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ك وتشعر بهم، ولكنك لن تتوقع مطلقاً أنه سيحدث معك،  "إنك ترى ما يحدث لغ�ي
ن حدوثه حقا"  لح�ي

هذا ما قالته عب�ي البالغة من العمر 23 عاماً حول حالة أن يكون المرء الجئاَ. بعد 
ي يبلغ عمره االآن خمسة أشهر.  ي االأردن، أنجبت ولدها الثالث وهو ص�ب

االستقرار �ن
ة  . "لقد جئت إىل المركز أثناء ف�ت ي مجال التوعية مع عب�ي

ن �ن تواصل أحد المتطوع�ي
ي العيادة. ثم علمت الحقاً بوجود ورش 

الحمل بسبب تقديم العناية الطبية مجاناً �ن
عمل تدريبية وترفيهية. لقد أصبح لدي عدة صديقات ونحن نح�ن معاً ورش العمل 
ي 

لتعلم مهارات جديدة. وأنا غالباً ما اصطحب أطفاىلي معي طالما بإمكانهم اللعب �ن
بيئة آمنة والتفاعل مع أطفال بنفس أعمارهم".

ي االأردن
، الجئة سورية �ن عب�ي
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قليمــي  ي العــراق، واالأردن، ولبنــان، وســورية، وتركيــا، والمكتــب االإ
نتقــدم بــكل الشــكر إىل مكاتــب صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان �ن

للــدول العربيــة لصنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان، وذلــك عــى مســاهماتهم ومراجعتهــم لهــذه المذكــرة التوجيهيــة.
ي وأرال كاكل ونزيه طفلس لصالح صندوق االأمم المتحدة للسكان.

التقط الصور كل من ديفيد بروني�ت
ي تركيا.

تم ترجمة المذكرة التوجيهية من قبل مكتب صندوق االأمم المتحدة للسكان �ن



ة دم ق م 1. ال

ــاء  ن النس ــ�ي ــة وتمك ــية لحماي اتيجية رئيس ــ�ت ــات )WGSS( كإس ــاء والفتي ــة للنس ــاحات آمن ــاء مس ــألة إنش ــرزت مس ــد ب لق
رات مــن جــراء االأزمــة الســورية. تقــدم هــذه الوثيقــة لمحــة عامــة عــن ماهيــة المســاحات االآمنــة، ومــا  والفتيــات المتــ�ن
نســانية ومرحلــة مــا  ي الســياقات االإ

ي يجــب أن يتــم اتباعهــا عنــد إنشــاء مثــل هــذه االأماكــن �ن
هــي المبــادئ االأساســية الــ�ت

بعــد االأزمــة. 

ي االأردن ولبنــان والعــراق وســورية وتركيــا. 
كائــه �ن ويســتند هــذا الدليــل عــى تجــارب صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان و�ش

ي 
ات الموثقــة مــن خــال آليــات تنســيق العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي )GBV( �ن كمــا أنــه يشــ�ي أيضــاً إىل الخــ�ب

االأردن ولبنــان. كمــا تــم التطــرق إىل الــدروس المســتفادة مــن مناطــق أخــرى1. هــذا إىل جانــب الحصــول عــى التوجيــه مــن 
ي إنشــاء مســاحات مائمــة لاأطفــال والمســاحات 

قبــل القطاعــات المعنيــة بحمايــة الطفــل وبالفتيــات المراهقــات وذلــك �ن
االآمنــة للفتيــات.
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ات؟  ي ت ف اء وال س ن ل ة ل ن ات الآم اح س م ي ال ا ه 2. م

. ويشــ�ي  ــان الجســدي والنفــ�ي ــاة باالأم ــه المــرأة أو الفت ن رســمي أو غــ�ي رســمي تشــعر في ــة هــي حــ�ي إن المســاحة االآمن
، إىل غيــاب الصدمــات النفســية، والضغــط المفــرط والعنــف )أو الخــوف مــن العنــف(،  ي الســياق الحــاىلي

مصطلــح »آمــن«، �ن
أو ســوء المعاملــة2. إنهــا مســاحة حيــث تشــعر النســاء والفتيــات، باعتبارهــن المســتفيدات المســتهدفات، بالراحــة ويتمتعن 

ن ضدهــن أو االأذى.
ّ بحريــة التعبــ�ي عــن أنفســهن دون خــوف مــن التحــ�ي

ن يمكن فيه للمرأة أو الفتاة: االأهداف االأساسية للمساحة االآمنة هي توف�ي ح�ي

االختاط بالمجتمع وإعادة بناء الشبكات االجتماعية؛	•

الحصول عى الدعم االجتماعي؛	•

اكتساب المهارات ذات الصلة بالسياق؛	•

الوصــول إىل الخدمــات االآمنــة والمختصــة باالســتجابة لحــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي )النفســية والقانونية 	•
والطبية(؛ 

الحصول عى معلومات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والصحة، والخدمات3.	•

وقــد تكــون لهــذه المســاحات أســماء مختلفــة مثــل المراكــز النســائية، أو المراكــز النســائية المجتمعيــة، أو مراكــز االســتماع 
رشــاد، وهــذا عــى ســبيل المثــال ال الحــ�. إن المســاحات االآمنــة للنســاء ليســت بماجــئ أو هــي مماثلــة للمســاحات  واالإ

ي مراكــز االســتقبال أو مراكــز الوقفــة الواحــدة4.
االآمنــة القائمــة �ن

ات؟  ي ت ف اء وال س ن ل ة ل ن ات الآم اح س م اذا ال م 3. ل

ي معظــم المجتمعــات، يتوفــر للنســاء أمكنــة محــدودة للقــاء، كمــا أن االأماكــن العامــة غالبــاً مــا تكــون مكتظــة بالرجــال5. 
�ن

ليــة، واالهتمــام بالعائلــة بشــكل  ن بصــورة تقليديــة، تتضمــن مســؤوليات النســاء العنايــة باالأطفــال، والطهــي، واالأعمــال الم�ن
هــن عــى العمــل  ــة تج�ب ي حال

ــاء االأزمــة، حيــث تجــد النســاء أنفســهن �ن ن أن هــذه المهــام قــد تتغــ�ي أثن ي حــ�ي
عــام. و�ن

ي كل االأحــوال.
ل �ن ن وكســب لقمــة العيــش، إال أنهــن الزلــن يتحملــن مســؤولية المــ�ن

ي بدايــة ســن 
ي المجتمــع محــدودة وذلــك �ن

ي البلــدان الناميــة، تصبــح فرصــة الحركــة بحريــة �ن
»بالنســبة للكثــ�ي مــن الفتيــات �ن

ل بعيــداً عــن أي احتــكاك مــع الذكــور. »إن هــذا القيــد غــ�ي الرســمي  ن ي المــ�ن
البلــوغ«6. فغالبــاً مــا يبقــى االأهــل بناتهــم �ن

ورة، إال أن هنــاك  ن أن هــذا القانــون غــ�ي مــدون بالــ�ن ي حــ�ي
المفــروض عــى حركــة النســاء غالبــاً مــا يســتمر مــدى الحيــاة. �ن

يــة  ي حديقــة ح�ن
ة مــن العالــم، ســواء كان ذلــك �ن ي أجــزاء كثــ�ي

حظــر تجــول مفــروض عــى النســاء، مــن حيــث الممارســة، �ن
ــة نتيجــة  ي الســياق الســوري، أصبحــت المــرأة أكــ�ش عزل

ــم النامــي«7. �ن ي العال
ة �ن ي المجتمعــات الفقــ�ي

، أو �ن ي ــد غــر�ب ي بل
�ن

. وأفــادت النســاء وأفــراد أ�هــن بمحدوديــة قــدرة النســاء والفتيــات عــى  لاأزمــة وقــد تــم الحــد مــن تنقلهــا بشــكل كبــ�ي
، والتحــرش، واالعتــداءات العشــوائية8. ل؛ بســبب الخــوف مــن العنــف الجنــ�ي ن التنقــل خــارج المــ�ن
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ــدان المضيفــة، حيــث ينظــر إليهــن بصفتهــن  ي البل
ــات �ن ــة الغريب ــات أنهــن بمثاب ــات الاجئ وقــد أفــادت النســاء والفتي

مســتهلكات لمــوارد المجتمــع بــدون وجــه حــق، مــا يــؤدي إىل شــعورهن بالضعــف. وعــاوة عــى ذلــك، لوحــظ أن النســاء 
ن  ي حــ�ي

ي ســورية، مثــل العمــل أو الخــروج للحصــول عــى المســاعدات. و�ن
أصبحــن يتخــذن أدواراً لــم يعتــدن عليهــا �ن

ايــد مــن  ن ، فــإن الخــوف الم�ت كانــت حريــة التنقــل محــدودة إىل حــد مــا بالنســبة للكثــ�ي مــن النســاء والفتيــات قبــل التهجــ�ي
ي تلــك القيــود عــى النســاء والفتيــات المهجــرات9.

االعتــداء الجنــ�ي والتحــرش أدى إىل زيــادة �ن

ومــع ذلــك، »تشــ�ي االأدلــة إىل أن إنشــاء مســاحات للنســاء و/أو فقــط الفتيــات يســاعد عــى الحــد مــن المخاطــر ومنــع 
ــة  ــات نقط ــاء والفتي ــاحات للنس ــذه المس ــر ه ــادة. وتوف ــوارئ الح ــاالت الط ــتجابة لح ــاء االس ر أثن ــ�ن ــن ال ــد م المزي
ــر المعلومــات. كمــا تقــدم نقــاط التجمــع االآمنــة لهــن الفرصــة للتواصــل، وتبــادل  دخــول آمنــة للخدمــات ومــكان لتوّف
ــيلة  ــون وس ــة أن تك ــاحات االآمن ــن للمس ــة، يمك ــذه الطريق ــم. وبه ــع والدع ــبكات المجتم ــاء ش ــادة بن ــات، وإع المعلوم

ــات10. ــة« للنســاء والفتي ــوارد االجتماعي ــاء »االأصــول والم أساســية لبن

ي فصل الشتاء، 
"تحتاج عائاتنا إىل الكث�ي من االأشياء، مثل المابس الثقيلة �ن

ي مركز النساء"، كذا قالت ربيعة ذات البالغة 
ي نصنعها بأنفسنا هنا �ن

وال�ت
ي 

ي حمص ولكنها االآن �ن
من العمر 29 عاماً، وهي من حلب. أقامت ربيعة �ن

 ." ن ي االأردن. "نموذج الكروشيه المفضل لدي يسمى"ياسم�ي
مخيم االأزرق �ن

. وسوف أقوم بتعليم  ن ي "بالشام" )دمشق( - مدينة الياسم�ي
وهو يذكر�ن

ي االأزرق بحيث يصبح المخيم عامراً باالأطفال 
هذا النموذج لجميع النساء �ن

ي القيام به للحفاظ عى 
. هذا أقل ما يمكن�ن ن الذين يرتدون زهور الياسم�ي

يكو والكروشيه عى تبديد بعض المخاوف  ي ببلدي. تساعد الخياطة وال�ت
صل�ت

لدينا".

