
 
 

 

 واإلدماجالنوع االجتماعي  من منظور إرشاداتالتدخالت القائمة على التحويالت النقدية: ورقة 

 االستجابة الطارئة النفجار مرفأ بريوت  /2020عام  نداء لبنان العاجل يف  

 

 مقدمة

، مع ضمان أخذ للنوع االجتماعيهتدف هذه الوثيقة إىل دعم الشركاء يف التحويالت النقدية من خالل تشجيع استجابة مراعية  
مراٍع ملنظور  من خالل حتليٍل    برزت حاجة إىل دعم  يف حال  احتياجات األشخاص املعرضني للمخاطر يف االعتبار على حنو جمٍد.  

االجتماعي استشارة  النوع  يرجى  ويلسون  ،  للمرأة: كلري  املتحدة  األمم  مشيتز   (Claire.wilson@unwomen.org)هيئة  وأوليفيا 
(Olivia.schmitz@unwomen.org)  . وللحصول على الدعم يف الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي، يرجى االتصال إبيفا مودفيغ
(modvig@un.org) . 

 

 واإلدماج؟ النوع االجتماعيسبب أمهية هو التدخالت القائمة على التحويالت النقدية: ما 

ستجابة لالحتياجات اليت برزت  ختطط جهات فاعلة عديدة يف لبنان لتنفيذ تدخالت تستند إىل التحويالت النقدية، يف نطاق اال 
 الغذائي واحلماية،.  املأوى واألمن يف جماالت انفجاري مرفأ بريوت، وخصوصاً  يف أعقاب

 

املعايري اجملتمعية،   مثل  تؤدي مسائل  اإلنسانية. وقد  الطوارئ  والفتيات بدرجة أكرب من غريهن من جراء حاالت  النساء  وتتأثر 
إىل مزيد من التهميش واإلقصاء ما مل تؤخذ ابالعتبار   واملساعدة النقدية  املالية  واإلملام ابملسائلواملسؤوليات املنزلية للنساء والرجال، 

 املناسب.  على النحو 

 

حني تتاح للنساء والفتيات فرص متكافئة للوصول إىل املوارد والتحكم هبا، وإذا متكنَّ من املشاركة اجملدية يف عمليات صنع القرار 
.  القسري الزواج املبكر أو العمل  من قبيل  سرتاتيجيات التكيف السلبية،  الوالتأثري فيها، يصبحن أقل عرضة لالستغالل اجلنسي و 

األدوار  ويف    العالقات التمييزية بني اجلنسني  تحول حقيقي وإجيايب يفللعّل احلصول العادل على املساعدة النقدية ميهد  وكذلك،  
النساء والرجال والفتيات   املختلفة من  فئاتالواملواقف . ولذلك، ال بد من تصميم املساعدة النقدية بطريقة تراعي إمكانية حصول  

 ة واملنصفة. والفتيان على اخلدمات اآلمن

 

وتضمن متثيل احتياجات    النوع االجتماعي  وال بد من أخذ النقاط التالية يف االعتبار من أجل تشجيع التدخالت النقدية اليت تراعي  
 يف مجيع جوانب االستجابة:  ،على حنٍو جمدٍ  ، أكثر الناس تعرضاً للمخاطر

 

   تقييم االحتياجات وحتليلها

وكأحد االمثلة على فريق تقييم االحتياجات إىل التدخالت القائمة على التحويالت النقدية. ضمن  التنوع احرتام التأكد من  ✓
 رجال، وحيثما أمكن، أفراد من الفئات املهمشة.   النساء و ال: اخنراط ذلك



 

 

وين السكان  اليت حتلل تكواحلاجات اخلاصة اجلنس وفق التأكد من أن خطوط األساس تلتقط نتائج البياانت املصنفة  ✓
 املتضررين وحتدد الفئات األكثر تعرضاً للمخاطر.  

 واحلماية يف تصميم وتنفيذ مجيع التقييمات. النوع االجتماعي إدراج أو استشارة املتخصصني يف شؤون قضااي  ✓

 ية. ضمن تقييم االحتياجات من التدخالت القائمة على التحويالت النقد النوع االجتماعيإجراء حتليل يراعي منظور  ✓

واملسنني؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واألسر   جمتمع ميممثل كإشراك النساء والفتيات وغريهن من الفئات املعرضة للخطر،   ✓
 املعيشية اليت تعليها النساء؛ واألطفال، يف وضع برانمج شامل ومستدام للتدخالت القائمة على التحويالت النقدية. 

