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 الغطاء األمامي الداخلي:

 © أحمد ايه كي - بيكسلز

 الجئة في شمال غرب سوريا، تحمل المياه عبر مخيم الالجئين.

 اقتباس كامل:

"إنها أكثر أماناً. لقد أعانتني المساعدات النقدية في سداد ديوني، ولم يعد هناك َمن يطالبني بعد اليوم. وبتُّ أشعر بأنني مستقلة وأقوى عزماً.  وال ُسلطة ألحٍد علّي". - امرأة نازحة 
داخلياً، شمال غرب سوريا

تعمُل مفوضية الالجئين النسائية )WRC( على تحسين الظروف المعيشية وحماية حقوق النساء واألطفال والشباب الذين نزحوا بفعل النزاعات واألزمات. ونعكف على دراسة احتياجاتهم، وإيجاد الحلول 

 .www.womensrefugeecommission.org .المالئمة لهم، وُمناصرة البرامج والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرتهم على الصمود، وتحقيق التغيير في مجال العمل اإلنساني

تأسَّست هيئة اإلغاثة "كير" في عام 1945 بالتزامن مع إنشاء "حزمة كير®"، وهي منظمة إنسانية دولية رائدة تُعنَى بمكافحة الفقر على الصعيد العالمي. وتتمتع هيئة اإلغاثة "كير" بأكثر من سبعة عقود 

من الخبرة في تقديم اإلغاثة الطارئة في خالل أوقات األزمات. وتُرِكّز استجاباتنا الطارئة على احتياجات الفئات السكانية األكثر ضعفاً، وال سيما الفتيات والنساء. تعمل هيئة اإلغاثة "كير" في جميع أنحاء 

.www.care.org .العالم من أجل إنقاذ األرواح، والقضاء على الفقر، وتحقيق العدالة االجتماعية

 .https://srd.ngo .تقديم اإلغاثة اإلنسانية في األزمات وزرع بذور التنمية المستدامة للشعب السوري )SRD( منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية

م من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. تقع المسؤولية عن محتويات هذا التقرير على عاتق مفوضية  يعود الفضل في تنفيذ هذا المشروع إلى الدعم السخي المقدَّ

الالجئين النسائية وهيئة اإلغاثة "كير" وال تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة.

المؤلفون: أديتي بهانجا، وتينزين مانيل، وجانا ميتزلر، وكاسوندرا بولس من مفوضية الالجئين النسائية، وأندرو جيبس، وإسنات تشيروا من مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا.

المراجعون: زينب طوباالن، ومارلين العبد هللا، وراشد الحمصي، وإديل بوريكي، وباوال كاستياتي، وميليس كاراكوس، وأديسالم بيرهان، وألكساندرا جودزيوسكا من هيئة اإلغاثة "كير"؛ وديل بوشر، وديانا 

كويك من مفوضية الالجئين النسائية.

شكر وتقدير: نتوجه بجزيل الشكر إلى النساء النازحات في جرابلس وسلقين اللواتي شاركن في هذا البحث وإلى أماني كنجو، وسارة السباعي، وزكا الشيخ، وسندس حمادي من منظمة سوريا لإلغاثة 

والتنمية. ونتوجه بشكر إضافي إلى مبلّغينا الرئيسيين من نهج "سوريا بأكملها" التابع لمشروع "كاش كاب" )CASHCAP( ومقّره عّمان، وصندوق األمم المتحدة للسكان، والمجموعة الفرعية المعنية 

بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر الحدود في تركيا، ومنظمة بروكسيميتي إنترناشيونال.

 tenzinm@wrcommission.org :لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل معنا عبر تينزين مانيل

© حقوق الطبع والنشر لعام 2002 محفوظة لمفوضية الالجئين النسائية، وهيئة اإلغاثة "كير"، ومنظمة سوريا لإلغاثة والتنمية.
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"ال ُسلطة ألحٍد علّي."

I. الموجز التنفيذي 

"إنها أكثر أماناً. أعانتني المساعدات النقدية في سداد ديوني، ولم يعد هناك َمن يطالبني بعد اليوم. شعرت أنني مستقلة 
وأقوى عزماً. وال أحد لديه سلطة علّي". - امرأة نازحة داخلياً، جرابلس

جرت العادة على منح معونة إلى الالجئين والنازحين داخلياً على هيئة مساعدات عينية. غير أّن الُمساعدات نقداً وبقسائم أصبحت تستخدم على نحو متزايد في االستجابة 
اإلنسانية بُْغيَة تلبية االحتياجات المتنوعة للنازحين بفعل األزمات والنزاعات. 

وتشير النتائج األولية التي توصلت إليها مفوضية الالجئين النسائية إلى أن الُمساعدات نقداً وبقسائم تدعم أنشطة منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له، 
إال أن البرمجة اإلنسانية للعنف القائم على النوع االجتماعي ال تضع في اعتبارها استخدام الُمساعدات نقداً وبقسائم بشكل شامل أو متسق.1 وهذه فجوة بالغة األهمية، إذ 

تواجه النساء والفتيات الالجئات والنازحات داخلياً والمهاجرات كثيراً من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وحوادثه قبل األزمات وفي أثنائها وبعدها. 

بصفتها مكمالً للجوانب األساسية لرعاية الناجين وإدارة الحاالت، فإن الُمساعدات نقداً وبقسائم - إذا كان ذلك مالئماً حسب السياق - قد تعزز قدرات األفراد على التعافي 
وتمّكنهم من الوصول إلى الخدمات. ويمكن للمساعدة نقداً وبقسائم، على سبيل المثال، مساعدة الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في تغطية التكاليف 

المرتبطة بالفرار من عالقة انتهاكية، مثل توفير اإليجار، والمأوى المؤقت، والنقل، والطعام، والملبس. وقد تكون هناك أيضاً مسارات غير مباشرة يمكن فيها للناجين 
استخدام الُمساعدات نقداً وبقسائم للحد من تعرضهم للعنف القائم على النوع االجتماعي، مثل الحد من اعتمادهم المالي على الشركاء المسيئين أو أفراد األسرة. 

من األهمية بمكان ليس فقط تحديد مزايا الحماية المترتبة عن الُمساعدات نقداً وبقسائم، بل أيضاً ضمان التخفيف من أي مخاطر مرتبطة بالُمساعدات نقداً وبقسائم في 
أثناء تقديم الُمساعدات نقداً وبقسائم للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي حتى يتمكنوا من استخدام الُمساعدات نقداً وبقسائم بأمان في تعافيهم )على سبيل 

المثال، من خالل تكييف آلية تقديم التحويالت النقدية ووتيرتها وقيمتها ومدتها(. من الهام أيضاً الحد من تعّرض ُمتلقّي المساعدة لمزيد من الضرر وتحقيق االستفادة 
القصوى من الُمساعدات نقداً وبقسائم عند دمجها في نهج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. 

ويُجرى تقييم محدود أو ال يُجرى أي تقييم لآلثار الطويلة األجل لهذا النوع من البرمجة في األوضاع اإلنسانية. وسوف يسلّط هذا الدليل وغيره من األدلة األخرى 
الضوء على الفجوات المتبقية في تصميم البرنامج وسيفضي إلى إحداث تغييرات مستدامة. في الفترة من 2021 إلى 2022، أجرت مفوضية الالجئين النسائية بالتعاون 

مع الشريك البحثي، مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، ومع هيئة اإلغاثة "كير"، دراسة مختلطة الطرائق لفهم إمكانات دمج الُمساعدات نقداً وبقسائم في اإلدارة 
الشاملة للناجين من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات التي تشهد حاالت طوارئ إنسانية حادة في شمال غرب سوريا وكولومبيا. 

في شمال غرب سوريا، باالعتماد على خبرة مفوضية الالجئين النسائية واإلرشادات واألدوات التي تنفّذها هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا، وبالتعاون مع الجهات 
الفاعلة المحلية مثل مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية حتى تشرين الثاني/أكتوبر 2022 ومنظمة سوريا لإلغاثة والتنمية 2، التمست مفوضية الالجئين النسائية النظر في 
التغييرات التي تحققت وسط الناجين السوريين النازحين داخلياً في شمال غرب سوريا من خالل برنامج إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي يشتمل على 

المساعدة النقدية والعينية بعد ثالثة أشهر وتسعة أشهر من بدء البرنامج

 1  تينزين مانيل، مفوضية الالجئين النسائية، معالجة دمج منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له والتدخالت القائمة على النقد )تشرين الثاني/نوفمبر 2018(، 

.https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/genderandctpwrc.pdf

2 شاركت مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية في مشروع دعم تصميم إجراءات التشغيل الموحدة الجديدة، وإجراء التقييمات، وإدارة حاالت الناجين، والمدفوعات النقدية. وفي تشرين الثاني/أكتوبر 2021، 

انتهى التعاون بين هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا ومنظمة إحسان لإلغاثة والتنمية. وتشير جميع األنشطة والنتائج إلى الفترة ما بين بداية المشروع والشراكة مع مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية من خالل 

الشراكة الجديدة مع منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية.

https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/genderandctpwrc.pdf
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النتائج الرئيسية 

إّن إدارة حاالت التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على الُمساعدات نقداً وبقسائم لم تحّد من العنف القائم على النوع االجتماعي وما يرتبط به من  	
مخاطر على الناجين فحسب، بل عملت أيضاً على تحسين القدرة االقتصادية والرفاه الشخصي ورفاه األطفال والعالقات الشخصية مع أفراد األسرة والتفاعالت مع 

المجتمع المضيف.  

في بعض الحاالت، كانت قيمة التحويالت غير كافية لتلبية احتياجات حماية الناجين.  	

سمحت المساعدة لبعض المشاركين باالستثمار في مشروع أصبح في ما بعد مصدَر دخل مستداماً. 	

عقب تسعة أشهر من بدء البرنامج، ما زال المشاركون يسجلون تحسناً في اآلثار المتصلة بالحماية، والقدرة االقتصادية، والرفاه الشخصي، ونواتج األصول، مقارنة بما  	
تحقق منها عقب ثالثة أشهر. بْيد أن بعض التغييرات لم يعد لها أثر كبير بمرور الوقت. 

أهم التوصيات

دعم التعافي الطويل األجل للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، وتعزيز تصميم الدعم الخاص بُسبُل العيش وتنفيذه وتوسيع مداه، جنباً إلى جنب مع إدارة حاالت  	
العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على المساعدة النقدية، إما من خالل عنصر ُسبُل العيش أو اإلحالة إلى برامج ُسبُل العيش النشطة والفعّالة.

ينبغي لبرامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على الُمساعدات نقداً وبقسائم أن تخصص الموارد الالزمة للوصول إلى المراهقات اللواتي  	
تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عاماً ممن تعّرضن أو يتعّرضن لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي.3 مراعاة إطالق حمالت توعية في مخيمات النازحين داخلياً 

التي سيجري فيها تنفيذ البرامج وتحدي األعراف الجنسانية القائمة التي تشكل حواجز تعترض سبيل المشاركة.

مع أّن المتخصصين المعنيين بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي يتحملون المسؤولية المباشرة عن التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، فإن الجهات  	
الفاعلة األخرى، بما في ذلك مقدمي المساعدة النقدية المتعددة األغراض وخدمات ُسبُل العيش، مسؤولة عن ضمان أال تزيد تدخالتها من مخاطر التعرض للعنف القائم 

على النوع االجتماعي. سيدعم التنسيق االستباقي مع مقدمي خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي التعاون عبر القطاعات واإلحاالت الشاملة لتلبية احتياجات 
تعافي الناجين، باإلضافة إلى منع وقوعهم مرة أخرى في دائرة العنف والتخفيف من حّدته.

3 وقد نظر نموذج البرنامج الذي جرت دراسته في المساعدة النقدية المدمجة في إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي للناجين مّمن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً. وقُّدمت المساعدة 

م الرعاية. النقدية لتلك المجموعات بموافقة مستنيرة من المراهقين وُمقّدِ



 أثر دمج المساعدات النقدية في التصدي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي في شمال غرب سوريا

6

"ال ُسلطة ألحٍد علّي."

II. معلومات أساسية 

جرت العادة على منح معونة إلى الالجئات والنازحات داخلياً على هيئة مساعدات عينية. وأصبحت الُمساعدات نقداً وبقسائم اآلن أداةً مشتركةً في مجال العمل اإلنساني تستخدم بارتفاع 
لتلبية االحتياجات المتنوعة للنازحين بسبب األزمات والنزاعات. وتشير النتائج المستخلصة من حلقة عمل المساعدة النقدية الخاصة بالصفقة الكبرى في عام 2019 إلى زيادة تقديرية 
بنسبة 60 في المائة من إجمالي الُمساعدات نقداً وبقسائم من عام 2016 إلى عام 2018. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها عدة جهات فاعلة في مجال العمل اإلنساني منذ 

عام 2015، فإنَّ استخدامها لتحقيق نواتج الحماية - بما في ذلك دعم جهود منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له - ما زال متخلفاً عن جميع القطاعات األخرى.4

وهذه فجوة في غاية األهمية، إذ تواجه النساء والفتيات الالجئات والنازحات والمهاجرات كثير من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وحوادثه قبل األزمات وفي 
أثنائها وبعدها.

في حين أّن المسؤولية عن منع العنف القائم على النوع االجتماعي وتخفيف حدته تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، فإّن المسؤولية عن التصدي 
للعنف القائم على النوع االجتماعي تقع على عاتق المتخصصين في هذا النوع من العنف. وفي حين أنَّ الُمساعدات نقداً وبقسائم ال تكون مالئمة دائماً لجميع الظروف، فإنَّها 
يمكن أن تُؤِدّي دوراً رئيسياً في منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له. ومن الضروري أن نفهم بشكٍل أفضل كيف يمكن للمساعدة نقداً وبقسائم أن تُساهم في 
منع العنف القائم على النوع االجتماعي وتخفيف ِحدَّته والتصدي له. لذلك، هناك حاجة ماّسة إلى تهيئة أدلة حول استخدام التحويالت النقدية باإلضافة إلى القسائم من أجل 

تعزيز جماعة الممارسين في ما يتعلق بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي ومنعه.

تشير النتائج األولية التي توصلت إليها مفوضية الالجئين النسائية باالستناد إلى البحوث التي أجريت في خالل الفترة من عام 2016 إلى عام 2018 إلى أنه، عند االقتضاء، 
تدعم الُمساعدات نقداً وبقسائم أنشطة التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي؛ بْيد أن البرمجة اإلنسانية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي ال تضع في 

الً للجوانب األساسية إلدارة حاالت العنف القائم على النوع  ز الُمساعدات نقداً وبقسائم - بوصفها عنصراً مكّمِ اعتبارها الُمساعدات نقداً وبقسائم بشكل شامل أو متسق.5 وقد تُعّزِ
االجتماعي - قدرات األفراد على التعافي وتمكين الوصول إلى الخدمات متى كان ذلك مالئماً للسياق وفي حالة الناجين من األفراد. ويمكن للمساعدة نقداً وبقسائم، على سبيل 

المثال، مساعدة الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في دفع التكاليف المرتبطة بالفرار من عالقة مسيئة، مثل اإليجار، والمأوى المؤقت، والنقل، والطعام، والمالبس. 
بْيد أن تحديد مزايا الحماية المترتبة عن الُمساعدات نقداً وبقسائم، وكذلك ضمان قدرة الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي على استخدام الُمساعدات نقداً وبقسائم بأمان 

من أجل تعافيهم يكتسب أهمية بالغة حرصاً على عدم تعّرض متلقي المساعدة 
لمزيد من األذى. ومن الضروري أيضاً ضمان تحقيق االستفادة القصوى 

من الُمساعدات نقداً وبقسائم عندما تدمج في نهج إدارة حاالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي. ويمكن تحقيق االستفادة القصوى من الُمساعدات نقداً 
وبقسائم، على سبيل المثال، من خالل تكييف آلية تقديم التحويالت ووتيرتها 

وقيمتها ومدتها. 