ي االأردن
الجئة سورية �ن

معالجة العنف القائم 
عىل النوع الجتماعي 

من خالل تفويض 
أوسع لصندوق الأمم 

ي 
المتحدة للسكان �ف

مجال الصحة الجنسية 
نجابية، وما وراء  والإ

ذلك

نجابيــة،  ي الناجيــات مــن العنــف مــن عواقــب جديــة تؤثــر عــى الصحــة الجنســية واالإ
تعــا�ن

ــات  ــون والوفي ــ�ي المأم ــاض غ ــه، واالإجه ــوب ب ــ�ي المرغ ــري وغ ــل الق ــك الحم ي ذل
ــا �ن بم

، وارتفــاع معــدالت مخاطــر االأمــراض المنقولــة جنســياً  ي ّ الناجمــة عــن ذلــك، والناســور الــر�ن
ــة  ــم الوالي ي صمي

ــل �ن ــا تدخ ــذه القضاي ــا أن ه ــب. وبم ــة المكتس ــص المناع وس نق ــ�ي وف
ــة  امــج صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان؛ فهــو إذن قــادٌر عــى اعتمــاد مقارب المنوطــة ب�ب
ــة  ــى كفال ــة، وع ــات الصحي ــي الخدم ــع مقدم ــا�ش م ــكل مب ــل بش ــة للعم ــاملة ومتكامل ش

ــي. ــوع االجتماع ــم عــى الن ــف القائ ي مجــال العن
ــات متخصصــة �ن خدم

ــاحات  ــكان أن المس ــدة للس ــم المتح ــدوق االأم ــن صن ــذ، يضم ــل التنفي ــه مح ــع واليت بوض
ي بعــض 

نجابيــة. �ن االآمنــة للنســاء والفتيــات ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بخدمــات الصحــة االإ
ي االأردن، تتواجــد الخدمــات داخــل نفــس 

ي �ن ــم الزعــ�ت ي مخي
الحــاالت، كمــا هــو الحــال �ن

نامــج أن يصــل  المرفــق، وهــو االأمــر الــذي ال يضمــن الريــة فحســب، إنمــا يتيــح أيضــا لل�ب
ــورية،  ي س

ــر. و�ن ــزم االأم ــة، إذا ل ــة الفوري ــم الرعاي ــاً تقدي ــح أيض ــع، ويتي ــور أوس إىل جمه
يعمــل صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان عــى دعــم مرافــق شــاملة للتأكــد مــن أنــه ليــس 
لــدى النســاء مســاحة آمنــة للقــاء فحســب، ولكــن يمكــن لهــن أيضــاً الوصــول إىل خدمــات 
ــر  ــراً للمخاط ــة. ونظ نجابي ــة االإ ــة بالصح ــات الخاص ــة والمعلوم ــة الحيوي نجابي ــة االإ الصح
ي االنتقــال مــن منطقــة إىل أخــرى، يتيــح هــذا للمــرأة مجموعــة متنوعــة مــن 

االأمنيــة الهائلــة �ن
الخدمــات بشــكل آمــن. 
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ات ي ت ف اء وال س ن ف ال �ي ك م ادة وت ي ق ال

اف إدارة المــرأة والفتــاة وأن تقــدم بيئــة شــاملة وداعمــة لهــن. يجــب أن تــدرج  ينبغــي أن تكــون المســاحة االآمنــة تحــت إ�ش
ي تخطيــط المشــاريع وتنفيذهــا، ورصــد وتقييــم المــكان لضمــان أن تستشــعر النســاء والفتيــات بتملكهــن 

النســاء والفتيــات �ن
شــخصياً للمســاحة االآمنــة11. كمــا يجــب توفــر التواصــل المنتظــم معهــن حــول كيفيــة إدارة وتشــغيل المــكان. ويجــب أن 
ــا. يجــب أن يكــون لديهــن  ــام به ن القي ي يتعــ�ي

ــ�ت ــواع االأنشــطة ال ــات ســاعات العمــل، فضــاً عــن أن ــرر النســاء والفتي تق
الشــعور بملكيــة المــكان، بــدالً مــن اعتبــاره مركــزاً تتــم إدارتــه مــن أجلهــن مــن قبــل مصــدر خارجــي.

ن ري زائ ف وال �ي ي اج ن ىل ال ز ع رّك ج ي ه ن

ي 
ــ�ت ــات ال ــا، والمناقش ي تقدمه

ــ�ت ــات ال ــطة والخدم ــة، واالأنش ــاحة االآمن ــم المس ــرض تصمي ي مع
ــة �ن ــاء االأولوي ــب إعط يج

ي يصلــن إىل المركــز. أي ملفــات للقضايــا، أو 
تنظمهــا، إىل مراعــاة ســامة وحفــظ خصوصيــة النســاء والفتيــات اللــوا�ت

ي المركــز، هــي وثائــق البــد مــن تأمينهــا بصــورة صحيحــة. يجــب أن 
توثيــق للخدمــات، أو بيانــات العميــل المحتفــظ بهــا �ن

ام رغباتهــن واختياراتهــن وحقوقهــن. ويجــب تزويدهــن  يكــون المركــز مفتوحــاً لجميــع النســاء والفتيــات، كمــا يجــب احــ�ت
ن 12. بمعلومــات عــن الخدمــات والخيــارات المتاحــة. ويتوجــب تدريــب فريــق العمــل بصــورة مكثفــة عــى مبــدأ عــدم التميــ�ي

ول وص ل ل ل اب ن وق آم

ي منطقــة يســهل وصــول النســاء والفتيــات إليهــا، وأن تكفــل المســاحة االآمنــة كل مــن 
يجــب أن تكــون المســاحة االآمنــة �ن

الســامة والخصوصيــة. ويجــب أن يكــون اتخــاذ القــرار المتعلــق بتحديــد المســاحة االآمنــة بقيــادة النســاء والفتيــات. وإذا 
لــم يكــن ذلــك ممكنــاً، فيجــب استشــارتهن عــى االأقــل. وتتعلــق مســألة إتاحــة الوصــول أيضــاً بأمــور مثــل التوقيــت وأيــام 
ي تحمــل تكاليــف النقــل مــن وإىل المــكان. ويجــب للمســاحة االآمنــة 

العمــل االأنســب لهــّن. إذا أمكــن، يجــب أن يتــم النظــر �ن
ن عليهــا.  اعتمــاد مدونــة لقواعــد الســلوك يتــم تدريــب جميــع الموظفــ�ي

ة ي ع م ت ج م ة ال ارك ش م ال

ــد  ــب مدخــات ودعــم العدي ــإن اســتدامتها تتطل ــات، ف ــإدارة النســاء والفتي ــة ب ــون المســاحة االآمن ن يجــب أن تك ي حــ�ي
�ن

ي 
مــن أصحــاب المصلحــة. إن لــاأزواج واالآبــاء وقــادة المجتمــع تأثــ�ي كبــ�ي عــى قــدرة النســاء والفتيــات عــى المشــاركة �ن

ــاء إعــداد المســاحة االآمنــة، وحشــد الدعــم  وري أن نفهــم وجهــات نظــر هــؤالء االأفــراد أثن امــج. ولذلــك، مــن الــ�ن ال�ب
ــة المطــاف،  ي نهاي

ــع االأنشــطة. �ن ي جمي
ــان �ن ــات المشــاركة بأم ــن للنســاء والفتي ــث يمك ــك المســاحات بحي المجتمعــي لتل

يجــب أال تكــون المســاحات االآمنــة وحــدات معزولــة، وإنمــا هــي امتــداد لحيــاة المجتمــع بشــكل عــام. وللرجــال والفتيــان 
اكهــم لضمــان فهــم الهــدف، والموقــع وفوائــد المســاحات االآمنــة  ي ضمــان نجــاح المســاحات االآمنــة. إن إ�ش

دور هــام �ن
ســوف يتيــح مشــاركة عــدد أكــ�ب مــن النســاء والفتيــات. إن ضمــان مشــاركة وقبــول المجتمــع الســتدامة المبــادرة هــو أمــر 

ال غــ�ن عنــه مــن أجــل نجــاح المســاحة االآمنــة.

ات اع ط ق عدد ال ت ق وم س ن م

ات المتفاوتــة للنســاء والفتيــات. يجــب أن يقــدم المكان  ن االعتبــار االحتياجــات والخــ�ب يجــب أن تأخــذ المســاحة االآمنــة بعــ�ي
ي ذلــك المســائل المتعلقــة بمنــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وطــرق 

ي ترتبــط بــدورة حياتهــن، بمــا �ن
الخدمــات الــ�ت

االســتجابة لــه13. إن مجموعــة االأنشــطة الممكنــة واســعة نوعــاً مــا، ويجــب أن يتــم اختيارهــا بمشــاركة النســاء والفتيــات، 
وبالتوافــق مــع الوضــع القائــم وســياقه. ففــي بعــض الحــاالت، قــد يحتــوي المركــز عــى مجموعــة مــن الخدمــات، بــدءاً 
ــاح  ــات أخــرى، تُت ي أوق

ــة. و�ن ــات القانوني ــة، إىل الدعــم النفــ�ي واالجتماعــي، إىل الخدم نجابي ــن الصحــة الجنســية واالإ م
ي مــكان آخــر. يجــب تفعيــل نظــام إحالــة داخــىي وخارجــي واضــح، ويجــب أن يتمكــن المتطوعــون 

بعــض هــذه الخدمــات �ن
ــف الجنــ�ي  ــك جــزءاً مــن شــبكة تنســيق العن ــد أن يكــون ذل ــة.  ومــن المفي ــة و�ي ــذه بصــورة آمن ــون مــن تنفي والعامل

االأوســع وإجــراءات التشــغيل المعياريــة وذلــك لضمــان آليــة االإحالــة الفعالــة. 
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ات اج ي ت ب الح س ص ح ص خ م

حيــب وبالمشــاركة. ومــن المهــم  يجــب أن تكــون المســاحة االمنــة جاذبــة بمــا يكفــي بحيــث تُشــعر النســاء والفتيــات بال�ت
ــون االأنشــطة  ــة. يجــب أن تك ــات المشــاركة االجتماعي ــات، وأوق ــة، والخدم ن االأنشــطة المنظم ــ�ي ــوازن ب ــاظ عــى الت الحف
ي عمــر السادســة عــرش عــن امــرأة 

والمناهــج مائمــة اجتماعيــاً وعمريــاً، حيــث تختلــف مثــاً احتياجــات واهتمامــات فتــاة �ن
ي 

ن االعتبــار االحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات اللــوا�ت . كمــا يجــب أن تأخــذ المســاحة االآمنــة بعــ�ي ن ي الخامســة والثاثــ�ي
�ن

عاقــة.  ن مــن حــاالت االإ يعانــ�ي

ة  ي الوقت نفسه"، هذا ما قالته أم�ي
"إنه لمن الصعب أن تكون االأم واالأب �ن

ي إىل المركز، لم 
ي لبنان. " قبل أن آ�ت

ي المرج �ن
ن تعيش �ن وهي أم لولد وفتات�ي

ن االأشكال المتعددة للعنف الموجه ضد المرأة.  ن ب�ي أكن قادرة عى التمي�ي
لم أكن أعلم أنه يمكن لذلك الحدوث داخل العائلة أيضاً. لقد كنت سعيدة 

ة جداً. ورصت تعيسة  ي تزوجته عندما كنت صغ�ي
مع زوجي عى الرغم من أ�ن

ي قوية بما يكفي 
ي مسيطرة جداً. أنا أشعر االآن أن�ن

بعد وفاته، وكانت عائل�ت
. وأتعلم مهارات جديدة. ي

للدفاع عن نف�ي وللتحدث عن تجرب�ت
ي العثور 

ي �ن
ي من شأنها مساعد�ت

ية وال�ت ن نجل�ي ي أتلقى دروس اللغة االإ
ح�ت أن�ن

ي الخاص حيث يمكن أن أعيش مع أوالدي".
عى عمل. أحلم بأن يكون ىلي مكا�ن

ي لبنان
الجئة سورية �ن
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 14 ي
د�أ ب م م ال ي ي ق ت I. ال

ــاء  ــا النس ي تمتلكه
ــ�ت ــول ال ــق، واالأص ــات، والعوائ ــات، والتفضي ــول االحتياج ــات ح ــع المعلوم ــي جم ــوة االأوىل ه الخط

ي بدايــة حالة 
نامــج. قــد ال يكــون التقييــم المتكامــل ممكنــاً �ن ي ال�ب

والفتيــات، بحيــث يكــن قــادرات عــى الوصــول والمشــاركة �ن
ي حــال غيــاب المعلومــات، فمــن المســلم بــه دوليــاً أن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 

الطــوارئ ولكــن، وحــ�ت �ن
ي حــاالت االأزمــات15.

