
90

التوجيه التشاريك: وضع مسار لإلحالة0	

اإلحالة 	.  نظام  أهمية  مناقشة 
املحيل وأفراد  املجتمع  قادة  النوع االجتامعي إرشاك  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

وتساعدهن  الناجيات  الجيدة سالمة  اإلحالة  نُظُم  بها  تحمي  التي  الكيفية  لفهم  اآلخرين  املجتمع 
للحياة.  يُحتَمل أن يكون منقذاً  الجوهري والذي  الدعم  الوصول إىل  عىل 

اإلحالة	.  وضع قامئة 
وتخطيط  التنسيق  آليات  الرئيسية من خالل  الخدمات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  ستحدد 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  اآلخرين. وميكن  الخدمات  الحكومة ومقدمي  مع  والتشاورات  الخدمات 
الخدمات املجتمعية وغري  مع قادة املجتمع املحيل، ال سيام من أجل تحديد خيارات  أيضاً  التشاور  االجتامعي 

دعم  ومنظامت  املجتمعية  والجامعات  واإلثنية  الدينية  والجامعات  باإلعاقة  املعنية  املنظامت  مثل  التقليدية 
الجنسني  وحاملو صفات  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  حقوق 

11.)ITBGL( 

ضع ما ييل يف اعتبارك عند وضع قامئتك:

العاطفي 	 الدعم 

والقانونية 	 الطبية  العمليات  أثناء  املرافقة 

	 ))VPI/RMC( الحميم الخدمات الصحية )مبا يف ذلك اإلدارة الرسيرية لالغتصاب وعنف الرشيك 

القانونية 	 الخدمات 

السكن اآلمن أو خيارات املأوى املؤقت 	

األطفال  	 خدمات حامية 

املحيل  	 املجتمع  قادة 

اإلعاقات 	 أو غريها من  البدنية  أو  املعرفية  اإلعاقات  للنساء ذوات  الشاملة لإلعاقة  الخدمات 

متكنيهن 	 أو  النساء  دعم  مجموعات 

متكينهن 	 أو  املراهقات  دعم  مجموعات 

الدعم االقتصادي 	 أو أنشطة  موارد 

نقص  	 بفريوس  املصابات  والنساء  الجنيس  امليل  مزدوجات  أو  واملثليات  )العابرات جنسياً  النساء  لجميع  املناسبة  الخدمات 
إلخ( املحيل،  املجتمع  األساسية يف  اللغة  يتحدثن  البرشية واملهاجرات والاليت ال  املناعة 

السياق 	 أنها مهمة يف  املجتمع املحيل  أفراد  التي يشعر  الخدمات األخرى 

مقتبس من برنامج منظمة Raising Voices »ارفعوا أصواتكم« )2020( البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! »معاً: مقاربة ناشطني للوقاية من العنف ضد النساء«، كامباال، أوغندا.  10
)gbvresponders.org( تقديم الخدمات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املتنقلة وعن بعد تقديم الخدمات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املتنقلة وعن بعد )لجنة اإلنقاذ الدولية )2018 

https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/
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التي ميكنها تقديم  الخدمات الصحية  الوصول إىل الخدمات. إذا كانت  التي تحول دون  العوائق  النظر يف  بدء 
التعرض لفريوس  الوقاية بعد  الحميم، مبا يف ذلك  الرشيك  الرسيرية لالغتصاب وعنف  باإلدارة  تتعلق  خدمات 

املحلية  املجتمعات  لقادة  املحيل، ميكن  املجتمع  تقع خارج  الحمل،  ملنع  العاجلة  والوسائل  البرشية  املناعة  نقص 
املناسب وبرسية.  الوقت  الطبية يف  الرعاية  الوصول إىل  إمكانية  لتعزيز  للنقل  املساعدة يف وضع خطط آمنة 

حاول جمع كل املعلومات ذات الصلة لكل خدمة من الخدمات. انظر الجدول أدناه. جمع املعلومات لكل خدمة من الخدمات. 

املؤسسة/
املنظمة

املوقعنوع الخدمة
الجهة التنسيقّية/

جهة االتصال
ساعات 

العمل
تكلفة 
الخدمة

رقم الهاتف
كيفية عمل 

إحالة

وإتاحتها	.  الخدمات  نوعية  استعراض 
وتبادل  املبنية  االنتهاء من وضع  قبل  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  للفريق  ميكن 

وااللتقاء مبقدمي  االتصال  أرقام هواتف  واختبار  تعمل  أنها  للتحقق من  الخدمات  زيارة  املعلومات، 
الخدمات  لنوعية  الرشكاء والنساء والفتيات من أجل وضع فهم أسايس  الخدمات والتشاور مع 

للناجيات. مأمونة وداعمة  إحالة  أي مسار  املتضمنة يف  الخدمات  تكون  أن  ينبغي  وإتاحتها. 

