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مقــــدمـــة
صمِ ــم هــذا الدليــل حــول املســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات؛ ليســتخدم كحقيبــة تدريبيــة
ُ
مرجعيــة ووثيقــة تســتعني بهــا القائمــات علــى املســاحات اآلمنــة والــكادر اإلداري والفنــي لتســيير
أعمــال املســاحات حتــى حتقــق األهــداف املرســومة لهــا.
كمــا أن هــذا الدليــل مبــا يحتويــه مــن مفاهيــم نظريــة يعــزز مــن املعــارف لــدى كوادر املســاحات
اآلمنــة وينقلهــم إلــى اجلانــب التطبيقــي ،لوضــع اخلطــوات الالزمــة لتنفيــذ العمليــات اإلداريــة داخــل
املســاحات وكذلــك تنفيــذ اجلوانــب الفنيــة املتعلقــة باألنشــطة واخلدمــات التــي تقدمهــا املســاحات
اآلمنــة للفئــات املســتهدفة مــن النســاء.
هــذا الدليــل هــو منطلــق هــام لعمــل املســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات يف اليمــن ،وهــو
ميثــل اســتدعا ًء واســتلهاماً لــكل األفــكار وبــذل املزيــد مــن اجلهــود لتطويــر األداء للوصــول إلــى تطويــر
اخلدمــات املقدمــة للنســاء مــن مختلــف الشــرائح؛ لتعزيــز بيئــة احلمايــة ومقومــات التمكــن لهــن.
خلفيـــــــــة:
وفقـاً لالحتياجــات اإلنســانية التــي نشــرتها األمم املتحــدة يف اليمــن يف عــام  ،2018فــإن
الوضــع احلالــي الــذي تعانــي منــه اليمــن منــذ  2015قــد تــرك حوالــي  3ماليــن مينــي بحاجــة إلــى
دعــم يف مجــال احلمايــة تشــكل النســاء واألطفــال نســبة  ٪76مــن هــذا العــدد موزعــن علــى العائــات
النازحــة واملجتمعــات املضيفــة والعائديــن ،ويعتبــرون األشــد تضــرراً واألكثــر تعرضـاً للخطــر.
وهنــاك مــن النســاء مــن فقــدن أزواجهــن وأبنائهــن واضطــررن إلــى حتمــل األلــم ومعايشــة
املعانــاة مــع عائالتهــن وأســرهن وحتمــل الضغــوط النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وفقــدان
ٍ
عشــية وضحاهــا مشــردات يســ ُك َّن املــدارس
مصــادر الدخــل واملمتلــكات واملنــازل ،وأصبحــن بــن
واملخيمــات وإن َسـ َك َّن باإليجــار عجــز َن عــن الدفــع لشــهور طويلــة ناهيــك عــن الوضــع الغذائــي املتــردي
الــذي أصبحــت تعانــي منــه تلــك األســر وخصوص ـاً التــي تعيلهــا نســاء.
الكثيــر مــن النســاء والفتيــات حتــت طائلــة تلــك الظــروف تعرضــ َن لكثيــر مــن ســلوكيات
اإليــذاء التــي زادت بفعــل الوضــع الراهــن واحلــرب علــى اليمــن ،وكل تلــك الظــروف أحدثــت تأثيــرات
نفســية واقتصاديــة علــى أغلــب النســاء والفتيــات.
كل ذلــك يســتدعي الســعي مــن أجــل توفيــر مزيــد مــن االهتمــام بالنســاء والفتيــات مــن
الفئــات املســتضعفة أو ذوات االحتيــاج ،وتوفيــر األماكــن املالئمــة التــي يتمكـ َّـن مــن خاللهــا مــن تلقــي
الدعــم النفســي املناســب وخدمــات التأهيــل والتدريــب والتوعيــة والتمكــن االقتصــادي إســهاماً يف
ألي مــن حــاالت اإليــذاء األســري ومســاعدتهن علــى
التخفيــف مــن معاناتهـ َّـن وحمايتهــن مــن التعــرض ٍ
االســتمرار يف حياتهــن اليوميــة والتخلــص التدريجــي مــن آثــار مــا حلــق بهـ َّـن.
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نظرة عامة
هذا الدليل:
ميثــل أهميــة كبيــرة لبيــان كيفيــة إنشــاء وإدارة املســاحات اآلمنــة وفقــاً للمعاييــر
الدوليــة واإلنســانية؛ ليســاعد يف تطويــر قــدرات فــرق املســاحات اآلمنــة ليصبحــوا كــوادر
ذات كفــاءة عاليــة ومتميــزة تتســم بالتركيــز وااللتــزام واإلنتاجيــة والتخصــص داخــل املســاحات
اآلمنــة التــي يشــرف عليهــا احتــاد نســاء اليمــن.
وســوف يســاعد هــذا الدليــل ويقــود إلــى التعــرف علــى العمليــات واألدوات والنمــاذج
املطلوبــة لتنفيــذ عمليــة تدريــب وبنــاء قــدرات فــرق املســاحات اآلمنــة بنجــاح.
كمــا يركــز هــذا الدليــل بشــكل رئيســي علــى املنهجيــات التــي تتماشــى مــع احتياجــات
املســاحات اآلمنــة ،حيــث أنــه يدمــج بــن أفضــل األفــكار واإلجــراءات املتبعــة؛ لتطويــر العمــل
اإلداري والفنــي داخــل املســاحات اآلمنــة.

ملن هذ ا الدليل؟
•لفرق املساحات اآلمنة باحتاد نساء اليمن يف مختلف احملافظات.
•لشركاء احتاد نساء اليمن يف إنشاء مساحات آمنة يف احملافظات واملديريات.
•للمدربــن واملدربــات واالستشــاريني املهتمــن واملتخصصــن يف املســاحات اآلمنــة
للنســاء والفتيــات.
•ملنظمات املجتمع املدني املهتمة باملساحات اآلمنة للنساء والفتيات.
• للمجتمــع احمللــي املســاند واملشــارك يف أنشــطة حمايــة املــرأة مثــل :اللجــان املجتمعية
والســلطات احملليــة وغيرها.

مكونات الدليل
يتألف هذا الدليل من ثالثة أجزاء:
اجلــزء األول :املفاهيــم األساســية للمســاحات اآلمنــة (املفهــوم واألهــداف
واألهميــة واملبــادئ).
•اجلزء الثاني :تأسيس وإدارة املساحات اآلمنة.
•اجلزء الثالث :أنشطة وخدمات املساحات األمنة.
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الهدف العام للدليل
يهــدف إلــى بنــاء القــدرات الفنيــة واإلداريــة لفِ ـ َرق وموظفــي املســاحات اآلمنــة يف
مشــروع توفيــر ســبل العيــش والتمكــن االقتصــادي وتقــدمي اخلدمــات عبــر املســاحات اآلمنــة
للنســاء والفتيــات.

األهداف الفرعية للدليل
•التعريف باملفاهيم األساسية للمساحات اآلمنة للنساء والفتيات.
•إكتســاب املعــارف النظريــة املتعلقــة باإلجــراءات والطــرق التــي تســاعد علــى تصميــم
وتأســيس مســاحات آمنــة تلبــي احتياجــات الفئــات املســتهدفة مــن النســاء والفتيــات.
•التطبيق العملي إلدارة وتشغيل املساحات اآلمنة.
•التعريــف بأهــم األنشــطة واخلدمــات التــي تقدمهــا املســاحات اآلمنــة للنســاء
والفتيــات.
•تزويــد إدارات املســاحات اآلمنــة وعامليهــا بالنمــاذج واألدوات العمليــة التــي تســاعد
يف تشــغيل املســاحات ويف تقــدمي اخلدمــات.

أهمية الدليل
تكمن أهمية هذا الدليل فيما يلي:
•كونــه يأتــي يف وضــع اســتثنائي متــر بــه اليمــن ،حيــث تزيــد نســب النســاء واألطفــال
الذيــن فقــدوا عائلهــم أو تعرضــوا حلــاالت اإليــذاء األســري ودخلــوا ضمــن الفئــات
األكثــر احتياج ـاً.
•كونه يت َِّسم بتوفير احملتوى النظري والتطبيقي يف ذات الوقت.
•كونه الدليل األول يف اليمن الذي يستهدف املساحات اآلمنة للنساء والفتيات.

5

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

6

اجلزء الأول

1
املفاهيم الأ�سا�سية للم�ساحات الآمنة
(املفهوم والأهداف والأهمية واملبادئ)
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لقــد بــرزت مســألة إنشــاء املســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات كاســتراتيجية رئيســية
ن للفئــات
حلمايــة النســاء والفتيــات املتضــررات الالتــي تعرضــن لــأذى األســري أو ممــن ينتمـ َ
الضعيفــة والفقيــرة واملعدمــة اقتصاديــا ويقــدم هــذا اجلــزء حملــة عامــة حــول بعــض املفاهيــم
املرتبطــة مبدلــوالت ومبــررات املســاحات اآلمنــة ،وأيضــا حــول ماهيــة املســاحة اآلمنــة ومــا هــي
املبــادئ األساســية التــي يجــب اتباعهــا يف األوضــاع اإلنســانية.
وعنــد احلديــث عــن املســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات فإننــا بحاجــة أوالَ للتطــرق
إلــى بعــض املفاهيــم املقاربــة لوظيفــة ومفهــوم املســاحات اآلمنــة أو تلــك املتعلقــة بالفئــات
املســتهدفة مــن املســاحات اآلمنــة ،ثــم احلديــث عــن املســاحات اآلمنــة (املفهــوم األهــداف
األهميــة املبــادئ) علــى النحــو التالــي:

 1-1مفهوم املساحات اآلمنة املتعلقة بالفئات املستهدفة
 1-1-1النوع االجتماعي
وإنطالقـاً مــن تلــك األدوار والعالقــات االجتماعيــة التــي تنشــأ بــن الرجــال والنســاء
وفقــاً للثقافــة والبيئــة احمليطــة ،فتــرة زمنيــة محــددة يتــم فيهــا حتديــد االحتياجــات وفــق
متطلبــات املــكان والزمــان ،حيــث يــرى العديــد مــن الباحثــن أن النــوع االجتماعــي يخــص
الرجــل واملــرأة فقــط؛ إال أنــه يشــمل كل فئــات املجتمــع مثــل :األطفــال والفئــات املهمشــة أو
الضعيفــة واملعدمــة .تلــك األدوار املقصــودة يحددهــا املجتمــع( :األســرة  -املدرسة-مؤسســات
العمل-منظمــات املجتمــع املدني-وســائل اإلعــام ...إلــخ) وحــول هــذا املفهــوم فــإن القائمــن
عليهــا ينبغــي أن تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي يف التعامــل مــع كافــة احلــاالت.

 2-1-1اإليذاء األسري
هــو مصطلــح شــامل لــكل فعـ ٍـل مـ ٍ
ـؤذ يرتكــب ضــد إرادة شــخص مــا (علــى املســتوى
األســري مثــ ً
ا) ويعتمــد علــى الفــوارق احملــددة اجتماعيــا بــن الرجــال والنســاء (النــوع
االجتماعــي) ،وتُصنــف أعمــال وأمنــاط اإليــذاء األســري القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعي
وفق ـاً لألمنــاط الســتة املتعــارف عليهــا.
ويدخــل ضمــن هــذا املفهــوم اإلســاءات اللفظيــة والعاطفيــة وضــرب الزوجــات وإيــذاء
النســاء مبختلــف األمنــاط املعروفــة ،وهــو مــا يعــ ُّد انتهــاكاً حلقــوق اإلنســان التــي حتميهــا
املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة .وتُعــد الكثيــر مــن أشــكال اإليــذاء األســري القائــم علــى أســاس
النــوع االجتماعــي أفعــاالً غيــر قانونيــة وجنائيــة يف القوانــن والسياســات الوطنيــة يف اليمــن
وحــول هــذا املفهــوم فــإن املســاحات اآلمنــة تتعامــل مــع احلــاالت التــي تعرضــت لإليــذاء وفقـاً
إلمكانياتهــا واخلدمــات املتوفــرة فيهــا ملختلــف الفئــات.
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 3-1-1النازحون
هــم األشــخاص أو املجموعــات الذيــن أجبــروا أو اضطــروا للفــرار أو تــرك منازلهــم
أو أماكــن إقامتهــم لتفــادي آثــار املخاطــر التــي قــد تلحــق بهــم ،وأيضــا أولئــك الذيــن نزحــوا
بســبب الكــوارث الطبيعيــة مبختلــف أنواعهــا وبالتالــي فــإن املســاحات اآلمنــة ينبغــي أن تولــي
النازحــات والنازحــن اهتمامــاً كبيــراً ضمــن خدماتهــا املقدمــة؛ لكونهــم أكثــر الفئــات التــي
فقــدت األمــان بســبب األحــداث بــل وفقــدت أيض ـاً املســكن ومصــدر الدخــل.

 4-1-1املجتمع املستضيف
هــو املجتمــع احمللــي ،أو األســر (منفــرد ًة) ،التــي تســتضيف بشــكل مؤقــت النازحــن
أو الالجئــن ،وتتقاســم معهــم املــوارد اخلاصــة والعامــة ،كتوفيــر املــأوى يف مواقــع اإليــواء
املؤقتــة احملــددة (املخيمــات أو املالجــئ اجلماعيــة) ،ويف املبانــي العامــة (املــدارس أو املرافــق
احلكوميــة) أو يف البيــوت أو املســاكن ولذلــك فمــن املهــم عنــد تقــدمي اخلدمــات للنازحــن أو
الالجئــن أن يتــم شــمول احتياجــات املجتمعــات املســتضيفة ،التــي تكــون يف كثيــر مــن األحيــان
هشــة بالفعــل ،والتــي قــد تتفاقــم حالتهــا أكثــر مــن ذلــك نتيجــة لقــدوم النازحــن وهــو مــا يجعــل
واحــدة مــن أهــم أدوار املســاحات اآلمنــة :تقــدمي اخلدمــات املتنوعــة للنســاء والفتيــات مــن
املجتمــع املســتضيف ملســاندتهن ملواجهــة الظــروف الصعبــة.

 5-1-1إدارة احلالة
هــي عمليــة تعاونيــة تشــارك فيهــا عــدة قطاعــات بغــرض تقــدمي اخلدمــات للحــاالت
التــي تعرضــت لإليــذاء األســري وتوصــف احلالــة هنــا بالناجيــة من وضع اإليــذاء الذي تعرضت
لــه ،ويتحقــق فيهــا العديــد مــن األهــداف منهــا :تقديــر وتخطيــط وتنفيــذ ورصــد وتقييــم املــوارد
واخليــارات واخلدمــات املتاحــة لتلبيــة احتياجــات احلالــة ولتعزيــز فعاليــة النتائــج وجودتهــا.
إدارة احلالــة :هــي طريقــة منظمــة لتقــدمي املســاعدة للناجيــات والناجــن مــن اإليــذاء
األســري وتســتلزم توفــر أنشــطة مســاندة لدعــم احلــاالت املرصــودة مثــل :أنشــطة الدعــم
النفســي واالجتماعــي والترويحــي واخلدمــة العالجيــة والدعــم القانونــي واحلمايــة واإليــواء
وغيرهــا مــن اخلدمــات التــي ميكــن أن يشــترك يف تزويدهــا العديــد مــن اجلهــات واملؤسســات
(مــزودي اخلدمــة).
يف إدارة احلالــة يتــم ضمــان تبليــغ الناجيــات والناجــن بشــأن جميع اخليــارات املتوفرة
لهــم ،وأنــه قــد مت حتديــد ومتابعــة القضايــا واملشــاكل التــي يواجهونهــا بطريقــة منســقة وهــي
تتمتــع مبيــزات فريــدة فهــذا النهــج يســمى «النهــج املتمحــور حــول الناجــي وهــو يعمــل ضمــن
مســاحة تُوفــر اخلدمــات ،أو يُــوكل إليــه مســؤولية تقــدمي اخلدمــات لصالــح احلالــة املســتهدفة.
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 1-1-1النوع االجتماعي
مجموعــة األدوار واملهــام االجتماعيــة التــي تتــوزع بــن الرجــال والنســاء وفقــاً
للقــدرات واملهــارات والبيئــة احمليطــة ،وبنــا ًء عليــه يتــم حتديــد االحتياجــات وفــق متطلبــات
املــكان والزمــان ،يــرى العديــد مــن الباحثــن أن النــوع االجتماعــي يتعــدى الرجــل واملــرأة
فقــط؛ ليشــمل كل فئــات املجتمــع مثــل :األطفــال والفئــات املهمشــة أو الضعيفــة واملعدمــة.
تلــك األدوار املقصــودة يحددهــا املجتمــع مبختلــف مؤسســاته( :األســرة  -املدرسة-مؤسســات
العمل-منظمــات املجتمــع املدني-وســائل اإلعــام ...إلــخ) وحــول هــذا املفهــوم فــإن املســاحات
اآلمنــة بالقائمــن عليهــا وخدماتهــا املقدمــة ينبغــي أن تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي يف
التعامــل مــع كافــة احلــاالت.

 6-1-1اإلحالة

هــي «طريقــة منظمــة الســتقبال احلــاالت التــي تعرضــت لــأذى األســري وجمــع
املعلومــات حولهــا وتقــدمي العــون واملســاعدة األوليــة لهــا ،واحتواؤهــا وإحالتهــا إلــى اجلهــة
املختصــة يف احتــاد نســاء اليمــن أو فروعــه أو أي جهــة يوصــي بهــا االحتــاد أو فروعــه.
العاملــون يف املســاحات اآلمنــة يجــب أال تقتصــر أدوارهــم علــى جهــود التوعيــة
واملناصــرة وتقــدمي اخلدمــات فقــط ،وإمنــا ينبغــي أن يعرفــوا جيــداً كيــف يتــم التعامــل مــع
احلــاالت مبختلــف أمناطهــا ويجــب أن يعلمــوا أن احلــاالت التــي يتــم اكتشــافها (ســواء مــن
النســاء أو الفتيــات) لهــا وضــ ٌع خــاص ،والبــد مــن احلفــاظ علــى ســرية البيانــات وبالتالــي
فهــذا احلــال يجعــل الوضــع حساســاً أمــام القائمــن علــى املســاحات اآلمنــة ،األمــر الــذي
يتطلــب توفيــر العديــد مــن اخلبــرات واملهــارات ذات القــدرة علــى التعامــل اجليــد مــع احلــاالت
وإحالتهــا إلــى اجلهــات املختصــة مــن مــزودي اخلدمــة.