يزيــد �ن

ــب  ــب أن تخاط ــاً، يج ــك ممكن ــون ذل ن يك ــ�ي ــة. وح ــاحة االآمن ــاء المس ــدوى إنش ــد ج ي تحدي
ي �ن

ــد�أ ــم المب ــاعد التقيي يس
ن الــوكاالت وذلــك ضمــن أو عــ�ب القطاعــات  المســائل المرتبطــة بالمســاحات االآمنــة عــن طريــق التنســيق، والتقييــم مابــ�ي
ي تطويــر المعايــ�ي واالأســاليب 

ي التغطيــة، و�ن
ي منــع التداخــل �ن

ي مــىأ الفراغــات، و�ن
والمجموعــات.16 ســوف يســاعد هــذا �ن

امــج التدريبيــة وتطويــر الســعة، ومشــاركة االأدوات. عــاوة عــى ذلــك، فــإن آليــات  ن القطاعــات، وتنســيق ال�ب العامــة مــا بــ�ي
التعــاون قــد تضــع أيضــاً الخريطــة الخاصــة بمواقــع المســاحات االآمنــة للنســاء والفتيــات. 

ــز  ــق بعــدد المراك ــا يتعل ــري رســمية فيم ــاك معاي ــها؟ ليســت هن ــب تأسيس ي يج
ــ�ت ــة ال ــاحات الآمن ــدد المس ــم ع ك

ي بلــدان أخــرى، 
يــن ألــف الجئــة. �ف ي االأردن، هنــاك مــكان آمــن واحــد لــكل ع�ش

ف �ف ي مخيــم لاجئــ�ي
الواجــب تأسيســها. �ف

ي وإمكانيــة الوصــول.
ف الرقــم بنــاء عــى عوامــل مثــل الموقــع الجغــرا�ف تــم تعيــ�ي

إجمالً: 
يجب أن يكون تشاركياً،	•

ــادة 	• ــان، وق ــب مجموعــات أخــرى كالرجــال والفتي ــة، إىل جان ــات بصــورة فعال يجــب أن يعمــل عــى دمــج المــرأة والفتي
ــخ...، ــن، إل المجتمــع ورجــال الدي

يجــب أن يصنــف المعلومــات باالعتمــاد عــى الجنــس، والعمــر، وعوامــل أخــرى ذات صلــة، وذلــك مــن أجــل التخطيــط 	•
امــج وتأســيس المراكــز بصــورة متكاملــة أفضــل.  لل�ب

ن االعتبــار  ي هــذه الوثيقــة عــى قائمــة باالأســئلة المتعلقــة بــكل موضــوع وذلــك ليتــم أخذهــا بعــ�ي
يحتــوي الملحــق رقــم 2 �ن

التقييم.  ي 
�ن

لقــاء نظــرة أعمــق عــى المواضيــع المتعلقــة بالعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، يجــب دراســة المبــادئ التوجيهيــة  والإ
ي حــاالت 

لمنظمــة الصحــة العالميــة المتعلقــة بتوصيــات البحــث االأخاقيــة واالأمنيــة، وتوثيــق ومراقبــة العنــف الجنــ�ي �ن
الطــوارئ 17.
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ن ة والأم الم س أ. ال

يجــب استشــارة النســاء والفتيــات والمجتمــع بهــدف فهــم المخاطــر داخــل المجتمــع، ونوعيــة أنظمــة الدعــم المجتمعــي 
ي تقريــر االحتياجــات لمركــز كهــذا 

المتوافــر للنســاء والفتيــات مــا قبــل االأزمــة. ســوف يســاعد هــذا الجــزء مــن التقييــم �ن
دمــاج المجتمعــي وضمــان قبــول المجتمــع للمبــادرة. وإن أســئلة  ي قــد تكــون مطلوبــة لاإ

و/أو نــوع العمــل والمــوارد الــ�ت
أخــرى تركــز عــى مجموعــات النســاء والفتيــات االأكــ�ش ضعفــاً ومواقعهــن ســوف تعطــي معلومــات مفيــدة حــول االعتبــارات 

االأمنيــة وذلــك قبــل تأســيس المســاحة االآمنــة. 

ع وق م ب. ال

ي تخصيــص مــكان آمــن للنســاء والفتيــات لــ�ي 
ــه يعــ�ن ــاء هيكليــة جديــدة. إن ورة بن ــة بالــ�ن ي تأســيس مســاحة آمن

ال يعــ�ن
ل شــخص مــا، أو مــكان مفتــوح.  ن يســتخدمنه. وقــد يمتــد هــذا مــن مركــز صحــي، إىل مدرســة، أو مركــز مجتمعــي، أو مــ�ن
ي تحديــد المــكان الــذي تكــون 

ي منهجيــة رســم خرائــط الســامة )رســم خرائــط المجتمــع(18 يمكــن المســاعدة �ن
مــن خــال تبــ�ن

ي رســم المجتمــع، وتحديــد أي مــن االأوقــات واالأماكــن يكفــل 
فيــه النســاء أكــ�ش أمنــاً. يجــب أن تشــارك النســاء والفتيــات �ن

لهــن قــدراً أكــ�ب مــن االأمــن، وأيهــا ليــس كذلــك. ويمكــن فعــل هــذا أيضــاً مــع الرجــال والفتيــان، ليــس فقــط مــن أجــل 
فهــم كيفيــة اختــاف منظــور االأمــان، ولكــن أيضــاً لضمــان القبــول المجتمعــي. 

ي يحــدث 
ــ�ت ــة ال ــة الحال ي بداي

ــط المجتمــع �ن ــة عــى بعــض االأســئلة الخاصــة برســم خرائ ــد يكــون مــن الصعــب االإجاب ق
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــع، كم ــة بالمجتم ــة كافي ــى دراي ــس ع ــئ لي ــازح أو الاج ــث أن الن ، حي ــىي ــ�ي داخ ــوء أو تهج ــا لج فيه
وري تحديــد  ، قــد يكــون مــن الــ�ن ن ي حــاالت مخيمــات الاجئــ�ي

المخيمــات قــد خطــط لهــا وافتتحــت بصــورة مســبقة. �ن
ي 

ي مــكان آخــر �ن
مــكان إجــراء استشــارات مــع نســاء يتابعــن الخدمــات �ن المــكان االآمــن قبــل وصــول الســكان، ولكــن ال يــزال باالإ

نشــاء مــكان آمــن،  ي كافــة الحــاالت، أولئــك الذيــن يخططــون الإ
الموقــع أو البلــد وذلــك الأخــذ بعــد التوجيــه عــى االأقــل. و�ن

ومجموعــات التنســيق الخاصــة بالحمايــة والعنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، وبالتشــاور مــع النســاء، الفتيــات، وقــادة 
ن اختيــار موقــع المــكان االآمــن: ن االعتبــار حــ�ي المجتمــع، يتوجــب عليهــم جميعــاً أخــذ الخيــارات التاليــة بعــ�ي

البنية الداخلية:
غرفة أنشطة واسعة مع قدرة استيعاب 20 شخصاً عى االأقل.	•

رشاد الفردي.	• غرفة خاصة لتقديم خدمات إدارة الحالة وخدمات االإ

ن لاأمهات؛ و	• منطقة الرعاية النهارية لاأطفال المرافق�ي

عاقة الوصول إليه.	• مب�ن يمكن للنساء والفتيات ذوات االإ

ي مجــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وذلــك 
ي الأردن: تــم إجــراء تدقيــق للســامة مــن قبــل مجموعــة عاملــة �ف

�ف
ي االأردن قبــل افتتاحــه. وقــد نتــج عــن التدقيــق أن ملعــب كــرة الســلة )المســتخدم عــادة مــن قبــل 

ي مخيــم االأزرق �ف
�ف

الرجــال والفتيــان( ســوف يكــون بجانــب مركــز المــرأة. وبنــاء عــى توصيــات تدقيــق الســامة كانــت إدارة المخيــم قــادرة 
عــى تغيــري مــكان ملعــب كــرة الســلة. 

الهيكل الخارجي أو المنطقة:
يجب أن يكون له سياج أو جدار لضمان الخصوصية واالأمان. والمناقشة مع النساء والفتيات حول كيف يجب أن يكون 	•

المكان محاطاً ؛ و

ي الهواء الطلق وعملية التواصل االجتماعي 19.	•
يفضل وجود مساحة مظللة حول الموقع للسماح لاأنشطة �ن

ــة  ــة. وقــد أعطــى هــذا إمكاني ــة والمرشــد الصحــي جــزءاً مــن المســاحة االآمن ــت الفــرق الطبي ي الأردن وســورية، كان
�ف

ــة عــى وجــه الخصــوص.  نجابي ــة والصحــة الجنســية واالإ ــات الصحي الوصــول للخدم

ت وق ت. ال

مــن المهــم تحديــد، جنبــاً إىل جنــب مــع النســاء والفتيــات، مــا هــي أفضــل االأوقــات بالنســبة لهــن، وتنظيــم أنشــطة مــن 
ن  شــأنها أن تســاعد عــى تعديــل وتكييــف المــكان االآمــن بمــا يناســبهن. وإحــدى طــرق القيــام بذلــك هــي رســم خريطــة تبــ�ي
اً لمعرفــة الوقــت الــذي يمكــن فيــه للنســاء  اســتخدامهن للوقــت وعــبء العمــل الملقــى عليهــن. ســوف يوفــر هــذا مــؤ�ش

والفتيــات القــدوم إىل المركــز.20

ات دم خ ة وال ط ش ث. الأن

ــن  ــة، يمك ــاء. بصــورة مبدئي ــة للبق ن لفهــم طبيعــة االأنشــطة القابل ــ�ي ك ــات ال�ت ــاءات وحــوارات مجموع ــم اللق ــن تنظي يمك
تنظيــم أنشــطة أساســية للمجموعــات. ويمكــن تطويرهــا الحقــاً بالتشــارك مــع النســاء والفتيــات. وإنــه لمــن المهــم اكتســاب 
ــن وضــع  ــدالً م ــك ب ــة وذل ــل التهجــ�ي أو االأزم ــات قب ــا النســاء والفتي ــوم به ــت تق ي كان

ــ�ت ــوع االأنشــطة ال ــة حــول ن معرف
، فإنــه ينصــح  ن ي العــادة. وإذا كان مــن الممكــن القيــام بأنشــطة تتعلــق بالتمكــ�ي

اضــات حــول مــا كــن يفعلــن أو يفضلــن �ن اف�ت
ي اختيــار النشــاط االأكــ�ش مائمــة مــن الناحيــة الماليــة. 

