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بناء االدلة (٢٠٢١  -٢٠١٨)

 

 
النهج الخاص بنا

 

منذ أن ظهر حجمه ألول مرة في عام ٢٠٠٢، اعتمد تركيز مجتمع المساعدة عىل معالجة االستغالل واالعتداء الجنسي في

المقام األول، عىل إنشاء آليات اإلبالغ واإلجراءات العقابية ضد مرتكبي هذا العنف. باإلضافة إىل االستجابة، يجب أن

تشمل المحاسبة إلنهاء االستغالل واالعتداء الجنسي، تدابير استباقية للتخفيف من المخاطر ومنع حدوث سوء

االستغالل. منذ عام ٢٠١٨، أجري مشروع برنامج مساعدة التمكين:

 
 

بوتس أ، فتال إل، هيدج إي، حالق ف، وريس أ. (٢٠٢٠). دعم مشروع برنامج مساعدة التمكين: بحوث إجرائية تشاركية مع الالجئات من النساء والفتيات لتحسين

الوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسي - تقرير نتائج لبنان. واشنطن العاصمة: جامعة جورج واشنطن بوتس أ، كولي إتش، هيدج إي وأولمان سي (٢٠٢٠). دعم
مشروع برنامج مساعدة التمكين: بحوث العمل التشاركي مع الالجئات من النساء والفتيات لتحسين الوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسي - تقرير نتائج

أوغندا. واشنطن العاصمة: جامعة جورج واشنطن.

 
 معهد المرأة العالمي. (٢٠٢١) دعم مشروع برنامج مساعدة التمكين: مجموعة أدوات لتخطيط ومراقبة التوزيعات األكثر أمانًا. واشنطن العاصمة: جامعة جورج

واشنطن. متوفر أيًضا باللغات الفرنسية واإلسبانية والعربية. المواد المصاحبة بجميع اللغات متوفرة هنا.

 
 

إجراء ابحاث صارمة وتشاركية حول طرق إيصال المساعدات اإلنسانية (بما في ذلك المواد الغذائية، المواد غير

الغذائية، المأوى، المياه، الوقود، النقود، والقسائم) والتي قد تؤدي اىل زيادة مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسي

بين السكان المتضررين، وكيفية الحد منها.

تقاسم القوة مع النساء والفتيات الالجئات، ومجتمعاتهن، والباحثات الناشئات من بعض أكبر البلدان المضيفة

لالجئين في العالم، وذلك لضمان الوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسي، بقيادة تلك النساء األكثر تضررا. 

الشراكة مع عّمال االغاثة المحليين والدوليين في مجال المساعدات اإلنسانية لتطوير، توثيق، ونشر األدوات

والموارد لتوزيع أكثر أمانًا للمساعدات.

 

في السنوات الثالث األوىل، دعم مشروع برنامج مساعدة التمكين انشاء وتكييف نماذج تقديم المساعدات التي تعمل

بنشاط للحد من التفاوت في القوة، وإعطاء النساء والفتيات صوتا مستداما في كيفية تقديم المساعدات. واستخدم

دعم مشروع برنامج مساعدة التمكين البحث العملي التشاركي، وهي طريقة تعترف بشكل مسبق باختالل القوة بين

السكان المتضررين والباحثين\ العاملين في المجال اإلنساني، واستند اىل العمل االثنوجرافي التكويني مع النساء

والفتيات الالجئات، للقيام بدور فعال وآمن في طرح األسئلة واالجابة عليها حول حياتهن الخاصة.

 
قدمت النساء والفتيات الالجئات مجموعات من التوصيات لتوزيع بشكل أمانًا للمساعدات. ثم تم اختبارها في

مشاريع تجريبية صغيرة النطاق، في عمليات المساعدات اإلنسانية الجارية في أوغندا ولبنان. باستخدام نتائج أبحاثنا

حول مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسي، قمنا بشكل تعاوني بتكييف أدوات مراقبة التوزيع - مثل تدقيق السالمة،

المسح، ومجموعات التركيز - االستغالل واالعتداء الجنسي بشكل مسبق، ومعالجة المخاطر عند ظهورها. كما أنشأ

فريق مشروع برنامج مساعدة التمكيين المؤلف من الالجئين والباحثين والشركاء المحليين والدوليين دورة مشروع

برنامج مساعدة التمكيين مجانية عبر اإلنترنتللوصول اىل عّمال اإلغاثة عالميا. تتوفر الدورة باللغات اإلنجليزية والعربية

 bit.ly/ea-course :واإلسبانية والفرنسية عىل

ملخص مشروع برنامج مساعدة التمكين

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_ENG.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_FRE-final-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_ESP-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI_Empowered%20Aid%20M%26E%20for%20Safer%20Distributions%20Toolkit_2021_ARA-remed.pdf
https://gwu.app.box.com/v/eamonitoringtoolkitannex
http://bit.ly/ea-course
http://bit.ly/ea-course


 فهم أفضل للطرق التي يمكن ان تؤدي، خالل توزيع
المساعدات، في حاالت الطوارئ، إىل خلق أو تعزيز

فرص االستغالل واالعتداء الجنسي للنساء والفتيات.