 7-2-2الوقاية
منــع حــدوث ٍأي مــن حــاالت اإليــذاء األســري أو مــا شــابهها قبــل حدوثهــا ،مــن خــال
رفــع الوعــي االجتماعــي واألســري وعلــى املســتوى الفــردي ،ويركــز عــاد ًة علــى تعزيز قيــم التراحم
والعطــف يف املجتمــع وتقويــة ممارســات الشــراكة والتــوازن والتعــاون بــن الرجــال والنســاء.
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 2-1املساحات اآلمنة للنساء والفتيات

(املفهوم واألهمية  -األهداف  -املخرجات والنتائج  -املبادئ)

 1-2-1املفهوم واألهمية
املســاحة اآلمنــة هــي موقــع رســمي أو غيــر رســمي تشــعر فيــه املــرأة أو الفتــاة باألمــان
ويشــير مصطلــح «اَمــن» يف هــذا الســياق إلــى توفــر األمــان وغيــاب الصدمــات النفســية ،والضغــط
املفــرط واإليــذاء (أو اخلــوف مــن اإليــذاء) أو ســوء املعاملــة؛ لــذا فهــي مســاحة تشــعر فيهــا النســاء
ـهن دون خــوف مــن شــيء.
والفتيــات بالراحــة واالطمئنــان ويســتطع َن التعبيــر عــن أنفسـ َّ
يتوفــر للنســاء يف معظــم املجتمعــات أماكــن محــددة للقــاءات ،كمــا أن األماكــن العامــة
َّ
مكتظــة بالرجــال وبصــورة تقليديــة ،تتركــز مســؤوليات النســاء يف العنايــة
غالبــاً مــا تكــون
باألطفــال والطهــي واألعمــال املنزليــة واالهتمــام بالعائلــة بشــكل عــام ويف حــن أن هــذه املهــام
قــد تتغيــر أثنــاء األوضــاع االســتثنائية ،حيــث جتــد النســاء أنفســهن يف حالــة جتبرهــن علــى
العمــل وكســب لقمــة العيــش ،وال يزلــن أيض ـاً يتحملــن مســئولية املنــزل يف كل األحــوال.
ووســط هــذا الوضــع تتعــرض النســاء والفتيــات للضغــط االجتماعــي واألســري
والنفســي ويتعرضــن للمصاعــب والتحديــات خــارج املنــزل وداخلــه ،وهــو مــا يبــرز أهميــة وجــود
أماكــن أو مســاحات أو جتمعــات آمنــة ومعياريــة مســاعدة لهــن وبالتالــي فــإن إيجــاد مســاحات
آمنــة مخصصــة للنســاء والفتيــات لــه أهميــة بالغــة فهــي تســاعد علــى احلــد مــن املخاطــر علــى
النســاء والفتيــات أثنــاء االســتجابة حلــاالت الطــوارئ احلــادة ،وتقــدم لهــن وســائل العــون والدعــم
النفســي واالجتماعــي ،باإلضافــة إلــى تزويدهــن باملعلومــات الكافيــة واألنشــطة واملهــارات
يصــب يف صالــح النســاء والفتيــات وينعكــس
لتحويلهــن إلــى عناصــر فاعلــة يف املجتمــع ،وهــو مــا ُ
إيجاب ـاً علــى األطفــال.
وتعتبــر املســاحات اآلمنــة أماكــن لتوفيــر الفــرص وتبــادل املعلومــات والتواصــل،
وإعــادة بنــاء شــبكات املجتمــع وتقــدمي الدعــم للنســاء وتوفــر هــذه املســاحات نقطــة دخــول
آمنــة خلدمــات النســاء والفتيــات واألســر املعــوزة والفقيــرة واملتضــررة ،وتلكــم النســاء الالتــي
بحاجــة إلــى الدعــم النفســي والعاطفــي نتيجــة تعرضهــن للصدمــات واملخاطــر وفقــدان العائــل
واملمتلــكات والظــروف الســيئة التــي أصبحــن فيهــا وســوء املعاملــة ،والتعــرض لإليــذاء األســري
وغيــره .وبهــذه الطريقــة ،ميكــن للمســاحات اآلمنــة أن تكــون وســيلة أساســية لبنــاء األصــول
واملــوارد االجتماعيــة للنســاء والفتيــات.
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 2-2-1ملن تخصص املساحات اآلمنة؟
•للنساء والفتيات النازحات.
•للنساء املستضعفات والفتيات فوق سن  14سنة.
•للنساء والفتيات الالتي تعرضن لإليذاء بأنواعه مثل االيذاء األسري وغيره.
•لألطفال املصاحبون ألمهاتهم من الفئات املستهدفة املذكورة.

 3-2-1األهداف األساسية للمساحات اآلمنة
•اندماج النساء أو الفتيات مع املجتمع وإعادة بناء الشبكات االجتماعية.
•احلصول على الدعم االجتماعي.
•اكتساب املهارات ذات الصلة بالسياق.
•الوصــول (عبــر نظــام اإلحالــة) إلــى اخلدمــات اآلمنــة واملختصــة باالســتجابة
للحــاالت التــي تعرضــت لإليــذاء (اخلدمــات النفســية والقانونيــة والطبيــة).
•احلصــول علــى معلومــات بشــأن املســائل املتعلقــة بحقــوق املــرأة والصحــة
واخلدمــات عبــر جلســات التوعيــة.

 4-2-1املخرجات والنتائج املتوقعة للمساحات اآلمنة
املُخــرج األساســي للمســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات هــو :حتقق االســتقرار النفســي
والشــعور باألمــان للنســاء والفتيــات مــن األســر األكثــر ضعفــاً مــن النازحــن واملجتمعــات
املضيفــة يف املناطــق املســتهدفة نتيجــة توفيــر الدعــم النفســي واملــادي وخدمــات احلمايــة لهــن،
وكذلــك توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل والتوعيــة والتمكــن االقتصــادي وســوف تتحســن
األوضــاع األســرية واالجتماعيــة للنســاء والفتيــات املســتهدفات ،فيصبحــن أكثــر قــوة وقــدرة
علــى مواجهــة املخاطــر وإدارة املــوارد واإلنفــاق واالندمــاج مــع املجتمــع.
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 5-2-1املبادئ األساسية للمساحات اآلمنة
 )1مبدأ القيادة ومتكني النساء والفتيات
•ينبغــي أن تكــون املســاحة اآلمنــة التــي يتــم تأسيســها حتــت إشــراف وإدارة قيــادة
متمكنــة وأن توفــر بيئــة محيطــة داعمــة ومســاندة للنســاء والفتيــات.
•يجــب أن تُدمــج احتياجــات النســاء والفتيــات يف مراحــل التخطيــط والتصميــم
والتنفيــذ والتقييــم للمســاحات اآلمنــة لضمــان تقويــة قدراتهــن علــى اإلدارة والقيــادة
وحتقــق امللكيــة املعنويــة واالنتمــاء للمــكان.
•يجــب توفيــر التواصــل املنتظــم مــع النســاء والفتيــات يف املنطقــة املســتهدفة حــول
كيفيــة إدارة وتشــغيل املســاحة اآلمنــة وأن تقــرر النســاء والفتيــات ســاعات العمــل،
ا عــن أنــواع األنشــطة التــي يتعــن القيــام بهــا؛ ل َيشــعرن باالنتمــاء للمــكان بــدالً
فضـ ً
مــن اعتبــاره مركــزاً تتــم إدارتــه مــن أجلهــن مــن قبــل مصــدر خارجــي.
•أن حتتــوي األنشــطة داخــل املســاحات اآلمنــة علــى البرامــج والفعاليــات واملوضوعــات
التــي تنمــي وتطــور املهــارات والســلوكيات القياديــة لــدى النســاء والفتيــات مــن
اإلداريــات أو الفئــات املســتهدفة ،مــع التركيــز علــى أنشــطة التمكــن بأنواعهــا مثــل
التمكــن االقتصــادي.

 )2مبدأ التركيز على الناجني والزائرين
يجــب إعطــاء األولويــة عنــد تصميــم املســاحة اآلمنــة ،وعنــد حتديــد األنشــطة
واخلدمــات التــي ســوف تقدمهــا إلــى املســتهدفات مراعــاة ســامة خصوصيــة النســاء والفتيــات
الالتــي يصلــن إلــى املســاحة ،حيــث أن بيانــات النســاء ُ
املتفــظ بهــا يف املســاحة هــي وثائــق
ال بــد مــن تأمينهــا بصــورة صحيحــة وأن تكــون املســاحة اآلمنــة مفتوحــة جلميــع النســاء
والفتيــات ،مــع احتــرام رغباتهــن واختياراتهــن وحقوقهــن ،وتزويدهــن مبعلومــات عــن اخلدمــات
واخليــارات املتاحــة (ومــن ضمنهــا خدمــات اإلحالــة) ،واســتيعاب الزائــرات والزائرين للمســاحة
اآلمنــة ومشــاركتهم باملعلومــات حــول اخلدمــات املتوفــرة واســتهدافهم ضمــن برامــج التوعيــة،
ويتوجــب تدريــب فريــق العمــل بصــورة مكثفــة إســتناداً علــى مبــدأ عــدم التمييــز.
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 )3مبدأ األمان وسهولة الوصول
يجب أن تكفــل املســاحة اآلمنة كل مــن الســالمة واخلصوصيــة للنساء والفتيات وأن
يكــون اتخــاذ القــرار املتعلــق بتحديــد قيــادة النســاء والفتيــات للمساحة اآلمنة بغرض توفير
جوانــب اخلصوصيــة واحلركــة الســهلة غيــر املقيــدة داخــل املســاحة اآلمنــة مــع أهمية استشــارة
النســاء والفتيــات فيمــا يتعلــق بأمــــور مثــــل :الوقــت األنســب لهــن واأليــام إذا أمكــن وعلــى
املســاحات اآلمنــة اعتمــاد وتطبيــق مدونــات الســلوك التــي تتضمــن كافــة القيــم واالحتــرازات
لتعزيــز مزيــد مــن ضوابــط احلمايــة واألمــان.
وينبغي أن تكــون املســاحة اآلمنة يف منطقــة يســهل وصــول النســاء والفتيــات إليهــا،
َ
وتنُّــب أماكــن اخلطــر واالزدحــام واملواقــع الصعبــة واملرتفعــة ،واختيــار األماكــن التــي تصــل
إليها وسائل املواصالت ويجــب أن يتــم النظــر يف موضوع تكاليــف النقــل مــن وإلى املساحة.

 )4مبدأ املشاركة املجتمعية
من الضرورة أن تُدار املســــاحة اآلمنة من خالل النســــاء والفتيــــات ،فــــإن اســــتدامتها
تتطلــب مدخــالت ودعــم العديــد من أصحاب املصلحة.
إن لــأزواج واآلبــــاء وقــــادة املجتمــــع تأثيــراً كبيــراً علــى قــدرة النســاء والفتيــات علــى
املشــاركة يف البرامــج ،ولذلــك ال بــد أن نفهــم وجهــات نظــر هــؤالء األفــراد أثنــاء التأســيس
والتنفيــذ ألنشــطة املســاحة اآلمنــة ،وهــو مــا يقتضــي أيضــاً حشــد الدعــم املجتمعــي لتلــك
املســاحات بحيــث ميكــن للنســاء والفتيــات املشــاركة بأمــان يف جميــع األنشــطة.
ويف نهايــة املطــاف ،يجــب ّأل تكــون املســاحات اآلمنــة وحــدات معزولــة وبعيــدة عــن
االكتظــاظ الســكاني بحيــث تكــون علــى مقربةمــن اســتيعاب املجتمــع بشــكل عــام ،وللرجــال دور
مهــم يف ضمــان جنــاح األنشــطة وإشــراكهم لضمــان فهــم الهــدف وفوائــد املســاحة اآلمنــة ،ممــا
يتيــح مشــاركة عــدد أكبــر مــن النســاء والفتيــات.
باالضافــة إلــى أن ضمــان مشــاركة وقبــول املجتمــع هــو أمــر ال غنــى عنــه؛ ألجــل جنــاح
املســاحة اآلمنــة واســتدامة نتائجهــا.
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 )5مبدأ التنسيق وتعدد القطاعات واخليارات
يجــب أن تأخــذ املســاحة اآلمنــة بعــن االعتبــار االحتياجــات واخلبــرات املتفاوتــة
للنســــاء والفتيــــات حيث أن مجموعــــة األنشــــطة املمكنــــة واســــعة وكثيرة ولذلك ال بد من
اختيــار األفضــل منهــا مبشــاركة النســاء والفتيــات ومبــا يتفــق مــع البيئــة املجتمعيــة وثقافــة
املجتمــع احمللــي وعاداتــه وتقاليــده ،وهــو مــا يتطلــب حزمــة مــن اإلجــراءات واخلطــوات
التنســيقية مــع مختلــف قطاعــات املجتمــع؛ لضمــان حتقــق األهــداف واخلطــط املرســومة.
تشــمل املســاحة اآلمنــة خيــارات متعــددة متاحــة للفئــة املســتهدفة مــن النســاء
والفتيــات؛ ليتمكـ َّـن مــن احلصــول علــى اخلدمــة األمثــل واألنســب مبــا يتوافــق وطبيعــة
احتياجاتهــن وقدراتهــن.
ينبغــي تفعيــل نظــام إحالــة داخليــة وخارجيــة حســب اإلمكانــات املتاحــة للمســاحة
اآلمنــة ،والتنســيق مــع مختلــف القطاعــات الرســمية واألهليــة عبــر احتــاد نســاء اليمــن
الســتقبال احلــاالت وتوفيــر احتياجاتهــا ورعايتهــا بشــكل ٍ
كاف ومنســق ،بحيــث يكــون مــا
تقدمــه املســاحة اآلمنــة مــن خدمــات تتســم بالتكامــل والتنســيق مــع القطاعــات األخــرى.

 )6مبدأ التخصيص حسب االحتياج
جاذبيــة املســاحة اآلمنــة أمــر ضــروري حتــى تُشــعِ ر النســاء والفتيــات بحــرارة
الترحيــب واملشــاركة ومــن املهــم أيض ـاً احلفــاظ علــى التــوازن بــن األنشــطة املنظمــة
واخلدمــات وأوقــات املشــاركة االجتماعيــة وأن تكــون األنشــطة واملناهــج مالئمــة
اجتماعيــا وعمريـاً مــع الفئــة املســتهدفة ،فمثـ ً
ا :تختلــف احتياجــات واهتمامــات فتــاة يف
عمــر السادســة عشــرة عــن امــرأة يف اخلامســة والثالثــن.
علــى أن تأخــذ املســاحة اآلمنــة بعــن االعتبــار االحتياجــات اخلاصــة بالنســاء
والفتيــات الالتــي يعانــن مــن حــاالت اإلعاقــة وكذلــك احلوامــل وغيرهــن.
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 1-2تأسيس املساحة اآلمنة (اخلطوات حتى اإلغالق)
هنــاك خطــوات لتأســيس املســاحة اآلمنــة ووضعهــا قيــد التشــغيل حتــى إنتهــاء فترتهــا
التشــغيلية:

 1-1-2التقييم املبدئي
هــي مرحلــة جمــع املعلومــات حــول االحتياجــات للفئــة املســتهدفة والعوائــق احملتملــة واألصــول
التــي متتلكهــا النســاء؛ لتحديــد مــا إذا ُكـ َّن قــادرات علــى الوصــول واملشــاركة يف برامــج املســاحة اآلمنــة
أم ال .يســاعد التقييــم املبدئــي يف حتديــد جــدوى إنشــاء املســاحة اآلمنــة ،علــىأن يشــمل كافــة اجلوانــب
ابتــدا ًء مــن تقييــم االحتيــاج لــدى الفئــة املســتهدفة حتــى املــوارد إلــى البيئــة احمليطــة وغيرهــا.

لذا فإن التقييم املبدئي يتضمن التالي:
2-1-2تقييم احتياج الفئة املستهدفة
التأكــد مــن وجــود احتيــاج لــدى النســاء والفتيــات يف املناطــق املســتهدفة يســتدعي
إنشــاء املســاحة اآلمنــة ،فيتــم دراســة التأثيــرات الواقعــة علــى النســاء والفتيــات ونوعهــا
ومداهــا ،ثــم البحــث يف نــوع االحتياجــات الطارئــة لديهــن إضافـ ًة إلــى التعــرف علــى القــدرات
واملهــارات املتوفــرة لديهــن ،واألصــول األســرية واملجتمعيــة التــي ميكــن االنطــاق منهــا والبنــاء
عليهــا لتحقيــق أهــداف املســاحة اآلمنــة املخطــط لهــا ،ويتضمــن التقييــم :العــادات والتقاليــد
يف البيئــة احمليطــة والثقافــات املتعلقــة باملــرأة وتعليمهــا وعملهــا.

 3-1-2تقييم السالمة واألمن
 استشـــارة النســـاء والفتيـــات واملجتمـــع احمللي بهـــدف فهـــم املخاطـر داخـل املجتمـع احملليبهن ،وملعرفة نوعيـــة أنظمـــة الدعـــم املجتمعـــي املتوافـــر للنســـاء والفتيـــات مـا قبـل األزمـة.
احمليط َّ
 ســـوف يســـاعد هـــذا اجلـــزء مـــن التقييـــم يف تقديـــر احتياجات السالمة واألمن للمساحةاآلمنة ،واملـــوارد التي قـــد تكـــون مطلوبـــة لإلدمـــاج املجتمعـــي وضمـــان قبـــول املجتمـــع لهذا العمل.
 توجيــه األســـئلة للنســاء -فــرادى أو جماعــات -مــن الفئــات األكثــر ضعفــاً ســـوف تضيــفمعلومـــات مفيـــدة حـــول االعتبـــارات األمنية وذلـــك قبـــل تأســـيس املســـاحة اآلمنة.
وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري التخطيــط ألمــان وســامة النســاء قبــل إنشــاء املســاحة اآلمنــة
التــي يفتــرض أن تكــون يف األســاس ملج ـ ًأ آمن ـاً للنســاء الالتــي فقــدن جــزءاً أو ك ً
ال مــن أمنهــن أو
ســامتهن ،وال ينبغــي أن يكــون إنشــاء املســاحة اآلمنــة مصــدراً لظهــور أو نشــوء أي أخطــار علــى
النســاء نتيجــة للرفــض املجتمعــي أو ألي ظــروف أو مســتجدات أمنيــة قــد تضــر بهــن.
18

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

 4-1-2تقييم موقع املساحة اآلمنة
ال يعنــي تأســيس مســاحة آمنــة بالضــرورة تشــييد مبنــى جديــد ،ولكــن املطلــوب هــو تخصيـــص
موقــع مناســب وآمـــن للنســـاء والفتيـــات الســتخدامه ميكــن أن يكــون املبنــى مســتق ً
ال مبواصفــات ومعاييــر
محــددة ،ويف حــال توفــر املبنــى املســتقل فيمكــن (للضــرورة) اســتخدام مركـ ٍـز صحـ ٍـي أو مدرسـ ٍـة أو مركـ ٍـز
مجتمعــي أو منــزلِ لشــخص مــا.
ومــن خــال تبنــي منهجيــة رســم خرائط الســامة (رســم خرائــط املجتمع) ميكن املســاعدة يف
حتديــد املوقــع اآلمــن للنســاء ويجــب االبتعــاد عــن مناطــق النزاعــات أو االشــتباكات ،ومناطــق االزدحــام
الشــديد واملواقــع غيــر اآلمنــة واملناطــق املقفــرة غيــر املأهولــة ،واملواقــع اجلبليــة أو الوعــرة صعبــة
الوصــول الواقعــة يف مجــرى الســيول والفيضانــات الواقعــة حتــت أســاك الضغــط العالــي للكهربــاء،
وغيــر ذلــك مــن املواقــع التــي تتوفــر فيهــا احتمــاالت غيــاب الســامة واألمــن للنســاء والفتيــات.
وعلــى أن تشــارك النســاء والفتيــات يف اختيــار املوقــع وحتديــد األوقــات األكثــر أمانــاً
ومناســبة لهــن ،وميكــن عمــل ذلــك أيضــا مــع الرجــال والفتيــان ،ليــس فقــط مــن أجــل فهــم كيفيــة
اختــاف منظــور األمــان ولكــن لضمــان املشــاركة املجتمعيــة مــن الرجــال وصنــاع القــرار واملؤثريــن؛
لضمــان القبــول املجتمعــي.