الداعمة. 	.  اإلحاالت  عىل  وغريهم  املحيل  املجتمع  قادة  وتدريب  اإلحالة  مبسار  الوعي  زيادة 
اإلحالة. وضع متثيالت تصويرية  املعلومات حول مسار  لنرش  املجتمعية  والجامعات  املحيل  املجتمع  قادة  إرشاك 

بالعنف  املعني  للفريق  الرئيسية. ميكن  املواقع  االتصال يف  أدناه( ولصق معلومات  املثال  )انظر  اإلحالة  ملسار 
النوع االجتامعي تدريب قادة املجتمع املحيل وغريهم عىل استخدام مسار اإلحالة لعمل إحاالت  املبني عىل 

لتبادل  التدريبية  الدورات  إىل  االنضامم  أمكن ذلك،  الخدمات، حيثام  للناجيات. ميكن ملقدمي  مأمونة وداعمة 
أو شواغل. أسئلة  أي  مبارشًة ومعالجة  املحلية  املجتمعات  إىل  يقدمونها  التي  املعلومات حول خدماتهم 

الخدمات واإلحاالت.	.  لتعزيز  الخدمات  إرشاك مقدمي 
الخدمات  بإرشاك مقدمي  االستجابة  تعزيز  املساعدة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  ميكن 

النوع االجتامعي، وعىل املفاهيم  العنف املبني عىل  الذين ال يركزون رصاحًة عىل  وتدريبهم ضمن مسار اإلحالة، ال سيام 
الناجيات. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن تستمع  التي تركز عىل  النوع االجتامعي واملقاربة  املبني عىل  للعنف  األساسية 

املبني عىل  العنف  إدارة حاالت  يتلقني خدمات  الاليت  الناجيات  النوع االجتامعي آلراء  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 
العنف  لربامج مناهضة  املختلفة. ميكن  الربامج  أنشطة  املشاركات يف  والفتيات  النساء  أو  الخدمات  االجتامعي يف  النوع 
املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املشاركني.  وميكن  املجتمع املحيل  قادة  آراء  تلقي  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل 

إىل اآلراء، إرشاك مزودي الخدمات لتعزيز الخدمات املفيدة أو معالجة أي شواغل.  النوع االجتامعي، استناداً 

منتظمة مع مزودي  تنسيق  اجتامعات  تنظيم عقد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  ميكن كذلك 
التنسيق والتصدي ألي  إجراءات  االجتامعي الستعراض  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  إحالة  الخدمات ضمن مسار 

الناجيات.  التي تركز عىل  تنظيم عقد دورات تدريبية دورية الستعراض مبادئ االستجابة  أو ثغرات. ميكن  تحديات 
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تنشيطية	.  تدريبات  دورات  اإلحالة وعقد  قامئة  تحديث 
التي تشهدها  والتغيريات  الخدمات  الناجيات مع  املحيل، وتجارب  املجتمع  آراء  ليعرب عن  بانتظام  اإلحالة  يجب تحديث مسار 

يُتوقَع  الخدمات املتاحة ومعلومات االتصال. وهذا األمر مهم بصفة خاصًة خالل املراحل املبكرة من أي حالة طوارئ، حيث 
التنشيطية.  التدريبية  والدورات  التوعية  املحّدثة عن طريق  اإلحالة  تبادل مسارات  متكررة. وميكن  تغيريات  حدوث 

املحيل	.  املجتمع  داخل  األساسية  االستجابة  مهارات  تعزيز 
النوع االجتامعي عىل دعم أفضل ويزيد وصولهن إىل خدمات  املبني عىل  العنف  الاليت يفصحن عن حوادث  الناجيات  سيحصل 

لربامج  الناجيات. وميكن  تركز عىل  أساسية  استجابة  تقديم  املحيل مبهارات  املجتمع  أفراد  يتمتع  عندما  األساسية  االستجابة 
األساسية. االستجابة  لتعزيز  املجتمع  املحيل وغريهم يف  املجتمع  قادة  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة 

األساسية: االستجابة  بتعزيز  املتعلقة  املوارد 

التدريب  	 التدريب يف دليل  اطلع عىل عينات وحدات 

الناجيات عن تعرضها لعنف  	 الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  اإلرشادية: قسم »ما  النرشة  استعراض 
النوع االجتامعي املبني عىل  للعنف  النوع االجتامعي« يف أدوات وموارد االستجابة  مبني عىل 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  الوكاالت »كيفية دعم  املشرتكة بني  الدامئة  اللجنة  انظر دليل 
الجيب  دليل  متاحة يف منطقتك:  االجتامعي غري  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الفاعلة  الجهة  تكون  عندما 

اإلنساين. العمل  مجال  يف  للمامرسني  التدريجية  للخطوات 

السودان ملكال ، جنوب  املجتمعي:  اإلحالة  عينة من مسار 
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