البحث التشاركي مع النساء والفتيات الالجئات

 توثيق مجموعة من النماذج القابلة للتطور لتوزيع
المساعدات اآلمنة واالستمرار في مشاركة اإلرشادات،

واألدوات، والموارد بحرية.

تدريب كادر من عمال اإلغاثة لتقديم الدعم التقني وإرشادات

التطبيق للحد من فرص االستغالل واالعتداء الجنسي

 تطبيق واختبار توصيات النساء والفتيات الالجئات
لتحسين آليات التوزيع.

علم التنفيذ، واالختبارات التجريبية

 نشر النتائج، وتسهيل التواصل والتدريب عبر اإلنترنت
بقيادة النساء والفتيات الالجئات الباحثات.

استيعاب األبحاث، ونشرها، ودورة عىل اإلنترنت

 توسيع الشراكات مع عمال االغاثة المحليين والدوليين
في أوغندا ولبنان وبنغالديش لمزيد من سياق النتائج

واألدوات، اىل سياقات وأنواع جديدة من المساعدات.

مشروع مساعدة التمكين عبر إطالق دورة اإلنترنت

  ومناقشات مباشرة

حالًيا، يعتمد مشروع برنامج مساعدة التمكين عىل البحث التشاركي والنتائج التجريبية في أوغندا ولبنان لدعم عّمال
االغاثة لتطبيق نماذج متطورة وقائمة عىل لتوزيع أكثر أمانًا للمساعدات. من خالل اتباع نهج تشاركي بيئي، ندعم عّمال

االغاثة الدوليين والمحليين، لتعزيز البيئة المناسبة للوصول اآلمن إىل المساعدات اإلنسانية لجميع األشخاص

المتضررين من األزمات، بما في ذلك النساء والفتيات بكل تنوعهن. إن دمج النهج والنتائج التشاركية ضمن أدوات رصد

التوزيع القياسية، يزيد من المحاسبة عن مخاوف تلك النساء األكثر تضررا االستغالل واالعتداء الجنسي، التي سيتم

االستماع اليها، والعمل عليها، واستخدامها لقياس التقدم. ان زيادة المحاسبة تجاه األشخاص المتضررين تسهل تقاسم

القوة بين عّمال االغاثة الدوليين والمحليين، والمجتمعات التي يخدمونها، هذا يمساهم في اقامة عالقات أكثر عدال لمنع
العنف.

 
 
 

 زيادة وتوسع نطاق مشروع برنامج مساعدة التمكين (٢٠٢١-٢٠٢٤)
 

األنشطة األساسية والجداول الزمنية

 

 وضع سياق نتائج الحد من مخاطر االستغالل واالعتداء
الجنسي، وتكييفها اىل سياقات جديدة في ٣ مناطق. 

تبادل الدروس عبر البلدان والمناطق من خالل التدريب

والتعلم بقيادة الزمالء وتوسيع الدورة التدريبية عبر اإلنترنت.
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إشراك الجهات العاملة المحلية والمجتمعية في فهم وسياق النتائج المتعلقة بمخاطر االستغالل واالعتداء الجنسي،

والتوصيات لمنعها في سياق البرمجة الخاصة بها؛

زيادة نطاق التدخالت الناتجة عن البحوث المكتملة في أوغندا ولبنان اىل مجموعة من أنواع المساعدات
المجموعات الضعيفة، تنظيم االستجابة في شرق إفريقيا، والشرق األوسط، وجنوب آسيا (تحديًدا في أوغندا وكينيا

وتنزانيا ولبنان واألردن وتركيا وبنغالديش)؛ و
توسيع نطاق العمليات التي أثبتت فعاليتها في بناء القدرات، واإلرشاد، والمرافقة التقنية، اىل إطار لعمال اإلغاثة

للحماية وغير الحماية، لتصميم، وتنفيذ، ورصد، وتقييم الدعوة للوقاية من االستغالل االعتداء الجنسي خالل عملية

توزيع المساعدات، دورات تسليمها في سياق الطوارئ وحاالت الطوارئ الطويلة.

 

 
تحديدا، مشروع برنامج مساعدة التمكين يتعهد بهذا العمل عبر:
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globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources  :موارد وأدوات مشروع برنامج مساعدة التمكين متاحة عىل
 

http://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources

