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� العام جان بي�� ال�روان�ذة مخت�ة وك�ل األم��
إدارة عمل�ات السالم

١

� جميــع أنحــاء العالــم �خــوف مــن تهد�ــد األلغــام األرض�ــة والمخلفــات الح���ــة القا�لــة لإلنفجــار 
تع�ــش الفت�ــات والفت�ــان وال�ســاء والرجــال ��

� حصــد 
، فــإن هــذە األســلحة �ســتمر �� � والعبــوات الناســفة المبتكــرة. وعــ� الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازە خــالل العقديــن الماضيــ��

� أن هذە األسلحة قد تكون عشوائ�ة، فإن التهد�دات واآلثار المحددة تختلف حسب  � ح��
�� .(١) ا يوم�ا� األرواح �معدل ضح�ة �ل ساعة تق����

� مجــال األعمــال المتعلقــة �األلغــام مجهــزة 
وري أن تكــون الجهــات الفاعلــة �� . ومــن الــ�� الج�ــس والعمــر والجوانــب األخــرى للتنــ�ع االجتمــا��

امــج لضمــان الحما�ــة للجميــع ولضمــان "أال يتخلــف  لتطبيــق توجــه نــ�ع إجتمــا�� كجــزء مــن نهــج شــامل ومت�امــل لتخط�ــط وتنف�ــذ ورصــد ال��
أحد عن الركب".

� �األعمــال المتعلقــة �األلغــام (IACG- MA)، تقد�ــم هــذە الم�ــادئ  � الــو�االت المعــ�� ك بــ�� ، �الن�ا�ــة عــن ف��ــق الت�ســيق المشــ�� �
لذلــك، �ــ���

امــج األعمــال المتعلقــة �األلغــام. آمــً� أن ت��ــت هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة  التوجيه�ــة المحّدثــة لألمــم المتحــدة �شــأن النــ�ع اإلجتمــا�� ل��
ا�ــد الحساســ�ة للمســاواة المب��ــة عــ� النــ�ع اإلجتمــا��  � � مجــال األعمــال المتعلقــة �األلغــام نهجــا م��

م�انتهــا ح�ــث تطبــق الجهــات الفاعلــة ��
ــا ألحــدث م�ــادئ األمــم المتحــدة  . تمثــل هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة تحديث� امــج والعمل�ــات والمشــار�ــــع واأل�شــطة عــ� الصع�ــد العالــ�� � ال��

��
� عام ٢٠١٠. وع� وجه التحد�د، تعكس 

ت �� ��� � امج األعمال المتعلقة �األلغام وال�� التوجيه�ة المتعلقة �المســاواة للن�ع اإلجتما�� ل��
هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة النطــاق الموســع لتهد�ــدات المخاطــر المتفجــرة، وتتضمــن أحــدث الممارســات والــدروس المســتفادة.  ح�ــث تــم 
� يتــم بهــا تخط�ــط وتنف�ــذ المشــار�ــــع  مــع وجــود قوائــم  ــا للط��قــة الــ�� � االســتخدام و�تــم تنظ�مهــا وفق�

تصم�مهــا �ط��قــة لتكــون أ�ــ�� ســهولة ��
� نها�ة �ل فصل ل�سه�ل الرج�ع إليها.

مراجعة ��

 أن أعرب عن تقديري لدائرة 
�
� �األعمال المتعلقة �األلغام (IACG- MA) ، أود أ�ضا � الو�االت المع�� ك ب�� �الن�ا�ة عن ف��ق الت�سيق المش��

� تحد�ــث الم�ــادئ التوجيه�ــة للنــ�ع اإلجتمــا�� 
األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام ولجميــع أصحــاب المصلحــة الذيــن ســاهموا ��

� برامج األعمال المتعلقة �األلغام. إن عمل�ة مراجعة هذە الم�ادئ التوجيه�ة وص�اغتها وتحديثها �� انع�اس للمشاركة 
لألمم المتحدة ��

. �
الفعالة ومساهمات ممث�� الدول المتأثرة والدول المانحة واألمم المتحدة والمجتمع المد��

ات�ج�ة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام ٢٠١٩-٢٠٢٣  � التنف�ذ الفعال الســ��
س�ســاهم هذە الم�ادئ التوجيه�ة لألمم المتحدة ��

ات�ج�ة الخمــس إ� تعم�ــم مراعــاة االحت�اجــات المحــددة لل�ســاء والفت�ــات والرجــال  . وتدعــو إحــدى النتائــج االســ�� � األ�ــ�� هــا اإل�جــا�� � تأث��
و��

� جميــع جوانــب برامــج األعمــال المتعلقــة �األلغــام. 
والفت�ــان مــن مختلــف المجموعــات، مــع ت�ســ�� تمكينهــم و�دماجهــم، �ط��قــة شــاملة ��

ات�جيتها وحســب  � عــ� ثقــة مــن أن هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة توفــر إرشــادات عمل�ــة ذات صلــة ل�ــس فقــط لألمــم المتحــدة لتنف�ــذ اســ�� و�نــ��
ا نحو عالم تكون ف�ه المجتمعات خال�ة من هذە التهد�دات القاتلة. ا للقطاع �أ�مله. ونحن نعمل مع� �ل أ�ض�



� برازافل، جمهور�ة ال�ونغو، ٢٠١٢.
� �عد انفجار� لموقع خزن أعتدة �� � مخ�م نازح��

اخت�ار مواد التوع�ة �المخاطر ��
 الصورة: يون�س�ف \ لور�ن



  شكر وتقدير

٣

� برامج األعمال المتعلقة �األلغام من ق�ل ف��ق الت�سيق 
�دأت مراجعة الم�ادئ التوجيه�ة لألمم المتحدة للن�ع اإلجتما�� لعام ٢٠١٠ ��

� الــو�االت لم�افحــة األلغــام  .(IACG-MA)و�عــرب الف��ــق عــن امتنانــه للمســاهمات الواســعة أل�ــ�� مــن ٤٠ مــن أصحــاب  ك بــ�� المشــ��
الدول�ــة  المتحــدة وقطاعاتهــا والمنظمــات  األمــم  المانحــة وو�االت  المتأثــرة والجهــات  الــدول  ذلــك   �

�مــا �� األلغــام،  � شــؤون 
المصلحــة ��

. ح�ــث قامــت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام (UNMAS) �ق�ــادة وت�ســيق هــذا  �
والوطن�ــة غــ�� الحكوم�ــة والمجتمــع المــد��

وع �مســاعدة تقن�ــة مــن برنامــج المســاواة للنــ�ع اإلجتمــا�� واألعمــال المتعلقــة �األلغــام (GMAP) والــذي أجــرى مشــاورات مكثفــة  المــ��
ال�ا. � المقدم من الحكومة األس��

نتجت عن ص�اغة نص هذە الم�ادئ التوجيه�ة. وتم إجراء هذا التحد�ث �فضل الدعم الس��

مقدمــــة
� إطــار وال�اتهــا 

� المــرأة �� � وتمكــ�� � الج�ســ�� تطلــب الجمع�ــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن جميــع هيئــات األمــم المتحــدة تع��ــز المســاواة بــ��
امات ع� الورق تؤدي إ� تقدم ع� أرض الواقع. استجا�ة لهذا النداء ولت�س�� تعم�م مراعاة الن�ع اإلجتما�� وتع��ز  � والتأ�د من أن االل��
� عام ٢٠٠٥ 

، تم إصدار هذە الم�ادئ التوجيه�ة ألول مرة �� نوع�ة األعمال المتعلقة �األلغام وتع��ز المساواة المب��ة ع� الن�ع اإلجتما��
 نحــو تعم�ــم مراعــاة النــ�ع 

�
� عــام ٢٠١٩. أحــرز قطــاع العمــل تقدمــا

ە �� � عــام ٢٠١٠، ق�ــل هــذا التنقيــح الــذي تــم �ــ��
ــا �� وتــم تحديثهــا الحق�

. ومع ذلك، ال يزال هناك ال�ث��  � مجال التوع�ة �المخاطر ومســاعدة الضحا�ا واإلرت�اط المجتم��
� عدة مجاالت، ال ســ�ما ��

اإلجتما�� ��
 �

� وتحقيــق إم�اناتهــا لتع��ــز التقــدم التح��ــ�� �� � الج�ســ�� � الق�ــام �ــه لضمــان دعــم برامــج األعمــال المتعلقــة �األلغــام للمســاواة بــ�� الــذي يتعــ��
العد�د من ال�لدان المتأثرة.

� برامــج األعمــال 
�� � � الج�ســ�� تهــدف هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة إ� توفــ�� خطــوات عمل�ــة لتعم�ــم النــ�ع اإلجتمــا�� وتع��ــز المســاواة بــ��

� لألعمال المتعلقة  � األمم المتحدة الم�داني��
ة القطاع. و�� مخصصة لالســتخدام من ِق�ل �ل من موظ�� المتعلقة �األلغام، بناًء ع� خ��

� ذلــك: المنظمــات الغــ�� حكوم�ــة 
� القطــاع، �مــا ��

� بتع��ــز وتعم�ــم النــ�ع اإلجتمــا�� �� �األلغــام وجميــع أصحــاب المصلحــة اآلخ��ــن المهتمــ��
هــا مــن الجهــات الوطن�ــة ذات صلــة مــن نظرائهــم  والجهــات الفاعلــة الخاصــة ومنظمــات الدعــوة والســلطات الوطن�ــة والجهــات المانحــة وغ��

� واألمم المتحدة. الدولي��

ك�ف�ة إستخدام هذە التوجيهات
ح ك�ــف �مكــن تعم�ــم مراعــاة النــ�ع  � األعمــال المتعلقــة �األلغــام و��

وع �� تــم تصم�ــم هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة لتعكــس نهــج إدارة دورة المــ��
وع (الفصل ١)، إ� التنف�ذ (الفصل  ات�ج�ة األعمال المتعلقة �األلغام، من تصم�م الم�� � جميع مراحل عمل�ة تط��ر وتنف�ذ اس��

اإلجتما�� ��
� �ل مرحلــة مــن 

� التنف�ــذ العمــ�� للم�ــادئ التوجيه�ــة ��
٢)، إ� المراق�ــة والتقي�ــم (الفصــل ٣). يوفــر �ل قســم قائمــة مرجع�ــة للمســاعدة ��

امــج وتتــم اإلشــارة  وع. �غــ�� قســم التنف�ــذ االعت�ــارات العامــة والخاصــة �ال�شــاط. تنطبــق االعت�ــارات العامــة عــ� جميــع ال�� دورة إدارة المــ��
ا، و�شمل: اعت�ارات التوظ�ف، ونشر فرق مختلطة بین الجنسین، والتفاعل الفعال مع  � جميع الم�ادئ التوجيه�ة حيثما �ان ذلك مناس��

إليها ��

� تغــ�� األ�شــطة المتعلقــة �عمــود األعمــال المتعلقــة �األلغــام و�دارة  المجتمعــات المســتف�دة. ت�بــع التوص�ــات الخاصــة �ال�شــاط، والــ��
ة. األسلحة والذخ��
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عام

األفراد والتوظ�ف
التفاعل مع المجتمعات المتأثرة والمستف�دين

ال�شاطات
� وال�سل�م

إطالق األرا��
التوع�ة �مخاطر األلغام والمخلفات الح���ة

مساعدة الضحا�ا
ة إدارة األسلحة والذخ��

المنا�ة والتأي�د

الفصل الثالث:
التقي�م

ق�اس تأث�� ال�شاطات والتعم�م

جمع الب�انات
تصم�م اإلس�ب�ان

تحل�ل الب�انات 
واإلستخدام

طرق تقي�م المشار�ــــع

٤

� برامج األعمال المتعلقة �األلغام من ق�ل ف��ق الت�سيق 
�دأت مراجعة الم�ادئ التوجيه�ة لألمم المتحدة للن�ع اإلجتما�� لعام ٢٠١٠ ��

� الــو�االت لم�افحــة األلغــام  .(IACG-MA)و�عــرب الف��ــق عــن امتنانــه للمســاهمات الواســعة أل�ــ�� مــن ٤٠ مــن أصحــاب  ك بــ�� المشــ��
الدول�ــة  المتحــدة وقطاعاتهــا والمنظمــات  األمــم  المانحــة وو�االت  المتأثــرة والجهــات  الــدول  ذلــك   �

�مــا �� األلغــام،  � شــؤون 
المصلحــة ��

. ح�ــث قامــت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام (UNMAS) �ق�ــادة وت�ســيق هــذا  �
والوطن�ــة غــ�� الحكوم�ــة والمجتمــع المــد��

وع �مســاعدة تقن�ــة مــن برنامــج المســاواة للنــ�ع اإلجتمــا�� واألعمــال المتعلقــة �األلغــام (GMAP) والــذي أجــرى مشــاورات مكثفــة  المــ��
ال�ا. � المقدم من الحكومة األس��

نتجت عن ص�اغة نص هذە الم�ادئ التوجيه�ة. وتم إجراء هذا التحد�ث �فضل الدعم الس��

مقدمــــة
� إطــار وال�اتهــا 

� المــرأة �� � وتمكــ�� � الج�ســ�� تطلــب الجمع�ــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن جميــع هيئــات األمــم المتحــدة تع��ــز المســاواة بــ��
امات ع� الورق تؤدي إ� تقدم ع� أرض الواقع. استجا�ة لهذا النداء ولت�س�� تعم�م مراعاة الن�ع اإلجتما�� وتع��ز  � والتأ�د من أن االل��
� عام ٢٠٠٥ 

، تم إصدار هذە الم�ادئ التوجيه�ة ألول مرة �� نوع�ة األعمال المتعلقة �األلغام وتع��ز المساواة المب��ة ع� الن�ع اإلجتما��
 نحــو تعم�ــم مراعــاة النــ�ع 

�
� عــام ٢٠١٩. أحــرز قطــاع العمــل تقدمــا

ە �� � عــام ٢٠١٠، ق�ــل هــذا التنقيــح الــذي تــم �ــ��
ــا �� وتــم تحديثهــا الحق�

. ومع ذلك، ال يزال هناك ال�ث��  � مجال التوع�ة �المخاطر ومســاعدة الضحا�ا واإلرت�اط المجتم��
� عدة مجاالت، ال ســ�ما ��

اإلجتما�� ��
 �

� وتحقيــق إم�اناتهــا لتع��ــز التقــدم التح��ــ�� �� � الج�ســ�� � الق�ــام �ــه لضمــان دعــم برامــج األعمــال المتعلقــة �األلغــام للمســاواة بــ�� الــذي يتعــ��
العد�د من ال�لدان المتأثرة.

� برامــج األعمــال 
�� � � الج�ســ�� تهــدف هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة إ� توفــ�� خطــوات عمل�ــة لتعم�ــم النــ�ع اإلجتمــا�� وتع��ــز المســاواة بــ��

� لألعمال المتعلقة  � األمم المتحدة الم�داني��
ة القطاع. و�� مخصصة لالســتخدام من ِق�ل �ل من موظ�� المتعلقة �األلغام، بناًء ع� خ��

� ذلــك: المنظمــات الغــ�� حكوم�ــة 
� القطــاع، �مــا ��

� بتع��ــز وتعم�ــم النــ�ع اإلجتمــا�� �� �األلغــام وجميــع أصحــاب المصلحــة اآلخ��ــن المهتمــ��
هــا مــن الجهــات الوطن�ــة ذات صلــة مــن نظرائهــم  والجهــات الفاعلــة الخاصــة ومنظمــات الدعــوة والســلطات الوطن�ــة والجهــات المانحــة وغ��

� واألمم المتحدة. الدولي��

ك�ف�ة إستخدام هذە التوجيهات
ح ك�ــف �مكــن تعم�ــم مراعــاة النــ�ع  � األعمــال المتعلقــة �األلغــام و��

وع �� تــم تصم�ــم هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة لتعكــس نهــج إدارة دورة المــ��
وع (الفصل ١)، إ� التنف�ذ (الفصل  ات�ج�ة األعمال المتعلقة �األلغام، من تصم�م الم�� � جميع مراحل عمل�ة تط��ر وتنف�ذ اس��

اإلجتما�� ��
� �ل مرحلــة مــن 

� التنف�ــذ العمــ�� للم�ــادئ التوجيه�ــة ��
٢)، إ� المراق�ــة والتقي�ــم (الفصــل ٣). يوفــر �ل قســم قائمــة مرجع�ــة للمســاعدة ��

امــج وتتــم اإلشــارة  وع. �غــ�� قســم التنف�ــذ االعت�ــارات العامــة والخاصــة �ال�شــاط. تنطبــق االعت�ــارات العامــة عــ� جميــع ال�� دورة إدارة المــ��
ا، و�شمل: اعت�ارات التوظ�ف، ونشر فرق مختلطة بین الجنسین، والتفاعل الفعال مع  � جميع الم�ادئ التوجيه�ة حيثما �ان ذلك مناس��

إليها ��

� تغــ�� األ�شــطة المتعلقــة �عمــود األعمــال المتعلقــة �األلغــام و�دارة  المجتمعــات المســتف�دة. ت�بــع التوص�ــات الخاصــة �ال�شــاط، والــ��
ة. األسلحة والذخ��



وع    ١. تصم�م الم��

١,١ فهم الس�اق

أسئلة حول تحل�ل تن�ع الن�ع اإلحتما�� المجال

أ�عاد التن�ع 

ذات الصلة

؟ فمثال: � � مجتمع مع��
� �جب مراعاتها �� ما �� أ�عاد التن�ع ذات الصلة، �خالف الج�س والعمر ال��

ة المجموعة العرق�ة�القب�لة�العش��
الدين
اللغة

اإلعاقات
مستوى التعل�م

مستوى ال�اع (مثال، منا��ن للحكومة)

الوضع اإلجتما��
ال�شاط اإلقتصادي

 �
� والمهاج��ن�وضعهم القانو�� حالة النازح��

� حقوق المثلي��

٥

� فهــم معايــ�� النــ�ع 
�� � � تصم�ــم برامــج أو مشــار�ــــع تــرا�� األعمــال المتعلقــة �األلغــام و�ســتج�ب الحت�اجــات الج�ســ��

تتمثــل الخطــوة األو� ��
هــا عــ� عوامــل مثــل الوصــول والســلوك والمخاطــر والتأثــ�� لمختلــف الفئــات العم��ــة والنــ�ع  � الســ�اق، وك�ف�ــة تأث��

اإلجتمــا�� الحال�ــة ��
. اإلجتما��

� �مكــن أن توفــر األســاس لتط��ــر  �عــد تحل�ــل النــ�ع االجتمــا�� والتنــ�ع أداة ال��ســاب نظــرة ثاق�ــة حــول معايــ�� النــ�ع اإلجتمــا�� المحل�ــة الــ��
:  لتط��ر تحل�ل تن�ع الن�ع االجتما��

ً
برنامج شامل وفعال لألعمال المتعلقة �األلغام. �قدم الجدول أدناە دل��

١٫١٫١ تحل�ل تن�ع الن�ع اإلجتما��



المشاركة

قدرات صنع 
القرار

تقس�م العمل

ب�انات الضحا�ا

٦

نــا �ــه ب�انــات الضحا�ــا المصنفــة حســب العمــر والج�ــس وأ�عــاد التنــ�ع األخــرى ذات الصلــة عــن  مــا الــذي تخ��
� مــن معظــم حــوادث األلغــام و المخلفــات الح���ــة و العبــوات الناســفة المبتكــرة؟ مــا �� 

أي مجموعــة تعــا��
� وقت الحادث لل�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال من مختلف المجموعات؟

كة �� األ�شطة المش��

� المجتمع وك�ف؟
من الذي يتخذ القرارات ��

� عن ال�ساء والش�اب؟ من هم القادة الممثلون ومن �مثلون �الفعل؟ هل هناك ممثل��

� اجتماع لجمع الب�انات ح�ث يوجد الرجال؟
هل �مكن لل�ساء المشاركة �فعال�ة ��

� اجتماع لجمع الب�انات ح�ث توجد ال�ساء؟
هل �مكن أن �شارك الرجال ب�شاط ��

عــ� وجــه  الســن؟  يوجــد ك�ــار  الب�انــات ح�ــث  لجمــع  اجتمــاع   �
�� �فعال�ــة  المشــاركة  للشــ�اب  �مكــن  هــل 

التحد�د، هل هناك عوائق تواجه مشاركة الفت�ات ال�افعات؟
� اجتماعــات جمــع الب�انــات ح�ــث 

هــل �مكــن ألفــراد مــن مجموعــات إث��ة�دي��ــة مختلفــة المشــاركة �فعال�ــة ��
توجد أغلب�ة من المجموعة العرق�ة�الدي��ة المه�منة؟

� المجتمع؟
هل هناك أي عوائق أمام مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ��

إذا لزم األمر، هل �مكن ترت�ب مشاورات منفصلة لل�ساء والش�اب ومجموعات التن�ع األخرى؟

� المجتمع؟
� يتم تخص�صها عادة لمختلف فئات العمر والج�س والتن�ع �� ما �� األدوار والمسؤول�ات ال��

ك�ف تؤثر هذە األدوار ع� أنماط التنقل لمجموعات معينة؟
هل هناك اختالفات حسب:

�ة المناطق ال��ف�ة او الح��
س�ل الع�ش

وة عوامل ال��

بناًء ع� تقس�م العمل، ما �� أفضل المنصات للفرق للتحدث مع مختلف فئات العمر والج�س؟
� المجتمع المتأثر؟

� اليوم للق�ام �أ�شطة مع ال�ساء والفت�ات والفت�ان أو الرجال ��
ما هو أفضل وقت ��



لغات التحدث

مستوى التعل�م

قنوات االتصال 
غ�� الم�ا��

قنوات االتصال 
الم�ا��

التنقل والوصول
إ� الخدمات

٧

أنــواع  �شــمل  (قــد  والفت�ــان؟  والفت�ــات  والرجــال  لل�ســاء  م�ســاو�  �شــ�ل  متاحــة  المناســ�ة  الخدمــات  هــل 
الخدمات الصحة والمال�ة والقانون�ة). إذا لم �كن كذلك، ما �� الحواجز؟

� تعــزز وصــول المــرأة والطفــل إ� الخدمــات والخدمــات  ات�ج�ات الــ�� امــج أو االســ�� مــا �� الس�اســات أو ال��
العامة والمساحات؟ ما �� المنظمات المسؤولة؟

� جميــع أنحــاء منطقــة العمل�ــات؟ إذا لــم �كــن كذلــك ، مــا �� 
هــل �مكــن لجميــع المجموعــات الســفر �ح��ــة ��

الحواجز؟

� المجتمع؟
هل �مكن لرجل غ�� ق��ب التحدث ��احة مع ال�ساء ��

� المجتمع؟
هل �مكن للمرأة غ�� الق���ة التحدث ��احة مع الرجال ��

هــل �مكــن لشــخص مــن مجموعــة عرق�ــة أو ق�ل�ــة معينــة التحــدث ب�نفتــاح مــع أشــخاص مــن مجموعــات 
عرق�ة أو ق�ل�ة أخرى؟

هــل هنــاك أي دينام�ك�ــات متعلقــة �العمــر مــن شــأنها أن تؤثــر عــ� مــا إذا �ان الفــرد �شــعر �الراحــة عنــد إخ�ــار 
ء ما من فئة عم��ة مختلفة؟ �

شخص ما ���

مــا �� قنــوات االتصــال غــ�� الم�ــا�� األ�ســب لمختلــف فئــات العمــر والج�ــس والتنــ�ع؟ مثــال الراديــو أو وســائل 
التواصل االجتماع�ة.

�ة؟ � المناطق ال��ف�ة والح�� هل هناك أي اختالفات ب��
؟ ما �� أفضل قناة اتصال غ�� م�ا�� للفت�ات والفت�ان وال�ساء والرجال دون تعل�م رس��

� المجتمع؟
ا �� ما �� اللغات األ��� شيوع�

ف�مــا يتعلــق �اللغــات المنطوقــة، هــل هنــاك أي عوائــق أمــام التواصــل مــع المجموعــات المختلفــة (ذكــور و 
إناث أو مجموعات عرق�ة مختلفة)؟

� الذكــور واإلنــاث لمجموعــات التنــ�ع؟ هــل �مكــن للفــرق التواصــل �اللغــة الرســم�ة  هــل هنــاك اختالفــات بــ��
أم أنها �حاجة إ� أن تكون قادرة ع� التواصل �أ��� من لغة محل�ة للوصول إ� جميع المجموعات؟

� مجموعات العمر والج�س والتن�ع المختلفة؟
ما �� مست��ات معرفة القراءة وال�تا�ة ��



عوائق التوظ�ف

حقوق األرض 

�
ومل��ة األرا��

ار الناجمة  األ��

عن التلوث

سلوك�ات التعامل 

مع المخاطر

٨

وقــ�ع  وقــت   �
�� األ�شــطة  أســاس  عــ�  الســ�اق   �

�� المعروضــة  �المخاطــر  المحفوفــة  الســلوك�ات   �� مــا 
الحادث؟

� المجتمع؟
من هم أصحاب المخاطر الرئ�س�ة ��

� تجعلهم �أخذون المخاطرة؟ ما �� األس�اب ال��

ا؟ ا وعمل�� � منطقة العمل�ات، رسم��
� المعمول �ه ��

ما هو نظام حقوق األرا��

مــا �� عمل�ــات إث�ــات مل��ــة األرض وهــل هنــاك عوائــق أمــام ال�ســاء ومجموعــات التنــ�ع اإلجتمــا�� مــن 
الوصول إ� تلك المعلومات و�ث�ات  الشهادة؟

� منطقة العمل�ات؟
� المعتادين ��

من هم مالك األرا��

� منطقة العمل�ات؟
�� �

من هم المستخدمون الرئ�سيون لألرا��

ما هو االستخدام السابق لألرض؟ ومن �ان �ستخدمها؟

ما هو االستخدام المستق��� المتوقع �مجرد إطالقها؟

� �عد التطه�� بوض�ح؟
هل تم تحد�د أول��ات ال�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال الستخدام األرا��

؟ �
� المجتمع �مكن أن تكون عرضة �ش�ل خاص لالس��الء ع� األرا��

هل هناك أي مجموعات ��

، تقل�د�ا وقانون�ا؟ � حالة الزواج، والطالق، والتخ��
اث داخل األ�ة �� ما �� حقوق الم��

� أدوار معينة؟
� تحول دون توظ�ف ال�ساء والرجال �� ما �� العوائق الظاهرة والضمن�ة ال��

� تحول دون توظ�ف األشخاص من أعراق محددة؟ ما �� الحواجز ال��

� تحول دون توظ�ف األشخاص ذوي اإلعاقة؟ ما �� الحواجز ال��

� �ســ�بها األلغــام والمخلفــات  � الزراع�ــة ومــا إ� ذلــك) الــ��
ك�ــف تؤثــر العوائــق (االفتقــار إ� الم�ــاە واألرا��

والج�ــس  العم��ــة  للفئــات  اليوم�ــة  واأل�شــطة  الع�ــش  ســ�ل  عــ�  المبتكــرة  الناســفة  والعبــوات  الح���ــة 
ا إم�ان�ة الوصول إ� التعل�م والرعا�ة الصح�ة والموارد الطب�ع�ة. � اعت�ارك أ�ض�

المختلفة؟ ضع ��



موظف عمل�ات مساعد،
� العراق.

