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عينة األدوات: فرقة العمل املعنية بالحامية

التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  األدوات هذه مفيدة  قد تكون مجموعة 
تركز  والتي  الحال(،  تأسيسها )حسب مقتىض  أو  بالحامية،  املعنية  العمل  لجان/ِفرق  تنظر يف دعم 

النوع االجتامعي. تشمل عينة األدوات ما ييل: العنف املبني عىل  عىل الحد من مخاطر 

بالحامية. 	 املعنية  العمل  فرقة  تأسيس  بشأن  توجيهات 

بالحامية. 	 املعنية  العمل  لفرقة  االختصاصات  عينة 

بالحامية. 	 املعنية  العمل  لفرقة  املراقبة  اإلجراءات وخطط  عينة 

بالحامية.  	 املعنية  العمل  لفرقة  األعامل  االجتامع وجدول  عينة خطة 

)FTP( تأسيس فرقة العمل املعنية بالحامية

املرحلة األوىل:

االتصال باألفراد الرئيسيني يف املجتمع املحيل ودعوتهم إىل اجتامع متهيدي بشأن تأسيس فرقة العمل املعنية بالحامية. 	

رشح الغرض من فرقة العمل املعنية بالحامية، وااللتزامات واملسؤوليات املتوقعة )التي من املقرر أن يضعها األعضاء يف  	
صيغتها النهائية(، وأنه لن يكون هناك أجر نقدي.

االستعالم عن املهتمني باالنضامم إىل فرقة العمل املعنية بالحامية وما إذا كان ينبغي دعوة آخرين. 	

املرحلة الثانية:

واختصاصاتها. 	 بالحامية  املعنية  العمل  فرقة  هيكل  عىل  لالتفاق  توجيهي  اجتامع  ترتيب 

املخاطر. 	 والتخفيف من  االجتامعي واإلحاالت  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  أويل عىل  تدريب  توفري 

وضع جدول زمني لالجتامع. 	

املرحلة الثالثة:  

السالمة. 	 تهدد  التي  املخاطر  تحديد 

منها. 	 للحد  واإلجراءات  لها  للتصدي  املخاطر  تحديد 

ومراقبتها. 	 اإلجراءات  تنفيذ 

بالخدمات. 	 املحيل  املجتمع  أفراد  وربط  املعلومات  تبادل 

والخطط. 	 االحتياجات  الستعراض  بانتظام  االجتامعات  عقد 
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عينة االختصاصات )RoT(: فرقة العمل املعنية بالحامية

الغرض واألهداف
الحد من  الرتكيز بصفة خاصة عىل  املحيل، مع  للمجتمع  العامة  والسالمة  بالرفاه   )FTP( بالحامية املعنية  العمل  فرقة  تلتزم 

النساء  تواجهها  لقضايا وتحديات محددة  اهتاممها  العمل  فرقة  االجتامعي )VBG(. ستكرس  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر 
والفتيات، وستنسق مع  للنساء  أمناً  أكرث  بيئة  لتهيئة  املحلية  املجتمعات  قادة  مع  املحيل، وستعقد رشاكات  املجتمع  والفتيات يف 

النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحيل يف جهود  املجتمع  لتعزيز مشاركة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 
لها. والتصدي  الحامية  تهدد  التي  املخاطر  يف تحديد  رئيسياً  بالحامية دوراً  املعنية  العمل  له. وستؤدي فرقة  والتصدي  االجتامعي 

التكوين والهيكل
الذين ميكنهم  امللتزمني  املجتمع  أفراد  املحيل وغريهم من  املجتمع  قادة  بالحامية من  املعنية  العمل  فرقة  ستتألف 

النساء واملراهقات. وقد تشمل قادة املجتمع املحيل والقادة  توفري متثيل متنوع وفعال، بنسبة 05% عىل األقل من 
السن.  وكبار  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وجمعيات  الشبابية  والجمعيات  النسائية  الجمعيات  وأعضاء  الدينيني 

بالحامية من 01 أعضاء إىل 51 عضواً. ويف املجتمعات املحلية األكرب حجامً،  العمل املعنية  ستضم فرقة 
أكرب حجامً، مع وجود مجموعات فرعية تضم من  بالحامية  املعنية  العمل  ِفرق  قد تكون جمعيات 

01 إىل 51 عضواً مسؤولة عن مربعات سكنية أو مناطق محددة يف املجتمع املحيل.

االلتزامات واملسؤوليات 
باآليت: بالحامية  املعنية  العمل  فرقة  أعضاء  يلتزم 

األويل.  	 التوجيه 

املخاطر. 	 والتخفيف من  اإلحالة  االجتامعي ومسارات  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريبات عىل  إجراء 

االجتامعات. 	 يف  املنتظمة  املشاركة 

السالمة. 	 تدقيقات  عمليات  يف  املشاركة 

املحددة. 	 االحتياجات  معالجة  يف  املساهمة 

املحيل. 	 املجتمع  وأفراد  بالحامية  املعنية  العمل  فرقة  أعضاء  مع  املحرتم  التنسيق 

االجتامعي.   	 النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  التوجيهية  املبادئ  دعم 

يساهم أعضاء فرقة العمل املعنية بالحامية باآليت:

والفتيات. 	 النساء  حول حامية  املستمرة  املناقشة 

والفتيات.  	 النساء  تهدد حامية  التي  املخاطر  تحديد 

الحامية. 	 تهدد  التي  للمخاطر  للتصدي  وضع خطط عمل 

العمل. 	 املحرز يف خطط  التقدم  مراقبة 

اإلبالغ والخدمات. 	 الحامية وآليات  تهدد  التي  املخاطر  املعلومات حول  تبادل 

الدعم. 	 بخدمات  الضعفاء  األفراد  ربط 

الجنسيني. 	 واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  الشكوك  الحامية، مبا يف ذلك  اإلبالغ عن شواغل 

الجنسني.   	 بني  واملساواة  التضامن  تعزيز 
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عينة خطة العمل ومنوذج املراقبة: فرقة العمل املعنية بالحامية

فرقة العمل املعنية بالحامية:                                   التاريخ:                                                

مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي 

املوقعاإلجراء
اإلطار 
الزمني

القيادةاملشاركون

فرقة العمل املعنية بالحامية:                                   التاريخ:                                                

مالحظاتالوضع القيادةاملوقعاإلجراء املخطط له
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عينة خطة االجتامع: فرقة العمل املعنية بالحامية

التيسري: التاريخ: 

املكان:  إجاميل عدد املشاركني/ات: 

االتصالاالنتساب املنطقة الجنسالعمراالسم  

1

2

	

4

5

6

7

8

9

10

جدول أعامل االجتامع: 

األولوية. 	 ذات  القضايا 

اجتامع. 	 العمل واإلنجازات منذ آخر  استعراض خطة 

التحديات.  	

الخطط.  	

املجتمعية. 	 والخدمات  والرشكاء  العضوية  بشأن  التحديثات 

	 )BoA( أي أعامل أخرى