تقييم البنية الداخلية واخلارجية للمساحة اآلمنة
هــو تقييــم لــكل مــا يحتويــه مبنــى املســاحة اآلمنــة مــن غــرف وحجــرات ومرافــق ،حتــى
يكــون تقســيمه بحســب االحتيــاج لألنشــطة واملهــام علــى النحــو التالــي:
•غرفة أنشطة واسعة تستوعب ( )30شخصاً على األقل.
•غرفة واسعة مجهزة بكافة االحتياجات للتدريب والتوعية للمستهدفات.
•غرفــة خاصــة لتقــدمي خدمــات اســتقبال احلــاالت وتقــدمي اإلرشــاد النفســي ،وخدمــة
اإلحالــة أو إدارة احلالــة يف حــال توســعت صالحيــات املســاحات اآلمنــة.
• مكا ٌن للرعاية النهارية لألطفال املرافقني لألمهات مجهز باحتياجات األطفال املتنوعة.
•مــكان ميكــن للنســاء والفتيــات ذوات االحتياجــات اخلاصــة القــدرة علــى الوصــول
إليــه.
•غرفة خاصة باإلدارة ومكاتب فريق املساحة.
•غرفة خاصة بأرشفة وحفظ الوثائق وأعمال السكرتارية.
•حجرة املطبخ.
•املرافق الصحية.
•يجــب أن يكــون للمســاحة ســياج أو جــدار لضمــان اخلصوصيــة واألمــان ومــن املهــم
مناقشــة النســاء والفتيــات حــول «كيــف يجــب أن يكــون؟».
•يفضــل وجــود مســاحة مظللــة حــول املبنــى للســماح باألنشــطة يف الهــواء الطلــق وعمليــة
التواصــل االجتماعــي.
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 5-1-2تقييم الوقت
مـــن املهـــم إشــراك النســاء والفتيــات لتحديــد مـــا هـــي أفضـــل األوقــات بالنســـبة لهـــن
للتواجــد يف املســاحة اآلمنــة وتلقــي اخلدمــات فيهــا ،وميكــن تنفيــذ لقــاءات نقاشــية لتقييــم
الوقــت والزمــن املناســبني للفئــة املســتهدفة والتــي تتوافــق مــع بيئــة األســرة واملجتمــع.
وإحـدى طـرق القيـام بذلـك هـي رسـم خريطـة مع النساء والفتيات تبني اسـتخدامهن
للوقـــت والعمـــل الذي يقمن به بشــكل يومي مما ســيوفر مـــؤشراً ملعرفـــة الوقـــت الـــذي ميكـــن
فيـــه للنســـاء والفتيـــات القـدوم إلى املساحة.

 6-1-2التخطيط لتوظيف الفريق
بتحديــد الوظائــف املطلوبــة وحتديــد األدوار واملهــام وخطــة بنــاء قــدرات
العامــات يف املســاحة مــن خــال منــاذج محــددة مــن قِ بــل املختصــن يف احتــاد نســاء
اليمــن ،مــع األخــذ باالعتبــار املؤهــات واخلبــرات املطلوبــة والالزمــة.

 7-1-2حتديد األنشطة واخلدمات
ميكــــن تنظيــــم لقــــاءات وحــــوارات (لقــاءات فرديــة أو مجموعــات) مــع اخلبــراء واملختصــن
والعاملــن يف مجــال قضايــا املــرأة أثنــاء التقييــم؛ إلعطــاء صــورة حــول طبيعــــة األنشــطة القابلــــة
للبقــــاء التــي حتتاجهــا النســاء والفتيــات (أي :األنشــطة التــي تتســم باالســتمرارية) مــع األخــذ
باالعتبــار اجلوانــب املتعلقــة باملســتوى التعليمــي للنســاء واجلوانــب الثقافيــة واالجتماعيــة وكذلــك
معرفــة املهــارات واخلبــرات الســابقة.
وإذا كان ممكناً القيــــام بأنشــــطة تتعلــــق بالتمكــــن االقتصادي ،فإنــه يُنصــح بإجــراء تقييــم
مســــبق بحيــــث يســــاعد يف اختيــــار النشــــاط األكثر مالئمة من الناحية املالية واجلدوى االقتصادية.

 8-1-2تطوير نظام املتابعة والتقييم
وضــع خطــة متابعــة وتقييــم منــذ البدايــة تتضمــن :األهــداف واملؤشــرات وأدوات
املتابعــة والتقييــم ،وآليــة املســاءلة والتعلــم.
تصور آللية الرصد املستمر.
تصور إلشراك النساء والفتيات املستهدفات يف خطة املتابعة والتقييم.
تصور إلشراك املجتمع احمللي يف خطة املتابعة والتقييم.
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 1-3تنفيذ وإدارة أنشطة املساحة اآلمنة وتقدمي اخلدمات
يبــدأ التنفيــذ الفعلــي لــكل مــا مت اإلعــداد والتخطيــط لــه بافتتــاح املســاحة
اآلمنــة واإلعــان عــن اخلدمــات ،ويبــدأ فريــق املســاحة مبمارســة مهامــه حســب مــا
هــو موضــح يف هــذا الدليــل ويســتمر تقــدمي اخلدمــات للفئــة املســتهدفة طيلــة الفتــرة
احملــددة للمســاحة مــع حشــد املــوارد لضمــان االســتمرارية.

 2-1-3اإلنهاء التدريجي
منــذ الوهلــة األولــى للتخطيــط والتأســيس للمســاحة اآلمنــة يجــب التخطيــط
ملوعــد وكيفيــة إنهــاء األنشــطة واخلدمــات التــي تقدمهــا املســاحة اآلمنــة ،بحيــث يُ َخطــط
ملوضــوع «اإلنهــاء التدريجــي» لألنشــطة ليكــون تدريجيـاً وغيــر مفاجــئ ،وأن يكــون لــدى
فريــق العمــل االســتعداد واجلاهزيــة التكتيكيــة إلغــاق مراحــل أنشــطة املســاحة مــع
ضمــان مشــاركة املجتمــع؛ بغــرض احلصــول علــى املســاندة والدعــم املجتمعــي ،والتفكيــر
بشــكل عملــي فيمــا يســمى «اســتراتيجية اخلــروج» وتثبيــت عناصــر االســتمرارية.

 3-2-3إدارة املساحات اآلمنة
عنــد احلديــث عــن إدارة املســاحات اآلمنــة فــإن هــذا يتطلــب توضيحــا للعديــد مــن اجلوانــب
اإلداريــة الــازم معرفتهــا وتطبيقهــا مــن قبــل موظفــات املســاحة ،وســيكون التركيــز يف هــذا الدليــل
علــى ثالثــة أمــور إداريــة أساســية وهــي :وضــع هيــكل املســاحة اآلمنــة ،وتفصيــل مهــام وأدوار موظفــات
املســاحة اآلمنــة ،وشــرح ألبــرز اجلوانــب واملهــام اإلداريــة والفنيــة املطلــوب القيــام بهــا ضمــن األعمــال
اإلداريــة للمســاحة اآلمنــة وأبــرز العمليــات التــي تقــوم بهــا موظفــات املســاحة مثــل :عمليــات التخطيــط
والتواصــل والتقاريــر واملتابعــة والتقييــم ،وميكــن وصفهــا باملهــام اإلداريــة ،وعمليــات خارجيــة وعمليــات
داخليــة ،ويركــز الدليــل علــى أبــرز العمليــات اإلداريــة الداخليــة ألنهــا مهمــة لعمــل موظفــات املســاحة
اآلمنة.
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 4-2-3هيكل املساحة اآلمنة
مدير امل�ساحة
املتابعة والتقييم
م�س�ؤولة الدعم
النف�سي

م�س�ؤولة التدريب
والتمكني

م�س�ؤولة التوعية

املتطوعات

الشكل رقم ( )1يوضح الهيكل التنظيمي إلدارة املساحات اآلمنة

 2-2-2مهام فريق املساحة اآلمنة
مديرة املساحة اآلمنة
وتختص باملهام التالية:
•إدارة موظفي املساحة اآلمنة واإلشراف على كافة األعمال داخل املساحة.
•تطوير خطة العمل الشهرية والربعية والسنوية اخلاصة بأنشطة املساحة.
•التنسيق والتشبيك مع مختلف اجلهات للترويج للمساحة اآلمنة يف املنطقة.
•اإلشــراف واملتابعــة الســتقبال احلــاالت املختلفــة يف املســاحة اآلمنــة للنســاء والفتيــات يف
أوقــات الــدوام الرســمي املعتمــدة.
•متابعــة عمليــة اســتقبال وإحالــة احلــاالت الناجيــة (داخليــا وخارجيــا) ومتابعــة تقــدمي
اخلدمــة لهــن ضمــن اخلدمــات التــي يقدمهــا املشــروع واجلهــات ذات العالقــة ،ووضــع
التصــورات واخلطــط لتقويــة نظــام اإلحالــة وإجنــاح عمليــة متابعــة وتقييــم احلــاالت بعــد
اإلحالــة.
•مســاندة مســؤوالت التدريــب والتوعيــة لتنفيــذ أنشـ ٍ
ـطة لزائــرات املســاحة اآلمنــة مــن النســاء
والفتيات.
•التواصــل والتنســيق مــع إدارة املشــروع وقيــادة االحتــاد لتعزيــز التواصــل مــع املســاحات
اآلمنــة يف احملافظــات وتنســيق أنشــطة موحــدة وتطويــر األداء واالســتفادة املتبادلــة.
•إعــداد تقاريــر شــهرية وربعيــة وســنوية عــن مســتوى اإلجنــاز يتضمــن أبــرز القضايــا التــي
حتتــاج إلــى مناقشــة مــع إدارة املشــروع ومقترحــات التطويــر.
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مسؤولة املتابعة والتقييم
وتختص باملهام التالية:
•اإلنابــة عــن مديــرة املســاحة يف مهامهــا أثنــاء غيابهــا ،ومتابعــة ســير أعمــال املســاحة بنــا ًء علــى
توجيهــات مديرة املســاحة.
•إعــداد خطــة ملتابعــة وتقييــم ســير األنشــطة يف املســاحة اآلمنــة ووضــع آليــة تقييــم أهــداف
وأداء املســاحة اآلمنــة.
•إعداد تصورات لتطوير آلية املتابعة والتقييم وربطها باملساءلة والتعلم.
•متابعــة وتقييــم ســير أنشــطة املســاحة اآلمنــة باســتخدام األدوات املعتمــدة وفــق سياســة احتــاد
نســاء اليمــن يف املتابعــة والتقييــم.
•مســاندة مســؤوالت التدريــب والتوعيــة والدعــم النفســي يف تطويــر خطــط التقييــم اخلاصــة
بهــن وصياغــة املؤشــرات.
•متابعــة احلــاالت التــي مت إحالتهــا لتلقــي اخلدمــات بأنواعهــا بالتنســيق مــع إدارة احلالــة يف
احتــاد نســاء اليمــن وفروعــه ،واجلهــات ذات العالقــة.
•املشاركة يف تقييم احلاالت املستهدفة للتمكني االقتصادي واختيارهن وفق املعايير.
•تقييــم أثــر تقــدمي الدعــم النفســي للمســتفيدات مــن خدمــات املســاحة اآلمنــة وللناجيــات مــن
اإليــذاء األســري.
•تقييــم أثــر اخلدمــات التــي تقدمهــا املســاحة اآلمنــة للنســاء والفتيــات مبــا يف ذلــك متابعــة أثــر
التمكــن االقتصــادي.
•املتابعــة اليوميــة مــن خــال التواصــل مــع املوظفــن إلــى جانــب القيــام بزيــارات منتظمــة
للمتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلــم بالتنســيق مــع مديــرة املســاحة ،ويتــم جتميــع التقاريــر مــع
التركيــز علــى النتائــج ومقارنــة التقــدم يف حتقيــق األهــداف واملؤشــرات.
•التنســيق مــع مديــرة املســاحة وإدارة املشــروع لضمــان مشــاركة النازحــن واملجتمعــات املضيفــة
يف عمليــة املتابعــة.
•عقــد وإدارة نقاشــات ولقــاءات تقييميــة بــن املوظفــات يف املســاحة وبــن الفئــات املســتهدفة
بهــدف التقييــم وملناقشــة نتائــج املتابعــة والتقييــم واخلــروج باتفاقــات ودروس مســتفادة.
•كتابة وتطوير قصص النجاح.
•االســتعراض بشــكل منتظــم لإلطــار املنطقــي للمســاحة؛ لضمــان جمــع البيانــات التــي تعكــس
املؤشــرات املرســومة.
•إجراء التقييم الداخلي للمساحة بحلول نهاية املشروع املعني.
•إعــداد تقاريــر شــهرية وربعيــة وســنوية عــن نتائــج املتابعــة والتقييــم ألنشــطة املســاحة اآلمنــة
إلــى مديــرة املســاحة اآلمنــة.
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مسؤولة التدريب والتمكني
وتختص باملهام التالية:
•إعــداد خطــة ربعيــة وســنوية حــول األنشــطة والبرامــج التدريبيــة املتوقــع تنفيذهــا وفــق
احتياجــات الفئــات املســتهدفة.
•تنظيــم وتنفيــذ الــدورات والبرامــج التدريبيــة وفــق اخلطــط املرســومة وتغطيــة أي احتياجــات
تدريبيــة جديــدة أو طارئــة ،والقيــام بتهيئــة كافــة متطلبــات التدريــب واحتياجاتــه لكــي تتحقــق
األهــداف بفاعلية.
•تطويــر خطــط تقييــم البرامــج التدريبيــة وأدوات قيــاس حتقــق املؤشــرات بالتنســيق مــع
مســؤولة املتابعــة والتقييــم.
•تطويــر برامــج تدريــب تشــمل الناجيــات مــن اإليــذاء األســري والزائــرات للمســاحة اآلمنــة
وفــق خطــط عمليــة تعالــج قضايــا محــددة بــرزت علــى الســطح.
•حتديــد نــوع البرامــج التدريبيــة اخلاصــة بالتمكــن االقتصــادي مبــا يتوافــق مــع احتياجــات
ســوق العمــل يف البيئــة احملليــة للمســاحة وبنــا ًء علــى جــدوى اقتصاديــة مصغــرة.
•توظيــف التدريــب لتحويــل النســاء املتضــررات أو الضعيفــات مــن كونهــن متأثــرات باألحــداث
إلــى نســاء قــادرات علــى التأثيــر والتغييــر اإليجابــي ،باســتخدام برامــج تدريــب وتأهيــل
املدربــات وبرامــج بنــاء الشــخصية القياديــة.
•املشــاركة يف تنفيــذ أيــام مفتوحــة (توعيــة ،تدريــب ،مســابقات ،ترفيــه) بالتنســيق مــع مديــرة
املســاحة اآلمنــة ومســؤولة التوعيــة ومســؤولة الدعــم النفســي.
•تطوير قصص النجاح من خالل مخرجات ونتائج البرامج التدريبية.
•قياس أثر التدريب ومدى حتقق األهداف بالتنسيق مع مسؤولة املتابعة والتقييم.
•إعــداد تقاريــر شــهرية وربعيــة وســنوية عــن اإلجنــازات التدريبيــة ومــا مت حتقيقــه وطــرح
التحديــات لتذليلهــا ووضــع مقترحــات تطويــر العمــل.

مسؤولة التوعية
وتختص باملهام التالية:
•إعــداد خطــة ربعيــة وســنوية حــول برامــج التوعيــة املتوقــع تنفيذهــا وفــق احتياجــات الفئــات
املستهدفة.
•تنظيــم وتنفيــذ أنشــطة التوعيــة وفــق اخلطــط املرســومة وتغطيــة أي احتياجــات للتوعيــة
جديــدة أو طارئــة ،والقيــام بتهيئــة كافــة متطلبــات جلســات التوعيــة واحتياجاتهــا.
•تطويــر برامــج توعيــة تشــمل الناجيــات مــن االيــذاء األســري والزائــرات للمســاحة اآلمنــة
وفــق خطــط عمليــة تعالــج قضايــا محــددة بــرزت علــى الســطح.
•املشــاركة يف تنفيــذ أيــام مفتوحــة (توعيــة ،تدريــب ،مســابقات ،ترفيــه) بالتنســيق مــع مديــرة
املســاحة اآلمنــة ومســؤولة التدريــب ومســؤولة الدعــم النفســي.
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•تطوير قصص النجاح من خالل مخرجات ونتائج البرامج التوعوية.
• قياس أثر برامج التوعية ومدى حتقق األهداف بالتنسيق مع مسؤولة املتابعة والتقييم.
•إعــداد تقاريــر شــهرية وربعيــة وســنوية عــن برامــج التوعيــة ومــا مت حتقيقه وطــرح التحديات
لتذليلهــا ووضــع مقترحــات تطوير العمل.