نور النا� أثناء العمل ��
مصدر الصورة: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام - العراق
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جمع الب�انات األول�ة (مقا�لة فرد�ة و مقا�لة أصحاب المنازل ومجموعات نقاش�ة و رسم خرائط المجتمع و جوالت تفقد�ة)

 ،((IMSMA)عــ� ســ��ل المثــال، قاعــدة ب�انــات نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة �األلغــام) قاعــدة ب�انــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام
وخاصة ب�انات الحوادث واإلصا�ات

نظم مراق�ة اإلصا�ات 

مخطط ال�شاط اليو�� (التخط�ط لأل�شطة اليوم�ة المعتادة مع مرور الوقت لل�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال)

التق��م الموس��

تحل�ل أصحاب المصلحة

� ذلك:
الب�انات الثان��ة من المسوحات السا�قة المتعلقة �األلغام �ما ��

مسوحات تأث�� التلوث
مسوحات غ�� تقن�ة 

(KAPB) استطالعات المعرفة والموقف والممارسات والمعتقدات

بیانات من الوزارات الحكومیة ذات الصلة 
تقاریر األمم المتحدة والمنظمات الغیر الحكومیة لسیاق الوضع 

� أي وقــت خــالل أي مرحلــة للحصــول عــ� فهــم 
وع متعلــق �األلغــام، ل�ــن �مكــن إجــراءە �� � �دا�ــة اي مــ��

�فضــل إجــراء تحل�ــل تنــ�ع اإلجمــا�� ��
� العمل�ات. أفضل للس�اق و�عدها �مكن تحس��

الب�انات المصنفة حسب الج�س والعمر (SADD) �� ع�ارة عن مجموعة من الب�انات مقسمة حسب الج�س والعمر. 

يتطلــب هــذا أي ب�انــات رقم�ــة تتعلــق �األشــخاص يتــم تص��فهــا إ� فئــات مــن ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال. �مكــن الحصــول عــ� هــذە 
� المسوحات ح�ث يتم �سج�ل ج�س الفرد وعمرە. 

الب�انات ��

ــا عــ� أنهــم أطفــال �غــض النظــر عــن الســن المحل�ــة لألغلب�ــة.  � تص��ــف جميــع األفــراد دون ســن ١٨ عام�
 مــع اتفاق�ــة حقــوق الطفــل، ي��ــ��

�
تماشــ�ا

ير�� االطالع ع� المثال أدناە: 

ة مــن المجتمعــات المتأثــرة أو مــن الب�انــات الموجــودة مــن منطقــة العمل�ــات. �مكــن  �مكــن جمــع ب�انــات تحل�ــل تنــ�ع النــ�ع االجتمــا�� إمــا م�ــا��
استخدام األدوات ومصادر الب�انات التال�ة:

١٫١٫٢. الب�انات المصنفة حسب العمر والج�س



الب�انات غ�� المصنفة

الب�انات المصنفة حسب الج�س

الب�انات المصنفة حسب العمر

الب�انات المصنفة حسب العمر والج�س*

المستف�دين

الذكور

األطفال (أقل من ١٨ سنة)

ال�ساءالفت�اتالفت�انالرجال

� ال�الغ��

اإلناث

� � خطر أ��� من ال�الغ��
النتائج: األوالد هم المجموعة األ��� عرضة للخطر. الذكور معرضون للخطر أ��� من اإلناث؛ األطفال ��

� األس�اب ال�امنة وراء اتجاهات الحوادث وتط��ر المناهج المستهدفة
اإلجراءات: التحقيق ��

ا (ع�  ا من التفاص�ل حول العمر إذا �ان ذلك مناس�� * �مكن أن تتضمن الب�انات المصنفة حسب العمر والج�س (SADD) م��د�
ا) س��ل المثال ، ٠-٥ ، ٦-١٢ ، ١٣-١٧ ، ١٨-٥٩ ، ٦٠ عام�

١١



١٫٢  تكي�ف النهج

١٢

� تقــوم فيهــا منظمــة األعمــال المتعلقــة �األلغــام  �جــب تطبيــق الب�انــات المصنفــة حســب العمــر والج�ــس (SADD)  عــ� جميــع الحــاالت الــ��
� ذلك:

�جمع ب�انات عن األشخاص، �ما ��

ر�ــن و(ب)  � (أ) إل��ســاب نظــرة أعمــق عــ� احت�اجــات األشــخاص المت��
�مكــن اســتخدام الب�انــات المصنفــة حســب الج�ــس والعمــر ��

ــا الرجــ�ع إ� ب�انــات المصنفــة حســب الج�ــس والعمــر للضحا�ــا مــع  لتحد�ــد مــدى نجــاح تدخــالت األعمــال المتعلقــة �األلغــام. و�مكــن أ�ض�
� وقــت وقــ�ع الحــادث ولفهــم الدينام�ك�ــات ال�امنــة وراء الحــوادث 

ات أخــرى مثــل وقــت الســنة أو نــ�ع الخطــر أو المنطقــة أو ال�شــاط �� متغــ��
�لــغ هــذە الب�انــات أنظمــة تحد�ــد 

ُ
ت هــا �شــ�ل مختلــف عــ� ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال �شــ�ل مختلــف. �جــب أن  وك�ف�ــة تأث��

أول��ات مهمة التطه�� والتوع�ة �مخاطر الذخائر المتفجرة.

، والذيــن  � � التوع�ــة �المخاطــر أو المســاعدة للناجــ��
ــا اســتخدام الب�انــات المصنفــة حســب العمــر والج�ــس لق�ــاس المشــاركة �� �جــب أ�ض�

التأثــ��  ب�انــات  تقــدم  أن  �مكــن  الخصــوص،  وجــه  عــ�   . �
األرا�� إطــالق  أ�شــطة   �

�� و�شــاركون  اإلزالــة  عمل�ــات  مــن  �ســتف�دون 
� ع� ال�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال.

-االقتصادي المفصلة رؤى حول األثر التفاض�� لإلخالء و�طالق األرا�� االجتما��

� النظــر 
وع لضمــان اســتجا�ة فعالــة وشــاملة لقضا�ــا األلغــام. ي��ــ�� � تصم�ــم المــ��

� تحل�لهــا و�دماجهــا ��
�مجــرد جمــع الب�انــات األول�ــة، ي��ــ��

وع:  � جميع جوانب تصم�م الم��
� اآلثار العمل�ة لمعاي�� الن�ع اإلجتما�� المحل�ة ��

��

ب�انات الضحا�ا 
ب�انات المستف�دين ل�ل من: 

 �
�شاطات إطالق األرا��

�شاطات إزالة المتفجرات والعبوات الناسفة المبتكرة 
�شاطات مساعدة الضحا�ا 

�شاطات التوع�ة �المخاطر 
� ل�ل من:  مسح المستجيب��

المسوحات االجتماع�ة واالقتصاد�ة
(KAPB) مسوحات المعرفة والموقف والممارسات والمعتقدات

المسوحات الغ�� التقن�ة
مسوحات تأث�� التلوث 

� أ�شطة اإلرت�اط المجتم�� وال�سل�م
� الذين لهم ضل�ع �� الب�انات المتعلقة �المشارك��
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� تحد�ــد التوقعــات 
وع. ح�ــث �ســاعد ذلــك �� � تط��ــر األهــداف المتعلقــة �النــ�ع اإلجتمــا�� منــذ �دا�ــة المــ��

األهــداف - �جــب النظــر ��
ات تــرا��  � وضــع مــؤ��

� عــ� تعم�ــم مراعــاة النــ�ع اإلجتمــا�� و األ�شــطة المســتهدفة. �مــا ي��ــ�� كــ�� � �مكــن مــن خاللــه ال��
وتوفــ�� هــدف نهــا��

ات. � لق�اس األ�شطة المستهدفة. انظر القسم ٣٫٣ للحصول ع� إرشادات حول وضع المؤ�� � الج�س�� الفوارق ب��

وري اســتهداف مجموعــات أو مناطــق معينــة. عــ� ســ��ل المثــال، إذا حدثــت �ســ�ة عال�ــة مــن اإلصا�ــات  اإلســتهداف - قــد �كــون مــن الــ��
� أن  � الرجــال مــن منطقــة معينــة خــالل موســم األمطــار، إســتجا�ة لذلــك، �جــب أن يؤثــر عــ� تقد�ــم خدمــات إزالــة األلغــام. هــذا ال �عــ�� بــ��
ر�ــن و�حتمــل  ــا عــ� الفئــات المعرضــة للخطــر؛ �جــب أن تكــون خدمــات إزالــة األلغــام متاحــة لجميــع المت�� التدخــالت �جــب أن تركــز ح���

أن يتعرضوا للخطر والوصول إ� ال�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال ��ل �ساعد ع� خلق ب�ئة داعمة لتغي�� السلوك.

 مــا يواجــه ال�ســاء والرجــال مخاطــر 
�
ا مــن أي تحل�ــل لألمــن والمخاطــر. غال�ــا األمــن - �جــب اعت�ــار المخاطــر الخاصــة �النــ�ع اإلجتمــا�� جــزء�

� االعت�ــار المخاطــر 
� األوجــه المتعــددة الجوانــب مثــل اإلث��ــة والخلف�ــة الدي��ــة. و�جــب األخــذ ��

أمن�ــة مختلفــة، ال ســ�ما عنــد النظــر ��
اإلضاف�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

اء المرك�ــات (مثــل  � والموظفــات. �جــب أن �كــون �� � االعت�ــار االحت�اجــات المختلفــة للموظفــ��
اء المعــدات �� � أن �أخــذ ��

المعــدات - ي��ــ��
� ذلك الحجم والن�ع.

ا لن�ع الج�س، �ما �� الدراجات النار�ة) والزي الرس�� ومعدات الحما�ة الشخص�ة (PPE) حساس�

 �
� واألطراف المعن�ة األخرى. ي���� � �ســتخدمها المنظمة قا�لة للوصول لجميع الموظف�� الم�شــأت�األب��ة - �جب أن تكون الم�شــأت ال��

هــا مــن  اء الخ�ــام وغ�� � أن �ســتج�ب الحاجــة إ� ��
اعت�ــار إم�ان�ــة الوصــول �مع�ــار عنــد اخت�ــار الم�اتــب والقواعــد الم�دان�ــة. و�المثــل، ي��ــ��

.( � � الج�س�� � (انظر القسم ٢٫٣ حول ��� الفرق المختلطة ب�� � الج�س�� اللوازم للمخ�مات المؤقتة الحت�اجات القوى العاملة المختلطة ب��

ــا لنــ�ع الج�ــس و��ــــــع االســتجا�ة (انظــر القســم ٢٫١ عــن األفــراد والتوظ�ــف)، وقــد  الموظفون�األفــراد - �جــب أن �كــون التوظ�ــف حساس�
� تحل�ــل تنــ�ع 

� فــرق ج�ــس مختلطــة أو أفــراد مــن مجموعــات مهمشــة محــددة للتغلــب عــ� الحواجــز المحــددة �� �كــون مــن المستحســن تعيــ��
� الجــدد مثــل دروس  النــ�ع االجتمــا�� (انظــر القســم ٢٫٢ عــ� التفاعــل مــع المجتمعــات). قــد تكــون هنــاك حاجــة إ� تدر�ــب محــدد للموظفــ��

� المهارات).
� الذكور (إذا تم تحد�دها ع� أنها فجوة �� الق�ادة للموظفات أو دروس الط�� للموظف��

ان�ــة - قــد تتك�ــد �عــض جوانــب تعم�ــم مراعــاة النــ�ع اإلجتمــا�� ت�لفــة معينــة. و�مكــن أن �شــمل هــذە ت�ال�ــف التدر�ــب اإلضاف�ــة أو  � الم��
� أن تكون 

ان�ة األول�ة و����� � � االعت�ار أثناء وضع الم��
صناديق أموال الطوارئ إلجازة األمومة واألبوة. و�جب أن تؤخذ هذە الت�ال�ف ��
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، وأي  � �شــأن ت�ال�ــف التعم�ــم. إن إعــالن األ�شــطة واالعت�ــارات اإلضاف�ــة المتعلقــة بتعم�ــم النــ�ع اإلجتمــا�� المنظمــات شــفافة مــع المانحــ��
. � � الج�س�� ام �المساواة ب�� � حات التم��ل والتقار�ر، ح�ث �ساعد ذلك ع� تحد�د التوقعات و�ظهار االل�� � مق��

ت�ال�ف يتم تك�دها، ��

� والس�اســات والم�ــادئ التوجيه�ــة المراعــاة للنــ�ع  الوثائــق والمعايــ�� - �جــب أن تــو�� إجــراءات ال�شــغ�ل الق�اســ�ة وكت��ــات الموظفــ��
� هــذە اإلرشــادات توص�ــات أ�ــ�� تفص�ــً� ف�مــا يتعلــق �أفضــل 

� قســم التنف�ــذ ��
اإلجتمــا�� و�ســتج�ب لهــا. تقــدم اإلرشــادات المقدمــة ��

� مجاالت عمل محددة.
الممارسات ��

 � � االعت�ــار إم�ان�ــة حــدوث عواقــب ســلب�ة غــ�� مقصــودة وواجــب العنا�ــة تجــاە الموظفــ��
نامــج �� ار - �جــب أن �أخــذ تصم�ــم ال�� عــدم اإل��

والمســتف�دين، ال ســ�ما ف�ما يتعلق �التحرش واالســتغالل واالعتداء الج��� وأشــ�ال أخرى من العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� (انظر 
ا مــن  إ� قســم ٣٫١٫٢). �جــب أن �كــون إ�شــاء ضمانــات و�رت�ــاط مــع آل�ــات الت�ســيق الموجهــة نحــو الحما�ــة والــو�االت المتخصصــة جــزء�

نامج. عمل�ة تصم�م ال��



التنف�ذ

٢٫١ األفراد والتوظ�ف

� التوظ�ف
إعت�ارات الن�ع اإلجتما�� ��

ــا مــا تحــد مــن وصــول المــرأة أو اســتعدادها لمحاولــة  ، وغال�� ــا وغــ�� واع� ا، واع�� �� تخلــق األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع اإلجتمــا�� تحــ��
االنضمام إ� سوق العمل أو الحصول ع� عمل ُينظر إل�ه ع� أنه "وظ�فة الرجل".

، ممــا �مكــن أن  � � مســؤو�� التوظ�ــف والموظفــ�� � وا�� وغــ�� واع� بــ�� تعمــل األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع اإلجتمــا�� عــ� خلــق تحــ��
�حد من وصول المرأة إ� إجراءات التوظ�ف.

 (AV) أن توع�ــة المخاطــر وأ�شــطة مســاعدة الضحا�ــا � � حــ��
إن قطــاع إزالــة األلغــام �شــاط يه�مــن عل�ــه الذكــور �شــ�ل تقل�ــدي. ��

. � � الج�س�� ا ب��
�
وأ�شطة التأي�د والمنا�ة تم�ل إ� امتالك قوة عاملة أ��� توازن

� �عض ال�لدان.
� الوطن�ة أو تعيق وصول المرأة إ� أنواع محددة من الوظائف �� قد تمنع القوان��

١٥

� مــن كفــاءة وفعال�ــة أ�شــطة م�افحــة األلغــام وتف�ــد المجتمــع ��ل مــن خــالل ضمــان  � الج�ســ�� ت��ــد القــوى العاملــة الشــاملة والمتوازنــة بــ��
ر�ــن مــن التلــوث. �مــا تدعــم القــوى  ا لالحت�اجــات واألول��ــات المختلفــة لل�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال المت��

�
اســتجا�ة أ�ــ�� تماســ�

� �شــ�� إ� جــو أفضــل للف��ــق   � بتك��ــن أ�ــ�� توازنــا للموظفــ�� � تتمــ�� امــج الــ�� � الحقــوق، وال��
� أجنــدة للمســاواة �� � الج�ســ�� العاملــة المتوازنــة بــ��

� العمل و االنض�اط.
وتحسن الرضا ��

� �كــون فيهــا لل�ســاء والرجــال مســؤول�ات وقــدرات مختلفــة والوصــول إ� المــوارد وفــرص  � الســ�اقات الــ��
تحــدث األعمــال المتعلقــة �األلغــام ��

� ذلــك الحقــوق والمســؤول�ات القانون�ــة المختلفــة. تؤثــر هــذە الدينام�ك�ــات عــ� وصولهــم إ� فــرص العمــل والتحد�ــات 
التح�ــم فيهــا، �مــا ��

� فهــم هــذە  � ممارســات و�جــراءات التوظ�ــف �عــ��
� الحصــول عــ� وظ�فــة واالحتفــاظ بهــا. تعم�ــم مراعــاة النــ�ع اإلجتمــا�� ��

� يواجهونهــا �� الــ��
 م�ســاو�ة للوصــول إ� فــرص العمــل وخلــق ب�ئــة 

�
التحد�ــات ومــن ثــم تنف�ــذ تدابــ�� لمنــح ال�ســاء والرجــال مــن مختلــف المجموعــات فرصــا

عمل داعمة.



۲٫۱٫۱ التوصیات: التوظیف

� �عض الس�اقات.
ة العمل�ة السا�قة المحدودة قد تحد من وصول المرأة إ� فرص العمل �� إن االفتقار إ� المؤهالت والخ��

� صنــع 
� االقتصــادي للمــرأة وز�ــادة مشــاركتها �� � التمكــ��

� المجتمعــات المتأثــرة عمل�ــة تح��ل�ــة، ح�ــث �ســاهم ��
إن توظ�ــف ال�ســاء ��

القرار.

� حواجــز أمــام الوصــول  هــا مــن الســ�ان المهمشــ�� � والجماعــات العرق�ــة والدي��ــة وغ�� � والمعوقــ�� قــد يواجــه الناجــون مــن �ال الج�ســ��
إ� سوق العمل.

� المجتمعــات، ممــا 
� والفــرق المتنوعــة �ســهل الوصــول إ� ال�ســاء واألطفــال والفئــات المهمشــة �� � الج�ســ�� الفــرق المختلطــة بــ��

� األ�شطة.
�سمح �جمع أفضل للب�انات عن احت�اجاتهم وأول��اتهم وتع��ز مشاركتهم ��

� قــد ي��ــط طل�ــات التقد�ــم للوظائــف مــن ق�ــل 
إن االفتقــار إ� أحــ�ام الحمــل واإلجــازات األب��ــة ورعا�ــة األطفــال �شــ�ل �اٍف ومــر��

المرشحات.

� م�ان العمل ال�ساء من التقدم و�س�ب ضعف اس��قاء الموظفات.
� والعنف والتحرش �� قد �منع التمي��

١٦

� وتوفــ�� فــرص عمــل م�ســاو�ة لل�ســاء والرجــال مــن مختلــف  � عــ� منــع التميــ�� � الج�ســ�� �ســاعد اعتمــاد إجــراءات توظ�ــف تــرا�� الفــوارق بــ��
المجموعــات. مــن المهــم أوً� إجــراء تحل�ــل تنــ�ع النــ�ع اإلجتمــا�� (انظــر القســم ١٫١٫١) لفهــم األدوار والقــدرات واالحت�اجــات المختلفــة لــ�ل 
� الوصــول إ� ســوق العمــل. �شــ�� التوص�ــات التال�ــة إ� ك�ف�ــة تكي�ــف إجــراءات التوظ�ــف لتجنــب 

مجموعــة وأي تحد�ــات قــد تواجههــا ��
� وتع��ز ت�افؤ الفرص. التح��

إعالنــات الوظائــف الشــاغرة - �جــب أن �ســتخدم اإلعالنــات لغــة شــاملة للنــ�ع االجتمــا�� وأن �شــجع بوضــ�ح األفــراد مــن المجموعــات 
 عــ� التقد�ــم. �جــب أن �ســتخدم إعالنــات الوظائــف الشــاغرة قنــوات التواصــل المناســ�ة واللغــات والموقــع وأوقــات 

�
الممثلــة تمث�ــال منخفضــا

. و�ــــج لها من خالل المنظمات ال�سائ�ة المحل�ة أو من خالل اإلرت�اط المجتم�� الم�ا�� ا ال�� انتقاله، و�مكن أ�ض�

ة الســا�قة  � ومعايــ�� اإلخت�ــار - �جــب أال ت��ــط متطل�ــات الوظ�فــة دون داع العنــ� ال�ســوي أو  تمنــع توظ�فهــا، مثــل الخــ��
الوصــف الوظ�ــ��

ــا تحد�ــد أحــ�ام مثــل اإلجــازة األب��ــة  . �مكــن أ�ض� � التدر�ــب األو��
� �مكــن إدراجهــا �ســهولة �� � المهــارات العســك��ة أو المهــارات الخاصــة الــ��

��
ا ل�شجيع التقد�م للوظائف من ق�ل اإلناث � متطل�ات الوظ�فة إذا �ان ذلك مناس��

وتوافر مرافق منفصلة ��



� الموصل، العراق.
� أحد المدارس ��

� جلسة توع�ة للمخاطر ��
مشاركة األطفال ��

� �ار مصدر الصورة: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام�جنك��
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� االخت�ــار. �جــب تقي�ــم 
� الــالوا�� �� � أن �شــمل لجــان المقا�لــة رجــً� واحــدا� عــ� األقــل وامــرأة واحــدة للحــد مــن التحــ��

عمل�ــة اإلخت�ــار - ي��ــ��
�ــة. خــالل عمل�ــات  � المــوارد ال���

� الــالوا�� لموظــ�� � عــ� نفــس المعايــ�� �غــض النظــر عــن الج�ــس. يــو� �التدر�ــب عــ� التحــ�� المشــارك��
� مــن الذكــور واإلنــاث  � لصاحــب العمــل أن �ســتوعب �شــ�ل معقــول احت�اجــات المرشــح��

التقي�ــم، وخاصــة التدر��ــات الم�دان�ــة، ي��ــ��
� تجــاە  ، يتــم �شــجيع العمــل اإل�جــا��

�
� وأ�ــ�� تنوعــا � الج�ســ��  بــ��

�
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، عنــد االقتضــاء. بهــدف جعــل القطــاع أ�ــ�� توازنــا

� بنــاء الســالم، 
� العــام لألمــم المتحــدة �شــأن مشــاركة المــرأة �� ــا لخطــة عمــل األمــ�� . ووفق� ال�ســاء والفئــات األخــرى الممثلــة تمث�ــال منخفضــا�

� المائــة مــن أ�ــام عمــل 
� أ�ــ�� مــن ٦٠ �� � أي مــن الج�ســ��

� أن �ســتهدف برامــج التوظ�ــف ال�ســاء �عــد انتهــاء الــ�اع، مــع عــدم تلــ��
ي��ــ��

الشخص.

العقــود - �جــب أن تضمــن عقــود العمــل أن �حصــل الرجــل والمــرأة عــ� أجــر م�ســاو مقا�ــل العمــل الم�ســاوي. �جــب أن تحــدد العقــود 
� الصــ��  رعا�ــة األطفــال و أمــور أخــرى)، وأي متطل�ــات أخــرى ذات  � حزمــة المزا�ــا المقدمــة (اإلجــازة األب��ــة و التأمــ�� وكت��ــات الموظفــ��

) عند ص�اغة العقود. صلة. �جب استخدام لغة �شمل الن�ع اإلجتما�� أو اللغة الحساسة (ع� س��ل المثال، هو���

� توفــ�� 
� ألصحــاب العمــل النظــر ��

. ي��ــ�� �
� أن يتمتــع الرجــل والمــرأة بت�افــؤ فــرص التدر�ــب والتقــدم الوظ�ــ��

� - ي��ــ��
التدر�ــب والتط��ــر المهــ��

� (خاصــة  � الج�ســ�� ، مثــل التواصــل الــذي يــرا�� الفــوارق بــ�� التدر�ــب عــ� جميــع الس�اســات والمواضيــع ذات الصلــة �النــ�ع اإلجتمــا��
� تقد�ــم 

� الجــدد؛ �مــا ي��ــ�� ) للموظفــ�� � � المســح غــ�� الفــ��
�ال�ســ�ة لإلرت�ــاط المجتمــ�� ومراق�ــة اإلصا�ــات والتوع�ــة �المخاطــر وموظــ��

� �كــون فيهــا مــن غــ�� المعتــاد أن �شــغل ال�ســاء مناصــب عل�ــا،  � الســ�اقات الــ��
�� . � تدر�ــب لتجد�ــد المعلومــات �شــ�ل دوري لجميــع الموظفــ��

� �ــذل جهــود محــددة لمنــح ال�ســاء المؤهــالت فــرص التقــدم. هــذا مثــال عــ� اإلم�انــات التح��ل�ــة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام لتحــدي 
ي��ــ��

معاي�� الن�ع اإلجتما�� التقي�د�ة.

� - مــن المهــم الحفــاظ عــ� تحد�ــث الب�انــات المصنفــة حســب الج�ــس والعمــر حــول عمل�ــات التوظ�ــف واالحتفــاظ  ســجالت الموظفــ��
� ذلــك أســ�اب المغــادرة (ح�ــث يــو� �مقا�ــالت الخــروج)، وكذلــك الب�انــات المتعلقــة �مشــاركة التدر�ــب. 

� والمغادر�ــن، �مــا �� �الموظفــ��
� التوظ�ف واالحتفاظ 

� تحد�د الفجوات واالتجاهات ��
لم��د من المعلومات حول جمع الب�انات أنظر القسم ٣٫١. �مكن أن �ساعد ذلك ��

. � �الموظف��

٢٫١٫٢  التوص�ات: تك��ن الف��ق  والفرق ذات الن�ع اإلجتما�� المختلف
� المناصــب اإلدار�ــة أو الدعــم أو الوظائــف التنف�ذ�ــة. 

� موظفيهــا، ســواء ��
�� � � الج�ســ�� � للمنظمــات أن �ســ� إ� تحقيــق التــوازن بــ��

ي��ــ��
 ، � � الج�ســ�� � مزا�ــا وعيــوب �ــ�� فــرق �لــه إنــاث أو �لــه ذكــور أو مختلــط وفقــا للســ�اق (لمعرفــة الم��ــد عــن �ــ�� فــرق مختلطــة بــ��

�جــب النظــر ��
انظر إ� قسم ٢٫٣).
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� �عــض الحــاالت �كــون مــن 
الفــرق ذات الج�ــس المختلــط - تحتــوي فــرق متنوعــة األجنــاس عــ� رجــل واحــد وامــرأة واحــدة عــ� األقــل. و��

. ل�ــن حيثمــا أمكــن،  وري �ــ�� فــرق مــن اإلنــاث و الذكــور عــ� حــدة ؛ �جــب تحد�ــد ذلــك بنــاًء عــ� نتائــج تحل�ــل تنــ�ع النــ�ع اإلجتمــا�� الــ��
� لها تواصل مع المجتمع. تكون الفرق ذات الج�س المختلط مفضلة ، خاصة �ال�س�ة للفرق ال��

ــا تحد�ــات تعتمــد عــ� الســ�اق لمنظمــات م�افحــة األلغــام. ينطبــق هــذا عــ� �ٍل مــن 
�
إن �ــ�� فــرق متنوعــة األجنــاس �مكــن أن �طــ�ح أح�ان

� أو التوع�ــة �المخاطــر أو فــرق إزالــة المــواد المتفجــرة (EOD) وفــرق إزالــة األلغــام و  الفــرق المتنقلــة مثــل اإلرت�ــاط  أو فــرق المســح الغــ�� التقــ��
ات ط��لة. � م�ان ثا�ت لف��

� قد ت��� �� � إزالة مناطق القتال (BAC) ال��
�� � � عن المتفجرات أو العامل�� ال�احث��

� تم�� المواقف تجاە: تعتمد هذە التحد�ات ع� معاي�� الن�ع اإلجتما�� المحل�ة ال��
� ب�ئة مختلطة 

عمل ال�ساء والرجال ��
� المخ�م او المسا�ن ل�ً� 

�� 
�
�قاء ال�ساء والرجال معا

ة ط��لة من الزمن  عمل ال�ساء خارج نطاق مجتمعاتهن لف��
� لمسافات �ع�دة أو لمناطق تعت�� خطرة سفر ال�ساء �دون مرافق��

� مقاومــة �ــ�� الفــرق المختلطــة أو الفــرق ال�ســائ�ة. �مكــن أن تــؤدي المخاطــر األمن�ــة اإلضاف�ــة إ� إعاقــة 
�مكــن أن ت�ســ�ب هــذە المواقــف ��

ات�ج�ات  اس�� وتط��ر  الحواجز  هذە  لفهم  وتقييمهــا  المخاطر  وتحل�ل  اإلجتمــا��  النــ�ع  تنــ�ع  بتحل�ــل  الق�ــام  �جــب  الموظفــات.  �ــ�� 
لمعالجتها ق�ل ��� الفرق.

� مــن الذكــور واإلنــاث  اإلقامــة - عنــد �ــ�� فــرق متنقلــة �ســتخدم أما�ــن إقامــة مدفوعــة األجــر أثنــاء ســفرهم ، تجــدر اإلشــارة إ� أن الموظفــ��
ان�ــة لهــا  � � أن تقــدم منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام هــذە الم��

ســ�حتاجون إ� غــرف منفصلــة وهــذا قــد ي��ــد مــن ت�لفــة �ــ�� الفــرق. ي��ــ��
وع). � تصم�م الم��

، انظر القسم ١-٢ حول الص�اغة �� � � الج�س��  (لم��د من المعلومات حول الموازنة ب��
�
مقدما

� �عــض الســ�اقات، قــد ال �عتــ�� مــن المناســب �ال�ســ�ة للمــرأة أن تقطــع مســافات ط��لــة  أو طــوال الل�ــل وحدهــا، 
� الســفر - ��

المصاح�ــة ��
� الفــرق، �مكــن لمنظمــات األعمــال المتعلقــة 

وجــات. �ــدً� مــن النظــر إ� هــذا كحاجــز �منــع ال�ســاء مــن اإلن�شــار �� � خاصــة �ال�ســ�ة لل�ســاء الم��
 � � معظــم الحــاالت، �كــون هــؤالء إمــا األزواج أو األقــارب الذكــور مــن الموظفــ��

" عنــد االقتضــاء. �� � ــدّرب "مرافقــ��
ُ
�األلغــام أن تخصــص وت

. � المعني��

� الب�ئــات الغــ�� مســتقرة. ب�نمــا ُيرجــح أن �كــون 
اعــات أو �� � � ال��

ــا مختلفــة مــن المخاطــر األمن�ــة �� ــا مــا يواجــه الرجــال وال�ســاء أنواع� األمــن - غال��
ە مــن   للعنــف والتحــرش الج�ــ�� وغــ��

�
ة مثــل إطــالق النــار ، فــإن ال�ســاء أ�ــ�� عرضــة ألن �كونــوا هدفــا � هجمــات م�ــا��

�� � الرجــال مســتهدف��
، ح�ــث إن هــذە العوامــل  ــا إ�ــالء االعت�ــار للعمــر والحالــة الزوج�ــة والتوجــه الج�ــ�� . �جــب أ�ض� أشــ�ال العنــف القائــم عــ� النــ�ع االجتمــا��
المخاطــر  تقي�ــم   �

�� اإلجتمــا��  النــ�ع  تــرا��  أن  للمنظمــات   �
ي��ــ�� األمن�ــة.  المخاطــر  تفاقــم  إ�  تــؤدي  أن  �مكــن  �الج�ــس  ن  تقــ�� عندمــا 

ات�ج�ات للتخف�ف من هذە المخاطر. � وأن تضع اس�� والتخط�ط األم��



2 https://www.cdc.gov/niosh/topics/repro/noise.html 
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 � ط مســبق لضمــان العمــل الم�ســاوي وال���ــم للجميــع. يؤثــر التميــ�� � ال�ســاء منهــم والرجــال عــ� حــد ســواء �� إن توفــ�� ب�ئــة آمنــة للعاملــ��
 أمــام عمــل المــرأة عــ� وجــه الخصــوص. �عــد منــع 

�
والعنــف القائــم عــ� النــ�ع االجتمــا�� والمضا�قــة عــ� �ل مــن الرجــال وال�ســاء و�مثــل عائقــا

هذە السلوك�ات واالستجا�ة لها مسؤول�ة أساس�ة لجميع المنظمات.

� جميــع األ�شــطة 
� والتنــ�ع �� � الج�ســ�� � والمســاواة بــ�� ام �عــدم التميــ�� � س�اســات النــ�ع االجتمــا�� والمســاواة - إدخــال س�اســات ُتظهــر االلــ��

� ذلك التوظ�ف) مع تداب�� تنف�ذ واضحة المعالم.
(�ما ��

إســتحصال  �عــد  مــن  الحمــل   �
�� � العمــل طالمــا رغــ�� الفرصــة لمواصلــة  الحوامــل  ال�ســاء  منــح   �

ي��ــ��  - الحمــل واألمومــة واألبــوة  أحــ�ام 
� أن يتعــرض 

 نحــو الثلــث األخــ�� مــن الحمــل. وال ي��ــ��
ً
 إذا لــزم األمــر، خاصــة

�
االس�شــارة الطب�ــة، مــع إم�ان�ــة االنتقــال إ� واج�ــات أخــف وزنــا

ا، ألن  �ن من الحمل فصاعد� الموظفات الحوامل لضوضاء ت��د عن ١١٥ د�س��ل ، وخاصة الضوضاء المؤثرة المفاجئة  من األسب�ع الع��
� تؤثــر عــ� الحمــل الناتجــة عــن العمــل  ــا الحــوادث الــ�� � ضــد الحــوادث أ�ض� � الرحــم(٢). �جــب أن �شــمل التأمــ��

�� � هــذا قــد �ــ�� �ســماع الجنــ��
� ذي الصلــة ومرافــق رعا�ــة  ــا للقانــون الوطــ�� احات الرضاعــة الطب�ع�ــة مدفوعــة األجــر وفق� المتعلــق �األلغــام. �عــد الــوالدة، �جــب منــح اســ��
 عنهــا 

�
ل عوضــا � � مهــام �شــغ�ل�ة �ع�ــدة عــن المــ��

األطفــال والتم��ــض المتاحــة إذا لــزم األمــر. �مكــن أن ُتعــرض عــ� ال�ســاء العامــالت عــادًة ��
ة الرضاعة الطب�ع�ة. مهام مكت��ة وجداول عمل مرنة لف��

ا ع� األقل. �ما �جب تقد�م إجازة أبوة لمدة ال تقل عن أسب�ع  ا لمنظمة العمل الدول�ة، �جب أن تكون مدة إجازة األمومة ١٤ أسبوع� وفق�
� كثــ�� مــن الحــاالت ي��ــد مــن مشــاركة الرجــل 

�عــات الوطن�ــة، ألن هــذا �� واحــد (�اســ�ثناء وقــت الســفر)  و�ن �ان ال  يتــم منحهــا �موجــب ال���
. � � الج�س�� � المساواة ب��

� رعا�ة األطفال واألمومة، مما �سهم ��
��

� مــع الزمــالء   مقبــوً� وغــ�� مقبــول مــن جميــع الموظفــ��
�
� قواعــد ســلوك داخل�ــة تنــص بوضــ�ح عــ� مــا �شــ�ل ســلو�ا قواعــد الســلوك – يتــم تبــ��

�اء. وال��



� لقواعد السلوك الج�دة أن:
ي����

تقدم الق�م والم�ادئ األساس�ة للمنظمة
، إلخ)، وم�� وك�ف � ، االس�شار��� � تذكر من تنطبق عل�ه (مثل جميع الموظف��

 � � والعنف القائم ع� الن�ع االجتما�� والمضا�قة والتنمر والتمي�� تحدد وتحظر االعتداء واالستغالل الج�سي��
تحدد ما هو التواصل المقبول وغ�� المقبول

� م�ان العمل
تذكر العالقات المقبولة وغ�� المقبولة ��

تذكر السلوك�ات المتوقعة وعواقب سوء السلوك
ح أن هناك آل�ة للشكوى ع� خرق قواعد السلوك تحدد و���

تكون محدثة و�تم مراجعتها �ش�ل دوري

� ع� الغرض منها وك�ف�ة إستخدامها. �جب أن �شمل ذلك القضا�ا  � إ�شاء آل�ة لإل�الغ وتعرفة الموظف��
آل�ات اإل�الغ / الش�اوى - ي����

 �السلوك المتوقع من 
�
إ�ــالغ ھــذە المجتمعات أیضا  �

، ین��� � والمجتمعــات المتأثــرة. و�التا�� � الموظفــ�� بــ�� ــا  � وأ�ض� � الموظفــ�� بــ�� الداخل�ــة 
� لنظام اإل�الغ الج�د أن:

� وک�ف�ة إ�الغ المنظمة عن أي مشا�ل. و����� الموظف��

ح ك�ف�ة تقد�م شكوى وتحد�د شخص االتصال األو�� ���
� أن �كــون الشــخص المســؤول عــن 

� عــ� األقــل كنقــاط إتصــال (مــن الناح�ــة المثال�ــة رجــل وامــرأة). ال ي��ــ�� � محتملــ�� يرشــح شــخص��
االتصال هو نفس الشخص المسؤول عن التحقيق أو اتخاذ القرارات �شأن الشكوى

�ذكر أنه س�تم التعامل مع الحاالت �ط��قة ��ة للغا�ة
� الدعوى

�ذكر خطوات التحقيق ��
�ذكر أن ال�شاط اإلجرا�� س�تم إ�الغه للسلطات المختصة

� �حدد تداب�� لتجنب االنتقام وتقد�م المساعدة للناج��

� م�ان العمل:
� ات�اع الم�ادئ التال�ة عند التعامل مع حاالت التحرش ��

�اإلضافة إ� ذلك، ي����
س�اسة عدم ال�سامح: �جب ع� المنظمة أن توضح أنه لن يتم ال�سامح مع التحرش وس�تم التعامل معها �جدي.

امها ب��شاء م�ان عمل خاٍل من المضا�قات من خالل ق�ادة الجهد � ام الق�ادة: �جب ع� اإلدارة العل�ا إظهار ال�� � ال��

٢١



تتعلــق  ــا ألســ�اب  ور�� ال�شــف �� �كــن  لــم  مــا  �ــن  والمخ�� ر�ــن  المت�� واألشــخاص  المزعــوم  المتعــدي  ه��ــة  ال��ــة: ضمــان ��ــة 
�السالمة

ة ول�ــس لهــا أي تضــارب  الح�اد�ــة: �جــب التعامــل مــع أي قض�ــة تحــرش �شــ�ل محا�ــد مــن ق�ــل أطــراف محا�ــدة ل�ــس لهــا مشــاركة م�ــا��
� القض�ة

� المصالح ��
��

عدم االنتقام: �جب أال �كون الُمخ�� الُم�لغ "ضح�ة" من ق�ل صاحب العمل �س�ب تقد�م شكوى
� �ل خطوة من خطوات عمل�ة التحقيق

المساءلة: �جب االحتفاظ �مس�ندات واضحة ��
� م�ان العمل

الوض�ح: س�اسة واضحة �شأن ما �ش�ل سوء سلوك شخ�� ��
ام المنظمــة  � اإل�ــالغ: �جــب أن �كــون هنــاك إجــراء لتقد�ــم الشــ�اوى �مكــن مــن خاللهــا إتاحــة الفرصــة لتقد�ــم شــكوى رســم�ة مــع الــ��

�التحقيق فيها
� جميــع الحــاالت ألن المضا�قــة أو ســوء المعاملــة قــد تــؤدي إ� أعــراض اإلجهــاد النفــ�� الجســدي أو 

الرعا�ــة: �جــب تقد�ــم المشــورة ��
اإلرهاق أو اال�تئاب

ام  � وســالمتهم واحــ�� ف إجــراءات اإل�ــالغ �احت�اجــات الضح�ــة أو الناجــ�� : �جــب أن تعــ�� � المنهــج المتمحــور حــول الضح�ة�النــا��
� تقد�م الش�اوى

� قدما ��
رغ�اتهم ف�ما يتعلق �ك�ف�ة الم��

 � � لرفــع الــو�� �شــأن النــ�ع اإلجتمــا�� والتنــ�ع ومنــع االســتغالل واالعتــداء الج�ســي�� � توفــ�� التدر�ــب لجميــع الموظفــ��
ز�ــادة الــو�� - ي��ــ��

� مــ�ان العمــل لتع��ــز فهــم الس�اســات الداخل�ــة وك�ف�ــة اإل�ــالغ عــن القضا�ــا واالهتمامــات �ط��قــة آمنــة و��ــة الط��قــة. 
�� � والتحــرش والتميــ��

� و جهــات الت�ســيق المســؤولة عــن هــذە اآلل�ــات عــ� أشــ�ال مختلفــة مــن ســوء الســلوك و�جــراءات اإل�ــالغ والتعامــل  �جــب تدر�ــب الموظفــ��
ــا تط��ــر و�ــ�� مــواد التوع�ــة مثــل: الملصقــات أو  � أن �شــمل ذلــك أ�ض�

� للحصــول عــ� المســاعدة. و���ــ�� مــع الشــ�اوى وك�ف�ــة إحالــة الناجــ��
. � نت  لجميع الموظف�� ال�ت��ات أو الموارد ع�� اإلن��

ا عــ� المجتمعــات المحل�ــة. �مكــن أن �كــون وجــود  س�اســات االســتغالل واالعتــداء الج�ــ�� - �جــب أال تؤثــر األعمــال المتعلقــة �األلغــام ســل��
� شــ�ل اســتغالل ج�ــ�� ألفــراد 

، وذلــك �� � � المجتمعــات المتأثــرة عامــً� مــن عوامــل الخطــر عــ� الســ�ان المحليــ��
فــرق مســح أو تطهــ�� ��

� األعمــال المتعلقــة �األلغــام. �جــب أن �كــون لــدى منظمــات األعمــال المتعلقــة 
� للخطــر و�ســاءة معاملتهــم مــن ق�ــل موظــ�� المجتمــع المعرضــ��

� الســلوك الــذي �شــ�ل 
�ات التا�عــة لهــا مــن االنخــراط �� � األعمــال المتعلقــة �األلغــام والــ��

�األلغــام س�اســات داخل�ــة تمنــع بوضــ�ح موظــ��
ر�ــن. �جــب أن تصــف الس�اســات مــا الــذي �شــ�ل ســوء التــ�ف و�لغــاء الشــ�اوى وآل�ــات  � للســ�ان المت�� االســتغالل واالعتــداء الج�ســي��

اإل�الغ عن المخالفات الداخل�ة. �جب إ�الغ أعضاء المجتمع ب�جراءات تقد�م الش�اوى من خالل اإلرت�اط المجتم��
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� من إزالة الذخائر 
حصلت موظفات دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام ع� د�لوم ��

� الدنمارك �عام ٢٠١٩. 
المتفجرة من المستوى الثالث ��

 � الصورة: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام\ مشار�ــــع ن��لة\ ن�كوالي ا�سلس��



٢٫١٫٤ التوص�ات: الم�شأت و��ئة العمل
 � � االعت�ــار تلب�ــة االحت�اجــات المختلفــة لــ�ل مــن الموظفــ��

المنظمــات مســؤولة عــن تع��ــز ب�ئــة عمــل آمنــة وصح�ــة. وهــذا �شــمل األخــذ ��
من الذكور واإلناث.

الم�شأت
� �عــض الســ�اقات، قــد 

� ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ��
، �مــا �� � � ســ�اق معــ��

ــا الحت�اجــات ال�ســاء والرجــال �� �جــب تكي�ــف المرافــق وفق�
� �عــض الحــاالت نقــل منفصــل. �مكــن أن 

تحتــاج الموظفــات إ� حمامــات منفصلــة ومراح�ــض و�قامــة وتغيــ�� الغــرف ومرافــق الوضــوء و��
 � � منــع التحــرش والعنــف القائــم مــن ح�ــث الج�ــس، �اإلضافــة إ� التدابــ�� األخــرى الــ��

ــا �� �ســاعد المرافــق المنفصلــة عنــد �ــ�� الفــرق أ�ض�
� إجــراء تقي�مــات 

� المخ�مــات. �اإلضافــة إ� ذلــك، ي��ــ��
�ســتج�ب لالحت�اجــات الخاصــة بنــ�ع الج�ــس، مثــل أقفــال األبــواب واألضــواء ��

� ذلــك المخاطــر عــ� ال�ســاء 
� مختلــف المهــام والمناصــب، �مــا ��

� مــ�ان العمــل مــع مراعــاة المخاطــر لــ�ل مــن ال�ســاء والرجــال ��
للمخاطــر ��

� لتحد�د هذە االحت�اجات. الحوامل. �جب اس�شارة الموظف��

٢٫١٫٤ أمثلة ع� الممارسات الج�دة

� ب�ئات مليئة �التحد�ات
��� فرق مختلطة ��

� أفغا�ســتان واجهــت منظمــة هالــو ترســت (HALO Trust) العد�ــد مــن التحد�ــات عنــد الســ�� للوصــول إ� �ل مــن الرجــال وال�ســاء 
��

� الذكــور ال �ســتط�عون مقا�لــة ال�ســاء  � األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع اإلجتمــا�� المحل�ــة أن الموظفــ�� . تعــ�� � � فــرق المســح الغــ�� التقــ��
��

�ك ذكر.  � جميع أنحاء ال�الد دون وجود ��
� الوقت نفســه، ال �مكن للموظفات الســفر ��

المحل�ات من المجتمعات المحافظة، و��
� تضمنــت األزواج واألخــوة واألخــوات أو أبنــاء العــم. �مكــن  � الج�ســ�� ردا� عــ� ذلــك، قامــت هالــو ترســت بتوظ�ــف فــرق مختلطــة بــ��

ور�ة للوصول إ� المستف�دات. ة من ال�الد وتكون فعالة و�� � أجزاء كث��
لهذە الفرق السفر ��

التدر�ب والمهارات
 �

� الموظفــات الم�دان�ــات، الــال�� � المهــارات بــ��
و�ج�ــة (NPA) فجــوة �� � م�انمــار، حــددت منظمــة المســاعدات الشــعب�ة ال��

��
 �

ور�ــة لإلرت�ــاط المجتمــ�� والعمــل �� � ق�ــادة الدراجــات النار�ــة عــ� الطــرق الوعــرة، و�� مهــارة ��
ة أقــل �كثــ�� �� لديهــن خــ��

� شــ�لت الق�ــادة عــ� الطــرق الوعــرة  � ال�ــالد. �ان هــذا �ســ�ب معايــ�� النــ�ع اإلجتمــا�� المحل�ــة الــ��
مجــال التوع�ــة �المخاطــر ��

و�ج�ــة (NPA) الموظفــات الم�دان�ــات �التدر�ــب  ك�شــاط للذكــور. واســتجا�ة لذلــك، زودت  منظمــة المســاعدات الشــعب�ة ال��
� الوصــول إ� المجتمعــات النائ�ــة ن��جــة 

الــدوري للدراجــات النار�ــة عــ� الطــرق الوعــرة. ذكــرت هــؤالء ال�ســاء ز�ــادة الثقــة ��
لذلك
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� أفغا�ستان
توظ�ف م��الت األلغام ��

وعــا تج����ــا عــ� وجــه التحد�ــد  وكخطــوة نحــو ز�ــادة مشــاركة المــرأة، صممــت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة األلغــام م��
العامــالت.  ال�ســاء  عــ�  ثقاف�ــا  انفتاحــا  أ�ــ��  �ام�ــان، و�� مناطــق  � مقاطعــة 

ال�ســاء �� مــن  األلغــام  لتدر�ــب و�شــغ�ل ف��ــق إلزالــة 
� المقاطعــة، فــإن تأثــ�� إعــالن أول محافظــة عــ� األلغــام األرض�ــة 

ا لوجــود عــدد قل�ــل مــن المخاطــر المت�ق�ــة �� �اإلضافــة إ� ذلــك، نظــر�
ــا. قامــت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة األلغــام، مــن خــالل  ا و�مكــن أن �كــون تح��ل�� � مــع ف��ــق مــن اإلنــاث ســ�كون كبــ��
� المناقشات حول استخدام 

�كها المنفذ، المجموعة الدنمارك�ة إلزالة األلغام(DDG) ، بتوظ�ف �ساء من المجتمع وتدر�بهن و�دراجهن �� ��
� �عــد إزالــة األلغــام واحت�اجــات المجتمــع و تحد�ــد األول��ــات. �مجــرد ا�تمــال التطهــ�� مــن هــذا المجــال، ســ�تمكن هــؤالء 

األرا��
� لمهــام إزالــة المناطــق الملوثــة �المخلفــات  � المناطــق المتأثــرة، و�ذا لــزم األمــر، �ســتجي��

ــا مــن �ــ�� التوع�ــة �المخاطــر �� ال�ســاء أ�ض�
الح���ة.

أل�ة الش�اوى
ــع قنــوات مختلفــة لالتصــال �ــاإلدارة �شــكوى: عــ��  ـ ــا لإل�ــالغ �حتــوي عــ� أر�ـ � لبنــان، �ســتخدم منظمــة DanChurchAid نظام�

��
. يتــم وضــع  � المقــر الرئ�ــ��

� مركــزي ��
و�� ا إ� نقطــة اتصــال أو عــ�� الهاتــف أو إ� عنــوان ب��ــد إل�ــ�� صناديــق الشــ�اوى أو شــخص��

� عــ� عمل�ــة 
المحــ�� ومســتخد�� األرا�� المجتمــع  قــادة  إطــالع  األلغــام و�تــم  مــن حقــول  � �ل موقــع 

ــا �� أ�ض� الشــ�اوى  صناديــق 
� منظمة DanChurchAid وأعضاء المجتمعات 

� حقل األلغام. هذا �ح�� �ً� من موظ��
�� � الش�اوى والسلوك المتوقع من العامل��

� حالة حدوثها.
المحل�ة من خالل توف�� نظام متعدد القنوات شفاف وقوي إلظهار حاالت التحرش واالستغالل واإل�ذاء ��

التك�فات لفرق الج�س المختلطة
ا مــن م��ــالت األلغــام. عندمــا تكــون هنــاك حاجــة إ� معســكرات  � ا كبــ�� � ��النــ�ا، توظــف منظمــة هالــو ترســت ”HALO Trust“ عــدد�

��
ــا ح�ــث لوحــظ أن  حقــول األلغــام، �جــب أن �شــمل الخ�ــام والمراح�ــض �شــ�ل منفصــل لل�ســاء. و�تــم تعد�ــل جــداول العمــل أ�ض�
ل، ألن ذلــك ســمح لهــن �التــوازن �شــ�ل  � � الن��ــات الص�اح�ــة عنــد العمــل �القــرب مــن المــ��

� إزالــة األلغــام �فضلــن العمــل ��
العامــالت ��

أفضل مع رعا�ة الطفل.
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قائمة التحقق لألفراد والتوظ�ف

التوظ�ف

قواعد السلوك والس�اسات والممارسات الداخل�ة 

� مجــال األعمــال المتعلقــة 
� األدوار التنف�ذ�ــة والدعــم ��

� تحــول دون عمــل ال�ســاء �� إ�شــاء الحواجــز الضمن�ــة والواضحــة الــ��
� وطن�ة تتعلق �عمل ال�ساء � ذلك أي قوان��

�األلغام، �ما ��

� �ً� للمناصب اإلدار�ة وال�شغ�ل�ة � الموظف��
ات�ج�ة تهدف إ� تحقيق التوازن للن�ع اإلجتما�� �� وضع هدف واس��

 عــ� 
�
� إعالنــات التوظ�ــف يتــم اســتخدم لغــة شــاملة للنــ�ع االجتمــا�� و�شــجيع األفــراد مــن الفئــات الممثلــة تمث�ــال منخفضــا

��
التقد�م

��� إعالنات التوظ�ف ع� قنوات االتصال المتاحة لل�ساء والرجال

� من اإلناث � ال ت��ط المتقدم�� تحد�د متطل�ات العمل ال��

� �شك�ل لجان مقا�لة متوازنة من ناح�ة الن�ع اإلجتما�� ومعاي�� واضحة وشفافة لتقي�م المرشح��

� ذلك استحقاقات الوالدين �لغة ترا�� الن�ع اإلجتما��
� العقود، تحد�د حزمة المزا�ا واألح�ام �ما ��

��

� احت�اجاتهــم للموقــع 
� ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والنظــر ��

� والموظفــات �مــا �� توفــ�� فــرص تدر�ــب م�ســاو�ة للموظفــ��
والوقت و�م�ان�ة الوصول

� والتن�ع � الج�س�� � والمساواة ب�� ام �عدم التمي�� � وجود س�اسات تن�ع الن�ع اإلجتما�� تظهر االل��

اعتماد قواعد سلوك داخل�ة واضحة تنص ع� السلوك المقبول والغ�� مقبول

� ع� استخدامها اعتماد آل�ة إ�الغ واضحة وتدر�ب الموظف��

، وتصــف آل�ــات الشــ�اوى والت�ليــغ عــن  � � س�اســات داخل�ــة تحظــر بوضــ�ح التحــرش واالســتغالل واالعتــداء الج�ســي�� تبــ��
المخالفات
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��� الفرق المختلطة 

الم�شأت و��ئة العمل 

أما�ن اإلقامة

السفر �المصاح�ة

األمن

� ع� جميع الس�اسات وقواعد السلوك تدر�ب جميع الموظف��

ا لل�ســاء  ــا لمعايــ�� منظمــة العمــل الدول�ــة، ١٤ أســبوع� ، و الحــد األد�� وفق� � ــا لقانــون العمــل الوطــ�� توفــ�� إجــازة أمومــة وأبــوة وفق�
وأسب�ع واحد ع� األقل للرجال

� مجال األعمال المتعلقة �األلغام
� تؤثر ع� الحمل الناتجة عن العمل �� � الحوادث ال�� �جب أن �غ�� التأم��

� ومرافق رعا�ة األطفال والتم��ض المتاحة إن أمكن ا للقانون الوط�� ات راحة مدفوعة للرضاعة الطب�ع�ة وفق� �جب منح ف��

ة الحمــل مثــل إم�ان�ــة الق�ــام بواج�ــات أخــف وجــداول عمــل مرنــة  �جــب أن توفــر أحــ�ام األمومــة ترت��ــات عمــل مرنــة خــالل فــ��
ة الرضاعة الطب�ع�ة لف��

� مــن الذكــور واإلنــاث. قــد �شــمل هــذە:  � تتك�ــف مــع احت�اجــات �ل مــن الموظفــ�� توفــ�� المرافــق والمعــدات والخدمــات الــ��
الحمامات المنفصلة واإلقامة وغرف تغي�� المال�س  والنقل  والزي الرس�� ، إلخ.

� األدوار المتنقلة أو الثابتة
توف�� سكن منفصل لل�ساء والرجال سواء �ان ��

ان�ة مقدما لت�ال�ف اإلقامة المنفصلة � تحد�د الم��

 � � الزوجــ�� ــا مــا يتخــذ هــذا شــ�ل فــرق مختلطــة بــ�� � �ــ�� الفــرق المختلطــة. غال�� " لتمكــ�� � ورة ، يتــم توظ�ــف "مرافقــ�� عنــد الــ��

� الوصول إ� المجتمعات والتغلب ع� الحواجز الثقاف�ة أو الزوجة أو األخوات، مما يؤدي إ� تحس��

� تقي�م األمن والتخط�ط
� مخاطر الن�ع اإلجتما�� المختلفة للرجال وال�ساء ��

النظر ��
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٢٫٢ التفاعل مع المجتمعات 
المتأثرة والمستف�دين

� مجــال األلغــام مــع المجتمعــات لجمــع المعلومــات وت�ادلهــا. ســواء مــن خــالل اإلرت�ــاط المجتمــ�� الم�ــا�� أو 
تتفاعــل منظمــات العاملــة ��

� أو التوع�ــة �المخاطــر  وجمــع ب�انــات التأثــ��  أو ال�ســل�م  أو مســاعدة الضحا�ــا، إلــخ، فمــن المحتمــل  األ�شــطة المتعلقــة �المســح غــ�� التقــ��
ا لفهم هذە  ا أساس�� . �عد تحل�ل تن�ع الن�ع االجتما�� (انظر القسم ١٫١٫١) أمر� أن تتأثر هذە التفاعالت �المعاي�� المحل�ة للن�ع اإلجتما��
. و�شــمل ذلــك فهــم ســ�ل الع�ــش القائمــة عــ� النــ�ع  ات�ج�ات الوصــول الحساســة للنــ�ع االجتمــا�� � تط��ــر اســ�� الدينام�ك�ــات وتمكــ��

� أ�شطة م�افحة األلغام لفئات مختلفة.
االجتما�� وأنماط التنقل والحواجز أمام المشاركة ��

اك جميــع قطاعــات المجتمــع، �مكــن لمنظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام أن ت��ــد مــن جــودة مشــاركة المعلومــات والتجمــع.  مــن خــالل إ��
� المنظمة والمجتمعات المحل�ة. �ما تم عرض نهج شامل لبناء الثقة ب��

إعت�ارات الن�ع اإلجتما��
ا ما  � أن ال�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال من مجموعات متنوعة غال�� األدوار االجتماع�ة المب��ة ع� الن�ع االجتما�� تع��

� أوقات ومواقع مختلفة، وتختلف �ش�ل كب�� حسب الس�اق
�� � �كونون متاح��

قد تجعل األعراف المب��ة ع� الن�ع اإلجتما�� المحل�ة من الصعب ع� الرجال وال�ساء التواصل مع �عضهم ال�عض عالن�ة أو 
� األما�ن العامة

التجمع ��
� المدارس قد ال تصل إ� الفت�ان والفت�ات ع� 

� تجري �� � أن األ�شطة ال�� مست��ات متفاوتة من ال�سج�ل والمشاركة تع��
�ش�ل م�ساوي

� أ�شطة 
قد �س��عد دينام�ك�ات القوة المحل�ة والمعاي�� الثقاف�ة ال�ساء والش�اب (وخاصة الفت�ات) من الحضور والمشاركة ��
ا ع� المجموعات اإلث��ة والدي��ة المهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة . و�مكن أن ينطبق هذا أ�ض� اإلرت�اط المجتم��

 ( � � من ق�ل القادة المحلي�� عندما يتم تنظ�م األ�شطة من خالل ه�ا�ل السلطة المحل�ة (ع� س��ل المثال يتم اخت�ار المشارك��
، ال س�ما من ح�ث تمث�ل الن�ع االجتما�� وعوامل التن�ع األخرى � � ع� تك��ن المشارك�� ، �مكن أن يؤثر التح��

� أو منظمات األشخاص  � كث�� من األح�ان، �مكن للش��ات المحل�ة مثل الجماعات ال�سائ�ة أو مجموعات الش�اب أو الناج��
��

� المجتمع. 
� الوصول إ� مجموعات معينة �� ذوي اإلعاقة أو المنظمات الدي��ة أن تمكن من تحس��
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 �
� مدرســة لي�ــش االبتدائ�ــة ��

 للتوع�ــة �مخاطــر األلغــام ��
ً

ق�ــادة أحــد الم���ــن فصــ�
 ، ، جنــوب الســودان. تضــم المدرســة ٦٥٥٠ تلم�ــذا� � مخ�ــم �ان�يــو لحما�ــة المدنيــ��

ا.  معظمهم دون سن ١٨ عام�

� ب��ت  مصدر الصورة: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام�مارت��



ه�ا�ل السلطة التمث�ل�ة
� كثــ�� مــن الحــاالت، يتــم تصف�ــة التفاعــالت مــع المجتمعــات المحل�ــة مــن خــالل ه�ــا�ل القــوى المحل�ــة. قــد ُ�طلــب مــن المنظمــات 

��
� �عــض األح�ــان، �مكــن للقــادة 

. و�� الحصــول عــ� إذن مــن مديــر ال�لد�ــة أو المجلــس المحــ�� لممارســة �شــاط مــع المجتمــع المحــ��
� التأث�� ع� وقت وموقع ال�شاط ، وكذلك أولئك المدع��ن للحضور. المحلي��

ات  � وري ، �جــب أن تــدرك المنظمــات الخارج�ــة مخاطــر تكــرار التحــ�� � أمــر مرغــوب و�� � أن المشــاركة مــع القــادة المحليــ�� � حــ��
��

ها من عوامل التن�ع مثل العرق أو الدين أو وضع المقاتل. �درجات متفاوتة  المحل�ة عن غ�� قصد تجاە عوامل الن�ع اإلجتما�� وغ��
ــا مــا ي�تمــون إ�  � جميــع ال�لــدان المتأثــرة ، تم�ــل ه�ــا�ل الســلطة، ســواء �انــت تقل�د�ــة أو حكوم�ــة ، إ� أن يه�مــن عليهــا الرجــال، وغال��

��
� �عــض 

� الق�ــادة المحل�ــة، و�� � المعرفــة والمواقــف بــ��
�ــة العرق�ــة أو الدي��ــة. �مكــن أن يــؤدي هــذا إ� عــدم وجــود تنــ�ع �� مجموعــة األ���

� ف�ما يتعلق �أول��ات واحت�اجات ال�ساء وأولئك من الفئات المهمشة. األح�ان درجة من التح��

� اإلرت�ــاط المجتمــ�� والمشــاركة األوســع مــع المجتمعــات المحل�ــة. عنــد الق�ــام �ذلــك، 
� هــو خطــوة أساســ�ة �� اك القــادة المحليــ�� إ��

� ذلــك ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان 
� المجتمــع المتأثــر، �مــا ��

اك جميــع الفئــات �� ورة إ�� � أن �شــدد منظمــات م�افحــة األلغــام عــ� ��
ي��ــ��

والرجال.

٢٫٢٫١ التوص�ات

 �
� تواجــه المجتمــع �مكنهــا التواصــل �فعال�ــة مــع الجميــع إذا لــزم األمــر، �مــا �� � – �جــب التأ�ــد مــن أن الفــرق الــ�� � المناســب�� توظ�ــف الموظفــ��

النــ�ع  ــا مــا تخلــق األعــراف المب��ــة عــ�  � المشــاركة الفعالــة. غال�� ذلــك ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال مــن مجموعــات متنوعــة لتمكــ��
� أشــخاص مــن مجموعــات عرق�ــة أو دي��ــة مختلفــة. قــد  � ال�ســاء والرجــال، أو بــ�� � التواصــل بــ��

اإلجتمــا�� والقواعــد الثقاف�ــة حواجــز وقيــود ��
� اإلجا�ــة عــ� ال�ــاب 

دد مــن جانــب ال�ســاء �� � الذكــور واإلنــاث، أو الــ��  عــ� التفاعــالت بــ��
�
رة دي��ــا  متعــددة ، مثــل القيــود المــ��

ً
يتخــذ هــذا أشــ�ا�

. � أمام مجموعة من الرجال المجهول��

� منظمــات  � الثقــة بــ�� � �مكنهــا تحســ�� � الج�ســ�� ة المك�ســ�ة مــن عامــ�� األعمــال المتعلقــة �األلغــام أن فــرق العمــل المختلطــة بــ�� ظهــر الخــ��
ُ
ت

� المجتمعــات المتأثــرة والســلطات منخفضــة.  � ســ�اقات مــا �عــد الــ�اع ح�ــث قــد تكــون الثقــة بــ��
م�افحــة األلغــام والمجتمعــات، خاصــة ��

� مواجهــة المجتمــع مثــل فــرق المســح الغــ�� 
ا �� � تلعــب دور� � جميــع الفــرق الــ��

تهــدف إ� ضمــان وجــود امــرأة واحــدة عــ� األقــل ورجــل واحــد ��
� فــرق مختلطــة  . للحصــول عــ� إرشــادات حــول تعيــ�� � والتوع�ــة �المخاطــر و مســاعدة الضحا�ــا وجمــع الب�انــات وفــرق اإلرت�ــاط المجتمــ�� التقــ��
� االعت�ار عوامل أخرى مثل العمر واللغة والعرق 

، انظر القسم ٢٫١٫١. �جب ع� منظمات األعمال المتعلقة �األلغام أن تأخذ �� � � الج�س�� ب��
� تواجــه المجتمــع عــ� أهم�ــة ات�ــاع نهــج  � األدوار الــ��

�� � � للق�ــام �ــأدوار تواجــه المجتمــع. �جــب تدر�ــب جميــع العاملــ�� عنــد إخت�ــار الموظفــ��
شامل والتواصل مع �ل من الرجال وال�ساء من مختلف المجموعات
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� أن توفــر الب�انــات المســتخرجة مــن تحل�ــل تنــ�ع النــ�ع االجتمــا�� نظــرة 
تحد�ــد أفضــل وقــت للوصــول إ� المجموعــات المســتهدفة - ي��ــ��

ل�ــة) و�جــب  � ثاق�ــة للجــداول اليوم�ــة لمختلــف الفئــات المســتهدفة (مــن ح�ــث ســ�ل الع�ــش المــدرة للدخــل والتعل�ــم والمســؤول�ات الم��
ورة.  � ذلــك ال��ــارات خــارج ســاعات العمــل العاد�ــة وعنــد الــ��

ــا لذلــك �مــا �� � تتعامــل فيهــا الفــرق مــع المجتمــع وفق� تعد�ــل األوقــات الــ��
، �جــب التفكــ�� ف�مــا إذا �ان اليــوم (مثــل عطلــة نها�ــة األســب�ع أو أ�ــام األســب�ع)، أو التار�ــــــخ (عــ� ســ��ل المثــال، يــوم  �اإلضافــة التوق�ــت اليــو��
ــا عــ� توفــر الرجــال وال�ســاء، ال ســ�ما عندمــا �كــون العمــل  عطلــة عامــة) أو الموســم (عــ� ســ��ل المثــال أثنــاء الحصــاد أو �عــدە) قــد يؤثــر أ�ض�

الموس�� هو شائع.

� المناطــق الســكن�ة خــالل ســاعات العمــل 
� يتــم إجراؤهــا �� � تركــز عــ� المجتمــع - قــد �كــون لأل�شــطة الــ�� تحد�ــد أفضــل مــ�ان لأل�شــطة الــ��

� الذيــن �ع�شــون  ل. قــد تكــون هنــاك مجموعــات مهمشــة مثــل النازحــ�� � � المــ��
�� � � �حتمــل أن ي�قــ��

معــدالت مشــاركة أعــ� مــن ال�ســاء الــال��
� �عــض الحــاالت، ي�نقــل الســ�ان الرحــل أو نصــف الرحــل �شــ�ل 

خــارج المجتمــع المض�ــف والذيــن قــد ال �ســتخدمون نفــس المناطــق. ��
متكرر، مما �س�ب تحد�ات من ح�ث توق�ت التدخالت وموقعها.

� ذلــك مــا إذا �انــت 
� �مكــن مــن خاللهــا الوصــول إ� المجموعــات المســتهدفة، �مــا �� الــ�� � اإلعت�ــار أفضــل المواقــع  � عــ��

�جــب الوضــع ��
المســاحة مفتوحــة أمــام ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال أو ال �مكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الوصــول إليهــا. �جــب أن توجــه ب�انــات ســ�ل 
 � المع�شــة المنظمــات حــول المــ�ان األفضــل الســتهداف مجموعــات محــددة. عــ� ســ��ل المثــال، إذا �ان العمــال المهاجــرون الذكــور ال�الغــ��

� م�ان عملهم.
� أوقات فراغهم أو ��

� تقد�م جلسات �جتمعون فيها ��
�مثلون مجموعة ذات أول��ة للتوع�ة �المخاطر، ف�جب التفك�� ��

األما�ــن العامــة والخاصــة - �مكــن أن تتأثــر مشــاركة ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال �شــ�ل كبــ�� �طب�عــة التفاعــل مــع المنظمــات العاملــة 
� �عــض الحــاالت، مــن غــ�� 

� مجــال األلغــام, عــ� ســ��ل المثــال أي محادثــة فرد�ــة ومجموعــة نقاشــ�ة وتجمــع مجتمــ�� أوســع ومــا إ� ذلــك. ��
��

مــات مــن  � حــاالت أخــرى تتوقــع القواعــد المحل�ــة أن تكــون ال�ســاء مح��
� نفــس المــ�ان العــام. و��

ــا أن يتجمــع ال�ســاء والرجــال �� المقبــول ثقاف��
ة. وعــ� العكــس، فــإن الوصــول إ�  � تجــاە ك�ــار الســن وعــدم التحــدث مــا لــم يتــم طــ�ح ســؤال م�ــا�� الرجــال، أو أن �كــون الشــ�اب مهتمــ��
� المــ�ان الخــاص �مكــن أن �مثــل تحد�اتــه الخاصــة. قــد �كــون مــن المقبــول أ�ــ�� للمــرأة أن تــرد عــ� �ابهــا إ� امــرأة أخــرى، أو أن 

األشــخاص ��
ء مع الرجل. �

ل، �دً� من أن تفعل نفس ال�� � تدعوها إ� الم��

�جــب أن �ســتج�ب منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام مــن خــالل تنظ�ــم تفاعــالت المجتمــع �ط��قــة ت��ــد مــن المشــاركة. قــد يتطلــب هــذا 
ل للوصول إ� ال�ساء. � ل إ� م�� � ا مثل اجتماع عام للرجال وز�ارات من م�� ا مختلط� اجتماعات منفصلة للرجال وال�ساء، أو نهج�

� الذيــن يتفاعلــون مــع المجتمعــات  � تدر�ــب الموظفــ��
التواصــل المــرا�� إلعت�ــارات النــ�ع اإلجتمــا�� الحساســة مــن الناح�ــة الثقاف�ــة - ي��ــ��

� تــرا�� الفــوارق الثقاف�ــة، مــع مراعــاة معايــ�� النــ�ع اإلجتمــا�� المحل�ــة. �مكــن أن �شــمل ذلــك  المتأثــرة عــ� تقن�ــات المقا�لــة والتواصــل الــ��
� معلومــات أ�ــ�� تفص�ــال ودق�قــة 

� بنــاء الثقــة وتلــ��
� �جــب تجنبهــا. هــذا �ســاهم �� � والمحادثــة المناســ�ة والمواضيــع الــ��

التواصــل غــ�� اللفــ��
. � من الم�لغ��
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� العد�ــد مــن ال�لــدان، 
ــا مــا تختلــف مهــارات القــراءة وال�تا�ــة بنــاًء عــ� ج�ــس الشــخص. �� التواصــل �اللغــة المحل�ــة واألدوات ال���ــة - غال��

. �اإلضافــة إ� ذلــك،  تحصــل ال�ســاء والفت�ــات عــ� التعل�ــم الرســ�� �شــ�ل أســوأ، ممــا يــؤدي إ� ضعــف معــدل اإللمــام �القــراءة وال�تا�ــة عمومــا�
 �

ــا مــا يتحدثــون اللغــة أو اللغــات الرســم�ة �� مــن المرجــح أن �مــارس الرجــال أ�شــطة تجار�ــة خــارج المجتمــع والســفر عــ� نطــاق أوســع، لذلــك غال��
� �ستخدم فيها لغات محل�ة أو عرق�ة مختلفة ع� مستوى المجتمع. ال�لدان ال��

ر ألن هــذا قــد �كــون الط��قــة الوح�ــدة للتواصــل �فعال�ــة مــع ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان  تهــدف إ� التواصــل �اللغــة المحل�ــة للمجتمــع المتــ��
ــا، �جــب إعطــاء المفاضلــة للصــور واألســال�ب  � �مثــل فيهــا مســتوى القــراءة المنخفضــة تحد�� � الســ�اقات الــ��

والرجــال. �اإلضافــة إ� ذلــك، ��
ال�شارك�ة القائمة ع� األدوات ال���ة (خرائط المجتمع والتق��م الموس�� وما إ� ذلك).

ــا، �جــب أن تكــون المنظمــات عــ� درا�ــة �مســتوى المشــاركة مــن  المشــاركة ال�شــطة - حــ�� لــو �ان مــن المقبــول مخاط�ــة الرجــال وال�ســاء مع�
�ن أ��� من ال�ســاء، فقد �كون من المف�د عقد  ا من الرجال الحا�� مختلف المجموعات. ع� ســ��ل المثال، إذا �ان هناك مشــاركة أ��� �شــاط�
� تعد�ــل النهــج تجــاە ال�شــاط �مــا يتمــا�� مــع التوص�ــات األخــرى 

� المشــاركة الفعالــة، ي��ــ��
اجتماعــات منفصلــة. عندمــا �كــون هنــاك نقــص ��

المقدمة هنا ل�شجيع المشاركة.

اســتخدام الشــ��ات المحل�ــة - عنــد التعــرض لحواجــز أمــام الوصــول إ� ال�ســاء أو المجموعــات المهمشــة داخــل المجتمــع، تهــدف إ� التعــاون 
� �شــ�ل فعــال. �مكــن للت�ســيق مــع هــذە  مــع أي منظمــات تمث�ل�ــة، مثــل المجموعــات ال�ســائ�ة المحل�ــة، للوصــول إ� الســ�ان المســتهدف��

ات ال �مكن الوصول إليها �ط��قة أخرى حول الن�ع االجتما�� والحما�ة ذات الصلة �المجتمع. المجموعات أن يوفر خ��

٢٫٢٫٢ أمثلة ع� الممارسات الج�دة

إجتماعات منفصلة
� العــراق، ت�ــ�� منظمــة �غــداد غــ�� الحكوم�ــة المحل�ــة إلزالــة األلغــام والذخائــر العنقود�ــة فــرق اتصــال متنقلــة إلجــراء التوع�ــة �المخاطــر 

��
� جلســات التوع�ــة 

� إال أنهــا الحظــت أن مشــاركة ال�ســاء �� � الج�ســ�� � المناطــق النائ�ــة. عــ� الرغــم مــن أن هــذە الفــرق مختلطــة بــ��
��

� مشاركة المرأة. �المخاطر أقل من الرجال. وردا ع� ذلك، قرروا عقد جلسات منفصلة للرجال وال�ساء لتحس��
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تكي�ف وقت الجلسات
 �

��  HALO Trustالتوع�ــة المصنفــة حســب الج�ــس والعمــر، الحظــت منظمــة  هالــو ترســت �
�� � مــن خــالل تحل�ــل ب�انــات المشــارك��

ا أ�ــ�� مــن الضحا�ــا. و�عــزى ذلــك إ� حــد كبــ��  �مبود�ــا أنهــا وصلــت إ� �ســاء أ�ــ�� مــن الرجــال، عــ� الرغــم مــن أن الرجــال �شــ�لون عــدد�
� زارتهــا فــرق التوع�ــة �المخاطــر خــالل يــوم  � األوقــات الــ��

� المجتمعــات ال��ف�ــة ذهبــوا إ� الحقــول للزراعــة ��
إ� حق�قــة أن الرجــال ��

عــدد   �
ة �� ز�ــادة كبــ�� العمــل وشــهدت  خــارج ســاعات  المســاء،  ل��ارتهــا خــالل  الفــرق  ذاتهــا  المنظمــة  رت�ــت  ذلــك،  عــ�  ردا�  العمــل. 

� من الذكور ن��جة لذلك. المشارك��

� � المجتمعي�� الوصول إ� ال�ساء من خالل المدر���
� أفغا�ســتان، وجدت و�الة تخط�ط إزالة األلغام (MCPA) التا�عة للمنظمات غ�� الحكوم�ة المحل�ة أن رســائل االتصال �المجتمع 

��
م عــادة إ� الرجــال مــع توقــع أن ي�لغــوا زوجاتهــم وأطفالهــم. وقــد أظهــر عــدد مــن الدراســات األث��ــة و إســتطالعات الموقــف 

�
�انــت ُ�ســل

� كث�� من األح�ان ال �حدث. واستجا�ة لذلك، در�ت المنظمة ال�ساء المتطوعات المحل�ات كنقاط اتصال 
والمعرفة KAPB أن هذا ��

ل و��ــالغ ال�ســاء األخ��ــات  � ل إ� المــ�� � ج�ســان�ة ل�ــ�� رســائل اإلرت�ــاط المجتمع�ــة. �ان لــدى هــؤالء ال�ســاء القــدرة عــ� الســفر مــن المــ��
برسائل المنظمة.

رة والمستف�دين  قائمة التفاعل مع المجتمعات المت��

عام

األفراد

إجراء تحل�ل تن�ع ن�ع إجتما�� للس�اق

� الوصول للمجتمعات
� الذين يتعاملون مع المجتمع �� � ك�ف�ة تأث�� خلف�ات الموظف��

التفك�� ��

� ل�سه�ل الوصول إ� �ل من الرجال وال�ساء � الج�س�� ��� فرق مختلطة ب��

� تتعامل مع  � الفرق ال��
� مجموعة من األعمار واألجناس واألعراق والمهارات اللغ��ة �� بناء المرونة من خالل تضم��

المجتمع �حسب متطل�ات الس�اق
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التوق�ت

الموقع

التواصل

المشاركة

� المنتد�ات العامة
إعطاء االهتمام لجودة المشاركة من مختلف المجموعات، وخاصة مشاركة ال�ساء ��

ائح مستهدفة  � المشاركة الفعالة من ��
� تركز ع� المجتمع إذا �ان هناك نقص �� تكي�ف النهج مع األ�شطة ال��

معينة من المجتمع

� عقد أ�شطة منفصلة لل�ساء والرجال إذا لزم األمر
النظر ��

� المناسب، 
� ذلك التواصل غ�� اللف��

� ع� ما �ش�ل التواصل ذي الحساس�ة الثقاف�ة ، �ما �� التأ��د من إطالع الموظف��

� مجموعات مختلفة داخل ال�لد نفسه ألن ذلك قد �ختلف ب��

ا لجميع األجناس واألعراق � ك�ف�ة تأث�� موقع ال�شاط ع� مشاركة مجموعات مختلفة وما إذا �ان الموقع متاح�
التفك�� ��

 واألد�ان وما إ� ذلك.

� المجتمع ع� مشاركة ال�ساء والفت�ات والفت�ان والرجال
اإلن��اە إ� ك�ف�ة تأث�� الوقت والموقع ��

كي�ة الس�ان�ة المحددة � مواقع مختلفة الستهداف ال��
إجراء أ�شطة ��

� المجتمع المستهدف لتحد�د أفضل
� �ضطلع بها من هم �� � اإلعت�ار أدوار الن�ع اإلجتما�� اليوم�ة ال�� � ع��

وضع ��
 األوقات للوصول إ� مجموعات معينة

الق�ام �األ�شطة المجتمع�ة خارج ساعات العمل العاد�ة إذا لزم األمر للوصول إ� مجموعات مستهدفة محددة

ورة ض�ط تقد�م األ�شطة المجتمع�ة ع� أساس الحر�ات الموسم�ة للس�ان والعمل عند ال��
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� وال�سل�م
٢٫٣ التطه�� و�طالق األرا��

الش��ات المحل�ة

� استخدام الش��ات المحل�ة ، مثل مجموعات ال�ساء أو الش�اب ، للوصول �ش�ل غ�� م�ا�� إ� المجموعات
النظر ��

� الن�ع االجتما��
ة محل�ة �� ، وا��ساب خ��

ً
ا أو مستح�� المستهدفة عندما �كون الوصول الم�ا�� صع��

ــا لدينام�ك�ــات تنــ�ع النــ�ع االجتمــا�� (انظــر القســم ١٫١٫١ حــول تحل�ــل تنــ�ع  تتطلــب عمل�ــة المســح وتحد�ــد أول��ــات مجــاالت اإلزالــة فهم�
� األدوار والمســؤول�ات وأنمــاط التنقــل الخاصــة بنــ�ع الج�ــس أن ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال لديهــم  ــا مــا تعــ�� ). غال�� النــ�ع االجتمــا��
. هنــاك عوامــل أخــرى، مثــل العــرق أو الديــن، قــد تؤثــر  معلومــات مختلفــة عــن التلــوث ، وقــد �كــون لديهــم أول��ــات مختلفــة للمســح والتطهــ��
� االس�شــارات والمســوحات إ� معلومــات أ�ــ�� ا�تمــاً� عــن 

� جميــع أصحــاب المصلحــة �� ــا عــ� األول��ــات أو معرفــة التلــوث. يــؤدي تضمــ�� أ�ض�
طب�عة التلوث ومداە و�� فهم أ��� دقة لألول��ات واالحت�اجات.

ــا مــا يتمتــع ال�ســاء والرجــال �فــرص وحقــوق غــ��  � اآلمنــة إ� المجتمعــات. غال��
دينام�ك�ــات النــ�ع االجتمــا�� �� أ�ضــا أساســ�ة ل�ســل�م األرا��

هــا. �مكــن لل�ســل�م الغــ�� م�ــا�� للنــ�ع اإلجتمــا�� أن ي��ــد مــن  � تــم تطه�� � ذلــك األرض الــ��
� الوصــول إ� المــوارد واســتخدامها، �مــا ��

م�ســاو�ة ��
� ع� ح�اة ال�ســاء والفت�ات  � المقا�ل، �مكن أن �كون للنهج الشــامل لعمل�ة ال�ســل�م تأث�� إ�جا��

تهم�ش ال�ســاء و���د من عدم المســاواة. ��
� عمل�ــات التطهــ�� تأثــ�� تح��ــ�� عــ� معايــ�� النــ�ع 

ر�ــن. �اإلضافــة إ� ذلــك، �مكــن أن �كــون لمشــاركة المــرأة �� والفت�ــان والرجــال المت��
� المرأة. � وتمك�� � الج�س�� � تحقيق المساواة ب��

اإلجتما�� و�مكن أن �سهم ��

أنمــاط متنوعــة  مــا �كــون لديهــم  ــا  � المجتمعــات وغال��
ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال أدوار ومســؤول�ات مختلفــة �� لــدى 

للحركة، و�التا�� �مكن أن �كون لديهم معلومات مختلفة عن مستوى ودرجة التلوث.

عندمــا تتواصــل منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام مــع ممثــ�� الســلطات المحل�ــة، ال �جــوز ألصحــاب المصلحــة هــؤالء مشــاركة 
أو تمث�ل احت�اجات وأول��ات ال�ساء وأولئك من المجموعات المهملة.

� أج��ــت وأي مناطــق آمنــة لالســتخدام، فقــد ال  � الــ��
إذا لــم يتــم إطــالع جميــع أفــراد المجتمــع المتأثــر عــ� أ�شــطة إطــالق األرا��

تتحقق الفوائد المقصودة.

إعت�ارات الن�ع اإلجتما��
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ة إدارة األسلحة والذخ��

ة (WAM)، و�شــمل مجموعــة مــن  � إدارة األســلحة والذخــ��
ا�ــد �� � � مجــال األلغــام �شــارك �شــ�ل م��

العاملــة �� أص�حــت المنظمــات 
� لمشــار�ــــع إدارة األســلحة 

ة. ي��ــ�� المجــاالت واأل�شــطة مثــل األمــن المــادي و�دارة المخزونــات (PSSM) والتخلــص مــن األســلحة والذخــ��
� تؤثــر عليهــا. انظــر القســم ٢٫٢  ــع إدارة األســلحة الــ�� ـ � تخط�ــط مشــار�ـ

ة أن تعــزز التمث�ــل ال�امــل والم�ســاوي ومشــاركة المــرأة �� والذخــ��
للحصول ع� إرشادات حول �سه�ل مشاركة �ل من ال�ساء والرجال عند التفاعل مع المجتمعات المتأثرة.

� األلغــام 
ــا إ� جنــب مــع قــوات األمــن ، و�التــا�� نــادرا� مــا تتمتــع المنظمــات العاملــة �� ة" جن�� ــا مــا يتــم إجــراء "إدارة األســلحة والذخــ�� غال��

�ــة، و�شــجيع اإلدمــاج ال�امــل  � ــا ، �جــب إجــراء التوظ�ــف �ط��قــة غــ�� تمي�� ة عــ� التوظ�ــف. عندمــا �كــون ذلــك ممكن� �الســ�طرة الم�ــا��
ات المحتملة (انظر القسم ٢٫١ المتعلق �األفراد والتوظ�ف). � للمرأة ومشاركتها والقضاء ع� التح��

� أن 
ة عــ� ب�انــات مفصلــة حســب الج�ــس والعمــر حــول أ�شــطتها وتدخالتهــا. ي��ــ�� �جــب أن تحافــظ برامــج إدارة األســلحة والذخــ��

� لق�اس جوانب الن�ع اإلجتما�� لتدخالتها، مثل: � الج�س�� ات ترا�� الفوارق ب�� امج مؤ�� �ستخدم ال��

(SADD) عدد ضحا�ا األحداث المتفجرة غ�� المخطط لها

� وقت وق�ع حادث أو إطالق نار
ة واألسلحة الخف�فة (SADD) وال�شاط �� عدد اإلصا�ات المرت�طة �األسلحة الصغ��

ة واألسلحة الخف�فة والذخائر المخزونة إدراك الخطر والخوف المرت�ط �األسلحة الصغ��

ة عدد ال�ساء والرجال الذين تم توظ�فهم وتدر�بهم بواسطة برامج إدارة األسلحة والذخ��

ة واألســلحة الخف�فــة، يــر�� الرجــ�ع  ات الرئ�ســ�ة لق�ــاس جوانــب النــ�ع اإلجتمــا�� لألســلحة الصغــ�� لم��ــد مــن المعلومــات حــول المــؤ��
إ� MOSAIC ٠٦٫١٠ (٢٠١٧) . لم��د من المعلومات حول جمع الب�انات، راجع القسم ٣٫١. 

� شــؤون األلغــام مــع 
اض أن الرجــال ســوف �شــاركون المعلومــات الــواردة مــن منظمــات العاملــة �� ــا مــا ي��ــت عــدم صحــة افــ�� غال��

�ق�ة أفراد أ�هم

اث  � ت��ــت ذلــك ، ســواء مــن خــالل المــ�� � األرض والوثائــق الــ��
مــن األرجــح أن تفتقــر ال�ســاء إ� المعلومــات المتعلقــة �حقوقهــن ��

أو حقوق األرض الجماع�ة، أ��� من الرجال
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المتعلقــة  لألعمــال  المتحــدة  األمــم  دائــرة  متعاقــدي  أحــد 
� مشــارف مدينــة ســنجار، 

�األلغــام تجــري عمل�ــة إزالــة الغــام ��
 � العــراق. و�ن هــذە الفــرق م�شــ�لة مــن أفــراد مــن �ال الج�ســ��

. ومعظمهم من المجتمع المح��

مصدر الصورة: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة 
� �ار �األلغام�جنك��



حقوق الن�ع اإلجتما�� واألرض
ا 

�
� األوسع نطاق

ا لمعرفة من �ملك األرض وفهم نظام حقوق األرا�� � جهود�
� تجري عمل�ة إطالق األرا�� �جب أن ت�ذل المنظمات ال��

ــا مــا ت��ــت المعلومــات المقدمــة حــول  � القانون�ــة والعرف�ــة. غال��
� منطقــة العمل�ــات. وهــذا ينطبــق عــ� �ل مــن أنظمــة حقــوق األرا��

��
 أثنــاء جمــع الب�انــات ل�ــس لديهــم 

�
� �عــد إزالــة األلغــام غــ�� دق�قــة وذلــك �ســ�ب مــن يتــم اس�شــارتهم اح�انــا

االســتخدام المقصــود لــألرا��
� المصالــح 

� قــد يتعــذر الوصــول إليهــا لعقــود مــن الزمــان لهــا القــدرة عــ� خلــق تضــارب �� � الــ��
. فــإن إطــالق األرا�� �

الســ�طرة عــ� األرا��
�� لقطعــة أرض مــن  "، ح�ــث ُ�حــرم المالــك الــ�� �

� األطــراف داخــل المجتمعــات المتأثــرة و�مكــن أن يــؤدي إ� "االســ��الء عــ� األرا�� بــ��
كــة خاصــة. �مكــن أن يؤثــر ذلــك عــ� ال�ســاء أ�ــ�� مــن الرجــال وحســب  الســ�طرة عــ� ممتل�اتــه مــن ق�ــل فــرد أو جماعــة أو حكومــة أو ��
الســ�اق، �مكــن أن �كــون لــدى ال�ســاء فهــم أقــل لنظــام حقــوق األرض ، و�كــون لهــن وصــول محــدود إ� أدلــة أو وثائــق المل��ــة و�مكــن 
� مجــال األعمــال المتعلقــة 

� أن تكــون الجهــات الفاعلــة ��
كة. ي��ــ�� � المشــ��

اســ��عادە مــن مناقشــات المجتمــع حــول اســتخدام األرا��
� الوصــول إ� حقوقهــم إذا �ان 

� �مكــن أن �ســاعدهم �� �األلغــام قــادرة عــ� إحالــة جميــع األطــراف المتأثــرة إ� منظمــات حقــوق األرض الــ��
هناك نزاع.

٢٫٣٫١ التوص�ات
 � � مــن خــالل تقن�ــات جمــع المعلومــات المحســنة �اســتخدام موظفــ��

� كفــاءة إطــالق األرا��
� - يتــم تحقيــق أ�ــ�� تقــدم ��

المســح الغــ�� التقــ��
، ح�ــث �كــون العت�ــارات تنــ�ع النــ�ع اإلجتمــا��  �

� عمل�ــة إطــالق األرا��
� خطــوة أساســ�ة �� � �شــ�ل مناســب. �عــد المســح غــ�� التقــ�� مؤهلــ��

 �
ور�ــة �� أثــار اعــ� لل�فــاءة ال�شــغ�ل�ة. إن الحاجــة إ� اس�شــارة ال�ســاء والفت�ــات والفت�ــان والرجــال للحصــول عــ� المعلومــات �� خطــوة ��

"�ذل �ل جهد معقول".

� قــد تحتــوي  �جــب أن تهــدف المنظمــات إ� جمــع أ�ــ�� قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن ط��ــق الوصــول إ� جميــع المجموعــات المتأثــرة الــ��
� (انظر القســم ٢٫٢ حول "التفاعل مع  � الج�ســ�� ع� معلومات ذات صلة. للق�ام �ذلك �فعال�ة، �جب أن تكون فرق المســح مختلطة ب��
� (NTS) اس�شــارة عينــة ممثلــة  المجتمعــات المتأثــرة" للحصــول عــ� إرشــادات مفصلــة). �جــب أن ُ�طلــب مــن فــرق المســح الغــ�� التقــ��
� تضمن جمع المعلومات  � الممارســة العمل�ة. وهذا �شــمل اعتماد منهج�ة المســح ال��

� إجراءات ال�شــغ�ل الق�اســ�ة أو ��
للمجتمع، ســواء ��

ل واجتماعــات مــع مجموعــات  � ل إ� مــ�� � األ�ــ�� دقــة و�املــة مــن جميــع المصــادر. �مكــن أن �شــمل ذلــك اجتماعــات الق��ــة، ومقا�ــالت مــن مــ��
منفصلــة مــن الرجــال وال�ســاء. �جــب أن تتطلــب النمــاذج ب�انــات عــن ج�ــس المخــ�� وعمــرە وعوامــل أخــرى ذات صلــة، �ح�ــث �مكــن تحد�ــد 

. � مستوى شمول�ة المسح من خالل تحل�ل ب�انات المشارك��

. �مكــن اس�شــارة المنظمــات  �
ــا أو االســ��الء عــ� األرا�� الــذي �ســ�ب نزاع� �جــب إث�ــات مل��ــة األرض وتحد�ــد احتمــال إطــالق األرض 

� لديها معرفة �قضا�ا حقوق األرض.  المحل�ة ال��
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والمحــ��   � الوطــ�� المســتوى  عــ�  الموضوعــة  المعايــ��  مــن  لمجموعــة  ــا  وفق� اإلزالــة  مهــام  أول��ــات  تحد�ــد  ســ�تم   - األول��ــات  تحد�ــد 
� اإلزالــة وتلــك الخاصــة �أطفالهــم قــد 

� اس�شــارة الرجــال وال�ســاء مــن مختلــف المجموعــات ألن احت�اجاتهــم وأول��اتهــم ��
. ي��ــ�� والتنظ�ــ��

ــا لجمــع صــورة �املــة لمختلــف األول��ــات  ور�� وع. �عــد النهــج الشــامل لإلرت�ــاط المجتمــ�� �� � تخط�ــط المــ��
تختلــف و�جــب مراعاتهــا ��

داخل المجتمع المتأثر (انظر القسم ٢٫٢ حول التفاعل مع المجتمعات).

� واإلزالــة، مــن المهــم التأ�ــد مــن أن فــرص العمــل متاحــة لــ�ل مــن الرجــال وال�ســاء، وأن  � واإلزالــة - عنــد إجــراء المســح التقــ��
المســح التقــ��

� الزمــالء والمســتف�دين واضحــة (انظــر القســم ٢٫١ الخــاص �األفــراد  س�اســات ومدونــة قواعــد الســلوك �شــأن التفاعــالت الشــخص�ة بــ��
والتوظ�ف لم��د من التوج�ه).

 � � والســلطات الوطن�ــة، االتفــاق عــ� معايــ�� تلــ�� � ذلــك المشــغل��
� العمل�ــة، �مــا ��

إدارة الجــودة -  �جــب عــ� جميــع المنظمــات المشــاركة ��
� دمــج هــذە المعايــ�� 

. ي��ــ�� � � الج�ســ�� � متوازنــة بــ�� "متطل�ــات العمــالء" المتعلقــة �النــ�ع اإلجتمــا�� مثــل الحاجــة إ� فــرق المســح الغــ�� التقــ��
� وأنظمــة إدارة الجــودة الوطن�ــة  � أن تعمــل إجــراءات ال�شــغ�ل الموحــدة للمشــغل��

� المعايــ�� الوطن�ــة لإلجــراءات المتعلقــة �األلغــام، و���ــ��
��

ع� مراق�ة االمتثال (انظر المراجع لم��د من التوج�ه �شأن الن�ع االجتما�� و�دارة الجودة).

ا عــ� حفــل رســ��  ال�ســل�م - نهــج شــامل ل�ســل�م ي��ــد مــن احتمــال أن األرض ســوف �ســتخدم �الفعــل �عــد إزالــة. إذا �ان ال�ســل�م مقصــور�
، ف�مكــن لهــذا أن �ســ��عد اآلخ��ــن الذيــن  �

ح�ــث يتــم توقيــع شــهادة �ســل�م بواســطة المشــغل والســلطات الوطن�ــة  أو مالــك (مــالك) األرا��
اك جميــع  � الذيــن ال �حملــون ســندات مل��ــة األرض. �ضمــن إ��

ــا ال�ســاء أو مســتخد�� األرا�� تكــون هــذە المعلومــات ذات صلــة بهــم: غال��
� تم إطالقها �شــ�ل منتج. �جب أن تكون  � عمل�ة ال�ســل�م �شــ�ل أفضل إلســتخدام األرض ال��

�� � � المحتمل�� � والمســتخدم��
مال�� األرا��

� قســم الوصــول إ� المجتمعــات 
� المجتمــع وات�ــاع اإلرشــادات الــواردة ��

مراســم ال�ســل�م العامــة مفتوحــة للرجــال وال�ســاء عــ� حــد ســواء ��
� ذلــك الحساســ�ة للوقــت والموقــع ل��ــادة الحضــور عــ�� جميــع الفئــات ذات 

� هــذە الم�ــادئ التوجيه�ــة (انظــر القســم ٢٫٢) ، �مــا ��
المتأثــرة ��

� �مكــن  ح العمل�ــة ، ومــا �� المناطــق الــ�� � �ــ�� ــا  يتــم إلغــاء تحد�ــد الخرائــط والملصقــات �اللغــة المحل�ــة الــ�� الصلــة. إذا �ان ذلــك ممكن�
استخدامها �ش�ل آمن ، و�جب عرض المخاطر المت�ق�ة.

� أن تصنــف المســتف�دين مــن إطــالق 
� تجــري عمل�ــة إطــالق األرا�� � للمنظمــات الــ��

جمــع الب�انــات االجتماع�ــة واالقتصاد�ــة - ي��ــ��
� المســوحات، وكذلــك مــن المجموعــات األخــرى 

�� � � حســب الج�ــس والعمــر وأن ترصــد مــا إذا �انــت �ســ�ة الرجــال وال�ســاء المشــارك��
األرا��

� منطقــة العمل�ــات (انظــر القســم ٣ �شــأن الرصــد 
كي�ــة الســ�ان�ة �� � تمثــل ال�� ة ، ومــا إ� ذلــك) الــ�� ذات الصلــة (مثــل الديــن والعــرق والعشــ��

والتقي�م). 
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٢٫٣٫٢ أمثلة ع� الممارسات الج�دة

إطالق األرض والئحة التدقيق ق�ل ال�سل�م

� المسح
ق�مة الفرق المختلطة ��

� جنــوب الســودان ، أجــرت منظمــة DanChurchAid (DCA)توع�ــة حــول المخاطــر مــع المجتمعــات المحل�ــة عــ� طــول الطــرق، 
��

 �
�� . � ــا مختلطــة وتــم اس�شــارة القــادة المحليــ��

�
� أعقــاب مســح ســابق للط��ــق أجــراە مشــغل آخــر. لــم �ســتخدم المســح الســابق فرق

��
ة. و�عد الحصول ع�  � ة وج�� ، أجرت DCA التوع�ة �المخاطر �عد ف�� � المسح األص��

مجتمع واحد تم اإل�الغ عن خلوە من األلغام ��
� (الذيــن أ�ــدوا عــ� عــدم وجــود تلــوث)، التقــت الفــرق المختلطــة (الالزمــة للتحــدث مــع ال�ســاء المحل�ــات)  إذن مــن الزعمــاء المحليــ��
الحطــب.  ال�ســاء  ف�ــه  تجمــع  الــذي  المــ�ان  مــن  �القــرب  المشــبوهة  �األشــ�اء  إ�الغهــم  وتــم  والشــ�اب  ال�ســاء  �ممثــ�� 
 � ن��جــة لهــذە المعلومــات تــم تأ��ــد أر�عــة ألغــام مضــادة للد�ا�ــات عــ� �عــد �ضــع مئــات مــن األمتــار مــن مجموعــة مــن األ�ــواخ الــ��

�سكنها �عض من ال�ساء األرامل. هذا �دل ع� ق�مة ��� فرق مختلطة واالس�شارات ع� نطاق واسع ع�� المجتمعات.

نظرة عامة

 �
المسح غ�� التق��

الق�ام بتحل�ل للتن�ع والن�ع االجتما��

� جودة جمع المعلومات � القسم ٢٫٢ المتعلقة �الول�ج للمستف�دين والمجتمعات لتحس��
اتبع االرشاد ��

� �طلب االس�شارة من عينة تمثل  تعد�ل اجراءات العمل الق�اس�ة والتدر�ب المطلوب لق�ام فرق المسح غ�� التق��
المجتمعات المتأثرة

ل�ة واالجتماعات المنفصلة مع ال�ساء والرجال � االخذ بنظر االعت�ار النهج المختلف �مجاميع النقاش المركزة وال��ارات الم��
 إن استد� األم ل��ادة المشاركة

� العمل�ة
� من اجل متا�عة المشاركة �� � المسح غ�� التق��

�� � ك�� جمع الب�انات الموزعة وفق الج�س والعمر للمش��
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٢٫٤ التوع�ة �مخاطر الذخائر المتفجرة

تحد�د األول��ات

� والتطه�� 
المسح التق��

ال�سل�م

جمع المعلومات االجتماع�ة واالقتصاد�ة

إدارة الجودة

� ه��ل�ة إدارة الجودة المتواجدة فعً� وجعلها من المتطل�ات – 
� األ�شطة الحساسة والمستجي�ة للن�ع االجتماع �� تضم��

وتتضمن إجراءات العمل الق�اس�ة والمعاي�� الوطن�ة واستمارات إدارة الجودة

� االس�ب�ان من ال�ساء والرجال وأوجه التحد�د األخرى ذات الصلة
ق�اس المشاركة ��

� المستف�دين من اطالق االرض وفق الج�س والعمر الحرص ع� ان يتم تمي��

الحرص ع� ان تكون عمل�ة �سل�م األرض شاملة من خالل عقد احتفال�ات ال�سل�م أو ا�جازات مجتمع�ة �عد ال�سل�م

� القسم ٢٫١
العمل ع� توف�� فرص توظ�ف وتدر�ب مت�افئة للتطه�� لل�ساء والرجال �ات�اع االرشادات المب�نة ��

 
�
� التطه�� ألنهم قد �ظهرون ت�اينا

اك المجموعات المهمشة لل�حث عن أول��اتهم ��  ا��
�
�ال�شاور مع ال�ساء والرجال وأ�ضا

واضحا

� عمل�ة تحد�د األول��ات
تقدير أول��ات ال�ساء والرجال �صورة م�ساو�ة ��

� يتمل�هــا  مــن اجــل ان تنجــح التوع�ــة �المخاطــر ف�جــب ان تكــون مب��ــة عــ� فهــم المعرفــة الحال�ــة والت�فــات الراهنــة واالعتقــادات الــ��
� عــ� النــ�ع  ســ�ان المناطــق المتأثــرة �خصــوص الذخائــر المتفجــرة. مــن الممكــن تقي�ــم هــذا األمــر مــن خــالل اجــراء مســح او تحل�ــل مبــ��
االجتما�� او التن�ع (قسم ١٫١٫١). إن أنماط الن�ع االجتما�� لأل�شطة والت�فات المتعلقة �األلغام أو مخلفات الحرب المتفجرة والتلوث 
لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان  المخاطــر  مــن  أنــواع مختلفــة   

�
النــ�ع االجتمــا�� تخلــق نوعــا المتفجــرة �اإلضافــة ألعــراف  الناســفة  �العبــوات 

والرجــال. �جــب تحل�ــل ب�انــات الضحا�ــا لتحد�ــد األ�شــطة عال�ــة الخطــورة المتعلقــة �األلغــام وأي مجموعــات �� المعرضــة للخطــورة �أ�ــ�� 

�ســ�ة لتحد�ــد مــن الــذي �جــب اســتهدافهم وك�ــف. إن أغلــب الضحا�ــا حــول العالــم هــم مــن الرجــال والص��ــان. هنــاك عــدة عوامــل تقــف 
 �

خلــف هــذا األمــر وتتضمــن ال�شــجيع عــ� الق�ــام �األمــور ذات طابــع الخطــورة لــدى الص��ــان وطب�عــة الحركــة ذات النطــاق األوســع ��
كــز عــ� الذكــور  � �ــأن الجهــود �جــب أن ت�� . ول�ــن هــذا ال �عــ�� المناطــق الملوثــة �ســ�ب أ�شــطة نمــط المع�شــة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا��
 لمســت��اٍت أوطــأ 

�
� الحــوادث �ســ�ب ق�امهــن �مختلــف األ�شــطة وامتال�هــن غال�ــا

 مــا تتــورط ال�ســاء والفت�ــات ��
�
�الدرجــة األساســ�ة إذ غال�ــا

 عوامــل أخــرى مؤثــرة للتغيــ�� وتتضمــن تغيــ�� 
�
اعــات. وهنالــك أ�ضــا � � وقعــت فيهــا ال�� � المناطــق الــ��

مــن المعرفــة �خصــوص التلــوث �األخــص ��
سلوك�ات الص��ان والش�اب والرجال.
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� يتمل�هــا  مــن اجــل ان تنجــح التوع�ــة �المخاطــر ف�جــب ان تكــون مب��ــة عــ� فهــم المعرفــة الحال�ــة والت�فــات الراهنــة واالعتقــادات الــ��
� عــ� النــ�ع  ســ�ان المناطــق المتأثــرة �خصــوص الذخائــر المتفجــرة. مــن الممكــن تقي�ــم هــذا األمــر مــن خــالل اجــراء مســح او تحل�ــل مبــ��
االجتما�� او التن�ع (قسم ١٫١٫١). إن أنماط الن�ع االجتما�� لأل�شطة والت�فات المتعلقة �األلغام أو مخلفات الحرب المتفجرة والتلوث 
لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان  المخاطــر  مــن  أنــواع مختلفــة   

�
النــ�ع االجتمــا�� تخلــق نوعــا المتفجــرة �اإلضافــة ألعــراف  الناســفة  �العبــوات 

والرجــال. �جــب تحل�ــل ب�انــات الضحا�ــا لتحد�ــد األ�شــطة عال�ــة الخطــورة المتعلقــة �األلغــام وأي مجموعــات �� المعرضــة للخطــورة �أ�ــ�� 

�ســ�ة لتحد�ــد مــن الــذي �جــب اســتهدافهم وك�ــف. إن أغلــب الضحا�ــا حــول العالــم هــم مــن الرجــال والص��ــان. هنــاك عــدة عوامــل تقــف 
 �

خلــف هــذا األمــر وتتضمــن ال�شــجيع عــ� الق�ــام �األمــور ذات طابــع الخطــورة لــدى الص��ــان وطب�عــة الحركــة ذات النطــاق األوســع ��
كــز عــ� الذكــور  � �ــأن الجهــود �جــب أن ت�� . ول�ــن هــذا ال �عــ�� المناطــق الملوثــة �ســ�ب أ�شــطة نمــط المع�شــة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا��
 لمســت��اٍت أوطــأ 

�
� الحــوادث �ســ�ب ق�امهــن �مختلــف األ�شــطة وامتال�هــن غال�ــا

 مــا تتــورط ال�ســاء والفت�ــات ��
�
�الدرجــة األساســ�ة إذ غال�ــا

 عوامــل أخــرى مؤثــرة للتغيــ�� وتتضمــن تغيــ�� 
�
اعــات. وهنالــك أ�ضــا � � وقعــت فيهــا ال�� � المناطــق الــ��

مــن المعرفــة �خصــوص التلــوث �األخــص ��
سلوك�ات الص��ان والش�اب والرجال.

 ما يواجهون أخطار متفجرات مختلفة
�
ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال غال�ا

 ما تواجه ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال مخاطر مختلفة من ناح�ة األسلحة النار�ة
�
غال�ا

� المناطق المتأثرة
تكون مست��ات التعل�م لدى ال�ساء واألطفال أقل من الذكور ��

تكون �عض نهج التوع�ة �المخاطر مالئمة أ��� لل�ساء والفت�ات والص��ان والرجال من المجاميع المهمشة
�
 صح�حا

�
� قاموا �استالمها لعوائلهم ل�س دائما إن االعتقاد �أن الرجال س�قومون ب��� رسائل التوع�ة �المخاطر ال��

� قــد �مــر بهــا أطفالهــم فهنالــك احتمال�ــة أعــ� �أنهــم قــد �قومــوا  � ولهــم معرفــة �المخاطــر الــ�� عندمــا �كــون �ال الوالديــن متعلمــ��
�التأث�� ع� األطفال ل�� ال �سل�وا سلوك�ات تعرضهم للمخاطر

اعت�ارات الن�ع االجتما��

٢٫٤٫١ التوص�ات
هــا لجماهــ�� مختلفــة فعــ� ســ��ل المثــال �كــون الص��ــان   مــن غ��

�
الرســالة والمــواد – مــن الممكــن ان تكــون �عــض الرســائل أ�ــ�� إقناعــا

والرجــال أ�ــ�� عرضــة للق�ــام �أفعــال تعرضهــم للمخاطــر مــن ال�ســاء والرجــال وهنــاك نقاشــات تعــزز تأثــ�� حــادٍث مــا عــ� عوائلهــم والمعتمديــن 
عليهــم فل��مــا �مكــن اســتغالل هــذا االمــر لتغيــ�� الســلوك الذكــوري وتط��ــر ســ�نار�وات تعكــس األ�شــطة اليوم�ــة والمخاطــر المتعلقــة بهــا 
للغــات  والمعرفــة  التعل�ــم  مســت��ات  ت�ايــن  ان  المختلفــة.  العم��ــة  والمجاميــع  االجتمــا��  النــ�ع  لمجاميــع  المســتهدفة  الرســائل   

�
وأ�ضــا

� األطفــال وال�ســاء و�جــب أال تعتمــد المــواد �شــدة عــ� النصــوص المكت��ــة �ــل �جــب عليهــا ان  األساســ�ة مــن الممكــن أن �كــون اوطــأ مــا بــ��
 �  المــواد الخطــرة. مــن الممكــن االســتعانة �الرســوم ال�ارتون�ــة للمــواد الــ��

�
� تعكــس الســلوك�ات األمنــة والغــ�� امنــة وأ�ضــا تتضمــن الصــور الــ��

. � من الممكن ان يتفاعلوا معها �صورٍة أ��� �ستهدف صغار العمر وال��

أو   �
الم�ــدا�� االخت�ــار  ان س�اســة  المســتهدفة.  للمجتمعــات  هــا  توز�عهــا و��� ق�ــل   

�
م�دان�ــا �المخاطــر  التوع�ــة  مــواد  اخت�ــار  و�جــب  �مــا 

�حــة ال �ــأس بهــا مــن ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال  � �ســبق ال�ــ�� للرســائل والمــواد �جــب أن تحــرص عــ� اس�شــارة �� االخت�ــارات الــ��
� للمخاطر. المعرض��
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الرســائل الق��ــة \ الموثوقــة – �اإلضافــة ل�ــ�� فــرق التوع�ــة �المخاطــر المتنوعــة األنــواع االجتماع�ــة، ف�جــب عــ� منظمــات األعمــال 
� مــن حــوادث األلغــام ومخلفــات الحــروب المتفجــرة والعبــوات الناســفة المبتكــرة مــن  المتعلقــة �جــب ان تأخــذ بنظــر االعت�ــار �ــأن الناجــ��
 �

� جلســات توع�ــة �المخاطــر. و�نطبــق هــذا األمــر كذلــك عــ� ناقــ�� الرســائل هــذە �� � موقــع ج�ــد لــ�� �ص�حــوا مــدر��
الممكــن أن �كونــوا ��

الحمــالت اإلعالم�ــة للتوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة. و�اإلضافــة لذلــك فــإن اســتخدام الشــخص�ات المشــهورة عــ� صع�ــد ال��اضــة أو �افــة 
� مــواد التوع�ــة أو الحمــالت العامــة مــن الممكــن أن �كــون وســ�لة فعالــة 

األصعــدة األخــرى إل�صــال رســائل التوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة ��
� مــواد 

� كــرة قــدم مشــهور�ن �� � العــراق �اســتخدام صــور العــ��
للوصــول إ� جماهــ�� مختلفــة، فعــ� ســ��ل المثــال قامــت دائــرة شــؤون األلغــام ��

� �ستهدف الص��ان. التوع�ة �المخاطر المتفجرة ال��

 لوجــه – ان �شــك�ل الف��ــق والتوق�ــت والموقــع واللغــة ومســتوى التعل�ــم واالســتجا�ة 
�
إ�صــال رســائل التوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة وجهــا

للجمهــور والمســاحات الخاصــة والمشــاركة الفاعلــة وكذلــك الشــ��ات المحل�ــة تلعــب دورا� و�جــب اخذهــا بنظــر االعت�ــار لــدى إ�صــال رســائل 
التوع�ة �المخاطر المتفجرة (انظر إ� القسم ٢٫٢ حول التفاعل مع المجتمعات المتأثرة). �جب ع� منظمات األعمال المتعلقة �األلغام 
� الجلســات مــن أجــل ق�ــاس مســت��ات التفاعــل مــن ق�ــل المجاميــع المختلفــة واســتدامة نهــج التوع�ــة �المخاطــر 

متا�عــة المشــاركة الفاعلــة ��
المتفجرة.

نــ�ع ال�شــاط – مــن الممكــن ان تؤثــر االنمــاط المختلفــة مــن اال�شــطة عــ� المشــاركة مــن الجماهــ�� المختلفــة. مــن الممكــن لأل�شــطة المركــزة 
� من الممكن لها ان �ستحصل ع� التفاعل من ق�ل الصغار ب�نما ينخرط ال��ار   للد� أو �عض األلعاب ال��

�
ع� األطفال ان تقدم عروضا

 . � � عــرض تقد�ــ�� �حتــوي عــ� الم��ــد مــن المعلومــات حــول الجهــات الواجــب االتصــال بهــا لــدى وقــ�ع حــادث او عــن ا��شــاف جهــاز� معــ��
��

� ســلوك�اٍت  � الواقع إن األطفال لهم القا�ل�ة �صورٍة أ��� ع� تب��
� �أن األطفال غ�� قادر�ن ع� اســ��عاب رســائل أ��� تعق�دا� و�� هذا ال �ع��

� عوائلهم.
� للتغي�� �� � ومن الممكن لهم ان �كونوا �اعث�� أمنة جد�دة أ��� من ال�الغ��

� المجتمعــات 
الحمــالت اإلعالم�ــة – مــن الممكــن ان تكــون الحمــالت اإلعالم�ــة أداة فعالــة للوصــول لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال ��

. �جــب االخــذ بنظــر  ة ووســائل التواصــل االجتمــا�� المتأثــرة. قــد يتضمــن هــذا االمــر الراديــو والتلفــاز والصحــف واللوحــات االعالن�ــة ال�بــ��
االعت�ــار ك�ف�ــة الوصــول لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال او المجاميــع األخــرى المســتهدفة وكذلــك االخــذ بنظــر الحســ�ان المســتوى 

التعل��� واستهالك المواد اإلعالم�ة واوقات التوافر.

ك مــع المجتمعــات  التوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة المب��ــة عــ� المجتمعــات – مــن الممكــن لمنظمــات االعمــال المتعلقــة �األلغــام ان �شــ��
� عــ� التوع�ــة �المخاطــر المب��ــة عــ� المجتمعــات. مــن الممكــن اســتغالل هــذە االطــراف للوصــول  والســلطات المحل�ــة لتدر�ــب �ال الج�ســ��
 �

� قــد ال تصــل إليهــا منظمــات االعمــال المتعلقــة �األلغــام �ســ�ب العــادات والتقال�ــد المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� �� � المناطــق الــ��
للســ�ان ��

تلك المناطق أو �س�ب االعت�ارات االمن�ة

التوع�ــة �المخاطــر الناتجــة مــن األســلحة الخف�فــة – ان ان�شــار االســلحة الخف�فــة يؤثــر عــ� ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال �طــرٍق 
 من الضحا�ا ب�نما تعد ال�ســاء معرضات للخطورة بثالثة أضعاف أ��� 

�
� الخطورة وأ�ضا �حة األ��� من مســب�� مختلفة. و�شــ�ل الرجال ال��

� غالب�ــة الســ�اقات، �كــون الرجــال هــم األ�ــ�� احتمال�ــة ألن 
ل. و�� � � المــ��

�ــك ح�اتهــن بواســطة ســالح� نــاري �� إذ قــد يتعرضــن للقتــل مــن ق�ــل ��
 أن �مارســوا الص�ــد. 

�
� غالب�ــة الوظائــف المتطل�ــة اســتخدامهم ألســلحة ومــن المحتمــل أ�ضــا

 �ســ�ب عملهــم ��
�
 نار�ــا

�
�متل�ــوا و�ســتعملوا ســالحا

�مــا �عــد الرجــال أ�ــ�� احتمال�ــة المتــالك األســلحة النار�ــة ممــا �ســهل عليهــم الشــعور �األمــن والســلطة ب�نمــا تنظــر ال�ســاء لألســلحة النار�ــة 
كتهد�د.

ف �اختــالف تأثــر ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال �ان�شــار األســلحة النار�ــة  �جــب عــ� منظمــات االعمــال المتعلقــة �األلغــام أن تعــ��
 لالحت�اجــات المختلفــة والقا�ل�ــات المختلفــة. ســ�تطلب ال�الغــون والصغــار رســائل توع�ــة 

�
ة وأن تصمــم األ�شــطة المتعلقــة بهــا وفقــا الصغــ��

للمخاطــر  المعرضــة  المجاميــع  عــ�  التعــرف  و�جــب  النار�ــة  األســلحة  �مخاطــر  التوع�ــة   �
�� الحت�اجاتهــم  خص�صــا  ومصممــة  مختلفــة 

واستهدافها.

�متلــك خالصــة تطبيــق الســ�طرة عــ� األســلحة النار�ــة الخف�فــة النمــ�� (MOSAIC) فصــً� عــن اال�عــاد النوع�ــة االجتماع�ــة للســ�طرة عــ� 
ة و�وفر الم��د من االرشاد �خصوص هذا الموض�ع. األسلحة الخف�فة والصغ��

٤٣



الرســائل الق��ــة \ الموثوقــة – �اإلضافــة ل�ــ�� فــرق التوع�ــة �المخاطــر المتنوعــة األنــواع االجتماع�ــة، ف�جــب عــ� منظمــات األعمــال 
� مــن حــوادث األلغــام ومخلفــات الحــروب المتفجــرة والعبــوات الناســفة المبتكــرة مــن  المتعلقــة �جــب ان تأخــذ بنظــر االعت�ــار �ــأن الناجــ��
 �

� جلســات توع�ــة �المخاطــر. و�نطبــق هــذا األمــر كذلــك عــ� ناقــ�� الرســائل هــذە �� � موقــع ج�ــد لــ�� �ص�حــوا مــدر��
الممكــن أن �كونــوا ��

الحمــالت اإلعالم�ــة للتوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة. و�اإلضافــة لذلــك فــإن اســتخدام الشــخص�ات المشــهورة عــ� صع�ــد ال��اضــة أو �افــة 
� مــواد التوع�ــة أو الحمــالت العامــة مــن الممكــن أن �كــون وســ�لة فعالــة 

األصعــدة األخــرى إل�صــال رســائل التوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة ��
� مــواد 

� كــرة قــدم مشــهور�ن �� � العــراق �اســتخدام صــور العــ��
للوصــول إ� جماهــ�� مختلفــة، فعــ� ســ��ل المثــال قامــت دائــرة شــؤون األلغــام ��

� �ستهدف الص��ان. التوع�ة �المخاطر المتفجرة ال��

 لوجــه – ان �شــك�ل الف��ــق والتوق�ــت والموقــع واللغــة ومســتوى التعل�ــم واالســتجا�ة 
�
إ�صــال رســائل التوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة وجهــا

للجمهــور والمســاحات الخاصــة والمشــاركة الفاعلــة وكذلــك الشــ��ات المحل�ــة تلعــب دورا� و�جــب اخذهــا بنظــر االعت�ــار لــدى إ�صــال رســائل 
التوع�ة �المخاطر المتفجرة (انظر إ� القسم ٢٫٢ حول التفاعل مع المجتمعات المتأثرة). �جب ع� منظمات األعمال المتعلقة �األلغام 
� الجلســات مــن أجــل ق�ــاس مســت��ات التفاعــل مــن ق�ــل المجاميــع المختلفــة واســتدامة نهــج التوع�ــة �المخاطــر 

متا�عــة المشــاركة الفاعلــة ��
المتفجرة.

نــ�ع ال�شــاط – مــن الممكــن ان تؤثــر االنمــاط المختلفــة مــن اال�شــطة عــ� المشــاركة مــن الجماهــ�� المختلفــة. مــن الممكــن لأل�شــطة المركــزة 
� من الممكن لها ان �ستحصل ع� التفاعل من ق�ل الصغار ب�نما ينخرط ال��ار   للد� أو �عض األلعاب ال��

�
ع� األطفال ان تقدم عروضا

 . � � عــرض تقد�ــ�� �حتــوي عــ� الم��ــد مــن المعلومــات حــول الجهــات الواجــب االتصــال بهــا لــدى وقــ�ع حــادث او عــن ا��شــاف جهــاز� معــ��
��

� ســلوك�اٍت  � الواقع إن األطفال لهم القا�ل�ة �صورٍة أ��� ع� تب��
� �أن األطفال غ�� قادر�ن ع� اســ��عاب رســائل أ��� تعق�دا� و�� هذا ال �ع��

� عوائلهم.
� للتغي�� �� � ومن الممكن لهم ان �كونوا �اعث�� أمنة جد�دة أ��� من ال�الغ��

� المجتمعــات 
الحمــالت اإلعالم�ــة – مــن الممكــن ان تكــون الحمــالت اإلعالم�ــة أداة فعالــة للوصــول لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال ��

. �جــب االخــذ بنظــر  ة ووســائل التواصــل االجتمــا�� المتأثــرة. قــد يتضمــن هــذا االمــر الراديــو والتلفــاز والصحــف واللوحــات االعالن�ــة ال�بــ��
االعت�ــار ك�ف�ــة الوصــول لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال او المجاميــع األخــرى المســتهدفة وكذلــك االخــذ بنظــر الحســ�ان المســتوى 

التعل��� واستهالك المواد اإلعالم�ة واوقات التوافر.

ك مــع المجتمعــات  التوع�ــة �المخاطــر المتفجــرة المب��ــة عــ� المجتمعــات – مــن الممكــن لمنظمــات االعمــال المتعلقــة �األلغــام ان �شــ��
� عــ� التوع�ــة �المخاطــر المب��ــة عــ� المجتمعــات. مــن الممكــن اســتغالل هــذە االطــراف للوصــول  والســلطات المحل�ــة لتدر�ــب �ال الج�ســ��
 �

� قــد ال تصــل إليهــا منظمــات االعمــال المتعلقــة �األلغــام �ســ�ب العــادات والتقال�ــد المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� �� � المناطــق الــ��
للســ�ان ��

تلك المناطق أو �س�ب االعت�ارات االمن�ة

التوع�ــة �المخاطــر الناتجــة مــن األســلحة الخف�فــة – ان ان�شــار االســلحة الخف�فــة يؤثــر عــ� ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال �طــرٍق 
 من الضحا�ا ب�نما تعد ال�ســاء معرضات للخطورة بثالثة أضعاف أ��� 

�
� الخطورة وأ�ضا �حة األ��� من مســب�� مختلفة. و�شــ�ل الرجال ال��

� غالب�ــة الســ�اقات، �كــون الرجــال هــم األ�ــ�� احتمال�ــة ألن 
ل. و�� � � المــ��

�ــك ح�اتهــن بواســطة ســالح� نــاري �� إذ قــد يتعرضــن للقتــل مــن ق�ــل ��
 أن �مارســوا الص�ــد. 

�
� غالب�ــة الوظائــف المتطل�ــة اســتخدامهم ألســلحة ومــن المحتمــل أ�ضــا

 �ســ�ب عملهــم ��
�
 نار�ــا

�
�متل�ــوا و�ســتعملوا ســالحا

�مــا �عــد الرجــال أ�ــ�� احتمال�ــة المتــالك األســلحة النار�ــة ممــا �ســهل عليهــم الشــعور �األمــن والســلطة ب�نمــا تنظــر ال�ســاء لألســلحة النار�ــة 
كتهد�د.

ف �اختــالف تأثــر ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال �ان�شــار األســلحة النار�ــة  �جــب عــ� منظمــات االعمــال المتعلقــة �األلغــام أن تعــ��
 لالحت�اجــات المختلفــة والقا�ل�ــات المختلفــة. ســ�تطلب ال�الغــون والصغــار رســائل توع�ــة 

�
ة وأن تصمــم األ�شــطة المتعلقــة بهــا وفقــا الصغــ��

للمخاطــر  المعرضــة  المجاميــع  عــ�  التعــرف  و�جــب  النار�ــة  األســلحة  �مخاطــر  التوع�ــة   �
�� الحت�اجاتهــم  خص�صــا  ومصممــة  مختلفــة 

واستهدافها.

�متلــك خالصــة تطبيــق الســ�طرة عــ� األســلحة النار�ــة الخف�فــة النمــ�� (MOSAIC) فصــً� عــن اال�عــاد النوع�ــة االجتماع�ــة للســ�طرة عــ� 
ة و�وفر الم��د من االرشاد �خصوص هذا الموض�ع. األسلحة الخف�فة والصغ��

٢٫٤٫٢ أمثلة عن الممارسات الج�دة
المشاركة مع التعل�م الرس�� 

ا�ــة مــع منظمــة غــ�� حكوم�ــة محل�ــة، القارئــون الســعداء، مــن اجــل توفــ�� مــواد  � ز�م�ابــوي، قامــت منظمــة هالــو ترســت �عقــد ��
��

� المناطــق المتأثــرة والمتضمنــة رســائل توع�ــة �المخاطــر مدمجــة خــالل �د القصــص. ومــن خــالل 
تعل�ــم القــراءة للمــدارس المحل�ــة ��

الول�ج لمناهج المدارس وتكي�ف الرســائل للمجموعة العم��ة المســتهدفة، �ســتطيع منظمات االعمال المتعلقة �األلغام ان تحســن 
� ســ�اقات 

ة ال ســ�ما �� وصولهــم إ� األطفــال �ط��قــة فعالــة ومؤثــرة. �مكــن دمــج هــذا النهــج �اإلضافــة للتوع�ــة �المخاطــر الم�ــا��
انخفاض حضور األطفال للمدارس.

� التوع�ة �المخاطر وجمع الب�انات  ا�ات المحل�ة لتحس�� ال��

�عــد الق�ــام بتقي�ــم أل�شــطة التوع�ــة �المخاطــر ا��شــفت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام �ــأن ال�ســاء والفت�ــات لــم 
�كــن مــن الممكــن الوصــول إليهــم �صــورة كفــؤة مــن ق�ــل فــرق التوع�ــة �المخاطــر مــن الذكــور. ولغــرض معالجــة هــذا األمــر، قامــت دائــرة 
� لهــا القا�ل�ــة عــ� �ــ�� فــرق تواصــل مجتمــ��  األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام �التعاقــد مــع منظمــة غــ�� حكوم�ــة محل�ــة والــ��
� المنــازل والتفاعــل مــع �ٍل مــن ال�ســاء واألطفــال وهــو األمــر الــذي اث�ــت كونــه  مختلطــة. �انــت الفــرق ال�ســ��ة قــادرة عــ� التنقــل بــ��
� المناطــق النائ�ــة لجلــب الم�ــاە 

� المنطقــة ألنهــم الوح�ــدون الذيــن يتجولــون ��
 للمعلومــات حــول التلــوث �المتفجــرات ��

�
مصــدرا� ثمينــا

وجمع الحطب.

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9125010 
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دو�ستك، أوكران�ا. � س�ف��
 التوع�ة �المخاطر المتفجرة ��

مصدر الصورة: اليون�سف�ف�ليبوف



الئحة التوع�ة �مخاطر الذخائر المتفجرة

الول�ج للمستف�دين

الرسائل والمواد

ناق�� الرسالة

الق�ام بتحل�ل الس�اق من وجهة نظر الن�ع االجتما�� 

� لعقد جلسات   اخت�ار الوقت والم�ان الصح�ح��
�
� القسم ٢٫٢ حول الول�ج للمستف�دين ومتضمنا

اتبع التوجيهات ��
التوع�ة �المخاطر 

� ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال � ت��اين ما ب�� ة المعروفة وال�� تصم�م الرسالة لتوالم �عض ت�فات الس�ان الخط��

 
�
المواد التوع��ة و�األخص ول�س ع� س��ل الح� المتعلقة �األطفال، �جب ان ال تركز ع� الرسائل المكت��ة خصوصا

� حينها
� ع� المواد الصور�ة �� ك��  إذ �جب ال��

�
� �كون فيها المستوى التعل��� واطئا � الس�اقات ال��

��

��� فرق توع�ة �المخاطر متعددة الن�ع االجتما��

ي جلسات توع�ة �المخاطر � من الحوادث �محا�� من الممكن توظ�ف الناج��

� لي��ا 
� ا�شطة التوع�ة �مخاطر االسلحة الخف�فة ��

� التغي�� ��
ال�ساء ك�اع��

قامــت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام بتدر�ــب ال�ســاء مــن مختلــف مناطــق لي��ــا عــ� اســال�ب الســ�طرة والمخاطــر 
� �المــادة أعــالە، قامــوا بتط��ــر و�ــ�� رســائل توع�ــة �المخاطــر  المتعلقــة �األســلحة الخف�فــة. ولــدى تقد�ــم الدعــم مــن ق�ــل مختصــ��
وع نظــرا�  كة ومالئمــة لســ�اق العمــل. قامــت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام منــذ حينهــا بتوســعة المــ�� �صــورة مشــ��
للنجــاح الــذي القــاە. و�اإلضافــة لنقــل المعرفــة المتعلقــة �األســلحة الخف�فــة والطرائــق األمثــل للتعامــل معهــا، قــام المتدر�ــون برفــع تقار�ــر 
� �انــت تواجههــم مــن ق�ــل الســلطات المحل�ــة للــدور الــذي �لعبــوە ومــن ثــم قامــوا ب�ســلم دعــوات مــن  تف�ــد بتغلبهــم عــ� المقاومــة الــ��

ق�ل نفس السلطات لعقد جلسات توع�ة �المخاطر.
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٢٫٥ مساعدة الضحا�ا

أنواع األ�شطة

الول�ج غ�� الم�ا��

جمع الب�انات

 �  ما ب��
�
ات للجماه�� المختلفة من اجل ز�ادة المشاركة خصوصا � المحا��

االخذ بنظر االعت�ار استخدام اسال�ب مختلفة ��
� الصغار وال�الغ��

 لوجها مع التوع�ة عن ط��ق التلفاز والراديو او وسائل التواصل االجتما�� لغرض 
�
� التوع�ة �المخاطر وجها الدمج ما ب��

ائح المعرضة للمخاطر من الس�ان استهداف ال��

� التوع�ة �المخاطر من �ال  ، من الممكن االخذ بنظر الحس�ان استخدام مدر�� � حالة عدم ام�ان�ة الول�ج �ش�ل م�ا��
��

� ومن المجتمع نفسه. الج�س��

� موزعة وفق الج�س والعمر الحرص ع� ان تكون الب�انات المستحصلة من المشارك��

 مــا �متلــك �ل مــن الرجــال وال�ســاء والفت�ــات والص��ــان احت�اجــات 
�
� التخط�ــط والتنف�ــذ لمســاعدة الضحا�ــا. غال�ــا

للنــ�ع االجتمــا�� اهم�ــة ��
ة، حــ�� عندمــا يواجهــون نفــس النــ�ع مــن اإلصا�ــات. �جــب عــ� منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام الحــرص عــ� ان  ت��ايــن �صــورٍة كبــ��
 لألعــراف المب��ــة 

�
�ســتف�د الرجــال وال�ســاء والفت�ــات والص��ــان �صــورة م�ســاو�ة مــن خدمــات مســاعدة الضحا�ــا. و�تطلــب هــذا االمــر فهمــا

� ط��ق الول�ج األفضل للخدمات.
 العوائق والفرص ��

�
ع� الن�ع االجتما�� المحل�ة وا�ضا

� مــن الحــوادث المتعلقــة �مخلفــات الحــروب المتفجــرة والعبــوات الناســفة المرتجلــة هــم مــن  �الرغــم مــن كــون الغالب�ــة العظــ� مــن الناجــ��
 لرعا�ــة افــراد 

�
 إضاف�ــا

�
 لتوليهــم عبئــا

ً
�ــن �األخــص ن��جــة الرجــال والص��ــان ل�ــن ال�ســاء والفت�ــات �شــ�لن الغالب�ــة مــن الضحا�ــا الغــ�� م�ا��

ك فتــاة مــا تعل�مهــا للعنا�ــة بوالدهــا الج��ــــــح �ــدً� مــن  � �عــض الســ�اقات، ســ�كون مــن األرجــح ان تــ��
. فعــ� ســ��ل المثــال، �� � عائلتهــم المصابــ��

ل. �مــا أن غالب�ــة  � � المــ��
� المســؤول�ة المال�ــة ��

أخيهــا. �اإلضافــة لذلــك فــان حــوادث مخلفــات الحــرب المتفجــرة وااللغــام قــد تــؤدي لنقلــة ��
، فــأن العواقــب االقتصاد�ــة للحــادث قــد تــؤدي لتحمــل   مــا �كونــون هــم مصــدر توفــ�� القــوت األســا��

�
الضحا�ــا هــم مــن الرجــال والذيــن غال�ــا

� عــن  �كــة ح�اتهــم واص�حــوا المســؤول�� � حــال وفــاة ��
�� � المــرأة العــبء االقتصــادي لعائلتهــا. وعل�ــه فــإن الرجــال قــد �كونــوا �حاجــة لدعــٍم معــ��

رعا�ة األطفال. 
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� ممول من ق�ل دائرة األمم 
�ا�� � � مركز إعادة تأه�ل ف��

�� 
�
 صناع�ا

�
دكتورة أفغان�ة تركب طرفا

� مقاطعة كونار.
المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام ��

� �ار  الصورة: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام�جنك��



اعت�ارات الن�ع االجتما��

 عــ� وقــع هــذە االحــداث 
�
يؤثــر النــ�ع االجتمــا�� عــ� تعــرض الشــخص واســتجابته لحــوادث األلغــام ومخلفــات الحــرب المتفجــرة وا�ضــا

ع� ح�اتهم

 ما �جا�ه الناجون من الذكور عواقب اقتصاد�ة ونفس�ة واجتماع�ة مختلفة
�
غال�ا

�عد وق�ع الحادثة، من الممكن للناج�ات ان يواجهن االنعزال والتوجس والهجران من ق�ل ازواجهن او عوائلهن

الحركة ومن ضمنها الول�ج للخدمات، تحددها األعراف المب��ة ع� الن�ع االجتما��

 مــا يواجهــن صع��ــاٍت أ�ــ�� �الولــ�ج للخدمــات الطب�ــة الطارئــة والمســتمرة، او قــد ال يتــم وضعهــن �أول��ــة 
�
ال�ســاء والفت�ــات غال�ــا

الستالم األطراف االصطناع�ة او الخدمات

� الول�ج للدعم النف�� واالجتما��
� فرَص أقل �� �س�ب األعراف الذكور�ة الطاغ�ة، فللذكور الناج��

� تحصــل  � وعليهــم ال�ــدء �العمــل �عــد وقــ�ع الحادثــة الــ�� �شــ�ل ال�ســاء والفت�ــات الغالب�ــة مــن الذيــن �جــب عليهــم توفــ�� العنا�ــة للناجــ��
للذكر الذي �ان �عمل لتوف�� القوت

ان فرص الحصول ع� العمل او �سلم الدعم المادي �ال�س�ة لل�ساء والفت�ات قل�لة مما �جعلهم من الفئات المستضعفة والقا�لة 
� براثن الفقر

للوق�ع ��

٢٫٥٫١ التوص�ات
�ال�ســ�ة للضحا�ــا  الب�انــات المحدثــة والموزعــة حســب الج�ــس والعمــر ونــ�ع اإلعاقــة  الب�انــات) – �جــب جمــع  فهــم التحد�ــات (جمــع 
. للم��ــد مــن المعلومــات حــول الب�انــات المقســمة وفــق   الولــ�ج للخدمــات كجــزٍء مــن تحل�ــل التنــ�ع والنــ�ع االجتمــا��

�
� وأ�ضــا والمصابــ��

الج�س والعمر انظر إ� القسم ١٫١٫٢.

� �عــض التحد�ــات إذ تعــد األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� والســلطات  � – مــن الممكــن ان �شــ�ل الولــ�ج للناجــ�� الولــ�ج للناجــ��
الذكور�ــة والشــعور �الخجــل والعــار المرت�طــان �اإلعاقــة أمــرا� ذو صع��ــة للتق�ــل مــن ق�ــل ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال ذوي اإلعاقــة 

و�عرقل حصولهم ع� المعلومات والخدمات. للم��د من االرشاد حول ك�ف�ة الول�ج للمجاميع المتأثرة، انظر للقسم ٢٫٢.

� مــن الذكــور واالنــاث،  � احت�اجــات الناجــ�� المرافــق والمعــدات – �جــب تكي�ــف المرافــق والمعــدات إن دعــت الحاجــة لذلــك مــن أجــل ان تلــ��
� العمر. فع� س��ل المثال:

� والصغار �� ال�الغ��
غرف انتظار منفصلة للرجال وال�ساء

الحرص ع� توف�� الخصوص�ة للمر�� اثناء الفحص الجسدي واالس�شارات
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� حالــة وجــود 
ت��ــات �� � حــال توفــ�� الســكن، �جــب الحــرص عــ� توفــ�� مرافــق منــام واغ�ســال�وضوء منفصلــة. �جــب توفــ�� �عــض ال��

��
� ان دعت الحاجة المرافق��

� توف�� المعدات لمعالجة �افة المستف�دين ومن ضمنها األطراف االصطناع�ة واألجهزة التق��م�ة المالئمة ألعمار واجناس الناج��

 لنوعهــم االجتمــا�� ممــا يؤثــر عــ� قا�ليتهــم للوصــول إ� 
�
� عــ� الحركــة والتنقــل مختلفــة ت�عــا التنقــل – مــن الممكــن ان تكــون قا�ل�ــة الناجــ��

 مــا تكــون فــرص ال�ســاء المتــالك رخــص الق�ــادة أو تحمــل ت�ال�ــف النقــل أو الســفر �مفردهــن 
�
مواقــع توفــ�� الخدمــات. فعــ� ســ��ل المثــال، غال�ــا

ل أقل �كث�� من الذكور. � و�دون األطفال والعنا�ة �الم��

� �عــض المناطــق، �جــب عــ� االق��ــاء مــن الذكــور 
� تقــدم فيهــا الخدمــات. �� � للمواقــع الــ�� �جــب العمــل عــ� توفــ�� خ�ــار التنقــل االمــن للناجــ��

� أطفالهــن الذيــن هــم �حاجــٍة للرعا�ــة معهــن أو ل��مــا مــن الممكــن توفــ�� خ�ــارات  مرافقــة ال�ســاء اثنــاء ســفرهن. ول��مــا تحتــاج ال�ســاء أن �جلــ��
لمرافــق رعا�ــة لهــؤالء األطفــال اثنــاء تقد�ــم الخدمــة لل�ســاء. �جــب عــ� المنظمــات العاملــة عــ� تقد�ــم المســاعدة للضحا�ــا أن �غطــوا �لفــة 
� ان دعــت الحاجــة. وهنــاك خدمــات أخــرى �المعونــة الطب�ــة و�عــادة التأه�ــل، ف�جــب العمــل عــ� توفــ��  نقــل ال�ســاء المصا�ــات والمرافقــ��

� التنقل.
ل�ة ل��ادة الول�ج لل�ساء واألطفال واالفراد األخ��ن الذين يواجهون الصع��ة �� � خدمات متنقلة وز�ارات م��

 � � �المجــال الطــ�� � �عــض المناطــق، قــد تــزداد فــرص الولــ�ج لألشــخاص ومشــاركتهم عندمــا ي�ســلم المــر�� العــالج مــن مختصــ��
�� – � الموظفــ��

ومن نفس الج�س.

� �العــالج النفــ�� ان دعــت  � ومس�شــار�ن وعامــ�� دعــم االقــران ومختصــ�� � المجــال الصــ�� مــن �ال الج�ســ��
�� � �جــب العمــل عــ� توفــ�� عاملــ��

� �افــة خدمــات مســاعدة الضحا�ــا. وللم��ــد مــن االرشــاد حــول عــادات العمــل 
� مــن الذكــور واالنــاث �� الحاجــة. �جــب �شــجيع توظ�ــف الناجــ��

، ير�� االطالع ع� القسم ٢٫١ والتوظ�ف الحساس للن�ع االجتما��

الطــوارئ والعنا�ــة المســتمرة – ان وضــع الضحا�ــا قــد �منعهــم مــن الولــ�ج للرعا�ــة الطب�ــة �صــورٍة عامــة و�األخــص العنا�ــة التناســل�ة �ال�ســ�ة 
ا� فــإن  � للخدمــات المالئمــة. وأخــ�� لل�ســاء. �جــب عــ� الخدمــات المقدمــة ان تأخــذ بنظــر االعت�ــار الحقــوق الطب�ــة والتناســل�ة و�حالــة الناجــ��

� مناطق اإلصا�ات الحديثة.
�ال الذكور واالناث من مقد�� اإلسعافات األول�ة، �جب ان �در�وا ��

� إعــادة التأه�ــل �جــب 
� نظــر االعت�ــار لــدى تعم�ــم النــ�ع االجتمــا�� ��

�� � إعــادة التأه�ــل – �جــب أخــذ المرافــق والمعــدات والتنقــل والموظفــ��
� الرعا�ــة  � المناطــق النائ�ــة و�تضمــن هــذا الموضــ�ع افــراد العائلــة مــن الذكــور ل��ــال �قــع عــ��

تدر�ــب افــراد العائلــة لمســاعدة العــالج �األخــص ��
فقط ع� ال�ساء والفت�ات.
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الدعــم النفــ�� واالجتمــا�� – �جــب تكي�ــف أ�شــطة الدعــم النفــ�� واالجتمــا�� للمجاميــع المختلفــة وفــق العمــر والج�ــس و�جــب ان تمثــل 
� نفــس الســ�اق، 

اول��اتهــم. فعــ� ســ��ل المثــال، مــن الممكــن ان �ســهل مجاميــع الدعــم المكونــة مــن االنــاث حــ�ا� مشــاركة االنــاث الفاعلــة. و��
� برامــج دعــم األقــران أ�ــ�� مــن 

كوا ��  ان �شــ��
�
 مــا �ســتج�ب الرجــال �صــورة أفضــل لشــ��ات الدعــم المؤلفــة مــن اقارنهــم ومــن المرجــح غال�ــا

�
غال�ــا

 أق��ــاء الضحا�ــا. �جــب توفــ�� خدمــات الدعــم ألفــراد 
�
� واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأ�ضــا  لوجــه. �شــجع توظ�ــف الناجــ��

�
الدعــم الفــردي وجهــا

� أنفسهم.   � �اإلضافة للناج�� األ�ة الذين �قومون بتوف�� الرعا�ة للناج��

� من حوادث األلغام ومخلفات الحروب المتفجرة ان �حصلوا ع�  � االجتما�� واالقتصادي – �جب ع� الذكور واالناث الناج�� التضم��
ول�ج أل�شطة اجتماع�ة-اقتصاد�ة مالئمة ومك�فة الحت�اجاتهم تتضمن:

( �  التعل�م المه��
�
التعل�م (من التعل�م الم�كر لحد التعل�م العا�� متضمنا

العمل والتوظ�ف والحما�ة االجتماع�ة

فيه�ة والثقاف�ة ، مثً� ال��اضة الشمول�ة واأل�شطة ال�� � االجتما�� التضم��

ة أو أشــ�ال  � أو �عــض القــروض الصغــ�� وا عــ� توفــ�� الدخــل لعوائلهــم أن تتوفــر لهــم فــرص التدر�ــب المهــ�� �جــب عــ� أفــراد العائلــة الذيــن أجــ��
 �

 لالحت�اجــات ��
�
� أن تأخــذ بنظــر االعت�ــار أ�شــطة توفــ�� الدخــل للرجــال وال�ســاء وفقــا المعونــة األخــرى. �جــب عــ� برامــج التدر�ــب المهــ��

�ن. � والضحا�ا غ�� الم�ا�� . �ما �جب أن �كفل حق التعل�م لألشخاص ذوي اإلعاقة �األخص لألطفال الناج�� االقتصاد المح��

٢٫٥٫٢ أمثلة عن الممارسات الج�دة

 � � عوائل الناج�� تضم��

 � � المحل�ــة ب�شــخ�ص ان دعــم العائلــة هــو امــر اســا�� لصحــة الناجــ��
� مــن األلغــام األر��

� االفغــا�� � أفغا�ســتان، قامــت منظمــة النــا��
��

� المجتمــع. ان تغيــ�� ط��قــة تفكــ�� افــراد العائلــة حــول االشــخاص ذوي االعاقــة وازالــة الوصمــة االجتماع�ــة والعزلــة 
وتضمينهــم ��

� �مــر بهــا الناجــون ونــ�ع الدعــم الــذي �ســلموە مــن   �ال�ســاؤل حــول تج��ــة العزلــة الــ��
�
المرت�طــة �علتهــم. قامــت المنظمــة األفغان�ــة أ�ضــا

� الدعــم. ومــن ثــم قامــت المنظمــة 
� تمنعهــم مــن ان يتــم تضمينهــم �� عوائلهــم، والمتضمــن أفــراد العائلــة ذوي التصــورات الســلب�ة والــ��

�العمــل مــع أفــراد األ�ة هــؤالء، فعــ� ســ��ل المثــال قامــوا �العمــل مــع والــد ناج�ــة ل�قللــوا الشــعور �الخجــل الــذي �انــت تمــر �ــه العائلــة 
والمرت�ــط �علــة اب�تهــم ومــن ثــم ســهلوا عودتهــا للمدرســة وتضمنيهــا االجتمــا�� واالقتصــادي. ومــن جهــٍة أخــرى قــد �قومــون �العمــل 
 � � والعــالج النفــ�� واالجتمــا�� للنــا��  الدعــم الطــ��

�
� مــا مــن خــالل توفــ�� الدعــم االقتصــادي لــأل�ي وأ�ضــا لتوفــ�� الدعــم لزوجــة نــا��

نفسه.
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الئحة مساعدة الضحا�ا

الول�ج

المرافق والمعدات

� واألشــخاص  التعــرف عــ� الوقــت والمــ�ان األمثــل �اإلضافــة لقنــوات الولــ�ج لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال الناجــ��
�ن ذوي اإلعاقة والضحا�ا غ�� الم�ا��

� لرعا�ة طب�ة طارئة � من الذكور واالناث واولئك المحتاج�� � احت�اجات الناج�� تكي�ف المرافق والمعدات لتل��

الحرص ع� توف�� مرافق منفصلة لل�ساء والرجال عندما �ستد�� الحاجة لتوف�� الخصوص�ة

إعادة التأه�ل والتنقل 

� المناطــق النائ�ــة، القا�ل�ــة عــ� الحصــول عــ� الخدمــات الطب�ــة وخدمــات 
� �قطــن ��

� األردن، ال تمتلــك الناج�ــات و�األخــص اللــوا��
��

�� من خالل وحدات 
� وع إعادة تأه�ل م�� إعادة التأه�ل الالزمة. فقامت المنظمة الغ�� حكوم�ة Un Ponte Per اإل�طال�ة بتصم�م م��

-اجتمــا�� �قومــون بتوفــ�� المشــورة  � إعــادة تأه�ــل جســدي ونف�� الع�ــادات المتنقلــة. إذ توظــف �ل وحــدة مــن هــذە الوحــدات اخصائيــ��
� المناطــق النائ�ــة. و�اإلضافــة لذلــك �مكــن لهــذە الوحــدات  ل�ــة مــن أجــل الولــ�ج األفضــل لل�ســاء واألشــخاص ســا��� � و�عــادة التأه�ــل الم��

المتنقلة أن تدرب المستف�دين وموفري الرعا�ة ع� تدر��ات إعادة التأه�ل واستخدام وص�انة أدوات التنقل المساعدة

األوجه المتعددة للتهم�ش 

 �
� والشــعور �العــار. فعــ� ســ��ل المثــال قــد يتــم تخبئــة الناج�ــات �� � واألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن يواجهــوا التميــ�� مــن الممكــن للناجــ��

�ائهــن عنهــن. قامــت منظمــة  وجــات لتخــ�� �� � ل ولــن �حصلــن عــ� فرصــة للــزواج، ب�نمــا مــن الممكــن أن تتعــرض الناج�ــات الم�� � المــ��
� ال�شاد �مالحظة أن األشخاص ذوي اإلعاقة والمجاميع المستضعفة األخرى يتم اس��عادهم 

� "HI" الغ�� حكوم�ة �� اال�سان�ة والتضم��
إم�ان�تهــم  عــدم  أو  الالزمــة  والمرافــق  لل�ســه�الت  افتقارهــم  �ســ�ب  والمراســ�م  المجتمع�ــة  التجمعــات  مــن  مقصــودة  غــ��  �صــورة 
 � ـع التضمــ�� ـ ـ �المســاهمة أو انعــدام القا�ل�ــة عــ� التنقــل. و�نــاءا� عــ� هــذە النتائــج  قامــت المنظمــة بتكي�ــف أ�شــطتها لتضــم مشــار�ـ

� واألشخاص ذوي االعاقة -االقتصادي للناج�� االجتما��
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التنقل

� الموظف��

جمع الب�انات

الرعا�ة الطب�ة

إعادة التأه�ل

 �
� لل�ســاء اللــوا��  لألقــارب المرافقــ��

�
�ــن للخدمــات المختلفــة وأ�ضــا � والضحا�ــا غــ�� الم�ا�� توفــ�� التنقــل �صــورة امنــة للناجــ��

ي�نقلن لوحدهن إن دعت الحاجة.

ل�ة إن دعت الحاجة للوصول لألشخاص محدودي القا�ل�ة ع� التنقل � توف�� الخدمات المتنقلة وال��ارات الم��

جمع ب�انات محدثة ومقسمة وفق الج�س والعمر واالعاقة

والفت�ــات  ال�ســاء  ق�ــل  مــن  للخدمــات  الحاجــة  فهــم  اجــل  مــن  للســ�اق  والنــ�ع االجتمــا��  للتنــ�ع  بتحل�ــل معمــق  الق�ــام 
�ن والص��ان والرجال ذوي االعاقة والضحا�ا غ�� الم�ا��

� االخذ بنظر االعت�ار مشا�ل الول�ج والمرافق والمعدات والتنقل والموظف��

تط��ــر قــدرات االســعاف االو�� عــ� المســتوى المحــ�� مــن خــالل تدر�ــب ال�ســاء والرجــل مــن المجتمــع ل�كونــوا المســتج�ب 
األول

معرفة اين تتم احالة ال�ساء والرجال الذين هم �حاجة لمعونة طب�ة ج�س�ة او تناسل�ة

� األخذ بنظر االعت�ار مشا�ل الول�ج والمرافق والمعدات والتنقل والموظف��

ة العالج تدر�ب �ل من أعضاء األ�ة من الذكور واالناث ل�قدموا المعونة اثناء ف��

� مجــال دعــم االقــران أو 
�� � � المجــال الصــ�� أو مس�شــار�ن أو عاملــ��

�� � توظ�ــف الرجــال وال�ســاء عــ� حــٍد ســواء كعاملــ��
، إلخ � � النفسي�� المعالج��
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و�ــــج � ال��
إعت�ارات الن�ع االجتما�� ��

الممارســات الدي��ــة والثقاف�ــة، مســت��ات التعل�ــم واألدوار والمســؤول�ات االجتماع�ــة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� �شــ�ل ك�ف�ــة 
امج �التواصل مع ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال وتتفاعل معهم؟ ق�ام ال��

 �
� مــن الحــوادث المتعلقــة �األلغــام ومخلفــات الحــروب المتفجــرة ال �حظــون �التمث�ــل الــ�ا��  مــا تكــون ال�ســاء واالشــخاص الناجــ��

�
غال�ــا

� التواصــل، الفعال�ــات 
و�ــــــج (مثــً�: �� � جهــود ال��

� المنتد�ــات متعــددة األطــراف وال يتــم تضمينهــم �ط��قــة هادفــة ومــن ضمــن ذلــك ��
��

واألشخاص)

 مــا تفتقــر للب�انــات الموزعــة عــ� 
�
امــات معاهــدات نــ�ع الســالح غال�ــا � التقار�ــر المقدمــة مــن ق�ــل أحــزاب الدولــة حــول االمتثــال مــع ال��

الج�س والعمر

 � � األعمــال المتعلقــة �األلغــام مــن خــالل قوانــ��
تقــوم �عــض الحكومــات �صــورة مقصــودة أو غــ�� ذلــك �الحــد مــن مشــاركة ال�ســاء ��

العمل

و�ــــــج �حســن مــن الفهــم المرت�ــط بوقــع المتفجــرات  � حمــالت ال��
� قصــص ال�ســاء والفت�ــات والمجاميــع المتنوعــة األخــرى �� ان تضمــ��

واسع النطاق ع� مستوى المجتمع

الدعم النف�� واالجتما��

� االقتصادي-االجتما�� التضم��

� أ�شطة دعم االقران
�ن �� � من الرجال وال�ساء واألشخاص االخ��ن ذوي اإلعاقة والضحا�ا غ�� الم�ا�� توظ�ف الناج��

� تقد�م الخدمات لألقارب وذوي عائلة الناج��

للرجــال  اال�شــطة  ومــن ضمنهــا   � الناجــ�� عائلــة  وذوي  االقــارب  احت�اجــات   � لتلــ�� اجتماع�ة-اقتصاد�ــة  تصم�ــم خدمــات 

� االجتما�� وال�ساء: ومن ضمنها التعل�م، فرص العمل، الحما�ة االجتماع�ة والتضم��

ضمان حقوق ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال للول�ج لجميع هذە الخدمات

و�ــــج ٢٫٦ ال��

ــج حساســة للنــ�ع االجتمــا�� للحــرص عــ� حصــول ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال مــن المجتمعــات  ـ ـ ـ و�ـ �جــب ان تكــون أ�شــطة ال��
و�ــــج و�تم الوصول لهم من خالل م�ادرات ز�ادة التوع�ة � جهود ال��

المتأثرة ع� فرص مت�افئة ليتم تضمينهم ��

٥٤
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ة لصف حول التوع�ة �مخاطر األلغام و�تم��ٍل من  دائرة األمم المتحدة  مدرس �ع�� محا��
� جالل ا�اد، أفغا�ستان. 

لألعمال المتعلقة �األلغام ��
� �ار الصورة:  دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام\ جنك��



٢٫٦٫١ التوص�ات
� أ�شــطة رفــع 

اك ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال مــن �افــة المجاميــع المتنوعــة �� � أ�شــطة ز�ــادة الــو�� – الحــرص عــ� ا��
التواصــل ��

الو�� وأن تعكس تجار�ــهم. لدى اســتخدام الصور والفديوات، من المهم تمثل المجاميع المتنوعة ومن ضمنها ال�ســاء والرجال والص��ان 
� إزالة األلغام، ال�ساء �قمن �الطبخ).

والفت�ات. �جب تجنب التمث�ل النم�� لل�ساء والرجال (مثً� فقط الرجال ��

و�ــــــج مــن أجــل تقل�ــل خطــر  � ال��
� المناطــق المتأثــرة ليتفاعلــوا ��

و�ــــــج – �جــب �شــجيع �افــة األفــراد �� التفاعــل مــع المجتمعــات المحل�ــة وال��
ال�ســاء  ــج هــذە �جــب أن تضــم  ـ ـ ـ و�ـ ال�� المتأث��ــن. ان م�ــادرات  ام لحقــوق األشــخاص  المتفجــرة ول�ــ�� االحــ�� الحــرب  األلغــام ومخلفــات 

ائح المجتمع األخرى. � �صورة فاعلة مع �� ومنظمات الناج��

� لألمــم المتحــدة والمنظمــات الدول�ــة أن يوفــروا  � األعمــال المتعلقــة �األلغــام التا�عــ��
التفاعــل مــع الســلطات الوطن�ــة – �جــب عــ� موظــ��

ات�ج�ات الوطن�ــة أو  � ا�شــطتهم ســواء أ�ان ذلــك مــن خــالل تصم�ــم االســ��
الدعــم للســلطات الوطن�ــة مــن أجــل تعم�ــم النــ�ع االجتمــا�� ��

امــات االتفاق�ــات. �جــب �شــجيع الســلطات  � � تقار�رهــم حــول االمتثــال الل��
� المعلومــات المقســمة وفــق الج�ــس والعمــر �� ــج لتضمــ�� ـ ـ ـ و�ـ ال��

� وفودهم للمحافل ودورات التدر�ب الدول�ة.
الوطن�ة ل��ادة مشاركة ال�ساء ��

و�ــــــج ان �ســلط الضــوء عــ� التأثــ�� الــذي تخلفــه األلغــام ومخلفــات  �ســل�ط الضــوء عــ� الوقــع المختــص �النــ�ع االجتمــا�� – �جــب عــ� ال��
� �لــٍد حــدث ف�ــه 

�� � عــ�� ائــح الســ�ان المتأثــرة. فعــ� ســ��ل المثــال، لــدى الســ�� للتأثــ�� عــ� صانــ�� القــرار أو الم�� الحــروب المتفجــرة عــ� ��
� مناطــق تكــون منهــا ال�ســاء واألطفــال الغالب�ــة 

 مــا �كــون ��
�
، مــن المهــم تقد�ــم أمثلــه توضــح �ــأن التلــوث الحاصــل غال�ــا � داخــ��

نــزوَح ســ�ا��
 أن 

�
� وهــم �ذلــك األ�ــ�� عرضــة للخطــر، �القــرب مــن الحــدود مثــً�. �جــب عــ� منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام أ�ضــا العظــ� مــن النازحــ��

� هــذا القطــاع. ان المســاهمة اإل�جاب�ــة لل�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال 
تــروج إلزالــة العوائــق القانون�ــة عــ� المشــاركة المت�افئــة لل�ســاء ��

�اإلضافة للمجاميع المهمشة هو أمر مهم �جب �سل�ط الضوء عل�ه.

محافــل التوع�ــة العامــة، لجــان النقــاش واالجتماعــات الدول�ــة -  �جــب عــ� منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام الدول�ــة أن تهــدف 
� �افــة الفعال�ــات المتعلقــة �التوع�ــة العامــة والعالقــات العامــة. ان لجــان النقــاش �جــب أن تكــون 

� النــ�ع االجتمــا�� ��
لتحقيــق التــوازن ��

متوازنــة مــن ناح�ــة النــ�ع االجتمــا�� وأن   تكــون ممثلــة، قــدر اإلمــ�ان، للمســتف�دين والجهــات ذات الصلــة. فعــ� ســ��ل المثــال �جــب عــ� 
� وممثــ�� جمع�ــات مســاعدة الضحا�ــا. �جــب عــ� الــدول والمنظمــات المشــاركة  اك الناجــ�� لجنــة مختصــة �مســاعدة الضحا�ــا ان تهــدف ال��

ائح. � االجتماعات متعددة األطراف ان ت�شجع ألرسال وفود مكونة من الرجال وال�ساء من �افة ال��
��

٥٦



و�ــــج  الئحة ال��

التواصل

القدرات الوطن�ة

الفعال�ات

و�ــــج للشعب�ة ائح الس�ان�ة األساس�ة لدى الق�ام �مشار�ــــع ال�� ات�ج�ات هادفة من اجل الوصول لل�� تط��ر اس��

� وسائل التواصل اإلعالم�ة
� ال يتم تمث�لها �ش�ٍل واسع النطاق �� ائح ال�� تمث�ل ال�ساء والرجال وال��

و�ــــج � م�ادرات ال��
�� � � ال�ساء ومجاميع الناج�� العمل ع� تضم��

� تركــز عــ� تأثــ�� المخاطــر المتفجــرة وذات طابــع النــ�ع  �ســل�ط الضــوء عــ� قصــص ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال الــ��
االجتما�� أينما دعت الحاجة لها

� ا�شطتها 
دعم السلطات الوطن�ة لتعم�م الن�ع االجتما�� ��

� األعمال المتعلقة �األلغام أينما وجدت
� تحد من مشاركة ال�ساء �� و�ــــج إلزالة العوائق القانون�ة ال�� ال��

� الفعال�ات
العمل ع� تحقيق توازن الن�ع االجتما�� للمتحدث الرئ��� وأعضاء لجان النقاشات ��

� عــ� النــ�ع االجتمــا��  � تحــ�� الفعال�ــات متعــددة األطــراف أن تهــدف لتحقيــق ال�ســاوي المبــ�� عــ� الــدول والمنظمــات الــ��
� وفودهم

��

٥٧
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� يوم العال�� للتوع�ة �مخاطر األلغام ٢٠١٩. الصورة:  
طال�ة �جنب رسالة توع�ة �المخاطر المتفجرة ��

� في�نام.
برنامج األمم المتحدة االنما��



� التوع�ة �المخاطر
المشاركون ��

�ساءفت�اتفت�انرجال

٣٫١ جمع الب�انات 

٣٫٢ تصم�م االس�ب�ان

  ٣. المتا�عة والتقي�م
� الوقــع الــذي تحققــه تلــك المشــار�ــــع.  تعــد المتا�عــة والتقي�ــم أجــزاء أساســ�ة لمشــار�ــــع األعمــال المتعلقــة �األلغــام وجوه��ــة لتوضيــح وتحســ��
مــن المهــم ان تكــون عمل�ــات المتا�عــة والتقي�ــم حساســة للنــ�ع االجتمــا�� وقــادرة عــ� لمســح وقــع األعمــال المتعلقــة �األلغــام عــ� النواتــج 

. المتعلقة �الن�ع االجتما��

-اقتصــادي او  � أ�شــطة جمــع الب�انــات ســواء أ�انــت جــزءا� مــن اســ�ب�ان اجتما��
مــن المهــم ان يتــم اس�شــارة عينــة تمثــل المجتمــع المتأثــر ��

. �جب  � او التوع�ة �المخاطر او التواصل المجتم�� اس�ب�ان KAPB (المعرفة والسلوك�ات والت�فات والمعتقدات) او المسح غ�� التق��
� تمــت اجــراء مســوحات عليهــا وتطبيــق  � �جمــع الب�انــات مــن اجــل ال�حــص عــن عينــة تمثــل المجتمعــات الــ�� � القائمــ�� تدر�ــب الموظفــ��

� القسم ٢٫٢ المتعلقة �المجتمعات المتأثرة.
االرشادات المذكورة ��

� �ســجل اعــداد األشــخاص تعمــل عــ� تقســ�م الب�انــات وفــق  التوز�ــــــع حســب الج�ــس والعمــر – �جــب ان تكــون جميــع نقــاط الب�انــات الــ��
 � الج�ــس والعمــر وحســب الفئــات (�ســاء، فت�ــات، فت�ــان، رجــال) انظــر إ� القســم ١٫١٫٢ للم��ــد مــن االرشــاد. ب�نمــا عــ� نقــاط الب�انــات الــ��
� تــم جمعهــا مــن خــالل جل�ــات  � والــ�� تجمــع مــن االفــراد ف�جــب عليهــا �ســج�ل ج�ســهم وعمرهــم �التحد�ــد. �جــب تص��ــف ب�انــات المشــارك��

التوع�ة �المخاطر ع� س��ل المثال.
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االسم

الج�س

العمر

حالة االعاقة

ماري سمث

أن��

٣١

نعم��ال

� �قــوم بهــا �ل مــن ال�ســاء  تصم�ــم االســ�ب�ان -  لــدى تصم�ــم االســ�ب�انات، �جــب الحــرص عــ� ان تكــون االســئلة ذات صلــة �األ�شــطة الــ��
والفت�ــات والص��ــان والرجــال. فعــ� ســ��ل المثــال، األســئلة ذات الصلــة ب�ســتخدام األرض �جــب أن تتعمــق أ�ــ�� �الســؤال عــن أ�شــطة تور�ــد 
الدخــل �الزراعــة واأل�شــطة غــ�� المــوردة للدخــل والســلع االجتماع�ــة �الولــ�ج للمــاء والتعل�ــم والرعا�ــة واألع�ــاء والعنا�ــة الصح�ــة. ان تقل�ــل 
 �  �مكــن ق�اســه �صــورة ق�اســ�ة للمجتمعــات المتأثــرة ول�ــن لــه وقــع اجتمــا�� إ�جــا��

�
 اقتصاد�ــا

�
الوقــت الــالزم لجمــع المــاء قــد ال �عــد مكســ�ا

. � ع� الن�ع االجتما�� هائل وع� األغلب لهذا المكسب طبع مب��

ل�ة واالســ�ب�انات الفرد�ة – من الممكن جمع الب�انات ع� المســتوى الفردي أو من فرد �الن�ا�ة عن أ�ة. �جب االخذ  � االســ�ب�انات الم��
 �

ل واالول��ــات. �� � بنظــر االعت�ــار �ــأن الرجــال وال�ســاء مــن نفــس األ�ة قــد �عطــون أج��ــة مختلفــة عــن األســئلة الجوه��ــة �م�وفــات المــ��
 عــن األ�ة. مــن 

ً
حالــة االســ�ب�انات اال��ــة، مــن المهــم أن يتــم جمــع تفاص�ــل عــن الشــخص الــذي قــام �اإلجا�ــة عــن أســئلة االســ�ب�ان ن�ا�ــة

� مرحلــٍة الحقــة �جــب عــ� 
� تحل�ــل ب�انــات الســ�ب�ان ��

� وقــٍت الحــق وتضمينــه ��
نــ�ع المســتج�ب االجتمــا�� �� الممكــن أخــذ ه��ــة او 

االس�ب�انات الالحقة ان تهدف إلجراء مقا�الت مع نفس األشخاص لضمان تماسك الس�اق.

و�ــــج مساواة الن�ع االجتما�� وتع��ز دور ال�ساء،  � �ساهم ل�� �سج�ل الناتج ذو وقع الن�ع االجتما�� – الحرص ع� �سج�ل األ�شطة ال��
ات نوع�ــة �الدراســات. ان جمــع ومشــاركة هــذە الب�انــات مــن الممكــن لهــا أن تحســن الرؤ�ــة  ات �مكــن ق�اســها أو مــؤ�� أمــا مــن خــالل مــؤ��

. األوسع والفهم أل�شطة األعمال المتعلقة �األلغام ذات الوقع التح����

نامــج وأن يتــم توفــ�� ال�ــات ليوصلــوا ردودهــم  المســائلة تجــاە المجتمعــات المتأثــرة – الحــرص ان �فهــم �افــة أفــراد المجتمــع الهــدف مــن ال��
ل�� يتمكنوا من إ�صال صوتهم ومخاوفهم ومشا�لهم (٤)

: ب�نما يتم �سج�ل ب�انات االفراد او الضحا�ا �ما ���

٦٠



ة عــ� األ�شــطة  وع �صــورة كبــ�� ات ال�م�ــة المســتخدمة لق�ــاس تقــدم المــ�� ات الحساســة للنــ�ع االجتمــا�� – تعتمــد المــؤ�� تط��ــر المــؤ��
 : المنفذة ول�ن قد تتضمن �عض األمثلة ما ���

� ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال ق�اس الثغرة ب��
مثال: ال�س�ة المئ��ة لتحسن دخل المستف�دين من الذكور واالناث

� الن�ع االجتما�� ق�اس التقدم تجاە األهداف المختصة بتحقيق المساواة ب��
� من الذكور واالناث  مثال: ال�س�ة المئ��ة للموظف��

� مناصب عل�ا
�عدد الموظفات االناث ��

ق�اس التقدم الحاصل تجاە تعم�م الن�ع االجتما�� داخل�ا

� �جب مراجعتها لتكون حساسة للن�ع االجتما�� مثال: عدد اجراءات العمل الق�اس�ة ال��
� من الرجال وال�ساء لالس�ب�انات االجتماع�ة-االقتصاد�ة ال�س�ة المئ��ة للمستجيب��

ان تكون مصنفة وفق الج�س والعمر
مثال: عدد ال�ساء والفت�ات والص��ان والرجال الذين يتلقون خدمات التوع�ة �المخاطر

ة  ات المغــ�� �اإلضافــة لذلــك، فــإن الطــرق النوع�ــة �المقا�ــالت والدراســات مــن الممكــن اســتخدامها لتوضيــح التأثــ�� األ�ــ�� دقــة �التأثــ��
. فعــ� ســ��ل المثــال هنــاك المقا�ــالت مــع م��ــالت األلغــام  لألعمــال المتعلقــة �األلغــام عــ� األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا��

� المجتمع.
من االناث حول ك�ف�ة ق�ام عملهن �التأث�� عل المفاه�م والمعاملة ��

٣٫٣ تحل�ل الب�انات واستخدامها

٣٫٤ طرق تقي�م المشار�ــــع

ال�ســاء والفت�ــات  وع عــ�  المــ�� الــذي �حدثــه  التأثــ��  التقي�ــم المتاحــة مــن اجــل االطــالع عــ�  � أدوات 
النــ�ع االجتمــا�� �� �جــب تعم�ــم 

والص��ــان والرجــال. مــن الممكــن اســ�ن�اط الــدروس لــ�� يتــم تطب�قهــا مســتق�ً� مــن خــالل تك��ــن فهــم حــول مــن هــم أ�ــ�� وأقــل المســتف�دين 
وع، فــأن التقي�ــم ال �ــد لــه ان يتفحــص ك�ــف عمــم النــ�ع  وع. �اإلضافــة لتفص�ــل الوقــع ذو طابــع النــ�ع االجتمــا�� عــ� المــ�� مــن المــ��
 و�صــورة فعالــة عــ� األ�شــطة. ان التقي�ــم العــادل للتحد�ــات واألفعــال التصح�ح�ــة المتخــذة مــن الممكــن ان يتــم إدخالــه 

�
االجتمــا�� داخل�ــا

إ� تصم�م المشار�ــــع المستق�ل�ة.

كة مــا  . قامــت اللجنــة الدائمــة المشــ�� وع� مــا للنــ�ع االجتمــا�� ات النــ�ع االجتمــا�� – مــن الممكــن اســتغاللها لتحد�ــد حــد اســتجا�ة مــ�� مــؤ��
� عام ٢٠١٨ والذي �ق�س المشار�ــــع وفق ١٢ مع�ار 

� الو�االت التا�عة لألمم المتحدة بتط��ر "مؤ�� الن�ع االجتما�� مع العمر" المنقح �� ب��

ات النــ�ع االجتمــاع نظــرة أوســع حــول ك�ف�ــة ق�ــام  مقســمة عــ� ٤ مناطــق (انظــر لقائمــة المراجــع). وتوفــر النتائــج المســتحصلة مــن مــؤ��
� لألعمال المتعلقة �األلغام  وع� ما �األخذ بنظر االعت�ار منظور الن�ع االجتما�� و�ستخدم أح�انا من ق�ل المانح�� م��

� تم اســتهدافها،  �حة الســ�ان�ة ال�� شــمول�ة االســ�ب�انات - �جب تحل�ل ب�انات االســ�ب�ان من اجل معرفة هل تم اس�شــارة عينة ممثلة لل��
و�تضمــن هــذا االمــر عــددا� ال �ــأس �ــه مــن ال�ســاء والرجــال (والص��ــان والفت�ــات عندمــا �ســتد�� الحاجــة) �اإلضافــة للمجاميــع المهمشــة. ان 
� او التدر�ــب او التوق�ــت  � عمل�ــة جمــع الب�انــات �الموظفــ��

انعــدام التمث�ــل الي مجموعــٍة مــن هــذە المجاميــع قــد �كــون �ســ�ب   األخطــاء ��
او الم�ان، إلخ. 
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ال�ســاء والفت�ــات  وع عــ�  المــ�� الــذي �حدثــه  التأثــ��  التقي�ــم المتاحــة مــن اجــل االطــالع عــ�  � أدوات 
النــ�ع االجتمــا�� �� �جــب تعم�ــم 

والص��ــان والرجــال. مــن الممكــن اســ�ن�اط الــدروس لــ�� يتــم تطب�قهــا مســتق�ً� مــن خــالل تك��ــن فهــم حــول مــن هــم أ�ــ�� وأقــل المســتف�دين 
وع، فــأن التقي�ــم ال �ــد لــه ان يتفحــص ك�ــف عمــم النــ�ع  وع. �اإلضافــة لتفص�ــل الوقــع ذو طابــع النــ�ع االجتمــا�� عــ� المــ�� مــن المــ��
 و�صــورة فعالــة عــ� األ�شــطة. ان التقي�ــم العــادل للتحد�ــات واألفعــال التصح�ح�ــة المتخــذة مــن الممكــن ان يتــم إدخالــه 

�
االجتمــا�� داخل�ــا

إ� تصم�م المشار�ــــع المستق�ل�ة.

كة مــا  . قامــت اللجنــة الدائمــة المشــ�� وع� مــا للنــ�ع االجتمــا�� ات النــ�ع االجتمــا�� – مــن الممكــن اســتغاللها لتحد�ــد حــد اســتجا�ة مــ�� مــؤ��
� عام ٢٠١٨ والذي �ق�س المشار�ــــع وفق ١٢ مع�ار 

� الو�االت التا�عة لألمم المتحدة بتط��ر "مؤ�� الن�ع االجتما�� مع العمر" المنقح �� ب��

ات النــ�ع االجتمــاع نظــرة أوســع حــول ك�ف�ــة ق�ــام  مقســمة عــ� ٤ مناطــق (انظــر لقائمــة المراجــع). وتوفــر النتائــج المســتحصلة مــن مــؤ��
� لألعمال المتعلقة �األلغام  وع� ما �األخذ بنظر االعت�ار منظور الن�ع االجتما�� و�ستخدم أح�انا من ق�ل المانح�� م��

� تم اســتهدافها،  �حة الســ�ان�ة ال�� شــمول�ة االســ�ب�انات - �جب تحل�ل ب�انات االســ�ب�ان من اجل معرفة هل تم اس�شــارة عينة ممثلة لل��
و�تضمــن هــذا االمــر عــددا� ال �ــأس �ــه مــن ال�ســاء والرجــال (والص��ــان والفت�ــات عندمــا �ســتد�� الحاجــة) �اإلضافــة للمجاميــع المهمشــة. ان 
� او التدر�ــب او التوق�ــت  � عمل�ــة جمــع الب�انــات �الموظفــ��

انعــدام التمث�ــل الي مجموعــٍة مــن هــذە المجاميــع قــد �كــون �ســ�ب   األخطــاء ��
او الم�ان، إلخ. 
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� جنوب السودان.

دورة تدر���ة حول ازالة االلغام ��
 � �األلغام�مارتــ�� المتعلقــة    لألعمــال  المتحــدة  األمــم  دائــرة  الصــورة: 

�ت                                ب��



المرفقات 

� الدو�� 
� قانون حقوق اال�سان والقانون اإل�سا��

١. الن�ع االجتما�� ��

� تعــد  � لألعمــال المتعلقــة �األلغــام يتألــف مــن معاهــدة حظــر او تقي�ــد اســتخدام �عــض األســلحة التقل�د�ــة للعــام ١٩٨٣ والــ��
ان اإلطــار القانــو��

� لهــا �اإلضافــة لمعاهــدة عــام ١٩٩٧ المتعلقــة �حظــر اســتخدام وتخ��ــن 
وتوكــول الثــا�� مســ��ة إلصا�ــات �ل�غــة او ذات اثــار إجرام�ــة CCW وال��

 معاهــدة عــام ٢٠٠٨ حــول الذخائــر 
�
هــا APMBC والمعروفــة �معاهــدة اوتــاوا، وأ�ضــا و�نتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد والعمــل عــ� تدم��

العنقود�ة CCM. �الرغم من عدم امتالك �ل من CCW وAPMBC لبنود مختصة �الن�ع االجتما�� إ� ان معاهدة الذخائر العنقود�ة تذكر 
� مــن الذخائــر العنقود�ــة والضحا�ــا غــ��  � مقدمتهــا و�شــدد عــ� الحاجــة لمعونــة مختصــة �النــ�ع االجتمــا�� والعمــر للناجــ��

النــ�ع االجتمــاع ��
�ن. الم�ا��

� تركــز عــ� الحاجــة لتعم�ــم النــ�ع  إن تطبيــق �ل مــن معاهــدة اوتــاوا ومعاهــدة الذخائــر العنقود�ــة يتــم ارشــادە مــن ق�ــل خطــط العمــل الــ��
 � � الضوء ع� أهم�ة تضم�� االجتما�� عندما يتعلق األمر �جمع الب�انات والتوع�ة �المخاطر ومســاعدة الضحا�ا. �ما و�ســلط �ال المعاهدت��
� جميــع أ�شــطة األعمــال المتعلقــة �األلغــام. �مــا و�شــدد قــرار مجلــس األمــن رقــم ٢٣٦٥ (للعــام 

ومشــاركة ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال ��
امــج  لــدى التخط�ــط والتنف�ــذ ل�� ٢٠١٧) �صــورة خاصــة عــ� أهم�ــة األخــذ بنظــر االعت�ــار االعت�ــارات المتعلقــة �العمــر والنــ�ع االجتمــا�� 

األعمال المتعلقة �األلغام.

 مــا تختــص �األعمــال المتعلقــة �األلغــام وتتضمــن م�ــادئ 
�
� الواســع لتحقيــق المســاواة للنــ�ع االجتمــا�� غال�ــا

توجــد بنــود ضمــن اإلطــار القانــو��
� ضد ال�ساء  � نص عليها اإلعالن العام لحقوق اال�سان لعام ١٩٤٨ ومعاهدة إلغاء جميع اش�ال التمي�� � والمساواة �الحقوق وال�� عدم التمي��
� تتعرض لها ال�ساء  ف �أن االعاقات ال�� للعام ١٩٧٩. �اإلضافة لذلك فإن معاهدة عام ٢٠٠٦ الخاصة �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتع��
� العام ١٩٩٥ 

� لألعمال ��  قانون�ة إال أن منصة �ك��
ً
 ما تكون شد�دة الوقع وال �حضن �اإلنصاف. و�الرغم من عدم كونها ملزمة

�
والفت�ات غال�ا

. وقــد ناشــدت هــذە  ــج للمســاواة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� ـ ـ ـ و�ـ ات�ج�ة دول�ــة مــن أجــل ال�� قامــت بتأســ�س التعم�ــم للنــ�ع االجتمــا�� �اســ��
� لأللغام المضادة 

اف �أن "ال�ساء واألطفال يتأثرون �ش�ٍل خاص �االستعمال العشوا�� المنصة �ش�ل ٍ مختص الحكومات لالع��
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٢. التعار�ف المهمة

� القطــاع عــ� ز�ــادة 
� قــرار مجلــس األمــن رقــم ١٣٢٥ حــول ال�ســاء والســالم واألمــن جميــع الجهــات العاملــة �� � العــام ٢٠٠٠ حــث تبــ��

و��
� وجهــات نظــر النــ�ع االجتمــا�� لجميــع م�ــادرات األمــم المتحــدة المتعلقــة �األمــن  المشــاركة الفاعلــة والتامــة لل�ســاء والفت�ــات ولتضمــ��
 �

والســالم. �مــا و�شــدد �صــورة خاصــة عــ� "حاجــة جميــع األطــراف عــ� أن �حرصــوا عــ� أخــذ احت�اجــات ال�ســاء والفت�ــات بنظــر االعت�ــار ��
جميع برامج التوع�ة �مخاطر األلغام."

� الختــام قامــت اجنــدة عــام ٢٠٣٠ للتنم�ــة المســتدامة ب�شــخ�ص ١٧ هــدف مــن اجــل �شــك�ل جهــود التنم�ــة. ان "المســاواة المب��ــة عــ� 
و��

 ١١ �
 م�ــدئ �جــري تعم�مــه ��

�
� ال�ســاء والفت�ــات" هــو هــدف قائــم �حــد ذاتــه (هــدف التنم�ــة المســتدامة ٥) وهــو أ�ضــا النــ�ع االجتمــا�� تمكــ��

. هدف تنم�ة مستدامة اخر، �اإلضافة ل٢٤ هدف متعلق �صورة خاصة �الن�ع االجتما��

، إلــخ. ان الفهــم الج�ــد للتنــ�ع �مكــن اســتخدام  التنــ�ع �شــ�� إ� خصائــص اله��ــة �العمــر والعــرق واللغــة والد�انــة واالعاقــة والتوجــه الج�ــ��
� متداخلة. ا�طة �ح�ث �مكن رؤ�ة الجوانب المختلفة للتن�ع �صورة متداخلة وتخلق أنظمة تمي�� � م�� نهج تمي��

� ال�ســاء والفت�ــات �شــ�� إ� منــح الســلطة والســ�طرة لل�ســاء عــ� ح�اتهــن. وتتضمــن ز�ــادة الثقــة �النفــس والمهــارات والولــ�ج والتح�ــم  تمكــ��
 او 

�
 أو قانون�ــا

�
 او س�اســ�ا

�
 او اجتماع�ــا

�
� هــذا اقتصاد�ــا �المــوارد وحــل المشــا�ل وتط��ــر االعتمــاد عــ� النفــس. مــن الممكــن ان �كــون التمكــ��

 UN Women ومن الممكن أن �كون �ش�ٍل فردي أو جما�� و�ش�� إ� الس�اق االجتما�� الواسع. منظمة األمم المتحدة لل�ساء 
�
 او ب�ئ�ا

�
صح�ا

وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

� مالئمــة لل�ســاء والفت�ــات  � وقــٍت معــ��
هــا مجتمــَع مــا �� � �عت�� النــ�ع االجتمــا�� �شــ�� إ� االدوار والســلوك�ات واال�شــطة والخصائــص الــ��

� ال�ســاء   وعل�ه فهو قا�ل للتغي�� وفق الم�ان والزمن. ان الن�ع االجتما�� ال �ع��
�
والص��ان والرجال. �عد الن�ع االجتما�� �شــك�ً� اجتماع�ا

الســ�اق  مــن  جــزءا�  االجتمــا��  النــ�ع  �عــد  الرجــال.   � بــ�� ومــا  ال�ســاء   � بــ�� مــا   
�
وأ�ضــا والرجــال  ال�ســاء   � بــ�� الســلطة  عالقــة   � �عــ�� �ــل 

ائــح المجتمع�ــة، إلــخ. منظمــة األمــم  -االقتصــادي الواســع والــذي يتضمــن أ�عــادا� أخــرى �العمــر والعــرق والمجاميــع العرق�ــة وال�� االجتما��
المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

 مــا 
�
� عــ� النــ�ع االجتمــا�� (GBV) وهــو مصطلــح �شــمل العنــف الموجــه تجــاە او �ســتهدف �صــورة غــ�� متجا�ســة شــخصا

العنــف المبــ��
� �ســ�ب األذى  � عــ� النــ�ع االجتمــا�� األفعــال الــ�� �ســ�ب ه��تــه المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� الفعل�ــة او المتصــورة. يتضمــن العنــف المبــ��
� الح�ــاة العامــة 

ر او المعانــاة الجســد�ة او الج�ســ�ة او النفســ�ة والتهد�ــدات بهــذە األفعــال واال�ــراە والحرمــان مــن الح��ــات ســواء �� او الــ��
� ع� الن�ع االجتما�� إال أن الرجال والص��ان �عانون  او الخاصة. �الرغم من معاناة ال�ساء والفت�ات �صورة غ�� مت�افئة من العنف المب��

. األمــم المتحــدة، مصطلحــات  � عــ� النــ�ع االجتمــا��  مــن العنــف المبــ��
�
. �شــ�ل االســتغالل الج�ــ�� واإلســاءة اصنافــا مــن هــذا العنــف أ�ضــا�

االستغالل واإلساءة الج�س�ة.

� �ــأن  . وتعــ�� � المســاواة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� �شــ�� إ� تمتــع ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال �الحقــوق والفــرص �شــ�ٍل متــ�ا��
 �ــأن 

�
ل�افــة ال�ــ�� الح��ــة �صنــع خ�اراتهــم وقراراتهــم �ــدون أي محــددات وضعــت مــن ق�ــل األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� وا�ضــا

النــ�ع  عــ�  المب��ــة  المســاواة   . م�ســاو� �شــ�ٍل  وتقديرهــا  تقي�مهــا  يتــم  والرجــال  لل�ســاء  والطموحــات  واالحت�اجــات  الت�فــات   �
�� التنــ�ع 

 �
� انهــم قــادرون عــ� التمتــع �حقوقهــم بنفــس القــدر. كت�ــب النــ�ع االجتمــا�� �� � �ــأن الرجــال وال�ســاء سواســ�ة �ــل تعــ�� االجتمــا�� ال تعــ��

� الو�االت. كة ب�� األعمال اإل�سان�ة الصادر من اللجنة الدائمة المش��

� �افــة المجــاالت وعــ� �افــة األصعــدة. و�� 
تعم�ــم النــ�ع االجتمــا�� هــو عمل�ــة تقي�ــم االثــار لل�ســاء والرجــال ألي فعــٍل تــم التخط�ــط لــه ��

امــج لــ��  � تصم�ــم وتنف�ــذ ومتا�عــة وتقي�ــم الس�اســ�ات وال��
�� 

�
ط��قــة لجعــل اهتمامــات وتجــارب �ل مــن الرجــال وال�ســاء �عــدا� جوه��ــا

�ســتف�د ال�ســاء والرجــال �صــورٍة مت�افئــة، ممــا �منــع ان�شــار انعــدام المســاواة. وهــو ل�ــس بهــدف �حــد ذاتــه. ان الهــدف األســ� هــو تحقيــق 
. منظمة األمم المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة  المساواة المب��ة ع� الن�ع االجتما��

لل�ساء.

 UN مجــاٍل مــا. منظمــة األمــم المتحــدة لل�ســاء �
� لل�ســاء والرجــال �� � التمث�ــل المتــ�ا�� الت�افــؤ القائــم عــ� النــ�ع االجتمــا�� هــو مصطلــح �عــ��

Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

� ال�ســاء والرجــال و�عمــل عــ�  ف �االختالفــات وانعــدام المســاواة المتواجــد مــا بــ�� مســتج�ب للنــ�ع االجتمــا�� هــو نهــج �شــخص و�عــ��
� تعالــج االحت�اجــات المختلفــة والطموحــات والقــدرات والمســاهمات لل�ســاء والرجــال. منظمــة األمــم  تح��ــك الس�اســ�ات والم�ــادرات الــ��

المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

حســاس للنــ�ع االجتمــا�� هــو نهــج �أخــذ بنظــر االعت�ــار األثــر المختلــف للمخاطــر المتفجــرة واســتجا�ة منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام 
عــ� الرجــال وال�ســاء والص��ــان والفت�ــات. و�خاطــب األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� واالدوار والولــ�ج للمــوارد �ال��ف�ــة الالزمــة 
وع. المعايــ�� الدول�ــة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام ٠٤٫١٠، منظمــة األمــم المتحــدة لل�ســاء UN Women وقائمــة  للوصــول ألهــداف المــ��

مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

تح��ــل النــ�ع االجتمــا�� هــو نهــج يــروج للمســاواة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� و�ــهــدف لتحقيــق أهــداف تنم�ــة إ�جاب�ــة مــن خــالل تغيــ�� 
و�ــــــج لمشــاركة الســلطات والســ�طرة عــ� المــوارد واتخــاذ القــرار ودعــم  العالقــات المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� الغــ�� م�ســاو�ة مــن اجــل ال��

� المرأة. منظمة األمم المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء. تمك��

٦٥



، إلــخ. ان الفهــم الج�ــد للتنــ�ع �مكــن اســتخدام  التنــ�ع �شــ�� إ� خصائــص اله��ــة �العمــر والعــرق واللغــة والد�انــة واالعاقــة والتوجــه الج�ــ��
� متداخلة. ا�طة �ح�ث �مكن رؤ�ة الجوانب المختلفة للتن�ع �صورة متداخلة وتخلق أنظمة تمي�� � م�� نهج تمي��

� ال�ســاء والفت�ــات �شــ�� إ� منــح الســلطة والســ�طرة لل�ســاء عــ� ح�اتهــن. وتتضمــن ز�ــادة الثقــة �النفــس والمهــارات والولــ�ج والتح�ــم  تمكــ��
 او 

�
 أو قانون�ــا

�
 او س�اســ�ا

�
 او اجتماع�ــا

�
� هــذا اقتصاد�ــا �المــوارد وحــل المشــا�ل وتط��ــر االعتمــاد عــ� النفــس. مــن الممكــن ان �كــون التمكــ��

 UN Women ومن الممكن أن �كون �ش�ٍل فردي أو جما�� و�ش�� إ� الس�اق االجتما�� الواسع. منظمة األمم المتحدة لل�ساء 
�
 او ب�ئ�ا

�
صح�ا

وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

� مالئمــة لل�ســاء والفت�ــات  � وقــٍت معــ��
هــا مجتمــَع مــا �� � �عت�� النــ�ع االجتمــا�� �شــ�� إ� االدوار والســلوك�ات واال�شــطة والخصائــص الــ��

� ال�ســاء   وعل�ه فهو قا�ل للتغي�� وفق الم�ان والزمن. ان الن�ع االجتما�� ال �ع��
�
والص��ان والرجال. �عد الن�ع االجتما�� �شــك�ً� اجتماع�ا

الســ�اق  مــن  جــزءا�  االجتمــا��  النــ�ع  �عــد  الرجــال.   � بــ�� ومــا  ال�ســاء   � بــ�� مــا   
�
وأ�ضــا والرجــال  ال�ســاء   � بــ�� الســلطة  عالقــة   � �عــ�� �ــل 

ائــح المجتمع�ــة، إلــخ. منظمــة األمــم  -االقتصــادي الواســع والــذي يتضمــن أ�عــادا� أخــرى �العمــر والعــرق والمجاميــع العرق�ــة وال�� االجتما��
المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

 مــا 
�
� عــ� النــ�ع االجتمــا�� (GBV) وهــو مصطلــح �شــمل العنــف الموجــه تجــاە او �ســتهدف �صــورة غــ�� متجا�ســة شــخصا

العنــف المبــ��
� �ســ�ب األذى  � عــ� النــ�ع االجتمــا�� األفعــال الــ�� �ســ�ب ه��تــه المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� الفعل�ــة او المتصــورة. يتضمــن العنــف المبــ��
� الح�ــاة العامــة 

ر او المعانــاة الجســد�ة او الج�ســ�ة او النفســ�ة والتهد�ــدات بهــذە األفعــال واال�ــراە والحرمــان مــن الح��ــات ســواء �� او الــ��
� ع� الن�ع االجتما�� إال أن الرجال والص��ان �عانون  او الخاصة. �الرغم من معاناة ال�ساء والفت�ات �صورة غ�� مت�افئة من العنف المب��

. األمــم المتحــدة، مصطلحــات  � عــ� النــ�ع االجتمــا��  مــن العنــف المبــ��
�
. �شــ�ل االســتغالل الج�ــ�� واإلســاءة اصنافــا مــن هــذا العنــف أ�ضــا�

االستغالل واإلساءة الج�س�ة.

� �ــأن  . وتعــ�� � المســاواة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� �شــ�� إ� تمتــع ال�ســاء والفت�ــات والص��ــان والرجــال �الحقــوق والفــرص �شــ�ٍل متــ�ا��
 �ــأن 

�
ل�افــة ال�ــ�� الح��ــة �صنــع خ�اراتهــم وقراراتهــم �ــدون أي محــددات وضعــت مــن ق�ــل األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� وا�ضــا

النــ�ع  عــ�  المب��ــة  المســاواة   . م�ســاو� �شــ�ٍل  وتقديرهــا  تقي�مهــا  يتــم  والرجــال  لل�ســاء  والطموحــات  واالحت�اجــات  الت�فــات   �
�� التنــ�ع 

 �
� انهــم قــادرون عــ� التمتــع �حقوقهــم بنفــس القــدر. كت�ــب النــ�ع االجتمــا�� �� � �ــأن الرجــال وال�ســاء سواســ�ة �ــل تعــ�� االجتمــا�� ال تعــ��

� الو�االت. كة ب�� األعمال اإل�سان�ة الصادر من اللجنة الدائمة المش��

� �افــة المجــاالت وعــ� �افــة األصعــدة. و�� 
تعم�ــم النــ�ع االجتمــا�� هــو عمل�ــة تقي�ــم االثــار لل�ســاء والرجــال ألي فعــٍل تــم التخط�ــط لــه ��

امــج لــ��  � تصم�ــم وتنف�ــذ ومتا�عــة وتقي�ــم الس�اســ�ات وال��
�� 

�
ط��قــة لجعــل اهتمامــات وتجــارب �ل مــن الرجــال وال�ســاء �عــدا� جوه��ــا

�ســتف�د ال�ســاء والرجــال �صــورٍة مت�افئــة، ممــا �منــع ان�شــار انعــدام المســاواة. وهــو ل�ــس بهــدف �حــد ذاتــه. ان الهــدف األســ� هــو تحقيــق 
. منظمة األمم المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة  المساواة المب��ة ع� الن�ع االجتما��

لل�ساء.

 UN مجــاٍل مــا. منظمــة األمــم المتحــدة لل�ســاء �
� لل�ســاء والرجــال �� � التمث�ــل المتــ�ا�� الت�افــؤ القائــم عــ� النــ�ع االجتمــا�� هــو مصطلــح �عــ��

Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

� ال�ســاء والرجــال و�عمــل عــ�  ف �االختالفــات وانعــدام المســاواة المتواجــد مــا بــ�� مســتج�ب للنــ�ع االجتمــا�� هــو نهــج �شــخص و�عــ��
� تعالــج االحت�اجــات المختلفــة والطموحــات والقــدرات والمســاهمات لل�ســاء والرجــال. منظمــة األمــم  تح��ــك الس�اســ�ات والم�ــادرات الــ��

المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

حســاس للنــ�ع االجتمــا�� هــو نهــج �أخــذ بنظــر االعت�ــار األثــر المختلــف للمخاطــر المتفجــرة واســتجا�ة منظمــات األعمــال المتعلقــة �األلغــام 
عــ� الرجــال وال�ســاء والص��ــان والفت�ــات. و�خاطــب األعــراف المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� واالدوار والولــ�ج للمــوارد �ال��ف�ــة الالزمــة 
وع. المعايــ�� الدول�ــة لألعمــال المتعلقــة �األلغــام ٠٤٫١٠، منظمــة األمــم المتحــدة لل�ســاء UN Women وقائمــة  للوصــول ألهــداف المــ��

مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء.

تح��ــل النــ�ع االجتمــا�� هــو نهــج يــروج للمســاواة المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� و�ــهــدف لتحقيــق أهــداف تنم�ــة إ�جاب�ــة مــن خــالل تغيــ�� 
و�ــــــج لمشــاركة الســلطات والســ�طرة عــ� المــوارد واتخــاذ القــرار ودعــم  العالقــات المب��ــة عــ� النــ�ع االجتمــا�� الغــ�� م�ســاو�ة مــن اجــل ال��

� المرأة. منظمة األمم المتحدة لل�ساء UN Women وقائمة مصطلحات مركز تدر�ب منظمة األمم المتحدة لل�ساء. تمك��
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٣. قائمة المراجع

، وأنها ال تعرضهم  � الحما�ة �� مســؤول�ة المنظمات عن التأ�د من أن موظفيها وعمل�اتها و�رامجها ال ت�� األطفال وال��ار المســتضعف��
� (PSEA) وحما�ــة الطفــل تنــدرج تحــت مصطلــح "الحما�ــة".  لخطــر األذى وســوء المعاملــة. إن الحما�ــة مــن االســتغالل واالعتــداء الج�ســي��

CHS Alliance ٢٠١٧ ، PSEA كت�ب المرجع ال��ــــع للتنف�ذ.

� ظــل ظــروف غــ�� مت�افئــة أو ق��ــة. �عتــ�� 
االعتــداء الج�ــ�� هــو االقتحــام الجســدي الفعــ�� أو المهــدد لطب�عــة ج�ســ�ة، ســواء �القــوة أو ��

. �شمل االعتداء الج���  � أي ن�ع من ال�شاط الج��� . من المفهوم أن االقتحام الجسدي �ع�� �ل �شاط ج��� مع طفل اعتداء ج���
� ذلك االغتصاب واالعتداء الج��� وال�شــاط الج��� مع قا�. م�د األمم المتحدة �شــأن االســتغالل واالعتداء 

ا من األفعال �ما �� عدد�
. � الج�سي��

� ذلــك 
االســتغالل الج�ــ�� هــو أي إســاءة اســتخدام فعل�ــة أو محاولــة لموقــف الضعــف أو القــوة التفاضل�ــة أو الثقــة ألغــراض ج�ســ�ة ، �مــا ��

عــ� ســ��ل المثــال ال الحــ� ، االســتفادة مــن األر�ــاح النقد�ــة أو االجتماع�ــة أو الس�اســ�ة مــن االســتغالل الج�ــ�� لشــخص آخــر. �عتــ�� 
� ذلــك ممارســة الج�ــس، والتمــاس ممارســة الج�ــس والعالقــات 

ا مــن األفعــال �مــا �� ا ، و�شــمل عــدد� ــا واســع� االســتغالل الج�ــ�� مصطلح�
. � االستغالل�ة األخرى. األمم المتحدة ، م�د عن االستغالل واالعتداء الج�سي��

� مــ�ان العمــل. وهــو 
. �ســتخدم عــادة لإلشــارة إ� الســلوك المحظــور �� � التحــرش الج�ــ�� �ختلــف عــن االســتغالل واالعتــداء الج�ســي��

� أو جســدي ذي طب�عــة ج�ســ�ة، أو أي ســلوك ذي طب�عــة 
ينطــوي عــ� أي تقــدم ج�ــ�� غــ�� مرحــب �ــه، أو طلــب ســلوك ج�ــ�� أو لفــ��

 آلخــر. �مكــن أن تتداخــل المضا�قــات الج�ســ�ة مــع العمــل، وتخلــق ب�ئــة 
ً

ج�ســ�ة قــد �كــون مــن المعقــول إدرا�ــه أنــه �ســ�ب ج��مــة أو إذال�
. � عمل تخ��ف�ة أو عدائ�ة أو مس�ئة. األمم المتحدة، م�د عن االستغالل واالعتداء الج�سي��
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