بإجــراء تقييــم مســبق بحيــث يســاعد �ن

ــث  ــة. حي ي دعــم المســاحات االآمن
ــرأة �ف ــم المتحــدة للم ــة االأم ــم المتحــدة للســكان وهيئ ــدوق االأم ــراق: تشــارك صن الع

ســكان بــإدارة المــكان االآمــن.  ف قــام صنــدوق االإ ي حــ�ي
ف اقتصــادي �ف اء تمكــ�ي قامــت هيئــة االأمــم المتحــدة للمــرأة بإحضــار خــرب

الأردن: يديــر صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان مركــز الواحــة OASIS بالتشــارك مــع هيئــة االأمــم المتحــدة للمــرأة وذلــك 
ي.  ــم الزعرت ي مخي

�ف

ي
د�أ ب م م ال ي ي ق ت ال
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ات  اك �ش ج. ال

ي التعامــل مــع مخاطــر معقــدة وخاصــة بالســياق. ويجــب تنظيــم مقاربــات المســاحات 
»إن تأســيس مســاحة آمنــة يعــ�ن

ي بعــض الحــاالت، يمكــن تقديــر مــكان آمــن رســمي تــم تأسيســه من 
االآمنــة وإدارتهــا بالتشــاور مــع المجتمعــات المحليــة. و�ن

قبــل منظمــة دوليــة. ومــع ذلــك، قــد توجــد مســاحات آمنــة أقــل رســمية، داخــل المجتمــع، أو مســاحات تعليميــة مرتبطــة 
بالقيــادات النســائية و/أو الشــبكات، عــى ســبيل المثــال« 21.

وع المســاحة االآمنــة هــو نمــوذج التنفيــذ. وبشــكل أكــ�ش تحديــداً، ســيكون  ي فهــم أفضــل الســبل لتنفيــذ مــرش
اعتبــار هــام �ن

اكــة مــع مؤسســة محليــة، أو منظمــة غــ�ي حكوميــة  مــن المفيــد أن تقــرر مــا إذا كان ســيتم تنفيــذ النمــوذج مــن خــال �ش
ك مــع إحــدى وكاالت االأمــم المتحــدة. وقــد يكــون مــن المثــ�ي لاهتمــام  وع مشــ�ت محليــة أو دوليــة، أو مــن خــال مــرش
ة مختلفــة. إذا كان ذلــك ممكنــاً، يجــب أيضــاً أن تشــارك المنظمــات المتخصصــة العاملــة  اكــة مــع منظمــة لديهــا خــ�ب الرش

عاقــة لضمــان إمكانيــة الوصــول إىل تلــك المراكــز. مــع االأشــخاص ذوي االإ

ي مركز 
تم قبول أمل، وهي امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً مع خمسة أطفال، �ن

ح من قبل  ب الم�ب ي دمشق، الستشارة طبية بعد تعرضها لل�ن
ي �ن

الحلبو�ن
ي المركز، كانت 

زوجها. وبفضل حزمة متكاملة من خدمات الدعم المقدمة �ن
. "أنا أعرف كيفية الوصول إىل الدعم عند الحاجة"، تقول  ي

قادرة عى التعا�ن
ي 

ي ثاثة أشهر من الوصول إىل الخدمات المتنوعة، باتت أمل �ن
أمل. وبعد م�ن

حال أفضل. وهي تزور المركز بشكل منتظم، مع العلم أنه يوفر لها الدعم 
ي 

ي يمكن أن تساعد �ن
النف�ي واالجتماعي، والشبكة االجتماعية، والمهارات ال�ت

تعزيز فرص كسبها للرزق.

ي
د�أ ب م م ال ي ي ق ت ال
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ة  ي م ن ف: الأدوار وت وظي ت II. ال
قدرات ال

ي 
ــر �ن ــا تظه ــاً م ــية غالب ــد أساس ــاك قواع ــكان، فهن ــم الس ــات وحج ــى االحتياج ــد ع ــف تعتم ــة التوظي ن أن هيكلي ــ�ي ي ح

�ن
ن  ن والعاملــ�ي المســاحات االآمنــة. وتبعــاً للحالــة، ســوف يكــون مــن المفيــد الســعي للحصــول عــى مزيــج مــن المتطوعــ�ي

. ن ــ�ي ــات الموظف ــ�ي لخلفي ــض التفك ــاء بع ــاً إعط ــب أيض ــر. ويج بأج

نــاث؛  ن بعوامــل مثــل الشــفافية ومســتوى المهــارة. وينبغــي إعطــاء االأولويــة لتوظيــف االإ يجــب أن يرتبــط اختيــار الموظفــ�ي
ــة  ــاً مــن ناحي ــة يمكــن أن يكــون أمــراً هام ي مجــال التوعي

ن �ن ــ�ي ــور العامل ن الذك ــإن إدخــال بعــض الموظفــ�ي ــك، ف ومــع ذل
طــة، والرجــال والفتيــان. عنــد  اتيجية وذلــك عندمــا تكــون هنــاك حاجــة للتعامــل مــع هيــاكل قيــادة المخيــم، والرش إســ�ت
التوظيــف، مــن المهــم أيضــاً ضــم االأشــخاص الذيــن يحظــون بثقــة المــرأة والمجتمــع. يقــدم المرفــق الخامــس مثــال عــى 

الهيــكل الوظيفــي ووصــف االأدوار.

ي تركيــا، وكان درســا هامــا تعلــم لتوفــري 
ف �ف ف المتطوعــ�ي ي تركيــا، تــم تعلــم درس مهــم وهــو توفــري حوافــز للموظفــ�ي

�ف
ــكل دورات  ي ش

ــون �ف ــن أن تك ــن يمك ــة، ولك ــز مالي ــون الحواف ورة أن تك ــ�ف ــب بال . ال يج ف ــ�ي ف المتطوع ــ�ي ــز للموظف حواف
ــة. ــة و/أو الســلع المادي تدريبي

ن بحيــث يكونــون قادريــن عــى أداء واجبهــم  تيبــات لعمــل التدريبــات الازمــة وبنــاء القــدرات للموظفــ�ي ويجــب تدبــ�ي ال�ت
ــه،  ــب، والتوجي ــاء القــدرات مــع أحــكام عــن التدري ــة. وينبغــي وضــع برنامــج شــامل لبن ــة وأخاقي ــة وفعال ــة أمن بطريق

اف المنتظــم لتحقيــق هــذا الهــدف. �ش واالإ

ي مخيــم 
ف مــن مجتمعاتهــن ول�نهــم يعيشــون �ف ف القادمــ�ي ف االجتماعيــ�ي ي ســورية والعــراق، فضلــت النســاء االأخصائيــ�ي

�ف
ي 

ــر �ف ــم آخ ي مخي
ــن، و�ف ــة. ولك ــرش �ي ــات أ� ــل الخدم ــذا يجع ــأن ه ــعور ب ــبب الش ــم بس ــارج المخي ــدة خ ــر أو بل آخ

ي نفــس المخيــم، وكان قــادراً عــى بنــاء مســتوى 
ي االجتماعــي مــن المجتمــع نفســه، وهــو يعيــش �ف

العــراق، جــاء االأخصــا�أ
ي المجتمــع.

عــال مــن الثقــة مــع النســاء �ف
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المبادئ التوجيهية التالية يمكن أن تكون مفيدة:

ن بعنايــة وتدريبهــم عــى أساســيات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، 	• ن والمتطوعــ�ي يجــب أن يتــم اختيــار الموظفــ�ي
ــا  ــري القضاي ــر أن مدي ــل أن نتذك ــن االأفض ــة. م ــطة جماعي ــم أنش ــبل تنظي ــة، وس ــرق االإحال ــل، وط ــارات التواص ومه

اف المســتمر. �ش ــب المعمــق واالإ ــ�ي مــن التدري ومســؤوىلي االســتجابة ســوف يحتاجــون إىل الكث

ن 	• ن باالأنشــطة« الذيــن يــزورون المســاحة االآمنــة لنشــاط معــ�ي اك »المتخصصــ�ي �ش ســيكون مــن المستحســن تنفيــذ نظــام الإ
ف العــام طــوال اليــوم. ن يبقــى المــرش ي حــ�ي

لهــم فقــط، و�ن

ي 	•
ة لمراقبــة الوضــع واالأنشــطة، للمســاعدة �ن ن مــن ذوي الخــ�ب يجــب أن يتــم ترتيــب زيــارات متابعــة أســبوعية للموظفــ�ي

معرفــة مــا هــي االأنشــطة النافعــة وتقديــم المشــورة بشــأن كيفيــة تعزيــز االأنشــطة والتعامــل مــع التحديــات؛

ــن بحــاالت الطــوارئ، وســوف 	• ــون هــم أنفســهم متأثري ن قــد يكون ــدرك أن بعــض الموظفــ�ي ــة بمــكان أن ن ومــن االأهمي
ــة. يســتفيدون مــن المناقشــات الجماعي

ة.	• ة لمراقبة االأقل خ�ب يجب االستعانة بموظفي المساحات االآمنة االأك�ش خ�ب

اف والدعم؛	• �ش ن مدير لاإ يجب تعي�ي

ي تتيح استمرار العملية التعليمية؛ و	•
ينبغي تجميع الموارد مثل الكتب واالأدلة التدريبية ال�ت

ــع 	• ــة بمن ــة الخاص ــك المدون ي ذل
ــا �ن ــلوك بم ــد الس ــة لقواع ــوا مدون ــب أن يوقع ن ويج ــ�ي ــع الموظف ــب جمي ــب تدري يج

ــة 22. ــوء المعامل ــ�ي وس ــتغال الجن االس

ي منشأة صويلح. "لقد تأثرت بعمق عند سماعي 
جهاد عاملة اجتماعية �ن

ي رأيت الكث�ي من التغي�ي 
لقصص تلك النساء. إن ذلك ليس باالأمر السهل ولك�ن

ات  ي يزرن المركز. مع بداية قدومهن إىل هنا، لم تكن الكث�ي
لدى النساء اللوا�ت

لية، مع حاالت فقدان  ن منهن قادرات عى النوم، إىل جانب وجود مشاكل م�ن
االأعصاب مع االأوالد. إن القدرة عى الدخول إىل شبكة مساعدة ومعلومات 

يرفع الحمل من عى أكتافهن ويشعرهن بأنهن لسن وحيدات". 

ي االأردن
الجئة سورية �ن

درات ق ة ال ي م ن ف: الأدوار وت ي وظ ت ال
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ات23 خدم طة وال III. الأنش
يجــب اعتمــاد كافــة االأنشــطة والخدمــات بالتشــاور مــع النســاء والفتيــات بحيــث تســتجيب الحتياجاتهــن ويجــب أن تكــون 
ــاً ممتعــا للنســاء والفتيــات. ويجــب أن تعكــس الخدمــات  مائمــة للعمــر والســياق. ويجــب أن يكــون المــكان االآمــن مكان
ــة  ة التنظيمي ي الوصــول إىل المــكان االآمــن، فضــا عــن الخــ�ب

ات واالأعمــار ومســتويات الراحــة �ن مــدى االحتياجــات والخــ�ب
والقــدرات.

ي كل منظمــة، 
ات �ن ي الخدمــات المقدمــة وتنوعهــا ســيعتمد عــى توافــر المــوارد والخــ�ب

ن أن مســتوى التخصــص �ن ي حــ�ي
 �ن

هــا  ــال إىل أك�ش ــم االنتق ــدءاً مــن االأنشــطة االأساســية ث ــاً، ب ــذ االأنشــطة والخدمــات تدريجي ســيكون مــن المستحســن تنفي
تقدمــاً. 