ومع ذلك تُعّد األدلة المتعلقة بتأثير الُمساعدات نقداً وبقسائم على النواتج 
المتعلقة بالحماية والتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي محدودة. 

وهناك حتى أدلّة أقل على النتائج الطويلة األجل المترتبة عن اتباع برنامج 
متكامل على المشاركين. يتمثل الهدف من هذا التقييم، الذي أجرته مفوضية 

الالجئين النسائية ومجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا من خالل 
دراسة مختلطة الطرائق، في فهم آليات وآثار دمج المساعدة النقدية في 

إدارة حاالت الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في سياقات 
الطوارئ اإلنسانية الحادة. ويسعى البرنامج والتقييم إلى توجيه شركاء هيئة 

اإلغاثة "كير" في تركيا والشركاء على الصعيد القُطري، مثل مؤسسة 
إحسان لإلغاثة والتنمية ومنظمة سوريا لإلغاثة والتنمية، بما يتعلق بفهم 

اآلثار التي يخلّفها نموذج برنامجهم المعزز بالمساعدة النقدية على التدابير 
 المتخذة واألدوات وأحجام التأثير6 على مدى فترة ممتدة. ويمكن استخدام 
هذا الدليل إلثراء التنفيذ الموّسع وتقييم نموذج البرنامج هذا في المستقبل.  

 4 تينزين مانيل وهولي ويلكوم راديس "االستفادة من الُمساعدات نقداً وبقسائم في منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له" )2019؛ مدونة شبكة شراكات التعلم النقدي( 
.https://www.calpnetwork.org/blog/leveraging-cash-and-voucher-assistance-in-gender-based-violence-prevention-and-response/

 5 تينزين مانيل، مفوضية الالجئين النسائية، معالجة دمج منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له والتدخالت القائمة على النقد )تشرين الثاني/نوفمبر 2018( 
.https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/genderandctpwrc.pdf

6  يشير حجم التأثير إلى قياس حجم التأثير التجريبي.

 © هيئة اإلغاثة "كير" 2022
تم عقد جلسة توعية من قبل الفريق المتنقل، في شمال غرب سوريا. وفي خالل الجلسة يقوم مقدم الخدمة بتوصيل رسائل توعوية حول 

العنف القائم على النوع االجتماعي وعمالة األطفال.

https://www.calpnetwork.org/blog/leveraging-cash-and-voucher-assistance-in-gender-based-violence-prevention-and-response/
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/genderandctpwrc.pdf
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III. السياق: شمال غرب سوريا 

ال تزال سوريا تتأثر من جراء النزاع المستمر الذي بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي شمال غرب سوريا، تعمل الجهات 
الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، بما في ذلك هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا والجهات الفاعلة األخرى المعنية بالتصدي للعنف 

القائم على النوع االجتماعي المشاَركة في المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، في مناطق 
خارجة عن سيطرة الحكومة السورية بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 7.2585  إن عدم وجود سلطات محلية 

تعمل بكامل طاقتها يعني أن مقدمي خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي ال يمكنهم إحالة الناجين إلى خدمات 
الرعاية والدعم العامة المحلية بسبب عدم توفر خدمات عالية الجودة في هذه المناطق. وتعاني النساء والفتيات أيضاً من األعراف 

االجتماعية الضارة التي تجعل العنف ضد النساء والفتيات أمراً طبيعياً وتوصم الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي. 

يحتضن شمال غرب سوريا أكبر عدد من النازحين داخلياً في سوريا، حيث يستضيف 2.8 مليون شخص من إجمالي 6.9 مليون نازح داخلي سوري اعتباراً من عام 
8.2022 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ُسّجلت تحركات كبيرة للنازحين داخلياً داخل سوريا بلغت 22,300 نازحاً داخلياً متنقالً، يتركز معظمهم في شمال غرب 

سورياً؛ وحدثت 88 في المائة من هذه التحركات داخل وبين محافظتي حلب وإدلب. واستقبلت المناطق الفرعية في إدلب أكبر عدد من النازحين حتى اآلن في تشرين الثاني/
نوفمبر 2021، وبلغ حوالي 2,000 نازحاً داخلياً.9 وكان كثيٌر من النازحين داخلياً، وخصوصاً النساء واألطفال، قد نزحوا عّدة مّرات. 

يعود العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة إلى ما قبل النزاع، وهو متجذّر في األعراف الجنسانية الضارة. وقد تفاقم العنف القائم على النوع االجتماعي من جراء النزاع، 
وجائحة كوفيد-19، والجفاف، والفقر المدقع، فضالً عن النزوح المستمر والمتكرر في بعض الحاالت. في تقرير أصوات من سوريا لعام 2022 الصادر عن صندوق األمم 

المتحدة للسكان،10 . أشارت النساء والفتيات في جميع المحافظات في سوريا إلى تعرضهن للعنف الجسدي والعنف النفسي والعاطفي والعنف الجنسي والعنف االجتماعي 
)الوصم والتمييز( والزواج القسري والمبكر والمنع المنهجي للموارد االقتصادية والتعليم، والقيود على التنقل، واالستغالل في العمل. ويتوازى هذا الواقع مع زيادة التعرض 

لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبطة بجائحة كوفيد19-، والتدهور االقتصادي، وتضاؤل الموارد اإلنسانية.

.http://unscr.com/en/resolutions/2165  7

https://reporting.unhcr.org/document/2330 .2022 8  عملية عابرة للحدود لشمال غرب سوريا 2022. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين نيسان/أبريل

 9  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، تحركات النازحين داخلياً في الجمهورية العربية السورية )صحيفة وقائع، تشرين الثاني/نوفمبر 2021(، 
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/idpmovements_202111_nov_fv_en.pdf

 10  صندوق األمم المتحدة للسكان ومنطقة مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي لنهج "سوريا بأكملها"، أصوات من سوريا  2022 )2022(، 
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/voices_from_syria_2022_online_version_final_draft.

.pdf?msclkid=d98553bbcfda11ec81a589bbfef10af4

محافظتا إدلب وحلب: مستوى األقضية

http://unscr.com/en/resolutions/2165.
http://unscr.com/en/resolutions/2165.
https://reporting.unhcr.org/document/2330
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/idpmovements_202111_nov_fv_en.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/voices_from_syria_2022_online_version_final_draft.pdf?msclkid=d98553bbcfda11ec81a589bbfef10af4
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/voices_from_syria_2022_online_version_final_draft.pdf?msclkid=d98553bbcfda11ec81a589bbfef10af4
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IV. وصف البرنامج وتقييمه

وصف البرنامج

تستند هذه الدراسة إلى نموذج البرنامج الذي نفذته هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا وشركائها المنِفّذين، وكان عبارة عن برنامج إلدارة حاالت العنف القائم على النوع 
االجتماعي يشتمل على المساعدة النقدية والعينية. واسترشد نموذج البرنامج باإلرشادات الواردة في الخالصة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي11 ومجموعة أدوات 

"موارد تعميم االعتبارات المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في الُمساعدات نقداً وبقسائم واالستفادة من الُمساعدات نقداً وبقسائم في منع العنف القائم على 
م نموذج البرنامج بما يتالءم مع سياق مواقع التنفيذ في شمال غرب سوريا.  النوع االجتماعي والتصدي له" الصادرة عن مفوضية الالجئين النسائية.12 وُصّمِ

نفّذت هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا برامج مستمرة للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في المجتمعات المحلية المستهدفة في جرابلس وسلقين، وقد تضمنت أخصائيي 
الحاالت اإلفرادية المعنيين بإدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وأخصائيي الحاالت اإلفرادية المعنيين بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي مّمن سبق 

تدريبهم في التعامل مع إجراءات التشغيل الموحدة إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي من قبل المجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع 
بت أربع أخصائيات حاالت إفرادية على "إجراءات التشغيل الموحدة لدمج الُمساعدات نقداً وبقسائم في إدارة حاالت العنف القائم  االجتماعي. وقبيل بدء البرنامج والتقييم، ُدّرِ

على النوع االجتماعي في شمال غرب سوريا" التي وضعتها هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا . واسترشدت كل من إجراءات التشغيل الموحدة وتدابير التدخل بتقييم لمخاطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي أجرته هيئة اإلغاثة 

"كير" في تركيا في أثناء مرحلة التصميم باستخدام 
مصفوفة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

نظراً ألن جميع الناجين المستهدفين من خالل هذا 
البرنامج من اإلناث، كان جميع أخصائيي الحاالت 

اإلفرادية الذين نُشروا لتنفيذ البرنامج من النساء. وأفصح 
الناجون طواعية عن حوادث العنف القائم على النوع 
االجتماعي ألخصائيي الحاالت اإلفرادية في مساحات 
مأمونة للنساء والفتيات . وحرصاً على توفير البرنامج 
األكثر أماناً للناجين ووفقاً إلجراءات التشغيل الموحدة، 

ومؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية، ومنظمة سوريا لإلغاثة 
والتنمية الحقاً، عكف أخصائيو الحاالت اإلفرادية على 

تقييم ما إذا كانت المساعدة النقدية مالئمة للحاالت. وفي 
هذه الحالة، تلقّى أخصائيو الحاالت اإلفرادية النقود 

ووزعوها مباشرة على الناجين في صورة نقد سائل. 

جرى تقييم حالة كل ناجية من العنف القائم على النوع 
االجتماعي بشكل فردي لإلحالة النقدية. تلقّى الناجون 

المسجلون في إدارة حاالت العنف القائم على النوع 
االجتماعي، الذين كانوا مؤهلين للحصول على الُمساعدات 

نقداً وبقسائم، ما يصل إلى 500 دوالر أمريكي كحد 
أقصى، ومع ذلك، لم تكن هناك قيمة إجمالية محددة مسبقاً 
لة إلى احتياجات الناجين وخطة السالمة النقدية التي أجريت مع األخصائي المسؤول عن حالتهم. وتلقّى غالبية الناجين الذين  للتحويالت النقدية 13 ؛ وقد استندت القيمة المحوَّ

تلقوا مساعدة نقدية 150 دوالراً. وتعاون أخصائيو الحاالت اإلفرادية مع الناجين من أجل تنسيق الوقت المناسب لمقابلتهم في غرف استشارات داخل المساحات المأمونة 
للنساء والفتيات لتقديم المساعدة النقدية لهم. ومتى تعذرت هذه المساحات المأمونة للنساء والفتيات، تولى أخصائيو الحاالت اإلفرادية ترتيب موقع بديل بالتنسيق مع الناجيات.

 11 كير إنترناشيونال، خالصة بشأن الـُمساعدات نقداً وبقسائم والتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي: إرشادات عملية للممارسين في مجال العمل اإلنساني )2019(، 
.https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf

12  مفوضية الالجئين النسائية،  موارد تعميم االعتبارات المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في الُمساعدات نقداً وبقسائم واالستفادة من الُمساعدات نقداً وبقسائم في منع العنف 
www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based- ،)2022 القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له )2018، منقّح عام

.violence-considerations-cash-voucher-assistance/

13 ونُبيّن في ما يلي توزيع القيم المحّولة الواردة: تلقّى 92 ناجياً 150 دوالراً؛ تلقّى 7 ناجين 300 دوالر. تلقّى 5 ناجين 385 دوالراً. تلقّى 4 ناجين 140 دوالراً. تلقّى ناجيان 120 دوالراً. تلقّى 
ناجيان 350 دوالراً. تلقّى ناجٍ واحٍد 100 دوالر. تلقّى ناجٍ واحٍد 125 دوالراً. تلقّى ناجٍ واحٍد 135 دوالراً. تلقّى ناجٍ واحٍد 265 دوالراً. تلقّى ناجٍ واحٍد 290 دوالراً. تلقّى ناجٍ واحٍد 500 دوالر.
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م الدعم العيني في الحاالت التي فّضل فيها الناجون عدم تلقّي مساعدة نقدية. ويسََّر أخصائيو الحاالت اإلفرادية التغطية العينية لتكاليف اإليجار، والمأوى المؤقت،  قُّدِ
والمواصالت، والغذاء، والملبس، إلخ. وأحال أخصائيو الحاالت اإلفرادية الناجين، بعد الحصول على موافقتهم، إلى خدمات تكميلية خارجية، بناًء على خرائط الخدمة لكل 
موقع؛ واشتملت على خدمات حماية أخرى مثل إثراء الوعي والتدريب المهيكل على المهارات الحياتية، واألنشطة الترفيهية، فضالً عن الخدمات الصحية وخدمات الصحة 
العقلية والدعم النفسي االجتماعي والمساعدة القانونية وإعداد البرامج الخاصة بُسبُل العيش. وتضمنت متابعة إدارة الحاالت رصد المساعدة التي تلقاها الناجون حرصاً على 

عدم تعّرضهم لمزيد من األذى.

من الهام التمييز بشكل واضح بين أدوار ومسؤوليات األخصائيين المعنيين بالُمساعدات نقداً وبقسائم واألخصائيين المعنيين بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، 
وفي كثير من الحاالت، قد ال يكون من المالئم ألخصائيي الحاالت اإلفرادية المعنيين بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي التعامل مع التحويالت النقدية. وفي هذا 

السياق، جرى التوصل إلى اختيار مدروس مفاده تقديم الُمساعدات نقداً وبقسائم من قبل أخصائيي الحاالت اإلفرادية بدالً من الجهات الفاعلة المعنية بالُمساعدات نقداً وبقسائم. 
وفي شمال غرب سوريا، تمثلت آلية تقديم أكثر المساعدات جدوى، إلى جانب النقد السائل، من خالل وكالء تحويل األموال. ومع ذلك، لم يُعَّد وكالء تحويل األموال آمنين 
للناجين بعد تقييم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي للمساعدة نقداً وبقسائم نظراً لمخاطر السرية والولوج إلى الوثائق الذي يشّكل عقبة أمام كثير من الناجين. في 

 المقابل، ثبت أن النقد السائل آمناً لكل من الناجين وأخصائيي الحاالت اإلفرادية.
 