مسؤولة الدعم النفسي
وتختص باملهام التالية:
•اســتقبال احلــاالت التــي حتتــاج خلدمــة اإلرشــاد والدعــم النفســي ،واحلــاالت التــي تعرضــت
لإليــذاء األســري وإدارة جلســات االســتماع مــع تلــك احلــاالت (جلســات الدعــم النفســي) يف
أوقــات الــدوام الرســمي املعتمــدة للمســاحة اآلمنــة.
• -تقدمي اإلرشادات واملشورة النفسية لكافة احلاالت التي حتتاج للدعم النفسي.
ٍ
ٍ
وإرشــاد نفســي للفئــات املســتهدفة وللزائــرات بالتنســيق مــع
توعيــة
• -تقــدمي جلســات
مســؤولة التوعيــة.
• -املشاركة يف التدريب يف مجال الدعم النفسي بالتنسيق مع مسؤولة التدريب.
• -القيــام بكافــة مهــام اإلحالــة للحــاالت املتعرضــة لإليــذاء األســري ابتــدا ًء مــن اســتقبال
احلالــة وتقييمهــا وإحالتهــا إلــى إدارة احلالــة يف احتــاد نســاء اليمــن أو فروعــه أو إلــى مــزودي
اخلدمــة مــن جهــات أخــرى.
• -التنســيق مــع مديــرة املســاحة اآلمنــة واالسترشــاد بتوجيهاتهــا يف كل مــا يتعلــق بإجــراءات
وترتيبــات اإلحالــة الداخليــة واخلارجيــة للحــاالت وفقـاً لسياســة احتــاد نســاء اليمــن.
• -إعــداد تقاريــر شــهرية وربعيــة وســنوية عــن اإلجنــازات ومــا مت حتقيقــه وطــرح التحديــات
لتذليلهــا ووضــع مقترحــات تطويــر العمــل.
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املتطوعــــــــــــــات
وتتوزع عليهن املهام التالية:
•مساعدة مسؤوالت األقسام األخرى يف املساحة اآلمنة يف املهام التي توكل إليهن.
•املساعدة يف تنظيم العمل داخل املساحة واحلفاظ على املمتلكات.
•املساعدة يف إدخال البيانات.
•املســاعدة يف جمــع إحصــاءات يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية عــن عــدد األشــخاص
الذيــن اســتفادوا مــن اخلدمــات املقدمــة.
•املساعدة يف حشد املجتمع احمللي والتعريف بأنشطة املساحة.
•املساعدة يف إعداد وتنظيم األيام املفتوحة املقامة ضمن أنشطة املساحة.
•املساعدة يف تعبئة استمارات التقييم واملسوحات امليدانية التي جتريها املساحة.
•املساعدة يف استالم وتفعيل السجالت مبختلف أنواعها داخل املساحة اآلمنة.
•حضور االجتماعات اإلدارية املسموح بها من قبل مديرة املساحة.
•تقــدمي أيــة تقاريــر مطلوبــة منهــن فيمــا يخــص األعمــال املوكلــة إليهــن مــن قبــل مديــرة
املســاحة ومســؤوالت األقســام واألنشطة.

 3-2-2العمليات واملهام الالزمة إلدارة املساحة اآلمنة
هنــا يأتــي احلديــث عــن أبــرز العمليــات واملهــام اإلداريــة والفنيــة التــي تقــوم بهــا
موظفــات املســاحة مثــل :عمليــات ومهــام التواصــل اخلارجــي والداخلــي ومهــام التخطيــط
والتقاريــر واملتابعــة والتقييــم ،وميكــن وصفهــا باملهــام اإلداريــة ،وهنــاك عمليــات خارجيــة
وعمليــات داخليــة ،ويركــز الدليــل علــى أبــرز العمليــات اإلداريــة الداخليــة ألنهــا مهمــة لعمــل
موظفــات املســاحة اآلمنــة.
هنــاك العديــد مــن مهــام التواصــل اخلارجيــة التــي ميكــن أن تقــوم بهــا مديــرة املســاحة
اآلمنــة أو مــن ينــوب عنهــا ،أو ٍأي مــن موظفــات املســاحة وفــق مــا تقتضيــه وظيفتهــا ومهامهــا
وبتنســيق كامــل مــع مديــرة املســاحة ،مثــل:
التواصــل مــع إدارة املشــروع ومــع (احتــاد نســاء اليمــن) ،مــن خــال املراســات وحترير
اخلطابــات الرســمية أو التراســل اإللكترونــي وحتريــر محاضــر وتقاريــر اللقــاءات املنعقــدة
(لقــاءات منتظمــة أو غيــر منتظمــة).
التواصــل مــع أيــة مصــادر ملــوارد متاحــة للمســاحة اآلمنــة وبتنســيق كامــل مــع إدارة
املشــروع واحتــاد نســاء اليمــن أو فروعــه ،مــن خــال املراســات وحتريــر اخلطابــات الرســمية
أو التراســل اإللكترونــي وحتريــر محاضــر وتقاريــر اللقــاءات املنعقــدة.
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التواصــل مــع املجتمــع احمللــي احمليــط باملســاحة والســلطة احملليــة ملســاندة أنشــطة
املســاحة وحضــور التوعيــة ومناســبات املســاحة بالتنســيق مــع احتــاد نســاء اليمــن أو فروعــه،
ومــن خــال الوســائل املذكــورة يف الفقــرة (.)2
التواصــل مــع اجلهــات مقدمــة اخلدمــة ملتابعــة وتقييــم احلــاالت التــي متــت إحالتهــا
لهــا ،وبالتنســيق الكامــل مــع مســؤوالت إدارة احلالــة يف احتــاد نســاء اليمــن ومــع إدارة املشــروع
واالحتــاد أو فروعــه ،ومــن خــال الوســائل املذكــورة يف الفقــرة (.)2
التواصــل اخلارجــي مــع اجلهــات واألفــراد الذيــن تشــملهم عمليــة تقييــم ومتابعــة
األثــر ألنشــطة املســاحة اآلمنــة واخلدمــات املقدمــة ومنهــا التمكــن االقتصــادي ،ومــن خــال
الوســائل املذكــورة يف الفقــرة (.)2
التواصــل مــع املجتمــع احمللــي احمليــط باملســاحة والســلطة احملليــة واجلهــات ذات
العالقــة عنــد البحــث عــن معلومــات أو بيانــات ذات عالقــة بعمــل املســاحات اآلمنــة أو فئاتهــا
املســتهدفة ،وبالتنســيق الكامــل مــع إدارة املشــروع واالحتــاد أو فروعــه ،ومــن خــال الوســائل
املذكــورة يف الفقــرة (.)2
كمــا أن هنــاك العديــد مــن العمليــات واملهــام اإلداريــة والفنيــة التــي يتــم تنفيذهــا
داخــل املســاحة اآلمنــة بــن إدارة املســاحة واملوظفــات أو بــن املوظفــات أنفســهن ،أو العمليــات
واألعمــال التــي تدخــل ضمــن مهــام مديــرة املســاحة اآلمنــة وموظفــات املســاحة ،مثــل:

تطوير واعداد خطة عمل
يقصــد بتطويــر وإعــداد خطــة عمــل هــو حتديــد األعمــال التــي ســيتم تنفيذهــا يف املســاحة
اآلمنــة يف مســتقب ً
ال بالكيفيــة والوقــت املناســبني وذلــك ســعياً لتحقيــق إجنــازات أو أهــداف يتــم
وضعهــا مــن قبــل إدارة املســاحة اآلمنــة وفق ـاً ألهــداف املشــروع املعنــي أو احتــاد نســاء اليمــن.
وتقــوم إدارة املســاحة اآلمنــة بإعــداد اخلطــط بأنواعهــا ومنهــا اخلطــط التشــغيلية الشــهرية
أو الســنوية التــي تبنــى علــى األهــداف املرســومة للمســاحة اآلمنــة وكل قســم مــن أقســام املســاحة يقــوم
بإعــداد خطتــه اخلاصــة كل حســب مهامــه وتخصصــه وأدواره ،وتُرفــع اخلطــط إلــى مديــرة املســاحة
اآلمنــة والتــي بدورهــا تبنــي خطــة املســاحة وفق ـاً علــى هــذه اخلطــط مجتمعــة ،وتضيــف عليهــا مــا
يتعلــق بــاألدوار واملهــام املنوطــة بهــا كمديــرة مســاحة آمنــة.
ً
ً
ً
ولكــي تكــون اخلطــة جيــدة ودقيقــة فالبــد أن متتلــك أوال :أهداف ـا واضح ـة ذات صياغــة
جيــدة ،وقبــل أن تقــوم أي مســاحة أو قســم مــن أقســام املســاحة بعمــل اخلطــة البـ ّد مــن عقــد اجتمــاع
لــكادر املســاحة مــع إدارة املشــروع املعنــي وبحضــور احتــاد نســاء اليمــن أو أحــد فروعــه؛ لتحديــد
األهــداف العامــة للمســاحة اآلمنــة واألهــداف الســنوية والتــي يف ضوئهــا ســتكون كافــة اخلطــط
موجهــة نحــو حتقيــق األهــداف.
النمــوذج رقــم ( )1يوضــح ببســاطة كيــف ميكــن ملوظفــات املســاحة تطويــر خطــة تشــغيلية،
ويحتــوي علــى العناصــر التاليــة:
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•الهــدف العــام :هــو الهــدف بعيــد املــدى أو متوســط املــدى (أي أن حتقيقــه ليــس فوري ـاً أو
قريبـاً وإمنــا علــى فتــرة زمنيــة أطــول واحيانـاً علــى مراحــل) ،ويكــون محــدداً وواضحـاً ،ويتــم
احلصــول عليــه وفق ـاً ألهــداف املشــروع املعنــي وبنــا ًء علــى النقاشــات مــع إدارة املشــروع
واحتــاد نســاء اليمــن.
•الهــدف الفرعــي (التشــغيلي)  :وهــو هــدف قريــب املــدى ،أي أنــه يتحقــق بشــكل ســريع
مبجــرد تنفيــذ النشــاط أو بعــد التنفيــذ بقليــل ،ويتــم احلصــول عليــه مــن خــال االشــتقاق
مــن الهــدف العــام .وكل هــدف عــام قــد يكــون لــه أكثــر مــن هــدف فرعــي كلهــا مرتبطــة بــه
وتدعــم الوصــول إلــى نتيجــة حتقــق الهــدف العــام الهــدف الفرعــي يجــب أن يكــون محــدداً
وواقعي ـاً وقاب ـ ً
ا للقيــاس والتحقــق و ُم َز َمن ـاً.
•النشــاط :هــو احلــدث أو اإلجــراء املطلــوب تنفيــذه مــن أجــل حتقيــق الهــدف الفرعــي
(التشــغيلي) واحلصــول علــى املخرجــات والنشــاط يجــب أن يرتبــط بالهــدف الفرعــي التابــع
لــه وذو صلــة باملُخــ َرج الــذي ســيحققه وعنــد صياغتــه يجــب أن يكــون واضحــاً ومكتمــل
األركان ويحــوي علــى وصــف احلــدث ومدتــه ومكانــه وموضوعــه وفئتــه املســتهدفة.
•املدخــات (االحتياجــات) :هــي العناصــر املطلوبــة لتنفيــذ النشــاط ،وهــي إمــا أن تكــون
بشــرية أو ماديــة فلــو كان النشــاط جلســة توعيــة مث ـ ً
ا فــإن املدخــات ســتكون :الشــخص
أو اخلبيــر الــذي ســيقوم بالتوعيــة ومــادة التوعيــة واملــكان وغيــر ذلــك مــن االحتياجــات
املطلوبــة لتنفيــذ اجللســة.
•املخرجــات املتوقعــة للنشــاط :هــي النتائــج الفوريــة للنشــاط والتــي تصبــح محققــة أثنــاء
النشــاط أو عنــد االنتهــاء منــه أو بعــد االنتهــاء بفتــرة قصيــرة ويف الغالــب فــإن املخرجــات
مرتبطــة باألهــداف الفرعيــة وهــي حتققهــا ويُحبــذ صياغــة املخــرج بصيغــة الفعــل املاضــي.
•النتيجــة املتوقعــة للنشــاط (األثــر) :هــي األمــور التــي تتحقــق بعــد فتــرة أطــول كنتيجــة
لتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة ،واألثــر يف الغالــب مرتبــط بالهــدف العــام وهــو حتقيــق
للهــدف العــام ويُحبــذ صياغــة النتيجــة أو األثــر بصيغــة الفعــل املاضــي.

النموذج رقم ( )1يوضح اخلطة التنفيذية (التشغيلية) للفترة من  ..................الى

..................

الهــــدف العــــام

الهدف الفرعي
(التشغيلي)
الهدف الفرعي
(.......... :)1
الهدف الفرعي
(.......... :)2
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املسؤول عن

املتوقعة للنشاط
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 )2كتابة التقارير
التقاريــر وســيلة هامــة جــداً يف عمليــة التواصــل اإلداري ،وعــن طريقهــا تتلقــى مديــرة
املســاحة اآلمنــة املعلومــات حــول األنشــطة املنفــذة ومســتوى اإلجنــاز والتحديــات املرصــودة
وكذلــك مقترحــات التطويــر ،وهــي وســيلة االتصــال الرســمية بــن مديــرة املســاحة وإدارة
املشــروع املعنــي وقيــادة االحتــاد وفروعــه والتقاريــر أيض ـاً يعتمــد عليهــا يف رســم السياســات
ووضــع اخلطــط واختيــار أســلوب العمــل املناســب.
مي ِّكــن مديــرة وموظفــات
يف هــذا الدليــل مت تطويــر منــوذج مبســط للتقريــر الــذي َ
املســاحة اآلمنــة مــن اســتخدامه ،ويتكــون مــن ثالثــة أقســام أساســية:
 األول :معلومات عامة عن التقرير الثاني :معلومات تفصيلية مجدولة عن األنشطة املنفذة الثالث :إضافات عامة•ملحوظــة :يف النمــوذج ( )2اخلــاص بتقريــر املســاحة اآلمنــة هنــاك فقــرات يتم تعبئتها
باالختيــار مــن القائمــة املنســدلة مثــل :تاريــخ كتابــة التقريــر والنشــاط وتاريخــه ويف
القســم الثانــي مــن التقريــر وحتديــداً يف فقــرة (اإلجنــاز) ،املقصــود منهــا وصــف مــا
مت إجنــازه يف النشــاط نفســه الــذي مت اختيــاره يف العمــود الــذي يســبقه ويجــب علــى
مســتخدم النمــوذج التفريــق بــن فقرتــي التحديــات واملقترحــات اللتــان تكررتــا يف
القســم الثانــي والثالــث مــن النمــوذج ،ففــي القســم الثانــي يُقصــد بهمــا التحديــات
واملقترحــات لــكل نشــاط علــى حــدة ،ويف القســم الثالــث يُقصــد بهمــا التحديــات
واملقترحــات إجمــاالً يف فتــرة التقريــر (إي التحديــات واملقترحــات العامــة).
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النموذج رقم ( )2يوضح التقرير املستخدم من قبل مديرة وموظفات املساحة اآلمنة

معلومات عامة عن التقرير:
إسم

املشروع…………................………:

Project:

انقرهنا إلدخال بيانات  Date :تاريخ كتابة التقرير.................. :

موقع املساحة - :منطقة ...............................................

فترة التقرير - :من  ................إلى ،....................

مديرية  ..............................محافظة ......................

معد التقرير...................................................... - :

معلومات تفصيلية عن األنشطة املنفذة:
Activity

التاريخ

Date

اإلجناز

رصد احلاالت

Monday February
12 2018

مت رصد  3حاالت
يف ميفعة عنس
(حالة إيذاء أسري
جسدي ،حالة إساءة
نفسية ،وحالة زواج
صغيرات) وقد مت
تنفيذ إجراءات إدارة
للحاالت الثالثة
وفقا للمعايير
املتبعة.

التشبيك مع
شركاء اخرين

انقرهنا إلدخال بيانات

اختيارعنصر.

انقرهنا إلدخال بيانات

النشاط

Achievement

وصف الفئة
املستهدفة يف
النشاط

Challenges

التحديات اثناء
تنفيذ النشاط

Suggestions

املقترحات
اخلاصة بالنشاط

Comments

مالحظات

إضافات عامة:
أي أعمال أخرى خارج إطار األنشطة املرسومة- :
•..........................................................................

أبرز التحديات التي مت مواجهتها بشكل عام- :
•...........................................................................

أبرز املقترحات املتعلقة بنجاح العمل او حتسني بيئة العمل- :
•.....................................................................

املرفقات- :
•................................................................

معد التقرير

االسم................................... :
الوظيفة................................. :
التاريخ.................................. :
التوقيع................................. :
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تطبيق نظام امليل ( :)MEALاملتابعة والتقييم واملسائلة والتعلم
تطبيــق نظــام امليــل ( :)MEALاملتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلم:نظــام امليــل ( )MEALهــو
نظــام محــدث لنظامــي املتابعــة والتقييــم ،اللــذان أُضيــف إليهمــا عمليتــي املســاءلة والتعلــم ،لكــي ال
تكــون عمليــة املتابعــة والتقييــم مبتــورة وتنتهــي مبجــرد إصــدار تقريــر التقييــم إمنــا تتعــزز جدواهــا
بإيجــاد نظــام مســاءلة وشــراكة قويــن مــن أصحــاب املصلحــة والفئــة املســتهدفة وكذلــك حتويــل نتائــج
املتابعــة والتقييــم إلــى إجــراءات (تعلُّــم) لكــي تســتفيد كافــة األطــراف املعنيــة وتطــور أداءهــا وتتالفــى
األخطــاء الســابقة.
وفيما يلي توضيح للمصطلحات األربعة على النحو التالي:

املتابعـــــــــــــــــة
هــي عمليــة مســتمرة جلمــع املعلومــات والبيانــات للمشــروعات والبرامــج ســواء كانــت
مســاحات آمنــة أو غيرهــا؛ لتحديــد مــدى توافــق ســير األنشــطة مــع اخلطــة املوضوعــة لهــا ولبيــان
الوضــع احلالــي ،وتركــز املتابعــة علــى جمــع معلومــات كافيــة حــول إجنــاز األعمــال أو طريقــة تأديــة
األنشــطة أو مســتوى وكيفيــة تأديــة الفريــق ملهامهــم وأعمالهــم وهكــذا .وللمتابعــة عــدة أســاليب منهــا:
اســتخدام املقابــات أو املالحظــة املباشــرة أو النقاشــات أو االســتبانات وغيــر ذلــك.
املتابعة عملية رصد وليست إعطاء حكم.

