالت 
السرية واآلمنة( للحصول على المساعدات 

النقدية والقسائم الشرائية إذ قد يعرضهم ذلك 
لمزيدٍ من المخاطر؛ والتأكد من إدراج الناجين 
من العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن 

معايير استهداٍف أوسع )على سبيل المثال 
معايير جغرافية وديموغرافية وتلك المتعلقة 

بكونهم أكثر ضعفاً وعرضةً للمخاطر(.

x

التنفيذ

ضمان تحديث المواد اإلعالمية والمعلوماتية 
لتالئم النساء بمختلف فئاتهن؛ مثل المسنات 

والنساء ذوات اإلعاقة والمراهقات ومن 
يتحدثن لغات األقليات أو األميات منهن.

x
تبادل المعلومات مع المستفيدين 

والمجتمعات ذات الصلة بشأن مسارات اإلحالة 
الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي )يف 
حال وجود الخدمات الخاصة بالعنف القائم على 
ً عن التحديثات الدورية.  النوع االجتماعي( فضال

يف حال عدم وجود أي خدمات تُعنى بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي، يمكنك تدريب 

الزمالء المعنيين مستعينًا بـ دليل العنف القائم 
على النوع االجتماعي. يف حال إدارة المساعدات 
النقدية والقسائم الشرائية من قبل أخصائيين 

من قطاعاٍت أخرى أو أخصائيي المساعدات 
النقدية والقسائم الشرائية، يمكن تشجيعهم 

على استشارة أخصائيي العنف القائم على النوع 
االجتماعي / أخصائيي الحماية يف حال إفصاح أي 
من المستفيدين عن تعرضهم لمخاطر العنف 

القائم على النوع االجتماعي أو ذكرهم إياه.

x
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اإلجراء المتبعمراحل البرنامج

ينبغي لمنسقي برامج 
الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

المناصرة والتأييد

ينبغي لمنسقي برامج 
الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي 

المشاركة أو اإلشراف

المراقبة

مراقبة إتاحة الوصول اآلمن للمساعدات 
النقدية والقسائم الشرائية للمستفيدين )هل 

تم تخفيف مخاطر الحماية ومخاطر العنف 
القائم على النوع االجتماعي على نحوٍ فاعل؟( 

فضالً عن تحقيق نتائجها المرجوة )على سبيل 
المثال توفر سبل النقل التي تتيح الوصول 

إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
والعنف القائم على النوع االجتماعي، وتلبية 

االحتياجات األساسية(.

x 
 طرح األسئلة العامة وغير 

الحساسة، ومنها “هل 
سمعت باضطرار أيٍ من 

المستفيدين إلى اللجوء إلى 
تصرٍف غير مريٍح بالنسبة 

لهم من أجل تلقي 
المساعدات النقدية والقسائم 

الشرائية؟ هل سمعت بأي 
امرأة تعرضت لمزيد من 
القالقل والضغوط األسرية 

عقب تلقي المساعدات؟ ما 
الذي تراه النساء يف هذه 

المنطقة واجبًا للتخفيف من 
حدة هذه المخاطر”؟

x 
 أسئلة شخصية أو حساسة 

)“هل تعرضت لـ”...( ال تُطرح 
مثل هذه األسئلة إال من قبل 

األخصائيين االجتماعيين 
“المعنيين بالحاالت ذات 

الصلة” ويف حال ضمان اإلحالة 
إلى خدمات العنف القائم 

على النوع االجتماعي ذات 
الجودة المالئمة

المساءلة / 
التعقيب

وضع آليات المساءلة مثل آليات الشكاوى 
والتعقيبات كالخطوط الساخنة والحماية من 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين وبروتوكول 
اإلبالغ عن المخالفات والتعقيبات متعددة 

القنوات مع المستفيدين عبر الشركاء 
المحليين وإدارة الحاالت والمساحات 

المخصصة للنساء وغيرها من اآلليات مع 
متابعة تنفيذها ومراقبتها.

x
x

تعقيبات مستقاة من 
المساحات اآلمنة المخصصة 

للنساء وغيرها من اآلليات 
المحلية ذات الصلة

التعاون مع مجموعة عمل / شبكة الحماية من 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين لضمان تنفيذ 

تدريبات الحماية من االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين وضمان تطبيق قواعد السلوك 

وبروتوكوالت الحماية من االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين للشركاء ومقدمي الخدمات المالية 

ذوي الصلة فضالً عن إبرام اتفاقاٍت موقعةٍ 
وتطبيق سياسة عدم التسامح.

x

حماية البيانات

وضع بروتوكوالت حماية البيانات فيما يتعلق 
بمشاركة البيانات وتخزينها لدى الشركاء 

المعنيين بما يف ذلك القطاع الخاص )مثل 
شركات الهاتف المحمول والبنوك(.

x
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