تقييم البرامج

 المنهجية 
تمثَّل الهدف من الدراسة في استحداث أدلّة حول استخدام الُمساعدات نقداً وبقسائم ضمن برمجة التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية. ولهذه 

الغاية، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على األسئلة البحثية التالية:: 

كيف يمكن أن تؤثر حزمة إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على المساعدة النقدية والعينية في نواتج الحماية، ونواتج الوصول إلى الخدمة، . 	
وتجارب السالمة والرفاه للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، وكيف يمكن مقارنة النواتج بالناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في سياق إدارة النقد 

المخصص للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي دون مكّون نقدي؟ 

كيف ينظر الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي النازحون، وموظفو برامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على المساعدة النقدية . 	
والعينية، والمنظمات المحلية الشريكة، إلى ميزات التصميم الخاصة بمكّون المساعدة النقدية أو العينية ويختبرونها ويقيّمونها؟ 

رات التنفيذ، والحواجز التي تعترضه، والتوصيات الرامية إلى تحسين برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل المساعدة النقدية والعينية؟ . 	 ما هي ُميّسِ

 تصميم الدراسة 
بُْغيَة تقييم البرنامج وتنفيذه، استخدم التقييم تصميماً بحثياً مختلط الطرائق، واستعان بالدراسات االستقصائية الكّمية في بداية النشاط ونهايته، والمقابالت النوعية المتعمقة 

مع كل من المشاركين في البرنامج والمبلّغين الرئيسيين. وأجريت الدراسات االستقصائية الكّمية مع جميع المشاركين في بداية النشاط. وتمثّلت العيّنة المستهدفة في 120 
مشاركاً في برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يشتمل على المساعدة النقدية والعينية. وكانت معايير الدمج على النحو التالي::

	 ً المراهقات من الفئة العُمرية 15 إلى 19 عاماً أو النساء البالغات من الفئة العُمرية 20 إلى 50 عاما

الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي أو األفراد المعّرضون لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي 	

األفراد المقيمون في سلقين أو جرابلس 	

استخدَم التقييم ثالث أدوات لجمع البيانات: استبيان في بداية/نهاية النشاط؛ ودليل مقابالت متعمق؛ ودليل مقابالت المبلغين الرئيسيين )لمزيد من المعلومات حول أدوات جمع 
البيانات يرجى اإلطالع على الملحق 1(. في جميع الحاالت، قاد فريق البحوث التابع لمفوضية الالجئين النسائية تطوير أدوات البحوث وقّدم التدريب خارج الموقع والدعم 

التقني عن بُعد لفريق الدراسة المحلي طوال فترة الدراسة. 

كان من المقرر أن ينتهي التقييم بعد ثالثة أشهر، وأن تُجمع المقابالت النوعيّة في نهاية النشاط والدراسات االستقصائية الكّمية في ذلك الوقت. ونظراً للتحديات التي شابت 
العمل مع الشريك المحلي األولي، وهو مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية، أكمل 15 مشاركاً فقط الدراسة االستقصائية الكّمية في ثالثة أشهر واستؤنفت عملية جمع البيانات 
بعد تسعة أشهر فقط من بدء البرنامج. أعاد فريق البحث تصميم التقييم لفحص اآلثار الطويلة األجل ومقارنة نواتج المشاركين عند بداية البرنامج، وبعد مرور ثالثة أشهر، 

وبعد تسعة أشهر. ونظراً لقلّة عدد المشاركين مّمن ظلّوا في الدراسة للمتابعة بعد تسعة أشهر، أجريت الدراسات االستقصائية الكمية والمقابالت المتعمقة مع جميع المشاركين 
المتبقّين. وأجريت المقابالت أيضاً مع 11 مبلّغاً رئيسياً في نهاية التقييم )لمزيد من المعلومات حول التحليل ونظرية التغيير، انظر الملحق 1(.
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 التحديات
ُوضع التقييم األصلي ليكون بمثابة تقييم شبه تجريبي، حيث سيجري تقييم 100 مشارك في برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يشتمل على 

المساعدة النقدية والعينية و100 مشارك في برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي )بدون مكّون نقدي( كعنصر تحكم. ونتيجة للتحديات المرتبطة 
بتوظيف هذا الحجم من المشاركين وإدارته، ُغيِّرت العينة المستهدفة إلى 120 مشاركاً في برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يشتمل على 
المساعدة النقدية والعينية و30 مشاركاً في إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. وفي بداية النشاط، قُيّم 129 مشاركاً، بَمن في ذلك 112 في المجموعة 

النقدية و17 في مجموعة الضبط. ومع ذلك، في تشرين األول/أكتوبر 2021، ألسباب ال تتعلق مباشرة بتنفيذ هذا البرنامج، انتهى التعاون مع مؤسسة إحسان لإلغاثة 
والتنمية وتوقفت إدارة الحاالت في أكثر من نصف الحاالت التي اضطلع بها البرنامج. وحددت هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية كشريك 
لت 22 حالة فقط، وفقاً للموافقة  جديد لتنفيذ إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي لقبول ما تبقى من الحاالت المستهدفة واالنتهاء من تقييم البرنامج. وُحّوِ

الواردة في كانون الثاني/يناير 2022، وجميعهم كانوا في المجموعة النقدية. وبعد ذلك بوقت قصير، جرى تقييم المشاركين المتبقيين كجزء من البرنامج، بعد تسعة 
أشهر تقريباً من بداية البرنامج. ومن خالل التعاون مع مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية، تمكن أخصائيو الحاالت اإلفرادية من جمع 16 دراسة استقصائية في نهاية 

النشاط. وباالستعانة بالبيانات الكمية في بداية النشاط وبعد ثالثة أشهر وتسعة أشهر، هدف تقييم البرنامج إلى فحص اآلثار الطويلة األجل لبرنامج إدارة حاالت العنف 
القائم على النوع االجتماعي من خالل المساعدة النقدية والعينية، من خالل إجراء مقارنة كمية للنتائج بعد ثالثة وتسعة أشهر.

كان إفصاح المراهقات عن خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل عام وخدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل الُمساعدات 
نقداً وبقسائم ووصولهن إليها يمثل تحدياً كبيراً. ولم يسمح مقدمو الرعاية للمراهقات بالذهاب إلى المساحات المأمونة للنساء والفتيات والتي يمكنهن فيها التفاعل مع 

أخصائيي الحاالت اإلفرادية. وحّد ذلك من قدرة البرنامج على توظيف المراهقات فيه. 

 القيود 
واجه تقييم هذا البرنامج كثيراً من القيود. واتسمت العيّنة بمستوى عاٍل من التناقص، والذي يمكن أن يُعزا إلى عدٍد قليل من العوامل. وقد يكون من الصعب إجراء هذا 

النوع من تقييم البرامج في سياق شمال غرب سوريا، ال سيما من حيث الوصول إلى المشاركين، ألن كثيرين منهم ما زالوا يتنقلون، مع محدودية ما لديهم من وقت 
وموارد للمشاركة في بعض البرامج، وقد يرفضون المشاركة خوفاً من وصمهم من قبل األسرة و/أو المجتمع المحلي. وعالوة على ذلك، اعتماداً على المناخ السياسي 
وفرص الهجرة، يمكن أن تحدث انتقاالت واسعة النطاق داخل وخارج شمال غرب سوريا على مدار بضعة أشهر، األمر الذي يعيق متابعة تقييم البرنامج. وفي تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021، خرج عشرات اآلالف من النازحين داخلياً من محافظة إدلب إلى حلب. ومن الممكن أن يكون المشاركون في البرنامج قد غادروا إدلب في ذلك 
الوقت، وبالتالي أصبح من غير الممكن الوصول إليهم في فترة المتابعة مّما ساهم في تناقص العينة. وقد يكون توقف خدمات مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية في خالل 
فترة التقييم قد ساهم أيضاً في تناقص العيّنة، حيث ال يرغب المشاركون في االستمرار في البرنامج أو التقييم من جراء نقص الدعم. وأخيراً، حدثت المتابعة بعد تسعة 

أشهر في أثناء زيادة حاالت جائحة كوفيد-19 في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022. ولحماية كل من المشاركين وموظفي البرنامج، أجريت المقابالت عبر الهاتف بدالً 
من إجراء المقابالت الشخصية، وهو ما دفع إلى 

إحجام بعض الناجين عن المشاركة في أثناء التقييم 
في نهاية النشاط بسبب االفتقار إلى الخصوصية. 

نتيجة للتناقص، تعذّر تنفيذ منهجية التقييم األصلية. 
لذلك، ال يمكن مقارنة التغييرات في النواتج بين 

مجموعات التدخل والمقارنة، وهو ما يحّد من 
قدرة التحليل على استنتاج تأثير البرنامج. وعالوة 
على ذلك، انخفضت القوة التجريبية للتحليل الكمي 
نتيجة تراجع األهمية اإلحصائية لكثير من النتائج. 
ويُعزا ذلك إلى صغر حجم العيّنة وانخفاض الطاقة 
في البيانات. وأخيراً، تتسم قابلية تعميم هذه النتائج 
بالمحدودية، ليس فقط بسبب صغر حجم العينة، بل 
أيضاً بسبب خصوصية سياق شمال غرب سوريا. 

رت االتجاهات في البيانات بأنها تهدف  ومع ذلك، فُّسِ
إلى تكييف سياق جميع النتائج المبلَّغ عنها، والتي 
يمكن أن تكون مفيدة لتصميم البحث في المستقبل.

 © هيئة اإلغاثة "كير" 2022
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V. النتائج المختلطة الطرائق: االتجاهات على مدار الوقت للمشاركين في المساعدة النقدية 

وصف العيّنة: في بداية البرنامج وبعد 3 أشهر و9 أشهر

نساء  وقُيِّموا في إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل المساعدة النقدية والعينية، وكان جميعهم تقريباً  107 مشاركاً  ل  في بداية البرنامج، ُسّجِ
مغايرات الهوية الجنسانية متوافقات مع الجنس المحدد لهن عند والدتهن في سّن 20 عاماً فما فوق – وكانت اثنتان فقط من المشاركات مراهقات في سّن 16 و18 
عاماً. وفي حين أّن الفتيات المراهقات أُدرجَن في معايير األهلية للبرنامج وتصميم الدراسة، إال أنه لم تلتحق أي فتاة بالبرنامج ولم يخضعن للتقييم في فترة المتابعة. 

القائم على النوع االجتماعي  القائم على النوع االجتماعي بشكل عام وخدمات التصدي للعنف  ويمثل إفصاح المراهقات ووصولهن إلى خدمات التصدي للعنف 
التفاعل مع أخصائيي  للنساء والفتيات والتي تتيح لهن  المأمونة  آباؤهن بالحضور إلى المساحات  متى لم يسمح لهن  وبقسائم تحدياً  الُمساعدات نقداً  التي تشتمل على 

اإلفرادية.  الحاالت 

35-44 عاماً. وتلقّى ثلثهن )65%( بعض التعليم االبتدائي و57% منهن متزوجات حالياً.  في بداية النشاط، تراوحت أعمار المشاركات )39%( في الغالب بين 
15 مشاركةً بعد ثالثة أشهر، و21 مشاركةً بعد تسعة أشهر )مع تقييم ثالثة مشاركات في كلتا  33 مشاركةً:  وعلى مدار البرنامج، كان من الُمجدي المتابعة مع 

فقد تراوحت أعمار  النشاط األصلية؛  بداية  الديمغرافية مشابهة لمجموعة  الخصائص  للمتابعة، كانت  33 مّمن خضعن  الـ  المشاركات  بين  الزمنيتين(. ومن  النقطتين 
33 العينة  ل هؤالء المشاركات الـ  54% منهن متزوجات حالياً. وتُشّكِ 82% منهن بعض التعليم االبتدائي، وكان  35-44 عاماً، وتلقّى  نصفهن )45%( بين 

الدراسة.  في  التحليلية 
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االتجاهات بمرور الوقت: نتائج البيانات النوعية والكمية 

استفاد هذا التقييم من نتائج 20 مقابلة نوعية و33 دراسة استقصائية كّمية لتقييم مجموعة متنوعة من نواتج البرنامج. واستُخدمت البيانات النوعية لتحديد تصورات دمج 
المساعدات النقدية والعينية. واستُخدمت كل من البيانات النوعية والكمية لفحص التغييرات بين المشاركين في مجموعة المساعدة النقدية، عبر أربع فئات للنواتج: العنف القائم 

على النوع االجتماعي؛ والقدرة االقتصادية والحياة المهنية؛ والرفاه الشخصي وشؤون األسرة والمجتمع المحلي. وأخيراً، استُخدمت البيانات الكمية لتقييم الفروق في هذه 
النواتج بعد ثالثة أشهر وتسعة أشهر من بداية البرنامج. 

إجماالً، تُستخدم النتائج النوعية باعتبارها تحليالً أولياً، ويوصف تكرار هذه النتائج من خالل عدد المشاركين اللذين أبلغوا عن هذه النواتج بين قوسين )N(. وتوضع النتائج 
النوعية في سياقها من خالل التحليالت الكمية للنواتج ذات الصلة بين المشاركين الـ 33 الذين شاركوا في الدراسة االستقصائية عند المتابعة بثالثة أو تسعة أشهر.

المساعدة النقدية أو العينيّة 

في المقابالت النوعية )20(، أفاد جميع المشاركين بأن المساعدات النقدية أو العينية كانت آمنة ويسهل الوصول إليها. واختار أربعة مشاركين فقط تلقّي المساعدة العينية، 
والتي استخدموها جميعاً كاستثمار أو شراء لوازم أو أدوات لمشروعٍ ما.

كان ما يقرب من جميع المشاركين )15( قادرين على اتخاذ القرار حول كيفية استخدامها بأنفسهم. وإذا أشرك المشاركون غيَرهم في عملية اتخاذ القرار، فإنهم سيتمثلون 
في أطفالهم أو آبائهم أو أشقائهم )5(. وذكرت ُمشاِركة واحدة أن شريكها، الذي كان مسيئاً لها معنوياً قبل البرنامج، ساعدها في اتخاذ قرار لسداد ديونهما من خالل المساعدة 

النقدية، لكنها ما زالت تشعر بأن المساعدة النقدية ال تشكل أي خطر عليها. وأبلغ عن اتخاذ قرار مشترك بشكل أكبر بين َمن تلقّوا المساعدة النقدية )4(؛ وشاركت مشاِركة 
واحدة فقط من المشاِركات الالتي استخدمن المساعدة العينية في اتخاذ القرار )مع أختها(. وذكر جميع المشاركين تقريباً )18( أن المساعدة، سواء كانت نقدية أو عينية، أو 

الدخل المتولد من المساعدة، لم تكن كافية لتغطية احتياجاتهم األساسية وأنهم كانوا يرغبون في الحصول على مزيد من المساعدة. 

تمثل اإلنفاق النقدي األكثر شيوعاً في االستثمار في مشروع صغير، والذي ينطوي على شراء آالت الخياطة والمنسوجات وأدوات تصفيف الشعر والمواد الغذائية 
ومستحضرات التجميل لبيعها )14(. وتبع ذلك اإلنفاق على العالج الطبي )6(، غالباً لألطفال، وتوفير احتياجات األطفال األخرى، مثل شراء المالبس أو دفع تكاليف التعليم 

)6(، وسداد الديون )3(، والغذاء )4(، والوقود )2(، واألدوية )2(، وأشياء أخرى، ومنها المالبس أو الهاتف الخلوي )2(، وإصالح خيام اإليواء )1(. وعندما ُسئلوا عن 
النفقات األخرى التي يرغبون في تحقيقها، أولى معظم المشاركين األولوية لإلمدادات لمساعدة مشاريعهم على النمو )13( أو األدوات المنزلية األكبر حجماً )10(، مثل 

الثالجات والمراتب والغساالت. وذكر آخرون الطعام )3( والعالج الطبي )1( ومالبس األطفال )1( والجدران لحماية المالجئ من طقس الشتاء )1(.
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التغييرات في العنف القائم على النوع االجتماعي 

في المقابالت النوعية، أفادت معظم المشاركات )12( بأنهن يشعرن بأمان أكبر بعد المشاركة في البرنامج. وبالنسبة إلى المشاركات األخريات )8(، شعر نصفهّن بأّن 
تعّرضهن للعنف القائم على النوع االجتماعي أو مخاطره قد تغير نوعاً ما، لكنهن ما زلن عرضة للخطر )4(، وشعرت البقية بأن سالمتهن وشعورهن باألمان لم يتغير )3(. 

