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التصدي للعوائق التي تواجه الرعاية		

اتبــع هــذه الخطــوات لتقييــم العوائــق التــي تواجــه الرعايــة وخدمــات الدعــم املقدمــة للناجيــات 
من العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتصدي لها

القدرات	.  الحرجة يف  للثغرات  للتصدي   تنظيم ورشة عمل لوضع خطة 
األطفال  دعم  شبكات  من  وممثلني  املحيل،  املجتمع  قادة  بدعوة  تشاركية  بطريقة  التمرين  هذا  أجِر 

بالنيابة  باملنارصة  تقوم  التي  واملجموعات  املنظامت  من  وغريها  الناجيات،  دعم  ومجموعات  والنساء 
واملُسّنات. والشابات  املراهقات  مثل  املختلفة،  األعامر  متثيل  الجيد  ومن  الناجيات.  عن 

تحليلهم	.  املراد  والسكان  الخدمة  تحديد 
املثال عوائق  الوصول إىل خدمة معينة، عىل سبيل  الناجيات يف  التي تواجه  العوائق  النظر يف  ميكنك اختيار 

العوائق  املثال  الناجيات، عىل سبيل  التي تواجه فئة معينة من  العوائق  أو  القانون  إنفاذ  الوصول إىل 
الوصول إىل  التي تواجه فئة معينة يف  العوائق  أو  يلتمسن املساعدة  الاليت  املراهقات  التي تواجه  العامة 

أيضاً  الصحية. ميكنك  الرعاية  إىل  الوصول  املراهقات يف  تواجه  التي  العوائق  املثال  بعينها، عىل سبيل  خدمة 
القيام بجميع األمور الثالثة إذا لزم األمر، عىل الرغم من أن هذا قد يستغرق املزيد من الوقت.

النساء   	 النساء ومأوى  الدائرة، عىل سبيل املثال املركز الصحي، والرشطة ومركز دعم  اكتب اسم الخدمة يف 
الناجيات  تواجه  التي  العوائق  لتحديد  املركزة حولها  الدوائر  إلخ وارسم سلسلة من  األطفال،  وشبكة حامية 

الوصول إىل خدمة معينة. يف 

املتزوجات   	 املتزوجات والنساء غري  البالغات، والنساء  النساء  املثال  يف دائرة، عىل سبيل  املجموعة  اكتب اسم 
املركزة حولها  الدوائر  إلخ وارسم سلسلة من  بالجنس،  والعامالت  والذكور  الصغار  واملراهقات واألطفال 

الناجيات. من  معينة  مجموعة  تواجه  التي  العوائق  لتحديد 

املركزة حولها لتحديد   	 الدوائر  يف دائرة وارسم سلسلة من سلسلة من  الخدمة واسم املجموعة  اكتب اسم 
الوصول إىل خدمة معينة. مجموعة معينة يف  تواجه  التي  العوائق 

»السبب«	.  السؤال عن 

إذا وضعت   	 الثانية،  الدائرة  الناجيات للخدمة واكتب اإلجابات يف  اسأل املشاركني عن سبب عدم استخدام 
الدائرة املركزية. اسم خدمة يف 

الثانية، إذا   	 الدائرة  اسأل املشاركني عن سبب عدم وصول مجموعة معينة إىل الخدمات واكتب اإلجابات يف 
املركزية. الدائرة  وضعت اسم تلك املجموعة يف 

الثانية، إذا   	 اسأل املشاركني عن سبب عدم وصول مجموعة معينة إىل خدمة ما واكتب اإلجابات يف الدائرة 
املركزية. الدائرة  الخدمة واملجموعة يف  تلك  وضعت اسم 

اليونيسف. رعاية املجتمعات املحلية: مجموعة أدوات تغيري الحياة والوقاية من العنف  12



94

املعلومات	.  املزيد من  االستقصاء والحصول عىل   

استمر يف طرح سؤال »ما السبب يف ذلك؟« بالنسبة لكل عامل أو عائق يتم تحديده واكتب اإلجابات   	
التالية. الدائرة  يف  املقابلة 

العوائق.  	 تكتشف جميع  العملية حتى  استمر يف هذه 

العوائق يف قامئة.  	 اكتب 

 وضع خطة للتصدي لكل ثغرة	. 

للحد   	 املحتملة  اإلجراءات واالسرتاتيجيات  يناقشون  املشاركني  األخرى واجعل  تلو  العوائق واحدة  قامئة  راجع 
ويستكشفونها. عليه  القضاء  أو  عائق  كل  من 

الخاص بها.  	 الزمني  العليا ومن املسؤول عنها واإلطار  اطلب من املشاركني تحديد اإلجراءات ذات األولوية 

التشاور مع اآلخرين قبل   	 العوائق. قد تحتاج إىل  الحلول لجميع  قد ال يتمكن املشاركون من تحديد جميع 
العمل. االنتهاء من وضع خطة 

واستعراضها	.  وتنفيذها  للعوائق  للتصدي  العمل  خطة  توثيق   

للعوائق.  	 للتصدي  العمل  باستخدام خطة  املعنيني  املصلحة  أصحاب  ووزعها عىل  العمل  وثّق خطة 

تنفيذها!  	 ابدأ 

االقتضاء.  	 الخطة وعدلها حسب  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  ملتابعة  استعرايض  اجتامع  نظّم عقد 

االجتامعي   النوع  املبني عىل  العنف  للناجيات من  املقدمني  والدعم  الرعاية  تواجه  التي  للعوائق  للتصدي  العمل  خطة 

متىمناسرتاتيجيات الحد من العائقالعائق