التقييـــــــــــــــــــــــــم
التقييــم هــو إعطــاء قيمــة لشــيء مــا أو لعمـ ٍـل مــا ،وهــو إجــراء محــدد يتــم يف وقــت محــدد،
وهــو مكمــل ألنشــطة املتابعــة املســتمرة مــن خــال توفيــر املزيــد مــن املعلومــات والتحليــل كتقييــم عميــق
وموضوعــي ملعرفــة مالئمــة البرامــج وفعاليتهــا وكفاءتهــا وتأثيرهــا واســتمراريتها.
إن عمليــة التقييــم تُعــد مــن أهــم العمليــات اإلداريــة التــي يجــب القيــام بهــا يف املســاحة اآلمنة
لتحقيــق العديــد مــن الفوائــد مثــل :تتبــع تطــور املســاحة اآلمنــة وحتديــد الثغــرات ،وضمــان جــودة
ـروع
األنشــطة ومنهــا نظــام اإلحالــة .وهنــاك أنــواع للتقييــم مثــل :تقييــم االحتيــاج وتقييــم األســاس ملشـ ٍ
مــا وتقييــم بعــدي لنشـ ٍ
ـروع مــا (تقييــم أثــر) ،وتقييــم مرحلــي وربعــي ونصفــي ونهائــي.
ـاط مــا أو ملشـ ٍ
جتــري التقييمــات اخلتاميــة يف نهايــة البرنامــج أو نهايــة فتــرة املســاحة وهــي تســتخدم
للحكــم علــى حتقــق األهــداف وعلــى جــدارة املســاحة أو فعاليتهــا بشــكل عــام وللتقييــم عــدة اســاليب
منهــا :اســتخدام املقابــات بانواعهــا أو النقاشــات املعمقــة أو االســتبانات أو فحــص الوثائــق أو
اللقــاءات املركــزة (البؤريــة) وغيــر ذلــك.
التقييم هو إجراء معمق وفيه يتم إعطاء حكم واضح على شيء معني.
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ومــن املهــم الوقــوف علــى اخلصائــص والفــوارق بــن التقييــم واملتابعــة ،وتبــرز
أهــم هــذه الفــوارق يف اجلــدول التالــي:
املتابعــــــــــــــــة

التقييــــــــــــــم

عملية مستمرة

عملية مرحلية

تتعقب وترصد سير البرنامج /املشروع/
االداء وتوثق العملية

يقدم حتليل معمق وموسع ملقارنة ما مت تخطيطه وما
حتقق فعلياً ،وقد يشمل فحص املالئمة لالحتياجات

تركز أكثر على اإلداء ومتابعة مؤشرات
اإلجناز

يركز أكثر على النتائج وقد تتضمن قياس األثر
واالستمرارية

جتيب على أي من األنشطة مت تنفيذها
وتوفر معلومات عن النتائج التي مت حتقيقها

يجيب على :ملاذا وكيف مت حتقيق النتائج ،ويساهم يف
بناء نظريات ومناذج للتغيير املنشود

تنبه القيادة أو اإلدارة يف املؤسسة للمشاكل
املوجودة ،وتقدم خيارات آنية للحلول

يقدم للقيادة أو اإلدارة يف املؤسسة معلومات دقيقة عن
أسباب املشاكل ،وحتلي ً
ال للبيئة احلالية للحدث املراد
تقييمه ،كما يقدم خيارات استراتيجية وسياسية

توفر أساس قوي للتقييمات املرحلية

يوفر قاعدة معرفية جديدة للتخطيط واملتابعة
املستقبلية

مهمة قيادة املؤسسة وأعضائها يف األساس

قد يستعان مبق ّيم خارجي

ضــرورة توافــر خطــة للمتابعــة والتقييــم لــدى القائمــن علــى هــذا العمــل حتــى يتمكنــوا
مــن خاللهــا تطبيــق عمليــة املتابعــة والتقييــم .ومــن األهميــة مبــكان اســتخدام األســاليب التشــاركية
للمتابعــة والتقييــم مبــا يــؤدي إلــى إشــراك النســاء والفتيــات وطلــب آراء أفــراد املجتمــع.
املساءلة
ً
تعنــي االلتــزام بإثبــات أن العمــل قــد مت وفقــا للقواعــد أو املعاييــر أو األدوار أو
املســؤوليات أو اخلطــط املتفــق عليهــا ،ويأتــي هــذا اإلثبــات عــن طريــق مجموعة مــن اإلجراءات
التــي تتســم بالشــفافية والتشــاركية ،مثــل :تشــكيل جلــان مجتمعيــة متثــل معظــم فئــات املنطقــة
املســتهدفة مبــا يف ذلــك النســاء وقــادة املجتمــع احمللــي للمشــاركة الفعالــة يف حتقيــق أهــداف
املســاحة اآلمنــة ،وكذلــك إيجــاد آليــات واضحــة وآمنــة للشــكاوى وضمــان االســتجابة لهــا
وإجــراء مناقشــات دوريــة مــع فريــق العمــل وإدارة املســاحة حــول كيفيــة حتســن اخلدمــات
املقدمــة بنــاء علــى شــكاوى ومقترحــات املســتفيدات واجلهــات املعنيــة مــن اخلدمــات.
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التعلــــــــــــــم
هــو التفكيــر يف نتائــج تقييــم التجربــة أو األنشــطة التــي مت تنفيذهــا؛ ملعرفــة الكيفيــة
التــي ميكــن بهــا حتســن األداء وتطويــر العمــل وإدخــال حتســينات فعليــة وميكــن أن يتحقق ذلك
علــى مســتوى األفــراد أو علــى مســتوى املؤسســات ،وتتضمــن عمليــة التعلــم تطبيــق الــدروس
املســتفادة يف اإلجــراءات املســتقبلية والتــي توفــر أساسـاً لــدورة تعلــم أخــرى.
التعلــم يعنــي االســتفادة مــن األخطــاء الســابقة التــي أظهرتهــا نتائــج املتابعــة والتقييــم
ألنشــطة وخدمــات املســاحة وتعديــل اإلجــراءات والســلوكيات مــن أجــل تصويــب األخطــاء
ولتعزيــز عمليــة التعلــم يجــب تنفيــذ تغطيــة إعالميــة واســعة وجمــع وتطويــر دراســات احلالــة
وقصــص النجــاح والــدروس املســتفادة ومشــاركتها مــع جميــع املعنيــن لتحقيــق االســتفادة.
يجب على جميع موظفات املساحة اآلمنة التنبه إلى التالي:
 املتابعــة والتقييــم ليســت عمليــة تصيــد لألخطــاء ،كمــا أن مســؤولة املتابعــةوالتقييــم ليســت مترصــدة للفريــق أو ضــد الفريــق ،إمنــا هــي جــزء مــن الفريــق تقــع عليهــا
مســؤولية املســاعدة يف رصــد االختــاالت وتصويبهــا ،وحتســن اخلدمــة.
 التعاون مع مسؤولة املتابعة يف جمع املعلومات مسؤولية اجلميع. جناح عملية املتابعة والتقييم يعني جناح جميع موظفات املساحة.يلي هذا مناذج تطبيقية للمتابعة والتقييم؛ على النحو التالي:
 )1النموذج رقم ( )3خلطة نزول ملتابعة نشاط /أنشطة.
 )2النموذج رقم ( )4لتقرير متابعة نشاط /أنشطة.
 )3النموذج رقم ( )5خلطة نزول للتقييم.
 )4النموذج رقم ( )6لتقرير تقييم.
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النموذج رقم ( )3خلطة نزول ملتابعة نشاط /أنشطة

م

النشاط
املطلوب
متابعته

مؤشر/
تاريخ النزول
مؤشرات
للمتابعة
األداء

وصف كافة
معلومات
النشاط كما
هو املؤشر
هي مدونة
يف وثائق
املساحة.
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أسلوب املتابعة

الوسائل
واألدوات
املستخدمة
للمتابعة (أدوات
التحقق)

زيارة ،مالحظة
مباشرة،
مالحظة غير
مباشرة ،مقابلة
فردية ،مقابالت
جماعية،
مجموعات
نقاشية ،جمع
معلومات ....
الخ

هي أدوات
للتحقق من
حتقق مؤشر
األداء ،مثل
كشوفات
احلضور تثبت
نسبة احلضور
وهكذا.

املسؤول
عن متابعة
النشاط

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

النموذج رقم ( )4لتقرير متابعة نشاط /أنشطة

معلومات عامة عن التقرير:
إسم

املشروعProject: ………………………………………………………………:

موقع املساحة :منطقة  .................مديرية  ........................محافظة ..................

:مكان تنفيذ املتابعة

داخل املساحة

انقر هنا إلدخال بيانات

:

Date

تاريخ كتابة التقرير.................... :

فترة التقرير - :من  ...................إلى ....................

خارج املساحة

إسم معد التقرير ............................ :وظيفته................ - :

برنامج النزول للمتابعة:
م

تاريخ النزول

أسلوب النزول

املشاركني

زيــارة ،مالحظــة مباشــرة ،مالحظــة غيــر
 1مباشــرة ،مقابلــة فرديــة ،مقابــات جماعيــة،
مجموعــات نقاشــية ،جمــع معلومــات  ....الــخ

الوسائل واألدوات املستخدمة للمتابعة
هــي أدوات للتحقــق مــن حتقــق مؤشــر األداء،
مثــل كشــوفات احلضــور تثبــت نســبة احلضــور
وهكــذا.

2

األنشطة التي مت متابعتها:
رقم
النشاط

1

مؤشر /مؤشرات األداء

النشاط
وصــف النشــاط مــع معلومــات عــن فئتــه املســتهدفة ،قــد يكــون تدريــب أو توعيــة أو دوام موظفــن أو
حضــور اجتماعــات أســبوعية ...الــخ .مــع ذكــر مــكان النشــاط ومدتــه وتاريخــه وموضوعــه  ...الخ.

2

التحديات واملقترحات:
النشاط
املستهدف يف
املتابعة

مؤشر/
مؤشرات االداء

مستوى تنفيذ النشاط

منفذ

غير منفذ

اجمالي

 %0حتى
%100

 %0حتى
%100

%100

أي الصعوبات والتحديات التي مت مواجهتها أثناء املتابعة:

أبرز املالحظات على
تنفيذ النشاط إن وجدت

احللول املقترحة أو
مقترحات التطوير

مشاهدات إضافية

مثال بعض األمور التي تريد
توثيقها والتي شاهدتها او
سمعتها سواء من املستفيدين
أو من أعضاء الفريق أو اللجان
املجتمعية أو القيادات احمللية.

أبرز املقترحات العامة املتعلقة بنجاح العمل أو حتسني بيئة العمل:

............................................................................................... .............................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................

معد التقرير

االسم................................... :
الوظيفة................................. :
التاريخ.................................. :
التوقيع................................. :
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النموذج رقم ( )5خلطة نزول للتقييم
م

1

2

3

36

االهداف

االنشطة

وصف كافة
معلومات
النشاط كما
هي مدونة
يف وثائق
املساحة.

املؤشرات

تاريخ
النزول
للتقييم

أسلوب التقييم

زيارة ،مالحظة
مباشرة،
مالحظة
غير مباشرة،
مقابلة فردية،
مقابالت
جماعية،
مجموعات
نقاشية ،جمع
معلومات ....
الخ

الوسائل واألدوات
املستخدمة للتقييم
(أدوات التحقق)

املسؤول عن
تنفيذ التقييم

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

النموذج رقم ( )6لتقرير تقييم

معلومات عامة عن التقرير:

إسم

مكان تنفيذ التقييم:
نوع التقييم:

ربعي

إسم معد التقرير ................. :وظيفته................. - :

خارج املساحة

نصفي

Date

فترة التقرير - :من  ...................إلى ....................

موقع املساحة :منطقة  .................مديرية  ........................محافظة ..................

داخل املساحة

انقر هنا إلدخال بيانات :

املشروعProject: …………………………………………………:

تاريخ كتابة التقرير......................... :

نهائي

طارئ

خارجي

داخلي

أخرى

برنامج النزول للمتابعة:
تاريخ النزول

م

نوع النزول

1

مالحظــة مباشــرة ،مقابــات فرديــة،
مقابــات جماعيــة ،مجموعــات نقاشــية،
جمــع معلومــات ،فحــص وثائــق  ....الــخ

الوسائل واألدوات املستخدمة للتقييم

وصف النزول

توفيــر وصــف كايف وتفصيلــي لــأدوات والوســائل
وصــف عمليــة النــزول كاملــة ،مــن حيــث املــكان التــي مت االســتعانة بهــا يف عمليــة التقييــم ،مثــل:
والوقــت واملشــاركني وعددهــم ومواقعهــم وغيــر فحــص وثائــق ،شــهود عيــان ،آثــار ملموســة،
ذلــك بحيــث تظهــر صــورة واضحــة ملــا مت تنفيــذه .معلومــات مــن متابعــة ســابقة ،دراســات ســابقة
...الــخ.

2

نتائج عملية التقييم:
الهدف

املؤشر

وصف ما مت عمله من
أجل حتقيق الهدف (مث ً
ال
أنشطة وغيرها)

نسبة حتقيق الهدف
نسبة
جناح

نسبة
إخفاق

نسبة
تأجيل

إجمالي

من %0
حتى
%100

من %0
حتى
%100

من %0
حتى
%100

%100

وصف وحتليل املعطيات التي
أدت الى النسب
ملاذا حتقق النجاح بنسبة
( )%50مث ً
ال ،ما هي أسباب
حتقق هذه النسبة ،وإذا كانت
نسبة اإلخفاق ( )%40فلماذا؟
وما هي األسباب والظروف
التي أدت الى ذلك؟

يتبع اجلدول السابق
االعمدة
السابقة

أبرز املالحظات املستخلصة عبر القائم بالتقييم

احللول املقترحة أو مقترحات التطوير

........................................................................
.................................................................. ...................................................................
..............................................................

أي الصعوبات والتحديات التي مت مواجهتها أثناء املتابعة:

أبرز املقترحات العامة املتعلقة بنجاح العمل أو حتسني بيئة العمل:

............................................................................................... .............................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................

معد التقرير

اإلسم...................................... :
الوظيفة............................... :
االعتماد واخلتم

التاريخ............................ :
التوقيع............................... :
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قياس األثــــر
يعتـــبر قيـــاس األثـــر إجــرا ًء هامـاً للمتابعــة والتقييــم مــن أجــل احلصــول علــى معلومات
حــول حتقــق أهــداف املســاحات اآلمنــة ،وكذلــك لقيــاس حتقــق التغييــر اإليجابــي يف حيــاة
الفئــات املســتهدفة ،كمــا ميكــن احلصــول علــى قصــص النجــاح أثنــاء عمليــة قيــاس األثــر ويأتــي
قيــاس األثــر بعــد فتــرات محــددة مــن تلقــي املســتفيدات للخدمــة أو حضورهــن لألنشــطة.
وميكــن اســتخدام منــوذج تقريــر التقييــم للنــزول امليدانــي وقيــاس األثــر ،إال أن قيــاس
األثــر أداة مــن أدوات التقييــم يحتــاج تطويــراً لــأدوات مثــل :االعتمــاد علــى خبــراء يف هــذا
املجــال.
وتقــوم قيــاس األثــر مســؤولة املتابعــة والتقييــم يف املســاحة اآلمنــة مع مســؤولة اخلدمة
التــي تلقتهــا املســتفيدة ســواء كانــت اخلدمــة تدريبيــة أو توعويــة أو متكــن اقتصــادي ومــا إلــى
ذلك.

صياغة وتطوير قصص النجاح
قصــة النجــاح هــي أحــدى اجلوانب الهامة يف املشــاريع اإلنســانية والتنموية وخصوصاً
املشــاريع واألنشــطة التــي تخــدم املــرأة ،وقصــة النجــاح ال تعنــي مجــرد حت ُقــق الهــدف علــى
احلالــة التــي مت اســتهدافها ،بــل تتعــدى ذلــك إلــى وصــف التغييــر اإليجابــي الــذي حــدث
للحالــة يف نفســيتها وحياتهــا الشــخصية وحيــاة أســرتها ومحيطهــا جــراء اخلدمــة التــي تلقتهــا.
ويجــب توثيــق وصياغــة قصــص النجــاح للفئــات املســتهدفة مــن أنشــطة وخدمــات
املســاحة اآلمنــة بطريقــة منظمــة وواضحــة ،وميكــن اســتخدام النمــوذج رقــم ( )7لتوثيــق
قصــص النجــاح.

38

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

النموذج رقم ( )7إلنتاج قصة جناح
إسم املشروع......................................:

Project:

يوم وتاريخ الزيارة)....................( :
انقر هنا إلدخال بيانات

موقع املساحة اآلمنة :منطقة  ..............مديرية  ...................محافظة ..............

Date:

أوالً :بيانات احلالة
االسم
العمر

نازحة /مجتمع مضيف /عائدة /معدمة اقتصادياً /معاقة

االقامة :احملافظة /املديرية /القرية
احلالة االجتماعية

املؤهل الدراسي (إن وجد)

عازبة /متزوجة /مطلقة /أرملة
عدد األوالد (إن وجد)
العمل(إن وجد)

مكان العمل (إن وجد)

طبيعة العمل (إن وجد)
معلومات إضافية

ثانياً :التدخالت واخلدمات التي استفادت منها احلالة
هنا يتم إيراد التالي:

كيف علمت احلالة باملساحة اآلمنة ،وكيف وصلت والتحقت باملساحة ،ومتى؟اخلدمات التي تلقتها احلالة يف املساحة اآلمنة:•دورات تدريبية (عددها ونوعها ومدتها ومواضيعها).
•دعم نفسي (عدده ومدته ونوعه).
•توعية (عددها ونوعها ومدتها ومواضيعها).
•إحالة (معلومات عن احلالة واإلحالة).
•متكني اقتصادي (معلومات عن خدمة التمكني التي تلقتها احلالة ابتداء من التدريب الى آخر خطوة).

ثالثاً :التغييرات التي حدثت على احلالة بعد تلقي خدمات املساحة اآلمنة

يتم التركيز هنا بشكل كبير حول وصف التغيير الذي حدث للحالة يف شخصيتها وقدراتها ومحيطها االسري واالجتماعي،
ووصف كيف مت هذا التغيير بعد تلقي اخلدمات يف املساحة اآلمنة ،وكيف ساعدتها هذه اخلدمات يف جتاوز محنتها أو
ظروفها ومشاكلها والوصول الى وضع جديد وأفضل ب ّدل حياتها.

معد التقرير

اإلسم...................................... :
الوظيفة.................................. :

التاريخ............................... :
التوقيع............................... :

االعتماد واخلتم
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إجراءات الطوارئ
عنــد تأســيس املســاحة اآلمنــة يجــب توفــر مجموعــة مــن اشــتراطات ومعاييــر
الســامة يف املبنــى كمــا مت احلديــث عنــه يف بدايــة هــذا اجلــزء مــن الدليــل وهــو مــا يجب
تطبيقــه لكــي يكــون مســاعداً علــى تطبيــق إجــراءات الطــوارئ.
هــذه الفقــرة حتتــوي عرضــا مبســطاً ملــا يجــب أن يتــم عملــه يف حــال حــدث أي
طــارئ يف املســاحة اآلمنــة وأصبحــت النســاء والفتيــات واألطفــال يف خطــر.