ومع ذلك، ساد لدى هؤالء المشاركات شعور بالتفاؤل بأّن أوضاع العنف لديهن يمكن أن تتغير في المستقبل. 

وعند التفكير في العنف الذي تعّرضن له، شعر أقل من نصف المشاركات بقليل )9( بأّن وْضع العنف الذين يعانين منه قد تراجع، أو بأنهن كّن أقل عرضة للخطر بسبب 
تلقي مساعدات نقدية، إذ لم يعُدن في حاجة إلى طلب النقود من األزواج أو أفراد األسرة أو اآلخرين، وهو ما حد من النزاع أو التعرض للمواقف التي أدت إلى تعّرضهن 

للخطر وسوء المعاملة. وتمكنت إحدى المشاركات من شراء هاتف خلوي، وهو ما ساعد، على حد قولها، في الحد من احتمال تعرضها لسوء المعاملة والتحرش. 

 "لقد كان ]المال النقدي[ ناجحاً ألنه جعلني أشعر باالرتياح. وأصبحت مستقلة عن األشخاص الذين أساءوا معاملتي. وبدأُت في كسب عيشي بمفردي". 
– امرأة نازحة داخلياً، جرابلس.

"إن الحصول على مبلغ من المال حالياً هو ما ساهم في حل مشكلة قائمة. إن هذا المبلغ غير مستدام. لقد كانت المساعدة النقدية ممتازة. وقد دعمتني 
 بعض الشيء، لكنها ليست حالً مستداماً. قد يتكرر حدوث العنف ثانيةً، لكن ليس بنفس الدرجة، ألنني حصلت على دعم عقلي وأصبحُت أقوى". 

– امرأة نازحة داخلياً، جرابلس.
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الشكل 2. نفقات المساعدة والنفقات المحتملة، شمال غرب سوريا، العدد = 20  
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بالنسبة إلى اآلخرين، تُعزا الزيادة في األمان إلى تحّسن ثقتهم وثباتهم العقلي؛ حيث شعروا بقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ومنع المعتدين من ارتكاب مزيد من العنف 
ضدهم. وأفاد بعض المشاركين بأنهم تعلّموا من البرنامج كيفية المضي قدماً في عالقاتهم مع شركائهم، وهو ما أدى إلى تقليل سوء المعاملة والحد من التشاجر. وانطبق 

األمر نفسه أيضاً بالنسبة إلى الوالدين واألشقاء والعائلة الممتدة كذلك، حيث تمكن المشاركون من إيقاف إساءة المعاملة األبوية.

كنت أواجه وقتاً عصيباً مع زوجي وعائلته؛ فقد دأبوا على ضربوني وإهانتي، وأنا ال أستطيع أن أترك أطفالي. تحدثَّت إلّي اختصاصية رعاية النازحين 
 داخلياً وقّدمت العون لي. وعلمتني كيف أتعامل مع زوجي، ولفتت انتباهي إلى أشياء كثيرة في الحياة". 

– امرأة نازحة داخلياً، جرابلس.

"لقد تغيرت بالتأكيد لألفضل. كنت خائفة من االستماع إلى الموسيقى والتعبير عما يدور بداخلي. أما اآلن، فلم أعد ]خائفة[. قد أبدو منسحبة في بعض 
 األحيان، ولكنني أفعل ذلك ألعتني بنفسي فقط. لقد منحوني أشياء كثيرة حتى أتمكن من العودة بقوة ومعرفة كيفية استعادة عافيتي". 

– امرأة نازحة داخلياً، جرابلس.

في البيانات الكمية، كان هناك أيضاً اتجاه نحو الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي في األشهر الثالثة الماضية، ال سيما العنف المنزلي )أو األُسري(، مع تسجيل 
انخفاض من 84 في المائة إلى 64 في المائة. وباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى المشاركين المتزوجين، انخفض العنف الجسدي من 67 في المائة إلى 50 في المائة، 

وانخفض العنف االقتصادي من 39 في المائة إلى 27 في المائة، وانخفض التشاجر من 94 في المائة إلى 69 في المائة. بْيد أن هذه التغييرات لم تكن ذات داللة إحصائية 
)القيمة االحتمالية < 0.05( )انظر الشكل 3(.

التغيرات في القدرة االقتصادية والحياة المهنية

استثمر خمسة وسبعون في المائة )15( من المشاركين المساعدة النقدية في مشروع صغير جديد أو قائم. وفي المقابالت النوعية، ذكر هؤالء المشاركون حاالت 
أعلى بشكل واضح من اإلبالغ عن االعتماد على الذات والتمكين من بقية المشاركين اللذين لم يتمكنوا من اتباع نفس المسار. ومن بين المشاركين الذين تمكنوا من 

استثمار مساعداتهم، وجد 10 منهم أن الدخل المتولد لم يكن مستداماً؛ وغالباً ما نفدت اإلمدادات لديهم ولم يتمكنوا من توليد الدخل الكافي لشراء مزيد من اإلمدادات. 
وشعرت هؤالء النساء بالتمكين في مساعدة أسرهن، واالكتفاء الذاتي، وأّن لديهن هدف بمقدورهن تحقيقه في مجتمعهن المحلي، غير أنهن مع فشل المشروع غمَرهن 
الشعور باإلحباط. ومن بين هؤالء المشاركين، أراد جميعهم تقريباً أن يجدوا إمدادات إضافية أو مختلفة، أو استثمار مزيد من الوقت في بناء المهارات، أو تلقّي مزيد 

من الموارد الخاصة بُسبُل العيش لتهيئة فرصة اقتصادية ألنفسهم. ونظر الناجون إلى الدخل المستدام باعتباره خطوة رئيسية في طريقهم نحو التعافي. وبالنسبة إلى 
المشاركين الخمسة اللذين استمروا في تحقيق الدخل، فقد غّطوا االحتياجات األساسية ألسرهم إلى حد ما وكان لديهم شعور أقوى باالعتماد على الذات مقارنة بنظرائهم 

من رواد األعمال مّمن لم يُكتب لمشاريعهم النجاح.

"أفضل ما تحقق هو أنني اشتريت ماكينة خياطة ودّرت دخالً لي ... بحمد هللا ... كان ذلك إيجابياً على المستوى الشخصي؛ فقد أصبحت أقوى 
 ومستقلة". 

– امرأة نازحة داخلياً، سلقين.

"لم ينجح المشروع ألن منطقتنا فقيرة ولسنا معروفين جيداً هنا. لن يشتري أحد…. أردت شراء مزيد من المنتجات لمشروعي، لكن المال لم يكن كافياً، 
 لذلك اشتريت عدداً صغيراً من المنتجات. ولهذا السبب لم ينجح المشروع". 

– امرأة نازحة داخلياً، سلقين.

بادرت النساء الالتي لم يستثمرن في أي نشاط مدر للدخل )5( بإنفاق مساعدتهن على المشتريات الطارئة، ال سيما العالجات الطبية )3(، أو االهتمامات الملحة، مثل سداد 
الديون )1( أو شراء الوقود لفصل الشتاء )1(. وبالنسبة إلى هؤالء المشاركين، عالجت هذه النفقات احتياجات صحية جسدية كبيرة أو، في حالة سدادهم للديون، فقد حدَّت 

من تعرضهم لالستغالل. 

ل نمٌط ثابت من التحسُّن بين المشاركين. وعلى وجه التحديد،  وبرزت هذه التغييرات في القدرة االقتصادية أيضاً في النتائج الكمية؛ وبالنسبة إلى النتائج االقتصادية، ُسّجِ
أبلغت نسبة أعلى من المشاركين، بعد ثالثة أشهر أو تسعة أشهر، عن كسب المال في الشهر الماضي )من 18% في بداية النشاط إلى 45% في فترة المتابعة(، واالدخار 

)من 9% في بداية النشاط إلى 52% في فترة المتابعة(، واستخدام استراتيجيات تكيّف أقل )من 27.9 متوسط درجة بداية النشاط إلى 18.2 في فترة المتابعة(. وكانت هذه 
الفروق ذات داللة إحصائية )انظر الشكل 3(. 
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في ما يتعلق باتخاذ القرار داخل األسرة المعيشية، لم تسجل سوى زيادة ذات داللة إحصائية في نسبة المشاركين مّمن أبلغوا عن سيطرة كاملة أو عادلة على شراء أو بيع 
المنتجات المنزلية الباهظة الثمن )من 24% في بداية النشاط إلى 64% في فترة المتابعة(. وأبلغ مزيد من المشاركين أيضاً عن سيطرة كاملة أو عادلة على القرارات 

المتعلقة بتعليم األطفال، وزواج األطفال، والعالجات الطبية، واإلنفاق على المنتجات الخاصة بالطمث، مع أّن أياً منها لم تكن ذات داللة إحصائية )انظر الجدول 1(. 

مالحظات: النسب المئوية هي عدد المشاركين الذين أفادوا بأنهم اتخذوا قرارات بمفردهم أو على قدم المساواة مع أزواجهم/أزواجهن في الفئات المبلّغ عنها. تشير القيم . 
ببنط عريض إلى داللة إحصائية.

تعلیم األطفال

اتخاذ القرار داخل األسرة 
المعیشیة (%)

قرارات الزواج لألطفال

شراء أو بیع منتجات منزلیة 
باھظة الثمن

العالج الطبي للمشاكل الصحیة

اإلنفاق على المنتجات الخاصة 
بالطمث

18

9

8

29

28

55

27

24

88

85

20

16

21

32

30

61

48

64

97

91

0.618

0.076

0.001

0.163

0.451

القیمة االحتمالیة%العدد %العدد

بدایة النشاط المقیاس 
(0 شھر)

المتابعة 
(3 أو 9 أشھر)

الجدول 1. التغييرات في اتخاذ القرار داخل األسرة المعيشية بعد 3 أو 9 أشهر، العدد = 33
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التغييرات في الرفاه الشخصي

ذَكر جميع المشاركين في مقابالتهم النوعية أن صحتهم 
العقلية والنفسية تحسنت بسبب البرنامج - فقد أصبحوا 

أكثر قدرة على الصمود وثقة وأمالً، وكل ذلك يُعزا إلى 
الجمع بين إدارة الحاالت والمساعدة النقدية.

"أدركت أن الحياة لن تتوقف بالنسبة إلّي وأنها 
ستستمر مهما كانت الصعوبات. لذلك، كان علّي 

 مواكبة ذلك والكفاح من أجل تحقيق حلمي ". 
– امرأة نازحة داخلياً، جرابلس.

"شعرت بارتياح نفسي كبير، لدرجة أنني بدأت 
أتحدث بثقة. وإنه لشعور جميل أن تكون قادراً 

 على إثبات نفسك في الحياة ". 
– امرأة نازحة داخلياً، سلقين.

"لقد أعطاني ذلك شعوراً باألمل في أن الخير ال 
يزال موجوداً في هذا العالم، وأن بمقدورهم فعل 

الخير. وإذا عبّرت عما في داخلك، فهناك أشخاص 
 سيفهمون ما تشعر به". 

– امرأة نازحة داخلياً، من جرابلس.

تعززت هذه النتائج بالبيانات الكمية، حيث كان هناك تحسن ثابت في مجموعة من المقاييس المتعلقة بالرفاه والصحة العقلية. وسجلت زيادات ذات داللة إحصائية )قيمة 
االحتمالية>0.05( في مقياس األمل الطبعي عند البالغين14 )من 33.7 إلى 35.8( ودرجة االستقاللية الذاتية )من 8.9 إلى 11.6(، مما يشير إلى توقعات أفضل 

للمستقبل وإحساس أقوى بالسيطرة. وكان هناك أيضاً انخفاض يُعتّد به إحصائياً في درجة الصحة العقلية )من 14.5 إلى 10.3(، وهو ما يعني أن المشاركين أبلغوا عن 
اضطرابات نفسية أقل على مدار البرنامج )انظر الشكل 3(.

أشار بعض المشاركين )5( أيضاً إلى حدوث تحّسن في صحتهم البدنية، بعد أن استخدموا التحويالت النقدية لدفع تكاليف العالجات الطبية واألدوية، باإلضافة إلى 
اإلمدادات لغرض التدفئة في خالل أشهر الشتاء، مثل البطانيات وغاز التدفئة وإصالح المأوى. وقد انعكس ذلك في النتائج الكمية أيضاً في ما يتعلق بالوصول إلى 

الخدمات. وزاد متوسط عدد الخدمات التي تسنّى الوصول إليها بمرور الوقت )من 3.7 إلى 5.3(، وهو ما يعني أن المشاركين تمكنوا في المتوسط من الوصول إلى 
خدمتين إضافيتين في أثناء المتابعة )انظر الشكل 3(. وحدثت هذه الزيادات في الغالب مع الوصول إلى الخدمات الصيدالنية، وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، 

واالستشارات/الخدمات النفسية، والخدمات القانونية، ودعم/خدمات اإلسكان، وُسبُل العيش/خدمات التوظيف. 

على الرغم من االستجابات اإليجابية عموماً، استمر بعض المشاركين )7( في التعبير عن مشاعر الضيق في المقابالت النوعية بسبب الظروف الصحية الحالية في 
أسرهم، والمخاطر المستمرة للعنف، والقلق االجتماعي، واستمرار االضطرابات النفسية، والشعور بعدم الدعم دون استمرار خدمات إدارة الحاالت. 

 14  سي. آر. سنايدر وآخرون )1991(، "اإلرادة والطرق: تطوير مقياس الفروق الفردية لألمل والتحقق منه"، مجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي، 60)4(، 570–585. 

.https://doi.org/10.1037//0022-3514.60.4.570

© هيئة اإلغاثة "كير" 2022
ضمن إحدى الدورات التدريبية للمراهقات في إطار برنامج التمكين الحياتي ضمن إحدى الدورات التدريبية للمراهقات في إطار برنامج التمكين الحياتي بأحد مراكز منظمة 

سوريا لإلغاثة التي تدعمها هيئة اإلغاثة "كير" في شمال غرب سوريا.

https://doi.org/10.1037//0022-3514.60.4.570
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مالحظات: * تشير إلى فروق ذات داللة إحصائية )القيمة االحتمالية >0.05(. قُيّمت نواتج الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي للمشاركين اللذين أفادوا 
بوجود شركاء في بداية النشاط، العدد=18 في بداية النشاط والعدد=16 في فترة المتابعة. ويمكن االطالع على تعريفات التدابير ومنهجية الحسابات في الملحق 1. 

وأبلغ عن متوسط الدرجات، وتوجد األرقام واالنحرافات المعيارية وقيم االحتمالية في الملحق 2. 