ي ســوف تناقــش أدنــاه. 
ويمكــن الحصــول عــى التوجيــه مــن خــال دراســة أنــواع مختلفــة مــن االأنشــطة والخدمــات الــ�ت

ن توفــر العديــد من المســاحات  ي حــ�ي
وينبغــي تكييــف هــذه االأنشــطة لمصالــح النســاء والفتيــات، والمقــدرة عــى التدخــل. �ن

ــة.  ة كافي ي وجــود خــ�ب
ــه إال �ن ــو� ب ــاء، إال أن هــذا ال ي ــدرة عــى البق ــم المتخصــص للق ــات الدع ــة للنســاء والفتي االآمن

ي جميــع االأنشــطة.
عاقــة �ن ن االعتبــار؛ وينبغــي دمــج النســاء والفتيــات ذوات االإ وينبغــي أيضــا أخــذ التنــوع بعــ�ي

ي اع م ت وع الج ن ىل ال ائم ع ق ف ال ن ع ن ال ف م �ي اج ن م ال أ. دع

ن واالأطفــال هــو أمــر  ن مــن البالغــ�ي لقــد ثبــت إن وجــود مســار واضــح لاإحالــة وخدمــات محــددة مائمــة الحتياجــات الناجــ�ي
ي تلــك العمليــة. 

مفيــد للغايــة. يجــب أن يكــون كل فريــق عمــل المســاحة االآمنــة عــى معرفــة بطــرق االإحالــة، ودورهــم �ن
ــك(:  ــاروا ذل ــا اخت ــاء إىل )إذا م ــل العم ــم تحوي ــد يت ــن، ق ــز االآم ي المرك

ــرة �ن ــة المتوف ــات المعين ــى الخدم ــاد ع وباالعتم
المســؤول عــن الحالــة )لخدمــات إدارة الحالــة(. مقــدم الخدمــة الصحيــة )للحصــول عــى الرعايــة الطبيــة والعــاج مــا بعــد 

طــة )للســامة(. االغتصــاب، إن وجــد(. محامــي أو رابطــة قانونيــة )اللجــوء إىل القضــاء(؛ والرش

وت. ي بري
كية �ف ي وضعتها الجامعة االأمري

ي لبنان، يتم تقديم حزمة التدريب عى المهارات الحياتية وال�ت
 �ف
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ة ي ح وي �ت ة وال ي اع م ت ة الج ي س ف ن ة ال ط ش ب. الأن
 

ــدوق  ــا صن ي يقدمه
ــ�ت ــواد ال ــع الم ــد الجــدد م ــس الشــتوية للنســاء والموالي ــة الماب ــت النســاء بحياك ــراق، قام ي الع

�ف
ي مجموعــات الكرامــة للشــتاء.

اؤهــا مــن قبــل الصنــدوق لــ�ي توضــع �ف االأمــم المتحــدة للســكان. هــذه المابــس تــم �ش

ي 
ــاء مشــاركة أمهاتهــم �ف ــال أثن ــا االأطف ــ�ي يلعــب فيه ــز ل ــل المراك ــال مــن قب اء ألعــاب أطف ــم �ش ــان والأردن، ت ي لبن

�ف
االأنشــطة.

ــا لاحتياجــات  ــا وفق ــة، ينبغــي تخصيصه ــت مجموعــات الدعــم الرســمية أو أنشــطة ترويحي ــع االأنشــطة، ســواء كان جمي
: ــىي ــا ي ــات. ويمكــن أن تشــمل االأنشــطة م المحــددة للنســاء والفتي

ي يمكــن أن تشــمل أنشــطة الخياطــة، 	•
جلســات مجموعــة الدعــم وفقــاً للعمــر وتكــون حــول »القطعــة االأساســية » والــ�ت

ــاء. وينبغــي تحديــد »القطــع االأساســية« المناســبة والمرغوبــة خــال المشــاورات  جلســات القهوة/الشــاي، ورســم الحن
ــادة  ــطة قي ــذه االأنش ــب ه ــتهدفة. تتطل ــة المس ــات المحلي ي المجتمع

ــات �ن ــاء والفتي ــن النس ــة م ــى مجموع ــة ع القائم
؛ ن فــ�ي ن مح�ت ن نفســي�ي مختصــ�ي

ويحيــة تتــم بقيــادة نســاء وفتيــات المجتمــع، باســتخدام مــوارد تقدمهــا المنظمــة. الخياطــة، التجميــل، 	•  الأنشــطة ال�ت
ن الشــعر، محــو أميــة الكومبيوتــر، اللغــات، الكروشــيه، الرســم، االأداء المرحــي كلهــا أمثلــة الأنشــطة يتــم تنفيذهــا  تزيــ�ي

ي منطقــة االأزمــة الســورية؛
�ن

ي دورات متعاقبــة. إذا كان ذلــك ممكنــاً، ينبغــي منــح شــهادات 	•
ي صفــوف تبــدأ وتنتهــي �ن

ي الأســاسي �ن
التدريــب المهــ�ف

ن عنــد االنتهــاء مــن التدريــب؛ للمشــارك�ي

التدريــب عــىل المهــارات الحياتيــة، ســواء الرســمية وغــ�ي الرســمية. ويجــب أن تكــون التدريبــات مخصصــة ومناســبة 	•
العمــر؛

أنشــطة كســب الــرزق. هــذه االأنشــطة ينبغــي أن تطــور بعنايــة. يجــب أن يكــون معروفــاً أنــه إذا لــم تســتند االأنشــطة 	•
ي كســب الدخــل. ومــع ذلــك، فإنهــا يمكــن أن تشــكل 

المنتجــة للدخــل عــى تحليــل الســوق بعنايــة، فإنهــا لــن تنجــح �ن
دعمــاً نفســياً مهمــاً للنســاء والفتيــات؛

خدمــات الرعايــة النهاريــة، عندمــا يكــون تقديــم ذلــك ممكنــا، وذلــك لزيــادة إمكانيــة الوصــول إىل المراكــز مــن قبــل 	•
ن بنظــام  ن العاملــ�ي النســاء مــع االأطفــال الصغــار. ويمكــن تقديــم هــذه الخدمــات إمــا عــن طريــق التطــوع أو الموظفــ�ي

، يمكــن توفــ�ي االألعــاب لاأطفــال. ي الحــد االأد�ن
ي المــكان االآمــن. �ن

الحوافــز �ن

ف الأجيــال: إن احتياجــات ومصالــح طفلــة تبلــغ مــن العمــر 17 عامــا مختلفــة عــن تلــك  تقســيم الأعمــار والتعــاون مابــ�ي
الخاصــة بامــرأة تبلــغ مــن العمــر 45 عامــاً. يحــب تخطيــط أنشــطة منفصلــة يتــم تكييفهــا للنســاء وللفتيــات المراهقــات. 
ومــع ذلــك، تقــدم المســاحات االآمنــة الفرصــة للنســاء والفتيــات مــن مختلــف االأعمــار للتعــاون. إىل جانــب دعــم االأقــران، 

يمكــن أن تقــوم الشــخصيات القــدوة مــن مختلــف االأعمــار باتخــاذ دور المرشــدين.

ي وع وى ال ت س ع م ات ورف وم عل م ت. ال

مــن المفيــد دائمــاً ترتيــب دورات إعاميــة وتوعيــة النســاء والفتيــات. يمكــن أن تتعــاون المســاحة االآمنــة مــع القطاعــات 
ــاظ  ط الحف ــرش ــة، ب ــي أو التغذي ــ�ف الصح ــاه وال ــل المي ــا مث ــن القضاي ــة م ــول مجموع ــات ح ــم معلوم ــرى لتقدي االأخ
ــر طــرق مختلفــة  عــى المركــز باعتبــاره ســاحة مصممــة للنســاء والفتيــات ولــن يتــم المســاس بخصوصيتهــا. ويمكــن تدبّ
ي كل االأحــوال هــي تنظيــم دورات توعيــة رســمية؛ ففــي 

اتيجية االأفضــل �ن ســ�ت ي الواقــع، إنهــا ليســت االإ
لتبــادل المعلومــات. �ن

كثــ�ي مــن االأحيــان، يمكــن أن تكــون االأنشــطة بمثابــة نقطــة انطــاق لتوفــ�ي المعلومــات. ويمكــن أن تشــمل الموضوعــات 
ــة  ــا؛ والصح ــد منه ــر والح ــد المخاط اتيجيات تحدي ــ�ت ــا؛ واس ــول إليه ــة الوص ــة وكيفي ــات المتاح ــن الخدم ــات ع معلوم
يجابيــة؛  اتيجيات المواجهــة االإ نجابيــة؛ وحقــوق المــرأة؛ وممارســات تغذيــة الرضــع وصغــار االأطفــال؛ واســ�ت الجنســية واالإ

ــز النظافــة. ــة؛ وتعزي والمهــارات الحياتي

ة ي وع ت ة وال اي وق ة ال ط ش ث. أن

يمكــن ترتيــب أنشــطة الوقايــة والتوعيــة، داخــل وخــارج المــكان االآمــن عــى حــد ســواء. وعنــد ترتيــب هــذه االأنشــطة، فمــن 
ــا، وتشــجيع  ــة أكــ�ش أمان ــز بيئ ــات، ومــع المجتمــع ككل، مــن أجــل تعزي ــد عــى العمــل مــع النســاء والفتي المهــم التأكي

مســؤولية المجتمــع عــن الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر.

ويمكن أن تشمل أنشطة الوقاية:
ــع 	• ــاون م ــة للتع ــرص المتاح ــد الف ــات، وتحدي ــاء والفتي ــة للنس ــر االأمني ــم المخاط ــم لتقيي ــالمة المنتظ ــق الس تدقي

القطاعــات االأخــرى للحــد مــن تلــك المخاطــر. ويجــب تنســيق عمليــات تدقيــق الســامة عــى الرغــم مــن آليــات تنســيق 
 Shelter ،وينبغــي تقاســم النتائــج مــن تدقيــق الســامة مــع القطاعــات االأخــرى ذات الصلــة، مثــل . العنــف الجنــ�ي
CCCM، و WASH، ومــع مديــري المخيمات/القــادة حــ�ت يتمكنــوا مــن التأكــد مــن أن الموقــع وأي مقاربــات تدريبيــة 

ي رســم 
اك النســاء والفتيــات مــن داخــل المجتمــع �ن ي المــكان، هــي آمنــة للنســاء والفتيــات. وينصــح بشــدة بــإ�ش

تتــم �ن

ي جميــع 
ي تحديــد المواقــع المعرضــة للخطــر �ن

خرائــط الســالمة. فمثــل هــذا النشــاط يمكــن أن يدعــم النســاء والفتيــات �ن
أنحــاء مجتمعاتهــم المحليــة، والعمــل معــا للحــد مــن تلــك المخاطــر.

ن 	• مجموعــات الســالمة، مثــل مجموعــة تجميــع الميــاه أو مجموعــة مرافقــة المدرســة. ويمكــن لهــذه الجماعــات تمكــ�ي
ي إنشــاء 

المجتمعــات المحليــة لضمــان بيئــة أكــ�ش أمنــاً للنســاء والفتيــات. وتحتــاج النســاء والفتيــات للمشــاركة الفعالــة �ن
واســتخدام هــذه المجموعــات.

ي قــد تــم تقييــد حركتهــن بطريقــة أو 	•
 أنشــطة التوعيــة، توفــر هــذه االأنشــطة فــرص للوصــول إىل النســاء والفتيــات اللــوا�ت

بأخــرى. واالعتمــاد عــى الجماعــات النســائية القائمــة وشــبكات الدعــم داخــل المجتمعــات هــو أمــر بالــغ االأهميــة لتعزيــز 
فعاليــة أنشــطة التوعيــة. ويمكــن لهــذه المبادرات أن تشــمل:

ــراد  ــاع أف ط ــة الإ لي ن ــاي/القهوة الم�ن ــات الش ــة( وجلس ــق التوعي ي فري
ن �ن ــ�ي ــال المتطوع ــن خ ــة )م لي ن ــارات الم�ن الزي   ‹

ــام  ــم ت ــى عل ــون ع ــة أن تك ــرق التوعي وري لف ــ�ن ــن ال ــياق، م ــذا الس ي ه
ــات. �ن ــطة والخدم ــن االأنش ــع ع المجتم

بمســائل الخصوصيــة والريــة، ونظــام االإحالــة.