 

   املواردالتخطيط االسرتاتيجي وتعبئة 

  خذ يف االعتبار العبء املزدوج الذي تتحمله النساء )العمل املدفوع األجر والعمل املنزيل غري املدفوع األجر(برامج أتتصميم  ✓
 للنقل.آمنة توفري مرافق لرعاية األطفال )أو بدالت هلذه الرعاية( وأماكن للرضاعة الطبيعية ووسائل  والذي قد يشمل مثالً 

   اجلنسي واالعتداء االستغالل من الوقاية على حنو اخلصوص و  حلمايةتتعلق ابموارد يف امليزانية   إدراج يف حال كان ذلك ممكناً،  ✓
 .كربامج تكيميليةالنوع االجتماعي  مراعاة و 

كاٍف من املوظفني من أجل أعمال احلماية املهمة، ويشمل ذلك مديري احلماية،    ً عددا للتوظيف التخطيط  يتضمن أن ✓
  االستغالل من الوقاية جمال  يف اتصال ونقاط اجتماعيني، وأخصائيني ،النوع االجتماعيوأخصائي يف العنف القائم على  

 . اجلنسي واالعتداء

 
 

   التنفيذ والرصد

يف تنفيذ الربامج واملشاريع، وكذلك لغاايت الرصد النوع االجتماعي واحلاجات اخلاصة وفق االستفادة من البياانت املصنفة  ✓
 وقياس النتائج. 

التأكد من أن برامج التدخالت القائمة على التحويالت النقدية تعاجل، وبدرجة مالئمة، مجيع بواعث القلق على السالمة يف   ✓
وكأحد من هذه الربامج. )املباشرين وغري املباشرين( خدامها، داخل املنزل وخارجه، لدى مجيع املستفيدين تلقي النقود واست
 على املستفيدين.  ،مع النقود ،خدمات احلمايةحول : توزيع املعلومات األمثلة على ذلك

السرية، مبا يف ذلك تدابري لإلبالغ  ومشول اجلميع وتوخي  النوع االجتماعيإنشاء آليات لإلبالغ والشكوى مع مراعاة منظور  ✓
، على  عن االستغالل واالعتداء اجلنسي. التأكد من أن اجملتمعات/املستفيدين لديهم معلومات عن كيفية ومكان اإلبالغ

 عن سوء السلوك.  حنو سري، 

لنساء والرجال واملسنني  التأكد من أن أساليب التحويالت النقدية املختارة شاملة للجميع وتتيح املساواة يف الوصول بني ا ✓
: مواقيت وآليات  وكأحد األمثلة على ذلكيف املنازل وغريهم من الفئات املعرضة للمخاطر.  املهاجرين والالجئني والعاملني

توزيع النقود أن أتخذ يف االعتبار واجبات رعاية األسرة املعيشية اليت تتحملها النساء، وكذلك قضااي سهولة التنقل، والوصم  
   كنولوجيا على غرار اهلواتف احملمولة.ال، وإمكانية الوصول إىل املؤسسات املالية، واإلملام بتجمتمع ميمأفراد إزاء ر وّ املتص



 
 

 

ن النساء وتعزيز  ✓ ي األرسة المعيشة للمساعدة النقدية  ملكية  التمكي 
ي الشؤون المتصلة باألرسة المعيشة، وتسجيل النساء الراشدات كمتلقيات أوليات فن

فن
ي يرأسها رجل واحد(.  

ي استثناء األرس المعيشة الت 
 )فن

النوع االجتماعي   القائم على حول العنف  عاملون يف املعونة )نساء ورجال( تلقوا تدريبات على التوعية أن يقوم التأكد من  ✓
ومن أن مجيع املوظفني واملتطوعني االشراف على عملية التوزيع والوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، وعلى اإلحالة 

 واملتعاقدين وقعوا على مدوانت قواعد السلوك. 

ري خيارات متنوعة للنقد مقابل العمل لضمان فرص مناسبة وآمنة للنساء )مبا يف ذلك احلوامل واملرضعات(، وكبار السن  توف ✓
حيث مثة حاجة   تقدمي خدمات الرعاية لألطفال فضاًل عنإاتحة جداول زمنية مرنة مع ، احلاجات اخلاصةواألشخاص ذوي 

فل هذه كخيار للنقد مقابل العمل لألمهات اللوايت يقيدهم العمل يف املنزل، . وميكن توفري رعاية الطوحني يكون ذلك متاحاً 
األطفال وضمان عدم تعارض  عمالة لسن العمل ملنع حّد أدىن ما يزيد من قيمة أعمال الرعاية اليت تقوم هبا املرأة. وضع 

 .  ابملدرسة العمل مع االلتحاق 

ابلعمل على زايدة معارف املرأة  التدخالت القائمة على التحويالت النقدية برامج إقرانيف ما يعين التدخالت األطول أجاًل   ✓
يف جمال اإلدارة املالية )مبا يف ذلك التمويل الرقمي وحمو األمية املالية(، والتسويق، وتطوير األعمال التجارية، ورايدة األعمال،  

 تلقي التحويالت النقدية الرقمية.وتعزيز وصوهلا إىل األسواق وواثئق اهلوية والتكنولوجيا الالزمة ل

 

   معلومات إضافية 

 

https://www.gihahandbook.org/media/pdf/en_topics/cash_based_interventions.pdf 

-assistance-voucher-and-cash-humanitarian-equality-gender-omotepr-https://reliefweb.int/report/world/how

 grand-guidelines 

 

https://www.gihahandbook.org/media/pdf/en_topics/cash_based_interventions.pdf
https://reliefweb.int/report/world/how-promote-gender-equality-humanitarian-cash-and-voucher-assistance-guidelines-grand
https://reliefweb.int/report/world/how-promote-gender-equality-humanitarian-cash-and-voucher-assistance-guidelines-grand