إجراءات الطوارئ العامة
هنــاك إجــراءات طــوارئ عامــة يجــب اتخاذهــا يف حالــة حــدوث وضــع طــارئ يف املســاحة
اآلمنــة علــى النحــو التالــي:
يجــب االتفــاق علــى نقطــة جتمــع (حتديــد موقــع) لنقــل النســاء واألطفــال ،لتجنــب
أي خطــر قــد يــودي إلــى فقــدان حيــاة أحــد (ال ســمح اهلل) ،ويشــترط يف هــذا املوقــع التالــي:
•أن يكــون أرضــا مفتوحــة وواســعة علــى بعــد مســافة كبيــرة عــن ٍأي مــن املبانــي التــي
قــد تكــون معرضــة للخطــر بأنواعــه.
•أن يكون محمياً من األمطار وبعيداً عن مجرى السيول.
•أن يكون بعيداً عن خطوط الضغط العالي ( أعمدة الكهرباء).
•أن يكون قريباً من موقع املساحة ويكون كافيا الستيعاب  100شخص على األقل.
•تهدئة النساء واألطفال واحلفاظ على النظام والهدوء داخل املساحة.
•اســتخدام ســجل احلضــور للتأكــد مــن املتواجديــن ومــن عــدم فقــدان احدهــم (النســاء
 أطفــال  -العاملــن).•تنظيم النساء واألطفال على السير بشكل منتظم إلى نقطة التجمع.
•تزويــد األهــل واألقــارب مبعلومــات عــن مــكان املوقــع (نقطــة التجمــع) ليتــم بعدهــا
تســليم النســاء واألطفــال إليهــم بعــد االنتهــاء مــن حالــة الطــوارئ.
•التواصل مع منسق خاص بحالة الطوارئ وطلب املساعدة واملعاجلة الفورية.
•يف حالــة إصابــة أحــد املســتفيدين ،يجــب علــى املشــرفني اتخــاذ وعمل جميــع التدابير
املتاحــة واملعقولــة ملعاجلــة احلالــة مبــا يضمــن عدم املســاس بســامة أي أحــد منهم.
•إذا أصيــب أحــد املســتفيدين يتــم فــوراً طلــب املســاعدة الطبيــة وعمــل اإلســعافات
األوليــة ،ويف حالــة وجــود إصابــة خطيــرة ال يجــب نقــل أو حتريــك املصــاب حتــى
تصــل املســاعدة الطبيــة.
•البقاء مع النساء واألطفال وطمأنتهم واالحتفاظ بالهدوء والسكينة العامة.
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اإلجراءات اخلاصة بحالة وقوع أو نشوب حريق
إذا شــب حريــق يف املســاحة أو بالقــرب منهــا ،فعلــى العاملــن فيهــا اتخــاذ اإلجــراءات
األوليــة ملعاجلــة املوقــف بــأن يتــم إطــاق صفــارة اإلنــذار بوجــود حريــق أو بالصــراخ بأعلــى
صــوت (حريــق) عــدة مــرات أو بــأي وســيلة مت التدريــب عليهــا واســتخدام طفايــات احلريــق،
وبعدهــا يتــم إخــراج أي شــخص مــن املوقــع علــى الفــور وبســرعة إذا أمكــن.
•يتــم تدريــب األطفــال علــى اإلجــراءات الالزمــة للحمايــة مــن احلرائــق وإخمــاد
احلريــق مثــل:
• طلب الدحرجة على األرض عند التهام احلريق للمالبس.
•االنخفاض لألسفل وتغطية الوجه حملاولة اخلروج من مكان نشوب احلريق.
•جتنــب اجلــري لضمــان عــدم تغذيــة احلريــق (النــار) باألوكســجني وتدريبهــم علــى
غيرهــا مــن طــرق إخمــاد احلريــق.

أرقام التواصل يف حاالت الطوارئ
ينبغي تزويد موظفي املساحة اآلمنة بقائمة أرقام التواصل يف حاالت
الطوارئ ليتم التواصل معهم وقت احلاجة:

•رقــم املنســق امليدانــي (يف االحتــاد مثال) :هــو الشــخص املــراد االتصــال بــه
يف حالة الطوارئ هي/هــو ســوف يصــدر تعليمــات بشــأن اخلطــوات الواجــب
اتخاذهــا يف مثــل هــذه احلــاالت.
•رقــم منســق املســاعدات الطبيــة :ويجــب أن يتــم حتديــد مــكان ونقطــة االتصــال
للحصــول علــى املســاعدة الطبيــة يف حــاالت الطــوارئ يف املنطقــة.
•أرقام الطوارئ املعتمدة من الدولة.
•أرقام املستشفيات.
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دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

 1-3التعرف على الفئات املستفيدة واستقبالها يف املساحة اآلمنة
ضــرورة معرفــة الفئــات املســتهدفة واملســتفيدة مــن أنشــطة وخدمــات املســاحة
اآلمنــة ،ومعرفــة القنــوات واملصــادر الستكشــاف مناطــق تواجدهــا ،تلــك احلــاالت التــي
ميكــن احتواؤهــا يف املســاحات االمنــة.
علــى العاملــن يف املســاحة اآلمنــة أن يكونــوا علــى درايــة كافيــة بواقــع وظــروف
املجتمــع احمللــي يف املنطقــة اجلغرافيــة التــي تقــع فيهــا املســاحة اآلمنــة ومعرفــة أهــم
احتياجــات النســاء والفتيــات يف املجتمــع احمليــط وكذلــك حــول أســباب ومصــادر ودوافــع
حــاالت اإليــذاء األســري الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات.
أن يكــون لــدى موظفــات املســاحة اآلمنــة القــدرة علــى التعــرف علــى الفئــات
املســتهدفة واكتشــافها بشــكل جيــد والقــدرة علــى إدارة مقابــات َّ
ومهدفــة
منظمــة
َّ
ومفيــدة مــع احلــاالت والتعامــل معهــا بطــرق تتناســب مــع الوضــع الــذي تعيشــه وتعانيــه
تلــك احلــاالت ،ومــن أجــل أن يتحقــق ذلــك فالبــد مــن أن متتلــك املوظفــات العديــد مــن
املهــارات مثــل:
 )1مهــارات االتصــال والتواصــل الفعــال مــع املجتمــع احمليــط باملســاحة اآلمنــة
أثنــاء الزيــارات امليدانيــة أو جلســات التوعيــة أو اللقــاءات املنظمــة وغيــر املنظمــة والتــي
مــن خاللهــا يتــم استكشــاف احلــاالت التــي لديهــا احتيــاج فعـ ً
ا للحصــول علــى ٍأي مــن
خدمــات املســاحة اآلمنــة.
 )2مهــارات التعــرف علــى احلــاالت التــي تعرضــت لإليــذاء األســري بأنواعهــا
عنــد لقائهــم داخــل املســاحة أو خارجهــا ،وهــذا يتطلــب اتســام موظفــات املســاحة اآلمنــة
باالنتبــاه والتدقيــق والتركيــز علــى مجموعــة مــن الســلوكيات أو املتغيــرات التــي تظهــر
علــى احلــاالت عنــد مقابلتهــا وأبرزهــا:
•االرتباك واحليرة ،والذعر وزيادة النشاط.
•تعكر املزاج أو العدوانية.
•العزلة ،والشعور بالوحدة والضعف.
•العاطفة اجلياشة.
•الشعور بعدم الرضى والقناعة.
•البحث عن حلول للمشاكل احلالية.
•قلق وخوف من املستقبل.
•العيش على ذكريات مؤملة مرت بها.
44

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

وميكن أن يكون التعرف على الفئات املستهدفة عبر مجموعة من الطرق
وهي:

•أثناء استقبال احلاالت داخل املساحة اآلمنة ومقابلتهن.
•مــن خــال اســتقبال احلــاالت املرســلة عبــر احتــاد نســاء اليمــن أو اجلهــات
األمنيــة أو الســلطات احملليــة التــي ينســق االحتــاد معهــا.
•أثنــاء جلســات التوعيــة التــي تنفذهــا كــوادر املســاحة اآلمنــة داخــل املســاحة أو
يف أماكــن أخــرى يف املجتمــع احمليــط باملســاحة.
•مــن خــال حمــات اإلعــان عــن خدمــات املســاحة اآلمنــة مبختلــف الوســائل
املتاحــة.
•مــن خــال اللقــاءات املنفــذة مــع احتــاد نســاء اليمــن وفروعــه أو مــع منظمــات
مجتمــع مدنــي مهتمــة بشــريحة النســاء والفتيــات أو عنــد اللقــاء بالســلطات
احملليــة يف النطــاق اجلغــرايف للمســاحة.
•من خالل أنشطة التدريب بأنواعها.
•من خالل لقاءات التقييم واملتابعة والزيارات امليدانية.
•عبر وسائل اإلبالغ من قبل األقارب أو اجليران أو االصدقاء.
•عبر اخلط الساخن.
•عبر خط الشكاوى.
•عبر صندوق البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي.
•مــن خــال أي نقــاط تواصــل أخــرى أو جهــات متعاونــة بالتنســيق مــع احتــاد
نســاء اليمــن وفروعــه.
•يجــب التنبــه إلــى أن مختلــف طــرق التعــرف علــى احلــاالت ينبغــي أن يرافقهــا
إجــراء التحــري والتأكــد مــن احتيــاج تلــك احلــاالت وصحــة املعلومــات املتوفــرة
حولهــا.
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 2-1-3استقبال احلاالت يف املساحة اآلمنة
تقــوم إحــدى املتطوعــات مــن فريــق املســاحة (أو املســؤولة عــن إدخــال البيانــات) باســتقبال النســاء
الوافــدات إلــى املســاحة وتســجيل بياناتهــن ،وتوجيههــن إلــى املســؤوالت عــن تقــدمي اخلدمــات يف املســاحة
لكــن النســاء الالتــي تعرضــن لإليــذاء األســري فــوراً يتــم مقابلتهــن مــن قبــل مســؤولة الدعــم النفســي.
عنــد اســتقبال احلــاالت الوافــدة إلــى املســاحة اآلمنــة يجــب علــى املوظفــة املكلفــة باالســتقبال
التحلــي بســمات الترحيــب واالحتفــاء باحلــاالت وتبعــث علــى االطمئنــان لديهــن كمــا يلــي:
•اســتخدام عبــارات الترحيــب الواضحــة ويُفضــل اســتخدام نفــس عبــارات الترحيــب
املســتخدمة يف املنطقــة واحملببــة لــدى املجتمــع احمللــي.
•رسم االبتسامة واالبتهاج على وجه املوظفة املستقبلة للحالة.
•تخصيــص أماكــن جللــوس احلــاالت أثنــاء اســتقبالها ،ويُفضــل َّأل تضــل واقفــة لفتــرات
طويلــة أثنــاء تعبئــة بياناتهــا.
•صــوت املوظفــة أثنــاء أخــذ البيانــات األوليــة يجــب أن يكــون هادئــاً ويخلــو مــن احلــدة
والصــراخ.
النمــوذج رقــم ( )8مخصــص لتعبئــة بيانــات كافــة احلــاالت التــي ستســتفيد مــن خدمــات
املســاحة وتقــوم بتعبئتــه املســؤولة عــن اســتقبال احلــاالت أو املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــة مثــل:
مســؤولة التوعيــة أو مســؤولة التدريــب ،عــدا احلــاالت التــي تعرضــت لإليــذاء يُســتخدم لهــا منــوذج
آخــر وهــو النمــوذج رقــم ( )11وتقــوم بــه مســؤولة الدعــم النفســي عنــد اســتقبالها للحــاالت مــن هــذا
النــوع والــذي ســيرد يف فقــرة خدمــة اإلحالــة.
معلومــات االســتمارة أدنــاه غيــر متاحــة لالطــاع إال يف إطــار ضيــق جــدا وفــق نظام وسياســة
احتــاد نســاء اليمــن وضوابــط املســاحة اآلمنة.

النموذج رقم ( )8لتعبئة بيانات احلاالت التي ترد إلى املساحة بغرض
احلصول على اخلدمات فقط (حاالت لم تتعرض لإليذاء)

اإلسم
االول

اإلسم
الثاني

اإلسم
الثالث

اللقب

العمر

العنوان احلالي

رقم التلفون

تاريخ الوصول

معلومات للتقصي عن احلالة وتفيد أيضاً يف التقييم
اسم من قابل /استقبل احلالة
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معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالد
تاريخ
امليالد

مكان امليالد
محافظة

مديرية

عزلة /حي

احلالة االجتماعية
متزوجة

الهويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مطلقة

أرملة

انفصال
غير
رسمي

مسؤولة عن عائلتها من جميع
اجلوانب

عازبة

قرية /حارة

سن
الزواج

عدد االوالد
ذكور

العمل /املهنة
نوع العمل

نوع
الهوية

اجلهة

إناث

رقم الهوية

يتيمة
أب

املستوى
التعليمي

نوع وثيقة التعريف
عند عدم توفر هوية
رسمية

مكان وتاريخ
اإلصدار

إذا كانت احلالة أقل من  18سنة

أم

كليهما

نازح

عائد

غير
يتيمة

مقيم

تعيش
مبفردها

وضع احلالة
الجئ

مع من
تعيش

عمله

أخرى

اخلدمـــــــــة املطلوبــــــة
دعم نفسي

توعية

تدريب

متكني اقتصادي
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 2-3خدمة الدعم النفسي األولي
تعتبــر خدمــة الدعــم النفســي األولــي مــن أهــم اخلدمــات التــي تقدمهــا املســاحة
اآلمنــة للفئــات املســتهدفة وخصوص ـاً تلــك التــي تعانــي مــن مشــاكل أو اضطرابــات نفســية
نتيجــة التأثــر بالظــروف الصعبــة أو مواجهــة مواقــف مؤذيــة وغيــر ذلــك مــن احلــاالت.
مســؤولة الدعــم النفســي هــي املســؤولة املباشــرة عــن اســتقبال هــذه احلــاالت
ومقابلتهــا والتعامــل معهــا ،ويشــترط فيهــا أن تكــون متخصصــة يف املجــال النفســي حتــى
تتمكــن مــن تنفيــذ جلســات الدعــم النفســي والتشــخيص األولــي للحــاالت متهيــداً إلحالتهــا إلــى
مــزودي اخلدمــة حســب االحتيــاج عنــد احلالــة.
ويجــب أن متتلــك مســؤولة الدعــم النفســي املهــارات واخلبــرات الكافيــة التــي متكنهــا
مــن التعامــل األمثــل مــع احلــاالت ،بحيــث يشــعرونهم باألمــان واالطمئنــان وعليهــا أن تقــرر
نــوع اخلدمــات واألنشــطة املفيــدة والتــي ميكــن أن تســتفيد منهــا احلــاالت ،أو تنســق مــع بقيــة
األقســام يف املســاحة اآلمنــة حــول احلــاالت التــي بــدأت فعليــا بتلقــي اخلدمــات مثــل التدريــب
والتوعيــة وغيرهــا.
وتعمــل مســؤولة الدعــم النفســي علــى اســتخدام اســتمارة دراســة وضــع حالــة نفســية،
النمــوذج رقــم ( ،)9لتوثيــق معلومــات اإلصابــة النفســية لــدى احلالــة وخلفيتهــا التاريخيــة وتقــوم
بتشــخيصها وعمــل توصياتهــا ،ثــم متابعــة تلــك احلــاالت أوال بــأول وتدويــن كافــة مالحظاتهــا
علــى االســتمارة ذاتهــا.
تعتبــر هــذه االســتمارة مرجع ـاً هام ـاً حــول احلالــة يف حــال تطــورت اإلصابــة أو يف
حــال انتقلــت احلالــة إلــى مــزود اخلدمــة أو أي تطــورات أخــرى ،تعتبــر وثيقــة ســرية جــداً
وأن حتــرص األخصائيــة النفســية أن ال يطلــع عليهــا أحــد حتــى املريــض نفســه أثنــاء املقابلــة،
وميكــن ملســؤولة الدعــم النفســي أن تســتخدم رمــوزاً لعناويــن االســتمارة عنــد احتمــال ظهــور
هــذه االســتمارة أمــام احلالــة ،بحيــث ال تظهــر كلمــات توحــي للحالــة بأنهــا مريضــة أو مصابــة.
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النموذج رقم ( )9استمارة دراسة وضع حالة نفسية
اسم Project: ..................................................

املشروع:

موقع املساحة اآلمنة:
 ..................مديرية  ................محافظة
منطقة
.............

أوالً :بيانات احلالة

اللقــاء:
وتاريــخ
يــوم
()..........................
انقر هنا إلدخال بيانات

Date:

إستمارة دراسة وضع حالة (إصابة نفسية)

االسم:
العمر:
اجلنسية:
املستوى التعليمي:
احلالة االجتماعية:
املهنة:
اإلقامة :احملافظة /املديرية /القرية-احلارة:
معلومات إضافية:
مصدر احلالة:

ثانياً :وصف وضع احلالة حالياً

الشكوى األساسية:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...............................................................
وصف احلالة من واقع كالم احلالة نفسها:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...................................................................................
وصف احلالة من واقع كالم األهل /األقارب:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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ثالثاً :التاريخ املرضي للحالة نفسها
وصف التاريخ املرضي للحالة نفسها:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................... ....................................................
...............................................................................

وصف التاريخ املرضي للعائلة:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................... ....................................................
...............................................................................

رابعاً :التشخيص األولي للمختص النفسي

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................

خامساً :التوصيات

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................

سادساً :املتابعة

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

املختص النفسي

االسم.......................................... :
التاريخ......................................... :
التوقيع......................................... :
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 3-3خدمة اإلحالة ومساراتها
 1-3-3مفهوم اإلحالة ومبادئها
ينبغــي علــى العاملــون يف املســاحات اآلمنــة أ ّال تقتصــر أدوارهــم علــى جهــود التوعيــة
واملناصــرة وتقــدمي اخلدمــات فقــط ،وإمنــا عليهــم أن يعرفــوا جيــداً كيــف ميكــن أن يتعاملــوا مــع
احلــاالت التــي تتعــرض لــأذى مــن كافــة الكــوارث وبالتالــي فــإن احلــاالت التــي يتــم اكتشــافها
ســوا ًء مــن النســاء أو الفتيــات لهــا وضـ ٌع خــاص ،والبـ ّد مــن االحتفــاظ بســرية البيانــات كونهــا
خصوصيــات وبالتالــي فهــذا احلــال يجعــل الوضــع حساسـاً أمــام القائمــن علــى إدارة احلاالت،
وهــو مــا يتطلــب أخــذ االحتــرازات عنــد إدارة احلــاالت أو إحالتهــا ،وامتــاك املهــارات الالزمــة
لذلك.
هــي برامــج االســتجابة لقضايــا حمايــة املــرأة وهي عمليــة تعاونية ومتعــددة القطاعات
تتضمــن التقييــم والتخطيــط وتنفيــذ وتنســيق ومراقبــة وتقييــم املــوارد املتاحــة ،واخليــارات
واخلدمــات لتلبيــة احتياجــات الناجــن وتعزيــز جــودة وفعاليــة النتائــج ،وهــي تســاعد الناجــن
مــن ذوي االحتياجــات املعقــدة يف احلصــول علــى خدمــات متعــددة مــن مقدميهــا.
اجلدول أدناه يوضح الفرق بني إدارة احلالة واإلحالة..
إدارة احلالــة هــي :خدمــة متخصصــة ومتكاملــة
تقدمهــا جهــات أو مؤسســات ذات خبــرة محــددة
يف مجــال حمايــة النســاء ،للتعامــل بشــكل كامــل
مــع احلــاالت الناجيــة منــذ اكتشــاف احلالــة وحتــى
تنفيــذ التدخــات ملســاعدة الناجــن يف احلصــول
علــى خدمــات متعــددة ومتابعــة تلــك اخلدمــات
وصــوالً إلــى إغــاق ملــف احلالــة.

اإلحالــة هــي :عمليــة تقــوم مــن خاللهــا
اجلهــة أو املؤسســة بالتعامــل مــع احلالــة
بشــكل جزئــي بــدءاً باكتشــاف ورصــد احلالــة
والتقصــي واملقابلــة وتقييــم احتيــاج احلالــة ثــم
إحالتهــا إلــى مــزودي اخلدمــة أو إلــى جهــات
أخــرى تســتكمل بقيــة مراحــل إدارة ومعاجلــة
احلالــة.

وبالتالــي فــإن املســاحات اآلمنــة التــي يديرهــا ويشــرف عليهــا احتــاد نســاء اليمــن حاليــا هــي
التــي تقــوم بــدور إحالــة احلــاالت لتلقــي اخلدمــات يف مراكــز اخلدمــات خــارج املســاحة اآلمنــة عبــر
نظــام إدارة احلالــة يف احتــاد نســاء اليمــن.
وميكــن أن نُعــرف اإلحالــة بأنهــا «طريقــة منظمــة الســتقبال احلــاالت التــي تعرضــت لــأذى
وجمــع املعلومــات حولهــا وتقــدمي العــون واملســاعدة األوليــة لهــا ،واحتوائهــا وإحالتهــا إلــى مــزودي
اخلدمــات لتلقــي املعاجلــات أو اخلدمــات املناســبة» واإلحالــة هــي جــزء مــن إدارة احلالــة ،فهــي خطــوة
مهمــة تنقــل احلالــة مــن مرحلــة جمــع املعلومــات وتقييــم االحتيــاج إلــى مرحلــة أخــرى عمليــة لتلقــي
العــاج أو تلقــي اخلدمــة املناســبة.
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مبــــــــــــادئ اإلحالــــــــــــة
•ضمان أمن احلاالت.
•القدرة على التحكم يف البيئة احمليطة للحالة.
•امتالك مهارات االتصال ،وضبط املواقف الصعبة واحلرجة.
•إشراك األشخاص ،واجلهات ذات العالقة.
•مراعاة اجلوانب القانونية.
•جتنب اإلضرار باآلخرين عند التعامل مع احلاالت.

 2-3-3مسارات اإلحالة
عنــد احلديــث عــن مســارات اإلحالــة فــإن املقصــود بهــا هــو :حتديــد خــط ســير عمليــة
اإلحالــة وخطواتهــا مــن البدايــة -عنــد اكتشــاف ورصــد احلالــة -وحتــى االنتهــاء بإحالــة احلالــة
إلــى مــزودي اخلدمــة أو إلــى منظمــات أخــرى لتلبيــة احتياجــات احلــاالت.
ومــن أجــل حتديــد مســارات اإلحالــة البــد مــن حتديــد اجتاهــن :األول :حتديــد وشــرح
اخلطــوات األوليــة التــي تســبق عمليــة اإلحالــة والثانــي :حتديــد مســار اإلحالــة واجتاهاتها.

أوالً :اخلطوات األولية لعملية اإلحالة
•اخلطوة األولى :اكتشاف ورصد احلالة.
•اخلطوة الثانية :التقصي واملقابلة.
•اخلطوة الثالثة :التقييم.
•اخلطوة الرابعة :حتديد احتياجات احلالة.
•اخلطوة اخلامسة :اإلحالة.
مــع العلــم أن هــذه اخلطــوات ميكــن القيــام بهــا جميعــاً يف فتــرة وجيــزة إذا
مــا كانــت احلالــة املرصــودة ســهلة وغيــر معقــدة ويعتمــد ذلــك علــى ظــروف احلالــة
ومســتواها ،وقــد تســتغرق هــذه اخلطــوات عــدة أيــام تبعــاً ملــا ورد ســابقا ويف كال
احلالتــن فــإن احلالــة متــر بنفــس هــذه التراتبيــة للخطــوات.
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اخلطوة األولى :اكتشاف ورصد احلالة
يقصــد باكتشــاف احلالــة أي التعــرف عليهــا ،ويعنــي بشــكل عــام حصــول املســاحة
اآلمنــة علــى معلومــات عــن وجــود حالــة أو حــاالت تعرضــت لإليــذاء يف مــكان مــا ،ويُفتــرض
أن تكــون هــذه املعلومــات مؤ َكــدة ووصلــت بطــرق موثوقــة ،يرجــى مراجعــة الفقــرة ()1-1-3
ملراجعــة طــرق التعــرف علــى احلــاالت واكتشــافها.
كمــا أن هنــاك أدوات الكتشــاف احلــاالت مثــل :املالحظــة املباشــرة ،ومراقبــة عينــة مــن
فئــات املجتمــع األكثــر احتماليــة للتعــرض لإليــذاء ،والتقصــي حــول مشــاكل األفــراد يف املــدارس
والتحــري عبــر االســتبيانات واالســتطالعات واملســوحات الصغيــرة التــي حتــدد خصائــص
ونطــاق مــن تعرضــوا لإليــذاء ،وأدوات اإلبــاغ املعروفــة عبــر وســائل االتصــال.
ويف هــذه اخلطــوة يتــازم مصطلــح (االكتشــاف) مــع مصطلــح (الرصــد) الــذي يُقصــد
بــه «عمليــة اســتعالم منتظمــة ومنظمــة للحصــول علــى معلومــات صحيحــة ،أي باختصــار
عمليــة جمــع معلومــات» ،واالكتشــاف هــو أول مرحلــة للرصــد.
وتختلــف خطــوة االكتشــاف والرصــد عــن خطــوة التقصــي واملقابلــة باعتبــار أن
املعلومــات التــي يتــم احلصــول عليهــا عــن احلــاالت قليلــة وبســيطة جــداً ،وهــي محــددة يف
النمــوذج رقــم ( )11يف جزئيــة االكتشــاف والرصــد أمــا إذا زادت املعلومــات أكثــر فــإن هــذا
يعنــي أنــه قــد مت الدخــول يف مرحلــة التقصــي واملقابلــة.
خطــوة االكتشــاف ســريعة جــداً تبــدأ مــن نقطــة اكتشــاف احلالــة واحلصــول علــى
املعلومــة.

اخلطوة الثانية :التقصي واملقابلة
يف هــذه اخلطــوة يتــم احلصــول علــى معلومــات أكثــر والتأكــد منهــا ،والتقصــي يعنــي
التحــري والتأكــد واحلصــول علــى معلومــات أكثــر ،كمــا هــو مــدون يف النمــوذج رقــم ( )11يف
جزئيــة التقصــي واملقابلــة .واملقابلــة تعنــي :اجللــوس مــع احلالــة وإدارة حــوار عميــق معهــا
مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار التعامــل النفســي اإليجابــي مــع احلالــة والتعامــل بحــذر وحــرص
معهــا والعمــل علــى خلــق عالقــة قويــة معهــا وبــث روح الطمأنينــة واألمــان لديهــا.
وجتدر اإلشارة إلى أنه يف التعامل مع احلاالت أو مقابلتها يجب التنبه إلى:
 منح احلالة احلق يف اختيار اخلدمات املتوفرة وسهلة الوصول إليها. طلب إذن احلالة قبل إشعار أي جهة باحلادثة. عدم اتخاذ أي إجراء دون موافقة مستنيرة من احلالة. تقدير احلالة واحترامها واحلفاظ على كرامتها. ضمان سرية موقف اإلفصاح وسرية معلومات ووثائق احلالة.53
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 التقيد بإجراءات األمن والسالمة للحاالت والعاملني أيضا. إجــراء املقابــات مــع األطفــال بحضــور شــخص بالــغ أو وصــي ،كمــا يختــارهالطفــل نفســه.
وعلــى املختصــة النفســية التــي تنفــذ هــذه املقابــات العــودة إلــى دليــل التوعيــة
الــذي أصــدره احتــاد نســاء اليمــن عــام  2018لالطــاع علــى معاييــر وقواعــد هــذا النــوع
مــن املقابــات.

خطوة التقصي واملقابلة تتضمن التالي:
 التأكد والتحري من صحة املعلومات. األخذ بأكثر من مصدر ومعرفة البيئة احمليطة باحلالة. تسجيل وتوثيق املعلومات. تنفيذ أول مقابلة مع احلالة. املعلومــات املطلوبــة قــد حتصــل عليهــا املســؤولة عــن مقابلــة احلــاالت يف املســاحةمــن مقابلــة واحــدة ،وهــي معلومــات للتقصــي عــن احلالــة وتفيــد أيضـاً يف التقييــم.
وتختلــف خطــوة التقصــي واملقابلــة عــن خطــوة التقييــم كونهــا تهــدف فقــط إلــى
التأكــد مــن احلالــة واحلصــول علــى معلومـ ٍ
ـات أكثــر ،لكــن يف حــال مت التعمــق يف املعلومــات
وتوســعت املقابلــة لتكتشــف أســباب احلادثــة ومرتكبهــا وأســبابها واحتياجــات احلالــة فهنــا قــد
مت الدخــول يف خطــوة تقييــم احلالــة.

اخلطوة الثالثة :تقييم احلالة وحتديد احتياجاتها
هــي عمليــة ديناميكيــة ومســتمرة جلمــع وحتليــل املعلومــات ذات الصلــة؛ لتحديــد
خدمــات الدعــم املناســبة للحالــة ،وعــادة مــا تبــدأ التقييمــات بجمــع وحتليــل املعلومــات.
ميكــن إجــراء هــذه العمليــة عــن طريــق احلالــة وأســرتها وميكــن أن تكــون دون اتصــال
مباشــر معهــم ،وميكــن أن تشــتمل علــى مــا يلــي:
•جتميــع املعلومــات (بتسلســل تاريخــي) واضــح ودقيــق للمســاعدة يف فهــم وضــع
احلالــة وعائلتهــا.
•أن تشــمل هــذه املعلومــات األشــخاص املهمــن احمليطــن باحلالــة ،وظــروف هــؤالء
األشــخاص.
•حتديد نقاط القوة لدى احلالة ،وعائلتها ،وحتديد أفضل السبل الستخدامها.
•تبادل املعلومات مع اجلهات األخرى املتعلقة بسالمة احلالة.
بعــد جمــع وحتليــل املعلومــات ،يجــب أن تتضمــن عمليــة التقييــم تكــرار مقابلــة احلالــة
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وأســرتها ومــع ذلــك قــد ال يكــون مــن املناســب دائ ًمــا مقابلــة جميــع أفــراد العائلــة.
أياً كانت الظروف ،من املهم للغاية إشراك احلالة خالل عملية التقييم.
ويف هــذه اخلطــوة أيضـاً وبعــد احلصــول علــى املعلومــات الكافيــة وتقييــم احتياجــات
احلالــة تقــوم املختصــة بتعبئــة جــدول احتياجــات احلالــة يف االســتمارة املخصصــة لذلــك بنــا ًء
علــى نتائــج التقييــم.
كمــا أنــه يف حــاالت عــدة ميكــن أن تكــون مقابلــة واحــدة أو مقابلتــان مــع احلالــة
مــع التأكــد مــن صحــة املعلومــات -كافيــة لعــدة خطــوات مــن خطــوات اإلحالــة ،أي أنهــاتوفــر املعلومــات املطلوبــة للمراحــل الثــاث األولــى منــذ خطــوة االكتشــاف وحتــى خطــوة تقييــم
احتيــاج احلالــة وإذا كانــت احلالــة خطــرة وشــديدة التضــرر البــد مــن إحالتهــا فــورا للمعاجلــة
إلنقاذهــا ثــم يأتــي تطبيــق اخلطــوات الحق ـاً ،وتكــون األولويــة هنــا إلنقــاذ احلالــة.
تقــوم املســؤولة عــن اســتقبال احلــاالت يف املســاحة اآلمنــة (مســؤولة الدعــم النفســي)
بتعبئــة النمــاذج أدنــاه متهيــدا للتســجيل اإللكترونــي وإحالــة احلــاالت إلــى مديــرة احلالــة يف
احتــاد نســاء اليمــن أو فروعــه ،وهــذه النمــاذج هــي:
النموذج رقم ( )10وهو عبارة عن استمارة تقرأُها احلالة أو تُق َرأ عليها وتطلع عليها؛ لتوافق
على استخدام معلوماتها وفق الضوابط احملددة لذلك ،وتسمى استمارة املوافقة على
اإلفصاح عن املعلومات (املوافقة املستنيرة).
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النموذج رقم ( )10للموافقة على اإلفصاح عن املعلومات

يجــب قــراءة هــذا النمــوذج علــى احلالــة ويجــب أن يُشـ َرح للحالة بوضــوح إمكانية
اختيارهــا ألي مــن اخليــارات املتاحــة أو عــدم اختيــار أي منها.
أص ِّرح أنا____________________ :
لـــ (اســم منظمتــك) مبوافقتــي علــى إطــاع اآلخريــن علــى املعلومــات التــي تخص
احلادثــة التــي أبلغتهــم عنهــا وفقـاً ملــا يلــي:
نوع املعلومات

االسم
العمر
الصورة
العنوان
نشــر القصــة بغــرض وقايــة نســاء
أخريــات
معلومــات أخــرى إن وجــدت
( حد د هــا )
ال شيء مما ُذكر

أسمح بها

توضيح أو مالحظة أو وصف لتحفظ

أدرك أننــي مبنحــي هــذا فأنــا أمنــح (اســم اجلهــة) إذن ـاً بإطــاع مــزودي اخلدمــة علــى معلومــات
محــددة ومحــدودة وفــق مــا تفتضيــه املتطلبــات الضروريــة للحصــول علــى تلــك اخلدمــة ،ســواء كانــت
ضمــن احتياجاتــي األمنيــة و/أو الصحيــة و/أو النفســية و/أو القانونيــة.
ً
أدرك أن املعلومــات املتبادلــة ســتعامل بســرية واحتــرام ،وال تتــداول إال وفقــا ملــا متليــه
احلاجــة لتوفيــر املســاعدة التــي أطلبهــا.
ـخصا مــا مــن اجلهــة التــي تزودنــي باخلدمة
ـ
ش
أن
ـي
ـ
يعن
ـات
ـ
املعلوم
أدرك أن اإلفصــاح عــن هــذه
ً
املختــارة وفــق االســتمارة أدنــاه قــد يحضــر للحديــث معــي وأحتفــظ بحقــي -يف أي مرحلــة مــن املراحــل-
يف أن أغيــر رأيــي بشــأن تبــادل املعلومــات مــع أي جهــة مــن اجلهــات التــي تقــدم لــي اخلدمــة .وأتفهــم
أن التقريــر اإلخبــاري ســوف يتــم توثيقــه وفقــا ملبــادئ صنــدوق األمم املتحــدة للســكان التســع إلعــداد
التقاريــر حــول القضايــا احلساســة مثــل :احتــرام اخلصوصيــة وضمــان الســرية والدقــة والنزاهــة.
وأفهــم أن مشــاركتي بقصتــي ستســاهم يف مســاعدة نســاء وفتيــات ممــن يواجهــن نفــس
الظــروف يف أماكــن أخــرى.

تاريخ املقابلة/
توقيع  /بصمة احلالة....................................... :
.....................................................
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النمــوذج رقــم ( )11وهــو عبــارة عــن اســتمارة تخــص احلــاالت التــي تعرضــت
لإليــذاء ويتــم تعبئتهــا بعنايــة فائقــة ،وهــي وثيقــة ســرية ال يجــوز أن تكــون متاح ًة لالطالع
مــن أي جهــة ســوى اجلهــات املعنيــة وفقـاً للضوابــط ُ َ
املـ ِّد َدة لذلــك.

النموذج رقم ( )11ملعلومات حالة تعرضت لإليذاء حسب خطوات اإلحالة

معلومات عامة:

تاريخ كتابة التقرير:
إســم املشــروع Project:............................................. :انقرهنا إلدخال بيانات:
..................
.............. ......
مــن ..........................
موقــع املســاحة :منطقــة  ............مديريــة  .............فتــرة التقريــر:
..............................
محافظــة ............