ات دم خ طة وال ش الأن
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ات دم خ طة وال ش الأن

ي مجــال التوعيــة يجــب أن يتضمــن العمــل 
المشــاركة مــع الهيــاكل المجتمعيــة والدينيــة وقــادة المجتمــع. إن العمــل �ن   ‹

ن النســاء والفتيــات؛ ي المجتمــع لمنــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وتمكــ�ي
مــع الرجــال والفتيــان �ن

ــات  ــكل مجموع ــذ ش ــذا أن يتخ ــن له ــية. ويمك ــة الرئيس ــاحة االآمن ــول المس ــمية ح ــ�ش رس ــة أك ــاحات آمن ــر مس تطوي   ‹
. ــ�ي ــز الرئي ــارج المرك ــطة خ ــام بأنش ــا للقي ــم دعمه ــة، ويت ــورة منتظم ــع بص ــائية تجتم نس

 

ن  "أريد أن أتعلم مهارات جديدة ولكن أود أيضاً أن أساهم هنا"، تقول ياسم�ي
ن تتوقع طفاً آخر ولكنها أك�ش قلقا بشأن  ، النبطية، لبنان. ياسم�ي ي كفر الس�ي

�ن
ن فرصها  الوضع الماىلي لعائلتها. يقدم مركز لها أك�ش من مجرد تدريب لتحس�ي

ي الحصول عى وظيفة بمجرد والدتها لطفلها. لقد وجدت مكانا للجوء 
�ن

وشبكة الدعم. "أنا أحاول القدوم إىل المركز الأن هذا هو المكان الوحيد الذي 
ي 

. أتحدث إىل النساء االأخريات وأن� مخاو�ن ي الرجوع فيه إىل نف�ي
يمكن�ن

ي 
ي صديقا�ت

ة من الوقت. وبما أنه ال يوجد لدي أي مابس للطفل، أعطت�ن لف�ت
ي لم يعدن بحاجة إليها. إنه الأمر مريح جداً 

ي المركز المابس والبطانيات ال�ت
�ن

." ن وجود هؤالء االأصدقاء الداعم�ي

ي لبنان
الجئة سورية �ن

ــاء المعدات: ــاركة النس ــان مش ــة لضم ــواد الازم ــاث والم ــزة باالأث ــة مجه ــاحة االآمن ــون المس ــب أن تك يج
اء اللــوازم والمعــدات التاليــة،  ي جميــع االأنشــطة. ويمكــن �ش

والفتيــات بشــكل مريــح وفعــال �ن
ــة: اني ن ــم الم�ي ــى حج ــادا ع اعتم

غاق؛	• خزانة/خزائن قابلة لاإ

كراسي وطاولة لكل من الغرف الخاصة وغرف النشاط؛	•

يضاح الب�ية الأية دورات؛	• ي ذلك الملصقات والرسوم البيانية، ووسائل االإ
مواد IEC بما �ن

عاقة، كلما كان ذلك ممكناً.	• وسائل خاصة للنساء والفتيات ذوات االإ

ي حالة الطوارئ؛	•
معدات الطوارئ، طفاية حريق أو بطانية �ن

لعب وكتب لاأطفال.	•
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م ي ي ق ت ة وال ب راق م IV. ال
  
تحتــاج المســاحة االآمنــة للمراقبــة بصــورة مســتمرة لتتبــع تطورهــا، وتحديــد الثغــرات، وضمــان جــودة االأنشــطة واالإحــاالت. 

ي الســياق الســوري.
إن مراقبــة ســامة المــكان هــو أيضــاً أمــر مهــم �ن

ي يجب مراعاتها هي:
بعض النقاط الهامة ال�ت

توفر خطة للمراقبة والتقييم؛	•

نامج المحدد.	• ن عى المراقبة الفعالة الأنشطة ال�ب تدريب العمال والموظف�ي

ي كل نوع من االنشطة؛	•
مراقبة مشاركة النساء والفتيات �ن

استخدام استطاعات التغذية الراجعة من العميل.	•

مــدادات 	• ــة االإ ن ومواقفهــم، وكفاي ــة، نوعيــة االأنشــطة، ومســتويات مهــارة الموظفــ�ي مراقبــة، عــن طريــق موظفــي الوكال
ــات اللوجســتية؛ والخدم

اك النساء والفتيات وطلب آراء أفراد المجتمع. و	• استخدام االأساليب التشاركية للمراقبة والتقييم تؤدي إىل إ�ش

ن التنســيق والتوصــل 	• ن الــوكاالت، عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً، لتحســ�ي كة بــ�ي تيــب لعمليــات التقييــم التعاونيــة المشــ�ت ال�ت
لنتائــج تطبــق عــى نطــاق أوســع 24.

ن ضدنا نحن النساء الاجئات" قالت عائدة، ممرضة/ "هناك الكث�ي من التمي�ي
ي المرج، لبنان. بدأت عائدة حضور 

ي مركز �ن
صاحبة صالون من الغوطة، �ن

ي 
نامج �ن ي ال�ب

ي مركز المرأة. "وقد ساعد�ن
صفوف العاج بالفن وبالدراما �ن

ي والوقوف عى قدمي." وهي  استعادة الثقة لبدء االأعمال التجارية الخاصة �ب
ي مجال التوعية، والذي يقوم 

تعمل أيضاً كمتطوعة تابعة لصندوق السكان �ن
ي يمكن أن يستفدن من الخدمات الطبية والنفسية 

بتحديد النساء اللوا�ت
ي قادرة عى مساعدة امرأة 

ي المركز. "أنا سعيدة الأ�ن
واالجتماعية والمهنية �ن

سورية أخرى".

ي لبنان
الجئة سورية �ن
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دريجي ت اء ال ه ن V. الإ
ــك  ــتعادة وذل ــة االس ــع لعملي ــط أوس ــط بتخطي ي ترتب

ــ�ت ــة ال ــة االنتقالي ــي أو المرحل ــاء التدريج نه ــة االإ ــر حال ــب تطوي يج
بالتشــاور الوثيــق مــع المجتمــع والجهــات المعنيــة االأخــرى. إن اســتخدام النهــج التصاعــدي ســوف يدعــم ملكيــة وانتقــال 
المراكــز االآمنــة للمجتمــع و/أو المنظمــة المحليــة. فمــن المهــم التأكــد مــن أن المجتمــع عــى علــم، منــذ البدايــة، بــأن 
نهــاء التدريجــي و/أو التســليم هــو أمــر ســوف يحــدث، ومــن ثــم تبــادل المعلومــات حــول توقيــت حدوثهــا فــور  ة االإ فــ�ت

معرفــة هــذا التوقيــت. 

نهاء التدريجي: ويجب مراعاة المبادئ التوجيهية التالية خالل الإ
تحول المساحات االآمنة إىل موارد للمجتمع مثل المراكز المجتمعية.	•

نهاء التدريجي؛	• ي تخطيط االإ
انية �ن ن إدراج اعتبارات الم�ي

ن النساء والفتيات، إىل جانب المجتمعات المحلية، بحيث يكونون قادرين عى اتخاذ قرارات أساسية بشأن انتقال 	• تمك�ي
المراكز االآمنة إىل ملكية المجتمع، عندما يكون ذلك ممكناً.

اتيجية؛	• س�ت ي تنفيذ االإ
اك النساء والفتيات �ن إ�ش

. وتوف�ي فرص لتنمية قدرات موظفي المساحة االآمنة 	• ن ن والمحلي�ي كاء الدولي�ي ن الرش تخطيط ما يكفي من الوقت للتسليم ب�ي
ي عى حد سواء(؛ 

و/أو منظمة محلية )التدريب المؤس�ي والف�ن

التكيف )التأقلم(25.	•

ي عمان. لم تعد تشعر 
مليكة تبلغ من العمر 23 عاما، هي من الرقة وتعيش �ن

ي صويلح. وقد شجعها النهج 
بالعزلة كما كانت وذلك منذ بدأت زيارة العيادة �ن

الشامل للعيادة للحصول عى المشورة بشأن تنظيم االأ�ة أيضا. "أنا وزوجي 
نناقش جود طفل آخر فهو يريد فتاة ولكن أعتقد أننا يجب أال نفعل. ليس هنا... 
ي عى 

ومع ذلك، أنا االآن أشعر بمزيد من الثقة عند مناقشة الموضوع معه الأن�ن
علم بجميع الخدمات والخيارات المتاحة".

ي االأردن 
الجئة سورية �ن
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ة ق ط ن م ن ال ة م ل ث 6. أم

ــادات الصحــة  ــة داخــل عي نشــاء مســاحات آمن كاء الإ ــرش ــع ال ــم المتحــدة للســكان م ــدوق االأم ــل صن ة، يعم ــوري ي س
�ف

ي 
ــأ�ت ــال، يمكــن للمــرأة أن ت ــد مــن الوصــول لعــدد أكــ�ب مــن النســاء. عــى ســبيل المث ــة. يســمح هــذا الدمــج بمزي نجابي االإ

ي الوقــت نفســه الوصــول 
إىل المســاحة االآمنــة دون الحاجــة إىل القــول بأنهــا ذاهبــة إىل مــكان خــاص بالمــرأة، ويمكــن لهــا �ن

نجابيــة(. هــذا النهــج الشــامل ال يســمح فقــط بنظــام أكــ�ش �يــة  ي ذلــك الصحــة االإ
بســهولة إىل الخدمــات الصحيــة )بمــا �ن

ي تقيــد الحركــة.
ي ســورية والــ�ت

وأقــل وصمــاً، ولكــن أيضــا يعالــج المخــاوف الأمنيــة �ن

ي كانــت جــزءا مــن النظــام 
رشــاد الــ�ت ــان، يعمــل صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان مــن خــال مراكــز االســتماع واالإ ن ب ي ل

�ف
ي مرحلــة مــا قبــل االأزمــة، وبالتــاىلي ضمــان الســتدامة مــن خــال بنــاء القــدرات وتعزيــز النظــم المحليــة. 

ي المحــىي �ن
اللبنــا�ن

ي 
وقــد عــززت أيضــاً هــذه المراكــز خدماتهــا؛ عــى ســبيل المثــال، فهــي توفــر أنشــطة لاأطفــال، وقــت مشــاركة االأمهــات �ن

الجلســات الخاصــة بهــن.

ي المناطق 
ــراق، أنشــأ صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان أماكــن آمنــة داخــل المراكــز الثقافيــة المجتمعيــة القائمــة �ن ع ي ال

�ف
يــة حيــث أن هــذه المراكــز معروفــة بالفعــل وتثــق بهــا المجتمعــات المحليــة. تــم تخصيــص ســاعات وأيــام محــددة  الح�ن
ن عــى التوعيــة، ممــا زاد مــن عــدد  كــ�ي ي المخيمــات، تــم إنشــاء مســاحات آمنــة محــددة مــع ال�ت

الأنشــطة المــرأة فقــط. و�ن
الحضــور.