الحمایة من العنف القائم على النوع االجتماعي (%)
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القدرة االقتصادیة

الرفاه الشخصي

94

69

39

27

67

50

9.1

51.5

84

64

18.2

45.5

27.9

18.2

8.9

11.6
14.5

10.3

33.7
35.8

3.7 5.3

3 و9 أشھر مجتمعة  0 أشھر

الشكل 3. االتجاهات بمرور الوقت، والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي، والقدرة االقتصادية، ونواتج الرفاه الشخصي في 
بداية النشاط ونهايته )3 أو 9 أشهر(، العدد = 33
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التغيّرات في شؤون األسرة والمجتمع المحلي 

من خالل البرنامج، تمّكن كثير من المشاركين من تحسين حياة أطفالهم مادياً واجتماعياً، كما ورد في المقابالت النوعية. واختار بعض المشاركين استخدام المساعدة 
النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ألطفالهم، مثل العالجات الطبية )5( واألدوية )2( والتعليم )1(. وعقب المشاركة في إدارة حاالت العنف القائم على النوع 

االجتماعي، وجد المشاركون أنهم كانوا قادرين على تحسين عالقاتهم بأطفالهم، والتواصل معهم على نحٍو أكبر والقدرة على التفاعل بإيجابيٍة أكثر. وسمحت المساعدة 
النقدية الثنتين من المشاِركات بمعالجة احتياجات أطفالهما على الرغم من عدم وجود دعم من شركائهما. فعلى سبيل المثال، تمكنت إحدى المشاركات من استخدام 

المساعدة النقدية لفحص إصابة ابنتها باإليدز، حتى بعد اعتراض زوجها. 

"كانت عائلتي تنظر بإيجابية تجاهي من جميع النواحي، وقد غيّر المجتمع بشكل عام، وعائلة زوجي بشكل خاص، رأيهم بي، من امرأة مستهلكة إلى 
 امرأة منتجة." 

– امرأة نازحة داخلياً، سلقين.

شعرت بعض المشاركات بأن البرنامج سمح لهن بتحسين عالقتهن مع سائر أفراد المجتمع المحلي. ووصفن ذلك بعّدة طرق، بما في ذلك أنهن أصبحن أكثر اجتماعيةً 
وثقةً بأفراد المجتمع المحلي، أو تحسين وضعهن االجتماعي المتصور كنساء مستقالت ومكتفيات ذاتياً، أو الشعور بالتمكين لمساعدة غيرهن في مجتمعهن المحلي. 
بالنسبة إلى عدد قليل من المشاركين )3(، أصبحت عالقتهم بمجتمعهم المحلي مثيرة للجدل بعض الشيء - كان الجيران أو اآلخرون في مجتمعهم المحلي يشعرون 

بالغيرة بسبب تلقي المشاِرك المساعدة، في حين أنهم لم يتلقوها.

"لقد كان ]البرنامج[ إيجابياً للغاية. وبدأُت في مساعدة الناس من حولي، على سبيل المثال، في المخيم. وأنا أمدهم بالوعي الالزم. لذلك شاركُت في 
 حلقة دراسية بالشراكة مع طاقم طبي. وجمعُت الناس وطلبُت من المتخصصين نشر التوعية بفيروس كورونا". 

– امرأة نازحة داخلياً، جرابلس.

الفروق بعد 3 و9 أشهر: التحليل الكمي الثانوي 

لت تغييرات تفاضلية في النواتج المقيّمة. وظلّت بعض تدابير القدرة االقتصادية متسقة؛ وأفادت  عند فصل نتائج المتابعة بعد ثالثة وتسعة أشهر في التحليل الكمي، ُسّجِ
نسب مماثلة من األفراد أنهم كسبوا المال في الشهر الماضي، ولديهم مدخرات في الوقت الحالي. ومع ذلك، كان متوسط الدرجة بالنسبة إلى استراتيجيات التكيف بعد 

تسعة أشهر أعلى بكثير مما كان عليه بعد ثالثة أشهر )23.5 مقارنة بـ 8.5(. 

في ما يتعلق بالرفاه الشخصي، كانت درجات الصحة العقلية بعد تسعة أشهر أعلى مما كانت عليه بعد ثالثة أشهر )12.4 مقابل 6.2(، بينما كانت درجات االستقاللية 
ودرجات مقياس األمل الطبعي عند البالغين أقل )من 12.3 إلى 10.8؛ ومن 37.9 إلى 34.6، على التوالي( وهو ما يعني أن تصورات االستقاللية واألمل 

واالضطرابات النفسية كانت أفضل للخاضعين للتقييم في وقت المتابعة المبّكر. 

ظل الوصول إلى الخدمات ثابتاً )من 5 إلى 5.4(، بما في ذلك الفئات الفرعية التالية: الوصول إلى الخدمات الصيدالنية، وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، 
والخدمات القانونية، والخدمات االستشارية/النفسية، ودعم/خدمات اإلسكان. 

على الرغم من حدوث بعض التغييرات بمرور الوقت، فإن هذه النتائج المبلغ عنها بعد تسعة أشهر ال تزال تتحسن مقارنةً بالنتائج في بداية النشاط )لم تُختبَر 
إحصائياً، انظر الجدول 2(.

مالحظات: لم تُختبر هذه التغييرات بعد 3 أشهر و9 أشهر إحصائياً بسبب صغر حجم العيّنة. ويصف التغيير في األثر التغيير من 3 إلى 9 أشهر بعد بدء البرنامج، 
واعتُبرت كّل النواتج المبلغ عنها هنا محسَّنة مقارنةً بالنواتج في بداية النشاط. لمعرفة القيم في بداية النشاط، انظر الشكل 3.
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الكسب في الشھر الماضي 
(%)7471048

العدد/
المتوسط

%/االنحراف 
المعیاري

العدد/
المتوسط

%/االنحراف 
المعیاري

6401152االّدخار (حالیاً؛ %)

مؤشر استراتیجیات التكیف 
8.55.523.510.2(األسبوع الماضي) (الدرجة)

االستقاللیة ومركز 
12.34.110.84.0السیطرة (الدرجة)

استبیان اإلبالغ الذاتي-20 
6.45.012.44.67(الشھر السابق) (الدرجة)

مقیاس األمل الطبعي 
37.94.934.63.5(مقیاس المستقبل) (الدرجة)

تغییر األثر
القدرة االقتصادیة 

الرفاه الشخصي

الوصول إلى صیدلیة (%)
151002095

51.895.41.07

الوصول إلى خدمات الصحة 
10671781الجنسیة واإلنجابیة (%)

الوصول إلى الخدمات القانونیة 
(%)42700

الوصول إلى المشورة/خدمات الصحة 
151002095النفسیة (%)

الوصول إلى دعم/خدمات اإلسكان 
(%)2131785

الوصول إلى خدمات ُسبُل 
3201470العیش/التوظیف (%)

الوصول إلى الخدمات (الدرجة)

بعد 9 أشھربعد 3 أشھرالمقیاس 

الجدول 2. الفروق في نواتج الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي، والقدرة االقتصادية، والرفاه الشخصي في أثناء المتابعة 
بعد 3 و9 أشهر، العدد = 33
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VI. مناقشة 

تهدف المساعدة النقدية والعينية في إطار إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إلى مساعدة الناجين على التعافي من حاالت العنف. ووجد تقييم البرنامج المتعدد 
الطرائق هذا أن المساعدة النقدية أو العينية لدعم اإلدارة المتكاملة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي يُعّد بمثابة وسيلة واعدة للحد من العنف القائم على النوع 

االجتماعي للنازحين داخلياً في شمال غرب سوريا. وعبر كل من البيانات النوعية والكمية، كان هناك دليل على أن الجمع بين المساعدة النقدية وإدارة حاالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي قد ساهم في تحسين حياة النساء بطرق من شأنها أن تحد بشكل مباشر وغير مباشر من تعرضهن للعنف. ومع أّن النتائج الكمية لم تكن ذات داللة 
إحصائية، إال أنه كانت هناك انخفاضات في العنف االقتصادي والمادي والعائلي للعينة، وأثبتت البيانات النوعية هذه التحسينات. وأبلغ كثير من المشاركين عن شعورهم 
باألمان وتعرضهم لعنف أقل، وهو ما تمكنوا من تحقيقه باستخدام مسارات متعددة تُوفِّرها المساعدة النقدية أو العينية أو خدمات إدارة الحاالت لتقليل تعرضهم للعنف أو 

مخاطره. ومع ذلك، هناك فرص غير كافية لُسبُل العيش ويفتقر مقدمو المساعدة النقدية المتعددة األغراض، وغيرهم من الحاضرين إلى النهج الجنساني التحويلي l فضالً عن 
النهج الُمراعي للمنظور الجنساني. تستهدف كثير من الفرص القائمة أرباَب األسر، وهو ما يعني أن البرمجة غالباً ما تكون مصممة لتلبية احتياجات الذكور الُمعيلين لألسر 
المعيشية. يستهدف مقدار كبير من المساعدة النقدية المتعددة األغراض اإلناث الُمعيالت لألسر المعيشية مّمن ال يتمتعن بفرص االنتعاش االقتصادي، لتكون معبراً بدءاً من 

تلبية االحتياجات األساسية عبر المساعدة النقدية المتعددة األغراض إلى االعتماد على الذات. 

في أغلب األحيان، ال يُدرج الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل صريح في معايير األهلية لتلقّي المساعدة النقدية المتعددة األغراض وبرامج ُسبُل العيش. 
وباإلضافة إلى ذلك، يفتقر كثير من الناجين إلى الوثائق للحصول على المساعدة النقدية المتعددة األغراض وبرمجة ُسبُل العيش. وعالوة على ذلك، يتعين دمج هذه البرامج 
مع برمجة التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي لتلبية متطلبات ُسبُل العيش والمتطلبات النقدية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. ويلزم أيضاً التأكد من 
وجود مسارات اإلحالة وأنه يمكن تفعيلها، وأن التدخالت المتعلقة بُسبُل العيش والنقد ال تفضي إلى عواقب سلبية غير مقصودة على سالمة الناجين، وأّن السّرية ، جنباً إلى 

جنب مع الركائز األخرى للنهج الذي يركز على الناجين، قد تحققت.

غالباً ما يستخدم مقدمو خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي النقدمن أجل الحماية كوسيلة مؤقتة ولتجاوز أوجه القصور في ُسبُل العيش والبرامج النقدية 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. وبدون تلبية االحتياجات األساسية والفجوات في ُسبُل العيش، غالباً ما ال يولي الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي 

األولوية الستخدام التحويالت النقدية في الحصول على السلع والخدمات المتعلقة بالحماية، بل يستخدمونها بدالً من ذلك لتغطية االحتياجات األساسية و/أو االستثمار- في 
الفُرص الُمدّرة للدخل. ويفضي هذا الوضع إلى قيام الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في األساس بفرز حوادث العنف التي تعرضوا لها ثم تفويت فرصة 

تعافيهم منها. وقد يؤدي االفتقار إلى التكامل والتنسيق بين المساعدة النقدية من أجل الحماية والمساعدة النقدية المتعددة األغراض، وُسبُل العيش إلى إبطاء أو عرقلة ابتعاد 
الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي عن المواقف المسيئة داخل أسرهم المعيشية. 

 © هيئة اإلغاثة "كير" 2022
تم عقد جلسة توعية من قبل الفريق المتنقل، في شمال غرب سوريا. وفي خالل الجلسة يقوم مقدم الخدمة بتوصيل رسائل توعوية حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

وعمالة األطفال
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ومع أنها ليس بمقدورها التصدي لجميع المشاكل التي تعترض المشاركين، إال أن المساعدة النقدية أو العينية كانت مفيدة في الحد من تعرضهم للعنف القائم على النوع 
ضة للخطر وتحسين قدرتهن االقتصادية في أثناء البرنامج. واستخَدم غالبية المشاركين النقد لالستثمار في نشاط مدر للدخل، وهو ما سمح  االجتماعي ومن األوضاع الُمعّرِ

لهم بالوصول إلى مزيد من الموارد االقتصادية. 

أظهرت النتائج الكمية زيادات كبيرة في عدد المشاركين الذين استخدموا النقد مّمن كسبوا ماالً في األيام الثالثين الماضية وكان لديهم مدخرات. وتجدر اإلشارة إلى تسجيل 
انخفاض في أنواع استراتيجيات التكيف السلبية وتواترها. وربط المشاركون اعتمادهم المالي الذاتي المكتشف حديثاً بالحد من العنف إذ نأوا بأنفسهم عن مواقع الضعف أو 
االستغالل من قبل الُمسيئين لهم. كما شعر المشاركون اللذين اضطروا إلى إنفاق مساعدتهم على عمليات الشراء الطارئة بأماٍن أكبر؛ فبقدرتهم على شراء السلع والخدمات 
على نحٍو يُراعي الخصوصية بدون االعتماد على شخص آخر أو موافقة أزواجهم أو عائالتهم قد ساهمت في الحد من النزاع المحتمل وإساءة المعاملة المترتبة عن ذلك. 

بْيد أنه بالنسبة إلى كثيرين، كانت مشاريعهم قصيرة األجل بسبب نفاد اإلمدادات ورأس المال أو تسجيل طلب محدود على األعمال التي اختاروها لمدة تسعة أشهر بعد بدء 
البرنامج 25 وحقق 25 في المائة فقط من المشاركين الذين استثمروا في مشروع صغير نجاحاً كافياً لتغطية االحتياجات األساسية ألسرهم إلى حد ما. وبالنسبة إلى نماذج 
البرامج التي تتضمن تطوير ُسبُل العيش المستدامة كجزء من نظرية التغيير الخاصة بها، توضح هذه النتيجة أهمية تضمين مكّونات التعزيز االقتصادي في حزمة البرامج أو 

توفير إحاالت وظيفية للبرامج النِشطة والفعّالة المعنيّة بُسبُل العيش.

ارتبط الدعم النفسي وجلسات إدارة الحاالت أيضاً بالحد من العنف القائم على النوع االجتماعي، حيث عزا كثير من المشاركين سالمتهم المتزايدة إلى قدرتهم على 
التحكم النزاع بين المسيئين إليهم أو شركائهم أو عائالتهم وأنفسهم. وانخفضت االضطرابات النفسية، تبعاً النخفاض الدرجات في استبيان الصحة العقلية وفي المقابالت 

النوعية، حيث ناقش جميع المشاركين كيف ساعدهم البرنامج في معالجة صدماتهم النفسية، والتعامل مع أسرهم، وبناء القدرة على الصمود وتقدير الذات. وتحسَّن شعور 
المشاركين باالستقاللية والسيطرة على مدار البرنامج؛ وشعر كثير من المشاركين باالستقاللية واالكتفاء الذاتي في مشروعهم، حتى لو كان قصير األجل. وساهم تحسُّن 

تقدير الذات أيضاً في شعور المشاركين بالحماية، إذ شعروا بأنهم أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اإلساءة. 

أدى الجمع بين هذه الخدمات إلى تحسين القدرة على الصمود في مواجهة حاالت العنف في المستقبل من خالل تعزيز شعور المشاركين باالعتماد على الذات وتقدير الذات. 
كما تحسنت نظرتهم للحياة والمستقبل، حيث شعروا بأنهم أكثر استعداداً نفسياً واقتصادياً للتصدي لمشاكلهم. وكان ذلك واضحاً حتى بالنسبة إلى النساء الالئي ما زلن يعانين 

من بعض االضطرابات النفسية – فقد بقين متفائالت بشأن إمكانية تحّسن األوضاع. 