إلــى

معلومات تفصيلية عن احلالة (مرتبة حسب خطوات اإلحالة):
هذه املعلومات عند اكتشاف ورصد احلالة عبر قنوات االكتشاف املعروفة.
هذه املعلومات لرصد أو اكتشاف احلالة عبر قنوات االكتشاف املعروفة.
اإلسم
االول

اإلسم
الثاني

اإلسم
الثالث

اللقب

العمر

رقم التلفون

العنوان احلالي

إسم املبلغ
ورقمه

تاريخ اكتشاف
احلالة

معلومات للتقصي عن احلالة وتفيد أيضاً يف التقييم
تاريخ اإلدخال يف النظام

املستمع للحالة

الرقم التسلسلي يف
النظام

معلومات امليـــــــــــــــــالد

تاريخ امليالد

الهويـــــــــــــــــــــــــة

مكان امليـــــــــــــــــــــــالد

محافظة

مديرية

عدد املقابالت

تاريخ املقابالت

عزلة /حي

قرية /حارة

نوع الهوية

رقم الهوية

مكان وتاريخ
االصدار

نوع وثيقة التعريف عند
عدم توفر هوية رسمية
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عدد االوالد

احلالة االجتماعية
سن
انفصال
متزوجة مطلقة
رسمي عازبة الزواج ذكور إناث
أرملة غير

مسؤولة عن عائلتها من
جميع اجلوانب

وقت احلدوث (اكتب
الساعة)
صباحاً عصراً

املستوى
التعليمي

العمل /املهنة

نوع العمل

تاريخ وقوع
احلادثة

مسا ًء

أب

اجلهة

يتيمة
أم

إذا كانت احلالة أقل من  18سنة

كليهما

وضع احلالة

نازح عائد مقيم

معلومات عن احلادثة /تأكيد وقوع احلادثة
معلومات مكان وقوع احلادثة
محافظة

مديرية

عزلة/
حي

تعيش مع من
غير
يتيمة مبفردها تعيش

قرية/
حارة

الجئ

عمله

أخرى

اسم املكان /اجلهة إذا مت
اإلبالغ عن احلادثة إلى
مكان آخر

ال
ينطبق

معلومات حتصل عليها يف مقابلة واحدة أو مقابلتني أو أكثر حسب االحتياج (مقابلة
معمقة) ،وهي معلومات لتقييم احلادثة واحتياجات احلالة
وضع احلالة أثناء وصولها /مقابلتها

وصف احلالة عند وصولها (شعورها،
تصرفاتها ،وضعها)
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تلقت احلالة خدمات سابقة
نوع اخلدمة
اسم اجلهة

لم تتلقى احلالة
أي خدمة
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نوع االيـــــــــــــــــذاء

إيذاء
جسدي

زواج
الصغيرات/
قسري

وضع احلالة أثناء موقف اإليذاء

إساءة
نفسية
وعاطفية

حرمان من
املوارد والفرص
واخلدمات

وصف األضرار املالحظة على احلالة

يعيش
وحيدا

نعم

لديه
مرض
عضال

ال

يعول
اسرة

من ذوي
االحتياجات
اخلاصة

هل احلالة طارئة؟

حامل

ملاذا

معلومات عن مرتكب احلادثة

عدد مرتكبي
احلادثة
ذكور

إناث

عالقة مرتكبي
احلادثة باحلالة

عمله/م

وصف وضعه احلالي
التواصل  /رقم
ومعلوماتالتلفون

االسباب التي دفعته/م إلى
ارتكاب احلادثة

وصف الواقــــــــــــعة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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اخلدمات التي حتتاجها احلالة
تصميــم اجلــدول بنــا ًء علــى نتائــج التقييــم (نــوع األضــرار املالحظــة علــى احلالــة
 +أســباب ودوافــع ارتــكاب احلادثــة).
اخلدمة املطلوبة
اخلدمة النفسية واالجتماعية
الصحة النفسية واخلدمات الصحية
األمن والسالمة
اخلدمات القانونية (تشمل إدارة الدعم القانوني والعدالة التقليدية)
أخرى

ثانياً :مسارات اإلحالة واجتاهاتها
املسار األول:
تقدمي املساعدة الفورية
املسار الثاني:
الصحة والرعاية الطبية
املسار الثالث:
خيارات األمن واحلماية
املسار الرابع:
مسار اخلدمات القانونية (وتشمل إدارة الدعم القانوني والعدالة
التقليدية)
املسار اخلامس:
مسار الدعم النفسي األولي وخدمات التدريب والتوعية
والتمكني
املسار اخلامس:
مسار الصحة العقلية والعالج النفسي
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ووفــق أدوار املســاحات اآلمنــة التــي يشــرف عليهــا احتــاد نســاء اليمــن فإنهــا تقــوم
بإحالــة احلــاالت إلــى املســؤولة عــن إدارة احلالــة يف االحتــاد أو فروعــه يف احملافظــات ومنــه
إلــى مــزودي اخلدمــات (بحســب نــوع احلالــة واحتياجهــا) مثــل :املستشــفيات واملراكــز العالجية
ومراكــز العــاج النفســي ودور اإليــواء واملؤسســات القانونيــة أو احملامــن وغيرهــم مــن مــزودي
اخلدمــات الذيــن يســاهمون يف معاجلــة احلــاالت التــي تعرضــت لإليــذاء.
النمــوذج رقــم ( )12يســتخدم كمذكــرة محــررة إلــى اجلهــات املطلــوب اإلحالــة اليهــا،
وميكــن اســتخدام هــذا النمــوذج مبعيــة اســتمارة املعلومــات ،يف حــال كانــت اجلهــة احملــال اليهــا
موضــع ثقــة للمعلومــات وهنــاك ضــرورة الســتالم املعلومــات بغــرض إدارة احلالــة ،منــوذج رقــم
( ،)11أو منفصلــة عنــه (وهــو األفضــل).
النمــوذج رقــم ( )13يســتخدم لتحديــث املالحظــات علــى ســير احلالــة ،بحيــث يتــم
وصــف اخلدمــة التــي تلقتهــا احلالــة منــذ مت إحالتهــا ،ووصــف تطــورات احلالــة يف كل خدمــة
تلقتهــا ،ومــا النتائــج ،ومــا هــي الرغبــات التــي أفصحــت عنهــا احلالــة عنــد تلقيهــا للخدمــة،
وكيــف انتقلــت احلالــة لتلقــي اخلدمــة األخــرى ،مــن الشــخص الــذي قــام باملتابعــة ،ومــا هــو
رأيــه التقييمــي لوضــع احلالــة؟.

النموذج رقم ( )12إلحالة احلاالت التي تعرضت لإليذاء
(لالستخدام يف اإلحالة بشكل منفصل عن استمارة املعلومات)

وصف احلالــــــــــــــــة:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................................

اخلدمات التي حتتاجها احلالة
تصميم اجلدول بنا ًء على نتائج التقييم (نوع األضرار املالحظة على احلالة +
أسباب ودوافع ارتكاب احلادثة).
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مقدم اخلدمة

اخلدمة املطلوبة
خدمة املساعدة النقدية الفورية....................................... :
................
خدمة الرعاية الصحية................................................ :
................
خدمة األمن واحلماية................................................. :
خدمة الدعم القانوني................................................. :
خدمة الدعم النفسي والتدريب والتوعية والتمكني................... :
خدمة الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي.................... :

اإلحالـــــة

بيانات اجلهة احملولة/املستقبلة

اجلهة احملولة للحالة...................................... :
........

اجلهة املستقبلة للحالة:
الشخص املستقبل لإلحالة:

الشخص املنفذ للمقابلة واإلحالة:
االسم:

االسم:

الرقم:

الرقم:

تاريخ اإلحالة................ / ......../ ......... :

وضــــــــــــــع اإلحالــــــــــــــــــة
هل وافقت احلالة (كما هو مناسب) على اإلحالة؟

نعم

ال

(إذا كانت اإلجابة ال اشرح)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
أبرز التوصيات حول احلالة( :الشخص الذي قام باملقابلة يطرح توصياته للمستقبل كنتيجة ملقابلته للحالة وما اكتشفه)
•
•

إسم الشخص الذي قام باإلحالة:

مديرة املساحة اآلمنة

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ .............. / ......../ ........ :

التاريخ .............. / ......../ ........ :
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النموذج رقم ( )13مالحظات سير احلالة
التاريخ:__________ :
_______
نوع اخلدمة املُقدمة:

رمز احلالة:

حتديث مالحظات سير احلالة من منظور استشاري إدارة احلاالت مبا يتعلق باخلدمات املذكورة باألسفل (وصف اخلدمة التي
تلقتها احلالة منذ مت إحالتها ،ووصف تطورات احلالة يف كل خدمة تلقتها ،وما النتائج ،وما هي الرغبات التي افصحت عنها احلالة
عند تلقيها اخلدمة ،وكيف انتقلت احلالة لتلقي اخلدمة األخرى ،من الشخص الذي قام باملتابعة ،وما هو رأيه التقييمي لوضع
احلالة؟)

 )1خدمة املساعدة الفورية:

________________________________
________________________________
_____________________________
 )2الرعاية الطبية:

________________________________
________________________________
_____________________________
 )3األمن واحلماية:

________________________________
________________________________
_____________________________
 )4خدمة اخليارات القانونية (تشمل إدارة الدعم القانوني والعدالة التقليدية):
________________________________
________________________________
_____________________________
 )5الدعم النفسي األولي وخدمات التدريب والتوعية والتمكني:

________________________________
________________________________
________________________________
____________________________
 )6مسار املعاجلة النفسية والصحة العقلية:

________________________________
________________________________
_____________________________
التوقيع  :رموز العاملني بإدارة احلاالت:
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 4-3أنشطة التدريب وبناء القدرات
تعتبــر أنشــطة التدريــب وبنــاء القــدرات مــن أهــم اخلدمــات التــي تقدمهــا
املســاحات اآلمنــة ،ألنهــا تعــزز مــن قــدرات النســاء والفتيــات وتســاهم يف تعزيــز الثقــة
بالنفــس وكذلــك متنحهــن العديــد مــن املهــارات املســاعدة لهــن يف حياتهــن العمليــة.
كمــا أن أنشــطة التدريــب املقدمــة للنســاء والفتيــات البــد أن تكــون نابعــة مــن
احتياجــات الفئــة املســتهدفة مــن التدريــب ،بحيــث يأتــي التدريــب ليســد احتياجــاً أو
ليعالــج مشــكل ًة مــا ويتنــوع التدريــب بحســب الغــرض منــه علــى النحــو التالــي:
أوالً :تدريبــات معرفيــة لتزويــد النســاء والفتيــات املعلومــات واملعــارف التــي
يحتجنهــا وفــق االحتياجــات التــي تظهــر لديهــن.
ثانيـاً :تدريبــات مهاريــة ،إلكســاب النســاء والفتيــات مهــارات محــددة تســاعدهن
مســتقب ً
ال يف حياتهــن املهنيــة وحتــى األســرية أيض ـاً ،مثــل التدريبــات املهنيــة واحلرفيــة
وكذلــك اإلداريــة واحملاســبية.
ثالثـاً :تدريبــات لتغييــر القناعــات واالجتاهــات ،وهــذا النــوع يحتــاج مهــارة عاليــة
لــدى املدربــن للتعامــل مــع األفــكار واملعتقــدات والعــادات والتقاليــد.

ولتنفيذ أنشطة تدريب ف ّعالة البد أن متر بعدة خطوات
•اإلعداد والتنسيق لنشاط التدريب.
•التخطيط لنشاط التدريب.
•توفير احتياجات التدريب (الفنية واملادية).
•تنفيذ التدريب.
•كتابة تقرير التدريب.
تقرير نشاط التدريب ميكن أن يتضمن معلومات أساسية حسب النموذج (.)13
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النموذج رقم ( )14لتقرير حول نشاط تدريب
I.Iمعلومات عامة:
املشــروع Project::يوم وتاريخ ارسال التقرير)....................( :
إســم
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .انقر هنا إلدخال بيانات.......................... :
موقع املساحة اآلمنة :منطقة
اسم معد التقرير ......................... :وظيفته................. - :
 .........مديريــة  ...........محافظــة
........
IIIIمعلومات تفصيلية:

اسم وعنوان التدريب
رقم النشاط التدريبي

تاريخ تنفيذ التدريب
اسم املدرب  /امليسر  /املنسق
للفعالية /النشاط
الشخص املسؤول عن تنفيذ
التدريب
مكان تنفيذ التدريب

مــن تاريــخ.................................... :إلــى .......................
............

االسم:
اإلمييل:
رقم التلفون:

نساء

عدد املشاركني /احلضور

بنات

اإلجمالي

	-

أهداف التدريب
كيف يساهم التدريب يف حتقيق
مخرجات املساحة اآلمنة
أهم املواضيع التي تناولها التدريب

	-
	-

	-
	-
	-
	-

أبرز مخرجات التدريب

	-
	-
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	-

التحديات والعقبات التي مت
مواجهتها أثناء تنفيذ التدريب

الدروس املستفادة

	-

	-
	-
	-

التوصيات

	-

مرفقات التقرير

 )1كشف تسجيل املشاركني وعناوينهم وتوقيعاتهم وأرقام التلفونات.
 )2املادة التدريبية /أوراق العمل /عروض الباوربوينت.
 )3تغطية اإلعالمية (املواقع اإلخبارية ،الصحف ،أخرى).
 )4صورة لالفتة  +صور مختلفة وواضحة للتدريب.
 )5استمارات تقييم املشاركني للفعالية واملدرب وامليسر.
 )6إستمارة تقييم امليسر أو املدرب للمشاركني.
 )7حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي.
 )8السيرة الذاتية للمدرب.

ملحوظـة:

هــذا التقريــر توقــع عليــه مســؤولة التدريــب يف املســاحة اآلمنــة عنــد رفعــه إلــى
مديــرة املســاحة اآلمنــة ،وتوقــع عليــه مســؤولة التدريــب مــع مديــرة املســاحة اآلمنــة
عنــد رفعــه إلــى إدارة املشــروع أو جهــة أخــرى.
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 5-3أنشطة الوقاية والتوعية
ميكــــن ترتيــــب أنشــــطة الوقايــــة والتوعيــة ،داخــل وخــارج املساحة اآلمنة عـلـى
ٍ
حــد ســواء وعنــد ترتيــب هــذه األنشــطة ،فمن املهــم التأكيــد علــى العمــل مــع النســاء
والفتيــــات ومــــع املجتمــــع ككل ،مــــن أجــــل تعزيــــز بيئــــة أكـــثر أماناً وتشجيع مســــؤولية
املجتمــــع لوقايــة النســاء والفتيــات مــــن مظاهــر اإليــذاء واحلــــد مــــن املخاطــــر التــي
تواجههــن.
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أنشطة الوقاية وأنشطة التوعية:
 1-5-3أنشطة الوقاية

تدقيــق الســالمة:

تدقيــــق الســــامة املنتظــــم لتقييــــم املخاطــــر األمنيــــة علــى لنســــاء والفتيــــات،
وحتديــــد الفــــرص املتاحــــة للتعــــاون مــــع القطاعــات األخــرى للحــد مــن تلــك املخاطــر
ويجــــب تنســــيق عمليــــات تدقيــــق الســــامة مــــع القطاعــــات واملؤسسات األخــــرى ذات
الصلــــة وحتديــدا بالتنســيق مــع اجلهــات األمنيــة املعنيــة والســلطات احملليــة وينصــــح
بضرورة إشــراك النســــاء والفتيــــات مــــن داخــــل املجتمــــع.

خرائــط الســالمة:

رسم خرائــط الســالمة :فمثــل هــذا النشــاط ميكــن أن يدعــم النســاء والفتيــات
يف حتديــــد املواقــــع املعرضــــة للخطــــر يف مناطقهــم داخــل املجتمــع احمللــي ،والعمــــل مــع
مختلف اجلهات املعنية للحــــد مــــن تلــــك املخاطــر.

تشكيل مجموعــات الســالمة:

يــؤدي تشــكيل هــذه املجموعــات مــن أعضــاء املجتمعــــات احملليــــة إلــى ضمــــان
بيئــــة أكثر أمنا للنســــاء والفتيــــات ويُنصح بتعزيز مشاركة النســــاء والفتيــــات يف إنشــــاء
هــــذه املجموعــــات واالســتفادة منها.
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 2-5-3أنشطة التوعية
توفــــر أنشــطة التوعيــة فــــرص للوصــــول إلــى النســــاء والفتيــــات غيــر القــادرات
علــى الوصــول إلــى اخلدمــات ويواجهــن عوائــق أســرية أو مجتمعيــة ،وكذلــك ملــن تصــل
مــن النســاء والفتيــات إلــى املســاحة اآلمنــة واالعتمــــاد عـلـــى املجموعــات النســــائية
القائمــــة وشــــبكات الدعــــم داخــــل املجتمعــــات هــــو أمــر بالــغ األهميــــة لتعزيــز فعاليــة
أنشــــطة التوعيــــة وميكــــن لهــــذه املبادرات أن تشــــمل:
•الزيــــارات املنزليــة (مــــن خــال املتطوعـــن يف فريــــق التوعيــــة) وجلســــات
الشــــاي/القهوة املنزليــة إلطــــاع أفــــراد املجتمــــع عــــن األنشــــطة واخلدمــــات
التي تقدمها املساحة اآلمنة ويف هــــذا الســــياق من الضروري لفــــرق التوعيــــة
أن تكــــون عــــلى علــــم تــــام مبســــائل اخلصوصيــــة والسريــــة ،ونظــــام اإلحالــــة.
•املشــــاركة مــــع الهيــــاكل املجتمعيــــة والدينيــــة وقــــادة املجتمــــع إن العمــــل يف
مجــــال التوعيــــة يجــــب أن يتضمــــن العمــــل مــــع كافــة فئــات املجتمــــع ومتكــن
النســــاء والفتيــــات.
•تطويــــر مســــاحات آمنــــة أكثر حــــول املســــاحة اآلمنة الرئيســــية وميكــــن لهــــذا
أن يتخــــذ شــــكل مجموعــــات نســــائية جتتمــــع بصــورة منتظمــــة ،ويتــم دعمهــا
للقيــــام بأنشــــطة خــــارج املركــز الرئيــس.
•التوعيــة ميكــن أن تســتهدف عــددا كبيــرا مــن النــاس ،وال تشــترط عــددا
محــدودا ،والتوعيــة لهــا صــور وأشــكال عــدة ،منهــا :التوعيــة املرئيــة واملســموعة
واملقــروءة واإللقــاء والنقاشــات الواســعة وجلســات االســتماع واللقــاءات الفرديــة
وغيرهــا.
•عمليــة التخطيــط للتوعيــة أســهل مــن عمليــة التخطيــط للتدريــب ،والتوعيــة
تقــاس مخرجاتهــا بعــدد االســتجابات مــن اجلمهــور ،والتأثيــر الــذي يحــدث
الحقــاً للفئــة املســتهدفة.
تقرير نشاط التوعية ميكن أن يتضمن معلومات أساسية حسب النموذج (.)14

69

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

النموذج رقم ( )14لتقرير حول نشاط توعية
I.Iمعلومات عامة:
يوم وتاريخ ارسال التقرير)....................( :
إسم املشروعProject:...................... :
انقر هنا إلدخال بيانات.......................... :
اســم معــد التقريــر ......................... :وظيفتــه- :
موقع املساحة اآلمنة :منطقة
.........
محافظة
 ........مديرية ...........
.................

IIIIمعلومات تفصيلية:
اسم وموضوع نشاط التوعية
رقم اللقاء التوعوي
تاريخ تنفيذ التوعية
اسم القائم بالتوعية
الشخص املسؤول عن تنفيذ التوعية
مكان تنفيذ التوعية

نساء

عدد املشاركني /احلضور يف نشاط
التوعية
	-

أهداف نشاط التوعية

	-
	-
	-

أهم املواضيع التي تناولتها التوعية

	-
	-
	-
	-

خالصة آلراء ومالحظات املشاركني أو
املستفيدين أو السلطات احمللية أو غيرها 	-
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بنات

اإلجمالي

دليل المساحات اآلمنة للنساء والفتيات

	-

التحديات والعقبات التي مت مواجهتها
أثناء تنفيذ التوعية

	-
	-
	-

الدروس املستفادة

	-
	-
	-

التوصيات

	-
	-

مرفقات التقرير

 )1كشف تسجيل املشاركني /املشاركات وعناوينهم وتوقيعاتهم وأرقام التلفونات.
 )2صوره لالفتة.
 )3مادة التوعية /عروض الباوربوينت /روابط أفالم.
 )4التغطية اإلعالمية.
 )5صور مختلفة وواضحة لنشاط التوعية.

ملحوظــــــة:

توقــع علىهــذا التقريــر مســؤولة التوعيــة يف املســاحة اآلمنــة عنــد رفعــه إلــى
مديــرة املســاحة االمنــة ،وتوقــع عليــه مســؤولة التوعيــة مــع مديــرة املســاحة اآلمنــة
عنــد رفعــه إلــى إدارة املشــروع أو جهــة أخــرى.
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للحصول على االستشارات
األسرية والنفسية والقانونية
إتصل مجاناً على

8000999

من أي هاتف أرضي أو يمن موبايل
من الساعة  8:00صباحاً
حتى الساعة  8:00مساءاً
يومياً عدا الجمعة
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