ي يدعمهــا صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان بصــورة وثيقــة بخدمــات الصحــة 
ي الأردن، ترتبــط المســاحات االآمنــة الــ�ت

�ف
كاء لتســهيل االإحالــة.  ن المــادي أو يقــوم بهــا نفــس الــرش ي نفــس الحــ�ي

نجابيــة. فهــي إمــا أن تكــون موجــودة �ن الجنســية والإ
ي المخيمــات أو المجتمعــات، شــامل جــداً ويتضمــن إدارة 

ي االأردن، ســواء �ن
وعــاوة عــى ذلــك، فــإن نهــج المســاحات االآمنــة �ن

ي بعــض الحــاالت.
، فضــاُ عــن الخدمــات القانونيــة �ن ن مــن العنــف الجنــ�ي القضايــا والدعــم النفــ�ي للناجــ�ي

ي المخيــم26. 
ــا، أنشــأ صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان مكانــاً آمنــاً للمــرأة بالتعــاون الوثيــق مــع اللجنــة النســائية �ن ي رك ي ت

�ف
ن المــرأة مــن الخــروج مــن العزلــة االجتماعيــة. أصبــح المركــز مكانــا للنســاء لمشــاركة  والهــدف مــن هــذا المــكان هــو تمكــ�ي
ي التوعيــة بصــورة غــ�ي رســمية. وبارتباطــه بلجنــة نســائية أتــاح ذلــك الفرصــة 

قضاياهــن، وللتواصــل االجتماعــي، والمشــاركة �ن
لحــل أي مشــاكل متعلقــة بالمخيــم مــع إدارة المخيــم.
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ل تفعلافعل

وع، وبأنهن يقمن بقيادة عملية التأسيس  ي كل مرحلة من مراحل دورة المرش
ضمان مشاركة النساء والفتيات �ن

وإدارة المكان. 
ي االعتبار.

فرض نموذج جاهز دون أخذ النساء والفتيات �ن

ي تنفذ برامج العنف القائم عى النوع االجتماعي، إىل جانب آلية 
التنسيق مع الحكومة والوكاالت االأخرى ال�ت

تنسيق العنف القائم عى النوع االجتماعي.
تجاهل ارتباط المساحة االآمنة مع الخدمات االأخرى.

عزل المساحة االآمنة بحيث تقدم نوعا معينا من الخدمة أو النشاط فقط.اعتماد نهج متعدد القطاعات داخل المركز من خال نظام االإحالة.

ي القرارات الرئيسية.
اك المجتمعات المحلية، واالآباء، واالأزواج، وقادة المجتمع �ن ح� منظور المساحة االآمنة عى كونها منشأة بدون مشاركة مجتمعية.إ�ش

جعل المساحات االآمنة قابلة للوصول وشاملة للنساء والفتيات؛ الحفاظ عى التنوع باعتباره موضع اهتمام 
عاقة. ، ويشمل تلبية احتياجات االأشخاص ذوي االإ رئي�ي

اض الحاسم بما أن المساحة االآمنة مفتوحة للجميع فالوصول إليها سهل وشامل للجميع. االف�ت

ام بقواعد سلوك مناسبة. ن ن عى مستوى من الفهم واالل�ت ن والمتطوع�ي التأكد من أن جميع الموظف�ي
جعل موظفي المساحة االآمنة يوقعون مدونة لقواعد السلوك، بغض النظر عما إذا كانوا يفهمونها أو 

يهتمون بها.

ن اليومي للنساء والفتيات. تحديد مسبق لتوقيت وأنواع االأنشطة دون استشارة النساء والفتيات.التأكد من أن توقيت وطبيعة االأنشطة متوافقة مع الروت�ي

اض أن أي موقع سوف يفي بالغرض.التأكد من أن الموقع آمن ويمكن الوصول إليه، والتأكد من أن االأنشطة تتم بقيادة النساء. اف�ت

معاملة النساء والمستفيدون بالمثل.التأكد من أن االأنشطة تقودها النساء.

اف، ويستفيدون من بناء القدرات المستمر. �ش ن يحصلون عى الدعم واالإ اض بأنهم قادرون عى القيام بعملهم.التأكد من أن جميع الموظف�ي اف�ت

التأكد من وجود االآليات لمراقبة االأنشطة من خال مشاركة النساء والفتيات )أي: التغذية الراجعة من 
.) ن اف عى الموظف�ي �ش العماء، واالإ

االعتماد عى مجرد وجود صندوق شكاوى للحصول عى التغذية الراجعة. 

ي لذلك. 
ي وقت مبكر، وإتاحة الوقت الكا�ن

نهاء التدريجي �ن وقف جميع االأنشطة بمجرد انتهاء التمويل. التخطيط لاإ
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وع وض م ةال ل ئ نالأس م ل

، 	•الأمن والسالمة ي تواجه النساء والفتيات؟ كيف تختلف باختاف المجموعات، عى سبيل المثال، باختاف السن أو الدين أو العرق أو التوجه الجن�ي
ما هي التهديدات الجسدية والنفسية واالجتماعية الرئيسية ال�ت

والعجز، وما إىل ذلك؟
ن أن تكون؟	• هل كان للنساء والفتيات مكان للقاء قبل االأزمة؟ أين كانت تتم اللقاءات؟ كيف كانت؟ إن لم تكن موجودة، فكيف كن يحب�ب
ي الوصول إىل المساحات االآمنة(؟	•

ي منع أو التقليل من هذه التهديدات، أو يمكن أن تزيد منها )عى سبيل المثال، هل هناك مخاطر تواجه النساء والفتيات �ن
هل تساعد المساحات االآمنة �ن

هل يمكن للمساحات االآمنة تعزيز نظم الدعم القائمة، أم أنها تكرار لاأنشطة والنظم القائمة؟	•
ما هو مدى قبول االأ� والمجتمعات المحلية لهذا النوع من التدخل؟	•
نشاء المساحة االآمنة؟ هل يميل لتطوير روح الملكية بتطويره للمساحات االآمنة؟	• كيف ينظر المجتمع الإ
ي المجتمع أو المخيم الذين يقومون بدعم النساء والفتيات؟ من هم الذين تذهب إليهم النساء والفتيات عند الحاجة إىل مساعدة أو مشورة؟	•

من هم االأشخاص االأساسيون �ن
اكهم عند إعداد المساحات االآمنة؟	• ي المجتمع أو المخيم الذين يتم إ�ش

من هم االأشخاص االأساسيون �ن
ي أنشطة المساحات االآمنة؟	•

ي للمشاركة �ن
ة وربما تحتاج إىل دعم إضا�ن أي من النساء والفتيات معرضة لاأذى بصورة كب�ي

عداد الشكاوى وآليات التغذية الراجعة من خال استخدام لجان المرأة، وصناديق الشكاوى، وما إىل ذلك، لضمان المساءلة التنازلية للمستفيدين؟	• هل تم اتخاذ الخطوات المناسبة الإ
؟ كم عدد النساء والفتيات المحتمل دخولهن إليه؟27 	• ي

ي الموقع/ المجتمع المع�ن
كم عدد المساحات االآمنة الازمة �ن

النساء والفتيات 
الرجال والفتيان

ي يعت�ب الذهاب إليها مقبوالً بالنسبة للنساء والفتيات؟ تحت أي ظروف؟	•الموقع
ما هي االأماكن ال�ت

يجب أن تكون بصحبة أحد للذهاب إىل هذه االأماكن؟ إذا كان االأمر كذلك، فمن؟	•
هم من أفراد االأ�ة إىل عيادة صحية(؟	• هل هناك أهداف محددة مرتبطة بذهابهن إىل االأماكن )عى سبيل المثال، التسوق، قيام بمهمات متعلقة باالأ�ة، اصطحاب االأشقاء أو غ�ي
ي تذهب فيها الفتاة إىل أماكن معينة؟	•

هل هناك قيود عى االأوقات ال�ت
، وأين سوف النساء والفتيات؟	• من هو الشخص داخل االأ�ة الذي يقرر ما إذا، وم�ت
ا عى االأقدام أو حافلة(؟	• ي أنحاء المجتمع )عى سبيل المثال، س�ي

كيف تتحرك الفتيات �ن
ساءة اللفظية أثناء التنقل؟ 28	• زعاج، أو االإ هل تتعرض الفتيات للتحرش، االإ
ي المكان مياه نظيفة ومراحيض مخصصة للنساء واالأطفال؟	•

هل يوجد �ن
هل يمكن للنساء والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة الوصول إىل الموقع؟ ما هي طرق الواجب اتخاذها للوصول إىل الموقع؟	•
ي أوقات معينة من السنة؟	•

ن �ن كيف سيكون سوف يتغ�ي الموقع عى مدار المواسم والسنة التقويمية؟ هل يوجد له صاحب مع�ي
طة أو منشأة عسكرية؟	• هل هو قريب أو بعيد عن أي الرش
هل قريب من الخدمات االأخرى مثل مركز صحي أو مستشفى؟ هل هناك أي خدمات مناسبة لاأطفال بالقرب منه؟ هل هناك مكان مناسب للطفل؟	•
ي عادة ما يتجمع فيها الفتيان )عى سبيل المثال، ملعب لكرة القدم أو ساحات رياضية(؟ 29	•

هل هو بالقرب من االأماكن ال�ت

www.gbvresponders.org :ويمكن االطاع عى مزيد من التوجيه بشأن السامة ورسم الخرائط المجتمع عى الموقع

آليات تنسيق العنف 
القائم عى النوع 

كاء،  االجتماعي، الرش
النساء، الفتيات،
الرجال والفتيان 
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أنشطة مدرسية

ي المدرسة
�ن

االنتقال من / إىل المدرسة

أداء الواجبات 

العناية الشخصية

لية ن االأعمال الم�ن

رعاية الطفل

لية الخارجية ن الواجبات الم�ن

التوظيف

التواصل االجتماعية

النوم والراحة

النساء والفتيات 

نشطة  الأ
والخدمات 

ي وقتك؟	•
كيف تحب أن تق�ن

ماذا تريد أن تتعلم؟	•
ي تهمك؟	•

ن من المعلومات ال�ت هل هناك أي نوع مع�ي
هل تحب ممارسة االأنشطة البدنية؟	•
؟	• ي صف رسمي؟ عن ماذا؟ إىل م�ت

ي المشاركة �ن
هل ترغب �ن

هل تحب االأعمال الحرفية؟ أي نوع؟	•
ي الوطن؟	•

ي قمت بها �ن
ما هي أنواع االأنشطة ال�ت

ي مجتمعك؟	•
ي تحتاجها أنت أو النساء والفتيات �ن

برأيك ما هو نوع الخدمات الداعمة ال�ت

النساء والفتيات 
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الملحق الثالث: المســاحات الآمنة للنســاء والفتيات بالمقارنــة بالأماكن الأخرى

ة31 ن ئ الآم الج م وت وال ي ب ل ال اب ق ة م ن ات الآم اح س م ال

المســاحات االآمنــة للنســاء والفتيــات، كمــا هــو محــدد أعــاه، تحقــق غــرض مختلــف تمامــاً عــن البيــوت االآمنــة أو الماجــئ. 
ن مــن حــاالت العنــف  ن الهاربــ�ي ي توفــر االأمــن فــوراً، اللجــوء المؤقــت، والدعــم للناجــ�ي

الماجــئ االآمنــة هــي االأماكــن الــ�ت
. إن هــذه الخدمــة، مــن خــال  ــة العنــف الجنــ�ي ســاءة. أنهــا تشــكل خدمــة اســتجابة رســمية كجــزء مــن إدارة حال أو االإ
ن  ي خطــر وشــيك. إن ماجــئ آمنــة مــزودة بالموظفــ�ي

ي �ن
عمليــة االإحالــة، تتــاح للنســاء والفتيــات مــن ضحايــا العنــف اللــوا�ت

. ويتوقــف القبــول عــى معايــ�ي محــددة وتكــون إجــراءات التشــغيل القياســية صارمــة مــن ناحيــة  ن فــ�ي المعتمديــن والمح�ت
. الريــة. توفــر ماجــئ االآمنــة خدمــات متخصصــة وتؤمــن للمســتفيدين االأمــن الشــخ�ي

ال32 ب ق ت ق الس اط ن ي م
ة �ف ن ات الآم اح س م ل ال اب ق اء م س ن ل ة ل ن ات الآم اح س م ال

ن عــن المســاحات االآمنــة.  ي مناطــق االســتقبال بمخيمــات الاجئــ�ي
تختلــف المســاحات االآمنــة للنســاء والفتيــات الموجــودة �ن

. والهــدف االأســاسي مــن هــذه مناطــق هــو الحــد مــن المخاطــر  ن ي مخيــم لاجئــ�ي
فــاالأوىل هــي نقطــة الدخــول االأوليــة �ن

ي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات أثنــاء عمليــة تخصيــص المــأوى، وتلقــي حــزم المســاعدة االأوليــة، ودخــول المخيــم. 
الــ�ت

ويمكــن أيضــا اســتخدام هــذه المناطــق لتوفــ�ي معلومــات عــن الخدمــات المتاحــة للنســاء والفتيــات، وضمــان الوصــول إىل 
خدمــات أخــرى عندمــا يتــم إيجــاد نقــاط ضعــف معينــة.