كان للجمع بين خدمات إدارة الحاالت والمساعدات النقدية أيضاً دور في تحسين العالقات بين المشاركين وأطفالهم، حيث تمكن المشاركون من إعالة أطفالهم مالياً وطبياً 
وعاطفياً. وبرز هذا أيضاً في النتائج الكمية، حيث أفاد عدد أكبر من المشاركين بأنهم حظوا بسيطرة أكبر على اتخاذ القرار بشأن تعليم األطفال، والزيجات، والعالجات 

الطبية في نهاية البرنامج مقارنة ببداية البرنامج. ومع زيادة سلطة اتخاذ القرار وزيادة االعتماد على الذات في اإلبالغ الذاتي، تمّكنت بعض المشاِركات من تحسين حياة 
أطفالهم بدون الحاجة إلى إشراك شركائهم في القرارات، وهو ما ساهم أيضاً في الحد من العنف المحتمل. ونظراً ألن كثيراً من األمهات عانين سابقاً من العنف من أجل 

تحسين أحوال أطفالهن، فقد أدى تحسين قدرتهن على االعتناء بهم دون شريكهن إلى تحسين نواتج الحماية، وتمكينهن من النأي بأنفسهن بعيداً عن أوضاع الضعف و/
أو االستغالل. وعلى النقيض من ذلك، فإن ميل األمهات إلى تخصيص موارد جديدة لألطفال قد يقلل من احتمالية قيام المشاركات باستخدام مزيد من المسارات المباشرة 

للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل االنتقال بعيداً عن الشريك. وفي النتائج النوعية، كان 20 في المائة من المشاركين قادرين على التصدي لمسائل الطوارئ 
المتعلقة بصحة أطفالهم؛ وتمكن بعضهم من منع أطفالهم من العمل وإعادتهم إلى المدرسة. ومع زيادة القدرة االقتصادية، أولى المشاركون األولوية لحماية أطفالهم من 

المرض واالستغالل، وهو ما يدل على أن آثار هذا البرنامج تمتد إلى ما هو أبعد من المشاركين وحدهم. 

باإلضافة إلى ذلك، تمّكن المشاركون من تحسين شبكاتهم االجتماعية، مع زيادة الوقت الذي يقضونه مع الناجين اآلخرين، وتحسين العالقات مع األسرة، وتحسين الوضع 
االجتماعي في المجتمع المحلي. وعلى الرغم من أن بعضهن واجهن ردود فعل سلبية وتعرضن لمشاعر الغيرة لتلقيهن مساعدة نقدية في حين أن هناك أخريات في مجتمعهن 

المحلي لم يتلقينها، فقد ألهم البرنامج كثيراً من النساء لمساعدة الناجيات األخريات من خالل تزكية البرنامج أو االنخراط مع المجتمع المحلي باعتباره مالكاً للمشروع، أو 
تمكين اآلخرين من خالل حمالت التوعية بجائحة كوفيد-19. 
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مع أّن التصميم األصلي للتقييم لم يُلتزم به، إال أن التأخير في المتابعة مع المشاركين أتاح فرصة فريدة لفحص تأثيرات البرنامج لفترة أطول. ومع أّن حجم العيّنة 
كان صغيراً، إال أّن بعض التغييرات ُوجد أنها مستدامة بمرور الوقت. وشمل ذلك التوظيف واالدخار والوصول إلى الخدمات، والتي ظلت ثابتة نسبياً بعد ثالثة 

وتسعة أشهر.  أشهر 

في التحسينات في نهاية التقييم. وأبلغ الناجون عن اعتمادهم على استراتيجيات التكيف بدرجة أكبر  وبالنسبة إلى عدد من المؤشرات األخرى، بدا أن هناك انخفاضاً 
النشاط. وقد  بالمقارنة مع بداية  أّن المشاركين في كلتا المرحلتين الزمنيتين ظلّوا يسّجلون تحسناً  بالمقارنة مع اعتمادهم عليها بعد ثالثة أشهر؛ مع  بعد تسعة أشهر 
يشير ذلك إلى العودة إلى سلوكيات التكيف، مثل اقتراض المال، وهو ما قد يزيد من تعّرض المشاركين للعنف. ونظراً ألن المساعدة النقدية والزيادة الناتجة في 

القدرة االقتصادية كانت مرتبطة بالحد من التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي، فإذا استمّر تضاؤل قدرة المشاركين في الحفاظ على االعتماد على الذات 
القائم على النوع االجتماعي. وباإلضافة إلى ذلك، أظهرت درجات الصحة العقلية واالستقاللية واألمل بعد تسعة  واالستقاللية فقد تتضاءل أيضاً حمايتهم من العنف 
أشهر بعض االنخفاض مقارنة بالدرجات التي أبلغ عنها بعد ثالثة أشهر. ومرة أخرى، تحسنت هذه الدرجات في كلتا النقطتين الزمنيتين بالمقارنة في بداية النشاط. 

ويمكن أن يُنسب هذا االنخفاض في اآلثار إلى إغالق الحالة، أو انخفاض الموارد، مثل التحويالت النقدية، أو زيادة اإلجهاد المالي والنفسي بسبب عوامل سياقية 
2022 أو سوء الطقس الشتوي. بْيد أن تدهور الصحة العقلية والنفسية قد يعكس أيضاً اآلثار  أخرى، مثل الزيادة في حاالت جائحة كوفيد-19 في كانون الثاني/يناير 
المتصلة بالحماية إذا لم يعد لدى المشاركين الثبات العقلي إلدارة عالقاتهم بأمان والحد من النزاعات المحتملة. وتظهر هذه النتائج أن أثر البرامج يكون األبرز بعد 
لما أوصى به كثير من  وقت قصير من إتمامها، وأنه يصعب الحفاظ على بعض النواتج، األمر الذي قد يتطلب النظر في تمديد مدة البرامج وزيادة المساعدة، وفقاً 

معهم. أُجريت  التي  المقابالت  في  الرئيسيين  والمبلغين  المشاركين 

VII. الدروس والتوصيات البرامجية والتشغيلية المستفادة

 النتائج المستمدة من المشاركين
رة والحواجز التي تحول دون مشاركتهم في البرنامج. وأشير إلى الوقت، واالنتقاالت، والمسافة من المساحات المأمونة للنساء  واجه المشاركون كثيراً من العوامل الُميّسِ
رة، كانت الخدمة األكثر شيوعاً  والفتيات، واإلذن الزوجي أو العائلي، وتصورات المجتمع المحلي على أنها حواجز تعترض سبيل المشاركة. وبالنسبة إلى العوامل الُميّسِ
المذكورة هي غرفة "الطمأنينة" الخاصة بخدمات إدارة الحاالت، والتي تضمن سّرية المشاركين في البرنامج. وأوصى جميع المشاركين تقريباً بضرورة تقديم مزيد من 

المساعدات النقدية لتحقيق وصولهم إلى خدمات الحماية المطلوبة، وتلبية احتياجاتهم األساسية، وتمكينهم من تحقيق دخل مستدام. وشعر كثير من المشاركين أيضاً أنه 
ينبغي توفير مزيد من الدعم النفسي، إما بشكل متكرر أو لفترة أطول، وأنه ينبغي توسيع هذه الخدمات ليستفيد منها عدد أكبر من النساء. 

ذكَرت نصف المشاركات أنهن حضرن دورات في المساحات المأمونة للنساء والفتيات حول مهارات الخياطة وتصفيف الشعر والحاسوب واإللمام بالقراءة والكتابة، 
والتي غالباً ما ألهمتهن في اختيار المشاريع الصغيرة التي يمكنهن االستثمار فيها. 

قّدر جميع المشاركين تقديراً عالياً الرعاية والخدمات التي تلقوها من أخصائيي الحاالت اإلفرادية في أثناء البرنامج. وبالنسبة إلى بعض المشاركين، أوجد إغالق حالتهم 
مشاعر مختلطة؛ فقد شعروا بالحزن بسبب انتهاء الدعم المقدم لهم كما شعروا بالطمأنينة ألنهم كانوا قادرين على المضي قدماً بمفردهم أو يعرفون من يمكنهم التواصل 

معه متى حدث شيء آخر. وشعر آخرون أنهم ما زالوا في حاجة إلى دعم إدارة الحاالت وشعروا باالستياء على وجٍه خاص من الخدمات المتوقفة. وإجماالً، شعر 
المشاركون أن البرنامج ساعدهم في التغلب على بعض جوانب الصدمات النفسية التي تعرضوا لها وكانوا ممتنين للغاية لوجود الخدمات. 

 النتائج المستمدة من المبلّغين الرئيسيين
كجزء من الطرائق النوعية، أجريت 11 مقابلة مع المبلّغين الرئيسيين مع أربعة من أخصائيي الحاالت اإلفرادية من الشركاء المنِفّذين، وأربعة خبراء معنيين بالمساعدة 

النقدية والتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي يعملون في شمال غرب سوريا، وثالثة من موظفي المشروع التابعين لهيئة اإلغاثة "كير" في تركيا. 

ناقش كثيٌر من المبلّغين الرئيسيين دوافع العنف القائم على النوع االجتماعي في شمال غرب سوريا. فعلى سبيل المثال، قد تصبح النساء، عند البحث عن فرص 
اقتصادية، عرضة لالستغالل من قبل المرابين وأصحاب العقارات. وعلى نحو مماثل، فإّن النساء الالتي يعتمدن على أفراد األسرة أو األزواج للحصول على الدعم 

المالي قد يتعرضن أيضاً لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي بسبب المعايير الجنسانية وانخفاض القدرة االقتصادية ألفراد األسرة الذكور إلعالة أسرهم، األمر 
الذي قد يؤدي إلى نوبات عنف عندما تطلب النساء بعض المواد أو الخدمات. وقد ُوثِّقت هذه الظاهرة توثيقاً جيداً في المقابالت مع المشاركين، حيث ذكرت كثير من 

النساء كيف حالت المساعدة النقدية دون حدوث العنف من خالل السماح للمشاركات باالستقالل عن المعتدين، وبالتالي الحد من ضعفهن.
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تمثل الهدف من المساعدة النقدية ضمن نموذج البرنامج هذا في تحقيق أهداف الحماية. وذكر جميع المبلغين الرئيسيين تقريباً أنه ينبغي زيادة القيمة المحولة إلى 
المشاركين في البرنامج بُْغيَة تلبية جميع احتياجاتهم بشكل أفضل، بما في ذلك االحتياجات األساسية واألهداف المتعلقة بُسبُل العيش. ولم يميّز الناجون بين احتياجاتهم 
القطاعية المختلفة - وبعبارة أخرى، ُسبُل العيش والمأوى والحماية - في هذه التوصية، إالّ أّن ذلك يُشير إلى وجود فجوات حرجة في الخدمات في ضمان إتاحة الدعم 

الشامل للناجين من أجل تلبية احتياجاتهم العالمية تحقيقاً للتعافي التاّم من العنف القائم على النوع االجتماعي وللتخفيف من حدة تعرضهم لمخاطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي في المستقبل.

أبرز أخصائيو الحاالت اإلفرادية على وجه التحديد أنه ينبغي تقليل الوقت بين طلب الحصول على النقد أو المساعدة للمشاركين ومنحه. وفي هذا البرنامج، استغرق 
األمر حوالي 25-30 يوماً إلكمال تقييم المساعدة النقدية وتقديمه، وفي ذلك الوقت كان كثير من المشاركين يكافحون مالياً وربما كانوا سيحققون نواتج اقتصادية أفضل 

مت المساعدة النقدية لهم في وقت مبكر.  لو قُّدِ

استُمدَّت هذه الدروس البرامجية والتشغيلية المستفادة والتوصيات المطروحة ِمن نتائج التقييم وحلقات العمل والمقابالت الخاصة باالستعراض الالحق لإلجراءات. انظر 
الملحق 1 لالّطالع على وصٍف لمنهجية االستعراض الالحق لإلجراءات. 

       

عملة التحویل النقدي وقیمتھ – كانت 
قیمة التحویل في بعض الحاالت غیر كافیة لتلبیة 

احتیاجات حمایة الناجین؛ واستُلمت التحویالت التي 

أرِسلت بالدوالر األمریكي في بعض الحاالت على 

نحٍو مناسب فیما شكلت في حاالت أخرى عائقاً أمام 

الناجین الذین اضطُّروا إلى السفر لمسافات إضافیة 

الستبدال العملة.

• مراعاة توزیع النقود بالعملة المحلیة حتى ال یواجھ الناجون مخاطر االستغالل واالنتھاك الجنسیین المرتبطین بالسفر 
لمسافات طویلة لتغییر األموال والوصول إلى معلومات حول سعر الصرف الحالي.

• زیادة نطاق قیمة التحویل للناجین المتنوعین واحتیاجاتھم من الحمایة وفقاً لتقییم السوق للسلع والخدمات المتعلقة 
بالحمایة والتكالیف المرتبطة بھا؛ وضمان مواءمة قیمة التحویل النقدي من أجل الحمایة مع الحد األدنى لسلة اإلنفاق 

وضمان اإلحاالت عبر القطاعات مع االھتمام بحجم أسرة الناجین، بما في ذلك عدد األطفال في األسرة المعیشیة 
وأعمارھم.

• ینبغي أن تحِسب قیمة التحویل تكالیف االنتقال للوصول إلى إدارة الحالة، باإلضافة إلى مدة المشاركة في إدارة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.

مرونة تقدیم خدمة العنف القائم على 
النوع االجتماعي – 

بسبب المعاییر الجنسانیة والمسائل األمنیة ُمنع 

الناجون أحیاناً من حضور إدارة حاالت العنف 

القائم على النوع االجتماعي.

• مراعاة تعدد نقاط الخدمة ومرونة توقیت تقدیم الخدمات لتلبیة احتیاجات الناجین داخل المخیمات وخارجھا وللمراھقات 
أیضاً حرصاً على تلبیة الطلب وضمان الوصول إلى مساحة خاصة لإلفصاح اآلمن. 

• التصدي للحواجز المتعلقة باإلمداد والتي تحول دون توفیر الرعایة لألطفال، توفیر خدمات رعایة الطفل في أثناء 
انخراط المشاركین في أنشطة إدارة الحاالت (االجتماعات مع أخصائیي الحاالت اإلفرادیة، وحضور حلقات العمل، 

إلخ).

توقیت النقد ومدتھ ووتیرتھ – كانت قیمة 
التحویل ومدتھ ووتیرتھ غیر كافیة لتغطیة التكالیف 

المرتبطة بالمشاركة، والتي أمست تشّكل عقبات 

أمام المشاركین، بما في ذلك تكالیف االنتقال 

ورعایة األطفال؛ ولم یكن من الممكن توقع توقیت 

التحویالت على الدوام.

• ینبغي أن تَحسب قیمة ومدة التحویل تكالیَف االنتقاالت للوصول إلى إدارة الحالة ومدة إدارة حاالت العنف القائم على 
النوع االجتماعي.

• ضمان توقیت یمكن التنبؤ بھ للتحویالت.

• ینبغي أن تأخذ قیمة التحویل في الحسبان تكالیف رعایة الطفل في أثناء مشاركة المشاركین في أنشطة إدارة الحاالت.

التوصیة الدرس المستفاد
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الفصل بین الواجبات والتوظیف – 
تعمل األفرقة المنفصلة على تعزیز الكفاءة 

وتضییق الفترة الفاصلة بین تقییم احتیاجات 

الناجین وتنفیذ اإلحاالت النقدیة. 

• لتبسیط األدوار والمسؤولیات وتمییزھا تمییزاً أفضل تستدعي الحاجة توظیف مزیٍد من الموظفات؛ ویلزم بناء قدرات 
الموظفات المحتمالت من أجل تیسیر تعیین وتوظیف عدد كاٍف من الموظفین ونسبة كافیة من الموظفات للتعامل مع عدد 

الحاالت.

1

5

7

4

6

ضرورة تكثیف الدعم النفسي  – 
على الرغم من شعور الناجین بالتفاؤل بشأن جودة 

الخدمات المتلقاة، فإن التركیز األكبر على الدعم 

النفسي، بما في ذلك طول الخدمات واتساعھا، 

سیعزز تحقیق مزید من النواتج اإلیجابیة.

• التعامل مع تعقید المواقف الفردیة للناجین، یلزم تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي بشكل متكرر ولفترة زمنیة أطول.

• توسیع نموذج البرنامج لیشمل أنشطة إضافیة للصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، على سبیل المثال حلقات عمل 
للناجین وبناء شبكات الناجین، من أجل زیادة دعم األقران.

على الرغم من معاییر األھلیة الشاملة، 
یمكن تحسین الوصول إلى الخدمات 

وتقدیمھا للفئات المھمشة من الناجین 
من العنف القائم على النوع االجتماعي.

• زیادة الفرص لتصمیم وتنفیذ التدخل بقیادة المجتمع وعلى وجھ التحدید بقیادة الناجین. 

• التعاون مع المجتمعات المحلیة في وضع استراتیجیات التوعیة من أجل تضمین المجموعات المستبعدة والمھمشة من 
الناجین على نحٍو منھجي، بما في ذلك المراھقات من الفئة العمریة 10 إلى 19 عاماً وَمن لدیھّن أطفال، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، والرجال والفتیان. 

• تخصیص الموارد المالیة والبشریة المخصصة لتعزیز الشمول، بما في ذلك المنح الفرعیة عند الحاجة للمنظمات ذات 
الخبرة.

• إنشاء مساحات مأمونة جدیدة أو توسیعھا لتحسین الوصول بین المجموعات المستبعدة والمھمشة من الناجین؛ ومراعاة 
الوصول إلى الخدمات من وجھات نظر الناجین المتنوعة عبر تحلیل رحلة المستخدم.

• التنسیق مع مقدمي الخدمات القانونیة وتقدیم الدعم على نحٍو استباقي للناجین من أجل معالجة الفجوات في وثائقھم 
للتخفیف من حّدة تعرضھم للعنف القائم على النوع االجتماعي الذي قد یواجھونھ بسبب نقص الوثائق القانونیة. 

• مراعاة إجراء أنشطة التوعیة وخدمات إدارة الحاالت المتنقلة الخاصة بالمراھقین، باإلضافة إلى نُظم الدعم من نظیر 
إلى نظیر، لشرح الخدمات المتاحة للمراھقات. 

قلّة المشاركة مع أفراد عائالت الناجین 
ومجتمعاتھم المحلیة  – شّكلت ھذه المسألة 

فجوة وكان من الممكن أن تتیح فرصة إلشراك 

أفراد أسر الناجین، بما في ذلك األقارب الذكور، 

وكذلك أفراد المجتمع المحلي حول المعاییر 

والمواقف الجنسانیة لنھج التحول الجنساني.

• دمج مكّونات البرنامج إلشراك أفراد األسرة الذكور وأفراد المجتمع المحلي بشكل مباشر وغیر مباشر في الوقایة من 
العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفیف من حدتھ؛ وقد یشمل ذلك حمالت توعیة ومعالجة محدودیة تنقُّل المرأة، 

والذي یحّد بدوره من وصولھا إلى الخدمات.

التوصیة الدرس المستفاد
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سیدعم توسیع نطاق الخدمات التكمیلیة 
ونطاقھا الجغرافي، فضالً عن نطاقھا 
الدیمغرافي، تعافي الناجین من العنف 

القائم على النوع االجتماعي على المدى 
الطویل.

• مناصرة وتصمیم وتنفیذ برامج ُسبُل العیش الممدَّدة القائمة على السوق؛ وضمان وجود نھج مراعٍ للمنظور الجنساني 
بحد أدنى ونھج جنساني تحویلي من الناحیة المثالیة؛ وإدراج إتاحة التدریب المھني والتجاري لدعم المشاركین والناجین.

• مناصرة وتصمیم وتنفیذ الُمساعدات نقداً وبقسائم الُممدَّدة المقدَّمة للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي 
باإلضافة إلى المساعدة النقدیة من أجل الحمایة، بما في ذلك المساعدة النقدیة المتعددة األغراض والُمساعدات نقداً 

وبقسائم لنواتج الصحة الجنسیة واإلنجابیة بحسب تصمیمھا مع أخصائیي الصحة الجنسیة واإلنجابیة.

• تعزیز إجراءات التشغیل الموحدة ومسارات اإلحالة بین مقدمي خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 
والمساعدة النقدیة المتعددة األغراض، وُسبُل العیش، وبرامج الصحة الجنسیة واإلنجابیة، مصحوبة ببناء القدرات المتبادلة 
وتحسین إجراءات التشغیل الموحدة الحالیة حرصاً على إدراج الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي وتمكینھم 

من الوصول إلى الخدمات.

• تطویر بروتوكوالت بین مقدمي خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والمساعدة النقدیة المتعددة 
األغراض ومقدمي خدمات ُسبُل العیش التي تتضمن إجراءات حمایة البیانات ومشاركة المعلومات من أجل االستھداف 

اآلمن والسري وتسجیل الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي.

یُعّد تنسیق جھود البحث عامالً أساسیاً 
لزیادة المشاركة في جھود جمع البیانات 

وزیادة فاعلیة نتائج التقییم وفائدتھا. 

• حیثما أمكن، ینبغي للباحثین استخدام مجموعات البیانات الموجودة وإبرام اتفاقیات مشاركة البیانات التي تلتزم بأفضل 
ممارسات حمایة البیانات.

• ینبغي أن تكون أدوات جمع البیانات موجزة ومراعیة للسیاق.

سّریة حالة الناجین اللذین یتلقون 
المساعدة النقدیة – على الرغم من الجھود 

المبذولة للحفاظ على سریة التحویالت، شارك بعض 

المشاركین في البرنامج أھلیتھم لتلقّي مساعدة نقدیة 

(أو عدم أھلیتھم) مع أحدھم اآلخر، وھو ما شكل 

صعوبات أمام أخصائیي الحاالت اإلفرادیة في ما 

یتعلق بإدارة توقعات الناجین.

• التأكید على أھمیة السّریة في ما یتعلق بحالة الناجین الذین یتلقون المساعدة النقدیة في أثناء عملیة إدارة الحاالت. 

التوصیة الدرس المستفاد
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VIII. االستنتاج 

إجماالً، وجد تقييم البرنامج الماثل أدلة واعدة في ما يتصل بدعم إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشمل الُمساعدات نقداً وبقسائم للنساء النازحات داخلياً 
في شمال غرب سوريا. وال تزال النساء والفتيات في جميع أنحاء شمال غرب سوريا يتعرضن للعنف القائم على النوع االجتماعي في أعقاب النزاع الداخلي في البالد، ومن 

األهمية بمكان أن تستخدم الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني مجموعة متنوعة من األساليب والنهج لمعالجة تزامن االحتياجات الذي يواجهه الناجون، بما في ذلك 
المساعدات النقدية لدعم نواتج الحماية للناجين عندما تكون الُمساعدات نقداً وبقسائم مالئمة لحالتهم. 

للمساعدة النقدية أو العينية المتكاملة في البرمجة المعنية بالتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي القدرة ليس فقط على تلبية االحتياجات الطارئة للناجين من العنف القائم 
على النوع االجتماعي، بل إنها تؤثر على حياتهم بطرق ممتدة، ومستدامة في بعض األحيان. وعالوة على ذلك، يسلّط تقييم البرنامج الماثل الضوء على أسباب التغييرات 

الطويلة المدى للناجين في برامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشمل المساعدة النقدية والعينية. وتوفر نتائج تقييم البرنامج الماثل رؤى أساسية 
للبحوث المستقبلية والبرمجة المحتملة للمساعدات النقدية والعينية لتصبح بمثابة أداة قوية في معالجة التعافي المعقّد للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي النازحين 

داخلياً في شمال غرب سوريا.

االختصارات

االستعراض الالحق لإلجراءات   AAR 
إدارة الحاالت   CM 
الُمساعدات نقداً وبقسائم   CVA 

المساعدة النقدية والعينية   C-IN 
مناقشة مجموعات التركيز  FGD 
العنف القائم على النوع االجتماعي    GBV 
المقابالت المتعمقة    IDI 
ً شخص نازح داخليا  IDP 
مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية    IRD 
مقابالت المبلّغين الرئيسيين   KII 
MEL        الرصد والتقييم والتعلّم

الصحة العقلية والدعم النفسي    MHPSS 
المساعدة النقدية المتعددة األغراض  MPCA 
 MTA       وكالء تحويل األموال

شمال غرب سوريا    NWS 
مجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية   SAMRC 
المجموعة الفرعية    SC 
إجراءات التشغيل الموحدة  SOPs 
منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية  SRD 
الصحة الجنسية واإلنجابية  SRH 
المساحات المأمونة للنساء والفتيات  WGSSs 
مفوضية الالجئين النسائية    WRC
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IX. المرفق 1: المنهجية

المنهجية 

تمثَّل الهدف من الدراسة في استحداث أدلّة حول استخدام الُمساعدات نقداً وبقسائم ضمن برمجة التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية. ولهذه 
الغاية، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على األسئلة البحثية التالية: 

كيف يمكن أن تؤثر حزمة إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على المساعدة النقدية والعينية في نواتج الحماية، ونواتج الوصول إلى الخدمة، . 1
وتجارب السالمة والرفاه للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، وكيف يمكن مقارنة النواتج بالناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في سياق إدارة النقد 

المخصص للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي دون مكّون نقدي؟ 

كيف ينظر الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي النازحون، وموظفو برامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تشتمل على المساعدة النقدية . 2
والعينية، والمنظمات المحلية الشريكة، إلى ميزات التصميم الخاصة بمكّون المساعدة النقدية أو العينية ويختبرونها ويقيّمونها؟ 

رات التنفيذ، والحواجز التي تعترضه، والتوصيات الرامية إلى تحسين برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل المساعدة النقدية . 3 ما هي ُميّسِ
والعينية؟ 

تصميم الدراسة 

بُْغيَة تقييم البرنامج وتنفيذه، استخدم التقييم تصميماً بحثياً مختلط الطرائق، واستعان بالدراسات االستقصائية الكّمية في بداية النشاط ونهايته، والمقابالت النوعية المتعمقة 
مع كل من المشاركين في البرنامج والمبلّغين الرئيسيين. وأجريت الدراسات االستقصائية الكّمية مع جميع المشاركين في بداية النشاط. وتمثّلت العيّنة المستهدفة في 

120 مشاركاً في برنامج إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يشتمل على المساعدة النقدية والعينية. وكانت معايير الدمج على النحو التالي:

	 ً المراهقات من الفئة العُمرية 15 إلى 19 عاماً أو النساء البالغات من الفئة العُمرية 20 إلى 50 عاما

الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي أو األفراد المعّرضون لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي 	

األفراد المقيمون في سلقين أو جرابلس 	

استخدَم التقييم ثالث أدوات لجمع البيانات: استبيان في بداية/نهاية النشاط؛ ودليل مقابالت متعمق؛ ودليل مقابالت المبلغين الرئيسيين )لمزيد من المعلومات حول أدوات جمع 
البيانات يرجى اإلطالع على الملحق 1(. في جميع الحاالت، قاد فريق البحوث التابع لمفوضية الالجئين النسائية تطوير أدوات البحوث وقّدم التدريب خارج الموقع والدعم 

التقني عن بُعد لفريق الدراسة المحلي طوال فترة الدراسة. 

كان من المقرر أن ينتهي التقييم بعد ثالثة أشهر، وأن تُجمع المقابالت النوعيّة في نهاية النشاط والدراسات االستقصائية الكّمية في ذلك الوقت. ونظراً للتحديات التي شابت 
العمل مع الشريك المحلي األولي، وهو مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية، أكمل 15 مشاركاً فقط الدراسة االستقصائية الكّمية في ثالثة أشهر واستؤنفت عملية جمع البيانات 
بعد تسعة أشهر فقط من بدء البرنامج. أعاد فريق البحث تصميم التقييم لفحص اآلثار الطويلة األجل ومقارنة نواتج المشاركين عند بداية البرنامج، وبعد مرور ثالثة أشهر، 

وبعد تسعة أشهر. ونظراً لقلّة عدد المشاركين مّمن ظلّوا في الدراسة للمتابعة بعد تسعة أشهر، أجريت الدراسات االستقصائية الكمية والمقابالت المتعمقة مع جميع المشاركين 
المتبقّين. وأجريت المقابالت أيضاً مع 11 من المبلّغين الرئيسيين في نهاية التقييم.
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أدوات جمع البيانات 

عكف فريق البحوث التابع لمفوضية الالجئين النسائية، وشركاء بحوث مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، وفريق الرصد والتقييم والتعلم التابع لهيئة اإلغاثة 
"كير" على تدريب الشريكين المحليين المنِفَّذين، وُهما مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمية ومنظمة سوريا لإلغاثة والتنمية، في طرق البحث الكمي والنوعي، وجهود جمع 
البيانات، وقدَّم لهما المساعدة التقنية عند الحاجة. وقد ُروجعت جميع البيانات المقدَّمة من قبل فريق الرصد والتقييم والتعلّم التابع لهيئة اإلغاثة "كير" وشركاء البحوث 

في مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا وموظفو مفوضية الالجئين النسائية لضمان الجودة. 

استبيان: أجرى باحثو مفوضية الالجئين النسائية ومجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا حلقات عمل افتراضية مع هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا وأفرقة المكاتب 
القُطرية الشريكة وقادوا األنشطة المصممة لتوضيح نظرية التغيير. واستناداً إلى حلقات العمل هذه، وباالستفادة من المنشورات القائمة، جمع باحثو مفوضية الالجئين 
النسائية ومجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا مقاييس كمية للحماية والعنف قد ارتبطت بنظرية التغيير. واتُخذت جميع التدابير من الدراسات السابقة التي أجرتها 

مفوضية الالجئين النسائية أو مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا: جرى تكييف األسئلة المدرجة في الدراسة االستقصائية من مقاييس واستبيانات ُمتحقَّق من 
صحتها، واستغرق استكمالها ساعةً واحدة، وجرى تقييم المعلومات الديمغرافية والعنف القائم على النوع االجتماعي وتجارب العنف األخرى و15 القدرة على اتخاذ 

القرار االقتصادي و16 الرفاه الشخصي18،17 والوصول إلى الخدمات. وتبادلت مفوضية الالجئين النسائية مشروع االستبيان مع أفرقة المكاتب القُطرية التي استعرضت 
وقدمت تعقيباتها بشأن مالءمة السياق. ثم عيَّنت مفوضية الالجئين النسائية مترجمين تحريرين لترجمة االستبيان إلى اللغة العربية. وشاركت مفوضية الالجئين النسائية 
النَُّسخ المترجمة مع فريق الرصد والتقييم والتعلم التابع لهيئة اإلغاثة "كير" وموظفي برنامج المساعدة النقدية من أجل الحماية، الذين استعرضوا الترجمات للتأكد من 

دقّتها ومالءمتها للسياق. وبُرمج االستبيان في تطبيق KoboCollect وأدير عبر الهواتف المحمولة.

دليل المقابالت المتعمقة: اعتمد دليل المقابالت المتعمقة على أدلة المقابالت المتعمقة التي استخدمت في تقييمات مفوضية الالجئين النسائية السابقة لبرمجة الحماية 
المدمجة من خالل الُمساعدات نقداً وبقسائم. وقبيل التنفيذ، روجع دليل المقابالت المتعمقة من قبل هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا وأفرقة المكاتب القُطرية الشريكة للتأكد 

من توافقه مع السياق. وتُرجم دليل المقابالت المتعمقة إلى اللغة العربية. وعكف مديرو البحوث في كل موقع بتجربة دليل المقابالت المتعمقة قبل جمع البيانات. وأجريت 
المقابالت عبر الهاتف مع اثنين من أخصائيي الحاالت اإلفرادية لدى منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية، تولى أحدهما تيسير المقابلة واضطلع اآلخر بكتابة نص المقابلة في 

اللغة العربية. واتُّبع هذا النهج لتجنب المخاطر في تسجيل المشاركين. 

دليل مقابالت المبلّغين الرئيسيين: ُوضع دليل مقابالت المبلّغين الرئيسيين استناداً إلى أدلة مقابالت المبلغين الرئيسيين التي استخدمت في تقييمات مفوضية الالجئين 
النسائية السابقة لبرمجة الحماية التي تشمل الُمساعدات نقداً وبقسائم. واستُعرض دليل مقابالت المبلغين الرئيسيين من قبل هيئة اإلغاثة "كير" في تركيا وأفرقة المكاتب 

القُطرية الشريكة للتأكد من توافقه مع السياق. ثم تُرجم دليل مقابالت المبلّغين الرئيسيين إلى اللغة العربية. وعكف مديرو البحوث في كل موقع على تجربة دليل مقابالت 
المبلّغين الرئيسيين قبل جمع البيانات. وأجريت المقابالت من قبل أخصائيي الحاالت اإلفرادية لدى منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية وموظفي الرصد والتقييم والتعلم في 

هيئة اإلغاثة "كير" وباحثي مفوضية الالجئين النسائية عبر منّصتَي التداول بالفيديو "زووم" )Zoom( و"ميكروسوفت تيمز" )Microsoft Teams(. وأجريت 
المقابالت في اللغتين العربية واإلنجليزية بناًء على الخيار المفّضل لدى المبلّغين الرئيسيين، وجرى تسجيلها صوتياً، مع تفريغها نّصياً من قِبل المحاور. 

أجريت الدراسات االستقصائية الكمية في جميع المراحل الزمنية الثالث، غير أّن المقابالت النوعية أجريت عند تسعة أشهر فقط.

15  إم بيسينبيرغ، جيه إتش أورلي، ومنظمة الصحة العالمية. قسم الصحة العقلية، إتش، دليل المستخدم الستبيان اإلبالغ الذاتي )استبيان اإلبالغ الذاتي / ُجمع بواسطة إم بيسينبيرغ، وجيه أورلي( 

.https://apps.who.int/iris/handle/10665/61113 )1994: جنيف: منظمة الصحة العالمية(

16  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وهيئة اإلغاثة "كير"، والمساعدة التقنية للمنظمات غير الحكومية الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، مؤشر استراتيجيات 

.https://www.fsnnetwork.org/resource/coping-strategies-index-field-methods-manual ،)2008( التكيف: دليل الطرائق الميدانية

 17  سي آر سنايدر وآخرون، "اإلرادة والطرق: تطوير مقياس الفروق الفردية لألمل والتحقق من صحته"، مجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي، 60)4(, 570–585 )1991(, 

.https://doi.org/10.1037//0022-3514.60.4.570

18  منظمة الصحة العالمية، دراسة متعددة البلدان لمنظمة الصحة العالمية حول صحة المرأة والعنف العائلي ضد المرأة: النتائج األولية حول االنتشار والنواتج الصحية واستجابات النساء )2005(، 

.https://apps.who.int/iris/handle/10665/43309

https://apps.who.int/iris/handle/10665/61113.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/61113.
https://www.fsnnetwork.org/resource/coping-strategies-index-field-methods-manual
https://doi.org/10.1037//0022-3514.60.4.570
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43309
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المدخالت

النواتج

النواتج

اآلثار

• خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي للناجین 
من النازحین

• الُمساعدات نقداً وبقسائم للناجین من النازحین المدمجة في إدارة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي

• اإلحاالت إلى الخدمات المقدمة للناجین من النازحین ضمن إدارة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي

• مشاركة الناجین من النازحین في خدمات إدارة حاالت 
العنف القائم على النوع االجتماعي

• زیادة المعرفة بالناجین من النازحین من خالل خدمات 
اإلحالة

• زیادة أصول الناجین من النازحین (على سبیل المثال من خالل 
الوصول إلى رأس المال والسلع والخدمات)

• زیادة القدرة على اتخاذ القرار لدى الناجین من النازحین 
(في ما یتعلق برأس المال والسلع والخدمات وصنع القرار فیھا)

• انخفاض اللوم الذاتي لدى الناجین من النازحین

اآلثار المقصودة
• انخفاض خطر العنف القائم على النوع االجتماعي في المستقبل 

للناجین من النازحین

• تحسین رفاه الناجین من النازحین

العوامل الخارجیة السلبیة غیر المقصودة
• انخفاض الحمایة للناجین من النازحین

• زیادة العنف القائم على النوع االجتماعي للناجین من النازحین

• استالم الُمساعدات نقداً وبقسائم من قبل الناجین من 
النازحین

الشكل 4. تطوير نظرية التغيير لتقييم البرامج 
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االستعراض الالحق لإلجراءات 

يُعّد إجراء استعراض الحق لإلجراءات لكل مشروع مكتمل ممارسة شائعة من قبل هيئة اإلغاثة "كير" وشركائها. وعكف االستعراض الالحق لإلجراءات لهذا المشروع 
على تكييف منهجية االستعراض الالحق لإلجراءات من قبل هيئة اإلغاثة "كير" وأجري من خالل مناقشتين مختلطتين لمجموعات التركيز )حضورياً وعبر رابط برنامج 

"زووم" )Zoom( وباالستعانة بدليل واحد لمقابالت المبلّغين الرئيسيين. وأجريت مناقشات مجموعات التركيز مع موظفين شركاء وبقيادة المستشار التقني األول للمساعدة 
النقدية واألسواق لدى هيئة اإلغاثة "كير"، بمساهمات من المديرة المساعدة لقسم الدعم النقدي وُسبُل العيش لدى مفوضية الالجئين النسائية ، واتبعت الترتيب نفسه: الترحيب 

بالنشاط ووضعه في سياقه، ومناقشة األسئلة الرئيسية، والجلسة الختامية. ودامت كل من مناقشات مجموعات التركيز لمدة 90 دقيقة تقريباً وتُرجمت إلى اللغتين العربية 
واإلنجليزية في آٍن واحد.

في ما يلي أدناه توزيع المشاركين في مناقشات مجموعات التركيز ومقابالت المبلّغين الرئيسيين:

شعر المشاركون بالراحة واالستعداد لمشاركة خبراتهم وتعقيباتهم مع الميّسرين، بما في ذلك تحديد الدروس المستفادة والتوصيات البرامجية والتشغيلية المستفادة.

التحليل النوعي 

تُرجمت النصوص إلى اللغة اإلنجليزية لتحليلها. وُجمعت أي مالحظات ورسومات وترجمت إلى اللغة المحلية. واشتمل تحليل البيانات النوعية على عملية تحليل متعددة 
الخطوات. وبالنسبة إلى جميع النصوص النوعية، أعدت مذكرات تحليلية استُخدمت لتوليد النتائج األولية ودليل الترميز. وشوركت النتائج األولية ودليل الترميز، جنباً إلى 

جنب مع مقتطفات من البيانات، في حلقة عمل للتحليل المشترك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع، حيث جرى توفير طرائق التفسير والتعقيبات في دليل الترميز 
وخضعت أدلة الترميز للتنقيح.19 وقد خضعت البيانات للترميز والتقييم باالستعانة ببرنامج "ديدوز" )Dedoose( باستخدام نهج مختلط الطرائق.  

19  بعد االنتهاء من دليل الترميز، ُرفعت البيانات ودليل الترميز مع تحليلهما باستخدام الترميز االستنتاجي واالستقرائي باالستعانة بتطبيق "ديدوز" )Dedoose(. وقد خضعت خمسة نصوص فقط من 

حلقة العمل للتحليل، حيث شعر المشاركون في حلقتي العمل باالرتباك من األسئلة، وقدموا إجابات قصيرة، أو لم يتحدثوا على اإلطالق )المجموعتان 4 و5(.

1

2

3

7

4

1

64-31

64-31

64-31

6 إناث - 1 ذكور

4 إناث - 0 ذكور

1 إناث - 0 ذكور

التواریخ

20 نیسان/أبریل 
2022

26 نیسان/أبریل 
2022

27 نیسان/أبریل 
2022

التصنیفات

شریك - "كیر" تركیا

شریك – منظمة سوریا لإلغاثة والتنمیة

شریك – مقابالت المبلّغین الرئیسیین لدى 
مؤسسة إحسان لإلغاثة والتنمیة

الجنسالسنعدد المشاركین
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تحليل كّمي 

لكل نتيجة أو تأثير، ُحِسبت الفروق غير المعدَّلة من بداية النشاط إلى نهاية النشاط المشتَرك )بعد ثالثة أشهر وتسعة أشهر(، باستخدام االختبارات الدالية )ت(. لذلك، عرضت 
النتائج ذات األهمية اإلحصائية فقط، وتحدََّد مستوى أهميتها عند نسبة 95 في المائة. وُعرضت نسب االستجابة بعد ثالثة أشهر وتسعة أشهر بشكل منفصل، عند تغير النواتج 

 .Stata SE 16 بأكثر من 1 في المائة. وأجريت جميع التحليالت الكمية باستخدام

األخالقيات

حظيت هذه الدراسة بموافقة مجلس استعراض التحقيقات في ألينديل بوالية كونيكتيكت في الواليات المتحدة. وأبلغ المشاركون والمبلِّغون الرئيسيون بأغراض الدراسة 
ومخاطرها وفوائدها وأتيحت لهم الفرصة لتقديم موافقة خّطية للمشاركة في الدراسة. ولم تُجمع األسماء والمعلومات التعريفية األخرى من المشاركين. وذُكرت أسماء جميع 

األفراد أو الكيانات المذكورة في هذا التقرير بموافقتهم الصريحة. وقدمت مفوضية الالجئين النسائية ورقة معلومات لكل مشارك تتضمن بيانات جهات االتصال لدى مفوضية 
الالجئين النسائية والتوجيهات الخاصة بقنوات اإلبالغ المغفلة الهوية. وُحذفت التسجيالت في وقٍت الحق. وُحذفت أي أسماء وردت في إبّان جمع بيانات البحوث النوعية في 
نت كّل البيانات التي ُجمعت لهذا التقرير على نحٍو آمن على أجهزة محمية بكلمة مرور بمجرد تحميلها وإرسالها إلى مفوضية الالجئين النسائية،  أثناء التفريغ النصي. وُخّزِ

ولم يجر مشاركة البيانات خارج فريق التقييم التابع لمفوضية الالجئين النسائية.
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X: المرفق 2

المقياس 
في أثناء المتابعةفي بداية النشاط

 %/العدد/المتوسط
 %/العدد/المتوسطانحراف معياري

القيمة االحتماليةانحراف معياري

نواتج التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية

179411690.05التشاجر )%(

7394270.458عنف العشير: اقتصادية )األشهر الثالثة السابقة؛ %( 

12678500.324عنف العشير: بدنية )األشهر الثالثة السابقة؛ %(

268421640.067العنف المنزلي )األشهر الثالثة السابقة؛ %(

     القدرة االقتصادية 

61815450.017الكسب في الشهر الماضي )%(

>3917520.001االّدخار )حالياً؛ %(

 مؤشر استراتيجيات التكيف 
27.914.018.211.40.007)األسبوع الماضي( )الدرجة(

     اتخاذ القرار داخل األسرة المعيشية )%(

185520610.618تعليم األطفال

92716480.076قرارات الزواج لألطفال

82421640.001شراء أو بيع منتجات منزلية باهظة الثمن

298832970.163العالج الطبي للمشاكل الصحية

288530910.451اإلنفاق على المنتجات الخاصة بالطمث

     الرفاه الشخصي

951240.024االستقاللية ومركز السيطرة )الدرجة(

>1431060.001استبيان اإلبالغ الذاتي20- )الشهر السابق( )الدرجة(

3453650.024مقياس األمل الطبعي )مقياس المستقبل( )الدرجة(

>41510.001الوصول إلى الخدمات )الدرجة(

-27823297الوصول إلى صيدلية )%(

-20612576الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية )%(

-13412الوصول إلى الخدمات القانونية )%(

-24733297الوصول إلى المشورة/خدمات الصحة النفسية )%(

-131958الوصول إلى دعم/خدمات اإلسكان )%(

-131752الوصول إلى خدمات ُسبُل العيش/التوظيف )%(

 أثر دمج المساعدات النقدية في التصدي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي في شمال غرب سوريا

الفروق في نواتج التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية، والقدرة االقتصادية، والرفاه الشخصي، 
والوصول إلى الخدمات بين متلقي المساعدة النقدية، بعد 0 و3 و9 أشهر، العدد = 33
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 أثر دمج المساعدات النقدية في التصدي للعنف القائم 
على النوع االجتماعي في شمال غرب سوريا

المقياس
بعد 9 أشهر بعد 3 أشهر

 %/العدد/المتوسط
 %/العدد/المتوسطانحراف معياري

انحراف معياري

نواتج التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية

- - - - التشاجر )%(

- - - - عنف العشير: اقتصادية )األشهر الثالثة السابقة؛ %( 

- - - - عنف العشير: بدنية )األشهر الثالثة السابقة؛ %(

---- العنف المنزلي )األشهر الثالثة السابقة؛ %(

القدرة االقتصادية 

7471048الكسب في الشهر الماضي )%(

6401152االّدخار )حالياً؛ %(

 مؤشر استراتيجيات التكيف 
8.55.523.510.2)األسبوع الماضي( )الدرجة(

    اتخاذ القرار داخل األسرة المعيشية )%(

- - - - تعليم األطفال

- - - - قرارات الزواج لألطفال

- - - - شراء أو بيع منتجات منزلية باهظة الثمن

---- العالج الطبي للمشاكل الصحية

----اإلنفاق على المنتجات الخاصة بالطمث

    الرفاه الشخصي

12.34.110.84.0االستقاللية ومركز السيطرة )الدرجة(

6.45.112.44.7استبيان اإلبالغ الذاتي20- )الشهر السابق( )الدرجة(

37.94.934.63.5مقياس األمل الطبعي )مقياس المستقبل( )الدرجة(

5.01.95.41.1الوصول إلى الخدمات )الدرجة(

151002095الوصول إلى صيدلية )%(

10671781الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية )%(

42700الوصول إلى الخدمات القانونية )%(

151002095الوصول إلى المشورة/خدمات الصحة النفسية )%(

2131785الوصول إلى دعم/خدمات اإلسكان )%(

3201470الوصول إلى خدمات ُسبُل العيش/التوظيف )%(



علّي.""ال  ُسلطة ألحٍد 
أثر دمج المساعدات النقدية في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في شمال غرب سوريا

تقييٌم مختلَط الطريقة على مدى تسعة أشهر 
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