ل33 ف ط ل ة ل ق دي ص ن ال اك ة والأم ن ات الآم اح س م ال

ي حــاالت الطــوارئ كــرد أوىلي الحتياجــات الفتيــات 
وتســتخدم المســاحات الصديقــة للطفــل )CFSs( عــى نطــاق واســع �ن

ي 
رة. لقــد أنشــئت بالتجــاوب مــع حقــوق الطفــل الفوريــة �ن والفتيــان، وكمنتــدى للعمــل مــع المجتمعــات المحليــة المتــ�ن

الحصــول عــى الحمايــة، الصحــة النفســية واالجتماعيــة، والتعليــم غــ�ي النظامــي. ويتــم هــذا الــرد مــن خــال االأنشــطة 
ــاة،  ــارات الحي ــل لمه ــران، ورش عم ــع االأق ــطة م ــم، االأنش ــرق دع ــاء ف ــل إنش ــال، مث ــة االأطف ــة وحماي ــة إىل رعاي الموجه
ي االأماكــن الصديقــة للطفــل عــادًة احتياجــات االأطفــال، أي والفتيــان والفتيــات دون ســن 18 ســنة  وأكــ�ش مــن ذلــك. وتلــ�ب
اك وإفــادة الشــباب الذيــن أعمارهــم فــوق 18 ســنة. ي بعــض الســياقات، ومــع ذلــك، فإنهــا يمكــن أيضــاً إ�ش

مــن العمــر. �ن

ــض  ي بع
ي و�ن

ــارص. �ن ــض العن ــل ببع ــة للطف ــن الصديق ــات واالأماك ــاء والفتي ــة للنس ــاحات االآمن ــارك المس ــك تتش ــع ذل وم
ي أيضــاً حاجــات نفــس الفئــة مــن الســكان. هــذا صحيــح بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالفتيــات المراهقــات.  االأحيــان، قــد تلــ�ب
ي هــذا الصــدد، ينبغــي أن نــدرك أن أغــراض االأماكــن الصديقــة للطفــل والمســاحات االآمنــة غــ�ي متداخلــة، ولكــن ينظــر 

و�ن
، تقــدم المســاحات االآمنــة للنســاء والفتيــات عــادة خدمــات  ي

ي الســياق االأرد�ن
إليهــا عــى أنهــا مكملــة لبعضهــا البعــض. �ن

ن أن االأماكــن الصديقــة للطفــل أقــل تحديــداً وتقــوم  ي حــ�ي
، �ن ن مــن العنــف الجنــ�ي االســتجابة المتخصصــة جــداً للناجــ�ي

بتوفــ�ي االإحالــة إىل خدمــات الحمايــة المتخصصــة.
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ع وق م اتال ي اب ج اتالي ي ب ل س ال

منشأة جديدة
يمكن اختيارها بموافقة النساء والفتيات	•
يمكن تشكيل وتنظيم المكان	•
يمكن تنفيذ أنظمة جديدة	•

قد يكون أقل استدامة	•
يتطلب إنشاءه المزيد من الموارد 	•
قد يستغرق المجتمع والنساء وقتاً طوياً للتعرف عليه والثقة به	•

إضفاء الطابع الرسمي عى وصول النساء والفتيات	•المراكز المجتمعية

يمكن أن يكون غ�ي ملهم	•
قد ال يكون مجهزاً للفتيات	•
دد 	• ي موقع مناسب )قرب ملعب لكرة القدم أو منطقة عادة ما ي�ت

قد ال يكون موجوداً �ن
عليها الرجال والفتيان فقط(

قد يحتاج للتفاوض مع المجتمع لتخصيص أوقات للنساء والفتيات فقط	•

ن فيه	•المساجد وال�نائس ن	•مكان الئق للنساء والفتيات يلتق�ي ن الجنس�ي ن ب�ي ي تمي�ي
قد يعزز االأفكار التقليدية ال�ت

ي الهواء الطلق
مساحات �ف

متاح	•
ي	•

مجا�ن
مجموعات الفتيات مرئية وواضحة للعيان 	•

ي حال سوء االأحوال الجوية	•
قد يتطلب وجود بديل �ن

ال يضمن إمكانية الوصول لكافة استحقاقات المجتمع، وبالتاىلي يمكن أن يعزز إقصاء 	•
الفتيات 

مجموعة فتيات مرئية بصورة زائدة	•

ف م�ي م اللتقاء الفتيات	•منازل أفراد المجتمع المح�ت مكان مح�ت
ن	• ن الجنس�ي ن ب�ي ي تمي�ي

قد يعزز االأفكار التقليدية ال�ت
قد يكون مقيداً لبعض أفراد المجتمع	•
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ف وأدوارهــم. يجــب أن يفهــم جميــع  يــرد أدنــاه تركيبــة مم�نــة مــن الموظفــ�ي
ف مدونــة قواعــد الســلوك والتوقيــع عليهــا. الموظفــ�ي

ز رك م ر ال دي م
؛	• ن اف العام والدعم للموظف�ي �ش يوفر االإ
يمثل المراكز االآمنة للنساء والفتيات؛	•
وع؛	• وع و/ أو مساعد منسق المرش يتواصل مع منسق المرش
يقوم بدمج التقارير الشهرية؛	•
ي المراكز االآمنة للنساء والفتيات؛	•

يراقب االأنشطة �ن
التنسيق مع القطاعات االأخرى ذات الصلة، حسب الحاجة.	•

�ي  ف ي ن
ا�أ ص ي / أخ اع م ت ي اج

ا�أ ص الت / أخ ح ر ال دي م
خدمات إدارة الحالة.	•
االإحالة إىل أي خدمة أخرى )الصحة، الخدمات االجتماعية والنفسية،  الخدمات القانونية، وما إىل ذلك(، بناء عى طلب 	•

. ن الناج�ي
ن تدريبا فنيا(؛	• ن مدرب�ي توف�ي خدمات المشورة االفرادية )من قبل موظف�ي
•	. ن طة، أو االأ�ة، وذلك بناء عى طلب الناج�ي المرافقة إىل أماكن خدمات الدعم، والرش
خدمات تنظيم السامة؛ 	•
ي خدمات التوعية.	•

المشاركة �ن

ف �ي ي اع م ت ف الج �ي ي س ف ن ف ال �ي ص ت خ م ة/ ال اب ج ت ؤول الس س م
مجموعات الدعم العاطفي واالأنشطة؛	•
مجموعات دعم االأقران؛	•
المهارات الحياتية.	•
تحويل العماء لمسؤوىلي الحالة، حسب الصلة؛ و	•
ي خدمات التوعية.	•

المشاركة �ن

ع م ت ج م ك ال ري ح ة / ت اي وق ؤول ال س م
إجراء تدقيق السامة. المتابعة مع القطاعات االأخرى ذات الصلة؛	•
رسم الخرائط سامة السلوك مع النساء والفتيات؛	•
؛	• ن فريق دعم التوعية المتطوع�ي
عقد دورات إعامية وتوعوية حول العنف القائم عى نوع الجنس؛ و	•
إنشاء ودعم جماعات السامة المجتمعية، حسب الحاجة.	•

ز) واف ح ام ال ظ ن ف ب �ي ل ام ع ف أو ال �ي طوع ت م ران (ال ىل الأق م ع ائ ق ة ال ي وع ت ق ال ري ف
ي للمجتمع. ويجب أن يكون فريق التوعية مزيجاً من الجنس 	•

يقرر حجم فريق التوعية وفقا لحجم والنطاق الجغرا�ن
والعمر )فتيات ومراهقات والنساء البالغات(. وبما أن فريق التوعية قائم عى التطوع، يجب أن ال تتعارض مسؤولياته مع 

ل أو بكسب المعيشة؛ ن أي مسؤوليات أخرى قائمة متعلقة بالم�ن
ن إىل المركز؛	• ي ال يمكن أن يأت�ي

لية / أنشطة للوا�ت ن يقوم بإجراء دورات إعامية م�ن
ي المجتمع حول المساحات االآمنة والخدمات واالأنشطة المتاحة لها؛	•

ن النساء والفتيات �ن يقوم برفع مستوى الوعي ب�ي
ي المجتمعات المحلية؛ 	•

ن مع النساء والفتيات �ن يقوم بربط الموظف�ي
ي عاقات مع الفئات المجتمعية االأخرى. 	•

يب�ن

ل ف ط ال ي ب
�ف ت ع ذي ي ف ال وظ م ة وال ط ش طوع الأن ت م

فيهية؛ و	• توجيه االأنشطة ال�ت
تنظيم أنشطة لاأطفال	•

م دع ق ال ري ة / ف ان ي ز ص رك م
حراس عى مدار 24 ساعة. 	•
ة االأخرى 35.	• ي جلسات القهوة / الشاي أو المناسبات الكب�ي

1-2 عمال النظافة للمساعدة �ن
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ي الحصول 
ويرى صندوق االأمم المتحدة للسكان أن لكل امرأة سورية وفتاة الحق �ن

نجابية بأسعار معقولة وتكون محمية بشكل فعال من العنف  عى الرعاية الصحية االإ
كاء الجهود من  القائم عى نوع الجنس. يكثف صندوق االأمم المتحدة للسكان والرش
ي البلدان 

ن حياة النساء والشباب السوري والمجتمعات المتأثرة �ن ن وتحس�ي أجل تمك�ي
، للتعامل  ن ن الجنس�ي نسان والمساواة ب�ي ي ذلك الدفاع عن حقوق االإ

المضيفة، بما �ن
ي منها.

بشكل أفضل مع من االأزمة والتعا�ن

صندوق االأمم المتحدة للسكان: يهدف للوصول لعالم حيث يكون كل حمل مرغوباً 
فيه، كل الوالدات آمنة وكل إمكانيات الشباب متحققة.



يطانية من وزارة التنمية يود صندوق االأمم المتحدة للسكان أن ينوه بالدعم السخي من المساعدات ال�ب
الدولية بالمملكة المتحدة لتمويل تطوير هذا المنشور.

UNFPA Regional Syria Response Hub, 2015     www.unfpa.org

: يهدف للوصول لعالم حيث يكون كل حمل مرغوباً فيه، ي
صندوق االأمم المتحدة للسكان ،  تمويل االأمم المتحدة السكا�ن

كل الوالدات آمنة وكل إمكانيات الشباب متحققة.

الباحثة

ي ّ
مارغريتا ماغليي�ت

نتاج مدير االإ
قليمية بصندوق االأمم المتحدة للسكان ي عى النوع االإجتماعي االإ

جنيفر ميكيل اختصاصية العنف المب�ن


